
BABTI 

STSTEJ\1 DIGITAL 

• 

Pada awal-awal perkembangan komunikasi radio hampir sebagian besar 

menggunakan prinsip analog yaitu data yang dikirim memiliki arti pada semua 

nilai. Namun sejak system digital mulai dikenal maka secara perlahan system 

yang digunakan juga mulai bergeser. Sistem digital menggunakan symbol-simbol 

diskrit untuk mengkodckan suatu data. Pada system digital dengan logika biner 

menSS!Jnakan 2 jenis kondisi saja yaitu ' I ' dan ' 0'. Untuk system digital yang 
' 

lain semacam logika Fuzy menggunakan beberapa parameter tengahan namun • 
tetap bersifat diskrit Pada perkembangan selanjutnya temyata berbagai system 

dengan prinsip digital semakin berkembang pesat bahkan pada bidang komputasi 

... hampir semuanya digital. Perkembangan ini tidak terlepas dari kesederhanaan dan 

kehandalan system digital pada banyak hal termasuk juga pesatnya penemuan 

semikooduktor yang mendukung hal ini Perhitungan-perhitungan yang 

melibatkan milyaran data dalam waktu hanya beberapa detik bukanlah hal yang 

baru lagi. Ternyata pesatnya penggunaan system digital ini juga merambah pada 

bidang komunikasi baik data maupun suara. Apalagi didorong juga oleh trend 

internet yang makin meluas sampai pelosok negeri 

I. Pengiriman Data Digital 

Salah satu cara yang cukup dikenal untuk mengirimkan data digital adalah 

metode FSK atau(Frequency Shift Keying) . Metode ini pada logika biner 
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menggunakan 2 nilai rrekuensi sebagai wakil dari kondisi 'I' dan '0' Frekuensi 

yang mewakili data tersebut kemudian disuntikan kedalam perangkat pengirim 

yang bisa betbenruk Pc:mancar maupun yang laioya. Kemudian pads penerima 

data dipisahkan dari gelombang pembawa dan dilakukan pengenalan data yang 

dikirim sesuai frekuensi yang mewakili. Metode ioi menjadi dasar banyak system 

peogiriman digital dengan banyak modifikasi peogembangan. 

2. Modem 

Mqdem merupakan kependekan dari kata modulator dan demodulator. 

Modulator bekerja sebagai bagian pemodulasi sinyal yang berrugas 

menumpangkan sinyal ioformasi kedalam gelombang pembawa. Demodulator 

merupakan bagian yang berfungi unruk memisahkan kembali carnpuran antara 

sinyal pembawa dan sinyal informasi 

Loforroasi Modulator •••••• Demodulator .... loformasi 

Si!yal 
Pembawa 

Gambar I Pengiriman informasi dengan penumpangan ffekuensi 
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Tcknik ya ng pal ing sedcrhana pada ba~ian modulator adalah dcngan cara 

mcmasang semacam saldar yang dapat bcnabah dari satu posisi frckuensi yang 

• mcwakili '0' kc frckuensi yang mcwakili ' I ' Penggunaan saklar mckanik tentu 

akan menimbulkan banyak masalah karcna pada scbagian bcsar saklar mekanik 

tradisional menimbulkan lancapan tegangan saat bcrubah posisi Lancipan 

tegangan sempit akan mempunyai kandungan frekuensi denga n jangkauan Iebar 

yang sangat mengganggu. llal ana dapat diatasi dengan cukup baik ji~a dagunakan 

sak lar ana log scmikonduktor satu induk dua kutub (SPOT). Pada kecepatan 

pcngiriman data yang tidak terlalu tinggi dapat juga digunakan voltage control 

oscil lator(VCO) Bagian VCO a~an menghasikan frekucnsi tertentu scsuai dengan 
• 

pcrubahan tegangan sehingga kode '0' dan ' 1' akan menghasilkan fl dan fl 

tencntu 

vco 
Sinyal Digital 

------1 

Osilator fl 

Osilawr fl 

Sinyal Digital 

SPOT Switch 

Amplifier 

Gambar 2 Pembangkitan sinyal FSK 
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b. Matched Filters 

Untuk mengatasi ketidaksempumaan kerja filter pada rnetode single filter 

maka digunakan dua buah filter untuk mendeteksi fl dan 12. Keluaran 

masing-masing filter kemudian dibandingkan melalui bagian comparator. 

