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Abstrak— Mixer merupakan subsistem pada rangkaian receiver yang terdiri dari port Local oscillator (LO), Radio 
Frequency (RF), dan Intermediate Frequency (IF). Pada penelitian ini dirancang Gilbert Cell Mixer yang berfungsi 
sebagai down conversion untuk WiMAX frekuensi 2,3 GHz. Untuk menghasilkan Conversion gain yang tinggi, pada 
penelitian ini dipergunakan transistor NE662M04 yang merupakan jenis transistor BJT Silicon dengan Vcc = 5 volt. 
Rangkaian mixer ini disimulasikan menggunakan Advance Design System (ADS). Hasil simulasi memperlihatkan 
bahwa mixer memiliki Conversion gain sebesar 14.8  dB dengan noise figure SSB sebesar 5,631 dB. Mixer ini 
memiliki kinerja yang baik ketika daya local oscillator berada antara -10 dBm hingga 0 dBm. Sementara itu, untuk 
mentransformasikan sinyal balanced dengan unbalaced dipergunakan balun jenis wire wound transformer sehingga 
bekerja hingga frekuensi di atas 2 GHz. Serta memiliki port to port isolasi yang baik yang mencapai -80 dB.

Kata kunci: Mixer, WiMAX, Down Conversion, Gilbert Cell

Abstract— Mixer is a subsystem of the receiver circuit. Mixer consists of a port Local oscillator (LO), Radio 
Frequency (RF) and Intermediate Frequency (IF). In this study, Gilbert Cell Mixer was designed to function as a 
down conversion for WiMAX 2.3 GHz. The NE662M04 Silicon BJT transistor with Vcc = 5 volts was used to produce 
high gain. Mixer circuit is simulated using the Advanced Design System (ADS). The simulation results showed that 
the mixer has a Conversion gain 14.8 dB with a SSB noise figure 5.631 dB. This mixer has a good performance when 
the local oscillator power is between -10 dBm to 0 dBm. Meanwhile, the type of wire wound balun transformers was 
used to transform signals balanced-unbalaced up to 2 GHz. The port to port has a good insulation reached -80 dB.

Keywords: Mixer, WiMAX, Down Conversion, Gilbert Cell

I. Pendahuluan

Standar BWA yang saat ini umum diterima dan secara 
luas digunakan adalah standar yang dikeluarkan oleh 
Institute of Electrical and Electronics Engineering (IEEE), 
seperti standar 802.15 untuk Personal Area Network 
(PAN), 802.11 untuk jaringan Wireless Fidelity (WiFi), 
dan 802.16 untuk jaringan Worldwide Interoperability for 
Microwave Access (WiMax).

Pada jaringan selular, telah dikembangkan juga 
teknologi yang dapat mengalirkan data bersamaan dengan 
jaringan suara seperti GPRS, EDGE, WCDMA, dan 
HSDPA. Masing-masing evolusi pada umumnya mengarah 
pada kemampuan menyediakan berbagai layanan baru 
atau mengarah pada layanan yang mampu menyalurkan 
suara, video dan data secara bersamaan (triple play) [1].

Sistem wireless mengenal dua jenis band frekuensi 
yaitu licensed band dan unlicensed band. Licensed 
band membutuhkan lisensi atau otoritas dari regulator, 
yang mana operator yang memperoleh licensed band 
diberikan hak eksklusif untuk menyelenggarakan layanan 
dalam suatu area tertentu. Sementara Unlicensed Band 
yang tidak membutuhkan lisensi dalam penggunaannya 
memungkinkan setiap orang menggunakan frekuensi 
secara bebas di semua area. Forum WiMax menetapkan 2 

band frekuensi utama pada certication profile untuk Fixed 
WiMax (band 3.5 GHz dan 5.8 GHz), sementara untuk 
Mobile WiMax ditetapkan 4 band frekuensi pada system 
profile release-1, yaitu band 2.3 GHz, 2.5 GHz, 3.3 GHz 
dan 3.5 GHz. Perbandingan beberapa karakteristik sistem 
wireless data berkecepatan tinggi digambarkan seperti 
Tabel 1 berikut.

