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BAB II 

DASAR TEORI 

Pemancar (Transmitter) adalah sebuah alat untuk memancarkan suatu sinyal. 

Cara kerja pemancar secara sederhana yaitu menguatkan  dan memodulasikan sinyal 

masukan lalu dialirkan ke antenna untuk di ubah menjadi gelombang elektromaknetik. 

Parameter dari sebuah pemancar berupa : Rentan frekuensi, daya, efesiensi, dan derau. 

Struktur dasar transmisi berupa : Masukan- Modulator- PLL- preamplifier- penguat 

daya- antena pemancar. 

Terdapat dua jenis modulasi yaitu : Modulasi analog dan modulasi digital. 

Modulasi analog yakni modulasi yang merespon sinyal analog. Teknik umum yang 

dipakai dalam modulasi analog adalah : Modulasi sudut dan modulasi amplitudo. 

Modulasi digital merupakan proses penumpangan sinyal digital ke sinyal pembawa. 

Terdapat tiga prinsip dasar modulasi digital, yaitu : Amplitude Shift Keying (ASK), 

Frequency Shift Keying (FSK), dan Phase Shift Keying (PSK). 

Modulator berfungsi untuk memodulasikan frekuensi sinyal masukan menjadi 

frekuensi sinyal yang tepat. Mixer bertugas untuk mentransformasikan beberapa 

frekuensi. PLL (Phase Lock Loop) dipakai untuk menghasilkan frekuensi sinyal 

keluaran yang diinginkan dari frekuensi sinyal masukan. Pre-Amplifier berfungsi 

sebagai penguat sinyal sebelum masuk attenuator. Attenuator merupakan komponen RF 

yang melemahkan level sinyal. Penguat daya adalah penguat akhir sebelum dipancarkan 

lewat antena. 

 

2.1 Modulasi 

 Fungsi dari sebuah rangkaian modulasi adalah untuk memodulasikan sebuah 

sinyal frekuensi rendah sampai kepada frekuensi yang tepat. Tujuan utama modulasi 

adalah untuk menyelesaikan permasalahan penguatan dan transmisi sinyal frekuensi 

rendah. Sinyal asli mempunyai komponen spektrum dengan frekuensi rendah, membuat 

sinyal tidak cocok untuk transmisi banyak kanal. Karena itu, modulasi biasanya 

diperlukan untuk mengirim dan mencoba sebuah sistem komunikasi. 
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Proses Modulasi Frekuensi (Frequency Modulation, FM) 

 

Gambar 2.1 Proses Modulasi Frekuensi 

 

Spektrum Sinyal FM 

 

Gambar 2.2 Spektrum sinyal Modulasi Frekuensi 

 

Bandwidth sinyal FM adalah tak berhingga. Namun pada praktek biasanya hanya 

diambil bandwith dari jumlah sideband yang signifikan. Jumlah sideband signifikan 

ditentukan oleh besar indeks modulasinya. 

  

Persamaan sinyal FM dapat dituliskan sebagai berikut: 

  (2.1) 

dimana, 

eFM = Nilai sesaat sinyal FM 

Ec    = amplituda maksimum sinyal pembawa 

ωc   = 2π fc dengan fc adalah frekuensi sinyal pembawa 

ωm  = 2π fm dengan fm atau fs adalah frekuensi sinyal pemodulasi 

mf = indeks modulasi frekuensi 

 

 

http://elektronika-dasar.web.id/wp-content/uploads/2012/05/Proses-Modulasi-Frekuensi-Frequency-Modulation-FM.jpg
http://elektronika-dasar.web.id/wp-content/uploads/2012/05/Spektrum-Sinyal-FM.jpg
http://latex.codecogs.com/gif.latex?/small&space;/dpi{100}&space;e_{FM}=e_{c}sin(/omega_{c}t+m_{f}sin/omega_{m}t)
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Pada modulasi frekuensi kita mengenal istilah indeks modulasi (mf). Indeks 

modulasi ini didefinisikan sebagai perbandingan antara deviasi frekuensi maksimum 

dengan frekuensi sinyal pemodulasi, dengan persamaan seperti berikut ini: 

 

   (2.2) 

Gambar 2.3 menunjukan spektrum sinyal Modulasi Frekuensi dengan indeks modulasi 

(mf) yang difariasikan dari 0,5 sampai 4.  

