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Abstrak 

Bumbung gelombang lingkaran susun telah disimulasikan 

dalam aplikasi RF energy harvesting pada frekuensi sinyal 

GSM. Hasil simulasi memenuhi spesifikasi frekuensi tengah 

1850 MHz untuk bekerja pada frekuensi GSM, yaitu 1800-

1900 MHz. Pada tahap awal, dirancang sebuah bumbung 

gelombang lingkaran mode TM01 yang menghasilkan 

koefisien refleksi S11 = -26.554 dB. Untuk merancang desain 

bumbung gelombang susun, digunakan empat buah 

bumbung gelombang lingkaran yang disusun 2 × 2 sejajar 

dengan koefisien refleksi S11 = -13.32 dB dan bandwidth 

sebesar 120 MHz. Pada tahap optimasi, dilakukan perubahan 

geometri susunan bumbung gelombang lingkaran yang 

digeser sejauh 30 mm untuk setiap bumbung gelombang, dan 

menghasilkan koefisien refleksi S11 = -34.4 dB dan 

bandwidth sebesar 140 MHz pada frekuensi 1850 MHz. 

Kata kunci˗˗bumbung gelombang lingkaran, energy 

harvesting, mode TM01, geometri susun. 

1. Pendahuluan

Selama beberapa tahun terakhir, penggunaan perangkat 

mobile, khususnya perangkat GSM semakin masif digunakan 

oleh hampir setiap individu. Hal ini dikarenakan tingkat 

mobilitas manusia yang semakin tinggi dan kebutuhan akan 

terhubungnya antar individu dengan lainnya semakin 

meningkat.  Pada saat yang bersamaan, tingkat konsumsi 

energi dalam hal ini energi listrik turut meningkat setiap 

tahunnya. Energi terbarukan sangat dibutuhkan untuk 

alternatif sumber energy pada masa mendatang, salah 

satunya Radio Frequency Energy Harvesting, yaitu energi 

yang didapatkan dari gelombang radio yang berada di 

lingkungan sekitar [1].  

 Berbagai jenis antenna telah banyak dikembangkan 

untuk aplikasi RF energy harvesting [2]. Untuk saat ini, 

dirancang bumbung gelombang mode TM01 susun 2 × 2 

dalam penggunaannya pada rentang frekuensi GSM, yaitu 

1800 MHz ˗ 1900 MHz. 

Pada paper ini akan ditampilkan hasil simulasi bumbung 

gelombang susun 2 × 2 yang ditunjukkan oleh besar 

koefisien refleksi dan bandwidth untuk setiap variasi rancang 

bangun dari geometri bumbung gelombang susun. 

2. Teori Dasar

2.1. Bumbung Gelombang Lingkaran 

Media yang dapat mengarahkan gelombang elektromagnetik 

disebut bumbung gelombang [oka]. Bumbung gelombang 

merupakan saluran tramsmisi yang mempunyai konduktor 

tunggal, Oleh karena itu, bumbung gelombang tidak dapat 

merambatkan gelombang mode TEM pada saluran transmisi. 

Hanya mode tertinggi dalam sebuah bumbung gelombang 

yang dapat merambatkan gelombang, yaitu mode tertinggi 

pada  transverse magnetic mode (TM) atau mode mode 

tertinggi pada transverse electric mode (TE) [3]. 

Bumbung gelombang biasanya digunakan pada aplikasi 

frekuensi tinggi (gelombang mikro atau yang lebih tinggi) 

karena diameter silangnya harus merupakan kelipatan dari 

setengah panjang gelombang atau lebih agar bumbung 

gelombang dapat beroperasi. Ketika diameternya kecil, 

radiasinya terpotong oleh efek difraksi seperti pada efek 

celah sempit. Operasinya bergantung pada reflektifitas 

logam yang memounyai sifat sangat reflektif pada sebagian 

besar spectrum elektromagnetik. Logam memantulkan 

gelombang radio dan cahaya tampak. Bumbung gelombang 

mempunyai prinsip kerja memaksa gelombang untuk 

mengikuti bentuknya dan selalu mantulkannya pada batas-

batas  [4]. 

Bumbung gelombang lingakaran seperti pada Gambar 2, 

terdiri dari silinder logam dengan jari-jari dalam  𝒂  terisi 

dielektrik homogen. Panjang bumbung gelombang sejajar 

dengan sumbu 𝒛, dengan 𝝆 sebagai jari-jari dan 𝝋 sebagai 

koordinat sudut [5]. 
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Gambar 1: Bumbung Gelombang Lingkaran [4] 

2.1.1. Mode TM 

Mode transverse magnetic (TM) dalam sebuah bumbung 

gelombang lingkaran mempunyai ciri bahwa 𝑯𝒛 = 0 . 

