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Tahapan yang dilakukan dapat berbeda-beda, hal ini sesuai dengan

kebijaksanaan dari operator itu sendiri. Disini kita hanya akan membahas tentang

optimalisasi jaringan WCDMA. Memanglah sulit untuk mencapai performansi yang

diharapkan pada lingkungan komunikasi mobile yang sangat kompleks. Oleh karena itu

seorang engineer diharapkan memiliki berbagai pengetahuan untuk melakukan

optimalisasi sistem yang nantinya akan melibatkan berbagai solusi kompromi dari

berbagai kondisi trade offyang nantinya akan dihadapl.

2.2 Wideband Code Division Multiple Access WCDMA)
Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) adalah teknologi modulasi

dan metode akses jamak yang bekerja berdasarkan teknologi spread spedrum,

khususnya Direct Sequence Spread Spectrum (DS-SS). Secara definitif, sistem

komunikasi spektral tersebar merupakan suatu teknik modulasi dimana pengirim sinyal

menduduki lebar pita frekuensi yang jauh lebih besar dari pada spektrum minimal yang

dibutuhkan untuk menyalurkan suatu informasi, yang dapat menyediakan fasilitas

pengaksesan pemakai ke jaringan PSTN (Public Switched Telephone Network) dan

dapat mengirimkan servis-servis transporl voice, data, facsmile dan servis multimedie.

Teknologi ini berbeda dengan teknik akses radio konvensional yang

menggunakan teknik pembagian bandwidth frekuensi yang tersedia di kanal nanow atau

ke dalam time slot, tetapi masing-masing pengguna diberikan suatu kode tertentu yang

akan membedakan satu pengguna dengan pengguna lainnya. TeknologiWCDMA dalam

mengakses data dilakukan secara terus menerus selebar bandwidth tertentu (S15 MHz).

Karena sistem WCDMA ini merupakan pentransmisian pita lebar maka memiliki beberapa

keuntungan, yaitu:

. Resistansi terhadap interferensi,

. Memiliki kondisi multipath propagasi yang menguntungkan dengan adanya

mekanisme RAKE receiver,

, Mempunyai efisiensi tinggi dan kapasitas tinggi bila diterapkan dalam konfigurasi

multisel,

. Mempunyai kemampuan untuk meleyani servis dengan laju data tinggi, multimedia

dan broadband on demand,

. Mampu melayani servis dengan laju data yang tinggi sampai 384 kbps untuk area

luas (mobile)dan 2 Mbps untuk area indoor (stationer),

, Dapat melayani servis-servis yang berbeda pada frekuensi carier yang sama

sehingga dapat dimanfaatkan untuk komunikasi multimedia,

. Optimal bila digunakan pada transfer paket data,
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. Memiliki infrastruktur cosf yang rendah, karena jumlah channel element yang jauh

lebih tinggi dibandingkan jaringan 2G,

' Mampu mendukung antenna anay adaptive, deteksi multiuser dan mempunyai hirarki

struktur sel,

. Mempunyai frekuensi sesuai wideband RF carner serta kontrol daya lebih akurat,

, Demodulasi koheren pada kanal uplink dan downlink.

Dalam sistem WCDMA menggunakan frekuensi reuse (N=1) sehingga akan

mengurangi kerumitan dalam peren@naan frekuensi dan penentuan cellsife serta biaya

yang lebih murah. Karena sifat kefleksibelannya maka WCDMA dapat diimplementasikan

pada daerah urban, suburban dan rural tergantung pada kepadatan user. (1)

2.3 ARSITEKTUR JARINGAN WCDMA

2.3.1 Mobile Sfafibn (MS)

MS yang digunakan dalam sistem WCDMA bersifat poftable dan memenuhi

persyaratan akan pelayanan multimedia yang ditawarkan oleh operator jaringan

WCDMA. Selain ilu mobile terminal harus pula mendukung layanan yang ditawarkan oleh

GSM (dual mode) dalam kaitannya pengintergrasian dengan jaringan global yang ada

sekarang ini. Untuk mengaktifkan MS, termasuk inisialisasi & registrasi, dapat digunakan

smaftcard yang disebut USIM (UMTS Subsciber ldentification Module).

2.3.2 RadioAccess Network (RAN)

Unsur-Unsur utama di bagian jaringan ini adalah Base Sfaflbn (BS) atau didalam

teknologi 3G disebut Node B dan Radio Network Controller (RNC). Fungsi yang utama

meliputi manajemen sumber radio dan telekomunikasi.
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. NodeB

Node B di 3G memiliki analogi sebagai Base Station (BS) dijaringan GSM. Node

B adalah suatu kesatuan penting sebagai interface antara jaringan dan air-inteiece

WCDMA. Seperti di jaringan 2G, transmisi dan penerimaan sinyal dari Node B

dilaksanakan melalui omnidirectional alau antena terarah. Node B menjadi lebih

kompleks dibandingkan BS pada jaringan GSM. Fungsi utama dari Node B adalah

untuk memberikan lingkupan radio dan juga menyediakan air-intefface ke user. Fungsi

yang lain termasuk radio franseiver, pengkodean kanal, pengendalian panggilan,

pendeteksian akses dan penyediaan kanal radio.

o Radio Network Controller I RNC )

RNC di jaringan WCDMA adalah sama dengan BSC di jaringan GSI,UGPRS.

Terlepas dari fungsi yang sama, ada satu penambahan utama didalam RNC, yaitu /ur

lnterface, intertace antara dua RNC. RNC bertindak sebagai interface antara Node B

dan CN. RNC adalah elemen jaringan yang mempunyai lebih banyak interface untuk

menanganinya. RNC bertanggung jawab untuk kontrol sumber radio. Tidak sama

dengan GSM, RNC bersama dengan Node B bisa menangani semua fungsi sumber

radio tanpa keterlibatan CN. RNC menyediakan semua hal yang diperlukan untuk

pengendalian radio lokal seperti handover intra RNC, pengontrolan satu atau lebih

Node B, pengendalian daya, dan alokasikanal.