 

Gambar 2.3 Spektrum sinyal Modulasi Frekuensi dengan mf berbeda 

Rangkaian modulator : 

Gambar 2.4 menunjukan penempatan pin dari sebuah IC modulasi, MC2833. 

Sebuah MC2833 terdiri atas penguat mic, RF VCO, buffer, dan dua penguat transistor 

pembantu. Lebar kisaran sumber tegangan: 2.8 V ~ 9.0 V. Ketika sumber tegangan 

mencapai 4.0 V, frekuensi pembawa menjadi 166 MHz. Penyimpangan frekuensi 

maksimal adalah 10 KHz dan sensitifitas modulasi yang bisa diraih 15 Hz/mV. Daya 

keluaran maksimal sebesar 10mW (dengan beban 50Ω). Gambar 2.5 menunjukan 

rangkaian internal dari IC MC2833. 

http://latex.codecogs.com/gif.latex?/small&space;/dpi{100}&space;m_{f}=/frac{f_{d}}{f_{s}}=/frac{/delta&space;}{f_m}
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Gambar 2.4 Penempatan pin dari sebuah IC modulasi MC2833 

 

Gambar 2.5 Rangkaian internal dari MC2833 

Masukan mic (pin 5) menerima sinyal audio dan mengatur komponen variabel 

reaktansi setelah penguatan. Bias DC dari komponen variabel reaktansi tersedia oleh 

tegangan referensi dalam (VREF) dari mendistribusi tegangan oleh resistansi. Frekuensi 

sinyal modulasi dihasilkan dari rangkaian modulasi frekuensi osilator kristal, terdiri dari 

rangkaian osilasi, komponen variabel reaktansi, transistor eksternal, dan dua kumpulan 

kapasitans di pin 15 dan 16.  Induktans yang diseri dengan transistor digunakan untuk 

memperluas penyimpangan frekuensi linearitas maksimum. Kenaikan buffer frekuensi 

pembawa dari frekuensi sinyal modulasi melalui sinyal modulasi frekuensi dengan cara 

menggabungkan jaringan frekuensi tiga kali, pin 14. Itu juga memperluas 

penyimpangan frekuensi linear maksimum tiga kali dari aslinya, lalu kembali ke input 

pin 13. Keluaran muncul dari pin 9 setelah penguatan dua tingkat. Gambar 2.6 

menunjukan diagram rangkaian utuh. 
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Gambar 2.6 Rangkaian utuh dari modulator 

 

2.2 Mixer 

Tujuan dari sebuah mixer adalah untuk mentransformasikan frekuensi. Sebagai 

contoh dalam sebuah sistem penerima, sebuah sinyal RF akan dikonversi kedalam 

sinyal intermediate untuk ditangani dalam rangkaian pita dasar. Dalam sistem pengirim 

sinyal pita dasar dikonversikan ke sinyal RF dan dikirim lewat antena, didorong oleh 

penguat daya.  

 

2.2.1. Struktur mixer 

 Sebuah mixer menggunakan komponen non-linier untuk mendapatkan efek 

transformasi frekuensi yang persis untuk rangkaian diode, dimana tegangan-arus DC 

mempunyai karakteristik non-linier seperti gambar 2.7. 

 

Gambar 2.7 Tegangan DC – arus dioda 

 Hubungan ini bisa dinyatakan dengan penjelasan Taylor : 

 I = a0 + a1V + a2V
2 + a3V

3 + a4V
4 + …..  (2.3) 
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 Jika frekuensi masukan adalah ω1 dan ω2, maka frekuensi keluaran akan menjadi 

± nω1 atau ± nω2. Persamaan dibawah ini mengilustrasikan hubungan antara ω1 dan ω2.  

