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Özet: GSM operatörleri, maksimum kapsama ve kapasite ihtiyacını karşılamak için hücresel 

planlama faaliyetlerini, BTK(Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) kriterlerine göre 

yaparlar. Hücresel sistemlerde kullanılan frekans modüllerinin sayısı operatörlerin lisansını 

aldığı frekanslardan fazla olduğu için, frekansların minimum girişim kabulü/kriteri ile 

hücrelerin trafik gerekliliklerini karşılayacak şekilde belirlenmesini ve onların frekans modülü 

sayısı kadar tekrar kullanılmasını gerektirir. Gerçekleştirilen bu çalışmada, GSM’de hücre 

yapısı ve hücre planlaması,  hücre planlama da önem arz eden kavramlar ve artan abone 

sayısını karşılayabilmek için yapılabilecek iyileştirme çalışmaları ele alınmıştır. Bu 

doğrultuda, örnek bir frekans planlama uygulamasının sonuçları verilmiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: Hücre Planlama, Frekans Planlama, GSM, UMTS, 3G, 3.5G, LTE, 4G, 

4.5G 

 

Concepts of the Cell Planning in Base Stations and An example of a frequency plan 

Abstract: GSM operators realize their cellular planning activities according to BTK 

(Information and Communication Technologies Authority) criteria in order to meet to need for 

maximum coverage and capacity. Since the number of frequency modules using in cellular 

systems are more than the frequencies that operators were licensed, frequencies should be 

determined to fulfill the traffic requirements with the acceptance / criteria of minimum 

interference, and it requires the reuse of cells until the number of frequency modules. In this 

work, the following issues are discussed; the structure of GSM cell and its planning, concepts 

that are important in cell planning and optimization efforts which can be carried out to 

compensate the increasing number of subscribers. In the light of these issues, the results of a 

sample frequency planning implementation is given. 

Keywords: Cell Planning, Frequency Planning, GSM, UMTS, 3G, 3.5G, LTE, 4G, 4.5G.

1. Giriş 

İlk nesil sistemler 900 MHz’lik frekans ve 

analog modülasyon tekniklerini kullanarak 

veri aktarımından ziyade ses aktarımını 

sağlamaktaydılar. Kablosuz mobil ağların 

ikinci nesli (2G) ise düşük band sayısal veri 

sinyalleşmesine dayanmaktaydı. En popüler 

ikinci nesil kablosuz teknoloji GSM (Global 

Systems for Mobile Communications) olarak 

bilinir. İlk GSM sistemleri 900MHz bandında 
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25MHz’lik bir frekans spektrumu 

kullanmışlardır [1]. GSM, dünyada cep 

telefonları için ilk gerçek standarttır. GSM 

standardı, 212 ülke ve bölgede 3 milyardan 

fazla insan tarafından kullanılmaktadır. Cep 

telefonu operatörleri arasındaki bu GSM 

standardı ile birlikte geniş dağıtım ve 

uluslararası dolaşım nedeniyle aboneler 

dünyanın pek çok yerinde kendi telefonlarını 

kullanabilmektedirler. GSM hücresel bir 

ağdır ve bu ağda cep telefonları yakın 

çevresindeki hücreleri arayarak bağlanmak 

istemektedirler.  

GSM’in veri kapasitesini arttıran GPRS 

(General Packet Radio Service) sayesinde 

3G’ye geçişin ilk temelleri atılmıştır. Bazı 

operatörler bunu 2.5G teknolojisi olarak 

duyurmuşlardır. GPRS teknolojisi 8PSK 

modülasyon sayesinde genişletilmiş ve 

EDGE (GSM Evrimi için Genişletilmiş Veri 

Aktarım Oranları) ortaya çıkmıştır. EDGE, 

3G standartlarında yer alsa da çoğunlukla 

2.75G olarak tanımlanmaktadır.  

3G (3rd Generation)’nin, başlangıç 

planlarında mobil telefonlar için video 

konferans gibi çoklu ortam uygulamalarına 

odaklanılmıştır.  3G, Uluslararası 

Telekomünikasyon Birliği tarafından 

tanımlanan; GSM EDGE, UMTS-HSPA, 

CDMA2000 EV-DO, DECT ve WiMAX 

teknolojilerini kapsayan bir standartlar 

ailesidir.  

