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BAB II
DASAR TEORI 

II.1.  Organisasi sistem komputer.
Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa sebuah komputer dapat berfungsi sebagai pengendali sebuah peralatan. Pencari posisi sumber radio FM merupakan salah satu peralatan yang dalam prosesnya dikendalikan oleh komputer tersebut. Tetapi dalam pelaksanaannya, komputer masih membutuhkan sebuah penghubung antara komputer itu dengan alat tersebut yang kita kenal dengan perantara. 
Sebuah sistem komputer terbagi atas beberapa bagian yang tiap bagian memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling terkait satu dengan yang lainnya. 
Bagian-bagian dari sistem komputer tersebut adalah :  
-	Pengolah pusat (CPU / Central Processing Unit) 
-	Pengingat (Memory)
-	Input Output (I/O)
Tiap-tiap bagian komputer tersebut dihubungkan dengan jalur (BUS) seperti jalur alamat, jalur data dan jalur kendali .





BUS DATA


I/O


CPU


PENGINGAT
KONTROL
KONTROL
BUS ALAMAT








Gambar 1. Diagram blok sistem komputer.
II.1.1.	Pengolah pusat (CPU)
Pengolah pusat yang biasa disebut mikroprosesor adalah merupakan komponen utama sebuah sistem komputer, karena semua kinerja komputer dikendalikan oleh pengolah pusat tersebut. Selain mengendalikan kerja komputer, pengolah pusat juga bekerja memproses setiap instruksi dan data. Instruksi diambil dari pengingat kemudian diproses dalam pengolah pusat untuk selanjutnya akan menjadi serangkaian tindakan.
Dalam pengolah pusat terdapat beberapa bagian internal yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing :
a. ALU (Arithmatic Logic Unit)
Digunakan untuk melakukan operasi aritmatika dan logika antara lain penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, NOT, AND, OR, XOR.
b. Register
Digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara data dan instruksi yang akan diproses. 
c. Program Counter
Digunakan untuk menghitung dan mengingat lokasi memori yang digunakan.

II.1.2.	Pengingat
Pengingat atau sering disebut memori adalah tempat untuk menyimpan instruksi dan data. Pengingat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu :
a. ROM (Read Only Memory).
ROM adalah sebuah pengingat yang hanya dapat dibaca saja. ROM tersebut berbentuk chip yang berisi program yang dikenal dengan BIOS (Basic Input Output System), yaitu suatu set program yang mengontrol transfer informasi antara CPU dengan alat masukan keluaran. 
ROM termasuk pengingat yang bersifat permanen (non volatile), yaitu pada saat daya listrik mati, data dalam ROM akan tetap tersimpan.
b. RAM (Random Acces Memory)
RAM adalah pengingat yang bertugas sebagai lembar kerja dari mikroprosessor. Didalam RAM inilah ditempatkan data-data dan program yang akan diolah oleh mikroprosesor. RAM ini merupakan pengingat yang bisa dibaca dan ditulis, data yang ada didalamnya bersifat sementara (volatile), yaitu pada saat daya listrik mati, data dalam RAM akan tetap hilang.

II.1.3.	Masukan/Keluaran
Masukan/Keluaran dalam bahasa komputer sering disebut dengan I/O. I/O  adalah piranti yang berfungsi sebagai penghubung antara komputer dengan peralatan di luar komputer, seperti keyboard, monitor, printer, modem dan sebagainya.  I/O dapat berupa port serial atau port parallel dimana dapat mengirim atau menerima data dari dan ke dalam komputer. Peralatan I/O terhubung dengan CPU melalui antarmuka (I/O interface).

II.1.4.	Bus
Bus dalam sistem komputer adalah jalur parallel yang menghubungkan anatara CPU, I/O dan Memori. Dengan adanya jalur (Bus) tersebut maka antara CPU, Memori dan I/O dapat saling berkomunikasi. Dalam  sistem komputer terdapat tiga macam Bus, yaitu :
a.	Bus alamat
Bus alamat digunakan untuk mengalamati pengingat dan I/O. Bus Alamat merupakan bus satu arah dari CPU ke bagian lain.


b.	Bus data
Bus data berfungsi untuk menyalurkan data dari CPU ke Memori atau dari CPU ke I/O atau sebaliknya, sehingga bus data disebut dengan bus dua arah (Bidirectional). Ada beberapa piranti terhubung ke bus data, tetapi hanya ada satu piranti yang diperbolehkan aktif sedangkan yang lain harus dalam keadaan mengambang bila tidak aktif. Untuk itu diperlukan bus alamat untuk memilih piranti yang aktif sehingga tidak terjadi benturan data.
c.	Bus kendali
Digunakan untuk mengendalikan piranti pengingat atau I/O atau piranti-piranti lain yang dipasang pada bus data maupun bus alamat. Pengendalian tersebut dilakukan oleh CPU.