 V = A1 cos(ω1t) + A2 cos(ω2t)    (2.4) 

 Maka 

 I = a0 + a1{A1 cos(ω1t) + A2 cos(ω2t)} 

       + a2{[𝐴1
2 cos2(ω1t) + 𝐴2

2 cos2(ω2t) ] 

       + A1A2[cos((ω1 + ω2)t)+cos((ω1 - ω2)t)]} + …..  (2.5) 

 Persamaan di atas termasuk semua elemen frekuensi dari sinyal keluaran dalam 

komponen nonlinier orde kedua. Elemen keluaran ditunjukan pada tabel 2.1. Dari tabel 

2.1, ketika dua sinyal dengan masukan frekuensi yang berbeda ke komponen non-

linear, terminal keluaran tetap terhadap tidak hanya sinyal asli tapi juga penjumlahan 

dan diferensial dari frekuensi mereka. Sinyal-sinyal ini digunakan untuk up mixer (sum) 

dan down mixer (difference), dimana sebab komponen non-linear  bisa digunakan untuk 

pencampuran. Ketika mempertimbangkan karakteristik konversi dari komponen non-

linear pada orde tinggi, komponen  non-linear akan menghasikan frekuensi yang telah 

disebutkan dan bahkan dengan harmonik lebih tinggi. Harmonik ini dapat digambarkan 

sebagai mf1 ± nf2, dimana m dan n adalah bilangan bulat berubah-ubah positif. 

Tabel 2.1 Elemen keluaran mixer 

 

2.2.2. Parameter mixer 

 Hal utama dari mixer adalah untuk menyediakan frekuensi sinyal dari system. 

Dalam mendesain sebuah mixer yang baik, beberapa hal perlu untuk diperhatikan 

sebagai berikut. 
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2.2.2.1. Isolasi 

 Dalam rangka mencegah  interference antara sinyal-sinyal, isolasi adalah sebuah 

faktor penting untuk mixer. Isolasi didefinisikan sebagai atenuasi dalam dB antara 

masukan sinyal dan level pengukuran di setiap port. Mixer membutuhkan sebuah sinyal 

local oscillator (LO) untuk tindakan ke tahap mixing. Cukup atau berlebihan dari LO 

drive akan menurunkan performa dari mixer. Jika LO sinyal bocor ke port masukan, 

sinyal LO akan melewati antena dan beradiasi ke ruang bebas. Situasi ini akan 

menyebabkan interferensi komunikasi. Jika sinyal LO bocor ke port IF, maka rangkaian 

IF menjadi saturasi dan tidak memungkinkan beroperasi dengan benar. Selain itu, 

kebocoran sinyal akan juga menyebabkan lebih banyak gangguan konversi. Definisi 

dari isolasi LO-RF adalah  

Isolasi LO-RF (dB) = daya masukan dari sinyal LO di port LO (dBm) – daya 

keluaran dari sinyal LO di port RF (dBm)  

2.2.2.2. Sinyal palsu/ sinyal tiruan 

 Sebuah mixer menghasilkan tidak hanya sinyal IF tapi juga keluaran harmonik 

lainya, yang disebut sinyal palsu. Sinyal palsu terdiri atas penjumlahan dan diferensial 

dari dua frekuensi sinyal masukan, yaitu fout = mf1 + nf2, dimana m dan n adalah 

interger. Sinyal palsu harus ditekan, dan ada beberapa tipe dari struktur mixer untuk 

menekan sinyal palsu pada perintah yang berbeda. 

Rangkaian mixer : 

Gambar 2.8 menunjukan diagram rangkaian nyata dari mixer dual gate FET. 

Model dual gate FET adalah 3SK241. R1 dan R2 dalah resistor bias, C3, C4, C7, dan C8 

adalah kapasitor bypass, L3 adalah induktor choke RF, C5, L4, dan C6 adalah low pass 

filter IF. 
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Gambar 2.8 Diagram rangkaian dari 900 MHz mixer dual gate FET 

 

