BAB I
KONSEP DASAR SISTEM KOMUNIKASI RADIO
1.1.Capaian Pembelajaran
-

Mahasiswa dapat mengenal parameter dasar dalam sistem komunikasi
radio.

-

Mahasiswa dapat mengenal jenis-jenis perambatan gelombang radio dalam
ruang bebas

1.2. Parameter Transmisi
Ada 4 (empat) parameter penting yang berpengaruh pada kanal suara yaitu,
sebagai berikut :


Signal Power Level



Attenuation Distortion



Delay Distortion



Noise dan Signal to Noise Ratio

Pada sistem transmisi dari suatu hubungan telekomunikasi terdapat batas
yang sangat lebar dari power level. Oleh karena itu dipergunakan suatu unit
satuan logaritmis untuk pengukuran dari power level tersebut. Ini yang
disebut dengan decibel (dB), yang didefinisikan sebagai berikut :
P1

P2
Transmisi

Gambar 1.1 Sebuah Media Transmisi
Jika ada suatu rangkaian dengan power input sebesar P 1 dan power output
sebesar P2 maka :
bila P2 lebih besar dari P1, ini disebut penguatan (Gain), dimana
G  10 log 10

P2
dB
P1

sedangkan bila P1 lebih besar dari P2, ini disebut redaman (loss/attenuation),
dimana
L  10 log 10

P2
dB
P1

1

Jika suatu sinyal dikirimkan dari suatu terminal menuju ke terminal lainnya,
maka sinyal tersebut akan mengalami redaman sesuai dengan rugi-rugi energi
atau energy losses selama sinyal tersebut berjalan melalui media transmisi
idealnya, sinyal yang dikirimkan tersebut akan teredam dengan nilai redaman
yang sama untuk seluruh lebar frekuensi sinyal tersebut. Misalnya, ada suatu
sinyal selebar 300 sampai 3400 Hz dengan power level –10 dBm disalurkan
melewati suatu media transmisi. Dan jika media tersebut mempunyai
redaman sebesar 13 dB, maka sinyal yang akan diterima diharapkan akan
mempunyai power level sebesar –23 dBm pada seluruh lebar frekuensi dari
sinyal tersebut. Ini adalah saluran transmisi yang ideal, yang pada
kenyataannya tidak demikian. Karena apapun saluran transmisi yang dipakai,
pasti ada frekuensi-frekuensi yang diredam lebih banyak daripada frekuensi
lainnya. Jadi ternyata redaman yang dialami sinyal tersebut tidak merata
untuk seluruh lebar frekuensi. Dengan demikian sinyal yang diterima tidak
saja akan teredam tetapi juga akan mengalami cacat redaman (attenuation
distortion). Dan ini jelas akan mempengaruhi gambar grafik dari amplitudo
dan frekuensi dari sinyal tersebut
1.3. Kualitas Sistem Komunikasi
Jasa telekomunikasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1) Keadaan kualitas switching
-

Kecepatan dan ketepatan dari hubungan

2) Kualitas pembicaraan
-

pembicaraan

dengan

jelas

dapat

dimengerti

(artikulasi

dari

pembicaraan)
3) Stabilitas
-

stabilitas dari pembicaraan

Jika sistem komunikasi tidak mencapai standar seperti tersebut di atas, jasa
yang diberikan belum dapat dikatakan memuaskan. Standar-standar yang
telah ditetapkan itu disebut standar teknik lalu-lintas, standar teknik transmisi,
standar teknik stabilitas. Semuanya ini merupakan standar kualitas umum.
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1.4. Definisi Noise
Penerimaan suatu sinyal dalam sistem telekomunikasi dapat dirusak oleh
kebisingan (noise), yang mungkin berasal bermacam-macam sumber. Misalnya,
satu sumber yang jelas mungkin berupa hubungan-hubungan tidak betul di dalam
peralatan, yang pada prinsipnya dapat dihilangkan. Kebisingan juga terjadi bila
hubungan-hubungan listrik yang mengandung arus diputuskan atau ditutup,
seperti misalnya dalam sistem pengapian (ignition) mobil atau pada sikat-sikat
(brushes) sebuah mesin listrik. Sekali lagi, pada prinsipnya kebisingan dari
sumber-sumber ini dapat ditekan dengan efektif pada sumbernya. Gejala-gejala
alam yang menimbulkan kebisingan misalnya adalah badai listrik, semburan api
matahari (solar flare), dan sabuk-sabuk radiasi (radiation belt) tertentu di ruang
angkasa. Satu-satunya cara yang efektif untuk mengurangi kebisingan semacam
itu ialah dengan penempatan dan pengarahan kembali antena penerima di mana
mungkin, untuk membuat penerimaan kebisingan seminimal mungkin, sementara
sinyal yang diterima diusahakan tidak banyak berkurang.
Selain itu, ada juga sumber-sumber kebisingan yang alami, atau mendasar, di
dalam peralatan-peralatan elektronik; sumber-sumber ini dinamakan mendasar
(fundamental) karena merupakan bagian yang tak dapat dihindari dari sifat fisik
dari bahan-bahan yang digunakan untuk membuat komponen-komponen
elektronik tersebut. Kebisingan semacam ini ternyata tunduk pada hukum-hukum
fisika tertentu, dan pengertian tentang ini memungkinkan dirancangnya peralatanperalatan, di mana pengaruh kebisingan dapat dibuat minimun. Seperti dalam
pengertian biasa, kebisingan dapat terdengar, tetapi dalam arti yang lebih luas,
kebisingan juga meliputi gangguan-gangguan visual (yang terlihat) seperti yang
terjadi dalam penerimaan siaran televisi, atau dalam rekaman daftar untuk data
(chart recording of data). Dalam hubungannya dengan telekomunikasi,
kebisingan juga akan digunakan untuk menyatakan gangguan-gangguan listrik
yang menimbulkan kebisingan dan dapat didengar atau dapat dilihat, serta juga
kesalahan-kesalahan dalam transmisi data.
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1.5. Redaman dan Derau
Selama sinyal informasi merambat di sepanjang saluran, amplituda maupun
dayanya akan berkurang sedikit demi sedikit karena rugi-rugi yang terjadi didalam
saluran tersebut. Rugi-rugi ini disebut redaman (attenuation), yang dibedakan
menjadi dua jenis:
a) Rugi-rugi pembuangan panas yang disebabkan oleh resistansi konduktor dan
resistansi isolasi antar konduktor.
b) Rugi-rugi dielektrik yang hanya mempengaruhi arus bolak-balik, tidak
tergantung pada ukuran dan jenis isolasi antar konduktor serta isolasi antara
konduktor dan bumi.
Redaman umumnya bertambah dengan meningkatnya frekuensi sinyal informasi,
variasi ini disebut cacat redaman.
Dengan memakai pesawat telepon biasa suatu percakapan masih dapat diterima
meskipun terjadi redaman 30 dB (hanya 1/20 dari daya sinyal informasi yang asli
sampai di tujuan dan 19/20 bagian hilang dalam perjalanan). Dengan
menggunakan kabel berdiameter 0,63 mm, maka jarak maksimum yang masih
diperbolehkan adalah 15 km. Redaman yang dialami oleh sinyal yang melalui
kabel frekuensi audio seperti ini akan bertambah terus pada frekuensi yang lebih
besar daripada yang tercantum pada gambar. Pada frekuensi pembawa 1 MHz,
misalnya, redaman dapat mencapai 30 dB/km. Sebagai perbandingan,
karakteristik redaman/frekuensi untuk kabel koaksial yang dirancang untuk
melewatkan sinyal pembawa telepon (carrier telephony) pada frekuensi tinggi
diberikan dalam gambar 1.2.
Dalam setiap sistem telekomunikasi, baik pada hubungan kabel maupun radio, di
samping sinyal informasi yang ditransmisikan akan muncul pula energi listrik
yang tak diinginkan. Energi yang terakhir ini biasanya dinamakan derau (noise)
dan dihasilkan oleh bermacam-macam sumber yang akan segera kita bahas.
a. Derau Resistor (Resistor Noise)
Sebuah konduktor dirancang untuk mengalirkan arus dengan hambatan
sesedikit mungkin, sesuai dengan ukuran dan biaya pembuatannya.
Di lain pihak, resistor merupakan komponen yang dirancang untuk
memberikan hambatan terhadap arus listrik dalam suatu rangkaian.
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Hambatan atau perlawanan ini pada rangkaian DC disebut resistansi, tetapi
dalam rangkaian AC dinamakan impedansi karena besarnya tergantung
pada frekuensi. Dalam kedua kasus tersebut satuan yang digunakan adalah
ohm (simbol ).

Gambar 1.2. Redaman/karakteristikfrekuensi pasangan koaksial
Arus listrik terjadi akibat gerakan elektron yang lepas dari kulit terluar
atom-atom bahan konduktor atau resistor, karena adanya tegangan yang
diberikan. Pergerakan atau agitasi atom dalam konduktor dan resistor
terjadi secara acak, dan ditentukan oleh suhunya. Demikian pula gerakan
elektron secara acak akibat agitasi atom cenderung mempunyai energi
yang bertambah dengan naiknya suhu. Gerakan atom akan menimbulkan
kenaikan tegangan listrik yang tak diinginkan, yang dinamakan derau
resistor, derau rangkaian, derau Johnson atau derau termal. Derau akan
menyebar pada daerah frekuensi yang lebar, dan jumlah derau yang timbul
pada pita yang diperlukan untuk sinyal informasi tertentu sangat penting
untuk diketahui. Besaran mi dinyatakan dalam suhu derau resistor atau
konduktor yang diukur dalam skala suhu Kelvin (titik nolnya berada pada
273°C). Pada suhu ini pergerakan atau agitasi atom dalam konduktor atau
resistor terhenti, sehingga derau yang tak diinginkan akan hilang.
b. Derau Ayun (Fluctuation Noise)
Derau jenis ini mungkin ditimbulkan oleh alam (seperti kilat, dan
sebagainya), atau buatan manusia (seperti sistem pengapian mobil,
peralatan listrik, dan lain-lain), dan tersebar pada daerah frekuensi yang
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lebar. Derau ayun dapat dirasakan oleh alat-alat aktif maupun konduktor
yang dipakai pada saluran transmisi.
c. Statik
Adalah derau yang dijumpai dalam jalur transmisi radio ruang bebas (free
space), dan terjadi terutama karena adanya badai dalam lapisan ionosfir
yang dapat mempengaruhi medan magnet bumi. Bentuk derau ini
dipengaruhi oleh peredaran matahari dan keaktifan bintik matahari
(sunspot).
d. Derau Kosmis atau Galaktika
Derau ini juga mengganggu transmisi hubungan radio, terutama akibat
gangguan nuklir dari semua galaksi di alam semesta.
e. Intermodulation Noise
Derau antar modulasi atau Intermodulasi Noise timbul karena adanya
intermodulasi antara sinyal yang satu dengan sinyal yang lainnya.
Misalkan jika ada sinyal dengan frekuensi F1 dan F2 merambat melalui
suatu peralatan atau media yang bersifat non linear, maka akan timbul
modulasi antara kedua sinyal tersebut. Intermodulasi ini dapat terbentuk
dari harmoniknya suatu sinyal. Untuk contoh di atas maka intermodulasi
yang terjadi akan mempunyai frekuensi-frekuensi sebagai berikut ini :
- harmonic yang pertama : F1 ± F2
- harmonic yang kedua

:

2 F1 ± FR ; F1 ± 2 F2 ; dst

harmonic yang ketiga

:

2 F1 ± 2 F2 ; 3 F1 ± F2

-

; dst

Intermodulation Noise dapat timbul dari bermacam-macam hal antara lain
ialah :
-

level setting yang tidak baik. Jika level dari input suatu peralatan
terlalu tinggi, maka peralatan akan bekerja pada suatu daerah kerja
yang non linier. Hal ini yang disebut sebagai over drive.

-

Penempatan komponen yang kurang benar menyebabkan peralatan
bekerja pada daerah kerja yang non linier

-

Non linear envelope delay
Jadi kesimpulannya intermodulationnoise ini timbul dari ke-non
linearity-an dari peralatan. Meskipun penyebab dari intermodulation
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noise ini berbeda dengan penyebab dari thermal noise, akan tetapi
dampak serta bentuknya sama.
f. Crosstalk
Crosstalk atau pembicaraan silang adalah suatu sambungan (coupling)
yang tidak diinginkan yang terjadi pada saluran pembicaraan. Ada 3 (tiga)
hal penting yang menyebabkan timbulnya crosstalk. Hal tersebut adalah :
1. Electrical coupling diantara media transmisi, misalnya antara
pasangan-pasangan kawat pada sistem komunikasi yang menggunakan
kabel sebagai media transmisinya.
2. Pengendalian yang kurang baik dari frekuensi respons misalnya
designfilter yang kurang baik.
3. Non linearity pada analog multiplex system (FDM).
Pada dasarnya ada 2 macam crosstalk, yaitu :
-

crosstalk yang dapat terdengar dengan jelas

-

crosstalk yang terdengar tetapi tidak jelas

dengan sendirinya crosstalk yang dapat terdengar dengan jelas akan sangat
mengganggu suatu sambungan pembicaraan.
Melihat dari namanya maka crosstalk ini adalah suatu pembicaraan silang,
akan tetapi yang sebenarnya crosstalk ini tidak saja hanya terbatas pada
pembicaraan saja. Crosstalk ini dalam pengertian luas adalah merupakan
suatu ketidak seimbangan sehingga suatu sinyal akan masuk ke dalam
saluran sinyal yang lainnya, sehingga akan mempengaruhi sinyal asli yang
dikirimkan.
Jika crosstalk ini terdapat pada suatu hubungan komunikasi suara, maka
gangguan ini dapat mengganggu pembicaraan yang sedang berlangsung.
Akan tetapi jika crosstalk ini terdapat pada suatu hubungan komunikasi
yang lainnya di luar suara, maka ini akan mempengaruhi sinyal yang
diterima sehingga akan merusak sinyal yang diterima sedemikian rupa
sampai mengubah arti dari informasi yang dimaksudkan sebenarnya.
g. Impulse Noise
Impulse noise adalah suatu derau sesaat yang berbentuk pulsa-pulsa sempit
jadi hanya terjadi pada waktu yang singkat akan tetapi biasanya dengan
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amplitudo yang cukup besar. Untuk suatu pembicaraan, impulse noise ini
tidak berpengaruh apa-apa, oleh karena itu jika membicarakan komunikasi
suara, hal ini tidak begitu diperhatikan. Akan tetapi impulse noise ini akan
dapat membuat cacat sinyal yang diterima sehingga informasi yang dibawa
dapat berubah artinya.
h. Kebisingan Termis
Elektron-elektron bebas di dalam sebuah penghantar bergerak secara
sembarang sebagai akibat dari diterimanya energi termis (thermal energy
= energi panas). Jadi, pada setiap saat tertentu, suatu kelebihan elektron
mungkin terjadi pada salah satu ujung penghantar itu dan meskipun
tegangan rata-rata yang diakibatkannya adalah nol, daya rata-rata yang
tersedia adalah tidak nol (sama seperti suatu keluaran daya sinyal rata-rata
dapat diperoleh dari suatu tegangan sinusoida yang rata-ratanya adalah
nol). Karena daya kebisingan disebabkan oleh energi panas, daya tersebut
dikenal sebagai kebisingan termis (atau kadang-kadagn kebisingan
Johnson menurut nama penemunya). Tentunya dapat diharapkan bahwa
daya kebisingan termis akan ada kaitannya dengan suhu penghantar, dan
telah didapatkan bahwa daya rata-rata adalah sebanding dengan suhu
absolut dari penghantar tersebut. Juga telah ditemukan bahwa daya
kebisingan rata-rata sebanding dengan lebar-bidang (bandwidth, atau lebar
jalur) frekuensi, atau spektrum dari kebisingan termis; hal ini akan
dijelaskan kelak dengan lebih mendetil.
Hukum yang menghubungkan daya kebisingan tersedia (rata-rata) dengan
suhu dan lebar-bidang adalah

Pn  kTBWatt
Dengan:
Pn = daya kebisingan rata-rata yang tersedia, watt
T = suhu penghantar, kelvin
B = lebar.bidang spektrum kebisingan, hertz
k = konstanta Boltzmann = 1,38 x 10-23 Joule/kelvin

8

Hukum yang sangat sederhana tetapi berguna ini dapat dibenarkan atas
dasar-dasar fisika. Ini berarti bahwa sebuah penghantar dapat dipandang
sebagai suatu pembangkit energi listrik hanya dengan cara berada pada
suatu

suhu

tertentu.

