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Şekil 2.8: Sinyal şekilleri a) OOK-NRZ b) OOK-RZ..................................................... 23
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Şekil 3.12: Nr = 4 için pramit ADR ünitesi..................................................................... 42

viii
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ÖZET
DOKTORA TEZİ
GÖRÜNÜR IŞIK HABERLEŞMESİ İÇİN YENİ NESİL FİZİKSEL KATMAN
TEKNİKLERİ

Yasin ÇELİK

İstanbul Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Danışman: Prof.Dr. Aydın AKAN

Kablosuz haberleşme teknolojileri yoğun olarak radyo frekans (RF) bandı kullanılmak
üzere geliştirilmiştir. Son yıllarda akıllı mobil cihazlara ve video temelli uygulamalara
artan ilgi, mobil veri trafiğinde çok büyük artışa sebep olmuştur. Artan mobil veri ihtiyacı mevcut aktif RF bandını doyum seviyesine getirmiştir ve yakın bir gelecekte frekans
izgesi darlığının baş göstereceği öngörülmektedir. Bu noktada görünür ışık haberleşmesi
(VLC) izge krizinin aşılabilmesi için, alternatif bir kısa mesafe kablosuz haberleşme tekniği olarak ön plana çıkmaktadır.
VLC’de kullanılan modülasyon teknikleri, yoğunluk modülasyonlu direk sezim (IM/DD)
kısıtları altında olduğu için, pozitif ve gerçek değerli olmak zorundadır. Bu durum RF
haberleşmede kullanılan birçok bant ve güç verimli modülasyon tekniğinin direk olarak
VLC sistemlere uygulanmasını kısıtlamaktadır. Bununla birlikte VLC sistemlerde her ne
kadar optik izge Terra Hertz seviyesinde olsa da, sistemin elektriksel bant genişliği ışık
kaynağı olarak kullanılan LED’lerin elektriksel bant genişliği ile sınırlıdır. Sonuç olarak,
IM/DD kısıtlamalarının bulunması ve elektriksel bant genişliğinin düşük olması, VLC
sistemlerde güç ve izge verimli yeni modülasyon tekniklerinin geliştirilmesini zorunlu
kılmıştır.
İzge verimini artırmak için önerilen en etkili tekniklerden biri çok-girişli çok-çıkışlı (MIMO)
iletim planıdır. MIMO iletim planının başarımı, MIMO kanalları arasındaki ilinti ile ters
orantılıdır. VLC sistemlerde ise MIMO kanalları arasında ilinti katsayısı yüksektir. Bu
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durumu önlemek için, alıcı tarafta fotodedektörler arasında belirli bir mesafenin olduğu
alıcı modeli tasarlanmıştır. Ancak bu tip bir alıcı modeli kullanıcının gezginliğini sınırlamaktadır. Son yıllarda kompakt yapıda tasarlanmış MIMO VLC alıcı çeşitleri kullanıcının gezginliğini artırmıştır. Fakat MIMO kanallar arası ilintiyi azaltmak için tasarlanan
bu alıcı yapılarında, her bir kanalın tek tek kazancı ve doğal olarak toplam kazanç azalmaktadır. Bu oluşan kayıp ile uzamsal çoğullama yoluyla elde edilen kazanç arasında bir
ödünleşim söz konusudur.
Bu tezde, güç ve izge verimli bir teknik olan DC-yardımlı alt taşıyıcılı yoğunluk modülasyonu (DCA-SIM), uzamsal modülasyonlu (SM) MIMO VLC sistemler için önerilmiş
ve çeşitli bina içi MIMO senaryolarda bit hata oranı (BER) başarımları incelenmiştir.
Buna ek olarak, yüksek ilintili bina içi MIMO VLC kanallar için verici tarafta dengesiz
güç dağılımı (PI) senaryoları dikkate alınmıştır. Devamında DCA-SIM için farklı izge verimlilik değerlerinde sabit bir sinyal gürültü oranı (SNR) için en iyi PI çarpanı değerleri
tespit edilmiştir. PI yönteminin DCA-SIM’in BER başarımı üzerindeki etkisi incelenmiş
ve önemli SNR kazancı sağlandığı gösterilmiştir. Monte Carlo benzetim yöntemi ile elde
edilen sonuçları desteklemek için üst sınır BER başarımları analitik olarak elde edilmiştir.
Tezin devamında, DC-bilgili alt taşıyıcılı yoğunluk modülasyonu (DCI-SIM) VLC sistemler için incelenmiştir. DCI-SIM ile literatürde öne çıkan modülasyonların toplamsal
beyaz Gauss gürültülü (AWGN) kanal BER başarımları tek-girişli tek-çıkışlı (SISO) iletim planında karşılaştırılmıştır. SM iletim planı için DCI-SIM yıldız diyagramları IM/DD
kısıtlamaları altında optimize edilmiştir. Devamında DCI-SIM BER başarımları yeni nesil gezgin alıcı üniteleri içeren MIMO VLC sistemlerde farklı bina içi geometriler göz
önüne alınarak incelenmiştir. İletim planlarının üst bant BER başarımları analitik olarak
türetilmiş ve yüksek SNR değerlerinde Monte Carlo benzetim yöntemi sonuçları ile yakın başarımlara sahip olduğu ortaya konmuştur. DCI-SIM modülasyonunun bütün MIMO
yapılarında en iyi başarımı sağladığı gösterilmiştir.
Son olarak, literatürde önerilmiş karmaşık tasarıma sahip kompakt alıcı ünitelerinin uzamsal çoğullama kazançları ve kanal kazançları arasındaki ödünleşim incelenmiştir. Bu ödünleşimi ortaya koymak için, basit ve kompakt tasarıma sahip tekrarlamalı kodlamalı alıcı
(RCR) ünitesi tekrarlamalı kodlama (RC) iletim planı ile birlikte dikkate alınmıştır. Devamında, RCR BER başarımları karmaşık tasarıma sahip kompakt açısal çeşitlemeli alıcı
(ADR) ünitesi BER başarımları ile karşılaştırılmıştır. Farklı bina içi senaryolar için basit
alıcı yapısının karmaşık alıcıya çok yakın ve bazı bina içi pozisyonlarda daha iyi başarımlar elde ettiği gösterilmiştir.
Haziran 2018, 113 sayfa.
Anahtar kelimeler: Görünür ışık haberleşmesi, alt taşıyıcılı yoğunluk modülasyonu, dcbilgili alt taşıyıcılı yoğunluk modülasyonu, çok-girişli çok-çıkışlı
sistemler, dengesiz güç dağılımı, kompakt alıcılar.
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Wireless communication has extensively been carried out at radio frequency (RF) bands.
Recently, the increasing demand for video based applications with smart phones caused
tremendous increase in mobile data traffic. The growing need for mobile data saturates
the RF bands and it is envisaged that we will run into a spectrum crisis in the near future. Herein visible light communication (VLC) stands out as an alternative short range
wireless communication technique to overcome the spectrum crisis.
Modulation techniques used in VLC have to be real and positive throughout the transmission period due to the intensity modulation direct detection (IM/DD) system constraints.
Hence, the bandwidth and energy efficient modulation techniques used in RF is not applicable to the VLC systems. Furthermore, the optical bandwidth of the VLC system is
limited by the electrical bandwidth of the LEDs used as the light source, even though
the optical spectrum is at the Terra Hertz levels. Consequently, because of the IM/DD
constraints and the low electrical bandwidth of the LEDs, it is imperative to develop new
bandwidth and energy efficient modulation techniques for VLC systems.
Multiple-input multiple-output (MIMO) transmission techniques is the one of the best effective technique, which is suggested to increase spectral efficiency. The performances of
MIMO techniques are inversely proportional to the correlation between MIMO channels.
Unfortunately, correlation between MIMO channels is high in VLC systems. In order to
decrease the channel correlations photo-detectors (PD) at the receiver side are spatially
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separated. However, such a receiver limits the mobility of the user. Several compact receivers have been proposed for indoor MIMO VLC systems in recent years. But, compact
receivers have a trade-off between the individual channel gains and the correlation of the
channels.
In this thesis, DC-aid subcarrier intensity modulation (DCA-SIM), which is an energy
and bandwidth efficient modulation technique, is proposed for spatial modulation (SM)
MIMO VLC systems and the bit error rate (BER) performances are investigated for various indoor MIMO scenarios. Additionally, the power imbalance (PI) scenarios are considered at the transmitter side for correlated indoor MIMO VLC channels. Moreover, the
best power imbalance factors are obtained for DCA-SIM at different spectral efficiencies
and fixed signal to noise ratio (SNR) value. The effect of power imbalance method on the
BER performance of DCA-SIM is investigated and remarkable power gains are obtained
compared to the non-power imbalanced cases. The upper bound BER performances of the
proposed models are obtained analytically in order to validate the Monte Carlo simulation
results.
Additionally, DC-informative subcarrier intensity modulation (DCI-SIM) is investigated
for VLC systems. The additive white Gaussian noise (AWGN) channel BER performances of the DCI-SIM are compared with other modulations, which are stand out in
literature, in single-input single-output (SISO) transmission plan. Then DCI-SIM constellations are optimized for SM transmission plan under IM/DD constraints. Moreover,
BER performances of DCI-SIM is studied for MIMO VLC systems with new generation
mobile receiver units in different indoor scenarios. The upper-bound BER performances
of DCI-SIM are derived for MIMO transmission plans. close to the Monte Carlo simulation results in high SNR values. Consequently, it is showed that DCI-SIM has the best
performances for all MIMO transmission plans.
Finally, the trade-off between the multiplexing gain and the channel gain for complex designed compact receiver units is investigated. In order to find out this trade-off simply and
compactly designed repetition coding receiver (RCR) unit is taken into consideration for
repetition coding (RC) transmission plan. Then, the BER performance of RCR with RC
is compared with the performance of angular diversity receiver (ADR), which is a complex designed compact receiver unit, with SM. For different indoor scenarios, it has been
shown that the RCR performance is very close to the ADR. Furthermore RCR outperform
ADR in some indoor positions.
June 2018, 113 pages.
Keywords: Visible light communication, subcarrier intensity modulation, dc-informative
subcarrier intensity modulation, multiple-input multiple-output system,
power imbalance, compact receivers.
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1.
1.1.

GİRİŞ
KABLOSUZ OPTİK HABERLEŞMENİN TARİHÇESİ

Bugün dünya üzerindeki herhangi iki nokta arasında anlık iletişim kurmak için kullanılan
iletişim ağı, geçen yüzyılın ihtiyacı ve icadı gibi görünmektedir. Fakat insanların haberleşme ihtiyacı insanlık tarihi boyunca var olmuştur. Bu anlamda, frekans izgesindeki optik
bant kullanılarak uzak mesafelere mesaj iletmek olarak tarif edilen, optik haberleşme ilk
kullanılan haberleşme yöntemleri arasındadır. Eski medeniyetler mesaj iletiminde ateş ve
dumanı kullanarak optik iletişimin ilk örneklerini ortaya koymuşlardır. Eski Yunan’da ise
cilalı kalkanlar ayna gibi kullanılarak güneş ışığının yardımı ile uzak mesafe sinyalleşmesi gerçekleştirilmiştir [1].
Mekanik anlamda ilk kablosuz optik haberleşme sistemi, 1792 yılında Fransız mucit Claude Chappe tarafından geliştirilen mekanik telgraf sistemidir. Bu sistemde optik iletişim,
biri diğerinin görüş mesafesinde olan kulelere yerleştirilmiş, ucunda iki hareketli kol bulunan direklerle sağlanmıştır. Kolların farklı pozisyonları farklı işaretleri temsil etmiştir
ve kulelerde yer alan teleskoplar yardımı ile gözlemlenmiştir [1]. Semafor olarak adlandırılan bu sistem 1850’li yıllara kadar Avrupa’da yaygın olarak kullanılmıştır. 1880 yılına
gelindiğinde ise ilk teknolojik kablosuz optik haberleşme sistemi Alexander Graham Bell
tarafından duyurulmuştur. "Photophone" olarak adlandırılan icat, titreşimli ayna ve selenyum foto hücresi yardımı ile ses titreşimlerinin güneş ışığına modüle edilerek iletilmesini
sağlamıştır [2].
Diğer taraftan 1820 yılında, Danimarkalı fizikçi Hans Christian Orsted’in elektrik akımının manyetik alan oluşturduğunu keşfi ile elektromanyetik izgenin radyo frekansı (RF)
bandında araştırmalar başlamıştır. Devamında Michael Faraday, André-Marie Ampère ve
James C. Maxwell tarafından bu alandaki çalışmalar genişletilmiş ve matematiksel olarak
temellendirilmiştir [3]. RF bandında ilk ticari kablosuz haberleşme sistemleri Marconi
tarafından geliştirilmiştir. 1902 yılında, Marconi’nin Atlas Okyanusu üzerinden gerçekleştirdiği haberleşme ilk uzun mesafe kablosuz haberleşme olmuştur [4]. Devam eden
süreçte RF bandı kablosuz haberleşmesi günümüze kadar ticari potansiyelini ve teknik

2

kapasitesini artırarak gelişmesini sürdürmüştür.
Bunun yanında, 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın ilk yarısında RF bandında yapılan başarılı buluşların gölgesinde kalan elektromanyetik izgenin optik tarafı, 1960’ların sonlarında uyarılmış radyasyon yayınımı ile ışık yükselticinin (LASER) keşfi ile tekrar dikkatleri üzerine çekmiştir. 1970 ve 80’li yıllarda bu alanda önemli gelişmeler olmuş ve fiber
optik teknolojisi ile 20. yüzyıl sonlarında telekomünikasyon sektöründe yaşanan devrimin temelleri atılmıştır [5]. Her ne kadar fiber optik haberleşme kadar yaygınlaşmasa da,
1970’lerin sonlarından günümüze kadar bina içi kablosuz optik haberleşmede de önemli
araştırmalar yapılmıştır. Işık yayan diyot (LED), lazer diyot (LD), PIN fotodiyot vb, gibi
ucuz optoelektronik cihazların gelişimi de bu çalışmaları desteklemiştir. 1979 yılında, F.
R. Gfeller ve U. Bapst kızılötesi (IR) izgeyi optik yayınım için sinyal taşıyıcı olarak kullanmış ve oda içindeki terminalleri ortak bir noktaya bağlayan kablosuz optik haberleşme
modeli önermişlerdir [6]. Bu araştırma bina içi kablosuz optik haberleşme alanındaki en
temel çalışmalardan biri olmuştur. Devamında yapılan araştırmalar IR frekans bandı üzerinde yoğunlaşmıştır. Son yıllarda ise yeni bir kablosuz optik haberleşme yöntemi olarak
LED’lerin ve fotodedektörlerin kullanıldığı görünür ışık haberleşmesi (VLC) ön plana
çıkmıştır. RF sistemlerin izge krizi problemine bina içinde ve kısa mesafede alternatif
olabilecek bir haberleşme sistemi olarak geliştirilen VLC, aynı zamanda aydınlatma ihtiyacını da karşılamaktadır [7].

1.2.

GÖRÜNÜR IŞIK HABERLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ VE GEREĞİ

VLC sistemi aydınlatma ve haberleşme ihtiyacı için tek bir kaynak kullanmaktadır ve katıhal aydınlatma cihaz teknolojisinin gelişimi sayesinde, geleneksel aydınlatma sistemlerine göre çok daha yüksek enerji verimliliğine sahiptir [7]. VLC’nin öne çıkan özellikleri
arasında, yoğunluk modülasyonlu direk sezim (IM/DD) kullanımı ile birlikte alıcı-verici
yapısının RF sistemlere göre düşük maliyetli olması sayılabilir. Görünen ışığın bina içinde
duvarlar tarafından engellenmesi VLC sistemleri güvenli ve kanallar arası girişime karşı
dirençli hale getirmektedir. Ayrıca bu özellik sayesinde, frekans tekrar kullanım oranı artmaktadır. VLC sistemlerde kullanılan frekans bant aralığı tera hertz (THz) seviyesinde
olup serbest kullanımdadır; herhangi bir kurum tarafından düzenlenmemektedir. Ayrıca,
VLC sinyalleri RF ile girişim yapmaz ve dolayısı ile elektromanyetik yayınıma duyarlı
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cihazların bulunduğu ortamlarda haberleşme için kullanılabilirler [8, 9].
Son yıllarda, bilgi ve iletişim teknolojileri anlamında dünyanın yeni bir çağın başlangıç
noktasında olduğu konuşulmaktadır. Bu yeni çağda insanlar günlük yaşamlarında zamanı
verimli kullanmak ve daha konforlu bir hayat sürmek için, etrafında bulunan tüm nesneleri internet ile bağlantılı hale getirmeye çalışmaktadırlar. Günlük yaşamdaki bir çok
alışkanlığı değiştiren bir devrim niteliğindeki bu eğilim Nesnelerin İnterneti (IoT) olarak
adlandırılmaktadır. Benzer bir değişim sanayi alanında da karşımıza çıkmaktadır. Üretimdeki verimi artırmak ve hataları en aza indirmek için üretim araçları otonomlaştırılmaya
ve bir ağın parçası haline getirilmeye çalışılmaktadır. Endüstri 4.0 ise bu değişimin sanayi
alanındaki adıdır [10, 11]. Cisco Sistem firması tarafından yapılan bir pazar araştırmasına
göre, 2016-2021 yılları arasında mobil veri trafiğinin %47 kümülatif büyüme oranı ile artışını sürdüreceği beklenmektedir. 2021 yılında ise küresel ölçekte 49 eksabayt (EB) gibi
çok yüksek miktarda bir mobil trafik öngörülmektedir. Bahsedilen bu mobil trafiğin ise
%70’inin bina içi ortamlarda gerçekleşeceği tahmin edilmektedir [40].
Sonuç olarak, bu yeni çağda gerçekleşmesi öngörülen yoğun dijitalleşme ve otonominin
mobil veri miktarını hızlı bir şekilde artıracağı ve bu artışın da büyük bir çoğunluğunun
bina içi ortamlarda gerçekleşeceği tahmin edilmektedir [11]. Artan mobil veri ihtiyacı,
doyum seviyesine gelmiş mevcut aktif RF bandının yakın bir gelecekte bu alandaki ihtiyacı karşılamakta sorun yaşayacağını göstermektedir [10]. Bu noktada VLC, bu ihtiyacın
karşılanması için alternatif/tamamlayıcı bir kısa mesafe kablosuz haberleşme tekniği olarak ön plana çıkmaktadır.

1.3.

TEZİN MOTİVASYONU VE AMACI

RF haberleşmesi için önemli bir alternatif/tamamlayıcı teknoloji olan VLC’nin, avantajları yanında geliştirilmesi gereken yönleri de bulunmaktadır. VLC sistemlerin verici olarak eşevresiz bir cihaz olan LED’leri, alıcı olarak ise fotodedektörleri kullanması, IM/DD
tekniği ile iletişimi zorunlu kılmaktadır. Bunun bir sonucu olarak, VLC’de kullanılan modülasyonlar IM/DD kısıtlamaları altında oldukları için, pozitif ve gerçek değerli olmaları gerekmektedir [7]. Bu durum RF sistemlerde kullanılan birçok bant ve güç verimli
modülasyon tekniğinin, direk olarak VLC sistemlere uygulanmasını kısıtlamaktadır. Bununla birlikte VLC sistemlerde bant genişliği her ne kadar THz’ler seviyesinde olsa da,
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sistemin elektriksel bant genişliği LED’lerin bant genişliği ile sınırlıdır. Halen piyasaya
sürülen LED’ler için 3-dB bant genişliği 3 MHz iken, bu değer mavi filitreleme yardımı
ile yaklaşık 20 MHz civarına kadar artırılabilmektedir [12]. Sonuç olarak, IM/DD kısıtlamalarının bulunması ve elektriksel bant genişliğinin düşük olması, VLC sistemlerde, güç
verimi düşük modülasyon ve düşük veri hızı problemlerini doğurmaktadır.
Bant ve güç verimi, VLC sistemlerde üzerinde durulması gereken önemli bir problemdir. Temel bant modülasyonlar IM/DD sistemlere kolay bir şekilde uyarlanabilmektedir.
Bunlar arasında tek kutuplu çok seviyeli darbe genlik modülasyonu (M-PAM), düşük karmaşıklığı ve yüksek izgesel verimi ile öne çıkmaktadır. Fakat artan modülasyon boyutu ile
birlikte M-PAM modülasyonunun güç verimi azalmaktadır. Çok seviyeli darbe pozisyon
modülasyonunda (M-PPM) ise güç verimi yüksek olmasına rağmen, artan modülasyon
boyutu ile izgesel verim oldukça düşmektedir [13].
Son yıllarda optik dik frekans bölmeli çoğullama (O-OFDM) modülasyon çeşitleri yoğun
bir şekilde IM/DD sistemler için literatürde önerilmiştir [14–19]. Fakat çok taşıyıcılı yapılarından dolayı O-OFDM çeşitlerinde, iletilen sinyallerin tepe gücünün ortalama güce
oranı (PAPR) yüksektir. LED’ler ise dar bir dinamik erişim alanına sahip cihazlardır ve
erişim alanını aşan sinyalleri iletim sırasında bozmaktadırlar. Sonuç olarak O-OFDM çeşitlerinde yüksek PAPR, haberleşme başarımını düşürmektedir [20]. Bunun yanısıra OOFDM çeşitleri RF sistemlerden farklı olarak bant verimli değildir; IM/DD sistemlere
uyumlu hale getirebilmek için izge veriminden ödün vermek gerekmektedir [7].
IM/DD sistemler için önerilmiş bir başka modülasyon tekniği alt taşıyıcılı yoğunluk modülasyonudur (SIM) [13]. Herhangi bir negatif olmayan elektriksel dalga şekli IM/DD
sistemlerde başarılı bir şekilde iletilebilir. Fazları ve genlikleri üzerinden bilgi taşınan
sinüsoidal sinyal çiftleri, yeterli DC seviye eklendiğinde IM/DD bağlantı üzerinden taşınmaya uygun hale gelmektedir. Alıcı tarafta DC bileşen bant geçiren filtre ile süzülür ve
böylece sinyallerin faz ve genlik bilgisi elde edilir. SIM’in avantajları arasında DC civarındaki düşük frekanslı gürültüye dirençli olması, çok seviyeli bant verimli modülasyon
planları sunması ve PAPR’nin düşük olması sayılabilir. Dezavantajları olarak, elektriksel
alt taşıyıcının modüle edilmesi ara adımı nedeniyle ihtiyaç duyulan bant genişliğinin iki
kat artması ve DC bileşenden kaynaklı güç veriminin azalması sayılabilir [13].
SIM’de bilgi içermeyen DC kullanımı güç verimsizliğine sebep olmaktadır. DC bileşenin

5

sinyal uzayının bir boyutu gibi ele alınması ve 3 boyutlu bir yıldız diyagramının tasarlanması güç verimli bir modülasyon tekniğini ortaya çıkarmaktadır. [21]’de Hranilovic
ve diğerleri bu fikri ortaya atmış ve uyarlanabilir kutuplu dörtlü genlik modülasyonunu
(AB-QAM) önermişlerdir. [22] ve [23]’de IM/DD kısıtlamaları altında yıldız diyagramının üç boyutlu sinyal uzayında optimizasyonu üzerinde çalışılmıştır. DC-Bilgili (DCI)
SIM olarak tanımlanan bu modülasyon [24]’de MSM sistemler için genelleştirilmiştir.
5G sistemlere uyarlanması beklenen VLC sistemler için mevcut modülasyon çeşitlerinin sunduğu izge verimleri yeterli değildir [25]. İzge verimini artırmanın bir diğer yolu
çok girişli çok çıkışlı (MIMO) iletim tekniğidir ve RF sistemlerde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu teknikte birden çok alıcı-verici kullanılarak, veri hızını artırmak için
uzamsal çoğullama kazancı sağlanır. Bina içinde LED’lerin yerleşimi aydınlatma gereği
çoklu ve dağıtık yapıdadır. Bu durum MIMO tekniğinin VLC sistemlere uygulanmasında
doğal bir altyapı oluşturmaktadır [26].
Diğer taraftan MIMO iletim tekniğinde başarımı etkileyen önemli etkenlerden birisi kanallar arası ilintidir. VLC’de ise MIMO kanallar birbiri ile yüksek ilintilidir. [27]’de bu
durumu önlemek için alıcı tarafta fotodedektörler arası belirli bir mesafenin olduğu alıcı
modeli dikkate alınmıştır. Ancak bu tip bir alıcı modeli kullanıcının gezginliğini sınırlamaktadır. Son yıllarda kompakt yapıda tasarlanmış MIMO VLC alıcı çeşitleri kullanıcının gezginliğini artırmıştır. [28]’de yazarlar fotodedektörlerin farklı polar açılara sahip
olduğu piramit veya yarım küre şeklinde gezgin iletişime uygun açısal çeşitlemeli alıcı
(ADR) modelini tasarlamışlardır. Bu modelde LED’lerden gelen ışığın her bir fotodedektöre farklı açılar ile düşmesi sonucu kanallar arası ilinti azalmaktadır. Yeni önerilen
bir diğer kompakt alıcı yapısında ise her bir fotodedektör belirli büyüklükteki dairesel
bir açıklığın altına yerleştirilmiştir ve bu fotodedektörler saydam olmayan bir madde ile
birbirlerinden ayrılmıştır. Açıklık tabanlı alıcı (ABR) adı verilen bu tasarım için fotodedektörler üzerine düşen ışık miktarı geliş açısına göre değişmekte ve MIMO kanalları
arası ilinti azalmaktadır [29]. Fakat, kompakt tasarıma sahip alıcı ünitelerinde kanallar
arası iliniti azalırken, toplam kanal kazancında da kayıp oluşmaktadır.
Sonuç olarak, VLC sistemler için güç ve bant verimli modülasyon planlarının geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bunun yanı sıra, izgesel verimi artırmak için uygulanacak olan MIMO
iletim planlarında kullanılan gezgin alıcı ünitelerinde, toplam kanal kazanç ve MIMO ka-
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nalların ilinti düzeyi arasındaki ödünleşim, araştırmaya açık bir konu olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu problemlerin çözümü bu tezin temel amacını teşkil etmektedir.

