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Özetçe—Bu bildiride, IEEE 802.22 ve IEEE 802.11af kablosuz
sistemlerinin TV beyaz boúlu÷unda uyumlu çalÕúabilmeleri için
meúgul ton tabanlÕ yeni bir güç kontrol algoritmasÕ önerilmiútir.
Daha önceki meúgul ton tabanlÕ çalÕúmalardan farklÕ olarak,
802.11af eriúim noktasÕ ve eriúim noktasÕna ba÷lÕ kullanÕcÕlar
meúgul ton sinyalini algÕladÕktan sonra haberleúme güçlerini
konum bilgilerine göre ayarlamakta ve gerekiyorsa iki hop
üzerinden haberleúmektedirler. Böylelikle 802.22 sistemlerine
yapÕlan giriúim azaltÕlÕrken, 802.11af sistemlerinin haberleúmesi de
mümkün kÕlÕnmaktadÕr. Bu çalÕúmada standartlara uygun
haberleúme parametreleri ve kanal modelleri dikkate alÕnarak,
802.11af ve 802.22 sistemlerinin performanslarÕ paket giriúim oranÕ
ve baúarÕlÕ paket oranÕ türlerinden farklÕ senaryolar altÕnda
incelenmiútir.
Anahtar Kelimeler — TV beyaz boúlu÷u; birlikte var olabilme;
IEEE 802.22; IEEE 802.11af; meúgul ton; güç kontrolü.
Abstract— In this paper, a new power control algorithm based
on busy tone approach has been proposed for the coordination of
IEEE 802.22 and IEEE 802.11af systems in TV white space.
Different from the earlier studies, in addition to both 802.11af
access point and clients listening to the busy tone, they also adjust
their communication power according to the location information
and use hopping for communication, if needed. Acccordingly,
interference caused to 802.22 systems has been reduced while the
802.11af systems are still able to communicate. This study
quantifies the 802.11af and 802.22 system performances in terms of
interfering packet rate and succesful packet transmission rate for
different scenarios considering the communication parameters and
channel models adapted for the standards.
Keywords — TV white space; coexistence; IEEE 802.22; IEEE
802.11af; busy tone; power control.

