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Tip & Trik Belajar 

a. Tahap Pertama, andalkan daya ingat … kerjakan sendiri seluruh soal tanpa melihat 

buku. Soal yang tidak  bisa dikerjakan dikosongi dulu 

b. Tahap Kedua, … buka buku !...kerjakan soal yang tidak bisa dikerjakan di tahap 

pertama  

c. Tahap Ketiga, … koreksi !. Teliti kembali masing-masing jawaban dengan sepenuhnya 

bebas membuka buku dan betulkan jawaban yang dianggap salah  

d. Sepenuhnya jangan mencontek. Gunakan kalimat sendiri dan percaya pada 

kemampuan diri sendiri saja !! 

 

Antena Sebagai Sumber Titik & Teori Resiprositas Carson:  

1. Apa gunanya konsep antena dipandang sebagai sumber titik ?  

2. Jelaskan dengan kalimatmu sendiri tentang Teori Resiprositas Carson  

 

Direktifitas dan Gain  

3. Intensitas radiasi ternormalisasi suatu antena dinyatakan sebagai : 
φθ 32

sinsin=U
 untuk 

πφπθ ≤≤≤≤ 0;0
dan nol untuk lainnya. Tentukan diretivity secara exact dan pendekatan.  

 

4. Suatu antena dengan impedansi input 60 ohm lossless, dihubungkan dengan saluran transmisi 

50 ohm. Pola radiasi sesuai persamaan 
φθ sinsin
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0UU =
 dengan batas-batas 0<φ<π dan 

0<θ<π, maka carilah :  

a. Direktifitas antena tersebut 

b. Efisiensi sistem antena (terintegrasi dengan saluran transmisi) 

c. Gain sistem antena tersebut  

 

5. Pattern suatu antena sbb: 
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(a) Gambarkan diagram arahnya! 

(b) Cari harga Direktivitas antena tsb dengan cara pendekatan! 

 

6. Diketahui pattern medan jauh sebuah antena sbb : 
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Hitung Direktivitas menggunakan : 

a) Ekspresi Eksak. 

b) Pendekatan. 

c) Bandingkan hasil (a) dan (b) berikan kesimpulannya 



 

7. Suatu sistem antena memancarkan intensitas medan jauh dengan persamaan berikut :  

  E(θ,φ) = Em [sin θ . cos
3φ]

1/2
  ; untuk 0 ≤ θ ≤ π dan |φ| ≤ π 

E(θ,φ) = 0    ; untuk θ dan φ lainnya 

 Maka,  

a) Hitunglah direktivitasnya secara eksakt ! 

b) Hitung lagi directivitasnya secara pendekatan dari penentuan luas berkas 

berdasarkan lebar berkas masing-masing arah, kemudian hitung kesalahan-nya 

(dalam persen), dan berikan komentar tentang kesalahan tersebut ! 

 

8. Diketahui suatu antena Yagi  dengan efisiensi 85% memiliki  gain sebesar 20 dB terhadap 

antena dipole ½λ  yang memiliki efisiensi 100%. Jika antena Yagi tersebut memiliki pola 

pancar unidirectional dan simetris terhadap sumbunya, maka hitunglah : 

a) Gain antena Yagi terhadap antena isotropis (diketahui gain antena dipole ½λ 

terhadap antena isotropis = 2,14 dBi ) 

b) Lebar berkas antena Yagi tersebut 

c) Aperture efektif antena Yagi tersebut (untuk frekuensi 100 MHz) 

 

9. Hitung directivity secara eksak dan cara pendekatan suatu antena yang memiliki diagram 

arah: 

(i) U = Um sin θ sin
2
 φ 

(ii) U = Um sin
3
 θ sin

3
 φ 

U mempunyai harga untuk 0 =<θ =< π dan 0 =< φ =< π. Bandingkan antara (i) dan (ii), apa 

kesimpulan anda? 

 

10. Antena corong kerucut dipasang tegak lurus searah sumbu z-positif di atas ground-

plane, sehingga memiliki field pattern bersifat simetris rotasional (bukan fungsi φ), yaitu: 
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a. Hitung Half-Power Beam-Width (HPBW)! 

b. Hitung Direktivitas dari pendekatan Krauss (eksak)! 

c. Gambarkan diagram arah intensitas radiasi U(θ)! 

