
BAB III

PERANCANGAN SIMULASI

Tujuan dari simulasi tugas akhir ini adalah untuk menunjukkan cara kerja

closed loop power control kemudian merancang suatu mekanisme power control

dengan pendekatan Signal to Interference Ratio (SIR) based dan Strength Based.

Cara kerja closed loop power control ditunjukkan dengan simulasi perangkat lunak

matlab.

3.1 Kriteria Perancangan

Mekanisme power control mempunyai dua pendekatan algoritma, yaitu

strength based dan SIR based berdasarkan pada objek yang berbeda. Mekanisme

strength based didasarkan pada ide awal power control, yaitu menjaga daya dari

semua sinyal yang diterima pada base station berada pada level yang sama untuk

mengurangi efek near-jar. Sementara mekanisme SIR based didasarkan pada objek

untuk secara langsung mengontrol kualitas komunikasi atau kinerja sistem sesuai

dengan SIR yang diterima padabase station.

Berikut ini diagram blok mekanisme power control pada kanal uplink yang

dibahas dalam tugas akhir ini.
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Gambar 3.1 Diagram Blok Mekanisme Closed Loop Power Control pada Kanal

Uplink dengan metode Fixed Step
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Jika base station mengukur mean daya sinyal yang diterima dalam suatu periode

pengukuran daya, dinyatakan dalam B, membandingkan B (dB) dengan level daya

yang diinginkan D (dB) yang ditetapkan pada base station, maka power control ini

menerapkan mekanisme strength based.

Dalam bahasan ini B diperoleh dari :

B = M(t)+ G(t) (3.1)

Sementara, jika base station mengukur mean daya dari SIR yang diterima pada

reverse link (uplink) yang diinginkan dalam suatu periode pengukuran daya,

dinyatakan dengan SIR dan membandingkan SIR (dB) dengan level daya yang

diinginkan D(dB), maka disebut mekanisme power control SIR based.

Dalam bahasan ini, diperoleh dari :

SIR = B-{l(t) + n(t)) (3.2)

dengan I(t) mempakan level interferensi dari semua mobile station yang lain dalam

sistem dan n(t) adalah background noise.

Perbedaan antara B (dB) dan D (dB) dalam mekanisme strength based, atau

perbedaan antara SIR (dB) dan D (dB) dalam mekanisme SIR based, dinyatakan

dalam err, kemudian diumpankan ke dalam blok power control decision command.

Power control decision command ini akan mengirimkan sebuah perintah power

control yang dinyantakan dengan cmd ke mobile station via kanal umpan balik dari

kanal downlink.
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Aturan yang berhubungan untuk menentukan perintah power control

diberikan oleh :

(o untuk key > 0
0171 (1 untuk key < 0

dengan key = err IAP dan AP mempakan step size minimum untuk proses penjajakan

daya.

Setelah menerima perintah power control (cmd), mobile station memancarkan

daya yang diperbami oleh sejumlah cmd * AP (dB). Periode waktu yang diperlukan

mobile station untuk melakukan satu operasi penjajakan disebut loop delay dan

dinyatakan Td. Loop delay meliputi periode pengukuran daya (TP), delay propagasi

kanal uplink dan downlink, dan delay waktu untuk membangkitkan, mentransmisikan,

dan mengeksekusi perintah power control. Loop delay memainkan peranan yang

penting dalam mekanisme power control.

3.2 Pemodelan Sistem

Dalam simulasi ini menggunakan sistem dengan sel tunggal. Sel yang

dimaksud diasumsikan bebas dari edge effect. Mobile station dalam sel tersebut

diasumsikan di dalam sel dengan kerapatan uniform dengan jumlah Nu mobile

station.

Sinyal radio pada waktu t dalam kanal uplink dari pusat sel diasumsikan

mengalami redaman oleh suatu channel gain G(f) yang meliputi long term fading

dan short term fading. Long term fading dinyatakan oleh L(t) dan menggambarkan
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local mean dari daya sinyal. Sementara short term fading dinyatakan oleh S(t)

menjelaskan multipath fading. Oleh karena itu, sebagaimana diperlihatkan gambar

3.1, diberikan daya yang dipancarkan sebuah mobile station M(t), maka daya yang

diterima base station B dapat diperoleh dengan :

B(t) = M(t)+ G(t) = M(t) + L(t) + S(t) (3.3)

Long term fading L(t) mempakan suatu random variable yang dimodelkan sebagai

berikut:

L(t) = K.r'a.10^w (3-4)

dengan Kadalah suatu konstanta, r mempakan jarak antara base station dan mobile

station, a dinamakan eksponen path loss, dan £ adalah random variable terdistribusi

normal dengan mean nol dan variansi a. Dalam simulasi ini digunakan K=l, a=4 dan

a=8. Dan short term fading S(t) yang digunakan pada simulasi ini juga mempakan

random variable dengandistribusi Rayleigh.

Pada periode pengamatan dari loop delay, setiap mobile station diasumsikan

bergerak secara kontinyu dalam suatu area geografis yang kecil, sehingga kanal radio

uplink mempunyai redaman path loss dan shadowing yang uniform. Oleh karena itu,

long term fading pada tiap kanal uplink dapat dianggap konstan selama periode

pengamatan. Antena yang digunakan oleh base station dan mobile station dianggap

omnidirectional. Aktivitas suara dan soft handofj'tidak diperhitungkan dalam simulasi

ini.
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SIR dapat dinyatakan dalam Eb/Io sebagai berikut

™=%(t)'1 <35)

dengan Eb adalah energi per bit informasi, lo merupakan daya interferensi per hertz,

R mempakan bit informasi, dan Wadalah laju chips. Dalam simulasi ini, parameter

WCDMA yang diinginkan dinyatakan dalam bit error rate adalah kurang dari 10""

atau Eb/Io berkisar 4-5 untuk uplink. Dengan laju bit informasi (R) adalah 32 kbps

(215=32.768) dan laju chips (W) =4,096 Mcps, sehingga processing gain W/R=125,

makaminimum SIRyang diinginkan adalah sekitar -14dB.

3.3 Perancangan Software

Di dalam perancangan software ini kinerja power control berdasarkan closed

loop power control pada kanal uplink dengan metodefixed step.

Untuk/Zow chart dengan metodefixedstep dapat dilihat pada gambar berikut:
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Gambar 3.2 Diagram Alir Program Simulasi
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