
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terkait

Varuliantor Dear (2012) dengan judul “ Jaringan Stasiun ALE LAPAN Untuk

Mendukung Komunikasi Darurat Di Indonesia” dengan perangkat komunikasi data

digital menggunakan radio. Dalam sistem jaringan ALE, informasi berupa frekuensi kerja

komunikasi radio HF secara realtime dapat diperoleh. Dari hasil penelitian disebutkan

bahwa komunikasi radio HF  merupakan salah satu pilihan komunikasi pada saat kondisi

tertentu misalkan pada saat bencana.

Suyanto (2013) dengan judul penelitian “Analisa Frekuensi kerja Pada

Komunikasi Radio HF Model Propagasi Near Vertical Incidence Skywave (NVIS)

Sirkuit Pekanbaru Kototabang” dengan menggunakan jaringan ALE pekanbaru yang

kemudian divalidasi menggunakan ionogram Kototabang. Dari hasil pengamatan tersebut

dapat diketahui bahwa frekuensi optimum antara sirkuit Pekanbaru-Kototabang berkisar

pada rentang frekuensi 3 MHz hingga 10 MHz dengan waktu optimum berkisar antara

pukul 8.00 hingga 17.00.

Penelitian oleh Septi Perwitasari (2009) dalam tugas akhir yang berjudul “ Respon

Ionosfer Terhadap Gerhana Matahari 26 Januari 2009 Dari Pengamatan Ionosonda”

dengan menggunakan metode pengamatan dari tiga tempat yaitu Kototabang, Pontianak,

dan Pameungpeuk. Parameter yang digunakan ketinggian lapisan F dan frekuensi kritis.

Dari hasil pengamatan disebutkan terjadi perbedaan hasil pengamatan antara tiga wilayah

tersebut yaitu, terlihatnya lapisan F1 yang pada hari biasa tertutup oleh lapisan E. Tidak

terjadi kenaikan ketinggian lapisan F (h’F). Terjadinya penurunan ƒoF2 pada saat terjadi

gerhana sekitar pukul 16:00 LT sebesar 2 MHz dari pengamatan ionosonda Pontianak dan

0,5 MHz dari pengamatan ionosonda Kototabang. Terlihatnya lapisan F pada saat terjadi

gerhana merupakan efek dari berkurangnya intensitas radiasi matahari yang diterima,

menyebabkan laju ionisasi berkurang sehingga kerapatan elektron dilapisan E berkurang.

Setelah mempelajari beberapa penelitian terdahulu, maka pada penelitian ini penulis

melakukan pengembangan penelitian di daerah dan waktu yang berbeda dengan

menggunakan model propagasi skywave dengan mencapai jarak propagasi gelombang

hingga kurang lebih 3000 km. Metode yang digunakan adalah data jaringan ALE pada
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bulan Agustus 2013 pada sirkit komunikasi stasiun ALE Pekanbaru dan Watukosek

sebagai dasar pertimbangan memilih frekuensi kerja sirkit Pekanbaru-Watukosek.

2.2 Sistem Komunikasi Radio HF

Sistem komunikasi radio merupakan suatu sistem komunikasi yang menggunakan

media udara untuk ditransmisikan menuju penerima dan menggunakan gelombang radio

sebagai sinyal pembawa. Suatu perangkat sistem komunikasi radio terdiri dari 3 bagian

utama yaitu: pesawat radio, antena, dan power suply. Pesawat radio merupakan bagian

utama yang berfungsi mengirim dan menerima informasi dalam bentuk gelombang suara.

Perangkat radio pada dasarnya terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pemancar (transmitter)

dan penerima (receiver).kedua bagian ini menjadi satu kesatuan dengan fungsinya masing-

masing(tranceiver). Pada bagian pemancar terdiri dari modulator dan antena pemencar,

sedangakan pada bagian penerima terdiri dari demodulator dan antena penerima.

Gambar 2.1 Diagram Blok Komunikasi Radio Sederhana

(Sumber: Indah Susilawati, 2009)

Berdasarkan gambar di atas sinyal yang dipancarkan oleh antena pemancar

(Transmitter) akan diterima oleh antena penerima (Receiver). Dalam hal ini antena

merupakan suatu alat untuk mengubah sinyal elektromagnetik menjadi sinyal listrik

(tegangan /arus) menjadi sinyal elektromagnetik. Sinyal elektromagnetik inilah yang akan

dipancarkan melalui udara atau ruang bebas yang kemudian demodulator pada bagian

penerima akan mengubah sinyal listrik menjadi sinyal informasi.

