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1. Giriş  

Kablosuz haberleşme günlük yaşamın önemli bir kısmında yer almaktadır. Yerden – yere yüksek 

frekansta (4-40 GHz) kablosuz veri aktarımı genellikle engebeli, optik veya yüksek bant genişlikli kablo 

döşemenin zor veya maliyetli olacağı güzergâhlarda kullanımı tercih edilmektedir. Bu sistemlerle TV, 

İnternet, Radyo, Ses aktarımı ITU standartlarında tanımlanan şekilde yapılabilmektedir. 

2. Tasarım 

Belevi ile Tire arası televizyon yayını aktarılmak istenmektedir. Tire’nin mevcut fiber altyapısını 

kullanarak Tire üzerinden Belevi’ne aktarılacaktır. Şekil 1’de görüleceği üzere 2 farklı güzergah 

seçilmiştir. Tire’ye yakın Kaplan ve Karateke aktarım merkezi olmak için aday noktalardır. Belevi için 

ise 50m uzaklıktaki denize göre 114m yükseklikteki tepe alıcımız için aday noktamızdır. 

Şekil 1. Tire – Belevi arası 2 farklı güzergah 
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A. Kaplan(Tire) – Belevi Yol Profili 

 

Şekil 2. Tire(Kaplan) – Belevi yol profili 

Şekil 2’de görüleceği üzere 606m yüksekliğinde bir tepe Line of Sight’I bozmaktadır. Bu 

tepeye kurulacak bir tekrarlayıcı(router) konması hem maliyetli hem de tekrarlayıcıya yakın yerleşim 

yerinin olmaması bir dezavantajdır. 

 Bu yüzden alternatif bir yol profili arayışına girilmiştir. 

B. Karateke(Tire) – Belevi Yol Profili 

 
Şekil 3. Tire(Karateke) – Belevi arası yol profili 
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 Şekil 3’te Karateke(Tire) – Belevi arası yolda 14.7kmsinde(Alacalı mevkisi) 298m’lik yükselti 

Line of Sight(LOS)’u bozmaktadır. Bu noktaya tekrarlayıcı konulacaktır. Kaplan-Belevi yol profiline 

göre uygulanması daha rahat ve ucuz olacak bu yol seçilmiştir. Tekrarlayıcı için de 14.7kmsindeki 

Alacalı mevkiine 1.8km yakınında Alacalı Köyü bulunmaktadır. Bu tekrarlayıcı ile aynı zamanda bu 

köye de iletişim sağlanabileceği göz önünde bulundurularak bu güzergâh seçilmiştir. Bu planlamada 

sadece Belevi – Alacalı arasındaki haberleşme ve aktarım incelenecektir. Alacalı – Karateke arası link 

hesaplamaları bu raporda yapılmayacaktır.  

I. Belevi – Alacalı Arası Link Tasarımı 

 

 

Şekil 4. Belevi – Alacalı yol profili 

Şekil 4’te tasarım yapılacak yerler, Belevi-Alacalı, arası seçilen kablosuz iletişim sağlanacak yol 

üzerinde kalan engel tepelerin konumları ve yükseltileri görünmektedir. Tablo 1 üzerinde 

görülmektedir. 

 

 

Mevki Adı Konum [km] Yükselti [m] 

Belevi(Alıcı) 0 114 

1. Engel Tepe 8.56 144 

2. Engel Tepe 9.96 127 

Alacalı(Verici – Router) 14.1 298 

Tablo 1. Veri aktarımı yapılacak ve çok yol etkisi yapacak engel yükseltilerin konumları ve yükseltileri 

 

Şimdi kablosuz iletişim amacımıza yönelik ITU Regülasyonlarına bakıp frekans aralığımızı seçmeliyiz. 

