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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terkait

Berdasarkan topik kajian penelitian tentang model propagasi kanal radio bergerak

pada frekuensi 1800 di kota Pekanbaru yang dilakukan, ada beberapa penelitian

sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun penelitian

yang terkait dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Penelitian  yang dilakukan oleh Saifuddin Abdullah pada tahun 2012 dengan judul

penelitiannya “A Collective Statistical Analysis of Outdoor Path Loss Models”.

Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa ada sembilan  model pathloss yang

digunakan untuk daerah urban. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

membandingkan kesembilan model yang telah ditetapkan dan menganalisa dari

kesembilan model tersebut. Adapun model pathloss yang digunakan pada penelitian

ini adalah model COST-HATTA, HATTA (urban), HATTA (suburban), HATTA

(rural), Erceng-Greenstain, SUI, ECC-33 dan model Egli. Hasil yang diperolah

dari penelitian ini adalah bahwa peningkatan tinggi antena transmisi dan jarak

antara BTS dan MS tidak hanya menurunkan pembacaan pathloss, tetapi juga

menunjukan bahwa standar deviasi antara model pathloss meningkat seiring dengan

meningkatnya tinggi antena transmisi dan meningkatnya jarak dari kedua frekuensi

yaitu 950 MHz dan 1800 MHz. Selain itu, bahwa pada kedua frekuensi 950 MHz

dan 1800 MHz, menunjukkan pembacaan pathloss dari semua model memisah dari

mean kolektif antara 1 sampai 10 km, namun cenderung menyatu setelah jarak 10-

40 Km dan seterusnya. Terhadap nilai rata-ratanya menunjukkan model pathloss

untuk daerah urban cenderung mendekati, baik convergensi tunggal, titik pada jarak

yang besar atau mencapai ambang batas maksimal. Tingkat dari mana nilai pathloss

tidak dapat melebihi atau berbeda dari satu sama lain secara signifikan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yulie wirasati dengan judul penelitiannya “analisa

perbandingan model propagasi pada sistem DCS 1800 di kota Semarang”.

Penelitian ini menggunakan model Okumura-Hatta, model Walfisch-Ikagami dan

model W.C.Y.Lee. dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pertama, selisih

nilai RSL (Received Singnal Level) hasil pengukuran dari RSL dengan mengunakan

model Okumura-Hatta menunjukkan nilai sekitar -73 dBm untuk daerah urban,
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-74 dBm untuk daerah suburban dan -59 dBm untuk wilayah rural. Kedua, selisih

nilai RSL yang diperolah berdasarkan hasil pengukuran dan hasil perhitungan

menggunakan pemodelan Walfisch-Ikegami menunjukkan nilai sekitar -73 dBm,

baik untuk daerah urban maupun daerah suburban. Ketiga, selisih nilai RSL untuk

keempat lokasi BTS di Semarang antara pengukuran dan perhitungan menggunakan

model W.C.Y.Lee menunjukkan nilai sekitar -77 dBm untuk daerah suburban dan -

57 untuk daerah rural. Keempat, hasil pengukuran RSL untuk kota Semarang

mendekati hasil perhitungan RSL menggunakan model propagasi W.C.Y.Lee untuk

daerah suburban.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sofyan P.A Harefa pada tahun 2011 dengan judul

penelitiannya “Analisis Perbandingan Model Propagasi Untuk Komunikasi

Bergerak Pada Sistem GSM 900”. Penelitian ini menggunakan metode analisis

perbandingan, dengan cara membandingkan level daya terima hasil pengukuran

secara langsung dengan tiga model propagasi, adapun tiga model propagasi yang

digunakan adalah model propagssi Okumura, Hatta, dan model Lee untuk daerah

urban. Adapun jumlah BTS yang digunakan untuk penelitian ini adalah 5 buah

BTS. Dari hasil analisis pada penelitian ini disimpulkan bahwa model yang lebih

tepat dibeberapa daerah urban kota Medan adalah model Lee di BTS Graha XL

medan dengan MRE(mean relative error) 14.70%, dan model Okumura di keempat

BTS lainnya yaitu BTS Pandau Hilir, BTS Sei Rengas, BTS Sidodadi, dan BTS

Sun Yat Sen dimana masing-masing BTS tersebut mempunyai mean relative error

berturut-turut 14.52%, 9.07%,3.93%, dan 4.59%.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Jalel Chebil,dkk pada tahun 2011 dengan judul

