
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan tentang teori-teori yang mendasari permasalahan dan

penyelesaian tugas akhir ini. Bab ini menjelaskan mengenai Antena RLSA, karakteristik

antena RLSA, sistem kerja antena RLSA, parameter antena yang digunakan, dan penyebab

refleksi sinyal antena RLSA.

2.1. Antena Radial Line Slot Array (RLSA)

Antena adalah interface antara saluran transmisi dengan ruang bebas dan atau

sebaliknya [24]. Jika dihubungkan dengan teknik telekomunikasi berarti bahwa antena

mempunyai tugas menyelusuri dan menangkap gelombang elektromagnetik, hal ini jika

antena berfungsi sebagai penerima, sedangkan jika sebagai pemancar maka tugas antena

tersebut adalah meradiasikan sinyal gelombang elektromagnetik [24], sehingga antena

harus sesuai (match) dengan saluran pencatunya [23].

Sistem telekomunikasi yang berkembang saat ini adalah sistem komunikasi yang

memanfaatkan gelombang elektromagnetik (EM), antena merupakan perangkat yang

memiliki kemampuan untuk memancarkan dan menangkap gelombang tersebut.

Gelombang EM atau lebih dikenal dengan gelombang radio pertama kali ditemukan oleh

James Maxwell’s pada tahun 1873. Kemudian pada tahun 1888 Heinrich Herzt pertamakali

memperkenalkan/menggunakan gelombang radio. Gelombang radio adalah gelombang

yang  digunakan sebagai media untuk pertukaran data, karena sifatnya yang merambat di

ruang bebas [14].

Antena RLSA merupakan sebuah antena yang tersusun dari bahan tembaga dan

polypropilene, antena RLSA memiliki beberapa susunan slot yang ada pada bagian

dielektrik (radiating) antena. Susunan slot pada antena RLSA bertujuan untuk menentukan

pola pancaran daya yang dihasilkan dari gabungan fasa gelombang yang teradiasi ke

seluruh permukaan dielektrik (radiating) antena melalui pasangan slot antena [20].

Antena RLSA merupakan teknologi yang dibuat untuk menggantikan antena

parabola. Sesuai dengan namanya, antena RLSA tersusun dari banyak slot yang dirancang

sedemikian hingga untuk mendapatkan unjuk kerja antena yang baik seperti gain yang

tinggi dan S1.1  (koefisien refleksi) yang rendah.
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2.1.1. Antena RLSA Berhasil Menggantikan Antena Parabola

Antena RLSA pertamakali ditemukan oleh Kelly pada tahun 1950. Antena RLSA

yang ditemukannya telah memiliki unjuk kerja yang baik, namun komponen antena yang

digunakan masih terbilang rumit dan sulit didapatkan sehingga perkembangannya sendiri

tidak berjalan baik [16-20]. Antena RLSA sendiri masih dalam bidang pengkajian di

negara Jepang, Australia dan Malaysia hingga saat ini.

Gambar 2.1. Struktur antena yang dirancang oleh Goebels dan Kelly

(Sumber : Imran Mohammd Ibrahim,2005)

Awal perkembangan antena RLSA, para peneliti dari Jepang yaitu Ando, Takada,

Endo, Takhashi, Goto dan Yamato mulai meneliti dan mengembangkan antena RLSA,

mereka menfokuskan untuk mebuat spesifikasi antena RLSA sebagai antena penerima

siaran televisi, Goto dan Yamato telah merubah bentuk slot pada bagian antena dan

merubah sudutnya. Antena yang telah dirancang oleh Goto dan Yamato ini memiliki dua

lapisan cavity.

Dalam perancangannya, Goto dan Yamato menempatkan feeder di bagian tengah

sebelah bawah antena.
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Gambar 2.2. Struktur antena RLSA dengan dua lapis rongga cavity yang dirancang oleh

Goto dan Yamato

(Sumber : Imran Mohammd Ibrahim,2005)

Setelah itu Takahashi selanjutnya merancang antena RLSA dengan membuat satu

lapisan cavity. Keduanya memiliki unjuk kerja yang hampir sama, namun antena RLSA

yang dirancang dengan satu lapis cavity lebih mudah untuk difabrikasi. Dalam

perjalananya para peneliti jepang ini berhasil membuat unjuk kerja antena RLSA sama

seperti antena parabola, hal ini menjadi pencapaian yang besar saat itu, jika antena

parabola memiliki ukuran yang besar, maka antena RLSA memiliki ukuran yang relatif

lebih kecil.

