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ABSTRAKSI

Sebagai pengembangan pada bidang telekominukasi informasi jurusan teknik
elektro, dibuatlah sebuah pemancar televisi berdaya rendah sesuai dengan kebutuhan
Pemancar televisi adalah sebuah alat elektronik yang mengirimkan informasi data berupa
gambar dan suara, dimana informasi gambar dan suara dapat dihasilkan dari media
elektronik lainya seperti VCD, komputer, dan kamera. Media ini memberikan informasi
gambar dan suara untuk dikirimkan kepada pesawat televisi penerima. Sebagai informasi
benta, hiburan dll. Pemancar televisi ini sangat penting dibidang teknologi informasi
karena memberikan informasi sangat cepat kepada mesyarakat luas, informasi yang
diberikan dapat dihhat dan didengar oleh penonton pada pesawat televisi penerima
Informasi yang diberikan cukup beraneka ragam seperti hiburan, kejadian - kejadian
penting yang ada di dalam dan luar negeri dapat dilihat dengan enak dan nyaman di
rumah. Untuk membuat sebuah pemancar maka dibutuhkan beberapa rangkaian seperti
osilator dengan jenis osilator collpits, modulator dengan sistem modulasi amplitude
(AM), penguat video menggunakan sebuah rangkaian op-amp, input berupa (VCD
komputer, kamera). Alat ini adalah sebuah rangkaian yang digunakan untuk menghasikan
sebuah pemancar. Pemancar yang dibuat menghasilkan daya rendah sekitar 25 watt
Dengan frekuensi osilator hasil perhitungan 55,65 dan pengukuran mempunyai hasil
55,88 maka mamiliki selisih sekitar 1%.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi dewasa ini berkembang

dengan cepat dan selaras dengan perkembangan masyarakat modern yang memiliki

mobilitas tinggi membutuhkan sarana yang fleksibel, serba mudah dan memuaskan

serta mengedepankan prinsip efisiensi di segala aspek.

Pada perkembangan teknologi telekomunikasi seperti telekomunikasi

informasi, telekomunikasi data, digunakan teknologi-teknologi yang canggih. Seperti

pada stasiun-stasiun pemancar televisi yang ada di Indonesia, mereka belomba-lomba

untuk memberikan pelayanan penyiaran yang lebih baik, dengan menggunakan

teknologi terbaru.

Universitas Islam Indonesia khususnya jurusan teknik elektro ingin

mengembangkan dibidang teknologi telekomunikasi informasi berupa pemancar

televisi. Karena pada jurusan teknik elektro di Universitas Islam Indonesia belum

memiliki pemancar televisi, sebagai pengembangannya akan dibuat pemancar televisi

berwarna dengan daya rendah, dengan sistem multi input video.

Pemancar ini dibuat sasuai dengan kebutuhan jurusan teknik elektro. Sebagai

pengembangan teknologi telekomunikasi informasi dan dapat difungsikan sebagai

stasiun pemancar televisi kampus. Pemancar ini dapat memberikan informasi secara

langsung maupun tidak langsung. Untuk mendapat informasi langsung, dapat



digunakan kamera sebagi sarana pengambilan data langsung ditempat kejadian, dan

inforamsi tidak langsung seperti dari VCD dan komputer. Informasi dikirimkan oleh

pemancar televisi kepada pesawat penerima disekitar lingkungan kampus, sebagai

informasi kampus dan perkembangan lainya. Pemancar ini dibuat sebagai

pengembangan jurusan teknik elektro dibidang telekomunikasi informasi.

1.2 Rumusan Masalah

Ditinjau dari latar belakang masalah yang ada, sebagai pengembangan

telekomunikasi informasi. Bagaimana cara membuat pemancar televisi berwarana

berdaya rendah 2-10 watt pada sisitemPAL dengan.

1.3 Batasan Masalah

Melihat dari luasnya permasalahan dalam hal ini dipandang perlu untuk

membatasi masalah dalam penulisan yaitu :

1. Merancang bangun pemancar TV warna sistem PAL.

2. Merancang bangun modulator Video.

3. Merancang osilatoryangberoprasi pada frekuensi saluranVHF.

4. Menghasilkan sebuah modul pemancar TVwarna berdaya rendah 2-10 watt.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuanyang dicapai pada tugas akhir ini adalah

1. Mengetahui sistem pemancar padasistem pngiriman video.

2. Mengetahui sifat-sifat modulatorvideo.

3. Mengetahui kerja rangkaian osilator.



1.5 Manfaat Yang Dicapai

1. Bagi penulis, untuk mencapai tahapan pembuktian ilmu yang telah diperolah

selama kuliah ke dalam karya ilmiah.

2. Mengetahui sistem pengiriman video pada pemancar televisi.

3. Mengetahui cara kerja sebuah osilator video pada sebuah pemancar televisi.

4. Mengetahui sistem modulasi amplitudo untuk memodulasi sinyal gambar

pada sistem pengirimangambar.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan tugas akhir ini diberikan uraian bab demi bab

yang berurutan untuk mempermudah pembahasannya. Pokok-pokok permasalahan

dalam penulisan ini dibagi menjadi lima bab.

BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan pengantar permasalahan yang dibahas seperti latar

belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penulisan dan

sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Merupakan penjelasan secara terperinci mengenai teori-teori yang digunakan

sebagai landasan untuk pemecahan masalah. Memberikan garis besar metode yang

digunakan oleh peneliti sebagai kerangka pemecahan masalah.



BAB III Perancangan Sistem

Bagian ini menjelaskan metode-metode perancangan yang digunakan, cara

mengimplementasikan rancangan dan pengujian sistem yang telah dibuat serta

batasan dan hambatan yang ditemui selama proses perancangan dan implementasi

sistem.

BAB IV Analisis dan Pembahasan

Bab ini membahas hasil sistem yang dibuat dibandingkan dengan dasar teori

sistem dan hasil pengujian akhir di level perangkat keras. Selain itujuga akan dibahas

batasan dan hambatan yang ditemui selama proses perancangan dan implementasi

sistem.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Membahas kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh dari hasil

perancangan, implementasi sistem, juga keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan

dan asumsi-asumsi yang dibuat selama melakukan tugas akhir.



BAB II

DASAR TEORI

2.1. Pemancar televisi berdaya rendah

Sesuai dengan tingkat kebutuhan di jurusan teknik elektro pada bidang sistem

telekomunikasi informasi, maka dibuat pemancar televisi berwarna berdaya rendah

dengan sistem video multi input.

Berikut ini akan dipaparkan bagaimana sifat-sifat dasar dan karakteristik suatu

pemancar TV warna berdaya rendah. Karakteristik dasar suatu pemancar harus

memiliki beberapa persyaratan yang utama adalah sebagai berikut:

a. Mampu membangkitkan sinyal pembawa informasi suara dan gambar

(Audio dan Video).

b. Memiliki kemampuan yang kompabilitas.

Kompabilitas berarti pemancaran sinyal baik itu informasi sinyal hitam putih maupun

informasi sinyal warna, yang artinya kedua sistem ini dapat digunakan bersama-sama

tanpa mengubah sesuatu di dalam kedua sistem tersebut.

Sinyal TV dalam bentuk frekuensi radio (RF) terdiri atas sinyal gambar (video

signal) bermodulasi amplitudo dan sinyal suara (audio signal) bermodulasi frekuensi.

Diumpamakan sinyal TV ini beroperasi pada saluran VHF kanal 5 (frekuensi 181-188

Mhz). Sinyal pembawa berturut-turut adalah 182,25 Mhz dan 187,75 Mhz.



Persamaan gelombang bermodulasi amplitudo secara umum dapat dituliskan sebagai

persamaan 2.1.

V(t) = Vc cos COct +mVc cos COmt cos COct (2.1 )

Dimana :

Vc = Amplitodo sinyal pembawa ( Volt)

COc = 27tfc, fc = Frekuensi pembawa video ( Hz )

COm = 27tfm, fm = Frekuensi pemodulasi ( Hz )

m = indeks modulasi

Pada persamaan ini, fm adalah sinyal video komposisi, yang di dalamnya terkadang

ada:

> Sinyal video frekuensi 25 HZ - 5 MHZ

> Sinyal pulsa blanking 15625 HZ

> Sinyal pulsa sinkronisasi 15625 HZ

> Sinyal sub pembawa 4,43 MHZ bermodulasi amplitudo dengan pembawa

ditekan (suppres carrier)

Persamaan gelombang bermodulasi frekuensi secara umum dapat dituliskan sebagai

persamaan 2.2.

