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ABSTRAK 
 

 
Penggunaan Global Positioning System(GPS) di Indonesia sudah sangat marak 

terutama untuk mendeteksi mobilisasi Taksi pada suatu daerah perkotaan. Namun, 

penggunaan GPS dibatasi oleh harganya  yang mahal. Alternatif lainnya yaitu dengan 

menggunakan system jaringan seluler. Salah satu metode penentuan lokasi telepon 

seluler adalah dengan menggunakan metode Enhanced Observed Time 

Difference(EOTD)yang menggunakan sinyal datang dari Base Transceiver 

Station(BTS). 

Sistem Mobile tracking menggunakan EOTD, membutuhkan tambahan 

komponen selain dari komponen dasar sistem seluler (MS dan BTS) yaitu LMU 

(Location Measurement Unit) yang berfungsi memberitahukan MS tentang waktu 

pengiriman sinyal dan SMLC (Serving Mobile Location Center) yang berfungsi 

sebagai server yang  menerima request dari User/Subscriber selain itu juga berfungsi 

merequest informasi dari Mobile Device dan LMU. 

Untuk mengevaluasi performansi metode positioning ini, dilakukan simulasi 

pada kondisi ideal dengan posisi geometri BTS tertentu, uji performansi pada MS 

diam, bergerak pada kecepatan 10m/s dan 20m/s. Untuk pembangkitan delay, range 

delay juga tidak dipengaruhi oleh doppler shift pada doppler shift 6-10 Hz dengan 

delay diantara 0,369 µs – 0,406 µs dan pada frekuensi 20-100 Hz cenderung pada 

rata-rata 0.815 µs. pada kecepatan 10 m/s kesalahan pengukuran mencapai rata-rata 

142-152 m dan pada 20 m/s mencapai 106-151 m. Pada kondisi yang sama dimana, 

EOTD yang menggunakan laterasi dua buah kurva hiperbola menghasilkan kesalahan 

pengukuran maksimum 14,8 meter dan ETOA yang menggunakan 3 buah lingkaran 

menghasilkan kesalahan pengukuran maksimum 318,58 m. 

Kata kunci: EOTD, Sistem Seluler, Positioning, hiperbola 
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ABSTRACT 

The usage of Global Positioning System(GPS) in Indonesia has been very 

populasr, mainly in locating mobility of a taxi in a urban area. But, the usage of GPS 

is limited by its high cost. Another alternative is using cellular network system. One 

of Cellular Phone Positioning method is by using Enhanced Observed Time 

Difference (EOTD) method which using arriving signal from Base Transceiver 

Station (BTS). 

Mobile Tracking System Using EOTD, needs another additional components 

in exception the basic cellular networks (MS and BTS) these are LMUs (Location 

Measurement Unit) which has function to inform the MS the signal delivery timing 

and SMLC (Serving Mobile Location Center) which has function to answer  

User/Subscriber other than that it has function to request information from Mobile 

Device and LMU. 

For evaluating the performance of this positioning  method, a simulation is run 

on a ideal condition in a certain BTS geometry, static MS, moving MS on 10 m/s and 

20 m/s. For delay generating, delay magnitude is not affected by doppler shift on 

doppler shift 6-10 Hz produce delay from 0,369 µs – 0,406 µs and on frequency 20-

100 Hz results 0.815 µs of delay. On 10 m/s of speed, the error results 142-152 and on 

20 m/s of speed, results 106-151 m. On the same condition, EOTD which uses 2 

hyperbolic lateration results maximum error measurement distance 14,8 meter and 

ETOA which uses 3 circular lateration result maximum error measurement distance 

318,58 m. 

 

Keywords: EOTD, Cellular System, Positioning, Hyperbolic 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Semakin meluasnya fasilitas jaringan telekomunikasi seluler merupakan 

kesempatan bagi operator untuk menambah produk dan fitur yang ditawarkan pada 

pelanggan. Salah satunya adalah Location Based System(LBS) yang merupakan fitur 

yang bisa ditawarkan ke pelanggan. Berbeda dengan PSTN, jaringan seluler bersifat 

mobile, sehingga posisi pengguna bisa berubah – ubah setiap waktu. Salah satu 

fasilitas LBS yang sering ditawarkan adalah Global Positioning System(GPS) yang 

menggunakan fasilitas satelit untuk mengetahui posisi pelanggan. GPS sendiri 

merupakan salah satu LBS dengan akurasi yang paling tinggi, namun merupakan 

metode LBS yang juga mahal selain dari penggunaan satelit, handset pengguna juga 

harus mendukung fitur tersebut. 

Salah satu alternatif yang muncul adalah penggunaan metode Enhanced 

Observed Time Difference(EOTD) yang menggunakan selisih waktu kedatangan  

sinyal yang dilaterasikan secara hiperbola untuk menentukan posisi sehingga murni 

hanya memerlukan fasilitas Jaringan Seluler dan teknologi yang digunakan pada 

Handset tidak perlu secanggih GPS. 

Pemanfaatan LBS dengan EOTD sendiri sebelumnya hanya sebatas Automatic 

Location Information(ALI) untuk menetukan posisi panggilan darurat seperti polisi 

dan rumah sakit. Namun pada pengembangannya bisa digunakan untuk mencari posisi 

kendaraan(mobile tracking), games, dan komunitas social di dunia maya dengan biaya 

lebih rendah. 

1.2 Perumusan Masalah 

Dalam Tugas Akhir ini akan dibahas mengenai: 

a. Bagaimana konfigurasi mobile tracking dengan metode EOTD untuk jaringan 

seluler berikut fungsi dari masing-masing perangkat? 

b. Bagaimana performansi dari sistem mobile tracking dengan metode EOTD? 
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Perancangan Sistem Mobile Tracking Berbasis  
Sistem Seluler Dengan Metode E-OTD 
  

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Pada Tugas Akhir ini batasan permasalahan antara lain: 

a. Perancangan sistem hanya meliputi konfigurasi sistem dan kebutuhan sistem. 

b. Pada Tugas Akhir ini tidak membahas realisasi atau implementasi dari system 

EOTD. 

c. Pada Tugas Akhir ini digunakan jaringan seluler Global System Mobile (GSM) 

dan tidak dibahas mengenai cara kerja jaringan GSM, mekanisme handoff, dan 

protokol. 

d. Pada simulasi uji kinerja, device selalu bisa mendeteksi sinyal dari 3 BTS di 

sekitarnya dan tinggi BTS diabaikan sehingga posisi yang diukur dalam format 2 

dimensi dan permukaan Bumi datar. 

e. Waktu pemrosesan informasi dianggap sangat kecil sehingga tidak 

mempengaruhi delay utama dari propagasi di kanal. 

f. Kecepatan device yang diamati jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya sehingga 

delay akibat kecepatan relatif diabaikan. 

 

1.4 Maksud dan Tujuan 

Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah : 

a. Merancang sistem mobile tracking dengan menggunakan metode EOTD. 

b. Mengetahui cara kerja mobile tracking EOTD dan mengetahui konfigurasi system 

dan fungsi-fungsinya. 

c. Mengetahui pengaruh frekuensi carrier, kecepatan, dan posisi terhadap 

performansi dan akurasi dari sistem positioning EOTD pada berbagai kondisi 

medan. 

 

1.5 Metodologi Penulisan 

Dalam pengerjaan tugas akhir ini, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Tahap Inisialisasi 
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Sistem Seluler Dengan Metode E-OTD 
  

Melakukan identifikasi permasalahan, pembatasan permasalahan, dan perumusan 

permasalahan. 

2. Tahap Studi Pustaka 

Melakukan studi pustaka terhadap referensi dan jurnal yang berhubungan dengan 

topik.  

3. Tahap Perancangan dan Pemodelan sistem 

Melakukan perancangan sistem dan identifikasi kebutuhan sistem. untuk analisis 

performansi dilakukan pemodelan sistem berikut asumsi-asumsi. 

4. Tahap Analisis Hasil Simulasi 

Melakukan analisis terhadap hasil simulasi berikut pengaruh dari parameter-parameter 

terhadap performansi sistem. 

5. Tahap Pengambilan Kesimpulan dan Saran 

Dari hasil analisis yang dilakukan diambil kesimpulan dan rekomendasi untuk 

realisasi sistem dan peneltian berikutnya yang berhubungan dengan topik. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I : Pendahuluan 

Dalam bab ini membahas latar belakang masalah serta pokok pembahasan 

yang akan dibahas lebih lanjut pada bab-bab selanjutnya dan juga sistematika 

penulisan tugas akhir ini. 

BAB II : Dasar Teori 

 Pada Bab ini akan dipaparkan landasan teori yang akan dipakai  dan 

digunakan pada perancangan dan pemodelan sistem . 

BAB III : Pemodelan dan Perancangan Sistem 

Pada bab ini akan dibahas mengenai konfigurasi sistem EOTD pada berbagai 

bentuk jaringan seluler dan juga dibahas cara dan prinsip  kerja dari masing-

masing perangkat yang digunakan. 
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BAB IV : Analisis dan Pembahasan 

Pada bab ini akan dibahas dan disimulasikan kinerja dari sistem EOTD pada 

berbagai kondisi medan dan kanal. Parameter kinerja yang dianalisis adalah 

akurasi dari sistem EOTD berupa kesalahan pengukuran. 

BAB V : Penutup 

  Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi atau saran. 
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BAB II 

DASAR TEORI 

2.1 Pendahuluan 

 Mobile tracking yang dimaksud dalam tugas akhir ini adalah suatu sistem yang 

digunakan untuk monitoring /mengawasi pergerakan dan posisi dari suatu mobile device. 

Sehingga dalam sistem ini ada dua komponen dasar yang harus ada, yaitu server yang 

memonitor posisi mobile device dan mobile device itu sendiri yang posisinya berubah-ubah 

tergantung dari benda yang ditanami. Pada sistem seluler Mobile Device yang dimaksud 

adalah Mobile Station(MS) itu sendiri. 