penelitiannya “Adjustment of Lee Pathloss Model for Suburban Area in Kuala

Lumpur Malaysia”. (Penyesuaian Model Pathloss Lee untuk wilayah suburban di

kuala lumpur Malaysia). Penelitian ini menggunakan metode perbandingan, yaiu

membandingkan  model propagasi Lee, Cost 231, SUI dan model EGLI, dengan

mencari nilai RMSE (Ratio mean Squence Error) untuk masing-masing model.

Jumlah BTS yang digunakan untuk penelitian ini sebanyak 4 BTS, Dari hasil

penelitian ini disimpulkan bahwa model lee labih baik untuk wilayah suburban di

Kuala Lumpur Malaysia dibandingkan dengan ketiga model lainnya karena model

Lee ini menghasilkan nilai RMSE terendah, dan di didapatkan bahwa model
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COST 231 Hatta, Egli, manghasilkan nilai pathloss yang  terlalu tinggi untuk

semua daerah yang di ukur.

Dari penelitian sebelumnya, yang membedakan dengan penelitian penulis adalah lokasi

dan kondisi karakteristik daerah yang berbeda, kemudian model propagasi yang di buat

yaitu model propagasi loss yang sebenarnya (real).

2.2 Gelombang Radio

Gelombang radio merupakan gelombang yang memilik frekuensi paling kecil dan

panjang gelombang paling panjang, gelombang radio berda dalam rentang frekunsi yang

luas meliputi beberapa Hz sampai GHz. Pada table 2.1 menunjukkan spektrum frekuensi

gelombang radio yang di bagi menjadi beberapa pita frekuensi.

Tabel 2.1 Pembagian pita frekuensi

No Pita Frekuensi Rentang Frekuensi

1 Extremely low frequency (ELF) < 3 kHz

2 Very Low Frequency (VLF) 3-30 kHz

3 Low Frequency (LF) 30 – 300 MHz

4 Medium Frequency (MF) 300 kHz – 3 MHz

5 High frequency (HF) 3 MHz – 30 MHz

6 Very High Frequency (VHF) 30 MHz – 300 MHz

7 Ultra High Fequency (UHF) 300 MHz – 3 GHz

8 Super High Frequency (SHF) 3-30 GHz

9 Extra High frequency (EHF) 30-300 GHz

Sumber:  Sofyan  p.a harefa (2011)

2.2.1 Sifat-sifat gelombang radio

Ada beberapa sifat gelombang radio diantaranya adalah:

1. Gelombang radio dapat merambat dalam ruang tanpa medium.

2. Perubahan medan listrik dan medan magnetik terjadi pada saat bersamaan,

sehingga kedua medan memilik harga maksimum dan minimum pada saat yang

sama dan pada tempat yang sama.

3. Arah medan listrik dan medan magnetik saling tegak lurus dan keduanya tegak

lurus terhadap arah rambat gelombang (transversal).



II-4

4. Gelombang elektromagnetik mengalami peristiwa pemantulan, pembiasan, dan

difraksi.

5. Cepat rambat gelombang hanya bergantung pada sifat-sifat listrik dan megnetik

medium yang ditimpuhnya.

2.3 Perambatan Gelombang Radio

2.3.1 Jenis-jenis perambatan gelombang radio
Perambatan gelombang radio merupakan salah satu hal terpenting dalam sebuah

sistem komunikasi seluler, karena tanpa adanya perambatan gelombang radio ini maka

sisitem komunikasi seluler tidak bisa berjalan. Gelombang radio dalam sebuh sistem

komunikasi seluler memiliki sifat merambat dan bergerak didalam ruang (space) dengan

membawa sinyal informasi yang diperlukan, adapun sinyal informasi yang dibawa didalam

gelombang radio itu berupa data dan suara. Data dan suara yang dibawa gelombang radio

itu saling dipertukarkan antara pengirim atau transmiter (Tx) dengan penerima atau

receiver (Rx) dan disitulah terjadinya roses komunikasi. Gelombang radio sendiri

merupakan gelombang elektromagnetik yang didalamnya terdapat besaran kuat medan

magnet dan kuat medan listrik. (Nanang s.w, 2011)