2.3.3 Core Network (CN)

Core Network di jaringan 3G terdiri dari dua daerah, yaitu: daerah circuit-

switched (CS) dan daerah packet-switched (PS). CS menangani bagian lrafik real-time

dan PS menangani bagian trafik yang lain. Kedua daerah ini dihubungkan untuk jaringan

lain (contoh: CS untuk PSTN dan PS untuk jarlngan umum lP). Definisi CN telah diadopsi

dari spesiflkasi GSM. Unsur-Unsur utama CN adalah WMSC / VLR, HLR, MGW (Media

Gateway) pada sisi CS, dan SGSN (Serving GPRS Support Node) dan GGSN ( Gateway

GPRS Support Node) pada sisi PS.

. WCDMA Mobile Switching Centre ( WMSC ) & VLR ( Visitor Location Register)

Swfch dan database bertanggung jawab untuk kontrol aktifitas panggilan.

\A/I\4SC digunakan untuk transaksi CS dan VLR yang berfungsi menangani informasi

pada pelanggan yang mengunjungi daerah meliputi penempatan MS di daerah itu.

o Gateway Mobile Switchtng Centre ( GMSC )
GMSC adalah inbrtace antara jaringan MS dan jaringan eksternal CS. GMSC

menetapkan koneksi panggilan yang sedang masuk dan keluar darijaringan. GMSC

juga menemukan WMSC / VLR yang benar untuk koneksialur panggilan.
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. Home Location Register ( HLR )
HLR adalah database yang berisi semua informasi yang berhubungan dengan

pemakai MS & jenis layanan pelanggan seperti menyimpan penempatan UE didalam

sistem. Masukan database baru dibuat ketika user baru ditambahkan kepada sistem.

o Seruing GPRS Supporl ft/ode (SGSAI/

SGSN memelihara suatu interface antara RAN & daerah jaringan PS. SGSN

bertanggung jawab untuk masalah manajemen mobilitas seperti pendaftaran dan

memperbaharui UE, aktivitas terkait dengan pemanggilan dan masalah keamanan

untuk jaringan PS.

o Gateway GPRS Support Node ( GGSrU/

GGSN bertindak sebagai interface antara jaringan 3G dan jaringan ekstemal

PS. Fungsinya sama dengan GMSC di daerah CS, tetapi GGSN untuk daerah PS.

2.3.4 lntefiace di Jaringan 3G

Seperti dapat dilihat dari gambar 2.1, ada beberapa intefiae yang dilibatkan di

dalam sistem 3G, yaitu:

o Uu / WCDMA Air-lnteiace

Uu atau WCDMA air-interface adalah inteffae yang paling utama dijaringan 3G.

Uu interfae bekerja pada prinsip WCDMA dimana semua pemakai ditugaskan dalam

satu kode.

o lut lnterfae

ls lnterfae adalah intertae yang menghubungkan Node B dengan RNC, yang

distandarisasi sebagai suatu rhferface terbuka, tidak sama dengan GSM di mena

intertae antara BTS dan BSC tidak terbuka.

. lur lnteffae

lu, interfae adalah suatu inbrtace yang unik di jaringan WCDMA l* adalah

interface antara RNC dengan RNC. Tidak ada intefiace seperti itu di jaringan GSM

(yaitu antara BSC dengan BSC).

. lu lnbrtae
lnterfae ini menghubungkan RAN dengan CN. l, adalah intefiae terbuka dan

menangani switching, routing & fungsi kontrol untuk kedua trafik CS dan PS.

hbrtace yang menghubungkan RAN ke bagian CS di daerah CN disebut I,,*o

intertace, sedangkan yang menghubungkan RAN ke bagian PS di daerah CN disebut

I u-*intedace.



10

BAB‖

2.4 KONSEP SISTEM SELULER

Sistem seluler (Multi Zone) merupakan sistem yang ditinjau dari segi daerah

jangkauan (coverage), selain sistem konvensional (Large Zone) dalam sistem komunikasi

bergerak. Dalam sistem ini pelayanan akan dibagi-bagi menjadi daerahdaerah cakupan

yang lebih kecil yang disebut sel dengan radius antara 1-10 Km. Masing-masing sel ini

biasanya dicakup oleh satu Node B. Antara Node B masing-masing selsaling terintegrasi

dan dikendalikan oleh suatu MSC (Mobile Switching Centre).

ldealnya dengan antenna omnidirec-tional, sel akan berbentuk lingkaran. Tetapi

secara reat dilapangan, sel memiliki bentuk yang tidak beraturan. Hal ini disebabkan

kondisi propagasi yang berbeda-beda untuk tiap sektor cakupan. Sel yang berbentuk

heksagonal yang hanya digunakan untuk mempermudah penggambaran pada layout

perencanaan. Semakin mendekati bentuk lingkaran, maka sel akan lebih mudah untuk

digambar. Dengan bentuk sel haksagonal kemudian menjadi identik dengan sebutan sel

dalam sistem komunikasibergerak seluler. Selterdiri daridua macam, yaitu omnicelldan

sectored ell.
Adapun jenis sel yang disebabkan oleh kepadatan penduduk yang tidak merata

pada suatu daerah, yaitu:

. Macrocel/s(>5km)

Sel makro merupakan sel yang memilki cakupan yang luas. Sel ini meliputi

daerah pinggiran atau daerah luar kota dengan populasi penduduk yang rendah.
. Microells(3-<5km)

Sel mikro diaplikasikan pada daerah yang berpenduduk padat. Jumlah kanal

yang tersedia pada sel mikro sesuai dengan jumlah kapasitas sel miko.
. Pio Cell(< 1km)

Sel piko digunakan untuk daerah yang berada di dalam gedung.

磁
“

Gambar 2.2 Jenis Konfigurasi Sel
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2.4.1 Konsep Dasar Kluster

Kluster merupakan gabungan dari beberapa sel yang masing-masing selnya

memiliki satu set frekuensi operasi yang berbeda dengan sel yang lain. Kelompok

frekuensi itu nantinya diulangi lagi pada kluster yang lain. Ukuran kluster (dilambangkan

dengan K) adalah jumlah sel yang terdapat dalam 1 kluster.