II.2.  Slot Pengembangan
Dalam sistem komputer terdapat slot pengembangan yang masing –masing memiliki 62 kaki (pin). Slot pengembangan dipakai sebagai terminal bagi komputer untuk berhubungan dengan piranti luar.
Semua peralatan masukan keluaran untuk dapat berhubungan dengan unit pengolah pusat harus melalui pengantara atau penyesuai yang biasanya lebih dikenal dengan Kartu (Card). Kartu-kartu yang digunakan dalam sistem komputer biasanya diberikan sesuai dengan peralatan masukan keluaran yang dihubungkannya, antara lain dapat disebut sebagai berikut :

-	Monitor Color Grapics Card.
-	Disk Drive Card.
-	Parallel Printer Card.
Tiap kartu selalu dihubungkan dengan unit pengolah pusat melalui slot-slot yang telah disediakan pada rangkaian untuk sistem board komputer.
Menurut fungsinya, ke 62 kaki pda slot dapat dibagi menjadi  8 kelompok  sebagai berikut :
-	Jalur Data (Data Bus).
-	Jalur Alamat (Address Bus).
-	Jalur Kendali Baca dan Tulis (Read and Write).
-	Saluran Detak (Clock) dan Pewaktu (Timing).
-	Saluran Kendali Penyela/Interupsi (Interrupt).
-	Saluran Kendali DMA (Direct Memory Acces).
-	Saluran Catu Daya.
-	Reset.
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Tabel 1. Susunan kaki-kaki kanal perluasan ISA.

Berikut adalah penjelasan tentang sinyal-sinyal pada slot secara terinci :
Nama Sinyal
Arah Sinyal
Keterangan
OSC
0
Oscilator
Keluaran dari jalur ini adalah denyut pulsa dengan frekuensi 14,31818 MHz, Duty cycle 50%
CLK
0
Clock
Merupakan sinyal detak yang dipergunakan untuk kerja dengan frekuensi 4,777 MHz yang diperoleh dari membagi tiga keluaran oscilator duty cycle 33%
Reset DRV
0
Reset Driver
Aktif tinggi, digunakan reset atau inisialisasi terhadap piranti atau peripheral pada saat terendah atau komputer dimatikan.
A0 – A19
0
Bit Address 0 – 19
Aktif tinggi, Digunakan unutk alamat memori atau piranti masukan keluaran (Address Bus) yang terdiri atas 20 bit.
D0 – D7
I/O
Bit data 0 – 7
Aktif tinggi, digunakan untuk transfer data 8 bit.
ALE
0
Address Latch Enable
Aktif tinggi, sinyal ini dihasilkan oleh Bus Controller 8288, yang menginformasikan bahwa alamat prosesor telah ditaut (latch) oleh bus controller saat transisi turun.
I/O CHCK
1
I/O Chanel Check
Aktif rendah, digunakan untuk mengetahui apakah kanal masukan keluaran sudah siap. Biasanya digunakan untuk peralatan dengan kecepatan rendah.
IRQ2 – IRD7
1
Interrupt Request 2 – 7
Aktif tinggi, dugunakan prosesor yang menyatakan bahwa piranti masukan keluaran mengajukan penyelaan (Interupsi). IRQ2 mempunyai prioritas tertinggi, dan IRQ7 mempunyai prioritas terendah.
IOR
0
I/O Read Commond
Aktif rendah, sinyal ini memberi perintah pada perintah masukan keluaran agar menyiapkan datanya pada jalur data untuk dibaca oleh CPU.
IOW
0
I/O Write Commond
Aktif rendah, sinyal memberi perintah pada perintah masukan keluaran agar menyiapkan Buffer untuk penulisan data.
MEMR
0
Memori Read Commond
Aktif rendah, pernyataan dari CPU yang menyatakan CPU akan membaca pengingat (memori).
MEMW
0
Memory Write Commond
Aktif rendah, Pernyataan dari CPU yang menyatakan bahwa CPU akan menulis pengingat.
DRQ1 - DRQ2
1
DMA Request 1 – 3
Aktif tinggi, digunakan oleh CPU untuk memantau jika ada permintaan pelayanan DMA dari luar. DRQ1 mempunyai prioritas tertinggi dan DRQ3 mempunyai prioritas terendah. Masukan aktif bila ada sinyal.