I.
GøRøù
2012 yÕlÕnda Amerika Birleúik Devletleri’nde frekans
tayfÕnÕ düzenlemekle görevli Federal Communications
Commission (FCC) tarafÕndan alÕnan karar sonucunda, analog
TV yayÕnlarÕndan sayÕsal TV yayÕnlarÕna geçiúte boúa çÕkan
frekans bantlarÕ ikincil kullanÕcÕlarÕn kullanmasÕna ayrÕlmÕútÕr
[1]. Bu frekans bandÕ TV Beyaz Boúlu÷u (TVBB) olarak
adlandÕrÕlmakta (TV White Space – TVWS) ve 470 ile 790
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MHz arasÕnda yer almaktadÕr.
TVBB frekans bandÕnÕn getirdi÷i geniú kapsama alanÕ ve
duvar geçirgenlik kalitesinin yüksek olmasÕndan dolayÕ, TVBB
cihazlarÕnÕ ve onlarÕn yapabilecekleri giriúimleri düzenlemek
için IEEE 802.19 standardÕ oluúturulmuútur. Bu standart
sayesinde, TVBB sistemleri frekanslarÕnÕ Co÷rafi Konum
VeritabanÕna (Geolocation Database – GLDB) ba÷lanarak
dinamik bir úekilde ayarlamalÕ, TV yayÕnlarÕ ve hala bu bantta
çalÕúan kablosuz mikrofonlara yapabilecekleri giriúimleri
engellemelidir [2]. Ancak bu standartta TVBB sistemlerinin
birbirlerine yapabilecekleri giriúimler ele alÕnmamÕú ve bu
sorun kullanÕcÕ tarafÕna bÕrakÕlmÕútÕr. TVBB sistemleri farklÕ
Fiziksel (Physical – PHY) ve Ortam Eriúim Kontrolü (Media
Access Control – MAC) katmanlarÕna sahip olduklarÕndan
birbirlerinin sinyallerini çözemeyecekler ve bu sinyaller giriúim
olarak algÕlanacaktÕr. ùekil 1'de gösterilen olasÕ bir senaryodaki
gibi 802.22 cihazlarÕ kendi aralarÕnda geniú bir alanda
haberleúirken, aynÕ frekans bandÕnda çalÕúan 802.11af
sistemindeki cihazlar da Müúteri TarafÕ CihazÕna giriúim
yapabileceklerdir. Bu durumda 802.11af sistemi, 802.22
sistemine gizli terminal olarak giriúim oluúturacak ve her iki
sistemde de paket kayÕplarÕ gerçekleúecektir.
Bu paket kayÕplarÕnÕ engellemek adÕna 802.22 Müúteri
TarafÕ CihazÕ kendi baz istasyonunu dinlemeye geçmeden önce
çalÕútÕ÷Õ frekansta meúgul tonu yollayabilir. Bu bilgi sahte
rastgele gürültü ya da sabit genlik sÕfÕr otokorelasyon dalga
formu dizisi (CAZAC sequence) olarak seçilip, PHY katmanÕ
üzerinden, frekans bandÕnÕn kullanÕma ayrÕldÕ÷Õ bilgisi di÷er
sistemlere iletilebilinir. Önceki çalÕúmalarda [3]-[4] meúgul
tonu 802.11af tarafÕndan duyulduktan sonra, sistemin boú
frekans bandÕ aramasÕ, e÷er o bölgede baúka boú frekans bandÕ
yoksa haberleúmenin 802.11af tarafÕnda tamamen durdurulmasÕ
ele alÕnmÕútÕr. Bu durumda 802.11af sistemi hiç bir úekilde
haberleúememekte ve veri iletimi gerçekleútirilememektedir.
Bu çalÕúmada ise 802.11af a÷Õ için baúka boú frekans bandÕ
olmadÕ÷Õ durumda yeni bir güç kontrol algoritmasÕ önerilmiú
olup, 802.11af tarafÕnda haberleúmenin durmasÕna gerek

olmadan, iki sistemin de
arttÕrÕlabilece÷i gösterilmiútir

baúarÕlÕ

paket

olasÕlÕ÷ÕnÕn

II. SøSTEM MODELø
Bu çalÕúmada 802.22 ve 802.11af sistemlerinin aynÕ
frekansta yayÕn yaptÕklarÕ ve birbirlerine giriúim yaratma
ihtimalleri oldu÷u varsayÕlmÕútÕr.

Algoritma 1’de kullanÕlan de÷erlerden Pnew hesaplanan yeni
gücü, PAP AP için maksimum gücü, Ȝsensing 802.11af sistemleri
için alÕcÕ duyarlÕlÕ÷ÕnÕ ve LAP-K ise AP-KullanÕcÕ arasÕ yol kayÕp
de÷erlerini göstermektedir. (1)’de gösterildi÷i üzere bir
kullanÕcÕya ulaúan güç de÷eri AP’nin verici gücünden yol
kaybÕnÕn çÕkarÕlmasÕyla bulunmaktadÕr. AP’nin, gücünü her
kullanÕcÕ için haberleúmeye devam etmesini sa÷layacak
minimum de÷ere indirebilmesi için, kullanÕcÕya ulaúan güç
minimum alÕcÕ gücü de÷erinde olmalÕdÕr. Bu durumda yeni
elde edilecek minimum güç, minimum alÕcÕ gücü ile APKullanÕcÕ arasÕndaki yol kayÕp de÷erinin toplamÕyla elde
edilebilir. Yeni elde edilen de÷er e÷er maksimum 802.11af
kullanÕcÕ veya AP gücünden fazlaysa, yeni güç maksimum
802.11af gücüne eúitlenir.
SAP- K = PAP – LAP-K

(1)

Bu güç kontrolü sayesinde paket kayÕplarÕnÕ azaltmak için
geliútirilen Meúgul Ton tabanlÕ güç kontrol algoritmasÕnÕn
detaylarÕ bir sonraki bölümde açÕklanmÕútÕr.