Son dönemlerde, yeni bir teknoloji olan 

dördüncü nesil kablosuz telefon teknolojisi 

4G Türkiye’nin gündemine girmiştir. 4G’nin 

ana hedefleri aynı anda her yerde bulunma, 

çoklu-hizmet platformu ve düşük bit maliyeti 

olarak açıklanmıştır [1]. Bu yönleri ile 

4G’nin, diğer kablosuz telefon standartları 

gibi hücresel bir ağ sistemi kullanması ve 

üçüncü nesilde ortaya çıkan kapasite/hız 

sorunu başta olmak üzere bir önceki 

teknolojiye ait hücresel sistemlerin yetersiz 

kaldığı bazı sorunları çözmesi 

beklenmektedir.  

Hem mobil ağ operatörleri hem de sağlayıcı 

firmalar verimli tasarımın yanında eş ölçüde 

verimli ağların planlanmasının da gerektiğini 

fark etmişlerdir. Bunun sonucunda ağ 

planlaması ve ilgili servislerin iyileştirilmesi 

konularında çalışmalar yapılmıştır [2]. 

Frekans planlama ya da diğer adıyla kanal 

planlama problemi de GSM’in yaygınlaşması 

ile birlikte hizmetlerin iyileştirilmesi konuları 

arasındaki ilgisini arttırmıştır. Operatörlerin 

kullandıkları frekans bantlarının hükümetler 

tarafından lisanslanarak ücretlendirilmesi 

sonucunda operatörler yüksek girişim 

seviyelerinden kaçınarak lisans maliyetlerini 

en aza indiren frekans planlama yöntemini 

kullanmışlardır [3]. 

Bu çalışmanın ilerleyen bölümlerinde 

öncelikle mobil ağlar için hücre tipleri ve 

frekans planlama konusundaki temel 

kavramlara yer verilmiştir. Bölüm 3’de ise 

örnek bir frekans planlama işleminin 

sonuçlarına yer verilmiştir. Sonuçlar ve 

değerlendirme Bölüm 4’te sunulmuştur  



 

 

2. GSM Hücreleri 

Mobil telefon sistemlerinde haberleşmenin 

yapılacağı alan, hücre adı verilen küçük 

alanlara bölünmekte ve GSM hücrelerinin 

planlanması yerleşim bölgelerinin 

özeliklerine göre yapılmaktadır. Mobil 

telefonlar haberleşmelerini baz istasyonu 

üzerinden yaparlar. Baz istasyonları 

birbirlerine bir ağ yapısı şeklinde bağlıdır. 

Baz istasyonlarının görevi, sinyalleri 

toplamak ve bir diğeri üzerinden santrale 

göndermektir. Hücrelerin tasarımında 

kolaylığı sağlamak için kapsama alanlarının 

bal peteği şeklinde olduğu varsayılır. İdeal bir 

hücrenin oval şeklinde olmasını bekleriz. 

Ancak pratikte, planlamanın yapıldığı 

bölgedeki bina, ağaç, deniz, göl vb. sebepli 

oval olması gereken hücreler hiçbir zaman 

tam anlamıyla oval olarak ışıma yapamaz.  

 

2.1 Hücre Tipleri 

Bir GSM şebekesinin “makro, mikro, pico ve 

Dragon(Şemsiye)” tipi dört farklı hücre tipi 

vardır [4]. Her bir hücrenin kapsama alanı 

uygulama ortamına göre değişmektedir. 

 

2.1.1 Dragon Hücreler 

Dragon(Umbrella) hücre diğer tipte 

hücrelerin servis veremediği kapsama 

boşluklarını kapatır, Resim 1’de gösterildiği 

gibi anten seviyesi ortamdaki en yüksek 

binalardan yüksektir. Kapsama ve girişim 

alanı en büyük olan hücre tipidir [5-7]. 

 

 
Resim 1. Dragon Hücre Yerleşimi  

 

2.1.2 Macro Hücreler 
Resim 2’den de görülebileceği gibi, macro 

hücrenin anten seviyesi ortamdaki ortalama 

engel ya da bina seviyesinden yüksektir, bu 

hücreler de iyi seviyede açık alanda ve kapalı 

alanda kapsama sağlarlar [5-7]. 

