
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA)

Long Term Evolution menggunakan sistem komunikasi SC-FDMA pada sisi uplink

yakni dari User Equipment (UE) ke Evolvod Node B (eNodB). Salah satu alasan dipilihnya

teknologi SC-FDMA pada sisi uplink LTE karena mempunyai nilai Peak-to-Average Power

Ratio (PAPR) yang kecil dibandingkan dengan OFDMA. Hal ini dikarenakan sistem transmisi

SC-FDMA memiliki durasi waktu yang lebih singkat dengan lebar subcarrier yang lebih besar

dibandingkan OFDMA sehingga apabila terkena noise maka variasi daya yang terjadi antara

carrier-nya tidak terlalu besar. (Hyung G. Myung, dkk 2008).

Pada dasarnya Teknologi SC-FDMA banyak memiliki kesamaan dengan teknologi

OFDMA dengan mempertahankan ortogonal antar subcarrier. Hanya saja pada SC-FDMA

terdapat penambahan Discrete Fourier Transform (DFT) di transmitter dan Invers Discrete

Fourier Transform (IDFT) di receiver. (Hyung G. Myung, dkk 2008).

Gambar 2.1 Blok Diagram SC-FDMA

(Sumber : Hyung G. Myung, dkk 2008)
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Transmitter SC-FDMA menkonversi input sinyal biner menjadi serangkaian

modulasi subcarrier. Pada input transmitter, modulator baseband mentransformasi input biner

menjadi serangkaian dari bilangan komplek (Xn) dalam beberapa format modulasi. Langkah

pertama dalam modulasi subcarrier SC-FDMA adalah melakukan M-point DFT untuk

mendapatkan sinyal input dalam domain frekuensi (Xk). Kemudian setiap output M-point DFT

dipetakan menjadi satu N(>M) orthogonal subcarrier yang kemudian ditransmisikan. Jika

M=N/Q dan semua terminal mentransmisikan N symbol setiap bloknya, maka sistem bisa

menangani Q secara simultan tanpa co-channel interface. Q adalah faktor perluasan bandwidth

dari serangkaian (M-1) dari amplitude subcarrier, dimana N dari amplitude tidak sama dengan

nol. Dalam domain waktu, durasi symbol data adalah T. Setelah melalui modulasi SC-FDMA

durasi symbol data menjadi (M/N).T second. Dalam SC-FDMA, M-point IDFT

mentransformasikan amplitude subcarrier menjadi sinyal domain waktu kemudian

ditransmisikan dalam satu rangkaian. (Fery Efendi Hermawan, 2012).

{xm} {yn}

M M N N

M<N

Gambar 2.2 Transmisi Symbol SC-FDMA

(Sumber : Hyung G. Myung, dkk 2008)

Di receiver, sinyal yang diterima ditransformasi ke domain frekuensi menggunakan

DFT, dipetakan kembali dan dilakukan persamaan frekuensi. Karena SC-FDMA

menggunakan modulasi single carrier, maka terjadi intersymbol interference (ISI) sehingga

dibutuhkan equalizer untuk mengatasi ISI. Selanjutnya sinyal ditransformasikan ke domain

waktu menggunakan IDFT. Deteksi dan decoding dilakukan dalam domain waktu.

2.2 Modulasi

Modulasi merupakan proses penumpangan sinyal informasi terhadap sinyal pembawa.

Modulasi dapat dibedakan menjadi 2 macam modulasi yakni modulasi analog dan modulasi

digital (Uke Kurniawan Usman, dkk 2012). Dalam Tugas Akhir ini akan lebih difokuskan

menggunakan modulasi digital. Dalam proses simulasi, terdapat modulator pada sisi pemancar
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dan demodulator pada sisi penerima. Dalam demodulator digital sinyal akan dicampur dengan

gelombang pembawa yang nantinya akan dikirimkan melalui kanal yang dipengaruhi oleh

redaman noise. Pada modulasi digital suatu gelombang sinusoidal dengan interval waktu (T)

dipakai untuk sebuah modulasi digital. Bentuk umum dari gelombang carrier, S(t) dapat

dituliskan pada persamaan berikut :

S(t) = A (t) cos 	( ) (2.1)

Dengan:

A(t) = amplitudo

(t) = sudut yang mengalami perubahan suatu fungsi waktu.

