
6 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Konsep Vehicular Ad Hoc Network 

2.1.1 Vehicular Ad Hoc Network 

Salah satu subset dari Mobile Ad-hoc Network (MANET) yang 

membangun ad-hoc network di antara kendaran-kendaraan adalah Vehicular 

Ad-hoc Network (VANET). Rangkaian dari komunikasi wireless ini terdiri 

dari komunikasi roadside to roadside (R2R), vehicle to roadside (V2R), atau 

inter-vehicle communication (IVC),. Dalam perkembangan teknologi  

Intelligent Transportation System (ITS), VANET ini kelak akan sangat 

berperan untuk menyediakan aplikasi kenyamanan dan keamanan bagi para 

pengendara di jalan raya [7]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Arsitektur Sistem VANET  
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2.2 Karakteristik Vanet  

Karakteristik yang dimiliki Vehicular Ad-hoc Network (VANET), 

antara lain [8]: 

1. Model mobilitas dan prediksi 

 Node bergantung pada lingkungan lalu lintas (baik itu jalan di 

perkotaan atau jalan bebas hambatan), kecepatan kendaraan,  perilaku 

pengendara, struktur jalan, dan lain sebagainya. 

2. Terputusnya koneksi jaringan secara berkala 

 Terputusnya koneksi jaringan yang disebabkan berubahnya 

informasi (arah dan posisi) kendaraan bermotor yang telah 

berkomunikasi  dapat  terjadi  secara  berkala, khususnya yang ada pada 

jaringan di jalan yang cukup sepi seperti jalan bebas hambatan (TOL). 

3. Topologi yang dinamis 

 Misalkan  2 (dua)  kendaraan bermotor bergerak menjauh dengan 

kecepatan rata-rata 96,5 kmh (25 m/s) dengan range transmisi 250 m, 

maka link antara kedua kendaraan ini akan berakhir dalam 5 detik (50 

m/s atau 250 m). Hal tersebut dapat mengindikasikan sebuah topologi 

yang dinamis. 

4. Daya baterai dan kapasitas storage 

 Pada kendaraan modern memiliki daya baterai dan kapasitas 

storage yang tidak memiliki batas sehingga membantu proses untuk 

berkomunikasi dan juga routing. 

5. Hard Delay Constraints 

 Aspek keamanan yang di dapat dari Vehicular Ad-hoc Network 

(VANET) harus dapat menjamin kecepatan pengiriman pesan ke node-

node yang relevan. Sehingga pemecahan isu high data rate pada VANET 

membuat hard delay contraints menjadi lebih penting. 

6. Interaksi dengan sensor onboard 

 Pergerakan node dan posisi terkini mudah dikirim melalui sensor 

onboard seperti GPS. Sehingga membantu komunikasi efektif dan juga 

dalam hal keputusan pengambilan routing. 
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2.3 Arsitektur VANET  

Dalam sebuah arsitektur Vehicular Ad-hoc Network (VANET) terdiri 

dari domain-domain dan komponen-komponen individual berbeda 

sebagaimana yang tertera pada Gambar 2.1 yang menunjukkan tiga domain 

berbeda dalam kendaraan, infrastruktur, dan ad-hoc,  termasuk komponen 

individual (road-side unit, application unit, dan on- board unit) [9]. 

a. In-Vehicle Domain 

 Dalam kendaraan, terdiri dari satu atau lebih on-board unit (OBU) 

dan applications units (AU). applications units (AU) ini 

menjalankan satu perangkat aplikasi yang memanfaatkan 

kemampuan komunikasi on- board unit (OBU). 

b. Ad-hoc Domain 

 dalam domain ad hoc terdiri dari kendaraan bermotor yang 

dilengkapi dengan road-side  units  (RSUs) dan on-board unit 

(OBU)  yang  tidak adanya koordinasi terpusat untuk membentuk 

Vehicular Ad-hoc Network (VANET). 

c. Infrastructure Domain 

 Terdiri dari Wireless Hotspots (HT) dan road-side  units  (RSUs)  

yang dapat diakses kendaraan bermotor sebagai aplikasi keamanan 

ataupun yang bukan menyangkut keamanan. Ketika road- side  units  

(RSUs) digunakan mengakses jaringan internet, dan diatur oleh 

public authorities atau others road administrator. 

