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Giriº
Internet artýk sadece basit web sayfalarý ve mail trafiðinin karºýlanmasýndan farklý
olarak gerçek zamanlý görüntü ve ses aktarýmý ihtiyaçlarýný da karºýlamasý
istenmekte. Internet’in kurumsal açýsýndan B2B B2C çalýºmalarýndan ve ºirket içi
performansla verim saðladýðýndan vazgeçilmez bir nitelik kazandý. Internet hizmeti
almak isteyen fakat hizmet saðlayýcýlarýn servis noktalarýna uzak olan bölgelerde
hizmet verilmesi maliyeti birçok firmanýn hizmeti alamamasýna yol açmakta. Bu
faktörleri göz önüne aldýðýmýzda ihtiyaçlarý yüksek hýz, ses ve video aktarýmýnýn
saðlanmasý için servis kalitesi ve servis sýnýflarýný desteklemesi, uzak noktalara
hizmetin düºük maliyetle götürülmesi olarak karºýmýza çýkýyor. Bu ihtiyaçlarý
destekleyecek teknoloji de LMDS’dir. LMDS ile istenen tüm trafik (Ses, Video, Veri)
yüksek hýzlarda mikro dalga teknolojisi ile uzak noktalara hizmet verilmesi saðlanýyor.

Tanýtým
LMDS geniºband, noktadan çok noktaya ve 20 GHz üzerinde frekanslarda iºletilen
hücre tabanlý haberleºme sistemleridir. Kullanýlan frekans bandý, sistemin kurulduðu
ülkedeki lisanslama modeline göre belirlenir. Bu tür sistemler iki- yönlü ses, görüntü
ve veri iletimi için geniº band geniºliði sunarlar.
Ülkelere göre frekans daðýlýmý aºaðýdaki ºekilde oluºturuldu.
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LMDS lisanslarýnýn verildiði ülkelerde, lisans sahibi kurumun vereceði hizmet türlerine
herhangi bir kýsýtlama getirilmiº olmamasýna raðmen, ilk uygulamalarýn Internet
eriºimi için olacaðý öngörülmektedir.

Sözcüklerin baº harflerinden aºaðýdakileri türetilmektedir
L (local) - Frekans daðýlýmýndaki sinyallerin karakteristik yayýlým potansiyellerinin bir
hücre alanýný belirtiyor, büyük ºehir merkezlerinde devam eden saha denemelerinde
LMDS vericisi 5 km menzile ulaºmýºtýr.
M (multipoint) - Sinyallerin bir vericiden noktadan çok noktaya veya yayýnlama
metodunu belirtiyor; kablosuz að'da geri dönüº yolu kullanýcýdan baz istasyonuna
noktadan noktaya gönderilir.
D (distirbution) - Daðýtým sinyalinin hangi eºzamanlý ses, veri, internet ve video
trafiklerinde oluºtuðundan söz etmektir
S (service) - Operatör ve müºteri arasýndaki baðlantýnýn abone türünde iliºiði
olduðunu gösterir,
LMDS (Yerel Çok Noktalý Daðýtým Sistemi) avantajlarý
•
•
•
•
•

Giriº ve geniºleme maliyeti düºük
Ortamý ve ortak kullanýmý çok düºük etkiye hýzlý ve kolay ºekilde geniºleme
Düºük maliyetli að iºletme, bakým ve yönetimi
Ölçeklenebilir hücreler
Maliyetin karasal hatlardan müºteri tarafýnda konuºlandýrýlan ekipmana
kaymasý; karasal sistemlerde maliyetlerin önemli bir bölümünü hatlarýn çalýºýr
durumda tutulmasý için gereken çalýºmalar oluºturur.

Çeºitli að mimarilerini LMDS ile birlikte tasarsýmý yapýlabilir. Sistem iºletimi
çoðunlukla noktada çok noktaya ºeklinde tasarlansa da , yapý noktadan noktaya ve
televizyon daðýtým sistemi ºeklinde de tasarlanabilir. LMDS sistemini ses, video ve
data trafiðini birlikte kullanýlmasý beklenmektedir. Yapý IP ve ATM iletiºimi içinde
kurulabilir.
LMDS yerel hücre tabanlý olduðu için burada bir hücreden bahsedebileceðimiz gibi
birkaç hücreden de bahsedilmesi gerekir. Birden fazla hücre oluºturulduðunda
hücreleri karºýlýklý olarak haberleºtirmek için fiber optik hatlardan oluºan karasal
omurga yada noktadan noktaya RF linklerinin kullanýlabilir. Omurga baðlantýsý için
LMDS herhangi bir sýnýr getirmediðinden dolayý istenilen her altyapý kullanýlabilir.
Burada verilecek olan hizmet miktarýna göre ATM, F/R, xDSL teknolojilerin tüm
hýzlarý kullanýlýr. Giriº maliyetini düºük tutmak için ATM protokolü üzerinde n x E1
baðlantýlarý göz önünde bulundurulmasý gereken önemli bir seçenektir. ATM, LMDS’
hizmetindeki ses, görüntü ve data hizmetlerinin verilebilmesi için servis kalitesi(QoS)
ve hizmet sýnýflarý(CoS) sunan en uygun alt yapý olduðundan dolayý bizde LMDS
kullanýmý için ATM omurgasý önerisi üzerinde duracaðýz.