V(t) = Vccos( 1+msin COmt) ( 2.2 )



Dimana :

Vc = Amplitudo sinyal pembawa

COc = 2ufc, fc = Frekuensi pembawa suara

COm =27tfm, fm =Frekuensi pemodulasi (suara)

_ fd
m ~ — = Indeks modulasi

fm

Fd - Deviasi frekuensi untuk sistem TV, fd =50 KHZ

Sinyal TV pada kanal 5dapat dipisahkan bidang frekuensinya seperti gambar 2.1.

7 MHZ

^_,_5!5MHZ

0,75 5 MHZ -" '<- °'25MHZ

4,43 MHZ

1,3 MHZ

Gambar 2.1. Sinyal TV warna pada bidang frekuensi

Sinyal TV untuk keperluan pengukuran dilakukan pada pemodulasi berupa

sinyal video komposisi. Tingkatannya adalah puncak sinkronisasi dengan sinyal video

pada ruang hitam (black level). Daya sinyal ini dapat menghasilkan penyesuaian



antara daya 1watt puncak sinkronisasi informasi video tingkat gelap 1, hitam

dengan 0,59 watt. Data rata-rata selanjutnya dapat dibakukan sebagai sinyal televisi

yang baik minimum 56 dB uV atau 600 uV pada 300 ohm.

Sinyal TV dapat diuraikan dan dilukiskan pada bidang waktu. Sinyal video

komposisi untuk sinyal hitam putih seperti gambar 2.2.

1H 0,5 H

Pulsa2

Kualisasi

3H

Pulsa sinkronisasi
Vernkal

sama

Gambar 2.2 Sinyal komposisi video

Sinyal kompoS1si video di atas dapat disederhanakan dengan pendekatan gambar

informasi satu garis horizontal, sedangkan sinyal-sinyal ekualisasi dan sinyal vertikal
hanya digambarkan bila akan diproses.

Gambar sinyal video bermodulasi yang disederhanakan seperti terlihat pada gambar
2.3.
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Gambar 2.3a Sinyal hitam putih
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Gambar 2.3b Sinyal warna

EUKt

Gambar 2.3c Pembawa gambar

Gambar 2.3a, dan 2.3b di atas dapat terlihat suatu perbedaan yang tampak pada

bagian depan dari pulsa blanking terdapat sinyal burst untuk sinyal TV warna sinyal

burst diwakili oleh pulsa antara 5-9 pulsa dengan lebar frekuensi 4,43 MHz. Guna

sinyal burst untuk mensinkronkan dengan penerimaan sinyal kroma pada pesawat

penerima TV.
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2.2. Kamera

Salah satu bagian penting dalam pemancar TV adalah kamera. Susunan diagram

blok kamera sistem PAL yang disederhanakan.

EH V
i or r

i I "1
r ~> i ~ "_ •

• conemlori i

—| Coloe ! EG
j cameia [

-•[belay }

(ER'-Ey1)

0-l,3MHz I j f Adder l—»
] (KjV-EjO Ly—j—J Kepemmcar

--*j HierJ-1—i—U[ Mod]
O-'TsMHs

Sync !

*jmvertarj

j «r _
Pnaseanif;

--j&jbcanter[ -

Gambar2.4. Blok diagram kamera

Tegangan sinyal warna dasar dari kamera ada tiga, yaitu (ER, EG, dan EB).

Pertama diumpankan ke rangkaian koreksi gama disini kompensasi untuk non linier

dan tabling penampil (CRT). Tanpa koreksi maka gambar akan terpotong dan

penguncian pada level rendah akan ditekan, dengan demikian perbandingan non linier

menjadi kontras. Keluaran dari koreksi gama menjadi tegangan ER1, EG1 dan EB1

kemudian sinyal gama diteruskan ke matrik yang mempunyai dua fungsi ; fungsi

pertama, adalah penambahan sinyal koreksi secara proporsional untuk menghasilkan

sinyal Ykoreksi gamma. Fungsi kedua, menghilangkan sinyal hijau, dan menyisakan

warna merah dan biru untuk di pancarkan oleh karena warna hijau dapat ditemukan

kembali di pesawat penerima melalui rangkaian matrik dengan perbandingan sinyal
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Y = 0,3 merah(R) + 0,59 hijau(G) + 0,11 biru(B) (2.3)

G-Y = -0,51(R-Y)-0.19(B-Y) (2.4)

Selanjutnya keluaran dari matrik diteruskan ke tiga bagian, untuk sinyal Ey1

diumpankan ke rangkaian 1 uxi, sedang untuk sinyal (ER^EY1) dan (EB'-EY1) ke

masing-masing rangkain filter (band passfilter) dengan frekuensi 0-1,3 MHZ namun

sebelum dipancarkan terlebih dahulu dimodulasi dengan frekuensi sub pembawa

sebesar fc=4,43361875 MHZ. Untuk sinyal informasi warna merah dengan sinyal

informasi warna biru dibedakan sudut pasanya setiap 1 garis (secanning) horizontal

adalah sebesar 90°, adapun sinyal warna merah diumpankan ke modulator ER1-

EY1, dan untuk warna biru ke modulator EB'-EY1. Terakhir sinyal dari keluaran

penunda 1 ud, modulator ER1 - EY1, modulator EB^EY1 diumpankan ke rangkain

penjumlah frekuensi sub pembawa digunakan untuk mengaktifkan pembangkit sinyal

pembawa atau sinkronisasi, dan dari pembangkit sinyal sinkronisasi diteruskan ke

rangkaian penjumlah dan pembangkit sinyal burst. Sinyal burst ini di modulasikan

lagi dengan sinyal warna yang ada, sebagai sinyal identitas dari keberadaan 2 warna

tadi.

2.3. Penguat Operasional ( Operational Amplifier)

Penguat Operasional adalah suatu penguat yang sangat stabil, digunakan sebagai

implentasi penguat operasi linier dan tidak linier melalui perubahan dari beberapa

unsur eksternal seperti resistor, kapasitor, dioda dan sebagainya.
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Penguat Operaional pada dasarnya terdiri atas tiga tahapan :

a. Penguat diferensial berimpedansi masukan tinggi

b. Penguat tegangan dengan penggeser level dapat berarus positifatau negatif

c. Penguat berimpedansi output rendah

Gambar 2.5 dan 2.6 adalah lambang penguat op-amp dan rangkaian op-amp

Output

Gambar 2.5 Simbol Penguat Operasional

Terminal
Inverting

Terminal
Non

Inverting

Vd = V2 - V1

Gambar 2.6 Rangkaian ekivalen

Simbol rangkaian penguat opersional dilukiskan sebagai lambang segitiga

yang sangat sederhana sekali. Model rangkaian ekivalen terdiri dari sebuah impedensi

masukan R) terhubung antara dua terminal input Vi dan V2. Rangkaian keluaran

terdiri sumber tegangan terkendali Ad Vd seri dengan resistensi keluaran Ro

terhubung antara terminal keluaran dan ground.
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Penguatan tegangan Ad dari penguat operasional biasanya sangat besar (

tipikal 100000 ), dibandingkan dengan penguatan keseluruhan yang dipekerjakan

pada faktanya, biasanya penguatan tidak terbatas. Impedensi masukan Ri > 100 kQ,

resistansi eksternal dalam sistem juga sering dianggap tidak terbatas.

Tegangan masukan diferensial Vd = V2 - Vi ~ 0. Untuk keadaan ini Vd =

Vo/Ad, dan jika Vo terbatas dan Ad tidak terbatas, Vd harus sama dengan nol. Dalam

prakteknya tegangan keluaran dari suatu penguat tipikal kurang dari 10 Volt. Jika

dianggap Vd = 100000, tegangan masukan diferensial yang menghasilkan 10 Volt

pada keluaran lOOuV, jadi suatu selisih biasanya dapat diabaikan. Jadi sering Vd ~ 0

sehingga keadaan ini dianggap hubung singkat Vi ~ V2 sehingga Ri, tak terhingga

antara Vi dan V2. Arus yang mengalir dalam Ri biasanya diabaikan karena Vo/Ri (

100uV/100 kQ)=lnA.

