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Berdasarkan alasan tersebut, pada paper ini akan d ib ah as
mengenai antena mikrostrip struktur AMC yang bekerja p ad a
dua buah bahkan tiga buah frekuensi yang berbeda.
Implementasi dari struktur AMC terdiri dari empat buah
persegi berbentuk ring yang identik dengan susunan 2x2 y an g
memiliki ketetebalan patch berbentuk ring 2mm-10mm.
Antena yang lebih baik dalam hal impedansi dan return loss,
juga meminimalkan impedansi reaktif antena, elemen kapasitif
eksternal diintegrasikan ke dalam struktur AMC. Metode
serupa ini, yaitu integrasi elemen resistif eksternal ke AMC,
telah berhasil digunakan untuk meningkatkan pengembalian
kembali penyerap radar microwave[5].
Penelitian ini lebih mendekati [1] yang membahas
perbandingan antara konvensional dan ant ena A MC. Han y a
saja terdapat perbedaan antara penelitian [1]. AMC yang
digunakan pada penelitian [1] menggunakan kapasitor deng an
nilai yang beragam dan membandingkannya dengan antena
konvensional. Tetapi, penelitian ini akan mengganti patch
berbentuk ring persegi sebagai AMC dengan ketebalan
beragam dan akan membandingkannya dengan an t ena p at ch
tanpa sisipan ring atau disebut tanpa AMC
Bersamaan, antena tanpa AMC, antena dengan AMC jug a
diselidiki sebagai perbandingan. Kedua antena memiliki
dimensi fisik yang sama (panjang dan lebar)
diimplementasikan menggunakan substrat dielektrik FR4
Epoxy karena memiliki kelebihan sebagai bahan penguat d an
penting untuk antena yang bekerja pada multylayer. Beberap a
parameter dasar dari kedua antena seperti return lo ss, VSW R
(Voltage Standing Wave Ratio), gain dan pola radiasi
dianalisis sebagai indikator kinerja. Sebelum hasil analisis,
gambaran singkat struktur dan desain kedua antena, yaitu
antena tanpa AMC dan antena AMC akan dibahas.

Abstrak
Dalam paper ini menjelaskan perancangan antena mikrostrip pita
jamak berbasis Artificial Magnetic Conductor (AMC). Antena yang
diusulkan memiliki patch berbentuk segi empat dengan ring persegi
tersusun 2x2 sebagai AMC dengan total ukuran 52mmx52mm.
Antena dirancang menggunakan substrat dielektrik FR4 Epoxy
dengan nilai permitivitas relatif 4,20 dan total ketebalannya 3,20mm.
Hasil karakterisasi menunjukan bahwa antena yang diran cang
berbasis AMC menghasilkan tanggapan frekuensi pita jamak pada
frekuensi 1,52GHz, 1,80GHz dan 1,90GHz. Sementara pita lebar
frekuensi menjadi lebih sempit karena bentuk dari antena tersebut.

Kata kunci— Artificial Magnetic Conductor, Frekuensi pita jamak,
Microstrip antenna.

1.Pendahuluan
Penemuan teknologi microstrip patch telah membantu
manusia untuk mengurangi ukuran antena, yang melibatkan
pengurangan ukuran alat komunikasi. Antena mikrostrip
neniliki harga yang lebih murah dan ukuran fisik antena y ang
kecil. Antena mikrostrip patch sering digunakan sekarang in i
untuk alat komunikasi yang mudah[1].Antena mikrostrip
memiliki kelebihan seperti harganya yang murah, ukurannya
yang kecil, low profil dan murah untuk difabrikasikan. Selain
itu, antena mikrostrip juga memiliki beberapa kelemahan
seperti bandwidth yang sempit dan gain yang rendah pada
frekuensi resonansi[2], [3]. Penelitian terkait antena
mikrostrip patch yang dilakukan tidak hanya untuk mengatasi
kekurangan dari antena mikrostrip, tetapi juga untuk lebih
meningkatkan kelebihan dari antena mikrostrip itu sendiri[1].
Salah satu metode untuk mengatasi hal ini yaitu dengan
mengubah bentuk dari patch antena berbentuk ring sebagai
AMC yang memiliki ketebalan beragam, mulai dari tebal
2mm, 4mm, 6mm, 8mm dan 10mm sebagai AMC.
Antena dual band merupakan antena yang mampu
bekerja pada dua daerah frekuensi sekaligus. Antena jen is in i
sangat dibutuhkan untuk mendapatkan efisiensi perangka t pada
penggunaan kanal frekuensi yang berbeda. Berbagai jenis
antena mikrostrip dual band telah banyak dirancang dan
dipublikasikan[4].