1.4.

TEZİN KATKILARI

Bu tezde, güç ve izge verimli bir teknik olan DC-yardımlı alt taşıyıcılı yoğunluk modülasyonu (DCA-SIM), uzamsal modülasyonlu (SM) MIMO VLC sistemler için önerilmiş ve
çeşitli bina içi senaryolarda BER başarımları incelenmiştir. Buna ek olarak yüksek ilintili
bina içi MIMO VLC kanallar için verici tarafta dengesiz güç dağılımı (PI) senaryoları
dikkate alınmıştır. Ayrıca, DCA-SIM için farklı izgesel verimlilik değerlerinde sabit bir
sinyal gürültü oranı (SNR) için en iyi PI çarpan değerleri tespit edilmiştir. PI yönteminin
DCA-SIM’in BER başarımı üzerindeki etkisi incelenmiş ve önemli SNR kazancı sağlandığı gösterilmiştir. Monte Carlo benzetim yöntemi ile elde edilen sonuçları desteklemek
üzere, üst sınır BER başarımları analitik olarak elde edilmiştir.
Tezin devamında, DC-bilgili alt taşıyıcılı yoğunluk modülasyonu (DCI-SIM) VLC sistemler için incelenmiştir. DCI-SIM ile literatürde öne çıkan modülasyonların toplamsal
beyaz Gauss gürültülü (AWGN) kanal BER başarımları tek-girişli tek-çıkışlı (SISO) iletim planında karşılaştırılmıştır. SM iletim planı için DCI-SIM yıldız diyagramları IM/DD
kısıtlamaları altında optimize edilmiştir. Daha sonra DCI-SIM BER başarımları yeni nesil gezgin alıcı üniteleri içeren MIMO VLC sistemlerde farklı bina içi geometriler göz
önüne alınarak incelenmiştir. İletim planlarının üst bant BER başarımları analitik olarak
türetilmiş ve yüksek SNR değerlerinde Monte Carlo benzetim yöntemi sonuçları ile yakın başarımlara sahip olduğu ortaya konmuştur. DCI-SIM modülasyonunun bütün MIMO
iletim planlarında en iyi başarımı sağladığı gösterilmiştir.
Son olarak, literatürde önerilmiş karmaşık tasarıma sahip kompakt alıcı ünitelerinin uzamsal çoğullama kazançları ve kanal kazançları arasındaki ödünleşim incelenmiştir. Bu ödünleşimi ortaya koymak için basit ve kompakt tasarıma sahip tekrarlama kodlamalı alıcı
(RCR) ünitesi tekrarlamalı kodlama (RC) iletim planı ile birlikte dikkate alınmıştır. Ayrıca, RCR BER başarımları karmaşık tasarıma sahip kompakt ADR ünitesi BER başarımları ile karşılaştırılmıştır. Farklı bina içi senaryolar için basit alıcı yapısının, karmaşık
alıcıya çok yakın ve bazı bina içi pozisyonlarda daha iyi başarımlar elde ettiği gösterilmiştir.
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2.

GENEL KISIMLAR

2.1.

GÖRÜNÜR IŞIK HABERLEŞMESİ (VLC)

Görünür izgenin frekans aralığı 385 terahertzden (THz) 789 THz’e kadar olan kısımdır.
Bu aralık elektromanyetik izgenin insan gözü tarafından algılanabilen parçasıdır. Bu aralığın dalga boyu olarak karşılığı 380 nanometreden (nm) 750 nm’ye kadar uzanmaktadır.
Elektromanyetik izge ve görünür izgenin frekans ve dalga boyları Şekil 2.1’de gösterilmiştir. VLC görünen ışığın yer aldığı 380 nm ile 750 nm dalga boyu aralığında gerçekleştirilen kablosuz optik haberleşme tekniğine verilen isimdir [30].

2.1.1.

Işık Yayan Diyotlar

VLC sistemlerinin temelinde katı hal aydınlatma teknolojisi vardır. Bu teknoloji elektrikselışıma yoluyla ışığın üretilmesi gerçeğine dayanmaktadır. Bu teknolojinin bir ürünü olan
LED’ler en popüler opto-elektronik ışık kaynaklarıdır. LED’lerin 90’lı yıllarda başlayan
kısa bir tarihi vardır. Yüksek parlaklığa sahip LED’lerin üretimi ve kullanımı ise son 78 yıl içerisinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde aydınlatma verimi 0.1 lümen/watt (lm/w)
değerinden 230 lm/w değerine yükselmiştir. [37].

Şekil 2.1: Elektromanyetik izge ve görünür izge [71].
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Katı hal aydınlatmasındaki son gelişmeler ve çığır açıcı yenilikler LED’lerin aydınlatma
amacı ile yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlamıştır. Enerji verimli bir aydınlatma teknolojisi olan LED’lerin bir çok sektörde ve günlük hayatta kullanımı hızla artmaktadır.
LED’lerin kullanım alanlar arasında otomotiv, trafik ışıkları, reklam panoları, uyarı işaretleri, bina dışı ve içi aydınlatma sayılabilir.
LED’ler ile beyaz ışık üretmek için kullanılan iki yöntem vardır; Birinci yöntemde kırımızı, yeşil ve mavi ışık üreten RGB LED’ler kullanılarak üç rengin karışımından beyaz
ışık üretilir. İkincisi ise daha basit ve yaygındır. Bu yöntemde Galyum-Nitrit (GaN) yardımı ile elde edilen mavi ışıma, sarı inorganik fosfor tabakasında süzülerek bayaz ışık
elde edilmektedir. Bu şekilde beyaz ışık üreten LED’lere beyaz LED denmektedir [41].
Son yıllarda geleneksel aydınlatma kaynakları yerini hızlı bir şekilde katı hal aydınlatmasına bırakmaktadır. Geleneksel aydınlatmaya göre ışık verimi iyi olan florasan lambalar ise çevresel açıdan zararlı maddeler içerdiği için daha verimli olan beyaz LED’ler
ile yer değiştirmektedir. Ticari olarak piyasada mevcut olan beyaz LED’ler geleneksel
aydınlatma kaynaklarına göre 20 kat, florasan lambalara göre ise 5 kat daha az enerji
harcamaktadırlar. Bu veriler ışığında Katı hal aydınlatmasına geçiş ile küresel elektrik
kullanımının %50 oranında azalacağı tahmin edilmektedir [39].
Çevresel açıdan bakıldığında katı hal aydınlatması ve LED’ler, temiz ve daha yeşil bir
dünya için zorunlu bir teknoloji olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanların aydınlatma ihtiyacı elektrik enerjisi tüketiminin en önemli parçasını oluşturmaktadır. Küresel elektrik
tüketiminin ise üçte birinin aydınlatma gereksinimi için harcandığı tahmin edilmektedir
[39]. Bu nedenle daha verimli aydınlatma kaynaklarının gelişimi enerji tüketiminde ciddi
tasarruf sağlarken çevresel açıdan da önemli katkı sunacaktır. Bu bakış açısı katı hal aydınlatma kaynaklarının gelişimini hızlandıran bir etken olmuştur.
LED’lerin aydınlatma veriminden bahsederken, bu verimi sağlayan yapının yarı iletken
eklemli yapı olduğunu belirtmek gerekir. Bütün yarı iletken diyotlarda iletim bandındaki
elektronlar valans bandındaki delikler ile birleşirken ışıma yaparlar. Silikon diyotlarda
bu yayınım çevredeki malzeme tarafından soğrulur ve doğal olarak eklemin dışına çıkamaz. LED’ler ise bantlar arasında yüksek enerji boşluğu olacak şekilde üretilirler ve ışıma
eklem dışına çıkabilecek enerjiye sahip olur ve bu şekilde aydınlatma işlevini gerçekleştirirler [41, 42]. LED’in iç yapısı Şekil 2.2’de detaylı bir şekilde verilmiştir.
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Şekil 2.2: LED iç yapısı [31].

LED’lerin genel özellikleri maddeler halinde şu şekilde sıralanabilir [37];

• Elektriksel bant genişliği 20 MHz civarındadır,
• Uzun kullanım süresine sahiptirler,
• Neme karşı dayanıklıkları diğer aydınlatma cihazlarından daha iyidir,
• Üretimlerinde civa kullanımı yoktur,
• Kompakt boyutlara sahiptirler,
• Aydınlatma verimleri yüksektir,
• Fazla ısı üretmezler,
• Düşük güç tüketimine sahiptirler,
• Basit yapıda ve düşük maliyetlidirler,
• Hızlı açılıp kapanma özellikleri vardır.

Görünür ışık bandından kızıl ötesi banda kadar yayınım yapan bir çok farklı LED türü
vardır. Kablosuz optik haberleşmenin ilk araştırılmaya başlandığı yıllarda araştırmacılar
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kızıl ötesi frekanslar ve LED’ler üzerine daha çok odaklanmışlardı. Değişen şartlar ve gelişen teknolojiler ile birlikte son on yılda görünür ışık bandında yayınım yapan LED’lerin
kullanıldığı VLC ön plana çıkmıştır. Bunların yanında son zamanlarda lazerlerin kullanıldığı uygulamalarda yaygınlaşmıştır. Lazer ve LED arasında bazı farklar vardır. LED’ler
daha geniş bir izge aralığında ışık üretirler ve lazerler gibi tek renkli değildirler. Aynı
zamanda LED’ler tarafından üretilen ışık lazerlerden farklı olarak eş-evresizdir yani taşıyıcılar eş fazlı değildir. Bir başka önemli fark ise lazerlerin LED’lere göre yüksek bir bant
genişliğine sahip olmalarıdır [42]. Bu özellikleri yanında LED’leri popüler yapan diğer
bir özellik lazerlere göre ucuz olmalarıdır [38].
VLC açısından LED’leri kullanışlı kılan nokta elektrik sinyalini optik sinyale çeviren
elektro-optik özelliğe (E/O dönüşüm) sahip olmalarıdır. LED teknolojisinin temelinde
yarı iletken materyaller kullanılması, LED’e diğer aydınlatma araçlarından farklı olarak
hızlı açılıp kapanma özelliği vermiştir. Işık kaynağı çok hızlı açılıp kapandığında insan
gözü sadece ortalama ışık yoğunluğunu fark edebilmektedir. VLC’de LED’lerin açılıp
kapanma hızı, insan gözünün algılayabileceği frekans olan 200 Hz’in üzerinde gerçekleştirilir. Bu özellik sayesinde aydınlatma standardı ve insan gözü üzerinde herhangi bir
olumsuz etki oluşturmadan kablosuz haberleşme gerçekleştirilebilmektedir [35].
Bu durum aydınlatma kullanımı açısından devrim niteliğinde bir değişimi mümkün kılmaktadır. Bu özellik sayesinde evlerde, ofislerde ve sokaklarda aydınlatma amaçlı olarak
kullanılan LED’ler aynı zamanda veri transferine de imkan sağlamaktadır. Kablosuz olarak iletilecek veri LED yardımı ile ışığın yoğunluğundaki değişimlere modüle edilmektedir.

2.1.2.

Fotodedektörler

VLC’de, ışık kablosuz optik kanala yayıldıktan sonra yoğunluğu fotodedektörler tarafından sezilir. Fotodedektörler üzerlerine düşen ışığın yoğunluğuna göre değişen çıkış akımı
üretirler. Bu sayede optik sinyali elektrik sinyaline dönüştürürler (O/E dönüşüm). Bu çıkış akımının seviyesi nisbeten daha pahalı ve karmaşık bir cihaz olan çığ fotodedektörler
(APD) için yüksektir. Fakat VLC’de daha basit yapıda ve ucuz olan pin fotodedektörler
(pin-PD) daha sık kullanılmaktadır. APD ve pin-PD arasında basit bir karşılaştırma Tablo
2.1’de sunulmuştur [44].
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Tablo 2.1: APD ve pin-PD’nin karşılaştırması.
Modülasyon Bant Genişliği
Foto-Akım Kazancı
Karmaşıklık
Maliyet
Fazladan Devre ve Güç Gereksinimi

APD
100MHz- 100GHz
102 -104
Yüksek
Yüksek
Yüksek eğilimleme gerilimi
ve devresi gerekli

pin-PD
10MHz- 10GHz
1
Düşük
Düşük
Gerek yok

Fotodedektörler LED’lere banzer şekilde p-tipi ve n-tipi malzemeden oluşan bir yarı iletken eklem yapısına sahiptir. Fotodedektörlerin eklem yapısı LED’lerin tam tersi işlemi
gerçekleştirmektedir. Aktif yüzey alanı üzerine düşen foton parçacıkları, yarı iletken içerisindeki elektronlara enerji aktararak serbest kalmasını sağlamaktadırlar. Bu harekete geçen elektronlar sayesinde, fotodedektörün uçları arasında üzerine düşen foton yoğunluğu
ile orantılı akım oluşmaktadır [42].
Fotodedektörlerin bant genişliği ise aktif sezim alanı ile ters orantılıdır. Sezim alanı büyüdükçe kapasitif etki arttığı için bant genişliği azalmaktadır. Bunun yanında fotodedektörlerin bant genişliği 100 MHz’ler civarından GHz’ler seviyesine kadar çıkabilmektedir.
Sabit bir optik güç ile yapılan ışıma altında fotodedektörün aktif sezim alanı küçüldükçe
üretiği akım azalmaktadır. Bu noktada fotodedektörün bant genişliği ile üzerine düşen ışığın yoğunluğu arasında bir ödünleşim söz konusudur [38]. Fotodedektörlerde sezim alanı
ışığın dalga boyuna göre çok büyük olduğu için çok yollu sönümleme VLC kanallarda
gerçekleşmez [12].
Fotodedektörler için bir diğer önemli parametre kuantum verimliliğidir (η). Bu parametre
fotodedektörün aktif alanına düşen fotonların sayısı ile fotodedektör uçları arasında oluşan akımın ilişkisini göstermektedir. Fotodedektörün performansını karakterize eden duyarlılık (ζ ) parametresi ise η’dan faydalanılarak şu şekilde elde edilir [38];
ζ=

ηq
,
hv

(2.1)

burada q elektron yükünü, hv ise tek bir fotonun enerjisini ifade etmektedir. ζ ’nın en yüksek değerleri 1 A/W civarında olmakla birlikte fotodedektörün yapısına ve gelen ışığın
dalga boyuna göre değişim göstermektedir. Bu noktada VLC için, LED tarafından üretilen dalga boyu aralığında düz bir tepkiye sahip olan fotodedektörler seçmek performansı
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artıracaktır [38].
Karanlık akım (id ) fotodedektör çıkışında oluşan gürültülerden birisidir. Tamamen karanlık bir ortamda, fotodedektör aktif alanına herhangi bir foton etkimediği durumda fotodedektör uçları arasında oluşan küçük akımı ifade eder. Ters öneğilimleme kaçak akımı olarak da bilinen bu akım bütün diyot yapılarında mevcuttur. Diyotların azaltım bölgesinde
rastgele elektron-delik birleşiminden meydana gelir. Bir diğer fotodedektör çıkış gürültüsü optik sinyalde ve fotodedektör içindeki elektronların hareketlerinde meydana gelen
dalgalanmalardan kaynaklanan shot noise’dir (is ). Işık ve elektriğin parçacıklı doğası gereği gerçekleşen ve istatiksel olarak Poisson dağılımını izleyen bu gürültü fotodedektör
akımının dalgalanmasına sebep olur. Son olarak fotodedektöre bağlı direnç üzerinde oluşan ısıl gürültüde (it ) fotodedektör çıkış gürültüsüne dahildir. Bu gürültü çeşitleri matematiksel olarak aşağıdaki gibi modellenirler [37];
is =

p
2qI ph B,

(2.2)

id =

p

2qId B,

(2.3)

4kT B
,
Rload

(2.4)

s
it =

burada I ph foto akımdır, B alıcının bant genişliğidir, Id ortalama karanlık akımdır, k ise
Boltzmann sabitidir ve değeri 1.38x10−23 JK −1 ’e eşittir. T mutlak sıcaklık değeri ve Rload
ise fotodedektöre bağlı direnç değeridir. Sonuç olarak, toplam gürültü akımı aşağıdaki
şekilde elde edilir;
in =

2.1.3.

q
i2s + i2d + it2 .

(2.5)

VLC Genel Özellikler ve Sistem Modeli

LED’lerin ve fotodedektörlerin yukarıda bahsedilen özellikleri, VLC’yi aydınlatma ve
haberleşme işlevlerini beraber sağlayan bir sistem yapmaktadır. Bu sayede, RF’ten farklı
olarak kablosuz haberleşme servis alanı, aydınlatmanın kullanıldığı tüm alana yayılmak-
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Şekil 2.3: VLC sistem modeli.

tadır. LED teknolojileri daha çok aydınlatma verimi (lm/w) ve uzun ömürlü kullanım
üzerine odaklanmıştır. Kablosuz haberleşme teknolojileri ise yüksek veri hızı, yüksek güvenirlik ve yüksek güvenlik için verimli veri iletimi üzerine odaklanmıştır. VLC ise bu iki
teknolojinin birleşimi olarak bu özellikler üzerine yoğunlaşmaktadır. VLC ve RF sistemlerine yönelik temel bir karşılaştırma Tablo 2.2’de verilmiştir [37].
Tablo 2.2: VLC ve RF’nin karşılaştırması.
Frekans Bandı
Dalga Boyu
Servisler
Karmaşıklık ve Maliyet
Gürültü Kaynakları
Elektromanyetik Girişim
Güç Tüketimi
Mobilite
Kapsama Alanı
Güvenlik
Lisans

VLC
THz
nm
Aydınlatma ve iletişim
Düşük
Güneş ışığı ve ortam ışıkları
Yok
Oldukça düşük
Sınırlı
Kısa ve orta mesafe
İyi
Gerektirmez

RF
MHz-GHz
cm-mm
İletişim
Yüksek
Elektronik cihazlar
Var
Yüksek
Yüksek
Orta ve uzun mesafe
Zayıf
Gerekli

Genel bir VLC sistem modeli Şekil 2.3’te verilmiştir. Bu modelde b(t) kaynak bitleri
modülatör bloğunda iletilecek sinyale modüle edilerek, gerçek değerli s(t) sinyalini oluştururlar. LED’ler sadece pozitif sinyalleri optik sinyale çevirdiği için s(t) sinyali dc(t)
ile toplanarak tüm zaman ekseni boyunca pozitif hale getirilir. Açık-kapalı anahtarlama
(OOK), Asimetrik kırpılmış optik OFDM (ACO-OFDM) vb. gibi modülatör çıkışı pozitif s(t) sinyali üreten sistemler için dc(t) sinyali ”0” alınabilir. Oluşturulan x(t) sinyali
LED’e sürülerek ışığın yoğunluğuna modüle edilir.
Optik kanaldan geçen sinyal, alıcı tarafta ışığın yoğunluğundaki değişimlerin fotodedektör yardımıyla sezimi sayesinde elektriksel sinyale dönüşür. Kanal sönümlemesi ve top-
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lamsal beyaz Gauss gürültüsü (AWGN) etkilerini içeren y(t) sinyali şöyle ifade edilir;
y(t) = ρζ (x(t) ∗ h(t)) + n(t),

(2.6)

burada ρ elektro-optik dönüşüm katsayısı, ζ ise fotodedektör duyarlılığıdır. "*" konvolüsyon operatörünü, n(t) AWGN’yi ve h(t) ise kablosuz optik kanalın etkisini ifade etmektedir. Alıcıda sezilen gürültülü ve bozulmuş y(t) sinyalinden demodülatör yardımı ile
kaynak bitleri elde edilmeye çalışılır.

2.1.4.