2.3.1. Penguatan linier pembalik (Inverting Amplifier )

R1

vi 9«lj
->

rl

">

VI

V2

i2
Vo

-i-O

I

r0

-r°

Gambar 2.7 Rangkaian penguat linear inverting
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RI

VI 0

Gambar 2.8 Rangkaian ekivalen

a. Penguat tegangan

Jika penguat operasional ideal, id = 0 penguat keseluruhan Av = Vo / Vi dari inverter

diperoleh dengan catatan \\ = i2

Keterangan :

Vd = Tegangan masukan differensial ( Volt)

Av = Penguatan keseluruhan ( Volt)

VI = Input tegangan ( Volt)

/ = Arus ( Amper )

R = resistor / tahanan ( ohm )

V\ + Vd -Vd- Vo
-u = —h =-

R, /?,
.(2.5)

Karena Vd = Vo/Ad, dan penguat operasi ideal Vd = 0 karenanya rumus 2.5 dapat

diturunkan sebagai berikut:

VI Vo

R, R,
.(2.6a)
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Penyelesaian untuk Av, diperoleh

Av_Vo^__RL
V~ Vi~ ~R~X (2.6b)

b. Impedansi masukan

_Vi_
n~Tx (2.7)

Melalui hukum Kirchoff tegangan

Vi =RA-Vd (2.8)

Dalam penguat operasi ideal Vd = 0

(2.9)

r, */?,

Lihat gambar ekivalen diatas gambar 2.7 impedansi masukan r..

ri=Rl+(Ri//rf) (2.10)

dimana r/ =—— ; R2 termasuk dalam loop dengan memakai hukum Kirchoff
'2

tegangan

-Vd = R2i2 +R0i2 +AdVd (2.11 )

dan ini ditentukan

rf-.Vd -R2+K (2.12)
i2 1+ Ad

Dalam prakteknya rf«Rid an rf« Rj jadi ri ~ R!



c. Impedansi Keluaran

Impedansi keluaran dari penguat inverting ( penguat pembalik ) seperti gamb,
dibawah ini. R2

R1<f
Vd > Ri +

R6

4
iO

AdVd

Gambar 2.9 Rangkaian ekivalen untuk menghitung impedansi keluaran

RO

Ad RI

RI + R2 ? 1 +

R1 + R2
<r

Gambar 2.10 Gambar dua resistensi paralel

Impedansi keluaran dari penguat adalah r0

. _VQ-AdVd Vn
• + •

Ro Rt+R2

dianggap R, » R, dengan asumsi

-Vd =
R,

Rl+R2 °

.(2.13a)

.(2.13b)

Subsitusi dari persamaan 2.13b kedalam 2.13a dan pembaginya melalui Vo

j__ /o _l +RlAd/(R1+R?) i
r0 V0 R, Rx+R2 .(2.14)

16

ar



dari gambar 2.8 terlihat Rx +R2 » R0 /[l +AdRx(Rx +R2)] jadi

° 1-1-/2,^/(^-1-/^)

2.3.2. Penguat linier tak membalik

17

.(2.15)

Gambar2.11 PenguatLinier tak membalik

a. Penguat tegangan

Secara keseluruhan penguat tak pembalik sangat mudah ditetapkan bila penguatannya

dianggap ideal. Maka R1=0. Ri tidak terbatas, dan Ad tidak terbatas, jadi Vd =0.

Maka dihasilkan gambar ekivalen seperti berikut ini.

Gambar 2.12 Rangkaian ekivalen

Dari rangkaian 2.12 diperoleh

vi=v2=vx
.(2.16a)
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danK=l^V° (2.16b)

sehingga Av =̂ =£±3l=1+|. (21?)

Jadi penguatan keseluruhan tak membalik selalu lebih besar atau sama dengan
ketentuan.

b. Impedensi Masukan :;;.'

Pada penguat tak pembalik impedensi masukannya adalah r. =-^ karena / =-^
' h ' /?,-

/=^
' R. (2.18a)

y
Karena J^ = — jadi

/=To
'' ^ (2.18b)

Catatan bahwa

Vo-
f R ^

\ Ri J
V, .(2.18c)

TV 1 u • 1+ /?,//?, TDiperoleh l/=_^_L^ (2J8d)
VJV;

Sehingga impedensi keluaran adalah
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V
rt =

AdRt
\ + R2/Rx

(2.19)

c. Impedansi Keluaran

Untuk memperoleh impedansi keluaran r0, harus diganti sumber tegangan masukan

Vi dengan menghubung singkat rangkaian, beri suatu sumber tegangan pengetesan

pada keluaran, dan ukur arusnya melalui sumber pengetesan. Rangkaian ekivalen

adalah identik terhadap rangkaian penghitung r0 untuk penguat membalik. Sehingga

r0 dapat diperoleh dari.

1 _\+RiAd/{Rx+_R2)+ 1
Rn Rx+R2

.(2.20)

2.4. Penguat Video (pre amp video)

Penguat video sebuah rangkaian penguat op-amp, yang berfungsi menguatkan

sinyal video, dan bisa juga berfungsi sebagai buffer (penyangga). Agar sinyal

informasi gambar yang masuk pada rangkaian pemancar lebih baik, dan tidak

membebani pemancar. Seperti pada gambar 4.7 rangkaian penguat video

+VCC

o

o- 0
- vcc

^
220uF R1

82R

R2

1.3K

TBA820

R3
fW"

1.3K

R4

82R

Gambar 2.13. Rangkaian penguat video

f -e

100uF/16V
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Penguat video digunakan menguatkan sinyal output dari VCD, komputer,

kamera, sebagai input gambar yang akan dikirimkan oleh pemancar. Pada sistem

penguatan video bisa ditentukan berapa jumlah pengutan video yang dilakukan oleh

penguat video, seperti pada rangkaian penguat video gambar 4.7 dapat diketuhi

jumlah penguatanya dengan cara sebagai berikut.

/??
Av =— (2.21)

R3

Dari rumus Vout adalah hasil dari pembagian antara R2 dan R3, maka didapat

hasilnya sama dengan (1). Jadi (1) menunjukan jumlah penguatan yang dilakukan

oleh penguat. Maka penguat video tidak merubah sinyal yang masuk, dan penguat

video bisa difungsikan sebagi buffer (penyangga), agar sinyal informasi gambar yang

masuk pada pemancar tidak menjadi beban.

Pada rangkaian penguat video komponen CI dan RI berfungsi sebagai filter.

Fungsi filter adalah menghilangkan nois pada sinyal yang masuk pada penguat.

Setelah dikuatkan sinyal output gambar difilterkan kembali dengan R4 dan C2 agar

sinyal yang masuk pada pemancar lebih baik. Sinyal hasil penguatan sama dengan

sinyal yang masuk, karena penguatan yang digunakan hanya penguatan lkali, maka

tidak terjadi perubahan pada sinyal keluaran dari penguat.
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2.5. Modulator

Modulator yang digunakan pada sistem gambar adalah modulator AM

(Amplitudo). Modulator adalah rangkaian pencampur dua input untuk menghasilkan

satu output. Pada gambar 4.16 rangkaian dasar modulator.

Gambar 2.14 Rangkaian modulator

Gambar 4.16 adalah rangkaian penguat diferensial., yang difungsikan sebagai

modulator. Pada penguat diferensial terdapat dua sinyal masukan (input) yaitu VI

dan V2. Dalam kondisi ideal pada kedua masukan maka hasil identik (Vid = 0), maka

keluaran Vod = 0. Apabila terdapat perbedaan antara sinyal VI dan V2, maka Vid =

VI - V2.

Vid = V\-V2 (2.22)

Dimana : VI adalah input Video

V2 adalah Input Osilator carrier

Vid ini merupakan selisih dari input tegangan video dan input tegangan

osilator pembawa, dengan menggunakan sistem pengurangan. Dimana output
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modulator merupakan pencampura antara tegangan video dan tegangan osilator

pembawa menjadi satu keluaran. Pada sistem pengiriman gambar menggunakan

sistem modulasi amplitudo.

2.6. Modulasi Amplitudo

Pada modulasi amplitudo, amplitudo sinyal pembawa diubah-ubah oleh

amplitudo sinyal informasi, yang memiliki frekuensi lebih rendah dibanding

frekuensi sinyal pembawa. Jika sinyal informasi dan sinyal pembawa secara

matematis dinyatakan sebagai berikut:

Vc(t) = VcsinWct (2.23)

Vm(t) = VmsmWj (2.24)

Bila terjadi modulasi, maka amplitudo sinyal termodulasi sesuai dengan perubahan

amplitudo sinyal pemodulasi (informasi), seperti ditunjukan padagambar 4.15. untuk

mempermudah pengertian, pertama dianggap sinyal pembawa atau carrier berupa

sinyal searah DC.

