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Abstrak

Sistem Mobile WiMAX berdasarkan pada standard IEEE 802.16e
membutuhkan alokasi semua sumber daya downlink yang dipetakan
kedalam wilayah persegi empat dalam dua dimensi peta TimeFrequency . Dimana teknologi yang digunakan adalah OFDMA
(Orthogonal Frequency Division Multiple Access).Sudah banyak
proposal algoritma pemetaan yang pernah diajukan para peneliti.
Namun algoritma yang simple untuk diimplementasikan dan memiliki
efisiensi throughput yang bagus adalah eOCSA yang diajukan oleh
Chakchai So-In dkk. Dalam tugas akhir ini algoritma eOCSA akan
dibandingkan dengan salah satu algoritma yang pernah diajukan
sebelumnya yaitu algoritma Ohseki. Dari perhitungan diperoleh bahwa
algoritma pemetaan eOCSA lebih efisien dibandingkan algoritma
Ohseki, dimana efisiensi algoritma eOCSA
87.54 % sedangkan
algoritma Ohseki 69.8 %.
Keywords: WiMAX, OFDMA, Alokasi Sumber Daya, Pemetaan Dua
Dimensi
1. PENDAHULUAN
Worldwide Interoperability for Microwave Acces atau Wimax adalah salah satu
standar pada Broadband Wireless Access (BWA) yang diperkenalkan oleh Institute
of Electrical and Electronic Engineering (IEEE). Dikenal dengan sistem IEEE
802.16x. Implementasi teknologi ini bisa digunakan pada kondisi Line Of Sight
(LOS) dan N-LOS. Keunggulan yang dimiliki WiMAX ini disebabkan karena
penggunaan teknologi OFDM. OFDM adalah teknik modulasi multicarrier yang
banyak di terapkan pada sistem komunikasi berkecepatan tinggi seperti di DSL
(Digital Subciber Line), WLAN (802.11 a/g/n), digital video broadcasting. Pada
teknologi WiMAX, teknologi modulasi yang digunakan untuk standar 802.16e
adalah OFDMA ( Orthogonal Frequency Division Multiple Access). Di dalam
OFDMA data harus dipetakan ke dalam sebuah matrix time-frequency sebelum
benar-benar ditransmisikan.Keefesienan, pemakaian daya dan factor-faktor QOS
(Quality Of Service) harus dipertimbangkan dalam algoritma pemetaan.
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2.. ALOKAS
SI RESOUR
RCE (SUMB
BER DAYA
A) PADA OFDMA
O
Orthogonaal Frequenccy Divisionn Multiple Access (O
OFDMA) addalah sebu
uah
veersi dari skkema modullasi digital OFDM . Multiple
M
Acccess ini beekerja deng
gan
m
mengalokasikkan subbag
gian dari subkanal pada
p
pengg
guna indivvidual sepeerti
diitunjukkan pada gam
mbar 1. Deengan metode ini memungkink
m
kan OFDM
MA
m
melakukan trransmisi daata dengan kecepatan rendah untuk beberappa penggun
na.
Paada komunnikasi nirkab
bel, masalaah yang dih
hadapi WiM
MAX adalaah banyakn
nya
peengguna paada daerah geografis
g
yyang sama yang
y
memin
nta kecepattan data yang
tinnggi dengann bandwidth
h yang terbbatas dan lattency yang rendah. Teeknik multip
ple
acccess mem
mungkinkan pengguna membagi bandwith yang terssedia deng
gan
m
mengalokasikkan beberap
pa bagian ddari sumber daya yang tersedia ppada masin
ngm
masing user. OFDMA dapat
d
juga ddideskripsik
kan sebagaii kombinasii dari domaain
frekuensi dann domain waktu
w
dari akses jamaak., dimanaa sumber daaya di parttisi
daalam domaain ruang waktu
w
dan frekuensi, dan slot diialokasikan pada indeeks
syymbol OFDM-TDMA dan juga paada indeks subkanal
s
OF
FDM-TDMA
A.

Gam
mbar 1. Alokaasi sumber daaya pada OFDM
MA

2..1 Orthogon
nalitas
Sinyal-sinnyal dikatak
kan orthogonnal jika sin
nyal yang saatu dengan yang lainn
nya
beerdiri sendiiri (mutuallly independdent). Istilaah orthogon
nal didalam
m Orthogon
nal
Frrequency Multiplexing
M
g (OFDM)) mengand
dung makn
na hubungaan matemaatis
diiantara frekuuensi-frekuensi yang ddigunakan. Dengan
D
perrsamaan maatematika, dua
d
buuah sinyal dikatakan
d
orrthogonal biila:
a. Untukk sinyal wak
ktu kontinuu
0∫

Ts

c
cos(2πnf
0t)xcos(2πmf0t))dt=0; n≠m

b. Untukk sinyal wak
ktu diskrit
cos

x cos

=0 ; n≠m
n

Dimana Ts adalah
a
perio
ode symboll dan N ad
dalah jumlah
h subcarrieer. Pemakaiian
frekuensi yanng saling orthogonal
o
pada OFDM memung
gkinkan subbcarrier yang
saatu dengann subcarrieer yang laainnya salling overlaap tanpa m
menimbulk
kan
innterferensi antar
a
carrierr (ICI). Keoorthogonalaan sinyal OFDM
O
dapat
at dilihat paada
sppectrum frekkuensi seperti terlihat ppada gambaar 2.
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Gambar 22. Ortogonalittas OFDM

Seecara mateetamatis besarnya
b
frrekuensi subcarrier yang
y
diguunakan dap
pat
diinyatakan seebagai:
,

k = 0, 1, 2, …, N-1

Dari persamaaan dapat diperoleh
d
jarrak setiap frekuensi
f
su
ubcarrier aggar orthogon
nal
m
minimal haruus dipisahkaan sejauh 1//Ts dan daptt dinyatakan
n sebagai:
Δ