Very High Frequency (VHF) merupakan gelombang radio pada frekuensi 30 - 3000

MHz yang digunakan pada radio komunikasi jarak dekat. Dalam hal ini gelombang radio

yang dipancarkan secara garis lurus sehingga transmisi yang diterima atau dikirim akan

terhambat.

Transmitter

(Sumber)

Receiver

(Penerima)
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High Frequency (HF) merupakan gelombang radio pada frekuensi 3 - 30 MHz yang

digunakan pada radio komunikasi jarak jauh. Pada band frekuensi ini gelombang

elektromagnetik tidak dapat menembus lapisan ionosfer disebabkan lapisan ionosfer yang

memiliki sifat dapat memantulkan gelombang elektromagnetik sehingga atmosfer

berfungsi sebagai repeater secara alami. Dengan lintasan ini, jangkauan komunikasi radio

dapat mencapai jarak yang jauh.

2.3 Lapisan Ionosfer

Lapisan ionosfer merupakan bagian penyusun lapisan atmosfer bumi yang terionisasi

karena radiasi energi matahari. Ionosfer terletak pada ketinggian sekitar 50 km - 1000 km

di atas permukaan bumi dan mengandung partikel bermuatan listrik. Pada saat gelombang

radio mencapai lapisan ionosfer sebagin energinya akan diserap oleh lapisan tersebut dan

sebagian lagi akan dipantulkan sehingga kembali lagi ke bumi dan sebagian lainnya akan

menembus lapisan ionosfer ke luar angkasa.

2.3.1 Penyusun Lapisan Ionosfer

Lapisan ionosfer terbentuk saat radiasi sinar ulatra violet dari matahari memberikan

energi kepada atom atau molekul yang terdapat di atmosfer bumi sehingga satu

elektronnya terlepas. Terlepasnya elektron dari atom netral menyebabkan atom atau

molekul tersebut menjadi bermuatan positif yang disebut sebagai ion positif. Lapisan yang

terbentuk dari ion positif dan elektron ini disebut lapisan ionosfer.

Gambar 2.2 Ilustrasi proses Ionisasi di lapisan Ionosfer

(Sumber : Nancy Ristianty dkk, 2013)

Proses ini disebut fotoionisasi (pembentukan) yang hanya dapat berlangsung pada

siang hari pada saat ada sinar matahari. Lapisan ionosfer terbentuk karena keberadaan ion

positif dan negatif tersebut.
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Gambar 2.3 Proses Rekombinasi di lapisan Ionosfer

(Sumber : Nancy Ristianty dkk, 2013)

Pada proses rekombinasi (penggabungan) ini, elektron yang terlepas akan  tergabung

kembali untuk membentuk atom atau molekul netral.

Kemampuan ionosfer dalam memantulkan gelombang radio tergantung pada

kerapatan elektronnya. Semakin tinggi kerapatan elektron, semakin  tinggi pula kerapatan

elektron yang dapat ditampilkannya. Hubungan antara frekuensi (f) dengan jumlah

elektron per meter kubik (N) dapat dilihat pada persamaan berikut (McNamara, 1992):= 80,5 (2.1)

Dengan f dalam satuan Hz dan N dalam satuan elektron per m3

Secara seaderhana, biasanya lapisan ionosfer ditinjau menurut perubahan kerapatan

elektronnya terhadap ketinggian seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.4 Profil kerapatan elektron terhadap ketinggian

(Sumber : Nancy Ristianti, 2011)
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Pada siang hari lapisan ionosfer umumnya terdiri dari empat lapisan ionosfer antara

lain:

 Lapisan D (50 sampai 90 km)

 Lapisan E (90 sampai 140 km)

 Lapisan F1 (140 sampai 210 km)

 Lapisan F2 (di atas 210 km)

Gambar 2.5 Penyusun Lapisan Ionosfer Siang Hari

(Sumber: Nancy Ristianty dkk, 2013)

