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Abstrak
Block diagonalization adalah teknik linier precoding untuk kanal broadcast (downlink) pada sistem multi user
MIMO dengan banyak antena yang mentransmisikan banyak data pada setiap pengguna sedemikian rupa hingga
tidak terdapatnya interferensi di sembarang penerima. Block diagonalization (BD) mengubah kanal multi-user
multi-input multiple output (MU-MIMO) menjadi kanal paralel single-user MIMO (SU-MIMO) tanpa inter-user
interference (IUI). Jika setiap penerima memiliki banyak antena, interferensi antar antenna dapat dihapus
menggunakan detektor MIMO. Hasil simulasi penerapan detektor Zero Forcing (ZF) dan Minimum Mean-Squared
Error (MMSE) pada MU-MIMO dengan BD Precoding menunjukkan bahwa kinerja sistem dari detektor ZF dan
MMSE untuk skema antena pemancar-penerima =2x2 berbanding lurus dengan peningkatan jumlah pengguna.
Untuk skema antena pemancar-penerima = 4x4, perbedaan kinerja detektor ZF dan MMSE hampir 1,5 dB. Pada
simulasi ini deretan input data dimodulasi menggunakan modulator 16-QAM sebelum pemrosesan BD Precoding.

Kata kunci: multi user MIMO, Block diagonalization (BD), Zero Forcing (ZF), Minimum MeanSquared Error(MMSE).
1.

Untuk kanal broadcast (downlink) Gaussian
MU-MIMO, telah dibuktikan di[H. Weingarten, Y.
Steinberg, and S. Shamai, (2006)] bahwa Dirty Paper
Coding (DPC) [M. Costa, (1983)] dapat menghapus
interferensi, dan membuktikan bahwa kapasitas
sebuah kanaldengan interferensi sama nilainya
dengan kanal tanpa interferensi jika pemancar sudah
mengenali sinyal interferensinya atau jika di
pemancar dilakukan proses penghapusan awal
interferensi (pre-cancellation) melalui proses
precoding di sisi pemancar. Tetapi kelemahan dari
DPC adalah komputasi pada proses encoding dan
decoding membutuhkan waktu yang lama dan
kompleks. Setelah mengetahui kekurangan teknik
DPC dan untuk mempertahankan nilai kapasitas
sepertipada DPC, dikembangkan teknik Block
diagonalization (BD) [Q. Spencer and M. Haardt,
(2002)][L. U. Choi and R. D. Murch, (2004)]. Teknik
BD mengubah sebuah kanal downlink MU-MIMO
menjadi beberapa kanal downlink Single UserMIMO (SU-MIMO) secara paralel tanpa interferensi

Pendahuluan

Peningkatan efisiensi spektrum pada sistem
MIMO didasarkan pada pemanfaatan teknik
diversitas ruang (atau antena) pada sisi pemancar dan
penerima [G. Foschini and M. Gans, (1998)].
Peningkatan pengguna aktif dalam sistem MIMO
mendorong banyak peneliti mengembangkan single
user-MIMO (SU-MIMO) menjadi sistem multi userMIMO (MU-MIMO). Pada skenario downlink,
sebuah Base Station (BS) atau access point (AP)
dengan banyak antena mengirimkan deretan data
secara simultan ke beberapa pengguna. Setiap
pengguna juga memiliki banyak antena.Tidak seperti
sinyal yang diterima pada sistem single user (SUMIMO), sinyal yang diterima oleh pengguna lain
pada sistem multi user-MIMO (MU-MIMO) tidak
hanya dipengaruhi oleh noise dan interferensi antar
antena, tetapi juga dipengaruhi oleh multiuser
interference (MUI).
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sinyal yang dikirim

sinyal pengguna lain. Sinyal dari setiap pengguna
diproses di pemancar dengan menggunakan sebuah
matriks
precoding
sebelum
dipancarkandengan menempatkan semua matriks
kanal pengguna lain pada null space. Sehingga
interferensi dari pengguna secara efisien dibuat nol.
Jika matriks-matriks kanal dari semua pengguna
dikenali dengan lengkap di pemancar, maka setiap
pengguna memiliki kanal yang bebas dari interferensi.

K

= ∑ 𝐖k 𝐱 k

(1)

k=0

dengan :
Wk= matriks precoding pengguna ke-k,
xk= sinyal yang ditransmisikan ke pengguna
ke-k.