 

2.4 Modul HC-12  

2.4.1 Fitur HC-12 

Fitur Produk, terdiri dari[10]: 

1) Transmisi nirkabel jarak jauh (1.000 m di ruang terbuka / baud rate 

5.000 bps di udara) 

2) Rentang frekuensi kerja (433,4-473.0MHz, hingga 100 saluran 

komunikasi) 

3) Maksimum 100mW (20dBm) daya transmisi (8 roda gigi dapat 

diatur) 
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4) Tiga mode kerja, beradaptasi dengan berbagai situasi aplikasi 

5) Built-in MCU, melakukan komunikasi dengan perangkat eksternal 

melalui port serial 

6) Jumlah byte yang dikirim tidak terbatas satu kali 

7) Perbaruan versi perangkat lunak melalui port serial 

2.4.2 Perkenalan Tentang HC 12 

Modul komunikasi port serial HC-12 nirkabel adalah modul transmisi 

data nirkabel multichannel generasi baru. Frekuensi band kerja nirkabelnya 

adalah 433,4-473.0MHz, beberapa saluran dapat diatur, dengan loncatan 400 

KHz, dan totalnya ada 100 saluran. Daya maksimum transmisi modul adalah 

100mW (20dBm), sensitivitas penerimaan adalah -117dBm pada baud rate 

5.000bps di udara, dan jarak komunikasi 1.000 m di ruang terbuka [10]. 

Modul ini dienkapsulasi dengan lubang stempel, bisa mengadopsi 

pengelasan patch, dan dobinya 27.8mm × 14.4mm × 4mm (termasuk tutup 

antena, tidak termasuk antena pegas), sehingga sangat nyaman bagi 

pelanggan untuk masuk ke sistem aplikasi. Ada antena ANT1 pada antena, 

dan pengguna bisa menggunakan antena luar pita frekuensi 433M melalui 

kabel koaksial; Ada juga lensa antena solder ANT2 di modul, dan sangat 

nyaman bagi pengguna untuk antena pegas. Pengguna bisa memilih salah satu 

antena ini sesuai dengan kebutuhan pemakaian. 

Ada MCU di dalam modul, dan pengguna tidak perlu memprogram 

modul secara terpisah, dan semua mode transmisi transparan hanya 

bertanggung jawab untuk menerima dan mengirim data port serial, sehingga 

mudah digunakan. Modul ini mengadopsi beberapa mode transmisi port serial 

transparan, dan pengguna dapat memilihnya dengan perintah AT sesuai 

dengan persyaratan penggunaan. Rata-rata arus kerja dari tiga mode FU1, 

FU2 dan FU3 dalam kondisi siaga masing-masing 80μa, 3.6mA dan masing-

masing 16mA, dan arus kerja maksimal 100mA (dalam keadaan transmisi) 

[10]. 
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2.4.3 Konfigurasi HC 12 

Konfigurasi standar modul HC-12 hanya berisi satu modul komunikasi 

nirkabel frekuensi 433MHz dengan soket RF standar dari IPEX20279-001E-

03. Aksesori opsional adalah antena pegas frekuensi 433MHz-frekuensi-

band, kabel koaksial IPEX-to-BNC dan antena gelombang omni-directional 

433MHz-frekuensi-band yang bagus dari konektor BNC. Pengguna bisa 

membelinya sesuai dengan persyaratan penggunaan [10]. 

 

2.5 ATMega8  

ATMega8 adalah sebuah mikrokontroler keluarga AVR 8 bit. Ada 

beberapa tipe mikrokontroler yang sama diantaranya ATMega8535, 

ATMega16, ATMega32, ATmega328, yang membedakan adalah ukuran 

memori, banyaknya GPIO (pin input/output), periperial (USART, timer, 

counter, dll). Dari segi ukuran fisik, ATMega328 memiliki ukuran lebih kecil 

dibandingkan dengan beberapa mikrokontroler diatas. memori dan periperial 

ATMega328 sama seperti ATMega8535, ATMega32, yang membedakan 

hanya jumlah GPIO lebih sedikit dibandingkan mikrokontroler lainya [11]. 

 

Gambar 2.2 Pin Mikrokontroler Atmega8 
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2.6 Buzzer 

Buzzer adalah suatu alat bunyi piezoelectric yang dipicu oleh frekuensi 

secara berkelanjutan, yang menyebabkan sebuah lempengan piezoelectric 

yang berada didalam buzzer berdenging. Buzzer umumnya digunakan sebagai 

bunyi tanda peringatan atau alarm. Karakteristik frekuensi yang dihasilkan 

sebagaimana gambar 2.2 [12]. 

Gambar 2.2 Buzzer Piezoelectric 

(Sumber : http://store.mecato.net/images/b.jpg) 


