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ABSTRACT 

Roket Uji Muatan (RUM) is a project of LAPAN, equipped with payload used as pressure censor. Data from the pressure 
censor is sent to ground station through a radio communication. Ground station is equipped with laptops for displaying 
pressure change curve towards height. Based on the test result, which is conducted using a try and error method in real 
time, the ground station can work well for rocket of 1 km height. 
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1. Pendahuluan 
RUM merupakan suatu fenomena baru dalam dunia penerbangan dan teknologi aerodinamika di Indonesia. Diharapkan 
dengan adanya proyek ini maka negara kita dapat mengejar ketertinggalan pada bidang antariksa. Untuk hal tersebut 
maka LAPAN, sebagai lembaga yang membawahi bidang ini, melakukan terobosan untuk membuat lomba antar 
perguruan tinggi di Indonesia, khusus mengenai payload. 
 
Pada tahap awal payload dirancang untuk menghitung perubahan tekanan terhadap ketinggian. Adapun perubahan 
tekanan tersebut dikirimkan melalui suatu komunikasi radio untuk kemudian data-data tersebut terpantau pada ground 
station. 
 
Pada tulisan ini, dibahas mengenai algoritma untuk pengiriman data, yang oleh payload dikirim ke ground station 
melalui komunikasi radio. Adapun algoritma dan pemrograman diimplemantasikan dan dikembangkan  dengan 
menggunakan software Compiler Ms. Visual Basic 6.0 melalui suatu komunikasi serial dengan format pembacaan RS232. 
Adapun penerima pada ground station tersebut adalah berupa notebook/laptop.  
 
2. Teori Dasar 
2.1 Komunikasi radio 
Pada komunikasi radio, biasanya dikenal istilah modulasi dan demodulasi. Modulasi adalah penumpangan sinyal 
informasi pada sinyal pembawa, sedangkan untuk demodulasi adalah pemisahan sinyal informasi terhadap sinyal 
pembawa. Komunikasi radio ini juga terbagi 2 macam untuk analog dan dijital. Pada komunikasi dijital modulasi yang 
ada yaitu: ASK (Amplitudo Shift Keying), FSK (Frequency Shift Keying), dan PSK (Phase Shift Keying). Untuk 
komunikasi ini juga diperlukan TranSifer (Transmitter-Receiver) 
 
2.2 Payload 
Payload adalah pengendali pada roket uji muatan. Pada payload terdapat mikrokontroler ATMega 16, sensor tekanan, 
transmitter (pemancar) yang terletak pada kepala roket. Adapun pemancar tersebut dapat membangkitkan sinyal carrier 
dan memancarkan data dengan kecepatan 1200 sampai dengan 38,400 bps. Sedangkan timing untuk pengiriman sinyal 
dan pembacaan sensor tekanan dikendalikan oleh mikrokontroler, yang telah diprogram dan dikalibrasikan terlebih 
dahulu.  
 
2.3 Ground station 
Ground station merupakan penerima data dari sensor. Adapun station terdiri dari modul penerima (demodulator) yang 
dikoneksikan melalui serial port ke laptop. Hal ini dapat terjadi karena sinyal yang dikirimkan dari payload merupakan 
data digital, sehingga langsung terkoneksi dengan mudah melalui laptop, untuk ditampilkan secara real time.  
 
Setelah masuk, maka data tersebut dibaca dan ditampilkan pada piranti keluaran oleh program yang dibuat dengan VB 
untuk kemudian diolah datanya terhadap perubahan waktu (tekanan) dari data-data yang telah diambil oleh VB tersebut 
kemudian dirubah menjadi grafik untuk ditampilkan dalam hasil dari pembacaan modul yang ada pada roket saat turun 
dari ketinggian 2000 meter – 0 meter. 
   