Kadang-kadang teramati adanya bagian lapisan E yang muncul secara sporadis dan

disebut lapisan E sporadis. Pada malam hari jumlah elektron di lapisan D, E, dan F1

menjadi sangat sedikit. Diantara keempat lapisam ionosfer, lapisan F2 adalah lapisan

paling penting untuk perambatan gelombang radio HF karena lapisan ada ada dalam 24

jam sehari. Selain itu letaknya yang tinggi memungkinkan untuk komunikasi radio dengan

jarak terjauh. Biasanya lapisan F2 memantulkan gelombang radio pada frekuensi-frekuensi

tertinggi dalam rentang HF.
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Gambar 2.6 Penyusun Lapisan Ionosfer Malam Hari

(Sumber: Nancy Ristianty dkk, 2013)

2.3.2 Pengamatan Ionosfer

Alat yang digunakan untuk mengamati ionosfer dikenal dengan nama ionosonda. Di

bawah ini adalah merupakan gambar ionosonda yang digunakan untuk mengamati aktifitas

lapisan ionosfer.

Alat yang digunakan untuk mengamati ionosfer dikenal dengan nama ionosonda. Di

bawah ini adalah merupakan gambar ionosonda yang digunakan untuk mengamati aktifitas

lapisan ionosfer.

Gambar 2.7 Stasiun Ionosonda Watukosek

(Sumber: http://www.lapan.go.id)
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Pengamatan ionosfer dilakukan dengan menggunakan ionosonda, dimana alat ini

memancarkan frekuensi radio sebesar 2-22 MHz (David, 1998). Dengan memancarkan

frekuensi pada rentang ini dan mengukur waktu yang diperlukan untuk setiap pantulan

frekuensi maka dapat diperkirakan kerapatan elektron dan ketinggian setiap lapisan

ionosfer. Frekuensi terendah dimana gelombang dapat menembus lapisan ionosfer atau

frekuensi tertinggi yang masih dapat dipantulkan ionosfer disebut frekuensi lapisan F2

ionosfer (fof2).  Frekuensi kritis fof2 ini sebanding dengan kerapatan elektron maksimum

ionosfer (Septi Perwitasari, 2009).

Gambar 2.8 Prinsip dasar Ionosonda

(Sumber : Nancy Ristianti, 2011)

Hasil pengamatan ionosonda berupa data ionogram yang berupa informasi

banyaknya frekuensi yang dapat dipantulkan pada saat gelombang radio dipancarkan.

Gambar 2.9 Ionogram hasil pengamatan Ionosonda untuk siang hari

(Sumber : Nancy Ristianti, 2011)



II-8

Gambar 2.10 Ionogram hasil pengamatan Ionosonda untuk malam hari

(Sumber : Nancy Ristianti,2011)

2.3.3 Variasi Ionosfer

Lapisan ionosfer memiliki sifat ketidakstabilan terhadap radiasi matahari. Lapisan ini

cenderung berubah ubah tergantung kondisi pada saat itu. Radiasi matahari menjadi peran

penting dalam kelangsungan perambatan gelombang radio. Hal ini tentu saja menjadi

kelemahan sistem komunikasi radio HF terhadap alam yang sangat tinggi. Namun,

aktivitas radiasi matahari dapat diamati menggunakan variasi lapisan ionosfer. Variasi

yang digunakan antara lain:

a. Variasi Harian

Varaiasi harian merupakan pengamatan keberhasilan lapisan ionosfer

memantulkan gelombang radio pada siang dan malam hari disebabkan lapisan ionosfer

memantulkan gelombang radio dipengaruhi oleh radiasi matari. Hal ini tentu saja akan

menimbulkan perbedaan keberhasilan lapisan ionosfer memantulkan gelombang radio

antara siang dan malam hari.

Perbedaan dalam pemantulan gelombang HF ini disebabkan jumlah elektron yang

mengalami peningkatan ionisasi karena radiasi matahari. Hal ini menyebabkan proses

pembentukan lebih cepat daripada proses penghancuran sehingga pada siang hari

lapisan ionosfer terbentuk dengan lengkap. Sedangkan pada malam hari, proses

pembentukan terhenti karena tidak ada radiasi matahari. Namum proses penghancuran

terus berjalan sehingga hanya ada lapisan F2, sedangkan lapisan D, E, F1 menghilang.

