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Abstract—Bandpass filters play a significant role in many
wireless communication systems. The filters pass desired signals
and reject unwanted one. In this paper, we observe a bandpass
filter around 2.35 GHz, and we vary the characteristic constants
of the material FR4 effecting the reflection and transmission
factors of the filter. Due comparison with measurement data,
the minimal error obtained is for εr = 4.5 and tan δ = 0.022 or
0.024.
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Abstrak– Filter bandpass memainkan peranan penting
dalam sistim komunikasi nirkabel. Filter ini meloloskan sinyal
yang diinginkan dan menolak sinyal yang tidak diinginkan. Di
paper ini, diamati sebuah filter bandpass pada frekuensi 2,35
GHz dan divariasikan besaran karakteristik dari material FR4.
Variasi ini memberikan efek pada perubahan faktor refleksi dan
transmisi dari filter ini. Dengan membandingkan data simulasi
dengan data pengukuran, didapatkan error yang paling kecil
pada εr = 4.5 dan tan δ = 0.022 atau 0.024.

Kata Kunci filter bandpass, FR4, mikrostrip, permitivitas
relatif, tangen delta

I. PENDAHULUAN

Tuntutan akan data rate yang tinggi mendorong perkem-
bangan sistim komunikasi nirkabel, yang salah satunya adalah
dibukanya wilayah frekuensi (spektrum) yang baru, dan di-
gunakannya spektrum yang ada secara efisien. Sistim filter
bandpass adalah salah satu bagian sistim transceiver yang
memiliki tugas untuk memilah sinyal yang diinginkan terus
diproses dan sinyal yang ditolak, yang mana pemilihan ini
berdasarkan frekuensi dari masing-masing sinyal tersebut.
Hong [1] dalam bukunya merangkumkan berbagai macam cara
untuk merancang filter bandpass dengan teknologi mikrostrip.
Salah satu cara yang dipakai di penelitian ini adalah dengan
menggunakan resonator berbentuk simpul segi empat yang
terbuka (square open-loop resonator), seperti yang diperke-
nalkan di [2]. Untuk mendapatkan selektifitas yang tinggi, pada
perancangan filter yang tradisional seperti aproksimasi Butter-
worth dan Chebychev, didapatkan dimensi filter yang besar.
Tetapi, dengan menggunakan transmission zeros, didapatkan
selektifitas yang baik di sekitar wilayah lolos (pass band),
seperti yang dibahas di [3]. Filter dengan transmission zeros
yang direalisasikan secara tergandeng silang (cross-coupled)
dibahas di buku Cameron [4].

Di penelitian [5] telah dirancang sebuah filter bandpass
yang bekerja di frekuensi 2,35 GHz, yang secara internasional

dialokasikan untuk radio amatif dan satelit amatir (pada basis
sekunder), dan memiliki potensi aplikasi lainnya pada teknik
penglokasisasi dengan radio, ataupun aplikasi komunikasi tetap
dan bergerak [6]. Di [5] digunakan struktur yang diperkenalkan
oleh Hong [2], yaitu resonator simpul segiempat yang terbuka
yang saling tergandeng langsung dan tergandeng silang untuk
mendapatkan transmission zeros. Di [5] digunakan material
FR4 yang memiliki permitivitas relatif (εr) antara 4,4 dan
4,9 dan tangen delta (tan δ) yang secara aproksimatif juga
digunakan 0,025. Penelitian itu menunjukkan hasil pengukuran
yang bergeser ke arah frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan
dengan hasil simulasi dengan software Sonnet v13.56 [7].
Hasil yang berbeda ini diakibatkan oleh tidak diketahuinya
secara pasti nilai besaran karakteristik dari materil FR4.

Di penelitian ini akan dilakukan studi variasi besaran
karakterisitik material FR4, berupa variasi nilai permitivitas
relatif dan nilai tangen delta, pada sistim filter bandpass yang
telah dirancang di [5]. Hasil perubahan faktor transmisi dan
faktor refleksi yang didapatkan dari simulasi komputer ini
dibandingkan dengan hasil pengukuran. Dengan ini didapatkan
suatu cara untuk menentukan besaran karakteristik dari mate-
rial FR4 ini.