3.   Rancangan Ground Station 
3.1 Blok Sistem Dari Ground Station Pada RUM 
Secara umum blok diagram dari ground station yang dirancang adalah: 

 



Konferensi Nasional Sistem dan Informatika 2009; Bali, November 14, 2009  KNS&I09-013 

 

68 

 
Gambar 1. Ground Station Yang Menerima Sinyal dari Roket Uji Muatan 

 
Keterangan: 
1. RUM adalah roket yang dilengkapi dengan sensor tekanan. 
2. Payload merupakan unit pengirim data ke ground station, adapun pada payload ini dilengkapi dengan pemancar 

GFSK (Global Frequency Shift Keying), yang merupakan modulasi dijital untuk mengirimkan data ke ground station 
dan tombol start yang digunakan untuk mengaktifkan payload. 

3. Modul penerima yang dilengkapi antena pada ground station, untuk menerima sinyal dari pemancar payload. 
4. Laptop pada ground station digunakan untuk menampilkan data yang diperoleh, diharapkan data ditampilkan secara 

real time. Adapun untuk hal ini, tampilan interfacing-nya dibuat dan dikembangkan dengan MS.Visual Basic ver 6.0.  
 
3.2  Rancangan Algoritma 
Rancangan algoritma terbagi menjadi 2, yaitu rancangan algoritma pada mikrokontroler payload, dan rancangan pada 
tampilan atau interfacing pada laptop. 
3.2.1 Pada Mikrokontroler  

 

 
 

Gambar 2. Algoritma Mikrokontroler pada Payload 
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3.2.2 Pada Laptop di Ground Station 
 

 
 

Gambar 3. Algoritma di Laptop pada Ground Station  
 

3.3 Perangkat Lunak 
3.3.1 Listing program untuk mengirim data dari mikrokontroller ke ground station: 
        putchar('P'); 
        printf("%u",InputPresure); 
        printf("\n\r"); 
        PORTD.6=~PORTD.6; 
       delay_ms(300); 
       No1++; 

  putchar('P'); 
            printf("%u",LogP[n]); 
            No++; 
            printf("\n\r"); 
            delay_ms(1000); 
          }                 
          m++; 
        }    
 
3.3.2 Listing program untuk membaca data dari Mikrikontroller pada MS.VB6.0: 
 
Function Ambil_Data(ByVal start As String, ByVal endStr As String, ByVal StrData As String) As String 
Dim strPos As Integer 
StrData = Replace(StrData, vbCr, "")  
strPos = InStr(1, StrData, start) 
x = strPos 
If  x <> 0 Then 
x = x + Len(start) 
panjang = InStr(ini, StrData, endStr) - x 
Ambil_Data = Replace(Mid(StrData, x, panjang), vbCr, "") 
End If 
End Function 
 
4 Ujicoba Algoritma 
Adapun hasil ujicoba sistem, baik pada payload roket maupun ground station adalah sebagai berikut: 
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4.1 Bentuk Tampilan Grafik Pada Laptop  
 

 
Gambar 4. Tampilan Grafik Pada Laptop 

 
Tampilan ini merupakan implementasi dari perangkat lunak menggunakan MS. VB 6.0, sedangkan untuk pemprograman 
pada mikrokontroller menghasilkan data pada hyperterminal dengan format pembacaan RS232, yang merupakan 
pengiriman data dari sensor tekanan yang terdapat pada payload roket. 
 
4.2 Data Yang Diterima Dari Payload Roket Ke Laptop Di Ground Station 
Data yang ditampilkan ini, merupakan data dari payload roket untuk perubahan tekanan. Adapun data tersebut diterima 
melalui hyperterminal pada laptop di ground station melalui RS232. Data yang ditampilkan ini merupakan data real time, 
dari pembacaan sensor tekanan, selama payload di roket masih dihidupkan. Sangat disayangkan roket kami masuk ke laut 
pada saat melakukan uji coba terakhir, sehingga data tidak dapat kami terima di ground station  

 

 
Gambar 5. Tampilan Pada Hyper Terminal Dengan Format Pembacaan RS232 

 
5. Kesimpulan 
1. Dari hasil ujicoba terhadap payload, data berhasil dikirimkan dari roket dengan ketinggian 1 km. 
2. Algoritma dari mikrokontroler yang merupakan pengendali dari sistem payload, mempunyai suatu batas maksimum 

men-transmit data untuk kemudian diterima pada hyperterminal ground station.  
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