Banyaknya jumlah elektron yang dapat dipantulkan mempengaruhi frekuensi

radio HF. Semakin banyak elektronnya, semakin tinggi frekuensi yang dipantulkan.



II-9

Dibawah ini merupakan gambar prediksi frekuensi harian antara kota biak dan

banjarmasin.

b. Variasi Musiman

Variasi musiman merupakan pengamatan lapisan ionosfer yang dilakukan

menurut posisi matari yang mengalami perbedaan pada tiap musim. Posisi inilah yang

akan menentukan besarnya radiasi sebagai sumber energi pembentukan saat sampai di

ionosfer. Posisi matahari berada di atas garis ekuator pada tanggal 23 September sampai

21 Maret. Pada tanggal 21 Desember posisi matahari berada di posisi paling selatan

sedangkan pada tanggal 21 Juni matahari berada di posisi paling utara.

c. Variasi Jangka Panjang

Variasi jangka panjang merupakan pengamatan lapisan ionosfer dalam siklus 11

tahun dikarenakan aktivitas matahari yang mengalami perubahan dari tenang menuju

aktif. Saat matahari aktif, ionosfer dapat mengionisasi lebih banyak partikel netral

karena energi yang dipancarkan lebih besar. Setelah mencapai puncak, saat aktivitas

matahari berkurang, produksi elektron berkurang karena energi yang dipancarkan

menurun, yang mengakibatkan penurunan dalam pemantulan gelombang radio.

d. Variasi Lokasi

Variasi lokasi merupakan pengamatan lapisan ionosfer yang dilakukan karena

perbedaan jarak matahari di suatu tempat dengan tempat lainnya. Ionosfer di tempat

yang dekat dengan matahari akan berbeda dengan ionosfer di tempat yang lain yang

jauh dari matahari karena jumlah dan jenis partikel netral yang ada di ketinggian (50-

500 km) tidak sama di semua tempat.

2.4 Propagasi Gelombang Radio

Gelombang radio merambat dari stasiun pemancar menuju stasiun radio penerima

saat berlangsung komunikasi radio. Proses perambatan dari stasium pemancar menuju

stasiun penerima disebut propagasi atau perambatan gelombang. Gelombang radio dapat

merambat dari pemancar menuju penerima melaui 3 cara yaitu, ground wave, direct wave,

dah sky wave.

Ground wave merupakan gelombang radio yang merambat dari stasiun pengirim

menuju stasiun penerima melaui permukaan bumi dan mengikuti kelengkungan bumi.
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Gambar 2.11 Propagasi Ground Wave

(Sumber: Nancy Ristianti, 2013)

Pada gambar di atas terlihat bahwa permukaan gelombang dipantulkan melalui objek

yang tinggi seperti gedung dan perbukitan. Dalam hal ini sifat kelistrikan permukaan bumi

yang dilalui gelombang radio sangat mempengaruhi jarak jangkauannya. Semakin baik

konduktivitas permukaan, maka semakin jauh jarak jangkauan gelombang yang

melaluinya.

Direct wave (gelombang langsung) atau sering disebut Line of sight (LOS)

merupakan gelombang radio yang merambat dari stasiun pengirim menuju stasiun

penerima secara langsung.

Gambar 2.12 Propagasi Direct Wave

(Sumber: Nancy Ristianti, 2013)

Pada gambar di atas terlihat bahwa antara antena pemancar dengan antena penerima

dapat saling melihat dan tidak ada penghalang antara keduanya. Dalam hal tersebut
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diperlukan antena yang tinggi sehingga tidak ada penghalang antara pemancar dan

penerima seperti gedung tinggi dan perbukitan.

Sky wave (gelombang antariksa) merupakan gelombang radio yang merambat dari

stasiun pengirim menuju stasiun penerima melalui antariksa yang kemudian dibelokkan

menuju stasiun penerima.