Rangkaian  mixer adalah rangkaian yang berfungsi 
untuk mencampur beberapa (dalam hal ini 2) sinyal 
masukan, yaitu: sinyal informasi (intermediate frequency 

Tabel 1. Perbandingan karakteristik sistem wireless

Performance WiFi 802.11g WiMax 
802.16-2004*

WiMax 
802.16e

Approximate max 
reach (dependent 
on many factors)

100 Meters 8 Km 5 Km

Maximum 
throughput 54 Mbps 75 Mbps (20 

MHz band)

30 Mbps 
(10 MHz 

band)

Typical 
Frequency bands 2.4 GHz 2-11 GHz 2-6 GHz

Application Wireless LAN 
Fixed Wireless

Broadband 
(eg-DSL 

alternative)

Portable 
Wireless 

Broadband
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IF) dan sinyal carrier (pembawa) lokal atau disebut radio 
frequency RF.  

Mixer ialah sebuah divais tiga port yang terdiri dari 
port Local oscillator (LO), Radio Frequency (RF), dan 
Intermediate Frequency (IF). Port LO dikendalikan oleh 
sebuah Local oscillator yang memiliki sinyal tinggi 
dengan amplitude yang tetap.[1]

Upconversion mixer digunakan pada sisi Tx, baik 
sebagai modulator atau frequency upconverter maupun 
keduanya, hal ini tergantung dari arsitektur Tx tersebut.

Downconversion Mixer
Downconversion Mixer terdapat pada susunan Rx 

yang mentranslasikan frekuensi tinggi ke frekuensi lebih 
rendah sehingga dapat diproses pada bagian IF. Sinyal 
input mixer ini ialah RF dan outputnya ialah IF yang 
frekuensinya merupakan selisih dari frekuensi RF dan LO 
(ωIF  = ωRF  - ωLO).

Pada penelitian ini dirancang mixer yang dirancang 
merupakan mixer downconverting dengan inputan berupa 
sinyal RF dengan frekuensi 2,4 GHz dan sinyal Local 
oscillator berfrekuensi 2.3 GHz sehingga output yang 
berupa sinyal IF memiliki frekuensi 100 MHz.

II. StudI PuStaka

A. Unbalanced Mixer

Unbalanced mixer merupakan mixer yang paling 
sederhana dengan noise figure yang paling kecil. Sebuah 
transistor unbalanced mixer ditunjukkan pada Gambar 2. 
di bawah ini. Jenis mixer ini juga disebut sebagai Square 
Law Mixer. Proses Pencampuran dilakukan dengan 
mneggunakan karakteristik nonlinear square law dari 
transistor MOS.

Konfigurasi alternatif dari unbalanced mixer 
ditunjukkan pada Gambar 2.4 di bawah ini. Proses 

pencampuran dilakukan dengan memodulasi peralihan 
dari driven stage dengan sinyal LO yang besar. Sinyal LO 
memodulasi peralihan hantaran dari driver stage dengan 
mengubah-ubah tegangan drain-souce Vds transistor M1. 

Unbalanced mixer memiliki isolasi port-to-port yang 
sangat buruk akibat dari struktur yang mereka miliki. 
Isolasi port-to-port menentukan gangguan fraksi dari 
sinyal IF yang muncul pada RF. Pada disain mixer, 
masukan ke port yang berlainan tidak diperkenankan 
karena dapat menurunkan kinerja Tx dan Rx.

Pada disain unbalanced, noise dari bagian driver pada 
IF bisa tercampur dengan komponen DC sinyal LO yang 
akan meningkatkan daya noise pada bagian driver (M1).