Dari teori tersebut dapat dituliskan persamaan berikut :	 = 	 0 + ∅	( ) (2.2)

Sedemikian hingga didapatkan := 	[ 0 + ∅ ] (2.3)

Dengan :0 = frekuensi carrier (radian)∅( ) = fase

Symbol f merupakan bentuk dari symbol frekuensi yang dinyatakan dalam satuan

Hertz (Hz). Sedangkan = 2 dengan 	dalam satuan radian. Pada Tugas Akhir ini

digunakan modulasi QPSK (salah satu jenis modulasi standar 3GPP LTE). (Hyung G. Myung,

dkk 2008). Seperti pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1 Spesifikasi dari Mobile WiMAX, 3GPP LTE dan 3GPP2 UMB

Mobile Wimax 3GPP LTE 3PP2 UMB
DL multiplex OFDMA OFDMA OFDMA
UL multiplex OFDMA SC-FDMA OFDMA and

CDMA
Duplexing TDD FDD and TDD FDD and TDD
Subcarrier mapping Localized and

distributed
Localized Localized and

distributed
Data modulation QPSK, 16-QAM,

and 64-QAM
QPSK, 16-QAM, and

64-QAM
QPSK,8-PSK, 16-

QAM, and 64-
QAM

FFT size (5 Mhz
bandwidth)

512 512 512

Sumber : Hyung G. Myung, dkk (2008)
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Modulasi Quadrature Phase Shift Keying (QPSK)

Modulasi QPSK merupakan modulasi yang sama dengan Binary Phase Shift

Keying (BPSK), tetapi pada QPSK terdapat empat buah level sinyal, yang

merepresentasikan empat kode binary, yaitu ‘00’, ‘01’, ‘11’, ‘10’. Masing-masing

level sinyal disimbolkan dengan perbedaan fasa 900. Kelebihan dan kekurangan

modulasi QPSK yaitu lebih tahan terhadap interferensi dan laju bit yang rendah

(Uke Kurniawan Usman, dkk 2012). Sinyal modulasi QPSK dapat dinyatakan

sebagai berikut : 	
cos 2 2 1 (2.4)

Dengan :

= 1,2,3,4

= energy bit dari sinyal informasi

= durasi bit

= frekuensi carrier dalam Hertz (Hz)

Sinyal modulasi (t) dapat dikembangkan di dalam pasangan fungsi basis

dengan persamaan dibawah ini:cos 2 	 0 (2.5)

sin 2 	 0 (2.6)

Dengan: 	= durasi simbol, 	 2	
Pada modulasi QPSK, 1 simbol berisi 2 bit informasi yang menempati

konstelasi berdasarkan kode Gray sebagai berikut :

Gambar 2.3 Diagram Konstelasi QPSK

(Sumber : Vahid Meghdadi, 2008)
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Tabel 2.2 Tabel Kebenaran QPSK.

Binary Input QPSK Output Phasa

Q I

0 0 -135 ˚

0 1 -45˚

1 0 135˚

1 1 45˚

Sumber : Novie Saefudin (2010)

Bentuk sinyal modulasi QPSK ditunjukkan pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.4 Bentuk Modulasi Sinyal QPSK

(Sumber : Novie Saefudin, 2010)

Modulator memodulasi sinyal pembawa dengan informasi input dan memproduksi

sinyal termodulasi PSK atau QPSK. Sinyal termodulasi ditransmisikan melewati medium

seperti udara, kabel, fiber optik, ke input demodulator. Demodulator menerima sinyal

transmisi kemudian merekonstruksi data informasi originalnya. Bentuk blok diagram modulasi

QPSK sebagai modulator atau pengirim, sebagai berikut:
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Gambar 2.5 Blok Diagram Modulasi QPSK sebagai Pengirim.