 Dalam metode positioning sendiri ada beberapa metode yang digunakan untuk 

positioning antara lain GPS,AOA,ETOA,EOTD dan lain-lain. 

2.2 Metode-Metode Positioning  

Dalam mobile tracking ada beberapa metode positioning yang bisa digunakan antara 

lain: 

 a. Signal Attenuation (Degradasi Sinyal). 

Metode ini menggunakan perhitungan penurunan level sinyal untuk memperkirakan 

jarak antara BTS(Base Transceiver Station) dan MS. Level sinyal mengalami penururnan 

dengan semakin bertambahnya jarak antara MS dan BTS. Namun level sinyal memiliki 

masalah tersendiri, yaitu adanya redaman propagasi, redaman akibat multipath dan lain-

lain. Sehingga kita tidak dapat mengandalkan keakurasian dari metode ini jika kita tidak 

dapat memperhitungkan secara tepat pengaruh redaman yang lain selain redaman akibat 

dari pertambahan jarak[7].  

 b. Time Of Arrival (TOA) dan Enhanced Time Of Arrival(E-TOA) 

TOA adalah metode penentuan lokasi dengan mengitung lama waktu perjalanan 

sinyal antara MS dan BTS dan membandingkannya dengan waktu kedatangan sinyal dari 

BTS tetangganya. Berikut adalah gambaran mengenai metode TOA : 
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T
2

Gambar 2.1 Metode Time Of Arrival (TOA). 

Keuntungan dari TOA yaitu tidak perlu melibatkan operator secara langsung. Namun 

metode ini sangat membutuhkan sinkronisasi timing yang akurat. Hasil TOA mempunyai 

performansi yang buruk karena apabila salah satu sinyal dari BTS mengalami distorsi 

atau delay maka lingkaran laterasi tidak akan bertemu pada satu titik, sehingga 

digunakan algoritma tertentu seperti ROOT MUSIC untuk meningkatkan performansi. 

 c. Angel Of Arrival (AOA). 

AOA adalah metode yang mengukur sudut kedatangan sinyal untuk menentukan 

posisi. Pada dua metode sebelumnya kecuali dibutuhkan minimal 3 BTS dan semakin 

banyak maka keakurasian akan semakin tinggi. Namun pada daerah yang rural yang 

memiliki coverage area yang sangat luas karena density yang rendah metode tersebut 

tidak dapat memberikan performansi yang baik. Sehingga untuk mengatasinya kita 

membutuhkan antena direksional / array. Titik pertemuan sudut antara BTS 

menunjukkan posisi dari MS. Sehingga 2 BTS sudah cukup untuk menerapkan metode 

ini. Tetapi penggunaan antena direksional untuk layanan selluler tidaklah tepat. 
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Gambar 2.2 Metode Angel Of Arrival (AOA). 

 d. Global Positioning System (GPS) 

Global Positioning System (GPS) adalah teknologi geolokasi yang memanfaatkan 

bantuan dari satelit yang terus memantau posisi dari GPS receiver. GPS memberikan 

informasi latitude, longitude, dan altitude dari GPS receiver.  

Berikut ini adalah arsitektur dari Teknologi GPS : 

 

Gambar 2.3 Arsitektur Dasar Teknologi GPS 

GPS terdiri dari 3 segmen : Space Segment, Control Segment, dan User Segment. 

Space segment terdiri dari 24 satelit. Setiap satelit mengirimkan sinyal yang terdiri dari 

beberapa komponen : dua gelombang sinus (frekuensi carrier), dua kode digital, dan 
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pesan navigasi. Carrier  dan kode digunakan untuk menentukan jarak satelit GPS dari 

GPS receiver. Pesan navigasi terdiri dari informasi koordinat satelit sebagai fungsi waktu. 

Control Segment terdiri dari stasiun penelusur jalannya satelit, dengan master control 

station (MCS) yang terletak di Colorado, Amerika Serikat. Tugas utama dari control 

segment adalah menelusuri jalannya satelit untuk menentukan dan memperkirakan lokasi 

satelit, integrasi sistem, data atmosfer, dan satelit almanac. 

User Segment terdiri dari user yang berasal dari kalangan militer dan masyarakat 

umum. Dengan adanya GPS receiver yang terhubung ke antena GPS, maka user dapat 

menerima sinyal yang dapat digunakan untuk menentukan posisi user di manapun user 

berada. 

Ketika GPS receiver diaktifkan, maka secara otomatis GPS receiver akan 

mentracking beberapa satelit yang berada di atasnya yang mampu diterima sinyalnya 

dengan baik. Pada saat proses tracking, dibutuhkan minimal tiga buah satelit untuk 

mendapatkan posisi yang bagus. 

Bila digunakan dua buah satelit, maka akan sulit untuk menetukan posisi user dari 

perpotongan area pemancaran, sedangkan untuk tiga buah satelit dapat terlihat 

perpotongan area pancar semakin mendekati posisi user. 

Adapun kelemahan-kelemahan dari sistem GPS antara lain: 

• GPS bekerja dengan menggunakan sinyal satelit, dimana sinyal tersebut dapat 

dilemahkan oleh gedung, kendaraan dan lain-lain jika berada dalam daerah urban. 

• Perangkat GPS membutuhkan daya yang besar sehingga waktu penggunaan 

perangkatnya lebih cepat. Hal ini kurang menguntungkan apalagi untuk aplikasi 

seperti emergency call. 

• Perangakat GPS harganya terbilang mahal untuk sebagia besar konsumen, sehingga 

penggunanya masih sedikit.  

 

 e. Assisted GPS (A-GPS) 

Teknologi GPS memiliki batasan jika receiver berada dalam suatu ruangan tertutup 

atau di daerah yang tertutup seperti daerah urban dimana banyak gedung-gedung tinggi, 

maka waktu untuk mendapatkan lokasi yang tepat – TTFF (Time To First Fix) akan lebih 
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lama. Waktu TTFF dapat mencapai 10 menit. Juga, untuk menentukan posisi, GPS 

receiver mengkomsumsi daya yang cukup besar. 

Oleh karena itu dikembangkan suatu sistem yang bernama Assisted GPS (A-GPS). A-

GPS adalah teknologi yang menggunakan assistance server untuk mengurangi waktu 

yang diperlukan dalam penentuan posisi. Yang membedakan antara A-GPS dan GPS 

biasa adalah penambahan elemen assistance server. Pada jaringan GPS biasa hanya 

terdapat satelit GPS dan GPS receiver. Sedangkan pada jaringan A-GPS, receiver 

membagi tugasnya kepada assistance server, sehingga pemrosesan lebih cepat dan lebih 

efisien dibandingkan GPS regular. 

Jika antena receiver A-GPS tidak dalam kondisi LOS, maka sinyal yang cukup dari 

beberapa satelit pun tidak tersedia. Maka, fitur dari A-GPS tidak dapat bekerja. Situasi 

yang menyebabkan A-GPS tidak dapat berfungsi antara lain : 

• Lokasi bawah tanah 

• Di dalam gedung, kereta, dan angkutan tertutup lainnya 

• Di bawah struktur atap yang terbuat dari baja 

• Di antara gedung tinggi atau di bawah kumpulan pepohonan 

• Di dekat tower radio atau televisi 

• Ketika antena AGPS tertutupi (misal : oleh tangan atau objek yang lain) atau 

menghadap ke tanah. 

• Pada temperatur yang ekstrim di luar batas pengoperasian handphone 

Satelit yang digunakan oleh handset AGPS dikontrol oleh pemerintah Amerika 

Serikat dan perubahan dalam satelit harus melalui persetujuan Department of Defense 

AGPS user Policy dan Federal Radio Navigation Plan. Perubahan ini akan 

mempengaruhi performansi fitur-fitur AGPS. 

Handphone dan server lokasi melakukan pengiriman informasi posisi melalui bearer 

jaringan wireless. Ketika user melakukan request posisi, jaringan wireless mengirimkan 

perkiraan lokasi handphone (umumnya lokasi terdekat dengan cell site) kepada server 

lokasi. Kemudian server lokasi memberikan informasi ke handphone mengenai satelit 

GPS yang relevan untuk perhitungan posisi. 
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Handphone akan membaca sinyal GPS yang cocok, menghitung jaraknya dari semua 

setelit yang berhubungan dengannya dengan mengirimkan informasi balik ke server 

lokasi. Jarak satelit GPS diperoleh dengan cara mengukur waktu pengiriman sinyal dari 

satelit GPS ke GPS receiver.[5] 

Operasi AGPS (control plane) : 

a. Request lokasi dilakukan oleh MSC atau aplikasi LBS. 

b. SMLC menentukan satelit yang relevan dari GPS Worlwide Reference Network dn 

mengirimkan assistance information ke handphone yang dituju. 

c. Handphone mengukur datangnya sinyal dari beberapa satelit dan melakukan 

perhitungan, tergantung dari kemampuan MS dan posisinya. 

d. Handphone mengirimkan data GPS yang telah terukur ke SMLC. 

e. Location center mengirimkan data posisi ke GMLC (melalui BSC dan MSC). 

f. GMLC mengirimkan data posisi ke aplikasi LBS. 

 

f. Algoritma  Enhanced Observed Time Difference(EOTD)  

EOTD adalah metode penentuan posisi dengan menggunakan TDOA (Time 

Difference of Arrival) yang berbasis pada Observed Time Difference (OTD) atau selisih 

waktu kedatangan pada sinyal downlink yang terdapat pada sistem GSM.  