DACK0-DACK3
0
DMA Acknowledge 0 – 3
Aktif rendah, digunakan untuk menyatakan bahwa permintaan DMA telah selesai dilaksanakan (1-3) dan pernyataan bahwa pengingat dinamis telah dilakukan (DACK0).
AEN
0
Address Enable
Aktif tinggi, jika aktif menyatakan jalur alamat dikendalikan oleh pengendali DMA. Sebaliknya jika rendak berarti dikendalikan oleh CPU.
T/C
0
Terminal Count
Aktif tinggi, pin ini akan menghasilkan detak ketika operasi DMA telah berakhir.
Card SLTD
1
Card Selected
Aktif rendah, digunakan untuk menandai bahwa piranti masukan keluaran pada slot sedang bekerja.
Catu Daya : +5V,-5V,+12V, -12V,GND
Power
Power Supply
Digunakan untuk penyedia tegangan +5V, -5V, +12V, -12V, dan Ground.

II.3. Gelombang Radio
Gelombang radio tidak lain merupakan  elektromagnet yang digunakan untuk mengoperasikan pancaran radio. Jadi apa yang dinamakan dengan gelombang radio adalah gelombang elektromagnet yang setelah dimasukan ke radio penerima diubah menjadi gelombang listrik dengan frekuensi dan bentuk yang sesuai dengan gelombang elektromagnet yang diterima. Gelombang elektromagnet itu sendiri tidak hanya terbatas pada gelombang radio saja, melainkan juga mencakup gelombang televisi, gelombang untuk cahaya, gelombang sinar X, gelombang panas, dan lain sebagainya, yang kesemuanya merupakan bentuk dari radiasi. Gelombang-gelombang tersebut mempunyai batas frekuensi sendiri-sendiri, dan batas gelombang elektromagnet disebut sebagai spektrum elektromagnet. Spektrum elektromagnet ini meliputi daerah batas gelombang dengan frekuensi rendah sampai dengan frekuensi tinggi. Selain itu apa yang dinamakan dengan gelombang radio juga merupakan efek dari getaran listrik yang merambat dan mengakibatkan adanya gaya tersendiri. Getaran listrik yang dihasilkan memiliki daya tempuh tertentu dengan kecepatan yang tetap. Gerak dari gelombang radio itu sendiri dinamakan Velocity dengan kecepatan rambatan sekitar 300.000 km/detik. Velocity merupakan satuan yang digunakan untuk menyatakan arah dan kecepatan gerak gelombang secara linier. Untuk lebih memahamkan masalah ini, maka dapat diuraikan sebagai berikut.
Udara bergerak bebas dan didalamnya terkandung berbagai macam gelombang atau bunyi. Bunyi-bunyi yang terkandung didalam udara sebenarnya merupakan rambatan dari pancaran gelombang yang lepas dan jauh dari sumbernya, atau dengan kata lain bahwa gelombang atau bunyi yang berada dalam udara merupakan suatu lintasan atau yang disebut dengan Gewaarwording dari suatu pancaran yang ditangkap oleh indra pendengar.
Gelombang atau suara merambat ke segala arah setelah lepas dari sumbernya. Disamping itu, karena rambatan dari gelombang radio itu sifatnya tetap, maka panjang gelombang dapat dihitung yang dalam setiap hitungan selalu menggunakan satuan ‘lamda’ (λ). Dengan demikian antara besarnya frekuensi getaran listrik yang dihasilkan oleh pesawat pemancar berhubungan erat dengan panjang pendeknya antena yang digunakan. Jadi dalam menetapkan panjang gelombang perlu dihitung pula besarnya frekuensi yang dihasilkan oleh rangkaian oscilator. Sedangkan untuk berapa panjang antena yang nanti akan digunakan biasanya sudah menggunakan ukuran yang umum, yaitu ½ lamda, ¼ lamda, 1 lamda atau ¾ lamda. Sedangkan untuk menghitung berapa panjang gelombang, digunakan rumus sebagai berikut :

           				λ = V/f = meter
Dimana :       λ = lamda, panjang gelombang dengan satuan meter.
V = kecepatan rambatan (V = Velocity).
F = frekuensi dengan satuan Hertz (Hz).