Contoh: K = 3, artinya terdapat 3 sel dalam 1 kluster

Yang harus diperhatikan adalah dalam satu sel tidak hanya mempunyai satu

frekuensi carier, tetapi ada beberapa frekuensi carier tergantung dari alokasi lebar pita

yang dimiliki. Semakin sedikit jumlah sel dalam setiap kluster maka akan semakin banyak

jumlah kanal dalam setiap selnya, Sementara jumlah kanal yang dapat digunakan

ditentukan oleh alokasi kanal yang disediakan & juga tipe kluster yang digunakan.

2"4.2 FrequencyReuse (Pengulangan Frekuensi)

Frequency reuse adalah konsep untuk mengulang atau menggunakan kembali

suatu frekuensi pada area yang berbeda, diluar daerah jangkauan interferensinya.

Frequency reuse yang digunakan di teknologi WCDMA adalah 1.

2.4.3 HANDOVER
Handover adalah suatu peristiwa perpindahan frekuensi operasi (kanal voie)

dari MS tanpa terjadi pemutusan hubungan dan tanpa melalui campur tangan user. Di

jaringan WCDMA akan mengalami peningkatan luar biasa di dalam banyaknya handover

yang berlangsung. Ada dua kategori handover, sofi dan hard handover. Di jaringan GSM,

tiap-tiap sel mempunyai frekuensi berbeda, maka handoyer disebut hard handover. Di

jaringan radio WCDMA, karena faktor frekuensi re-use adalah 1, maka menggunakan

handoveryang berbeda yang diuraikan seperti soft handover.

Soft handover yaitu ketika MS diposisi antara dua sel (yaitu di daerah coverage

yang overlap), kemudian dihubungkan secara bersamaan pada dua sektor yang berbeda

pada dua Node B ( kasus 1 di gambar 2.3). Suatu sinyal datang kepada MS dari dua

arah, hanya dengan menggunakan antena RAKE receiver MS yang dapat menerima

sinyal kombinasi. Jenis handover lain adalah soften dalam hal ini MS dihubungkan

dengan dua sektor yang berbeda pada Node B yang sama ( kasus 2 di gambar 2.3). MS

menerima kedua sinyalyang berhubungan dengan kehadiran RAKE receiver.

Gambar 2.3 HandoverdiJaringan Radio WCDIvIA
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2.4.4 lnterferensi

interferensi adalah gangguan yang terjadi disebabkan adanya sinyal lain yang

frekuensinya sama dan daya sinyal pengganggu tersebut cukup besar.

lnterferensi lntersimbol terjadi akibat adanya delay spread yang besar dalam

medium multipath atau karena laju bit transmisi yang tinggi.

lnteferensi near far terjadi karena adanya perbedaan jarak yang cukup besar

antara MS satu dengan MS lain ke Node B. Sinyal yang diterima dari MS yang lebih

dekat dengan Nde B lebih kuat dibandingkan sinyal yang berasal dari MS yang letaknya

lebih jauh dari Node 8. Sinyal yang lebih kuat itu akan menutup sinyal yang lebih lemah.

Derajat penutupnya tergantung pada jarak ke Node B. Jika daya pancar ini dari setiap

MS dalam satu sel sama, level sinyal yang diterima Node B hanya ditentukan oleh

peredaman lintasan antar Node B dan MS.

Untuk mengurangi interferensi near far ini dapat pula digunal<an power antrol.
Dengan power control, daya yang tiba di Node B untuk MS yang berbeda jaraknya tetap

sama. lni dapat dilakukan dengan mengontrol daya yang ditransmisikan oleh MS

sehingga MS yang lebih dekat ke Node B akan memancarkan daya yang lebih kecil jika

dibandingkan dengan daya yang dipancarkan oleh MS yang letaknya jauh dari Node B.

2.4.5 Power Control

Power control memegang peranan penting dalam komunikasi wreless. Power

controlmeliputi uplink power controldan downlink power control. Power controldownlink

digunakan untuk memperbesar kapasitas sistem, sedangkan pada uplink digunakan

untuk mengontrol hubungan dan batas fhresho/d penerimaan MS. Pada kanal uplink,

power controlyang digunakan merupakan kombinasi c/ose loop dan open loop power

antroldalam mendeteksi daya sinyal yang diterima dari MS.

Pada c/ose loop power control, Node B secara terus-menerus mengukur level

sinyal yang diterima dari MS. Dari informasi level sinyal yang diterima tersebut, maka

Node B menentukan perintah power contrcl yang dikirimkan melalui kanal downlink

DPCCH ke MS.

Salah satu efek yang timbul akibat power controlyang tidak sempurna yaitu efek

jauh dekat dimana setiap user menggunakan daya pancar yang sama, maka user yang

terdekat dengan Node B akan mengakibatkan interferensi yang sangat besar terhadap

user yang terjauh. Mekanisme pengaturan yang dapat mengatur daya pancar dari setiap
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MS sehingga daya tersebut dapat diterima Node B dengan besar daya yang sama

disebut power control atau dalam WCDMA disebut Transmitte Power Control (TPC).

Keuntungan dari pengontrolan daya yaitu penghematan daya karena daya yang

dlpancarkan oleh Node I sesuai dengan daya yang diterima oleh MS. Pengontrolan daya

dilakukan Node B dengan mengirimkan sinyal secara antinue. Node B tidak

mengirimkan sinyal pengontrol daya kepada MS jika MS dalam keadaan tidak aktif yang

cukup lama.

Pengontrolan daya yang baik akan mengurangi efek interferensi sehingga

kinerja dari sistem menjadi lebih baik dan kapasitas sistem menjadi lebih besar. Ada 3

metode pengaturan daya pada uplink yaitu:

1. Kontrol daya tertutup (c/ose loop power control)

Mengatur daya pancar unit mobile level sinyal yang diterima tetap pada level

yang ditargetkan.

2. Outer Loop

Mengatur level sinyal digunakan oleh c/ose loop power control. Level diatur

secara independenf untuk tiap sambungan berdasarkan kualitas sambungan.

3. Open Loop Power Control

Digunakan untuk mengatur daya pancar dari kanal fisik akses acak

Ada2 (dua) metode yang digunakan untuk pengaturan daya pada downlink:

1. Close loop power control

Mengatur daya pancar Node B agar level sinyal downlink tetap pada daya yang

diinginkan.

