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Abstrak—Penguat Derau Rendah bertujuan untuk meminimalisir derau yang diterima dari antena, selain itu juga 
bertujuan untuk menguatkan sinyal yang diterima. Hal tersebut untuk meningkatkan performansi dari sistem. 
Indonesia yang terletak di katulistiwa memiliki curah hujan tinggi yang dapat mempengaruhi kinerja sistem 
berupa munculnya fenomena redaman hujan. Pada penelitian ini dirancang sebuah penguat derau rendah dengan 
menggunakan transistor CEL NE3509M04 yang dapat berkerja pada L-Band sampai S-Band. Dengan kebutuhan 
berupa penerimaan pada Stasiun Bumi Satelit-Nano, kebutuhan sistem penguatan harus lebih besar dari 40 dB, 
sehingga untuk mengkompensasi hal tersebut digunakan tiga buah penguat derau rendah yang disusun secara seri. 
Dari hasil perancangan diperoleh penguatan minimal sebesar 49 dB pada frekuensi 2400 – 2450 MHz dengan Noise 
Figure di bawah 2 dB pada rentang frekuensi yang sama. 

Kata kunci: penguat daya derau, satelit-nano, stasiun bumi, mikrostrip, CEL NE3509M04

Abstract— The objectives of Low Noise Amplifier is to minimize received noise from the antenna and also to amplify 
the signal power. Those reasons are to increase the system performances. Indonesia located in equatorial which is 
has high density in rainfall. In this research is designed a low noise amplifier using CEL NE3509M04 transistor 
which work at L – Band until S-Band. The gain requirement of the system is bigger than 40 dB to be implemented 
in Ground Station of Nano-Satellite so to compensate it, the low noise amplifier should be cascade using three block. 
For the design can be achieved the gain power more than 49 dB at 2400 – 2500 MHz with Noise Figure less than 2 
dB at the same frequencies.

Keywords: low noise amplifier, nano-satellite, ground station, microstrip, CEL NE3509M04

I. Pendahuluan

Penelitian tentang Satelit-Nano di lingkungan 
Universitas Telkom dimulai seiring keikutsertaan pada 
INSPIRE (Indonesian Nano-Satellite Platform Initiative 
for Research and Education). Melalui IiNUSAT-1, 
dengan melibatkan beberapa Universitas Negeri dan 
Lembaga Penelitian pemerintah, dirancang sebuah satelit-
nano buatan negri sendiri[1]. Terinspirasi dari kegiatan 
INSPIRE dan IiNUSAT, Universitas Telkom berencana 
untuk meluncurkan satelit buatan sendiri dengan nama 
Tel-USAT dengan menggunakan tiga frekuensi untuk 
kirim dan terima data[2]. 

Frekuensi yang digunakan adalah frekuensi amatir 
pada rentang UHF, VHF, dan S-Band. Direncanakan untuk 
komunikasi Telemetry, Tracking, and Command (TTC) 
menggunakan frekuensi 145,9 MHz untuk downlink dan  
437,330 MHz untuk uplink, frekuensi 144,39 MHz untuk 
Automatic Packet Reporting System (APRS), serta untuk 
pengiriman data gambar menggunakan frekuensi 2425 
MHz [3].

Penggunaan ketiga frekuensi tersebut pada lingkungan 
seperti Indonesia yang mempunyai curah hujan tinggi 
akan terkendala dengan nilai redaman hujan. Redaman 
hujan akan terasa signifikan jika menggunaan frekuensi 
di atas 3000 MHz[4]. Untuk mengantisipasi efek dari 
redaman hujan dan memperoleh kinerja yang lebih baik, 
diperlukan perangkat tambahan pada penerima Ground 
Station Satelit-Nano, yaitu penguat derau rendah (Low 
Noise Amplifier) yang berfungsi untuk meredam noise 
setelah masukan dari antenna. 

