
BABI 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar 8elakang Pemilihan Judul 

Salah satu cara menghitung VSWR adalah dengan menggunakan Bagan 

Smith atau Smith Chart. Metode ini masih memiliki kendala dalam segi 

perhitungannya. Menghitung VSWR dengan mengunakan lembar gambar Smith 

Chart, terkadang teIjadi kekeliruan dalam menarik garis sehingga nilainya tidak 

lagi tepat. Selain itu dibutuhkan gambar Smith Chart yang berbeda jika kita 

hendak melakukan perhitungan baru. Tingkat kesulitan dan kerumitan dalam 

perhitungan serta banyaknya gambar Smith Chart yang dibutuhkan inilah yang 

mendorong saya untuk mendapatkan cara yang lebih mudah dari metode-metode 

tersebut yaitu membuat simulasi Smith Chart dengan bantuan komputer untuk 

mempermudah kita dalam menentukan VSWR tanpa hams menggambar secara 

manual dengan menggunakan beberapa peralatan gratis. 

1.2 Tujuan Pemilihan Judul 

Tujuan dari pemilihan judul ini adalah untuk membuat simulasi Smith Chart 

secara software dengan menggunakan Bahasa Pemrograman Pascal dalam 

menentukan Lingkaran dan harga VSWR. Pembuatan program ini untuk 

mempermudah pencarian harga VSWR dari sebuah saluran tanpa harus 

menggunakan peralatan grafis yang rumit sehingga membutuhkan waktu yang 

lama untuk mencari harga VSWR dari sebuah saluran. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Program ini terbatas hanya pada penggambaran dan pengukuran dengan 

besar penormalisasian (karakteristik impedansi) 50.Q pada: 

• Lingkaran Smith Chart, meliputi daerah R, X kapasitif dan X induktif 

• Lingkaran yang menyatakan arah WTG (Wavelengths Toward Generator) dan 

WTL (Wavelengths Toward Load). 

• Titik-titik impedansi (titik ZL dan Yd 

• Lingkaran VSWR 

• Perhitungan panjang d dan 1 dalam short sircuit pada Single Stub 

1.4 .Metode Penelitian 

Penyelesaian skripsi ini disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

• Studi literatur 

• Perencanaan program 

• Pembuatan program 

• Uji coba program 

• Penyusunan buku 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini disusun atas lima bab yang saling berkait 

untuk mempermudah dalam pembagiannya dan benar-benar dapat dimengerti cara 

penggambaran dan perhitungan panjang saluran sebuah saluran transmisi dengan 

menggunakan Bagan Smith atau Smith Chart. 
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Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut : 

1. BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang pemilihan judul, tujuan 

pemilihan judul, pembatasan masalah, metode penelitian dan sistematika 

penulisan skripsi ini. 

2. BAB II TEORI DASAR . Bab ini menjelaskan teori dasar yang berhubungan 

dengan pe~elasan tentang cara penggambaran dan perhitungan panjang 

saluran sebuah saluran transmisi. 

3. BAB III PER.ANCANGAN PROGRAM. Bab ini berisi rumus-rumus yang 

digunakan pada cara manual maupun cara program dan algoritma dari 

program smith chart yang dibuat. 

4. BAB IV l\NALlSA HASIL PEMROGRAMAN, berisi analisa tentang 

perbandingan hasil perhitungan dan penggambaran panjang saluran sebuah 

saluran transmisi secara teoritis dengan secara program. 

5. BAB V KESIMPULAN, menjelaskan hasil yang didapatkan dari 

permasalahan dan hasil analisa pada bab iv. 