VLC Bağlantı Şekilleri

VLC bağlantı şekilleri gruplandırılırken, alıcı ve vericinin konumuna göre direk görüş
(LOS) veya direk olmayan görüş (NLOS) özelliklerine bakılır. LOS haberleşme bağlantısı, alıcı ve verici arasında herhangi bir engel olmadan vericiden çıkan sinyallerin direk
alıcıya ulaştığı haberleşme yapısıdır. NLOS haberleşme bağlantısı ise vericiden çıkan sinyallerin alıcıya yansımalar, saçılmalar ve/veya kırılmalar yoluyla ulaştığı bağlantı çeşididir. Verici tarafta LED, ışığı belirli bir alana odaklayabilir veya geniş bir açı ile yayınım
yaparak dağıtabilir. LED’in yönlendirilmiş olarak odaklı ışık gönderdiği durum yönlendirilmiş bağlantıyı oluşturur. Geniş bir açı ile yapılan yayınım ise yöndirilmemiş bağlantıdır.
Alıcının yönlendirilme durumunu ise görüş açısı (FOV) belirler. Verici tarafta odaklı olarak gönderilen ışık alıcıda yüksek sinyal enerjisi oluştururken, alıcı tarafta FOV açısının
küçülmesi farklı kaynaklardan gelecek girişim sinyalinin azalmasını sağlar.
Bu özellikler VLC sistemlerde bağlantı şeklini belirler. Alıcı ve verici arasındaki kanalın
matematiksel olarak modellenmesi, bu bağlantı şekillerinin ayrı ayrı veya birlikte gözönüne alınması ile gerçekleştirilir. [43]’de yazarlar yukarıda bahsedilen alıcı verici şekillendirmesini gözönüne alarak 6 farklı bağlantı şekli tanımlamışlardır. Şekil 2.4’te bu
bağlantı şekilleri gösterilmiştir.
Burada her bir bağlantı şekli farklı özelliklere sahiptir. Yönlendirilmiş LOS bağlantı, alıcıda güçlü bir sinyal ve geniş bir uyum bandına sahip kanal oluşturur. Bunun yanında,
gezginliğe çok uygun değildir, bağlantı kolay bir şekilde bloke olabilir ve aydınlanma
gereksinimlerini homojen bir şekilde karşılayamaz. Yönlendirilmemiş NLOS bağlantı ise
aydınlanma gereksinimlerini karşılar, gezginliğe uygundur ve bağlantı sürekliliği açısından güvenli bir haberleşme sağlar. Fakat alıcıda elde edilen haberleşme sinyalinin sinyal
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Şekil 2.4: VLC bağlantı şekilleri.

gürültü oranı düşüktür ve oluşan kanalın uyum bant genişliği dardır [12]. Bina içi VLC
sistemlerinde çoğunlukla yönlendirilmemiş LOS bağlantı şekli kullanılmaktadır.

2.1.5.

VLC Kanal Modelleri

Bina içi kablosuz optik haberleşme için, optik alıcı-verici yapılarınıda göz önüne alarak
farklı kanal modelleri geliştirilmiştir. Matematiksel, istatiksel veya ışın izleme yöntemleri
kullanılarak geliştirilen bu modeller, IR frekanslarında gerçekleştirilen yayınımlar için ortaya konmuştur. Bunlar, Gfeller ve Bapst modeli [6], Barry modeli [45], Ceiling-Bounce
modeli [46], istatiksel dürtü tepkisi modeli [47], Dustin modeli [48] ve ışın izleme modelleridir [49].
Son yıllarda VLC sistemlere olan ilginin artması ve araştırmaların görünür frekanslarda
yoğunlaşması ile birlikte IR kanal modellerini referans alan VLC kanal modelleri geliştirilmiştir. [50]’de Lambertian ışık kaynağı ve üç yansıma dikkate alınarak, tamamen
dağınık yansıma varsıyımı altında bina için kanal modeli elde edilmiştir. [51]’de boş bir
oda için kanal dürtü tepkisi Monte Carlo ışın izleme yöntemi ile elde edilmiştir. Yüzeylerin yansıtma katsayısı sabit alınmış, kaynağın ise ideal Lambertian özellikte olduğu
kabul edilmiştir. [52]’de yinelemeli konum tabanlı yöntem ile görünür ışık bandında yan-
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Şekil 2.5: VLC LOS bağlantı geometrisi.

sıma katsayılarının değişimi de dikkate alınarak kanal dürtü cevabı bina içi VLC için elde
edilmiştir. Monte Carlo ışın izleme yönteminin kullanıldığı ve dalga boyu bağımlılığının dikkate alındığı bina içi kanal modeli, farklı yansıma tipleri dikkate alınarak [53]’de
sunulmuştur.
Tipik bir bina içi VLC sisteminde en sık kullanılan alıcı-verici yerleşiminde, LED tavanda aşağı yönlü zemine paralel konumlanır. Alıcı birimi fotodedektörler ise belirli bir
yükseklikte (ör. masa yüksekliği) yukarı yönlü konumlanır. Şekil 2.5’te VLC LOS bağlantı geometrisi verilmiştir. Burada α, LED’in normali ile LED-fotodedektör LOS bağlantısı arasındaki açıdır. LED ile fotodedektör arasındaki mesafe d ile gösterilmektedir. β
ise fotodedektörün normali ile LED-fotodedektör LOS bağlantısı arasındaki açıdır. Yansımaların çok güçlü olmadığı, kaynağın ideal bir Lambertian özellikte olduğu ve LED’in
fotodedektörün FOV’u içerisinde yer aldığı durumda LOS bağlantı için kanal kazancı
matematiksel olarak aşağıdaki gibi modellenir [6, 45, 54];

H0 =

(m + 1)A m
cos (α)cos(β ).
2πd 2

(2.7)

Eğer LED’den gelen ışın fotodedektörün FOV açısı içerisinde değil ise, H0 = 0 olarak
elde edilir. Burada, Lambertian katsayısı m, aktif fotodedektör sezim alanı ise A ile gös-
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terilmektedir. d ve A’nın birimleri metre cinsinden ifade edilir.

2.1.6.

VLC Kullanım Alanları

LED aydınlatmasının hızla yaygınlaşması, VLC teknolojisinin yaygın olarak kullanılması
için altyapı oluşturmaktır. Daha önce bahsedildiği gibi LED’lerin bir çok kullanım alanı
bulunmaktadır. Trafik ışıkları ve otomobil uyarı ışıkları bu alanlara örnek olarak verilebilir. LED’lerin araçlarda uyarı ışığı olarak kullanımı trafikte araçlar arasında ve/veya araç
ile trafik uyarıcıları arasında VLC kullanımını ön plana çıkarmaktadır [8]. Bu tip bir otonom haberleşme sistemi, maddi ve manevi bir çok kaybın önüne geçeceği için üzerinde
yoğun şekilde çalışılmaktadır.
Bunun dışında VLC, farklı mesafelerde ve ortamlarda kullanılabilinen bir haberleşme
teknolojisidir. VLC’nin kısa mesafede uygulama alanlarından birisi kablosuz vücut alan
ağlarıdır (WBAN). WBAN’da giyilebilir sensörler ve cihazlar yardımı ile vücuttan toplanan kalp atım hızı, kandaki oksijen oranı, kan basıncı, glikoz seviyesi, vücut ısısı vb.
veriler kablosuz olarak görüntüleyici ve sinyal işleyici merkez ünitelere aktarılırlar. Mevcut kullanımda olan WBAN sistemler RF tabanlı çalışmaktadır. Fakat RF tabanlı sistemler
elektromanyetik girişim (EMI) özelliğinden dolayı hastahanelerde kısıtlanmakta veya yasaklanmaktadır. Bu noktada alıcı-verici yapısı düşük karmaşıklığa sahip olan VLC, EMI
özelliği olmamasından dolayı WBAN için alternatif bir kablosuz haberleşme tekniği olarak ön plana çıkmaktadır [35].
Kısa mesafede bir diğer VLC uygulama alanı, akıllı telefonlarda konumlandırma ve dijital pusula özelliklerinin bina içi konumlarda kullanılması gösterilebilir. Akıllı telefonlarda
yer alan artırılmış gerçeklik (AR) uygulamalarının kullandığı bu özellikler, bina içi konumlarda kararlı çalışmazlar. VLC kullanılarak bu uygulamalar için gerekli veriler daha
kararlı bir şekilde elde edilebilir. Kablosuz kişisel alan ağları (WPAN) kısa mesafe için
bir diğer VLC uygulama alınıdır. Bir kişinin çalışma alanı içinde yeralan cihazların birbiri
ile bağlantısı VLC ağ yapısı yardımı ile gerçekleştirilebilir [35].
VLC için orta mesafede potansiyel uygulama alanı sualtı haberleşmesidir. Geleneksel olarak su altında akustik haberleşme kullanılır ve bir kaç kilometre alanı kapsar. Ancak, bu
teknolojinin sunduğu bant genişliği çok küçüktür, gecikmeler fazladır ve büyük anten boyutlarından dolayı yüksek güç tüketimi vardır. Ulaşılabilinen veri hızları saniyede bir kaç
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yüz kilobit (kb) seviyelerini aşamamaktadır. Optik izge bölgesinde su tarafından gerçekleştirilen sönümleme fazla iken, görünür ışık bandında yer alan 450-550 nm dalga boyu
aralığı en düşük sönümlemenin gerçekleştiği aralıktır. Bundan dolayı VLC saniyede yüzlerce megabit (Mb) veri iletim hızlarına ulaşabilmektedir. Fakat iletim mesafesi 100 metre
civarındadır [36].
VLC için orta mesafede en popüler uygulama alanı ise kablosuz yerel alan ağlarıdır
(WLAN). RF tabanlı sistemlerin yoğun olarak kullanıldığı bu alan gelişen teknoloji ve
değişen ihtiyaçlar ile birlikte alternatif teknolojilere ihtiyaç duymaktadır. VLC ise ışık
bağlantı alanı (LiFi) adı ile bu alanda kablosuz bağlantı alanının (WiFi) en önemli alternatifidir [35].
Aydınlatma altyapısı ile entegrasyonu ve haberleşme işlevi ile birlikte aydınlatma ihtiyacını da karşılıyor olması, VLC’yi bina içi haberleşmesinde ön plana çıkarmaktadır. Son
yıllarda yapılan çalışmalar, VLC’nin bina içinde izgesel verimi 900 kat artırabileceğini
ortaya koymuştur [32]. Mevcut deneysel sınama ortamları (testbed) 3.5 Gbps gibi yüksek hızlara VLC ile ulaşılabileceğini göstermektedir [33, 34]. Bazı yeni kurulan şirketler
örnek olarak, PureVLC (İngiltere), Oledcom (Fransa), Visilink (Japonya) bu teknolojiyi
ticarileştirmek için çalışmalarını sürdürmektedirler.

2.2.
2.2.1.

IM/DD SİSTEMLER VE MODÜLASYON TEKNİKLERİ
IM/DD Yöntemi

RF sistemlerde elektromanyetik dalgaların frekansı, genliği veya fazı bilgi taşımak için
kullanılabilmektedir. VLC sistemlerde ise bu durum pek mümkün değildir. LED’lerin eşevresiz kaynaklar olması nedeni ile optik taşıyıcının faz ve/veya frekansına bilgi modüle
edilemez. VLC sistemlerde genellikle kullanılan yöntem bilginin ışığın yoğunluğuna modüle edilmesidir. LED aracılığıyla göz ve deri sağlığı için herhangi bir olumsuz etki yaratmadan verinin ışığın yoğunluğuna modüle edilmesi yoğunluk modülasyonu (IM) olarak
adlandırılmaktadır. IM iletim planında, LED tarafından yayılan ışığın yoğunluğu, diğer
bir deyişle LED çıkışındaki anlık optik güç, LED girişine sürülen bilgi taşıyan sinyal ile
modüle edilir. Bu plan RF sistemlerden farklı bazı sonuçlar doğurur. Güç gerçek değerli
ve pozitif bir fiziksel büyüklük olduğu için module eden sinyalin gerçek değerli ve pozitif
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Şekil 2.6: Fotodedektör aktif alanı ve görünür ışık dalga boyu.

olması gerekmektedir [12].
Alıcı tarafta fotodedektör yardımıyla ışığın yoğunluğuna modüle edilen verinin elde edilmesi direk sezim (DD) prensibine göre yapılmaktadır. IM’de bilgi taşıyan dalga şekli
optik taşıyıcının anlık gücüne modüle edildiği için, DD’de fotodedektör yardımı ile aktif
sezim alanına etkiyen anlık optik güç ile orantılı çıkış akım üretilir. DD alıcısının SNR’si
alınan optik gücün karesi ile orantılıdır. Bu eş-evresiz bir sezim türüdür, yayılan ışığın
frekans veya dalga boyu dikkate alınmaz. Bu noktada dalga boyuna bağlı olarak fotodedektörün duyarlılığı değişebilir fakat bu eş-evreli sezimden farklıdır. Bu yapıda yerel
osilatör yardımı ile alınan sinyale benzer taşıyıcının üretilmesi söz konusu değildir [43].
Optik sistemlerde de eş-evreli sezim kullanılır fakat çok karmaşık ve maliyetli olduğu
için özel uygulamalarda tercih edilir. Bina içi VLC sistemlerde genellikle basit yapısı ve
ucuz olması nedeni ile direk sezim uygulayan fotodedektörler tercih edilmektedir [38].
Burada belirtilmesi gereken bir diğer önemli özellik ise DD’de alınan sinyalde hızlı sönümlemenin gerçekleşmemesidir. RF sistemlerden farklı olarak VLC sistemlerde optik
taşıyıcı nm düzeyinde dalga boylarına sahiptir. Bu durumda anten boyutu yani fotodedektör aktif sezim alanı (0.2cm2 − 1cm2 ), taşıyıcının dalga boyundan çok çok büyüktür. Şekil
2.6’da gösterildiği gibi fotodedektör aktif sezim alanına etkiyen anlık güç, görünür ışığın
dalga boyuna göre çok uzun bir zaman periyoduna karşılık geldiği için hızlı sönümleme

20

gerçekleşmez. Yavaş sönümleme gölgelemeden dolayı gerçekleşebilir [43].

2.2.2.

IM/DD Modülasyon Teknikleri

Modülasyon planlarını değerlendirirken kulanılan bir çok ölçüt vardır. Bunlar arasında en
önemli olanlar güç ve bant verimliliğidir. Bunların dışında PAPR, iletim kapasitesi ve karmaşıklık diğer önemli parametreler arasında sayılabilir. Güç verimi AWGN kanalda belirlenen bir BER değerine ulaşmak için gerekli ortalama güç olarak ifade edilebilir. Bant
verimi ise belirli bir bant genişliği değeri için iletilebilecek veri hızıdır. Pratik sistemlerin
dinamik erişim aralığı sınırlı olduğu için, iletilen sinyaldeki bozulmaları önlemek adına
PAPR önemli bir parametredir ve sinyalin ortalama gücü ile en yüksek gücü arasındaki
oranı verir. Maksimum veri iletim hızı modülasyonun iletim kapasitesidir ve alıcı-verici
yapısının basitliği veya karmaşıklığı modülasyonun karmaşıklığını belirler [55]. RF’te
geliştirilmiş modülasyonların IM/DD uyarlamaları için bu özellikler değişiklik gösterebilmektedir.
2.2.2.1.

Renk Kaydırmalı Anahtarlama (CSK)

RF’ten uyarlanan modülasyonlar dışında renk kaydırmalı anahtarlama (CSK) VLC için
özel bir modülasyon türüdür. VLC sistemlerinde genellikle mavi LED ve sarı fosfor filtre
kullanılarak beyaz ışık elde edilmektedir. CSK’da mavi LED yerine bant genişliği biraz
daha büyük olan RGB LED’ler kullanılmaktadır. Bu renklerin karışımı beyaz ışığı oluşturmaktadır. Bu yöntemde farklı dalga boyu aralıkları taşıyıcı olarak kullanılarak renk
ölçeği üzerinde yıldız diyagramları tasarlanmaktadır. Alıcı tarafta belirlenen dalga boyu
aralıkları süzülerek veri elde edilmektedir. Fakat RGB LED’ler çok pahalıdır ve beyaz
ışığı elde etmek için çok karmaşık kontrol devreleri gerekmektedir [55].
2.2.2.2.

Temel Bant Modülasyonlar

Bir önceki bölümde de belirtildiği gibi, IM/DD sistemlerde iletilen sinyal gerçek değerli
ve pozitif olmak zorundadır. VLC sistemler düşük maliyeti ve basit yapısı gereği yoğunlukla IM/DD iletim planını kullanırlar. Bu durum RF sistemlerde kullanılan iyi araştırılmış, bant ve güç verimliliği yüksek modülasyon planlarının direk olarak VLC sistemlere
uygulanmasını sınırlamaktadır [30].
Temel bant modülasyonlar IM/DD sistemlere nisbeten kolay bir şekilde uyarlanabilmek-
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tedir. Bunlar arasında tek kutuplu çok seviyeli PAM (M-PAM), düşük karmaşıklığı ve
yüksek izgesel verimi ile öne çıkmaktadır. OOK (2-PAM) IM/DD için yaygın kullanılan temel bant bir modülasyon planıdır. Diğer modülasyon çeşitleri için bir karşılaştırma
ölçütü olarak sıkça kullanılmaktadır [55]. Fakat artan modülasyon boyutu ile birlikte MPAM modülasyonunun güç verimi azalmaktadır. Çok seviyeli darbe pozisyon modülasyonu (M-PPM) ise güç verimi yüksek olmasına rağmen, artan modülasyon boyutu ile
izgesel verimi oldukça düşmektedir [13].
Darbe genişlik modülasyonu (PWM) ve darbe aralık modülasyonu (PIM) IM/DD sistemlere kolay uyarlanabilen diğer temel bant modülasyonlardandır. PIM, bilginin darbeler
arasındaki boşluklar ile taşındığı asenkron bir modülasyon tekniğidir. Bant verimini artıran veya güç verimini artıran farklı çeşitleri vardır. PWM ise uygun aydınlatma seviyesinin elde edilmesinde kullanılan modülasyon çeşididir [37].
Temel bant modülasyonlar yüksek veri hızlarında ISI’dan etkilenebilmektedirler. Bu durumda alıcı tarafta karar geribeslemeli denkleştirici (DFE) yapısı kullanılarak başarımları artırılabilir [56]. Sonuç olarak temel bant modülasyonlar IM/DD sistemlere kolay
uyarlanbilirliği ve basit yapıları gereği standartlar ve endüstri uygulamaları geliştirilirken
öncelikli tercih olmuşlardır. Fakat yüksek veri hızlarına çıkabilmek için faz kaydırmalı
anahtarlama (PSK), dörtlü genlik modülasyonu (QAM) veya OFDM gibi karmaşık modülasyon planlarına ihtiyaç vardır. Son yıllarda bu modülasyon çeşitleri IM/DD sistemler
için yoğun bir şekilde araştırılmaktadır.
2.2.2.3.

Optik Dik Frekans Bölmeli Çoğullama (O-OFDM)

OFDM radyo frekans haberleşmesinde sağladığı izgesel verim ve ISI’ya karşı dirençli
olma gibi özelliklerinden dolayı, IM/DD sistemler içinde yoğun bir şekilde çalışılmıştır.
OFDM sinyali karmaşık değerli ve çift kutuplu (negatif ve pozitif değerlere sahip) bir
sinyal olduğu için IM/DD sistemlerde doğrudan kullanılamaz. Verici ve alıcı tarafta bazı
bloklar eklenerek IM/DD sistemlere uygun hale getirilmektedir. Son yıllarda optik dik
frekans bölmeli çoğullama (O-OFDM) modülasyon çeşitleri yoğun bir şekilde IM/DD
sistemler için literatürde önerilmiştir [14–19]. Bu yöntemlerde ortak olarak "Hermitian"
simetri özelliğinin kullanımı ön plana çıkmaktadır.
Gerçek değerli bir OFDM sinyali elde etmenin basit bir yolu "Hermitian" simetri özelli-
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ğini frekans alanında alt taşıyıcılar üzerinde uygulamaya koymaktır. Ters hızlı "Fourier"
dönüşümü (IFFT) bloğu girişinde sinyal "Hermitian" simetrik yapılarak IFFT bloğu çıkışında gerçek değerli hale getirilir. Fakat elde edilen sinyal hala negatif bileşenler içermektedir. Bu negatif bileşenlerden kurtulmak için üç yöntem kullanılmaktadır. İlk olarak
sinyale DC eklenerek sinyal tüm zaman ekseninde pozitif yapılabilir. Optik OFDM’in
bu çeşiti DCO-OFDM olarak adlandırılmaktadır. Burada sinyale eklenen DC bileşen güç
verimini olumsuz etkilemektedir [55].
İkinci yöntemde, IFFT bloğu girişinde tek indisli taşıyıcılar kullanılır ve çift indisli taşıyıcılar sıfır yapılır. Devamında sinyal "Hermitian" simetrik yapılarak IFFT bloğu çıkışında
gerçek değerli hale getirilir. IFFT bloğu çıkışında negatif değerli semboller kırpılır. Modüle edilen bilgi pozitif değerli taşıyıcılardan tekrar elde edilebilmektedir. ACO-OFDM
ve PAM-DMT modülasyonları bu şekilde oluşturulmaktadır. Üçüncü yöntem ise IFFT
çıkışında pozitif ve negatif kısımların birinden çıkarılması ile tek kutuplu sinyal elde edilmesidir. Flip-OFDM ve U-OFDM ise bu tarz bir modülasyon çeşidine örnektir. Bu tip
modülasyonların genel dezavantajı ise izgesel verimde ve veri hızında en az %50 kayıptır
[12].
OFDM uyarlanabilir bit ve güç yüklemesi ile frekans seçici kanallarda avantaj sağlamaktadır. OFDM’in avantajlarından birisi de alt taşıyıcıları farklı kullanıcılar arasında paylaştırarak sağlanan çoklu erişimdir. Bu yapı dik frekans bölmeli çoklu erişim (OFDMA)
olarak adlandırılmaktadır [55]. Bu özellikler O-OFDM çeşitlerinde de kolaylıkla uygulanabilmektedir. Fakat çok taşıyıcılı yapılarından dolayı O-OFDM çeşitlerinde iletilen sinyallerin PAPR’si yüksektir. LED’ler ise dar bir dinamik erişim alanına sahip cihazlardır
ve erişim alanını aşan sinyalleri iletim sırasında bozmaktadırlar. Sonuç olarak, O-OFDM
çeşitlerinde yüksek PAPR haberleşme performansını düşürmektedir [20]. Bunun yanısıra,
O-OFDM çeşitleri RF’ten farklı olarak bant verimli değildir, IM/DD sistemlere uyumlu
hale getirebilmek için izgesel veriminden ödün vermek gerekmektedir [7].
2.2.2.4.

Tek Taşıyıcılı Modülasyonlar

O-OFDM’in bahsedilen dezavantajları nispeten daha basit bir yapıya sahip tek taşıyıcılı
modülasyonları bir alternatif olarak ön plana çıkarmıştır. Taşıyıcısız genlik faz (CAP)
modülasyonu bu duruma örnek izgesel verimi yüksek tek taşıyıcılı bir modülasyondur.
CAP’te kullanılan sinyal çifti, dik dalga şekilleri üreten süzgeçler ile oluşturulur. Vericide
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Şekil 2.7: Sinyal şekilleri a) BPSK-SIM b) 2-PPM.

