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INTISARI 

 Pada teknik modulasi single carrier dengan semakin tinggi laju data maka periode simbol 
akan semakin pendek. Jika periode simbol lebih kecil dibandingkan delay spread kanal maka 
kemungkinan akan menimbulkan efek intersymbol interference ( ISI ). Fenomena ini dalam ranah 
frekuensi dijelaskan dengan adanya efek frequency selective fading.Teknik modulasi multicarrier 
Orthogonal Frequency Division Multiplexing ( OFDM ) dikembangkan untuk mengatasi gangguan 
yang terjadi pada sistem modulasi single carrier. Dengan mentransmisikan isyarat secara paralel pada 
beberapa subcarrier maka periode simbol akan lebih panjang dan dengn penggunaan guard interval 
maka efek ISI bias dihilangkan. Dengan subcarrier yang memiliki lebar pita yang lebih kecil 
dibandingkan dengan lebar pita koheren kanal maka akan terhindar efek  frequency selective fading. 
Pemakaian subcarrier yang saling orthogonal dan overlap akan meningkatkan efisiensi lebar 
pita.Penggunaan teknik penyandian Trellis Code Modulation ( TCM ) diharapkan akan meningkatkan 
kinerja sistem. Spesifikasi TCM yang digunakan adalah rate  ½, susunan generator 70 =g  51 =g , 
dan menggunakan teknik pemetaan isyarat Quadrature Phase Shift Keying ( QPSK ). Untuk lebih 
meningkatkan kinerja system dilakukan juga estimasi kanal untuk mengatur karakteristik kanal yang 
digunakan untuk mengkompensasi kanal pada penerima. Teknik estimasi kanal yang digunakan adalah 
dengan metode pilot tones.Hasil simulasi pada kanal AWGN menunjukkan penggunaan TCM mampu 
memberikan coding gain sekitar 2 dB pada nilai BER  510− . Pada kanal multipath fading penggunaan 
estimator kanal dan penyandian mampu memberikan  coding gain total pada nilai BER 510− sebesar 
2,7 dB untuk kanal dengan frekuensi Doppler 0 Hz. 

Kata kunci : Trellis Code, Orthogonal Frequency Division Multiplexing, Multipath Fading 
 

1. Orthogonal Frequency Division Multiplexing 

1.1. Model Matematis Sistem OFDM  
Isyarat OFDM terdiri dari penjumlahan subcarrier yang dimodulasi dengan 

menggunakan Phase Shift Keying (PSK) atau quadrature amplitude shift keying 

(QAM). Jika dk adalah simbol kompleks hasil pemetaan ke-k, Ns adalah jumlah 

subcarrier dan Ts adalah periode simbol, maka persamaan isyarat OFDM dalam 

bentuk kompleks dituliskan sebagai berikut.  
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Gambar 1. Spektrum isyarat OFDM dengan 8 subcarrier. 

   

1.2. Modulasi dan Demodulasi isyarat OFDM dengan Fast Fourier 

Transform (FFT)  
Pasangan DFT dan inverse DFT (IDFT) N titik berturut-turut diberikan pada 

Persamaan (2) dan (3) 
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 Apabila dilakukan pencuplikan terhadap s(t) pada Persamaan (3) sebanyak Ns 

cuplikan pada satu periode simbol Ts, maka diperoleh isyarat cuplikan pada t = nTs/Ns 

sebagai berikut :  
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 Spektrum isyarat OFDM kompleks yang dihasilkan oleh operasi IFFT 

ditunjukkan pada Gambar 2 berikut, dengan fs adalah frekuensi pencuplikan. 
 

 
     (a) 

 

 

 

 
         (b) 

Gambar 2. Spektrum isyarat OFDM kompleks: (a)spektrum isyarat sebelum ditapis 

(b)spektrum hasil keluaran tapis anti aliasing. 
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 Pada kebanyakan aplikasi, subcarrier yang memiliki frekuensi 0 Hz atau DC 

tidak digunakan, karena hal ini akan mengurangi kompleksitas realisasi sistem. 