2.3 Pre-Amplifier 

Salah satu komponen paling penting dalam rangkaian frekuensi tinggi adalah 

power amplifier (penguat daya). Syarat dasar untuk sebuah penguat daya adalah 

keluaran dan efisiensi. Besarnya daya keluaran menentukan jarak yang dapat melakukan 

komunikasi. Penguat daya mengkonsumsi daya paling besar dalam rangkaian frekuensi 

tinggi, membuat efisiensi penguatan sebagai perhatian penting. Dalam rangka mencegah 

kerusakan sinyal, kita juga butuh memperhatikan ke intermodulasi untuk menghasilkan 

interferensi antara dua sinyal dengan frekuensi yang berbeda. Linearitas dan efisiensi 

dari penguat ada dalam trade-off, jadi keseimbangan optimal harus didapatkan dengan 

spesifikasinya. Ketika keluaran mempunyai daya tinggi dan efisiensi rendah, komponen 

aktif menghasilkan masalah suhu (thermal), menghasilkan panas sebagai level keluatan 

menjadi lebih tinggi. Dalam beberapa kasus, kita perlu menambahkan heat sinks untuk 

mencegah kerusakan komponen akibat kelebihan  panas. 

 Preamplifier adalah rangkaian driver stage dari penguat daya. Tujuan dari 

preamplifier adalah untuk meningkatkan daya RF untuk menghasilkan daya keluaran 

optimal. Setelah sinyal fekuensi menengah di transformasikan ke sinyal RF, penguat 

daya mengirim sinyal RF untuk ditransmisikan melalui antena.  

 

2.3.1. Tipe Preamplifier 

 Kita bisa mengasumsikan sebuah preamplifier sebagai penguat daya berukuran 

kecil atau menengah. Normalnya, penguat bisa dikelompokan menurut tingkat keluaran, 
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artinya dari penambahan sebuah sinyal masukan, bentuk gelombang arus dihasilkan 

dalam kolektor BJT dapat diamati. Pengelompokan dari penguatan meliputi : 

3.3.1.1. Penguatan kelas A 

 Seperti dalam gambar 2.9, penguat kelas A dapat beroperasi pada siklus penuh, 

artinya sudut konduksi 360̊.  

 

Gambar 2.9 Bentuk gelombang arus kolektor dari operasi BJT di kelas A 

 Linearitas antara masukan dan keluaran menentukan daya dari sinyal input dan 

bias BJT. Ketika masukan dan keluaran linier, tidaklah mudah untuk menghasilkan 

harmonik. Penguat kelas A seringkali dipakai pada sinyal kecil, agar efisiensi daya bisa 

diabaikan. Meskipun dalam situasi ideal sebuah penguat kelas A hanya bisa mencapai 

efisiensi sebesar 50%. Penguat kelas A juga mengambil daya bahkan ketika tidak ada 

sinyal masukan. Efisiensi disebut efisiensi daya kolektor, dan didefinisikan sebagai 

perbandingan daya keluaran ke daya masukan arus DC kolektor. 

2.3.1.2. Penguat kelas B 

 Perbedaan utama antara penguat kelas A dan B adalah pada kelas B, tidak ada 

konsumsi daya tanpa sinyal masukan. Perbedaan dengan kelas A, siklus operasi dari 

kelas B menurun tapi efisiensi meningkat. Kerugian dari kelas B adalah biasnya terletak 

pada area nonlinier, yang menyebabkan gangguan kritis nonlinier. Gambar 2.10, operasi 

penguat kelas B pada setengah siklus dari sebuah sinyal masukan; oleh karena itu 

sudutnya konduksi 180̊. Untuk mendapatkan keluaran diperkuat linier, pertama kita bagi 

sinyal menurut mode waktu. 

 

Gambar 2.10 Bentuk gelombang arus kolektor dari operasi BJT di kelas B 
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 Setelah penguatan efisiensi tinggi, sinyal bisa dikombinasikan kembali dengan 

rangkaian push-pull seperti pada gambar 2.11. Ada dua BJT dalam penguat kelas B. 

Satu untuk mengarahkan sinyal masukan positif; yang lain untuk mengarahkan sinyal 

masukan negatif. Perbedaan fase keduanya 180̊, jadi untuk setiap siklus sinyal, BJT 

secara alternatif beroperasi pada setengah siklus. Asumsikan bahwa Qn dioperasikan 

pada setengah siklus positif dan Qp pada mode cut-off; lalu untuk setengah siklus 

negatif, Qn adalah mode cut-off dan Qp adalah mode operasional. Bias dari penguat 

kelas B terletak pada titik cut-off dari BJT. Dalam situasi ideal, sebuah penguat kelas B 

memiliki efisiensi 78%. 