2. Outer Loop

Mengatur target level sinyal yang digunakan oleh clo* loop power ontrol.

2.4.6 MULTIPATH PROPAGASI

Multipath propagasiadalah peristiwa yang menarik di jaringan radio WCDMA.

Multipath propagasiberlangsung ketika sinyal mengambil berbagai alur dan menjangkau

panerima. lni berarti bahwa sinyal yang sama menjangkau penerima pada poinpoin

waktu berbeda, dengan berbeda amplitudo dan tahap. lni boleh mendorong kearah

peristiwa fastfading, terutama ketika sinyaldatang disuatu perbedaan setengah panjang

gelombang sedemikian sehingga dalam fade berlangsung.

RAKE receiver digunakan di jaringan radio WCDMA, menjadi cara yang lebih

efisien untuk menerima sinyal multipath. RAKE receiver berisi banyak penerima dan bisa

mengalokasikannya berdasarkan pada pemilihan waktu dari sinyal yang datang, kode

generator dan amplitudo/phase mendeteksi peralatan. Penerima ini (dikenal sebagaijari

RAKE) bisa menjejaki amplitudo fast-changing dan tahap yang mulai dari proses fasf-
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fading dan memindahkannya. Secara khas, RAKE bisa menangani empat jari. Jumlah jari

RAKE digunakan didalam Node B dan UE yang pada umumnya berbeda,

2.5 Alokasi Spektrum Frekuensi Keria

Frekuensi kerja yang dimaksud merupakan frekuensi yang digunakan dalam

transmisi sinyal antara MS dengan Node B. Alokasi bandwidth untuk UMTS/IMT-2000

berada pada pita frekuensi 2 GHz dengan pita frekuensi berkisar antara 192G1980 MHz

dan2110-2170 MHz dengan WCDMNFDD untuk sistem terlisensi (2 x 60 MHz spektrum

UMTS). Pada WCDMA alokasi spektrum untuk sebuah carier adalah sebesar 5 MHz.

Gambar 2.4 Bidang Frekuensi untuk WCDMA

2.6 Pengkanalan Radio

Dalam WCDMA dibutuhkan sejumlah kanal logika yang dibagi menjadi:

1. Dedicated Channel, terjadi apabila hubungan antara MS tlangan BS telah

terbangun, baik uplink maupun downlink. Kanal ini terdiri dari :

o Traffic ChannelOCH), TCH berisi data user yang akan ditransmisikan pada

interface radio, yang berupa suara, data dan video, dengan kecepatan

bervariasi antara 0-144 kbps.

o Dedicated Control Channel (DCCH). DCCH ini membawa informasi kontrol

yang akan dipertukarkan antara Node B dengan MS. lGnal ini berisi kontrol

hubungan, kontrol mobility dan kontrol link dengan bit rate 0 - 9.6 Kbps.

2. Common Control Channel, digunakan pada kanal downlink dan diberikan untuk

semua MS. Kanal iniberisi:

o Broadcast Control Channel(BCCH), berisi informasi Node B disekitarnya.

o Paging Channel (PCH), memberitahukan akan datangnya panggilan, yang

diikuti dengan penetapan kanal traflk.

o Forward Access Channel (FACH), dikodekan oleh MS selama pendudukan

akses secara random dan berfungsi sebagai kontrol daya lingkar tertutup

terhadap MS. lGnal ini dapat pula membawa data paket yang pendek.

o Random Access Channel (RACH), RACH adalah satu-satunya kanal kontrol

yang digunakan pada kanal uplink yang digunakan MS untuk inisialisasi akses

ke sistem. Untuk akses random, MS mengirim sinyal diikuti kontrol daya lingkar

tertutup selama pengiriman sinyal RACH.
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fading dan memindahkannya. Secara khas, RIAKE bisa menangani empat jari. Jumlah jari

RAKE digunakan di dalam Node B dan UE yang pada umumnya berbeda.

2.5 Alokasi Spektrum Frekuensi Keria

Frekuensi kerja yang dimaksud merupakan frekuensi yang digunakan dalam

transmisi sinyal antara MS dengan Node B. Alokasi bandwidth untuk UMTS/!MT-2000

berada pada pita frekuensi 2 GHz dengan pita frekuensi berkisar antara 192G1980 MHz

dan 21'10-2170 MHz dengan WCDMA/FDD untuk sistem terlisensi (2 x 60 MHz spektrum

UMTS). Pada WCDMA alokasi spektrum untuk sebuah carrier adalah sebesar 5 MHz.

2.6 Pengkanalan Radio

Dalam WCDMA dibutuhkan sejumlah kanal logika yang dibagi menjadi:

1. Dedicated Channel, terjadi apabila hubungan antara MS ciengan BS telah

terbangun, baik uplink maupun downlink. Kanal ini terdiri dari :

o Traffic Channel(-ICH), TCH berisi data user yang akan ditransmisikan pada

interface radio, yang berupa suara, data dan video, dengan kecepatan

bervariasi antara 0-1 44 kbps.

o Dedicated Control Channel (DCCH). DCCH ini membawa informasi kontrol

yang akan dipertukarkan antara Node B dengan MS. Kanal ini berisi kontrol

hubungan, kontrol mobility dan kontrol link dengan bit rate 0 - 9.6 Kbps.

2. Common Control Channel, digunakan pada kanal downlink dan diberikan untuk

semua MS. Kanal iniberisi:

o Broadcast Control Channel(BCCH), berisi informasi Node B disekitarnya.

o Paging Channel (PCH), memberitahukan akan datangnya panggilan, yang

diikuti dengan penetapan kanal traflk.

o Forward Access Channel (FACH), dikodekan oleh MS selama pendudukan

akses secara random dan berfungsi sebagai kontrol daya lingkar tertutup

terhadap MS. Kanal ini dapat pula membawa data paket yang pendek.

o Random Access Channel (RACH), RACH adalah satu-satunya kanal kontrol

yang digunakan pada kanal uplink yang digunakan MS untuk inisialisasi akses

ke sistem. Untuk akses random, MS mengirim sinyal diikuti kontrol daya lingkar

tertutup selama pengiriman sinyal RACH.