 

Gambar 2.4 Struktur Sistem Positioning pada GSM 
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Penentuan posisi ditentukan dengan laterasi hiperbola. Pada EOTD ada perangkat 

tambahan yaitu Location Measurement Unit (LMU) dan Serving Mobile Location Center 

(SMLC). Secara sederhana dapat di gambarkan pada algoritma berikut: 

a. Pada EOTD semua observasi dilakukan pada sinyal downlink yang dilakukan oleh 

MS dan LMU sedangkan SMLC hanya berfungsi sebagai server yang mensinkronkan 

semua informasi yang dibutuhkan.  

b. LMU bersifat statis(posisinya tetap) dan MS bersifat mobile(posisinya berubah-ubah) 

c. Jarak BTS ke LMU tetap sehingga waktu propagasi BTS ke LMU juga tetap(tLMU-BTS) 

d. Fungsi MS adalah mengobservasi waktu saat kedatangan sinyal dari BTS(TMS) 

e. Fungsi LMU adalah mengobservasi saat kedatangan sinyal dari BTS(TLMU) sehingga 

waktu saat sinyal dikirim dari BTS(TBTS) bisa didapatkan lewat persamaan:  

tLMU-BTS = TLMU - TBTS  �  TBTS = TLMU - tLMU-BTS    (2.1) 

f. LMU mengirim informasi waktu saat sinyal dikirim dari BTS(TBTS) ke MS 

g. MS mendapatkan waktu propagasi BTS ke MS(tMS-BTS) lewat persamaan : 

tMS-BTS = TMS - TBTS      (2.2) 

 

Gambar 2.5 Proses Kedatangan Sinyal ke LMU dan BTS 

h. Dari 3 BTS yang diobservasi oleh MS dan LMU akan didapatkan 3 buah tMS-BTS. 

 

Gambar 2.6 Ilustrasi laterasi Hiperbola pada Jaringan GSM 

MS 

Mobile 

BTS 

LMU 
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TMS TLMU 

TBTS 
tMS-BTS 

tLMU-BTS 
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i. Posisi dari MS dapat diketahui dari 2 buah persamaan hiperbola: 

(tMS-BTSa - tMS-BTSb )x c =da,b= ���� �  ��	  
  ��� �  ��	− ��� �  ��	  
  �� �  ��	  (2.3) 

(tMS-BTSa - tMS-BTSc )x c = da,c =���� �  ��	  
  ��� �  ��	− ���� �  ��	  
  ��� �  ��	  (2.4) 

Atau bisa juga menggunakan perhitungan berikut, metode ini ada 3 waktu dasar hasil 

pengukuran, yaitu: 

a. Observed Time Difference (OTD) adalah interval waktu penerimaan sinyal oleh MS 

antara dua BTS yang berbeda. 

OTD=T2 – T1     (2.5) 

T2= Waktu saat sinyal dari BTS 2 diterima oleh MS. 

T1=Waktu saat sinyal dari BTS 1 diterima oleh MS. 

b. Real Time Difference (RTD) adalah interval sinkronisasi relatif antara 2 BTS pada 

pengirian timeslot yang sama. Jika RTD=0 berarti jaringan BTS telah tersinkronisasi 

sempurna,dengan kata lain BTS satu dengan yang lainnya mengirimkan sinyal pada 

saat yang bersamaan. RTD ini didapatkan dari hasil perhitungan LMU dan dikirim ke 

MS. 

RTD = TB2 – TB1    (2.6) 

TB2= Waktu saat sinyal dari BTS 2 dikirim. 

TB1=Waktu saat sinyal dari BTS 1 dikirim. 

 

Gambar 2.7 Pengukuran OTD dan RTD oleh MS dan LMU 
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c. Geometric Time Difference(GTD) adalah interval waktu yang diukur oleh MS antara 

dua burst dari dua BS karena perbedaan geometris. Jika kita melambangkan d1 sebagai 

panjang jalur propagasi antara MS dengan BTS 1 dan d2 sebagai panjang jalur 

propagasi antara MS dengan BTS 2[8], maka: 

   d1,2=��� � �����

�
     (2.7) 

Dimana c adalah kecepatan cahaya, maka: 

   GTD = OTD – RTD      (2.8) 

 

Gambar 2.8 Hubungan antara GTD,OTD dan RTD 

2.3 Laterasi Hiperbola 

Pada EOTD diperlukan minimal 3 BTS, yang menghasilkan dua GTD yang didapat 

dari GTD BTS 1 dengan 2 dan GTD BTS 1 dan 3, maka posisi MS(x,y) dapat diketahui lewat 

persamaan: 

Ri,j=  ���� �  ��	  
  ��� �  ��	− ���� �  ��	  
  ��� �  ��	  = di,j 

     22
ii

2
i

2
i y   x.y 2Y -.x 2X - Y  X +++= - 

22
jj

2
j

2
j y   x.y 2Y -.x 2X - Y  X +++     (2.9) 

dij   = GTD x c = d2 – d1= selisih jarak MS ke BTS i dan BTS j 

(X i,Yi) = Koordinat posisi BTS i 

(x,y)  = Koordinat Posisi MS 
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Untuk medapatkan solusi dari persamaan 2.9 akan digunakan algoritma Chan. 

Diketahui :  

1ii,1 R -R  R =  

11, RRR ii +=  

2
11,

2 )( RRR ii +=         (2.10) 

Persamaan 2.10 juga dapat dituliskan seperti ini : 

22222
111,

2
1, ..2..2..2 yxyYxXYXRRRR iiiiii ++−−+=++   (2.11) 

Dengan mengurangkan (2.9) pada i=1 dari 2.11 maka akan menghasilkan 

yYxXKKRRR iiiii ..2..2..2 1,1,111,
2

1, −−−=+     (2.12) 

Dengan 11,11,
22 dan   , YYYXXXYXK iiiiiii −=−=+=  

Solusi untuk persamaan di atas dapat dihasilkan dengan beberapa metode, namun 

pada proyek akhir ini akan digunakan Algoritma Chan dengan cara kerja yang akan 

dijelaskan sebagai berikut. 

Setelah mendapatkan 2 jarak selain jarak MS ke BTS yang sedang melayaninya, 

posisi x dan y dapat diselesaikan dengan dalam bentuk 1R dari persamaan berikut: 
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Setelah mendapatkan nilai x dan y dengan variabel1R , kemudian persamaan (2.13) 

disubtitusikan ke dalam persamaan (2.10) dengan n = 1, sehingga akan menghasilkan 

persamaan kuadrat dalam1R . Setelah didapatkan akar-akar persamaannya, masukkan kembali 

nilai 1R  yang positif ke dalam persamaan (2.13) untuk mendapatkan solusi x dan y. 

Algoritma Chan dipilih karena menghasilkan solusi linear yang tertutup[5]. 

2.4 Model Kanal 

Efek dari berbagai jenis kanal telah dianalisis secara mendetail untuk aplikasi sistem 

komunikasi tetapi baru sedikit yang dianalisis pengaruhnya terhadap Location Based 

Service(LBS). Efek dari kondisi kanal yang buruk akan menyebabkan dropcall atau kualitas 

suara yang buruk pada layanan komunikasi suara sedangkan pada LBS akan menyebabkan 

penyimpangan atau ketidakakurasian posisi.[8] 

Pada kondisi lingkungan multipath, sinyal yang diterima bisa direpresentasikan oleh 

persamaan: 

r���� � � α��t�e�!"#�$�%
&'(                                      (2.14) 

Dimana: 

α��t� adalah faktor redaman dalam sinyal yang diterima oleh path ke n 

"��t� adalah beda fase pada sinyal path ke n dari delay relatif dari path yang telah 

ditentukan, "��t� � 2πf+τ��t� dan τ��t� adalah delay propagasi pada path ke n.  

Pada tugas akhir ini kanal yang akan digunakan adalah kanal jenis Rayleigh dimana 

tidak terdapat sinyal Line of Sight(LOS). Kanal Rayleigh Flat fading adalah kanal dengan 

banyak jumlah path sehingga berlaku teorema limit pusat dan r���� akan dimodelkan sebagai 

sebuah sinyal komplex hasil dari proses gausian. BW(Bandwidth) dari kanal ini lebih tinggi 

dari BW sinyal dan kanal mempunyai Gain konstan dan respon fasa linear. Delay spread 

lebih rendah daripada periode bit sinyal. Time coherence didapatkan dari persamaan 

berikut[5]: 

    T+ � (..	/
01

        (2.15) 

Dimana fm adalah frekuensi Dopler maximum yang didapatkan dari persamaan : 
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                                               f2 � 3
λ

cosφ       (2.16) 

v = kecepatan MS, 

 λ = panjang gelombang carrier, 

 φ = sudut yang dibentuk antara arah kecepatan MS dengan kedatangan sinyal. 

Sedangkan pdf untuk distribusi Rayleigh diberikan oleh persamaan berikut: 

     p8�9� � :
σ� e�;�/	σ�

     (2.17) 

σ	= time-average power yang diterima 

 

2.5 Kanal Fisik dan Kanal Logic pada GSM 

Setiap time slot pada carrier tertentu merupakan sebuah kanal fisik yang 

mentransmisikan baik data user maupun data signaling. Transmisi dari kedua tipe dari data 

yang diatur oleh kanal logic yang dipetakan pada kanal fisik berdasarkan skema yang telah 

didefinisikan. Untuk layanan circuit switch, speech dan data ditransmisikan oleh Traffic 

Channel(TCH) yang memungkinkan data rate hingga 13 kbps.Seorang pelanggan terpetakan 

pada sebuah TCH pada carrier downlink maupun uplink selama dilakukan hubungan.  Untuk 

GPRS yang menggunakan packet-switched data dibawa oleh Packet Data Traffic 

Channel(PDTCH), Yang secara dinamis terpetakan pada banyak pelanggan selama transmisi 

berlangsung. Untuk mendapatkan data rate yang lebih tinggi,beberapa PDTCH bisa 

digabung,yang disebut operation multislot. Kanal logic TCH dan PDTCH dipetakan pada 

sebuah kanal fisik sehingga ada satu frame TDMA untuk setiap TCH dan PDTCH dan 

sebaliknya. 

Untuk transmisi data signaling lebih rumit. GSM mendefinisikan 10 kanal signaling 

dan GPRS membutuhkan 7 kanal tambahan. Kanal tersebut digunakan untuk paging, location 

update, pertukaran data pengukuran untuk persiapan handover,koreksi frekuensi,dan lain-lain. 