Şekil 2.8: Sinyal şekilleri a) OOK-NRZ b) OOK-RZ.

bilgi birbirine dik sinyal çiftine modüle edilir ve yeterli DC eklenerek IM/DD sisteme
uygun hale getirilir. Alıcıda ters çevrilmiş uyumlu süzgeç yardımı ile sezim gerçekleştirilir. CAP’in bir dezavantajı iletilen sinyalde yatay göz açıklığının azalmasıdır. Bu taşıyıcı
sinyal kullanılmamasının bir sonucudur. Sonuç olarak bu durum CAP modülasyonunu
zaman kaymasına karşı hassas hale getirmektedir. [57].
IM/DD sistemler için önerilmiş bir başka modülasyon tekniği alt taşıyıcılı yoğunluk modülasyonudur (SIM) [13, 43, 58, 70]. Herhangi bir negatif olmayan elektriksel dalga şekli
IM/DD sistemlerde başarılı bir şekilde iletilebilir. Fazları ve genlikleri üzerinden bilgi taşınan sinüzoidal sinyal çiftleri yeterli DC eklendiğinde IM/DD bağlantı üzerinden taşınmaya uygun hale gelmektedir. Basit ve düşük maliyetli bir modülasyon olan SIM’in izgesel verimi yüksektir. QAM veya PSK gibi radyo frekans alanında çalışılmış verimli modülasyonların IM/DD sistemlere uygulanmalarını sağlamaktadır. SIM modülasyon tekni-
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Şekil 2.9: Temel bant modülasyonlar ve BPSK-SIM için normalize güç ve frekans değerleri [43].

ğinde p(t) dalga şekli, "Inphase" (I) ve "Quadrature" (Q) taşıyıcılar şu şekilde tanımlanır;
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(2.8)

burada Ts sembol aralığı, fc = 1/Ts alt taşıyıcı frekansıdır. rect(t) dikdörtgen dalga biçimi
şöyle ifade edilir;

 1,
rect(t) =
 0,

0 ≤ t ≤ Ts ,

(2.9)

diger.

SIM’i temel bant modülasyonlar ile karşılaştırmak için dalga şekilleri ve bant genişlikleri Şekil 2.7, 2.8 ve 2.9’da gösterilmiştir. Şekil 2.7’de BPSK-SIM ve 2-PPM sinyalleri
için dalga şekilleri verilmiştir. Sinyaller çizdirilirken ortalama optik güç P ve sembol sü-
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Şekil 2.10: SIM ve MSM alıcı-verici yapısı.

resi Ts olarak alınmıştır. Şekil 2.8’de ise OOK-NRZ ve OOK-RZ sinyalleri için dalga
şekilleri ortalama optik güçleri P ve sembol süreleri Ts olacak şekilde çizdirilmiştir. Şekil
2.9’da bu modülasyonlar için normalize güç ve bant genişliği değerleri verilmiştir. İletilen veri hızı eşit olduğu durumda BPSK-SIM sinyali, sıfıra dönüşsüz aç kapa anahtarlama
(NRZ-OOK) sinyaline göre iletilen bit başına iki kat daha fazla bant genişliğine ihtiyaç
duymaktadır. QPSK-SIM ile NRZ-OOK’nin ise iletilen bit başına ihtiyaç duyduğu bant
genişliği eşittir. Gerekli güç değerleri açısından karşılaştırıldığında ise, bozulmasız kanalda BPSK-SIM ve QPSK-SIM NRZ-OOK’ye göre 1.5 dB daha çok optik güce ihtiyaç
duymaktadırlar [43].
SIM’in avantajları arasında DC civarındaki düşük frekans gürültüye dirençli olması, çok
seviyeli bant verimli modülasyon planları sunması ve PAPR’nin düşük olması sayılabilir.
Dezavantaj olarak ise, elektriksel alt taşıyıcının modüle edilmesi ara adımı nedeniyle aynı
sembol oranında temel bant modülasyonlara (OOK, PAM, vb.) göre iki kat bant genişliğine ihtiyaç duyması ve DC bileşenden kaynaklanan güç veriminin düşüklüğü söylenebilir [13]. Birden çok SIM’in farklı frekanslarda kullanıldığı durum ise çoklu alt taşıyıcılı
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yoğunluk modülasyonu (MSM) olarak adlandırılmaktadır. MSM yöntemi bilgiyi düşük
frekanslı alt taşıyıcılar üzerinden ilettiği için çoklu yollu sönümlemeye karşı dirençlidir.
Çok kullanıcılı sistemlerde alt taşıyıcı frekansları ile kullanıcıları eşleyerek doğal bir çoğullama tekniğini sunmaktadır. Buna karşın MSM yönteminde her bir alt taşıyıcı çifti
için sinyale fazladan DC bileşen eklemek gerekir, N adet alt taşıyıcı çifti için sistemin
5log10 (N) dB’lik bir güç kaybı söz konusudur. Aynı zamanda modülasyon bant genişliği
N oranında artmaktadır.
Şekil 2.10’da farklı taşıyıcı frekanslarına sahip SIM blokları ile oluşturulmuş MSM’in
alıcı-verici yapısı gösterilmiştir. İlk olarak iletilecek veri bitleri sembollere PSK veya
QAM modülasyonları kullanılarak haritalanmaktadır. Daha sonra paralel hale getirilen
sembol dizisi I ve Q bileşenlerine ayrılarak sinüzoidal sinyal çiftine modüle edilmektedir.
Elde edilen sinyaller yeterli DC sinyali eklenerek optik kanaldan gönderilmektedir. Alıcı
tarafta DC bileşen bant geçiren filtre ile süzülür. Birim enerji uyumlu süzgeç çıkışında
sinüzoidal sinyallerin faz ve genlik bilgisi elde edilir [13]. Burada g(t), −p(t)’ye eşittir.
Karar verici çıkışında semboller dizisi elde edilir ve karşılık gelen kurtarılan bit dizisi
oluşturulur.
IM/DD sistemler için tasarlanmış farklı modülasyon çeşitleri Tablo 2.3’te bozulmasız kanal ve AWGN gürültü varsayımı altında OOK modülasyonu ile karşılaştırılmıştır. OOK
baz alınarak ortalama optik güç ihtiyacı, fazladan gerekli optik güç miktarı ve bant genişliği ihtiyacı şu şekilde verilmiştir [13];
Tablo 2.3: IM/DD modülasyon çeşitleri karşılaştırması.
Modülasyon
Planı
OOK
2-PPM
BPSK
L-PAM
N-BPSK
N-QPSK
N-L-QAM
L-PPM

Ortalama Optik
Güç İhtiyacı
POOK
P
√OOK
2POOK
(L − 1)POOK
p
√ log2 (L)
√2NPOOK
OOK
√2NP√
4N( L − 1)POOK
p
log2 (L)
p POOK
0.5Llog2 (L)

Optik Güç
Kaybı (dB)
0 dB
0 dB
1.5 dB
5log10 (L − 1)2 dB
log2 (L)
1.5 + 5log10 (N) dB
1.5 + 5log
√ 10 (N)2dB
5log10 ( L − 1) + 1.5 + 5log10 (N) dB
√
log2 ( L)
−5log10 (L/2) − 5log10 (log2 (L)) dB

Bant Genişliği
İhtiyacı
Rb
2Rb
2Rb
Rb
log2 (L)
2Rb
Rb
2Rb
log2 (L)
LRb
log2 (L)
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2.3.
2.3.1.

BİNA İÇİ SENARYOLAR VE MIMO İLETİM PLANLARI
Bina içi Senaryolar

VLC sistemlerin kısa mesafe haberleşmesinde yoğun olarak kullanılması öngörülmektedir. Bu mesafede en yaygın kullanılacağı alanlardan birisi bina içidir [55]. Bina içi ortamda alıcı-verci konumu, geometrik yapı ve alıcı-verici arasındaki mesafeler bina içi senaryoyu oluşturmaktadır. Bina içi senaryolarda kullanılan parametrelerin başında odanın
boyutları gelmektedir. Bu boyutlar x, y, z ekseninde belirtilmektedir. LED’lerin ve fotodedektörlerin konumları diğer parametreler arasındadır. Aydınlatma ile tavan arasındaki
mesafe ve fotodedektörün yerden yüksekliği belirlenmesi gereken önemli değişkenlerdir.
Şekil 2.11’de örnek bir bina içi senaryonun x-y ekseninde üstten görünümü verilmiştir. z
ekseni ise odanın yüksekliğini belirtmektedir.
Bu senaryoda, LED1, LED2, LED3 ve LED4 LED’lerin x-y ekseninde konumunu göstermektedir. LED’ler arasındaki mesafe homojen aydınlatma gereği eşittir ve odanın merkezine göre x-y ekseninde simetrik yerleşmişlerdir. P-1, P-3 ve P-5 ise alıcı birimin x-y
ekseninde gezgin konumlarını göstermektedir. LED’ler belirtilen konumlarda sabit iken
alıcı birim P-1, P-3 ve P-5 konumlarında gezgindir. Burada P-1 odanın merkezi, P-3 köşeye yakın nokta ve P-5 duvara yakın noktayı göstermektedir. LED’lerin merkeze göre

Şekil 2.11: VLC bina içi senaryo üstten görünüm.

28

simetrik olması her bir köşe ve duvar için benzer kanal ve SNR değerlerinin oluşacağını
ve dolayısı ile benzer başarımların elde edileceğini göstermektedir.
Bina içi senaryolarda LED’lerin yerleşimi aydınlatma gereği çoklu ve dağıtık yapıdadır.
Bu durum MIMO tekniğinin VLC sistemlere uygulanmasında doğal bir altyapı oluşturmaktadır [26]. Diğer taraftan alıcı tarafta çoklu yapıda fotodedektörler kullanılabilmektedir. Bu alıcı üniteleri arasında fotodedektörler arası belirli bir mesafenin olduğu model
[27]’de önerilmiştir. [28]’de yazarlar fotodedektörlerin farklı polar açılara sahip olduğu
piramit veya yarım küre şeklinde gezgin iletişime uygun açısal çeşitlemeli alıcı (ADR)
ünitesini tasarlamışlardır. Yeni önerilen bir diğer kompakt alıcı ünitesi ise açıklık tabanlı
alıcı (ABR) adı verilen, fotodedektörler üzerine düşen ışık miktarının geliş açısına göre
değiştiği alıcı modelidir [29].

2.3.2.

MIMO İletim Planları

Tek girişli tek çıkışlı (SISO) bir sistemde sabit bir bit hata oranında veri hızını artırmanın yolu, iletim bant genişliğini veya iletim gücünü artırmaktır. Fakat her iki kaynak da
kendine özgü sebeplerden dolayı sınırlıdırlar. Bu noktada bir alternatif olan çok girişli
çok çıkışlı (MIMO) sistemler fazladan güç ve bant genişliği gerektirmeden izgesel verimi
artırmanın bir diğer yoludur. Artan alıcı ve verici sayısı ile birlikte kanal kapasitesi artış
göstermektedir. Bu kapasitenin tam olarak kullanılabilmesi için MIMO kanallar arasında
ilişkinin az olması gerekmektedir [59].
MIMO haberleşmesi RF’te yoğun bir şekilde çalışılmış ve başarılı MIMO planları literatüre sunulmuştur. Bu planlar veri hızını artırmak için çoğullama kazancı ve/veya güvenirliği artırmak için çeşitleme kazancı sağlarlar [60]. VLC sistemlere de benzer sebepler
ile uyarlanmışlardır [26–29]. MIMO kanallar arasındaki ilişki bazı MIMO planların başarımını etkileyen en önemli unsurdur. Uzamsal çoğullama MIMO planının (SMP) performansı kanallar arası ilişki artıkça azalmaktadır. Fakat tekrarlamalı kodlama (RC) için
toplam kanal kazancı daha önemlidir [27]. Uzamsal modülasyon (SM) için ise her iki
parametrede önemlidir. Bilgi bir taraftan sayısal modülasyon ile elektriksel sinyale yüklenirken diğer taraftan verici LED’in seçiminde kullanılarak MIMO kanaldaki değişimlere
modüle edilmektedir [12].
Şekil 2.12’de üç MIMO VLC planı için 4 verici ve 4 alıcının yer aldığı alıcı-verici düzeni
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Şekil 2.12: MIMO VLC iletim planları a) RC ve SMP, b) SM.

verilmiştir. RC iletim tekniğinde bir sembol süresi boyunca tüm LED’ler iletimdedir ve
tüm LED’lerden aynı sinyal gönderilir. Alıcı da aynı sinyalin farklı sönümlemelere uğramış halleri bazı teknikler ile birleştirilir ve demodülasyon işlemi gerçekleştirilir. Bu yapı
güvenilir bir haberleşme sağlarken izgesel verimi düşüktür [12].
SMP iletim planında bir sembol süresinde yine tüm LED’ler iletimdedir, fakat her LED’den
farklı sinyal gönderilir. Böylece izgesel verim artırılmış olur, ancak yapılan haberleşmenin hata oranı yüksektir. SM iletim planında ise bir sembol süresince tek bir LED’den
sinyal gönderilir. Bir kısım veri ise gönderimi yapan LED’in indisine modüle edilir. Alıcıda sinyalin geldiği kanala karar verildiğinde LED’in indisine modüle edilen veri de elde
edilmiş olur. Bahsedilen MIMO planları için detaylı alıcı-verici yapısı ve üst sınır bit hata
olasılığı (BER) ifadeleri Bölüm 3’de anlatılmıştır.

2.4.

DENGESİZ GÜÇ DAĞILIM SENARYOLARI

Bina içi MIMO VLC sistemlerde kanallar arası ilişki katsayısı yüksektir ve MIMO kanal kapasitesi düşüktür. Verici LED’lerde uygulanan dengesiz güç dağılımı (Power Im-
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balance, PI) bu problem için bir çözüm yöntemi olarak önerilmiştir [27]. Bu teknikte
vericide uygulanan PI değerleri her bir LED için belli bir iletim süresi boyunca sabittir
ve alıcı tarafta bilinmektedir. Alıcıda MIMO VLC kanal bilgisi ile birleştirilen PI değerleri ile birleşik bir kanal matrisi oluşturulmaktadır. Sonuç olarak, PI mevcut alıcı yapısı
üzerinde herhangi bir fazladan donanım veya işlem karmaşıklığı gerektirmeden uygulanabilinen etkili bir yöntemdir [61].
Aydınlatma açısından bakıldığında PI, oda içindeki ışık yoğunluğunun homojenliğini bozacaktır. Bu durumu önlemek için insan gözünün algılama frekansının üzerinde belirli
bir düzende verici LED’lerin PI katsayıları kendi aralarında değiştirilerek oda içinde ışık
yoğunluğu homojen hale getirilebilir. Alıcı tarafta ise verici ile eş zamanlı olarak aynı
düzende birleşik kanal oluşumunun sağlanması gerekmektedir.
PI senaryosunda verici tarafta Nt adet LED arasındaki güç dağılımı PI çarpanı (δ ) yardımı ile belirlenmektedir. Bütün LED’lerde bir sembol süresinde harcanan toplam güç, PI
olmayan durumdaki toplam güce eşit tutularak dB cinsiden PI çarpanı belirlenmektedir.
Burada her bir LED’in gücü şöyle hesaplanmaktadır;
λ1 =

Nt
,
Nt −1 i
∑i=0 ζ

λ j+1 = ζ λ j ,

(2.10)

burada λ j j’inci verici için ölçekleme çarpanını ifade etmektedir. PI çarpanı ise δ =
10log10 (ζ ) ifadesi ile elde edilmektedir [27]. Birleşik kanal ise aşağıdaki şekilde elde
edilir;
H = H0 Λ,

(2.11)

burada H0 , alıcı sayısı Nr olan, Nr xNt boyutlarında MIMO VLC kanal matrisini göstermektedir. Λ ise köşegen değerlerini ölçekleme çarpanlarının oluşturduğu ([λ1 , λ2 , ...λNt ])
köşegen matristir.
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3.

MALZEME VE YÖNTEM

3.1.

SIM MODÜLASYONU ÇEŞİTLERİ

SIM’i daha verimli hale getirmek için çeşitli yaklaşımlar literatürde geliştirilmiştir. SIM
sinyalini zaman ekseni boyunca pozitif değerde tutmak için eklenen DC sinyal herhangi
bir bilgi taşımadığından dolayı, modülasyonun güç verimini düşürmektedir. Bu nedenle
SIM’in güç verimini artırmak için DC bileşenin sinyal uzayının bir boyutu olarak ele
alındığı DC-bilgili Alt Taşıyıcılı Yoğunluk Modülasyonu (DCI-SIM) literatürde önerilmiştir [22]. Bu tez çalışmasında SIM ve SM’in birlikte kullanıldığı durumda güç verimini artırmak için, verici indisi bilgisinin elde edilmesinde DC sinyalin kullanıldığı DCyardımlı Alt Taşıyıcılı Yoğunluk Modülasyonu (DCA-SIM) önerilmiştir [62]. Buna ek
olarak, DCI-SIM MIMO sistemler için uyarlanmıştır.

3.1.1.

Uyarlanan DCI-SIM Modülasyonu

DC bileşenin sinyal uzayının bir boyutu gibi ele alınması ve 3 boyutlu bir yıldız diyagramının tasarlanması, güç verimli bir modülasyon tekniğini ortaya çıkarmaktadır. [21]’de
Hranilovic ve diğerleri bu fikri ortaya atmış ve uyarlanabilir kutuplu dörtlü genlik modülasyonunu (AB-QAM) önermişlerdir. [22] ve [23]’de IM/DD kısıtlamaları altında yıldız
diyagramının üç boyutlu sinyal uzayında optimizasyonu üzerinde çalışılmıştır. DCI-SIM
olarak tanımlanan bu modülasyon [24]’de MSM sistemler için genelleştirilmiştir.
DCI-SIM modülasyon tekniğinde DC bileşen alt taşıyıcı sinyallere diktir ve sinyal uzayının bir boyutu olarak ele alınır. DCI-SIM için taban fonksiyonları şu şekilde tanımlanır;
r


t
,
φ1 (t) =
Ts
r
 
2
t
φ2 (t) =
cos(2π fct)rect
,
Ts
Ts
r
 
2
t
φ3 (t) =
sin(2π fct)rect
,
Ts
Ts
1
rect
Ts



(3.1)
(3.2)
(3.3)

burada Ts sembol aralığı, fc = 1/Ts alt taşıyıcı frekansıdır. rect(t) dikdörtgen dalga biçimi
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Şekil 3.1: DCI-SIM yıldız diyagramı için kabul edilebilir bölgeyi oluşturan vektör.

şöyle ifade edilir;

 1,
rect(t) =
 0,

0 ≤ t ≤ Ts ,

(3.4)

diger.

DC sinyali taban fonksiyonu olarak kullanmaktaki temel amaç, yıldız diyagramı sembol
kümesinin ortalama enerjisini düşürmektir. Ortalama enerjiyi düşürürken dikkat edilmesi
gereken nokta, semboller arası minimum mesafenin sabit kalmasıdır. Bunu sağlamak için
DCI-SIM yıldız diyagramı IM/DD sistemlerin doğasından kaynaklanan bazı kısıtlamalara maruz kalır. Sinüzoidal sinyal çiftinin sürekli pozitif kalmasını sağlayabilmek için
p
eklenmesi gereken en küçük DC sinyal değeri 2(I 2 + Q2 ) olmalıdır. Burada, I ve Q sinüzoidal sinyal çiftinin gerçel ve sanal bileşenleridir. En küçük DC sinyal değerinin elde
edilişi EK 1’de verilmiştir.
DCI-SIM modülasyon tekniğinde DC bileşen sinyal uzayında bir boyut olarak ele alındığı için en küçük DC değeri aynı zamanda DCI-SIM yıldız diyagramı için sembollerin
yerleşeceği kabul edilebilir bölgeyi sınırlandıran bir değerdir. Bu kısıtlamanın dikkate
alınması ile birlikte yıldız diyagramı optimizasyonu problemi üç boyuta taşınmaktadır.
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Sinyal uzayında sembollerin içinde yer alması gereken kabul edilebilir bölge [21]’de DC
bileşen yönünde genişleyen ve apeks açısı 70, 528◦ olan bir koni olarak tanımlanmıştır.
Geometrik bakış açısı ile bu bölgeyi Şekil 3.1’de görülebileceği üzere Si vektörünü φ1
ekseni etrafında 360◦ döndürüldüğünde oluşan koni olarak tanımlayabiliriz. Burada kabul
edilebilir bölgenin en geniş hacme ulaşması için θ açısının en büyük değerde olması gerekmektedir. Bunu sağlamak için de I ve Q bileşenlerine sahip sinyale en küçük DC değer
p
olan 2(I 2 + Q2 ) eklenmesi gerekir.
En küçük DC değer φ1 ekseninde seçildiğinde, θ açısı 35, 264◦ olarak Şekil 3.1 üzerinden
kolay bir şekilde elde edilir. Kabul edilebilir bölgeyi oluşturan koninin apeks açısı ise
2θ ’ya eşittir. Geometrik yaklaşım ile [21]’e göre çok daha basit bir şekilde kabul edilebilir
bölgeyi elde etmek mümkündür.
DCI-SIM için yıldız diyagramı optimizasyonu problemini basit bir analoji ile tanımlayacak olursak, bu koninin içerisine çapı (dmin ) belli sayıdaki (M) küreyi, yerleştirme işlemine dönüşmektedir. Bu yerleşimde amaç orijin noktasına en yakın ağırlık merkezini
oluşturmaktır. Bu analojinin DCI-SIM açısından yorumu en düşük ortalama enerjiye sahip
ve sembolleri arasında en az dmin kadar mesafe olan yıldız diyagramının tasarlanmasıdır.
Burada dmin semboller arası en kısa mesafeyi, M ise toplam sembol sayısını göstermektedir.

a)

b)

c)

Şekil 3.2: SIM yıldız diyagramı küresel gösterim, a)M=4, b)M=16, c)M=64.
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Bu problemi matematiksel olarak,
||si − s j ||2 ≥ dmin
q
DC ≥ 2(I 2 + Q2 ),

i 6= j,

(3.5)
(3.6)

kısıtlamaları altında amaç fonsiyonunun alabileceği en küçük değer şeklinde tanımlayabiliriz. Amaç fonksiyonu ise;
f (c) = E{||si ||2 },

i = 1, 2.., M,

(3.7)

şeklinde tanımlanabilir.

a)

b)

c)

Şekil 3.3: DCI-SIM yıldız diyagramı küresel gösterim, a)M=4, b)M=16, c)M=64 [22, 23].

Şekil 3.2’de SIM için yıldız diyagramının küresel gösterimi M’in 4, 16 ve 64 değerleri
için verilmiştir. Küresel gösterimin boşluklu yapısı SIM’in güç verimsizliğini açıkca ortaya koymaktadır. [23]’de yukarıda verilen problem yeniden düzenlenmiş ve konveks optimizasyona uygun hale getirilmiştir. Şekil 3.3’te DCI-SIM için optimize edilmiş yıldız
diyagramının küresel gösterimi M’in 4, 16 ve 64 değerleri için verilmiştir [22, 23]. Optimizasyon en küçük ortalama elektriksel enerjiye sahip yıldız diyagramını elde etmek için
gerçekleştirilmiştir.
Şekil 3.3’te elde edilen yıldız diyagramları orijinde yer alan sıfır genlikli sembole sahip
oldukları için SM iletim planında kullanılamazlar. SM iletim planı sayısal modülasyona
ek olarak anten indisini de bilgi iletmek için kullanmaktadır. Doğal olarak anten indisi
ile iletilen bilgide kayıp olmaması için her sembol aralığında sıfırdan büyük bir sembo-
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a)

b)

c)

Şekil 3.4: DCI-SIM yıldız diyagramı SM-MIMO için küresel gösterim, a)M=4, b)M=16, c)M=64.

lün iletilmesi gerekmektedir. Bundan dolayı DCI-SIM için yıldız diyagramı optimizasyon
problemine si ≥ 0 kısıtlamasını da eklemek gerekmektedir. Bu kısıtlama göz önünde bulundurularak elde edilen SM-MIMO için uyumlu DCI-SIM yıldız diyagramlarının küresel
gösterimi M’in 4, 16, 64 değerleri için Şekil 3.4’te verilmiştir.