Gambar 2.3. Struktur antena RLSA dengan satu lapis rongga cavity yang dirancang oleh

Tahahashi

(Sumber : Imran Mohammd Ibrahim,2005)

Kemudian pada tahun 1997 para peneliti dari Australia, juga mencoba untuk

mengembangkan antena RLSA, yakni Davis dan Bialkowski. Mereka memfokuskan

pengembangan antena RLSA ini pada bahan pembuat antena. Davis dan Bialkowski

menemukan polypropylene sebagai salah satu bahan untuk membuat antena RLSA.

Polypropylene sendiri adalah bahan yang mudah didapatkan dan lebih ekonomis

dibandingkan bahan yang digunakan dalam pembuatan antena RLSA sebelumnya.
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Terbukti Bialkowski dan Davis dapat membuat antena RLSA sebagai penerima siaran

televisi satelit untuk wilayah Australia.

Kemudian pada tahun 2007 Malaysia melalui riset yang dilakukan dengan Australia

juga mulai menerapkan antena RLSA di malaysia sebagai penerima siaran televisi satelit di

malaysia yang dipancarkan oleh satelit MEASAT-2.

Di Indonesia antena RLSA diperkenalkan oleh Teddy Purnamirza yang merupakan

dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau [20]. Teddy berhasil merancang

sebuah antena RLSA yang digunakan untuk interface televisi satelit. Unjuk kerja yang

dihasilkan dari perancangan antena RLSA tersebut sama dengan unjuk kerja antena

parabola, dengan ukurannya yang lebih kecil dan bentuknya lebih rata, antena RLSA

diharapkan dapat menjadi teknologi pengganti antena parabola. Teddy dalam penelitiannya

menggunakan sebuah software CST untuk mensimulasikan hasil rancangan antena RLSA

yang dibuatnya. Teddy juga berhasil menciptakan sebuah software yang dikenal sebagai

VBA software. VBA software ini digunakan untuk merancang secara otomatis sebuah

antena RLSA yang didalamnya terdapat spesifikasi antena yang akan di gambarkan, dan

menggunakan FMM software untuk perancangan dimensi feeder antena dan tebal cavity

antena RLSA yang akan disimulasikan.

Pada dasarnya antena RLSA berbentuk bulat pipih. Kemudian terdiri dari susunan

pasangan slot sesuai dengan namanya Radial line slot array. Antena RLSA ini digunakan

untuk komunikasi point to point karena dengan gain yang tinggi.

2.1.2. Komponen Penyusun dan Karakteristik Antena RLSA

Antena RLSA memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Antena RLSA tebuat dari bahan tembaga dan polypropylene, tembaga merupakan

komponen penghatar listrik yang baik (bahan konduktor) sehingga cocok

digunakan sebagai radiating dan ground antena yang akan dibuat, sedangkan

polypropylene merupakan sebuah polimer termo-plastik yang digunakan sebagai

cavity antena (bahan isolator) dan feeder antena yang digunakan adalah feeder

yang biasa digunakan pada antena lainnya yang juga terbuat dari bahan tembaga.



II-5

Gambar 2.4 (a) Posisi feeder pada antena (b) Bentuk feeder antena

(Sumber: Teddy Purnamirza,2013)

2. Dirancang pada frekuensi 5,8 GHz karena antena ini dibuat untuk aplikasi televisi

satelit dan komunikasi selular (dibuat sebagai pengganti dan atau pengembangan

antena parabola).

3. Karakteristik pancaran antena dipengaruhi oleh jumlah slot yang digunakan.

4. Daya pancaran antena RLSA bersifat meradiasi.

5. Antena RLSA dikembangkan sebagai teknologi terbaru untuk pengganti antena

parabola.