•

u
/ 1r '\ t

i I

Vm Vv tf\W t
m

1

4 t •

Gambar 4.15 Amplitudo sinyal termodulasi AM
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Dari gambar 2.15. amplitudo sinyal termodulasi dapat dinyatakan secara

matematis,

A= Ve+Vm=Vc+VmsinWmt. .(2.25)

=Vc+mVcsinWj =Vc{l +msmWj} (2.26)

Dimana m adalah indek modulasi = V IV
m c

Indeks modulasi berharga antara 0samapai 1, dan sering disebut presentasi modulasi.

Harga tegangan sesaat sinyal termodulasi AM dapat diatur menjadi,

V=As\n =AsinWf =Vc§ +msmWmt}smWct (2.27)

=Vc sin Wct +̂ cos(Wc -Wj-"^-cos(Wc +Wm> (2.28)

Dari persamaan diatas dapat dibaca adanya dua frekuensi side band.

Frekuensi lower side band (LSB) adalah sebesar fc - fm dan frekuensi upper side

band (USB) sebesar f +fm. Sehingga spektrum dari sinyal termodulasi AM dapat

ditunjukan seperti gambar 2.16, lebar band yang ditunjukan untuk dapat menyalurkan

sinyal AM sebesar dua kali spektrum sinyal base band. (BW =2B).

Bentuk spektrum sinyal termodulasi AM dapat dilihat saperti pada gambar 2.16.

Ec

Em

mac



LSB USE-

Fm Fc-Fm Fc Fc+Fm

Gambar 2.16 Spektrum frekuensi sinyal AM

Gambar 2.17 Bentuk sinyal termodulasi AM

24



Melihat dari gambar 4.19 indeks modulasi sinyal AM dapat diturunkan seperti

berikut,

V , -V .V = r"alis min

25

.(2.29)

Dan

V —V , -V =V maks '"'" /-o an\rc "maks vm vmaks 0 (2.30)

V , +v.maks mm

Maka indeks modulasi dapat dihitung,

V (V , -V . )/2
m = m = * ir"n

^ (^+^,„)/2

.(2.31)

.(2.32)

2.7. Antena

Pada sebuah pemancar antena bagian yang tidak kalah penting, karena untuk

memancarkan sebuah frekuensi diperiukan antena. Antena dapat memancarkan

gelombang / denyut dengan jarak tertentu. dimana dapat dilihat dari lengkung bumi

yang mempunyai efek yang lebih penting, yaitu bahwa air memberikan suatu horizon

(kaki langit) yang membatasi jangkauan pemancar. Jangkauan ini adalah lebih besar

danpada jangkauan optis, karena atmosfer bumi mempunyai pengaruh sedemikian

sehingga menyebabkan pembelokan dan gelombang radio, sehingga membawanya

melewati batas horizon optis.
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-_3
a~ 4a (2.33)

a = Jari - jari bumi sebenamya

a' = Jari -jari aktifpembiasan (refraction )

Dimana aadalah jari-jari bumi yang sebenamya, dan a' jari - jari aktif yang

memperhitungkan juga pembiasan (refraction).

(a')2+d?=(a'+hT)2 (234)

d =jarakpancar

hT = Tinggi antena pemancar

hR = Tinggi antena penerima

gjtejfeMS radio

5^
\

h :"\ horizon o$tis xJ*h
\

/

Gambar 2.18 Lengkung jalur sinar yang ditimbulkan dari perubahan indeks bias
Udara
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-♦K-
a.

/ n,T \ s--

r dmaks }k

\ a /

\ a'
\

\

a' /

Gambar 2.19 Sinar garis lurus ekivalen untuk jari-jari bumi aktif

h{feeiy

400

300

200

100

-r / /fV"""7f~>
//i // / / / Hfn-iU?r<

30 v'10

0 d (miles) 40

Gambar 2.20. Peta kountur (tinggi rendah ) untuk perencanaan jalur

27

dx =2a'hT +h2r .(2.35 )

Tetapi karena a » hT

dx =^'hT (236)

Demikian pula,

di =^a'hR (2.37)



28

Jangkauan pemancar maksimum dmaks adalah

dnmks*dx+d2 (2.38)

= ^2a'hT + fidhR (2.39)

4
Dengan memasukan nilai - nilai angka, a'= - x3960 mil dan dengan menyatakan hT

dan hR dalam feet, diperoleh mmus yang sangat berguna.

dnulks=^2hT(feet)+42hR(feet) (2.40)

Atau dalam satuan metris

dmaks(m) =^\lhT(m)+^\lhR(m) (2.41)



BAB III

PERANCANGAN ALAT

3.1 Gambaran Umum Sistem

Alat yang dibuat merupakan pemancar televisi berwama dengan

menggunakan sistem PAL (Phase Alternating Line), pemancar televisi

digunakan untuk mengirimkan sinyal-sinyal suara dan sinyal-sinyal gambar

yang terlebih dahulu diubah menjadi gelombang elektromagnetik, sehingga

dapat ditangkap oleh televisi penerima dengan jarak yang cukup jauh.

Gambar 3.1 .Diagram blok pemancar TV berwama 10 watt pada sistem

pengiriman gambar.

Keterangan :

1. Input ( Kamera, VCD, Komputer )

2. Video Amplifier

3. Modulator AM

29

X.
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4. Osilator

5. RF Amplifier (penguat Akhir)

Dalam perancangan pemancar televisi ini menggunakan IC LM 1889 yang

secara umum berfungsi sebagai interface audio, perbandingan wama, pembacan

sinyal wama dan gambar untuk dikirimkan ke terminal atau antena pada televisi

penerima. IC LM 1889 terdiri dari osilator pembawa suara, osilator pembawa

wama, osilator RF ini berada pada chanel tiga yaitu modulator rendah yang

beroperasi pada frekuensi VHF, seperti gambar 3.2 blok diagram IC LM 1889.

Block Diagram

Dual-ln-Lino Package

'^ • 1 «--

ijm
" 1<~-]

,_r+ » " ~U

Order Number LM16B9N

See NS Package Number N1BA

Gambar 3.2. Blok diagram IC LM 1889

IC LM 1889 bersifat fleksibel pada sistem pengiriman gambar. Karena keluaran

gambar yang dihasilkan tergantung pada masukan gambar. Apabila masukan

gambar berwama maka keluaran gambar berwama dan apabila masukan gambar

hitam putih maka keluaranya hitam putih.
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3.2 Penguat Video (Pre Amp Video)

Pada bagian ini komponen utama adalah IC TBA 820 yang berfungsi

sebagai penguat input video sebelum masuk pada pemancar. Agar sinyal video

yang masuk pada pemancar lebih kuat dari sebelumnya. Gambar 3.3

menunjukan lambang IC op-amp TBA 820.

_,.. .. , + y Terminal! cam teearman1ipe Op-Amp atau v p^.( ^ d hAw)
nama Produk

Masukan membalik

(ditunjukankan dengan tanda minus) Terminal keluaran
(-)

+

Masukan tak membalik
(ditunjukankan dengan tanda minus)

-V
Terminan catutegangan

Khaki lainya untuk kompensasi negatif (tidak selalu diperhatikan)
frekuensi atau pengaturan nol
(tidak selalu diperhatikan)

Gambar 3.3. Lambang IC Op-Amp

Output pre amp video masuk pada kaki 12 IC LM 1889, yang didalamnya

mempakan sebuah rangkaian modulator. Dimana modulator berfungsi sebagai

pencampur sinyalvideo dan sinyal pembawa.

3.3 Modulator AM

Merupakan sebuah rangkaian yang berfungsi untuk mencampur dua buah

sinyal, yaitu sinyal video dengan sinyal pembawa (carrier). Bagian Video dari

televisi pemancar menggunakan sistem amplitudo modulasi (AM) akan tetapi
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frekuensi AM jauh lebih tinggi dari pada pemancar AM yang digunakan untuk

memancarkan radio. Pada pemancar radio AM yang biasa digunakan

mempunyai frekuensi antara 0.5 - 30 Mc (mega siklus) sedangkan untuk

pembawa video televisi digunakan frekuensi diatas 40 Mc dan sampai 840 Mc.