B.  Single Balanced Mixer

Jenis mixer ini terdiri dari satu bagian transconductance 
dan pasangan switch berbeda seperti yang terlihat pada 
gambar di bawah ini. Tegangan RF yang masuk diubah 
mengjadi arus oleh bagian transconductance serta 
dikuatkan dan multiplikasi dilakukan dalam domain 
arus. Arus akan dimultiplikasi dengan sinyal LO yang 
besar. Sehingga, outputnya ialah penjumlahan dan selisih 
komponen frekuensi.

Rangkaian ini memiliki noise figure yang lebih rendah 
dibandingkan dengan double balanced mixer karena 

Gambar 1. Mixer [2]

Gambar 2. Unbalanced mixer[2]

Gambar 3. Unbalanced mixer alternatif [2]

Gambar 4. Single balanced mixer[2]
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divais yang berkontribusi menimbulkan noise lebih 
sedikit digunakan. Source diperkecil untuk meningkarkan 
linearitas. Bagian Transconductance Common Source bisa 
diganti dengan bagian common gate untuk linearitas lebih 
baik namun hal ini membuat noise meningkat karena noise 
pada pasangan switch tidak diatenuasikan.

C. Double Balanced Mixer

Mixer yang paling sering digunakan ialah double 
balanced mixer yang juga dikenal sebagai Gilbert Mixer. 
Jenis mixer ini cocok untuk aplikasi upconversion dan 
juga downconversion. Mixer ini terdiri dari bagian 
transconductance yang berbeda dan bagian switching 
berbeda pula. Akibat dari struktur yang berbeda, baik 
feedthough LO-IF dan RF-IF ditunda dan pengisolasian 
ditingkatkan  secara signifikan. Feedthrough ini muncul 
akibat adanya miss-match pada struktur mixer, feddthrough 
RF-LO dan LO-RF muncul pada double balanced mixer. 
Bagian transconductance memberikan gain untuk 
mengkompensasi atenuasi akibat proses switching dan 
juga untuk mengurangi kontribusi noise tdari transistor 
switching.

Transconductance atau proses driver terdiri dari 
transistor M1 dan M2 dimana M3, M4, M5 dan M6 
membentuk bagian switching. Untuk switching sempurna, 
nilai dari transistor M3 hingga M6 harus lebih kecil dari 
M1 dan M2. Beban resistif cocok untuk operasi broadband 
namun mengurangi tegangan. Untuk output yang besar 
dan penghematan tegangan, beban resistif diganti dengan 
rangkaian LC yang sesuai dengan frekuensi output mixer. 
Efek dari hal ini ialah operasi boardband mixer akan 
terbatas. 

D. Double Balanced Gilbert Mixer

Untuk meningkatkan keliniearitasan dari double 
balanced mixer, terdapat berbagai cara dan yang paling 
umum ialah source degeneration. Degeneration bisa 
diimplementasikan dengan menggunakan resistor, 
kapasitor, atau induktor. Degeneration dengan sumber 
reaktif memiliki noise figure yang lebih rendah 

dibandingkan dengan degeneration resistif.
Mixer juga diklasifikasikan berdasarkan daya DC yang 

digunakan.
1. Mixer Pasif

Mixer pasif yang juga dikenal sebagai switching 
mixer memiliki konstruksi sederhana. Mixer ini tidak 
memerlukan daya DC.  Mixer ini lebih memiliki conversion 
loss daripada conversion gain dikarenakan tidak adanya 
bagian transconductance. 

Mixer pasif memerlukan switching yang baik dengan 
resistansi mininum untuk mengecilkan conversion loss. 
Sama halnya, switch harus memiliki resistansi tinggi ketika 
mati. Satu kekurangan mixer ini ialah butuhnya sinyal 
drive LO untuk membuat switch on atau off. Transistor 
MOS merupakan switch yang sangat bagus untuk aplikasi 
frekuensi tinggi. Ketika transistor MOS on, transistor ini 
beroperasi dalam daerah triode dan ketika off bekerja pada 
daerah cut off. 