Secara umum,kanal signaling dikategorikan menjadi dua yaitu kanal signaling broadcast dan 

point-to-point. Yang broadcast dikirimkan hanya pada carrier downlink, contohnya Paging 

Channel(PCH) untuk paging subscriber dalam cell pada lokasi routingnya dan broadcast 

Control Channel(BCCH). Sedangkan BCCH menginformasikan semua terminal tentang 
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konfigurasi air interface dari cell. BCCH berisi informasi mengenai seperti cell allocation 

baik yang sedang aktif maupun tetangga, Location Area Identifier (LAI) dan Cell Identifier 

(CI) dan beberapa kanal signaling struktural yang lain. Sedangkan yang point-to-point 

digunakan baik untuk transmisi downlink maupun uplink.Kanal signaling digunakan untuk 

mempersiapkan transmisi radio atau mengatur transmisi yang sedang berlangsung. 

Pemetaan kanal logic untuk signaling pada kanal fisik adalah hal yang rumit. Pada 

dasarnya, kanal signaling membutuhkan data rate yang labih rendah dari pada kanal trafik 

dan oleh karena itu akan membuang sumberdaya untuk menyediakan bagi seluruh timeslot 

per frame untuk tiap-tiap kanal signaling. Oleh karena itu multiple kanal signaling berbagi 

timeslot berdasarkan pola yang sudah didefinisikan menurut struktur multiframe. Ada banyak 

pilihan cara dan konfigurasi agar bisa menemukan kanal signaling pada konstelasi carrier dan 

timeslot pada cell yang mengandung BCCH. Sehingga, semua terminal dalam sebuah cell 

pasti menerima BCCH dan menganalisis data yang dikandungnya. BCCH selalu 

ditransmisikan pada timeslot pertama pada carrier downlink yang pertama.pada cell 

allocation. Semua kanal baik fisik maupun logic,diatur oleh BSC yang terhubung pada BTS 

yang sedang serving. BCCH ditransmisikan terus menerus dengan secara full power.[4] 

 

Gambar 2.9 Struktur Frame Signalling GSM[2] 
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BAB III 

PERANCANGAN DAN PEMODELAN SISTEM 

 

Pada bagian ini akan dibahas perancangan sistem meliputi kebutuhan sistem, fungsi-

fungsi perangkatnya, dan rekomendasi realisasi atau implementasi. Bagian kedua akan 

membahas skenario simulasi yang akan menguji  kinerja dari sistem mobile tracking dengan 

EOTD pada kondisi propagasi yang sudah didelay. 

3.1 Perancangan Sistem 

Bagian ini berisi konfigurasi-konfigurasi dan fungsi dari perangkat yang dibutuhkan pada 

sistem mobile tracking dalam EOTD. 

3.1.1 Konfigurasi BTS 

Seperti pada gambar 2.1 dan 2.2, pada E-OTD, diperlukan minimal 3 buah BTS yang 

terdeteksi oleh MS dan LMU. Untuk E-OTD yang menggunakan BTS sebagai referensi 

posisi, konfigurasi geografis akan menentukan performansi dari penentuan posisi. Geometri 

3 BTS yang baik untuk positioning adalah dimana semua BTS mempunyai jarak yang sama 

satu dengan yang lain. Sedangkan geometri  yang buruk untuk positioning adalah apabila 

jarak antar BTS terlalu dekat dengan salah satu dan jauh dari yang lain[8]. Gambar 3.1.a dan 

b memberikan contoh ilustrasi dari pernyataan di atas. 

  

Gambar 3.1 a dan b, a. Geometri BTS yang baik untuk positioning, b. Geometri 

BTS yang buruk untuk positioning[8] 
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Sehingga untuk realisasi sistem E-OTD, apabila MS mampu mendeteksi lebih dari 3 BTS 

maka bisa dipilih dari 3 BTS yang mempunyai geometri yang bagus sesuai kriteria di atas. 

3.1.2 Konfigurasi LMU 

Fungsi dari LMU adalah mengetahui kapan BTS mengirimkan sinyal dan 

mengirimkan informasi tersebut ke MS, sehingga MS bisa menghitung waktu propagasi 

sinyal. Oleh karena itu LMU harus mempunyai kemampuan sebagai berikut: 

a. LMU bisa berupa perangkat yang bisa menerima dan mengirim sinyal ke BTS 

namun posisinya tetap, dan berfungsi menscan kedatangan semua sinyal dari BTS 

yang terdeteksi.  

b. LMU harus memiliki kemampuan mengolah data tentang sinyal yang dikirimkan 

oleh BTS – BTS yang terdeteksi olehnya dan mampu untuk mengirimkan data-

data tersebut ke MS baik itu lewat SMS maupun layanan data lainnya. Sehingga 

pasti ada delay pengiriman informasi dari LMU ke MS yang memperlambat 

proses penentuan posisi.  

c. LMU harus berada pada posisi dimana dia bisa mendeteksi sebanyak mungkin 

BTS namun pada implementasinya bisa melekat ke BTS agar lebih mudah dalam 

distribusi daya. 

3.1.3 Konfigurasi MS 

MS harus mempunyai kemampuan sebagai berikut: 

a. Harus bisa mengambil data mengenai waktu kedatangan sinyal dari minimal 3 

BTS. 

b. Mampu untuk menerima informasi dari LMU mengenai waktu pengiriman sinyal 

dari BTS-BTS. 

c. Mampu  mengolah  data yang diterima dan menampilkan hasil dari pengolahan 

data tersebut dalam bentuk koordinat ataupun bentuk posisi dalam peta hal ini bisa 

direalisasikan dalam sebuah aplikasi dalam bentuk program java atau Symbian 

C++. 
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d.  Untuk Layanan E-911 dimana ada SMLC(Serving Mobile Location Center) yang 

harus mengetahui posisi MS yang melakukan panggilan, maka MS harus 

mempunyai kemampuan untuk mengirimkan data mengenai posisi hasil 

pengolahan data ke SMLC. 

3.1.4 Konfigurasi SMLC 

SMLC adalah server yang berfungsi menerima request dari User/Subscriber selain itu 

juga berfungsi merequest informasi dari Mobile Device dan LMU. Karena itu 

kebutuhan sistem untuk sistem mobile device ini yang harus dipenuhi SMLC antara 

lain: 

a. mempunyai akses ke core network GSM sehingga dapat menerima informasi yang 

direquest user melalui handset secara langsung , mampu mengirimkannya kembali 

ke user yang merequest, dan mampu merequest informasi dari Mobile Device. 

b. mampu menampilkan dan mengolah informasi yang direquest oleh MS dalam 

bentuk peta geografis dalam standar Sistem Informasi Geografis(SIG). 

c. Mampu melakukan sinkronisasi antara Mobile Device dengan Jaringan saat terjadi 

Handoff. 

3.2 Rekomendasi Realisasi dan Implementasi Sistem 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai kebutuhan sistem yang dibutuhkan untuk 

Mobile tracking dengan metode EOTD terutama pada bagian kanal logic dan waktu 

pemrosesan. 

a. Skenario Kinerja Sistem 

Pada sistem yang akan dibangun, sistem adalah server milik pihak ketiga yang 

bekerja sama dengan operator yang merequest posisi dari Device-device yang berupa 

MS yang ditanamkan pada sebuah kendaraan atau dibawa user/subscriber. Berikut 

adalah skenario kebutuhan sistem untuk melakukan 1 kali request posisi. 

1. SMLC meminta posisi MS dan menghubungi LMU untuk mengirim informasi ke MS. 

2. LMU yang terus-menerus mendeteksi waktu pengiriman sinyal, menerima sinyal 

request dari Server dan mengirimkan  informasi tersebut ke MS, informasi tersebut 

bisa disimpan di SLMC atau  langsung ke MS. 
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3. MS menerima request dari server dan men-scan waktu kedatangan sinyal dari BTS-

BTS yang terdeteksi. 

4. MS dan LMU mengirim informasi mengenai RTD dan OTD ke SMLC kemudian 

mengkalkulasi posisi nya. 

5. Posisi hasil kalkulasi dikirimkan ke MS yang meminta. 

6. Server menerima posisi MS. 

Atau secara grafis dapat digambarkan pada gambar berikut: 

time User/Subsccriber MS LMU SMLC/Server 
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2 
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Gambar 3.2 timeline kinerja sistem mobile tracking 

keterangan:             

 

Server 
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LMU aktif 
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kedatangan sinyal 
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Mencatat waktu 
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terdekat 

Menghitung 

waktu pengiriman 

sinyal 

Kirim hasil 

penghitungan ke 
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SMLC menghitung 
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data 

MS request 

User terima 
SMLC 

menampilkan 

atau mengirimkan 
MS terima 

MS yang direquest Posisinya MS yang merequest Posisi 
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b. Kanal Logika yang Dibutuhkan 

Sesuai kebutuhan di atas, maka berikut adalah layanan dan kanal yang bisa 

digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi di atas. 

1. Request server ke LMU dan MS, bisa menggunakan SMS dengan format tertentu 

atau berupa data GPRS yang berisi perintah tertentu yang sudah di standarkan. 

Server bisa berupa PC yang terhubung ke internet sehingga bisa mengakses data 

GPRS atau bisa dibuat SMS gateway untuk menerima data dari SMS. 

2. Kanal logic yang akan discan kedatangannya oleh LMU dan MS adalah kanal 

BCCH, karena kanal ini pasti ada setiap awal timeslot secara periodis. Sehingga 

sampling posisi minimal dilakukan setiap periode tertentu jika waktu proses 

penghitungan yang lainnya diabaikan. BCCH selain dari periodenya, juga dipilih 

karena informasi yang dikandungnya sangat penting untuk positioning seluler 

yaitu Cell Id BTS yang mengirimkannya. 

3. Untuk pengiriman data kedatangan sinyal BTS, LMU bisa menggunakan layanan 

SMS atau GPRS jika diinginkan biaya yang lebih murah. 

4. Begitu juga pengiriman data hasil perhitungan dari MS, bisa menggunakan SMS 

atau pengiriman data GPRS. 