Gambar2.13 Propagasi Sky Wave

(Sumber: Nancy Ristianti, 2013)

Dari gambar terlihat bahwa gelombang radio merambat hingga menembus lapisan

ionosfer dan kemudian kembali menuju bumi dan diterima oleh stasiun penerima. Pada

jenis propagasi ini relatif tidak terganggu oleh permukaan bumi dan gelombang radio yang

dapat mencapai jarak yang sangat jauh. Pembelokan pada propagasi ini desebabkan oleh

tiga faktor utama yaitu, kerapatan ion dalam ionosfer, frekuensi gelombang radio, dan

sudut datang gelombang radio.

Near vertical insidence skywave (NVIS) merupakan komunikasi radio HF jarak

dekat dengan radius sekitar 300 km dengan memanfaatkan sudut elevasi yang hampir tegak

lurus sekitar 90° untuk menjangkau daerah bisu (skip zone). Daerah bisu adalah daerah

yang tidak dapat dijangkau oleh komunikasi groundwave dan terlalu pendek untuk

komunikasi skywave.
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Gambar 2.14 Skema Komunikasi NVIS

Frekuensi kerja yang tepat yang dapat digunakan pada komunikasi NVIS adalah foF2

(Frekuensi kritis lapisan F2 ionosfer) dan juga frekuensi tertinggi dari jejak ionogram. Fxf2

merupakan gelombang HF dengan frekuensi maksimum yang masih dapat dipantulkan

oleh ionosfer.

2.4.1 Pemantulan Gelombang Radio

Saat merambat di udara gelombang radio dapat di pantulkan dan dibelokkan oleh

media yang dilaluinya. Gelombang radio dapat dipantulkan melalui berbagai objek yang

dilewati. Salah satu media pemantul gelombang radio yang baik adalah permukaan logam

yang halus karena mempunyai konduktivitas atau daya hantar listrik yang tinggi.

2.4.2 Pembelokan Gelombang Radio

Selain dapat dipantulkan gelombang radio juga dapat mengalami pembelokan.

Pembelokan gelombang radio terjadi karena saat gelombang radio memasuki media yang

berbeda dari media yang dilewati sebelumnnya yang menyebabkan kecepatan dan arah

perambatannya berubah.

2.5 Manjemen Frekuensi

Manajemen frekuensi merupakan penentuan frekuensi kerja terbaik yang dapat

digunakan pada komunikasi radio HF. Prediksi ini memberikan informasi tenteng

frekuensi yang dapat digunakan yang menjadi panduan umum berdasarkan kondisi rata-

rata dalam kurun satu bulan atau lebih (Suhartini, 2005).
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Dalam memanajemen frekuensi kerja komunikasi radio HF digunakan indikasi acuan

dalam menentukan frekuensi kerja yang dapat digunakan setap waktunya antara lain,

MUF, LUF, dan OWF.

2.5.1 Maximum Usable Frequency (MUF)

MUF merupakan frekuensi tertinggi antara dua stasiun radio sehinhgga gelombang

radio dapat dipantulkan kembali oleh lapisan ionosfer (Nancy Ristianti, 2013). Nilai dari

MUF tergantung pada kondisi lapisan ionosfer dan jarak antara pemancar dan penerima.

Untuk menentukan frekuensi kerja MUF dapat digunakan model persamaan rumus

di bawah ini:

= / ′ ′ ∆ ′( ′ ∆ ′) (2.2)

fo/fv = frekuensi kritis / frekuensi vertikal lapisan ionosfer

d' = jarak semu sirkit komunikasi

h' = ketinggian lapisan ionosfer

∆h' = jarak permukaan bumi dengan sumbu horizontal khayal

Tx = Stasiun Pemancar

Rx = Stasiun penerima

2.5.2 Lowest Usable Frequency (LUF)

LUF merupakan frekuensi terendah yang dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer.

LUF digunakan pada saat elektron yang terdapat di lapisan ionosfer menurun akibat tidak

adanya eadiasi matahari yang terjadi pada saat malam hari sampai menjelang pagi pada

saat matahari mulai terbit.

= / ′ ′ ∆ ′( ′ ∆ ′) (2.3)

2.5.3 Optimum Working Frequency (OWF)

Optimum Working Frequency (OWF) merupakan frekuensi yang dipilih di bawah

frekuensi maksimum untuk memastikan komunikasi antara stasiun pemancar dengan

stasiun penerima berjalan lancar. Frekuensi pada OWF biasanya 80 - 90% dari nilai MUF.