Pada penelitian ini dirancang sebuah Penguat Derau 
Rendah dengan rentang frekuensi dari 2400 – 2450 
MHz yang berada dalam rentang frekuensi radio amatir 
[3]. Untuk merancang Penguat Derau Rendah, transistor 
yang digunakan adalah CEL NE3509M04 yang dapat 
digunakan para rentang frekuensi L-Band sampai S-Band 
untuk keperluan radio satelit [5]. Sebagai kompensasi 
akan kebutuhan penguatan system sebesar 40 dB maka 
penelitian ini merancang penguat daya derau rendah 
dengan cara menyusun secara seri tiga buat penguat daya 
derau rendah.
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Tulisan ini terbagi menjadi empat bagian dengan 
bagian pertama berisi tentang pendahuluan, bagian kedua 
tentang teori penguat daya, bagian ketiga tentang desain 
dan analisis dari perancangan, serta bagian keempat berisi 
kesimpulan dari rancangan penguat daya derau redah 
untuk kebutuhan Stasiun Bumi Satelit-Nano.

II. Penguat Daya Derau Rendah

A. Penguat Daya Dua Port

Penguat daya adalah komponen gelombang mikro 
aktif yang berfungsi untuk menguatkan daya input. Jenis 

penguatan yang dihasilkan tergantung dari parameter S 
yang dimiliki oleh transistor sebagai penyusun penguat. 
Secara garis besar, komponen penguat daya secara lengkap 
dapat dilihat pada Gambar 1 [6]. 

Penguat daya terdiri dari 3 komponen penyusun, yaitu 
rangkaian penyepadanan pada input dan output, serta 
rangkaian transistor termasuk didalamnya rangkaian 
prategangan. Jenis penguatan yang dapat dihasilkan 
adalah sebagai berikut [6]:

1. Power Gain (G), 
perbandingan antara daya ke 
arah beban dengan daya input 
transistor dengan besar seperti 

pada (1).

                   (1)

  
2. Available Power Gain (GA), perbandingan antara 

daya keluaran transistor dengan daya masukan transistor. 
Besar GA seperti pada (2). 
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3. Transducer Power Gain (GT), Perbandingan 
antara daya yang dikirim ke beban terhadap daya dari 
sumber. Besar GT dijabarkan pada (3). 
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Dengan nilai koefisien pantul input, output, beban dan 
sumber dijabarkan pada (4) sampai dengan(7). 
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B. Lingkaran Kestabilan

Penguat Daya bekerja jika berada di daerah kestabilan, 
baik kestabilan tanpa syarat maupun kestabilan bersyarat. 
Untuk memperoleh hal tersebut, diperlukan beberapa 
perhitungan seperti pada persamaan berikut [6]:
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Dengan K adalah faktor Rollet dan Δ adalah determinan 
dari matriks parameter S. jika syarat K> 1 dan Δ<1, maka 
transistor bersifat stabil tanpa syarat [6]. Sedangkan jika 
kedua syarat tersebut tidak dipenuhi, maka pemilihan 
area kestabilan harus dilakukan dengan cara menghitung 
lingkaran kestabilan sumber maupun kestabilan beban. 
Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut [6]:
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CL adalah pusat lingkaran kestabilan beban, RL 
adalah jari-jari lingkaran kestabilen beban, Cs adalah 
pusat lingkaran kestabilan sumber dan Rs adalah jari-jari 
lingkaran kestabilan sumber. 

Untuk melihat area kestabilan sumber atau beban, 

Gambar 1. Sistem Penguat Daya
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dilihat juga parameter S dari transistor. Jika |S11| > 1 maka 
daerah yang mengandung titik pusat Smith Chart adalah 
daerah tidak stabil, dan jika |S11| < 1 maka daerah yang 
mengandung titik pusat Smith Chart adalah daerah stabil. 
Untuk sumber, jika |S22| > 1 maka daerah irisan antara 
lingkaran sumber dan Smith Chart adalah daerah stabil, 
sedangkan jika |S22| < 1 maka daerah kestabilan adalah 
yang mengandung titik pusat Smith Chart [6].