ùekil 1. 802.11af KullanÕcÕlarÕndan Gizli Terminal Olarak Giriúim

ùekil 1’de gösterildi÷i üzere A noktasÕnda 802.11af eriúim
noktasÕ (Access Point – AP) ve B noktasÕnda 802.11af
kullanÕcÕsÕ (K) yer almakta olup, 802.22 Müúteri TarafÕ CihazÕ
(Customer Premises Equipment – CPE) C noktasÕnda ve ba÷lÕ
oldu÷u baz istasyonu D noktasÕnda konumlanmÕútÕr.
Sistemlerin herhangi bir algoritma olmadan güvenli olarak
konumlandÕrÕlmalarÕ [3]’teki çalÕúmada oldu÷u gibi
hesaplanmÕú ve minimum giriúim eúik de÷eri 6 dBm olarak
kabul edilmiútir. Bunun yanÕ sÕra maksimum verici güçleri
802.22 sistemi için 4W (36 dBm) ve 802.11af için 100 mW
(20 dBm) olarak standartlar do÷rultusunda belirlenmiútir [5] –
[6]. Anten yükseklikleri, 802.22 BS ve CPE için 30m ve 10m
olarak varsayÕlmÕú, 802.11af AP ve kullanÕcÕsÕ için de 1m
olarak belirlenmiútir. Sistemler arasÕndaki yol kayÕp modeli bu
de÷erler dikkate alÕnarak, HATARURAL yol kayÕp modeli
üzerinden hesaplanmÕútÕr [7].
A. Eriúim NoktasÕ ve KullanÕcÕ Güç Kontrolü
Yol kayÕp de÷erlerinin yanÕ sÕra Co÷rafi Konum VeritabanÕ
üzerinden AP, CPE ve kullanÕcÕ konumlarÕ bilindi÷inde güç
kontrolü (GK) yapmak mümkündür. Tüm cihazlarÕn
maksimum güçlerinde çalÕútÕ÷Õ varsayÕlarak, yapÕlan
hesaplamalar sonrasÕ yeni güç (Txnew) Algoritma 1’deki gibi
elde edilir.

B. Güç Kontrol AlgoritmasÕ ile 802.22 Sistemi Korunumu
802.22 Baz istasyonu ve CPE arasÕnda haberleúme
baúladÕ÷Õnda CPE ortama sürekli bir úekilde Meúgul Ton
sinyali göndermektedir. Bu sinyal sayesinde 802.11af eriúim
noktasÕ veya kullanÕcÕsÕ giriúim bölgesinde olup olmadÕ÷ÕnÕ
kestirebilmektedir. AP ve kullanÕcÕlarÕn herhangi birisinin BT
sinyalini duymasÕ durumunda Algoritma 1'de aktarÕldÕ÷Õ üzere
802.11af sistemindeki AP ve kullanÕcÕlar verici güçlerini
aralarÕndaki uzaklÕ÷a ve kanal dinleme duyarlÕlÕ÷Õna ba÷lÕ
olarak güncelleyeceklerdir.
Tek hop kullanÕlan durumda yeniden ayarlanan güç sonrasÕ
öncelikle AP-CPE arasÕndaki sinyal-giriúim-oranÕ (Signal-toInterference Ratio – SIR) ve tüm kullanÕcÕlar için K-CPE
arasÕndaki SIR’lar hesaplanÕr. Bu hesaplamalar sonrasÕ e÷er
hesaplanan SIR de÷eri eúik de÷erinin altÕndaysa giriúim yapan
kullanÕcÕ sayÕsÕyla do÷ru orantÕlÕ olarak paket kaybÕ yaúanÕr,
e÷er üzerindeyse paket kaybÕ olmayacaktÕr. Meúgul Tonu e÷er
kullanÕcÕlardan herhangi birisi tarafÕndan duyulursa bu
durumda da duyan kullanÕcÕ eriúim noktasÕna BT’yi
duydu÷unu iletir ve AP kendisi duymuú gibi kullanÕcÕlarla
arasÕndaki gücünü ayarlayacaktÕr.
Tek hop kullanÕldÕ÷Õnda haberleúme gerçekleúmeyebilir.
Buna alternatif olarak çift hop kullanÕlabilir. Çift hop
kullanÕlan durumda ise, yeniden ayarlanan güç sonrasÕ
hesaplanan SIR’lar yine tek hoptaki gibi eúik de÷erleriyle
karúÕlaútÕrÕlÕr. KullanÕcÕlar için e÷er SIR de÷eri eúik de÷erinin
altÕnda kalÕrsa, AP Algoritma 2’de gösterildi÷i úekliyle giriúim
yaratan kullanÕcÕya en yakÕn komúu (EYK) kullanÕcÕyÕ bulur.
Bulunan EYK üzerinde kullanÕcÕ ile haberleúmeye baúlanÕr ve
kullanÕcÕ için tek hop kullanÕlan durumdaki gibi giriúim
hesaplamalarÕ uygulanÕr. Burada özetlenen sistemin çalÕúma
prensibi Algoritma 3’te gösterilmiútir.