Şekil 3.5: DCI-SIM için SM-MIMO uyumlu yıldız diyagramı (M=4).
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Şekil 3.6: DCI-SIM için SM-MIMO uyumlu yıldız diyagramı (M=16).

Şekil 3.7: DCI-SIM için SM-MIMO uyumlu yıldız diyagramı (M=64).

Şekil 3.5, 3.6 ve 3.7’de sırasıyla modülasyon boyutu 4, 16 ve 64 olduğu durumda, DCISIM’in SM-MIMO için optimize edilmiş yıldız diyagramları çizdirilmiştir. Şekillerde kabul edilebilir bölge saydam renkte bir koni çizdirilerek belirlenmiştir. Koordinat ekse-
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ninde sembollerin koninin yüzeyinde ve iç bölgesinde toplandığı gösterilmiştir. Yıldız
diyagramlarının koordinat değerleri ise EK 2’de sunulmuştur.

3.1.2.

Önerilen DCA-SIM Modülasyonu

DCA-SIM, IM/DD sistemlerde SM iletim tekniği için bu tez çalışmasında önerilmiş bir
SIM çeşitidir. SM’de sembolleri oluşturan bilgi bitlerinin log2 (Nt ) tanesi LED indisine
modüle edilmektedir. Burada Nt verici taraftaki toplam LED sayısını ifade etmektedir. Bu
nedenle SM iletim planının performansı kanal katsayıları arasındaki korelasyondan etkilenmektedir. Yüksek korelasyona sahip MIMO kanallarda SM iletim planı için indis hata
olasılığı baskın hale gelmektedir ve bit hata olasılığında berlirleyici olmaktadır. Bu noktada SIM sinyal modelinde iletilen sinyal değerini pozitifte tutmak için eklenen ve bilgi
taşımayan DC bileşen LED indisine modüle edilen bitlerin arasındaki mesafeyi artırmaktadır. Bu nedenle LED indisine modüle edilen bitlerin sezimi sırasında alıcıda dikkate
alındığında hata başarımını artırmaktadır.

Şekil 3.8: DCA-SIM’in SM iletim planı için verici modeli.

DCA-SIM’in SM iletim planı için verici modeli SIM ile aynıdır ve Şekil 3.8’de verilmiştir. Alıcı modelinde ise SIM’den farklı olarak DC bileşen sezim ve karar verme süreçlerine
dahil olmaktadır. VLC sistemlerde LED’lerin yerleşimi yatay düzlemde odanın merkezine
göre simetrik olduğu durumda ve alıcının odanın merkezinde olduğu durumda, MIMO
kanal köşegene göre simetrik özellik göstermektedir. DCA-SIM’in SM iletim planı için
yarı en uygun (sub-optimum) alıcı modeli olan tekrarlamalı en büyük oranlı birleştirici
(i-MRC) simetrik MIMO kanal yapısından dolayı en uygun (optimum) alıcı ile aynı per-
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Şekil 3.9: DCA-SIM’in SM iletim planı için i-MRC alıcı modeli.

formansı göstermektedir. En büyük olabilirlikli (ML) alıcı ise bu yapı için optimum alıcı
modelidir. ML alıcı modelinin karmaşıklığı i-MRC alıcı modeline göre çok daha yüksektir. Şekil 3.9’da ve 3.10’da sırasıyla i-MRC ve ML alıcı modelleri verilmiştir.

3.2.

ALICI ÜNİTELERİ VE MIMO VLC KANALLAR

Bölüm 2.3.1’de belirtildiği üzere VLC sistemlerde alıcı tarafta çoklu yapıda fotodedektörler kullanılabilmektedir. Bu çoklu yapıdaki fotodedektörler konumlandırılırken, aralarındaki mesafe, yatay eksen ile yaptıkları istikamet açısı (azimuth), dikey eksen ile yaptıkları
yükseltme açısı (elevation) vb. parametreler farklı alıcı ünitelerinin ortaya çıkmasını sağlamaktadır.

3.2.1.

Ayrı Yapılandırılmış Alıcı (SSR)

Yatay yerleştirilmiş fotodedektörler arası belirli bir mesafenin olduğu model [27]’de önerilmiştir ve literatürde sıkça kullanılmıştır. Bu çalışmalarda düşük kanal korelasyonunu
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Şekil 3.10: DCA-SIM’in SM iletim planı için ML alıcı modeli.

sağlamak için alıcılar birbirinden uzak mesafelere yerleştirilmektedir. Bu alıcı ünitesi yapısı gereği ayrı yapılandırılmış alıcı (SSR) olarak adlandırılmaktadır. Bölüm 2.3.1’de verilen bina içi senaryoyu dikkate alarak LED’lerin "Lambertian" yayınım modeline sahip
olduğu varsayımı altında SSR için j’inci LED’den i’inci fotodedektöre kanal katsayısı hi j
aşağıdaki gibi elde edilmektedir;

hi j =




(m+1)A
cosm (αi j )cos(βi j ),
2πdi2j

 0,

βi j
FOV

≤ 1,
(3.8)

diger.

Bu modelde alıcı tarafta sadece LOS bağlantı üzerinden gelen ışık dikkate alınmaktadır,
yansımalar dikkate alınmamaktadır. Burada, m mod sayısıdır, A fotodedektör aktif alanıdır ve FOV ise fotodedektörün görüş açısıdır. di j , αi j ve βi j parametreleri şekil 2.5’te
gösterilmiştir. m parametresi aşağıdaki gibi elde edilmektedir;
m=

−ln(2)
 ,
ln cos Φ1/2

(3.9)
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burada, Φ1/2 yarım güç açısıdır. Işık kaynağının yaydığı enerjiyi yönlendirme yeteneği bu
açı ile ilişkilidir ve yarım açı ışın genişliği olarak da bilinir [63]. Φ1/2 = 60o için m = 1
olur ve ideal Lambertian kaynak mod değeri olarak adlandırılır. Kullanılan parametrelerin
dikkate alınan değerleri Tablo 3.1’de verilmiştir.
Tablo 3.1: SSR için kanal benzetim parametreleri.
Odanın boyu (X)
Odanın eni (Y)
Odanın yüksekliği (Z)
LED sayısı (Nt )
Vericinin tabandan yüksekliği
Verici istikamet açısı
Verici yükseltme açısı
LED’ler arasındaki mesafe (dtx )
Alıcı fotodedektör sayısı (Nr )
Alıcının tabandan yüksekliği
Alıcı istikamet açısı
Alıcı yükseltme açısı
Fotodedektörler arasındaki mesafe (drx )
Φ1/2
A
FOV

4m
4m
3m
4
2.5m
0o
−90o
0.2m − 0.6m
4
0.75m
0o
90o
0.1m
15o
1 × 10−4 m2
15o

Bina içi senaryoda fotodedektörler aralarındaki mesafe eşit ve ağırlık merkezleri odanın
merkezi olacak şekilde yerleştirildiği ve LED’lerin Şekil 2.11’de gösterildiği gibi konumlandırıldığı kabul edilirse, yukarıda verilenler parametreler kullanılarak SSR için MIMO
VLC kanal matrisleri değişen LED’ler arası mesafe değerlerine göre aşağıdaki gibi elde
edilir;


1.0708 0.9937 0.9937 0.9226





 0.9937 1.0708 0.9226 0.9937 


Hdtx =0.2 = 10−4 
,
 0.9937 0.9226 1.0708 0.9937 


0.9226 0.9937 0.9937 1.0708



0.9226 0.7964 0.7964 0.6888

(3.10)





 0.7964 0.9226 0.6888 0.7964 


Hdtx =0.4 = 10−4 
,
 0.7964 0.6888 0.9226 0.7964 


0.6888 0.7964 0.7964 0.9226

(3.11)
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0.6888 0.5559 0.5559

0



0
0.5559
−4  0.5559 0.6888
Hdtx =0.6 = 10 
 0.5559
0
0.6888 0.5559

0
0.5559 0.5559 0.6888





.



(3.12)

Burada dT x = 0.2, dT x = 0.4 ve dT x = 0.6 kanallarına ait ilinti metrik değerleri sırasıyla,
0.9971, 0.9888 ve 0.7399 olarak elde edilir [72]. İlinti metrik değerleri, vericiler arasındaki mesafe arttıkça MIMO kanalın ilinti düzeyinin azaldığını açıkca göstermektedir.

3.2.2.

Açısal Çeşitlemeli Alıcı (ADR)

SSR yapısı kullanıcının gezginliği sınırlamaktadır. [28]’de yazarlar fotodedektörlerin belirli bir yükseltme (θPD ) ve istikamet (φPD ) açısına sahip olduğu piramit veya yarım küre
şeklinde gezgin iletişime uygun açısal çeşitlemeli alıcı (ADR) ünitelerini tasarlamışlardır.
ADR yapısında fotodedektörler LED’lerden gelen ışınları farklı açılar ile almaktadırlar.
Bu özellik MIMO kanal katsayıları arasındaki korelasyonu azaltmaktadır.

Şekil 3.11: ADR’de fotodedektör normalinin (Ni ) gösterimi.

Şekil 3.11’de ADR için fotodedektör normalinin (Ni ) x ve z ekseni ile yaptığı açıları gösteren grafik verilmiştir. Şekil 3.12’de ise fotodedektör sayısı (Nr ) 4 olan pramit yapıya
sahip ADR ünitesi gösterilmiştir.

42

Şekil 3.12: Nr = 4 için pramit ADR ünitesi.

3.2.3.

Açıklık Tabanlı Alıcı (ABR)

Yeni önerilen bir diğer kompakt alıcı yapısı ise açıklık tabanlı alıcıdır (ABR). ABR ünitesinde fotodedektörler belli bir açıklık altında saydam olmayan sınırlar ile birbirinden
ayrılmıştır. Bu alıcı ünitesinde fotodedektörler üzerine düşen ışık miktarı, ışığın geliş açısına göre değişmektedir [29]. ABR ünitesinin tekli hücre yapısı Şekil 3.13a’da verilmiştir.
Fotodedektör alanına düşen ışığın geometrisi ise Şekil 3.13b’de gösterilmiştir [29].
ABR ünitesinde sağlanan çeşitleme kazancı fotodedektörlerin birbirine olan mesafesine
ya da açısal olarak yönlendirilmesine bağlı değildir. Bu kazanç, fotodedektörlerin üzerinde bulunan açıklık sayesinde ışığın düştüğü alan ile fotodedektör aktif alanının kesişim bölgesinin, ışığın geliş açısına göre değişim göstermesine bağlıdır. Burada açıklık
ile fotodedektör arasındaki mesafe ve açıklığın yarıçapı önemli parametrelerdir. Kesişim
bölgesinin küçük olması çeşitleme kazancını artırırken DC kanal kazancını azaltmaktadır.
Kompakt olarak tasarlanmış her iki MIMO alıcı yapısında sağlanan uzamsal çoğullama
kazancı ile kanal DC kazancı arasında ödünleşim söz konusudur. Bu yapıların sistem kar-
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Şekil 3.13: a) ABR ünitesi hücre yapısı, b) ABR aktif alanına düşen ışığın geometrisi [29].

maşıklığının yüksek olduğu düşünüldüğünde bu alıcı ünitelerinin kullanışlı olup olmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir.

3.2.4.

Tekrarlama Kodlamalı Alıcı (RCR)

ADR ve ABR ünitelerinin uzamsal çoğullama kazancı ve kanalın DC kaybı arasındaki
ödünleşimi ortaya çıkarmak için bu tezde tekrarlamalı kodlama (RC) iletim planı için tekrarlama kodlamalı alıcı (RCR) dikkate alınmıştır. RCR kompakt bir şekilde aynı düzlemde
birleştirilmiş alıcılardan oluşmaktadır. Bu alıcı ünitesi RC iletim tekniği ile kullanıldığı
için en büyük kanal kazancını elde etmek sistem bit hata olasılığı (BER) başarımını artırmaktadır.
Gezgin iletişime uygun kompakt alıcı ünitelerinin performansını karşılaştırmak için, Şekil 2.11’deki bina içi senaryo dikkate alınmıştır. Burada üstten görünümü verilen odanın
boyutları en, boy ve yükseklik olarak sırasıyla, 4m, 4m ve 3m olarak kabul edilmiştir.
Aydınlatma gereksinimleri de dikkate alınarak, LED’lerin yönleri odanın tabanına doğru
tavandan 0.3m aşağıda, odanın köşegenleri üzerinde ve aralarındaki mesafe eşit olacak
şekilde yerleştirildiği varsayılmıştır. Aynı zamanda, alıcı birimin odanın tabanına paralel
olacak şekilde tabandan 0.8m yüksekte konumlandığı düşünülmüştür.
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Şekil 2.11’de P-1, P-3 ve P-5 ile gösterilmiş noktalar bina içi senaryoda sırasıyla merkezde, köşeye yakın ve duvara yakın olmak üzere alıcı birimin konumunu göstermektedir
ve x-y ekseninde koordinatları sırasıyla, (0, 0), (−1.5, −1.5) ve (0, −1.5)’dir. Ek olarak
bina içi senaryoda alıcı tarafta sadece LOS bağlantı üzerinden gelen ışık dikkate alınmış,
yansımalar dikkate alınmamıştır. Kompakt alıcı ünitelerine ait MIMO VLC kanalları elde
etmek için kullanılan parametrelerin, dikkate alınan değerleri Tablo 3.2’de verilmiştir.
Tablo 3.2: Kompakt alıcı üniteleri için kanal benzetim parametreleri.
Odanın boyu (X)
Odanın eni (Y)
Odanın yüksekliği (Z)
LED sayısı (Nt )
Vericinin tabandan yüksekliği
Verici istikamet açısı
Verici yükseltme açısı
LED’ler arasındaki mesafe (dtx )
Alıcı fotodedektör sayısı (Nr )
Alıcının tabandan yüksekliği
Alıcı istikamet açısı
Alıcı yükseltme açısı
Fotodedektörler arasındaki mesafe (drx )
Φ1/2
A
FOV

4m
4m
3m
4
2.7m
0o
−90o
0.8m − 2.4m
8
0.8m
90o
60o
0m
60o
15 × 10−6 m2
90o

Burada A, aktif PD alanıdır ve Centronic OSD15-E PD’ler için 15 mm2 ’dir [28]. Bu tezde
piramit ADR [28]’de ve ABR [29]’da verilen ilkeler doğrultusunda tasarlanmıştır. ABR
için açıklığın fotodedektör yüzeyinden yüksekliği 1.5 mm olarak belirlenmiştir. Adil bir
karşılaştırma için kompakt alıcı ünitelerinin boyutları 3cm x 3cm veya daha küçük olacak
şekilde dikkate alınmıştır.
Alıcı pozisyonun P-1 (odanın merkezi) olduğu durum için, LED’ler arasındaki mesafe
1.6 m alınırsa RCR, ADR ve ABR kompakt alıcı üniteleri için ilinti metrikleri sırasıyla,
1, 0.6764 ve 0.8869 olarak elde edilir. RCR alıcısının ilinti metriği beklendiği gibi 1’dir.
ADR alıcısının sağladığı MIMO kanalın ilintisi ise ABR alıcısından düşük olarak elde
edilmiştir. Dikkate alınan senaryoda kompakt alıcı üniteleri için MIMO kanalları aşağı-
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daki gibidir;










HRCR = 10−6 



















HADR = 10−6 



















HABR = 10−6 









0.7208 0.7208 0.7208 0.7208





0.7208 0.7208 0.7208 0.7208 

0.7208 0.7208 0.7208 0.7208 


0.7208 0.7208 0.7208 0.7208 

,
0.7208 0.7208 0.7208 0.7208 


0.7208 0.7208 0.7208 0.7208 


0.7208 0.7208 0.7208 0.7208 

0.7208 0.7208 0.7208 0.7208

0.6233 0.0976 0.0976 0.6233
0.7321 0.3604

0

0.3604

0.6233 0.6233 0.0976 0.0976
0.3604 0.7321 0.3604

0

0.0976 0.6233 0.6233 0.0976
0

0.3604 0.7321 0.3604

0.0976 0.0976 0.6233 0.6233
0.3604

0

0.3604 0.7321

0.3190 0.1759 0.1152 0.1759
0.2478 0.2478 0.1304 0.1304
0.1759 0.3190 0.1759 0.1152
0.1304 0.2478 0.2478 0.1304
0.1152 0.1759 0.3190 0.1759
0.1304 0.1304 0.2478 0.2478
0.1759 0.1152 0.1759 0.3190
0.2478 0.1304 0.1304 0.2478

(3.13)











,









(3.14)











.









(3.15)
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3.3.

BİNA İÇİ MIMO VLC KANAL KAPASİTESİ

Kanal kapasitesi, tolere edilebilir bir hata olasılığı ile kanaldan iletilebilecek maksimum
veri hızı olarak tanımlanmaktadır. Bu kapasite kanal kazanç matrisi hakkında alıcı ve/veya
vericide bilinen bilgiyle bağlantılıdır [64]. Bina içi MIMO VLC kanallar rastgele olmayan
özellikte oldukları için rastgele olmayan MIMO kanal kapasitesi bu bölümde incelenecektir.
Nt sayıda LED’in ve Nr sayıda fotodedektörün kullanıldığı tek kullanıcılı doğrusal bir
MIMO sistem aşağıdaki gibi modellenebilir;
y = Hx + n,

(3.16)

burada x, vericiden gönderilen Nt × 1 boyutunda sinyal vektörü ve y, alıcıya ulaşan Nr × 1
boyutunda sinyal vektörüdür. H, MIMO kanal matrisi, n ise bağımsız ve eşit dağılımlı,
ortalama değeri sıfır ve gücü σn2 olan karmaşık Gauss gürültüsüdür. Farklı alıcıları etkileyen gürültülerin birbirinden bağımsız olduğu ve ortalama elektriksel gücün Pelec ile sınırlı
olduğu durumda ortalama elektriksel SNR (γelec ) aşağıdaki gibi elde edilir;
γelec =

Pelec
.
σn2

(3.17)

Alıcıda kanal durum bilgisinin (CSI-R) tam olarak bilindiği durumda kapasite, kanalın
giriş sinyal vektörü x ve çıkış sinyal vektörü y arasındaki anlık ortak bilgisi (mutual information) ile ilişkilidir. Girişin tüm muhtemel p(x) olasılıksal dağılımları üzerinden anlık
ortak bilginin en büyük değeri alınarak kapasite ifadesi şöyle elde edilebilir [59];
C = max (I(X;Y )) = max (H(Y ) − H(Y |X)) ,
p(x)

(3.18)

p(x)

burada, H(Y) ve H(Y|X) ifadesi sırasıyla y ve y|x vektörleri içindeki entropi olarak tanımlanmaktadır. Entropinin tanımı gereği H(Y|X) gürültünün entropisi, H(n)’ye eşittir.
Gürültü, kanalın giriş vektöründen bağımsız olduğu için sabittir ve anlık ortak bilginin en
büyük değeri H(Y)’nin en büyük değerinin elde edilmesi ile bulunur. H(Y) ve H(n)’yi ise
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şu şekilde tanımlayabiliriz [59];
H(Y ) = Blog2 (det (πeRy )) ,

H(n) = Blog2 det πeσn2 INr

(3.19)



,

(3.20)

burada, B kanal bant genişliğini, INr Nr × Nr birim matrisi ifade etmektedir. Çıkış sinyal
vektörü kovaryans matrisi ise şöyle elde edilir;
Ry = E[yyH ] = HRx HH + INr ,

(3.21)

burada, Rx giriş sinyal vektörü kovaryans matrisidir.
Vericide kanal durum bilgisi (CSI-T) bilinmediği durumda maksimum kanal kapasitesine
ulaşmanın en iyi yolu toplam gücün eşit bir şekilde vericide dağıtılmasıdır. Buradan hareketle giriş sinyal vektörü kovaryans matrisi aşağıdaki gibi ifade edilebilir [64];
Rx = (P/Nt )INt .

(3.22)

Sonuç olarak, SMP iletim planı için CSI-R olduğu, CSI-T olmadığı durumda MIMO kanal
kapasitesi denklem 3.19, 3.20, 3.21 ve 3.22’den faydalanılarak aşağıdaki gibi elde edilir;
r



γelec
λi ,
CSMP = ∑ Blog2 1 +
Nt
i=1

(3.23)

burada r, kanal matrisi H’nin rankı ve λi ise HHH matrisinin i’inci özdeğeridir.
Vericide tekrarlamalı kodlama iletim planı kullanıldığı durumda tüm vericilerden aynı sinyal gönderilir ve alıcıda farklı kanallardan gelen aynı sinyaller toplanır. CSI-R varsayımı
altında kanal kapasitesinin üst sınırı aşağıdaki gibi elde edilebilir [64];
Nr Nt

CRC = Blog2 1 + γelec ∑

∑ h2i j

!
,

(3.24)

i=1 j=1

burada hi j , j’inci verici ile i’inci alıcı arasındaki kanal katsayısını ifade etmektedir.
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3.4.

BİT HATA ORANI (BER) ANALİZLERİ

Bir haberleşme sisteminin performansının değerlendirmesinde en önemli ölçütlerden birisi yapılan iletimin güvenirliğidir. Bu güvenirliği belirlemede ise en sık kullanılan metrik
bit hata oranıdır (BER). BER, haberleşme sisteminde sinyal gürültü oranının (SNR) bir
işlevi olarak elde edilebilir. SNR ise sistemin bant genişliği içerisinde, desibel (dB) cinsinden sinyal seviyesinin gürültü seviyesinden farkını ifade eder.
Bu tez çalışmasında dikkate alınan haberleşme modellerinin BER analizleri sırasında,
zamansal kaymalardan meydana gelecek bozulmaların önemsiz olduğu kabul edilmiştir.
LED’lerin ise kendi aralarında tam senkronize olduğu varsayılmıştır. Alıcıdaki kanal bilgisi CSI-R’nin tam olarak mevcut olduğu, vericideki kanal bilgisi CSI-T’nin ise mevcut
olmadığı durum dikkate alınmıştır. BER analizleri SISO ve MIMO iletim planları için
ayrı ayrı incelenmiş ve MIMO iletim planı için bölüm 2.3.2’de anlatılan iletim teknikleri
kullanılmıştır.

3.4.1.

SISO BER Analizleri

VLC sistemlerde direk görüşün (LOS) etkili olduğu iletim ortamlarında yansıma ve saçılmalardan alıcıya ulaşan sinyaller çok zayıf kalır ve sistem tek yollu bir sistem olarak
modellenebilir.
3.4.1.1.

