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BAB II
LANDASAN TEORI

Dasar-Dasar Antenna 
Polarisasi Antenna
Elektromagnetic field meninggalkan antenna pemancar menuju antenna penerima. Elektromagnetic field dikenal juga dengan nama e-field. E-field berada pada bidang yang sama dengan elemen antenna. Bidang e-field merupakan polarisasi dari antenna. Jika elemen antenna vertikal terhadap permukaan tanah, e-field juga vertikal, berarti polarisasi antenna adalah vertikal. Jika elemen antenna horizontal (sejajar) terhadap permukaan tanah, e-field juga horizontal, berarti polarisasi antenna tersebut adalah horizontal.
	Antenna Direktivitas

	Omni Directional 

Antenna omni directional akan meradiasikan power dari wireless. Maka antenna menerima atau memancarkan energi sinyal melalui saluran transmisi/kabel coaxial (transmission line) yang terhubung ke transmiter dan melemparkan energi wireless tersebut ke udara bebas kesegala arah. Idealnya, antenna omni directional tersebut diterapkan sebagai antenna Access Point dikarenakan sinyal yang dipancarkan kesegala arah mempunyai kekuatan yang sama.
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Gambar 2.1 polarisasi antenna omnidirectional
	 Directional
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Antenna directional akan memfokuskan energi wireless seperti cahaya lampu senter yang dipantulkan reflektornya. Sebuah antenna mempunyai peranan seperti sebuah reflektor yang mengumpulkan dan memantulkan cahaya lampu ke arah tertentu. Cahaya yang dihasilkan akan lebih terang dan kuat dibandingkan dengan bola lampu yang memancarkan lampunya begitu saja (bare lamp). Idealnya antenna directional ini digunakan sebagai penerima sinyal, namum bila antenna directional ini digunakan pada pemancar sinyal, akan lebih optimal bila point to point.








Gambar 2.2 polarisasi antenna directional
	Antenna Pola Radiasi

Antenna menunjukkan arah dengan meradiasikan hampir semua power dalam satu arah (arahnya adalah arah dari main lobe). Antenna akan meradiasikan sedikit power-nya ke arah yang lain (side lobe). main lobe mengarah ke depan antenna dan beberapa side lobe ada dibelakang antenna. Null adalah area dimana tidak ada power yang diradiasikan sama sekali. Semua antenna memberikan arah (direktivitas) yang sama pada saat mentransmisi maupun menerima. Antenna akan memancarkan power ke arah tertentu ketika memancarkan dan menerima semua sinyal yang datang dari arah yang sama ketika menerima.
	Antenna Gain

	Antenna gain diperoleh dengan mengukur power pada main lobe dan membandingkan powernya dengan power pada antenna referensi. Antenna gain diukur dalam decibel, bisa dalam dBi ataupun dBd. Jika antenna referensi adalah sebuah dipole, antenna diukur dalam dBd. ”d” di sini mewakili dipole, jadi gain antenna diukur relatif terhadap sebuah antenna dipole. Jika antenna referensi adalah sebuah isotropic antenna, antenna diukur dalam dBi. ”i” di sini mewakili isotropic, jadi gain antenna diukur relatif terhadap sebuah antenna isotropic.
	Antenna Spillover

Sinyal dari antenna yang dipancarkan tidak akan bergerak lurus semata-mata mengikuti lebar beamwidth yang ada di dalam main lobe, tetapi sebagian juga melebar di luar beamwidth. Sinyal inilah yang disebut spillover.

	Antenna Beamwidth

Beamwidth adalah lebar dari main beam (main lobe) dari sebuah antenna mengukur direktivitas sebuah antenna. Satuan beamwidth adalah derajat. Semakin kecil beamwidth, semakin fokus sebuah antenna dalam memancarkan power-nya. Semakin banyak power dalam main lobae, semakin jauh antenna dapat berkomunikasi. Beamwidth dibagi dalam dua ukuran, yaitu :
	Horizontal beamwidth sekitar antenna.
	Vertikal beamwidth di atas dan di bawah antenna.