Realisasi sistem OFDM digambarkan pada Gambar 3, dengan I (in-phase) merupakan 

bagian real keluaran IFFT dan Q (quadrature) adalah bagian imajiner keluaran IFFT. 

Apabila subcarrier DC digunakan maka pada keluaran IQ membutuhkan kopel DC 

ke mixer IQ. Ini menyebabkan realisasi hardware yang sulit karena akan 

menyebabkan terjadinya kesalahan pada pembangkitan vector IQ. Penggunaan kopel 

AC jauh lebih memudahkan dalam realisasi, oleh karena itu subcarrier DC biasanya 

tidak digunakan. 

 Pada penerima dilakukan proses kebalikan dengan proses yang dilakukan 

pada pemancar. Isyarat yang diterima digeser dengan menggunakan IQ demodulator 

dan dijumlahkan bagian real (I) dan imajinernya (Q) setelah didigitalisasi terlebih 

dahulu. Dilakukan proses FFT dengan jumlah titik N yang sama dengan proses IFFT 

pada pemancar, keluaran FFT diubah ke dalam bentuk serial dan dijadikan masukan 

signal demapper. Keluaran signal demapper merupakan bit yang diterima, untuk 

jelasnya digambarkan pada Gambar 4. 

 

 
Gambar 3. Blok diagram tipikal realisasi pemancar OFDM. 
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Gambar 4. Blok diagram tipikal realisasi penerima OFDM. 

 

1.3. Guard Time dan Ekstensi Siklik 
Untuk lebih meminimalisasi pengaruh delay spread, OFDM menggunakan 

guard time yang ditambahkan pada setiap simbol. Panjang guard time dipilih lebih 

panjang daripada nilai rata-rata delay spread, biasanya antara dua sampai empat kali 

nilai root-mean-square dari delay spread, sehingga nilai multipath satu simbol tidak 

bisa menginterferensi simbol setelahnya. Guard time dapat diisi dengan isyarat zero 

pada keseluruhan periode guard time. Akan tetapi hal ini akan menyebabkan 

terjadinya efek ICI karena frekuensi antar subcarrier menjadi tidak orthogonal lagi. 

Efek ini ditunjukkan pada Gambar 5. Penambahan guard time menyebabkan periode 

simbol Ts berubah menjadi periode simbol total TT = TS + TG, dengan TG adalah 

periode guard time. 
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        Gambar 5. Efek multipath pada isyarat OFDM. 

 

 

 

 
 

              
Gambar 6. Proses penambahan ekstensi siklik pada simbol OFDM. 



Unjuk kerja Trellis Code Orthogonal Frequency Division Multiplexing (TCOFDM) pada kanal Multipath Fading 
(Andreas Ardian Febrianto) 

75 

 

Gambar 7. Tiga subcarrier isyarat OFDM dengan ekstensi siklik. 

 

 Untuk menghilangkan ICI, guard time diisi dengan ekstensi siklik, prosesnya 

sebagaimana terlihat pada Gambar 6. Pengaruh penggunaan ekstensi siklik pada 

proses FFT di penerima ditunjukkan pada Gambar 7. Meskipun sebenarnya yang 

terlihat di penerima hanyalah bentuk gelombang hasil penjumlahan dari gelombang 

ketiga subcarrier, akan tetapi dengan penggambaran bentuk gelombang masing-

masing subcarrier akan lebih mempermudah dalam pemahaman. Kurva terputus-

putus menunjukkan bentuk gelombang ter-delay dari kurva bentuk gelombang 

kontinyu. Terlihat bahwa pada periode guard time diisi dengan copy dari bagian akhir 

simbol. Mapping isyarat pada masing-masing subcarrier dilakukan dengan binary 

phase shift keying (BPSK) dan perubahan fasa pada kurva kontinyu terletak pada 

perbatasan guard time dengan simbol sebelumnya. Pada gelombang ter-delay, kurva 

terputus-putus, perubahan fasa terjadi setelah daerah batas antara guard time dan 

simbol sebelumnya, akan tetapi masih berada pada periode guard time asalkan delay 