SIM SISO BER Analizi

SIM SISO sistemler için tek yollu kanal modeli dikkate alındığında alınan sinyal aşağıdaki gibi ifade edilebilir;
y = hx + n,

(3.25)

burada h, VLC kanal katsayısıdır ve kanalın DC gücüne karşılık gelmektedir. n, tek taraflı güç izge yoğunluğu N0 olan bağımsız ve özdeş dağılıma (i.i.d) sahip toplamsal beyaz
Gauss gürültüsü (AWGN) örneklerini ifade etmektedir. Gauss gürültüsü sinyale elektriksel bölgede eklenmektedir. Alıcıda sıfıra zorlayıcı (ZF) denkleştirme sonucu elde edilen
sinyal aşağıdaki gibi ifade edilebilir;
ỹ = h−1 y,

(3.26)
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denklem 3.26’da elde edilen ỹ sinyal vektörü demodülasyon işlemine tabi tutularak x bilgi
vektörü elde edilir.
Alıcıda uyumlu süzgeç yardımı ile DC birleşen filtrelendiği için, SIM sinyal kümesi ile
vericide uygulanan modülasyon (QAM veya PSK) sinyal kümesi iki boyutlu uzayda aynı
yerleşime sahip olacaktır. Bu noktada aralarındaki fark DC’nin harcadığı güç nedeniyle
ortalama sembol enerjilerinde meydana gelmektedir. I ve Q bileşenlerine sahip bir sinüp
zoidal için eklenen DC miktarı (2(I 2 + Q2 )) olarak Ek-1’de elde edilmiştir. Bundan
dolayı SIM tekniğinde QAM modülasyon planı kullanıldığında ortalama sembol enerjisi
Es değerine eşitlenirse, sembole göre eklenen DC değerinin enerjisi 2Es değerine eşit olur.
İletilen sinyalin toplam enerjisi ise 3Es değerine eşit olacaktır. Bu noktadan hareketle ortalama iletilen sinyal enerjisinin eşit olması koşulu ile QAM sinyali için demodülatörde
SNR değerini γs olarak tanımlarsak, SIM sinyali için demodülatördeki SNR değeri γs /3
olacaktır.
Sonuç olarak, literatürde tanımlanmış QAM BER ifadelerinden [65–67] faydalanılarak
SIM için BER ifadesi Gray kodlama yapıldığı durumda yaklaşık olarak aşağıdaki şekilde
türetilebilir.
M = 4 için;
PSIM ≈ Q


p
Ac 2γb ,

(3.27)

M ≥ 16 ve log2 (M) çift olduğu durumlar için;
!!
r
√

Ac 3log2 (M)γb
M−1 Q
M−1
!!
r
√

Ac 3log2 (M)γb
2
√ 
M−2 Q 3
+√
M−1
Mlog2 M
!!
r
√

2
Ac 3log2 (M)γb
√ 
,
−√
M−3 Q 5
M−1
Mlog2 M

2
√ 
PSIM ≈ √
Mlog2 M

(3.28)
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M ≥ 32 ve log2 (M) tek olduğu durumlar için;
N
PSIM ≈ G p
Q
log2 (M)

r

Ac 96log2 (M)γb
31M − 32

!
,

(3.29)

burada Ac katsayısı, alıcıdaki QAM sembollerinin ortalama enerjisinin iletilen SIM sinyalinin ortalama enerjisine oranını vermektedir ve değeri 1/3’tür. M ise modülasyon boyutudur. γb , bit başına düşen sinyal gürültü oranını göstermektedir ve γs /log2 (M) değerine
eşittir. Benzetimlerde VLC kanalın gücü normalize olarak alınmaktadır, doğal olarak kanal sönümlemesinin vericideki SNR değeri üzerinde etkisi gösterilmemektedir. Q fonksiyonu standart normal dağılımın kuyruk olasılığıdır. G p ve N parametreleri ise aşağıdaki
gibi tanımlanmaktadır [65, 66];
1
1
+
,
Gp = 1 + √
2M 3M

(3.30)

6
N = 4− √ .
2M

(3.31)

3.4.1.2.

DCI-SIM SISO BER Analizi

DCI-SIM tekniği için sembol hata oranları (SER) [23]’de verilmiştir. Yüksek SNR değerlerinde semboller arasındaki öklit uzaklığı SER için belirleyici ölçüt olmaktadır. Daha
düşük SNR değerlerinde ortalama en yakın komşu sayısı (ANNN) ve asimptotik kodlama
kazancı (ACG) göz önüne alınması gereken parametrelerdir. Bu parametreler DCI-SIM’in
değişen M değerleri için [23]’de verilmiştir. Bu tezde BER performansları değerlendirildiği için sembolden sembole değişen ortalama bit sayısı (ζ ) SER ifadesine dahil edilmiştir. ζ parametresinin değeri yaklaşık olarak log2 (M)/2 olarak alınmıştır. Son olarak SER
ifadesi log2 (M)’ye bölünerek ortalaması alınmış ve DCI-SIM için BER ifadesi aşağıdaki
gibi elde edilmiştir;
ζϒ
Q
PDCI−SIM ≤
log2 (M)

r


κγs
,
log2 (M)

(3.32)

burada ϒ, ANNN parametresidir ve κ ise ACG parametresidir. γs , ortalama sembol enerjisi
Es ’nin N0 ’a oranıdır. Es ise DCI-SIM için optimize edilmiş yıldız diyagramının ortalama
sembol enerjisidir. Farklı M değerleri için Tablo 3.3’te verilmiştir.
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Tablo 3.3: DCI-SIM [23] ve DCI-SIM-SM için Eav değerleri.

Eav
M=4
M=8
M=16
M=32
M=64

3.4.2.

DCI-SIM
0.75
1.75
3.49
6.335
11.164

DCI-SIM-SM
1.5
2.546
4.625
7.095
11.851

MIMO BER Analizleri

Bu bölümde MIMO iletim planı olarak göz önünde bulundurulan üç farklı iletim tekniğinin üst sınır BER ifadeleri verilmiştir. Bunlar arasında uzamsal çoğullama (SMP) ilinti
katsayısı düşük MIMO kanallarda yüksek izgesel verimlilik sağlayabilirken, tekrarlamalı
kodlama (RC) toplam kazancı ve ilinti katsayısı yüksek MIMO kanallarda belirli bir BER
değerine daha düşük SNR’de ulaşabilmektedir. Fakat yüksek izgesel verimlere ulaşmak
için çok büyük sinyal kümesine ihtiyaç duymaktadır. Uzamsal modülasyon (SM) ise ilinti
katsayısı yüksek MIMO kanallarda SMP’den daha iyi bir performans göstermektedir ve
sistem karmaşıklığı düşüktür. Aynı zamanda küçük sinyal kümeleri ile RC’den daha yüksek izgesel verime ulaşmaktadır.
MIMO sistem birden çok verici ve alıcı ile gerçekleştirilir. Verici taraftaki LED sayısı Nt ,
alıcı taraftaki fotodedektör sayısı Nr ile tanımlandığında ve tek yollu kanal modeli dikkate
alındığında alınan sinyal aşağıdaki gibi ifade edilebilir;
y = Hx + n,

(3.33)

burada iletilen sinyal x = [x1 , x2 , ..., xNt ]T şeklinde ifade edilebilir. xi , i’inci vericiden iletilen sinyali ifade etmektedir ve M’li sinyal kümesinden üniform bir dağılım ile seçilmektedir. n = [n1 , n2 , ..., nNr ]T tek taraflı güç izge yoğunluğu N0 olan bağımsız ve özdeş
dağılıma (i.i.d) sahip toplamsal beyaz Gauss gürültü (AWGN) vektörleridir. ni vektörü
i’inci alıcıda elektriksel bölgede sinyale eklenen AWGN gürültüsüdür. H MIMO kanal
kazançları matrisi, Nr × Nt boyutunda bir matristir. j’inci LED ile i’inci fotodedektör
arasındaki kanal kazancı hi j ile ifade edilmektedir.
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3.4.2.1.

RC İletim Tekniği SIM BER Analizi

RC’de eşzamanlı olarak bütün LED’lerden aynı sinyal gönderilir. x1 = x2 = ... = xNt eşitliği her sembol süresince geçerlidir. LED’lerden iletilen eşit güce sahip yoğunluk modüleli sinyal optik kanaldan geçerek fotodedektörlerde birbiri ile toplanır. Daha sonra Nr
adet sinyal en büyük oran birleştirmesi (MRC) yöntemi ile birleştirilir. Daha sonra denkleştirme ve karar verme işlemleri gerçekleştirilir.
RC iletim tekniği için SIM BER ifadesi elde edilirken SISO iletim planı BER ifadesinden
faydalanılabilinir. SISO iletim planında, alıcıda DC kısım süzüldüğü için SIM sinyalinin yıldız diyagramı ile QAM sinyalinin yıldız diyagramı iki boyutlu uzayda aynı hale
gelmektedir. SIM tekniğinde QAM modülasyon planı kullanıldığında ortalama sembol
enerjisi Es değerine eşitlenirse, sembole göre eklenen DC değerinin enerjisi 2Es değerine eşit olur. İletilen sinyalin toplam enerjisi ise 3Es değerine eşit olacaktır. Bu noktadan
hareketle ortalama iletilen sinyal enerjisinin eşit olması koşulu ile QAM sinyali için demodülatörde SNR değerini γ olarak tanımlarsak, SIM sinyali için demodülatördeki SNR
değeri γ/3 olacaktır.
RC iletim tekniğinde ise alıcıda her fotodedektördeki optik sinyal enerjisi şu şekilde ifade
edilebilir;
p
elec
Eav
Êi =
Nt

Nt

∑ hi j ,

(3.34)

j=1

elec , ortalama elektriksel sinyal enerjisidir ve SISO iletim planındaki ortalama
burada Eav

elektriksel sinyal enerjisine eşittir. Bu noktadan hareketle alıcıdaki ortalama elektriksel
SNR şu şekilde elde edilir;

Nr
Êi2
∑i=1
,
γss =
σn2

(3.35)

burada σn2 , AWGN gürültünün varyansıdır ve değeri N0 /2’ye eşittir. γbb bit başına düşen
sinyal gürültü oranını göstermektedir ve γss /log2 (M) değerine eşittir. Sonuç olarak, RC
iletim tekniği için SIM BER ifadesi yukarıda tanımladığımız SNR değeri kullanılarak
SISO BER ifadelerinden aşağıdaki gibi türetilebilir.
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M = 4 için;
PSIM−RC ≈ Q

p

Ac 2γbb .

(3.36)

M ≥ 16 ve log2 (M) çift olduğu durumlar için;
!!
r
√

Ac 3log2 (M)γbb
M−1 Q
M−1
!!
r
√

2
Ac 3log2 (M)γbb
√ 
+√
M−2 Q 3
M−1
Mlog2 M
!!
r
√

Ac 3log2 (M)γbb
2
√ 
M−3 Q 5
−√
.
M−1
Mlog2 M

2
√ 
PSIM−RC ≈ √
Mlog2 M

(3.37)

M ≥ 32 ve log2 (M) tek olduğu durumlar için;
PSIM−RC ≈ G p

N
Q
log2 (M)

r

Ac 96log2 (M)γbb
31M − 32

!
,

(3.38)

burada kullanılan diğer parametreler SISO iletim planı SIM BER ifadelerindeki parametreler ile aynıdır.
3.4.2.2.

RC İletim Tekniği DCI-SIM BER Analizi

RC iletim tekniği için DCI-SIM BER ifadesi, SISO iletim planı DCI-SIM BER ifadesine
benzer şekilde elde edilebilir. Alıcıda MRC yöntemi uygulandığı durum için ortalama
elektriksel SNR şu şekilde elde edilir;
Nr
∑i=1

γav =

√

elec
Eav
Nt

Nt
hi j
∑ j=1

σn2

2
,

(3.39)

elec , iletilen DCI-SIM sinyalinin ortalama elektriksel enerjisidir ve farklı M deburada Eav

ğerleri için Tablo 3.3’te verilmiştir. σn2 ve hi j parametreleri daha önceki tanımlar ile aynıdır. SISO iletim planı DCI-SIM BER ifadesinden faydalanarak elde ettiğimiz ortalama
SNR değerinin yardımı ile, RC iletim tekniği için BER ifadesi için üst sınırı yaklaşık
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olarak aşağıdaki gibi elde ederiz;
ζϒ
PDCI−SIM−RC ≤
Q
log2 (M)

r


κγav
,
log2 (M)

(3.40)

burada tanımlı parametreler SISO iletim planı ile aynıdır.
3.4.2.3.

SMP İletim Tekniği için SIM ve DCI-SIM Üst Sınır BER Analizi

SMP iletim tekniğinin RC’den farkı bir sembol aralığında her LED’in ayrı bir sembole
karşılık gelen sinyali göndermesidir. Bu durum SMP’nin izgesel verimini artırırken performansını kanallar arasındaki ilintiye bağımlı hale getirmektedir. Burada x1 , x2 , ..., xNt
farklı sinyallerdir ve birbirinden bağımsızdır. Her sembol aralığı için kullanılan ortalama
optik güç RC ile eşittir. Gönderilen sembollerin eşit olasılık ile gönderildiği varsayıldığında, alıcı tarafta SMP iletim tekniği için en büyük olabilirlikli (ML) sezici en iyi sezicidir. Bu durumda sezici alınan sinyali olası sinyaller ile karşılaştırıp öklit mesafesi en kısa
olana karar vermektedir. Matematiksel olarak ifade edecek olursak;
x̃ = max(py (y|H, x)) = min||y − Hx||2F ,
x

(3.41)

x

burada py , y’nin x ve H’ye bağlı olasılık yoğunluk fonksiyonudur. ||.||F ise Frobenius
norm ifadesidir.
SMP iletim planında ortalama sembol enerjisi Es /Nt olarak tanımlanmaktadır. Alıcıda
ML sezim yöntemi uygulandığı durumda BER ifadesi yaklaşık olarak birleşim üst sınır
ifadesi ile elde edilebilir. Birleşim üst sınır ifadesi ise çiftsel hata olasılığı (PEP) yardımı
ile elde edilebilmektedir. İletilen veri vektörü vi1 ve karar verilen veri vektörü vi2 ise
PEPSMP (vi1 → vi2 ) ifadesi aşağıdaki gibi elde edilebilir [27];
s
PEPSMP (vi1 → vi2 ) = Q

1
H (vi2 − vi1 )
2N0

2
F

!
.

(3.42)

PEP ifadesini elde ettikten sonra SMP iletim planı için üst sınır BER ifadesi birleşim üst
sınırı yardımı ile aşağıdaki gibi türetilebilir [67];

M Nt  M Nt 
1
PSMP ≤ N
∑ ∑ dH (bi1, bi2)PEPSMP(vi1 → vi2) ,
M t log2 (M Nt ) i1=1
i2=1

(3.43)
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burada dH (), iki sembol arasındaki Hamming uzaklığını vermektedir. bi ise bitleri içeren
vektörlerin M Nt olağan kombinasyonlarını ifade etmektedir.
SMP iletim planı üst sınır BER ifadesi SIM ve DCI-SIM için aynı ifade ile verilebilmektedir. Burada İletilen veri vektörü vi1 ve karar verilen veri vektörü vi2 ilgili modülasyondan
seçilerek üst sınır BER sonuçları elde edilebilir.
3.4.2.4.

SM İletim Tekniği için SIM, DCI-SIM ve DCA-SIM Üst Sınır BER Analizi

Son olarak bu tezde SM iletim tekniği dikkate alınmıştır. SM iletim tekniği nispeten yeni
bir MIMO tekniğidir [68]. Bu iletim tekniğinde de iletilen ortalama optik güç RC ve SMP
iletim teknikleri ile aynı olacak şekilde ayarlanmaktadır. Bu teknikte kanallar arası karışım (ICI) azalmaktadır, fakat aynı zamanda uzamsal çeşitleme kazancıda azalmaktadır.
SM’de verici indislerine de veri modüle edilmektedir ve her sembol süresi boyunca sadece
bir verici aktiftir. i’inci verici LED aktif olduğu durumda, iletilen vektör [0 . . . xi . . . 0]T
şeklinde ifade edilmektedir ve aktif LED’de kullanılan sembol başına ortalama elektriksel enerji Es ’ye eşittir. VLC’de aydınlatma cihazlarının yerleşimi oda içinde genellikle
simetrik yapı gösterdiği için MIMO kanal H= HT özelliğine sahip olabilir. Bu durumda
tekrarlamalı en büyük oran birleştirici (i-MRC) optimum alıcı olan ML sezici ile aynı
performansı göstermektedir ve matematiksel ifadesi aşağıdaki gibidir;
yTx =

HH
Tx y
||HTx ||2F

Tx = 1, ..., Nt ,

(3.44)

T̂x = argmax(yTx ),

(3.45)

x̂ = D(yT̂x ),

(3.46)

Tx

burada T̂x ve x̂ sırasıyla karar verilen LED indisini ve sembolü ifade etmektedir. D(.) ise
en kısa mesafe karar vericisidir.
Diğer taraftan, sinyal vektörü x̂ ve verici indisi T̂x için en iyi ML sezicinin matematiksel
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modeli aşağıdaki gibidir [69];
(x̂, T̂x ) = argmax(py (y|x, H)),
x,Tx

= argmin(||y − Hx||2F ).

(3.47)

x,Tx

Alıcıda ML sezim yöntemi uygulandığı durumda SMP iletim tekniğinde olduğu gibi BER
ifadesi yaklaşık olarak birleşim üst sınır ifadesi ile elde edilebilir. Birleşim üst sınır ifadesi ise SM için PEP ifadesi yardımı ile elde edilebilmektedir. LED nt1 ’den i1 sinyalinin
iletildiği durum için nt2 LED’ine ve i2 sinyaline karar verilmesi durumda, iletilen veri
vektörü Ψ1 ve karar verilen veri vektörü Ψ2 olarak belirlenirse PEPSM (Ψ1 → Ψ2 ) ifadesi
aşağıdaki gibi elde edilebilir;
s
PEPSM (Ψ1 → Ψ2 ) = Q

1 Nr
∑ Pi2 hnrnt2 − Pi1 hnrnt1
2N0 nr=1

2

!
.

(3.48)

SM için PEP ifadesinin türetimi Ek-3’te verilmiştir.
PEP ifadesini elde ettikten sonra SM iletim planı için üst sınır BER ifadesi birleşim üst
sınırı yardımı ile aşağıdaki gibi türetilebilir [67];
M  Nt  M  Nt
1
PSM ≤
∑ ∑ ∑
MNt log2 (MNt ) i1∑
=1 nt1 =1 i2 =1 nt2 =1


dH (bi1 ,nt1 , bi2 ,nt2 )PEP(Ψ1 → Ψ2 )
,

(3.49)

burada dH (), iki sembol arasındaki Hamming uzaklığını vermektedir. bi,nt ise bitleri içeren
vektörlerin MNt olağan kombinasyonlarını ifade etmektedir.
SM iletim planı üst sınır BER ifadesi SIM, DCI-SIM ve DCA-SIM için aynı ifade ile
verilebilmektedir. Burada İletilen veri vektörü Ψ1 ve karar verilen veri vektörü Ψ2 ilgili
modülasyondan seçilerek üst sınır BER sonuçları elde edilebilir.

3.4.3.

Karmaşıklık Analizi

İşlemsel karmaşıklık alıcıda yapılması gereken matematiksel işlem sayısı olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan yola çıkarak PAM’ın karmaşıklığı, SM iletim planı ve ML alıcı
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kullanıldığı durumda MNt (3Nr − 1) olarak tanımlanmaktadır [12]. SIM ise iki boyutlu bir
PAM olarak ele alınabilir ve SM iletim planı ve ML alıcı için karmaşıklığı 2MNt (3Nr − 1)
olarak elde edilir. DCA-SIM ve DCI-SIM planlarında ise DC birleşen fazladan bir boyut
olarak ele alınmaktadır. Bu nedenle 3 boyutlu PAM olarak ele alınabilirler ve SM iletim
planı ve ML alıcı için karmaşıklıkları 3MNt (3Nr − 1) olarak elde edilir. Dikkate alınan
modülasyonların karmaşıklık analizleri Tablo 3.4’de özetlenmiştir. Tablo 3.4’den açıkca
Tablo 3.4: SM iletim planı için karmaşıklık analizi.

Modulasyon
Tekniği
PAM
SIM
DCA-SIM
DCI-SIM

İzgesel Verim
bit/s/Hz
log2 (MNt )
√
log2 ( MNt )
√
log2 ( MNt )
√
log2 ( MNt )

İşlemsel
Karmaşıklık
MNt (3Nr − 1)
2MNt (3Nr − 1)
3MNt (3Nr − 1)
3MNt (3Nr − 1)

İşlemsel Karmaşıklık
(izgesel verim cinsinden)
2SE (3Nr − 1)
22SE+1 (3Nr − 1)
22SE 3(3Nr − 1)
22SE 3(3Nr − 1)

görüldüğü gibi, artan izgesel verim ile birlikte SIM, DCA-SIM ve DCI-SIM’in karmaşıklığı PAM’dan daha hızlı artmaktadır. DCA-SIM ve DCI-SIM’in işlem karmaşıklığı
SIM’in 1, 5 katıdır.
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4.

BULGULAR

Bu bölümde, VLC sistemler için önerilen ve uyarlanan modülasyonların SISO ve MIMO
iletim planlarında bit hata oranı başarımları gösterilmiştir. Monte Carlo bilgisayar benzetim yöntemi kullanılarak elde edilen başarımlar referans sistemlerle karşılaştırılmıştır. Ele
alınan sistemlerin BER başarımları farklı bant verimlilikleri için alıcı anten başına SNR
değerlerine göre elde edilmiştir. Diğer taraftan VLC sistemler için kompakt alıcı ünitelerinin sağladığı MIMO kanal kapasitesi incelenmiştir. Değişen SNR değerleri için kanal
kapasitesi grafikleri elde edilmiş ve karşılaştırılmıştır. Ele alınan modülasyonların gezgin
MIMO VLC sistemler için bit hata başarımları incelenmiştir.

4.1.

DCI-SIM İÇİN TEK GİRİŞLİ TEK ÇIKIŞLI AWGN KANAL BER BAŞARIMI
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Şekil 4.1: SE=1 için AWGN kanal BER başarımları.
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Bu bölümde SIM ve DCI-SIM modülasyonları için BER başarımları bölüm 3.4.1’de anlatılan SISO model ve analitik ifadelerden faydalanılarak elde edilmiştir. Benzetim sonuçları VLC için literatürde öne çıkan PAM ve eU-OFDM modülasyon teknikleri ile
karşılaştırılmıştır. PAM modülasyonunun tek kutuplu yapısı dikkate alınmış ve izgesel
verim (SE) 1 değerine ulaşmak için kullanılması gereken modülasyon boyutu M = 2 olarak seçilmiştir. eU-OFDM için derinlik katsayısı 5 seçildiğinde yaklaşık SE = 1 değeri
için modülasyon boyutu M = 4 seçilmesi gerekmektedir [17]. SIM ve DCI-SIM için ise
ihtiyaç duyulan bant genişliği PAM’a göre iki kat artmaktadır ve SE = 1 için, M = 4 seçilmesi gerekmektedir. SE’nin 2 ve 3 değerleri için aynı şekilde diğer modülasyon türleri
PAM’a göre 2 kat modülasyon boyutuna ihtiyaç duymaktadır.
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Şekil 4.2: SE=2 için AWGN kanal BER başarımları.