C. Lingkaran Penguatan Konstan dan Lingkaran Derau 
Konstan

Untuk merancang Penguat Derau Rendah, hal lain 
yang diperhatikan adalah lingkaran penguatan konstan dan 
lingkaran derau konstan. Ini bertujuan untuk optimalisasi 
antara penguatan maksimum yang diinginkan dan 
noisefigure minimum yang ingin dihasilkan. Persamaan 
yang digunakan untuk menghitung noisefigure adalah 
sebagai berikut [6]:
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Dengan CF dan RF adalah pusat lingkaran dan jari-jari 
lingkaran derau. Cs, Rs, CL, dan Rs adalah lingkaran dan 
jari-jari penguatan sumber serta beban konstan. 

D. Saluran Mikrostrip

Saluran mikrostrip digunakan karena ringan dan 

mudah dalam pemasangan komponen lain seperti 
transistor ataupun inductor. Saluran mikrostrip tersusun 
dari ground plane, patch, serta substrat berupa bahan 
dielektrik. Gambar 2 menunjukkan saluran mikrostrip[7].
Untuk mendapatkan lebar dan tebal patch yang sesuai 
dengan impedansi karakteristik saluran yang diinginkan, 
dapat digunakan perhitungan pada persamaan 22 - 25[7].
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E. Rangkaian Prategangan

Transistor bekerja dengan catuan DC sehingga untuk 
mengaktifkan operasi kerja dari transistor dibutuhkan 
rangkaian, rangkaian tersebut adalah rangkaian 
prategangan. Beberapa rangkaian prategangan untuk 
transistor FET antara lain Konfigurasi Prategangan Tetap 
(Fixed Bias), Konfigurasi Prategangan Sendiri (Self 
Bias), Konfigurasi Pembagi Tegangan (Voltage Divider)
[8]. Konfigurasi prategangan tersebut dapat dilihat pada 
Gambar 3.   

Gambar 2. Saluran Mikrostrip

Gambar 3. Konfigurasi Prategangan FET (a) Self Bias (b) Voltage 
Divider (c) Fixed Bias[8]
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III. Desain dan Analisis

A. Spesifikasi Perancangan

Dari Tabel 1, diinginkan penguatan sebesar 40 dB 
dengan noise figure yang minimum, di bawah 2 dB. Dengan 
kondisi seperti itu, maka penguat yang dirancang tidak 
cukup dalam satu tingkat, namun hanya bisa diperoleh 

dengan meng-cascade penguat menjadi beberapa tingkat. 
Semisal 2 atau 3 tingkat penguat yang disusun serial, 
karena satu tingkat penguatan hanya maksimal 18 dB pada 
frekuensi yang dirancang[5].

B. Pemilihan Transistor

Dari datasheet transistor CEL NE3509M04 dengan 
VDS = 2 volt dan ID = 10 mA didapatkan parameter S 
pada frekuensi 2400 MHz adalah sebagai berikut [5]: 
S11 = 0,775 < -650; S12 = 0,079 < 54,50; S21 = 5,602 < 
117,40 dan S22 = 0,437 < -42,30. Dengan nilai VDS dan 
ID yang sama tidak ada parameter noise yang bersesuain 
untuk frekuensi 2400 MHz sehingga dipilih pendekatan 
pada frekuensi 2500 MHz. Nilai parameter noise yang 
diperoleh adalah sebagai berikut [5]; FMIN = 0,35 dB; 
Γoptimum = 0,692 < 350 serta Rn/50 = 0,171.

Parameter-parameter tersebut diperoleh dari datasheet 
CEL NE3509M04 sebagai inisiator untuk menentukan 
sifat kestabilan dari transistor yang akan digunakan 
sebagai penguat, serta mendesain nilai noise figure agar 
bernilai minimal.