6. Antena, saluran transmisi, dan Feeder harus maching (memiliki tahanan 50 Ω)

7. Untuk mendapatkan unjuk kerja yang baik dari antena RLSA maka dibutuhkan

S1.1 (koefisien refleksi) yang kecil, karena semakin besar koefisien refleksi maka

antena yang dirancang memiliki unjuk kerja yang kurang baik.

2.1.3. Teori Perancangan Antena RLSA

Teori perarancangan antena RLSA menunjukkan tahapan perancangan seperti

bagaimana menentukan parameter antena RLSA dan spesifikasi antena RLSA sehingga

dapat dilakukan simulasi menggunakan CST software.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung beberapa parameter

antena RLSA yaitu:

1. Orientasi Slot Pada Antena RLSA

Slot atau ring pada antena harus diletakkan dan disusun pada posisi dan

kemiringan yang sesuai pada radiating antena, karena antena RLSA memiliki

banyak slot maka setiap slot harus memiliki posisi dan kemiringan masing-masing
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untuk menghindari terjadinya overlaping [20]. Adapun contoh pengaturan posisi

dan kemiringan slot antena dapat dilihat pada Gambar 2.5.

Gambar 2.5. Geometri slot pada antena RLSA

(Sumber: Teddy Purnamirza,2013)

Untuk menentukan sudut kemiringan slot dan untuk mendapatkan polarisasi

linier antena digunakan teknik beamsquint seperti yang telah ditunjukkan pada

Gambar 2.5. dengan persamaan yaitu:

1 = + arctan ∅ ∅ ∅ (2.1)

2 = + arctan ∅ ∅ ∅ (2.2)

Dimana:

θ 1 = adalah sudut kemiringan slot 1

θ 2 = adalah sudut kemiringan slot 2

θ T = adalah sudut beamsquint pada arah azimuth

 = adalah sudut azimuth dari posisi slot 1 dan slot 2

T = adalah sudut beamsquint pada arah azimuth.

2. Pengaturan Letak Posisi Slot Antena

Pasangan slot pada antena yang membentuk polariasasi antena disebut juga

dengan unit radiator [20]. Pengaturan untuk meletakkan posisi dan kemiringan unit

radiator harus dihitung dan di gambarkan dengan teliti, karena sedikit saja

kesalahan maka akan mengurangi unjuk kerja antena yang akan dihasilkan seperti

yang ditujukkan pada Gambar 2.6.



II-7

Gambar 2.6. Geometri pengaturan posisi unit radiasi

(Sumber: Teddy Purnamirza,2013)

Jarak titik pusat unit radiasi antena seperti terlihat pada Gambar 2.6.

dinyatakan dalam persamaan berikut:

	 		 ∅ 	∅ (2.3)

Dimana 	√
Persamaan untuk Jarak dari dua unit radiator pada cincin yang berbeda

(arah radial) adalah sebagai berikut:

	 	 	 		 ∅ 	∅ (2.4)

Jarak antara dua unit radiasi pada cincin yang sama (arah azimuth) adalah

dinyatakan sebagai berikut:

∅	 	 	 		 	 (2.5)

Dimana :

λg adalah panjang gelombang sinyal didalam cavity antena

εr adalah permitivitas relatif cavity antena
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θ T adalah sudut beamsquint pada arah elevasi

 adalah sudut azimuth dari posisi slot 1 dan slot 2

T adalah sudut beamsquint pada arah azimuth

n adalah nomor cincin (1,2,3….)

q adalah nomor integer (1,2, 3…) yang menyatakan jarak cincin terdalam dari pusat

antena

p adalah jumlah unit radiasi pada cincin yang terdalam

Karena jarak dari titik pusat unit radiasi ke slot 1 dan slot 2 adalah λg/4, maka

berdasarkan persaman 3, jarak slot dari pusat antena dapat dinyatakan sebagai

berikut:

( . )	 		 (∅ 	∅ ) (2.6)

3. Panjang Slot

Slot di seluruh permukaan radiasi memiliki panjang yang sama, akan tetapi

dalam persamaan berbeda, untuk mendapatkan iluminasi yang seragam pada

permukaan radiasi, maka jarak slot diukur dari titik pusat antena, sehingga semakin

jauh jarak slot dari titik pusat antena, maka semakin panjang slot tersebut [20].