Algoritma 1 AP ve KullanÕcÕ için yeniden güç hesabÕ
1: while BT = true
2:
if AP ya da KullanÕcÕ BT sinyalini duydu
3:
%LAP-K hesaplanÕr ;
4:
Pnew = Ȝsensing + LAP-K;
5:
else
6:
Pnew = PAP;
7:
endif
8: endwhile

Algoritma 2 En YakÕn Komúu AlgoritmasÕ
1: if giriúim = 1
2: Tüm kullanÕcÕlar yakÕnlÕ÷a göre sÕraya dizilir
3:
for KullanÕcÕlar
4:
AP-KullanÕcÕ konuúabilmesi hesaplanÕr
5:
if haberleúme = 1
6:
En YakÕn KullanÕcÕ = KullanÕcÕ

9:
endif
10:
EYK üzerinden Algoritma 1’e
11:
uygun kullanÕcÕ için yeni güç hesaplanÕr
11: endfor
12: endif

toplam paket sayÕsÕna oranÕnÕ göstermektedir. BPO ise
802.11af sisteminde, belirli bir uzaklÕkta alÕnan belirli örnek
sayÕsÕ içerisinde baúarÕyla iletilen paketlerin toplam
gönderilmiú olan paketlere oranÕnÕ vermektedir.