3.4 Osilator

Osilator terdiri dari komponen aktif dan pasif, osilator berfungsi untuk

menghasilkan sinyal sinusoidal atau bentuk gelombang periodik lainya. Suatu

osilator memberikan tegangan keluaran dari suatu bentuk gelombang yang

diketahui tanpa penggunaan sinyal masuk dari luar. Osilator mengubah daya

arus searah (DC) dari catu daya ke daya arus bolak balik (AC) dalam beban.

Dengan demikian fungsi oslator berlawanan dengan penyearah yang mengubah

daya searah menjadi daya bolak balik.

Suatu osilatordapat membangkitkan bentukgelombang pada suatu frekuensi

dalam batas beberapa siklus tiapjam, sampai beberapa siklus tiap detik. Osilator

dapat hampir secara mumi menghasilkan gelombang sinusoidal dengan

frekuensi tetap, ataupun gelombang yang hanya dengan harmonik. Osilator

umumnya digunakan dalam pemancar dan penerima radio dan televisi, dimana

pada alat yang dibuat adalah pemancar televisi menggunakan osilator collpits.

Gambar 3.4 osilator collpit.
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T
iX

I

jl

Gamabr 3.4 Osilator collpits

Dimana osilator berfungsi sebagai sinyal pembawa informasi gambar dan suara.

Rangkaian osilator dihubungkan pada IC LM 1889 di kaki 6 dan 7, Sebagai

sinyal pembawa ( carrier ) informasi gambar pemancar televisi.

Klasifikasi osilator didasar pada daerah frekuensi yang dihasilkan

Kelas Osilator Daerah Frekuensi

Osilator Frekuensi Audio (AF) Beberapa Hz - 20 Khz

Osilator Frekuensi Radio (RF) 20 Khz - 30 MHz

Osilator Frekuensi Sangat Tinggi

(VHF)

30 MHz - 300 MHz

Osilator Frekuensi Ultra Tinggi

(UHF)

300 MHz - 3 GHz

Osilator Gelombang Mikro 3 GHz - beberapa Hz
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3.5 Penguat RF

Sinyal penguat R- F dalam televisi dapat terdiri dari satu tingkat atau dua

tingkat. Dimana penguatan tersebut menggunkan transistor. Seperti pada gambar

3.5 rangkaian penguat RF menggunkan.

+ ' vCC

vCC

R4

R

Hh4-4-

'5 ! C4

HCnR

R6 ^

Q1
RCS258

10nF ;
C5 > RS

„ r- ? R

"#"

R9

R

) L3
) INDUCTOR

C7

_|h_rL
Q310nF
RCS258> R11 ;

> R n|

3 "
3

J1-^
#

Gambar 3.5. Rangkaian penguat RF

J2

C8

-Hl-T1-©
100F :

Q5 ^: ce^
j 1»F

3.6 Antena

Antena adalah bagian yang paling penting dari sistem pemancar. Antena

berfungsi sebagai alat yang dapat meradiasikan gelombang radio. Sebagai

bagian dari sistem penerima, antena berfungsi sebagai bagian yang dapat

menangkap radiasi gelombang radio. Antena yang ideal akan meradiasikan

gelombang radio kesegala arah. Antena yang ideal disebut sebagai antena

isotropis. Sebagai gambaran, jika antena isotropis diletakkan pada titik pusat

dari bola maka antena isotropis akan mengisi semua mang yang ada pada bola

tersebut dengan radiasi gelombang radio. Beberapa parameter-parameter pada

antena adalah :
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• Polarisasi

Polarisasi dibedakan menjadi polarisasi vertikal dan polarisasi horizontal.

Sebagai gambaran yang sederhana sebuah antena dapat dikatakan

mempunyai polarisasi vertikal jika antena tersebut diletakkan pada posisi

vertikal terhadap bumi. Antena dengan polarisasi vertikal akan

menghasilkan gelombang radio dengan polarisasi vertikal juga.

Untuk dapat menangkap gelombang radio yang mempunyai polarisasi

vertikal pada penerima radio juga dibutuhkan antena dengan polarisasi yang

sama.

• Penguatan antena

Antena adalah komponen yang pasif. Secara harafiah antena tidak mungkin

menguatkan sinyal yang diberikan kepadanya. Penguatan pada antena

sebenamya adalah seberapa banyakantena tersebut meradiasikan geloinbang

radio ke arah yang diinginkan. Sebagai referensi dipakai antena isotropi

dengan penguatan 0 dB.

• Pengarahan

Antena dibedakan menjadi omnidirectional (segala arah) dan Bidirectional

(dua arah). Antena omnidirectional dapat dikatakan meradiasikan

gelombang radio yang sama kuat ke segala arah.



BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1. Sistem pengambilan Gambar

Pada pemancar televisi ini input gambar diperoleh dari 3 macam input yaitu :

VCD, Komputer, Kamera dimana informasi gambar yang diberikan adalah

sebagai input gambar yang akan dikirimkan oleh pemancar. Berikut adalah data-

data sinyal gambar yang dikirimkan dari ketiga input.

4.1.1. Data output VCD

Output gambar VCD ini adalah sebagai input gambar yang akan

diberikan kepada pemancar, sebagai informasi gambar yang akan dikirimkan

kepada pesawat televisi penerima. Tabel 4.1 adalah data output sinyal informasi

gambar VCD, dan gambar 4.1 adalah gambar sinyal output informasi gambar

dari VCD :

Tabel 4.1 Data output informasi gambar VCD

Time Volt Lebar (kotak) Tinggi (kotak)

VCD Gambar 50 0.5 0,8 1,3

Sinkronisai 50 0.5 1.3 0,4

Perhitungan frekuensi dan amplitudo pada sistem informasi gambar.

F =
1000000

Time xJarak
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F=Joooooo_ =250000Wz
50 ms x0,8

= 2.5 KHz

T = Volt x Tinggi

= 0,5 xl,3

= 0,65 Volt

Perhitungan frekuensi dan amplitudo pada sistem sinkronisasi.

1000000

Time x Jarak

1000000

50 ms x 1,3

1,5 KHz

= 15348,6//z

T = Volt x Tinggi

= 0,5 x 0,4

= 0,2 Volt

Gambar 4.1 adalah gambar sinyal output dari VCD

Gambar 4.1. Sinyal output VCD
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Dari gambar 4.1 dapat dilihat sinyal output VCD, terdapat beberapa sinyal.

Diantanya sinyal sinkronisasi, sinyal wama, dan sinyal informasi gambar. Seperti

terlihat pada gambar 4.2 bagian-bagian sinyal yang terdapat output VCD. Dimana

sinyal gambar akan berubah-ubah tergantung pada gambar yang di hasilkan.

Sinyal informasi gambar

>\ /I A \V ,'••. 111\

Smyal warna

v •',/
.1-

Smyal sinkronisasi

Gambar4.2. Bagian- Bagiansinyal output VCD

4.1.2. Data output komputer

Pada sinyal output gambar komputer dengan set time/dive dan

volt/dive sama dengan VCD, lebar dan tiggi sinyal output komputer identik lebih

besar dari sinyal output VCD. Seperti telihat pada tabel data 4.2 output komputer,

dan gambar4.3 gambar sinyal outputkomputer.

Tabel 4.2 Data output komputer

Time Volt Lebar (kotak) Tinggi (kotak)

Komputer Gambar 50 0.5 1,8 1,4

Sinkronisai 50 0.5 3 0,1



Perhitungan frekuensi dan amplitudo pada sistem informasi gambar

1000000

Time xJarak

1000000 =
50ms xl,8

= 1 KHz

T = Volt x Tinggi

= 0,5 xl,4

= 0,7 Volt

11,1Hz

Perhitungan frekuensi dan amplitudo pada sistem sinkronisasi

1000000
F =

Time xJarak

1000000

50 ms x 3

6,6 KHz

= 6666,6Hz

T = Volt x Tinggi

= 0,5 x 0,1

= 0,05 Volt
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Gambar 4.3 adalah gambar sinyal output dari komputer

Gambar 4.3. Sinyal output komputer pada saat pengiriman gambar

Gambar 4.3 adalah sinyal keluaran gambar pada komputer, dimana sinyal

gambar pada komputer hasilnya lebih lebar dari output pada VCD. Gambar 4.3

didapat ketika komputer mengirimkan data bempa subuah video klip, gambar

yang dikirimkan terdapat padagambar 4.4.