2. Desain dan Struktur AMC
2.1. Struktur AMC
The artificial Magnetic Conductor (AMC) pada dasarnya
merupakan high Impedance surface (HIS), struktur yang
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dirancang khusus dari permukaan bertekstur yang memiliki
permukaan impedansi tinggi. Dalam rentang frekuensi dimana
impedansi permukaan sangat tinggi, medan magnet tangensial
kecil, bahkan dengan medan listrik besar di sepanjang
permukaan. Struktur ini biasa disebut sebagai "konduktor
magnetik"[6]. The Perfect magnetic conductor (PMC)
menunjukkan koefisien refleksi dari gelombang yang
menunjukkan gelombang TEM dari ᴦ - + 1, yang
menunjukkan fase refleksi 0 °[7].
Pendekatan PMC dengan PMC buatan atau artificial
magnetic conductor (AMC), bahan yang memiliki kemampuan
untuk menghasilkan fase refleksi 0° untuk rentang frekuensi
yang sempit. Satu kemungkinan untuk merancang AMC
adalah memiliki susuan persegi. Sievenpiper telah mempelajari
antena yang permukaan impedansi elektromagnetik nya
disusun seperti jamur[7]. Dalam rentang frekuensi tertentu,
ketika permukaan impedansinya tinggi pada frekuensi
resonansi, medan magnet di sepanjang permukaannya kecil
maka patch AMC harus dikurangi mengikuti medan listrik
yang tinggi Mengatasi hal tersebut, sebuah planar AMC t elah
diusulkan oleh Zhang[6].

Gambar 2 : Antena AMC lapisan kedua

2.2. Desain Antena dengan AMC
Gambar 3 : Antena AMC bagian belakang

Antena mikrostrip memiliki tiga bagian utama, patch, ground
plane dan substrate[2]. Substrate memiliki konstanta
dielektrik, untuk substrate berbahan. FR 4 Epoxy memiliki
konstanta dielektrik yang beragam, namun dalam perancangan
antena ini, ditentukan konstanta dielektrik dari FR4-Epoxy
adalah 4,2. Gambar 1 lapisan bawah pada antena merupakan
struktur dari AMC. Gambar 2 yaitu lapisan atas antena y ang
memiliki satu buah patch. Struktur AMC yang
diimplementasikan Zhang pada planar AMC. Struktur AMC
memiliki empat buah persegi yang identik yang disusun 2x2
yang diletakkan ditengah substrat dielektrik yang terpisah
sejauh 2mm. Setiap AMC memiliki dimensi 24mm x 24mm.
Patch ini berbentuk ring yang memiliki ketebalan ring yang
beragam, dari 2mm, 4mm, 6mm, 8mm dan 10mm dimana
jarak antara patch luar dan substrat adalah 1mm. total uku ran
dari struktur AMC adalah 52mmx52mm.

Patch persegi dari antena lapisan pertama AMC sebesar 2mm,
ditunjukan pada Gambar 1. yang memiliki dimensi
43mmx43mm. dari pencatuan, patch persegi antena di catu
dengan coaxial probe feeding pada Gambar 3. Probe pencatuan
diletakan 8,5mm dari tengah. Dimensi dan posisi dari
pencatuan dari tengah diperoleh dari koefisien refleksi yang
paling kecil dari antena tanpa AMC. Karena frekuensi, med an
magnet di sepanjang permukaannya kecil, konsekuensi p at ch
AMC harus dikurangi mengikuti medan listrik yang tinggi.
Kedua layer yang merupakan struktur dari AMC terdiri dari
bahan substrat dielektrik FR4-Epoxy dengan permitivitas
relatif 4,2 dan ketebalan substrat 1,6mm. Ketebalan total dari
antena AMC adalah 3,23mm sudah termasuk groundplane.
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Gambar 4 : Return Loss antena AMC
Gambar 1 : Antena AMC dengan ketebalan patch
2mm lapisan pertama

Dari simulasi, dapat diketahui Gambar 4 merupakan return loss
pada antena dengan lapisan pertama antenna AMC yang
mempengaruhi impedansi reaktif antena, sehingga akan
mempengaruhi frekuensi resonansi untuk batas frekuensi
0,50GHz -2,50GHz. Sehingga antena AMC lebih signifikan
membentuk dual band frequency bahkan bisa membentuk
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triple band frequency nilai dari antena AMC ketebalan p at ch
yang beragam. Hal itu disebabkan karena ukuran antena

Tabel 1 : Return Loss antena tebal 2
Frekuensi (GHz) Return Loss (dB)
1,52
-10,61
1,80
-4,78
1,90
-10,34

berbanding terbalik dengan frekuensi, semakin kecil ukuran
antena maka frekuensi akan semakin tinggi. Gambar 1 antena
AMC disimulasikan dengan ketebalan patch 2mm, 4mm,
6mm, 8mm dan 10mm. Dari hasil simulasi, frekuensi resonansi

Dari hasil simulasi maka nilai return loss dan VSWR pada
antenna AMC ketebalan patch 2mm diilustrasikan pada
Gambar 5 dan Gambar 6. Nilai minimum koefisien refleksi
yang didapat adalah <-10,61 dB pada frekuensi 1,52 GHz dan 4,78 pada frekuensi 1,80GHz dan -10,34 pada frekuensi
1,90GHz. Nilai VSWR dari antena AMC ketebalan patch 2mm
adalah 1,83 pada 1,52GHz dan 3,71 pada 1,80GHz dan 1,87
pada 1,90GHz. pada kondisi ini menunjukan bahwa nilai
VSWR 1:1 bandwidth memiliki hasil yang lebih baik yang
bekerja pada 25MHz.
Disamping itu, gain dari antena ditunjukkan pada Gamb ar
7. Nilai maksimum nya adalah -0,0096 pada 2,10GHz pada
frekuensi 1,7GHz terjadi drop disebabkan oleh band stop.

