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Tugas Pendahuluan BAB I 

1. Jelaskan fungsi alat berikut: 

 Coax Detector 

 Pin Modulator 

 Osiloskop 

 Moveable short 

 waveguide 

2. Jelaskan prinsip kerja gunn osilator dan gambarkan komponen gunn osilator ? 

3. Tuliskan pembuktian rumus dari rangkaian ekivalen HF untuk U0≤0 dan U0≥0 ? 

4. Apa yang dimaksud gelombang mikro (microwave) dan gelombang elektromagnetik ? 

5. Apakah komponen  Dioda Gunn dapat diganti dengan komponen diode biasa? Jelaskan. 

   

Tugas Pendahuluan BAB II 

1. Jelaskan pengertian waveguide dan waveguide matching! 

2. Bagaimana suatu  waveguide dikatakan matching  dan tidak matching ? Jelaskan dengan 

persamaan ! 

3. Jelaskan tiga kondisi dari Three Screw Transformer! 

4. Jelaskan fungsi dari smith chart ! 

5. Diketahui saluran transmisi  dengan double stub tunner. 

ZL = 175 + j100 

Z0 = 50 Ώ 

F = 400 KHz 

Dengan menggunakan smitch chart Tentukan panjang L1 dan L2 ! 

NB : smith chart wajib disertakan saat pengumpulan tugas pendahuluan 

  



Tugas Pendahuluan BAB III 

1. Apa yang anda ketahui tentang Magic-T dan gambarkan bagian bagian dari magic-T ? 

2. Sebutkan 2 fungsi magic-T  ? 

3. Apa kegunaan bagian lengan-E dan lengan-H pada magic-T ? 

4. Mengapa saat digunakan sebagai power divider, salah satu dari lengan-E dan lengan-H ditutup ? 

5. Jelaskan maksud dari Magic-T sebagai Power devider? 

6. Jelaskan maksud dari Magic-T sebagai Power Combiner? 

7. Aplikasi apa Magic-T dapat diterapkan? 

  

Tugas Pendahuluan BAB IV 

1. Apa kelebihan dan kekurangan menggunakan waveguide? 

2. Apa yg dimaksud dengan skin effect berikan ilustrasinya? 

3. Bahan dielektrik apa saja yg digunakan pada praktikum? 

4. Apa pengaruh nilai konstanta dielektrik terhadap pentransmisian data? Jelaskan! 

5. Sebutkan jenis jenis Waveguide dan penjelasannya serta kegunaan dari waveguide! 

6. Apa yang kamu ketahui tentang hubungan antara kumparan transisi dan εr ? 

  

NB : Wajib dikerjakan semua praktikan dan Dikumpulkan saat praktikum 
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