Bentuk.gelombang

tegangan

sesaat/waktu

(instantaneous voltage/time) yang khas diperlihatkan dalam gambar 1.3(a).
Dalam bagian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa setiap bentuk
gelombang tegangan waktu mempunyai suatu spektrum frekuensi, dan
dalam hal tegangan kebisingan termis, yang penting adalah kerapatan
spektrum daya (power spectrum density). Kerapatan spektrum daya adalah
daya kebisingan rata-rata per hertz lebar bidang, dan dari Persamaan ini
adalah:
Sn = kT watt/hertz (W/Hz)

Gambar 1.3. (a) Variasi tegangan/waktu untuk tegangan kebisingan; (b)
daya kebisingan untuk kebisingan termis.
Jadi grafik kerapatan spektrum untuk kebisingan termis adalah seperti
diperlihatkan dalam gambar 1.3(b). Pada suhu ruangan (T = 290oK),
kerapatan spektrum adalah
Sn = 1,38 x 10-21 x 290 = 4 x 10-21 W/Hz
Untuk suatu lebar bidang sebesar 1 MHz, daya kebisingan yang tersedia
adalah
Pn = Sn x B = 4 x 10-21 x 106 = 4 x 10-15 W
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Kita mungkin mengira bahwa ini adalah suatu daya yang kecil saja dan
kurang berarti, tetapi untuk melihatnya dengan perspektif yang benar, kita
harus membandingkannya dengan daya sinyal yang tersedia. Sinyal itu
besarnya mungkin dalam orde 1,0 V EMF
i. Kebisingan Tembakan
Sumber kebisingan dasar yang kedua, yang disebut dengan istilah
kebisingan tembakan (shot noise), pada asalnya digunakan untuk
melukiskan kebisingan arus pelat (anoda) yang ditimbulkan oleh fluktuasi
acak (random fluctuation) dalam emisi elektron dari katoda pada tabungtabung radio; analoginya dapat diberikan sebagai pengaruh tembakan
peluru dari sebuah senapan yang mengenai suatu sasaran. Kebisingan
tembakan juga terjadi di dalam komponen-komponen semikonduktor,
dimana pembawa-pembawa (carriers) dibebaskan ke dalam daerah-daerah
batas potensial (potential barrier), seperti yang terjadi pada sambungan pn (p-n junctions).
Seperti kebisingan termis, ternyata kebisingan tembakan juga mempunyai
suatu kerapatan spektrum yang merata (uniform), dan arus kebisingan
kuadrat rata-rata langsung tergantung pada komponen searah (direct) dari
arus. Kebisingan tembakan adalah juga fungsi dari keadaan kerja dari
peralatannya dan beberapa kasus yang khusus sudah dianalisis, hanya dua
dari kasus-kasus ini akan dibahas disini, yaitu dioda suhu terbatas
(temperature limited diode), dan dioda sambungan p-n (p-n junction
diode). Sebuah dioda suhu terbatas (temperature limited diode) ialah
sebuah dioda tabung radio di mana emisi dari katoda hanya dibatasi oleh
suhunya; misalnya, kenaikan arus pemanas (heater) akan meningkatkan
suhu, dan karena itu juga arus kebisingan tembakan.
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Gambar 1.4 (a) Lebar-bidang kebisingan efektif seperti yang didefinisikan oleh
lengkung respons perolehan-daya relatif sebuah penguat; (b) lebar-bidang
kebisingan efektif untuk pesawat penerima sideband ganda.
Arus kebisingan tembakan kuadrat rata-rata ternyata diberikan oleh
I n2  2 I dc q e B Ampere 2

Dengan:
In = komponen kebisingan arus (ampere)
Idc = komponen rata dari arus (ampere)
qe = besaran muatan elektron = 1,6 x 10-19 C
B = lebar bidang kebisingan efektif (hertz)
Persamaan arus kebisingan ini penting karena menunjukkan bahwa arus
kebisingan dapat diketahui dari suatu arus searah (direct current) yang
dapat diukur dengan mudah, dan hal ini memang diterapkan sebagai dasar
dari satu jenis metoda pengukuran-kebisingan.
Sebuah persamaan yang serupa berlaku untuk dioda sambungan-pn (pnjunction diode):
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I n2  2( I  2 I o )qe B ampere 2

di mana I adalah arus searah pada sambungan, ampere, dan I o arus
kejenuhan balik (reverse saturation current), ampere.
Persamaan di atas hanya berlaku pada frekuensi-frekuensi rendah dan
untuk injeksi yang rendah pula (hal ini sedikit analog dengan pembatasan
suhu pada dioda tabung radio).
j. Kebisingan Pemisahan
Kebisingan pemisahan (partition noise) terjadi bila arus harus terbagi ke
dalam dua jalur atau lebih, dan timbul karena fluktuasi sembarang pada
pembagian tersebut.
Karena itu, dapat diharapkan bahwa sebuah dioda akan kurang
kebisingannya daripada sebuah transistor (semua faktor-faklor lain dibuat
sama), bila elektroda ketiga menarik arus (yaitu arus basis). Untuk alasan
inilah maka masukan-masukan pada pesawat penerima gelombang mikro
(microwave) sering langsung dimasukkan ke penyampur-penyampur
(mixers) dioda. Spektrum untuk kebisingan pemisahan adalah datar. Pada
pesawat-pesawat penerima dan penguat yang lebih tua, dan masih
menggunakan tabung-tabung radio, kebisingan pemisahan pada pentoda
adalah cukup besar sehingga tabung trioda lebih disukai untuk penguatan
frekuensi tinggi.
k. Kebisingan Frekuensi-Rendah atau Bergetar
Di bawah frekuensi-frekuensi dari beberapa kilohertz, timbul suatu
komponen kebisingan, yang kerapatan spektrumnya meningkat dengan
menurunnya frekuensi. Ini dikenal sebagai kebisingan bergetar (flicker
noise) ( kadang-kadang disebut juga sebagai kebisingan 1/f). Di dalam
tabung radio, penyebab utama kebisingan ini ialah perubahan-perubahan
lambat yang terjadi dalam susunan katoda-katoda yang dilapisi dengan
oksida, dan perpindahan ion-ion ketidakmurnian (impurity) melalui oksida
tersebut. Pada semikonduktor, kebisingan bergetar ditimbulkan oleh
fluktuasi dalam kerapatan pembawa; pada frekuensi-frekuensi rendah hal
ini jauh lebih menyulitkan untuk peralatan penguatan semikonduktor
daripada untuk peralatan sejenis dengan tabung radio. Fluktuasi kerapatan
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pembawa menyebabkan fluktuasi dalam konduktivitas bahan; pada
gilirannya, hal ini menghasilkan jatuh tegangan yang berfluktuasi bila ada
aliran arus searah, yang adalah tegangan kebisingan bergetar. Karena itu
nilai kuadrat rata-ratanya adalah sebanding dengan kuadrat dari arus
searah yang mengalir.
l. Kebisingan Frekuensi Tinggi atau Waktu-Transit
Pada alat-alat semikonduktor, bila waktu transit (perpindahan) dari
pembawa-pembawa yang menyeberangi suatu sambungan hampir sama
besarnya dengan waktu periodik sinyal, beberapa dari pembawa itu
mungkin berdifusi kembali ke sumber atau emiternya. Dapat ditunjukkan
bahwa ini menimbulkan suatu admitansi masukan yang komponen
konduktansinya

meningkat

dengan

frekuensi.

Bersama

dengan

konduktansi ini terdapatlah sebuah generator arus kebisingan, dan karena
konduktansi meningkat dengan frekuensi, demikian pula kerapatan
spektrumnya. Efek yang serupa terjadi juga di dalam tabung-tabung radio
bila waktu transit elektron dari katoda ke kisi kemudi (control grid)
hampir sama besarnya dengan waktu periodik dari sinyal.
m. Kebisingan Pembangkitan Rekombinasi
Didalam alat-alat semikonduktor, beberapa pusat-pusat ketidakmurnian
akan diionisasikan atas dasar sembarang, karena mendapat energi termis;
jadi suatu pembangkitan (generation) pembawa-pembawa yang sembarang
terjadi di dalam alat itu. Pembawa-pembawa itu juga dapat berrekombinasi (recombine) dengan pusat-pusat ketidakmurnian yang
diionisasikan dengan cara sembarang, baik langsung atau melalui pusatpusat

jebakan (trapping centers). Hasil keseluruhannya ialah bahwa

konduktivitas

semikonduktor,

mempunyai

suatu

komponen

yang

berfluktuasi dengan sembarang, yang menimbulkan suatu arus kebisingan
bila arus searah (rata, direct) mengalir melalui semikonduktor tersebut.
Kerapatan spektrum kebisingan jenis ini belum dapat sepenuhnya
dipastikan.
Dapat disimpulkan bahwa dalam setiap sistem telekomunikasi selalu muncul daya
derau yang timbul dari beberapa sumber derau yang disebutkan di atas. Daya ini
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umumnya mempunyai harga rata-rata yang relatif tetap, kecuali derau dari
sumber-sumber impulsif seperti sistem pengapian mobil dan kilat. Derau yang
mempunyai level rata-rata tetap pada lebar frekuensi tertentu biasanya disebut
derau putih (white noise). Banyak sedikitnya derau dalam suatu rangkaian
merupakan salah satu cara menyatakan kualitas rangkaian tersebut. Level
penerimaan diukur untuk sinyal dengan level daya yang telah diketahui, kemudian
dibandingkan dengan level penerimaan pada saat tak ada sinyal. Cara ini
memungkinkan perbandingan

Sinyal  Derau
Derau
dapat dihitung, biasanya dinyatakan dalam unit desibel, yang dinamakan
perbandingan sinyal terhadap derau (signal to noise ratio). Semakin tinggi nilai
perbandingan ini maka semakin baik pula kualitas rangkaian.
1.5.1. Noise Figure
Merupakan salah satu cara untuk menyatakan internal noise yang ditimbulkan
dalam suatu sistem. Sebelum kita membicarakan tentang noise figure, ada baiknya
kita mengetahui tentang Signal to Noise Ratio (SNR atau S/N) yang merupakan
besarnya perbandingan antara daya sinyal dengan daya noise pada suatu titik
tertentu dalam sistem komunikasi, dan dinyatakan dengan:
= 10

Yaitu SNR adalah Sinyal to Noise (dB)
adalah daya sinyal (Watt)
adalah daya noise (Watt)

Sebagai contoh, pada titik tertentu dalam sistem penerima radio diketahui daya
sinyal 20 mW dan daya noisenya 0,5 µW, maka:
= 10

20 10
0,5 10

= 46

Noise Figure adalah perbandingan antara Signal to Noise Ratio input dengan
Signal to Noise Ratio output yang dinyatakan dengan:
=

(
(

)
)
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Dengan:
NF adalah Noise Figure
) adalah Signal to Noise Ratio input

(

) adalah Signal to Noise Ratio output

(

Jika dinyatakan dalam desibel:

(

)=

(

)−

(

)

Contoh: Dalam sebuah sistem level daya input 10 mW dengan noise 11,2 µW dan
setelah keluar dari sistem level daya menjadi 5 mW dengan noise sebesar 10,6
µW maka,
(

) = 10 log

(

10 10
11,2 10

) = 10 log

5 10
10,6 10

= 29,51

= 26,74

Maka NF sistem adalah = 29,51 – 26,74 = 2,77 dB

Hubungan antara Noise Figure dan Noise Temperatur
Dengan menganggap bahwa sistem tersebut mempunyai noise temperatur 290 oK
(To = 290oK sebagai referensi), maka daya noise referensi Po dapat dinyatakan
dengan:
Yaitu,

=

daya noise referensi (Watt)
k = 1,38 x 1023 J/oK
To temperatur referensi = 290oK
B adalah bandwidth (Hz)
Bila

kemudian

temperatur

sistem

tersebut

dinaikkan,

sehingga

noise

temperaturnya menjadi Te, daya noise yang terjadi PN dapat dinyatakan dengan
=

Maka hubungan antara Noise Figure dan Noise Temperatur adalah:

maka

= 290(

+

=

=

+1=

290

+1

− 1) dan jika dinyatakan dalam desibel maka,
(

)

= 10 log

290

+1

15

1.5.2. Analisa Noise Sistem
Dalam sebuah sistem sangat memungkinkan untuk menghubungkan beberapa
peralatan secara bertahap untuk mendapatkan penguatan yang lebih besar.
Walaupun demikian penguat tersebut selain mempunyai gain juga mempunyai
noise yang siap ditambahkan kedalam sistem tersebut. Untuk itu, diperlukan suatu
teknik bagaimana cara menghubungkan peralatan tersebut agar noise yang
ditambahkan pada sistem tersebut dapat ditekan sekecil mungkin.
Teknik ini sangat berguna pada sistem komunikasi satelit mengingat jarak lintasan
transmisi dengan bumi yang sangat jauh, sehingga dibutuhkan penguatan yang
sangat besar karena itu diperlukan suatu sistem dengan penguatan bertahap. Jika
penguat ke-1, ke-2, ke-3, …., sampai ke-n dihubungkan secara bertahap dengan
penguat ke-1 mempunyai gain G1 dengan noise temperatur T1, penguat ke-2
dengan G2 dan T2, penguat ke-3 dengan G3 dan T3, dan seterusnya sampai dengan
penguat ke-n dengan Gn dan Tn, maka temperatur dari sistem tersebut dapat
dinyatakan sebagai berikut,
=

+

+

+

Ts adalah noise temperatur total dari sistem.

+

…

1.5.3. Penerapan Noise Temperatur Sistem
Dalam menerapkan Noise Temperatur Sistem diperlukan beberapa komponen
pendukung antara lain terdiri dari beberapa titik pengukuran.
Titik perhitungan
Antena

Ta

L

Tp

LNA
TLNA, GLNA

Ts

Saluran Transmisi

Gambar 1.5. Noise Temperatur Sistem
Noise temperatur antena Ta dan temperatur penguat derau rendah (LNA) adalah
TLNA dengan gain GLNA. Sedangkan noise temperatur saluran transmisi
( − 1) sistem ini merupakan sistem penerima sinyal.

=
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Sebagai catatan khusus dalam perhitungan noise temperatur sistem yang
berurutan, gain antena dianggap sama dengan antena isotropis, yaitu G a = 1.
Bila titik perhitungan adalah input penguat, maka noise temperatur sistem adalah:
=

+

=

+

( − 1)

+

Seandainya diinginkan sebagai titik perhitungan adalah output antena, maka noise
temperatur sistem adalah:
( − 1) +

1.5.4. Noise Temperatur Saluran Transmisi dan Antena
Suatu antena juga mempunyai daya noise pada outputnya,walaupun antena
termasuk komponen pasif. Daya noise dari suatu antena berasal dari luar dan
redaman yang terdapat pada antena itu sendiri misalnya pada pencatunya.
Sedangkan yang dari luar berasal oleh atmosfir, galaksi, bumi dan sebagainya.
Daya noise suatu antena biasanya juga dinyatakan dengan noise temperatur suatu
antena, yaitu temperatur tahanan yang menghasilkan daya noise yang sama besar.
Titik perhitungan
Antena

Ta

L

Tp

LNA
TLNA, GLNA

Saluran Transmisi T
s

Gambar 1.6. Noise Temperatur Antena
Selanjutnya karena saluran transmisi juga mempunyai redaman, maka saluran
transmisipun membangkitkan daya noise dalam yang bila dinyatakan dengan
noise temperatur dapat dirumuskan sebagai berikut:
=

( − 1)

TL adalah noise temperatur saluran pada referensi (oK)
Tp adalah temperatur saluran transmisi (oK)
L adalah redaman saluran transmisi (ratio).
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1.5.5. Figure of Merit (G/T)
G/T merupakan perbandingan antara gain antena penerima dengan temperatur
noise sistem penerima, disebut juga “Figure of Merit”, karena menentukan unjuk
kerja stasiun bumi dalam hal kepekaan penerimaan sinyal dari satelit.
⁄ (

G adalah gain antena (dB)

⁄° ) = (

T adalah temperatur noise (oK)

) − 10 log (° )

Terlihat bahwa harga G/T ditentukan oleh faktor gain penerimaan antena dan
noise temperatur sistem penerima. Sehingga untuk suatu harga G/T tertentu,
terdapat beberapa kombinasi antara antena dengan penguat derau/noise rendah
(LNA). Pemilihan salah satu kombinasi ditentukan oleh kombinasi optimum yang
akhirnya memberikan harga yang ekonomis, tetapi antena msih mempunyai pola
pancaran yang diharuskan.
G (dB)
T (ºK)

G/T (dB/ºK)

Gambar 1.7. G/T Suatu Sistem Penerima Satelit

Antena

Titik perhitungan Ts
Terminal antena
L=0,1 dB
o

Ta=25oK

Tp=290 K

T1 = 100 oK
T2 = 30 oK

T3 = 1540 oK

Titik perhitungan Ts
Input penguat tahap I

Gambar 1.8. Contoh Perhitungan G/T Penerima Satelit
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Berdasarkan gambar tersebut diketahui data sebagai berikut:
1. Gain penerimaan antena; Ga = 50 dB (100.000)
2. Noise temeperatur antena; Ta = 25 ºK
3. Redaman saluran Transmisi L = 0,1 dB (1,0233)
4. Temperatur saluran transmisi Tp = 290 oK
5. Gain penguat G2 = 30 dB (1000)
6. Noise temperatur penguat I, T2 = 100 oK
7. Noise temperatur penguat II, T3 = 1540 oK
Pertanyaan:
a. Hitung noise temperatur sistem dengan titik perhitungan input penguat
tahap I, juga G/T sistem.
b. Hitung noise temperatur sistem dengan titik perhitungan pada terminal
antena, juga G/T sistem.
Jawaban:
a. Ts input pada tahap I =
=

(

+

)

