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 Wireless LAN 
Line of Sight 

Menerapkan Line of Sight (LOS) antara antena 
radio pengirim dan penerima merupakan hal paling 
penting 

Ada dua jenis LOS yang kita harus perhatikan : 

 

Optical LOS – kemampuan untuk saling melihat 
antara satu tempat dengan tempat lainnya 

 

Radio LOS – kemampuan radio penerima untuk 
‘melihat’ sinyal yang dipancarkan  



 Wireless LAN 
Line of Sight 

Untuk menentukan Line of Sight, teori Fresnel 
Zone harus diterapkan.  Fresnel Zone adalah bentuk 
bola rugby yang berada diantara dua titik yang 
membentuk jalur sinyal RF. 

WaveRider masih dapat bekerja pada kondisi Line of 
Sight minimal 60% dari Fresnel Zone pertama 
ditambah 3 meter yang bebas dari gangguan atau 
halangan. 
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Line of Sight 
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Fresnel Zones 
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Fresnel Zones 

 

Titik A 

Titik B •  Diameter Fresnel Zone tergantung panjang 
gelombang, jarak antara dua titik. 

•  Untuk mendapatkan gangguan dan 
kehilangan yang besar, kita harus 
mendapatkan jalur yang bersih pada 
0.6F1+ 3m 
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 Wireless LAN 
Fresnel Zones 

Pada saat terjadi gangguan di Fresnel Zone pertama, 
akan banyak terjadi berbagai masalah yang akan 
berakibat di menurun-nya unjuk kerja. 

Masalah utamanya adalah : 

Reflection 

"   gelombang yang merambat diluar kurva 
"   multipath fading terjadi pada saat gelom- 
   bang yang kedua tiba yang menyebabkan  
   penurunan kwalitas sinyal 
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Fresnel Zones 

Refraction 

"    gelombang yang merambat di dalam kurva 
    bergerak membentuk sudut 

"   frekwensi yang kurang dari 10GHz tidak  
   berpengaruh terhadap hujan besar atau  
   kabut 
"   Pada 2,4 GHz, redamannya 0.01 dB/Km  
   untuk keadaan hujan 150mm/hr 

Diffraction 

"   gelombang merambat disekitar gangguan  
   menuju ke bagian bayang-bayang 
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Fresnel Zones 

 

Karakteristik jalur dapat 
berubah setiap saat, tergantung 
keadaan. 
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Fresnel Zones 

 



 Wireless LAN 
Antena 

Antena mengubah getaran listrik dari radio menjadi 
getaran elektro magnetik yang disalurkan melalui 
udara. 

Ukuran fisik dari radiasinya akan setara dengan 
panjang gelombangnya.  Semakin tinggi 
frekwensinya, antena-nya akan semakin kecil 
Kedua perangkat radio harus bekerja di frekwensi 
yang sama, dan antena akan melakukan dua 
pekerjaan sekaligus, mengirim dan menerima sinyal. 
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Antena 

Jenis antena yang akan dipasang harus sesuai 
dengan sistem yang akan kita bangun, juga 
disesuaikan dengan kebutuhan penyebaran 
sinyalnya.  Ada dua jenis antena secara umum : 
 

 1. Directional 
 2. Omni Directional 
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Antena Directional 

 Antena jenis ini merupakan jenis antena dengan 
narrow beamwidth, yaitu punya sudut pemancaran 
yang kecil dengan daya lebih terarah, jaraknya jauh 
dan tidak bisa menjangkau area yang luas, 
contohnya : antena Yagi, Panel, Sektoral dan antena 
Parabolik 
 

802.11b yang dipakai sebagai Station atau Master 
bisa menggunakan jenis antena ini di kedua titik, 
baik untuk Point to Point atau Point to Multipoint 
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Antena Omni-Directional 

 Antena ini mempunyai sudut pancaran yang besar 
(wide beamwidth) yaitu 3600;  dengan daya lebih 
meluas, jarak yang lebih pendek tetapi dapat 
melayani area yang luas 

 

Omni antena tidak dianjurkan pemakaian-nya, 
karena sifatnya yang terlalu luas se-hingga ada 
kemungkinan mengumpulkan sinyal lain yang akan 
menyebabkan inter-ferensi. 
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Antena Yagi 

"    Sangat cocok untuk jarak pendek  
"    Gain-nya rendah biasanya antara 7  

 sampai 15 dBi 
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Antena Yagi 

Pola radiasi dari antena Yagi 
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Antena Parabolik 

"    Dipakai untuk jarak menengah atau jarak   
 jauh 

"    Gain-nya bisa antara 18 sampai 28 dBi 



 Wireless LAN 
Antena Parabolik 

Pola radiasi dari antena Parabolik 
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Antena Parabolik 



 Wireless LAN 
Antena Sektoral 

"    Pada dasarnya adalah antena directional,  
 hanya bisa diatur antara 450 sampai 1800 

"    Gain-nya antara 10 sampai 19 dBi 



 Wireless LAN 
Antena Sektoral 

Pola radiasi dari antena Sektoral 
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 Wireless LAN 
Antena Sektoral 
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Antena Sektoral 