(Sumber: Noviana, dkk 2009)

Bentuk blok diagram modulasi QPSK sebagai demodulator atau penerima, sebagai berikut:

Gambar 2.6 Blok Diagram Modulasi QPSK sebagai Penerima.

(Sumber: Noviana, dkk 2009)

2.3 M-Point DFT pada Transmitter SC-FDMA

DFT pada transmitter SC-FDMA memiliki dua fungsi yaitu mengubah sinyal domain

waktu menjadi domain frekuensi. Selain itu juga berfungsi untuk membuat frekuensi

multiplexing atau multiple access walaupun menggunakan transmisi single carrier. Setiap user
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di multiplexing dengan frekuensi yang berbeda-beda. Perbedaan antara SC-FDMA dan

OFDMA adalah adanya penambahan operasi DFT di transmitter yang secara fisik membuat

sinyal SC-FDMA dalam domain waktu.

2.4 Subcarrier Mapping

Subcarrier mapping ada 2 macam, yaitu distributed mode dan localized mode. Pada

distributed mode, subcarrier-subcarrier yang dialokasikan untuk setiap user ditempatkan

tersebar diseluruh frekuensi bandwidth, dan tercampur dengan subcarrier-subcarrier dari user

lainnya. Sedangkan pada localized mode subcarrier-subcarrier yang dialokasikan untuk setiap

user ditempatkkan secara berkelompok dan berurutan sesuai dengan urutan user sehingga

tidak tercampur dengan subcarrier-subcarrier dari user lainnya.

Gambar 2.7 Macam Subcarrier Mapping yang digunakan pada Sistem SC-FDMA

Localized dan Distributed.

(Sumber : Hyung G. Myung, dkk 2008)

2.5 IFFT/FFT

IFFT/FFT merupakan bagian penting dalam suatu sistem SC-FDMA. FFT merupakan

cara yang paling efisien untuk menghitung Discrete Fourier Transform (DFT) untuk mencari

spectrum sinyal. Penggunaan DFT/IDFT digunakan sebagai pengganti bank generator

sinusoidal. Dengan adanya IDFT, maka sinyal keluaran dari transmitter SC-FDMA saling

orthogonal satu dengan yang lain. Pada tahun 1971 penggunaan algoritma DFT dan IDFT

digantikan dengan FFT dan IFFT dengan alasan algoritma FFT/IFFT lebih sederhana

Distributed Localized
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diimplementasikan pada hardware. Algoritma FFT merupakan algoritma yang populer dan

banyak digunakan dalam pemrosesan sinyal digital dalam mengaplikasikan DFT yang efektif.

IFFT/FFT merupakan bagian terpenting dalam sistem komunikasi SC-FDMA (Ferry Efendi

Hermawan, Dkk 2012). Adapun persamaan yang digunakan dalam proses IFFT yaitu := ∑ ( )exp	( ) (2.7)

Dengan :

K = 0,1,2,3…N-1

x(i) = subcarrier ke-i

N = jumlah titik IFFT

Algoritma FFT memiliki banyak metode dalam mengurangi waktu komputasi yang

dibutuhkan dalam mengevaluasi DFT. Ide dasar dari algoritma FFT dapat diturunkan dari

mendesimasi deretan awal ke dalam beberapa set yang lebih kecil dalam domain waktu atau

dalam domain frekuensi, kemudian melakukan DFT pada masing-masing set. Proses desimasi

berlanjut pada proses sampel. Diantara beberapa algoritma FFT, decimation in time (DIT) dan

decimation in frequency (DIF) radix-2 merupakan algoritma yang paling fundamental.

Pada algoritma FFT radix-2, panjang deratan data yang dipilih sebagai bilangan

pangkat 2 yaitu N = 2p dimana p adalah integer positive. Kemudian didefinisikan dengan 2

deretan sebanyak (N/2)-point x1(n) dan x2(n) dengan indeks genap dan ganjil.