Panjang slot merupakan variabel sebagai fungsi ρ, adapun persamaannya

adalah sebagai berikut:

	 . × 	 . 	× (2.7)

Formula pada persamaan 8 adalah formula pendekatan. Untuk mendapatkan

formula yang paling akurat, perlu dilakukan pengukuran dan percobaan. Pada

penelitian digunakan VBA software untuk merancang antena RLSA. VBA software

merupakan bahasa pemrograman yang didalamnya berisi urutan persamaan rumus

untuk merancang antena RLSA yang diinputkan kedalam CST software. Sehingga

perancangan antena RLSA dapat dilakukan secara otomatis hanya dengan

menginputkan nilai parameter antena, dengan VBA software perancangan antena

RLSA dapat dilakukan secara mudah dan cepat.
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2.2. Sistem Kerja Antena RLSA

Antena RLSA tersusun dari dua unit tembaga sebagai radiating antena dan ground

antena, kemudian bahan polypropylene sebagai cavity antena. Radiating antena RLSA

terdiri dari susunan slot yang telah dirancang sedemikian hingga untuk menghasilkan pola

radiasi yang baik. Pada saat daya masuk ke antena melalui feeder antena, daya tersebut

akan dipancarkan melalui lubang-lubang slot yang ada pada bagian radiating antena, slot

yang ada pada elemen radiating antena RLSA mempengaruhi pembentukan pola radiasi

dari antena tersebut.

Diameter antena juga mempengaruhi unjuk kerja antena, karena semakin besar

diameter antena maka slot antena juga akan semakin banyak sehingga pola pancara daya

akan semakin besar (gain akan semakin kecil), terlalu besar diameter antena juga tidak

baik untuk unjuk kerja antena. Daya yang masuk ke dalam antena akan disalurkan ke

seluruh permukaan antena. Slot yang berada dekat dengan feeder akan meradiasikan daya

yang paling besar, sedangkan posisi slot yang berada semakin jauh dari feeder antena akan

mendapatkan daya yang semakin kecil. Untuk itu maka dirancang sebuah antena RLSA

yang memiliki slot yang telah ditentukan sedemikian rupa sehingga diperoleh antena

RLSA yang memiliki pola pancaran optimal, hingga menjawab kebutuhan untuk sistem

komunikasi wireless.

Untuk menjelaskan bagaimana antena RLSA bekerja, maka akan digambarkan pada

Gambar 2.7. berikut.

Gambar 2.7. Sistem kerja antena RLSA

(Sumber: Teddy Purnamirza,2013)
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Gambar 2.8. Pasangan slot antena pembentuk pola radiasi antena RLSA

(Sumber: Teddy Purnamirza,2013)

Antena RLSA memiliki feeder yang berfungsi sebagai pensupplay daya dari

sumber ke antena RLSA seperti pada Gambar 2.7. daya dari sumber antena lalu akan

dikeluarkan dari feeder antena dan akan di pandu oleh cavity antena ke seluruh bagian

cavity antena, pada Gambar 2.7. terlihat bahwa daya yang dipandu melalui cavity antena

akan semakin melemah dikarenakan daya akan diradiasikan melalui setiap pasangan slot

yang dilalui oleh daya tersebut. Gambar 2.8. merupakan contoh pasangan slot antena yang

meradiasikan daya yang dikeluarkan dari feeder antena dan diradiasikan melalui pasangan

slot antena yang ada pada bagian radiating antena RLSA.

2.3. Parameter antena RLSA yang di ukur

2.3.1. Pola Radiasi

Pola radiasi merupakan plot tiga dimensi yang menggambarkan distribusi

sinyal yang dipancarkan oleh sebuah antena sebagai fungsi dari koordinat [23].

Pola radiasi terbentuk dari dua bidang irisan yaitu, pada arah azimuth dan elevasi.

Pola radiasi antena menjelaskan bagaimana suatu antena meradiasikan daya ke

ruang bebas dan bagaimana suatu antena menerima daya dari ruang bebas.