Algoritma 3 Güç Kontrol AlgoritmasÕ
1: while BT = true
2: if AP ya da KullanÕcÕ BT sinyalini duydu
3:
AP tüm kullanÕcÕlarla arasÕndaki gücü Algoritma
4:
1’e uygun olarak hesaplar;
5:
SIRAP-CPE hesaplanÕr;
6:
for KullanÕcÕlar
7:
SIRK – CPE hesaplanÕr;
8:
if SIRAP-CPE< Ȝint
9:
%Muhtemel paket kaybÕ
10:
endif
11:
if HOP == 1
12:
if SIRK-CPE < Ȝint
13:
%Muhtemel paket kaybÕ
14:
endif
15:
elseif HOP == 2
16:
if SIRK-CPE < Ȝint
17:
Algoritma 2’ye uygun güç kontrolü
18:
yapÕlÕr
19:
if SIRK-CPE < Ȝint
20:
%Muhtemel paket kaybÕ
21:
endif
22:
endif
23:
endif
24:
endfor
25: endif
26: endwhile
III. SøSTEM PERFORMANSI
Sistem performansÕnÕ ölçmek için iki senaryonun
incelendi÷i bilgisayar benzetimleri oluúturulmuútur. Toplam
1000 paket gönderiminin varsayÕldÕ÷Õ senaryolardan
birincisinde BS-CPE arasÕndaki mesafe sabit olup 5.71 km
iken, ikinci senaryoda BS-CPE arasÕndaki mesafe 1.26 km
kabul edilmiútir. Bu uzaklÕklar do÷rultusunda 802.11af AP
veya kullanÕcÕlarÕ 6dBm giriúim eúik de÷eri için 1. senaryoda
CPE'ye en yakÕn 1 km yarÕçapÕnda konumlanabilirlerken, 2.
senaryoda bu de÷er 250 metreye düúmektedir. Her iki senaryo
için 802.11af sisteminde AP, CPE'den kontrollü bir úekilde
uzaklaútÕrÕlÕrken, kullanÕcÕlarÕ da tekdüze da÷ÕlÕm ile AP
etrafÕnda maksimum haberleúme uzaklÕklarÕna göre
da÷ÕtÕlmÕúlardÕr. 802.11af sistemleri için Meúgul Tonu kanal
dinleme duyarlÕlÕ÷Õ (CCA) [6]’da verildi÷i üzere -68dBm
olarak alÕnmÕú, alÕcÕ duyarlÕlÕklarÕ ise QPSK modülasyonu
do÷rultusunda sÕrasÕyla 802.11af ve 802.22 için -91.3 dBm ve
-85dBm olarak belirlenmiútir. 802.11af iletiúim uzaklÕ÷Õ
(1)’deki gibi hesaplandÕ÷Õnda maksimum 425m'de olup, BT
sinyalinin duyulma uzaklÕ÷Õ 300 m’dir. BT için hesaplanan güç
de÷erinin CCA’dan büyük olan bütün de÷erleri için
algoritmalar çalÕútÕrÕlmÕútÕr.
Sistem performansÕnÕ de÷erlendirmek için Paket Giriúim
OranÕ (PGO) ve BaúarÕlÕ Paket OranÕ (BPO) olarak iki metrik
belirlenmiútir. PGO, belirli bir uzaklÕkta alÕnan belirli örnek
sayÕsÕ içerisinde 802.22 sistemine giriúim yapan paket sayÕsÕnÕn

ùekil 2. Senaryo 1 ve Senaryo 2 için 802.22 Müúteri TarafÕ CihazÕna
ait BT AlanÕ (r1) ve SIR AlanÕ (r2)