Untuk switching yang akurat, idealnya transistor 
harus dibias hingga tegangan gate-source (Vgs) sama 
dengan tegangan thershlod (VT) dari transistor. Dengan 
mengecilnya resistansi (Ron) switch, conversion loss 
akan mengecil. Drain-source pada transistor mixer pasif 
dibiaskan dengan VDS  positif untuk mencapai conversion 
loss optimal.

Topologi double balanced lebih dipilih dibanding single 
balanced karena jenis ini memnyediakan isolasi port-to-
port yang lebih tinggi. Dalam mixer, sumber utama ke 
non-linearitasan adalah proses bagian transconductance. 
Karena tidak adanya proses bagian transconductandce dan 
transistor MOS linier pada daerah triode ketika switch di-
on-kan, MOS mixer pasif memperlihatkan linearitas yang 
sempurna.

Single diode mixer sering digunakan pada frekuensi 
tinggi mikrowave karena tidak terdapat alternatif lain dan 
juga terlalu mahal. Isolasi post-to-port pada single-device 
mixer bergantung pada filter dari luar. Single balanced 
mixer memiliki isolasi LO-RF yang tinggi, isolasi RF-IF 
bergantung pada filter dan harmonik orde genap ditekan. 
Double-balanced mixer memiliki isolasi port-to-port dan 
LO wideband  AM noise rejection yang sempurna dan 
menekan harmonik genap baik pada sinyal RF maupun 
LO. Image-rejection mixer menyediakan sekitar 20 dB 
image rejection. 

Versi double-balanced bisa mengandung maupun 
tidak mengandung jaringan RC. Versi ini digunakan 
untuk meningkatkan IP3 pada mixer berperforma tinggi. 
Resistor R dan daya local oscillator saling berpengaruh, 
semakin tinggi R maka daya LO yang dibutuhkan semakin 
tinggi pula. Capasitor C ialah RF bypass dan T1 dan T2 
merupakan 4:1 balun transformer.
2.  Mixer Aktif

Mixer aktif terdiri dari 2 proses, proses switching dan 
proses transconductance serta membutuhkan daya DC 
statis. Mixer aktif bisa dalam bentuk single ended maupun 
double ended. Mixer aktif yang biasa digunakan ialah 
mixer Gilbert Cell. Karena rangkaian ini aktif, proses 
transcinductance memberikan voltage gain namun noise 

Gambar 5. Double balanced mixer[2]
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figure meningkat. Karakteristik non-linier pada proses 
transconductance menurunkan semua kelinieritasan mixer 
aktif.

Mixer aktif memiliki kelebihan pada conversion loss 
yang rendah dan kebutuhan daya LO yang rendah, JFET 
digunakan pada frekuensi renfah dan GaAs FET dipakai 
pada VHF dan frekuensi yang lebih tinggi. Walaupun 
mixer aktif memiliki conversion loss yang bagus namun 
noise figure pada mixer aktif tidak lebih baik daripada 
dioda mixer sekitar 6 dB[2].

Jenis mixer yang paling sering digunakan adalah 
double-balanced mixer yang juga dikenal sebagai Gilbert 
mixer. Jenis mixer ini cocok untuk aplikasi up-conversion 
dan juga down-conversion. Mixer ini terdiri dari bagian 
transconductance yang berbeda dan bagian switching 
berbeda pula. Akibat dari struktur yang berbeda, baik 
feedthough LO-IF dan RF-IF, pengisolasian meningkat  
secara signifikan. Bagian transconductance memberikan 
gain untuk mengkompensasi atenuasi akibat proses 
switching dan juga untuk mengurangi kontribusi noise 
dari transistor switching. 

Gambar 6. menunjukkan double-balanced mixer. 
Untuk meningkatkan liniearitas double-balanced mixer, 
terdapat berbagai cara dan yang paling umum adalah source 
degeneration. Degeneration bisa diimplementasikan 
dengan menggunakan resistor, kapasitor, atau induktor. 
Degeneration dengan sumber reaktif memiliki noise figure 
yang lebih rendah dibandingkan dengan degeneration 
resistif.