 

Konsep Aperture dan Friis Pathloss  

11. Pada suatu titik penerimaan berjarak 10 km dari sumber isotropik yang berada di ruang 

bebas terukur intensitas medan listrik dengan amplitudo 20 µV/m. Gelombang tersebut 

dari sumbernya dipancarkan pada frekuensi 100 MHz, 

a) Hitung daya pancar dari sumber isotropik tersebut [Watt] dan redaman lintasan (path 

loss) dari sumber ke titik penerimaan tersebut [dB] ! 

b) Jika pada titik penerimaan tersebut digunakan suatu antena tertentu, diinginkan agar 

terukur daya keluarannya -80 dBm, hitung luas tangkap (apperture) efektif [m
2
] dan 

penguatan (gain) antena penerima tersebut [dB] ! 



 

 

12. Pengukuran penguatan (gain) dua buah antena yang identik dilakukan pada frekuensi 

operasinya 100 MHz. Satu antena dipasangkan pada pemancar dan antena lainnya 

dipasangkan pada penerima yang dipisahkan oleh jarak 200 meter. Ketika pemancar 

memberikan daya keluaran 1 mW, pada masukan penerima terukur daya –50 dBm. 

Redaman saluran transmisi di pemancar dan penerima sama besar, masing-masing 3 dB. 

a) Hitunglah penguatan (gain) masing-masing antena tersebut ! 

b) Sebutkan beberapa penyebab kesalahan pada metode pengukuran yang digunakan ! 

 

13. Pada suatu titik penerimaan berjarak 10 km dari sumber isotropik yang berada di ruang 

bebas terukur intensitas medan listrik dengan amplitudo 10 µV/m. Gelombang tersebut 

dari sumbernya dipancarkan pada frekuensi 300 MHz, 

a. Hitung daya pancar dari sumber isotropik tersebut [Watt] dan redaman lintasan 

(path loss) dari sumber ke titik penerimaan tersebut [dB] ! 

b. Jika pada titik penerimaan tersebut digunakan suatu antena tertentu, diinginkan 

agar terukur daya keluarannya   -80 dBm, hitung luas tangkap (aperture) efektif [m
2
] 

dan penguatan (gain) antena penerima tersebut [dB] ! 

 

14. Sebuah penerima yang mempuyai impedansi input 75 ohm disyaratkan agar sinyal 

minimum yang diterima adalah 75 µV. Penerima tersebut dihubungkan dengan saluran 

transmisi sepanjang 10 m dengan redaman 0,058 Np/m dan kemudian dihubungkan 

dengan antena 7 dBi. Hitunglah kuat medan listrik minimum sekitar antena penerima 

tersebut jika frekuensi operasinya 250 MHz. 

 

15. Dua pesawat ruang angkasa dipisahkan dengan jarak 10
5
 km. Masing-masing pesawat 

mempunyai antena dengan D = 1000 dan beroperasi pada frekuensi 2,5 GHz. Jika 

penerima di pesawat A membutuhkan level sinyal terima 20 dB di atas 1 pW, berapa 

daya transmitter yang dibutuhkan pada pesawat B untuk mencapai level sinyal ini  

 
Polarisasi gelombang EM  

16. Suatu antena dengan gain 30 dB berada dalam gelombang elektromagnetik sebesar 10 

µV/m. Jika redaman saluran transmisi ke penerima 3 dB dengan PLF 80% dan bekerja 

pada frekuensi 2 GHz. Berapa dBm daya yang dapat dimanfaatkan oleh penerima ? 

 

17. Sebuah gelombang yang terpolarisasi sirkular, merambat ke arah z positif, dengan 

karakteristik sbb : 
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.  

Hitung PLF (Polarization Loss Factor) dalam dB dan apa yang terjadi dengan daya yang 

diterima jika antena penerima mempunyai polarisasi sbb: 

a) Sirkular Right-Hand  

b) Sirkular Left-Hand 

c) Linier 

 

18. Sebuah gelombang yang terpolarisasi sirkular, merambat ke arah z positif, diterima oleh 

sebuah antena yang terpolarisasi eliptis dengan karakteristik pattern di main lobe sbb : 
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; dengan ( )φθ ,,rf adalah fungsi yang menggambarkan variasi 

medan di antena.  

Hitung PLF (Polarization Loss Factor) dalam dB jika sebuah gelombang datang dengan 

polarisasi : 

a. Sirkular Right-Hand  

b. Sirkular Left-Hand 

c. Berikan kesimpulan dari jawaban yang diperoleh dalam (a) dan (b) 

 

19.  


