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Future Wireless Personal Communication

Sistem layanan komunikasi dari siapa, kapan saja, dimana saja, dengan
Kualitas dan keamanan yang terjamin



  

Sejarah

1970  : IBM mengeluarkan hasil percobaan membuat WLAN dengan IR.             
2   : Federal Communication Commission (FCC) menetapkan pita     
            ISM band (Industrial, Scientific and Medical) yaitu 902 -928 MHz
            2400-2483,5 MHz dan 5725 -5850 MHz
5   : Produk-produk WLAN dipasarkan secara komersial dengan 
6     teknik spread Spectrum pita ISM.



  

• Direct sequence Spread Spectrum (DSSS), 
sinyal dipancarkan dalam pita lebar (17MHz) 
dengan multiplex untuk mengurangi noise. Saat 
sinyal dipancarkan setiap paket data diberi kode 
unik berturut sampai tujuan. Ditujuan semua 
kode diproses dan di filter, yang tidak sesuai 
dibuang

• Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS), 
sinyal ditransfer bergantian pada pita frequensi 
tertentu. Prinsipnya pita sempit (1MHz) 
bergantian untuk memancarkan sinyal antara 20 
 s/d 400ms.

Spread Spectrum



  

Standarisasi IEEE 
• Ada dua standar Wireless LAN (W-LAN) :

– 802.11 standar indoor yang terdiri dari :
• 802.11 - 2,4GHz - 2Mbps 

• 802.11a - 5GHz - 54Mbps

• 802.11a 2X - 5GHz - 108Mbps

• 802.11b - 2,4GHz - 11Mbps

• 802.11g - 2,4GHz - 54Mbps

• 802.11n - 2,4GHz - 120Mbps

– 802.16 standar outdoor yang salah satunya adalah 
WiMAX yang sedang ditunggu-tunggu



  

• Cell Menunjukkan cakupan sinyal
• Cell berbentuk heksagonal digunakan 

untuk mempermudah perencanaan

Cell, Frequensi reuse, dan Handover



  

• Frequency re-use merupakan 
penggunaan kembali frekuensi pada sel 
yang berbeda sehingga berada di luar 
interferensi.

• Handover merupakan kemungkinan user 
untuk pindah dari satu cell ke cell lainnya 
tanpa terjadi pemutusan hubungan.

Frequensi re-use dan handover



  

Pemodelan Cell

REALITAS



  

Konsep Kluster 
• Kluster adalah sekelompok cell yang 

masing-masing cellnya memiliki 1 set 
frekuensi yang berbeda dengan sel 
lainnya.

• Kluster dilambangkan dengan K atau N 
adalah jumlah sel yang terdapat dalam 1 
kluster
– Contoh : 

– K = 3 artinya terdapat 3 cell dalam 1 kluster
– K = 4 artinya terdapat 4 cell dalam 1 kluster

Frequensi Re-use



  

Klustering
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Contoh K-4



  

• Omnidirectional

• Sectoring 120o

• Sectoring 60o

Konfigurasi Cell

•Pada Kondisi awal 
digunakan 
omnidirectional

•Kegunaan dari 
Sectoring :

•Menambah 
Kapasitas

•Mengurangi 
interferensi



  

• Handover adalah peristiwa perpindahan 
kanal dari client tanpa terjadinya 
pemutusan hubungan melalui campur 
tangan pemakai.

• Istilah handover (Eropa) dan handoff 
(Amerika) sama.

• Handover terjadi karena user melakukan 
pergerakan sehingga keluar dari cell asal 
dan masuk ke cell cakupan baru

Handover



  

• User keluar dari cakupan 
cell : sinyal lemah, Bit 
Error tinggi

• Untuk keseimbangan 
maka trafik diserahkan ke 
cell lainnya.

• Phase monitoring 
pengukuran kualitas 
sinyal dan melihat 
kemungkinan radio link 
jika diperlukan, dilakukan 
inisiasi handoff.

• Penentuan point of 
attachment (PoA) 
kemudian dilakukan 
presedur re-routing

Proses Handover



  

• Access Point : Perangkat yang menjadi pusat 
koneksi user berfungsi mengkonversi RF 
menjadi sinyal digital yang dialirka melalui kabel 
atau ke AP lainnya.

• Wireless LAN Interface : device yang dipasang 
di AP atau di Mobile/Desktop PC, seperti 
PCMCIA, Wireless USB, dll

• Wired LAN, jaringan kabel yang sudah ada
• Mobile/Desktop PC, merupakan perangkat 

akses client.

Komponen Utama W-LAN



  

Konfigurasi W-LAN 



  

AP dan User Device

Device Access Point yang
Dihubungkan dengan 
Antena Luar Grid

Perangkat pada User
Untuk mengakses 
Akses Point



  

• HotSpot adalah penggunaan W-LAN di 
dalam ruangan (indoor)

• HotSpot adalah satu daerah yang dilayani 
oleh satu Access Point Wireless LAN 
standar 802.11a/b/g, dimana pengguna 
(user) dapat masuk ke dalam Access 
Point secara bebas dan mudah bergerak 
dengan menggunakan perangkat sejenis 
notebook, PDA atau lainnya

Contoh Penggunaan WLAN : Hotspot



  

• WiFi, kependekan dari Wireless Fidelity adalah 
standar yang dibuat oleh konsorsium 
perusahaan produsen peranti W-LAN; Wireless 
Ethernet Communications Alliance untuk 
mempromosikan kompatibilitas perangkat 
802.11

• Semua produk WiFi adalah 802.11, tapi tidak 
semua 802.11 mengikuti standar WiFi

• Digunakan pada fasilitas umum : Loby Hotel, 
bandara, Café, dll

Wi-Fi



  

Konfigurasi Hot-Spot



  

TERIMA KASIH