Gambar 2.1 Perambatan Gelombang Radio

(Sumber: Nanang s.w, 2011)

Sesuai dengan gambar 2.1 bahwa berdasarkan perambatannya di luar ruang

(outdoor), gelombang radio dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu ground wave dan sky

wave. Ground wave adalah gelombang yang dekat dengan permukaan tanah dan sky wave
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adalah gelombang yang merambat ke langit. Ground wave sendiri ada yang merambat

secara line of sight (LoS) atau secara garis lurus pada ruang bebas (sering disebut space

wave) dan merambat secara memantul dengan tanah (ground reflected wave). Satu lagi

gelombang dalam kategori ground wave yang benar-benar merambat dipermukaan tanah

yaitu gelombang permukaan (surface wave). (Nanang s.w, 2011)

Transmisi gelombang radio pada saat ini menjadi salah satu pembahasan  dalam

pengenbangan komunikasi wireless. Mekanisme perambatan gelombang elektromagnetik

pada umumnya menjelaskan perkiraan rata-rata kuat sinyal yang diterima receiver pada

jarak tertentu dari transmitter. Model propagasi dibedakan menjadi dua berdasarkan

skalanya:

1. Propagasi skala besar yaitu model propagasi yang memperkirakan data tentang kuat

sinyal untuk jarak BTS ke MS yang bervariasi. Hal ini berguna untuk

memperkirakan daerah cakupan BTS.

2. Propagasi skala kecil yaitu model propagasi yang mengkarakteristikkan fluktuasi

yang cepat dari kuat sinyal yang di terima oleh MS pada jarak dan waktu yang

sangat kecil (hanya beberapa λ/s)

Pada umumnya sinyal yang diterima pada MS adalah jumlah dari sinyal langsung

dan jumlah sinyal terpantul dari objek. Pada komunikasi mobile, reflaksi akan disebabkan

oleh permukaan tanah, bangunan, dan objek bergerak seperti kendaraan. (Nanang s.w,

2011)

2.3.2 Model perambatan gelombang radio

Jalur transmisi gelombang radio antara pengirim (Taransmiter) dan penerima

(Receiver) bervariasi, dari model transimisi LoS  yang mudah di modelkan sampai jalur

transmisi yang lebih kompleks karena adanya penghalang, misalnya gedung-gedung,

pegunungan, perbukitan dan vegetasi. Selain itu cuaca seperti hujan dan petir bisa juga

mempengaruhi perambatan gelombang. Dan masih banyak lagi faktor-faktor yang

mempengaruhi perambatan gelombang radio karena media yang di gunakan adalah udara

yang sangat mudah berubah kondisinya. (Nanang s.w, 2011)

Tidak seperti pada sistem komunikasi kabel yang statis dan mudah diprediksi, kanal

frekuensi gelombang radio sangatlah acak dan memerlukan cara yang sangat kompleks

dalam analisisnya. Bahkan kecepatan gerak dari sebuah mobile station/terminal sangat

mempengaruhi tingkat perolehan sinyal radio yang diterima antena terminal tersebut.
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Model yang menggambarkan karakter kuat sinyal pada rentang jarak pemancar-

penerima yang besar (beberapa ratus atau beberapa ribu kali panjang gelombang) disebut

large-scale models sedangkan small-scale models menggambarkan variasi kuat sinyal yang

diterima pada jarak dekat (beberapa kali panjang gelombang) serta perubahan kuat sinyal

terhadap waktu dalam periode yang singkat (dalam orde detik). (Nanang s.w, 2011)

Mekanisme perambatan gelombang elektromagnetik sangatlah bermacam-macam,

tapi secara umum dapat digambarkan oleh tiga hal utama yaitu refleksi (pantulan), refraksi

(pembelokan), dan hamburan. Kebanyakan sistem komunikasi seluler beroperasi di daerah

perkotaan dimana sama sekali tidak dimungkinkan adanya jalur transmisi LoS antara

pemancar dan penerima serta adanya gedung-gedung tinggi yang menyebabkan rugi-rugi

akibat refraksi.