spread tidak melebihi periode guard time. Ortogonalitas gelombang pada interval 

FFT tidak rusak karena masing-masing subcarrier memiliki jumlah gelombang yang 

bulat dan selisih gelombangnya juga bulat pada interval FFT. Ortogonalitas akan 

rusak apabila delay spread melebihi guard time. 
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1.4. Estimasi Kanal dengan Pilot Based Channel Estimator 
 Metode estimasi kanal dengan menggunakan isyarat pilot dilakukan dengan 

cara menyisipkan isyarat pilot pada subcarrier tertentu. Subcarrier yang digunakan 

untuk mengirimkan isyarat pilot disebut pilot subcarrier. Isyarat pilot adalah isyarat 

yang nilainya sudah diketahui oleh pengirim dan penerima. Berdasarkan respon kanal 

yang dialami oleh pilot subcarrier maka bisa dilakukan estimasi terhadap respon 

kanal yang dialami subcarrier lainnya dengan cara melakukan interpolasi terhadap 

nilai respon kanal pilot subcarrier. Penentuan jarak spasi antara pilot subcarrier 

adalah sebagai berikut :  

                                            Tm ∆fsubcarrier Nf ≤  ¼    (5) 

 

dengan Tm adalah delay spread maksimum, ∆fsubcarrier adalah jarak frekuensi antara 

subcarrier yang berdekatan dan Nf adalah jarak spasi antara pilot subcarrier yang 

berdekatan. Format isyarat OFDM yang dikirimkan dengan adanya pilot subcarrier 

ditunjukkan pada Gambar 8. Diagram blok realisasi estimator kanal pada pengirim 

maupun penerima ditunjukkan pada Gambar 9. Isyarat pilot disisipkan pada 

subcarrier tertentu dengan jarak antara pilot subcarrier sebagaimana telah ditentukan 

pada Persamaan (5). Misalkan xp adalah isyarat pilot pada ranah waktu, hp adalah 

respon impuls kanal yang dialami isyarat pilot dan n adalah derau AWGN pada ranah 

waktu, maka isyarat zp yang merupakan nilai isyarat yang diterima dari hasil 

pengiriman isyarat pilot adalah sebagai berikut: 

 

    Zp = hp 
* xp + n     (6) 

 

dengan * adalah operator konvolusi. Selanjutnya dilakukan proses demodulasi 

OFDM pada isyarat yang diterima dengan menggunakan operasi FFT, yaitu 

mengubah dari ranah waktu ke ranah frekuensi, sehingga isyarat hasil hasil 

demodulasi ZP adalah  

 

    Zp = HpXp + N     (7) 



Unjuk kerja Trellis Code Orthogonal Frequency Division Multiplexing (TCOFDM) pada kanal Multipath Fading 
(Andreas Ardian Febrianto) 

77 

  

dengan Hp adalah respon frekuensi kanal pilot, Xp adalah isyarat pilot dalam ranah 

frekuensi dan N adalah derau AWGN pada ranah frekuensi. Apabila kita membagi ZP 

dengan isyarat pilot yang dikirimkan, yang juga diketahui oleh penerima, maka kita 

dapat memperoleh respon frekuensi kanal hasil estimasi H^
p sebagai berikut: 

 

    H^
p = 

Xp
Zp = Hp + 

Xp
N     (8) 

 

Berdasarkan nilai H^
p ini maka nilai respon frekuensi pada setiap subcarrier bisa 

diestimasi dengan melakukan interpolasi nilai H^
p.  Kompensasi kanal pada setiap 

subcarrier dilakukan dengan cara membagi isyarat yang ada pada setiap subcarrier 

dengan nilai respon frekuensi hasil estimasinya. 

 

                                      

f 

• • • • • 
Ο  Ο  Ο  Ο Ο                                           Ο      posisi isyarat data      

Ο  Ο  Ο  Ο Ο           Nf                             •       posisi isyarat pilot  

• • • • •         
Ο  Ο  Ο  Ο Ο 
Ο  Ο  Ο  Ο Ο 

• • • • • 
         

Gambar 8.  Format isyarat OFDM dengan pilot subcarrier. 