2.6 Cyclic Prefix

Proses insert prefix dilakukan dengan cara mengambil ¼ jumlah titik point, proses ini

ditambahkan ke empat N paling bawah dari periode IFFT kemudian ke empat N tersebut

digabungkan dengan hasil IFFT dan diletakkan pada bagian awal sebelum N pertama dari

IFFT. Cyclic prefix berfungsi sebagai guard interval yang memastikan semua simbol SC-

FDMA terkirim secara lengkap dalam interval FFT dengan waktu tunda yang sama. Hal ini

akan menjaga orthogonalitas dari sinyal SC-FDMA. Pada modulasi SC-FDMA, IFFT diambil

sebagai perioda simbol sehingga secara teknisnya akan dihasilkan waktu yang sama. Pada

transformasi fourier akan dihasilkan komponen dari semua sinyal yang saling orthogonal

(Astuti, 2012).
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Simbol SC-FDMA (data simbol + CP)

Cp = salinan data akhir

Simbol SC-FDMA pertama                                                  simbol SC-FDMA kedua

Gambar 2.8 Definisi Cyclic Prefix sebagai Guard Interval pada SC-FDMA

(Sumber : Astuti, 2012)

Pada bagian penerima cyclic prefix tersebut dibuang sebelum proses demodulasi

dengan FFT. Selama interval dari cyclic prefix tersebut tidak melebihi delay spread

maksimum, semua pantulan dari simbol sebelumnya dibuang dan sifat orthogonal sinyal

dipulihkan. Jika interval cyclic prefix melebihi dari delay spread maksimum maka

orthogonalitas dari sinyal tersebut akan hilang (Astuti, 2012).

2.7 Fading

Untuk komunikasi nirkabel yang sederhana, fading merupakan faktor yang paling

penting untuk dipertimbangkan ketika menggambar kanal dan memprediksi unjuk kerja dari

sebuah sistem. Propagasi sinyal dari pengirim menuju penerima dalam lingkungan wireless,

akan mengalami berbagai gangguan seperti pantulan, redaman, difraksi, hamburan dan lain-

lain. Sehingga penerima akan menerima sinyal hasil pembagian dari berbagai lintasan akibat

mengalami kondisi di atas. Sinyal tersebut akan mengalami variasi amplitude dan fasa yang

acak sepanjang periode waktu yang cukup singkat. Sinyal yang diterima penerima adalah

sinyal yang telah mengalami distorsi akibat efek kanal atau yang disebut small scale fading.

Pengaruh penting akibat adanya small scale fading adalah perubahan level daya terima yang

cepat sepanjang interval waktu yang cukup singkat, terjadi pelebaran spectral akibat adanya

Doppler shift yang bervariasi pada setiap sinyal multipath serta terjadinya dispersi waktu

akibat adanya multipath propagation delays. (Ferry Efendi Hermawan, dkk 2012).

Cyclic Prefix Data Akhir

Cyclic Prefix Cp dan data akhir Data Akhir
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Faktor-faktor yang mempengaruhi small scale fading diantaranya adalah :

1) Multipath propagation

Adanya objek-objek pemantul pada kanal mengakibatkan disipasi energi sinyal.

Disipasi energi sinyal itu dapat berupa disipasi amplitude, fasa, dan waktu. Hal ini

dapat mengakibatkan sinyal yang diterima di penerima menjadi dua jenis, yaitu

langsung (direct) dan tunda (delay), dengan variasi amplitude dan fasa yang diacak

pada setiap komponen multipath. Hal ini akan mengakibatkan Intersymbol

interference (ISI).

2) Kecepatan penerima

Pergerakan relatif antara pemancar dan penerima menghasilkan efek Doppler shift,

yaitu pergeseran frekuensi modulasi yang acak pada tiap komponen multipath. Hal

ini mengakibatkan pelebaran spektral sinyal.

3) Kecepatan objek-objek lingkungan kanal

Jika objek-objek pada kanal dalam keadaan bergerak, maka akan mengakibatkan

time varying doppler shift.