Gambar 2.2 Large-scale path loss pada beberapa area yang berbeda topografinya.

(Sumber: anonim, 2013)

Secara umum, large-scale models akan mendasarkan perhitungannya pada

mekanisme perambatan gelombang secara umum. Large-scale models menghitung rugi-

rugi atenuasi total jalur transmisi yang dilalui gelombang secara global dari satu titik ke

titik lain untuk menentukan kuat sinyal pada titik tersebut. Hal tersebut menyebabkan

large-scale models sering disebut dengan large-scale pathloss. Large scale pathloss akan

menganalisis kuat sinyal yang ada pada masing-masing titik 1, 2, 3, 4, dan 5 berdasarkan

mekanisme dasar perambatan gelombang radio pada jalur transmisi yang dilalui untuk

mencapai titik-titik tersebut. (Nanang s.w, 2011)

Perhitungan small-scale models didasarkan pada pengaruh perubahan kecepatan

gerak penerima, perubahan keadaan sekitar, multipath, dan lebar bidang jalur transmisi

terhadap kuat sinyal yang diterima. Seberapa besar variasi dari sinyal yang diterima

terhadap perubahan skala kecil ( perubahan tidak signifikan tapi tetap berpengaruh )

merupakan titik berat deskripsi yang dilakukan pemodelan ini. Oleh karena perubahan

skala kecil itu sering menyebabkan pudarnya intensitas sinyal maka pemodelan ini sering

disebut small-scale fading dan multipath propagation. (Nanang s.w, 2011)
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2.3.3 Model perambatan ruang bebas

Model ini merupakan model perambatan ideal yang hanya mungkin terjadi pada

komunikasi satelit dan komunikasi LoS jarak pendek. Perambatan pada ruang bebas ini

menggambarkan bagaimana daya yang dikirimkan menurun dalam fungsi logaritmik

terhadap jarak pemancar dan penerima. Hal tersebut juga yang menjadi landasan bagi large

scale modelling. Besarnya daya yang diterima dapat digambarkan dengan persamaan Friis.

Misalkan pada gambar 2.3 antara pemancar dan penerima terpisah oleh jarak sebesar d

meter, serta dimana antena pemancar memiliki gain sebesar Gt, memancarkan daya sebesar

Pt, maka pada antena penerima akan diterima daya yang besarnya sesuai dengan

persamaan 2.1 Dimana Pr adalah daya yang diterima, Gr adalah gain antena penerima, L

adalah rugi-rugi dalam sistem yang tidak dipengaruhi oleh perambatan gelombang (L > 1),

serta λ adalah panjang gelombang sinyal dalam satuan meter. (Nanang s.w, 2011)

Gambar 2.3 Model perambatan gelombang pada ruang bebas
Sumber (Nanang s.w, 2011)

Gambar diatas dapat dituliskan menggunakan persamaan sebagai berikut:

(Reza Savana, 2009)

…………………………………………………………………(2.1)

Untuk menghitung nilai loss propagasi yang dimana didalamnya terdapat loss-loss yang

lain maka kita gunakan rumus dengan persamaan dibawah ini:

L = Pt+Gt+Gr-Pr………………………………………………………………………(2.2)

Keterangan:

L = rugi-gugi propagasi gelombang radio (dBm)
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Pt = Daya pancar (dBm)

Pr = Daya terima (dBm)

Gt = penguatan pada antenna BTS (dBi)

Gr = Penguatan pada antenna penerima (dBi)

Pada perambatan ruang bebas, kondisi lintasan gelomban elektromagnetik di

asumsikan ruang hampa dan antena yang di pergunakan adalah antena isotropis tanpa

penghalang

Pathloss atau rugi-rugi jalur transmisi didefinisikan sebagai perbandingan antara

daya efektif yang dipancarkan dan daya yang diterima, termasuk didalamnya pengaruh dari

gain antena. Besarnya pathloss (PL) didefinisikan dalam persamaan 2.3 dalam satuan

desibell. (Trisnanti fathma, Lucky, 2013)== ( ) …………………………………………………………………………...(2.3)

apabila di tulis dalam bentuk dB maka persamaanya menjadi,= 20 ⋋2 − 10 − 10
Atau= 10 ( ) …………………………………………………………………(2.4)