 

Gambar 2.11 Struktur rangkaian push-pull 

 Gambar 2.12 menunjukan kurva karakteristik perpindahan dari keluaran penguat 

kelas B. Ketika teganagan masukan berkisar 0V, kedua BJT akan dalam mode cut-off 

dan tegangan keluaran akan bernilai 0V. Oleh karena itu, jika sebuah gelombang sinus 

digunakan sebagai input, crossover distortions akan terjadi. Semakin rendah level sinyal 

masukan, crossover distortions akan semakin hilang. 

 

Gambar 2.12 Karakteristik perpindahan dari rangkaian push-pull 
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3.3.1.3. Penguat kelas AB 

 Penguat kelas AB dan kelas B hampir mirip. Satu-satunya perbedaan adalah 

penguat kelas AB memiliki bias penambahan antara base Qn dan Qp, dimana dihasilkan 

sebuah arus bias seperti ditunjukan dalam gambar 2.13, jadi kedua BJT bisa beroperasi 

bahkan di Vi rendah. 

 

Gambar 2.13 Struktur rangkaian dari penguat kelas AB 

Hal ini dimungkinkan karena ketika karakteristik perpindahan lebih linier, 

crossover distortions dapat hampir dieliminasi. Gambar 2.14 menunjukan karakteristik 

perpindahan dari penguat kelas AB. 

 

Gambar 2.14 Karakteristik perpindahan dari penguat kelas AB 

3.3.1.4. Penguat kelas C 

 Dari gambar 2.15, kita bisa melihat sudut konduksi dari penguat kelas C lebih 

kecil dari 180̊ dan efisiensi operasi lebih tinggi dari penguat kelas B. Akan tetapi, 

ganguan sebuah penguat kelas C lebih besar dari penguat kelas A dan B. Namun, 

gangguan yang tinggi juga memiliki keuntungan lain. Satu aplikasi penggunaan yang 

umum  adalah multiplier frekuensi untuk menaikan atau mengubah sinyal frekuensi. 

Ketika gangguan penguat kelas C sangat besar, itu hanya cocok untuk sinyal yang tidak 

terpengaruh dengan amplitudo, seperti penguatan sinyal CW atau FM. 
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Gambar 2.15 Bentuk gelombang keluaran arus kolektor dari operasi BJT di kelas C 

 Efesiensi dari penguat kelas C tergantung dari magnitude dari sudut konduksi.      

Gambar 2.16 menunjukan hubungan antara efisiensi dan sudut konduksi. 

 

Gambar 2.16 Hubungan antara efisiensi dan sudut konduksi dari penguat kelas C 

 Struktur diatas tersebut digunakan untuk mendesain berbagai preamplifier. Jika 

penguat dengan gangguan rendah dibutuhkan, maka kita memilih kelas A; jika penguat 

dengan efisiensi operasi tinggi dibutuhkan, maka kita memilih kelas C. Ketika 

mendesain sebuah penguat, kita perlu memilih struktur yang cocok untuk mendapatkan 

hasil terbaik. 

Rangkaian Preamplifier : 

 

Gambar 2.17 Diagram rangkaian dari preamplifier active-bias 

Dari gambar 2.17 R1, R2, R3, R4,R6, dan BJT Q1 meliputi rangkaian aktif-bias 

untuk BJT Q2; kapasitor C1 dan induktor L1 adalah input matching network; kapasitor 

C4 dan induktor L2 adalah output matching network. 
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2.4 Attenuator 

Sebuah attenuator daya adalah sebuah komponen RF  yang melemahkan energi. 

Resistor adalah contoh dari attenuator sederhana, dan jaringan attenuasi dibentuk dari 

beberapa resistor disebut sum parameter attenuator. Kegunaan utama dari attenuator 

yaitu : 

 Pengatur tingkat daya – memperoleh noise figure optimal dan rugi-rugi konversi 

frekuensi dari pengaturan daya keluaran akan osilasi lokal dalam penerima. 

 Perangkat pemisah – memisahkan osilator dan beban. 

