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Audio Processor
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Fungsi Audio Processor

Fungsi Audio Processor adalah untuk memperbaiki kwalitas audio yang

dihasilkan dari sebuah ruangan studio On Air, sebelum audio masuk ke pemancar

radio sebaiknya menggunakan Audio Processor untuk meningkatkan kwalitas

audio, menjaga gain audio dengan fitur AGC ( Automatic Gain Control ) dan

menjaga input dan output audio tetap stabil karena ada fitur Limitter didalamnya.
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Pemancar Radio

www.elenos.com

Fungsi Pemancar Radio

Fungsi dari sebuah Pemncar Radio adalah untuk membangkitkan frekwensi yang diinginkan, lalu dikuatkan oleh 

tahap selanjutnya dan dikuatkan kembali pada bagian akhir bagian pemancar yang biasa kita sebut sebagai 

Booster.

Pada dunia pemancar banyak dikenal beberapa Technology yang pernah di gunakan, diantaranya adalah :

• Pada masa lalu technology pemancar menggunakan Final Transistor, tetapi ada kelemahan dari pemancar 

Transistor ini karena tidak mampu menghasilkan output yang besar.

• Selanjutnya Berkembang pada era pemancar menggunakan Final Tabung / Tube, dengan menggunakan final 

tube pemancar mampu menghasilkan output lebih besar dibandingkan dengan transistor.

• Hingga pada saat ini hadirlah technology terbaru Pemancar radio hampir seluruh penguat RF nya 

menggunakan MOSFET ( Biasa di Sebut SOLID STATE ), dengan technology terbaru ini pemancar radio 

mampu mengeluarkan output lebih besar dengan konsumsi daya lebih hemat dibandingkan dengan Tabung.

TRANSISTOR

TUBE MOSFET



Contoh Pemancar Radio
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Feeder Cable & Konektor
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Fungsi Feeder Cable
Feeder Cable / Kabel Transmisi adalah bagian penting dalam sebuah system yg ada di pemancar radio,

feeder cable berfungsi untuk mengalirkan daya yang dihasilkan oleh pemancar menuju antenna.

Hendaknya penggunaan feeder cable harus disesuaikan dengan daya yang dihasilkan oleh pemancar,

karena setiap kabel memiliki karakteristik masing2 dan kekuatan mengalirkan daya masing2 pula.

Fungsi Konektor
Konektor adalah berfungsi untuk penghubung dari sebuah system Transmisi pula, tanpa konektor maka

sangat mustahil kita dapat menghubungkan satu bagian ke bagian lain dengan sempurna.

Seperti kabel diatas maka konektorpun memeiliki karakteristik masing2 pula, kita harus menggunakan

konektor sesuai dengan kondisi masing2.



Antenna System
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Fungsi Antenna

Antenna system dalam sebuah rangkaian pemancar radio menjadi bagian terpenting setelah Pemancar 

dan kabel, baik dan buruknya hasil sebuah pancaran / coverage area menjadi tanggung jawab Antenna.

Yang perlu di perhatikan dalam pemasangan Antenna system adalah :

• Pemilihan model antenna sesuai dengan karakter dataran di wilayah masing2

• Menempatkan frekwensi pada antenna dengan cara menTuning Antenna menggunakan alat ukur 

yang di rekomendasikan sebagai alat ukur yang mampu membaca frek antenna, contohnya adalah 

SWR Analyzer

• Memperhatikan kondisi kabel jumper dan konektor2 penghubung yang akan digunakan dalam system 

antenna tersebut

• Splitter / Power Devider menjadi bagian dalam sebuah antenna system jika kita ingin menggunakan 

Antenna lebih dari satu buah, karena fungsi dari Power Devider / Splitter ini adalah sebagai pembagi 

dari Feeder kabel menuju masing2 antenna.

• Apabila kita ingin menggunakan antenna lebih dari satu buah maka kita juga perlu memperhatikan 

jarak dari tiap2 antenanya



Alat Ukur Antenna System
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Contoh alat Ukur Antenna

RIG EXPERT

UKRAINA 

MFJ AMERIKA 



Cara Menghitung Jarak Antenna
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Cara Menghitung Jarak Antenna :

Panjang Gelombang = Lamda

Lamda = 300 : Frek (Mhz)

Jarak Antar antenna = D

D (Disarankan) = Lamda X 0,85

Contoh :

• Frek 88 Mhz

Lamda = 300 ; 88 = 3,41 Meter

D = 3,41 x 0,85 = 2,9 Meter

• Frek 98 Mhz

Lamda = 300 ; 98 = 3,06 Meter

D = 3,06 x 0,85 = 2,6 Meter

• Frek 108 Mhz

Lamda = 300 ; 108 = 2,78 Meter

D = 2,78 x 0,85 = 2,36 Meter



Contoh Pattern Antenna
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OMNI DIRECTIONAL CIRCULAR POLARIZATION



Contoh Antenna
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Sarana Pendukung Lainnya

Sarana Pendukung

Untuk menjaga peralatan elektronika termasuk pemancar tetap baik dan

awet, maka seharusnya ditunjang dengan sarana2 pendukung dan proteksi

untuk menjaga peratalan elektronika terhindar dari gangguan.