,

diimana ∆f addalah jarak antara frekuuensi subcaarrier dan Tss adalah perriode symbo
ol.
OFDMA pada dasarrnya gabunggan dari FD
DMA dan TDMA;
T
penngguna secaara
diinamis dialookasikan su
ubcarrier (FD
DMA) padaa slot waktu
u yang berbeeda (TDMA
A).
K
Kelebihan dari
d
OFDM
MA dimulaii dari keun
ntungan OFDM-TDM
MA penggu
una
tuunggal dalam
m hal ketahanan terhaddap pengend
dalian multip
ipath dan jaamak fleksib
bel
yaang bisa meengakomodaasikan beraggam aplikassi yang luass, data rate ddan ketentu
uan
QoS. Karenaa sistem ak
kses jamak ini diterap
pkan pada domain
d
diggital, sebelu
um
T, alokasi baandwidth yyang dinamiis dan efesiien dapat diimungkinkaan.
opperasi IFFT
H
Hal ini dimuungkinkan dapat
d
di teraapkan algorritma penjad
dwalan terhhadap domaain
frekuensi dann waktu.
2..2 Strukturr frame darri OFDMA
A
Struktur frrame OFDM
MA berdasaarkan stand
dar IEE.802
2 dapat dijeelaskan secaara
loogika dari gambar
g
3. Setiap fram
me terdiri dari
d
subfram
me downlinnk (DL) dan
d
upplink (UP). Sebuah prreamble biaasanya digu
unakan sebagai sinkroonisasi wakttu.
Downlink maap (DL- MA
AP) dan upllink map (U
UP-MAP) mendefinisik
m
kan burst-sta
art
tim
me dan bussrt-end tim
me, tipe-tipee modulasi dan forwa
ard error ccontrol (FEC)
unntuk setiap MS. Fram
me Control Header meendefinisikaan (FCH) ppanjang MA
AP
daan subcarrieer-subcarrieer yang biaasa digunak
kan.Alokasi MS berkeenaan deng
gan
buurst. WiM
MAX mend
dukung bebberapa MS
S didalam satu burrst bertuju
uan
m
mengurangi busrt
b
overheead. Setiap busrt dapatt berisi bebeerapa MAC protocol daata
unnit (MPDU
Us). MPDUss adalah unnit terkecil dari MAC
C pada layeer fisik. Paada
daasarnya setiiap MPDU adalah sebuuah frame MAC
M
dengaan MAC heeader (6 byte),
suubheader-suubheader yaang lain seeperti fragm
mentation, packing
p
daan subhead
der
grrant management (GM
M) jika dibutu
tuhkan dan terakhir
t
pay
yload.
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Gaambar 3. Strukktur Frame daalam mode TD
DD.

Karena media
m
wireeless, kondiisi kanal seelalu berub
bah setiap waktu. Olleh
kaarena itu WiMAX
W
meendukung aadaptif mod
dulation dan
n coding yaaitu modulaasi
daan pengkoddean dapat dirubah seccara adaptiff tergantung
g dengan kkondisi kan
nal.
M
MS dan BS dapat
d
melak
kukan perkiiraan dan kemudian
k
BS memutusskan modulaasi
daan skema peengkodean yang
y
lebih eefesien. Channel Quality Indicatoor (CQI) biaasa
diigunakan unntuk melew
wati informaasi kondisi kanal.
k
Gam
mbar 4 juga menunjukk
kan
ceelah TTG dan
d RTG. Transmit-rec
T
ceive Transsition Gap (TTG) terjaadi ketika BS
B
beerubah darii transmit ke receive mode dan
n Receive-trransmit Tra
ransition Gap
G
(R
RTG) terjaddi ketika BS
S dari receeive ke tran
nsmit modee. MS jugaa mengg yang
m
menggunakann celah-celaah ini pada aarah yang berlawanan.
b

Gambaar 4. Struktur F
Frame dalam mode
m
TDD OFDMA.

2..3 Parameter OFDMA
A
Tabel 1 addalah daftar parameter--parameter OFDMA daari beberapaa lebar kan
nal.
H
Hasil dari spasi subcarrrier dan uukuran FFT
T (Fast Fo
ourier Trannsform) sam
ma
deengan hasil dari bandw
width kanall dan faktorr sampling. Contohnyaa untuk kan
nal
100 MHZ, 10..93 kHz x10
024 = 10 M
MHz x (28/2
25) .Pada taabel menunjjukkan bahw
wa
paada 10 MH
Hz, waktu symbol OF
FDMA 102
2.8 µs dan maka ada 48.6 simb
bol
diidalam 5 ms
m frame./D
Dalam hal iini 1.6 sim
mbol digunakan untuk TTG dan 47
sim
mbol untukk RTG. Jik
ka n digunaakan untuk
k downlink kemudiann 47-n untuk
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upplink, slot DL
D menemp
pati 2 simbbol dan slot UL menem
mpati 3 sim
mbol, sehing
gga
peembagian 47
4 simbol seperti
s
47-nn adalah seb
buah kelipaatan dar 3 dan n adallah
beentuk dari 2k+1.Rasio
2
DL:UL =22:1, pertimb
bangan ini menghasilk
m
kan subfram
me
DL ada 29 siimbol dan subframe
s
UL
L ada 18 sim
mbol. Sehin
ngga akan ddiperoleh total
suubframe DL
L terdiri dari 14x20 =4220 slot dan total subfraame UL terddiri dari 6x35
=2210 slot.
Tabel.1 Param
meter OFDMA
A untuk WiMAX