Antena RLSA yang dirancang memiliki pola radiasi directional. Pola

radiasi directional merupakan pola dari daya yang dipancarkan antena terfokus

pada satu titik tertentu saja.
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2.3.2. Gain

Gain adalah karakter dari antena atau kemampuan antena untuk

mengarahkan radiasi sinyalnya berdasarkan direktifitas dan efisiensi yang dimiliki

antena [23-25]. Satuan dari gain adalah desibel (dB). Gain pada antena juga

dipengaruhi oleh frekuensi kerja yang digunakan dalam perancangan antenanya.

Gain dihitung menggunakan rumus:= 	 	× (2.8)

Pada satun decibel dapat dituliskan menjadi :

= 	 − 	 	 + 	 	( ) (2.9)

Dimana :

= Gain antena

= Gain standar antena

= Daya yang dikirim antena

= Daya yang diterima antena

2.3.3. Bandwidth

Bandwidth adalah rentang frekuensi kerja antena, dimana antena dapat

memancarkan dan menerima daya gelombang elektromagnetik dengan baik [23].

Bandwidth dinyatakan dalam bentuk :

BW = fu – fL (2.10)

Dimana :

BW = Bandwidth

fu = frekuensi diatas frekuensi center (fc)

fL = frekuensi dibawah frekuensi center (fc)

Antena RLSA yang telah disimulasikan menggunakan frekuensi kerja 5,8

GHz untuk penerima siaran televisi satelit dan komunikasi wireless yang merujuk
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kepada IEEE 802.11a. Karena antena masuk ke dalam frekuensi band SHF (Super

High Frekuensi) untuk aplikasi komunikasi wireless dan TV satelit [22].

Pada frekuensi 5 GHz ada tiga frekuensi band yang digunakan yaitu low

frekuensi band pada 5,17 GHz – 5,33 GHz, medium frekuensi band pada 5,49 GHz

– 5,73 GHz, dan High frekuesi band pada 5,73 GHz – 5,83 GHz. Frekuensi 5,8

GHz yang dipilih karena frekuensi ini banyak digunakan karena memiliki

kecepatan transfer data hingga 54 Mbps dan bersifat free licence.

Frekuensi Band Rentang Frekuensi
VLF (Very Low Frequency ) 3 - 30 KHz
LF (Low Frequency ) 30 - 300 KHz
MF (Medium Frequency ) 300 KHz  - 3 MHz
HF (High Frequency ) 3  - 30 MHz
VHF (Very High Frequency ) 30 - 300 MHz
UHF (Ultra High Frequency ) 300 MHz - 3 GHz
SHF (Super High Frequency ) 3 - 30 GHz
EHF (Extra High Frequency ) 30 - 300 GHz

Tabel 2.1. Frekuensi band

(Sumber : Setiawan,2014)

2.3.4. Beamwidth

Beamwidth adalah besarnya sudut berkas pola pancaran utama (main lobe)

yang dihitung pada titik -3 dB menurun dari puncak lobe utama. -3 dB merupakan

batas dimana antena dapat meradiasikan daya sebesar 50% ke udara dan 50% daya

akan direfleksikan kembali ke sumber catu daya.

2.3.5. VSWR dan Return loss

VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) merupakan perbandingan amplitudo

gelombang berdiri (standing wave) maksimum dan minimum. Nilai VSWR

dipengaruhi oleh impedansi input, karena impedansi antena penting untuk

pemindahan daya dari sumber ke antena dan pemindahan daya dari antena ke

penerima sehingga impedansi antena harus match (50 Ω). Pada prakteknya VSWR

berbanding lurus dengan return loss antena. Return loss merupapakan gambaran

dari ketidakcocokan antara antena dengan transmitter input. Dalam perancangan

sebuah antena parameter VSWR dan return loss selalu menjadi fokus utama, nilai

VSWR dan return loss berpengaruh pada unjuk kerja dari antena yang dirancang.

Semakin besar nilai VSWR maka daya yang direfleksikan juga semakin besar
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sehingga unjuk kerja antena semakin kurang baik dan sebaliknya, semakin kecil

nilai VSWR maka daya yang direfleksikan juga akan semakin kecil sehingga unjuk

kerja dari antena yang dirancang akan semakin baik [23-25]. Kondisi yang paling

baik adalah ketika nilai VSWR bernilai 1 yang berarti tidak ada tegangan yang

kembali ke pemancar ( − ).