Untuk komunikasi antar perangkat sebaiknya digunakan layanan GPRS karena 

lebih murah dibandingkan SMS dan juga untuk data informasi yang berukuran kecil, 

kecepatannya akan tinggi. Alternatif lainnya adalah dengan menyediakan timeslot 

khusus atau kanal khusus metode di atas. 

Hambatan yang muncul adalah penentuan koordinat BTS dan Cell Id suatu 

BTS yang oleh operator, data tersebut sangat rahasia, tetapi data tersebut bisa 

diambil lewat survey langsung ke lapangan. Namun, untuk realisasi belum 

dimungkinkan karena perlu adanya SMLC yang belum ada di Indonesia dan modul 

pada MS untuk membaca cell id dan Time Slot masih bersifat tertutup sehingga 

memerlukan Izin dan kerjasama dari pihak pengembang sistem operasi pada 

Handset. 
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3.3 Skenario Simulasi 

Pada bagian ini akan dilakukan simulasi positioning EOTD untuk menguji 

keakurasian positioning EOTD pada model kanal urban dalam hal ini digunakan model 

kanal urban 3GPP. Parameter yang diubah antara lain kecepatan MS, frekuensi Carrier, 

dan geometri BTS. 

3.3.1 Metode Simulasi Penentuan Posisi 

Berikut ini adalah diagram alir simulasi yang akan dilakukan. 

 

Gambar 3.3 Alur Kerja Simulasi 

Inisialisasi Posisi awal MS dan kecepatan v 
x(t)=fx(t) dan y(t)=fy(t) 

Inisialisasi posisi BTS 1,2 dan 3 dan 
koordinat LMU dan frek carrier 

Hitung jarak LMU ke masing-masing BTS 

Cari delay propagasi(Tp) dan tambahkan 
dengan delay error(Te) 

Dapatkan delay 
error dari 

crosscorrelation 
sinyal(Te) 

Dapatkan RTD12 dan RTD13 dari LMU 

Dapatkan dapatkan 
doppler shift(fd) 
dari v dan frek 

carrier 

Dapatkan OTD12 dan OTD13 dari MS 

Dapatkan GTD = OTD - RTD 

Dapatkan 2 selisih jarak d=GTD x c 

Masukkan dalam 2 persamaan 
hiperbola 

Dapatkan posisi MS dari titik temu dari 
hiperbola Xm dan Ym 

Cari jarak(L) antara hasil perhitungan dengan 
koordinat pada inisialisasi 
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Gambar 3.4 konfigurasi MS dan BTS 

3.3.2 Inisialisasi Posisi MS 

Pada simulasi ini, diawali dengan inisiali posisi. pada MS diam, fungsi posisi 

MS, yaitu x=0 dan y =0.  

Sedangkan pada MS bergerak,fungsi posisi MS bergerak lurus pada salah satu 

BTS digunakan fungsi parameter terhadap waktu yaitu y(t)=v*t+10, x(t)=0 dengan t 

dalam sekon, berarti MS bergerak kearah BTS 1 dengan kecepatan 10 m/s dan 20 m/s 

sesuai gambar 3.4 dan asumsi LMU berada ditengah. 

3.3.3 Pengiriman sinyal dari BTS 

Sesuai gambar 3.4, BTS 1 berada pada posisi (0,2000), BTS 2 pada 

posisi(1732,-1) ,dan BTS 3 pada posisi (-1732,-1) dalam meter. Sedangkan pada 

simulasi MS diam, posisi MS pada  koordinat(1,1) meter sedangkan LMU berada 

pada posisi (0,0). Tinggi BTS diabaikan. 

3.3.4 Penghitungan Delay Waktu 

Pada simulasi ini, diasumsikan LMU mampu menghitung waktu awal 

pengiriman burst secara ideal sehingga tidak ada error akibat multipath yang 

dirasakan oleh LMU. Waktu pengiriman informasi dari LMU ke MS diasumsikan 

tidak ada. 

Y 

X 



25 

 

Perancangan Sistem Mobile Tracking Berbasis  
Sistem Seluler Dengan Metode E-OTD 
  

Untuk MS diam, delay propagasi yang dihitung dari delay propagasi yang 

sebenarnya ditambah dengan delay error akibat multipath seperti pada gambar 

berikut. 

Gambar 3.5 ilustrasi Kanal 

Tiap BTS akan mengirimkan sinyal data burst, dan melewati kanal sehingga 

terdistorsi dan terdelay akibat multipath. Sehingga delay sinyal yang diterima adalah 

jumlah dari delay propagasi ditambah dengan delay error akibat multipath. 

  T = T p+ Te 

T = delay yang diterima oleh MS 

Tp= Delay propagasi yang sebenarnya = jarak MS-BTS / c 

Te = Delay error akibat multipath 

Te bisa dicari melalui crosscorrelation dari sinyal input dengan sinyal terima[8]. 

Dimana Te adalah saat dimana waktu dimana nilai crosscorrelation maksimum. 

 

Gambar 3.6 Penghitungan Delay Error 

T tersebut adalah hasil pengamatan terhadap satu BTS oleh MS yang akan 

dimasukkan ke persamaan 2.2 untuk mencari tMS-BTS. 

Sinyal Input dari BTS 

sepanjang 577us, 

x(t)=u(t)-u(t-577us) 

Kanal Rayleigh 
Model Urban 

3GPP h(t) 

Sinyal output dari BTS 

diterima oleh MS 

y(t)=x(t)*h(t) 

0                      Te 



26 

 

Perancangan Sistem Mobile Tracking Berbasis  
Sistem Seluler Dengan Metode E-OTD 
  

Metode yang digunakan sama dengan penghitungan untuk MS diam, tapi ada 

parameter kanal yang nilainya berubah yaitu frekuensi dopler(fd), untuk MS diam, 

fd=0. sedangkan untuk MS bergerak dengan kecepatan v terhadap arah tertentu maka, 

fd untuk masing-masing kanal dari 3 BTS akan berbeda sesuai dengan fd relative 

terhadap BTS yang ditentukan oleh sudut/arah kecepatan terhadap BTS sesuai 

persamaan (2.16). 

Penentuan Doppler Shift untuk MS Bergerak Lurus 

Pada simulasi MS akan bergerak lurus dari titik (0,10), ke titik (0,135.6) 

dengan kecepatan 20 m/s. sehingga fd terhadap salah satu BTS untuk tiap waktu 

didefinisikan sebagai berikut: 

 

Gambar 3.7 Pemodelan sistem untuk MS bergerak lurus 

Sehingga untuk menentukan fd pada model di atas,bisa ditentukan lewat formula berikut: 

Ѳ(t)  = cos -1  (
����������

�����������	
�������	)      3.1 

Fd  = 
�.��� Ѳ���

λ
        3.2 

Dimana  Ym(t) dan Xm = posisi MS pada sumbu X dan Y 

  Yb dan Xb = posisi BTS 

Ѳ 

Xm 

Ym(t)=20t 

Yb 

Xb 

Vm 
Vd 
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  Ѳ(t) = sudut yang dibentuk oleh arah kecepatan MS dan arah datang sinyal 

  λ = panjang gelombang frequensi carrier 

  Fd = frekuensi doppler 

 

3.4 Konfigurasi kanal 

Dalam Tugas Akhir ini tipe kanal yang digunakan adalah kanal Rayleigh yang antara 

MS dan BTS tidak saling melihat atau tidak ada Line of Sight(LOS). Pada Tugas Akhir 

ini error delay akibat multipath dibangkitkan secara random. Sedangkan pengaruh 

frekuensi doppler pada kanal diasumsikan hanya berasal dari kecepatan MS sedangkan 

pada MS diam Doppler Spread dari lingkungan diasumsikan 3 Hz dengan frekuensi 

carrier 1800MHz. Sedangkan model kanal yang digunakan adalah model 3GPP untuk 

urban dengan spesifikasi sebagai berikut: 

Tabel 3.1 konfigurasi Kanal Urban 3GPP 
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3.4.2 Penentuan tingkat akurasi 

Pada simulasi ini posisi tingkat akurasi dinyatakan dalam jarak(Km) yang diukur dari 

selisih jarak antara hasil simulasi dengan hasil sebenarnya. Pada simulasi akan 

dilakukan 100 kali sampling. 

L = ��Ys � Y�� � �Xs � X��      3.3 

L = jarak Kesalahan Pengukuran 

Xs,Ys = Posisi MS hasil simulasi 

X,Y = Posisi MS yang sebenarnya 
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BAB IV 

ANALISIS KINERJA SISTEM DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil simulasi, mulai dari hasil simulasi untuk 

kondisi ideal pada berbagai geometri BTS, pembangkitan delay pada berbagai nilai doppler 

shift maksimum dan pengaruhnya pada delay yang dibangkitkan, analisis terhadap hasil 

simulasi pada MS bergerak pada kecepatan 10 m/s, analisis terhadap hasil simulasi pada MS 

bergerak pada kecepatan 20 m/s, dan perbandingan hasil simulasi EOTD dengan metode  

positioning lainnya. 

 

4.1 Hasil simulasi pada kondisi ideal 

Berikut adalah grafik sampel dari 1000 kali sampling posisi dengan metode EOTD. Simulasi 

dilakukan pada kondisi dimana MS bisa mendeteksi semua sinyal yang datang dari BTS 

dengan geometri bagus (0,2000 m), (-1732,1;-1000 m), dan (1732,1;-1000 m). Sampling 

dilakukan pada titik diantara koordinat -500 m – 500 m pada koordinat horisontal dan -500 m 

– 500 m pada koordinat vertikal. Pada posisi horisontal dilakukan 10 kali sampling dan 

vertikal 100 kali sampling sehingga total 1000 kali sampling. 

 

 

 

Gambar 4.1  Kesalahan pengukuran pada kondisi ideal pada geometri BTS yang bagus 

rata2 3.82E-10 m 

max 1.45E-9 m 

min 0 
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Dari grafik atas, dapat disimpulkan, terjadi kesalahan pengukuran sebesar rata-rata 3.82E-13 

Km. hal tersebut murni diakibatkan presisi dari software yang digunakan. Namun kesalahan 

pengukuran tersebut sangat kecil bahkan bisa diabaikan. Nilai tersebut bisa bervariasi 

tergantung dari presisi dari software dan hardware yang digunakan. Sedangkan grafik berikut 

merupakan performansi sistem pada geometri buruk yaitu (0,2000),(1732,1;-1000), dan (0; -

1732,1). 