4) Bandwidth transmisi sinyal

Jika bandwidth sinyal yang dikirimkan lebih besar dari bandwidth kanal, maka

sinyal diterima akan mengalami distorsi. Hal ini berhubungan dengan bandwidth

koheren dari kanal.

2.8 Multipath

Multipath dapat diartikan sebagai lintasan jamak. Multipath terjadi ketika sinyal

frekuensi radio memiliki jalur berbeda untuk sampai pada antena penerima. Jalur berbeda

tersebut artinya ada sebagian sinyal yang langsung dikirimkan menuju antena penerima dan

ada juga sebagian sinyal yang memantul pada suatu medium sampai akhirnya diterima oleh

antena penerima. Akibatnya, jarak yang ditempuh menjadi lebih jauh dan terjadi perbedaan

waktu pada saat penerimaan sinyal.

Adanya objek yang menyebabkan pantulan pada saluran transmisi mengakibatkan

berkurangnya daya sinyal pada amplitudo dan fase yang sampai di penerima, hal ini biasanya

disebut dengan peristiwa fading atau pelemahan. Multipath tidak hanya mengakibatkan

pelemahan sinyal tetapi juga dapat mengakibatkan penguatan pada sinyal yang diakibatkan
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adanya penjumlahan sinyal yang diterima secara bersamaan. Propagasi multipath juga

menyebabkan terjadinya penerimaan sinyal informasi yang berulang dengan waktu yang

berbeda, hal ini dikenal dengan sebutan Intersymbol Interference (ISI). Propagasi multipath

menjadikan komponen sinyal yang terpancar mengalami lintasan langsung atau disebut

dengan Line of Sight (LOS) yaitu sinyal langsung terpancar dari pemancar ke penerima tanpa

halangan maupun lintasan tidak langsung yaitu mengalami pantulan, pembiasan dan hamburan

oleh kanal terlebih dahulu. Pada umumnya efek multipath ini akan menyebabkan terjadinya

delay pada sinyal yang dikirimkan sesuai dengan banyaknya multipath, banyaknya multipath

pada suatu sistem dinamakan dengan path.

2.9 Intersymbol Interference (ISI)

ISI adalah suatu bentuk dari distorsi pada sebuah sinyal dimana satu simbol

mengganggu simbol berikutnya. Hal ini merupakan suatu fenomena yang tidak diinginkan

dimana simbol sebelum dan sesudahnya mempunyai efek seperti noise, sehingga membuat

komunikasi kurang baik. ISI disebabkan oleh propagasi lintasan jamak atau respon frekuensi

non-linier dari sebuah kanal. Oleh karena itu, pada pembuatan filter di sisi penerima bertujuan

untuk mengurangi efek ISI.

2.10 Kanal Propagasi

Kanal merupakan media komunikasi antara source dan destination. Umumnya kanal

dibedakan menjadi dua, yaitu kanal ideal dan kanal tidak ideal. Pada kanal ideal, sinyal

dikirimkan oleh source akan diterima oleh destination berupa sinyal tunggal yang tidak

mengalami distorsi sama sekali. Bila kanal diasumsikan tidak ideal, maka sinyal yang dikirim

hanya akan terkena pengaruh Additive White Gaussian Noise (AWGN). (Ferry Efendi

Hermawan, dkk 2012).

Untuk kanal tidak ideal, sinyal akan dikirimkan oleh source akan mengalami berbagai

macam gangguan, misalnya pemantulan, pembelokan, hamburan, redaman dan lain-lain.

Selain itu, kanal ini juga akan terkena pengaruh dari AWGN. Karena sinyal mengalami

berbagai gangguan, maka sinyal yang diterima oleh destination akan mengalami perubahan

amplitude, delay, maupun pergeseran frekuensi. Kanal jenis inilah yang mendekati kanal

dalam kondisi nyata.
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1. Additive White Gaussian Noise (AWGN)

Noise bisa dinyatakan sebagai sinyal elektrik yang muncul secara random dan tidak

bisa terprediksi, yang berasal dari dalam (internal) maupun yang berasal dari luar

(eksternal). Ketika suatu variabel (nilai) random ditambahkan ke informasi yang

dibawa oleh sebuah sinyal, informasi tersebut mungkin sekali akan mengalami

perubahan atau suatu kondisi terburuk dapat terjadi dimana informasi tersebut tidak

dapat dikenali sesuai bentuk aslinya. Noise merupakan hal yang bersifat khusus dan

tidak dapat dieliminir sepenuhnya.