 Perangkat standar relatif – bekerja sebagai standar relative untuk 

membandingkan tingkat daya. 

 Jumping attenuator dalam radar anti-jamming – bekerja sebagai variabel 

attenuator dimana tidak melemahkan dalam keadaan normal tapi tiba-tiba 

melemahkan ketika adanya gangguan dari luar. 

2.4.1. Attenuasi  

 Sebuah attenuator bisa digambarkan seperti jaringan dua-port tanpa 

memperdulikan mekanisme dan struktur, seperti pada gambar 2.18. P1, P2, A(dB) 

berdiri sebagai daya sinyal masukan, daya sinyal keluaran, attenuasi daya, secara 

berurutan. Jika P1 dan P2 dinyatakan dalam satuan dBm, maka relasi secara keseluruhan 

dapat digambarkan sebagai berikut : 

P2(dBm) = P1(dBm) – A(dB)    (2.6) 

Ketika  

A(dB) = 10 log 
P2(mW)

P1(mW)
     (2.7) 

 

 

Gambar 2.18 Attenuator daya 

 

2.4.2. Tipe-tipe attenuator 

 Sebuah parameter attenuator disamakan  dibangun dengan jaringan tipe-T atau 

tipe-Π, terdiri atas resistansi. Secara umum, perbandingan attenuasi adalah tetap dan 

tergantung besar resistansi. Jaringan resistansi diproses kecocokan impedansi atau 
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fungsi konversi. Dua tipe dari struktur ditunjukan dalam gambar 2.19. Z1 dan Z2 

menunjukan karakteristik impedansi dari rangkaian port-masukan dan port-keluaran, 

secara berurutan. Tipe-tipe impedansi akan terbagi kedalam tipe impedansi sama dan 

tipe impedansi berbeda. Disini, attenuator tipe impedansi sama sebagian besar 

diperkenalkan. 

 

Gambar 2.19 Attenuator daya 

 

2.4.2.1. Attenuator tipe-T impedansi sama 

 Dalam skema ini, impedansi antara kedua unjung sama, yaitu Z1=Z2. Gambar 

2.19(a) menunjukan sebuah attenuator tipe-T impedansi sama dengan RS1=RS2. Kita 

bisa mendapatkan parameter matriks A dari attenuator denagn menggandakan tiga 

parameter, lalu mengubahnya menjadi matriks S untuk mendapatkan perbandingan 

attenuasi. 

Matriks transmisi  

       (2.8) 

Matriks transmisi  

       (2.9) 

 

Mengalikan   

 

 

 

 

 

       (2.10) 
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Ubah ke matriks [S] 

 

 

 

     (2.11) 

 

 

 

 

Syarat-syarat untuk attenuator meliputi : attenuasi = 20 log |S21| (dB), kecocokan                     

port = 10 log |S11| = -∞. 

Hitung persamaan berganda sehingga kita bisa mendapatkan nilai masing-

masing komponen. Berikut ini adalah rumus desain dari attenuator. 

 

 

     (2.12) 

 

 

 

2.4.2.2. Attenuator tipe-∏ impedansi sama 

 Gambar 2.19(b) menunjukan sebuah Attenuator tipe-∏ impedansi sama. 

Asumsikan Rs1=Rs2, kita gunakan metode analisis dan desain dari Attenuator tipe-T 

impedansi sama. Proses keduanya sama persis. Gandakan tiga-parameter matriks [A] 

untuk mendapatkan parameter matriks [A] dari attenuator, ubah itu ke matriks [S], dan 

ambil atenuasinya. Hasilnya seperti berikut : 

 

 

     (2.13) 
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2.4.2.3. Perbedaan impedansi attenuator parameter terkumpul 

 Ketika mendesian sebuah attenuator parameter terkumpul dengan perbedaan 

impedansi, kita harus mempertimbangkan perubahan impedansi setelah cascading. 

Berikutnya menghitung formula untuk attenuator tipe-T dan tipe-∏. 