+

+

25
290(0,0233)
1540
+
+ 100 +
= 132,5 °
1,0233
1,0233
1000

Gain antena dihitung pada input penguat tahap I adalah,
=

G/TSISTEM =

(

(

)− (

) − 10 log

) = 50

− 0,1

= 49,9

= 28,7 dB/ºK
b. Ts terminal antena =

( − 1) +

+

+

= 25 + 290(0,0233) + 1,0233(100) +
⁄

= 49,9

− 10

132,5

1,0233(540)
1000

= 25 + 6,76 + 102,3 + 1,58 = 135,7 °K
= 50

=

(

) − 10

− 10 log 135,7 = 28,7

/°

Dari hasil perhitungan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa harga noise
temperatur sistem tergantung pada pengambilan titik perhitungan.
Sedangkan harga G/T tidak tergantung pada pengambilan titik
perhitungan. Jadi untuk suatu sistem tertentu, harga G/T sistem sudah
tertentu.
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1.6. Pengertian EIRP
EIRP adalah singkatan dari Effective Isotropic Radiated Power atau Equivalent
Isotropic Radiated Power yaitu besaran yang menyatakan besarnya kekuatan daya
pancar dari suatu antena terhadap sumber isotropis. Sedangkan Effective radiated
power (ERP) adalah perbandingan daya maksimum radiasi terhadap antena dipole
setengah gelombang. ERP ini lebih sering dipergunakan dari pada EIRP. Suatu
antena pemancar memancarkan daya dengan EIRP sebesar A dBW, artinya antena
tersebut memancarkan daya dengan kekuatan yang sama dengan daya pancar
suatu antena isotropis yang diberi daya sebesar A dBW. Untuk memancarkan
daya sebesar A dBW, suatu antena dengan gain G dBi, harus diberi daya dengan
level sebesar (A-G) dBW. Dengan demikian dapat dinyatakan, bahwa:
EIRP (dBW) = P daya RF (dBW) + G antena (dB).
Sebagai contoh, suatu antena parabola dengan gain 30 dBi diberi daya RF sebesar
0,32 Watt atau -5 dBW. Maka dapat dikatakan bahwa antena tersebut
memancarkan daya RF dengan EIRP sebesar (-5 + 30) dBW = 25 dBW. Hitunglah
daya RF yang harus diumpankan pada antena (dengan gain 46,62 dB) untuk
menghasilkan EIRP sebesar 53 dBW.
1.7. Spektrum Elektromagnetik
Pada saat bergerak, elektron-elektron menimbulkan gelombang elektromagnetik
yang dapat berpropagasi melalui tempat yang bebas (bahkan udara vakum
sekalipun). Gelombang ini telah diprediksi oleh fisikawan Inggris James Clerk
Maxwell pada tahun 1865 dan telah membuahkan hasil serta diobservasi pertama
kalinya oleh seorang fisikawan Jerman Heinrich Hertz pada tahun 1887. Jumlah
osilasi per detik sebuah gelombang elektromagnetik disebut frekuensi, f dan
diukur dengan satuan Hz (untuk memberi penghargaan kepada Heinrich Hertz).
Jarak antara dua maksima (atau minima) yang berdekatan disebut panjang
gelombang, yang umum dilambangkan dengan huruf Yunani  (lambda).
Dengan memasang antena berukuran tertentu pada sebuah rangkaian elektronik,
gelombang elektromagnetik dapat di-broadcast-kan secara efisien dan dapat
diterima oleh receiver pada jarak tertentu. Semua komunikasi wireless
berdasarkan prinsip ini. Dalam udara vakum, semua gelombang elektromagnetik
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bergerak dengan kecepatan yang sama, tidak tergantung pada frekuensinya lagi.
Kecepatan ini biasanya disebut kecepatan cahaya, c, mendekati 3 x 10 8 m/detik,
atau sekitar 1 kaki (30 cm) per nanodetik. Pada tembaga atau serat, kecepatannya
lebih rendah 2/3-nya dan menjadi tergantung pada frekuensi. Kecepatan cahaya
merupakan batas kecepatan yang luar biasa. Tidak ada obyek atau sinyal yang
melebihi kecepatan cahaya.
Hubungan fundamental antara f,  dan c (dalam udara vakum) adalah
c = f
Karena c konstan, maka jika harga f, diketahui, kita akan memperoleh  dan
sebaliknya. Misalnya, gelombang dengan frekuensi 1 MHz mempunyai panjang
gelombang 300 meter dan gelombang 1 cm memiliki frekuensi 30 GHz.
Spektrum elektromagnet dijelaskan pada gambar 1.5. Gelombang radio,
gelombang mikro, inframerah, dan bagian gelombang visibel pada spektrum dapat
dipakai untuk mentransmisikan informasi dengan memodulasikan amplitudo,
frekuensi, atau fase gelombangnya. Bahkan sinar ultraviolet, X, dan gamma dapat
ditransmisikan lebih baik, mengingat sinar-sinar tersebut memiliki frekuensi yang
lebih tinggi. Akan tetapi ketiga sinar itu sulit untuk dibuat dan dimodulasikan,
tidak dapat menembus bangunan dengan baik, dan sangat berbahaya bagi makhluk
hidup. Pita-pita yang ditulis di bagian bawah gambar 1.5, adalah nama resmi yang
dibuat ITU dan didasarkan pada panjang gelombang, karena itu pita LF
mempunyai rentangan dari 1 km sampai 10 km (kurang lebih dan 30 kHz sampai
300 kHz).

Gambar 1.9. Spektrum elektromagnetik dan manfaatnya bagi komunikasi.
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Istilah LF, MF, dan HF mengacu secara berturut-turut pada frekuensi rendah
(Low), sedang (Medium), dan tinggi (High). Untuk jelasnya, pada saat namanama tersebut dibuat, tidak ada seorang pun yang mengira frekuensi gelombang
yang dapat mencapai lebih dari 10 MHz. Karena itu untuk nama-nama pita yang
berfrekuensi lebih tinggi diberi awalan Very, Ultra, Super, Extremely, dan
Tremendeously. Untuk gelombang dengan frekuensi di atas itu belum ada
namanya. Tetapi bila ditambahkan nama Incredibly, Astonishingly, dan
Prodigiusly (IHF, AHF, dan PHF) kelihatannya menjadi menarik.
Jumlah informasi yang bisa dibawa oleh gelombang elektromagnetik berhubungan
dengan lebar pita. Dengan menggunakan teknologi yang ada saat ini, adalah
mungkin untuk meng-encode beberapa bit per Hertz pada frekuensi rendah,
namun pada kondisi tertentu sering kali sebanyak 40 bit pada frekuensi tinggi.
Karena itu kabel dengan lebar pita 500 MHz dapat membawa beberapa
gigabit/detik. Dari gambar 1.5, sekarang dapat diketahui dengan jelas alasan orang
begitu menyenangi sekali serat optik.
Bila kita menurunkan persamaan kecepatan cahaya sebagai fungsi f dan
mendiferensialkannya ke , akan kita dapatkan:

df
c
 2
d 
Bila kita sekarang menyatakannya ke dalam persamaan diferensial terbatas dan
hanya mengambil harga mutlaknya saja, maka akan diperoleh:

f 

c

2

Jadi bila lebar pita panjang gelombang diketahui, , kita dapat menghitung pita
frekuensinya, f, dan dari laju data ini harga pita dapat dicari. Makin lebar pita,
maka semakin tinggi laju datanya. Sebagai contoh, ambil pita 1,30 mikron pada
gambar 1.5. Maka kita peroleh  = 1,3 x 10-6 dan  = 0,17 x 10-6, sehingga f
kira-kira 30 THz.
Untuk menghindari terjadinya masalah yang besar, telah dibuat perjanjian
nasional dan internasional tentang siapa-siapa yang berhak menggunakan
frekuensi-frekuensi tertentu. Karena setiap orang menghendaki laju data yang
tinggi, maka orang memerlukan spektrum yang lebih lebar. Di Amerika Serikat,
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FCC mengalokasi spektrum radio AM dan FM, televisi, telepon selular, dan juga
perusahaan telepon, maritim, navigasi, militer, pemerintah, dan banyak lagi
pengguna-pengguna lainnya yang merasa berkepentingan.
Dalam skala dunia, sebuah bagian dan ITU-R (WARC) melaksanakan tugas
tersebut. Misalnya, pada pertemuan di Spanyol pada tahun 1991, WARC telah
mengalokasikan beberapa spektrum bagi alat komunikasi genggam pribadi.
Sayangnya, FCC tidak mempunyai kesepakatan dengan rekomendasi WARC.
FCC memilih pita frekuensi yang berbeda, karena masyarakat Amerika Serikat
yang telah menggunakan pita yang dipilih oleh WARC tidak rela melepaskannya
dan juga terdapat pengaruh politik untuk melindungi kepentingan masyarakat
tersebut.
Akibatnya, alat komunikasi pribadi buatan Amerika Serikat tidak akan berfungsi
sebagaimana mestinya bila digunakan di Eropa atau di Asia, demikian pula
sebaliknya.
Sebagian besar transmisi menggunakan pita frekuensi sempit (yaitu, f/f<< 1)
untuk mendapatkan penerimaan terbaiknya (beberapa watt/Hz). Akan tetapi, pada
beberapa kasus, transmitter pindah dari satu frekuensi ke frekuensi lainnya dengan
pola tertentu atau transmisi cenderung menyebar ke seluruh lebar pita frekuensi.
Teknik ini disebut spektrum tersebar atau spread spectrum. Teknik ini sangat
populer untuk komunikasi militer karena metode ini menyebabkan sulit untuk
dideteksi dan hampir tidak mungkin untuk diganggu. Teknik pemindahan
frekuensi tidaklah begitu menarik bagi kita. Spektrum sebaran yang murni, sering
kali disebut direct sequence spread spectrum (DS-SS).
Untuk sementara, kita anggap bahwa semua transmisi menggunakan pita
frekuensi sempit. Sekarang kita akan membahas kegunaan bermacam bagian
spektrum, dimulai dengan gelombang radio.
1.8. Karakteristik Sistem Radio
Bila arus dengan frekuensi radio mengalir menuju antena (aerial) pemancar, maka
daya

akan

dipancarkan

ke

berbagai

arah

dalam

bentuk

gelombang

elektromagnetik. Gelombang ini merupakan sebuah sinyal yang kompleks dengan
karakteristik umum yang sama dengan cahaya, namun frekuensinya lebih rendah;
gelombang radio elektromagnetik merambat dengan kecepatan cahaya, serta dapat
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pula dipantulkan dan dibiaskan seperti cahaya. Sebagian antena dirancang dalam
satu arah pancar/terima saja (highly directional), dan sebagian lainnya dirancang
untuk memancar dan menerima pada segala arah (omni directional). Energi yang
dipancarkan akan tiba pada penerima melalui satu atau lebih mode perambatan.
Saat ini dikenal lima mode yang umum digunakan, yaitu:
1) Gelombang permukaan (surface wave)
2) Gelombang langit (sky wave)
3) Gelombang angkasa (space wave)
4) Melalui satelit
5) Hamburan (scatter)

Gambar 1.10. Mode perambatan gelombang radio
Gelombang permukaan seolah-olah disangga oleh permukaan bumi, sehingga
merambat dengan mengikuti lengkungan bumi. Gelombang langit diarahkan dari
bumi ke lapisan ionosfir (100 km atau lebih dari permukaan tanah), dan jika
kondisi-kondisi tertentu dipenuhi, maka energi yang dipancarkan itu akan kembali
lagi ke bumi dan diterima pada tempat yang diinginkan. Gelombang angkasa
umumnya mempunyai dua komponen: komponen pertama merambat dalam garis
yang hampir lurus antara lokasi pemancar dan penerima, dan komponen lainnya
dipantulkan terlebih dahulu oleh permukaan bumi. Metoda keempat adalah suatu
teknik yang memanfaatkan kemampuan satelit komunikasi yang mengorbit bumi.
Satelit ini akan menerima sinyal, memperkuat, dan memancarkan kembali sinyal
tersebut ke bumi dengan frekuensi yang berbeda. Metoda kelima adalah hamburan
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(gambar 1.16.), yang dapat diumpamakan sebagai transmisi gelombang HF yang
menggunakan UHF/SHF. Energi radio diarahkan ke lapisan troposfir yang akan
menghamburkannya kembali ke arah penerima. (Daerah penghamburan troposfir
berada sekitar 10 km dari permukaan tanah). Gelombang permukaan digunakan
untuk komunikasi seluruh dunia dalam pita frekuensi rendah dan untuk siaran
(broadcasting) dalam pita MF. Gelombangangkasa yang digunakan untuk
penyiaran suara dan TV, sistim telpon multikanal,serta berbagai sistem yang
bergerak (mobile systems), bekerja pada VHF, UHF, SHF dan pita yang lebih
tinggi. Satelit komunikasi yang bertugas membawa sistem telepon multikanal,
sinyal televisi dan data, memanfaatkan pita UHF dan SHF. Sedangkan sistem
hamburan yang bekerja dalam pita UHF dan SHF umumnya digunakan sebagai
mata rantai telepon multikanal.
Spektrum frekuensi radio dibagi dalam sejumlah pita frekuensi sebagai berikut :
Tabel 1.1. Spektrum Frekuensi Komunikasi
Pita Frekuensi

Jenis

Singkatan

Di bawah 300 Hz

Amat sangat rendah (extremely low)

ELF

300 Hz - 3 kHz

Infra rendah (infra low)

ILF

3 kHz - 30 kHz

Sangat rendah (very low)

VLF

30kHz - 300 kHz

Rendah (low)

LF

300 kHz - 3 MHz

Menengah (medium)

MF

3 MHz - 30 MHz

Tinggi (high)

HF

30 MHz - 300 MHz

Sangat tinggi (very high)

VHF

300 MHz - 3 GHz

Ultra tinggi (ultra high)

UHF

3 GHz - 30 GHz

Tinggi sekali (super high)

SHF

30 GHz - 300 GHz

Sangat tinggi sekali (extremely high)

EHF

300 GHz - 3000 GHz

Amat sangat tinggi (tremendously high)

THF

Gelombang langit digunakan untuk sistem komunikasi radio HF, termasuk telepon
radio jarak jauh dan siaran suara. Pada pita UHF dan frekuensi-frekuensi yang
lebih tinggi, sinyal radio dapat dipancarkan terpusat dalam satu arah saja dengan
menggunakan sistim antena pemantul parabolik yang dapat menghasilkan berkas
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pancaran radio yang sangat sempit, hampir sama seperti pemantul lampu-pencari
(search light) yang dapat menghasilkan berkas sinar amat kuat.
Sistem gelombang mikro seringkali digunakan sebagai pelayanan multikanal, baik
secara terestrial (pada permukaan bumi) maupun melalui satelit.
1.9. Transmisi Radio Terrestrial
Terrestrial (terra = bumi) artinya gelombang yang merambat tidak jauh dan sejajar
dengan permukaan bumi atau tanah. Sedangkan transmisi radio melalui satelit,
tidaklah sejajar dengan permukaan tanah (jauh dari permukaan bumi), sehingga
klasifikasinya dibedakan dengan transmisi radio terrestrial.
Berdasarkan penelitian dan pengalaman, ada beberapa ciri spesifik dari masingmasing bidang frekuensi yang berhubungan dengan mekanisme perambatan
gelombang radio.
1.9.1. Very low frequency (VLF) dan low frequency (LF)
Pada bidang frekuensi ini, propagasi gelombang akan mengalami redaman yang
besar (dominan) oleh lapisan atmosfir. Sedangkan redaman permukaan bumi
relatif kecil. Propagasi gelombang yang terbaik adalah pada daerah atau medium
yang mempunyai konduktifitas yang cukup besar seperti air, air laut, sehingga
banyak digunakan untuk komunikasi kapal laut, navigasi.

Gambar 1.11. Propagasi pada VLF/LF
1.9.2. Medium Fequency (MF)
Propagasi gelombang yang terbaik pada siang hari adalah gelombang tanah, dan
pada
malam hari adalah propagasi gelombang tanah dan ionosfir. Banyak dipakai pada
radio siaran (broadcast) AM (550 kHz - 1,6 MHz), ORARI, dan sebagainya.
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Gambar 1.12. Propagasi gelombang pada MF
1.9.3. High Frequency (HF)
Propagasi gelombang tanah mengalami redaman yang besar, sedangkan propagasi
yang paling baik adalah dengan mekanisme gelombang ionosfir (sky wave).
Dengan demikian, propagasi dengan gelombang HF dapat menempuh jarak yang
sangat jauh (± 1.000 km). Banyak dipakai untuk hubungan ke tempat-tempat yang
jauh atau terpencil oleh instansi pemerintah atau badan-badan swasta. Penggunaan
frekuensi ini sering lebih populer dengan sebutan SSB (single side band).
1.9.4. Very High Frequency (VHF)
Propagasi gelombang sudah mulai menjurus ke gelombang langsung atau jarak
pandang dan melalui tanah (ground wave) mempunyai hambatan yang besar,
sehingga jarak tempuh tidak begitu jauh. Contoh penggunaan frekuensi ini untuk
siaran televisi, radio FM (88 MHz - 108 MHz).

Gambar 1.13. Propagasi LOS
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1.9.5. Ultra High Frequency (UHF), Super High Frequency (SHF), dan
Extremly High Frequency (EHF)
Propagasi gelombang pada bidang-bidang frekuensi ini benar-benar dengan cara
gelombang langsung atau jarak pandang (line of sight = LOS), atau merupakan
gelombang ruang (space wave). Ketiga bidang frekuensi disebut dengan
gelombang mikro (microwave). Pada bidang ferkuensi ini terutama SHF dan EHF,
mempunyai sifat yang menembus jauh lapisan ionosfir sampai ke ruang luar
atmosfir (hampa udara). Penggunaan bidang frekuensi ini banyak sekali, dan yang
paling populer adalah untuk komunikasi satelit, yaitu untuk bidang SHF dan EHF.
Selain itu, juga digunakan untuk program-program penelitian luar angkasa.