Jika setiap pengguna memiliki banyak antena,
maka akan menerima beberapa replika sinyal dari
masing-masing
antena
penerima,
sehingga
diperlukan
detektor
untuk
menghilangkan
interferensi antar antena pada setiap pengguna.
Beberapa detektor MIMO yaitu Maximum
Likelihood (ML), Zero Forcing (ZF), Minimum
Mean-Square Error (MMSE) [L. U. Choi and R. D.
Murch, ( 2004)].

Sinyal ditransmisikan melalui kanal transmisi
dengan teknik Spatial Multiplexing, dengan teknik
Spatial Multiplexing deretan data akan dipecah
(multiplex) sejumlah antenna pemancar menjadi subdata. Setiap sub-data akan dikirimkan oleh satu
antena.
Setelah melalui kanal wireless, sinyal yang
diterima direpresentasikan sebagai persamaan
(2)[Y.S. Cho, J. Kim, and W.Y. Yang, (2010)] ;

Penelitian ini mengembangkan simulasi
penerapan detektor ZF dan MMSE pada sistem MUMIMO dengan teknik Linear Precoding Block
diagonalization (BD), dan menganalisa kinerja dua
skema antenna pemancar-penerima, 2 x 2 dan 4 x 4,
dengan pengguna aktif yang berbeda .

K

𝐲u =

𝐇uDL

∑ 𝐖k 𝐱̃ k + 𝐳u
k=1
K

=

𝐇uDL 𝐖u 𝐱̃ u

∑ 𝐇kDL 𝐖k 𝐱̃ k + 𝐳u

(2)

k=1
k≠u

2. Sistem Model
Diagram blok sistem multi user-MIMO (MUMIMO) ditunjukkan pada Gambar 1 dan 2. Base
station sebagai pemancar memiliki NT antena,
penerima (mobile station) memiliki NR antenna dan
K pengguna.
Sinyal ke
pengguna-1

S1

Mod.

dengan:
𝐲u ∈ ℂNR,u×1 = sinyal yang diterima pengguna ke-u,
𝐱̃ u ∈ ℂNR,u×1
= sinyal estimasipengguna ke-u,
𝐇uDL ∈ ℂNR,u×NT = matrika kanal downlink antara
BS dan pengguna ke-u,
𝐖u ∈ ℂNT ×NR,u = matriks precoding untuk
pengguna ke-u,
𝐱̃ k = sinyal estimasipengguna ke-k,
𝐳u = vektor noise pengguna ke-u,
K = jumlah pengguna.

𝐲1 = 𝐇1DL 𝐖1 𝐱1

X1
BD

SK

Mod.

XK

Precoding

Sinyal yang diterima oleh K pengguna dapat
direpresentasikan dalam bentuk matriks sebagai
persamaan(3).

𝐲𝐾 = 𝐇𝐾DL 𝐖𝐾 𝐱 𝐾

𝐲1
𝐇1DL
DL
𝐲2
[ ⋮ ] = 𝐇2
⋮
𝐲K
[𝐇 DL

Gambar 1. Blok diagram pemancar (Base Station).
2.1 Pemancar sistem MU-MIMO.

K

Pada pemancar (Base Station), deretan bit data
untuk pengguna ke-k, Sk dimodulasi dengan
modulator menghasilkan deretan simbol ,xk, k:
jumlah pengguna sebagai input pada blok BD
precoding. Selanjutnya akan dikalikan dengan
matriks precoding(Wk) menempatkan semua matriks
kanal pengguna lain kepada kondisi null space. Sinyal
yang dikirimkan melalui antena pemancar yang
direpresentasikan sebagai persamaan (1):