Belirli kablosuz sistemler(fixed wireless systems) adı altında 8 GHz merkez frekanslı 7725-8275 MHz 

bandını seçebiliriz. Bu bantta belirlenmiş kablosuz iletişim yapılabilmektedir [1]. Ülkenin iletişim 

sistemleriyle ilgilenen bakanlığına müracaat edilmelidir. O bölgede bu bandı kullanan sistemlerin 

olmaması girişimin minimum olasılıkta tutulması gerekmektedir. Gerekiyorsa bu band satın 

alınmalıdır devletten(Kira ödemek). 
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Hesaplamalar 

a. Kule Yükseklikleri 

Kule yüksekliklerini bulmak için ilk olarak clearance hesabı yapılacaktır. Yol profilimizde iki 

tepe mevcuttur. Her tepe için ayrı ayrı clearance hesabı yapılıp, sonuçlar irdelenecektir. 

Soldaki tepe(8.56km’deki) 

D = 14.1 km , d1 = 8.56 km , d2 = 5.54 km , f = 8GHz , n = 1 

       √
       

   
    (1. Fresnel yarıçapı [2] )  

              

                (1. Fresnel zone denk gelen çoklu yoldan aynı fazda gelmesi için 0.6 

sabiti ile clearance) 

   
     

       
          (Atmosferik kırınımın clearance etkisi) 

            (Makilik bitki örtüsü[3]) 

        ∑   

                        

  

Sağdaki tepe(9.96 km’deki) 

D = 14.1 km , d1 = 9.96 km , d2 = 4.14 km , f = 8GHz , n = 1 

       √
       

   
    (1. Fresnel yarıçapı [2] )  

             

                (1. Fresnel zone denk gelen çoklu yoldan aynı fazda gelmesi için 0.6 

sabiti ile clearance) 

   
     

       
         (Atmosferik kırınımın clearance etkisi) 

            (Makilik bitki örtüsü[3]) 

        ∑   
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Soldaki Tepe Yüksekliği + Clearence = 144m + 11.01m = 155.01m 

Sağdaki Tepe Yüksekliği + Clearence = 127m + 10.2m = 137.2m 

Bu yüzden soldaki tepeyi anten hesabımızda kullanabiliriz. Diğer tepeyi ihmal edelim çünkü fresnel 

zone üzerinde geçmemektedir(soldaki tepe engellemektedir). 

 

Şekil 5. Yol profili engel ve clearence hesabı 

114 + L yüksekliğini referans yükseklik alarak diğer tepelerden çıkaralım. Ve üçgen oran orantısı 

kuralım: 

    

    
 
       

   
           olmaktadadır.  

Bu durum alıcı verici arasında düz bir çizgi çektiğimizde engel tepe çok düşük seviyede 

kalmaktadır. Bu durum nedeniyle alıcı verici tarafta anten boyları L = 5m seçelim. Bu değeri 

hesaplamak için çevresel analizler yapılabilir aynı zamanda maliyet de dikkat edilmelidir. Tepe 

yüksekliğindeki rüzgârın yıllık profili, sıcaklık değişimi, metalin eskimesi, tepe yükseltisine bu boyda 

antenin kurulum ve işletim maliyetleri göz önünde bulundurulmalıdır.   

Bu aradaki yükselti farkını hesaplayalım.  

 

       

    
 

 

    
          

                    Engel konumundaki LOS çizgisinin yerden yüksekliği 

      (      )          LOS çizgisiyle engel tepe + clearence yüksekliğinin farkı 
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Dolayısıyla dilenirse engel tepe üzerindeki clearence arttırılarak(farklı tek Fresnel zonu seçilerek) bu 

fark 0 a yaklaştırılıp anten boyları 5m den farklı değerlere çekilip çoklu yoldan gelecek aynı faz ile 

iletişim daha yüksek sinyal gücü yakalanabilir. Fakat buradan gelecek aynı fazın yansıyarak doğrudan 

yola göre alacağı yol çok daha fazla olduğundan ek getirisi oldukça düşücektir. 

b. Frekans Yerleşimleri 

 

30 adet yüksek çözünürlüklü 720p TV kanalı iletilecektir. İletişim için gerekli bit hızını hesaplayalım. 

Kush Gauge Yöntemi kullanılarak aktarım sırasında gerecek bit hızımızı hesaplayalım [4-5]. 

