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Tips & 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 !! 

 

Review Elektromagnetika II : Saluran Transmisi & Matching Impedansi  

1. Suatu pemancar dengan f = 100 MHz dan impedansi 50 Ω dihubungkan dengan beban 150 Ω 

oleh saluran koaksial dengan Z0 = 50 Ω dan redaman sepanjang saluran 4 dB. Berapakah VSWR 

pada output pemancar ? Rancang penyesuaian impedansi dengan menggunakan transformator 

λ/4 ? 

 

2. Suatu saluran transmisi tanpa rugi (loss less) berimpedansi 70 Ω dengan permitivitas relatif 2,1 

yang beroperaasi  pada frekuensi sebesar 320 MHz mempunyai beban sebesar 50 Ω dengan 

sudut fasa 30
0
. saluran ini aka dimatching dengan cara memasang paralel suatu stub hubung 

singkat berimpedansi 50 Ω dengan permitivitas relatif 2,3. Bila stub ini harus diletakkan paling 

dekat sejauh 5 cm dari beban, tentukan panjang stub ? 

 

3. Suatu antena susunan terdiri dari tiga dipole-λ/2 horizontal side-by-side dengan semua jarak 

antar-elemen berdekatan λ/4. Elemen ke-2 dan ke-3 merupakan elemen parasit yang dihubung-

singkat dan tidak beri arus catuan. Elemen ke-1 dicatu oleh generator yang memiliki impedansi 

internal (50 + j 25) Ω dengan tegangan maksimum 2,83 V. Masing-masing elemen dianggap 

lossless, sehingga tidak menyebabkan terjadinya dissipasi daya. 

a. Hitunglah arus yang mengalir pada masing-masing elemen! 

b. Hitunglah impedansi antena pada titik catu elemen-1! 

c. Tanpa dilakukan matching, hitunglah daya catuan, daya pantul, dan daya pancar! 

 

4. Empat antena dipole λ/2 disusun seperti sebuah bujur sangkar (gambar dilihat dari atas) dengan 

panjang sisi λ/4. Beda fasa antara satu antena dan antena berikutnya adalah 90o. 

a. Tentukan impedansi masing-masing antena. 

b. Buat desain pencatuannya 

 

 

 

5. Tiga elemen dipole λ/2 horisontal side by side bersusun linier dengan 

spasi antar elemen adalah λ/2, sedemikian hingga tampak atasnya 

seperti tergambar di samping ini. Semua elemen dicatu dengan 

amplitudo arus-arus non uniform dengan perbandingan amplitudo arus 

1:2:1 dengan beda fasa antar elemen yang bersebelahan adalah 90o 
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(elemen antena sebelah kanan berfasa 90° mendahului antena sebelah kiri) dan referensi adalah 

antena 1 (sudut fasa 0o). Hitung impedasi yang dirasakan oleh masing-masing elemen 

 

 
6. Empat elemen dipole λ/2 vertikal side 

by side bersusun segi-empat sedemikian 

hingga tampak atasnya seperti 

tergambar di samping ini. 

Keempat elemen dicatu dengan 

amplitude arus-arus seragam. Fasa 

catuan arus elemen-2 tertinggal 90
o
 dari 

elemen -1, elemen-3 tertinggal 90
o
 dari 

elemen-2, dan elemen-4 tertinggal 90
o
 

dari elemen-3. Jarak semua elemen ke 

titik O seragam, yaitu a = 3λ/8. system 

antena ini beroperasi di frekuensi 300 

MHz. Kecepatan gelombang di dalam 

semua saluran transmisi yang digunakan 

dianggap sama dengan di udara, yaitu 

3.108 m/dt 

 

a. Untuk perubahan arah secara horizontal, turunkan factor susunan [EN(ф)] antenna susunan 

tersebut dan buatlah plot untuk –π ≤ ф ≤ π, dengan titik O sebagai referensi 

b. Hitung impedansi (kompleks) pada titik catu masing-masing elemen 

c. Rancanglah system pencatuan berikut matching impedansinya 

 

7.   
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