Mixer dapat juga diklasifikasikan berdasarkan daya DC 
yang digunakan, yaitu mixer pasif dan mixer aktif. Mixer 
pasif yang juga dikenal sebagai switching mixer memiliki 
konstruksi sederhana. Mixer ini tidak memerlukan daya 
DC.  Mixer ini memiliki conversion loss yang lebih tinggi 
dari conversion gain dikarenakan tidak adanya bagian 
transconductance. Mixer pasif memerlukan switching 
yang baik dengan resistansi mininum untuk mengecilkan 
conversion loss. Sama halnya, switching harus memiliki 
resistansi tinggi ketika mati. Satu kekurangan mixer ini 
adalah butuhnya sinyal drive LO untuk membuat switch 
on atau off. Transistor MOS merupakan switching yang 

sangat bagus untuk aplikasi frekuensi tinggi. Ketika 
transistor MOS on, transistor ini beroperasi dalam daerah 
triode dan ketika off  bekerja pada daerah cut off.

Sedangkan mixer aktif terdiri dari 2 proses, 
proses switching dan proses transconductance serta 
membutuhkan daya DC statis. Mixer aktif bisa dalam 
bentuk single-ended maupun double-ended. Mixer aktif 
yang biasa digunakan adalah mixer Gilbert-cell. Karena 
rangkaian ini aktif, proses transconductance memberikan 
voltage gain namun noise figure meningkat. Karakteristik 
non-linier pada proses transconductance menurunkan 
semua linieritas mixer aktif.

III. Perancangan MIxer

Mixer yang dirancang merupakan mixer 
downconverting dengan inputan berupa sinyal RF 
dengan frekuensi 2,4 GHz dan sinyal Local oscillator 
berfrekuensi 2.3 GHz sehingga output yang berupa 
sinyal IF memiliki frekuensi 100 MHz. Mixer yang akan 
dirancang ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Pada 
proses perancangan  mixer, terdapat rangkaian-rangkaian 
penyusun mixer yang perlu diperhatikan. Seperti 
ditunjukkan pada gambar 7, rangkaian  tersebut dibagi 
menjadi beberapa bagian, yaitu:
1. Inti mixer
2. DC bias
3. Input dan output matching
4. Balun input dan output

Dari gambar 7 menunjukkan mixer terdiri dari 3 buah 
port utama yaitu port RF (radio frequency), port LO (local 
oscillator), dan port IF (intermediate frequency) dimana 
port RF dan port LO merupakan inputan mixer dan port 
IF merupakan output dari mixer, mixer jenis ini sering 
disebut sebagai mixer down converting karena akan terjadi 
pengkonversian frekuensi dari frekuensi tinggi pada RF 
menjadi frekuensi intermediate pada IF.  Sedangkan bila 
port input dari mixer merupakan sinyal LO dan sinyal IF 
maka mixer ini disebut sebagai mixer upconverting karena 
terjadi penkonversian frekuensi dari frekuensi rendah 
menjadi frekuensi radio atau frekuensi RF.  Umumnya 
tipe pasif memiliki conversion loss yang lebih tinggi dan 
noise figure yang tinggi pula dibandingkan dengan mixer 
aktif walaupun mixer pasif memiliki performa IM3 yang 
lebih baik.

Gambar 6. Double-balanced mixer [10]

Gambar 7.  Rangkaian penyusun mixer
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Terdapat pula single balanced mixer dan double 
balanced mixer. Single balanced mixer memiliki struktur 
yang lebih sederhana namun memiliki performa yang 
kurang dalam RF to IF dan LO to IF rejection  dibandingkan 
dengan double balanced mixer. Di bawah ini merupakan 
keuntungan dan kerugian dalam penggunaan double 
balanced mixer atau yang sering disebut gilbert cell mixer.