Gambar 4.4. Gamabar yang dikirimkan



4.1.3. Data output kamera

Pada sinyal output gambar kamera, sedikit berbeda dengan sinyal

gambar komputer dan VCD. Karena kamera yang digunakan adalah kamera hitam

putih, pada kamera ini tidak menghasilkan sinyal warna. Seperti telihat pada

gambar 4.5 adalah gambar sinyal output kamera.

Gambar 4.5. Sinyal output kamera

Dari sinyal output kamera pada gambar 4.5 didapat data sebagai berikut:

Tabel 4.3 Data dari output kamera

Time Volt Lebar (kotak) Tinggi (kotak)

Kamera Gambar 50 0.5 2,8 1

Sinkronisai 50 0.5 3 0,1



Perhitungan frekuensi dan amplitudo pada sistem informasi gambar
1000000

Time xJarak

= 1000000
50 ms x 2,8

= 7,1 KHz

= 7U2,8Hz

T - Volt x Tinggi

= 0,5 x 1

= 0,5 Volt

Perhitungan frekuensi dan amplitudo pada sistem sinkronisasi
1000000

t =

Time xJarak

„ 1000000
F = 77 TTTTr = 25°00 Hz50msX0,8

= 2,5 KHz
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T = Volt X Tinggi

= 0,5X1,3

= 0,65 Volt

Dapat dilihat perbedaan sinyal informasi gambar yang dihasilan oleh kamera,

karena kamera yang digunakan adalah hitam putih. Maka output kamera tidak

mempunyai sinyal warna. Seperti pada gambar 4.6 adalah bagian-bagian

informasi yang terdapat pada kamera.
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Smyal sinkronisai

Gambar 4.6. Bagian-bagian sinyal output kamera

Data-data diatas menujukan data output sinyal gambar. Sinyal informasi

gambar tersebut digunakan sebagai input gambar pada pemancar televisi. Agar

hasil gambar yang dipancarkan lebih baik. maka dari ketiga sinyal informasi

gambar dikuatkan telebih dahulu, dengan mneggunakan rangkaian sebuah

rangkaian penguat video (pre amp video). Sebelum sinyal gambar masuk pada

rangkaian pemancar untuk dipancarkan.

4.2. Penguat Video (pre amp video)

Dari dasar teori, maka dapat dihitung jumlah penguatan dari sebuah rangkaian
op-amp dengan cara:

R2Av = —
R3



diketahui

Maka :

R2=1,3KQ

R3 = 1,3KQ

Av=k3™=1
1,3KQ

Dari hasil perhitungan di dapat penguatan 1 kali, ini menunjukan jumlah

pengutan yang bekerja pada rangkaian op-amp. Maka sinyal video yang masuk

pada rangkaian penguat video tidak terjadi perubahan, ini dapat dilihat pada

gambar sinyal 4.7, 4.8, 4.9.

• Gambar sinyal output VCD setelah penguatan

,X:?"'\ i:^:*'l|::'"*; :;^'i{1r'V

Gambar 4.7. Sinyal output VCD setelah penguatan
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Gambar sinyal output komputer setelah penguatan

Gambar 4.8. Sinyal output dari komputer setelah penguatan

Gambar sinyal output kamera setelah penguatan

Gambar 4.9. Sinyal output kamera setelah penguatan

Dari gambar diatas, dibuktikan tidak terjadinya perubahan sinyal gambar setelah

penguatan. Ini dikarenakan penguat video dapat berfungsi sebagai penyangga

(buffer), dinama input yang masuk tidak membani rangkaian pemancamya.
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4.3. Osilator

Osilator adalah rangkaian yang terdiri dari komponen aktif dan pasif,

diantaranya R, LC. Osilator ini berfungsi sebagai pembangkit sinyal sinus, sinyal

yang dihasilkan oleh osilator sebagai sinyal pembawa (osilator carrier) gambar.

Pada gambar 4.11 rangkaian pemancar televisi terdapat bagian gambar rangkaian

osilator.

_Ll
T

xt

I
T"'

Bagian osilator
dari rangkaian pamancar

"—lr~"

ri'
Ui\~v;"Z?-

•-L:
LrJ"""

Gambar 4.10. Bagian osilator pada rangkaian pemancar

/ ~

Dari gambar 4.11 berikut ini adalah bagian gamabar rangkaian osilator. Seperti

pada gambar 4.12.

L,-« < 2*3

He-

Gambar 4.11. Osilator



Dari gambar osilator 4.12 diketahui nilai

Rx = 240

R2 = 240

C = 75 pF

Dari data yang telah ketahui maka dapat dicari nilai L.

/ = -j= dimana :
2nyjL.C

f = — dan untuk mencari T adalah :
T

T = RxC maka dapat kita hitung sebagai berikut

r = 240Qx75.10~12

= 18000. 10 l2 atau

= 1,8. 10"9 detik

nilai Rto/ didapat dari:

=Ax^240Qx240Q=240Q
"" R.+R, 240Q + 240Q

Kemudian dapat dicari nilai /:

1 1000000000
atau =

1,8.10"9 1,8

47



= 55,56 MHz

Setelah nilai / diketahui maka dapat dicari nilai L.

1/ = ; atau
2xfLC

f2 = maka
2nL C2

l = '
2nf~C2

1

2x3.14x55,56x75.10"

1

26168,75.10"

1000000000

48

26168,76

= 38.2 ju H jadi nilai L adalah 38.2 micro Hendry

Dari rangkaian osilator pada gambar 4.11 dapat dilihat sinyal keluaranya,

seperti pada gambar 4.12 sinyal keluaran osilator yang didapat dari osiloskop, dan

dapat diketahui nilai frekuensi dari frekuensi counter seperti pada gambar 4.13.
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Gambar 4.12. Sinyal osilator

Gambar 4.13 frekuensi osilator pada counter

Dari gambar 4.12, dan 4.13 didapat data dari osiloskop dan frekuensi counter

sebgai berikut:

Time / dive = 50 ms

Volt / dive = 5 mV

Tinggi = 2,5 s

Maka didapat amplitudo

T = 5x2,5
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= 12,5 mV

= 0.0125Volt

Data dari fekuensi counter, frekuensi osilator adalah 55,88 MHz.

Dari hasil peritungan osiltor pembawa meghasilkan frekuensi 55,65 MHz,

sedangkan dari hasil pengukuran menggunakan frekuensi counter menghasilkan

frekuensi 55,88 MHz. Dapat dilihat perbedaan antara antara pehitungan dengan

hasil pengukaran, ini dikarenakan pada pembuatan alat, komponen yang

digunakan tidak sama tidak sama dengan apa yang ada pada perancangan (teori)

4.4. Osilator Carrier Warna

Osilator ini menggunakan sebuah komponen X Tail (kristal) dengan nilai

4,432 MHz, terlihat sinyal keluaranya pada gambar 4.14.

Gambar 4.14. Sinyal osilator wama

Pada gamabr 4.15 sinyal osilator di dapat dari X Tail (kristal) yang

frekuensinya sudah tetap 4,432 MHz, yang berfungsi sebagai sinyal osilator

pembawa warna.
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4.5 Modulator

Modulator adalah penggabungan dua buah sinyal, sinyal informasi dengan

sinyal pembawa. Pada pemancar televisi untuk mengirimkan sinyal gamabar

maka digunakan sisitem modulasi amplitudo. Seperti pada gambar 4.15, 4.16,

4.17 menunjukan sebuah sinyal gambar yang termodulasi.

• Gambar sinyal output VCD termodulasi amplitudo

«*a«^.««^ji^.<««mt>^^

Gambar 4.15 Output VCD termodulsi amplitudo

• Gambar sinyal output komputer termodulasi amplitudo

Gambar 4.16 Sinyal output komputer termodulasi amplitude
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Gambar output kamera termodulasi amplitudo

Gambar 4.17 Sinyal output kamera termodulasi amplitude

Dari gambar diatas dapat dibedakan dengan jelas, sinyal gambar yang telah

termosulasi dengan sinyal gambar yang belum termodulasi. Dimana sinyal sinyal

gambar yang telah termodulasi, memiliki sinyal pembawa. Sinyal pembawa

berfungsi sebagai pembawa informasi ketujuan. Untuk mengetahui kekuatan

pemancar maka dapat dihitung indeks modulasi.