 

Gambar 4.2  Kesalahan pengukuran pada kondisi ideal pada geometri BTS yang buruk 

 

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan untuk geometri BTS yang buruk mempunyai kesalahan 

pengukuran yang lebih besar yaitu rata-rata 5.27754E-10 m begitu juga statistik lainnya, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa akurasi untuk geometri buruk akan menghasilkan 

performansi yang buruk pula. 

 

4.2 Hasil Simulasi Untuk Pembangkitan Delay 

Pada simulasi ini akan dijalankan program pembangkit delay sebanyak 100 kali untuk 

doppler shift maksimum maximum bernilai dari 6 Hz dan 10Hz sampai 100Hz dengan selisih 

kenaikan 10Hz. 

Gambar berikut adalah hasil dari simulasi pada frekuensi 6 Hz. 

Rata-rata 5.27754E-10 m 

max 2.23721E-9 m 

min 0 
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Rata-rata = 3.88E-07 s 

Maksimum = 4.06E-07 s 

Minimum = 3.69E-07 s 

Dev. Standar = 1.86E-08 s 
 

Gambar 4.3 statistik delay pada doppler shift maksimum 6 Hz 

Hasil dari simulasi di atas akan digunakan pada pembangkitan delay pada posisi diam. 

Dari delay diatas senilai dengan rata-rata 116 meter, maksimum 121 meter, minimum 110 

meter, dan simpangan baku 5,56 meter. 

 

Gambar 4.4 Grafik Delay Terhadap Frekuensi 

 Dari gambar 4.4 adalah grafik rekapitulasi simulasi MS diam pada frekuensi 6-100 

Hz. Hasil lengkapnya bisa dilihat pada lampiran 1. Dari grafik di atas, dapat disimpulkan 

bahwa delay maksimum didapatkan, mulai pada frekuensi 20 Hz yaitu 2.03 µs, selanjutnya 

nilai delay maksimum bervariasi namun tidak melebihi nilai maksimum tersebut. Sedangkan 

nilai delay minimum cenderung stabil pada 0,369 µs. Karakteristik pengaruh doppler shift 
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maksimum akan terlihat pada nilai rata-rata delay, setelah mencapai rata-rata maksimum pada 

frekuensi 30Hz, delay rata-rata akan cenderung konstan pada nilai rata-rata 0,879 µs. 

Kesimpulan yang dapat diambil bahwa doppler shift maksimum suatu kanal tidak 

berpengaruh pada nilai delay tapi berpengaruh pada keacakan variasi nilai delay pada suatu 

kanal dan pada frekuensi tertentu delay akan mengalami saturasi dimana nilai delay tidak 

akan meningkat secara tajam namun berfluktuasi pada nilai tertentu, dalam simulasi di atas 

frekuensi saturasi ada pada range > 20-30 Hz. Hal ini akan berpengaruh nantinya pada 

pengaruh kecepatan MS pada delay, karena frekuensi merupakan fungsi kecepatan dan fungsi 

posisi seperti pada persamaan 3.2. 

4.3 Analisis Hasil Simulasi Pada MS Diam 

 Berikut akan dibahas mengenai hasil simulasi performansi EOTD pada MS diam. 

Program dijalankan sebanyak 100 kali, dengan posisi MS diam pada titik (1,1)m, kondisi 

kanal menggunakan doppler shift maksimum 6 Hz yang membangkitkan delay seperti pada 

gambar 4.3 yang senilai dengan jarak eror yang dihasilkan tiap – tiap BTS sekitar 110-121 

meter. 

 

Gambar 4.5 Posisi hasil simulasi dengan posisi yang sebenarnya dalam meter 
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 Gambar di atas menyatakan posisi hasil simulasi yang sudah didelay oleh kondisi 

kanal Rayleigh urban 3GPP. Gambar diatas terdiri atas 100 titik hasil simulasi. Dari delay 

yang dibangkitkan oleh kanal untuk MS diam yang senilai dengan 110-121 meter untuk tiap-

tiap BTS, setelah dimasukkan persamaan hiperbola untuk EOTD, didapatkan selisih dari 

posisi yang sebenarnya dengan posisi hasil simulasi berkisar 6.6e-14 meter sampai dengan 

14.8 meter dengan rata-rata kesalahan pengukuran 8.02 meter. Adapun grafik distribusi dan 

statistik simpangan kesalahan pengukuran selengkapnya bisa dilihat pada gambar 4.6. 

Rata-rata =  
8.022774 Meter 

Maksimum =  
14.80057 Meter 

Minimum =  
6.6E-14 Meter 

Dev. Standar =  
4.452433 Meter 

 

Gambar 4.6 statistik jarak kesalahan pengukuran pada MS diam 

4.4 Analisis simulasi pada MS bergerak dengan kecepatan 10m/s(36 Km/jam)  

Pada bagian ini dilakukan simulasi MS bergerak dengan kecepatan 36 Km/jam selama 

6,28 sekon dari titik (0,10) meter ke (0;72,8) meter pada 3 macam frekuensi carrier yaitu 900 

MHz, 1800 MHz ,dan 1900 MHz. Pada simulasi ini kecepatan MS diasumsikan hanya 

mempengaruhi doppler shift maksimum dan kecepatan relatif terhadap gelombang 

elektromagnet diabaikan. 
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 a.  b. 

 

c. 

Gambar 4.7 hasil simulasi dengan posisi sebenarnya dalam meter, 

a. 900 MHz, b. 1800 MHz, dan c. 1900 MHz 

 Dari gambar di atas, dapat dilihat tidak ada perubahan signifikan pada jarak kesalahan 

pengukuran pada tiap frekuensi. Frekuensi 900 MHz jika disubtitusikan pada persamaan 2.16 

maka akan senilai dengan doppler shift maksimum 30 Hz yang berakibat delay yang 

dibangkitkan dari tiap-tiap BTS akan berakumulasi, sedangkan pada bagian 4.1 sendiri telah 

disimpulkan bahwa pada doppler shift maksimum lebih dari 20 Hz maka nilai delay yang 

dibangkitkan oleh sistem akan bervariasi di bawah nilai 2,03 µS atau di bawah 609 meter.  
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Karena doppler shift maksimum berbanding lurus dengan frekuensi carrier maka 

untuk frekuensi 1800 MHz dan 1900 MHz maka doppler shift maksimum pada frekuensi 

tersebut pasti di atas 30 Hz. sehingga hasil dari delay yang dibangkitkan pada frekuensi 

tersebut tidak akan berbeda jauh dan akan berpengaruh pada jarak simpangan yang 

dibangkitkan. Berikut analisis mengenai pengaruh frekuensi carrier untuk lebih lengkapnya. 

 

Rata-rata =  
152.2518 Meter 

Maksimum =  
330.0425 Meter 

Minimum =  
4E-15 Meter 

Dev. Standar =  
101.4014 Meter 

 

Gambar 4.8 statistik jarak kesalahan pengukuran pada MS pada frekuensi carrier 900 

MHz 

 

Gambar 4.9 Statistik kesalahan pengukuran pada berbagai frekuensi carrier(R=2 Km) 

 Grafik diatas menggambarkan bahwa semakin besar frekuensi carrier maka 

simpangan rata-rata akan cenderung konstant setelah mengalami nilai maksimum pada 

doppler shift 20-30 Hz. Sesuai kesimpulan pada bagian 4.2 bahwa ketika doppler shift 

maksimum diatas 20-30 Hz maka simpangan jarak dari tiap BTS akan mulai konstan pada 
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nilai dibawah 609 meter. MS berkecepatan 10 M/s pada Frekuensi carrier 900 MHZ sendiri 

senilai dengan doppler shift 30Hz sedangkan pada frekuensi 1800 MHz dan 1900 MHz tentu 

akan mempunyai doppler shift lebih besar daripada 30 Hz sehingga simpangan jarak akan 

cenderung konstan sesuai grafik diatas yaitu rata-rata diantara 142-152 m. 

 

4.5 Analisis simulasi pada MS bergerak dengan kecepatan 20m/s(72 Km/jam) 

Pada bagian ini dilakukan simulasi MS bergerak dengan kecepatan 72 Km/jam selama 

6,28 sekon dari titik (0,10) meter ke (0;135,6) meter pada 3 macam frekuensi carrier yaitu 

900 MHz, 1800 MHz ,dan 1900 MHz. pada simulasi ini kecepatan MS diasumsikan hanya 

mempengaruhi doppler shift maksimum dan kecepatan relatif terhadap gelombang 

elektromagnet diabaikan. 

 

a. b.  
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c.  

Gambar 4.10 hasil simulasi dengan posisi sebenarnya dalam meter, 

a. 900 MHz, b. 1800 MHz, dan c. 1900 MHz 

 Grafik di atas tidak berbeda jauh dari hasil simulasi untuk kecepatan MS 10 m/s (36 

Km/jam). Seperti pada kesimpulan pada bagian sebelumnya, hasil di atas diakibatkan oleh 

doppler shift maksimum yang dibangkitkan oleh MS berkecepatan 20 m/s (72 Km/jam) yang 

senilai dengan 60 Hz yang lebih besar dari frekuensi 20-30 Hz sehingga masuk pada range 

delay konstan/saturasi sehingga simpangan akan tetap bervariasi namun tidak signifikan. 

  Grafik berikut menggambarkan pengaruh frekuensi carrier terhadap data statistik 

jarak simpangan. 

