Distribusi Medan Akustik dalam Domain Interior
dengan Metode Elemen Batas (Boundary Element Method)
Tetti Novalina Manik dan Nurma Sari
Abstrak: Dalam analisis akustik, kasus yang paling umum adalah menentukan
medan akustik/suara yang terjadi akibat sumber akustik yang bergetar (radiasi)
atau medan suara yang terjadi ketika gelombang suara mengenai suatu
penghalang (scattering) dalam domain eksterior atau interior. Hal ini dapat
diselesaikan jika informasi mengenai kecepatan atau tekanan akustik di
permukaan sumber akustik tersebut diketahui. Solusi untuk masalah ini tidak
selalu dapat diperoleh secara analitik, apalagi jika permasalahan tersebut
menyangkut bentuk-bentuk geometri yang tidak teratur. Dalam hal ini
penyelesaian secara numerik merupakan suatu alternatif untuk mencari
solusinya. Salah satu metode numerik yang dapat digunakan untuk
memecahkan masalah di atas adalah metode elemen batas (Boundary Element
Method). Penelitian ini menyajikan formulasi metode elemen batas untuk
mendapatkan distribusi medan akustik di sekitar sumber akustik dalam domain
interior dengan metode elemen batas dan dapat disimpulkan bahwa penempatan
dan jumlah sumber akustik/suara sangat mempengaruhi distribusi suara dalam
domain interior serta pemberian bahan penyerap pada ruangan dapat
meningkatkan tekanan suara dalam domain interior.
Kata kunci: akustik, medan suara, kecepatan, tekanan akustik, metoda elemen
batas.
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mempre-diksi

Penelitian

distribusi

ini

hal yang perlu diperhatikan adalah
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persamaan gelombang akustik[5].
Pada
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fungsi Green untuk ruang bebas

tertutup oleh permukaan S seperti

(Free Space Green Function), R

Gambar 1. Dalam masalah ini hal-

(P,Q) = | P – Q |, dimana Q
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Untuk titik P terletak di dalam S atau
(5)

S

daerah B
[C] {} + [D ] {’}= { pfp } .........

(8)

dimana {} dan {’} adalah vektor

B’

potensial kecepatan dan kecepatan

s

B

arah normal n pada tiap node,
Matriks [A] dan [B] adalah matriks

 2  k 2   0

berukuran NxN, [C] dan [D] adalah
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n

4  j (P ), j (P ) adalah nilai tekanan
Gambar 1. Skematika diagram
masalah akustik interior[2]
Metoda elemen batas adalah

akustik di titik ukur P.

METODE PENELITIAN
Penelitian

metoda numerik yang digunakan

ini

merupakan

untuk mengimplementasikan integral

penelitian pemodelan dan komputasi.

permukaan persamaan 4. Dalam

Penelitian
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dalam

objek, sumber akustik disebagian kecil

beberapa tahap, yaitu menentukan

permukaan sumber dan jika salah

bentuk/objek dari sumber akustik yang

satu sisi sumber akustik diberi bahan

akan dimodelkan, diskritisasi seluruh

penyerap. Gambar 2 menunjukkan
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akustik berada diseluruh permukaan

segi empat dan 170 node.
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Gambar 2. Diskritisasi permuakaan dan medan akustik menjadi elemen dan node
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

formulasi

konstanta gelombang k = 1/m atau

interior metode elemen batas dari

pada frekuensi 54,59 Hz. Gambar ini

radiasi gelombang akustik ditunjuk-

terlihat jika permukaan seluruh objek

kan

yang

persegi diberi sumber suara maka

menggambarkan distribusi tekanan

suara di titik medan tersebar hampir

akustik pada titik medan di dalam

merata (lihat gambar persegi dalam

kotak persegi akibat keseluruhan

kotak) yang berada pada range

permukaan kotak bergetar dengan

7.8636-1660.46 Pa.

pada

uji

kasus

kecepatan partikel v = -1 m/s dan

Gambar

3

b

a

c
Gambar 3. Visualisasi tekanan akustik pada titik medan jika permukaan objek
bergetar seluruhnya. a. bagian rill, b. bagian imajiner dan c. bagian magnituda

Gambar 4. menggambarkan

1/m atau pada frekuensi 54,59 Hz.

distribusi tekanan akustik pada titik

Berdasarkan hasil tersebut dapat

medan di dalam kotak persegi akibat

diketahui bahwa tekanan akustik

sebagian permukaan kotak bergetar

pada titik medan bagian magnituda

dengan kecepatan partikel v = -1

berada pada range 0.4977- 443.000

m/s dan konstanta gelombang k =

Pa.

Manik, T. N dan Sari, N, Distribusi Medan Akustik ..............

71

b

a

c
Gambar 4. Visualisasi tekanan akustik pada titik medan jika permukaan objek
bergetar sebagian kecil. a. bagian rill, b. bagian imajiner dan c. bagian magnituda

b

a

c
Gambar 5. Visualisasi tekanan akustik pada titik medan jika tiga sisi permukaan
objek bergetar dan satu sisi diberi bahan penyerap. a. bagian rill, b. bagian imajiner
dan c. bagian magnituda
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Gambar 4 menggambarkan

ruangan

distribusi tekanan akustik pada titik

tekanan

medan di dalam kotak persegi akibat

interior.

tiga

Saran

permukaan

objek

persegi

bergetar dengan kecepatan partikel

dapat
suara

meningkatkan
dalam

domain

Untuk penelitian lebih lanjut,

v = -1 m/s dan konstanta gelombang

perlu

dilakukan

perlakuan

yang

k = 1/m atau pada frekuensi 54,59

sama untuk disain ruangan yang

Hz dan satu bagian sisi diberi bahan

berbeda atau disain yang sama

penyerap dengan impedansi z =

untuk perlakuan yang berbeda.

207.5 (dari gambar sisi yang diberi
bahan

penyerap

adalah

bagian

belakang). Dari hasil tersebut dapat
diketahui tekanan akustik pada titik
medan bagian magnituda berada
pada range 4.36585 - 1261.227 Pa.
dari

gambar

3

disimpulkan,
memberi
salah

4

bahwa

bahan

satu

dan

dapat
dengan

penyerap

bagian

sisi

pada
dapat

meningkatkan tekanan suara dalam
ruangan.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil pemodelan dan visualisasi distribusi medan
dalam

dengan

metode

domain
elemen

interior
batas

(boundary element method) dapat
disimpulkan bahwa penempatan dan
jumlah sumber akustik/suara sangat
mempengaruhi
dalam

domain

distribusi
interior
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