C. Kestabilan Penguat

Dengan karakteristik parameter S yang diperoleh 
dari datasheet, dilakukan perhitungan untuk mengetahui 
kestabilan dari transistor. Menggunakan persamaan 8 
dan 9, diperoleh nilai factor rollet dan determinan yaitu 
0,514 dan 0,496. Kedua nilai tersebut menunjukkan 
bahwa transistor dalam kondisi tidak stabil. Sehingga, 
dibutuhkan pengecekan lebih lanjut, yakni penggambaran 
lingkaran kestabilan sumber dan beban agar transistor 
dapat digunakan sebagai penguat.

Sebelum menggambar lingkaran kestabilan, dihitung 
nilai pusat dan jari-jari lingkaran kestabilan sumber dan 
lingkaran kestabilan beban dengan (10) sampai dengan(13). 
Diperoleh nilai RS = 1,25 dan CS= 1,96<83,89o serta 
RL=7,94 dan CL= 7,47 < -84,15o. Dengan memperhatikan 
nilai S11 dan S22,dapat digambarkan lingkaran kestabilan 
sumber dan beban serta region kestabilan dari transistor 
untuk digunakan sebagai penguat (Gambar 4).

D. Lingkaran Penguatan Konstan dan Lingkaran Derau 
Konstan

Untuk menghitung penguatan maksimum yang dapat 
dihasilkan transistor, dapat digunakan persamaan 1 atau 
dengan mengambil informasi dari data sheet. Dalam 
perancangan ini digunakan (14) sampai dengan(21) untuk 
menghitung dan menggambarkan penguatan sumber dan 
beban serta lingkaran derau konstan. Tabel2 dan 3 adalah 
hasil perhitungan untuk penguatan konstan sumber dan 
beban.

Dari kedua tabel tersebut bisa diperkirakan bahwa 
penguatan dari sumber sampai ke beban sebesar 18,887 
dB. Dengan menjumlahkan Gs = 3 dB, GL = 0,92 dB dan 

Tabel 1. Spesifikasi Penguat Derau Rendah

No. Parameter Nilai

1 Frekuensi Kerja 2400 – 2450 MHz

2 Frekuensi Tengah 2425 MHz

3 Impedansi Input 50 Ohm

4 Impedansi Output 50 Ohm

5 Gain ≥ 40 dB

6 Noise Figure ≤ 2 dB

Gambar 4. Lingkaran Kestabilan

Tabel 2. Penguatan Sumber Konstan

GS gS RS CS

4 dB 1,003185 #NUM! 0,775984<68,1o

3 dB 0,796858 0,205018 0,703387<68,1o

2 dB 0,632967 0,310377 0,629272<68,1o

1 dB 0,502783 0,401526 0,555574<68,1o

0 dB 0,399375 0,484186 0,484186<68,1o

Tabel 3. Penguatan Beban Konstan

GL gL RL CL

0 dB 0,809031 0,366928 0,366928106<42,3o

0,92 dB 0,999919 0,007246 0,43697<42,3o

1 dB 1,01851 #NUM! 0,443520985<42,3o

2 dB 1,282228 #NUM! 0,531677811<42,3o

3 dB 1,614229 #NUM! 0,631360347<42,3o

4 dB 2,032194 #NUM! 0,741839548<42,3o

Tabel 4. Lingkaran Noise Figure Konstan

Noise 
Figure

Warna 
Lingkaran

N Cf Rf

0,7 dB Biru Tua 0,347466 0,513556<350 0,4077

0,5 dB Hijau Tua 0,14549 0,6<350 0,2718

0,43 dB Oranye 0,7697 0,6425<350 0,199

0,4 dB Hitam 0,04794 0,66<350 0,1576
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|S21|2 sebanding dengan 14,967 dB. Sedangkan untuk 
lingkaran noise figure konstan hasil perhitungan dapat 
dilihat pada Tabel 4.