Şekil 4.1’de SE = 1 değeri için AWGN kanalda BER başarımları elde edilmiştir. BER
10−3 değeri için PAM’ın eU-OFDM ve SIM’e göre sırasıyla 2.8 dB ve 1.5 dB daha iyi bir
başarıma sahip olduğu gösterilmiştir. DCI-SIM ise aynı BER değeri için PAM’e göre 1 dB
daha iyi bir başarım sergilemektedir. Düşük izgesel verimde DCI-SIM modülasyonunun
IM/DD sistemler için güç verimi BER eğrileri üzerinden açıkça görülmektedir. Monte
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Şekil 4.3: SE=3 için AWGN kanal BER başarımları.

Carlo benzetim sonuçları ise yüksek SNR değerlerinde analitik eğriler ile iyi bir şekilde
örtüşmektedir.
Şekil 4.2’ye bakıldığında SE = 2 olduğu durumda BER 10−3 değeri için PAM’ın eUOFDM ve SIM’e göre sırasıyla 1.5 dB ve 0.2 dB daha iyi bir başarım sergilediği görülmektedir. DCI-SIM ise SE = 2 için PAM’e göre 2.6 dB daha iyi bir başarım göstermiştir.
Burada artan izgesel verim ile PAM’ın güç veriminin azaldığı görülmektedir. SIM ve
DCI-SIM’in ise eU-OFDM’ye göre güç verimi avantajını koruduğu görülmektedir. Yine
yüksek SNR değerleri için benzetim yöntemi ile ve analitik yoldan elde edilen BER başarımları iyi bir şekilde örtüşmektedir.
Şekil 4.3’e baktığımızda ise SE = 3 için PAM’ın SIM’e göre güç verimi avantajını kaybettiğini, eU-OFDM ile çok yakın BER başarımına sahip olduğu görülmektedir. DCISIM’in ise bu izgesel verimlilik için, BER 10−3 değerine PAM’den 3.8 dB daha düşük
bir SNR değerinde ulaşabildiği gösterilmiştir. DCI-SIM artan izgesel verimlilik ile diğer
modülasyonlara göre güç verimi avantajını artırmıştır. Her üç şekil göz önüne alındığında
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Şekil 4.4: Hdtx =0.2 kanalı için RC iletim tekniği BER başarımları.

DCI-SIM modülasyonunun güç verimliliği, izgesel verimlilik artıkça diğer tüm modülasyonlardan daha da avantajlı duruma gelmektedir.
Sonuç olarak bu bölümde, DCI-SIM BER başarımları IM/DD kanalda toplamsal Gauss
gürültüsü etkisi altında farklı izgesel verimlilik değerleri için incelenmiş ve başarım sonuçları VLC için literatürde önerilen teknikler ile karşılaştırılmıştır. DCI-SIM tekniği güç
veriminin, belirli bir BER değerinde SIM, PAM ve eU-OFDM modülasyon tekniklerine
göre daha iyi olduğu ortaya konmuştur.

4.2.

DCA-SIM VE DCI-SIM İÇİN SSR ALICI ÜNİTESİ MIMO BER BAŞARIMLARI

Bu bölümde SIM, DCA-SIM ve DCI-SIM modülasyonları için BER başarımları, bölüm
3.4.2’de anlatılan MIMO model ve analitik ifadelerden faydalanılarak elde edilmiştir.
Benzetim sonuçları VLC için literatürde öne çıkan ve düşük modülasyon boyutlarında
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Şekil 4.5: Hdtx =0.6 kanalı için RC iletim tekniği BER başarımları.

güç verimi iyi olan, PAM modülasyon tekniği ile karşılaştırılmıştır. MIMO planda, verici
LED sayısı (Nt ) ve alıcı fotodedektör sayısı (Nr ), 4 olarak belirlenmiştir. 4 × 4 MIMO
plan için kanal matrisi (H) Tablo 3.1’de verilen parametreler doğrultusunda Eşitlik 3.8’de
verilen matematiksel model yardımı ile elde edilmiştir. Verici LED’ler arasındaki mesafe
için dtx = 0.2m ve dtx = 0.6m değerleri göz önünde bulundurularak iki farklı bina içi senaryo için Hdtx =0.2 ve Hdtx =0.6 kanalları elde edilmiştir. Burada Hdtx =0.2 kanalının ilişki
katsayısı diğer kanala göre daha yüksektir. BER başarımları vericideki sinyal güç değerleri göz önüne alınarak çizdirilmiştir. Bu nedenle SNR eksenindeki değerler kanal yol
kaybı etkisini de içermektedir.
Şekil 4.4’te Hdtx =0.2 kanalı için RC iletim tekniği BER Başarımları gösterilmiştir. SIM
sinyalleri oluşturulurken modülasyon türü olarak, RC planda güç verimi daha yüksek olduğu için, QAM kullanılmıştır. Yüksek SNR değerlerinde benzetim eğrileri ve analitik
sonuçların örtüştüğü görülmektedir. Burada izgesel verimin 1, 2 ve 3 bit/sn/Hz olduğu
durumlarda DCI-SIM güç verimi en yüksek modülasyon olduğu görülmektedir.
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Şekil 4.6: Hdtx =0.2 kanalı için SM iletim tekniği BER başarımları.

Şekil 4.5’te ise Hdtx =0.6 kanalı için RC iletim tekniği BER Başarımları gösterilmiştir. Burada modülasyonların BER başarımlarının birbirlerine göre çok farklılaşmadığı görülmektedir. RC iletim tekniği özellikleri gereği kanalın yol kaybı etkisinin artması ile BER
başarımlarında SNR ekseninde kayma gerçekleşmiştir. Yine DCI-SIM’in 10−4 BER değerine farklı izgesel verimlerde en düşük SNR değerinde ulaştığı görülmektedir.
Şekil 4.6’da Hdtx =0.2 kanalı için SM iletim tekniği BER başarımları incelenmiştir. SM
iletim tekniğinde ilinti katsayısı yüksek kanallarda verici indisine modüle edilerek gönderilen bitlerin hata oranı, sayısal modülasyon ile gönderilen bitlerin hata oranından daha
baskın olmaktadır. Bu nedenle dikkate alınan bina içi senaryoda DCA-SIM başarımı,
SIM başarımına tercih edilmiştir. DCA-SIM IM/DD sistemlerde SM iletim tekniği için
bu tezde önerilmiş bir modülasyon yöntemidir. PSK modülasyonu başarımı bu senaryoda
QAM’dan daha iyi olduğu için DCA-SIM, PSK modülasyonu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Diğer modülasyon türleri DCI-SIM ve PAM’ın BER başarımları, yine karşılaştırma amaçlı Şekil 4.6’da çizdirilmiştir. İzgesel verim değerleri 3, 4 ve 5 için kanal kat-
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Şekil 4.7: Hdtx =0.6 kanalı için SM iletim tekniği BER başarımları.

sayıları arasında ilintinin yüksek olduğu durumlarda DCA-SIM’in, DCI-SIM ve PAM’a
göre önemli SNR kazancı sağladığı benzetim sonuçları ve analitik yöntemler ile gösterilmiştir. Burada dikkat çekici olan modülasyon boyutu artıkça sinyal uzayında semboller
bir birine yakınlaşmasına rağmen BER performansı iyileşmektedir. Bunun temel sebebi
uzamsal boyuta modüleli bitlerin hata oranının daha baskın olmasıdır. Bit enerjisini sabit
tutup modülasyon boyutunu artırdığımızda sembol enerjisi artmakta buda uzaysal boyutta
sembol mesafesinin artmasına sebep olmaktadır. Sonuç olarak baskın olan hata oranı iyileştiğinde toplam hata oranı da iyileşmektedir.
Şekil 4.7’de ise SM iletim tekniği BER başarımları Hdtx =0.6 kanalı için analitik ve benzetim sonuçları üzerinden incelenmiştir. İzgesel verim değerleri 3, 4 ve 5 olarak seçilmiş ve
modülasyon boyutları belirlenmiştir. Burada kanalın ilinti katsayısı azaldığı için QAM başarımı PSK modülasyonundan bu senaryoda daha iyi olmaktadır. Bu nedenle DCA-SIM,
QAM kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Burada DCA-SIM izgesel verim değeri 3 olduğunda DCI-SIM modülasyonuna yakın bir BER başarımı gösterirken artan izgesel verim
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Şekil 4.8: Hdtx =0.6 ve Hdtx =0.2 kanalları için SMP iletim tekniği BER başarımları.

ile güç verimi azalmaktadır. PAM’ın BER başarımları ise tüm izgesel verim değerleri için
önerilen modülasyonlardan kötüdür. Bu şekilde dikkat çeken bir diğer nokta kanalın yol
kaybı etkisi daha yüksek olmasına rağmen belirli bir BER değerine daha düşük SNR ile
ulaşılmasıdır. Burada kanalın ilinti katsayısının azalmış olması etkilidir.
Şekil 4.8’de Hdtx =0.6 ve Hdtx =0.2 kanalları için SMP iletim tekniği BER başarımları analitik ve benzetim sonuçları üzerinden incelenmiştir. Burada, DCI-SIM, QAM-SIM ve PAM
modülasyonlarının boyutları izgesel verim 4 için seçilmiştir. 10−3 BER değeri göz önüne
alındığında her iki kanal için QAM-SIM ve PAM modülasyonlarının aynı olduğu ortaya
konmuştur. DCI-SIM modülasyonu Hdtx =0.6 kanalı için 2.5 dB SNR avantajına sahipken
daha yüksek ilintili Hdtx =0.2 kanalı için QAM-SIM ve PAM’a göre 5 dB daha düşük bir
SNR değerinde 10−3 BER değerine ulaşmıştır. SMP iletim tekniğinde kanalın katsayıları
arasındaki ilinti seviyesi BER başarımını çok ciddi şekilde etkilemiştir. DCI-SIM için iki
farklı kanaldaki BER başarımı yaklaşık 30 dB bir fark göstermiştir.
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Şekil 4.9: Değişen PI çarpanı değerleri için PAM BER başarımları.

4.3.

DEĞİŞEN DENGESİZ GÜÇ DAĞILIM ÇARPANI İÇİN BER BAŞARIMLARI

Verici LED’lerde uygulanan dengesiz güç dağılımı (PI) kanal katsayıları arasındaki ilintisi
yüksek olan MIMO kanallarda önemli kazançlar sağlamaktadır. Bu kazançları sağlarken
alıcı tarafta herhangi bir kanal bilgisine ihtiyaç duyulmamaktadır ve alıcı karmaşıklığı
üzerinde bir etkisi olmamaktadır. [27]’de RC, SM ve SMP üzerinde PI etkisine bakılmıştır. Bu çalışmada bekleneceği gibi PI’nın RC üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı
gösterilmiştir. Bölüm 2.4’teki senaryolar dikkate alınarak, bu bölümde PI etkisini daha
iyi analiz edebilmek için sabit bir SNR değerinde değişen PI değerleri için BER eğrileri
analitik ve benzetim sonuçları elde edilmiştir. Farklı modülasyon türleri ve boyutları için
SM ve SMP MIMO iletim teknikleri dikkate alınmıştır.
PI senaryosunda verici tarafta Nt adet LED arasındaki güç dağılımı, PI çarpanı yardımı
ile belirlenmektedir. Bütün LED’lerde harcanan toplam güç sabit tutularak dB cinsiden
PI çarpanı belirlenmekte ve güç dağılımı yapılmaktadır.
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Şekil 4.10: Değişen PI çarpanı değerleri için PSK-SIM BER başarımları.

Şekil 4.9’da SM iletim tekniğinde Hdtx =0.2 kanalında PAM modülasyonu için PI etkisi
incelenmiştir. Modülasyon boyutunun 2, 4 ve 8 değerleri için sırasıyla 109.5 dB, 112 dB
ve 114 dB sabit SNR değerleri göz önüne alınmıştır. Simülasyon sonuçlarının doğruluğu
açısından SNR değerleri BER değişim değerlerinin 10−5 ve üzerinde kalması için belirlenmiştir. Modülasyon boyutunun 2, 4 ve 8 olduğu durumlarda PI çarpanının sırasıyla 2,
1.2 ve 1.2 değerleri için en düşük BER değerleri gerçekleşmiştir.
Şekil 4.10’da SM iletim tekniğinde Hdtx =0.2 kanalında PSK-SIM modülasyonu için PI
etkisi incelenmiştir. Modülasyon boyutunun 4, 16 ve 64 değerleri için sırasıyla 101 dB,
100 dB ve 106 dB sabit SNR değerleri göz önüne alınmıştır. Modülasyon boyutunun 4,
16 ve 64 olduğu durumlarda PI çarpanının sırasıyla 2.6, 1.4 ve 0.4 değerleri için en düşük
BER değerleri elde edilmiştir.
DCA-SIM için SM iletim tekniğinde Hdtx =0.2 kanalında PI etkisi Şekil 4.11’de incelenmiştir. DCA-SIM modülasyonu için bölüm 3 deki sonuçlardan yola çıkarak PI kazancına
benzer bir kazancın artan modülasyon boyutları için gerçekleştiğini söyleyebiliriz. M’nin
4, 16 ve 64 değerleri için sırasıyla 96 dB, 96 dB ve 102 dB sabit SNR değerleri göz önüne
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Şekil 4.11: Değişen PI çarpanı değerleri için DCA-SIM BER başarımları.

alınmıştır. Modülasyon boyutunun 4, 16 ve 64 olduğu durumlarda PI çarpanının sırasıyla
2.2, 0.8 ve 0 değerleri için en düşük BER değerleri gerçekleşmiştir.
Burada dikkat çekici nokta DCA-SIM’de modülasyon boyutu 4 için PI çarpanının 0 değerinde olmasıdır. Yani bütün LED’lere eşit güç dağıtıldığı durumda en düşük BER değerine
ulaşılmıştır. Bu durum 64-DCA-SIM modülasyonunun kendi yapısından kaynaklı olarak
en iyi PI kazancını sağladığını göstermektedir.
Şekil 4.12’de Hdtx =0.2 kanalında DCI-SIM modülasyonu için SM iletim tekniğinde PI
etkisi incelenmiştir. Modülasyon boyutunun 4, 16 ve 64 değerleri için sırasıyla 96 dB,
100 dB ve 102 dB sabit SNR değerleri göz önüne alınmıştır. Modülasyon boyutunun 4,
16 ve 64 olduğu durumlarda PI çarpanının sırasıyla 2.2, 1.6 ve 0.6 değerleri için en düşük
BER değerleri elde edilmiştir.
Şekil 4.13’de Hdtx =0.2 kanalında PAM, PSK-SIM ve DCI-SIM modülasyonları için SMP
iletim tekniğinde PI etkisi incelenmiştir. İzgesel verimlilik 4 olarak seçilmiş modülasyon
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Şekil 4.12: Değişen PI çarpanı değerleri için DCI-SIM BER başarımları.

boyutları bu değere göre belirlenmiştir. PAM, PSK-SIM ve DCI-SIM modülasyonları için
sırasıyla 112.5 dB, 113 dB ve 110 dB sabit SNR değerleri göz önüne alınmıştır. En düşük
BER değerini sağlayan PI çarpanı değeri tüm modülasyon çeşitleri için 3 olarak elde
edilmiştir.
Şekil 4.14’te Hdtx =0.2 kanalında PAM, PSK-SIM, DCA-SIM ve DCI-SIM modülasyonları
için SM iletim tekniğinde her modülasyon için ayrı ayrı en iyi PI çarpanı verici LED’lerde
uygulandığı durumda BER başarımları incelenmiştir. İzgesel verimlilik 3 olarak seçilmiş
modülasyon boyutları bu değere göre belirlenmiştir. Bu koşullarda DCI-SIM ve DCASIM en iyi başarımı göstermiş 10−3 BER değerine 93.5 dB SNR değerinde ulaşmışlardır.
PSK-SIM için bu değer 98 dB, PAM için ise 106 dB’dir. PI etkisi olmadığı duruma göre
DCI-SIM ve DCA-SIM SNR kazancı 12.5 dB, PAM’ın ise SNR kazancı 10 dB artmıştır.
Burada aynı zamanda DCA-SIM ve DCI-SIM’in Hdtx =0.2 kanalı performanslarına baktığımızda ise PI kullanıldığı durumda Hdtx =0.6 kanalı performansı ile arasında yaklaşık 1.5
dB civarı bir fark olduğunu görüyoruz. Bu sonuç bize ilinti katsayısı yüksek kanalların
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Şekil 4.13: Değişen PI çarpanı değerleri için SMP BER başarımları.

SM performansı üzerindeki olumsuz etkisinin PI ile büyük ölçüde giderilebileceğini de
göstermektedir.
Şekil 4.15’te Hdtx =0.2 kanalında PAM, PSK-SIM, DCA-SIM ve DCI-SIM modülasyonları
için SM iletim tekniğinde her modülasyon için ayrı ayrı en iyi PI çarpanı verici LED’lerde
uygulandığı durumda BER başarımları izgesel verimlilik 4 için incelenmiştir. DCA-SIM
10−3 BER değerine 95 dB SNR değeri ile ulaşmış ve en iyi başarımı sergilemiştir ve
PSK-SIM, DCI-SIM ve PAM’dan sırasıyla 2 dB, 5 dB ve 13 dB daha düşük bir SNR’a
ihtiyaç duymuştur. Ayrıca izgesel verimlilik arttıkça PSK-SIM’in DCI-SIM’den daha iyi
bir başarım sergilediği görülmektedir.
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Şekil 4.14: Hdtx =0.2 kanalında en iyi PI çarpanı için SM iletim tekniği BER başarımları (SE=3).
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Şekil 4.15: Hdtx =0.2 kanalında en iyi PI çarpanı için SM iletim tekniği BER başarımları (SE=4).
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4.4.

GEZGİN VLC’DE FARKLI TİP ALICILAR İÇİN KANAL KAPASİTESİ
GRAFİKLERİ

Bu bölümde gezgin VLC sistemler için tasarlanmış alıcı ünitelerinin kanal kapasiteleri
farklı bina içi senaryolarda elde edilmiştir. Bölüm 3.2’de anlatılan kompakt tekrarlamalı
alıcı (RCR), açısal çeşitlemeli alıcı (ADR) ve açıklık tabanlı alıcı (ABR) üniteleri belirlenen tasarım ilkeleri doğrultusunda dikkate alınmıştır. Verici LED sayısı (Nt ) ve alıcı
fotodedektör sayısı (Nr ) sırasıyla, 4 ve 8 olarak belirlenmiştir. 4×8 MIMO plan için kanal
matrisi (H) Tablo 3.2’de verilen parametreler doğrultusunda Eşitlik 3.8’de verilen matematiksel model yardımı ile ilgili alıcının tasarım ilkeleri dikkate alınarak elde edilmiştir.
Verici LED’ler arasındaki mesafe için dtx = 0.8m ve dtx = 2.4m değerleri göz önünde bulundurularak 3 farklı alıcı pozisyonu için 6 farklı bina içi senaryo oluşturulmuştur. Kanal
kapasitesinin SNR’ye bağlı değişimi aşağıdaki şekillerde incelenmiş ve alıcı ünitelerinin

Kapasite (bpcu)

birbirlerine göre üstünlükleri belirlenmiştir.

Şekil 4.16: Kompakt alıcılar için SNR ile değişen kanal kapasitesi, dT x = 0.8m.

Kapasite (bpcu)
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Şekil 4.17: Kompakt alıcılar için SNR ile değişen kanal kapasitesi, dT x = 2.4m.

RCR alıcı yapısında kanallar arası ilinti yüksek olduğu için RC kapasite başarımı dikkate
alınmıştır. ABR ve ADR tipi alıcılarda ise SMP kapasite başarımları dikkate alınarak
grafikler elde edilmiştir. Odanın üsten görünümü Şekil-2.11’de verildiği gibidir, burada
P-1 no’lu pozisyonu (x,y,z) koordinatlarında (0,0,0.8) karşılık gelmektedir. P-3 ve P-5
no’lu pozisyonlar sırasıyla (-1.5,-1.5,0.8) ve (0,-1.5,0.8) karşılık gelmektedir.
Şekil-4.16a’da alıcı P-1 no’lu pozisyonda iken LED’ler arasındaki mesafe 0.8m olduğu
durumda kanal kapasitenin SNR ile değişimi incelenmiştir. RCR ünitesi 145 dB altında
kalan SNR değerleri için ADR ve ABR ünitelerinden daha iyi başarım göstermiştir. Ek
olarak 145 dB üzerindeki SNR değerlerinde ABR en yüksek kapasite değerine sahip olmaktadır. Şekil-4.16b ve Şekil-4.16c ise alıcı pozisyonunun sırasıyla, P-3 ve P-5 olduğu
bina içi senaryoyu göstermektedir. Her iki senaryoda RCR tüm SNR değerleri için en iyi
kanal kapasitesi değerine sahip olmaktadır.
Şekil-4.17’de LED’ler arasındaki mesafe 2.4m olduğu durumda kanal kapasitesinin SNR

(b/s/Hz)

Kanal Kapasitesi
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Şekil 4.18: Alıcı pozisyonu P-1 için; a) ADR kanal kapasitesi b) Eş kapasite eğrileri.

ile değişimi incelenmiştir. Alıcı pozisyonunun P-1, P-3 ve P-5 olduğu durumlar Şekil4.17’de sırasıyla, a, b ve c’de verilmiştir. Bu senaryolarda, ADR yüksek SNR değerlerinde en iyi kanal kapasitesini sağlayan alıcı ünitesidir. RCR ise 135 dB ve altı SNR
değerlerinde, izgesel verimin 7 b/sn/Hz civarında veya daha küçük olduğu durumlar için
diğer alıcı ünitelerinden daha iyi başarım göstermektedir. LED’ler arasındaki mesafenin
artışı kanal kaybı etkisini artırmaktadır, bu nedenle RCR’nin avantajının Şekil-4.17 için
azaldığı görülmektedir.
Sonuç olarak RCR düşük SNR değerleri için bina içi senaryodan bağımsız olarak diğer
alıcı ünitelerinden daha iyi kanal kapasitesine sahip olmaktadır. Diğer taraftan SMP için
tasarlanmış alıcı ünitelerinin yapıları gereği kanal kazançlarında kayıp oluşmaktadır. Bu
durum düşük SNR değerlerinde başarımlarını etkilemektedir. Artan SNR değerleri ile
birlikte SMP için tasarlanmış alıcı ünitelerinin başarımı RCR’den daha fazla artmaktadır.
Karmaşıklık açısından bakıldığında ise RCR ünitesinin diğerlerine üstünlüğü vardır.
Bu bölümde son olarak, ADR ünitesinin kanal kapasitesini artırabilmek için LED’ler arası

Kanal Kapasitesi (b/s/Hz)
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Şekil 4.19: Alıcı pozisyonu P-3 için; a) ADR kanal kapasitesi b) Eş kapasite eğrileri.

mesafe ve yükseltme açısı değerleri optimize edilmiştir. ADR ünitesi ile elde edilecek
MIMO kanallar arasındaki ilinti katsayısı, LOS bağlantı ile fotodedektör normali arasındaki açıya ve LED ile fotodedektör arasındaki mesafeye doğrudan bağlıdır. Doğal olarak
MIMO kanal kapasitesi LED’in konumu ve fotodedektör yükseltme açısı ile ilişkili olmaktadır.
ADR ünitesinin tasarım ilkeleri dikkate alınarak, Eşitlik 3.8’de verilen matematiksel model yardımı ile LED’ler arası mesafe ve yükseltme açısına bağlı kapasite grafikleri farklı
alıcı pozisyonları için Şekil 4.18, 4.19 ve 4.20’de elde edilmiştir. Şekil 4.18’de alıcı P1 pozisyonunda iken yükseltme açısı ve LED’ler arası mesafe için elde edilen değerler
sırasıyla, 1.309 radyan ve 1.5 m’dir. Bu değerler için ADR MIMO kanal kapasitesi P-1
pozisyonunda en yüksek değere ulaşmıştır. P-3 pozisyonu için bu değerler Şekil 4.19’da
incelenmiştir. En yüksek kapasite 1.222 radyan ve 2.3 m değerleri için elde edilmiştir.
Şekil 4.20’de ise P-5 pozisyonu göz önüne alınmış ve en yüksek kapasite için gerekli de-

Kanal Kapasitesi (b/s/Hz)
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Şekil 4.20: Alıcı pozisyonu P-5 için; a) ADR kanal kapasitesi b) Eş kapasite eğrileri.