Her iki performans metri÷i ve önerilen güç kontrol
algoritmasÕ ùekil 2’de görüldü÷ü üzere farklÕ SIR alanlarÕ için
test edilmiútir. CPE tarafÕndan her iki senaryoda da meúgul
tonu r1 = 300 metre yarÕçaplÕ bir alana iletilebilmekteyken, SIR
alanÕ CPE-BS arasÕndaki uzaklÕ÷a ba÷lÕ olarak de÷iúmektedir.
Birinci senaryo için SIR alanÕ yarÕçapÕ r2 = 1 km iken, 2.
durum için SIR alanÕ yarÕçapÕ r2 = 250 metredir.
Senaryo 1 için bilgisayar benzetimi sonuçlarÕ GK olmadan
ve tek hoplu/çift hoplu GK ile BT algoritmasÕ 5, 10 ve 20
kullanÕcÕlÕ olarak PGO performansÕ cinsinden ùekil 3'te
verilmiútir. Toplam 1000 paketin kullanÕldÕ÷Õ bilgisayar
benzetimlerinde, GK olmadan BT sonuçlarÕnda 300 metreye
kadar PGO 10-3 gözlemlenmiútir. Bunun nedeni bu noktaya
kadar AP’nin BT’yi duymasÕ ve tüm kullanÕcÕlarÕ susturmasÕdÕr. Tek hoplu GK ile BT ve çift hoplu GK ile BT bu
noktaya kadar haberleúmeye devam etmiútir ve çift hoplu GK
ile BT, ùekil 4’te de görüldü÷ü üzere BPO’da 300 metreye
kadar tek hoplu ve GK olmadan BT algoritmalarÕna göre
baúarÕlÕ performans göstermiútir. 300 metreden sonra AP
BT’yi duyamazken, kullanÕcÕlar duymuútur ve 725 metreye
kadar BPO artarak yükselmiútir. Bu noktadan sonra
kullanÕcÕlar ve AP BT’yi duyamayaca÷Õ için tüm de÷erler
(hem BPO hem PGO için) birbirlerine eúitlenmiútir. Tek hoplu
GK ile BT algoritmasÕ için kullanÕcÕ sayÕsÕndaki de÷iúim
performansÕ etkilememektedir. Bunun nedeni kullanÕcÕlara
ayrÕlan toplam haberleúme süresinin kullanÕcÕ sayÕsÕndan
ba÷ÕmsÕz olmasÕdÕr. Çift hoplu algoritmada ise PGO
performans artÕúÕnÕn kullanÕcÕ sayÕsÕyla do÷ru orantÕlÕ oldu÷u
gözlenmiútir.
Senaryo 2 için bilgisayar benzetimi sonuçlarÕ GK olmadan
ve tek hoplu/çift hoplu GK ile BT algoritmasÕ 5, 10 ve 20
kullanÕcÕlÕ olarak PGO performansÕ cinsinden ùekil 5'te
verilmiútir. Tek hoplu ve çift hoplu GK ile BT algoritmalarÕyla
0 m’den 175 metreye kadar PGO’da düúüú gözlenmiútir. SIR
alanÕnÕn 250 metre yarÕ çaplÕ, 802.11af sisteminin ise 425
metre yarÕ çaplÕ olmalarÕ sebebiyle, AP CPE’ye 175 metre
mesafeye kadar baúarÕlÕ bir úekilde GK yapabilmektedir. 175
metreden 300 metreye kadar ise kullanÕcÕlarÕn giriúimleri
nedeniyle PGO’da az da olsa bir miktar artÕú görülmüútür.

ùekil 3. Senaryo 1 için 802.22’ye yapÕlan Paket Giriúim OranÕ

ùekil 6. Senaryo 1 için 802.11af’nin BaúarÕlÕ Paket OranÕ

IV. SONUÇ
Bu bildiride TVBB’de 802.22 ve 802.11af sistemlerinin
uyumlu çalÕúmalarÕ için daha önceki çeúitli çalÕúmalarda
kullanÕlmÕú olan çözümlerden farklÕ olarak Meúgul Ton ve
Güç Kontrolü birlikte ele alÕnmÕútÕr. Bu yaklaúÕmla Paket
Giriúim OranÕ azaltÕlÕrken aynÕ zamanda her iki sistem de
haberleúmeye devam edebilmiútir. Bu çalÕúmada ele alÕnan tek
hoplu ve çift hoplu haberleúmeye ek olarak, hem 802.22
tabanlÕ hem de 802.11af tabanlÕ sistemlerin daha verimli
çalÕúabilmeleri için çoklu hop yapan yaklaúÕmlar önerilebilir.

ùekil 4. Senaryo 1 için 802.11af’nin BaúarÕlÕ Paket OranÕ

Di÷er taraftan ùekil 6’da görüldü÷ü üzere çift hoplu GK ile
BT algoritmasÕ için 175 m’den sonra BPO’da iyileúme
görülmüútür. 300 m’den sonra ise AP BT’yi duymadÕ÷Õ için
tek hoplu GK ile BT algoritmasÕ çift hopluya göre daha iyi
performans sergilemiútir.
Önerilen algoritmayla 802.11af kesintisiz haberleúmeye
devam edece÷i için GK olmadan BT algoritmasÕnÕn ulaútÕ÷Õ
PGO alt de÷erlerine ulaúamamaktadÕr, ancak BPO’da GK
olmadan BT algoritmasÕnda 0 paket baúarÕsÕ olan uzaklÕklarda
bile baúarÕlÕ paket iletimi gerçekleútirebilmektedir.
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