2..4 Skema Pengodean
P
dan
d Modullasi OFDM
MA
Tidak sepeerti WiFi dan
d banyak teknologi selular lain
nnya yang m
menggunak
kan
kaanal-kanal dengan kelebaran yyang tetap,, WiMAX menggunaakan hamp
pir
sppektrum yanng ada digu
unakan. Baanwidth kan
nal yang digunakan daari 1.25 MH
Hz
saampai 28 MHz.
M
Kanal dibagi menj
njadi subcarrrier yang saama besar. C
Contohnya 10
M
MHz dibagi menjadi 10
024 subcarrriers beberap
pa digunakan untuk ttransmisi daata
seedangkan yang
y
lainny
ya di siapkaan untuk memonitorin
m
ng kualitass kanal (pillot
suubcarrier), untuk
u
meny
yediakan zzona aman (guard sub
bcarrier) diiantara kanaalkaanal, atau untuk dig
gunakan seebagai frek
kuensi refeerensi (DC
C subcarrieer).
Suubcarrier daata dan pilo
ot dimodulaasikan meng
ggunakan saatu dari bebberapa MCS
S(
M
Modulation and Coding
g Schemess) yang adaa. Quadratu
ure Phase Shift Keying
(Q
QPSK) dann Quadrature Amplittude Modulation (QA
AM) adalahh contoh daari
m
metode-metoode modulassi. Pengkoddean kepadaa bit-bit Forrward Erroor Correction
(F
FEC). Oleh karena itu QAM-64
Q
1//3 menunju
ukkan sebuaah MCS denngan 8 bit (64
koombinasi) QAM
Q
memo
odulasikan ssymbol 1/3 dari data.
Didalam jaringan sellular, arah downlink Base
B
Statio
on (BS) meenuju Mobile
Sttation (MS)) dan arah uplink
u
(MS ke BS) meenggunakan frekuensi yyang berbed
da.
H
Hal ini dinam
makan frequency divission duplexing (FDD). WiMAX m
menggunak
kan
FD
DD tapi jugga mneggun
nakan TDD
D yang man
na downlink
k (DL) dann uplink (U
UP)
m
membagi frekkuensi samaa tetapi berggantian pad
da waktunyaa.
Subframe DL dan subframe U
UL dipisahk
kan oleh seebuah TTG
G (transmit to
traansmit gapp) dan RTG
G (receive tto transmit gap) . Seb
buah frame diperlihatk
kan
daalam dua dimensi
d
dim
mana arah vvertical unttuk frekuen
nsi dan horrizontal untuk
w
waktu. Didallam OFDM
MA setiap MS dialo
okasikan pada
p
bagiann kecil dari
suubcarrier. Subcarrier-s
S
subcarrier yyang ada dikelompok
kkan menjaadi beberaapa
suubkanal dann MS dialokasikan sattu atau lebiih subkanall untuk sejuumlah simb
bol
teertentu. Adda beberap
pa cara uuntuk men
ngelompokk
kan subcarr
rrier didalaam
suubchannel, yang bany
yak digunakkan adalah Partially Used Subcchannelization
(P
PUSC). Diddalam PUS
SC, subcarrrier membeentuk sebuaah subchannnel diselek
ksi
seecara acak dari
d semua subcarrier yang ada. Sehingga
S
un
ntuk membbentuk sebu
uah
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suubkanal tidaak boleh meenggunakann frekuensi yang
y
berdek
katan.
Peelanggan
m
menggunakann variable “slot”
“
didalaam downlin
nk dan uplin
nk. Definisi tepatnya dari
slot tergantunng metode subkanalisa
s
asi dan arah
h transmisi (DL
(
atau UL
L). Gambarr 5
m
menunjukkann formasi sllot untuk PU
USC. Pada arah uplink
k , sebuah sllot terdiri daari
6 tile dimanna setiap tille terdiri daari 4 subcaarrier yang berisi massing-masing
g 3
syymbol time. Kombinasii symbol daari 12 subcaarrier tsb yaiitu 4 biasannya digunak
kan
unntuk pilot dan
d 8 untuk data. Oleh karena itu sebuah
s
slot terdiri dari 24 subcarriier
diikalikan 3 symbol
s
timee. Untuk Baandwidth 10 MHz adaa 1024 subccarrier dari 35
suubkanal UL. Formasi slot untuk berbeda sepeerti yang dip
perlihatkann pada gamb
bar
5 . Pada arahh downlink, slot terdiri dari 2 cluster dimana setiap clustter terdiri daari
144 subcarrierr yang masiing-masing berisi 2 sim
mbol waktu
u. Jadi sebua
uah slot terd
diri
daari 28 subcaarrier dengaan tiapnya 2 simbol pan
nggil sebuah
h subkanal m
menghasilk
kan
300 subkanal downlink
d
daari 1024 subbcarrier pad
da10 MHz.

Gambar 5. Syymbol, tile, cluster dan slot.

2..5 Teknik Alokasi
A
Ressource padaa OFDMA
A
Didalam mode
m
OFDM
MA standar IEEE 802.16, bandwid
dth spektrum
m yang ada di
daalam suatu frame dibaagi menjaddi beberapa subcarrier orthogonall. Subcarrieersuubcarrier inni di kelom
mpokkan keedalam sub
bkanal logicc, untuk m
mempermud
dah
daalam hubuggan dengan pelanggan yyang berbeda. Penggab
bungan antaara subcarriier
fissik dan subkkanal logic dinamakann mode perm
mutasi.
M
Mode permuttasi dapat diklasifikasik
d
kan sebagaii berikut:
 Mode distributed
d
permutation
p
n (PUSC, FU
USC)
Subkaanal-subkan
nal logic dibangun dari sub
bcarrier-subccarrier yaang
didisttribusikan sepanjang
s
sppectrum freekuensi yan
ng ada. Perrbedaan kan
nal
ini meengurangi efek
e
dari fasst fading daari lingkungan mobile. Juga rata-raata
Signaal-to-Noise-Ratio (SNR
R) secara praktis samaa untuk sem
mua subkan
nal,
sehinggga subkanal tsb cukupp memadai untuk semu
ua transmitteer.
 Mode Adjacent
A
Peermutation ((seperti AM
MC-band)
Subkaanal dibang
gun dari subbcarrier yan
ng berdekataan secara fiisik. Sehing
gga
SNR antar pelang
ggan sangatt berbeda.
IEE 802.116 mendefin
nisikan alggoritma pem
metaan untu
uk traffic uuplink (SS ke
BS) .Sedangkkan aturan pemetaan
p
ddownlink (B
BS ke SS) tidak dispesiifikasikan, hal
h
inni menurut perbedaan masing-ma sing manuffaktur. Tran
nsmisi didallam OFDM
MA
diilakukan diidalam seb
buah dasarr frame waktu. Fram
me dibagi menjadi dua
d
suubframe: DL subframee dan UL ssubframe. DL
D subfram
me berawaal dari sebu
uah
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prreamble, yang
y
dibutu
uhkan untuuk mensink
kronisasi SS. Setellah itu BS
B
m
mentransmisiikan DL- message yyang berisii sejumlaah variablee Information
Ellement (IE). Setiap IE
I menspeesifikasikan posisi dan
n ukuran w
wilayah daata
teertentu, diseebut sebagai sebuah burst. Posisi dan uk
kuran dari sebuah bu
urst
beerhubungann pada koo
ordinat-koorrdinat dari matrix OFDMA, yaang memiliiki
diimensi symbbol waktu (x-axis) daan subkanal--subkanal frekuensi
fr
(yy-axis). Ruang
yaang tersisa ditempati
d
olleh wilayahh data baru.

