
BAD 01 

PERCOBAA ' MODEM F K 

' 

Dari uraian diatas dicoba merancang scbuah modem dcngan mctodc FSK. 

Modem ini ditujukan untuk komunikasi serial melalu i standar RS232 dcngan 

harapan kccepalan dapat mcncapai 9600Bps. Untuk frckucnsi pcmbawa 

digunakan pemancar FM dengan frckuensi 86 MHz Sebagai penerima 

dimanfaatkan Tuner yang bcrada dipasaran. Tuner yang umum digunakan berada 

di sel~ng ITekuensi radio komersial yaitu 88-11 OM I-Iz sehingsa pcrlu di atur untu~ 

bergeser di 86MHz. Pemancar I'M bekcrja dengan daya sampai 5 Wan sehingsa 

• 
punya jangkauan cukup jaLih Untuk antenna dirancang a111enna model J-Pole 

f\ntcna jenis ini cukup sederhana dan murah un tuk dibangun Kecuali itu dari 

pcngalaman perakitan, impedansi antenna in i cukup dengan SOOhm schingsa 

matching menjadi lcbih mudah Pada percobaan awal dapat dicapai SWR I 1.5 

dengan daya sel-itar 4.5 Wan etelah dilakukan pcnyctelan ulang maka SWR 

bisa ditingkatkan mcnjadi I. I 2 dcngan daya sekitar 5 Watt. 

llasi l dari pcrcobaan mcnunjukan bahwa. pada keccpatan transfer yang 

tidak terlalu tingsi (sampai dengan 480013ps) kesalahan yang muncul kurang dari 

I 0"/o namun salll baudrate mcncapi 9600 maka kesalahan lebih dari SO"'o Dari 

percobann juga didapat bahwa factor jarak juga berpcngaruh pada kualitas data. 

Scmakin jauh penerima dari pengirim maka semakin bcsar juga kesalahan yang 

muncul Rangkaian uji coba selcngkapnya dapat di lihat pada lampiran 
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DAD IV 

PENUTUP 

Dari hasil yang didapat maka perancangan modem dengan metode FSK cukup 

sederhana dilakukan. Beberapa hal yang barus diperhatikan antara lain : 

Kualitas pemancar. Dalam batasan kecepatan yang cukup tinggi 

kestabilan frekuensi osilator sangatlah menetukan keberhasilan. 

Harmonisa yang muncul dari pemancar yang kurang stabil akan 

mempengaruhi intrepatasi data yang dikirim karena ketidakstabi lan 

akan meningkatkan juga perbandingan sinyal dan noise. Pemancar 

yang cukup baik banyak yang menggunakan metode PLL dengan 

ITekuensi refererensi kristal yang pastilebih terjamin stabilitasnya. 

Kualitas penerima. Dalam percobaan digunakan tuner komersial yang 

ada di pasaran. Secara umum kualiatas penerima sudah baik Yang 

perlu diperhatikan adalah pengaturan selang frekuensi yang hendak 

dicapai Pcnempatan ITekuensi yang tepat akan meningkatkan separasi 

frekuensi FSK. 

Kecepatan pengiriman. Banyak factor yang mempengaruhi koccpatan 

dari data. Sehingga untuk kondisi yang membutuhkan kecermatan data 

akan lebih baik jika tidak memasang kecepatan pada maksimum. 

Selain itu unruk pendeteksian kesalahan maka pada bagian software 

dapat ditambahkan mekanisme control untuk menguji validitas data. 

II 

• 



,, .. 

Pada akhir tulisan ini dilampirkan juga contoh program untuk pengujian komunikasi data 

amar dua computer. Diharapkan dengan program ini secara sederhana dapat ditemukan 

kondisi terbaik dari suatu pengiJjian komunikasi data meliputi panjang data, bit error, 

kecepatan transfer, terminal yang digunakan dan sebagainya. 
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