Sistem Donanýmý
LMDS að mimarisi dört önemli bölümden oluºur: að iºletim merkezi, fiber tabanlý
omurga, baz istasyonu ve alýcý bina donanýmý.
Að iºletim merkezi (Network Operations Center – NOC) bölgedeki büyük kullanýcý
aðlarýnýn yönetildiði aº yönetim sistemi (Network Management System – NMS)
donanýmlarýndan oluºmaktadýr. Sistemde birkaç tane NOC mevcutsa bunlar
birbirlerine baðlanýr. Fiber tabanlý omurga n x E1 (n x 2 Mbps), E3 (34 Mbps) veya
STM-1 (155 Mbps) baðlantýlarýyla kullanýlabilir. Að iºletim merkezlerinde ATM ve IP
anahtarlama cihazlarý ile að yönetim yazýlýmlarýnýn çalýºtýðý sunucular bulunmaktadýr.
Baz istasyonu, fiber olarak gelen omurgayý kablosuz altyapýya dönüºmesini saðlar.
Baz istasyon donanýmý að arabirimi için fiber sonlandýrýcýsý, modülasyon ve
demodülasyon;kýsa dalga transmisyonu ve çatý montajý için genel donanýmlarý içerir.
Yerel anahtarlama özelliði sayesinde baz istasyonu fiber omurgaya çýkmadan bir
baºkasýyla haberleºmeye geçe bilir. Bu özellik ek donaným özellikleri gerektiðinden
maliyeti yükseltir. Burada 90, 45, 30, 22.5 derece açýlý antenler kullanýlabilir.
Bir diðer baz istasyonu mimarisi, sadece fiber omurga baðlantýsýný saðlar. Bu mimari
ile tüm trafik fiber omurgadaki ATM anahtarlarýn üzerinden geçer. Bununla ayný baz
istasyonundan baðlantý kuran iki kullanýcý arasýndaki haberleºme, merkez anahtardan
geçtiðinden dolayý merkezde toplanýr.
Alýcý bina donanýmý (Customer Premises Equipment – CPE) üreticiden üreticiye
oldukça çeºitlidir. CPE, baz istasyonu haberleºmesinde TDMA, FDMA veya CDMA
metotlarýndan birisi olabilir. Kullanýcý tarafýndaki arabirim seri, Ethernet, ATM, xDSL,
E1, STM-1 ve bunlarýn türevlerinde olabilir. Ayrýca, alýnan hizmet gerek duyulursa
bina içinde(merkez ofis, hastane, kampus) paylaºýma açýlabilir.

Modülasyon Yapýsý
Çoðullama yöntemi için TDMA, FDMA ve CDMA yöntemleri CPE ile baz istasyonu
arasýnda gerçekleºir. Genelde bir çok sistem iºleticileri ve standart faaliyetlerde alýº
kanalýnda TDMA ile tüm kullanýcýlara hizmet verilemesi, veriº kanalýnda FDMA ile
her kullanýcýnýn ayrý bir bant geniºliði saðlanmasý ºeklidedir. Bunun yanýnda bir
baºka çözümde alýº kanalýnda bir deðiºiklik olmadan, veriº kanalý ortak bir baðlantý
TDMA baðlantýsý ºekliden veya iki seçeneðin bir arada kullanýldý baºka bir durum
rastlanabilir. Peki sistem operatörü ne zaman TDMA ne zaman FDMA kullanmaya
karar verecek? Öncelikle potansiyel ve teklif edilen bölgelerin maksimum ve ortalama
veri trafiðinin beklenen deðerlerinin hesaplanýr. Sonra, trafik çoðullanýyor ve düzgün
trafik biçimindeyken trafik patlamasý olmasý karar vermek için önemlidir. Eðer,
patlama yeterince düzgün oluºuyorsa, veriº yönünde, FDMA teknolojisi
kullanýlmasýna gereksinim vardýr. Ötekisi de, eðer trafik akýºýnda patlama devam
ediyorsa, iyi seçim TDMA olacaktýr.Aºaðýdaki tabloda 2 Mbps CBR haberleºmesi için
hangi modülasyonun ne kadar bandgeniºliðine ihtiyacý olduðu gösterilmektedir.