3.. MASALA
AH PEMET
TAAN BUR
RST DOWN
NLINK
Tidak sepperti alokassi sumber daya uplin
nk, menggunakan pem
metaan garis
hoorizontal, peemetaan bu
urst downlinnk membutu
uhkan sebuaah bentuk ppersgi. Tekn
nik
yaang digunakkan adalah OFDMA
O
suupaya mend
dapatkan daata rate yangg tinggi, jarrak
yaang jauh dan mobiilitass yang tingggi. Pada dassarnya prinssip kerja tekknik OFDM
MA
yaaitu kanal yang
y
masuk
k dibagi meenjadi beberrapa subcarrrier. Sejumllah subcarriier
diikelompokkkan menjad
di sebuah subkanal. Kemudian
n setiap M
MS diberik
kan
seekelompok subkanal
s
un
ntuk beberappa symbol waktu
w
OFDMA sepertii gambar 6.

Gambar 6 Struktur Fram
me OFDMA

Penjadwallan sumber daya downnlink dapat dilakukan dalam
d
dua llangkah. Paada
laangkah pertaama, penjad
dwal memuttuskan alok
kasi (jumlah slot untuk dialokasikaan)
keepada tiap SS (subscrriber statioon). Hal ini dilakukan
n tanpa adaanya kendaala
beentuk dan berdasarkan
b
semata-mat
ata pada perm
mintaan (ju
umlah pakett yang dikiriim
keepada suatuu BS), kapasitas (jumlaah slot yang
g ada) dan quality
q
of sservice (QO
OS)
keemudian dippetakan pad
da area burstt.
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Gambar
G
7 Duaa Langkah Alo
okasi Downlin
nk

Pada langgkah keduaa adalah m
menggunakaan batas arrea untuk menunjukk
kan
ukkuran sebennar dan lokasi dari burrst yang berrbentuk perrsegi. Masaalah pemetaaan
duua dimensi adalah suatu variasi daari bin packking problem
m, yang manna sebuah bin
b
yaang harus diisi dengaan benda-beenda.Suatu bin bisa dua
d atau leebih dimen
nsi,
naamun masaalahnya pad
da bentuk benda yan
ng akan dim
muat didalaam bin yang
diiberikan, misalkan
m
ben
nda-benda yyang berben
ntuk lingkaaran di muaatkan didalaam
linngkaran, beenda-bendaa yang berbbentuk segitiga didalaam dilngkaaran , bend
dabeenda kotak didalam
d
perrsegi empatt dan seterussnya.
Bin Packing problem
m dikenal seebagai NP-Complete, yaitu
y
masallah kerumittan
daalam kompuuterisasi den
ngan jumlaah dari objecct. Di dalam
m IEE 802.116e WiMA
AX,
peemetaan burrst downlink
k dua dimennsi dapat diitetapkan sebagai berikkut:
1. Bentukk segiempatt yang tetaap Bin (B)) dimana lebar
l
W ddan tinggi H.
Sehingga Bin (B) sama
s
dengaan WxH.
2. Diberikan sejumlaah n {b1,b22,…..bn} diimana bi meemiliki sebuuah area Ai
3. Kita harus
h
menen
ntukan benntuk segiem
mpat untuk lebar Wi ddan tinggi Hi
H
dimanaa Ai≤ Wi xH
Hi
4. Lebar Wi ≤ W unttuk semua i,, sama tingg
gi Hi ≤ H un
ntuk semua i
5. Wi, Hii, W dan H adalah
a
integger
6. Jika Aii<WixHi, ru
uang extra W
WixHi –A, adalah
a
pemb
borosan, jugga ruang yang
berlebihh A-Ai bisa digunakan jika tidak ada
a lagi alok
kasi yang biisa dimuat.
7. Tujuannya adalah memperkeci
m
il area yang
g tidak digunakan dan bberlebih yaiitu
WxH-∑
∑Ai .
Berdasarkkan IEE80
02.16 WiiMAX, banyak
b
proposal yyang sud
dah
m
memperkenalkan pendek
katan-pendeekatan algo
oritma heuriistic berdassarkan bany
yak
faactor. Secarra umum ada empatt pertimban
ngan dalam
m mendesaain algoritm
ma
peemetaan ini:
1. Pemetaaan sumbeer daya seeharusnya memaksim
malkan throoughput dan
d
meminiimalkan spa
ace alokasi yang berleb
bih dan yang tidak dipaakai.
2. Algorittma pemetaaan seharusnnya simple dan cepat supaya
s
jum
mlah penggu
una
dan burrst yang bessar bisa ditaangani secarra efesien.
3. Algorittma seharu
usrnya peduuli dengan komponenk
komponen variable daari
DL-MA
AP dan UL
L-MAP. Vaariabel ini terdiri dari profil setiiap burst dan
d
karenannya tergantu
ung dari jum
mlah burst.
4.Pemetaaan sumber daya dapaat memperk
kecil pemaakaian enerrgi pada MS,
M
karena selama pen
nerimaan buurst MS haru
us aktif.
Taabel 5 mennerangkan beberapa
b
alggoritma pem
metaan bursst downlinkk yang pern
nah
diiajukan :
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Tabel 2 Pem
metaan Rectan
ngular Dua D
Dimensi untuk Downlink pada Jaringan W
WiMAX

