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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pada pengerjaan Tugas Akhir ini penelitian dilakukan menggunakan bahasa

pemograman matlab R2008b. Untuk mendapatkan koefisien respon impuls kanal

harus mengikuti metodologi penelitian yang dimulai dengan menentukan parameter

hingga analisa hasil pengukuran. Berikut ini adalah Langkah-langkah penelitian yang

dilakukan pada estimasi kanal mobile-to-mobile.

3.1 Langkah-Langkah Penelitian

Gambar 3.1 Langkah-langkah penelitian
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Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini membuat alur kerja

pada gambar 1, yaitu dengan menentukan parameter yang digunakan kemudian

membuat pemodelan sistem OFDM dan dilanjutkan dengan pembuatan script pada

matlabR2008b.

Pada bagian estimasi kanal digunakan pilot tipe comb, pada pilot tipe comb

akan diestimasi menggunakan interpolasi linier dan interpolasi orde dua. Kemudian

langkah selanjutnya membandingkan kedua estimasi tersebut. Hal ini dilakukan untuk

mengetahui estimasi kanal mana yang memiliki kinerja yang lebih baik. Tahap

selanjutnya adalah penarikan kesimpulan.

3.2 Skenario Kerja

Skenario kerja dalam estimasi kanal OFDM akan dimodelkan menjadi tiga

sistem yaitu bagian pengirim, kanal dan bagian penerima. Pada bagian pengirim akan

ditambahkan simbol pilot tipe comb sedangkan pada penerima ditambahkan estimasi

kanal berdasarkan dengan pendekatan linier dan pendekatan second order.

Gambar 3.2 Blok sistem disisi pengirim pada OFDM (Faisal, 2009)

Bit informasi dibangkitkan dengan cara random yang terdistribusi uniform

dengan nilai antara 0 dan 1. Level threshold yang digunakan adalah titik 0.5, jadi jika

nilai acak yang dibangkitkan lebih kecil dari 0.5 maka nilai akan dikirimkan dengan

bit 0, sedangkan jika bit acak yang dibangkitkan lebih besar atau sama dengan 0.5,

maka nilai akan dikirimkan dengan bit 1. kemudian sinyal akan dimodulasi sesuai

dengan jenis modulasi yang digunakan. Pada simulasi ini jenis modulasi yang

digunakan adalah QPSK (Quadrature Phase Shift Keying).

Data binery yang telah dimodulasikan dengan modulasi QPSK tersebut

menjadi sinyal frekuensi yang mulanya merupakan sinyal tunggal dan menjadi
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beberapa sinyal serial setelah diubah menjadi deretan sinyal paralel.Hasil dari

konversi serial ke paralel berupa matriks dari bit-bit. Jumlah baris menyatakan jumlah

subcarrier yang digunakan dan jumlah kolom menyatakan jumlah simbol data yang

dikirimkan pada tiap subcarrier. Setelah bit informasi berupa sinyal paralel maka

akan disisipkan pilot. Simbol pilot disisipkan pada frekuensi subcarrier tertentu

dengan demikian pada frekuensi subcarrier tertentu tidak lagi mengirim simbol-

simbol informasi akan tetapi digunakan untuk mengirim simbol referensi (simbol

pilot). Kemudian dilanjutkan ke blok IFFT, bolk IFFT pada sistem OFDM bertujuan

untuk membangkitkan frekuensi subcarrier yang saling orthogonal dan mengubah

dari domain frekuensi ke domain waktu. Jumlah titik IFFT pada penelitian ini bernilai

256. Pada simulasi ini Guard Interval yang digunakan bertipe Cyclic Prefix. Panjang

Cyclic Prefix yang digunakan adalah ¼ dari panjang simbol OFDM dan ditempatkan

didepan simbol. Tujuan penyisipan Guard Interval ini adalah mencegah ISI (Inter

Symbol Interference).

