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BAB III

PERANCANGAN ANTENA PARABOLA

3.1 Perancangan Antena Parabola

Merancang sebuah antena parabola, langkah pertama yang harus diketahui

yakni frekuensi kerja yang akan digunakan. antena parabola yang akan dirancang

diperuntukkan bagi teknologi WiFi yang bekerja pada frekuensi ISM. Frekuensi ISM

bekerja pada 2,4 - 2,475 GHz.

Untuk mendapatkan panjang gelombang ISM, digunakan rumus (2.1), maka

panjang gelombang frekuensi ISM, L=X:

300.000.000 n„e
L^ = 0.125 m - 12,5 cm =125 mm (3.1)

240.000.000.000 v '

Panjang di atas dinamakan panjang teoritis, namun dalam pelaksanaannya panjang

tersebut tidak selalu seperti perhitungan.

3.2 Perancangan elemen antena Parabola

3.2.1 Perancangan elemen feeder

feeder merupakan elemen terpenting dalam pembuatan antena parabola yang

berfungsi untuk mengumpankan sinyal untuk arah pancar dan arah terima. Digunakan

pralon dengan diameter 3 inci/9,017cm karena memenuhi syarat untuk 0,60

A<D<0,75 A atau berkisar antara 7,4cm - 9,3cm. Jika sebuah peralon 3 inci akan

dibuat feeder untuk frekuensi 2437 MHz (Channel 6 Wifi) maka mountingnya adalah

sebagai berikut:
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Gambar 3.1 Elemen feeder

Keterangan:

D : Diameter Feeder/pipa PVC

Xg/4 : Posisi RF Feed

Va X/g : Panjang Feeder/pipaPVC yang dilapisi alumunium foil

Dirancang sebuah feeder dengan jari-jari penampan circular waveguide 89mm/3inci

maka akan diperoleh sebuah perhitungan sebagai berikut:

Diketahui:

D = 90,17mm;

Diperoleh:

r = D/2

= 90,17mm/2

= 45,085mm

= 0,045085cm

X =3x106/2437xl06



- 123,102mm

X/4 =123,102mm/4

= 30,7755mm

Dimana:

Ao= 3.4 r - 3.4 x 45.085 = 153.289 mm

Xg =X/Vl-(VAo)

-123,102/Vl-(123,102/153,289)2

= 123,102/^1-0,645

= 123,102/0,596

= 206,547mm

A.g/4 = 206,547/4

= 51,637mm

-5,1637cm

Tabel 3.1 Perhitungan elemen feeder

Freq. Wifi f 2.437 GHz

L 123.102 mm

X/4 30,7755 mm

Diameter feeder D 90,17 mm

Posisi RF feed A.g/4 51,637 mm

Panjang feeder V*Xg 154,9 mm
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3.2.2 Perancangan elemen reflektor

Reflektor merupakan elemen yang berbentuk cekungan parabola yang prinsip

kerjanya adalah seperti cermin cekung di mana sinyal yang datang dari arah depan

akan difokuskan pada titik fokusnya dan di titik inilah terdapat level sinyal paling

tinggi.

Karena reflektor dalam perancangan parabola berupa wajan yang ukurannya

sudah ada, yaitu dengan diameter (D) sebesar 40 cm dan kedalaman (dept) sedalam

10cm sehingga didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut:

Diketahui:

D : 40cm

d : 9cm

d

f

Gambar 3.2 Elemen reflektor



diperoleh:

F = D2/(16xd)

= 402/(16x9)

- 1600/144

= 11,1cm

Tabel 3.2 Perhitungan elemen reflektor
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D(m) d(m) f(m) G(dB)

0,40 0,9 0,0111 15,4

40 9 11,1 ^Dalam cm

3.3 Penguatan / gain

Gain antena memegang peran yang penting dalam perencanaan antena. Gain

antena ini digunakan untuk mendapatkan kehandalan sistem wireless yang digunakan,

persamaan gain antena parabola (2.31).

Diperoleh gain antena parabola:

G - 10 Log Eff + 20 log f + 20Log D + 20.4 (3.2)

Apabila diketahui:

Diameter (d) : 40 cm = 0.40 m

Frekuensi (0 : 2.4 GHz

Effisiensi : 0.4
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G - 10 Log 0.4 + 20 Log 2.4 + 20 Log 0.40 + 20.4 - 16,2 dB

3.4 Penggunaan antena parabola dengan alat wireless

3.4.1 Pemilihan kabel perantara

Kabel yang digunakan dalam perancangan antena parabola ini ada dua macam

jeis, yaitu kabel USB dan kabel UTP. Jika jarak antena dengan laptop tidak telalu

jauh maka dapat menggunakan kabel USB saja, dengan demikian antena parabola

akan dapat langsung dihubungkan ke laptop. Akan tetapi jika jaraknya terialu jauh

kabel USB diperpanjang dengan cara memotong menjadi dua bagian dan disambung

dengan kabel UTP. Jika data tidak dapat sampai ke laptop maka dapat ditambahkan

USB repeater.

3.4.2 Penggunaan antena parabola dengan perangkat wireless

Antena ini akan di fungsikan pada sisi Tx dan Rx, namun yang akan dijadikan

sebagai perbandingan hanya ada pada sisi Tx. Sehingga dalam pelaksanaannya akan

terlihat perbedaan hasil sinyal yang dipancarkan antara antena dipole dengan antena

parabola yang akan diterima Rx, sedangkan antenna pada sisi Rx akan selalu

menggunakan antena parabola sebagai penerima parabola. Pada sisi transmitter

antena akan digunakan dengan perangkat acces point, sedangkan pada sisi receiver

akan dipasang USB SMCWUSB-G.
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Gambar 3.3 Antena parabola pada wireless LAN
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