 

 
Resim 2. Macro Hücre Yerleşimi 

 

2.1.3 Micro Hücre 
Micro hücrelerin anten seviyesi bölgedeki 

mimari yapının altında olup (Resim 3) sinyal 

yayılımı binaların üzerinden değil arasından 

sokak boyunca olmaktadır, bu tip hücrelerde 

sinyal bina ağaç, taşıt, gibi pek çok engele 

maruz kalmaktadır. Yoğun şekildeki 

yansımalardan dolayı bu tip hücrelerde 

diversity (ana sinyal ve yansıyan sinyalin 

kombine edilmesi) özellikle polarizasyon 

diversity kazancı büyüktür. Hücre servis 

sahası büyüklüğü tipik olarak 150-500 metre 

arasındadır. 

 

 
Resim 3. Micro Hücre Yerleşimi 

 

2.1.4 Pico, Femto(indoor) Hücre 

Resim 4’den görüldüğü üzere Pico (indoor) 

hücre, antenleri bina içinde bulunan 

hücrelerdir, binanın bir parçasında ya da 

tamamında kapsama sağlayabilirler [5-7].  



 

 

 
Resim 4. Pico Hücre Yerleşimi 

 

Yüksek kapasite ve iyi bir kapalı alanda 

kapsama için en uygun hücre tipidir. 

 

2.2. Frekans Planlama 

Radyo sinyali ana sinyal ve yansıyan 

bileşenlerden oluşur. Özellikle şehir içinde 

farklı engeller (binalar, ağaçlar, tepeler) 

üzerinden yansıyarak gelen sinyaller farklı 

büyüklükte ve fazda olurlar (Şekil 1).  

 
Şekil 1. Sinyal Yansıması (8)  

 

Yansıma ve soğrulma sebepli oluşan sinyal 

kaybına çözüm için diversity ve frekans 

hoplaması özelliği kullanılır. 

 
Şekil 2. Yansıma ve Soğurulma Sebepli Cep 

Telefonunda Alınan Sinyalin Temsili 

Gösterimi (6) (4) (8) (5) 

 

Ortalama sinyal seviyesinde uzaklıktan 

bağımsız, ani olarak (Short-term), hızlı (fast 

fading) bir dalgalanma oluşur. Yavaş hareket 

eden mobillerde bu etki daha fazla olur. 

 

2.2.1 Diversity (Ana sinyal ve yansıyan 

sinyal kombinasyonu) 

Farklı olan sinyallerden iyi olanının seçilmesi 

ya da her ikisinin toplanarak en iyi sinyalin 

elde edilmesidir. Diversity, birçok yoldan 

soğrularak alınan sinyalin, gereken seviyede 

olmasını sağlar (9). 

 

Şekil 3’den gösterildiği gibi, Rx1 ve Rx2 iki 

ayrı antende ya da aynı antendeki farklı 

dipole’lerde alınan sinyalleri ifade 

etmektedir. Rx1+Rx2 gönderilen sinyale en 

yakın sinyal formunu elde etmemizi sağlar. 

 
Şekil 3. Cep Telefonu Tarafından Alınan 

Sinyaller (6) (5) (4) (8) 

 

2.2.2 Frekans Hoplaması (Frequency 

Hopping) 

Frekans hoplaması özelliği soğrulan sinyal 

sebepli bozulan sinyalin geri kazanımı için 

çözüm yollarından birisidir (Şekil 4).  

 

 
Şekil 4. Yavaş hareket eden bir mobil için 

farklı iki frekansta ve frekans hoplaması 

durumunda soğurulma etkisi (8) (4) (5) (6) 

 

2.3 Girişim 

Hücresel sistemler girişim sınırlı sistemlerdir. 

Hücrenin servis kalitesini belirleyen 

faktörlerden birisi girişim oranıdır (Şekil 5). 