OWF = 0,85 x MUF (2.4)
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2.6 Manajemen Frekuensi Menggunakan Peta Ionosfer

Manajemen frekuensi menggunakan peta ionosfer ini berguna untuk komunikasi

jarak dekat (NVIS) dan  juga untuk komunikasi jarak jauh.

2.6.2 Peta Ionosfer Untuk Komunikasi NVIS

Peta ionosfer dimanfaatkan karena di Indonesia tidak di semua daerah terpasang

ionosonda yang menimbulkan kendala bagi operator komunikasi HF untuk mendapatkan

panduan dalam melakukan komunikasi NVIS. Peta ionosfer ini dihasilkan dari Model

Sederhana Ionosfer Lintang Rendah Indonesia (MSILRI) yang dikembangkan oleh

LAPAN. Salah satu keluaran model ini adalah peta median bulanan foF2 ionosfer di atas

Indonesia.

Gambar 2.15 Peta foF2 MSILRI April 2014 jam 0.00 WIB

(Sumber: http://lapan.go.id)

2.6.3 Peta Ionosfer Untuk Komunikasi HF Skywave

Selain untuk komunikasi jarak dekat, LAPAN juga telah mengembangkan peta

ionosfer untuk komunikasi HF jarak 3000 km, yaitu peta MUF(3000)F2 yang juga

dikembangkan dari model MSILRI.
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Gambar 2.16 Peta MUF(3000)F2 MSILRI Januari 2013 jam 6.00 WIB

(Sumber: http://lapan.go.id)

2.7 Automatic Link Establishment (ALE)

Sistem Automatic Link Establishment (ALE) merupakan sistem digital menggunakan

perangkat komputer yang dihubungkan ke perangkat radio dan berfungsi untuk melakukan

pengukuran terhadap pemilihan frekuensi kerja pada komunikasi radio secara real time.

Sistem ALE melakukan pengujian terhadap semua frekuensi kerja yang dimiliki pada

sebuah sirkuit komunikasi radio. Dalam pengujian tersebut, pemilihan frekuensi kerja

ditentukan berdasarkan hasil pendataan analisa kualitas penerimaan frekuensi kerja yang

paling baik di masing-masing stasiun yang dikenal dengan metoda Link Quality Analysis

(LQA). Dengan metoda ini sistem ALE dapat mengetahui frekuensi kerja yang dapat

digunakan sesuai dengan kondisi lapisan ionosfer yang mempengaruhi propagasi

komunikasi radio HF (Varuliantor Dear, 2012).
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Gambar 2.17 Mekanisme Metode LQA Sistem ALE

Sumber: Varuliantor Dear, 2012

Pada gambar di atas terlihat bahwa stasiun A maupun stasiun B melakukan proses

pengiriman sinyal identitas dari tiap frekuensi yang dimiliki dengan waktu yang berbeda

(sounding). Apabila stasiun B menerima sinyal sounding dari stasiun A, maka stasiun B

melakukan pendataan frekuensi-frekuensi kerja yang dapat diterima oleh stasiun A sesuai

dengan urutan kualitas sinyal yang diterima. Hal yang sama juga dilakukan stasiun B saat

menerima sinyal sounding dari stasiun A.

Di Indonesia terdapat sembilan stasiun ALE yang telah dikembangkan oleh

LAPAN.Semua stasiun ini saling terdeteksi dan terhubung untuk mengirimkan sinyal

informasi antar stasiun. Adapun lokasi stasiun ALE tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pekanbaru

2. Kototabang

3. Tanjungsari

4. Pameungpeuk

5. Watukosek

6. Pontianak

7. Manado

8. Kupang

9. Biak
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Agar terlihat lebih jelas berikut ini ditampilkan gambar sembilan stasiun ALE yang

ada di Indonesia dalam bentuk peta.

Gambar 2.18 Peta Stasiun ALE LAPAN

(Sumber: http://lapan.go.id)

Saat ini stasiun ALE LAPAN memiliki callsign utama yaitu YD0OXH. Sedangkan

stasiun ALE lainnya juga menggunakan callsign yang serupa dengan diakhiri tambahan

kode wilayah amatir radio pada bagian belakan identitas callsign. Untuk stasiun ALE

pekanbaru callsign yang digunakan adalah YD0OXH5A sedangkan untuk stasiun ALE

Watukosek callsign yang digunakan adalah YD0OXH3.