𝐇1DL
𝐇2DL
⋮
𝐇KDL

⋯
⋯
⋱
⋯

𝐳1
𝐇1DL 𝐖1 𝐱̃1
𝐇2DL [ 𝐖2 𝐱̃ 2 ] + [ 𝐳2 ]
⋮
⋮
⋮
DL 𝐖 𝐱
𝐳
K
𝐇K ] K ̃ 𝐊

atau,
𝐲1
𝐇1DL 𝐖1
DL
𝐲2
[ ⋮ ] = 𝐇2 𝐖1
⋮
𝐲K
[𝐇 DL 𝐖
K

𝐳1
𝐳2
+[ ⋮ ]
𝐳K
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1

𝐇1DL 𝐖2
𝐇2DL 𝐖2
⋮
𝐇KDL 𝐖2

⋯ 𝐇1DL 𝐖K 𝐱̃1
⋯ 𝐇2DL 𝐖K [ 𝐱̃ 2 ]
⋮
⋮
⋱
DL
𝐱
̃
⋯ 𝐇K 𝐖K ] K

(3)
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Block diagonalization (BD) precoding
digunakan untuk menghilangkan interferensi antar
pengguna dengan menerapkannya pada sisi
pemancar. Dengan penerapan BD precoding,
pemancar dapat mengetahui kondisi kanal atau
channel state information (CSI) dan sinyal
interferensinya. Matriks kanal untuk pengguna ke𝑁𝑅,𝑢 ×𝑁𝑇
u, 𝑯𝐷𝐿
adalah matriks dengan elemen
𝑢 ∈ ℂ
bilangan kompleks, denganNR,udanNTadalah jumlah
antena pengguna ke-u dan jumlah antena pemancar
(base station). Skema transmisi sistem MU-MIMO
dengan K pengguna ditunjukkan pada gambar 3.

Tx1

pengguna-1

𝐇1DL
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𝐇 DL

𝐇KDL

.
..

R xNR,1

Pengguna

R xNR.K

Penggunaan BD precoding pada sistem MUMIMO, pemancar seolah-olah pada sisi pemancar
memiliki antena pemancar K (jumlah pengguna) kali
disbanding dengan tanpa BD precoding, ukuran
matriks kanal pengguna ke-u berubah dari 𝐇uDL ∈
ℂNR,u×NT menjadi 𝐇uDL ∈ ℂNR,u × (NT ×K) . Skema
transmisi sistem MU-MIMO dengan BD precoding
dapat ditunjukkan pada gambar 4.

Tx1

(5)

Pengguna

dengan :
𝐇uDL = matriks kanal antara BS dan pengguna ke-u,
𝐖k = matriks precodingpengguna ke-k.

Rx1.K
T

R xNR,1

Sinyal ke
pengguna-K

(4)

𝐇uDL 𝐖k = 0NR,u ×NR,u , ∀u ≠
k
(5)

Rx1.1

BS

NR× K

Pada sisi pemancar, sinyal interferansi dari
pengguna lain dapat diketahui, oleh karena itu
matriks {𝐇uDL 𝐖k } pada persamaan (2) yang dianggap
sebagai interferensi sinyal pengguna lain dapat
dihilangkan dengan mengubah matriks {𝐇uDL 𝐖k }
menjadi matriks nol (zero matrics) seperti pada (5).
Dengan kata lain, transmisi bebas interferensi akan
dijamin selama matriks kanal yang efektif pada
persamaan (3) dapat dibentuk menjadi matriks
diagonal [Y.S. Cho, J. Kim, and W.Y. Yang, (2010)]:

Gambar 3. Skema transmisi sistem MU-MIMO.

Sinyal ke
pengguna-1

𝐇1DL
𝐇2DL
⋮
𝐇𝐾DL ]

Dengan BD precoding ukuran mariks kanal
untuk semua pengguna akan berbentuk persegi,
sehingga jumlah antena pemancar (NT) sama dengan
jumlah antena penerima untuk masing-masing (NR).
Matriks precoding untuk masing-masing pengguna,
Wu, u=1,2,.., Kberukuran NT x NR,u dengan NT adalah
jumlah antena base station dan NR,u adalah jumlah
antena penerima pengguna ke-u.

Rx1.K

TxNT

⋯
⋯
⋱
⋯

dengan :
𝐇KDL = matriks kanal untuk semua pengguna,
NT = jumlah antena pemancar,
NR = jumlah antena penerima,
K = jumlah pengguna.

Pengguna

Sinyal ke
pengguna-K

𝐇1DL
𝐇2DL
⋮
𝐇𝐾DL
NT × K

Rx1.1

Sinyal ke

𝐇1DL
DL
= 𝐇2
⋮
[𝐇𝐾DL

.
..

Sehingga sinyal bebas interferensi yang
diterima oleh pengguna yang ditunjukkan pada
persamaan(6):

Pengguna

R xNR.K
Gambar 4. Transmisi MU-MIMO dengan BD
precoding.

𝐳u

𝐲u = 𝐇uDL 𝐖k + 𝐱̃ u +
(6)

(6)
dengan :
𝐲u
=sinyal yang diterima oleh pengguna ke-u,
𝐇uDL = matriks kanal antara BS dan pengguna ke-u,
𝐖k = matriks precoding pengguna ke-k,
𝐱̃ u
= sinyal estimasi pengguna ke-u,

Berdasarkan pada gambar 4, matriks kanal Rayleigh
fading untuk semua pengguna direpresentasikan pada
persamaan (4).
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𝐳u

Pada sistem MIMO dengan banyak antena
pada sisi penerima, tiap antena akan menerima
banyak sinyal dari antena pemancar. Setiap sinyal
yang diterima akan terdistorsi oleh fading dan noise
dan akan menginterferensi sinyal lain yang dapat
menurunkan kinerja sistem. Untuk menghilangkan
sinyal terinterferensi dari antena penerima yang lain,
penerima harus menambahkan detektor. Detektor
Zero Forcing (ZF) adalah salah satu detektor MIMO.