Pada kanal transmisi selalu terdapat penambahan noise yang timbul karena

akumulasi noise termal dari perangkat pemancar, kanal transmisi, dan perangkat

penerima. Noise menyertai sinyal pada sisi penerima dapat didekati dengan model

matematis statistic AWGN. AWGN adalah noise yang pasti terjadi dalam jaringan

wireless mana pun, memiliki sifat-sifat Additive, White dan Gaussian. Sifat

Additive artinya noise ini dijumlahkan dengan sinyal, sifat White artinya noise tidak

tergantung dari frekuensi operasi sistem dan memiliki rapat daya yang konstan, dan

sifat Gaussian artinya besar tegangan noise memiliki rapat peluang terdistribusi.

Besarnya daya AWGN dapat dilihat dari persamaan berikut :

N=kTB (2.8)

Dengan :

k = konstanta Boltzmann = 1,38 x10-23J/K

T = temperatur operasi sistem (Kelvin)

B = bandwidth sistem (Hz)

Dari persamaan tersebut dapat dipahami bahwa keberadaan noise AWGN

dalam jaringan wireless, bahkan jaringan telekomunikasi mana pun, akan selalu

ada selama terdapat bandwidth dan temperatur perangkat telekomunikasi bekerja

pada suhu diatas -273oC. pola distribusi acak Gaussian memiliki mean (m)=0,

standar deviasi ( ) = 1, power spectral density (pdf) = No/2 (W/Hz), dan

mempunyai rapat spectral daya yang tersebar merata pada lebar pita frekuensi tak

berhingga.

Distribusi AWGN dengan pdf :
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= √ . − (2.9)

Dengan : P(n) = probabilitas kemunculan noise

= standar deviasi

= rataan (mean)

= variabel (tegangan atau daya sinyal)

AWGN merupakan model kanal sederhana dan umum dalam suatu sistem

komunikasi. Model kanal ini dapat digambarkan pada gambar berikut.

STX(t) SRX(t)

n(t)

Gambar 2.9 Model Kanal AWGN

(Sumber : Bernard Sklar, 2001)

Jika sinyal yang kirim STX(t), pada kanal akan dipengaruhi oleh noise n(t) sehingga

sinyal yang diterima menjadi := + , 0 ≤ ≤ (2.10)

Berikut adalah gambar power spectral density dari white noise dan fungsi

autokorelasinya seperti pada gambar berikut.

Gf

A B

Gambar 2.10 White Noise :

A PSD white noise, B Fungsi Autokorelasi White Noise

(Sumber : Bernard Sklar, 2008)

Dari gambar 2.10 (A) terlihat bahwa dari AWGN adalah konstruksi untuk semua

frekuensi. Hal inilah yang menjadi ciri-ciri utama dari AWGN.
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2. Kanal Rayleigh Fading

Gambar 2.11 Sinyal Multipath

(sumber : Eric Lawrey, 2001)

Dalam sistem komunikasi bergerak, perambatan sinyal antara pemancar dan

penerima yang berbeda-beda tersebut mengakibatkan kuat sinyal penerimaan

menjadi bervariasi. Sinyal yang diterima oleh receiver yang melewati suatu kanal

multipath merupakan jumlah dari keseluruhan sinyal yang dipantulkan akibat

banyak lintasan (multipath). Pada kanal multipath mempunyai respon impuls yang

bervariasi.