Gambar 3.3 Blok sistem penerima pada OFDM (Faisal, 2009)

Pemodelan kanal yang digunakan dalam simulasi ini adalah model kanal

AWGN dan model kanal mobile-to-mobile rician fading. Pada blok sistem penerima

OFDM simbol yang telah disisipkan Cyclic Prefix pada blok penyisipan Guard

Interval dibuang kembali sehingga akan diperoleh simbol asli yang sesuai dengan

pengiriman semula. Operasi pada blok ini merupakan kebalikan dari proses

penyisipan Guard Interval pada blok sistem pengirim. Langkah-langkah operasinya

berupa pengeluaran Cyclic Prefix pada simbol awal yang diterima. kemudian simbol-

simbol OFDM akan dipisahkan dari frekuensi carriernya. Prosesnya juga merupakan

proses kebalikan dari blok Inverse Fast Fourirer transform (IFFT). Setelah itu simbol

Paralel/serialDemodulasi Estimasi
kanal

FFT Pengeluaran
Guard Interval



III-4

pilot diambil dan dianalisis sehingga akan diketahui respon impuls kanal. Pada

akhirnya kita akan memperoleh bit error rate (BER) yang akan menunjukkan

performa sinyal OFDM pada kondisi kanal yang bersifat Rician fading.

Estimasi kanal dilakukan dengan mengubah K-factor pada setiap simulasi

yang dilakukan sehingga diperoleh respon frekuensi kanal rician fading pada masing-

masing K-factor yang telah ditentukan sebelumnya. bit-bit informasi yang masih

berupa matriks jumlah subcarrier × jumlah simbol diubah kembali ke bentuk semula

dengan cara dikonversi dari bentuk paralel ke bentuk serial. Kemudian Sinyal yang

telah diestimasi akan diubah kembali ke bentuk bit-bit informasi dengan melakukan

proses demodulasi.

3.3 Parameter Sistem

Dalam penelitian ini akan diterapkan teknik estimasi pada sistem OFDM.

Adapun parameter-parameter yang digunakan dalam simulasi dan menganalisis

pemodelan ini adalah sebagai berikut :

1. Data masukan berupa bit informasi yang dibangkitkan secara acak sebanyak

30720 bit data.

2. Menggunakan modulasi QPSK.

3. Menggunakan susunan pilot tipe comb.

4. Menggunakan kanal mobile-to-mobile rician fading.

5. Kinerja Estimasi menggunakan Mean Square Error(MSE).

6. Jenis estimator pilot tipe comb menggunakan Interpolasi Linier dan

Interpolasi Orde dua

7. Jumlah FFT yang digunakan adalah 128, cyclic prefix adalah 32, subcarrier

adalah 120 dan pilot adalah 8.

3.4 Bit Informasi

Bit-bit informasi dibangkitkan secara acak terdistribusi uniform dengan nilai 0

dan 1. Level threshold yang digunakan berada pada titik 0.5 yaitu apabila nilai acak
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yang dibangkitkan < 0.5 maka nilai yang dihasilkan adalah 0 sedangkan bila nilai

acak yang dibangkitkan > 0.5 maka nilai yang dihasilkan adalah 1.

Pada simulasi yang akan dilakukan menggunakan program Matlab sinyal

informasi dapat dibangkitkan setelah jumlah bit informasi telah diketahui. Jumlah bit

informasi yang akan digunakan dapat ditentukan dengan diketahuinya jenis modulasi

yang akan digunakan serta jumlah subcarrier dan jumlah simbol pada setiap

subcarrier.

Pada simulasi ini modulasi yang akan digunakan adalah modulasi QPSK

dimana pada setiap 2 bit informasi dapat menjadi 1 simbol data. Jumlah subcarrier

yang akan digunakan adalah 128 subcarrier dengan jumlah simbol sebanyak 120

pada setiap subcarrier sehingga diketahui bit informasi yang digunakan berjumlah

30720 bit informasi.

3.5 Proses Modulasi

Sebelum bit informasi dikirim, bit-bit informasi terlebih dahulu dimodulasi.

Dalam penelitian ini bit informasi tersebut akan dimodulasi menggunakan modulasi

QPSK. Dimana pada modulasi QPSK 2 bit informasi menjadi 1 simbol data.  Bit

informasi pada modulasi QPSK akan digunakan 1 bit untuk kanal inphase dan 1 bit

untuk quadrature. Adapun gambar untuk modulasi QPSK pada matlab yaitu :

Gambar 3.4 Konstelasi QPSK
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Pada Modulasi QPSK adalah modulasi yang dapat memetakan 2 bit informasi

menjadi 1 simbol data sehingga bit informasi yang berjumlah 30720 bit akan

berjumlah 15360 simbol data setelah dimodulasi menggunakan modulasi QPSK.