Gambar 1.14. Propagasi gelombang pada UHF/SHF dan EHF
1.9.6. Propagasi Gelombang Permukaan (surface -wave)
Gelombang permukaan (surface

-wave) adalah gelombang radio yang

berpropagasi di sepanjang permukaan bumi atau tanah. Gelombang ini sering
disebut dengan gelombang tanah (ground wave). Untuk berkomunikasi dengan
menggunakan media gelombang tanah, maka gelombang harus terpolarisasi secara
vertikal, karena bumi akan menghubung-singkatkan medan listriknya bila
berpolarisasi horisontal.
Perubahan kadar air mempunyai pengaruh yang besar terhadap gelombang tanah.
Redaman gelombang tanah berbanding lurus terhadap impedansi permukaan
tanah. Impedansi ini merupakan fungsi dan konduktivitas dan frekuensi. Jika bumi
mempunyai konduktivitas yang tinggi, maka redaman (penyerapan energi
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gelombang) akan berkurang. Dengan demikian propagasi gelombang tanah di atas
air, terutama air garam (air laut) jauh lebih baik dan pada di tanah kering
(berkonduktivitas rendah), seperti padang pasir. Rugi-rugi (redaman) tanah akan
meningkat dengan cepat dengan makin besarnya frekuensi. Karena alasan
tersebut, gelombang tanah sangat tidak efektif pada frekuensi di atas 2 MHz.
Namun demikian, gelombang tanah sangat handal bagi hubungan komunikasi.
Penerimaan gelombang tidak terpengaruh oleh perubahan harian maupun
musiman, sebagaimana yang terjadi pada gelombang langit (gelombang ionosfir).
Propagasi gelombang tanah merupakan satu-satunya cara untuk berkomunikasi di
dalam lautan.
Untuk memperkecil redaman laut, maka digunakan frekensi yang sangat rendah,
yaitu bidang ELF (Extremely Low Frequency), yaitu 30-300 Hz. Dalam
pemakaian tertentu dengan frekuensi 100 Hz, redamannya hanya sekitar 0,3 dB
per meter, redaman ini akan meningkat drastis bila frekuensinya makin tinggi,
misalnya pada frekuensi 1 GHz redamannya menjadi 1000 dB per meter.
1.9.7. Propagasi Gelombang Langit (sky wave)
Pada frekuensi tinggi atau bidang HF (high frequency), yang mempunyai range
frekuensi 3-30 MHz, gelombang dapat dipropagasikan menempuh jarak yang
jauh akibat dari pembiasan dan pemantulan lintasan pada lapisan ionosfir.
Gelombang yang berpropagasi melalui lapisan ionosfir ini disebut sebagai
gelombang ionosfir (ionosphere wave) atau juga disebut gelombang langit (sky wave).
Gelombang ionosfir terpancar dari antena pemancar dengan suatu arah yang
menghasilkan

sudut

tertentu

dengan

acuan

permukaan

bumi.

Dalam

perjalanannya, bisa melalui beberapa kali pantulan lapisan ionosfir dari
permukaan bumi, sehingga jangkauannya bisa mencapai antar pulau, bahkan antar
benua.
Aksi pembiasan pada lapisan ionosfir dan permukaan bumi tersebut disebut
dengan skipping, ilustrasi dari efek skipping dapat dilihat pada gambar 3.18.
Gelombang yang dipancarkan dari pemancar (transmitter) melalui antena menuju
ionosfir dan dibiaskan atau dipantulkan kembali pada titik B ke permukaan bumi
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pada titik C. Kemudian oleh permukaan tanah dipantulkan kembali ke ionosfir
dan sekali lagi dibiaskan bumi kembali pada titik D menuju ke penerima
(receiver) di titik E pada permukaan tanah.

Gambar 1.15. Propagasi gelombang ionosfir
1.9.8. Propagasi Gelombang Angkasa (space wave)
Gelombang angkasa umumnya mempunyai dua komponen yaitu komponen
pertama merambat dalam garis (yang hampir) lurus dikenal dengan line of sight,
yang mempunyai keterbatasan pada jarak pandang, antara lokasi pemancar dan
penerima, dan komponen yang lainnya dipantulkan terlebih dahulu oleh
permukaan bumi.
Propagasi secara garis pandang yang mempunyai ketinggian antena dan
kelengkungan permukaan bumi merupakan faktor pembatas. Jarak jangkauan
sangat terbatas, kira-kira 30 - 50 mil per link (45 km - 80 km), tergantung topologi
daripada permukaan buminya. Dalam praktek, jarak jangkaunya sebenarnya
adalah 4/3 dari pada line of sight (k = 4/3), karena adanya faktor pembiasan oleh
atmosfir bumi bagian bawah. Propagasi line of sight, disebut dengan propagasi
dengan gelombang langsung (direct wave), karena gelombang yang terpancar dari
antena pemancar langsung berpropagasi menuju antena penerima dan tidak
merambat di atas permukaan tanah. Oleh karena itu, permukaan bumi atau tanah
tidak meredamnya. Selain itu, gelombang jenis ini disebut juga dengan gelombang
ruang (space wave), karena dapat menembus lapisan ionosfir dan berpropagasi di
ruang angkasa.
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Propagasi jenis ini (line of sight) merupakan andalan sistem komunikasi masa kini
dan akan datang, karena dapat menyediakan kanal informasi yang lebih besar dan
keandalan yang lebih tinggi, dan tidak dipengaruhi oleh fenomena perubahan
alam, seperti pada propagasi gelombang langit pada umumnya.
Bidang frekuensi yang digunakan pada jenis propagasi ini sangat lebar, yaitu
meliputi band VHF (30 - 300 MHz), UHF (300-3000 MHz), SHF (3-30 GHz), dan
EHF (30- 300 GHz), yang sering dikenal dengan bidang gelombang mikro
(microwave). Aplikasi untuk pelayanan komunikasi, antara lain : untuk televisi,
komunikasi data, komunikasi suara (voice), radar, komunikasi satelit, dan
penelitian ruang angkasa.
1.9.10. Propagasi Hamburan (scatter)
Proses penghamburan (scattering) oleh lapisan troposfir dilukiskan seperti gambar
1.16. Seperti ditunjukkan oleh gambar tersebut, dua antena pengarah diarahkan
sedemikian rupa sehingga tembakan keduanya bertemu di troposfir. Sebagian
besar energinya merambat lurus ke ruang angkasa. Namun demikian, dengan
proses yang sulit dimengerti, sebagian energinya juga dihamburkan ke arah depan.
Seperti juga ditunjukkan dalam gambar tersebut, sebagian energi juga
dihamburkan ke arah depan yang tidak dikehendaki. Hamburan dapat
diumpamakan sebagai transmisi gelombang HF yang menggunakan UHF/SHF.
Energi radio diarahkan ke lapisan troposfir yang akan menghamburkannya
kembali ke arah penerima.

Gambar 1.16. Hamburan troposfir
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Propagasi troposfir bisa dianggap sebagai kasus khusus dari propagasi gelombang
langit. Gelombang tidak ditujukan ke ionosfir, tetapi ditujukan ke troposfir. Batas
troposfir hanya sekitar 6,5 mil atau 11 km dan permukaan bumi. Frekuensi yang
bisa digunakan adalah sekitar 35 MHz sampai dengan 10 GHz dengan jarak
jangkau mencapai 400 km. Frekuensi yang terbaik dan paling banyak digunakan
adalah sekitar 0,9 GHz, 2 GHz, dan 5 GHz. Namun demikian, besarnya
gelombang yang diterima hanyalah seper seribu hingga seper satu juta dari daya
yang dipancarkan. Disini jelas diperlukan daya pemancar yang sangat besar, dan
penerima yang sangat peka. Selain itu proses hamburan mengalami dua macam
fading. Yang pertama, fading yang disebabkan oleh transmisi dengan banyak
lintasan (multiputh fading) yang bisa timbul beberapa kali dalam 1 menit. Yang
kedua, fading yang disebabkan oleh perubahan atmosfir, tetapi lebih lambat dari
yang pertama, yang mengakibatkan perubahan level atau kuat gelombang yang
diterima.
Untuk mengurangi masalah fading ini, digunakan beberapa bentuk penganekaragaman penerimaan atau diversity reception. Diversity adalah suatu proses
memancarkan dan atau menerima sejumlah gelombang pada saat yang bersamaan
dan kemudian menambah atau menjumlahkan semuanya di penerima atau
memilih salah satu yang terbaik. Beberapa jenis diversity adalah sebagai berikut :
1. Space diversity, yaitu memasang/menggunakan dua antena atau lebih dengan
jarak tertentu. Sinyal yang terbaik yang diterima, akhirnya dipilih untuk
kemudian diolah di penerima.
2. Frequency diversity, yaitu mentransmisikan sinyal informasi yang sama
menggunakan dua frekuensi yang sedikit berbeda. Frekuensi yang berbeda
mengalami fading yang berbeda pula sekalipun dipancarkan/diterima dengan
antena yang sama. Kemudian penerima memilih mana yang baik.
3. Angle diversity, yaitu mentransmisikan sinyal dengan dua sudut atau lebih
yang berbeda sedikit. Hal ini akan menghasilkan dua atau lebih lintasan yang
memiliki volume hamburan yang berbeda.
Meskipun sistem propagasi radio dengan menggunakan hamburan lapisan
atmosfir ini memerlukan daya yang sangat besar dan perlunya diversity,
penggunaan sistem ini telah tumbuh pesat seiak pemakaian pertamanya tahun
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1955. Karena sistem ini memberikan jarak jangkau jauh yang handal di daerahdaerah seperti padang pasir dan daerah pegunungan dan antar pulau. Jaringan ini
digunakan untuk komunikasi suara dan data dalam militer dan komersial.
1.9.11. Melalui Satelit
Sistem transmisi radio menggunakan satelit, pada dasarnya sama dengan
komunikasi radio pada umumnya, tetapi menggunakan satelit komunikasi sebagai
repeater (stasiun pengulang). Teknik yang memanfaatkan kemampuan satelit
komunikasi yang mengorbit bumi. Satelit ini akan menerima sinyal, memperkuat,
dan memancarkan kembali sinyal tersebut ke bumi dengan frekuensi yang
berbeda. Bila stasiun-stasiun repeater pada sistem jaringan microwave yang
terletak dipermukaan bumi, maka satelitpun dapat dianggap sebagai sebuah
stasiun repeater raksasa yang terletak di angkasa. Letak satelit jauh di atas lapisan
atmosfir bumi (untuk geostasioner satelit berjarak ±36.000 km dari permukaan
bumi). Karena jauhnya jarak satelit sebagai media pengulang, maka dalam
komunikasi satelit redaman ruang (lintasan), awan, hujan dan lainnya juga
mengenai derau (noise) bisa merusak kualitas gelombang radio yang
ditransmisikan.

Gambar 1.17. Sistem Transmisi Satelit
1.9.12. Transmisi Radio
Gelombang radio mudah sekali dibuat, dapat menjalar pada jarak yang jauh.
Karena itu gelombang radio digunakan baik untuk komunikasi di dalam ruangan
maupun di luar ruangan. Gelombang radio dapat menjalar secara omnidirectional,
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artinya gelombang tersebut dapat menyebar ke berbagai arah. Karena itu posisi
fisik transmitter dan receivernya tidak perlu diatur dengan teliti.
Kadang-kadang radio omnidirectional baik, tetapi kadang-kadang buruk. Pada
tahun 1970, General Motors telah memutuskan untuk memasang rem anti
mengunci (antilock brake) yang dikontrol komputer pada Cadillac model barunya.
Ketika pengemudi menginjak pedal rem, komputer menghidupkan dan mematikan
pulsa rem secara bergantian, dan tidak mengunci rem sekaligus. Pada suatu hari
yang cerah seorang patroli jalan raya negara bagian Ohio mulai menggunakan
radio bergerak barunya untuk memanggil kantor pusat. Tiba-tiba mobil Cadillac
yang ada disebelahnya mulai bergerak seperti kuda liar. Ketika petugas
menghentikan mobilnya, pengemudi Cadillac mengaku tidak melakukan apa-apa
tetapi mobil bergerak secara aneh tidak terkendali.
Akhirnya, sebuah skenario timbul: Cadillac kadang-kadang bisa bertingkah laku
aneh, tetapi hanya di jalan raya utama di Ohio dan kemudian hanya bila Patroli
Jalan Raya sedang bertugas. Untuk waktu yang cukup lama, General Motors tidak
mengerti kenapa Cadillac berfungsi dengan baik di negara-negara bagian lainnya,
dari jalan-jalan lainnya di Ohio. Hanya setelah melakukan penelitian yang cukup
intensif, mereka menemukan bahwa sistem kabel Cadillac menjadi antena bagi
frekuensi yang dipakai oleh radio Patroli Jalan Raya Ohio yang baru.
Sifat gelombang radio tergantung pada frekuensi. Pada frekuensi-frekuensi
rendah, gelombang radio dapat melewati penghalang dengan baik. Tetapi dayanya
menjadi berkurang sekali sesuai dengan jarak dari sumber, kira-kira 1/r3 di udara.
Pada frekuensi tinggi, gelombang radio cenderung menjalar dengan arah garis
lurus dan dipantulkan oleh penghalang. Gelombang ini juga diabsorbsi oleh hujan.
Pada semua frekuensi, gelombang radio dapat mengganggu peralatan motor dan
listrik.
Schubungan dengan kemampuan gelombang radio yang dapat menjalar jauh,
interferensi antara dua pengguna merupakan masalah. Dengan alasan ini, semua
negara mengawasi ketat para pemakai transmitter.
Pada pita-pita VLF, LF, dan MF, gelombang radio mengikuti permukaan tanah,
seperti dijelaskan gambar 1.18(a). Gelombang-gelombang ini dapat dideteksi pada
1000 km untuk frekuensi rendah, dan jarak yang lebih dekat untuk frekuensi
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tinggi. Siaran radio AM menggunakan pita MF, yang menyebabkan kenapa siaran
radio AM Boston tidak mudah untuk didengar dengan baik di New York.
Gelombang radio pada pita-pita ini dapat dengan mudah melewati bangunan, yang
menyebabkan kenapa radio jinjing bisa berfungsi dengan baik di dalam ruangan.
Masalah utama penggunaan pita-pita ini dalam komunikasi data adalah relatif
rendahnya lebar pita yang ditawarkannya.
Pada pita-pita HF dan VHF, gelombang-gelombang di atas permukaan tanah
cenderung diserap oleh bumi. Akan tetapi, gelombang yang mencapai ionosfer,
lapisan yang berisi partikel listrik yang membungkus bumi pada ketinggian 100
sampai 500 km, akan direfraksikan dan dipantulkan kembali ke bumi, seperti
dijelaskan Gambar 1-18(b). Pada kondisi atmosferis tertentu, sinyal dapat
dipantulkan beberapa kali. Operator radio amatir (ham) menggunakan pita
frekuensi ini untuk melakukan percakapan jarak jauhnya. Militer juga
berkomunikasi pada pita-pita HF dan VHF.

Gambar 1.18. (a) Pada pita-pita VLF, VF, dan MF, gelombang radio mengikuti
kontur permukaan tanah. (b) Pada pita HF, gelombang radio tertahan oleh
ionosfer.
1.9.13. Transmisi Gelombang Mikro
Di atas 100 MHz, gelombang menjalar dengan garis lurus sehingga arahnya dapat
difokuskan.

Pemusatan

semua

energi

menjadi

pancaran

(beam)

kecil

menggunakan antena parabola (seperti piringan TV satelit) memberikan rasio
sinyal/derau yang lebih tinggi, tetapi antena yang mengirim dan menerima harus
diatur jaraknya. Selain itu, direksionalitas ini mengizinkan beberapa transmiter

35

membentuk sebuah barisan untuk berkomunikasi dengan beberapa transmitter
lainnya yang ada dalam barisan dengan tanpa mengalami interferensi. Sebelum
ditemukan serat optik, untuk beberapa dekade gelombang mikro menjadi jantung
sistem transmisi telepon interlokal. Kenyataannya, perusahaan telepon interlokal
MCI merupakan singkatan dan Microwave Communication, Inc., karena seluruh
sistemnya pada awalnya dibangun di atas menara gelombang mikro (MCI telah
mengganti beberapa bagian penting jaringannya dengan serat optik).
Karena gelombang mikro menjalar dengan garis lurus, maka bila menaranya
terlalu berjauhan, bumi akan meredam gelombang tersebut (coba bayangkan link
San Francisco ke Amsterdam). Akibatnya, diperlukan repeater-repeater secara
periodik. Semakin tinggi menara, semakin jauh jarak yang bisa dicapainya. Jarak
antara dua repeater kurang lebih akar kuadrat tinggi menara. Untuk menara
dengan tinggi 100 m, repeater dapat berjarak 80 km.
Tidak seperti gelombang radio berfrekuensi rendah, gelombang mikro tidak dapat
menembus ruangan dengan baik. Selain itu, walaupun beam dapat difokuskan
dengan baik pada transmitter, masih terjadi divergensi di udara. Sebagian
gelombang direfraksikan ke lapisan atmosfer bawah dan memerlukan waktu
sedikit lebih lama dibanding gelombang langsung. Gelombang yang mengalami
delay itu dapat tiba di luar fasenya dengan gelombang langsung, sehingga
menghapus sinyalnya. Efek ini disebut multipath fading dan seringkali merupakan
masalah yang serius. Efek ini ditentukan oleh cuaca dan frekuensi gelombang.
Sebagian operator menyediakan 10 persen kanal-kanalnya dalam keadaan tidak
berfungsi sebagai cadangan yang bisa digunakan bila multipath fading menyapu
bersih sebagian pita frekuensi secara temporer. Kebutuhan untuk memakai
spektrum yang terus-menerus berfungsi untuk mempertahankan terjadinya
peningkatan teknologi, sehingga transmisi dapat tetap menggunakan frekuensifrekuensi yang lebih tinggi. Saat ini pita sampai 10 GHz secara rutin digunakan.
Tetapi pada frekuensi 8 GHz terjadi suatu masalah baru: absorpsi oleh air.
Gelombang ini hanya memiliki panjang gelombang beberapa cm dan diabsorpsi
oleh hujan. Efek ini tidak akan mengganggu bila membangun sebuah oven
gelombang mikro yang sangat besar di luar ruangan. Tetapi untuk komunikasi, hal
ini merupakan masalah besar. Seperti halnya multipath fading, penyelesaian satu-
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satunya adalah untuk memutuskan link yang terkena air hujan dan membuat route
di sekitarnya.
Dapat disimpulkan, komunikasi gelombang mikro banyak digunakan untuk
komunikasi telepon jarak jauh, telepon seluler, siaran televisi, dan lain-lain.
Akibatnya, hal tersebut menyebabkan kurangnya spektrum. Gelombang mikro
memiliki

berbagai

keuntungan

dibandingkan

dengan

serat.