 Wireless LAN 
Antena Omni 

"    Dipakai oleh radio base untuk daerah  
 pelayanan yang luas 

"    Gain-nya antara 3 sampai 10 dBi  
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Antena Omni 

Pola radiasi dari antena Omni 
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Antena Omni 



 Wireless LAN 
Pola Radiasi Antena 

Parameter umum : 
  main lobe (boresight) 

  half-power beamwidth (HPBW) 

  front-back ratio (F/B) 

  pattern nulls 

 
Biasanya, diukur pada dua keadaan : 

"    Vector electric field yang mengacu pada   
 E-field 

"    Vector magnetic field yang mengacu  
 pada H-field 
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Polarisasi 

Polarisasi antena relatif terhadap E-field dari antena. 
 

Jika E-field-nya horisontal, maka antenanya 
Horizontally Polarized. 

 

Jika E-field vertikal, maka antenanya Vertically 
Polarized. 

 

Polarisasi apapun yang dipilih, antena pada satu 
jaringan RF harus memiliki polarisasi yang sama 
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Polarisasi 

Polarisasi dapat dimanfaatkan untuk : 
"   Meningkatkan isolasi dari sinyal yang tidak 

diinginkan (Cross Polarization Discrimination (x-
pol) biasanya sekitar 25 dB) 

"   Mengurangi interferensi 

"   Membantu menentukan satu daerah pelayanan 
tertentu 
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Polarisasi 

Jenis polarisasai pada beberapa macam antena 

Horizontal 

 

Vertical 
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Impedansi Antena 

Impedansi yang cocok akan menghasilkan 
pemindahan daya yang maksimum.  Antena juga 
berfungsi sebagai matching load-nya transmitter (50 
Ohms) 

 

Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) adalah satuan 
yang menunjukan sampai dimana antena sesuai 
(match) dengan jalur transmisi yang dikirimnya. 

 



 Wireless LAN 
Impedansi Antena 

VSWR adalah rasio dari tegangan yang keluar dari 
antena dengan tegangan pantulan.   

Kesesuaian didapatkan jika nilai VSWR menjadi 
sekecil mungkin, nilai 1,5:1 pada pita frekwensi 
yang dipakai merupakan batasan maksimum 
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Return Loss  

Return Loss berhubungan dengan VSWR, yaitu 
mengukur daya dari sinyal yang dipantulkan oleh 
antena dengan daya yang dikirim ke antena. 

 

Semakin besar nilainya (dalam satuan dB), semakin 
baik.  Angka 13.9dB sama dengan VSWR 1,5:1.  
Return Loss 20dB adalah nilai yang cukup bagus, 
dan setara dengan VSWR of 1,2:1 



 Wireless LAN 
Return Loss  

Tabel perbandingan VSWR dengan kehilangan 
daya. 

VSWR Return Loss Transmission Loss

1.0:1 ∞ 0.0 dB

1.2:1 20.83 dB 0.036 dB

1.5:1 13.98 dB 0.177 dB

5.5:1 3.19 dB 2.834 dB
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Sambungan Antena  

Sambungan antena harus diperhatikan 
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Sambungan Antena  

Pemakaian selotape harus betul-betul diperhatikan 
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Kabel  

Pemilihan jenis kabel harus disesuaikan dengan 
panjang kabel yang akan dipakai.  Semakin panjang 
jarak yang ditempuh, kwalitas kabel harus semakin 
baik. 

Redaman akan menunjukan penurunan daya sinyal 
yang merambat di kabel, biasanya dihitung dalam 
bentuk redaman dalam dB untuk setiap 100 feet. 

Andrew 
Corporation 
Heliax 

Times 
Microwave 
LMR types 
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Tabel Redaman Kabel 

 

Cable Type Attenuation at 2.4 GHz
per 100 feet

RG8 10
LMR400 6.8
Heliax 3/8" 5.36
LMR600 5.4
Heliax 1/2" 3.74
Heliax 5/8" 2.15
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Konektor 

Pemilihan konektor akan disesuaikan oleh beberapa 
kondisi : 

  - Jenis konektor di antena 

  - Jenis kabel yang dipakai  

  - Jenis penangkal petir yang dipakai 

  - Jenis jumper yang dipakai 



 Wireless LAN 
Konektor 

Beberapa jenis konektor yang biasa dipakai 
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Penangkal Petir 

Untuk menghindari sambaran petir, kita harus 
menggunakan penangkal petir. 

Untuk proteksi yang maksimum, ground harus 
disambung ke dekat bangunan, maksimal 2 feet. 

Jangan menggunakan pipa gas atau pipa air sebagai 
ground, dan periksa tahanan listrik ground-nya. 

Contoh 
Anti Petir 



 Wireless LAN 
Perhitungan Link Budget 

Untuk membuat satu sambungan tanpa kabel yang 
baik, kita harus memenuhi ketentuan yang hasilnya 
didapat dari perhitungan Link Budget. 