  (    )                                                                          

                       
 

    
 

Ekrandaki piksel sayısı : frame’deki yükseklik ve genişlik  

Hareket faktörü : çok yüksek hareketliden düşük hareketliye doğru sırayla 4-1 arasında değerler alır 

  (    )                                       

                            (    )                        

                                
      

 
            

16QAM ile modüle edelim sinyalimizi. 16PSK ya göre aynı SNR değerinde sembol/hata oranı daha 

düşüktür. Ama maliyete yansımaktadır. Alıcı ve verici devre karmaşıklaşmaktadır. Çünkü 16QAM’da 

aynı zamanda faz modülasyonu da yapılmaktadır [6]. 

              
      

      
             

     

      
                 

X=2, Y=3, Z=1 için                                              

 

                    (       
  
 
)           

                                                        regülasyonlarında önerilen banda 

sığmaktadır. [7] Şekil 8’de de bu önerilen band gözükmektedir.  

 

 

Şekil 6. ITU merkez frekans 8GHz için önerilen alt band yerleşimi 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/devnet/video/articles/h264_primer/h264_primer.pdf
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Her bir alt kanalın bant genişliği için bit hızını modülasyon verimine bölmemiz yeterli olacaktır. 

16QAM için modülasyon verimi          .   

Dolayısıyla bir alt kanalın band genişliği   
  

 
 
       

   
           

c. Kayıp Hesapları 

 

Serbest Uzay Kaybı: 

                  (   )           (  )             

Devre kaybı: 

Yaklaşık olarak     = 5dB kayıp olduğunu varsayabiliriz. Bu kayba antenlerin konum ve iletim 
hattında kullanılan malzemelerin zamanla oluşabilecek kayıplarını ve anten ayarsızlık kaybını 
ekleyebiliriz. 
 
Dalga Kılavuzu veya Co-axial Kablo kayıpları: 

WR-90 dalga kılavuzunda Şekil-7 den okunacağı üzere 

8GHz’ de yaklaşık 0.17dB/metre’dir.  

Buradan yaklaşık kule yüksekliğimiz 5m ve güvenlik payı 

düşünürsek 7m diyebiliriz.           7*0.17*2(alıcı-

verici)= 2.38 dB kaybımız olduğunu düşünebiliriz. 

 

 

 

 

Şekil 7. WR-90 maddesinden üretilmiş dalga kılavuzun frekans, kayıp/metre grafiği  

                                          

d. Fade Marjı Hesabı 

 

Tire bölgesinin iklimi Akdeniz iklimi diye adlandırılan kışlar ılık ve yağışlı, yazlar ise sıcak ve 

kuraktır. Çevresel yükselti özellikleri ise ne çok dağlık nede dümdüzdür. Bu yüzden ortalama çevre 

faktörünü işlemlerimizde alabiliriz. Yıllık ortalama yağış miktarı 600-650mm arasındadır.[7] 

Tasarımımızda bu bilgiler ışığında iklim faktörümüz(b) =1/4(ortalama-ılıman), çevre 

faktörümüz(a)= 1(ortalama yüzey) alınacaktır. 

Ortalama yılda 2 saniye için aşım olasılığı: 

 ( )  
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Uzay diversitesiz Fade Marjı: 

 ( )  
            

 
  

 
 
                       

 
  

 
             

Uzay diversiteli Fade Marjı: 

 

 ( )  
       

 
 

    
 
                

 
 

         
              

e. Verici Gücü, Alıcı Gücü ve Sistem 

 

Verici Gücü: 

Verici gücümüzü 1 watt seçelim. Pt = 30 dBm. 

Alıcı Girişindeki Eşik Sinyal Seviyesi (RSLm):  

     ( )   (
 

 
)   

    (    ) (
   

  
)       ( )                 

Bazı değerler: 

(    )             

               

            

NF= 2 dB olarak alınacaktır 

Bit hata oranı         olarak seçilmiştir. Dolayısıyla 16QAM için Şekil 8’den (   )    

       olarak okunmuştur. 
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Şekil 8. Farklı modülasyon tiplerine bağlı, SNR ve SER grafiği 

     ( )    (
 

 
)                            Sistemimizde alıcı tarafın minumum 

işaret seviyesidir. 