ğerler 1.257 radyan ve 1.9 m olarak bulunmuştur. Bölüm 4.5’te optimize edilen değerler
için ADR ve RCR BER başarımları karşılaştırılacaktır.

4.5.

BİNA İÇİ GEZGİN MIMO VLC İÇİN BER BAŞARIMLARI

Bu bölümde gezgin MIMO VLC sistemler için kanal kapasite analizi bölümünde tanıtılan kanallar ve bina içi senaryolar kullanılarak BER başarımları elde edilmiştir. RCR alıcı
ünitesi için RC iletim tekniği ADR alıcı ünitesi için SM ve SMP iletim teknikleri kullanılmıştır. Düşük kanal kapasitesinden dolayı ABR alıcı ünitesinin BER başarımları dikkate
alınmamıştır. Tüm MIMO iletim teknikleri için bir sembol süresinde harcanan enerji eşit
alınmış ve karşılaştırmalar eşit izgesel verim için yapılmıştır. Benzetimlerde SNR değeri
elektriksel Eb/N0 değerini ifade etmektedir. Tüm şekillerde PAM, SIM ve DCI-SIM modülasyon teknikleri dikkate alınmış ve analitik üst-sınır BER eğrileri benzetim sonuçlarını
doğrulamak için çizdirilmiştir. Karşılaştırmalar için izgesel verim değeri 4 olarak seçilmiş
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Şekil 4.21: Alıcı pozisyonu P-1, dT x = 0.8m için gezgin MIMO VLC BER başarımları.

ve MIMO iletim planına göre modülasyon boyutları ayarlanmıştır.
Şekil-4.21’de alıcı pozisyonu P-1 ve LED’ler arası mesafe 0.8m olduğu durumda PAM,
SIM ve DCI-SIM için farklı MIMO planlarında BER başarımları elde edilmiştir. 10−4
BER değerine ulaşmak için DCI-SIM’in RC iletim tekniği başarımı, DCI-SIM’in SM
iletim tekniği başarımından 2 dB daha az SNR’ye ihtiyaç duymaktadır. Aynı zamanda
diğer iletim planları arasında en iyi başarımı göstermektedir. PAM ve SIM modülasyonları
için 10−4 BER değerinde RC iletim tekniği, SM iletim tekniğinden sırasıyla, 4 dB ve 7
dB daha iyi başarım sergilemektedir. SMP ise çok daha yüksek SNR değerlerine ihtiyaç
duymaktadır.
Şekil-4.22’de alıcı pozisyonu P-1 ve LED’ler arası mesafe 2.4m olduğu durumda PAM,
SIM ve DCI-SIM için farklı MIMO planlarında BER başarımları elde edilmiştir. Bu senaryo için SM, RC ve SMP’den daha iyi başarım göstermiştir. DCI-SIM ise yine en iyi
başarıma sahip modülasyondur. SM’nin kanal kazancı ve uzamsal çoğullama kazancından
faydalanan hibrit bir iletim tekniği özelliği bu senaryoda avantajlı olmasını sağlamıştır.
Şekil-4.23’de alıcı pozisyonu P-3 ve LED’ler arası mesafe 0.8m olduğu durumda PAM,
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Şekil 4.22: Alıcı pozisyonu P-1, dT x = 2.4m için gezgin MIMO VLC BER başarımları.
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Şekil 4.23: Alıcı pozisyonu P-3, dT x = 0.8m için gezgin MIMO VLC BER başarımları.
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SIM ve DCI-SIM için farklı MIMO planlarında BER başarımları elde edilmiştir. Bu senaryoda alıcı odanın köşe noktasına yakın bir pozisyondadır. 10−4 BER değerine RC iletim
tekniği, SM iletim tekniğinden 2 dB daha düşük SNR değerinde ulaşmaktadır. SMP ise
belirlenen BER değerine ulaşmak için çok daha yüksek SNR değerlerine ihtiyaç duymaktadır.
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Şekil 4.24: Alıcı pozisyonu P-3, dT x = 2.4m için gezgin MIMO VLC BER başarımları.

Şekil-4.24’de alıcı pozisyonu P-3 ve LED’ler arası mesafe 2.4m olduğu durumda PAM,
SIM ve DCI-SIM için farklı MIMO planlarında BER başarımları elde edilmiştir. Bu senaryoda alıcı yine köşeye yakın noktadadır ve LED’ler arası mesafe artmıştır. RC iletim
tekniği bu senaryo için çok iyi başarım göstermektedir ve SM iletim tekniğine göre 11 dB
SNR avantajı sağlamaktadır.
Şekil-4.25 ve Şekil-4.26, alıcının duvara yakın olduğu durumda BER başarımlarını göstermektedir. Her iki şekilde de RC iletim tekniği, SM ve SMP iletim tekniklerinden daha
iyi başarım göstermiştir.
Şekil 4.27, Şekil 4.28 ve Şekil 4.29’da farklı alıcı pozisyonlarında en yüksek kanal kapasitesini sağlayan LED mesafesi ve yükseltme açısı değerleri dikkate alınarak ADR için
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Şekil 4.25: Alıcı pozisyonu P-5, dT x = 0.8m için gezgin MIMO VLC BER başarımları.
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Şekil 4.26: Alıcı pozisyonu P-5, dT x = 2.4m için gezgin MIMO VLC BER başarımları.
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Şekil 4.27: Alıcı pozisyonu P-5, dT x = 2.4m için gezgin MIMO VLC BER başarımları.

SM iletim planında elde edilen başarımlar RCR için RC iletim planı başarımları ile kıyaslanmıştır. Modülasyon tekniği olarak PAM ve DCI-SIM kullanılmış ve tüm senaryolarda
izgesel verimlilik değeri 4 olarak seçilmiştir.
Şekil 4.27’de, alıcılar odanın merkezinde olduğu durumda ADR ve RCR PAM için aynı
başarımı sergilemiştir. DCI-SIM için 10−4 BER değerinde RCR 3 dB daha düşük bir
SNR’a ihtiyaç duymuştur. Alıcı odanın köşelerine yakın konumda olduğu durum için
BER başarımları Şekil 4.28’de verilmiştir. Yine DCI-SIM PAM’a göre daha iyi başarım
sağlamıştır. 10−4 BER değeri için ADR ve RCR alıcılarının DCI-SIM başarımları arasında 1 dB SNR farkı vardır. Şekil 4.29’a bakıldığında BER 10−4 değeri için DCI-SIM
ile ADR RCR’den 0.5 dB daha düşük bir SNR’a ihtiyaç duymaktadır. Her üç şekil göz
önüne alındığında yine DCI-SIM’in PAM’a göre MIMO planda güç verimliliği ortaya
konmuştur. Ayrıca, optimize edilmiş ADR parametreleri için RCR’nin RC iletim planında
düşük bir karmaşıklık ile ADR SM’e çok yakın ve bazı konumlarda daha iyi başarımlar
sağladığı gösterilmiştir.
Sonuç olarak, gezgin MIMO VLC yapılar için alıcı üniteleri değerlendirildiğinde RCR’nin
RC iletim tekniği ile düşük SNR ve izgesel verimlerde daha iyi başarım sergilediği gösterilmiştir. Düşük karmaşıklığa sahip olduğu düşünüldüğünde diğer kompakt alıcı ünite-
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lerine göre ön plana çıkmaktadır. Yüksek izgesel verimlerde ise ADR alıcı ünitesinin SM
iletim tekniği ile daha iyi başarımlar sağlayacağı söylenebilir.

Şekil 4.28: Alıcı pozisyonu P-5, dT x = 2.4m için gezgin MIMO VLC BER başarımları.

Şekil 4.29: Alıcı pozisyonu P-5, dT x = 2.4m için gezgin MIMO VLC BER başarımları.
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5.

TARTIŞMA VE SONUÇ

SIM, literatürde IM/DD sistemler için önerilmiş bir modülasyon çeşididir. RF sistemlerde
yaygın olarak kullanılan QAM ve PSK gibi güç ve bant verimli modülasyon planlarının
IM/DD sistemlere uyarlanmasını sağlamaktadır. VLC sistemlerde ise LED’lerin yapısı
gereği genellikle IM/DD özellikte haberleşme gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle SIM,
VLC sistemler için de kullanılabilecek önemli bir modülasyon türüdür. SIM’de kullanılan DC sinyal herhangi bir veri taşımadığı için, güç verimini azaltmaktadır. SIM’in güç
verimini artırmak için literatürde bazı teknikler önerilmiştir. Bu tezde, SM-MIMO sistemler için DCA-SIM tekniği önerilmiş ve başarımı incelenmiştir. Ek olarak SIM’in güç
verimini artırmak için literatürde önerilmiş DCI-SIM tekniği incelenmiş ve MIMO sistemlere uyarlanmıştır. Daha sonra, gezgin MIMO VLC sistemler için kompakt yapıdaki
farklı alıcı ünitelerinin sağladığı kanal kapasiteleri karşılaştırılmış ve uyarlanan DCI-SIM
için BER başarımları incelenmiştir.
Önerilen DCA-SIM tekniğinin SM-MIMO iletim planında, kanallar arasında ilinti katsayısı yüksek olduğu durumda, dikkate alınan tüm izgesel verim değerleri için SIM, DCISIM ve PAM’den daha iyi BER başarımlarına sahip olduğu ortaya konmuştur. MIMO
kanallar arası ilinti katsayısı azaldığında DCA-SIM, DCI-SIM’in gerisinde kalmaktadır,
fakat SIM ve PAM’a göre yine daha iyi başarım göstermektedir. DCA-SIM alıcı-verici
karmaşıklığı açısından bakıldığında da avantajlı bir modülasyondur. SIM ile benzer bir
yapıya sahiptir ve basit bir yapıdadır.
Bu tezde uygulanan bir başka önemli yaklaşım, kanallar arası ilinti katsayısı yüksek
MIMO sistemlerde dengesiz güç dağılım (PI) çarpanının farklı modülasyon çeşitleri ve
boyutları için ayrı ayrı elde edilmesidir. Sabit bir SNR değerinde en düşük BER değerine ulaşan PI çarpanı belirlenmiş ve PI etikisi altında BER başarımları elde edilmiştir.
DCA-SIM tekniği, PI senaryoları altında da en iyi BER başarımını sağlayan modülasyon
olmuştur.
Farklı bir SIM çeşidi olan DCI-SIM tekniği, SISO iletim planında incelenmiş ve BER
başarımları literatürde önerilen teknikler ile karşılaştırılmıştır. DCI-SIM tekniği güç veri-
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minin, belirli bir BER değerinde SIM, PAM ve eU-OFDM modülasyon tekniklerine göre
daha iyi olduğu farklı izgesel verim değerleri için ortaya konmuştur. Ayrıca, DCI-SIM
tekniği MIMO iletim planlarına uyarlanmıştır. Özellikle SM iletim planı için, IM/DD kısıtlamaları altında farklı modülasyon boyutlarında yıldız diyagramları optimize edilmiş
ve literatüre sunulmuştur. DCI-SIM tekniğinin güç verimli bir yaklaşım olduğu BER başarımları kullanılarak, farklı MIMO iletim planları içinde gösterilmiştir.
Son olarak, gezgin haberleşmeye uygun, kompakt alıcı üniteleri arasında basit yapıdaki
RCR alıcı ünitesinin en iyi başarımları sağladığı gösterilmiştir. RCR düşük SNR değerleri
için bina içi senaryodan bağımsız olarak diğer alıcı ünitelerinden daha iyi kanal kapasitesine sahip olmaktadır. Diğer taraftan SMP için tasarlanmış alıcı ünitelerinin yapıları
gereği kanal kazançlarında kayıp oluşmaktadır. Bu durum düşük SNR değerlerinde başarımlarını etkilemektedir. Artan SNR değerleri ile birlikte SMP için tasarlanmış alıcı ünitelerinin başarımı RCR’den daha fazla artmaktadır. Karmaşıklık açısından bakıldığında
ise RCR ünitesinin diğerlerine üstünlüğü vardır. Sonuç olarak, gezgin MIMO VLC yapılar için alıcı üniteleri değerlendirildiğinde, RCR’nin RC iletim tekniği ile düşük SNR ve
izgesel verimlerde daha iyi başarımlar sergilediği gösterilmiştir. Bu bakımdan RCR, düşük karmaşıklığa sahip olduğu düşünüldüğünde diğer kompakt alıcı ünitelerine göre ön
plana çıkmaktadır. Yüksek izgesel verimlerde ise ADR alıcı ünitesinin SM iletim tekniği
ile daha iyi başarımlar sağlayacağı söylenebilmektedir.
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EKLER

EK 1.

SIM için en küçük DC sinyal değerinin elde edilmesi

SIM sinyalini oluşturan sinüzoidal sinyal çifti ve DC sinyal şu şekilde yazılabilir;

s(t) = ∑
k

1
√
T


dc(t) = ∑
k



C(k)
√
T



√
√
p(t − kT ) AI (k) 2cos(w0t) + BQ (k) 2sin(w0t) ,

(1.1)


p(t − kT ).

(1.2)

Burada p(t) dalga şekli periyodu T , genliği 0 ≤ t ≤ T aralığında 1 diğer yerlerde 0 olan
dikdörtgen dalga şeklidir. w0 açısal frekans değeridir. AI (k) ve BQ (k) kompleks modülasyon (QAM veya PSK) yıldız kümesinden seçilen sembole ait gerçel ve sanal bileşenlerdir.
C(k) ise bu bileşenlere bağlı bir değerdir. k = 1, 2, ...L’dir ve L ise bir çerceve boyunca
iletilen toplam sembol sayısıdır. Sonuç olarak LED’i sürecek x(t) sinyalini şu şekilde
yazabiliriz;
x(t) = s(t) + dc(t).

(1.3)

dc(t) LED’i sürecek sinyalin negatif değer alarak kırpılmasını önleyen, sembolden sembole hesaplanan dc değeridir ve C(k) değeri şu şekilde elde edilebilir;
C(k) = −min(s(t)),

kT − T ≤ t ≤ kT,

k = 1, 2, ..., L.

(1.4)

burada min(.) fonksiyonu sinyalin bir sembol süresi boyunca en küçük değeridir. s(t)
sinyalini en küçük yapan t değeri ise şu şekilde hesaplanır;
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EK 1 (devam):
∂ s(t)
∂t

√
1 ∂  √
AI 2cos(w0t) + BQ 2sin(w0t)
0= √
T ∂t

√
√
w0 
0 = √ −AI 2sin(w0t) + BQ 2cos(w0t)
T
BQ
sin(w0t)
=
AI
cos(w0t)
 
BQ
w0t = arctan
A
 I
BQ
arctan AI
.
t=
w0
0=

Sonuç olarak C(k) değeri değişen semboller için bir çerçeve boyunca aşağıdaki gibi elde
edilir;






√
√
BQ (k)
BQ (k)
C(k) = AI (k) 2cos arctan
+ BQ (k) 2sin arctan
.
AI (k)
AI (k)

∗ sin(arctan(𝐵𝑄 /𝐴𝐼 ) ) =

(1.5)

𝐵𝑄

𝐴2𝐼 +𝐵𝑄2

BQ

arctan(𝐵𝑄 /𝐴𝐼 )

∗ cos(arctan(𝐵𝑄 /𝐴𝐼 ) ) =
AI

𝐴𝐼
𝐴2𝐼 +𝐵𝑄2

Yukarıda verilen çıkarımlar denklem 1.5’te yerine yazılırsa C(k) ifadesi aşağıdaki gibi
düzenlenebilir
√
√
BQ (k)
AI (k)
+ BQ (k) 2 q
C(k) = AI (k) 2 q
A2I (k) + B2Q (k)
A2I (k) + B2Q (k)
C(k) değeri için genel ve sade bir ifade aşağıdaki gibi verilebilir;
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EK 1 (devam):
r 

C(k) = 2 A2I (k) + B2Q (k) .

(1.6)
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EK 2.

SM-MIMO için DCI-SIM yıldız diyagramı koordinatları

SM-MIMO iletim tekniğine uyumlu DCI-SIM yıldız diyagramı koordinatları farklı modülasyon boyutları (M) için aşağıdaki gibidir.
M=4 için;


−0.3625

0.6071


 −0.6071

S4 = 
 0.3625

0.6071

− 0.3625

1.0000




1.0000 

,
− 0.6071 1.0000 

0.3625 1.0000

M=16 için;


−0.0000

− 0.0000





















S16 = 





















−0.2993

0.6406

0.5627

− 1.2045

−0.6406

− 0.2993

0.6406

0.2993

−0.3852

− 1.0607

−0.1803

− 1.6638

0.2993

− 0.6406

0.3852

1.0607

−1.0607

0.3852

−1.2045

− 0.5627

1.0607

− 0.3852

0.3846

0.5446

1.2045

0.5627

−0.5627

1.2045

0.9293

1.3919

M=64 için;

1.7071





1.0000 

1.8801 


1.0000 


1.0000 


1.5959 


2.3668 


1.0000 
,

1.5959 


1.5959 

1.8801 


1.5959 


2.4524 


1.8801 


1.8801 

2.3668
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EK 2 (devam):


1.4832

− 0.7399

2.3441;

0.5927

− 0.2951












































S64 = 












































−0.3967

0.5854

1.0000;

0.2638

0.6484

0.5333

− 2.2268

3.2383;

0.2130

1.1082

−1.1328

− 0.2601

3.1838;

−1.5363

− 0.9740

−1.3832

− 1.7915

3.2008;

−2.1566

0.4923

0.6901

− 1.1408

1.8855;

1.3714

− 2.2942

−1.1153

0.2912

1.6301;

−1.5078

0.9563

−1.7111

− 0.0123

3.9674;

−0.6465

− 1.1245

0.5854

0.3966

1.0000;

1.0527

− 1.3508

0.0492

− 1.6008

3.8497;

0.3229

− 0.9929

0.1331

− 1.7370

2.4637;

1.8919

− 1.1725

−1.2327

0.6983

3.4513;

−0.2771

− 1.1203

−1.6890

− 0.0177

2.3887;

−2.2768

− 0.4869

−1.6386

− 0.9692

2.6924;

−0.4024

− 0.3269

1.1599

− 0.4588

3.2478; −0.8295

− 1.4751

−0.6926

0.3596

−0.8342

0.4439

1.0697

− 0.2742

1.5617; −0.3622

− 0.5886

−1.1402

− 0.6778

1.8759;

0.5551

− 0.5576

1.0916

0.6900

1.8263;

0.3225

− 0.6293

−0.6446

− 0.3816

1.0594;

−0.0738

0.0325

−0.4605

− 2.1724

3.1406;

−0.7261

1.1602

1.0885

− 1.5808

2.7144; −0.7242

− 1.1630

0.3188

0.1003

3.3174;

1.1558

0.3846

−0.3394

1.0513

3.1710;

0.0693

0.7526

−0.1358

1.7522

2.4854;

1.1907

0.4279

1.6335

− 0.6533

4.1068; −1.8785

1.4568

2.0333

0.2528

4.2469; −1.0466

1.7620

0.8209

1.4740

2.3860;

0.6518

1.0977

2.0344

− 0.1008

2.8806;

2.5094

− 0.5546

1.6267

1.3125

2.9560;

0.9807

2.0369

−0.3112

2.3102

3.2966;

2.2948

0.7144

0.4789

2.6500

3.8083;

1.8168

1.9140

2.5340;

2.4406




2.4826 


1.5959 


3.7561 


3.1283 


3.7799 


2.5250 


3.3119 


3.6870 


3.1043 

3.1477 


1.6321 


3.2926 


3.8636 


2.3934 


4.3328 
.

2.4981 


4.0380 

1.0000 


1.7692 


1.9356 


4.3082 


3.7851 


4.0337 


2.7865 


3.3618 

2.8982 


3.2975 


3.6345 


3.1971 


3.3990 

3.7320
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EK 3.

SM iletim planı için PEP ifadesinin türetilmesi

SM iletim planında sinyalin gönderileceği LED ve gönderilecek sembol eşit olasılık ile
seçildiği durumda alıcıda ML sezici en iyi sezici olmaktadır. ML sezicinin üst sınır BER
başarımını elde etmekte kullanılan PEPSM ifadesini nt1 LED’inden x1 sinyali gönderildiğinde nt2 LED’inden x2 sinyaline karar verme olasılığı olarak şöyle türetebiliriz;
PEPSM (x1 → x2 )
Nr

=P

ynr − hnrnt1 x1

∑

nr=1

2

Nr

≥

ynr − hnrnt2 x2 |x, H

∑

nr=1

Nr

=P

hnrnt1 x1 + nnr − hnrnt1 x1

∑

2

nr=1
2

nnr

∑

nr=1

Nr

≥

≥

!

2

hnrnt2 x2 + nnr − hnrnt2 x2 |x, H

∑

∑

2

2

!

hnrnt1 x1 − hnrnt2 x2 + nnr |x, H

nr=1

+ 2ℜ (hnrnt1 x1 − hnrnt2 x2 )∗ nnr
Nr

=P 0≥

Nr
nr=1

Nr

=P

!

2

∑


!

2

hnrnt1 x1 − hnrnt2 x2 + 2ℜ (hnrnt1 x1 − hnrnt2 x2 )∗ nnr |x, H


nr=1

= P (D ≥ 0)
burada D, ortalama (µ) ve varyansı (σ 2 ) aşağıdaki gibi verilen normal dağılımlı bir değişkendir.
Nr

D∼N −

∑

2

hnrnt1 x1 − hnrnt2 x2 ,

2

4 hnrnt1 x1 − hnrnt2 x2 N0 /2 .

nr=1

Olasılık ifadesi ise Q fonksiyonu yardımı ile şu şekilde elde edilir;
 µ
P (D ≥ 0) = Q −
 σ 

2



hnrnt1 x1 − hnrnt2 x2




r
∑

2
nr=1
2N0 hnrnt1 x1 − hnrnt2 x2
s
!
2
1 Nr
=Q
∑ hnrnt2 x2 − hnrnt1 x1
2N0 nr=1
Nr


= Q


!
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