Tanpa adanya penghalang antara pengirim dan penerima maka kita juga bisa menggunakan

persamaan free space loss:

Fsl= 32.45+20 log f (MHz) +20 log d (Km)………………………………………………..(2.5)

2.4 Pengaruh Atmosfer

Gelombang radio yang ditransmisikan dalam ruang hampa mempunyai lintasan

gelombang berupa garis lurus. Karena pengaruh fenomena atmosfer, bentuk lintasan akan

berbeda untuk frekuensi yang berbeda. Pembiasan gelombang radio akan terjadi karena

perubahan indeks bias atmosfer terhadap perubahan ketinggian. Gas-gas atmosfer akan

menyerap dan menghamburkan energi gelombang radio yang besarnya merupakan fungsi

frekuensi dan ketinggian di atas laut. (Nanang s.w, 2011)
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2.5 Perambatan Gelombang di Permukaan Bumi

Pada keadaan perambatan yang terjadi sebenarnya, gelombang radio yang

dipancarkan oleh antena pemancar sebagian sinyalnya akan mengalami berbagai

perubahan. Apabila gelombang dipantulkan oleh permukaan bumi, maka daya yang

diterima oleh stasiun penerima MS adalah sebesar; (Nanang s.w, 2011)= ( )
= 20 ( ) − 10 + 20 + 20 ……………………(2.6)

Keterangan:

Pr = daya yang diterima (dBm)

ht = tinggi antena pemancar (m)

hr = tinggi antena penerima  (m).

d = jarak antara antena pemancar dan penerima (m)

2.6 Pantulan  Permukaan Bumi (refleksi)

Refleksi seperti yang diilustrasikan pada gambar 2.4, terjadi ketika gelombang radio

mengenai objek yang memiliki dimensi lebih besar dibandingkan dengan panjang

gelombang sinyal dari pemancar gelombang. Refleksi terjadi pada permukaan bumi,

bangunan, tembok, dan penghalang yang lainnya.

Ketika gelombang radio mengenai bahan dielektrik sempurna, sebagian dari energiya

ditransmisikan ke medium kedua, dan sebagian lagi dipantulkan kembali ke medium

pertama sehingga tidak ada kehilangan energy karena penyerapan. Jika medium kedua

adalah konduktor sempurna, maka semua energinya terpantul kembali ke medium pertama

tanpa kehilangan energi. (sofya p.a harefa, 2011)
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Gambar 2.4 Refleksi (pemantulan) gelombang radio

(Sumber: sofya p.a harefa, 2011)

2.7 Freznel Zone (Daerah Fresnel)

Gelombang mengalami difraksi ketika melewati penghalang yang lebih besar

daripada panjang gelombangnya. Pada frekuensi yang tinggi, penghalang akan

menyebabkan  redaman yang cukup besar, sehingga dalam perencanaan suatu mata rantai

transmisi radio harus disediakan cleareance yang cukup untuk mengkompensasi daerah

tersebut.

Daerah Fresnel ke-n adalah elipsoid yang merupakan tempat kedudukan titik-titik

pantul yang menyebabkan gelombang yang dipantulkan oleh titik-titik tersebut berbeda

jalan n kali setengah panjang gelombang dengan gelombang langsung. (Nanang s.w, 2011)

Pada gambar 2.5 memperlihatkan daerah Fresnel I untuk lintasan garis pandang,

dengan panjang lintasan 40 km dan frekuensi 8 GHz. Jarak h menunjukkan clearance

antara lintasan garis pandang dengan halangan tertinggi pada lintasan tersebut. Suatu

lintasan gelombang radio dapat dianggap sebagai perambatan ruang bebas apabila daerah

Fresnel I bebas dari penghalang. Perubahan pembiasan atmosfer yaitu perubahan

perbandingan indek bias yang dinyatakan k, dapat terjadi setiap waktu yang

mengakibatkan keadaan garis pandang berubah. (Nanang s.w, 2011)