      (       )            bulunur. 

Gt + Gr = F +        – Gs 

İki anten kazancı eşit olarak alınırsa; 

2*Gt = 46.66 dB + 137.83 dB – 143.88 dB = 43.61 dB 

Gt = 21.805 dB bulunur. 

Anten Çapı Hesabı: 

                 (   )           (     )                  anten çapı bulunmuştur.  

Düzeltmeler ve Tasarım Hakkında görüşler: 

 Anten boyunda iyileştirmeye gidilerek, BER oranımızı iyileştirebiliriz. Piyasada 8 GHz bandında 

çalışan 1.2m, 1.6m, 2.4m çapta antenler mevcuttur. Rüzgar profili incelenerek daha büyük 

çapta anten seçilebilinir;  

Avantajlar: 

 Mesela 2.4m çaptaki anten için anten kazancımız Gt=41.66 dB olmakta, 2*Gt =83.33dB 

olur. Daha düşük BER ile gereken S/N değeri artırılıp bu anten kazancından kompanse 

edilebilinir. Örneğin;          için yaklaşık 22 dB gerekmektedir. 2-3 dB lik artış 

mevcuttur. Antendeki kazanç artışı fazlasıyla yeterli olacaktır. 

 Aynı zamanda yıllık 2saniye olan kesinti süresinde iyileştirmeye gidilir, fade marjı artar 

fakat anten kazancından gelen ek kazanç bu negatif durumu kapatır.    

 Verici tarafta gücü düşürebiliriz. 



 
 

11 
 

Dezavantajlar: 

 Anten çapı nedeniyle maliyet artacaktır. Rüzgarın etkisi artacaktır. Antende belki 

salınımlara neden olup link iletişimde LOS’ı bozan, titreşim ile harmonik oluşumuna 

neden olabilir. 

 

 Uzay diversitesi kullanılarak fade marjı düşürebilir; 

Avantajlar: 

 

 Verici çıkış gücü düşülür, 

 Link kullanılırlığı arttırılır, 

      Dezavatajlar: 

 

 Ek anten ve gerektiğinden maliyet artmaktadır. Ayrıca kule boyunu yükseltmek veya yeni 

kule eklemek gerektiğinden maliyet ekstra artar. 

 

3. Sonuç 
 

Belevi – Tire bölgesinde 30 TV (720p) kanal aktarımı istenmesi üzerine bu hat üzerinde çeşitli 

yollar ve profilleri incelenerek en uygun yol olan Belevi- Karateke hattı seçilmiştir. Bu hat üzerinde 

LOS’u bozan tepeye tekrarlayıcı konarak tasarım gerçeklemek istenmektedir. Proje karmaşıklığını 

arttırmamak ve raporu çok uzatmamak amacıyla Belevi – Alacalı(LOS’u bozan tepe)’ya kadar olan 

bölge için tasarım yapılmıştır.  

 

Yol profiline göre clearence ve anten boyu hesabı yapılmıştır.  

 

30 TV yayını için gereken bit hızı, sembol hızları hesaplanmıştır. Tasarımda 8 GHz merkez frekansında 

191 MHz band genişliğine sahiptir. 16-QAM modülasyon ile band verimliliği ve iletim ortamına karşı 

direnci arttırılmıştır.  

İklim koşulları, arazi şartları analiz edilip buna göre fade marjı belirlenmiştir. Uzay diversitesi 

uygulanıp bu koşullarda yine fade marjı hesaplanmıştır. 

Çıkış gücü 30 dBm seçilerek, gürültü, serbest uzay ve diğer kayıplar göz önünde bulundurularak, alıcı  

taraftaki BER ve dolayısıyla (S/N) oranına göre alıcının eşik sinyal seviyesi hesaplanmıştır. Buna bağlı 

olarak antenlerden gereken kazanç hesaplanmıştır. Bu kazanca göre de anten çapı bulunmuştur. 

Son olarak bazı tasarımsal iyileştirmeler ve önerilerde bulunulmuştur.   
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