Antenna Parabolik dan Grid Parabolik
Untuk meningkatkan penguatan antenna, biasanya digunakan reflektor parabola untuk memantulkan sinyal radio yang dibangkitkan oleh antenna dipole yang dipasang dimuka reflektor. Sebuah antenna parabola biasanya mempunyai penguatan 18 – 28dBi. Biasanya ada antenna parabola yang mempunyai penguatan diatas 30dBi, dan pasti harganya lebih mahal. Antenna parabolik biasanya terdiri dari sebuah dipole sebagai driven elemen yang dipasang di muka reflektor yang berbentuk parabolik. Bentuk reflektor yang lain adalah grid parabolik. Bentuknya mendekati prabolik, hanya saja ada bidang yang dipotong. Posisi driven elemen tersebut ada di titik focal (titik api) reflektor menggunakan waveguide feed sebagai driven elemen untuk menggantikan dipole biasa. Selain sebuah dipole, ada juga yang memasang dua elemen antenna yagi pada muka reflektornya.
Pola radiasi antenna parabola pada dasarnya mirip dengan antenna yagi. Akan tetapi, antenna parabolik mempunyai pola radiasi yang lebih sempit, sehingga praktis semua energi RF terarah ke satu arah. Sebuah antenna parabola lebih sulit diarahkan, karena lebih rentan terhadap gangguan fisik atau mekanik, seperti angin yang kuat. Untuk jarak pendek biasanya tidak menggunakan antenna parabola dengan penguatan tinggi.

2.2	Antenna Wajan Bolic
Di kota-kota besar seperti kota pendidikan Yogyakarta ini, internet sangatlah dibutuhkan sebagai penunjang sarana pendidikan. Dan juga banyak tersedianya koneksi internet gratis Access Point/hotspot oleh kampus-kampus, pusat perbelanjaan(mall) dan restoran/cafe sebagai service untuk menarik konsumen dan membuat nyaman para konsumen.
Pada kondisi seperti ini, banyak tersedia koneksi internet gratis melalui Access Point, kita dapat dengan mudah terkoneksi dengan internet jika berada dalam jangkauan. Namun terdapat kendala dengan hal tersebut, yaitu jika kita berada diluar jangkauan access point, yang dengan antenna wajan bolic ini diharapkan menjadi solusi tentang hal tersebut.
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Gambar 2.3 antenna wifi wajan bolic
Komponen Wajan Bolic
USB Wireless Adapter, merupakan komponen utama dalam alat ini, yaitu berfungsi untuk menangkap sinyal wireless.
	Bolic dan PVC yang dirangkai sedemikian hingga sebagai antena, yaitu sebagai perpanjangan antena utama dari wireless adapater. Karena perpanjangannya, dan didisain sedemikian hingga yang diharapkan dapat berfungsi maksimal untuk lebih kuat dalam menangkap sinyal wireless.
2.3	Fungsi antenna wajan bolic
Seperti pada penjelasan diatas, maka wajan bolic ini mempunyai beraneka bentuk, namum dalam hal ini hanya akan penulis ketengahkan 1 bentuk wajan bolic, yang penulis rasa paling efisien dalam bahan dan pembuatan. Dan wajan bolic ini mempunyai beberapa fungsi yaitu :
1. Untuk meningkatkan jarak jangkauan wireless LAN diperlukan antenna eksternal dengan gain yang lebih tinggi dari antenna standard.
2.   Antena eksternal High Gain harganya relative mahal
3. Banyak barang-barang yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari yang dapat digunakan untuk membuat antenna High Gain dengan cara mudah dan biaya ringan

2.4	System kerja Wajan Bolic
System kerja dari wajan bolic ini yaitu sebagai antenna penguat dari wireless USB adapter. Bila menggunakan wireless USB adapter tanpa wajan bolic, maka sinyal yang ditangkap dari wireless akan kurang memenuhi untuk dapat terkoneksi dengan AP yaitu strength minimal 70% untuk dapat koneksi. Dengan system kerja wajan bolic ini, yaitu memfokuskan sinyal yang ditangkap maka sehingga yang ditangkap semakin kuat.

2.5	Software Pengujian
Software pengujian ini, menggunakan software bawaan dari usb wireless adapter. Software ini digunakan untuk :
	Mengetahui sinyal Access Point yang terdeteksi
	Mengetahui seberapa kuat sinyal yang terdeteksi.

System kerja Software ini yaitu :
	Menscan, sinyal AP yang terdapat di suatu daerah.
	Jika terdapat sinyal AP, akan mendeteksi berapa persen kuat sinyal AP yang terdeteksi