Jaringan ALE internasional telah menyediakan informasi yang dikemas dalam

sebuah layanan informasi website yang dapat di akses oleh masyarakat umum. Tiap stasiun

ALE yang terlibat dalam jaringan tersebut, secara otomatis melaporkan penerimaan sinyal

melalui jaringan internet yang telah terpasang bersamaan dengan radio yang digunakan.

Dengan sistem tersebut, maka informasi penerimaan sinyal yang berupa frekuensi kerja

dan identitas stasiun sumber sinyal akan tersajikan secara jelas pada sebuah layanan

website.
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Gambar 2.19 Jaringan ALE Internasional

(Sumber: http://www.hflink.net/)

Pada situs resmi jaringan ALE internasional dapat juga dilihat peta komunikasi

jaringan ALE dari 30 menit hingga 24 jam yang lalu dengan menunjukan garis

penghubung dengan warna yang bervariasi yang menunjukkan frekuensi yang digunakan

berdasarkan warna penghubung stasiun. Berikut ini adalah tampilan peta yang

menunjukkan frekuensi kerja yang dapat digunakan antar stasiun ALE berdasarkan garis

penghubung dan warnanya.
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Gambar 2.20 Tampilan Peta Jaringan ALE Internasional

(Sumber: http://hflink.net/maps/map_24.php)

Pada gambar di atas terlihat bahwa terdapat garis penghubung berwarna biru antara

stasiun ALE Pekanbaru (YD0OXH5A) dan stasiun ALE Watukosek (YD0OXH3). Garis

penghubung berwarna biru tersebut memiliki arti sebagai informasi frekuensi kerja yang

digunakan antara Pekanbaru-Watukosek pada kanal 4, yakni antara 10-13 MHz.

Dalam melakukan komunikasi, jaringan sistem ALE menggunakan beberapa

perangkat keras dan juga perangkat lunak antara lain:

1. Antena

2. Radio Tranceiver

3. Modem

4. PC

5. Software
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2.7.1 Antena

Antena merupakan suatu alat untuk mengubah sinyal elektromagnetik menjadi sinyal

listrik (tegangan /arus) menjadi sinyal elektromagnetik. Spesifikasi antena yang digunakan

adalah sebagai berikut:

Merk antena : CDW-230 jenis Dipole

Frequency range : 1,8 – 30 MHz

Input impedance : 50 ohm

Max. Input power : 500 W

Antena length : 25 m (82 ft)

Wight : approx 3 kg (antena body)

Coax cable : 30 m

Gambar 2.21 Antena

2.7.2 Radio Transceiver

Radio transceiver merupakan perangkat yang berfungsi sebagai output data berupa

suara.

Gambar 2.22 Radio Transceiver
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2.7.3 Modem

Modem merupakan perangkat interface antara komputer dan radio transceiver yang

berfungsi mengontrol perangkat transceiver pada saat menerima atau mengirim informasi

dari komputer ke transceiver. Modem menggunakan gelombang audio sebagai informasi

dengan memanfaatkan fungsi soundcard pada komputer sebagai pengolah data suara untuk

di ubah ke bentuk digital.

Gambar 2.23 Modem TNC

2.7.4 Perangkat Komputer

Perangkat komputer merupakan perangkat yang berfungsi untuk monitoring data

secara visual berupa text dan gambar. Perangkat komputer terhubung ke modem melalui

port USB atau port yang tersedia pada perangkat modem.

Gambar 2.24 Perangkat Komputer
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2.7.5 Software

Software merupakan perangkat lunak yang digunakan pada sistem data digital yang

berfungsi menjalankan perintah agar perangkat modem/TNC dan radio transceiver dapat

saling terhubung untuk mengirimkan informasi yang dapat ditampilkan melalui perangkat

komputer. Tanpa menggunakan software ini perangkat yang tersedia tidak dapat

menjalankan fungsinya. Salah satu software yang digunakan pada sistem jaringan ALE

adalah MixW yang dibuat oleh Nick Fedosev.