Perbedaan impedansi tipe-T 

 

 

 

    (2.14) 

 

 

 

Perbedaan impedansi tipe-∏ 

  

 

 

        (2.15) 

 

 

 

 

Rangkaian attenuator : 

Attenuator tetap impedansi sama (Z1=Z2=10Ω). Parameter komponen dari 

attenuator terkumpul tipe sama dengan A= -10dB dideskripsikan dengan rumus 

dibawah ini ; 

 

Attenuator 10dB berdasarkan hasil diatas ditunjukan dalam gambar 2.20. 
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Gambar 2.20 Attenuator 10dB 

Untuk attenuator 5dB dan 3dB seperti gambar 2.20 dan gambar 2.21. 

 

Gambar 2.21 Attenuator 5dB 

 

Gambar 2.22 Attenuator 3dB 

 

2.5 Penguat daya 

Dalam aplikasi komunikasi tanpa kabel (wireless), linearitas dan efisiensi adalah 

isu utama dari penguat daya. Linearitas menentukan kualitas keluaran sinyal. Efisiensi 

menentukan daya baterai dan waktu siaga komunikasi. Linearitas dan efisiensi adalah 

trade-off, jadi kita perlu menjaga keseimbangan untuk memenuhi keluaran yang 

optimum. Linearitas dari sebuah sistem komunikasi didasarkan oleh sebuah sistem 

modulasi seperti penyebaran spectrum. Sejak penguat daya diharapkan mempunyai 

daya keluaran yang tinggi, kita memilih penguat daya kelas A sebagai penjabaran pre-

amplifier.  
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2.5.1. Rangkaian bias 

 Kita biasa menekankan pada gain, noise figure, dan bandwidth ketika mendesain 

sebuah penguat RF. Akan tetapi, tidak benar untuk mengabaikan rangkaian bias DC. 

Ketika sebuah rangkaian penguat aktif bias diimplementasikan, kompleksitas dan harga 

dari penguat mengalamai kenaikan, tapi karakteristik menjadi lebih baik rangkaian 

penguat pasif bias. Bahkan ketika peningkatan atau penurunan suhu tiba-tiba, variasi 

karakteristik dari sebuah penguat aktif bias masih cukup kecil. Selain itu, sebuah 

penguat aktif bias dapat juga mencegah vasiasi dari titik bias yang disebabkan oleh 

kelebihan daya masukan, yang berpengaruh terhadap efesiensi penguat.   

Sirkuit Bias untuk BJT: 

Struktur dari sirkuit bias BJT RF Amplifier biasanya didesain dengan mode common 

emitter. Seperti yang kita tahu, mode tersebut dibagi 2(dua) tipe: Sirkuit bias aktif dan 

sirkuit bias pasif.  

 

Gambar 2.23 Struktur rangkaian bias dari BJT 

2.5.2. Titik komprosi 1dB (P1dB) 

Titik kompresi 1dB menunjukan penguatan daya batas atas untuk komponen 

aktif. Dalam titik-titik tertentu, sebagai hasil komponen aktif yang terkena dampak dari 

linearitas, power gain menjadi lebih rendah dari linearitas sinyal kecil power gain (Go) 

dari 1 dB. Kita gunakan G1dB untuk mengindikasikan 1 dB poin kompresi. Hubungan 

antara linearitas power gain adalah : 

 

G1dB = Go (dB) -1  (2.16) 

Secara umum definisi dari power gain adalah : 

 Gpw = Pout / Pin   (2.17) 
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Ekspresi dalam dB adalah Pout (dBm) = Gpw (dB)+ Pin (dBm). Gambar 2.24 

menunjukan diagram karakteristik Pout dan Pin. 

 

Gambar 2.24 Definisi dan jarak dinamik dari 1 dB titik kompresi  

 

Rangkaian penguat daya : 

Sebuah penguat sinyal kecil selalu dioperasikan dalam area linearitas karena 

mempertimbangkan gain sinyal; tapi, tujuan utama penguat daya adalah memperoleh 

daya keluaran maksimal, dimana operasi BJT akan bervariasi dengan daya masukan 

yang ditingkatkan dan mungkin menyebabkan saturasi atau breakdown. Karena itu, 

hubungan antara gain dan level sinyal input tidak bisa selalu tetap. Tujuan dari penguat 

kelas A adalah untuk memperoleh daya keluaran maksimum, bukan gain maksimum. 