Dapat dilihat pada Gambar 5, menunjukkan bahwa 
lingkaran noise figure konstan dan lingkaran penguatan 
konstan yang saling bersinggunan. Dengan nilai noise 
figuresebesar 0,43 dB dan penguatan 3 dB. 

E. Desain Saluran Microstrip

Untuk menghitung lebar saluran mikrostrip yang 
akan digunakan, dapat didekati dengan karaktersitik 
mikrostrip yang ada di pasaran. Dengan tebal konduktor 
sebesar 0,05 mm, tinggi substrat 1,44 mm, konstanta 
dielektrik sebesar 4,5 dan faktor disipasi sebesar 0,014. 
Dari parameter-parameter tersebut direncanakan saluran 
mikrostrip mempunyai impedansi karakteristik sebesar 50 
ohm. Menggunakan persamaan 24 dan 25, diperoleh lebar 
mikrostrip (W) sebesar 0,1666 cm. 

F. Rangkaian Prategangan dan Penyepadanan

Rangkaian prategangan bertujuan untuk mencatu 
transistor agar bekerja pada daerah kerjanya. Pada 
perancangan ini digunakan rangkaian prategangan sendiri 
(self bias) seperti gambar 3.a. Dengan VDS = 2 volt; ID = 
10 mA dan VGS = -0,24 volt. Diasumsikan tidak ada arus 
yang mengalir di kaki gate, sehingga IG = 0, maka VG= 0 
dan VS = 0,24 volt. Komponen Rs didapatkan senilai 24 
ohm dan nilai RG sebesar 10.000 ohm.

Penyepadanan yang digunakan adalah penyepadanan 

lumped circuit dengan menggunakan bantuan Smith Chart 
ganda untuk memudahkan perancangan. Dengan GL = 
0, pada rangkaian penyepadan keluaran diperoleh nilai 
kapasistor seri sebesar 14,909 pF dan induktor paralel 
sebesar 6,03165 nH. Kedua nilai kapasitor dan induktor 
tersebut, agar lebih mudah dicari dipasaran, digunakan 
kapasitor 15 pF dan dua buah induktor 12 nH yang disusun 
paralel. Penyepadanan keluaran ini disajikan pada Gambar 
6.

G. Penguat Derau Rendah Satu Tingkat

Desain keseluruhan dari pengecekan kestabilan 
transistor, lingkaran penguatan dan noise figureserta 
rangkaian prategangan dan penyepadanan, disimulasikan 
dan dioptimalisasi sehingga didapatkan rangkaian pada 
Gambar 7.

Nilai konduktor dari hasil penyepadanan yang 
digunakan sebagai RFC tidak memenuhi syarat 
XL>Z0x10, sehingga ditambahkan beberapa inductor 
agar terpenuhi. Yaitu inductor seri sebesar 3,9 nH dan 
22 nH dengan penempatan kapasitor by pass pada setiap 
komponen untuk memblok sinyal AC. 

Gambar 5. Lingkaran Penguat Konstan dan Lingkaran Derau Konstan

Gambar 6. Penyepadan Keluaran

Gambar 7. Rancangan Rangkaian Penguat Derau Rendah Satu Tingkat

Gambar 8. Penguatan 2400 - 2450 MHz

Gambar 9. Noise Figure pada 2400 - 2450 MHz
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Dari hasil simulasi dan optimisasi, didapatkan keluaran 
seperti gambar 8 dan 9. Pada rentang 2400 – 2450 MHz 
diperoleh penguatan antara 18,06 dB menurun sampai ke 
17,64 dB dengan prediksi semakin tinggi frekuensi kerja 
maka penguatan akan semakin kecil. Berbeda dengan 
noise figure, dari simulasi dan optimisasi didapatkan 
pada rentang 2400 – 2450 MHz noise figurecenderung 
membesar dari 0,563 dB sampai 0,577 dB.  