Gambar 2.4 Bidang Frekuensi untuk WCDMA
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3. Sysfem Control Channel, digunakan pada kanal downlink agar Node B dapat

memantau dan mengidentifikasikan, sinkonisasi dan estimasi kanal pada MS.

lGnal initerdiri dari :

o Pilot Channel(PICH), berfungsi untuk memisahkan kanal fisik broadcast pada

tiap kanal RF dan laju chip dalam sel radio. PICH ditentukan oleh kode

spreading PN pendek (kode Gold dengan panjang 1023) dan unik untuk setiap

Node B. Kode PN pendek ini ditransmisikan secara periodik tanpa modulasi

data informasi, sehingga mudah untuk pendeteksian pilot, sinkonisasi dan

estimasi kanalpada MS.

o Synchronization Channel (SCH), berfungsi untuk mensikonkan PICH. SCH

dikirim pada kanal fisik yang terpisah dengan menggunakan kode spreading

PN pendek yang diperoleh dari PICH yang bersangkutan.

lnformasi yang berupa suara, data dan informasi kontrol ditransmisikan melalui

kanal logika yang berbeda. lnformasi kontrol ditransmisikan melalui kanal DCCH. Ada

dua kategori pembentuk kanal trafik, yaitu tafik channeUspeech (TCH/S) dan trafik

channeUdata (TCH/D), masing-masing dikodekan dan di-interleave secara berbeda.

lGnal multipleks dapat terjadi dalam beberapa kombinasi, yaitu TCH/S dengan DCCH,

TCH/D dengan DCCH, TCH/S, TCH/D, dengan DCCH.

Hasil demultipleks antara TCH dan DCCH dinotasikan sebagai Dedicated

Physical Data Channel (DPDCH). Tiap DPDCH dilengkapi dengan Dedicated Physical

Control Channel (DPCCH) yang membawa informasi kontrol lapisan fisik. Selain itu

DPCCH membawa informasi tentang pendemultiplekskan frame DPDCH dan irada

kanal downlink DPCCH membawa informasi tentang pwer antrol.

Pada WCDMA, terdapat 2 mode pengiriman paket, yaitu menggunakan Random

Access Channel(RACH) yang dapat digunakan pada saat mengirimkan paket tunggal

yang kecil, dan menggunakan Dedicated Channel yang digunakan pada saat

mengirimkan paket dalam jumlah yang besar.

2,7 OPTIMALISASI JARINGAN RADIO WCDMA

Optimalisasi adalah proses untuk meningkatkan kualitas jaringan secara keseluruhan

dan untuk memastikan bahwa sumber daya jaringan digunakan secara efisien. Selain itu,

dengan pengoptimalisasian maka akan dapat diperoleh kondisi jarinoan yang "sehaf'

berdasarkan kiteria Key Peiormance lndicator (KPl) yang diinginkan.

Proses pokok optimalisasi jaringan radio WCDMA pada umumnya sama dengan

GSM. Prosesnya jauh lebih sulit dan kitis karena adanya data real time dan non real

fime. Dengan empat kelas (Conversational, Streaming, lnteractive, Background), masing-

masing kelas mempunyai jenis aplikasi sendiri dan masing-masing aplikasi menuntut
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suatu aspek kualitas yang berbeOa. prosls optimalisasi sedikit berbeda dari proses

perenmnaan jaringan, dengan lebih memusatkan pada performansi optimalisasi dengan

merubah konfigurasi (contoh meningkatkan cakupan dengan penyesuaian tingginya

antena atau dengan mengubah kemiringan antena) dibandingkan pada saat diluncurkan.

Ada banyak cara untuk melakukan optimalisasi, hal itu tergantung dari hasil yang

diperoleh pada saat pengukuran melalui dive fesf setelah penempatan dan

pembangunan Node B selesai. Optimalisasi pada sistem WCDMA berkaitan dengan

keberhasilan penanganan interferensi pada sistem. [4]

* Metode pengukuran dengan menggunakan Dive Test

Dive Tesl adalah pengukuran yang dilakukan untuk mengamati dan melakukan

optimalisasi agar dihasilkan kriteria performansijaringan. Yang diamati biasanya kuat

daya pancar dan daya terima, tingkat kegagalan akses (oiginating dan terminating),

tingkat panggilan yang gagal (drop call) serta FER.

Dive test di sini diamati dari sisi penerima (MS) dan dilakukan dengan

menggunakan software dive test yang terintegrasi dengan laptop, yaitu terhubung

dengan handphone dan GPS (Global Positioning Satellite) yang digunakan untuk

membantu menentukan letak dan koordinat posisi MS atau handphone yang

digunakan pada saat bergerak.

Gambar 2 6 Struktur Sistem D″ ve resr
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Perlengkapan dive fesf antara lain satu unit nofe bak yang telah d|insfal

sofrware dive test, GPS, fiandset, po.wer supply, peta jalan, dan sebuah hub.

Prosedur optimalisasi sendiri dibagi dalam 3 tingkatan, yaitu:

. Sing/e ellfunction test

Dilakukan untuk menguji secara individu Node B,

. Cluster optimization

Dilakukan untuk menguji beberapa Node B dalam satu kluster, menguji

hubungan dan performansi antar Node B.

. Sysfem optimization

Dilakukan untuk menguji performansijaringan yang lebih luas.

Adapun hasil pengukuran Dive lesf ini dapat ditampilkan dalam beberapa

bentuk, antara lain:

1. StatisticalMode

Hasil pengukuran dalam bentuk data statistik secara merata, sehingga tidak bisa

mengetahui secara tepat posisi daerah yeng mengalami masalah.

2. Trae Mode

Hasil pengukuran dive fesf bisa dilihat dalam bentuk peta, dimana pada peta

tersebut diperlihatkan plot-plot jalur yang ditelusuri saat dive fesf. Sehingga dari

indikasi wama pada peta tersebut dapat diketahui daerah yang mengalami

masalah.

Data-data yang bisa didapatkan dengan menggunakan dive fesf yaitu:

Mengetahui informasi tentang Node B mana yang menangani MS yang diketahui

dari pilot sektor.

