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Abstrak: Pada tugas simulasi ini digunakan Simulink MATLAB untuk membuat rangkaian tracking dan 

akuisisi pada penerima CDMA. Dengan delay sebanyak 10 satuan, maka akan rubah-rubah parameter 

gain dan pole  pada loop filter untuk mendapatkan variasi tegangan setelah akuisisi lebih kecil ±5x10
-4

. 

Kemudian dirubah juga parameter perioda integrasi pada Integrator dan juga parameter amplituda 

pada Sinyal Ramp generator untuk mendapatkan nilai yang optimal sehingga didapatkan waktu 

akuisisi yang paling cepat. 
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I. PENDAHULUAN 

CDMA (Code Division Multiplexing Access) merupakan salah satu teknik yang menggunakan spread 

spectrum. Pada bagian sinkronisasi sistem penerima CDMA diperlukan rangkaian Tracking dan Akuisisi. 

Rangkain Tracking digunakan untuk memperkecil delay sehingga kurang dari range agar bisa di Akuisisi. 

Rangkaian Akuisisi akan menjadikan PN code yang dipakai pada sisi penerima sinkron dengan PN code 

yang dipakai pada sinyal yang datang. 

 

II. SIMULINK MODEL 

 

Rangkaian Akuisi dan Tracking dibuat pada Simulink bisa dilihat pada gambar 2.1. Detail rangkaian 

Akuisisi dan Tracking bisa dilihat pada gambar 2.2. 



 

Gambar 2.1. Rangkaian Akuisi + Tracking dan Generator Masukan Kode Gold 

 

Gambar 2.2. Rangakaian Akuisi dan Tracking pada Simulink MATLAB 

 

III. HASIL SIMULASI  

 

3.1.  Waktu Akuisi dan Variasi Tegangan Setelah Akuisi sebelum Merubah Parameter Loop Filter, 

Waktu Integrasi dan Amplituda Ramp 

Pertama transport delay pada rangkaian Gold_Code_Gen_Input dari asalanya 0,5 dirubah menjadi 0, 

karena jika tidak dirubah maka waktu akuisisi akan menjadi lama sekitar 7700 satuan untuk delay pada 

rangkaian akuisisi + tracking 10 satuan.  



Pada simulasi bagian pertama adalah melihat waktu akuisi dan variasi amplituda setelah akuisisi untuk 

delay waktu 10 satuan dan dengan sinyal ramp amplitudo 0,2 dan periode 128, perioda integrasi 320 

dan 45, serta parameter loop filter yaitu  

 

Dari hasil simulasi maka didapatkan waktu akuisisi dicapai pada 1134 satuan bisa dilihat pada gambar 

3.1 

 

Gambar 3.1. Tracking dan Akuisisi untuk Gain 0,01 dan Pole 0,1 

Variasi Tegangan saat tracking selesai yaitu seperti ditunjukkan pada gambar 3.2 yaitu sebesar  

• Maksimum 6.5 x 10
-4

 

• Minimum -4.5 x 10
-4

 



 

Gambar 3.2. Variasi tegangan setelah akuisisi tercapai 

3.2.  Mengubah Parameter Gain dan Pole pada Loop Filter untuk memperbaiki respon transient 

dengan variasi tegangan + 5 x 10
-4

 

 

3.2.1. Perubahan  Gain pada Loop Filter 

 

Mengubah nilai gain dari loop filter akan mengubah nilai variasi tegangan dari VCC. Kompensasi 

perubahan gain ini adalah waktu tracking menuju kestabilan. 

Pada nilai gain besar, kestabilan lebih cepat tercapai. Akan tetapi, pada nilai gain besar, variasi tegangan 

pada saat stabil juga besar.  

Berikut hasil simulasi mengurangi variasi tegangan dengan mengubah gain. Saat fungsi transfer (loop 

filter) diset pada 
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Dapat terlihat bahwa proses tracking menuju stabil lebih lama daripada sebelumnya. Jika pada saat gain 

bernilai 0.01, tracking stabil pada sekitar 1500 satuan, dengan nilai gain 0.005, tracking memerlukan 

waktu sekitar 2000 satuan untuk stabil bisa dilihat pada gambar 3.3. Variasi tegangan pada saat stabil 

adalah antara +3.3 x 10
-4

 dan -2.3 x 10
-4

 bisa dilihat pada gambar 3.4. 