Transmitter

10 t1 t2 t3 t4

Gambar 2.12 Respon Impuls pada Kanal Multipath

(Sumber : Khrisna Sankar, 2008)

Karena rendahnya antena receiver dan adanya struktur bangunan yang mengelilingi

receiver, menyebabkan fluktuasi yang cepat pada penjumlahan sinyal-sinyal

multipath menurut distribusi statistik yang disebut distribusi rayleigh yang dikenal

dengan rayleigh fading. Rayleigh fading terjadi jika tidak ada jalur Line Of Sight

TransmitterDirect Path

Reflected
Paths
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(LOS) yang dominan antara transmitter dengan receiver. Rayleigh fading dapat

ditentukan dengan persamaan dibawah ini :ℎ= ℎ + ℎ (2.11)

dimana bagianℎ danℎ mempunyai nilai distribusi Gaussian dengan nilai

mean = 0 (Khrisna Sankar, 2008).

Persamaan distribusi kanal rayleigh fading dapat direpresentasikan sebagai

berikut : = (2.12)

Dimana : = fungsi kerapatan probabilitas

r = amplitudo acak

= variansi pdf

Hasil sinyal pada receiver setelah melewati kanal tersebut dapat dipresentasikan

seperti dibawah ini := ℎ + (2.13)

Dimana : y = sinyal yang diterima

h = Respon Impuls rayleigh multipath fading

x = sinyal terkirim

n = noise AWGN

Dengan Respon impuls Rayleigh Fading dapat dipresentasikan sebagai berikut :ℎ= ∑ ( ) ( ) (2.14)= 2 ( ) (2.15)

Dimana : = atenuasi sinyal( ) = delay

= fasa dari lintasan

Probability Density Function (PDF) kanal rayleigh fading yang sudah

ditentukan dalam penelitian F. Perez Fontan, dkk 2008 seperti pada gambar 2.13
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Gambar 2.13 PDF Kanal Rayleigh Fading

(Sumber : F. Perez Fontan, dkk 2008)

2.11 Equalizer

Equalizer merupakan alat yang digunakan untuk memperbaiki data yang rusak akibat

distorsi kanal. Equalizer merupakan filter digital yang dipasang pada sisi penerima yang

bertujuan agar sinyal yang masuk pada sisi penerima tidak lagi berupa sinyal yang mengalami

interferensi. Untuk kanal komunikasi yang karakteristiknya tidak diketahui, filter di penerima

tidak dapat di desain secara langsung. Pada beberapa kanal, equalizer dibutuhkan untuk

menghilangkan ISI yang disebabkan oleh distorsi pada kanal. Ada beberapa macam jenis

equalizer, diantaranya :

1. Maximum Likelihood (ML) Sequence Detection, optimal namun tidak ada dalam

praktek

2. Linear equalization, tidak begitu optimal namun sangat sederhana

3. Non-Linear equalization, digunakan untuk beberapa jenis ISI

Linear equalization sangat mudah diimplementasikan dan sangat efektif untuk kanal

yang tidak mengandung ISI (seperti kanal dalam kabel telepon) maupun kanal yang

mengandung ISI (seperti kanal wireless).

2.11.1 Zero Forcing (ZF) Equalizer

Dalam sistem SC-FDMA cara menghilangkan ISI menggunakan equalizer linier,

dimana cara paling sederhana untuk menhilangkan ISI adalah Zero Forcing equalizer.
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Gambar 2.14 Blok Diagram ZF Equalizer

(Sumber : Wang 2011)

Dimana :

Xk = sinyal input

Hk = respon impuls kanal

Wk = kanal AWGN

Qk = equalizer

Berdasarkan persamaan gambar 2.14, maka dapat diketahui :

Yk = (XkHk+Wk) Qk = XkHkQk + WkQk (2.16)

Yk – Xk = XkHkQk + WkQk - Xk (2.17)

Zero forcing equalizer merupakan equalizer paling sederhana untuk meminimalkan

distorsi. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 2.14. Kinerja Zero Forcing equalizer dalam

menghilangkan ISI pada sistem SC-FDMA mendapatkan hasil yang memuaskan. Zero

Forcing equalizer dicapai dengan sinyal yang diterima dibagi dengan respons impuls kanal.