Pemetaan dua dimenssi OFDMA pertama kaali diperken
nalkan oleh Yehuda BeenShhimol dan rekan-rekan
nnya. Algooritmanya simple deng
gan membeerikan alokaasi
suumber dayaa baris per baris
b
dengaan mengalo
okasikannyaa pada lebarr yang paling
beesar. Tidak ada penjelaasan yang ddetail bagaim
mana memeetakan sumbber daya paada
ruuang yang tiidak terpakaai didalam ssebuah fram
me.
Algoritmaa pemetaan yang lain diperkenalk
kan oleh Takeo Ohsakki dan rekaanreekan. Pemeetaan ini pada
p
dasarnnya mengaalokasikan didalam doomain wak
ktu
peertama daan kemud
dian domaain frekueensi (kiri kekanann dan attas
keebawah).Algoritma inii tidak meempertimbangkan ruan
ng yang tiddak terpak
kai,
deengan tidak mempertim
mbangkannyya berarti ak
kan mengurrangi througghput.
Claude Desset
D
dan rekan-rekaan memperrkenalkan algoritma hanya biisa
m
mendukung maksimum
m 8 pelangggan untuk
k pemetaan
n burst diddalam bentuk
peersegi. Pem
metaan ini tidak mem
mpertimban
ngkan variaasi yang m
mungkin biisa
diipetakan darri pasangan burst tertenntu.
Bacioccolaa memperk
kenalkan ssebuah algo
oritma yan
ng mengalookasikan daari
goritma ini memetakann satu alokaasi
kaanan ke kirri dan bawaah ke atas. Namun alg
unntuk banyakk frame sehiingga akan meningkatk
kan overheaad DL MAPP.
4.. ALGORIT
TMA PEM
METAAN B
BURST DO
OWNLINK
4..1 Algoritm
ma Takeo Ohseki
O
Tujuan dari
d
algiorritma ini adalah mengurangi
m
jumlah bburst deng
gan
m
mengelompookkan data dari
d pelangggan yang berbeda, tetaapi memilikki Modulation
annd Coding Scheme
S
(MC
CS) yang saama. Hal in
ni dilakukan dengan meengalokasik
kan
w
wilayah-wilaayah data yaang disebut bucket . Seebuah buckeet berawal ddari satu baaris

9

10
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buurst (nilai lebar yang minimal)
m
laalu ke bariss selanjutny
ya, jika ada alokasi yang
baaru dengan Modulation
n and Codinng Scheme (MCS)
(
yang
g sama dibuutuhkan ruang
exxtra untuk memuatkan
nnya.Karenaa pada awaalnya setiap
p MCS meengalokasik
kan
seemua baris, sehingga hal
h ini mennyebabkan kelebihan burst
b
yang dialokasikaan.
N
Namun DL Burst bisa dikurangi dengan menggabungk
kan buckett-bucket yaang
m
memiliki MC
CS yang sam
ma dan akhirrnya menjaadi satu dow
wnlink burst .

Gambar 8 Contoh
C
Pemettaan Burst Downlink Algoritma Ohseki

Gambar 8 menunju
ukkan sebuuah contoh pemben
ntukan bussrt downlink
m
menggunakann bucket. Prrosedur kerjjanya bisa dilihat
d
pada flowchart ddi gambar 9.
9

Gaambar 9 Flowcchart Pembenttukan Burst daan Packet Alg
goritma Pemettaan

Yudia
astuti, Studi Perbandinga
an Throughp
put pada Algo
oritma Pemetaan eOcsa dan Ohseki

4..2 Algoritm
ma eOCSA
Efficient One Co
olumn Stripping with non-increas
n
ing Area fifirst (eOCSA
A)
yaang bertujuuan untuk memaksima
m
alkan throu
ughput dengan mempeerkecil ruaang
yaang tersisa (unsused sp
pace) dann megoptim
malkan pemakaian enerrgi pada SS
S
(SSubscriber Station) deengan mem
mperkecil laamanya waaktu terima SS. eOCS
SA
addalah sebuaah algoritma pemetaann baru dimaana prinsip disainnya terdiri darii 4
laangkah sbb:
d
1. Alokasii sumber daya (Ai) , ddisusun darri yang berrnilai besar ke kecil dan
dipilih terlebih
t
dah
hulu yang beernilai besaar.
2. Pemetaaan verticall, terdiri ddari pemetaan alokassi sumber daya ini ke
subfram
me DL. Dib
berikan sebbuah area Ai,
A algoritm
ma memetakkan pasang
gan
lebar-tinnggi (Wi,Hi
Hi) untuk sebbuah burst sbb:
s
Wi = [A
Ai/H]
Hi = [A
Ai/Wi]
H adalaah tinggi maaksimum adda pada sub
bframe down
nlink, denggan bandwid
dth
10 MH
Hz pada WiM
MAX mobille mendapaatkan jumlah H adalahh 30 subkan
nal,
hal ini membuat wilayah yaang dipetak
kan lebih besar
b
dari alokasi yang
dibutuhhkan (WixH
Hi ≥ Ai) dann bentuk peersegi mem
miliki kemunngkinan leb
bar
yang minimum
m
seh
hingga bisa mengecilkaan masa akttif MS dan eenergy.
3. Pemetaaan Horizon
ntal , setelahh alokasi sum
mber daya dipetakan
d
ppada subfram
me
DL, kemungkinan
n masih adaa ruang yan
ng tersisa atau belum dialokasikaan(
p). Algoritma eOCSSA menco
oba
yang dikenal dengan sebbuah strip
njutnya untu
uk dialokasikkan,yang biisa
memberikan elemeent yang terrbesar selanj
muat dii ruang tsb..Pada langkkah ini lebaar wilayah tetap dan biiasanya untuk
menenttukan tinggii yang dibuttuhkan untu
uk element yang
y
terbesaar selanjutn
nya
dapat dimuat
d
pada wilayah beerikut:
Aj<W
WixHo ; Ho=
=H - Hi
Hi = [Aj/W
Wi]
Wj = [Aj/H
Hj]
Ho adaalah tinggi maksimum
m
yang ada didalam strrip.Langkahh ini di ulang
sampai tidak ada alokasi
a
yangg akan di mu
uat di ruang
g yang ada.
kasi lagi, ki
kita kembalii ke langkah
h 2 dan meemilih alokaasi
4. Jika tiddak ada alok
yang teerbesar untu
uk dipetakaan ke subframe downlink. Prosessnya bergerrak
secara vertical daan horizontaal dari kirii kekanan dan
d dari attas ke baw
wah
seperti gambar 10.