Untuk menghitung indeks modulasi dengan menggunakan persamaan 2.32 dapat

dihitung indeks modulasi.

Contoh indeks modulasi AM dari tegangan VCD dan osilator prmbawa:

Dimana diketahui: Vm ( Tegangan output VCD )

Vc ( Tegangan osilator pembawa)

0,0125volt
m =

0,65Voltt

0,019
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Jadi indeks modulasi adalah 0,019. karena indeks modulasi ideal antara 0-1, jadi

0,019 cukup baik.

4.6. Antena

Dapat dihitung jarak jangkauan antena pemancar dengan menseting tinggi

antena pemancar dan penerima.

Antena pemancar = 5 m

Antena penerima =2m

Maka dapat kita hitung dengan cara:

dmaks (m) =^\lhT(m) +^VThJm)

dmaks (™) =Vl7x5(w) +Vl7x2(w)

= V85+V34

= 9,2 + 5,8

= 15m

Dari hasil perhitungan jarak pancar antena adalah 15m. Pada kenyataanya

pemancar yang dibuat diset antena pemancar 5 m dan antena penerima 2 m

dihasilkan jarak pancar sejauh 10 m. Parbedaan ini dikeranakan adanya faktor

luar, seperti tinggi pohon, mmah, dan antena yang digunakan, ini dapat

mengurangi jarak pancar.
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Dari output antena pemancar didapat data pengamatan daya sebesar 2,5 watt,

hal ini dapat dilihat dari SWR yang terdapat padagambar 4.26.

Gambar 4.18 Data daya pada SWR

Daya yang di hasilkan ini dari pengaut akhir, penguatan menggunakan transistor

satu tingkat dengan transistor C 1971. transistor ini mempunyai daya maksimal 10

watt, tetapi jika daya dimaksimalkan akan msak. Daya juga terpengaruh dari

input yang masuk.



55

4.8 Hasil Gambar Pada Pesawat Televisi

Gambar dibawah ini adalah gambar yang telah dipancarkan pada pesawat

televisi.

• Gambar dari input VCD

Gambar 4.19 Gambar input VCD pada pesawat televise

Gambar dari input Komputer

Gambar 4.20 Gambar input komputer pada pesawat televisi
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Data gambar dari input Kamera

Gambar 4.21 Gambar input kamera pada pesawat televisi

Diatas adalah data gambar pada pesawat televisi penerima, dapat dilihat hasil

pemancar yang dibuat telah mengirimkan gambar pada pesawat televisi penerima

dengan baik, dan pada sistem sudah bekerja dengan maksimal.



BABV

KESIMPULAN y

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisa diatas dapat disimpulakan sebagai berikut:

1. Pemancar yang dibuat adalah pemancar dengan sistem PAL ( Phase

Alternative Line ), dimana sistem ini adalah sistem penyiaran yang ada di

Indonesia.

2. Pemancar ini bersifat fleksibel tergantung input gambar yang dikirimkan. Jika

berwama, maka gambar yang dikirimkan akan berwama, dan jika input

informasi gambarnya hitam putih maka maka gambar yang dikirimkan hitam

putih.

3. Pada sistem penguatan, penguatan yang digunakan adalah penguatan satu

kali, jadi sinyal output sama dengan sinyal input. Penguatan ini berfungsi

sebagai buffer ( penyangga ) agar sinyal yang masuk pada pemancar tidak

membebani atau berubah.

4. Frekuensi osilator dari hasil perhitungan 55,65 MHz sedangkan hasil

pengukuran adalah 55,88 maka terjadi perbedaan sekitar 1%

5. Pada perancangan pemancar, akan dibuat daya maksimal 10 watt, tetapi hasil

dari pengukuran daya dihasilkan sekita 2,5 watt. Karena daya terpengaruh

oleh input yang masuk pada pemancar.
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5.2 Saran

1. Dalam pembuatan pemancar harus mempunyai ketelitian dan kesebaran yang

tinggi, karena pada pemancar sebuah osilator yang didalamnya ada lilitan

harus ditunung untuk mencari gelombang sangat tidakmudah.

2. Didalam pemberian input gambar harus memberikan input gambar yang

bagus agar gambar yang diterima oleh pesawat televisi penerima bagus.

3. Untuk lebih jauh jangkauannya maka harus lebuh besar lagi penguatannya,

dan lebih tinggi antena pemancamya.
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LM1889 TV Video Modulator

General Description
The LM1889 is designed to interface audio, color difference,
and luminance signals to the antenna terminals of a TV re
ceiver. It consists of a sound subcarrier oscillator, chroma

subcarrier oscillator, quadrature chroma modulators, and
RF oscillators and modulators for two low-VHF channels.

The LM1889 allows video information from VTR's, games,
test equipment, or similar sources to be displayed on black
and white or color TV receivers. When used with the

MM57100 and MM53104, a complete TV game is formed.

Block Diagram
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BIAS

Dual-ln-Line Package

Order Number LM1889N

See NS Package Number N18A

'£' 1995 National Semiconductor Corporation
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INPUT

Features
• dc channel switching

• 12V to 18V supply operation

• Excellent oscillator stability

• Low intermodulation products

• 5 Vp-p chroma reference signal

• May be used to encode composite video

DC Test Circuit
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Design Characteristics <ac Test circuit, v = 15V)

Parameter Typ Units Parameter Typ Units

Oscillator Supply Dependence RF Modulator

Chroma, f0 = 3.579545 MHz 3 Hz/V Conversion Gain, f = 61.25 MHz,

Sound Carrier, RF See Curves VOUT/(V13-V12) 10 mVrms/V

Oscillator Temperature Dependence (IC Only) 3.58 MHz Differential Gain 5 %

Chroma 0.05 ppm/°C Differential Phase 3 degrees
Sound Carrier -15 ppm/°C 2.5 Vp-p Video, 87.5% mod.
RF -50 ppm/°C Output Harmonics below Carrier

Chroma Oscillator Output, Pin 17 2nd, 3rd -12 dB

(rise. 10-90% 20 ns 4th and above -20 dB

tFALL.90-10% 30 ns Input Impedances
Duty Cycle (+) Half Cycle 51 % Chroma Modulator, Pins 2, 4 500k//2 pF

(-) Half Cycle 49 % RF Modulator, Pin 12 1M//2pF
RF Oscillator Maximum Operating Frequency 100 MHz Pin 13 250k//3.5pF

(Temperature Stability Degraded)

Chroma Modulator (f = 3.58 MHz)
8-Y Conversion Gain V13/(V4-V3) 0.6 Vp-p/V

R-Y Conversion Gain V13/(V2-V3) 0.6 Vp-p/V

Gain Balance + 0.5 dB

Bandwidth See Curve
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Typical Performance Characteristics

Sound Carrier Oscillator

Supply Dependence
<f0 = 4.5 MHz)
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Chroma Modulator

Common-Mode Input Range
Pins 2, 3, 4

CirCUit Description (Refer to Circuit Diagram)
The sound carrier oscillator is formedbydifferential amplifi
er Q3, Q4 operated with positive feedbackfrom the pin 15
tank to the base of Q4.

The chroma oscillator consists of the inverting amplifier
Q16, Q17 and Darlington emitter follower Q11, Q12. An ex
ternal RCand crystalnetworkfrompin17 to pin18 provides
an additional 180 degrees phase lag back to the base of
Q17 to produceoscillation at the crystal resonancefrequen
cy. (See AC test circuit)

The feedback signal from the crystal is split in a lead-lag
network to pins 1 and 18, respectively, to generate the sub-
carrier reference signals for the chroma modulators. The R-
Y modulator consists of multiplier devices 029, Q30 and
Q21-Q24, while the B-Y modulator consists of Q31, Q32
and Q25-Q28.The multiplier outputs are coupled through a
balanced summingamplifierQ37, Q38 to the inputof the RF
modulators at pin 13. With0 offset at the lowerpairs of the
multipliers, no chroma output is produced. However, when
either pin 2 or pin 4 is offset relative to pin 3 a subcarrier
output current of the appropriate phase is produced at pin
13.