 

 

Aynı frekansta girişim etkisi frekans hoplama 

özelliği devrede iken C/I>9 db, Frekans 

hoplaması özelliği devrede değil iken C/I>12 

db olur. Yani eğer frekans hoplaması devrede 

ise konuşmanın yapıldığı frekans girişime 

daha dayanıklı olur. BCCH (Broadcast 

Control Channel) taşıyıcısı TCH (Traffic 

Channel) taşıyıcısına göre güç ayarlaması 

yapılmadan süreli sinyal bastığı için, TCH’e 

göre daha çok girişim yaratır.  

 

 
Şekil 5. Aynı Frekans C/I Grafiği [8] 

 

Şekil 5'de verilen grafiğe göre; taşıyıcı 

frekansın(C), girişim yapan frekanslara(I) 

göre minimum 12 db daha iyi olduğu 

alanlarda görüşme sorunsuz 

yapılabilmektedir. 

Şekil 6’dan görüleceği üzere komşu kanal 

(200 kHz aşağısı/yukarısı) girişim etkisi 

C/A<-3 db droplara sebebiyet vermez fakat 

kaliteyi bozucu etkisi vardır. Girişim etkisini 

ortadan kaldırmak için frekans planlamanın 

etkisi büyüktür. 

 

 
Şekil 6. Komşu Frekans C/A Grafiği [8] 

 

2.4. Frekans Planlamanın Temel ilkeleri 

Ortalama bir baz istasyonu 3 hücreden oluşur. 

Planlama yapılırken BCCH ve TCH 

frekansları önem arz etmektedir. BCCH 

frekansı, her hücre için ayrıdır, görüşme 

başlamadan önce sinyalleşmenin yapıldığı 

frekanstır. TCH frekansı ise her hücrede Base 

Band(BB) hoplama için TRX (Transmitter-

Receiver) sayısı kadardır. Synthysiser 

hoplama (SH) için ise TRX sayısından 

bağımsızdır. 

Frekans planlaması yapılırken; 

 Öncelikle Frekans (kapasite) yoğunluğu 

en fazla olan bölgeler planlanmalıdır. 

 Aynı hücrede aynı BCCH/TCH 

frekansları kullanılmamalıdır. 

 Aynı site’ın farklı hücrelerinde aynı 

BCCH kullanılmamalıdır 

 Aynı site’ın farklı hücrelerinde 

kapsamaları fazla örtüşmüyor ise aynı 

TCH kullanılabilir. Fakat önerilmez.  

 Komşu hücrelerde girişim etkisi sebepli 

komşu BCCH kanal kullanılmaması 

önerilir. 

 BCCH frekansları mümkün olduğu kadar 

temiz olmalı, yani iyi planlanmalıdır. 

 

2.4.1 Manuel ve Otomatik Frekans 

Planlama 

Piyasada en iyi sonucu veren frekans 

planlayıcı programı (tool’u) yazmak için 

firmalar çalışmalarını sürdürmektedir. 

Otomatik frekans planlamasının kalitesi 

katalizör olarak programın değerlendirdiği 

aşağıdaki verilerin doğruluğuna bağlıdır. 

 Bina bilgisi içeren harita (Koordinat) 

 Yayılım (Propagasyon) modeli 

 Clutter tanımlamaları 

 Anten tip, yön ve yükseklikleri 

 Hücrelerin trafik verileri 

 Komşuluk ilişkileri 

 

Otomatik frekans planı yapıldıktan sonra 

mutlaka manuel frekans düzenlemeleri 

yapılmalıdır. 

 

2.4.2 Yapılan Frekans planının 

değerlendirilmesi 

Yapılan otomatik ya da manuel planlama 

sonrası istatistiki olarak ya da sürüş testleri 

ile gelişmenin görülmesi beklenir.  



 

 

 

İstatistikler [9], 

 Drop KPI:  Drop olan görüşme 

sayısının tüm görüşmelere olan oranıdır. 

 
DISNORM: Normal sonlandırma sayısı 
TFNDROP: Full Rate Drop Sayısı 

THNDROP : Half-Rate Drop Sayısı 

 

        
               

                       
     

 

 Integrity KPI: Kötü kalite örnekleri 

olan 6-7 kalite ölçüm sayısının tüm 

kalite örneklerine bölümünün 1’ den 

farkıdır. 