Keuntungan
1. Menghasilkan LO dan RF rejection pada output IF 

dengan baik
2. Setiap port pada mixer masing-masing terisolasi secara 

terpisah 
3. Linieritas yang lebih baik dibanding single balanced 

mixer
4. Penekanan pada output gangguan
5. Titik intersep yang baik

Kelemahan
1. Port-port sangat sensitif terhadapa terminasi reaktif
2. Membutuhkan tingkat kendali LO yang lebih tinggi

A. Pemilihan Transistor

Transistor yang digunakan yaitu NE662M04 yang 

merupakan jenis transistor BJT Silicon. Fitur yang dimiliki 
transistor tersebut adalah gain 20 dB pada frekuensi 2 
GHz.  Gain pada karakteristik transistor NE662M04 
sesuai dengan gain yang ingin dihasilkan untuk mencapai 
output power yang diinginkan.

B. Rangkaian Gilbert Cell Mixer

Mixer ini memiliki input LO yang dibagi menjadi LO+ 
dan LO- serta input RF yang juga terbagi menjadi RF+ 
dan RF-. Sinyal RF akan masuk ke dalam transistor 1 dan 
2 yang berfungsi sebagai divais transconductance yang 
akan mengkonversi tegangan menjadi arus, sedangkan 3 
hingga 6 akan membentuk fungsi perkalian antara arus 
sinyal RF dari 1 dan 2 dengan sinyal LO yang melewati 
4 hingga 6 dimana 4 hingga 6 ini memberikan fungsi 
switching . Dua resistor beban membentuk transformasi 
arus menjadi tegangan yang akan menghasilkan sinyal 
output IF differensial.

Proses perancangan inti mixer dimulai dengan 
mendisain sesuai dengan rujukan disain gilbert cell mixer 
dimana mixer jenis ini disusun oleh 4 buah transistor 
utama, 4 transistor di bagian atas merupakan transistor 
switching yang memiliki masukan dari local oscillator, 2 
transistor  dibagian tengah yang memiliki masukan dari 
radio frequency dan 2 transistor dibagian bawah yang 
memiliki peranan dalam DC bias. 

Pada input bagian RF, masing-masing inputan plus dan 
inputan minus akan melewati sebuah kapasitor  tersusun 

Gambar 8. Rangkaian inti gilbert cell mixer [4]

Gambar 9. Arus collector vs tegangan emitter [10]

Gambar 10. Inti Gilbert Cell

Gambar 11. Rangkaian Gilbert Cell lengkap dengan bias transistor
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seri dan resistor  pararel. Komponen kapasitor ini berguna 
untuk mencegah arus DC mengalir ke bagian inputan RF.

C. Balun Mixer

Balun  digunakan untuk mentransformasi sebuah sinyal 
antara mode balanced dan unbalanced, jenis rangkaian 
balun yang dipakai dalam perancangan mixer ini ialah 
wire wound transformer. Kelebihan dari jenis balun ini 
ialah mampu bekerja hingga di atas 2 GHz serta apabila 
transformer ini di-ground-kan akan memberikan short-
circuit pada sinyal mode genap (mode yang umum) serta 
tidak memberikan efek pada sinyal mode ganjil. Salah satu 
kekurangan dari balun ini ialah harganya yang lebih mahal 
dari tipe balun-balun lain.

Balun yang digunakan ini adalah balun yang terintegrasi 
langsung dengan software ADS sehingga menghasilkan 
keluaran yang ideal. 

IV. haSIl dan PeMbahaSan

Secara keseluruhan, perancangan mixer untuk sistem 
telekomunikasi WiMax 2,3 GHz ini dapat ditunjukkan 
pada gambar dibawah ini

Input spektrum merupakan spektrum domain pada 
sinyal receiver, sinyal ini berada pada frekuensi 2,4 GHz 
dengan power sebesar -31.13 dBm. Power ini merupakan 
power yang diterima receiver setelah melewati antena dan 

low noise amplifier. Sinyal yang melewati mixer akan 
didemodulasi oleh mixer dengan nilai frekuensi osilator 
sebesar 2,3 GHz. Sehingga menghasilkan frekuensi IF 
sebesar 100 MHz dengan power sebesar -15.92 dB

Sinyal RF behasil didemodulasi oleh mixer sehingga 
menghasilkan sinyal IF sebesar 100 MHz. Sinyal ini 
kemudian akan melewati filter untuk menekan nilai-nilai 
harmoniknya.