RF Modulator

Common-Mode Input Range
Pins 12,13 (Application Circuit)
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The channel B oscillator consists of devices Q56 and Q57
cross-coupled through level-shift zener diodes Q54 and
Q55. A current regulator consisting of devices Q39-Q43 is
used to achieve good RF frequencystability over supplyand
temperature. The channel B modulatorconsists of multiplier
devices Q58, Q59 and Q50-Q53. The top quad is coupled
to the channel B tank through isolating devices Q48 and
Q49. A dc offset between pins 12 and 13 offsets the lower
pair to produce an output RF carrier at pin 10. That carrier is
then modulated by both the chroma signal at pin 13 and the
video and sound carrier signals at pin 12. The channel A
modulator shares pin 12 and 13 buffers Q45 and Q44 with
channel B and operates in an identical manner.

The current flowing through channel B oscillator diodes
Q54, Q55 is turned around in Q60, Q61 and Q62 to source
current for the channel B RF modulator. In the same man
ner, the channel A oscillator Q71-Q74 uses turn around
Q77, Q78 and Q79 to source the channel A modulator. One
oscillator at a time maybe activated by connectingits tank
to supply (see ac test circuit). The corresponding modulator
is then activated by its current turn-around, and the other
oscillator/modulator combination remains "OFF".



Circuit Diagram
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Applications Information
Subcarrier Oscillator

The oscillator is a crystal-controlled design to ensure the
accuracy and stability required of the subcarrier frequency
for use with television receivers. Lag-lead networks (R2C2
and C1R1) define a quadrature phase relationship between
pins 1 and 18 at the subcarrier frequency of 3.579545 MHz.
Other frequencies can be used and where high stability is
not a requirement, the crystal can be replaced with a paral
lel resonant L-C tank circuit—to provide a 2 MHz clock, for
example. Note that since one of the chrominance modula
tors is internally connected to the feedback path of the os
cillator, operation of the oscillator at other than the correct
subcarrier frequency precludes chrominance modulation.

When an external subcarrier source is available or pre
ferred, this can be used instead. For proper modulator oper
ation, a subcarrier amplitude of 500 mVp-p is required at
pins 1 and 18. If the quadrature phase shift networks shown
in the application circuit are retained, about 1 Vp-p subcarri
er injected at the junction of C1 and R2 is sufficient. The
crystal, C4 and R3 are eliminated and pin 17 provides a
5 Vp-p signal shifted + 125°C from the external reference.

Chrominance Modulation

The simplest method of chroma encoding is to define the
quadrature phases provided at pins 1 and 18 as the color
difference axes R-Y and B-Y. A signal at pin 2 (R-Y) willgive
a chrominance subcarrier output from the modulator with a
relative phase of 90°C compared to the subcarrier output
produced by a signal at pin 4 (B-Y). The zero signal dc level
of the R-Y and B-Y inputs will determine the bias level re
quired at pin 3. For example, a pin 2 signal that is 1V posi
tive with respect to pin 3 will give 0.6 Vp-p subcarrier at a
relative phase of 90°C. If pin 2 is 1V negative with repsect to
pin 3, the output is again 0.6 Vp-p, but with a relative phase
of 270°C. When a simultaneous signal exists at pin 4, the
subcarrier output level and phase will be the vector sum of
the quadrature components produced by pin 2 and 4 inputs.
Clearly, with the modulation axes defined as above, a nega
tive pulse on pin 4 during the burst gate period will produce
the chrominance synchronizing "burst" with a phase of
180°. Both color difference signals must be dc coupled to
the modulators and the zero signal dc level of both must be
the same and within the common-mode range of the modu
lators.

The 0.6 Vp-p/Vjc conversion gain of the chrominance mod
ulators is obtained with a 2 kfl resistor connected at pin 13.
Larger resistor values can be used to increase the gain, but
capacitance at pin 13 will reduce the bandwidth. Notice that
equi-bandwidth encoding of the color difference signals is
implied as both modulator outputs are internally connected
and summed into the same load resistor.

Sound Oscillator

Frequency modulation is achieved by using a 4.5 MHz tank
circuit and deviating the center frequency via a capacitor or
a varactor diode. Switching a 5 pF capacitor to ground at an
audio frequency rate will cause a 50 kHz deviation from
4.5 MHz. A 1N5447 diode biassed —4V from pin 16 willgive
± 20 kHz deviation with a 1 Vp-p audio signal. The coupling
network to the video modulator input and the varactor diode
bias must be included when the tank circuit is tuned to cen

ter frequency.

A good level for the RF sound carrier is between 2% and
20% of the picture carrier level. For example, if the peak
video signal offset of pin 12 with respect to pin 13 is 3V, this
corresponds to a 30 mVrms picture RF carrier. The source
impedance at pin 12 is defined by the external 2 kft resistor
and so a series network of 15 kil and 24 pF will give a
sound carrier level at -32 dB to the picture carrier.

RF Modulation

Two RF channels are available, with carrier frequencies up
to 100 MHz being determined by L-C tank circuits at pins 6,
7, 8 and 9. The signal inputs (pins 12, 13) to both modula
tors are common, but removing the power supply from an
RF oscillator tank circuit will also disable that modulator.

As with the chrominance modulators, it is the offset be
tween the two signal input pins that determines the level of
RF carrier output. Since one signal input (pin 13) is also
internally connected to the chrominance modulators, the
2 kfi load resistor at this point should be connected to a
bias source within the common-mode input range of the vid
eo modulators. However, this bias source is independent of
the chrominance modulator bias and where chrominance

modulation is not used, the 2 kn resistor is eliminated and

the bias source connected directly to pin 13.

To preserve the dc content of the video signal, amplitude
modulation of the RF earner is done in one direction only,
with increasing video (toward peak white) decreasing the
carrier level. This means the active composite video signal
at pin 12 must be offset with respect to pin 13 and the sync
pulse should produce the largest offset (i.e., the offset volt
age of pin 12 with respect to pin 13 should have the same
polarity as the sync pulses.

The largest video signal (peak white) should not be able to
suppress the carrier completely, particularly if sound trans
mission is needed- For example, a signal with 1V sync am
plitude and 2.5V peak white (3.5 Vp-p, negative polarity
sync) and a black level at 5 V,jc will require a dc bias of 8V
on pin 13 for correct modulation. A simple way of obtaining
the required offset is to bias pin 13 at 4 x (sync amplitude)
from the sync tip level at pin 12.



Applications Information (Continued)
Split Power Supplies

The LM1889 is designed to operate over a wide range of
supply voltages so that much of the time it can utilize the
signal source power supplies. An example of this is shown
in Figure 2 where the composite video signal from a charac
ter generator is modulated onto an RF carrier for display on
a conventional home TV receiver. The LM1889 is biased
between the -12V and +5V supplies and pin 13 is put at
ground. A 9.1 kil resistor from pin 12 to -12V dc offsets
the video input signal (which has sync tips at ground) to
establish the proper modulation depth - R1/R2 = V!N/12
x 0.875. This design is for monochrome transmission and
features an extremely low external parts count.

DC Clamped Inputs

Utilizing a DC clamp will make matching the LM1889 to
available signal generator outputs a simple process. Figure
3 shows the LM1889 configured to accept the composite
video patterns available from a TektronixType 144 genera
tor that has black level at ground and negative polarity
syncs. In this application, the chroma oscillator amplifier is
used to provide a gain of two. The 100k pot adjusts the
overall DC level of the amplified signal which determines the
modulation depth of the RF output. Clamping the input re
quires a minimum of DC correction to obtain the correct DC
output level. This allows the adjustment to be a high imped
ance that will have minimum effect on the amplifier closed
loop gain.

FIGURE 1.Luminance andChrominance Encoding CompositeVideoor RFOutput
TL/H/7917-7



Applications Information (continued)
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FIGURE 2. Low-Cost Monochrome Modulator for Character Generator Display
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Physical Dimensions inches (millimeters)

90°±4° TYP
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Molded Dual-ln-Line Package (N)
Order Number LM1889N

See NS Package Number N18A

.300-0.320

7.62-8.13]

O.0O8-0.014T
[0.20-0.36]

LIFE SUPPORT POLICY

NATIONAL'S PRODUCTS ARE NOT AUTHORIZED FOR USE AS CRITICAL COMPONENTS IN LIFE SUPPORT
DEVICES OR SYSTEMS WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN APPROVAL OF THE PRESIDENT OF NATIONAL
SEMICONDUCTOR CORPORATION. As used herein:

1. Life support devices or systems are devices or 2. A critical component is any component of a life
systems which, (a) are intended for surgical implant
into the body, or (b) support or sustain life, and whose
failure to perform, when properly used in accordance
with instructions for use provided in the labeling, can
be reasonably expected to result in a significant injury
to the user.
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