 

Rata-rata =  
151.8494 Meter 

Maksimum =  
337.2461 Meter 

Minimum =  
5.7E-14 Meter 

Dev. Standar =  
64.09995 Meter 

 

Gambar 4.11 statistik jarak kesalahan pengukuran pada MS pada frekuensi carrier 900 

MHz 

 

Gambar 4.12 Statistik kesalahan pengukuran pada berbagai frekuensi carrier(R=2Km) 
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Hasil di atas tidak berbeda jauh pada kecepatan 10 m/s, hal ini disebabkan karena 

doppler shift pada kecepatan 20 m/s lebih besar dari pada 20-30 Hz, sehingga termasuk pada 

range dengan jarak simpangan maksimum yang cenderung berfluktuasi pada nilai tertentu. 

Hal tersebut bisa dilihat dari simpangan jarak simpangan rata-rata pada  frekuensi 800 MHz, 

1800MHz, dan 1900MHz yang simpangannya relatif turun dan akan mencapai rata-rata yang 

konstan karena sudah di atas 20-30 Hz, nilai pada kecepatan 20 m/s mempunyai rata-rata 

106-151 m. 

4.6 Perbandingan Performansi dengan beberapa Metode yang lain 

Berikut ini akan ditampilkan perbandingan performansi metode penentuan lokasi pada 

jaringan sistem komunikasi seluler dalam beberapa karya ilmiah sebelumnya. 

Tabel 4.1 Perbandingan Beberapa metode Positoning 

No Metode Spesifikasi kanal Kompleksitas Kesalahan 
Pengukuran 

 
Sumber 

1 EOTD Rayleigh, Kanal 
urban 3GPP, jari-
jari BTS=2 Km, 
fd=6 Hz, MS Diam 

 
Pada GSM perlu 
tambahan LMU 

0-14.8 meter Hasil 
simulasi 

2 EOTD  Rayleigh, Kanal 
dengan 5 paths,jari-
jari=2 Km, fd=6Hz, 
MS Diam 

 
Pada GSM perlu 
tambahan LMU 

0.31-48.8 meter [8] 

3 ETOA 
dengan 
Algoritma 
Root 
MUSIC 

NLOS, Kanal 
Urban 3GPP, jari-
jari=2 Km, MS 
Diam 

Memerlukan 
algoritma  

tambahan jika 
terjadi Error 

0-318.58 meter [4] 

      
Tabel di atas memperlihatkan beberapa hasil metode positioning yang dilakukan 

sebelumnya. Pada no 1, adalah hasil simulasi yang dilakukan pada kanal urban 3GPP , dan 

yang kedua adalah hasil dari simulasi EOTD pada model kanal rayleigh dengan 5 path yang 

mempunyai spesifikasi sama hanya berbeda model kanal. Kanal urban 3GPP menghasilkan 

kesalahan pengukuran maksimum 14.8 meter dan minimum mendekati 0 meter sedangkan 

pada kanal dengan 5 path menghasilkan kesalahan minimum 0.31 meter dan maksimum 48.8 

meter. Dari 2 percobaan EOTD di atas dapat disimpulkan bahwa yang berpengaruh signifikan 

terhadap delay dan kesalahan pengukuran adalah model kanal sedangkan doppler shift, sesuai 

kesimpulan sebelumnya, hanya berpengaruh pada keacakan. Dari kolom EOTD 1 dan 2, kita 
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mendapatkan spesifikasi kanal yang sama selain pada tap gain vector dan delay vector yang 

berbeda dihasilkan range delay yang berbeda, dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi 

range delay secara signifikan adalah gain vector dan delay vector yang merupakan 

representasi dari path-path sinyal pada kanal multipath, bukan doppler shift. 

Pada baris ketiga, merupakan hasil percobaan dengan kanal urban 3GPP dengan 

metode ETOA dengan hasil minimum sangat kecil yang mendekati 0 meter sedangkan 

kesalahan maksimum 318.58 meter. Dapat disimpulkan untuk positioning MS diam dengan 

performansi paling bagus adalah EOTD, hal tersebut terjadi karena EOTD hanya 

menggunakan 2 kurva hiperbola untuk laterasi sedangkan ETOA menggunakan 3 kurva 

lingkaran sehingga kemungkinan terjadi kesalahan untuk EOTD lebih kecil. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil simulasi dan studi beberapa karya ilmiah sebelumnya maka analisis 

kerja dan kebutuhan sistem untuk sistem mobile tracking dengan metode EOTD pada kanal 

urban adalah sebagai berikut: 

1. Untuk kanal konfigurasi Geometri BTS yang sama, dengan posisi mobile device diam 

maka performansi metode EOTD adalah yang terbaik di antara performansi metode 

positioning yang lain pada sistem seluler. Hal ini disebabkan EOTD menggunakan 

laterasi 2 kurva hiperbola sehingga kesalahan pengukuran dapat diminimalisasi yaitu 

diantara 0-14,8 m. Sedangkan pada metode yang lain menggunakan 3 kurva lingkaran 

yang membutuhkan metode optimasi dan regresi agar dapat menghasilkan posisi yang 

menghasilkan 0- 318,58 m. 

2. Besar delay untuk konfigurasi propagasi sinyal tidak dipengaruhi oleh doppler shift. 

Doppler shift hanya berpengaruh pada keacakan/randomness dari variasi nilai delay. 

Hal ini berakibat pada range kesalahan pengukuran yang sebanding dengan delay. 

Range kesalahan delay juga tidak dipengaruhi oleh doppler shift pada doppler shift 6-

10 Hz dengan delay diantara 0,369 µs – 0,406 µs dan pada frekuensi 20-100 Hz 

berkisar diantara pada rata-rata 0.879 µs. 

3. Untuk kecepatan yang jauh lebih kecil dari kecepatan gelombang, maka pengaruh 

kecepatan pada kondisi kanal hanya pada nilai doppler shift. Sedangkan doppler shift 

sendiri tidak mempunyai pengaruh signifikan pada range kesalahan pengukuran maka 

kecepatan device hanya akan berpengaruh pada ke-acakan/randomness nilai 

kesalahan pengukuran pada kondisi kecepatan 10 m/s mempunyai rata-rata kesalahan 

142-152 m dan pada 20 m/s mempunyai rata-rata 106-151 m. 

4. Delay vector dan Gain vector berpengaruh pada range nilai kesalahan pengukuran. 

Keduanya merupakan representasi dari path-path sinyal pada kanal multipath untuk 

model urban 3GPP menghasilkan 0 - 14,8 m sedangkan pada kondisi kanal 5 path 

menghasilkan 0,31-48,8 meter. 
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5.2 Saran dan rekomendasi 

1. Perlu dicari korelasi antara konfigurasi kanal dengan nilai delay atau kesalahan 

pengukuran maksimum. 

2. Untuk implementasi dimungkinkan dilakukan dengan kerja sama dengan operator. 

Implementasi layanan ini dapat digunakan untuk aplikasi handset maupun untuk 

monitoring kendaraan. Untuk aplikasi lebih lanjut bisa digunakan untuk Games 

online, aplikasi e-community dengan administrasi data base untuk para usernya,dan 

sebagainya. 
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Lampiran A 

Grafik Hasil Simulasi untuk pembangkitan delay 

 

Rata-rata =  
3.95E-07 S 

Maksimum =  
4.06E-07 S 

Minimum =  
3.69E-07 S 

Dev. Standar =  1.68E-08 S 

 

statistik delay pada doppler shift maksimum 10 Hz 

 

Rata-rata =  
7.96E-07 S 

Maksimum =  
2.03E-06 S 

Minimum =  
3.69E-07 s 

Dev. Standar =  
5.3E-07 s 

 

statistik delay pada doppler shift maksimum 20 Hz 

 

Rata-rata =  
7.96E-07 S 

Maksimum =  
2.03E-06 S 

Minimum =  
3.69E-07 s 

Dev. Standar =  
5.3E-07 s 

 

statistik delay pada doppler shift maksimum 30 Hz 



 

Rata-rata =  
9.5E-07 S 

Maksimum =  
1.88E-06 S 

Minimum =  
3.69E-07 s 

Dev. Standar =  
4.41E-07 s 

 

statistik delay pada doppler shift maksimum 40 Hz 

 

Rata-rata =  
9.29E-07 S 

Maksimum =  
1.99E-06 S 

Minimum =  
3.69E-07 s 

Dev. Standar =  
4.04E-07 s 

 

statistik delay pada doppler shift maksimum 50 Hz 

 

Rata-rata =  
9.02E-07 S 

Maksimum =  
1.92E-06 S 

Minimum =  
3.69E-07 s 

Dev. Standar =  
3.73E-07 s 

 

statistik delay pada doppler shift maksimum 60 Hz 



Rata-rata =  
8.81E-07 S 

Maksimum =  
1.92E-06 S 

Minimum =  
3.69E-07 s 

Dev. Standar =  
3.51E-07 s 

 

statistik delay pada doppler shift maksimum 70 Hz 

 

Rata-rata =  
8.47E-07 S 

Maksimum =  
1.66E-06 S 

Minimum =  
3.69E-07 s 

Dev. Standar =  
3.25E-07 s 

 

statistik delay pada doppler shift maksimum 80 Hz 

 

Rata-rata =  
8.15E-07 S 

Maksimum =  
1.7E-06 S 

Minimum =  
3.69E-07 s 

Dev. Standar =  
3.23E-07 s 

 

statistik delay pada doppler shift maksimum 90 Hz 



Rata-rata =  
8.15E-07 S 

Maksimum =  
1.7E-06 S 

Minimum =  
3.69E-07 s 

Dev. Standar =  
3.23E-07 s 

 

statistik delay pada doppler shift maksimum 100 Hz 

 

  



kesalahan pengukuran pada kec 10 m/s 

 

Rata-rata =  
152.2518 Meter 

Maksimum =  
330.0425 Meter 

Minimum =  
4E-15 Meter 

Dev. Standar =  
101.4014 Meter 

 

statistik jarak ketidakakurasian pada MS pada frekuensi carrier 900 MHz 

 

Rata-rata =  
152.7806 Meter 

Maksimum =  
353.0116 Meter 

Minimum =  
7.264846 Meter 

Dev. Standar =  
70.42426 Meter 

 

statistik jarak ketidakakurasian pada MS pada frekuensi carrier 1800 MHz 

 