II. FILTER BANDPASS DENGAN TRANSMISSION ZEROS

A. Perancangan Filter

Seperti dibahas pada [5], dirancang filter yang bekerja pada
frekuensi 2,3 GHz sampai 2,4 GHz dengan target insertion
loss maksimal 1,5 dB. Pada interval frekuensi ini nilai VSWR
adalah 2:1, dengan ripple maksimal 1 dB. Redaman pada
frekuensi 2,2 GHz dan 2,5 GHz minimal 20 dB.

Spesifikasi di atas, dengan Ωa = 1.8 dan prosedur yang
diberikan di [1] halaman 264, memberikan nilai-nilai kompo-
nen g1 = 0.95974, g2 = 1.42192 J1 = − 0.21083 dan J2 =
1.11769. Kemudian bisa dihitung koefisien kopling Mi,i+1 dan
faktor kualitas eksternal (terhadap input dan output) Qe

M1,2 = M3,4 =
FBW
√
g1g2

= 0.03643 (1)

M2,3 =
FBW · J2

g2
= 0.03346 (2)

M1,4 =
FBW · J1

g1
= −0.00935 (3)

Qe,i = Qe,o =
g1

FBW
= 22.55 (4)

Untuk menghasilkan resonansi pada frekuensi sekitar 2,35
GHz, dirancang sebuah resonator simpul terbuka segiempat



dengan total panjang 35,5 mm, lebar gap 1,3 mm dan lebar
jalur 2 mm. Di penelitian [5], resonator-resonator sejenis ini
diletakkan saling berdekatan sehingga menghasilkan ganden-
gan satu dengan lainnya. Jarak antar resonator diatur (di-
setting) sedemikan rupa sehingga menghasilkan besar koe-
fisien kopling seperti yang diberikan di atas. Gambar 1 kiri
menunjukkan hasil perancangan filter bandpass, gambar sebe-
lah kanan menunjukkan prototipe yang difabrikasi.

Gambar 1. kiri: Skematik (semua dimensi dalam in mm), kanan: prototipe

B. Hasil Perhitungan dan Pengukuran

Gambar 2 menunjukkan perbandingan hasil simulasi dan
pengukuran untuk interval yang lebar dari 1,5 GHz sampai
6,0 GHz, sehingga bisa diamati performansi filter bandpass ini
secara menyeluruh. Tuntutan insertion loss yang kecil tidak
tercapai, simulasi memberikan nilai sekitar 8,3 dB (dengan
εr = 4, 9 dan tan δ = 0, 025), sedang pengukuran memberikan
6,64 dB. FR4 adalah material yang tidak bisa digunakan untuk
merancang filter dengan kerugian yang rendah. Wilayah kerja
filter yang didapat dari simulasi terletak di sekitar 2,36 GHz
sedangkan pengukuran menunjukkan sekitar 2,46 GHz.

Gambar 2. Perbandingan simulasi (εr = 4, 9 dan tan δ = 0, 025) dengan
pengukuran.

Perbedaan dari hasil simulasi dengan pengukuran diduga
karena, nilai permitivitas relatif yang dipergunakan pada kedua
kasus ini berbeda, sehingga menghasilkan pergeseran wilayah
kerja filter. Nilai εr yang digunakan untuk simulasi diduga
lebih besar dibandingkan nilai yang sebenarnya. Juga nilai
tan δ yang digunakan pada simulasi lebih besar dibandingkan
dengan nilai yang sebesarnya. Sehingga hasil simulasi mem-
berikan insertion loss yang lebih besar.

III. VARIASI BESARAN KARAKTERISTIK

Di penelitian ini divariasikan permitivitas relatif FR4 dari
nilai 4,4 sampai 4,9 dan tangen delta dari 0,02 sampai 0,025.
Gambar 3 menunjukkan salah satu contoh hasil untuk nilai per-
mitivitas relatif 4,4 dan nilai tangen delta yang bervariasi. Pada
kasus ini, hampir tidak terlihat perubahan yang penting pada
faktor refleksi (S11). Tetapi pada wilayah lolos (pass band)
dari faktor transmisi (S21)terdapat perubahan nilai transmisi,
seperti yang telah diprediksi, dengan membesarnya kerugian,
insertion loss membesar.