Adapun sarana dan peralatan pendukung diantaranya adalah :

• Grounding System yang memadai

• Grounding Kit untuk Feeder Cable

• Arrester untuk jaringan Listrik

• Stabilizer atau UPS

• Air Conditioner / AC
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Grounding System

Pembuatan Grounding System

Grounding system sangat bermanfaat sekali

untuk mengurangi atau menghilangkan

ganguan petir terhadapalat2 elektronika

yang kita pakai termasuk pemancar radio,

ada 2 cara yang sering digunakan untuk

membuat sebuah grounding system yaitu

sengan membuat sumur bor seperti gambar

disamping atau dengan cara menggali

tanah dengan ukuran tertentu dan

menanamkan cooper plate atau plat

tembaga kedalamnya.

Kita dapat menggunakan dua cara tersebut

tergantung kondisi dilapangan, hal

terpenting dari pembuatan grounding

system adalah nilai resistansi yang

didapatkan adalah dibawah 1 ohm

menggunakan alat ukur Grounding yaitu

MEGER ( seoerti contoh gambar )
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Grounding Kit System

Pemasangan Grounding Kit

Setelah pembuatan grounding ke dalam

bumi selesai dengan nilai resistansi yang

baik maka penambahan Grounding Kit

sangat memebantu dalam mengurangi atau

mengilangkan gangguan petir yang melalui

Tower / Antenna, saat terjadi gangguan petir

melalui Antenna atau Tower datang maka

Grounding kit akan membuang

terlebihdahulu aliran listrik imbas dari petir

yang melalui feeder cable, sehingga

sebelum sampai menuju antenna muatan

listrik tersebut sudah terbuang ke bumi

terlebih dahulu.

Cara pemasangan grounding kit dapat

dilihat seperti gambar disamping
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Arrester Untuk Jaringan Listrik

Pemasangan Arrester Listrik

Arrester ini berfungsi untuk menghilangkan

gangguan petir yang datang melalui

jaringan listrik PLN, bagaimana caranya

petir datang...???

Jaringan kabel PLN yang ada dijalan akan

terinduksi oleh petir yang jatuh ke bumi

sehingga tegangan yang seharusnya 220V

atau 380V akan melonjak lebih tinggi dari

seharusnya, arrester inilah yang akan

membuang kelebihan tegangan sehingga

tegangan yg masuk ke perangkat elektronik

kita tetap normal seperti biasa.

Apabila tegangan yang terinduksi petir

sangat berlebihan maka arrester ini akan

hancur sehingga perangkat elektronika

tetap akan aman.
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Stabilizer / UPS

Pemasangan Stabilizer / UPS

Kita dapat memilih menggunakan Stabilizer

atau UPS untuk menstabilkan tegangan

listrik yang akan kita gunakan untuk

menghidupkan peralatan elektronika kita,

UPS memiliki keunggulan lebih

dibandingkan stabilizer dikarenakan output

tegangannya yang tetap stabil dibandingkan

stabilizer, tetapi UPS memiliki harga jauh

lebih mahal dibandingkan dengan Stabilizer,

jadi tinggal disesuaikan dengan budget

masing2.

Keuntungan menggunakan stabilizer atau

UPS adalah peralatan elektronika kita akan

tetap bekerja dalam kondisi normal

dikarenakan supply tegangan yg tetap stabil

tanpa ada fluktuasi yg sangat ekstrim,

dampaknya adalah peralatan akan menjadi

awet.
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Perawatan

Perawatan Studio dan Pemancar

Maintenance / Perawatan menjadi bagian

penting dalam kelangsungan sebuah

stasiun radio atau peralatan elektronik,

mengabaikan sebuah perawatan berkala

akan menjadi pemicu masalah besar pada

masa yang akan datang.

Adapun beberapa hal yang perlu

diperhatikan adalah :

1. Perawatan pemancar dan

pendukungnya

2. Perawatan peralatan studio dan

pendukungnya

3. Menjaga kebersihan ruang studio dan

pemancar
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