Salah

satu

keuntungannya yang utama adalah tidak diperlukan right of way (hak untuk
mengikuti jalur yang telah ditentukan ketika melintasi tanah milik orang lain).
Dengan membeli sebidang tanah setiap 50 km dan mendirikan sebuah menara di
atasnya, yang dapat membypass sistem telepon dan komunikasi secara langsung.
Inilah yang menjadi alasan MCI mengawali usahanya sebagai perusahaan telepon
interlokal (Sprint memiliki cara yang berbeda dengan MCI: Sprint didirikan oleh
Southern Pacific Railroad, yang telah memiliki banyak right of way, dan cukup
dengan cara menanamkan serat berdampingan dengan rel.)
Gelombang mikro juga relatif murah. Pembuatan dua buah menara sederhana
(mungkin hanya berbentuk tiang besar dengan empat buah kawat) dan
pemasangan antena pada masing-masing menaranya akan lebih murah dibanding
dengan biaya menanam 50 km serat yang melintasi daerah perkotaan yang padat
atau harus mendaki ke puncak bukit. Dan juga akan lebih murah dibanding
dengan harus menyewa serat milik perusahaan telepon.
Selain digunakan untuk keperluan transmisi jarak jauh, gelombang mikro juga
memiliki manfaat penting lainnya, dinamakan pita Industri/Ilmiah/Medis. Pitapita ini mempunyai sebuah perkecualian dalam hukum lisensinya: transmiter yang
menggunakan pita ini tidak memerlukan izin pernerintah. Satu pita dialokasikan
untuk seluruh dunia: 2,400-2,484 GHz. Di Amerika Serikat dan Canada terdapat
juga pita-pita 902-928 MHz, dan 5,725-5,850 GHz. Pita-pita frekuensi tersebut
digunakan untuk keperluan telepon tanpa kabel (cordless), pembuka pintu garasi,
speaker hifi tanpa kabel, gerbang keamanan, dan lain-lain. Pita 900 MHz bekerja
sangat baik tetapi sudah sangat padat dan peralatan yang menggunakan frekuensi
ini hanya bisa dioperasikan di Amerika Utara saja. Pita-pita yang tinggi
membutuhkan peralatan elektronis yang lebih mahal dan dapat terkena interferensi
oleh oven microwave dan instalasi radar. Akan tetapi, pita-pita tersebut sangat
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populer untuk pemakaian dalam jaringan tanpa kabel jarak dekat, karena pita
frekuensi tersebut dapat menghindari masalah yang berhubungan dengan lisensi.
1.9.14. Radio Seluler
Sistem telepon tradisional (bahkan ketika B-ISDN sudah beroperasi penuh
sekalipun) masih tidak mampu memuaskan tingkat pertumbuhan pelanggan:
orang-orang yang senang bepergian. Akibatnya, terdapat pertumbuhan persaingan
pada sistem yang menggunakan gelombang radio dibanding komunikasi yang
menggunakan kabel dan serat optik. Sistem ini akan memegang peranan penting
dalam jaringan komputer note-book, telepon ukuran saku, dan personal digital
assistant (PDA) dalam beberapa tahun mendatang. Pada bagian selanjutnya kita
akan membahas paging satelit, telepon tanpa kabel, telepon seluler, dan teknologi
yang sejenis lainnya. Sistem-sistem tersebut sekarang bergabung, yang
menghasilkan komputer jinjing yang mampu mengirim dan menerima panggilan
telepon, fax,email, dan juga mencari informasi di remote database, dan
mengerjakan semua itu di mana saja di sembarang tempat di dunia.
Peralatan-peralatan tersebut telah menciptakan pasar yang sangat besar. Banyak
perusahaan komputer, telepon, satelit, dan sebagainya ingin berpartisipasi.
Sebagai akibatnya timbul pasar yang ruwet, dengan banyak tumpang tindih dan
produk dan layanan yang tidak kompatibel, cepat berubah, dan juga biasanya
banyak perbedaan antara satu negara dengan negara lainnya. Akan tetapi,
penjelasan berikut ini akan memberikan paling tidak pengetahuan dasar tentang
teknologi tersebut.
1.9.15. Telepon Seluler Analog
Pada tahun 1946, sistem pertama untuk telepon yang berbasis mobil dipasang di
St. Louis. Sistem ini menggunakan sebuah transmiter tunggal yang besar yang
dipasang di atap bangunan dan memiliki kanal tunggal. Antene ini digunakan baik
untuk mengirim maupun menerima. Untuk bisa bercakap-cakap, pengguna harus
menekan tombol yang menghidupkan transmiter dan mematikan receiver. Sistem
seperti itu dikenal, sebagai push-to-talk system, dipasang di beberapa kota pada
akhir tahun 1950-an. Radio CB, taxi, dan mobil polisi pada acara televisi sering
menggunakan teknologi ini.
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Pada tahun 1960-an, IMTS (Improved Mobile Telephone System) dipasang.
Sistem ini juga menggunakan transmiter yang berdaya tinggi (200 watt) yang
dipasang di atas bukit. Akan tetapi sistem ini memiliki dua frekuensi, sebuah
frekuensi untuk mengirim dan sebuah lagi untuk menerima. Dengan demikian
tombol push-to-talk tidak diperlukan lagi. Karena semua komunikasi yang berasal
dari telepon bergerak pindah ke kanal yang berbeda dengan frekuensi yang dapat
didengar telepon, maka pengguna bergerak tidak dapat mendengar satu dengan
lainnya (tidak seperti sistem push-to-talk yang digunakan taksi).
IMTS memiliki 23 buah kanal yang tersebar mulai 150 MHz sampai 450 Mhz.
Sehubungan sedikitnya jumlah kanal, pengguna sering kali harus menunggu
terlebih dahulu sebelum memperoleh nada bebas. Juga, sehubungan dengan
besarnya transmitter hilltop, dua sistem yang berdekatan harus terpisah sejauh
ratusan kilometer untuk menghindari interferensi. Setelah dipertimbangkan,
ternyata sistem tidak praktis sehubungan dengan keterbatasan kapasitas.
a) AMPS
Seluruh perubahan AMPS (Advanced Mobile Phone System = Sistem Telepon
Bergerak Tingkat Lanjut) ditemukan oleh Laboratorium Bell dan dipasang untuk
pertama kalinya di Amerika Serikat pada tahun 1982. AMPS juga digunakan di
Inggris, disebut TACS, dan di Jepang, disebut MCS-L1.
Dalam AMPS, suatu wilayah geografi dibagi menjadi sel-sel, umumnya
mempunyai jangkauan 10 sampai 20 km. Setiap sel menggunakan frekuensifrekuensi tertentu, gagasan kunci yang menyebabkan AMPS mempunyai kapasitas
yang jauh lebih besar dibanding dengan sistem-sistem sebelumnya karena AMPS
memakai sel-sel yang berukuran lebih kecil, dan menggunakan kembali frekuensi
transmisi pada sel-sel yang berdekatan (tetapi tidak berdampingan). Sementara
sistem IMTS sepanjang 100 km hanya dapat memiliki satu panggilan pada
masing-masing frekuensinya, sebuah sistem AMPS dapat memiliki 100 buah sel
10 km didalam wilayah yang sama dan mampu memiliki 5 sampai 10 buah
panggilan pada setiap frekuensinya, dalam sel-sel yang terpisah jauh. Selain dari
itu, Untuk menambahkan lebih banyak pengguna, sel-sel yang berukuran lebih
kecil dapat digunakan.
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Gambar 1.19. (a) Frekuensi tidak digunakan pada sel-sel yang berdampingan. (b)
sel-sel yang berukuran lebih kecil memerlukan daya yang lebih sedikit.
Daya maksimum yang diizinkan oleh FCC, telepon genggam memerlukan 0,6
watt, transmitter di dalam mobil umumnya memerlukan 3 watt.
Gagasan penggunaan ulang frekuensi dijelaskan pada gambar 1.19.(a). Umumnya
sel berbentuk bulat, tetapi sel tersebut lebih mudah dimodelkan sebagai sebuah
heksagon. Dalam gambar 1.19.(a),sel mempunyai ukuran yang sama. Sel-sel
tersebut kemudian dikelompokkan menjadi satuan dari tujuh sel. Masing-masing
huruf menyatakan kelompok frekuensi. Perlu dicatat bahwa untuk setiap
kelompok frekuensi, terdapat sebuah buffer yang kurang lebih lebarnya dua sel
yang di sini frekuensinya tidak digunakan ulang. Hal ini dilakukan agar sistem
memberikan penyekatan yang baik dan interferensi yang rendah.
Menemukan lokasi yang tinggi untuk menempatkan antena base station
merupakan masalah yang besar.
Dalam daerah yang penggunanya berkembang sampai titik tempat sistem menjadi
kelebihan beban, maka daya dikurangi dari sel yang berkelebihan beban dipecah
lagi menjadi sel-sel yang lebih kecil untuk memungkinkan lebih banyak
penggunaan ulang frekuensi, seperti ditunjukkan oleh gambar 1.19.(b).
Pada pusat setiap sel terdapat sebuah base station tempat semua telepon dalam sel
melakukan transmisi. Base station terdiri dari komputer dan transmitter/receiver
yang dihubungkan ke antena. Pada sistem yang kecil, semua base station
dihubungkan ke perangkat tunggal yang disebut MTSO (Mobile Telephone
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Switching Office) atau MSC (Mobile Switching Center). Pada sistem yang lebih
besar, mungkin diperlukan beberapa MTSO, yang kesemuanya dihubungkan ke
MTSO tingkat dua, dan seterusnya. MTSO benar-benar serupa dengan end office
pada sistem telepon, dan pada kenyataannya dihubungkan dengan paling sedikit
sebuah end-office sistem telepon. MTSO dapat saling berkomunikasi dengan base
station dan PSTN yang menggunakan jaringan packet switching.
Pada dasarnya, setiap telepon bergerak secara logika berada dalam sebuah sel
tertentu dan berada dibawah kontrol base station sel yang bersangkutan. Ketika
sebuah telepon bergerak meninggalkan sel, base station-nya memberikan
pemberitahuan dengan sinyal telepon yang semakin melemah dan meminta agar
semua base station di sekitarnya untuk memberitahukan berapa banyak daya yang
diperolehnya

dari

telepon

yang

bersangkutan.

Kemudian

base

station

memindahkan kepemilikannya ke sel yang paling kuat menerima sinyal, yang
secara tidak langsung menyatakan dimana posisi telepon saat itu. Setelah itu
telepon memberitahukan boss barunya. Dan bila saat itu sedang melakukan
percakapan, telepon akan diminta untuk mengubah frekuensinya (karena model
yang lama tidak dapat dipakai ulang di sembarang sel-sel yang berdekatan).
Proses itu disebut hands off dan membutuhkan waktu selama 300 milidetik.
Penugasan kanal dilakukan oleh MTSO, yang merupakan pusat syaraf dari sistem.
Base station hanya merupakan relay radio saja.
b) Kanal-kanal
Sistem AMPS memakai 832 kanal full-fuplex, yang masing-masing berisi
pasangan kanal simplex. Terdapat 832 kanal transmisi simplex mulai 824 sampai
849 MHz, dan 832 kanal penerima simplex dari 869 sampai 894 MHz. Masingmasing kanal simplex ini mempunyai lebar pita 30 kHz. Jadi AMPS
menggunakan FDM untuk memisahkan kanal-kanalnya.
Pada pita 800 MHz, gelombang radio mempunyai panjang gelombang sekitar 40
cm dan menjalar dengan garis lurus. Gelombang ini diabsorpsi oleh pohon dan
tumbuhan dan dipantulkan oleh tanah serta bangunan. Mungkin saja sinyal yang
dikirim oleh telepon bergerak akan mencapai base station dengan lintasan
langsung, tetapi sedikitnya akan mengalami pemantulan oleh tanah atau
bangunan. Hal ini akan menyebabkan terjadinya efek gema atau distorsi sinyal.
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Kadang-kadang, bahkan mungkin saja untuk mendengar percakapan yang telah
mengalami beberapa kali pemantulan.
Dari 832 buah kanal yang ada itu dikelompokkan menjadi empat kategori:
1. Control (base ke mobile) untuk mengatur sistem.
2. Paging (base ke mobile) untuk memberitahukan pengguna komunikasi bergerak
untuk memanggil.
3. Access (bidirectional) untuk penyiapan panggilan dan penugasan kanal.
4. Data (bidirectional) untuk suara, fax, atau data.
Dua puluh satu kanal dicadangkan untuk pengendalian, dari kanal-kanal ini
dihubungkan dengan kabel ke sebuah PROM setiap telepon. Karena frekuensi
yaug sama tidak bisa digunakan ulang pada sel-sel yang berdekatan, maka jumlah
sebenarnya kanal suara yang bisa dipakai per sel jauh lebih kecil dari 832,
biasanya sekitar 45.
c) Manajemen Panggilan
Setiap telepon bergerak dalam AMPS mempunyai 32 bit nomor seri dan 10 digit
nomor telepon dalam PROM-nya. Nomor telepon dinyatakan dalam 3 digit kode
wilayah, dalam 10 bit, dan 7 digit nomor langganan, dalam 24 bit. Ketika telepon
dihidupkan, telepon melacak daftar 21 kanal kontrol yang telah diprogram
sebelumnya untuk menemukan sinyal yang paling kuat. Telepon bergerak disetel
agar hanya melacak A-side saja, B-side saja, memilih A-side, memilih B-side,
tergantung layanan yang dipakai pelanggan dan kanal pengendali, telepon
mengetahui jumlah kanal paging dan access.
Kemudian telepon mem-broadcast 32 bit nomor seri dan 34 bit nomor teleponnya.
Seperti seluruh informasi kontrol pada AMPS, paket dikirimkan dalam bentuk
digital, berulang kali, dan menggunakan kode perbaikan kesalahan, walaupun
kanal suaranya sendiri adalah analog.
Pada saat base station mendengar pengumuman, base station meminta MTSO,
yang merekam keberadaan pelanggan barunya dan juga memberitahukan MTSO
pelanggan di lokasi saat itu. Selama pengoperasian normal, telepon bergerak
melakukan pendaftaran ulang selama kurang lebih setiap 15 menit.
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Untuk membuat panggilan, pengguna bergerak menghidupkan teleponnya,
memasukkan nomor yang akan dipanggil pada keypad, dan menekan tombol
SEND.
Kemudian telepon akan mengirimkan nomor yang dipanggil dan identitas dirinya
pada kanal akses. Bila terjadi tabrakan, maka dapat diulang lagi setelah beberapa
saat kemudian. Ketika base mendapatkan request, base memberikari informasi ke
MTSO.
Bila si pemanggil adalah pelanggan perusahaan MTSO (atau salah satu mitra
kerjanya), maka MTSO akan mencari kanal yang kosong untuk dipakai panggilan
tersebut. Bila kanal kosong ditemukan, nomor kanal yang bersangkutan dikirim
kembali ke kanal kontrol. Telepon bergerak kemudian secara otomatis pindah ke
kanal suara yang dipilih dan menunggu sampai lawan bicaranya mengangkat
gagang telepon.
Panggilan yang datang bekerja berbeda. Untuk memulainya, seluruh telepon yang
sedang tidak berfungsi secara kontinu mendengar kanal paging untuk mendeteksi
pesan yang ditujukan kepadanya. Ketika sebuah panggilan diberikan ke sebuah
telepon bergerak (baik berasal dari telepon stasioner dan atau telepon bergerak
lainnya), sebuah paket dikirimkan ke MTSO pihak yang dipanggil untuk
mengetahui lokasinya. Kemudian sebuah paket dikirimkan kembali ke base
station dalam sel saat itu, yang setelah itu mengirim broadcast di kanal paging
dalam bentuk: “Unit 14, apakah anda di sana?” Telepon yang dipanggil kemudian
menjawab dengan “Ya” pada kanal control. Setelah base berkata semacam:”Unit
14, memanggil anda di kanal 3” Sampai di sini, telepon yang dipanggil pindah ke
kanal 3 dan mulai mengeluarkan dering.
d) Masalah Keamanan
Telepon seluler analog tidak aman sama sekali. Seseorang yang memakai receiver
radio all-band (scanner) dapat mencari frekuensinya dan dapat mendengar semua
hal yang sedang terjadi pada sebuah sel. Karena sebagian besar pengguna seluler
tidak menyadari sejauh mana ketidakamanan sistem, mereka sering kali
memberikan nomor kartu kreditnya dan hal lainnya yang bersifat rahasia melalui
telepon seluler analog.
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Masalah besar lainnya adalah pencurian waktu mengudaranya. Dengan receiver
all-band yang dihubungkan ke komputer, seorang pencuri dapat mengamati kanal
control dan merekam 32 bit nomor seri dan 34 bit nomor telepon semua telepon
bergerak yang didengarnya. Dengan hanya berkeliling beberapa jam saja, seorang
pencuri dapat menyusun database yang besar. Kemudian ia dapat mengambil
nomor dan menggunakan untuk kepentingannya. Trik ini bisa berlangsung sampai
korban mendapatkan tagihan telepon, seminggu kemudian, di saat pencuri sudah
mendapatkan nomor baru.
Sebagian pencuri menawarkan layanan telepon murah dengan membuat panggilan
bagi pelanggannya dengan menggunakan nomor yang dicurinya. Pencuri lainnya
memprogram ulang telepon bergerak dengan menggunakan nomor telepon yang
dicuri sebagi telepon yang dapat digunakan secara gratis.
Sebagian masalah ini bisa diatasi dengan memakai enkripsi. Tetapi kemudian
akan menyebabkan polisi tidak gampang lagi membuat “jebakan” untuk kejahatan
peralatan tanpa kabel. Masalah lainnya yang masih bersangkutan dengan
keamanan adalah vandalisme dan perusakan antena serta base station. Semua
masalah ini sangat berbahaya dan menyebabkan kerugian ratusan juta dollar per
tahun bagi industri seluler.
1.9.16. Telepon Seluler Digital
Generasi pertama telepon seluler adalah analog. Sedangkan generasi keduanya
digital. Di Amerika Serikat pada dasarnya hanya terdapat satu sistem: AMPS.
Pada saat penerapan teknik digital, terdapat tiga atau empat perusahaan yang
bersaing, yang berjuang keras untuk bisa hidup. Sekarang tampaknya terdapat dua
sistem yang akan tetap bisa bertahan. Yang pertama adalah seperti model lama
yang kompatibel dengan alokasi frekuensi AMPS dan dispesifikasikan dengan
standar yang dikenal sebagai IS-54 dan IS-135. Sedangkan sistem lainnya
didasarkan pada spektrum sebaran langsung dan diatur dengan standar IS-95.
IS-54 bermode dua (analog dan digital) dan memakai kanal 30-kHz yang sama
dengan yang digunakan AMPS. IS-54 mengemas 48,6 kHz dalam setiap kanalnya
dan memakai bersama dengan tiga orang pengguna secara simultan. Setiap
pengguna memperoleh jatah 13 kbps; sisanya merupakan overhead dan control
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serta timing sel, base station, dan MTSO bekerja seperti pada AMPS.
Perbedaannya hanya terletak pada pensinyalan digital dan peng-encode-an suara
digital. Di Eropa terjadi proses kebalikannya. Lima buah sistem analog masih
digunakan, di negara yang berlainan. Karena itu seseorang yang menggunakan
layanan telepon Inggris tidak dapat menggunakan teleponnya di Prancis, dan
seterusnya. Pengalaman ini menyebabkan PTT-PTT Eropa menyetujui pemakaian
sistem