 

Gambar 3.3. Tracking dan Akuisi untuk Gain 0,05 dan Pole 0,1 

 

Gambar 3.4. Variasi Amplituda pada saat stabil untuk Gain 0,005 dan Pole 0,1 

Saat fungsi transfer (loop filter) diset pada 
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Dapat terlihat bahwa proses akuisisi menuju stabil lebih lama daripada sebelumnya. Akuisisi 

memerlukan waktu hampir 5000 satuan untuk mencapai stabil bisa dilihat pada gambar 3.5. Variasi 

tegangan yang dihasilkan adalah antara +6 x 10
-5

 dan -4.7 x 10
-5

 bisa dilihat pada gambar 3.6. 

 

Gambar 3.5. Tracking dan Akuisisi untuk Gain 0,001 dan Pole 0,1 

 

Gambar 3.6. Variasi Amplituda ketika stabil untuk Gain 0,001 dan Pole 0,1  



3.2.2. Perubahan nilai Pole 

 

Mengubah nilai pole juga memberikan pengaruh terhadap variasi tegangan VCC. Kompensasinya 

pengubahan nilai pole adalah waktu tracking menuju kestabilan. Untuk nilai gain 0,01 dan pole 0,5 

bisa dilihat di gambar 3.7. Didapatkan respon transient dengan variasi tegangan maksimum            

2,8 x 10
-4

 dan minimum -1,6 x 10
-4

 bisa dilihat pada gambar 3.8. 
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Gambar 3.7. Tracking dan Akuisi untuk Gain 0,01 dan Pole 0,5  



 

Gambar 3.8. Variasi Tegangan ketika Stabil untuk Gain 0,01 dan Pole 0,5 

 

3.3.3. Variasi Gain dan Pole 

Gain Pole Waktu Akuisi Waktu Stabil Tegangan 

Maximum 

Tegangan 

Minimum 

0,02 0,1 1134 1903 1,7x10
-3 

-0,9x10
-3 

0,01 0,1 1134 1588 6,5x10
-4 

- 4,5x10
-4 

0,009 0,1 1134 1700 5,82x10
-4 

-4x10
-4 

0.008 0,1 1134 1700 5,2x10
-4 

-3,6x10
-4 

0.0075 0,1 1134 1800 4,8x10
-4 

-3,4x10
-4 

0,007 0,1 1134 2000 4,5x10
-4 

-3,1x10
-4 

0,005 0,1 1134 2400 3,3x10
-4

 -2,3x10
-4 

0,001 0,1 1134 8000 6x10
-5 

-4,7x10
-5 

0,01 0,2 1134 2500 5,2x10
-4 

-3,3x10
-4 

0,01 0.25 1134 3000 4,6x10
-4 

-2,83x10
-4 

0,01 0,3 1134 3000 4x10
-4 

-2,6x10
-4 

0,01 0,5 1134 4500 2,8x10
-4 

-1.6x10
-4 

Tabel 3.1. Variasi Gain dan Pole terhadap Waktu Akuisisi, Waktu Stabli dan Amplituda Maximum dan 

Minimum. 

Dari simulasi dengan bermacam nilai gain dan pole bisa dilihat bahwa perubahan gain dan pole pada 

loop filter tidak merubah waktu akuisisi. Untuk mendapatkan variasi amplituda ketika stabil yang lebih 

kecil bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dengan menurunkan gain atau menaikkan pole. Menurunkan 

gain dan menaikkan pole ini akan meningkatkan waktu stabil ketika akuisisi. Untuk mendapatkan variasi 



amplituda lebih kecil daripada ±5x10
-4

 diperoleh waktu yang lebih cepat untuk stabil adalah dengan 

mengecilkan gain. Grafik perubahan nilai amplituda terhadap perubahan gain ketika pole 0,1 bisa dilihat 

pada gambar 3.9. 
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Gambar 3.9. Variasi Amplituda terhadap perubahan gain untuk pole bernilai 0,1 

3.3.   Merubah Parameter Waktu Integrasi dan Amplituda Ramp untuk Mendapatkan Waktu Akuisisi 

yang Paling Cepat 

3.3.1. Skenario pertama, memperkecil threshold decision pada integrate and dump 

 

Melihat profile korelator akuisi (integrate and dump). Berikut hasil pengamatan pada gambar 3.10 

profile keluaran integrate and dump dengan sampel sampai dengan 15000 satuan. 