 



Techné Jurnal Ilmiah Elektronika Vol. 5 no. 2 Oktober 2006 Hal 69 – 89 
 

78 

   Gambar 9. Blok diagram pemancar dan penerima OFDM dengan 

                                                Estimator kanal. 

2. Trellis Coded Modulation (TCM) 
 Trellis Coded Modulation (TCM) adalah penggabungan teknik penyandian 

dan teknik modulasi untuk menambah kehandalan sistem transmisi data digital tanpa 

menambah kebutuhan daya dan lebar pita. Suatu sistem transmisi digital dengan laju 

transmisi Rb akan membutuhkan lebar pita B (null to null bandwidth)  

    B = 
Ts
2 = 2Rs = 2

R
Rb     (9)   

dengan Ts dan Rs berturut-turut menunjukkan periode simbol dan laju simbol, 

sedangkan R menunjukkan jumlah bit per simbol. 

 TCM direalisasikan dengan memilih orde modulasi yang lebih tinggi pada 

versi terkodenya dibandingkan dengan versi tanpa penyandian. Misalkan suatu 

transmisi data tanpa penyandian menggunakan modulasi quadrature phase shift 
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keying (QPSK) dengan laju transmisi Rb, maka sistem ini membutuhkan lebar pita  

Buncoded 

   Buncoded = 2
R
Rb  = 2

2
Rb = Rb    (10)   

dengan R = 2 bit/simbol. Apabila sistem dengan laju bit Rb yang sama direalisasikan 

dengan TCM dengan menggunakan coding rate r = 2/3 dan menggunakan modulasi 

8-phase shift keting (8-PSK), maka dibutuhkan lebar pita Bcoded 

   Bcoded = 2
rR

Rb
×

= 2
23

3
×
Rb = Rb    (11)   

dengan R = 3 bit/simbol. Bila kita bandingkan Buncoded dan Bcoded menunjukkan bahwa 

baik sistem tanpa penyandian maupun dengan penyandian TCM membutuhkan lebar 

pita yang sama. Penggunaan modulasi 8-PSK membutuhkan daya tambahan untuk 

menghasilkan unjuk kerja yang sama dengan QPSK. Akan tetapi, penyandian dengan 

coding rate r = 2/3 akan menghasilkan coding gain yang melebihi kebutuhan 

tambahan daya 8-PSK untuk menghasilkan unjuk kerja yang sama dengan QPSK.    

 

3. Gaftar Alir Program Simulasi 
Dilihat dari subsistem pendukung yang diintegrasikan pada sistem OFDM, 

pada naskah ini akan disimulasikan empat varian sistem OFDM, yaitu : sistem 

OFDM tanpa penyandian dan tanpa estimasi kanal, sistem OFDM dengan  

penyandian dan tanpa estimasi kanal, sistem OFDM tanpa penyandian dan dengan 

estimasi kanal, sistem OFDM dengan penyandian dan dengan estimasi kanal. Gaftar 

alir program simulasi ditunjukkan pada Gambar 10.  
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Gambar 10. Gaftar alir simulasi. 

Mulai 

Input 
parameter 
simulasi 

Pakai 
penyand

ian 

Signal mapper BPSK 

S to P converter 

Over sampling 

IFFT 

P to S converter 

Penyandi TCM 

Signal mapper 
QPSK 

Jumlah subcarrier = 
jumlah subcarrier – 

jumlah subcarrier pilot 

S to P converter 

Penyisipan pilot pada 
subcarrier tertentu 

Kanal AWGN 

Time spreading 
dan time variant 

Penghilang eksistansi 
siklik 

S to P converter 

FFT 

Pakai 
estimasi 

kanal 

P to S converter 

Pakai 
penyand

ian 

Signal demapper 
BPSK 

Hitung BER 

Simpan hasil 

Selesai  

Hard decision 
viterbi decoder 

Pemisahan 
isyarat pilot 

Kompensasi 
kanal 

Pakai 
estimasi 

kanal 

Penambah 
ekstensi siklik 

Kanal 
multipat
h fading 



Unjuk kerja Trellis Code Orthogonal Frequency Division Multiplexing (TCOFDM) pada kanal Multipath Fading 
(Andreas Ardian Febrianto) 