G
Gambar
10 Co
ontoh Pemetaaan Burst Dow
wnlink menggu
unakan eOCSA
A

11

12
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Gambar 11 menunjuk
kkan flowcchart algorittma eOCSA
A dan code pseudo yaang
m
menunjukkann jaringan dari bebeerapa langk
kah dari algoritma
a
eeOCSA yang
diigambarkann pada gamb
bar 12.

G
Gambar 11 Floow Chart Algo
oritma Pemetaaan
Buurst eOCSA

Gambaar 12 Langkah
h-Langkah Alggoritma eOCS
SA

DINGAN ALGORIT
A
MA eOCSA
A DAN TA
AKEO OHSSEKI
5.. PERBAND
Algoritmaa eOCSA dan
d Takeo Ohsaki ad
dalah dua algoritma
a
h euristic yang
peernah di ajuukan sebagaai acuan daalam mengaatur pemetaaan alokasi sumber daaya
daalam Sufram
me Downlin
nk (DL) paada WiMAX
X mobile, namun
n
algorritma eOCS
SA
yaang di kennalkan oleh
h Chakchaii So-In dan
d
algoritm
ma Takeo Ohsaki yang
diikenalkan olleh Takeo Ohsaki
O
mem
miliki perbeedaan dalam
m hal prinsipp kerja.
Algoritmaa eOCSA melakukan
m
ppemetaan beerawal dari bawah ke atas dan daari
kiiri ke kanaan dengan tidak
t
mempperhatikan (Modulatio
on and Codding Schem
me)
M
MCS yang sama namu
un sangat m
memperhatik
kan area-areea yang tiddak digunak
kan
(uunused spacce) . Alokaasi sumber daya disussun dari alo
okasi sumbeer daya yang
teerbesar samppai terkecill, dimana yyang memiliki kombinasi pasangaan lebar yang
beernilai terkeecil yang dipilih dengaan tujuan untuk
u
memeeperkecil m
masa aktif MS
M
daan pemakaiaan daya.
Sedangkann Algoritmaa Takeo Ohhsaki melak
kukan pemettaan berawaal dari kiri ke
kaanan dahuluu yang mem
miliki pasaangan pemeetaan yang memiliki llebar terkeccil,
seetelah itu dari
d atas ke bawah denngan tidak memperhatik
m
kan area-arrea yang tid
dak
teerpakai . Alokasi-alokasi sumberr daya yang
g memiliki MCS yanng sama ak
kan
diigabungkan dalam hal ini yang dinnamakan bu
ucket.
Dalam prooyek akhir ini akan diibahas meng
genai area-area yang ttidak terpak
kai
(U
Unused spaace) , alokaasi yang bberlebih (ovver allocatiion slot) da
dan addition
nal
coolumn dim
mana deng
gan berkurrangnya nilai
n
ketiga hal terrsebut dap
pat
m
memaksimalkkan through
hput.
Di tulisan ini dibahass sebuah kaasus dengan
n jumlah MS
M (Mobile Sation) adaa 5
M
MS ( A1, A22, A3, A4, A5) dengann alokasi su
umber dayaa yang diberrikan berbeeda
daari 1 sampaii 360 slot, untuk
u
menerrangkan alg
goritma eOC
CSA dan Taakeo Ohsakii.
Subframe Downlink diasumsikaan ada 360 slot
s dihasilk
kan dari 122 time domaain
x 30 frekuennsi domain, dimana duua slot kolo
om dalam DL
D subfram
me digunak
kan
unntuk FCH, DL-MAP dan
d UL-MA
AP, sisa 12 kolom
k
untuk
k data burtss.
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Perbedaan yang akan di lihat pada dua algoritma ini adalah pada ruang yang
tidak terpakai ( unused space) , kelebihan alokasi slot (over allocation slots) dan
additional column (penambahan kolom).
Berikut tabel alokasi sumber daya dan pasangan Wi dan Hi yang mungkin bisa
untuk mengalokasikan sumber daya,
Tabel 3 Contoh Alokasi Sumber Daya Algoritma eOCSA
MS
Alokasi (Slot)
Pemetaan (Lebar , Tinggi )
Kelebihan Alokasi