Memuat informasi tentang sfe yang menangani MS dan sife disekitamya yang

memiliki sinyal pilot terkuat yang memungkinkan unluk handover.

Mengamati level sinyal (Rx_lev), kualitas sinyal (EdNo, jarak antara Node B dan

MS ketika pengukuran dilakukan, Tx power, Forward/Reverse FER dalam 06,

kualitas panggilan, persentase panggilan yang drop, active set, candidafe se(

ftnger information, jumlah panggilan yang dihubungi, persentase panggilan yang

gagal, dan total panggilan.

Adapun parameter untuk mengetahui kualitas sinyal, level daya terima MS, dan

interferensi adalah sebagai berikut:

. Ec/No (Energy carrier/ Noise)

Energi yang diterima per chip yang dibagi oleh rapat daya di dalam pita

frekuensi. Ec/No memberi kualitas sinyal p/of common channel.
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. Mobile Station (MS)Tx Power

MS Tx power bisa disebut sebagai daya pancar pada MS. Kenaikan daya pancar

akan menyebabkan interferensi terhadap user lain. Sehingga user yang lain juga

akan meningkatkan daya pancarnya dan daya pancar yang tinggi akan
mengakibatkan terjadinya kegagalan panggilan.

. FER/BER

FER (Frame Error Rate) didefinisikan sebagai rata+ata kesalahan frarne dalam

satu detik. Nilai FER maksimum yang disyaratkan adalah 1o/o, jika suatu coverage
memiliki FER lebih dari 1% maka MS akan menaikkan daya pancar sebesar 1 dB
dan akan mengakibatkan adanya drop calt, tetapi jika FER kurang dari 1oh maka
daya pancar turun 1 dB. Pada sistem power controlCDMA didapat hubungan bahwa
jika FER besar maka BER (Br? Error Rate)juga besar. Daerah yang mengalami FER
yang jelek juga terjadi pada daerah yang memiliki daya transmit MS tinggi.

. Uplink dan Downlink Data Rafe (Secfo r Throughput)

Throughput per sel adalah ukuran dari sejumlah bit yang bisa dipancarkan
didalam sel. lni secara normal diukur didalam kbps/unit sel. Jaringan WCDMA
dengan mudah bisa menghitung petunjuk ini dengan mengukur berapa banyak
informasi yang dipancarkan selama periode tertentu.

. Rxleye/

Dari hasil dive test daerah yang MS-nya memiliki daya terima rendah akan

mengakibatkan drop call dan access failure (oiginating farls dan terminating faits).

Lemahnya daya sinyal yang diterima MS dipicu oleh luas coverage yang terlalu kecil
padahal ada kemungkinan MS berada di daerah terluar dari sel. Coverage yang
sempit bisa terjadiakibat lemahnya daya pancar Node g atau banyaknya penghalang

sinyalNode B ke MS sekitarnya

. SHO (SofU Softer Handoff)

Soft handoff adalah suatu kondisi dimana suatu panggilan akan dilayani oleh
lebih dari satu sel. Dalam kondisi ini, suatu panggilan akan ditambahkan pada sel
target tanpa terlebih dahulu memutus panggilan tersebut dari sel asal. Multi sel
handoff seperti ini hanya bisa terjadi pada kanal yang berfrekuensi sama, Sor?

handoff akan berfungsi seperti mode diversity, yang akan meningkatkan sistem
performansi dalam kondisi adanya flat fading dan detay spread yang rendah. Sofi
handoff memungkinkan kondisi transisi yang mulus ketika suatu panggilan akan

dipindahkan untuk dilayani oleh sel lain. Daya pancar yang dipancarkan oleh Node B
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dan terminal pelanggan dalam kondisi ini akan menjadi lebih rendah jika

dibandingkan tidak adanya soft handoff sehingga soft handoff akan mengurangi

interferensi pada sistem yang akan meningkatkan kapasitas sistem dan life time dari

baterai terminal.

Sofier handoff adalah suatu proses dimana suatu panggilan dilayani oleh lebih

dari satu sektor dalam satu sel yang sama. Pelanggan yang berada dalam sektor

yang saling ovedap, secara koheren akan menjumlahkan sinyal dari kedua sektor.

Sofier handoff tidak membutuhkan adanya kanal elemen tambahan (tidak seperti

pada sofi handoff1.

2.7.1 Key Pertormance lndlcator (KPI)

Telah diputuskan pada Key Performance lndicator (KPl) adalah bagian terpenting

dari proses karena disini metodologi optimalisasi diputuskan. Berhubungan dengan

kompleksitas jaringan WCDMA, ada suatu jumlah parameter tak terukur.

Bagaimanapun, hanya sedikit dari parameter ini terpilih untuk optimalisasi, yang

mempunyai dampak paling penting pada jaringan radio.

Nilai-nilai awal parameter pada umumnya diperoleh dari rumusan standar. Kunci

parameter yang terpilih ini bertanggung jawab secara langsung untuk oouerage,

kapasitas dan kualitas jaringan. Yang utama KPI bisa meliputi call success/failure rate,

drop call rate, soft handover success rate, rata-rata throughput pada uplinlo/downlink,

dan rata-rata throughpuf pada berbagai saluran seperti RACH, FACH dan PCH, dll.

Ketika menggambarkan KPl, adalah penting untuk mengetahui ya atau tidaknya

peralatan tersedia untuk mengukur performansi parameter yang terpilih.

2.7 .2 Memonitor Peilormansi Jaringan

Performansijaringan dapat dimonitor melalui dive test & Network Management

Sysfem (NMS). Di jaringan radio WCDMA, penundaan perpindahan data eahtime

barangkali aspek yang paling kitis untuk dimonitor (lihat tabel 3.1). Bahkan di dalam

data real-time, masing-masing aplikasi harus dimonitor/diukur berlawanan dengan latar

belakang tentang kebutuhan QoS itu sendiri. Mengenai pengukuran NMS, seperti di

jaringan radio GSM, kebanyakan dari pengukuran dilakukan pada RNC, berdasarkan

pada KPI yang mana pada basis ini pengukuran dijalankan. Statistik dikumpulkan dari

dive test dan NMS kemudian digunakan bersama dengan beberapa peralatan posf-

processing yang menyediakan berbagai jenis output dan laporan.