Parameter lainnya yaitu konversion gain (dB). Dari 
perancangan diperoleh nilai conversion gain sebesar 
14,08 dB. Hal ini juga sesuai dengan perhitungan manual 
sehingga besarnya conversion gain dari rancangan mixer 
ini adalah 

Convesion gain = daya IF – daya RF = 14,08 dB

Dengan besarnya conversion gain 14,08 dB, rancangan 
mixer ini dapat menghasilkan conversion gain di atas 
spesifikasi yang diinginkan yaitu lebih besar dari 8 dB.  
Sementara itu, nilai conversion gain jika dibandingkan 
dengan Power RF terlihat pada Gambar 17. Sementara 
Gambar 18 memperlihatkan perbandingan conversion 
gain dengan output power IF.

Berdasarkan simulasi dapat dilihat juga besarnya noise 
figure yang terjadi pada rancangan rangkaian mixer ini 
seperti ditunjukkan pada gambar simulasi di bawah ini.

Hasil desain mixer ini memiliki noise SSB sebesar 
5,631 dB. Noise figure yang didapat pada hasil simulasi 
dibagi menjadi 2, yaitu noise figure single side band 
(NFssb) dan noise figure double side band (NFdsb). Noise 
figure merupakan perbandingan antara SNR (signal to 
noise ration) pada input dengan NSR output, besarnya 
NFdsb lebih jelek sekitar 3 dB dari NFssb dikarenakan 
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Gambar 12. Balun pada mixer

Gambar 13. Rangkaian Mixer lengkap dengan balun

Gambar 14. Input Spektrum

Gambar 15. Output Spectrum

Gambar 16. Nilai Conversion Gain (dB)
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pada NFdsb dihitung selain carrier pada IF juga dihitung 
carrier dari image frequency. Sementara nilai 1dB 
kompresi terlihat pada Gambar 20. Nilai kompresi 1dB 
sebesar -25dBm. Selain itu juga memiliki niali port to port 
isolasi yang sangat baik.

V. keSIMPulan

Pada penelitian ini berhasil dirancang Gilbert Cell 
Mixer untuk WiMAX yang telah memenuhi spesifikasi 
yang diinginkan, seperti conversion gain dan noise figure. 
Gain yang dihasilkan oleh rancangan mixer ini adalah 
14.8  dB dengan noise figure SSB sebesar 5,631 dB. Mixer 
ini memiliki kinerja yang baik ketika daya local oscillator 
berada antara -10 hingga 0 dBm. Impedance Matching 
diperlukan dalam perancangan disain mixer untuk 
mencegah terjadinya rugi-rugi daya.  DC bias merupakan 
rangkaian yang dirancang untuk menjaga kestabilan dari 
transistor-transistor pada rangkaian inti mixer. Balun jenis 
wire wound tansformer  dipilih untuk mentransformasikan 
sinyal balanced dengan unbalaced karena mampu bekerja 
hingga frekuensi di atas 2 GHz. Selain itu juga memiliki 

port to port isolasi yang baik mencapai 80 dB.

VI. Pernyataan

Penelitian ini di danai oleh LPPM pada Skim Penelitian 
PEKERTI tahun 2015. DIPA Universitas Sultan Ageng 
Tirtayasa.
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Gambar 17. Nilai Conversion Gain (dB) vs Power RF

Gambar 18. Nilai Conversion Gain (dB) vs Power IF

Gambar 19. Noise Figure

Gambar 20. Noise Figure

Gambar 21. Nilai port to port isolation