A1
54
2x27
3x18
4x14
0

A2
72
3x24
4x18

A3
230
8x29

A4
5
1x5
5x1

0

2

0

A5
8
1x8
2x8
8x1
0

Penjelasannya sbb:
1. Algoritma menyusun semua alokasi sumber daya dengan urutan yang
memiliki nilai alokasi yang terbesar sampai terkecil. Sehingga dihasilkan
urutan A3, A2, A1, A5 dan A4 secara berurutan. Pemetaan area subframe
downlink dilakukan dari bawah keatas dan dari kanan kekiri.
2. Alokasi sumber daya yang terbesar adalah A3 yang bernilai 230, pasangan
pemetaan yang dipilih adalah 8x29 yang diperoleh dari hasil rumus :
Wi = [Ai/H] Hi = [Ai/Wi]
Wi = [230/30]= 8 (dibulatkan ke atas)
Hi = [230/8] = 29 (dibulatkan ke atas)
Dari pemetaan ini menghasilkan alokasi slot yang berlebih 2 slot karena
8x29=232 sedangkan slot yang dialokasi sebesar 230. Juga menyisakan 8x1
slot. Algoritma lalu mencari pasangan alokasi yang bisa di petakan pada
wilayah sebesar 8x1. Pasangan yang mungkin adalah pada MS A5 yaitu 8x1
sehingga tidak lagi menyisakan slot. Algoritma melanjutkan pemetaan ke
kiri dengan mencari alokasi tertinggi lainnya.
3. Alokasi tertinggi selanjutnya adalah A2 yang bernilai 72. Pasangan
pemetaan yang dipilih adalah 3x24 yang diperoleh dari rumus:
Wi = [72/30 ]=3 (dibulatkan keatas)
Hi = [ 72/3] = 24
Pemetaan ini menghasilkan area yang tidak terpakai sebesar 6x3 =18 slot.
Algoritma lalu mencari pasangan pemetaan yang mungkin bisa dimuatkan
didalam area tersebut. Alokasi yang bisa memuatnya adalah A5 dengan
pasangan pemetaan 1x5 sehingga masih tersisa (2x6)+ 1 = 13 slot. Karena
sudah tidak ada lagi alokasi yang bisa dimuat, algoritma mencari alokasi
tertinggi lainnya.
4. Alokasi tertinggi lainnya adalah A1 yang bernilai 54. Pasangan pemetaan
yang dipilih adalah 2x27 yang di peroleh dari rumus :
Wi= [54/30] =2 (dibulatkan keatas)
Hi = [54/2] =27
Namun nilai terse melebihi lebar yang tersisa sehingga dibutuhkan
tambahan kolom. Pemetaan ini menghasilkan 3x2 = 12 slot yang tersisa atau
tidak digunakan. Gambar 13 adalah hasil pemetaannya.

13

14
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10

9

8

7

6

5

4

3

A5

2

1
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

A4

A1
A3
A2

Gambar 13 Hasil Pemetaan Algoritma eOCSA

5. Jadi total jumlah slot yang tidak digunakan adalah (2x2)+(2x6)+ (1x1) =16
slot. Persentase perbandingan dengan total slot adalah (16/390)x100% (
penambahan 1 kolom sebesar 30 slot) = 4% . Sedangkan jumlah alokasi slot
yang berlebih adalah 2x1 = 2 slot. Persentase perbandingan dengan total slot
adalah (2/390)x100% = 0,5 % dan ada penambahan satu kolom sebesar 30
slot. Karena slot-slot yang tersisa dan berlebih dianggap suatu pemborosan
sehingga diperoleh efesiensi algoritma eOCSA
adalah [390(16+2)/390]x100 %= 95.3%
Untuk hasil dari alokasi sumber daya selanjutnya bisa dilihat di lampiran.
Jumlah alokasi sumber daya pada percobaan ini 1 sampai 20. Asumsi bahwa
setiap MS membutuhkan hanya satu burst. Alokasi sumber daya untuk setiap MS
diberikan secara acak dari range 1 sampai 360.
Berikut tabel hasil percobaan yang memberikan informasi mengenai slot-slot yang
tersisa dan alokasi slot yang berlebih.
Tabel 4 Hasil Percobaan Menggunakan Algoritma eOCSA
∑MS
1

Unused Slot
240

Over Allocation
Slot
3

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Total

175
41
117
16
36
53
7
39
18
30
47
22
46
32
18
59
50
12
18
1076

0
5
3
2
8
7
2
3
12
6
9
5
7
5
6
3
5
3
8
102

% Unused Slot

% Over Allocation
Slot
0.83

Additional
Column
0

% Throughput

33
48,6
11.3
32.5
4
9.2
14.7
1.6
9.2
4.6
6.25
9.2
4
8
7.1
3.15
8.9
8.7
1.9
3
180.6

0
1.3
0.83
0.51
2.05
1.94
0.83
0.7
3
1.25
1.76
0.92
1.2
1.1
1.05
0.45
0.38
0.47
1.3
21.87

0
0
0
1
1
0
0
2
1
4
5
6
7
3
7
10
7
9
8
71

51
87.2
66.6
95.3
88.7
83.33
97.7
90
92.30
98.75
89
95
90
91.7
95
90.6
90.3
97.6
95.6
1751.48

65.8
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Dari tabel diatas diperoleh data-data berikut :
% rata-rata unused space = 180.6/20 = 9.03 %
% rata-rata over allocation slot= 21,87/20 = 1,09 %
Rata-rata jumlah penambahan kolom = 71/20 = 3,55 kolom
% Rata-rata efisiensi algoritma eOCSA = 1751.48/20 = 87.57%
Berikut diberikan 5 alokasi sumber daya yang akan dipetakan didalam subframe
DL dengan menggunakan algoritma Takeo Ohsaki.
Tabel 5 Alokasi Sumber Daya Algoritma Ohseki
MS
Alokasi (Slot)
Pasangan pemetaan
(Lebar, Tinggi)

A1
54
2x27
3x18
4x14
0

Kelebihan Alokasi

A2
72
3x24
4x18

A3
230
8x29
9x26

A4
5
1x5
5x1

0

2

0

A5
8
1x8
2x8
8x1
0

1. Algoritma memetakan alokasi sumber daya yang ada dengan mengambil
pasangan pemetaan yang memiliki lebar terkecil
2. Berikut hasil pemetaannnya:
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
1
2
A4