Apabila daerah Fresnel I bebas dari penghalang pada profil lintasan yang

digambarkan untuk nilai  k = 4/3, maka untuk nilai k = 1, sebagian daerah Fresnel akan

terhalang. Keadaan ini memungkinkan hilangnya gelombang radio garis pandang.
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Gambar 2.5 Daerah Fresnel

Sumber: (Nanang s.w, 2011)

Pada umumnya perubahan penambahan clearance yang optimum pada tinggi

panghalang berdasarkan pada kriteria berikut:

 60% radius daerah Fresnel I bebas, untuk k = 4/3,

 30% radius daerah Fresnel I bebas, untuk 0,6 < k < 1, dan

 100% radius daerah Fresnel I bebas, untuk k yang lainnya.

Jika persyaratan hubungan garis pandang terlalu sulit untuk dikerjakan atau tidak

ekonomis sehingga daerah Fresnel I terhalang, maka redaman yang disebabkan oleh

penghalang tersebut harus diperhitungkan. Bila clearance yang diberikan di bawah nilai

minimum sehingga koefisien clearance (ν =hc/r1) terletak pada daerah 0 < ν < 1, maka

redaman halangan merupakan fungsi linear atas ν dan mencapai nilai maksimal 6 dB pada

saat menyentuh titik tertinggi penghalang. Di daerah yang jauh terlindungi, yakni rintangan

menutup seluruh daerah Fresnel I (ν < 0), kuat medan akan menurun berbanding terbalik

terhadap ν. (Nanang s.w, 2011)

2.8 Klasisifikasi Derah Layanan

Karena bentuk daerah, baik alamiah maupun buatan manusia ikut menentukan

propagasi gelombang radio. Maka bentuk atau tipe daerah dibedakan berdasarkan struktur

yang dibuat manusia (human-made structure) dan  keadaan alamiah daerah . Tipe daerah

ini secara garis besar dibagi menjadi daerah rural, daerah suburban, dan urban.

Daerah Rural, yaitu daerah ditandai dengan jumlah bangunan yang sedikit dan jarang,

alam terbuka yang biasa ditemui di daerah pedesaan. Tipe ini dapat dibedakan menjadi

h
Penghalang

Batas Daerah
Fresnel I

Daerah Elipsod Fresnel pertama

h
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dua, yaitu: quasi open area dan open area. Daerah quasi bercirikan mempunyai gedung

yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah open area.

Daerah Suburban, yaitu daerah yang ditandai  dengan jumlah bangunan yang mulai

padat  dengan tinggi rata-rata antara 12 – 20 m dan lebar 18 – 30 m, biasanya ditemui pada

pinggiran kota maupun kota- kota kecil.

Daerah Urban, yaitu daerah pusat kota baik metropolis maupun kota menengah

dengan gedung-gedung yang rapat dan tinggi. Daerah urban ini memiliki tingkat kesulitan

perancangan yang tinggi dan dapat dilakukan implementasi mikrosel  untuk memenuhi

permintaan layanan yang sangat padat.

2.9 Model Perambatan Gelombang Luar Ruangan

Berdasarkan cara pembuatannya, model perambatan gelombang radio untuk luar

ruangan  dibagi menjadi tiga kategori utama yaitu:

1. Deterministic Model: sebuah model yang dibuat berdasarkan relasi antara sebuah

persamaan dan peristiwa yang terjadi, sehingga jika diberi input yang sama maka

akan menghasilkan output yang sama pula. Contoh: Parabolic equation

2. Empirical Model: Sebuah model yang dibuat dengan membandingkan secara

statistik sebuah persamaan dengan data hasil observasi, eksperimen, atau

pengalaman. Contoh: Hata-okumura, Walfisch-Ikegami

3. Ray Optical Model: Model yang dibuat berdasarkan gerakan berkas sinar yang

dipancarkan sebagai pengganti sinyal radio. Contoh: Intelligent Ray Tracing

2.9.1 Model Okumura

Model Okumura adalah model yang terkenal dan paling banyak digunakan. Model

ini cocok untuk range frekuensi antara 150-1920 MHz dan pada jarak antara 1-100 km

dengan ketinggian antenna base station (BS) berkisar 30 sampai 1000 m.