H. Penguat Derau Rendah Tiga Tingkat

Hasil yang diperoleh pada simulasi dan optimisasi 

pada satu tingkat belum mencapai target perancangan, 
sehingga dilakukan modifikasi dengan cara menyusun 
secara seri tiga buah penguat daya derau rendah. Gambar 
rangkaian tiga buah penguat daya derau rendah seperti 
Gambar 10. Hasil simulasi dan optimasi untuk rangkaian 
yang di-cascade dapat dilihat pada gambar 11 – 13. 

Pada rentang frekuensi 2400 – 2450 MHz didapatkan 
nilai VSWR masih di bawah 2 sehingga kinerja dari 
perangkat bisa ditolerir. Terjadi penguatan yang signifikan 
jika ketiga rangkaian penguat derau rendah tersebut 
disusun seri, pada frekuensi 2400 – 2450 MHz didapatkan 
penguatan  lebih dari 49 dB pada frekuensi 2450 MHz. 
untuk noise figure tidak terjadi kenaikan yang signifikan 
dan tetap sesuai dengan rancangan. noise figurebernilai 
0,5658 dB pada 2400 MHz dan 0,585 dB pada 2450 MHz. 

 

IV. Kesimpulan

Transistor CEL NE3509M04 dapat digunakan 
sebagai penguat daya derau rendah dengan mengecek 
daerah kestabilan terlebih dahulu. Penguatan yang 
didapatkan dari penguat satu tingkat sebesar 17,64 dB 
pada frekuensi 2450 MHz dan 18,06 dB pada 2400 MHz. 
untuk memenuhi kebutuhan daya system Ground Station 
Satelit-Nano, dilakukan penyusunan secara seri tiga buah 
penguat, sehingga dihasilkan penguatan minimal 49 dB 
pada 2400 – 2450 MHz dan noise figure kurang dari 2 dB 
pada rentang frekuensi yang sama. Sehingga perancangan 
penguat daya rendah derau dapat memenuhi kebutuhan 
system penerima satelit-nano. 

Referensi

[1] T. K. Priyambodo and dkk., “IINUSAT-1: SATELIT-NANO 
PERDANA DI INDONESIA UNTUK PENELITIAN DAN 
PENDIDIKAN,” KURSOR, vol. 6, no. 1, pp. 45-54, 2011. 

[2] B. Syihabuddin, H. Wijanto and A. D. Prasetyo, “Perancangan 
Estimasi Kebutuhan Daya pada Sistem Ground Segment untuk 
Satelit-Nano Tel-USAT 1,” in Seminar Nasional dan Expo 
Teknik Elektro, Medan, 2014. 

[3] Organisasi Amatir Radio Indonesia, “KEP-065/OP/KU/2009 
tentang Pembagian dan Penggunaan Segmen Band Frekuensi 
Amatir Radio (Bandplan),” Organisasi Amatir Radio Indonesia, 
Jakarta, 2009.

Gambar 10. Rangkaian Penguat Daya Derau Rendah Tiga Tingkat

Gambar 11. VSWR pada 2400 - 2450 MHz

Gambar 12. Penguatan pada 2400 - 2450 MHz

Gambar 13. Noise Figure pada 2400 - 2450 MHz



ISSN: 2088-9984

24

Seminar Nasional dan Expo Teknik Elektro 2015

[4] R. L. Freeman, Telecommunication Transmission Handbook, 
Wiley and Sons, 1981. 

[5] California Eastern Laboratories, “Preliminary Product Information 
- Hetero Junction Field Effect Transistor NE3509M04,” NEC 
Compound Semiconductor, 2005.

[6] D. M. Pozar, Microwave Engineering 4th Edition, John Wiley & 
Sons, 2011. 

[7] J. S. Hong, Microstrip Filters for RF/Microwave Applications, 
2001: John Wiley & Sons. 

[8] R. L. Boylested and L. Nashelsky, International Devices and 
Circuit Theory 7th Edition, Prentice Hall International, Inc., 1999. 