A5

3
4
5
6
7
8
9
10
11

A1

A2

A3

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Gambar 14 Hasil Pemetaan Algoritma Ohseki
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3. Pemetaan berikut menghasilkan kolom tambahan 90 slot dan area yang
tersisa (unused slot) : 6+18+8+3+44=79 dengan tidak ada slot yang
berlebih. Sehingga persentase are yang tersisa [79/(360+90)]x 100%=
17.5% dan menghasilkan efisiensi algoritma (450 – (79+2)/450 x100%
=82%
Untuk hasil dari alokasi sumber daya selanjutnya bisa dilihat di lampiran.
Jumlah alokasi sumber daya pada percobaan ini 1 sampai 20 MS. Asumsi bahwa
setiap MS membutuhkan hanya satu burst. Alokasi sumber daya untuk setiap MS
diberikan secara acak dari range 1 sampai 360.
Berikut tabel hasil percobaan yang memberikan informasi mengenai slot-slot
yang tersisa , alokasi slot yang berlebih dan penambahan kolom.
Tabel 6 Hasil Percobaan Menggunakan Algoritma Ohseki
∑MS

Unused Slot

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Total

120
175
71
117
79
96
112
96
129
205
197
183
202
227
245
258
239
292
282
347
3672

Over Alloc.
Slot
3
0
4
3
2
9
7
2
3
4
6
9
5
9
4
6
3
5
3
8
95

% unused
Slot
33
48.6
19.7
32.5
17.5
21.3
26.6
21.3
25.2
35.9
31.2
27.7
28
30.2
32.6
31.8
28.4
36
31.3
37.3
596.1

% Over Alloc.
Slot
0.83
0
1.1
0.83
0.4
2.5
1.6
0.44
0.58
0.7
0.95
1.36
0.69
1.2
0.53
0.74
0.35
0.61
0.33
0.86
16.6

Additional
Column
0
0
0
0
3
3
2
3
5
7
9
10
12
13
13
15
16
15
18
19
165

% throughput
65.8
51
79
66.6
82
76.6
71
78.2
74.1
63
67.7
70.9
71.25
68.5
66.8
67.4
79.8
63.3
68.3
61.8
1393.05

Dari tabel diatas diperoleh data-data berikut :
% rata-rata unused space = 596.1/20 = 29.8%
% rata-rata over allocation slot= 16.6/20 = 0.83 %
Rata-rata jumlah penambahan kolom = 165/20 = 8.25 kolom
% rata-rata efisiensi algoritma Ohsaki = 1393.05/20 = 69.6%
Dari tabel algoritma eOCSA dan Ohseki diatas akan diperoleh grafik sebagai
berikut :

Yudia
astuti, Studi Perbandinga
an Throughp
put pada Algo
oritma Pemetaan eOcsa dan Ohseki

Gambbar 15 Perban
ndingan jumlah
ah MS dengan Slot-slot yang
g tidak terpakkai dan berlebiih
ppada Algoritm
ma eOCSA

Gambar 16P
Perbandingan
n jumlah ms deengan slot-slo
ot yang tidak terpakai dan beerlebih pada
algooritma takeo oh
hsaki
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G
Gambar
17 Peerbandingan peenambahan ko
olom pada eO
OCSA dan Takkeo Ohsaki

Dari data dan grafik yang diperroleh bisa dilihat
d
perbaandingan juumlah unussed
sppace, alokassi slot yang
g berlebih daan penambaahan kolom
m pada algorritma eOCS
SA
daan Takeo Ohsaki.
Untuk perb
rbandingan jumlah
j
MS dengan unu
used space pada eOCSSA cenderung
m
menurun denngan nilai rata-rata 99.03%, jika dibandin
ngkan denggan algoritm
ma
Ohsaki yangg cenderung
g naik denggan nilai raata-rata 29,8
8%. Hal inii dikarenak
kan
prrinsip kerja Ohsaki yan
ng tidak meempertimban
ngkan adan
nya unused sspace, kareena
haanya menyuusun alokassi pada arahh horizontal saja, sedan
ngkan algorritma eOCS
SA
m
menyusun alookasi pada arah
a
verticaal dan horizo
ontal.
Untuk perrbandingan jumlah
j
MS dengan alo
okasi slot yaang berlebihh untuk ked
dua
allgoritma cennderung sam
ma yaitu allgoritma eO
OCSA 1,09%
% dan algooritma Ohseeki
0.83% jadi raata-rata alokasi yang bberlebih pad
da kedua allgoritma addalah satu sllot
saaja.
nambahan kkolom pada kedua algo
oritma, dimaana algoritm
ma
Sedangkann untuk pen
Ohsaki cendeerung naik sehingga diidapat nilai rata-rata peenambahann 8.25 kolom
m,
m
masih besar jika diband
dingkan denngan algoriitma eOCSA rata-rataa penambah
han
3,,55 kolom tiap MS. Jumlah ppenambahan
n kolom yang
y
terlaluu besar ak
kan
m
menambah delay dalam pemetaan sselanjutnya.
n
persenntase rata-rrata through
hput yang tinggi adallah
Sehingga diperoleh nilai
allgoritma eO
OCSA 87.57% bila dibaandingkan dengan
d
algoritma Ohsekki 69.6%.
6.. KESIMPU
ULAN
Dari hasil perhittungan efisiiensi algoriitma pemetaan eOCSA
A dan Ohseeki
paada teknoloogi WiMAX
X Mobile deengan meng
ggunakan teknologi O
OFDMA dap
pat
diiambil kesim
mpulan :
1. Algorritma pemettaan eOCSA
A lebih efissien dalam penggunaan
p
n slot didalaam
OFDM
MA, slot–sllot yang terssisa (unused
d slot) rata--rata 8.8% ddi bandingk
kan
algoriitma Ohseki yang cendderung tingg
gi dengan raata-rata 29.88 %
2. Dengan jumlah Mobile sta tion yang sama
s
dan alokasi
a
yangg sama untuk
keduaa algoritmaa pemetaan,, penambah
han kolom untuk algooritma Ohsaaki
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cenderung lebih besar yaitu 8,25 kolom rata-rata penambahan,
dibandingkan algoritma eOCSA yaitu 3.55 kolom.
3. Dibandingkan algoritma pemetaan Ohsaki, algoritma pemetaan eOCSA
lebih efisien yaitu 87.54%.
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