Sedangkan untuk setiap 𝒛 pada komponen 𝑬𝒛 harus ada, agar 

gelombang dapat merambat dalam sebuah bumbung 

gelombang lingkaran [6]. 

Nilai frekuensi cut-off untuk bumbung gelombang 

lingkaran mode TM adalah sebagai berikut : 

𝑓𝑐 𝑇𝑀 𝑚𝑜𝑑𝑒 =
𝑋𝑛𝑝

2𝜋𝑎√𝜇𝜖
(1) 

2.1.2. Mode TE 

Mode transverse electric (TE) dalam sebuah bumbung 

gelombang lingkaran mempunyai karakteristik 𝑬𝒛 = 0 . 

Sedangakan untuk setiap 𝒛  pada komponen 𝑯𝒛  ada, agar 

gelombang dapat merambat dalam sebuah bumbung 

gelombang lingkaran [6]. 

Nilai frekuensi cut-off untuk bumbung gelombang 

lingkaran mode TE adalah sebagai berikut : 

𝑓𝑐 𝑇𝐸 𝑚𝑜𝑑𝑒 =
𝑋′

𝑛𝑝

2𝜋𝑎√𝜇𝜖
(2) 

3. Pembahasan

3.1. Pengaruh Jari-Jari Lingkaran Bumbung Gelombang 

Merancang sebuah bumbung gelombang lingkaran dimulai 

dengan menentukan frekuensi cut-off yang digunakan. Untuk 

desain bumbung gelombang lingkaran ini, menggunakan 

mode dominan yaitu mode TM01 dengan radius 𝒂 = 71,76 

mm untuk frekuensi cut-off 1,6 GHz. 

Parameter untuk merancang sebuah gelombang juga 

dipengaruhi oleh tinggi bumbung gelombang 𝒉 dan panjang 

kawat innerconductor 𝒕  yang terhubung dengan pencatu 

bumbung gelombang seperti yang ditunjukkanoleh Gambar 

2. Dalam  hal ini, bumbung gelombang menggunakan 𝒉 =
40 𝑚𝑚 , dan panjang kawat innerconductor 𝒕 = 31 𝑚𝑚 .

Selain itu, material yang digunakan untuk membuat

Gambar 2 : Rancangan  Bumbung Gelombang Lingkaran 

Gambar 3 : Pengaruh radius lingkaran 𝒂 bumbung gelonbang 

bumbung gelombang juga berpengaruh terhadap performa 

bumbung gelombang yang dihasilkan. Untuk simulasi ini, 

menggunakan material tembaga dengan tebal 𝒘 = 0,5 mm. 

Pada umumnya, dimensi antena RF atau bumbung 

gelombang berkolerasi dengan frekuensi kerja yang gunakan. 

Hal ini dapat dilihat pada persamaan (1) dan (2) bahwa radius 

lingkaran 𝒂  berbanding terbalik dengan frekuensi cut-off 

suatu bumbung gelombang. Maka, semakin besar frekuensi 

yang diharapkan, semakin kecil pula dimesni dari antenna 

atau bumbung gelombang yang dirancang.  

3.2. Bumbung Gelombang Susun 2 x 2 Sejajar 

Setelah didapatkan hasil dimensi dan ukuran dari bumbung 

gelombang, dilanjutkan dengan menyusun bumbung 

gelombang 2 × 2 secara sejajar. Empat buah bumbung 

gelombang disusun sejajar pada FR-4 Epoxy 𝜺𝒆𝒇𝒇 = 4,4  dan 

tinggi substrat 1,6 mm.  

Empat buah bumbung gelombang dengan radius  𝒂 =
68 𝑚𝑚 untuk setiap bumbung gelombang, disusun sejajar   2 

× 2 dengan geometri seperti ditunjukkan pada Gambar 4. 

Panjang 𝑳 = 320 𝑚𝑚  merupakan panjang substrat FR-4 

Epoxy pada rancangan bumbung gelombang susun sejajar, 

sedangkan panjang 𝒙 dan 𝒚 adalah 80 mm. 