3.6 Proses Serial-Paralel

Proses serial ke paralel dapat dilakukan setelah bit informasi dimodulasi

menjadi simbol data. Simbol data yang berjumlah 15360 tersebut akan diubah

menjadi paralel berdasarkan jumlah subcarrier yang akan digunakan. Jumlah

subcarrier yang akan digunakan berjumlah 128 subcarrier sehingga jumlah simbol

data pada setiap subcarrier adalah 120 simbol data.

Sinyal informasi yang telah dimodulasi yang berbentuk serial akan dikonversi

kedalam bentuk paralel menggunakan fungsi reshape. Sinyal yang semula hanya

memiliki satu baris dan beberapa kolom setelah dikonversi akan menjadi beberapa

baris dan beberapa kolom. Script Matlab yang digunakan pada S/P adalah sebagai

berikut:

s2p=reshape(qpsk,jmlSimbol,[]);

3.7 Penyisipan pilot

Sebelum transmitter mengirim data, bit informasi tersebut dimasukkan simbol

pilot terlebih dahulu agar penerima bisa mendapatkan informasi tentang kanal

menggunakan simbol yang diterima. Pada penelitian ini akan digunakan penyisipan

pilot menggunakan tipe comb yang melakukan proses pada domain frekuensi.

Adapun script Matlab untuk menyisipkan simbol pilot tersebut adalah :

pilot=ones(1,jmlOFDM);

Setelah simbol pilot yang akan dibangkitkan kemudian dimasukkan ke

subcarrier tertentu pada simbol OFDM. Adapun cara menentukan letak simbol pilot

dapat diketahui berdasarkan jumlah simbol pilot dan jumlah subcarrier. Simbol pilot

yang akan disisipkan pada setiap subcarrier berjumlah 8 simbol pilot. Sehingga jika
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simbol data pada setiap subcarrier yang berjumlah 120 maka interval frekuensi untuk

tiap penyisipan adalah 15.

3.8 Proses Inverse Fast Fourier Transform (IFFT)

Setelah spektrum yang dibutuhkan bekerja keluar, sebuah fourier invers

transform digunakan untuk menemukan bentuk gelombang waktu yang sesuai.

Periode tersebut kemudian ditambahkan ke awal setiap simbol.

Dimana proses dari IFFT ini bertujuan untuk menjaga orthogonalitas setiap

carrier, sehingga untuk masing-masing subchannel dapat saling overlapping tanpa

saling interference satu sama lainnya. Proses IFFT sering juga disebut sebagai

modulasi pada OFDM. Pada simulasi ini proses IFFT dilakukan dengan

menggunakan fungsi ifft yang terdapat pada Matlab. Adapun jumlah N yang

digunakan pada IFFT adalah 128.

Gambar 3.5 Sinyal keluaran IFFT

3.9 Cyclic Prefix

Sinyal yang saling orthogonal pada sistem OFDM akan menyebabkan

terjadinya ICI sehingga diperlukan penambahan cyclic prefix pada setiap sinyal

subcarrier. Cyclic Prefix adalah salinan bagian akhir dari simbol OFDM dan
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adalah ¼ dari jumlah simbol OFDM pada setiap subcarrier. Jumlah simbol OFDM

pada setiap subcarrier berjumlah 128 sehingga jumlah cyclic prefix adalah 32.

Setelah diketahui jumlah cyclic prefix yang akan digunakan maka akan

dilakukan penyalinanan pada simbol OFDM pada setiap subcarrier. Simbol OFDM

yang akan disalin adalah 32 simbol OFDM terakhir dan akan diletakkan pada awal

simbol OFDM sehingga simbol OFDM yang berjumlah 128 akan berjumlah 160

setelah ditambahkan cyclic Prefix.

3.10 Proses Paralel-Serial

Setelah melakukan penyisipan simbol pilot dan penambahan cyclic prefix

pada sinyal paralel maka sinyal tersebut akan dikirimkan oleh transmitter. Namun

sinyal yang akan dikirim tersebut harus berbentuk sinyal tunggal sehingga pada

sistem OFDM yang terdiri dari deretan sinyal paralel akan dilakukan konversi paralel

ke serial. Pada simulasi ini proses perubahan paralel ke serial dapat dilakukan dengan

menggunakan fungsi reshape pada Matlab.