Disamping itu, gelombang elektromagnet sebagaimana dijelaskan diatas, bergerak diudara melalui zat perantara yang disebut dengan ‘ether’. Gelombang-gelombang tersebut bergerak dari sumber dalam semua arah. Benda-benda seperti kayu, bangunan-bangunan, pohon, besi dan lain sebagainya yang dilalui gelombang elektromagnet dapat merubah jalannya gelombang itu. Tetapi benda-benda itu hanya mampu merubah gerak gelombang tanpa bisa menghentikannya. Gelombang-gelombang frekuensi tinggi ini biasanya disebut sebagai gelombang radio frekuensi (gelombang RF). Untuk mengetahui pembagian band frekuensi radio (spektrum elektromagnet) sebagaimana yang telah diterangkan dalam uraian lalu, maka bisa dilihat sebagaimana tabel dibawah ini.
 Nama Gelombang

  Frekuensi
 Panjang Gelombang
        (meter)
Very Low Frequency (VLF)
Low Frequency (LF)
Medium Frequency (MF)
High Frequensi (HF)
Very High Frequency (VHF)
Ultra High Frequency (UHF)
Super High Frequency (SHF)
        10 – 30 KHz
        30 – 300 KHz
       300 – 3000 KHz
            3 – 30 MHz
          30 – 300 MHz
         300 – 3000 MHz
        3000 – 30000 MHz
   30.000 – 10.000
     10.000 – 1.000
           1.000 – 100
                100 – 10
                     10 – 1
                 1 – 0,01
               1,0 – 0,01

Setiap pemancar memang membutuhkan daya frekuensi tinggi. Sebab dengan menggunakan frekuensi tinggi, gelombang atau frekuensi yang nantinya dilontarkan oleh pemancar melalui antena dapat menembus dengan baik sampai pada lapisan udara yang ada. Disamping itu, pada setiap pemancar sudah pasti membutuhkan jalur gelombang yang baik untuk daya pancarannya. Dan ternyata jalur yang paling baik untuk pemancar adalah pada gelombang pendek. Sebab pada gelombang pendek ini frekuensi dari pemancar dapat terpencar dengan kuat serta memungkinkan gangguan yang disebabkan oleh groung tertekan semini mungkin. Sayangnya untuk jalur gelombang pendek ini mempunyai daya pancar sangat terbatas, sehingga apabila ia hendak digunakan untuk pemancaran pada daerah-daerah yang jauh dari pemancar tidak akan mampu dilakukan tanpa adanya station pembantu (station relay).
Selain itu, pancaran dari frekuensi gelombang radio meskipun menggunakan jalur gelombang menengah atau panjang yang daya jangkauannya cukup jauh, tidak selamanya berjalan mulus. Hal ini dikarenakan daya tarik megnet bumi yang mempengaruhi gerak dari frekuensi gelombang radio. Sehingga sebuah pemancar sering kali tidak mampu melontarkan pancarannya sampai puluhan kilometer. Berikut ini adalah table pambagian gelombang serta besarnya frekuensi yang digunakan untuk masing-masing pemancar.
  Jalur Gelombang
           Besarnya Frekuensi
  10 meter band
  12 meter band 
  15 meter band 
  17 meter band
  20 meter band
  30 meter band
  40 meter band
  80 meter band
  160 meter band
28.000 – 29.700 KHz
24.890 – 24.990 KHz
21.000 – 21.450 KHz
18.068 – 18.168 KHz
14.000 – 14.350 KHz
10.000 – 10.150 KHz
  7.000 -  7.100 KHz
  3.500 – 3.900 KHz
  1.800 – 2.000 KHz
Selain sebagaimana yang telah disebutkan diatas, masih ada pembagian tiga jalur yang bekerja dengan system AM, FM, dan SSB, anatara lain :
	Pemancar dengan jalur 6 meter band dengan frekuensi sebesar 50 – 54 MHz.

Pemancar dengan jalur 2 meter band dengan frekuensi sebesar 144 – 148 MHz.
Pemancar 1,5 meter band dengan jalur frekuensi sebesar 220 sampai 224 MHz.
Disamping itu, klasifikasi dari radio pemancar dibagi menjadi tiga golongan, antaralain :
	Radio pemancar klas A, mempunyai daya maksimum sebesar 50 Watt dengan jalur frekuensi antara 460 – 470 MHz.