Okumura membuat kurva-kurva redaman rata-rata relatif terhadap redaman ruang

bebas (Amu) pada daerah urban melalui daerah quasi-smooth terrain dengan  tinggi efektif

antenna base station (hte) 200 m dan tinggi antenna mobile station (hre) 3 m. Kurva-kurva

ini dibentuk dari pengukuran pada daerah yang luas dengan menggunakan antenna

omnidirectional baik pada BS maupun MS, dan digambarkan sebagai fungsi frekuensi

(range 100-1920 MHz) dan fungsi jarak dari BS (range 1-100 km).
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Untuk menentukan redaman lintasan dengan model  Okumura, pertama kita harus

menghitung dahulu redaman ruang bebas (free space path loss), kemudian nilai Amu (f,d)

dari kurva Okumura ditambahkan kedalam factor koreksi untuk menentukan tipe daerah.

Model Okumura dapat ditulis dengan persamaan berikut: (Nanang s.w, 2011)

L (dB) = LF + Amu(f,d) – G(hte) – G(hre) - GAREA …………………………………..…(2.7)

Dimana L adalah nilai rata-rata redaman lintasan propagasi, LF adalah redaman

lintasan ruang bebas, Amu adalah rata-rata redaman relatif terhadap redaman ruang bebas,

G(hte) adalah gain antena BS, G(hre) adalah gain antena MS, dan GAREA adalah gain tipe

daerah. Gain antena berkaitan dengan tinggi antena dan tidak ada hubungannya dengan

pola antena. Kurva Amu(f,d) untuk range frekuensi 100-3000 Mhz ditunjukkan oleh

Gambar 2.6a, sedangkan nilai GAREA untuk berbagai tipe daerah dan frekuensi

diperlihatkan pada Gambar 2.6b.

G(hte) mempunyai nilai yang bervariasi dengan perubahan 20 dB/decade dan G(hre)

bervariasi dengan perubahan 10 dB/decade pada ketinggian antena kurang dari 3 m.

G(hre) = 20log(hre/200) 100 m > hre > 10 m…………………………... (2.7a)

G(hre) = 20log(hre/3) 10 m > hre > 3 m…………………………….. (2.7b)

G(hre) = 10 log(hre/3) hre  3 m ……………………………………...(2.7c)

Gambar 2.6a Gambar 2.6b

Gambar 2.6 Perbandingan frekuensi terhadap gain
Sumber: (Nanang s.w, 2011)
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Beberapa koreksi dilakukan terhadap model Okumura. Beberapa parameter penting

seperti tinggi terrain undulation (h), tinggi daerah seperti bukit atau pegunungan yang

mengisolasi daerah, kemiringan rata-rata permukaan daerah, dan daerah transisi antara

daratan dengan lautan juga harus diperhitungkan. Jika parameter-parameter tersebut

dihitung, maka faktor koreksi yang didapat dapat ditambahkan untuk perhitungan redaman

propagasi. Semua faktor koreksi akibat parameter-parameter tersebut juga sudah tersedia

dalam bentuk kurva Okumura.

Model Okumura merupakan model yang sederhana tetapi memberikan akurasi yang

bagus untuk melakukan prediksi redaman lintasan pada sistem komunikasi radio bergerak

dan seluler  untuk daerah yang tidak teratur. Kelemahan utama dari model ini adalah

respon yang lambat terhadap perubahan permukaan tanah yang cepat. Karena itu model ini

sangat cocok diterapkan pada daerah urban dan suburban, tetapi kurang bagus jika untuk

daerah rural (pedesaan). Secara umum standar deviasi hasil prediksi model ini dibanding

dengan nilai hasil pengukuran  adalah sekitar 10 dB sampai 14 dB.