Kualitas jaringan pada umumnya dipandang dari perspektif pelanggan mobile.

lnilah alasan kenapa drive test penting. Kualitas dapat diperkirakan baik dari waktunya

ketika meninggalkan lokasi yang pertama. NMS biasanya datang ke dalam tempat
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ketika jaringan dekat dengan peluncuran atau telah diluncurkan, maka dapat

menyediakan statistik ketika ada sejumlah pelanggan tertentu. NMS perlu mempunyai

kemampuan untuk menangani berbagai aspek jaringan radio WCDMA, yang mana di

dalam m u lti-tech nolog y dan I ingkun g an m u lti-ve ndo r.

Ctrdiaions Requ― Perr● mancc

DPCHtt  DPCILEb/ L● adlng
No cd―‖巨り No cuplh0
【dB]        rdB〕

BLER Drcp Coff Cd t€aul, Crff Et{p d.Lrl,
(downUak) R.E6 ftiluru nreT pSo pmUlo,
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digiDalcd rEDinltcd aigiEdcd f€mtE fcd
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Tabel 2.1 Ringkasan Hasil Dnve )resf untuk Kebutuhan video

2.7.3 Peningkatan Coverage, Kapasitas dan Kualitas

2.7 .3.1 Peningkata n Coverage

Coverage secara langsung dihubungkan dengan performansi /rnk Suatu

peningkatan di dalam coverage akan menuntut peningkatan di dalam daya rata-rata Tx

pada Node B di arah downlink. Jika kapasitas sistem adalah downlinklimde4 maka

peningkatan di dalam coverage akan mendorong ke arah penurunan kapasitas. Jika

sistem adalah uplink-limited, maka kapasitas tidak terpengaruh. Peningkatan

performansi link seeara langsung dihubungkan dengan peningkatan di dalam coverage.

Ada banyak cara untuk meningkatkan @verage. Kita melihat parameter yang

utama yang mempengaruhi performansi link. Parameter seperti blok enor rafe, Eb/No,

power control, dll, yang secara langsung mempengaruhi anggaran daya dan average.

Coverage uplink dapat ditingkatkan dengan menurunkan lnterferensi margin atau

dengan mengurangi noise figure Node B, atau bahkan dengan terus meningkatkan

garn antena. Bagaimanapun, p,ocessing gain dan Eb/No adalah dua nilai utama yang

mempengaruhi suatu @verage.

Maka pengurangan Eb/No akan meningkatkan coverage pada jaringan. lnilah

sebabnya, Eb/No lebih rendah, lebih sedikit daya yang diperlukan untuk performansi

yang sama, maka suatu area yang lebih besar dapat dicakup. Performansi Eb/No

tergantung pada sejumlah faktor seperti bit rate, SlR, dll. Coverage uplink menjadi

akibat lebih tingginya bit rate di jaringan WCDMA, distribusi trafik yang sangat akurat

akan berperan utama di dalam peningkatan coverage. Jika bff rate arah uplink dapat

dikurangi, @verage dapat ditingkatkan (seperti kebutuhan daya yang dipancarkan akan

lebih sedikit). lni mungkin hanya untuk data NRT (yang lebih sedikit delay-citical) dan

く2.59ら     く2.59ら     く3●●c    (5-
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untuk sinyal suara, yang mempunyai bit rafe lebih rendah. Bagaimanapun, Eb/No tidak

bisa diturunkan di bawah kebutuhan layanan yang diminta.

Cara lain untuk meningkatkan perbandingan Eb/No adalah meningkatkan

multipath divedty. Dua sinyal datang pada dua antena sebagai ganti salah satunya

dapat dikombinasikan dengan berpautan dan norse penerima dapat dikombinasikan

secara tidak berpautan. Teknik ini tidak hanya menyediakan gain yang lebih baik, tetapi

juga memberi perlindungan yang berlawanan dengan fast fading. Konsep kemiringan

antena juga digunakan dijaringan radio WCDMA untuk meningkatkan cakupan area.

2.7 .3.2 Penin gkatan Kapasitas

Kapasitas dan coverage sangat saling ketergantungan di jaringan WCDMA.

Lebih tinggi coverage maka kapasitas lebih rendah, dan sebaliknya. lni karena

kapasitas lebih rendah berarti lebih sedikit user dan berarti lebih sedikit interferensi.

Cara yang terbaik untuk meningkatkan kapasitas adalah selalu meningkatkan

banyaknya sellcarier. Jumlah sel yang meningkat sebanding dengan meningkatkan

kapasitas di dalam jaringan. Apalagi, kode ortogonal idealnya harus benar-benar

ortogonal, tetapi karena multipath beberapa ortogonalitas hilang, dengan demikian

interferensi meningkat. Multipath diversity meningkatkan coverage tetapi juga

mengurangi ortogonalitas. Multipath diversity menjadi lebih penting di tepi sel seperti

meningkatkan performansi.

Cara lain untuk meningkatkan kapasitas adalah dengan'transmit diversity'. Jika

multipath diversity lebih sedikit, maka transmit diversity downlink akan meningkatkan

kapasitas yang sangat besar. Menurunkan bit rate (kaitannya dengan bandwidth) luga
akan meningkatkan kapasitas. lni adalah karena penggunaan kode Adaptive MultiRate
(AMR), sehingga dengan pembagian bit rate sebesar 48 kbps akan bisa melayani lebih

banyak user dibandingkan dengan pembagian bit rate sebesar gG kbps yang hanya

akan bisa melayani lebih sedikit user. AMR merupakan rencana kode suara yang

digunakan diUMTS. (4)

2.7 .3.3 Pen in gkatan Kualitas

QoS end-fo-end harus dipertimbangkan di jaringan 3G, tetapi di sini kita lebih

memusatkan pada delay di air-intefface, yang akan berdampak langsung pada kualitas.