Kita perlu mengukur dan memperoleh parameter BJT di daya tinggi, dimana 

memungkinkan kita untuk menemukan nilai masukan dan keluaran jaringan cocok 

(matching network) untuk daya keluaran maksimal. Gambar 2.25 menunjukan 100 mW 

penguat daya di 900MHz pita frekuensi dengan menggunakan BFG540 BJT. R1, R2, 

adalah resistor bias untuk BJT Q1; kapasitor C1, C2 dan induktor L1 adalah input 

matching network; kapasitor C5, C6 dan induktor L2,  adalah output matching 

network;C3, C4 adalah kapasitor bypass. Beberapa sistem meminta daya 2nd order 

harmonics harus lebih rendah 30 dB dari daya fundamental. Jadi, kita mungkin 

membutuhkan untuk mendeain sebuah filter 2nd order harmonics untuk meningkatkan 

perbandingan antara fundamental dan harmois. 
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Gambar 2.25 Diagram rangkaian penguat daya 100 mW 

2.6 Transmitter  

 Transmitter RF adalah subsistem yang penting dalam sebuah sistem nirkabel. 

semua data, suara maupun gambar, ditransmisikan oleh gelombang elektromagnetik. 

Sebuah transmitter biasa digunakan untuk menghasilkan sinyal dan mengirimkannya ke 

antena melalui proses modulasi dan penguatan. Sebuah transmitter mengubah sinyal 

elektrik ke osilasi elektrik frekuensi tinggi dengan intensitas yang cukup, ketika antena 

mengubah osilasi frekuensi tinggi menjadi gelombang elektromagnetik dan 

meradiasikannya ke medium transmisi. 

2.6.1. Parameter transmitter 

2.6.1.1. Daya 

 Parameter ini termasuk didalamnya daya keluaran maksimal, daya relatif, rentan 

variasi dari daya pita gelombang, rentan daya, waktu dan stabilitas suhu dari daya, dan 

sebagainya. Satuan yang digunakan adalah mW, dBm, W, dBW, dll. 

2.6.1.2. Efisiensi 

 Parameter ini menunjukan konversi efisiensi dari penyedia daya ke daya 

keluarannya. Pentingnya parameter ini terkhusus untuk sistem operasi baterai. 

2.6.1-3. Derau  

 Parameter ini termasuk didalamnya derau dalam amplitudo modulasi, moduladi 

frekuensi, dan modulasi fase. Efek kualitas derau modulasi yang tidak diperlukan dari 

sistem.  

2.6.2. Strukur transmitter  

 Terdapat tiga bentuk yang memungkinkan ketika mentransmisi sinyal frekuensi 

rendah  dan sinyal RF : 
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Bentuk pertama : 

 Bentuk ini menghasikan sinyal microwave langsung dari transmitter, lalu 

memodulasi sinyal tramsmisi. Sebuah pulsa biasanya digunakan untuk memodulasi 

amplitudo sinyal microwave dalam sistem radar, dinamai amplitude keying. Rangkaian 

modulasi adalah PIN switch. Sinyal setelah modulasi adalah keluaran ke antena 

melewati pengutan daya dan filter. 

Bentuk kedua : 

 Bentuk ini memodulasi sinyal frekuensi rendah dan mengubahnya ke bidang RF 

IF (contoh 70MHz), mencampurnya dengan transmisi lokal osilasi, dan mendapatkan 

keluaran frekuensi. Lalu sinyal itu adalah keluaran ke antena melalui sebuah filter dan 

penguat daya. Dalam komunikasi visual, proses pita dasar umum (6.5MHz) diselesaikan 

pertama, lalu gambar dimodulasi. 

Bentuk ketiga : 

 Bentuk ini memodulasi sinyal frekuensi rendah, mentransformasikannya ke 

bidang RF IF (contoh 70MHz), mendapatkan frekuensi dari transmitter melewati 

octonal, lalu mengeluarkannya ke antena melalui penguatan daya dan filter. Dengan 

jalan ini, sebuah korespondensi moderen selalu digunakan. 

 

 

Gambar 2.26 Struktur transmitter 
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