= noise pengguna ke-u.

Sinyal bebas interferensi dinyatakan dalam
bentuk matriks ditunjukkan pada persamaan(7):
y1
𝐇1DL 𝐖1
y2
0
[⋮]=
⋮
yK
[ 0

0
𝐇2DL 𝐖2
⋮
0

𝐱̃1
⋯ 0
𝐱
̃
⋯ 0
[ 2]
⋮
⋮
⋱
DL
𝐱
̃
⋯ 𝐇K 𝐖K ] K

𝐳1
𝐳2
+[ ⋮ ]
𝐳K

Untuk memperoleh sinyal estimasi, 𝐱̃ u dengan
menggunakan detektor ZF, maka dibutuhkan matriks
pembobot WZF seperti pada persamaan(9):

(7)

Model transmisi setelah penerapan
precoding ditunjukkan pada gambar 5.
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𝐖ZF =
(𝐇 H 𝐇)−1 𝐇 H

BD

(9)

(9)
Tx1

Rx1.1

Dengan penerapan BD precoding, matriks
kanal ditunjukkan pada persamaan (10) :

𝐇1DL
Pengguna

Sinyal ke
BS
BS
Sinyal ke
pengguna-K

TxNTTxN

𝐇u 𝐖u =
𝐇uDL 𝐖u

Rx1.K
R xNR,1

.
..

(10)

𝐇KDL

dengan :
𝐇uDL 𝐖u = perkalian matriks kanal dan matriks
precoding pengguna ke-u,
𝐖u
= matriks precoding pengguna ke-u,
𝐇uDL
= matriks kanal pengguna ke-u.

Pengguna

R xNR.K
Gambar 5. Kondisi Kanal Setelah Penambahan
Matrik Precoding

Setelah perkalian matriks kanal dan matriks
precoding pengguna ke-u pada persamaan(10), maka
diperoleh matriks pembobot WZF seperti pada
persamaan (11) :

Untuk penerapan matriks precoding Wu harus
memenuhi kondisi null spacedari matriks 𝐇uDL ,
sehingga sinyal yang diterima oleh pengguna ke-u
ditunjukkan pada persamaan (8) :
𝐲u = 𝐱̃ u +
𝐳u

(10)

𝐖ZF =

−1

((𝐇uDL 𝐖u )H (𝐇uDL 𝐖u )) (𝐇uDL 𝐖u )H

(11)

(8)
(11)

(8)

Kemudian, diperoleh sinyal estimasi 𝐱̃ u seperti
pada persamaan(12) :

dengan:
𝐱̃ u = sinyal estimasi pengguna ke-u,
𝐳u = noise pengguna ke-u.

𝐱̃ u = 𝐖ZF 𝐲u
−1

= ((𝐇uDL 𝐖u )H (𝐇uDL 𝐖u )) (𝐇uDL 𝐖u )H ((𝐇uDL 𝐖u )𝐱 u
+ 𝐯)

Setelah sinyal bebas interferensi di peroleh
pada persamaan (6), maka berbagai metode deteksi
sinyal dapat digunakan untuk memerkirakan nilai 𝐱̃ u .

−1

= 𝐱 u + ((𝐇uDL 𝐖u )H (𝐇uDL 𝐖u )) (𝐇uDL 𝐖u )H 𝐯
=
𝐖ZF 𝐯

2.2 Penerima sistem MU-MIMO

(12)

2.2.1 Detektor MIMO Zero Forcing
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dengan :
WZF = matriks pembobot detektor ZF,
𝐱̃ u
= sinyal estimasi pengguna ke-u,
𝐱u
= simbol atau sinyal yang dikirim,
𝐇uDL = matriks kanal downlink pengguna ke-u,
𝐲u
= sinyal yang diterima pengguna ke-u,
𝐖u = matriks precoding pengguna ke-u,
v
= metric noise.