Bagian comparator ini akan memastikan kondisi '0' dan ' I ' dengan 

gangguan yang cukup minimal. Gangguan bisa diminimalisir karena 

comparator bekerja secara relative Lerhadap fl dan 1'2, saat ada gangguan 

maka fl dan f2 akan sama-sama terpengaruh sehingga nilai relativenya 

t.idak terganggu. 

• B d P F"l an ass 1 ter E nveope D elector 

\/ 
fo=fl 

FSK Comparator Digi tal Out 

Band Pass Filter Envelope Detector 

.\I 
fo--(2 

Gambar 4. Metode Matched Filter. 

c. Phase Locked Loop (PLL) 

Metode ini menggunakan cara yang cukup moderen untuk mendeteksi fl 

dan f2. PLL berisi VCO yang akan melakukan traking untuk mendeteksi 
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sinyal dan fuse. Keluaran PLL berupa tegangan DC yang akan berubah 

sebanding dengan frekuensi yang dideteksi. Sebagai contoh misalnya 

fl = lOMHz dengan Vo=IV maka f'2=10.2MHz dengan Vo=1.5V, kedua 

Vo ini kemudian dibandingkan dengan taraf (threshold) tertentu sehingga 

membentuk sinyal digital yang mewakili ' O'dan ' 1'. 

"VI" iff! 

• 

Sinyal FSK "V2" iff'2 

------~-~-l ________ ~~-----+• . PLL 

f'2 f1 

Tracking Voltage 

I I V2 
~ .. . 

Gambar 5. Metode PLL 

4. Antena 

Antena adalah bagiao yang cukup penting pada system pemancar. Antena 

berfungsi sebagai alat yang dapat meradiasikan gelombaog elektromagnetik ke 

udara. Pada bagian penerimaantena berfungsi untuk menangkap gelombang 

elektromagnetik dari udara. 

Antena yang ideal akan meradiasikan gelombang ke segala arah. Antena yang 

dieal disebut antenna isotropis. Sebagai gambaran jika antenna isotropis diletakan 

pada titik pusat dari bola maka antenna isotropis akan mengisi semua ruang yang 
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ada pada bola tersebut dcngan radiasi gelombang elekromagnetik. Beberapa 

parameter antenna adalah · 

u Polarisasi 

Polarisasi dibedakan menjadi polarisasi vertical dan polarisasi horizontal 

Sebuah antenna dikatakan memeiliki polaritas vertical jika antenna tcrsebut 

memiliki arah vertical terhadap permukaan bumi Antena dengan polarisasi 

vertical akan menghasilkan gelombang elek tromagnetik dengan polarisasi 

vertica! juga. 

Untuk menangkap gclombang elektromagnetik dengan polarisasi vertical 

dibutuhkan antna dengan arab polarisasi yang sama demikian juga untuk 

polarisasi horizontal. 

b. Penguatan Antcna 

Antena adalah komponeo yang pasif. Secara harafiah antenna tidak 

mungkin menguatkan sinyal yang diberikan padanya. Penguatan antenna 

adalah sebarapa banyak antenna tersebut meradiasikan gelobang 

elektromeganetik kea rah yang diinginkan. Sebagai referensi digunakan 

antenna isotropi dengan penguatan 0 dB. 

c l'engarahan 

Antena sesuai arahnya dibcdakan menjadi dua yaitu Omnidirectonal (segala 

arah) dan Bidirectional(dua arah). Antena omnidirectional secara idela dapat 

dikatakan menyebarkan gelombang clcktromcgnctik ke segala arah. 
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