Radio pemancar klas B, memiliki daya maksimum sekitar 5 Watt dengan jalur frekuensi sekitar 456 MHz.
Dan radio pemancar klas C umunya memiliki daya kapasitas maksimum sekitar 5 Watt dengan jalur frekuensi sekitar 27 MHz.
Sudah barang tentu tiga klas tersebut mempunyai daya jangkauan yang berbeda-beda. Untuk pemancar klas A yang memiliki kapasitas maksimum sekitar 50 Watt akan mempunyai daya pancar yang jauh sekali bila dibandingkan dengan pemancar klas B dan klas C. Labih-lebih untuk klas C yang hanya mempunyai frekuensi sekitar 27 MHz atau 27,125 MHz, jelas hanya mempunyai daya pancar yang tidak terlalu jauh.
II.4. Gelombang AM.
Dalam uraian yang lalu telah dijelaskan bahwa frekuensi tinggi yang dibangkitkan oleh oscillator digunakan sebagai pembangkit frekuensi rendah. Karena hal yang demikian ini maka frekuensi tinggi tersebut dinamakan sebagai frekuensi pembawa atau Carrier frequency.
Pembawa atau penumpangan frekuensi rendah ke dalam frekuensi tinggi ini adalah dengan cara pencampuran. Dengan demikian antara kedua frekuensi tersebut bersatu dengan erat. Pekerjaan mempersatukan kedua frekuensi tersebut dinamakan sebagai memodulasi. Cara untuk memodulasi frekuensi tinggi ini juga tergantung dari perubahan-perubahan yang terjadi atas bentuk frekuensi tinggi setelah terjadi akibat modulasi.
AM merupakan singkatan dari ‘Amplitude Modulation’. Maksud dari AM ini adalah bila besarnya amplitude getaran bermodulasi itu berubah-ubah sesuai dengan perubahan amplitude frekuensi rendah, maka kuatnya frekuensi tinggi harus sebanding dengan kuatnya getaran frekuensi rendah, yang pada nantinya bila kedua getaran tersebut telah disatukan, akan merupakan getaran bermodulasi yang kuat.