Koefisien refleksi merupakan perbandingan antara tegangan yang kembali

kepemancar ( − ) dengan tegangan yang datang menuju beban ( + ).

Koefisien refleksi dinyatakan dalam bentuk :

Г = (2.11)

Dimana:

Г = Koefisien refleksi− = Tegangan yang kembeli ke pemancar/sumber+ = Tegangan yang datang menuju beban

Sedangakan hubungan VSWR dan koefisien refleksi dinyatakan dalam bentuk := |Г|	|Г| (2.12)

Hubungan return loss dan koefisien refleksi dinyatakan dalam bentuk :

= 10 log Г	( ) (2.13)

Antena yang baik memiliki return loss dibawah -10 dB yaitu 90% daya dapat

diserap antena dan 10%-nya terpantul kembali kesumber antena.

2.4. Faktor Penyebab Refleksi Signal Antena RLSA

Ada dua faktor yang menyebabkan refleksi signal pada antena RLSA yaitu refleksi

signal yang terjadi disebabkan oleh daya input seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.9. dan

refleksi signal yang disebabkan karena slot antena seperti yang ditunjukkan dalam Gambar

2.10.

2.4.1. Refleksi signal karena sisa daya

Antena RLSA memiliki feeder yang terpasang ditengah antena, feeder antena

memiliki fungsi sebagai pensupplay daya dari sumber ke antena RLSA, seperti ditunjukkan
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dalam Gambar 2.9, daya yang dikeluarkan dari feeder akan dipandu oleh cavity antena ke

seluruh bagian cavity antena dan kemudian akan diradiasikan melalui slot yang dilaluinya.

Hal ini menyebabkan semakin jauh posisi slot dari feeder antena maka daya yang

didapatkan akan semakin kecil, dan semakin kecil permukaan antena RLSA maka akan

membuat banyak daya yang tersisa.

Gambar 2.9. Refleksi signal yang disebabkan oleh daya yang tersisa

(Sumber: Teddy Purnamirza,2013)

2.4.2. Refleksi signal karena tercermin daya dari slot

Slot antena RLSA juga dapat menyebabkan refleksi signal dari daya yang

diinputkan ke dalam antena, seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 2.10. panah yang

berwarna abu-abu menjelaskan daya yang datang dari feeder antena dan panah yang

berwarna hitam menjelaskan daya yang direfleksikan oleh slot antena.

Gambar 2.10. Refleksi signal yang disebabkan oleh slot antena RLSA

(Sumber: Teddy Purnamirza,2013)
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2.5. Peralatan yang Digunakan Dalam Penelitian

Peralatan yang digunakan untuk melakukan perancangan dan pengukuran hasil

fabrikasi antena RLSA terdiri dari dua perangkat yaitu perangkat lunak dan perangkat

keras:

2.5.1. Perangkat lunak (Software)

Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Computer Simulation Teknology (CST) Studio Suit merupakan perangkat lunak

simulasi elektromagnetik yang digunakan untuk mendesain dan

mensimulasikan antena RLSA.

2. Virtual basic Application (VBA)

VBA merupakan sebuah bahasa pemrograman yang dirancang untuk mengatur

struktur antena RLSA yang nantinya dapat dengan mudah menggambarkan

antena yang diinginkan.

3. SigmaPlot 10.0

SigmaPlot berfungsi sebagai perangkat lunak yang digunakan untuk

menampilkan data simulasi dan pengukuran dalam bermacam-macam bentuk

grafik yang dibutuhkan.

4. Microsoft Excel 2010

Perangkat lunak ini digunakan untuk mengolah data dengan persamaan

matematis.

2.5.2. Perangkat keras (Hardware)

Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Anechoic Chamber

Anechoic Chamber merupakan suatu perangkat yang berfungsi untuk

mengukur polaradiasi dan gain antena. ada dua jenis Anechoic Chamber yang

ada saat ini yaitu Anechoic Chamber 2D dan Anechoic Chamber 3D. Pada

penelitian ini, Anechoic Chamber 2D yang digunakan untuk mengukur pola

radiasi antena RLSA.

2. Network Analyzer

Alat ini digunakan untuk pengukuran parameter port tunggal (dalam penelitian

ini digunakan untuk mengukur return loss antena RLSA).