81 

4. ANALISIS UNJUK KERJA SISTEM TCOFDM 

4.1. Unjuk Kerja Sistem OFDM Pada Kanal AWGN 

4.1.1. Unjuk Kerja Tanpa Penyandian 
Pada Gambar 11 ditunjukkan unjuk kerja sistem OFDM tanpa penyandian 

dengan teknik mapping isyarat BPSK pada kanal AWGN. Jumlah subcarrier yang 

digunakan adalah 32, 128, 512, 1024. Hasil simulasi menunjukkan tidak ada 

perbedaan unjuk kerja yang signifikan bila digunakan jumlah subcarrier yang 

berlainan. Nilai BER 10-5 dicapai pada saat nilai SNR sekitar 6,5 dB. 

Unjuk kerja sistem OFDM pada kanal AWGN tidak dipengaruhi oleh jumlah 

subcarrier yang digunakan. Noise AWGN memberikan distribusi yang sama kepada 

sistem dengan jumlah subcarrier yang berbeda sehingga akan memberikan nilai BER 

yang hampir sama.  

 

 
Gambar 11. Unjuk kerja OFDM tanpa penyandian dengan teknik pemetaan 

isyarat BPSK pada kanal AWGN. 

 

 

 

 



Techné Jurnal Ilmiah Elektronika Vol. 5 no. 2 Oktober 2006 Hal 69 – 89 
 

82 

4.1.2. Unjuk Kerja Penyandian 
 

Unjuk kerja sistem OFDM dengan penyandian TCM pada kanal AWGN 

ditunjukkan pada Gambar 12. Penyandi TCM yang digunakan memiliki coding rate 

½ dan menggunakan teknik pemetaan isyarat QPSK, jumlah subcarrier yang 

digunakan adalah 32 dan 1022. 

Unjuk kerja sistem OFDM dengan penyandian tidak dipengaruhi secara 

signifikan oleh jumlah subcarrier yang digunakan. Nilai BER 10-5 untuk sistem 

dengan penyandian dicapai pada saat nilai SNR sekitar 5 dB, sehingga unjuk kerja 

penyandian memberikan coding gain sebesar 1,5 dB. 

 

 
Gambar 12. Unjuk kerja OFDM dengan penyandian dengan teknik           

pemetaan    isyarat QPSK pada kanal AWGN. 

 Seperti pada sistem tanpa penyandian, noise AWGN memberikan distribusi 

yang sama untuk jumlah subcarrier yang berbeda sehingga diperoleh nilai BER yang 

hampir sama. Penggunaan teknik pemetaan isyarat QPSK membutuhkan nilai SNR 

yang lebih tinggi daripada teknik pemetaan isyarat BPSK untuk mencapai nilai BER 

yang sama sehingga timbul selisih nilai SNR antara hasil simulasi yang menggunakan 
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teknik pemetaan QPSK dengan teknik pemetaan BPSK dimana selisih tersebut 

dinamakan coding gain. 

 

4.2. Unjuk Kerja Sistem OFDM Pada Kanal Multipath Fading 

4.2.1. Unjuk Kerja Tanpa Estimator Kanal dan Tanpa Penyandian 
 Pada Gambar 13 ditunjukkan unjuk kerja sistem OFDM tanpa estimator kanal 

dan tanpa penyandian untuk jumlah subcarrier 32 dan 1024 pada kanal multipath 

fading dengan frekuensi doppler 0 Hz, 9 Hz, 74 Hz dan 140 Hz. Teknik pemetaan 

isyarat yang digunakan adalah BPSK. 