digital

umum,

disebut

GSM

(Global

Systems

for

Mobile

Communications), yang telah tersebar sebelum adanya sistem Amerika. Sistem
Jepang berbeda dengan semua sistem di atas. Karena sistem Eropa semuanya
berbeda, maka mudah sekali untuk membuatnya menjadi digital murni yang
beroperasi pada pita frekuensi baru (1,8 GHz), selain itu melakukan perbaikan pita
900 MHz bila dimungkinkan. GSM menggunakan baik FDM maupun TDM.
Spektrum yang tersedia dipecah menjadi 50 buah pita 200 kHz. Dalam setiap pita
tersebut TDM dipakai untuk me-multiplex-kan banyak pengguna.
Sebagian telepon GSM menggunakan kartu pintar, alat yang berukuran kartu
kredit yang berisi CPU. Nomor seri dan nomor telepon terdapat pada kartu itu,
tidak pada teleponnya, membuat keamanan secara fisik lebih baik (pencurian
telepon tanpa kartu tidak akan menghilangkan nomor anda).
1.9.17. Sistem Paging
Sistem paging pertama menggunakan loudspeaker di dalam sebuah bangunan.
Dalam sebuah rumah sakit umum kita mendengar pengumuman yang ditujukan
pada umum, misalnya: “Dr. Fulan diharap menelepon ekstension 4321.” Saat ini
orang yang ingin di-page membawa beeper kecil, biasanya layar kecil untuk
menampilkan pesan-pesan masuk yang pendek.
Seseorang yang ingin mem-page pemakai beeper kemudian dapat menelepon
perusahaan beeper dan memasukkan kode keamanannya, nomor beeper, dan
nomor telepon yang diminta agar dipanggil oleh pemakai beeper (atau pesan
pendek lainnya). Kemudian komputer yang menerima permintaan tersebut
mentransmisikannya melalui kabel ke antena hilltop, baik dengan membroadcast
page secara langsung (untuk paging lokal) maupun mengirimkannya lewat satelit
(untuk paging interlokal), yang kemudian akan menyebarkan kembali. Pada saat
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beeper mendeteksi nomor uniknya pada aliran radio masuk, beeper itu akan
mengeluarkan bunyi dan menampilkan nomor yang dipanggil. Juga mungkin
untuk mem-page sekelompok orang secara bersamaan dengan menggunakan
sebuah panggilan telepon.
Sistem beeper yang paling modern dapat menghubungkan langsung ke komputer
dan dapat menerima tidak hanya nomor telepon saja, tetapi juga pesan-pesan yang
lebih panjang. Kemudian komputer dapat memproses data begitu data yang
bersangkutan masuk. Misalnya, sebuah perusahaan dapat menyimpan daftar
harga-harga di dalam komputer portabel petugas penjualan tetap up to date
dengan menggunakan bentuk paging ini.
Sistem paging paling baru saat ini memiliki sifat bahwa sistem memiliki
komunikasi satu arah, dan sebuah komputer ke sejumlah penerima yang banyak.
Tidak ada masalah tentang siapa yang akan bicara berikutnya, dan tidak ada
persaingan diantara pemakai yang bersaing untuk sejumlah kecil kanal karena
hanya ada satu penerima saja dalam sistem keseluruhan.

Gambar 1.20. (a) Sistem paging merupakan komunikasi satu arah. (b) Telepon
bergerak adalah komunikasi dua arah.
Sistem paging memerlukan lebar pita yang kecil karena masing-masing pesan
membutuhkan sebuah letupan tunggal yang mungkin hanya 30 byte. Pada laju
data seperti ini, kanal satelit 1 Mbps dapat menangani 240.000 page per menit.
Sistem paging lama beroperasi pada berbagai frekuensi pada pita 150-174 MHz.
Sebagian besar sistem paging modern beroperasi pada pita frekuensi 930-932
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MHz. Gambar 1.20(a)menjelaskan sifat sistem page satu arah, dengan semua
komunikasi arah luar (outbound)pada frekuensi tunggal. Nanti kita akan
mempelajari bagaimana perbedaan sistem ini dengan telepon bergerak, yang
memiliki dua arah dan menggunakan dua frekuensi per panggilan, dengan
pasangan frekuensi berbeda yang dipakai untuk panggilan yang berlainan, seperti
digambarkan pada gambar 1.20(b). Perbedaan-perbedaan ini membuat sistem
paging menjadi jauh lebih sederhana dan lebih murah untuk dioperasikan.
1.9.18. Layanan Komunikasi Pribadi (PCS)
Idam-idaman dari dunia telepon adalah sebuah telepon tanpa kabel yang kecil
yang dapat anda pakai disekitar rumah dan dapat anda bawa kemana saja ke
segala penjuru dunia. Telepon ini harus memberikan respon ke nomor telepon
yang sama, tidak bergantung sedang berada dimana. Karena itu orang hanya perlu
sebuah nomor telepon saja (dengan AMPS, telepon rumah anda dan telepon
bergerak anda mempunyai nomor yang berbeda). Saat ini, sistem telepon tersebut
sedang dikembangkan terus secara serius. Di Amerika Serikat sistem telepon itu
disebut PCS(Personal Communication Services). Sedangkan di tempat lainnya
disebut PCN (Personal Communication Network). Dalam dunia perteleponan,
Amerika Serikat mempunyai sesuatu tradisi yang berbeda dengan negara-negara
lainnya. Untungnya, sebagian besar rincian teknisnya sama.
PCS akan menggunakan teknologi seluler, tetapi dengan memakai mikrosel,
barangkali lebarnya 50 sampai 100 meter. Teknologi ini memakai daya yang
sangat rendah (1/4 watt), yang membuatnya mungkin untuk membangun telepon
kecil yang ringan. Di lain pihak, sistem tersebut memerlukan lebih banyak
seldibanding dengan sel AMPS 20 km. Bila kita mengasumsikan bahwa mikrosel
sama dengan 1/200 diameter se1 AMPS, maka akan dibutuhkan 40.000 kali sel
yang dibutuhkan untuk meliput wilayah yang sama. Bahkan sekalipun mikroselmikrosel ini jauh lebih murah dibanding sel-sel AMPS, jelas bahwa pembangunan
infrastruktur sistem PCS yang lengkap akan membutuhkan modal yang jauh lebih
besar dari pembangunan yang diperlukan sistem AMPS. Sebagian perusahaan
telepon telah menyadari bahwa tiang-tiang teleponnya adalah sangat ideal untuk
menaruh base station seukuran pembakar roti. Alasannya, tiang telepon sudah ada,
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jadi dapat sangat banyak mengurangi biaya instalasi. Kadang-kadang base station
kecil ini disebut telepoint. Berapa banyak yang harus dipasang dan tempat base
station itu harus ditempatkan merupakan masalah yang rumit.
Pada tahun 1994-1995 pemerintah AS melelang lisensi penggunaan spektrum
PCS (1,7 sampai 2,3 GHz). Lelang ini mengganti sistem sebelumnya yang
memberikan pita-pita frekuensi dengan menggunakan undian. Dengan demikian
mengurangi perusahaan-perusahaan nirlaba dibidang komunikasi untuk mengikuti
lelang.
Pita 1,7-2,3 GHz telah seluruhnya dialokasikan bagi pengguna. Penggunapengguna ini akan diberi spektrum di mana saja berada dan mengatakan akan
pindah ke suatu tempat. Masalahnya, ukuran antena tergantung pada frekuensi.
Karena alokasi frekuensi yang dipaksakan ini akan menyebabkan modal milyaran
dollar dalam bentuk antena, transmiter, dan lain-lain akan terbuang percuma.
Hasil akhirnya, PCS tidak dapat digunakan secara luas di abad ini.
Latihan soal:
1. Media yang termasuk dalam golongan media dengan selubung (guided
media), adalah (pilih dua jawaban yang benar):
a. kawat tembaga
b. gelombang mikro
c. serat optik
d. satelit
2. Media yang termasuk dalam golongan unguided adalah (pilih dua
jawaban):
a. Kawat tembaga
b. Serat optik
c. radio
d. laser
3. Tujuan digunakannya kabel twisted pair adalah:
a. Menekan redaman
b. Mengurangi interferensi
c. Memperkuat sinyal
d. Mengurangi resistansi
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4. Kabel transmisi jenis UTP adalah:
a. Kabel tembaga berpilin dengan pelindung elektris
b. Kabel tembaga berpilin tanpa pelindung elektris
c. Kabel tembaga dengan dua kawat sejajar
d. Kabel tembaga berpelindung mekanis
5. Pada umumnya kabel coaxial memiliki impedansi karakteristik (pilih dua
jawaban):
a. 50 
b. 150 
c. 75 
d. 300 
6. Cahaya yang hanya akan berpropagasi dengan arah garis lurus, tanpa
terjadi pantulan dalam serat optik:
a. multimode fiber
b. single mode fiber
c. multipath fading
d. single line core
7. Bila atenuasi dalam fiber optik sebesar 3 dB untuk daya yang
ditransmisikan sebesar 10 mW, maka daya yang diukur di ujung penerima
adalah:
a. 1 mW
b. 2 mW
c. 5 mW
d. 20 mW
8. Transmisi gelombang mikro teresterial dalam spektrum frekuensi:
a. (109 – 1011) Hz
b. (105 – 107) Hz
c. (103 – 105) Hz
d. (106 – 108) Hz
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9. Gelombang radio dapat menjalar secara omnidirectional, artinya:
a. Gelombang menjalar dalam arah tertentu
b. Gelombang menjalar dalam depan dan belakang
c. Gelombang menjalar dalam satu arah
d. Gelombang menjalar ke segala arah
10. Pada sistem telepon seluler base station berfungsi sebagai:
a. switching
b. transmisi
c. sentral telepon seluler
d. penerima radio
11. Jelaskan perbedaan utama kabel UTP CAT 3 dengan CAT 5?
12. Jelaskan apa perbedaan penggunaan kabel koaksial base band dan broad
band?
13. Jelaskan apa yang dimaksud dengan system kabel ganda dan tunggal pada
transmisi broad band?
14. Sebutkan apa saja kelebihan serat optik terhadap kawat tembaga?
15. Pada

transmisi

gelombang

mikro

mempunyai

keuntungan

tidak

diperlukannya right of way, jelaskan apa yang dimaksudkan?
16. Jelaskan mengapa dalam transmisi gelombang cahaya yang menggunakan
laser tidak dapat berfungsi dengan baik ketika cuaca sangat cerah?
17. Trunk digital, dapat di-multiplex-kan dengan berbagai cara, jelaskan caracara tersebut apa saja?
18. Jelaskan apa yang dimaksud transponder dalam system transmisi satelit?
19. Sebutkan

keuntungan

dan

kekurangan

system

transmisi

satelit

dibandingkan dengan transmisi serat optik.
20. Sebutkan system multiplek apa saja yang dapat digunakan dalam transmisi
satelit.
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BAB II
PEMANCAR DAN PENERIMA AM/SSB
2.1.Capaian Pembelajaran


Penghasil perkalian sinyal dari dua sinyal input (mic/tone dan osilator)



Melihat pada osiloskop bentuk pembawa dan salah satu

gelombang sisi

yang ditekan dan membandingkan dengan frekuensi sinyal informasi.


Menentukan hasil konversi frekuensi dari modulator terhadap frekuensi
osilator lokal ke frekuensi yang dikehendaki.



Menentukan frekuensi output pemancar dan hasil penguatannya.

2.2. Pembangkitan SSB
Pemancar pada Transceiver SSB/AM ini diawali dari rangkaian modulator
balans yang mengalikan sinyal input yang berasal dari microphone atau tone
generator 1,5 kHz dengan frekuensi pembawa sebesar 10,7 MHz. Output
gelombang pembawa ini juga digunakan pada sistem penerimaan SSB yang
dapat dilihat pada TP 2. Keluaran dari modulator balans adalah DSB-SC yaitu
frekuensi-frekuensi (10,7 MHz – 1,5 kHz) berupa sisi-sisi atas (USB) dan sisi
bawah (LSB) dengan pembawa ditekan. Untuk menghasilkan sinyal SSB
kemudian akan diteruskan pada filter-filter jalur sisi, yaitu filter bandpass
sempit yang akan hanya meneruskan jalur sisi frekuensi yang dikendaki. Jika
pilihan tombol SSB pada LSB maka titik potong filter jalur sisi adalah
diantara (10,7 MHz – 1,5 kHz). Agar keluaran pemancar berada pada
frekuensi 2,182 MHz, diperlukan sebuah penguat RF dan mixer yang
berfungsi mencampurkan output SSB dengan osilator lokal pada frekuensi
12,882 MHz. Untuk mencegah harmonisa dan cacat gelombang pada output
pemancar perlu menggunakan penguat-penguat linier dan filter LPF sebelum
dihubungkan ke antena atau dummy load, sebab output dari mixer adalah
(12,882 – 10,7) MHz dan bila diambil selisihnya adalah 2,182 MHz. Bila
pemancar diinginkan untuk mode keluaran AM pilihan tombol harus diubah
ke A3H.
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Informasi

Penguat
Audio

Modulator
Balans

Osilator
Pembawa

Filter
BPF

Mixer
Balans

Output

SSB

Osilator
Konversi

Gambar 2.1. Blok Diagram Pembangkitan SSB Metode Filter
Sinyal suatu gelombang amplitudo modulasi, mempunyai power dua pertiga
bagian terdapat pada pembawa(carrier) dan hanya sepertiga bagian terdapat
pada kedua side-bandnya. Karena informasi sinyal tersebut hanya mengisi
dua side-band, dan carrier hanya berfungsi sebagai gelombang pembawa saja,
maka pemakaian power suatu transmitter dapat lebih efisien, jika carrier
dihilangkan dan yang dipancarkan hanya kedua side-band atau sebuah side
band saja. Salah satu cara untuk menghilangkan carrier tersebut, adalah
dengan menggunakan sebuah balanced modulator. Prinsip sebuah balanced
modulator, adalah memasukkan sinyal carrier sedemikian rupa, sehingga pada
output hanya terdapat kedua side-bandnya saja. Juga output berharga nol atau
mendekati harga nol, bila sinyal audio tidak ada. Output yang demikian dapat
diperoleh dengan men-feeding audio sinyal secara push-pull, carrier frekuensi
sinyal secara paralel dan output diambil secara push-pull. Penggunaan
balanced modulator selain dalam SSB transmitter, juga banyak dipakai dalam
carrier current telephone, measurement aparat dan dalam control sistem .
rangkaian balanced modulator ada yang terdiri dari tabung, diode, transistor
atau integrated circuit. Sedang pemilihan rangkaian balanced modulator
tersebut, tergantung pada keadaan dan kebutuhannya. Telah dijelaskan bahwa
balanced modulator adalah sebuah alat yang digunakan untuk meredam
semaksimum mungkin gelombang carrier dari kedua side-band atau
gelombang amplitudo modulasi. Setiap balanced modulator harus mempunyai
sifat sebagai berikut, yaitu tidak ada output signal modulating input.
Akibatnya , output balanced modulator akan berupa kedua side-band dari
gelombang amplitudo modulasi (DSB).
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Macam rangkaian dasar Balanced Modulator :
1) Bipolar transistor Balanced Modulator
2) Rectifier type Balanced Modulator
Cara yang paling sederhana dalam pembangkitan signal SSB ialah dengan
filtering. Output dari Balanced Modulator yang berupa Double Side Band
Supression Carrier dilewatkan pada suatu filter. Pada filter, side band yang tidak
diinginkan diredam, hingga didapat suatu output berupa suatu Single Side Band.
Disini dipakai suatu konversi frekuensi SSB, karena filter mekanik (mechanical
filter) lebih baik untuk peredaman frekuensi yang tidak diinginkan dari pada
dengan sistem kristal filter dengan ukuran komponen yang sama. Hal ini
dikarenakan getaran mekanik punya kecepatan yang rendah daripada filter kristal.
Karena itu panjang gelombang getaran secara mekanik lebih panjang.