Dengan melakukan perhitungan ini, kita mendapat 
gambaran berapa besar path loss yang kita dapatkan, 
sehingga akhirnya dapat menentukan kwalitas dari 
jalurnya. 

WaveRider Link Path Analysis Tool (LPA Tool) 
adalah program Excel yang sangat mudah 
dijalankan, untuk menghitung semua parameternya. 
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Perhitungan Link Budget 

 

The image cannot 
be displayed. Your 
computer may not 
have enough 

The image cannot 
be displayed. Your 
computer may not 
have enough 

– Path Loss (dB) 

– Field Factor (dB) 

– Antenna Gain 
– (dBi) 

– Cable Losses 
– (dB) 

– Connector 
– Losses 

– (dB) 
– Connector 

– Losses 
– (dB) – Cable Losses 

– (dB) 

– A – B 

– Received Signal Level –  (dBm) = Tx Output (dBm) - Path 
– Loss(dB) - Field Factor (dB) + Total Antenna Gains (dB) - Total 
– Cable Losses (dB) - Total Connector Losses (dB) 

– Antenna Gain 
– (dBi) 

– Tx Output (dBm) – Tx Output (dBm) 
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Fade Margin 

"  Satuan yang menunjukan 
perbedaan antara Receive 
Signal Level (RSL) dan 
Rx Threshold atau 
referensi lainnya 

"  Untuk jarak kurang dari 
16km, Fade Margin 
minimum yang 
dianjurkan adalah 10dB 

Output 
Power 

Threshold 

System 
Gain 

RSL 
Fade 

Margin 
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Perhitungan Link Budget 

 
Product:

EIRP= 41.5 dBm EIRP = 41.5 dBm
Distance= 16 Km

Antenna Gain Antenna Gain
13 14

Pwr @ Ant 17.5 dBm Pwr @ Ant 17.5 dBm

Cable Type Cable Type
Cable Length 27 m Path Loss = 124.2 dB Cable Length 27 m

1 1
Feed Loss 7.5 dB Feed Loss 7.5 dB

Frequency = 2442 MHz
BPF BPF

0 0
0 0

Output Power 25 dBm Output Power 25 dBm
Rx Power -66 dBm Rx Power -66 dBm
Fade Margin 18 dB Min. Antenna Height 20 m Min. Antenna Height 20 m Fade Margin 18 dB

Fade Margin > 10 dB if less than 16 km, Optical LOS and Fresnel clearance. Unit Converter
External amplifiers are not permitted due to regulatory limitations, as well as
possible degradation due to noise figure and gain compression specifications. Enter distance in miles 7 = 11.3 km
This tool is intended as a guideline only. Enter length in feet 200 = 60.96 m

It is the user's responsibility to ensure the link design meets the Enter distance in kilometers 5 = 3.1 miles
local regulatory agency guidelines. Enter length in meters 20 = 65.62 feet

LEGEND

Blue User entry.
Black Calculated value.

LOS LPA v1.3
STN/EUM

MUST HAVE LOS

FRESNEL ZONE CLEARANCE - USE Calc - General for Obstruction

MSTR/CCU

No Filter

Para 24 dBi

LMR-400 3/8"

Para 24 dBi

No Filter

NCL1170/CCU/EUM2000-11 Mbps

LMR-400 3/8"
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Apabila memasang perangkat Wireless LAN 
di dalam ruangan, kita tidak perlu 
memperhatikan beberapa hal-hal yang 
disebutkan, cukup dengan langsung melihat 
access point-nya dan jarak maksimalnya. 

Semua ketentuan antena, SOM dan lainnya 
hanya berlaku pada kondisi pemasangan di 
luar ruangan. 
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Untuk yang outdoor sebetulnya harus 
mengikuti standar IEEE 802.16 yaitu 
Wireless MAN atau WAN, tapi sampai saat 
ini harganya masih terlalu mahal dan belum 
ada kesepakatan tentang sistem-nya 

Akhirnya, banyak dipakai indoor unit 
dengan menggunakan amplifier atau 
penguat, yang sangat tidak dianjurkan 
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Perangkat Site Survey 

1.  Spectrum Analyzer (3GHz) 
untuk mengukur daya transmit, sinyal Input, 
keadaan sinyal RF di tempat yang bersang-kutan 
dan interferensi yang terjadi. 

2. Strobe Light,  
Flashlight,  
Kaca, Binocular  
atau Telescope  
yang bermanfaat  
untuk meng-evaluasi  
Line-of-Sight dari  
tempat-tempat yang akan dipasang 

Spectrum Analyzer 
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Perangkat Site Survey 

3. Meteran, minimal 10 meter 
4. Peta Topografik 1:50.000  

atau peta komputer 

5. Hand-held GPS dengan  
fungsi kompas dan  
Altimeter atau  
Elevation Gauge 

6. Topi dan  
ban keselamatan 

7. Tangga 
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Ban Keselamatan untuk naik ke tower 
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Perangkat penunjang akses Internet 

WatchGuard Firewall 

Allot Bandwidth Limiter 

KVM Switch 

Cisco Router 

Cisco Router 

Compex Switch 

HDSL Modem 



Question? 