Modülasyon
BPSK
DQPSK
QPSK
8PSK
4-QAM
16-QAM
64-QAM

Gerekli
Bandgeniºliði
2.8 MHz
1.4 MHz
1.4 MHz
0.8 MHz
1.4 MHz
0.6 MHZ
0.4 MHZ

LMDS sistemlerinde modülasyon yöntemi olarak faz (PSK, Phase Shift Keying) ve
genlik (AM, Amplitude Modulation) yöntemleri kullanýlmaktadýr. FDMA ve TDMA için
yaklaºýk olarak ayný modülasyon yöntemleri geçerlidir. FDMA için BPSK, DQPSK,
QPSK, 8PSK, 4-QAM, 16-QAM ve 64-QAM modülasyon seçenekleri mevcuttur.
Kullanýlan sembol uzayýnýn geniºliði, birim band geniºliðinde taºýnabilen verinin
miktarýný artýrmakta; ancak, iletim mesafesi kýsalmaktadýr. LMDS sistemlerinde
kapasite, veri oraný ve desteklenen kullanýcý sayýsýyla ölçülmektedir. Her hücredeki
kapasite, hücredeki sektör sayýsý ve sektör baºýna kullanýcý sayýsýnýn çarpýmýna
eºittir. Baz istasyonlarýndaki anten ile kullanýcý antenlerinin görüº hizasýnda olmasý
gereklidir. Benzeri diðer iletim sistemlerinden etkilenmemesi için bina çatýlarý veya
yüksek kuleler tercih edilmelidir. LMDS'de eriºim mesafesi, kullanýlan modülasyonla
ile ilgili olduðu kadar, nemlilik ve yaðýº miktarý ile de yakýndan ilgilidir.
FDMA’de Veri Oraný Kapasitesi
Veri oraný kapasite hesabý için, LMDS sistem kapasitesi her hücrenin kapasitesinin
hücre sayýsýna çarpýmýna eºittir. Hücre kapasitesi her bölümün kapasitesinin sektör
sayýsýnýn çarpýmýna eºittir. Aºaðýdaki tabloda FDMA’in modülasyon yöntemleri ve
eriºim mesafeleri verilemktedir.
Modülasyon
QPSK, 4-QAM
16-QAM
64-QAM

Mesafe
10 km
5 km
2.5 KM

Örnek olarak 500 MHz toplam bandgeniºliðini, her bir kullanýcý için 5 MHz
badgeniºliði ve modülasyonun 4-QAM verildiðini göz önüne alalým. Böyle bir durum
her kullanýcýya 5 x 1.5 = 7.5 Mbps saðlanýr. Toplam 100 link (500 / 5 = 100) olduðu
da düºünülürse, veriº yönünde toplam 375 Mbps veri akýºý olur.
Her bir sektör için daha fazla kapasiteli alanlar içinde kullanýlmasý mümkündür. Bu
sebepten dolayý, LMDS sistemi menzil-limitliden çok kapasite-limitli olabilir. Düºük
modülasyonla menzili arttýrmak da bir ºeçenektir.
Önceki hesaplamada FDMA bandgeniºliði 5 MHz olarak varsayýldý. Bu varsayýmdan
yola çýkarak toplam 500 / 5 = 100 adet alýcýya ulaºmak mümkündür. Alýcý sayýsý her
bir bölüm için verilen 5 MHz bandgeniºliði düºürülerek artýrýlabilir.

TDMA’da Veri Oraný kapasitesi
TDMA sistemi MAC kapsüllemesi yaptýðýndan dolayý veri oranýný FDMA’e göre %80
indirir. Bir de TDMA sistemi FDMA’deki gibi çok yoðun veri oraný baºarýmý
olmadýðýndan 64-QAM modülasyonu yapýlamaz. Yine de 64-QAM modülasyonu kýsa
linklerde sinyal artýrýlmasýyla mümkündür.
TDMA, eðer kullanýcýlar düºük bandgeniºliðine ihtiyaç duyduklarýnda en iyi
seçenektir. Örneðin, veriº yönünde toplam 500 MHz bandgeniºliðimiz ve kanal
baºýna da 5 MHz bandgeniºliðimiz TDMA kanalýmýz olduðunu varsayalým.
Her 5 MHz’lik kanalda yaklaºýk 80 DS-0 olabileceðinden, Kullanýcýlara da 64 Kbps’lýk
bir baðlantý hizmeti verileceði öngörüldüðünde hizmet verebileceðimiz kullanýcý sayýsý
(500/5) x 80 = 8.000 kullanýcý olur. Sayý Türkiye overbooking oraný eklendiðinde
24.000 kullanýcýya bir hücre içersinde hizmet verilebilir. (Türkiye overbooking oraný
1/6’dýr.)
Burada verilen baz istasyonuna götürülen hizmetin ATM omurganýn olduðunu
varsayalým. ATM hizmetinde 53 byte’lýk her bir pakette 48 byte’lýk veri olduðundan
dolayý verim 48/53=%90.5 olmaktadýr. Bu verim LMDS’de veri paketinde oluºan
farklýlýklardan dolayý deðiºmektedir. ATM paketine ek olarak 4 byte öntaký, 10 byte ek
bilgiler, 1 byte’da kontrol bilgileri ekleniyor. Bu durumda toppam paket uzunluðu 68
byte oluyor ve verimde 48/68=%70.5’e düºmekte. Bu oran alýº yönündeki verimdir.