QoS adalah tergantung pada aplikasi, tetapi perhatian langsung adalah untuk

mengurangi delay di air-interface untuk layanan PS. Tidak sama dengan GSM di mana

kualitas suara adalah satu-satunya perhatian besar, di WCDMA perhatian berbalik

kepada kebutuhan layanan PS dan performansi. Delay boleh atau tidak akan

berlangsung di air-interface (mungkin berkaitan dengan transmisi atau jaringan inti),
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namun langkah yang pertama untuk end-toend (E2E) kualitas adalah performansi

aplikasi di air-i nterface.

Contoh ditunjukkan pada tabel 3.2 yang menetapkan kondisi-kondisi dan

performansi yang diperlukan untuk layanan PS. lni berdasarkan pada parameter

seperti BLER, DCR, rafe aplikasi kegagalan, delay dan throughput untuk dafa rate il,
128 dan 384 kbps. Hasil dive fesf memberi hasil yang dimonitor untuk 5 parameter ini.
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Tabel2.2 Kebutuhan Layanan PS dan HasilDave lesf

2.7.4 Tuning Parameter

Jaringan WCDMA mengenal baik suatu parameter yang sangat besar, dan

sebagian dari salah satu kunci yang terpilih, dioptimalisasi dan diukur/dianalisa.

Parameter ini dapat dibagi menjadi berbagai kelompok berdasarkan pada fungsi

mereka yang kebanyakan berpengaruh. Kelompok ini meliputi parameter yang

mempengaruhi kontrol handover, paket schedu/lng, kontrol daya, kontrol panggilan

admrssion, dll.

Gain sofr handover adalah salah satu parameter di dalam kalkulasi link budget.

SHO memberi beberapa perlindungan yang berlawanan dengan s/ow dan fast fading.

Mengenai slow fading, dikarenakan ketiadaan korelasi antara Node B, mobile bisa

memilih Node B yang lebih baik (berdasarkan pada analisa pengukuran di RNC),

Mengenai fast fading, melalui efek pada kombinasi diversity makro, Eb/No yang

diperlukan dikurangi.

Soft handover juga mempengaruhi overheaddi dalam kalkulasi kapasitas, seperti

pada waktu yang ditentukan suatu mobile dihubungkan dengan sel yang lebih dari

satu, maka akan meningkatkan kebutuhan kapasitas. Seperti ilu, overhead dan gain

harus dioptimalisasi. lde di belakang optimalisasi overhead adalah untuk

menyelamatkan kapasilas downlink. Suatu nilai khas SHO overhead adalah 3049o/o.

Gatn SHO pada sisi lain dapat diperkirakan dengan penggunaan parameter seperti

DCR (Drop Call Rate), GSR (Cal/ Succ.ess Rate), daya pancar dan terima.
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Untuk optimalisasi kapasitas dan coverage, ini adalah sangat penting untuk

pengoptimalan feature kontrol handover di dalam jaringan ini.' Satu parameter penting

untuk disebut adalah memancarkan daya pada CPICH. Parameter ini mempengaruhi

coverage dan mungkin harus di-set rendah. Nilai jumlah maksimum dari parameter ini

akan menentukan kapasitas dan coverage. Parameter ini juga mempengaruhi paket

scheduling. Jika nilai CPICH bukan jumlah maksimum, maka jaringan yang manapun

akan kurang dimanfaatkan atau akan ada interferensi yang sangat besar jika

banyaknya pemakai lebih dari yang direncanakan, dengan begitu menurunkan kualitas

jaringan. Parameter ini juga mempengaruhi CSR dan DCR. Seperti dijaringan GSM,

dua faktor ini secara langsung menentukan kualitas jaringan.

Pac.ket scheduling adalah salah satu aspek yang paling utama ketika pengendalian

padat di dalam jaringan. Packet scheduling menangani data paket yang nen-real-time,

memutuskan pemilihan waktu pada inisiasi paket dan rate di mana paket harus

dikirimkan. Data paket NRT meledak secara alami, berisi satu atau lebih data

panggilan. Packet scheduling dilaksanakan untuk uplink dan downlink untuk bearer

non-real-time. Paket dapat dijadwalkan dengan penggunaan teknik time4ivision atau

code4 ivi sion, alau keduaduanya.

Packet scheduling dan kontrol beban (termasuk admission antrol) bekerja di

dalam tandem. Suatu beban lebih tinggi akan mendorong kearah interferensi lebih

tinggi, yang bera(i lebih sedikit panggilan yang diakui jaringan. lni mempengaruhi Dlf

rate yang ditugaskan kepada data paket NRT. Untuk packet scheduling (yaitu lebih

sedikit delay dan bit rate lebih tinggi untuk data NRT), kontrol beban adalah suatu

parameter penting untuk meneliti dan pengoptimalan.

Daya yang dipancarkan di downlink dan interferensi daya di uptink adalah

parameter penting selanjutnya untuk optimalisasi. Ketika threshold pada dua parameter

ini disilangkan, ukuran pencegahan untuk mengendalikan beban diaktifkan. Dari

perspektif packet scheduling ini adalah penting, karena menugaskan bit rate yang lebih

tinggi atau yang lebih rendah adalah tergantung pada kontrolbeban dan AC.

Efisien dan kontrol rapat daya adalah kunci sukses teknologi WCDMA. Seperti

dicatat lebih awal, kontrol daya adalah berdasarkan pada SlR. Kontrol daya

mempunyai efek langsung pada arca coverage. Aspek lain yang berhubungan dengan

kontrol daya adalah interferensi yang bisa mendorong kearah pembatasan kapasitas.

Kontrol daya uplink dan downlink adalah perlu, dengan kontrol downlink akan menjadi

semakin kritis. Kontrol daya pada ammon channeladalah perlu, satu-satunya yang
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paling utama disebut cPlcH, AlcH, PlcH dan ccpcH. Bagaimanapun, proses ini

adalah satu lagi dari kendali daripada optimalisasi.

Fungsi Ac seerra langsung dihubungkan dengan proses kontrol beban.

Prosesnya kritis untuk trafik RT dan NRT generator/user. Fungsi AC adalah throughput-

based dan power-based, parameter dihubungkan dengan feature keduanya ini adalah

penting untuk optimalisasi kapasitas dan coverage. Dua parameter paling utama

kemudian adalah daya yang dipancarkan dan daya yang diterima, dan ortogonalitas

dan thrcughpuf di arah uplink dan downlink.