 
QUAL00DL : O kalite downlink ölçüm sayısı 

QUAL10DL : 1 kalite downlink ölçüm sayısı 

QUAL20DL : 2 kalite downlink ölçüm sayısı 

QUAL30DL : 3 kalite downlink ölçüm sayısı 

QUAL40DL : 4 kalite downlink ölçüm sayısı 

QUAL50DL : 5 kalite downlink ölçüm sayısı 

QUAL60DL : 6 kalite downlink ölçüm sayısı 

QUAL70DL : 7 kalite downlink ölçüm sayısı 

QUAL00UL : O kalite uplink ölçüm sayısı 

QUAL10UL : 1 kalite uplink ölçüm sayısı 

QUAL20UL : 2 kalite uplink ölçüm sayısı 

QUAL30UL : 3 kalite uplink ölçüm sayısı 

QUAL40UL : 4 kalite uplink ölçüm sayısı 

QUAL50UL : 5 kalite uplink ölçüm sayısı 

QUAL60UL : 6 kalite uplink ölçüm sayısı 

QUAL70UL : 7 kalite uplink ölçüm sayısı 
 

           

  (  
                                   

    (     )       (     )  
)      

 

 Downlink/Uplink kalite hücre geçişleri 

 Hücre geçişi başarı (handover successs) 

oranları 

Sürüş Testleri [9], 

 Toplanan sinyal seviyesi ve kalite 

örneklerinin dağılımı ağırlıklı iyi 

ölçekte olmalıdır.  

 Çağrı kurulma başarı oranının (CSSR) 

iyileşmesi gerekir 

 
CNROCNT  : Rastgele kanal tutma girişimlerini toplan sayısı 

RAACCFA  : Başarısız rastgele kanal tutma denemelerinin sayısı 

RATRHFAEMCAL: Başarısız acil arama denemeleri 

RATRHFAANPAG: Başarısız rach paging 

RATRHFAOTHER: Diğer başarısız rach denemeleri 

TCHSIG : Sinyalizasyon için kurulan TCH kanal sayısı 

RAOTHER : Rach sayısı 

CCONGS : Sıkışıklık sayacı  

PDRAC : Paket Data sayısı 

CCALLS  : SDCCH atama denemeleri sayısı 

CNDROP : SDCCH drop sayısı 

CMSESTAB  : Başarılı SDCCH kanal kurulumu 

TASSALL : TCH atama denemeleri sayısı 

TCASSALL : Başarılı tüm TCH atamaları 

HOSUCBCL  : Daha iyi hücreye başarılı HO sayısı 

HOSUCWCL : En kötü hücreye başarılı HO sayısı 

 

           
       

(        
       

                                        )

 
         (                )       

       
  (              (

       
       

)       )

         (
       
       

)

 
               

              
 

 

               (                 )          (                 ) 

 

 

 Devam eden görüşme kesilmemelidir. 

 

3. Örnek Bir Frekans Planının Sonuçları 

Microsoft Excel programı ile Bölüm 2.4’deki 

frekans planlama teknikleri göz önüne 

alınarak gerçekleştirilen kural tabanlı ve 

istatistiksel yöntemlerin kullanıldığı bir ön 

çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile 

Bodrum, Datça, Kuşadası ve Didim 

ilçelerinde 2G BCCH+TCH otomatik frekans 

planı uygulaması yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Şekil 7. Otomatik Frekans Planı Sonrası İstatistikler 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

Frekans planı sonrası; planın yapıldığı 

bölgelerde her ilçe için Çağrı Kurulma Başarı 

Oranı(CSSR) anlamlı oranda iyileşmiştir. Bu 

orana göre en iyi iyileşme %14,59 ile Didim 

ilçesinde gerçekleşmiştir. 

Görüşme kalitesi parametresine göre en iyi 

iyileşme %48,63 ile Datça ilçesinde meydana 

gelmiştir. 

Drop ile ifade edilen görüşme esnasında 

kesilme oranı da %6,67 ile Bodrum ilçesi 

hariç iyileşmiştir. Bu durum bize bir takım 

kabuller ile kodu geliştirilen otomatik frekans 

planının bazı noktalara yanılabileceğini 

göstermektedir. Bu gibi durularda manuel 

olarak sorun yaşanan frekanslar 

güncellenmelidir. 
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