Informasi

Penguat
Audio

Modulator
Balans

Osilator
Pembawa

Filter
BPF

Mixer
Balans

Output SSB

Osilator
Konversi

Gambar 2.2. Blok Diagram Pembangkitan SSB Metode Filter
Kelemahannya :
1) Ukurannya lebih besar.
2) Tak dapat membuat SSB pada frekuensi yang tinggi, sehingga diperlukan
mixer untuk konversi ke frekuensi yang lebih tinggi.
3) Harga filter mekanik cukup mahal.
Metode Pergeseran Fasa :
1) Mudah untuk mengubah dari satu sisi ke sisi yang lain.
2) Dapat menghasilkan frekuensi SSB langsung pada frekuensi yang
dikehendaki, sehingga mixer tidak begitu diperlukan.
3) Frekuensi informasi yang rendah dapat digunakan pada kanal medium.
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Kelemahannya :
1) Jika pergeseran fasa pada frekuensi audio tidak benar-benar sama dengan
90, maka penekanan pada frekuensi sisi tidak dapat terjadi.
2) Rangkaian penggeser frekuensi rendah sangat kritis dan komplek.
Input
informasi

Penguat
Audio

Penggeser
fasa 90

Modulator
Balans
Penggeser
Fasa 90

Rangkaian
Penjumlah

Output USB

Osilator
Pembawa
Modulator
Balans

Gambar 2.3. Metode Pergeseran Fasa
Metode Weaver (Third Methoda) :
1) Sangat baik, merupakan metoda yang paling baik.
2) Output yang diinginkan dapat dipindah dengan perubahan yang sederhana.
3) Frekuensi rendah dapat ditransmisikan.
4) Gelombang sisi dapat diubah dengan mudah.
5) Frekuensi output dapat diatur sesuai dengan yang diinginkan.
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Kelemahannya : Rangkaiannya sangat komplek.
Modulator
Balans

Input
informasi

Low Pass
Filter

Modulator
Balans

Penggeser
Fasa 90o

Penggeser
Fasa 90o
Pembawa
Audio

Modulator
Balans

Rangkaian
Penjumlah

Pembawa
RF

Low Pass
Filter

Output
LSB

Modulator
Balans

Gambar 2.4. Metode Ketiga
2.3. Pembangkitan AM
Modulasi amplitudo adalah suatu sistem modulasi yang mana besar amplitudo
gelombang pembawa tegangan pemodulasi.
Gelombang pembawa : Vc (t) = Vc sin c t
Informasi : Vm (t) = Vm sin m t
Dalam modulasi amplitudo besar sudut fasa dapat diabaikan dan tidak mengubah
hasil akhir. Tetapi dalam modulasi frekuensi atau modulasi fasa hal tersebut tidak
dapat diabaikan.
Amplitudo pembawa yang termodulasi (modulated carrier) dapat dituliskan
sebagai berikut :
A(t) = Vc + Vm (t)
= Vc + Vm sin m t
Indeks modulasi m =

Vm
Vc

= Vc (1 +

Vm
sin m t)
Vc

; 0<m<1

VAM (t) = Vc { sin c t + m/2 cos (c - m) t - m/2 cos (c + m) t}
; dimana m <c
Disini terlihat bahwa gelombang AM terdiri dari 3 komponen :
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1) Frekuensi pembawa
2) Frekuensi pembawa ditambah frekuensi informasi
3) Frekuensi pembawa dikurangi frekuensi informasi

L
S
B

carrier

Spektrum frekuensi AM :

U
S
B

Gambar 2.5. Spektrum Sinyal AM
Perbandingan daya pada gelombang AM :
Pc : PUSB : PLSB = 1 : m2/ 4 : m2/4
Pt

= Pc + PUSB + PLSB

Pt = (1 + m2/2)
Pc

dimana Pt : total daya untuk pembawa termodulasi
Pc : total daya untuk pembawa tanpa informasi
Menghitung besaran index modulasi dari besaran arus :

It
= 1  m2 / 2
Ic
It = Ic 1  m 2 / 2
m =

2{( It / Ic) 2  1}

dimana It: arus pembawa termodulasi (rms)
Ic: arus pembawa tanpa informasi (rms)

Persamaan gelombang AM yang dimodulasi oleh beberapa gelombang sinus :


VAM (t) = Vc {( 1 +  mn cos wm t ) cos wc t}
n 1
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= Vc { cos wc t +  mn/2 cos (wt + wm)t + cos (wt - wm)t}
n 1

Bentuk gelombang AM sebagai fungsi waktu :
VMAK
VMIN

Gambar 2.6. Bentuk Gelombang AM Fungsi waktu
Indek modulasi dari gelombang AM dari fungsi waktu :

m

VMAK  VMIN
VMAK  VMIN

2.4. Penerima Radio AM
Pada rangkaian pesawat penerima komponen pertama yang bertugas menangkap
gelombang yang telah dipancarkan pada medium udara adalah antena. Kemudian
gelombang yang telah ditangkap oleh antena akan diteruskan pada filter yang akan
menyeleksi range frekuensi yang dapat dipilih sesuai dengan yang dikehendaki.
Rangkaian selanjutnya adalah mixer yang akan memilih frekuensi yang lolos.
Penyeleksian frekuensi ini dilakukan dengan pencampuran dua frekuensi antara
frekuensi osilator dan frekuensi sinyal termodulasi. Pencampuran ini akan
menghasilkan empat keluaran yaitu fo, fs, fo-fs, fo+fs, tapi yang dimanfatkan
biasanya adalah selisihnya yang sering disebut frekuensi antara atau frekuensi
intermediate (IF) jika frekuensi selisih yang dihasilkan sesuai dengan filter IF
yang ada maka frekuensi akan diteruskan. Pada Transceiver AM/SSB FT-180 ini
frekuensi kerjanya adalah 2,182 MHz, sedangkan osilator pencampur yang
digunakan adalah sama dengan yang dipakai pada pemancar yaitu 12,882 MHz.
Dengan demikian keluaran mixer selisihnya setelah di Mixer adalah 10,7 MHz.
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Gelombang yang dihasilkan dari keluaran filter IF adalah lebih besar
amplitudonya daripada yang dihasilkan setelah mixer. Hasil dari keluaran filter IF
diteruskan ke filter USB atau LSB atau AM pemilihan ini akan menghasilkan
gelombang yang sesuai dengan keinginan yang akan dikuatkan lagi sebelum
didetektor untuk mendapatkan kembali gelombang informasi. Sedangkan untuk
gelombang informasi yang dihasilkan dari detektor masih belum murni
gelombang informasi melainkan masih bercampur dengan pembawa. Setelah itu
akan diteruskan menuju rangkaian filter dan SQL yang akan menghasilkan
bentuk gelombang informasi murni.
Pencampuran terjadi bila sinyal input termodulasi dan osilator lokal bercampur
melalui suatu rangkaian transfer yang tidak linier yang umumnya disebut
rangkaian

mixer.

Keluaran

dari

rangkaian

pencampur

(mixer)

banyak

mengandung komponen-komponen sinyal termasuk frekuensi selisih dan jumlah,
serta beberapa frekuensi harmonisanya. Oleh karena itu dengan osilator tertentu
ada dua kemungkinan sinyal yang dapat lolos melalui rangkaian mixer dari
frekuensi yang dikehendaki untuk keluar dari IF. Jika keluaran IF yang
diharapkan adalah frekuensi selisih, misalkan untuk input sinyal 2,182 MHz
sedangkan osilator lokal adalah 12,882 MHz untuk menghasilkan keluaran
frekuensi IF yang dikehendaki adalah 10,7 MHz, maka ada frekuensi sinyal lain
yang bila dicampur dengan osilator tersebut juga dapat menghasilkan selisih sama
dengan frekuensi IF (10,7 MHz) yaitu frekuensi sinyal 23,582 MHz, frekuensi
inilah yang dinamakan frekuensi bayangan (image frequency). Meskipun pada
transceiver ini hal tersebut cukup sulit terjadi mengingat BPF yang ada pada sisi
penala cukup jauh yaitu frekuensi tengah yang diloloskan adalah berada pada
kisaran 2,182 MHz. Namun jika pemancar dengan frekuensi bayangan cukup
besar amplitudonya kemungkinan pengaruhnya juga masih tetap ada, karena itu
diperlukan suatu penekanan terhadap frekuensi bayangan tersebut ditentukan oleh
BPF yang terletak pada bagian penala sebelum frekuensi tersebut dicampur pada
mixer agar selisih yang sama dari sinyal yang tidak dikehendaki dapat terjadi.
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2.4.1 Frekuensi Antara (IF)
Pada umumnya output dari mixer pada penerima yang akan diteruskan pada
tingkat IF adalah merupakan selisih antara frekuensi osilator lokal dengan
frekuensi sinyal dari penala. Karena itu filter pada rangkaian IF sangat
menentukan sekali selektivitas sebuah penerima, demikian juga terhadap
penekanan pada frekuensi bayangan. Ada beberapa standar frekuensi yang
digunakan terhadap frekuensi IF dan ini tergantung pada jenis modulasi serta lebar
informasi yang dibawa, misalnya IF = 455 kHz (AM-MF), IF = 10,7 MHz (FMVHF), IF = 45 MHz (TV-VHF), IF = 70 MHz (RX-satelit).

fo - fs

Penguat
IF

fo
fs
fo + fs
fo - fs

fo
Osilator
lokal

fs

Penala
(BPF)

Gambar 2.7. Blok Diagram Penala dan Mixer
Detektor AM merupakan detektor selubung dari sinyal amplitudo modulasi yang
bekerjanya adalah sebagai penyearah, dimana keluaran dari penyearahan sinyal
AM adalah dalam bentuk selubung atau puncak dari gelombang pembawa yang
tela termodulasi. Agar hasil penyearahan dari amplitudo sesuai dengan informasi
aslinya maka diperlukan filter untuk menghasilkan output frekuensi rendah dan
memisahkan dengan gelombang pembawa. Biasanya filter yang digunakan adalah
Sinyal AM
Dari IF
(10,7 MHz)

Detektor
Selubung

Filter
LPF

Sinyal
informasi

Gambar 2.8. Blok Diagram Demodulator
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BAB III
PEMANCAR DAN PENERIMA FM
3.1. Pemancar FM
Bagian terpenting dari pemancar FM adalah bagaimana membangkitkan sinyal
FM tersebut. Ada dua metode pembangkitan sinyal FM, yaitu pembangkitan
secara langsung dan pembangkitan secara tak langsung.
3.1.1. Metode Secara Langsung

Audio

Modulator
Reaktansi

Osilator

Pengali
Frekuensi

Penguat Daya
Klas C

Gambar 3.1. Blok Diagram Metode Secara Langsung
Pada gambar di atas terlihat metode secara langsung menggunakan
modulator reaktansi dimana sinyal audio ataupun sinyal informasi yang berubahubah ditumpangkan langsung pada frekuensi sinyal pembawa. Caranya adalah
dengan mengubah-ubah reaktansi pada modulator sesuai dengan perubahan dari
sinyal audio, osilator pembawa akan mempunyai frekuensi yang berubah-ubah
sebanding dengan perubahan reaktansi dari modulator. Contoh rangkaian
modulator reaktansi :

Gambar 3.2. a) Modulator FM dengan dioda varaktor
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Amp

Rangkaian Osilator

Gambar 3.2.b) Modulator FM dengan transistor FET.
Kesulitan dari metode ini adalah pertentangan antara yang diperlukan deviasi
frekuensi yang cukup dengan keharusan mempertahankan kestabilan frekuensi.
3.1.2. Metode Secara Tak Langsung
Metode ini banyak digunakan pada pemancar radio telepon VHF dan
UHF. Blok diagramnya dapat dilihat seperti gambar berikut ini.

Osilator
Kristal

Modulator
Fasa

Penguat
Audio

Integrator
(LPF)

Pengali
Frekuensi

Penguat
Daya

Gambar 3.3. Blok Diagram Metode Secara Tak Langsung
Pada metode ini digunakan modulator fasa. Untuk memperoleh sinyal FM,
sinyal audio setelah diperkuat harus melewati rangkaian integrator sebelum
dimodulasi oleh modulator fasa (Roody, Dennis and Coolen, John, terjemahan
Idris, Kamal, Komunikasi Elektronik , halaman 343, Penerbit Erlangga, Jakarta).
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Panel mempunyai blok diagram yang mirip dengan blok diagram di atas
(gambar 3.4.) seperti yang terlihat di bawah ini.

TP 1

TP 3

Modulator
Fasa

TP 4

Pengali
X12

MIC
Tx OSC
TP 2

Tx X-TAL
11,16 MHz

Gambar 3.4. Blok Diagram Rangkaian Pengukuran
TP 5
TP 4

AMP

AMP

POWER
CTRL

AMP

BPF

DET

TX-ANT

DUMMY
LOAD

Gambar 3.5. Blok Diagram Penguat Pemancar FM

Prinsip kerja :
-

Sinyal input dari mikropon diperkuat oleh sebuah penguat (amplifier).
Kemudian hasil dari penguatan ini melewati Low Pass Filter (rangkaian
integrator) diumpankan ke rangkaian modulator.

-

Osilator kristal menghasilkan sinyal pembawa dasar sebesar 11,166 MHz
(1/12 dari frekuensi pembawa yang dikehendaki). Seperti pada umumnya
sebelum sinyal yang berasal dari suatu osilator diinjeksikan pada modulator
diperlukan sebuah buffer untuk mencegah efek pembebanan akibat ketidak
sesuaian impedansi. Keluaran dari modulator berupa sinyal pembawa dasar
yang sudah dimodulasi secara frekuensi oleh sinyal input.

-

Sinyal FM dasar tersebut sesudah melalui sebuah buffer dinaikkan
frekuensinya oleh sebuah rangkaian pengali frekuensi. Faktor pengali dari
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rangkaian ini adalah sebesar 12 sehingga diperoleh frekuensi sinyal radio
sesuai dengan yang diinginkan yaitu 134 MHz.
-

Sinyal radio tersebut masih mempunyai daya yang kecil, untuk itu perlu
diperkuat beberapa tingkat hingga akhirnya melalui sebuah penguat akhir
diperoleh daya yang sesuai dengan yang diinginkan untuk dipancarkan melalui
antena.

-

Penambahan Band Pass Filter setelah penguat akhir bertujuan agar sinyal
radio yang dipancarkan benar-benar sinyal yang diinginkan dengan perkataan
lain sinyal-sinyal lain yang mungkin ikut dipancarkan (misalnya harmonisaharmonisanya) ditiadakan.

Setelah melalui BPF sebagian dari sinyal radio dicuplik lalu dideteksi dan
disearahkan oleh detektor. Hasilnya berupa sinyal DC diperkuat, kemudian
dipergunakan untuk membias tegangan dari amplifier sebelum penguat akhir.
Dengan demikian kestabilan dari daya output dapat dipelihara.
3.2. Penerima FM
Penerima FM pada umumnya menggunakan prinsip superheterodyne
seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.

Penguat
RF

MIXER

Penguat
IF

detector
FM

Penguat
AF

Osilator
lokal

Gambar 3.6. Penerima FM Superheterodyne

Prinsip kerja :
-

Sinyal input dari radio diterima oleh antena diperkuat oleh penguat RF.
Hasilnya diteruskan ke bagian pencampur/mixer.
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-

Osilator lokal sinyal dengan frekuensi tertentu yang bila dicampur dengan
sinyal radio oleh mixer akan memperoleh sinyal dengan frekuensi tertentu
yang dinamakan frekuensi antara (Intermediate Frequency = IF). Pada tingkat
IF ini sinyal memiliki sifat modulasi yang sama dengan sinyal radio yang
diterima oleh antena. Jadi seolah–olah IF merupakan sinyal radio yang telah
diturunkan frekuensinya.

-

Setelah melalui penguat IF, sinyal ini dideteksi oleh detektor, hasilnya
merupakan sinyal informasi.