3.11 Pemodelan Kanal

Kanal merupakan media transmisi yang digunakan untuk mengirimkan sinyal

dari transmitter ke receiver. Dalam penelitian ini kanal yang digunakan adalah kanal

wireless, dimana kanal wireless rentan terhadap perubahan sinyal yang terjadi akibat

penghamburan, pantulan dan sebagainya sehingga pada sistem transmisi kanal

wireless terdapat berbagai model kanal. Kanal memiliki karateristik berbeda-beda

tergantung pada pemodelan kanal itu sendiri.

Pada simulasi ini tipe kanal yang digunakan adalah mobile-to-mobile Rician

fading yang dipengaruhi oleh LOS dan noise terdistribusi gaussian atau AWGN.

Pada kanal mobile-to-mobile Rician fading (ℎ) dapat direpresentasikan pada

persamaan 2.4, 2.5 dan 2.6. Faktor alfa dan beta dalam kanal mobile-to-mobile Rician

fading (h) dapat dilihat pada gambar 3.8. alfa (α) merupakan sudut keberangkatan
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saat sinyal dikirimkan melalui pengirim (Tx) dan beta (β) merupakan sudut

kedatangan saat sinyal yang dikirimkan sampai di penerima (Rx).

Gambar 3.8 Histogram kanal mobile-to-mobile rician fading

3.12 Pelepasan Cyclic Prefic

Pada proses ini, cyclic prefic akan dilepaskan kembali antara sinyal

sebenarnya dengan sinyal yang ditambahkan oleh cyclic sehingga didapatkan data

informasi yang sebenarnya. Sinyal yang telah ditambah cyclic prefic berjumlah 160

maka pada proses pelepasan Cyclic Prefix ini sinyal akan kembali seperti yang

semula yaitu sebanyak 128.

3.13 Proses FFT

Proses FFT merupakan kebalikan dari proses IFFT. Proses FFT bertujuan

untuk memisahkan kembali data informasi dengan carrier pada OFDM atau juga

disebut proses demodulasi. Proses FFT dapat dibangkitkan pada matlab dengan

fungsi fft.

3.14 Estimasi Kanal

Pada simulasi ini akan digunakan teknik estimasi berdasarkan penyisipan

pilot. Jenis pilot yang digunakan adalah jenis tipe comb, yaitu penyisipan pilot
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dilakukan dengan menyisipkan pilot ke dalam subcarrier dengan rentang frekuensi

tertentu. Untuk mendapatkan nilai estimasi dengan pilot tipe comb dapat dilakukan

dengan teknik interpolasi linier dan interpolasi orde dua. Persamaan yang digunakan

untuk perhitungan interpolasi dapat dilihat pada persamaan 2.9 dan 2.10. Setelah nilai

dari estimasi maka akan dilanjutkan dengan perhitungan pada MSE guna untuk

mengukur hasil kinerja estimasi.

3.14.1 Estimasi kanal dengan interpolasi linier

Interpolasi linier dilakukan untuk mendapatkan impuls respon kanal pada

keseluruhan struktur data subcarrier. Untuk mendapatkan subcarrier digunakan dua

estimasi simbol pilot yang berdekatan. Untuk menentukan titik yang akan

diinterpolasi terlebih dahulu kita gunakan estimasi kanal dengan teknik least square.

Setelah mendapatkan hasil dari teknik least square, barulah digunakan teknik

interpolasi linier dimana titik pilot merupakan jarak pilot yang satu dengan pilot yang

seterusnya.

3.14.2 Estimasi kanal dengan interpolasi orde dua

Tidak jauh berbeda dengan teknik interpolasi linier, teknik interpolasi orde

dua hampir sama dengan interpolasi linier. Perbedaannya untuk teknik interpolasi

orde dua menggunakan tiga estimasi kanal simbol pilot yang berdekatan.

3.15 Perhitungan BER vs Eb/No dengan Fd yang bervariasi

Untuk perhitungan BER dilakukan dengan cara membandingkan deretan bit

yang dikirim terhadap deretan bit yang diterima, kemudian selanjutnya bit yang salah

akan dibagi dengan bit yang akan dibangkitkan dimana metode ini disebut dengan

monte carlo. Sedangkan Eb/No merupakan perbandingan dari level daya sinyal yang

diterima terhadap tingkat daya noise. Pada simulasi ini akan menggunakan Fd yang

ternormalisasi yang digunakan pada kanal mobile-to-mobile rician fading. Fd total

pada kanal mobile-to-mobile rician fading dapat dicari dengan cara sebagai berikut= 1 + 2 + 3 (3.1)