gambar mulai muncul ketika antena AMC disisipkan pada
tebal 6mm. Kemudian, bersama dengan frekuensi resonansi
awal, Semakin tipis ketebalan dari patch maka frekuensi akan
semakin besar. Yang menarik dari hasil return loss (S11) yait u
lebih tebal nilai ketebalan dari patch antena maka nilai S11
akan semakin besar. Dari grafik, koefisien refleksi pada
frekuensi resonansi awal hampir sama ketika ketebalannya
2mm. Gambar 5 VSWR.
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Gambar 5 : VSWR antena AMC ketebalan
patch 2mm
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Gambar 8 : Pola Radiasi 2D antena AMC
ketebalan patch 2mm , θ = 0⁰, φ=0⁰
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Simulasi pola radiasi 2D dari antena AMC ketebalan patch
2mm pada frekuensi 1,52GHz ditunjukkan pada Gambar 8.
Pola radiasi antena memiliki pola radiasi yang baik karena
tidak memiliki lipatan yang tidak diinginkan.
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3. Antena tanpa AMC dan hasil gabungan
Antena tanpa AMC dideskripsikan pada Gambar 9 dimana
antena tanpa AMC dibuat sebagai perbandingan dengan
antena sebelumnya, antena tanpa AMC memiliki letak probe
yang sama dengan antena sebelumnya yaitu sejauh 8,50mm
dari jarak tengah. Antena tanpa AMC menggunakan bahan
substrat dielektrik FR4 Epoxy dengan nilai permitivitas 4,20
dan dimensi 52mm x 52mm x 3,20mm. Hasil simulasi dari
antenna tanpa AMC seperti return loss dan VSWR ditunjukan
pada
Gambar
9,
10
dan
11.
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Gambar 6 : Return Loss antena AMC ketebalan
patch 2mm
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Gambar 7 : Gain antena AM C ketebalan patch 2mm
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Dari grafik pada Gambar 6 dapat diketahui bahwa return loss
antena AMC ketebalan patch 2mm pada frekuensi 1,52 GHz,
1,80GHz dan 1,90 GHz adalah:
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10,34 pada frekuensi 1,90GHz. Bandwidth dari antena tanpa
AMC lebih sempit jika dibandingkan dengan antena AMC.
Ini mengartikan bahwa pada frekuensi 1,50GHz antena
tanpa AMC memiliki nilai return loss yang lebih baik
dibandingkan antena AMC. Nilai gain maksimum antena
AMC -0,0096 pada frekuensi 2,10GHz sedangkan nilai
gain maksimum antena tanpa AMC adalah -0,11 pada
frekuensi 1,72 ditunjukan pada Gambar 12. nilai gain
antena dengan AMC lebih baik dibandingkan dengan
dengan gain antena tanpa AMC.

4. Kesimpulan
Antena mikrostrip yang dihasilkan dari paper ini
merupakan antena multyband frequency yang bekerja pada
frekuensi 1,52GHz, 1,80GHz dan 1,90GHz. Antena ini
menggunakan teknik pencatuan coaxial probe feeding.
Struktur dari antena terdiri dari empat buah persegi yang
identik dengan susunan 2x2 sebagai AMC dengan bahan
substrat dielektrik FR4-Epoxy yang memiliki ketebalan patch
berbentuk ring persegi yang beragam, yaitu 2mm, 4mm, 6mm,
8mm dan 10mm. perbandingan antena tanpa AMC dan antena
AMC menunjukan bahwa antena dengan AMC bisa
menghasilkan tiga buah frekuensi resonansi dimana return loss
dari antena AMC lebih tinggi dibandingkan dengan tanpa
AMC. Berdasarkan hasil simulasi dan pengukuran, diket ahui
bahwa return loss dari ketiga frekuensi tersebut < -9,54 dB
dan nilai VSWR pada ketiga frekuensi tersebut < 2 dan antena
ini memiliki pola radiasi directional pada ketiga frekuensi
tersebut.

0
-5 0,5

1

1,5

2

2,5

-10

L
os
s,

S1
1 (dB)

Gambar 9 : Antena tanpa AMC
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Gambar 10 : Return Loss dari antena yang
digabungkan
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Gambar 11 : VSWR dari kedua antena
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Gambar 12 : Gain dari kedua antena
Dari gambar 10 nilai minimum terendah S11 antena
tanpa AMC mencapai nilai -14,43dB pada frekuensi
1,50GHz sedangkan nilai minimum terendah S11
antena AMC hanya mencapai nilai -10,61dB pada
frekuensi 1,52GHz, -4,78 pada frekuensi 1,8GHz dan ISSN : 2252-701X
20

Seminar Nasional Microwave, Antena dan Propagasi (SMAP) 2018 Unpak, ID #05

ISSN : 2252-701X
21