Rata-rata =  
142.8657 Meter 

Maksimum =  
268.936 Meter 

Minimum =  
8.5E-14 Meter 

Dev. Standar =  
66.88627 Meter 

 

statistik jarak kesalahan pengukuran pada MS pada frekuensi carrier 1900 MHz 

kesalahan pengukuran pada kec 20 m/s 



 

Rata-rata =  
151.8494 Meter 

Maksimum =  
337.2461 Meter 

Minimum =  
5.7E-14 Meter 

Dev. Standar =  
64.09995 Meter 

 

statistik jarak ketidakakurasian pada MS pada frekuensi carrier 900 MHz 

 

Rata-rata =  
106.0588 Meter 

Maksimum =  
217.1117 Meter 

Minimum =  
7.183268 Meter 

Dev. Standar =  
58.44524 Meter 

 

 statistik jarak ketidakakurasian pada MS pada frekuensi carrier 1800 MHz 

 

Rata-rata =  
106.815 Meter 

Maksimum =  
292.7757 Meter 

Minimum =  
7.165141 Meter 

Dev. Standar =  
65.76748 Meter 

 

statistik jarak ketidakakurasian pada MS pada frekuensi carrier 1900 MHz 

Lampiran B 



Kode pembangkit delay 

function  [tau]=delay(fdr,xm,ym,xb,yb);  
% delay generator%delay(fdr,xm,ym,xb,yb)  
%fdr=frekuensi dopler  
%xm,ym=koordinat ms  
%xb,yb=koordinat bts  
clc;  
  
urban3gppdb=[-5.7 -7.6 -10.1 -10.2 -10.2 -11.5 -13. 4 -16.3 -16.9 -17.1 -
17.4 -19 -19 -19.8 -21.5 -21.6 -22.1 -22.6 -23.5 -2 4.3];  
urban3gpptau=[0 0.217*1e-6 0.512*1e-6 0.514*1e-6 0. 517*1e-6 0.674*1e-6 
0.882*1e-6 1.23*1e-6 1.287*1e-6 1.311*1e-6 1.349*1e -6 1.533*1e-6 1.535*1e-6 
1.622*1e-6 1.818*1e-6 1.836*1e-6 1.884*1e-6 1.943*1 e-6 2.048*1e-6 2.140*1e-
6];  
ts=3.692e-8;  
if  abs(fdr)<3  
    fd=6;  
else  
    fd=fdr;  
end  
%sinyal = awgn(sinyal,100,'measured');  
%sigmag=1.2;  
%dop=Doppler.gaussian(sigmag);  
kanal3=rayleighchan(ts,abs(fd),urban3gpptau,urban3g ppdb);  
kanal3.StoreHistory=1;  
kanal3.ResetBeforeFiltering=0;  
dur=0:2*pi/(100-1):2*pi; %GSM mempunyai Rb 270 ksymbol/s periode 
simbol=3.7uS  
sinyal=sin(dur); %;heaviside(t)-heaviside(t-576e-6);  
for  jml=1:26 %jumlah symbool 26  
    sinyal=[sinyal sin(dur)];  
end  
sinyal=[sinyal zeros(1,100)];  
iterasi=round(100*rand(1));  
if  iterasi==0  
    iterasi=1;  
end  
%tau=1:1:100;  
for  g=1:iterasi  
    sinyalrx=filter(kanal3,sinyal);  
    %xc=xcorr(sinyal,sinyalrx);  
    %plot(t,sinyal,'y-',t,sinyalrx,'g-');  
    tau=finddelay2(sinyal,sinyalrx)*ts;  
    if  fd<0  
        tau=-tau;  
    end  
end  
%[a,dly]=max(xc);  
%figure;  
%subplot(311),plot(sinyal) ;  
%subplot(312),plot(sinyalrx) ;  
%subplot(313),plot(xc);  
jarak=sqrt((xm-xb)^2+(ym-yb)^2);  
if  jarak<200  
    tau=0;  
end  

Source Code E-OTD 



clc  
index=1;  
for  i=-500:1000/(10-1):500 % 100 kali sampling dalam waktu 2*pi detik  
for  j=-500:1000/(100-1):500  
    %inisialisasi  
  
x=i;  
y=j;  
xBTS1=000;yBTS1=2000;  
xBTS2=2000*cos(2*pi*(330/360));yBTS2=2000*sin(2*pi* (330/360)); %1732.1 ,-
1000  
xBTS3=2000*cos(2*pi*(270/360));yBTS3=2000*sin(2*pi* (270/360)); %0,-2000  
  
c=300000000;  
f=900000000;  
  
xLMU=0;yLMU=0;  
  
TBTS1=0;  
TBTS2=0;  
TBTS3=0;  
  
xLMU=0;  
yLMU=0;  
%penetuan jarak LMU ke BTS  
L1=sqrt((xBTS1-xLMU)^2+(yBTS1-yLMU)^2);  
L2=sqrt((xBTS2-xLMU)^2+(yBTS2-yLMU)^2);  
L3=sqrt((xBTS3-xLMU)^2+(yBTS3-yLMU)^2);  
%lama waktu dari BTS ke LMU  
tL1=L1/c; %+delay(0,0,0,2000,0);  
tL2=L2/c; %+delay(0,0,0,1000*sqrt(3),-1000);  
tL3=L3/c; %+delay(0,0,0,1000*-sqrt(3),-1000);  
%waktu kedatangan sinyal BTS ke LMU  
TL1=TBTS1+tL1;  
TL2=TBTS2+tL2;  
TL3=TBTS3+tL3;  
%waktu saat siyal dikirim BTS, hasil observasi LMU  
T1=TL1-L1/c;  
T2=TL2-L2/c;  
T3=TL3-L3/c;  
%jarak BTS k MS yg sebenarnya  
D1=sqrt((xBTS1-x)^2+(yBTS1-y)^2);  
D2=sqrt((xBTS2-x)^2+(yBTS2-y)^2);  
D3=sqrt((xBTS3-x)^2+(yBTS3-y)^2);  
%waktu saat kedatangan sinyal BTS ke MS hasil obser vasi MS  
TM1=TBTS1+(D1/c); %+delay(0,x,y,000,2000));  
TM2=TBTS2+(D2/c); %+delay(0,x,y,1000*sqrt(3),-1000));  
TM3=TBTS3+(D3/c); %+delay(0,x,y,1000*-sqrt(3),-1000));  
%durasi waktu kedatangan sinyal  
tM1=TM1-T1;  
tM2=TM2-T2;  
tM3=TM3-T3;  
%jari2 untuk EOTD sirkular  
r1=tM1*c;  
r2=tM2*c;  
r3=tM3*c;  
%jarak untuk EOTD hiperbolik  
d21=(tM2-tM1)*c;  
d23=(tM2-tM3)*c;  
%posisi  



syms xM yM;  
%[X Y]=solve((xM-xBTS1)^2+(yM-yBTS1)^2-r1^2,(xM-xBT S2)^2+(yM-yBTS2)^2-
r2^2);  
[m n]=solve(((xM-xBTS2)^2+(yM-yBTS2)^2)^0.5-sqrt((x M-xBTS1)^2+(yM-
yBTS1)^2)-d21,sqrt((xM-xBTS2)^2+(yM-yBTS2)^2)-sqrt( (xM-xBTS3)^2+(yM-
yBTS3)^2)-d23);  
Xb(index)=double(m);  
Yb(index)=double(n);  
index=index+1;  
end  
end  

 



LAMPIRAN C 

Format Informasi yang dikirim 

a. Request dari User ke ke SLMC untuk posisi MS tertentu 

ID yang merequest(no HP atau yg lain) 

ID yang dicari posisinya(no HP atau yg lain) 

Waktu saat merequest posisi 

Informasi yang lain.. 

b. Request SLMC ke MS yang posisinya dicari 

ID yang merequest(no HP atau yg lain) 

ID yang dicari posisinya(no HP atau yg lain) 

Waktu saat merequest posisi  

Informasi yang lain.. 

c. Request SLMC ke LMU 

ID yang dicari posisinya(no HP atau yg lain) 

Waktu saat merequest posisi 

Informasi yang lain.. 

Informasi yang lain.. 

d. Informasi dari MS ke SLMC(jika proses penghitungan dilakukan di SLMC) 

ID yang dicari posisinya(no HP atau yg lain) 

Waktu saat merequest posisi 

Waktu kedatangan sinyal BTS A ke MS ID frame A 

Waktu kedatangan sinyal BTS B ke MS ID frame B 

Waktu kedatangan sinyal BTS C ke MS ID frame C 

e. Informasi dari LMU ke SLMC(jika proses penghitungan dilakukan di SLMC) 

ID yang dicari posisinya(no HP atau yg lain) 

Waktu saat merequest posisi 

Waktu pengiriman sinyal BTS A ke LMU ID frame A 

Waktu pengiriman sinyal BTS B ke LMU ID frame B 

Waktu pengiriman sinyal BTS C ke LMU ID frame C 

f. Informasi dari LMU ke MS(jika proses penghitungan dilakukan di MS) 

ID yang dicari posisinya(no HP atau yg lain) 

Waktu saat merequest posisi 

Waktu pengiriman sinyal BTS A ke LMU ID frame A 

Waktu pengiriman sinyal BTS B ke LMU ID frame B 

Waktu pengiriman sinyal BTS C ke LMU ID frame C 

g. Informasi dari MS ke SLMC 

ID yang dicari posisinya(no HP atau yg lain) 

Waktu saat merequest posisi 

Posisi MS yang direquest 1 Waktu sample 1 



Posisi MS yang direquest 2 Waktu sample 2 

Posisi MS yang direquest 3 Waktu sample 3 

 

h.  Jawaban dari SLMC ke MS yang Merequest(jika proses penghitungan 

dilakukan di SLMC) 

ID yang dicari posisinya(no HP atau yg lain) 

Waktu saat merequest posisi 

Posisi MS yang direquest 1 Waktu sample 1 

Posisi MS yang direquest 2 Waktu sample 2 

Posisi MS yang direquest 3 Waktu sample 3 

 