 Pada frekuensi doppler 0 Hz, unjuk kerja sistem OFDM pada kanal multipath 

fading tidak dipengaruhi oleh jumlah subcarrier yang digunakan. Nilai BER 10-5 pada 

kanal dengan frekuensi doppler 0 Hz untuk sistem dengan jumlah subcarrier 32 dan 

1022 dicapai pada saat nilai SNR sekitar 7,6 dB dan 7,8 dB. Tetapi dengan semakin 

bertambahnya nilai frekuensi doppler maka unjuk kerja sistem akan semakin 

menurun, sistem dengan jumlah subcarrier yang lebih besar memberikan unjuk kerja 

yang lebih rendah bila dibandingkan dengan sistem dengan jumlah subcarrier yang 

lebih kecil. Pada frekuensi doppler 9 Hz, sistem dengan jumlah subcarrier 32 dan 

1022 mencapai nilai BER 10-5 pada nilai SNR sekitar 17,7 dB dan 19,8 dB. 

Sedangkan sistem dengan jumlah subcarrier 32 yang diterapkan pada kanal dengan 

frekuensi doppler 74 Hz dan 140 Hz tidak layak karena hanya mampu mencapai nilai 

irreducible BER. Sistem dengan jumlah subcarrier 1022 pada frekuensi doppler 74 

dan 140 Hz memberikan unjuk kerja lebih rendah daripada sistem dengan jumlah 

subcarrier 32, ini ditunjukkan dengan pencapaian nilai irreducible BER yang lebih 

tinggi. 
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Gambar 13. Unjuk kerja OFDM tanpa estimator kanal dan tanpa penyandian       

dengan teknik mapping isyarat BPSK pada kanal multipath fading. 

 

4.2.2. Unjuk Kerja Estimator Kanal 
 Pada Gambar 14 ditunjukkan unjuk kerja sistem OFDM dengan estimator 

kanal tanpa penyandian pada kanal multipath fading. Sistem menggunakan 32 

subcarrier dan teknik mapping isyarat BPSK.  
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Gambar 14. Unjuk kerja OFDM dengan estimator kanal dan tanpa penyandian 

dengan teknik mapping isyarat BPSK dan jumlah subcarrier = 32 pada 

kanal multipath fading. 

 

Pada kanal dengan frekuensi doppler 0 Hz penggunaan estimator kanal tidak 

meningkatkan unjuk kerja sistem dan memberikan gain sebesar 2 dB. Pada kanal 

dengan frekuensi doppler 9 Hz, penggunaan estimator kanal memberikan nilai SNR  

sebesar  19 dB pada nilai BER 10-5 dan pada kanal dengan nilai frekuensi doppler 74 

Hz dan 140 Hz mengalami irreducible BER. 

4.2.3. Unjuk Kerja Penyandian 
 Pada Gambar 15 ditunjukkan unjuk kerja sistem OFDM dengan penyandian 

tanpa estimator kanal pada kanal multipath fading. Teknik penyandian yang dipakai 

adalah TCM dengan coding rate ½ , dan teknik mapping isyarat QPSK. Jumlah 

subcarrier yang digunakan 32. 

Pada kanal multipath fading dengan frekuensi doppler 0 Hz diperoleh coding 

gain 3 dB pada nilai BER 10-5, sedangkan pada kanal dengan frekuensi doppler 9 Hz, 

penggunaan penyandian mampu memberikan coding gain 1,5 dB pada nilai BER 105. 

Sistem OFDM dengan penyandian tanpa estimator kanal yang diterapkan multipath 
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fading dengan frekuensi doppler 74 Hz dan 140 Hz tidak layak untuk komunikasi 

data karena sistem mencapai irreducible BER pada nilai BER lebih besar dari 10-5. 

 

 
Gambar 15. Unjuk kerja OFDM tanpa estimator kanal dan dengan penyandian 

dengan teknik mapping isyarat QPSK dan jumlah subcarrier =32 

pada kanal multipath fading. 

Dari pengamatan unjuk kerja sistem OFDM dengan penyandian tanpa 

estimator kanal diatas diperoleh kesimpulan bahwa dengan semakin besarnya 

frekuensi doppler, penggunaan penyandian memberikan coding gain yang semakin 

kecil. 

 

4.2.4. Unjuk Kerja Gabungan Estimator Kanal dan Penyandian 
Gambar 16 menunjukkan unjuk kerja sistem OFDM dengan estimator kanal 

dan penyandian pada kanal multipath fading. Jumlah subcarrier yang digunakan 

adalah 32 dengan teknik penyandian TCM memiliki coding rate ½, dan teknik 

mapping isyarat QPSK. 