2.9.2 Model Hatta dan COST-231

Model Hatta merupakan bentuk persamaan empirik dari kurva redaman lintasan

yang dibuat oleh Okumura, karena itu model ini lebih sering disebut sebagai model

Okumura-Hatta. Model ini valid untuk daerah range frekuensi antara 150-1500 MHz. Hatta

membuat persamaan standard untuk menghitung redaman lintasan di daerah urban,

sedangkan untuk menghitung redaman lintasan di tipe daerah lain (suburban, open area,

dll), Hatta memberikan persamaan koreksinya. Persamaan prediksi Hatta untuk daerah

urban adalah (Nanang s.w, 2011)

L(urban)(dB) = 46,3+33,9logfc–13,82loghte–a(hre)+(44,9–6,55loghre)logd…………..(2..8)

Kemudian untuk daerah dense urban Hatta menggunakan persamaan seperti berikut ini:

L(dense urban)(dB) = 46,3+33,9logfc–13,82loghte–a(hre)+(44,9–

6,55loghre)logd+CM…………………………………………………………………...(2.9)

Keretangan:

fc = frekuensi kerja antara 1500-2000 MHz,

he = tinggi effektif antena transmitter (BS), 30-200 m ,

hre = tinggi efektif antena receiver (MS), 1-10 m,
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d = jarak antara Tx-Rx (km) dan

a(hre) = faktor koreksi untuk tinggi efektif antena MS

CM = 3 dB

sebagai fungsi dari luas daerah yang dilayani dapat kita gambarkan seperti dibawah ini;

Gambar 2.7 Model prediksi Hatta
Sumber: (Nanang s.w, 2011)

Untuk kota kecil sampai sedang, faktor koreksi a(hre) atau a(hms) dapat dirumuskan

dengan persamaan: (Nanang s.w, 2011)

a(hre) = (1,1logfc – 0,7) hre – (1,56logfc – 0,8) dB…………………………………......(2.10)

sedangkan untuk kota besar persamanya menjadi:

a(hre) = 8,29 (log1,54hre)
2 – 1,1 db untuk fc  300 MHz………………………….......(2.10a)

a(hre) = 3,2 (log11,75hre)
2 – 4,97 dB untuk fc  300 MHz……………………………(2.10b)

Untuk memperoleh redaman lintasan di daerah suburban dapat diturunkan dari

persamaan standar Hata untuk daerah urban dengan menambahkan faktor koreksi,

sehingga diperoleh persamaan berikut: (Nanang s.w, 2011)

L(suburban)(dB) = L(urban) – 2[log(fc/28)]2 – 5,4…………………………………(2.11)

dan untuk daerah rural terbuka, persamaannya adalah:

L(open rural)(dB) = L(urban) – 4,78 (logfc)2 – 18,33logfc – 40,98………………...(2.12)

Walaupun model Hatta tidak memiliki koreksi lintasan spesifik seperti yang

disediakan model Okumura, tetapi persamaan-persamaan diatas sangat praktis untuk

digunakan dan memiliki akurasi yang sangat baik. Hasil prediksi dengan model Hata

hampir mendekati hasil dengan model Okumura, untuk jarak d lebih dari 1 km. Model ini
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sangat baik untuk sistem mobile dengan ukuran sel besar, tetapi kurang cocok untuk sistem

dengan radius sel kurang dari 1 km.

Gambar 2.8 Grafik prediksi path loss di derah rural dan open

Sumber: (Nanang s.w, 2011)
.

European Co-operative for Scientific and Technical Research (EURO-COST)

membentuk komite kerja COST-231 untuk membuat model Hatta yang disempurnakan

atau diperluas. COST-231 mengajukan suatu persamaan untuk menyempurnakan model

Hatta agar bisa dipakai pada frequensi 2 GHz. Model redaman lintasan yang diajukan oleh

COST-231 ini memiliki bentuk persamaan: (Nanang s.w, 2011)

L(urban) = 46,3 + 33,9logfc – 13,82 loghte – a(hre) + (44,9-6,55log hte)logd +CM………(2.13)

Dimana a(hre) adalah faktor koreksi tinggi efektif antenna MS sesuai dengan hasil

Hatta, dan

0 dB untuk daerah kota sedang dan suburban

CM

3 dB untuk daerah pusat metropolitan

Model Hatta COST-231 cocok untuk parameter-parameter sebagai berikut:

f = 1500 – 2000 MHz

the = 30-200 m

hre = 1-10 m

d = 1-20 km