II.5.  Gelombang FM
Selain bentuk amplitude modulation sebagaimana yang telah diterangkan diatas, masih ada cara lain yang bisa digunakan untuk memodulasi frekuensi tinggi, yaitu yang disebut dengan frekuensi modulasi atau FM. Dan ternyata dengan menggunakan sistem FM ini pemancaran maupun penerimaan gelombang radio mampu memberikan hasil yang lebih bagus dibandingkan dengan menggunakan sistem AM. Karena pada sistem FM penyebaran gelombang tidak terganggu oleh atmosfir, sehingga sinyal yang telah terpencar diudara dan kemudian ditangkap oleh pesawat penerima sangat bersih, tidak terdengar adanya suara-suara gemerisik atau distorsi-distorsi lainnya. Sebab untuk gelombang AM, suara-suara gangguan sering terdengar pada getaran pesawat penerima. Hal ini disebabkan karena gangguan-gangguan atmosfir terhadap getaran-getaran pemancar AM, sehingga hal ini memberikan gangguan-gangguan kepada amplitude-amplitude getaran bermodulasi tersebut. Dengan adanya masalah seperti ini maka timbullah suara-suara gangguan-gangguan yang kurang enak didengar.
Pada sistem AM, amplitude-amplitude dari frekuensi tinggi itu selalu berubah-ubah sesuai dengan perubahan amplitude getaran frekuensi rendah, sedangkan frekuensi tingginya atau yang sering juga disebut dengan frekuensi pendukung, dalam keadaan tetap (tidak berubah). Tetapi pada sistem FM, yang berubah adalah frekuensinya selama dimodulasi oleh frekuensi rendah, sedangkan frekuensi dukungnya dalam keadaan tetap.
Meskipun dalam hal ini penggunaan sistem FM lebih menguntungkan dibanding dengan sistem AM, yaitu deviasi frekuensinya besar serta lebih mudah dalam penggunaannya, tetapi ternyata juga memiliki kelemahan-kelemahan tersendiri. Kelemahan yang ada pada sistem FM ini adalah munculnya sifat merugikan dimana harga L dan C resonatornya tidak stabil, terpengaruh oleh kondisi dari lingkungan komponennya. Namun demikian, kekurangan yang ada pada sistem FM sebagaimana diatas masih bisa diatasi, yaitu dengan cara penggunaan rangkaian AFC (Automatic Frequency Control) atau pengatur frekuensi secara otomatis. Untuk lebih memahami masalah ini, dapat diperhatikan uraian berikut.
Sistem FM yang digunakan untuk pancaran gelombang radio, umumnya hanya digunakan untuk gelombang-gelombang sangat pendek atau ‘very High Frequency’, yaitu yang bergelombang sekitar 2,97 – 3,43 meter dengan frekuensi dukung sekitar 101 – 87,5 MHz.
Bila sebuah pemancar amatir FM sedang mengudara, maka kalau diteliti lebih jauh akan diketahui bahwa frekuensi dukungnya kalau dimodulasi oleh suatu getaran frekuensi rendah, amplitude-amplitude frekuensi dukungnya tidak berubah, tetapi yang berubah adalah frekuensinya, yang mana perubahan tersebut sepadan dengan amplitude frekuensi rendah yang dimodulasikan tersebut. Hal ini berarti bahwa frekuensi dukung akan berubah pada setiap saat mengikuti perubahan tiap-tiap nada musik atau pembicaraan. Dengan cara seperti ini maka semua nada dan pembicaraan dapat keluar melalui loadspeaker secara murni.
Selain itu, dalam pancaran gelombang FM ini juga terdapat kelebihan tersendiri bila dibandingkan dengan sistem AM. Keuntungan tersebut tidak lain adalah bahwa kalau didalam sistem AM (seperti diketahui bahwa pada sistem AM ini sering terjadi distorsi suara) untuk menghindari agar tidak terpengaruh oleh adanya gangguan-gangguan suara gemerisik, maka dibutuhkan kekuatan lapangan sebesar 350 uV/meter, sedangkan kalau pada sistem FM hanya sebesar 20 uV/meter.
Bila ada pemancar AM yang berfrekuensi dukung sama, haruslah salah satu dari pemancar tersebut memiliki kekuatan lapangan sekitar 100 kali lebih kuat dari pemancar AM yang lain. Hal ini untuk menghindari agar keduanya tidak saling mengganggu. Tetapi untuk pemancar dengan sistem FM yang mempunyai sentral frekuensi sama, maka hanya cukup salah satu pemancar saja dari pemancar FM itu yang berkekuatan lapangan sebesar dua kali lebih kuat dari yang lain. Disinilah letak perbedaan antara pemancar yang menggunakan sistem AM dengan pemancar yang menggunakan sistem FM.
II.6. Antena
Antena penerima adalah merupakan bagian yang selalu disinggung oleh getaran-getaran radio yang berasal dari masing-masing station pemancar radio siaran yang terdapat disekitar pesawat penerima radio yang bersangkutan. Sebuah antena terdiri dari kabel atau tiang untuk memancarkan atau menerima gelombang RF dalam bentuk gelombang radio. Kekuatan gelombang disuplai oleh pembangkit gelombang RF ke antena pemancar, seperti pemancar radio atau televisi. Medan elektromagnetik melalui gelombang radio akan diterima oleh antena penerima, termasuk didalamnya adalah tegangan RF yang digunakan oleh peralatan penerima.
Seolah-olah kabel atau tiang biasa tetapi sebenarnya terdiri dari rangkaian yang berisikan lilitan (‘inductance’) L, kapasitan (Capacitance’) C dan resistan (‘Resistance’) R. 
Dalam percobaan, setiap komponen relative kecil, tetapi akan sangat tampak perubahan saat frekuensi semakin meningkat. 
Untuk membuat antena bekerja dengan baik, maka antena harus berada jauh dari dinding yang menghalanginya dan harus berada jauh dari permukaan tanah dan antena harus berada pada tempat yang terisolasi. Antena yang paling sering digunakan adalah antena dengan setengah panjang gelombang pada frekuensi dasar, tetapi beberapa antena ada yang digunakan untuk seperempat panjang gelombang dan setengah panjang gelombang pada frekuensi dasar. Antena dapat berbentuk horizontal atau vertical. Bagian yang memancarkan sinyal pada saat melakukan transmisi atau menangkap sinyal disebut ‘Radiator’.
Ada banyak jenis antena yang dikenal, jenis-jenis tersebut dapat diklasifikasikan dalam 2 jenis, yaitu:
II.6.1. Antena Grounded
Karakteristik dari jenis antena ini adalah salah satu terminal keluaran atau terminal masukan dihubungkan ke antena, dan terminal yang lain dihubungkan ke bumi. Antena grounded sering disebut dengan antena ‘Marconi’, biasanya seperempat panjang gelombang, tetapi antena ini sering digunakan untuk bekerja pada setengah panjang gelombang.
II.6.2. Antena Ungrounded
Antena Ungrounded merupakan antena mempunyai Radiator sepanjang setengah panjang gelombang. Jaringan transmisi dihubungkan ke titik tengah radiator tersebut, atau dapat juga dihubungkan pada ujungnya. 