Hal tersebut dapat dilihat pada persamaan (Wang, 2011) := (2.18)

2.11.2 Minimum Mean Square Error (MMSE) Equalizer

MMSE equalizer merupakan salah satu teknik equalizer linear yang dapat diterapkan

pada sistem SC-FDMA. Metode yang digunakan MMSE equalizer adalah mencari nilai respon

impuls kanal dengan cara mengurangi noise yang terdapat pada sinyal secara maksimal

sehingga ISI dapat dihilangkan. MMSE equalizer dapat dilakukan dengan menggunakan

persamaan (Chang, 2005) : = ∗
(2.19)

Xk Yk
Hk Qk

Vk

Wk
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Dimana Hi adalah respon impuls kanal, adalah variant noise. (. )∗ adalah conjugate.

Untuk mendapatkan sinyal yang diterima dapat dilihat pada persamaan := (2.20)

Dimana y = sinyal yang telah terkena respon impuls kanal dan kanal AWGN.

Gambar 2.15 Blok Diagram MMSE Equalizer

(Sumber : Ee-Lin Kuan 2003)

2.12 Peak-to-Average Power Ratio (PAPR)

Salah satu permasalahan dalam sistem komunikasi adalah munculnya fluktuasi

envelope yang tinggi atau yang biasa disebut dengan parameter Peak-to-Average Power Ratio

(PAPR). PAPR didefinisikan sebagai rasio atau perbandingan antara daya puncak maksimum

terhadap daya puncak rata-rata sinyal. (Ferry Efendi Hermawan, dkk 2012). Jika nilai PAPR

semakin besar maka kualitas akan semakin menurun. Dan sebaliknya makin kecil nilai PAPR,

kualitas sinyal semakin baik. Idealnya nilai puncak daya suatu sinyal sama dengan nilai daya

rata-ratanya. Secara matematis, PAPR dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut:PAPR = 	 | ( )|| ( )| (2.21)

Dengan s(t) adalah symbol carrier dengan interval 0 ≤ ≤ . Dengan demikian

berarti PAPR dianalisis persimbol SC-FDMA. Kerugian yang ditimbulkan oleh tingginya

PAPR antara lain :

1) Intermodulation diantara subcarrier

2) Besarnya penggunaan bandwidth

3) Pemotongan puncak atau clipping

Standar nilai Peak-to-Average Power Ratio yang terdapat pada sistem SC-FDMA

adalah 10-3 (Abdul Samad Shaikh, dkk 2010).

B(z) F(z)
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2.13 Estimasi BER dengan Metode Monte Carlo

Untuk mengestimasi BER dalam simulasi komputer, terdapat beberapa metode

diantaranya metode Monte Carlo, metode termodifikasi Monte Carlo, teori harga ekstrem, tail

Extrapolation, quasi-Analitical. Masing-masing teknik tersebut di atas, mempunyai kelebihan

dan kekurangan dibedakan oleh cara penanganan dari fungsi rapat atau distribusi peluangnya.

Dalam Tugas Akhir ini digunakan metode Monte Carlo dan dilakukan 10 kali perulangan.

Metode simulasi Monte Carlo merupakan metode simulasi estimasi BER yang relatif

sederhana, tetapi memerlukan waktu running yang relatif lama karena untuk mengambil nilai

BER perlu dilakukan perulangan (Ferry Efendi Hermawan, dkk 2012). Bila dalam sistem

terdapat sebanyak N bit yang diproses dan ada n bit yang salah (error), maka BER dapat

dihitung dengan mudah, dengan rata-rata sampel := 	 (2.22)

Dimana:

n = jumlah bit yang salah

N= jumlah bit yang dikirimkan

Pada teknik Monte Carlo, nilai BER yang kita inginkan akan menentukan besarnya

jumlah data minimum yang harus kita bangkitkan. Jika jumlah data minimal yang harus

dibangkitkan adalah B, maka hubungan tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan berikut := 	 (2.23)

Standar nilai Bit Error Rate yang terdapat pada sistem komunikasi SC-FDMA adalah

10-3 (Abdul Samad Shaikh, dkk 2010).