 



Gambar 3.10. Profile keluaran integrate and dump dengan sampel sampai dengan 15000 satuan 

Sistem korelator menunjukkan dengan delay 10 satuan, respon tegangan tertinggi pertama berada pada 

waktu kurang lebih 1100 satuan. Dengan melihat profil tersebut, masih dimungkinkan menurunkan 

threshold decision dari komparator.  

Dengan menurunkan threshold menjadi 50 (awalnya 100) didapatkan waktu akuisisi 1084. Terjadi 

perbaikan waktu sebesar 1134-1084 = 40 satuan, bia dilihat pada gambar 3.11 

 

Gambar 3.11. Tracking dan Akuisisi jika Treshold dirubah menjadi 50 

 

3.3.2. Skenario kedua, memperbesar amplitude fungsi ramp dengan disertai menaikkan periode 

integrasi (integrate and dump).  

 

Berikut profile dari integrator setelah diubah amplitude fungsi ramp menjadi 0.4 (awalnya 0.2) dan 

periode integrasi menjadi 640 (awalnya 320) pada gambar 3.12. 

 



 

Gambar 3.12. Profile pada Integrator ketika amplituda ramp dinaikkan dari  0,2 menjadi 0,4 

Dengan memasang threshold decision pada 100, waktu akuisisi yang diperlukan adalah 602 satuan. 

Perbaikan waktu yang dicapai 1134 – 602 = 532 satuan bisa dilihat pada gambar 3.13. 

 

 

Gambar 3.13. Tracking dan Akuisisi ketika amplituda ramp dinaikkan dari 0,2 menjadi 0,4 

 

 



3.3.2. gabungan dari dua scenario, memperkecil threshold dan memperbesar waktu integrasi disertai 

memperbesar amplitude fungsi ramp. 

 

Dengan memperkecil threshold menjadi 50 (awalnya 100) ,memperbesar waktu integrasi menjadi 640 

(awalnya 32) dan amplitude fungsi ramp menjadi 0.4 (awalnya 0.2) didapat waktu akuisisi 552. Terjadi 

perbaikan waktu 1134 – 552 = 582 satua bisa dilihat pada gambar 3.14. 

 

Gambar 3.14. Tracking dan Akuisisi dengan merubah parameter Intergrator dan Ramp 

 

KESIMPULAN 

1. Merubah gain dan pole pada loop filter tidak merubah waktu akuisisi. Mengecilkan variasi amplituda 

ketika stabil adalah dengan cara mengecilkan gain dan/atau menaikkan nilai pole. Mengecilkan gain 

untuk memperoleh amplituda dibawah ±5x10
-4

 memberikan waktu stabil yang lebih cepat daripada 

menaikkan nilai pole pada loop filter. Dalam hal ini, terjadi trade-off antara waktu tracking dan 

perubahan nilai pole/gain.  

2. Mempercepat waktu sinkronisasi dapat dilakukan salah satunya dengan mempercepat waktu akuisisi. 

Dengan akusisi semakin cepat, waktu sinkronisasi juga semakin cepat. Mempercepat waktu akuisisi 

dengan skenario memperbesar tegangan VCC (output fungsi ramp) dapat dilakukan dengan 

mempertimbangkan periode pengambilan keputusannya (integrate-and-dump period).  



3. Dalam implementasi, waktu akuisisi dan tracking mempengaruhi waktu sinkronisasi dan secara tidak 

langsung mempengaruhi jumlah bit atau message yang tidak diperhitungkan selama proses sinkronisasi 

berlangsung. 
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