Pada kanal dengan frekuensi doppler 0 Hz, sistem mengalami gain 2,7 dB 

pada nilai BER 10-5, dimana dari pembahasan sebelumnya diketahui bahwa gain ini 

diperoleh dari penggunaan penyandian. Penggunaan estimator kanal dan pilot tidak 



Unjuk kerja Trellis Code Orthogonal Frequency Division Multiplexing (TCOFDM) pada kanal Multipath Fading 
(Andreas Ardian Febrianto) 

87 

meningkatkan unjuk kerja sistem. Penggunaan estimator kanal dan penyandian pada 

kanal multipath fading dengan frekuensi doppler 9 Hz mampu mencapai nilai BER 

10-5 pada nilai SNR 19 dB dan pada kanal dengan frekuensi doppler 74 Hz dan 140 

Hz, sistem mampu mencapai BER 10-5 pada nilai SNR berturut-turut adalah 31,7 dB 

dan 37,7 dB. 

 

 
Gambar 16. Unjuk kerja OFDM dengan estimator kanal dan penyandian dengan 

teknik  mapping isyarat QPSK dan jumlah subcarrier = 32 pada kanal 

mutipath fading. 

 

5. Kesimpulan 
 

1. Dengan semakin besarnya nilai frekuensi doppler pada kanal multipath 

fading, maka unjuk kerja sistem OFDM semakin menurun. Sistem OFDM 

yang menggunakan 32 subcarrier yang diterapkan pada kanal dengan 

frekuensi doppler 0 Hz memerlukan nilai SNR 7,6 dB untuk mencapai nilai 

BER 10-5  sedangkan jika diterapkan pada kanal dengan frekuensi doppler 9 

Hz diperlukan SNR 17,7 dB untuk mencapai BER 10-5.  

2. Teknik penyandian TCM dengan coding rate 1/2 , jumlah state…., generator 

polinomial oktal g0 = 111 g1 = 101 dengan teknik pemetaan isyarat QPSK 
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memberikan unjuk kerja yang cukup baik pada sistem OFDM yang diterapkan 

pada kanal AWGN, dengan coding gain sebesar 1,5 dB. 

3. Semakin besar nilai frekuensi doppler pada kanal multipath fading, unjuk 

kerja TCM pada OFDM semakin menurun. Pada sistem OFDM dengan 32 

subcarrier, penggunaan penyandian TCM mampu memberikan coding gain 3 

dB dan 1,5 dB pada kanal dengan frekuensi doppler 9 Hz . Penggunaan 

penyandian tidak memberikan perbaikan yang cukup berarti pada sistem yang 

diterapkan pada kanal dengan frekuensi doppler 74 Hz dan 140 Hz karena 

sistem hanya mampu mencapai irreducible BER pada nilai BER yang lebih 

besar dari 10-5. 

4. Penggunaan estimator kanal dengan metode isyarat pilot tidak memberikan 

pengaruh terhadap peningkatan unjuk kerja sistem yang diterapkan pada kanal 

multipath fading. 

5. Pada kanal multipath fading dengan frekuensi doppler 9 Hz, 74 Hz dan 140 

Hz, penggunaan estimator kanal tidak memberikan pengaruh yang berarti 

pada terhadap peningkatan unjuk kerja sistem karena pada pada kanal dengan 

frekuensi doppler 74 Hz dan 140 Hz mengalami irreducible BER. 

6. Unjuk kerja gabungan estimator kanal dan penyandian pada sistem OFDM 

dengan 32 subcarrier pada kanal multipath fading dengan frekuensi doppler 0 

Hz memberikan gain 2,7 dB. Sistem OFDM dengan estimator kanal dan 

dengan penyandian yang diterapkan pada kanal dengan frekuensi doppler 9 

Hz mampu mencapai nilai BER 10-5 pada nilai SNR sebesar 19 dB sedangkan 

pada kanal dengan frekuensi doppler 74 Hz dan 140 Hz mengalami 

irreducible BER.   
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