Alýº yönünde bir örnekle hareket edelim, gelen paketin sayýsal video paketi MPEG2
olduðunu varsayarsak

toplam paket parçalara ayrýlarak ek 16 byte bilgile eklenerek oluºturuluyor. Burada
her iki parça için bir iºlemden daha geçirilerek iletilmesi için hazýr hale getiriliyor.
Toplamda 1504 byte uzunluðundaki data 1632 byte ulaºýyor. Verimliliði ise
1344/1632=%82.3 oluyor. [2]

Að planlamasý
LDMS að’da hücre planlamasýnda aºaðýdaki özellikler önemle hesaba katýlmasý
gerekir.
•
•
•

Abone bilgileri: Sistem performansý ölçülebilmesinde abone kullaným bilgileri
alýnmasý gerekir. Bu sayede yeterli oranda sinyal düzeyiyle çok iyi servis
kalitesine ulaºýlýr.
Hizmet Kalitesi (QoS): QoS, taºýma yolu engellenmesi, hücrelerin üst üste
bindirmesi ve sistemin gereksiz yapýlarý gibi birkaç faktörden zarar görebilir
Baðlantý bütçeleme: Baðlantý bütçeleme, hücre içersinden uzak mesafedeki
abonenin güvenli uygun servis tahmin etmede kullanýlýr. Baðlantý bütçeleme
birkaç að parametresini analiz eder, bunlar, taºýyýcýdan gürültü oranýný içerir,
taºýyýcýdan bileºiðe temposunu üç katýna çýkarma ve kendini tekrarlayan
parazit. Bazý durumda, tek taºýyýcýda mikro dalga donanýmý kanallamayý
destekler.

•

•

Hücre boyu seçimi: Maksimum hücre boyu için hizmet alaný baðlantý
bütçelemenin bölüm güvenliði saðlamasý istemiyle ilgilidir. Hücre boyu anten
tipine göre gerekli saha kapsamýna göre birçok tiptedir. Bunun sonucu olarak
yerleºtirilecek anten populasyon yoðunluðuna göre deðiºebilir. Gerekli
kapsama alaný için hücre boyu seçimi toplam maliyeti etkiler
Sermaye maliyet modeli: Sermaye maliye modeli að’ýn sermaye ihtiyacýný
hesaplamakta kullanýlýr. Ýhtiyaç modeli baðlantý bütçeleme, hücre boyu, hücre
bindirme, hücre sayýsý, trafik kapasitesi, bölüm sayýsý, tek hücrenin maliyeti,
toplam maliyet etmenlerini kapsar.[3][4]

Sonuç
Öncelikle kablosun baðlantý saðlýyor. Böylelikle yapýsal bir kablo aðýnýn kurulmasýný
gerektirmiyor. Omurga yapýsýnda kýsýtlama getirmediðinden ihtiyaç olan hizmeti hangi
teknoloji saðlýyorsa birlikte çalýºmaya olanak saðlýyor ve tüm uygulamalarda
kullanýlabiliyor. Kullanýcý tarafýnda donanýmlar yerleºtirildikten sonra hemen
kullanýlmaya baºlýyor. 1-1,2 GHz frekans aralýðýnda kullanýma açýlmasý
düºünüldüðünden çoklu ortam uygulamalarýnda ihtiyaç duyulan yüksek band
geniºliði ihtiyaçlarýna oldukça çabuk bir ºekilde cevap verilebilmesini saðlayabilecek.
Yüksek band geniºliði sayesinde Internet eriºimi ve kurumsal VPN’in yaný sýra ses ve
video çözümleri hizmeti de verebilecektir. Servis saðlayýcýlar kuracaklarý alt yapý
ºekline göre hizmet verecekleri abone sayýsýný ya çok düºük bir maliyetle yada
sadece parametre deðiºikliðle arttýrabilecek olmalarý tekonojiye geçiºlerini
hýzlandýracaktýr.
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