Gambar 3. Faktor transmisi dan faktor refleksi untuk εr = 4, 4 dan tan δ =
0, 02 · · · 0, 025.

Sedangkan gambar 4 menunjukkan hasil, jika kerugian
tidak diubah (tan δ = 0, 025) dan permitivitas relatif di-
variasikan dari 4,4 sampai 4,9. Terlihat dengan membesarnya
nilai permitivitas relatif, terjadi pergeseran wilayah kerja ke
frekuensi yang lebih rendah.

Gambar 4. Faktor transmisi dan faktor refleksi untuk εr = 4, 4 · · · 4, 9 dan
tan δ = 0, 025.

IV. REKONSTRUKSI NILAI BESARAN KARAKTERISTIK

Dengan mengamati efek dari variasi besaran karakteristik
terhadap perubahan faktor refleksi dan transmisi, dilakukan
studi dengan membandingkan kedua parameter hamburan ini
yang didapatkan dari simulasi dengan hasil pengukuran, dan
dihitung besar ketidaksesuaiannya.



Untuk itu didefinisikan faktor ketidaksesuaian (error)

e1 =
∑
|Ssim,dB − Smeas,dB | (5)

dan

e2 =
∑
|Ssim − Smeas| (6)

Yang mana kedua besaran parameter hamburan di atas meliputi
faktor refleksi S11 dan faktor transmisi S21, dan penjumlahan
(sumasi) di atas untuk seluruh titik frekuensi yang diamati.

Gambar 5 menunjukkan faktor ketidaksesuaian dengan
pendekatan pertama. Dari hasil tampak simulasi dengan be-
saran karakteristik εr = 4, 5 dan tan δ = 0, 022 memberikan
faktor refleksi dan transmisi yang paling mendekati hasil
pengukuran. Kedua hasil tersebut ditampilkan di gambar 6.
Terutama sekali pada bagian pass band didapatkan kecocokan
yang sangat baik.

Gambar 5. Nilai error atau ketidakcocokan dengan pendekatan pertama.

Gambar 6. Perbandingan simulasi (εr = 4, 5 dan tan δ = 0, 022) dengan
pengukuran.

Perhitungan ketidaksesuaian dengan pendekatan pertama
berusaha mendekati hasil dengan nilai desibel. Pendekatan ini
tidak mementingkan apakah nilai desibelnya besar (mendekati
angka 0 dB) ataupun nilai yang kecil. Pendekatan ini cukup
rentan terutama pada nilai-nilai yang sangat kecil. Pendekatan
kedua tidak terlalu mementingkan nilai-nilai yang kecil. Hasil

yang didapat dengan pendekatan kedua ditampilkan di gambar
7. Di sini kembali permitivitas relatif 4,5 memberikan hasil
yang optimum, tetapi sekarang dengan tangen delta 0,024.

Gambar 7. Nilai error atau ketidakcocokan dengan pendekatan kedua.

Gambar 8 memberikan perbandingan hasil simulasi dengan
data εr = 4, 5 dan tan δ = 0, 024 dengan hasil pengukuran.
Terlihat ada sedikit deviasi pada bagian pass band.

Gambar 8. Perbandingan simulasi (εr = 4, 5 dan tan δ = 0, 024) dengan
pengukuran.

Dengan kedua definisi ketidaksesuaian yang diberikan di
atas didapatkan nilai besaran karakteristik yang kurang lebih
sama, yaitu εr = 4, 5 dan tan δ = 0, 022 atau 0, 024.

V. KESIMPULAN

Berbasiskan pada hasil perbandingan faktor refleksi dan
transmisi hasil simulasi dengan pengukuran, yang ditunjukkan
adanya deviasi, mengarah kepada pembahasan sensivitas pe-
rubahan faktor refleksi dan transmisi terhadap variasi be-
saran karakteristik dari FR4. Dari pengamatan error yang
didefinisikan sebagai perbedaan faktor refleksi dan transmisi
sepanjang frekuensi pengamatan didapatkan error yang paling
kecil untuk εr = 4, 5 dan tan δ = 0, 022 atau 0, 024.
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