(16)
dengan :
𝐱̃ u = sinyal estimasi pengguna ke-u,
𝐱 u = sinyal yang dikirimkan untuk pengguna ke-u.
3. Hasil Simulasi dan Analisa

Hasil akhir sinyal yang diterima setelah proses
detektor akan sama dengan sinyal yang dikirimkan,
seperti yang ditunjukkan pada persamaan (13) :
𝐱̃ u ≅
𝐱u

Kinerja detektor Zero Forcing (ZF) dan
Minimum Mean-Squared Error (MMSE) MIMO
dengan skema antena pemancar-penerima 2x2 dan
4x4 direpresentasikan dengan kurva bit error rate
(BER), dan ditunjukkan pada gambar 5 dan 6. Kurva
tersebut menunjukkan kinerja detektor dengan
jumlah pengguna yang berbeda. Untuk skema antena
2 x 2, kinerja detektor ZF dan MMSE hampir sama,
dan dengan semakin banyaknya pengguna maka
kinerja sistem semakin buruk. Semakin banyak
pengguna menghasilkan makin banyak multi user
interferences yang berpengaruh bagi kinerja detektor
MIMO.

(13)

(13)
dengan:
𝐱̃ u
𝐱u
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= sinyal akhir yang diterima pengguna ke-u,
= sinyal yang dikirimkan untuk pengguna ke-u.

2.2.2 Detektor MIMO Minimum Mean Squared
Error

Kinerja detektor ZF dan MMSE untuk skema 2x2

0

10

-1

10

Untuk memperoleh sinyal estimasi, 𝐱̃ u dengan
menggunakan detektor MMSE, maka diperlukan
matriks pembobot WMMSE seperti pada persamaan
(14).

-2

BER

10

𝐖MMSE = ((𝐇uDL 𝐖u )H (𝐇uDL 𝐖u ) +
1
SNR

𝐈)

−1

-3

10

-4

10

(𝐇uDL 𝐖u )H (14)

ZF, 2 pengguna
MMSE, 2 pengguna
ZF, 4 pengguna
MMSE, 4 pengguna
ZF, 6 pengguna
MMSE, 2 pengguna

-5

10

-6

10

(14)

0

5

Kemudian diperoleh sinyal estimasi 𝐱̃ u pada
persamaan(15).

−1
1
𝐈)
SNR

× (𝐇uDL 𝐖u + 𝐱̃ u + 𝐳u )

20
25
Eb / No (dB)

30

35

40

Kinerja detektor ZF dan MMSE untuk skema 4x4

0

10

(15)

ZF, 2 pengguna
MMSE, 2 pengguna
ZF, 4 pengguna
MMSE, 4 pengguna
ZF, 6 pengguna
MMSE, 2 pengguna

-1

10

BER

dengan :
𝐱̃ u = sinyal estimasi pengguna ke-u,
𝐲u = sinyal yang diterima pengguna ke-u,
I
= matriks identitas,
zu = noise pengguna ke-u.

-2

10

-3

10

Sehingga hasil akhir sinyal yang diterima
setelah proses detektor akan sama dengan sinyal yang
dikirimkan, seperti pada persamaan (16) :

-4

10

0

5

10

15

20
Eb / No (dB)

25

30

35

40

Gambar 6. Kinerja detektor ZF dan MMSE
dengan skema antena 4x4.

𝐱̃ u ≅
𝐱u

15

Gambar 5. Kinerja detektor ZF dan MMSE
dengan skema antena 2x2.

𝐱̃ u = 𝐖MMSE 𝐲u
= ((𝐇uDL 𝐖u )H (𝐇uDL 𝐖u ) +

10

(16)

D-52

Prosiding SENTIA 2016 – Politeknik Negeri Malang
Pada gambar 6, perbedaan kinerja detektor ZF
dan detektor MMSE untuk BER = 10-3hampir
mencapai 1.5 dB. Detektor MMSE mencapai BER =
10-3pada SNR = 31 dB, detektor ZF pada 32.5 dB
untuk 2 pengguna.Detektor MMSEmencapai BER =
10-3pada SNR = 39 dB, detektor ZF pada 40 dB untuk
4 pengguna.

pemancar-penerima = 4 x 4 terdapat sedikit
perbedaan kinerja antara detektor ZF dan MMSE.
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Kesimpulan

Detektor MIMO yaitu ZF dan MMSE
digunakan untuk menghilangkan interferensi antar
antena pada penerima yang dapat diterapkan pada
sistem multiuser-MIMO (MU-MIMO). Kinerja
detektor ZF dan MMSE untuk skema antena
pemancar-penerima = 2 x 2 berbanding lurus dengan
peningkatan jumlah pengguna. Untuk skema antena
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