-

Sinyal informasi ini diperkuat oleh penguat frekuensi audio dan dikeluarkan
melalui sebuah tansduser yang disebut loudspeaker.
Pada blok diagram terdapat sedikit perbedaan atau dapat disebutkan sedikit
modifikasi dari blok diagram di atas. Perbedaan-perbedaan tersebut adalah
sebagai berikut :

-

Dalam pemilihan IF ada beberapa hal yang dipertimbangkan, yaitu jika IF
terlalu tinggi akan diperoleh selektifitas yang buruk, sedangkan jika IF terlalu
rendah, kestabilan frekuensi dari lokal osilator haruslah tinggi (hal ini dapat
diatasi dengan pemakaian osilator kristal) karena pergeseran frekuensi akan
akan lebih besar untuk IF rendah dibandingkan IF tinggi. Pada blok ini
digunakan dua buah osilator kristal sebagai osilator lokal, jadi terdapat dua
buah mixer, akibatnya ada dua buah IF, yaitu pada frekuensi 10,7 MHz dan
455 kHz. Pemilihan dua buah IF tersebut dengan pertimbangan selektivitas
terhadap saluran yang berbatasan cukup sempit.

-

Detektor yang digunakan adalah diskriminator yang dinamakan ratio detector.
Diskriminator ini digunakan untuk mengubah kembali sinyal yang termodulasi
FM pada frekuensi IF menjadi perubahan tegangan (demodulator).
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Vout
IF(FM)
out

Gambar 14 a) Rangkaian ratio detector

Gambar 3.7 Respon dari ratio detector
-

Penambahan rangkaian squelch control sebelum penguat akhir audio. Cara
kerja bagian ini dapat dijelaskan sebagai berikut : ketika tidak ada sinyal
pembawa di dalam IF 455 kHz maka noise frekuensi tinggi pada keluaran
diskriminator akan diperkuat lalu dideteksi oleh detektor, keluaran dari
detektor ini berupa tegangan DC yang akan mengakibatkan penguat sebelum
tingkat akhir akan tidak bekerja. Apabila sinyal pembawa muncul didalam IF
455 kHz, maka noise akan hilang dari keluaran diskriminator dan penguat
akan bekerja normal. Dengan membuka potensiometer squelch akan
mengakibatkan penguat bekerja terus sehingga lampu BUSY akan terus hidup.
Blok diagram dari penerima FM, seperti gambar berikut :
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Gambar 3.8. Diagram Penerima VHF-FM

Latihan:
1. Jelaskan perbedaan sistem konversi pada pemancar dan penerima
AM/SSB dengan Transceiver FM.
2. Hitunglah frekuensi bayangan pada penerima AM/SSB dan penerima FM
3. Jelaskan keuntungan dan kerugian sistem pembangkitan SSB metode filter
dibandingkan dengan metode yang lain.
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BAB IV
SISTEM TELEVISI
4.1. Prinsip Televisi
Aktor-aktor film terlihat bergerak dengan halusnya pada layar film karena adanya
sejumlah gambar diam (still picture) yang disajikan di layar dalam urutan yang
cepat. Setiap gambar diam hanya sedikit berbeda dengan gambar sebelumnya.
Mata manusia mempunyai sifat yang disebut ‘kesinambungan penglihatan’
(persistence of vision), sehingga sinyal yang dikirimkan ke otak akibat sumber
cahaya yang mencapai mata masih tetap tinggal beberapa saat setelah sumber
cahaya tersebut hilang. Jika gambar diam tersebut diperagakan satu persatu pada
laju yang lebih tinggi dari 16 gambar per detik, maka pada mata akan timbul ilusi
yang bergerak, tetapi seringkali masih berkedip (flickering). Efek ini akan hilang
jika laju peragaan dinaikkan. Karena itu sistem televisi harus dirancang untuk
menyajikan gambar pada pesawat penerima televisi dengan laju yang cukup tinggi
agar tidak muncul efek berkedip. Sistem televisi (gambar 4.1.) menggunakan satu
atau lebih kamera televisi untuk mengubah energi cahaya dari suatu adegan yang
bergerak alamiah dan terlihat oleh mata (visible) baik dalam studio maupun di
alam bebas menjadi sinyal elektronik.

Gambar 4.1. Prinsip Sistem Siaran Televisi
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Sinyal ini juga dapat diperoleh dari perekam pita video, mesin telesinema
(telecine), atau dan pengulas film positif (slide scanner). Pada kedua alat yang
terakhir, film atau slide fotografi diubah menjadi sinyal video yang sesuai. Sinyal
tersebut umumnya dibawa oleh kabel ke stasiun pemancar televisi untuk
memodulasi sinyal pembawa. Gelombang pembawa termodulasi akan dikirimkan
ke antena transmisi, lalu dipancarkan ke semua arah sebagai sinyal siaran gambar.
Pada waktu yang sama, informasi suara yang berkaitan dengan gambar tersebut
diambil oleh mikrofon dan diubah menjadi sinyal listrik yang juga memodulasi
gelombang pembawa tersendiri. Gelombang ini dipancarkan oleh antena transmisi
bersama-sama dengan gelombang pembawa sinyal gambar.
Dalam jarak tertentu dari antena pemancar TV (tergantung dari daya frekuensi
radio yang dipancarkan), antena penerima TV akan menangkap sinyal gabungan
gambar dan suara tersebut, lalu meneruskannya ke pesawat penerima TV (gambar
4.2). Setelah diperkuat, sinyal akan didemodulasi, kemudian komponen suara dan
komponen gambar dipisahkan. Sinyal gambar diumpankan ke tabung sinar
katoda, yang sedapat mungkin akan mereproduksi adegan-adegan bergerak seperti
aslinya. Sedangkan sinyal suara diteruskan ke speaker untuk menghasilkan
informasi suara pada adegan yang bersangkutan.
Berikut ini akan dijelaskan beberapa ciri khas sinyal TV. Pengulasan (scanning)
berkas elektron pada layar penerima TV harus sama dengan pengulasan yang
dipakai pada kamera di dalam studio. Hal ini diperolah dengan menyertakan pulsa
penyelaras pada sinyal video (gambar 4.3). Baik pulsa penyelaras garis maupun
penyelaras gambar (frame) digunakan untuk memicu rangkaian basis waktu (time
base) garis dari gambar, yang kemudian akan mencatu arus untuk kumparan
penyimpang (deflection coil). Kumparan ini menentukan posisi bintik cahaya pada
layar televisi penerima. Pada sinyal video juga terdapat sinyal pemadam
(blanking) atau penghilang gambar agar bintik cahaya dapat melayang balik
(flyback) dari satu garis ke garis berikutnya, serta dari akhir gambar ke gambar
berikutnya.
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Gambar 4.2. Prinsip penerima televisi

Gambar 4.3 Sinyal video
Oleh karena semua informasi yang diperlukan dapat diwakili oleh pita sisi tunggal
(untuk mengurangi lebar pita sinyal yang dikirimkan sehingga lebih banyak kanal
yang dapat digunakan), maka salah satu pita sisi dihilangkan. Namun secara
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praktis pita tersebut tidak dapat sama sekali ditiadakan, sehingga masih harus
disisakan sedikit, yang disebut vestigial sideband (gambar 4.4.).

Gambar 4.4. Sinyal TV lengkap
4.2. Televisi Warna
4.2.1. Karakteristik Televisi Warna
Bila pelayanan televisi warna mulai diperkenalkan dalam suatu negara, maka jelas
tidak akan ekonomis jika siaran televisi warna dan hitam-putih (monochrome)
disajikan

secara

terpisah.

Beberapa

pemirsa

mungkin

masih

akan

mempertahankan pesawat penerima hitam putihnya karena faktor biaya. Jadi
diperlukan siaran televisi yang dapat memberikan gambar warna maupun hitam
putih, yang dapat dipilih oleh pesawat penerima yang digunakan. Dengan kata
lain, sinyal yang dipancarkan harus dapat diterima baik oleh pesawat televisi
warna maupun hitam putih. Sinyal semacam ini disebut sinyal kompatibel
(compatible signal), yang dihasilkan oleh kamera TV dalam dua komponen:
 komponen luminan (luminance)
 komponen krominan (chrominance)
Komponen luminan mengandung informasi mengenai kecerahan (brightness) atau
intensitas sinyal, sama seperti yang telah diuraikan ketika membahas sinyal hitam
putih, dari komponen krominan membawa informasi tambahan yang diperlukan
oleh sistem televisi warna.
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Jadi pesawat penerima hitam-putih hanya akan menggunakan komponen luminan
dari sinyal kompatibel, sedangkan pesawat televisi warna memanfaatkan
keduanya.
Saat ini dikena1 tiga cara untuk menghasilkan sinyal kompatibel dari kamera TV:
1) Sistem NTSC (National Television Systems Committee), dikembangkan dan
diperkenalkan di Amerika Serikat pada awal tahun 1950, kemudian juga
dipakai di Kanada, Jepang dan Meksiko.
2) Sistem PAL (Phase Alternate Line), dikembangkan dan sistem NTSC di
Jerman Barat, lalu digunakan di Inggris dan negara-negara Eropa lainnya.
3) Sistem SECAM (Sequential Coleur a Memoire), yang dibuat oleh Perancis,
kemudian dipakai di Jerman Timur, Uni Soviet, dan negara lain di Eropa dan
Afrika Utara.
Pada ketiga sistem di atas, sinyal informasi luminan dan krominan dari kamera
TV (gambar 4.5.) dikombinasikan untuk membentuk sinyal video kompatibel
termasuk pulsa penyelaras garis dan gambar yang kemudian memodulasi
gelombang pembawa untuk dipancarkan pada kanal TV tertentu. Gelombang
termodulasi yang dihasilkan harus dapat ditampung dalam lebar pita frekuensi
radio yang sama dengan kanal TV hitam-putih.

Garnbar 4.5. Prinsip Sistem Siaran Televisi Warna
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Sinyal informasi krominan dikombinasikan, atau tepatnya diselipkan pada sinyal
luminan di pemancar melalui proses yang dinamakan pengkodean (encoding).
Pada penerima dilakukan proses sebaliknya, yaitu pengkodean balik (decoding).
4.2.2. Warna
Setiap warna mempunyai tiga komponen utama: kecerahan, corak warna (hue),
dan kejenuhan (saturation). Sinyal luminan pada sistem TV hitam-putih
dihasilkan oleh tabung elektron pada kamera TV. Pada sistem TV warna, kamera
mempunyai paling tidak 3 buah tabung, masing-masing untuk warna merah, hijau,
dan biru. Warna-warna ini merupakan warna utama (primary color) dan pelangi.
Dengan proses sebaliknya, warna-warna pelangi dapat digabungkan untuk
membentuk cahaya putih.
Bila cahaya merah dan hijau digabungkan, maka mata manusia akan melihat
warna kuning. Hijau dan biru akan menghasilkan cyan, sedangkan merah dan biru
akan membentuk magenta. Kuning, cyan dan magenta merupakan warna
pelengkap (complementary color).
Dengan mengkombinasikan cahaya merah, hijau dan biru pada berbagai
intensitas, akan dihasilkan berbagai warna alami yang terlihat oleh mata. Ketiga
warna utama diambil oleh kamera TV setelah diuraikan oleh tapis cahaya yang
sesuai di muka setiap tabung kamera. Kemudian, oleh rangkaian pengkode, ketiga
sinyal warna tersebut akan diubah menjadi sinyal luminan dan krominan, yang
kemudian dikombinasikan lagi membentuk sinyal video kompatibel. Akhirnya
sinyal kompatibel diteruskan ke modulator pemancar TV (gambar 4.6.).
Pada pesawat penerima TV warna, setelah melalui tahap demodulasi, sinyal
kompatibel dari rangkaian pengkode balik diumpankan ke tabung sinar katoda
tiga senapan untuk mereproduksi gambar berwarna. Sementara pada penerima TV
hitam-putih, bagian luminan sinyal kompatibel diteruskan ke tabung sinar katoda
senapan tunggal untuk menghasilkan gambar hitam-putih seperti telah dijelaskan
di atas.
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Gambar 4.6. Sinyal Video Kompatibel

4.2.3. Sistem TV Warna
Rancangan dasar dan sistem TV warna PAL diperlihatkan pada gambar 9.5.
Sinyal luminan, yang mengandung informasi kecerahan dihasilkan dengan
menggabungkan sinyal merah, hijau dan biru dan tabung kamera TV dan tapis
pada pengkode, dengan perbandingan yang sesuai dengan kemampuan mata
manusia untuk melihat warna putih. Perbandingan tersebut adalah 30% merah,
59% hijau, dan 11% biru.
Sinyal luminan umumnya dilambangkan dengan Y, dan dapat dinyatakan oleh
persamaan:
Y = 0,3R + 0,59G + 0,11 B
Artinya, penerima TV hitam-putih dapat dipakai untuk menerima sinyal TV warna
dengan keluaran berupa gambar hitam-putih.
Sinyal krominan, yang merupakan sinyal informasi tambahan mengenai warna,
diletakkan dalam pita frekuensi kanal yang dihasilkan dengan memodulasi sinyal
pembawa dengan sinyal luminan.
Sinyal krominan memodulasi sinyal sub-pembawa (sub-carrier) yang pada
pemancar akan ditekan. Frekuensi sub-pembawa berkisar pada 4.43 MHz (gambar
4.7.), dan lebar pita frekuensi yang dihasilkan oleh sinyal krominan adalah 1 MHz
di atas dan di bawah frekuensi sub-pembawa.
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Sinyal krominan itu sendiri diperoleh melalui cara khusus dengan menggunakan
sinyal selisih warna, yaitu:
Merah dikurangi luminan (R - Y)
Hijau dikurangi luminan (G - Y)
Biru dikurangi luminan (B - Y)
Dengan memodulasi gelombang sub-pembawa dengan dua dari tiga sinyal selisih
warna di atas, maka sinyal ketiga dapat diambil oleh pengkode balik di penenima.

Gambar 4.7. Lebar Pita Kanal Sistem Televisi Warna 625 garis
Untuk menyelaraskan pengkode balik dengan sub-pembawa yang ditekan agar
demodulasi dapat dilakukan perlu ditransmisikan beberapa siklus frekuensi subpembawa pada saat-saat tertentu. Sinyal ini, yang disebut color burst
ditransmisikan sebanyak kira-kira 10 siklus selama perioda serambi belakang
pulsa penyelaras garis. Prinsip sederhana penjumlahan sinyal krominan dan subpembawa color burst dengan sinyal luminan diperlihatkan dalam gambar 4.5.
Sedangkan lebar pita kanal yang dihasilkan ditunjukkan pada gambar 4.7, yang
dapat dibandingkan dengan pita kanal TV hitam-putih 625 garis pada gambar 4.4.
Diagram blok pesawat penerima TV yang disederhanakan untuk menerima sinyal
pada gambar 4.7., dapat diamati pada gambar 4.8.
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Gambar 4.8 Prinsip penerima televisi warna
Pada penerima TV warna terdapat senapan elektron yang terpisah untuk masingmasing warna. Senapan ini, meskipun dinamakan senapan merah, hijau dan biru,
semuanya akan memancarkan elektron yang sama. Perbedaannya terletak pada
permukaan sebelah dalam tabung yang dilapisi oleh bahan fosfor khusus. Pola
fosfor tersebut dibentuk dengan teliti, sehingga berkas elektron dari senapan
merah selalu terfokus untuk menumbuk bintik yang akan menyala merah jika
terkena elektron. Elektron ‘hijau’ akan menumbuk bintik hijau, demikian pula
elektron ‘biru’ akan menghasilkan warna biru. Mata manusia akan menjumlahkan
ketiga warna utama ini bersama-sama, sehingga membentuk warna tertentu.
Sebagai contoh, jika ketiganya muncul pada bintik yang berdekatan dengan
perbandingan yang benar, maka daerah tersebut akan tampak putih.
Latihan:
1. Sistem yang dipakai di Amerika dan Jepang untuk memancarkan TV
warna adalah: a). PALb). NTSC

c). SECAM

d). NBC

2. Sistem yang dirancang Perancis untuk memancarkan dan menerima
gambar TV warna: a). PAL

b). NTSC

c). SECAM

d). NBC

3. Sistem yang dirancang Jerman untuk memancarkan dan menerima gambar
TV warna: a). PAL

b). NTSC

c). SECAM

d). NBC
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4. Tabung elektron dengan permukaan hampir rata berbentuk segi empat.
Bintik cahaya muncul ketika berkas elektron menumbuk permukaan ini.
Jika bintik disimpangkan, akan terlihat garis atau gambar, disebut:
a). LCD

b). Tabung Sinar Katoda

c). layar

d). Anoda

5. Peralatan film untuk menghasilkan sinyal video dan audio disebut:
a). vetigial

b). Tabung Sinar Katoda

c). layar

d). telecine

6. Gelombang pembawa yang dimodulasi oleh sinyal informasi dinamakan:
a). vetigial

b). gelombang termodulasi

c). krominan d). video

7. Sistem modulasi yang dihilangkan sebagian sisinya disebut:
a). vetigial

b). monochrome

c). krominan d). SSB

8. Sinyal yang membawa informasi warna disebut
a). vetigial

b). monochrome

c). krominan d). luminan

9. Televisi yang memancarkan hanya warna hitam dan putih dinamakan:
a). vetigial

b). monochrome

c). krominan d). luminan

10. Perioda saat bintik cahaya melayang balik ke posisi awalnya disebut:
a). kompatibel b). flyback

c). flicker

d). penyelarasan

11. Mata manusia mempunyai sifat yang disebut:
a). Persistence

b). flyback

c). flicker

d). penyelarasan

12. Pada televisi warna merah, hijau dan biru merupakan:
a). luminan

b). krominan c). warna utama

d). monochrome

13. Pada televisi warna merah, hijau dan biru merupakan:
a). luminan

b). krominan c). warna utama

d). monochrome

14. Pengaturan yang terhadap waktu televisi dinamakan:
a). Persistence

b). flyback

c). flicker

d). penyelarasan

15. Komponen pada televisi warna yang mengatur kecerahan gambar disebut:
a). luminan

b). krominan c). warna utama

d). monochrome
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