Masing-masing bumbung gelombang terhubung dengan 

saluran mikrotrip dan saluran λ/4 sebagai penyesuai 

impedansi pada sluran transmisi. Keempat umbung 

gelombang lingakaran tersebut dicatu dengan menggunakan 

SMA connector yang mempunyai impedansi beban sebesar 

50 Ω. 
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Gambar 4 : Geometri bumbung gelombang susun sejajar 

Gambar 5 : Koefisien refleksi bumbung gelombang susun 

sejajar 

Koefisien refleksi atau S11 sebesar -13,32 dB untuk 

bumbung gelombang susun sejajar ditunjukkan  pada 

Gambar 5. Pada geometri ini, bandwidth yang dihasilkan 

adalah sebesar 120 MHz. Hal ini mengalami penurunan 

dibandingkan dengan bumbung gelombang tunggal dengan 

radius 𝒂 yang sama yaitu 68 mm seperti pada Gambar 3. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan modifikasi atau perubahan terkait 

dengan geometri susunan empat buah bumbung gelombang 

tersebut. 

3.3. Bumbung Gelombang Susun Dengan Pergeseran 

Geometri 

Optimasi susunan bumbung gelombang lingkaran dilakukan 

dengan cara menggeser posisi untuk setiap bumbung 

gelombang lingkaran yang digunakan. Berbeda dengan 

susunan sejajar, penyusunan dengan cara menggeser posisi 

ini mengakibatkan titik sumbu lingkaran bumbung 

gelombang mempunyai jarak yang berbeda-beda untuk antar 

bumbung gelombang. Hal ini ditunjukkan oleh panjang 

𝒙 𝒔𝒉𝒊𝒇𝒕 = 65 mm dan 𝒚 𝒔𝒉𝒊𝒇𝒕 = 95 mm pada pergeseran 30 

mm dari titik semula yaitu bumbung gelombang sejajar.  

Gambar 5 : Geometri bumbung gelombang susun sejajar 

Gambar 6 : Pengaruh pergeseran geometri bumbung 

gelombang susun  

Nilai koefisien refleksi S11 ditunjukkan oleh Gambar 6, 

yang menunjukkan pergeseran geometri sebesar 30 mm 

mencapai hasil yang maksimum, yaitu -34,4 dB pada 

frekuensi 1,85 Ghz  untuk bumbung gelombang susun . Pada 

variasi geometri pergeseran 30 mm, juga menunjukkan 

peningkatan badwidth dibandingkan dengan bumbung 

gelombang susun sjajar, yaitu 140 Mhz. 

3.4. Hasil Perbandingan Simulasi 

Simulasi untuk bumbung gelombang tunggal, susun 2 × 2 

sejajar dan susun 2 × 2 dengan pergeseran geometri telah 

dilakukan. Variasi penyusunan dan penempatan bumbung 

gelombang memberikan dampak pada hasil koefisien refleksi 

dan lebar bandwidth pada tiap setiap variasi yang dilakukan. 

Pada bumbung gelombang tunggal, hasil optimum dicapai 

dengan spesifikasi radius lingakaran 𝒂  = 68 mm, panjang 

innerconductor 𝒕 = 31 mm dan tinggi 𝒉 = 40 mm. Koefisien 

refleksi (S11) pada bumbung gelombang ini adalah -26,55 dB 

pada frekuensi 1,85 GHz dan bandwidth  sebesasr 130 Mhz. 

Dengan spesifikasi bumbung  
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Gambar 7 : Perbandingan koefisien refleksi bumbung 

gelombang tunggal dan susun 

gelombang lingakaran yang sama, untuk penyusunan 2 × 2 

sejajar mendapatkan nilai S11 = -13,32 dB dan lebar 

bandwidth 120 MHz. Sebagai bentuk optimasi, dilakukan 

pergeseran penyusunan geometri bumbung gelombang sejauh 

30 mm dan menghasilkan S11 sebesar -34,4 dB dengan lebar 

bandwidth 140 Mhz, yaitu pada rentang 1750 MHz – 1890 

Mhz. 

4. Kesimpulan

Desain dan simulasi bumbung gelombang susun untuk 

aplikasi energy harvesting telah dilakukan dengan spasifikasi 

untuk bekerja pada rentang frekuensi GSM, yaitu 1800-1900 

MHz. Dengan optimasi pergeseran geometri sejauh 30 mm 

yang dilakukan, S11 = -34,4 dB pada frekuensi 1,85 GHz dan 

bandwidth sebesar 140 MHz. Hal ini mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan bumbung gelombang susun 2 × 2 

sejajar dengan hasil koefisien refleksi (S11) = -13,32 dB 

dengan bandwidth 120 MHz pada frekuensi 1,85 Gz. Oleh 

karena itu, rancangan bumbung gelombang susun telah 

mencapai keadaan yang optimum dan dapat 

diimplementasikan sesuai dengan tujuannyam yaitu aplikasi 

energy harvesting. 
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