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ANALOG HABERLEŞME GİRİŞ KONULARI
1 Temel Kavramlar
1.1

Haberleşme
Anlamlı bir bilginin değiş tokuş edilmesine haberleşme denir. (Exchanging
Information).
Günümüzde internet haberleşmesinin ve elektronik medyanın gelişmesi
iletişim kavramına küresel (global) bir anlam katmış ve iletişim “küresel bilgi
değiş-tokuşu “ anlamını kazanmıştır . ( Global Exchanging Information)
İletişimin teknik,ekonomik ,sosyal ve kültürel boyutu vardır.
Tam , kesintisiz ve yüzde yüz iletişim için iletişim engellerinin aşılması gerekir.
İletişim engelleri:
• mesafe
• iletim ortamı zayıflatmaları
• teknolojiyi takip için yeterli para
• dil ve kültürel farklılıklardır
Uzun mesafeler üzerinden haberleşebilmek için gerekli teknik donanımın
sağlanması telekomünikasyonun konusudur.

1.2

Dünya İletişim Günü (World Telecommunication Day)
Birleşmiş Milletler tarafından Mayısın 17’ si Dünya İletişim Günü olarak kabul
edilmiştir.Dünya İletişim Gününün amaçları:
• Global bilgi toplumunda , sosyal ve ekonomik hayatta iletişimin
öneminin tartışılması
• ITU (Intenational Telecom Union) Uluslar arası Telekom Birliğinin
çalışmalarının altının çizilmesi ve dikkatlerin ITU’ya dolaylı olarak da
Birleşmiş Milletler’e çekilmesidir.

1.3

ITU (Intenational Telecom Union)= Uluslararası Telekom Birliği
Uluslar arası Telgraf Toplantısı ilk defa 17 Mayıs 1865 yılında Paris’te
yapılmıştır. Bu toplantıda telgrafla ilgili ilk standartlar imza altına alınmıştır.
Bu toplantı ITU’nun temelini oluşturmuştur.
Birleşmiş Milletler Anayasası 1945 yılında kabul edilmiş ve 1947 yılında ITU
Birleşmiş Milletler içerisinde bir ihtisas komisyonu olarak kurulmuştur.
Bu komisyonun amacı dünya çapında telekomünikasyon alanında işbirliğini
sağlamak ve işletme kolaylıkları geliştirmektir.Teşkilat merkezi Cenevre’dedir.
Şu anda 185 ülke ITU’ya üye durumundadır.
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Elektronik-Haberleşmenin Tarihçesi
Haberleşmenin tarihsel gelişimi içerisinde yer alan önemli olaylar aşağıda
belirtilmiştir.

Tarih

Önemli Olay

1844

Telgrafın keşfi

1865

Paris ‘ te Uluslararası Telgraf Toplantısı

1876

Telefon patentinin Amerika’lı Alexander Graham Bell tarafından alınması

1889

Alman B.Strowger tarafında ilk telefon santralinin yapılması

1895

Radyo yayınlarının başlaması

1921

Amerika’da resmi radyo yayınının başlaması

1923

Televizyonun keşfi

1947

Birleşmiş Milletller İçinde ITU’nun Kurulması

1961

İlk Uydunun fırlatılması

1965

DARPA‘da bilgisayarların biribirleriyle iletişim kurabilmesi

1969

Arpanet çerçevesinde internet haberleşmesi

1969

Apollo 11’ in aya inmesi ve uydu iletişim projelerinin yoğunlaşması

1978

Mikroişlemci ve mikrodenetleyicilerin yaygınlaşması

1981

IBM tarafından ilk PC nin yapılması

1983

TCP/IP protokolünün Arpanet içerisinde kullanılması
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Haberleşme Sisteminin Başlıca Elemanları
Tüm haberleşme sistemleri aşağıda gösterilen forma sahiptir.

ALICI

VERİCİ
İLETİM ORTAMI

GÜRÜLTÜ

Şekil 1 Haberleşme Sisteminin Elemanları

1.5.1 Verici
Gönderilecek işareti ortamda iletilecek şekle sokan veya kodlayan elektronik
devrelerdir.
Telsiz vericileri 2W-600 W, radyo vericileri 1000 W-10KW, baz istasyonları
25W, cep telefonu 3W (beklemede 500 mw) çıkış gücüne sahiptirler.
1.5.2 İletim Ortamı
Verici tarafından kodlanan sinyali iletmeye yarar.
İletim ortamları Kılavuzlu (guided- kablolu) veya kılavuzsuz (unguidedkablosuz olmak) olmak üzere ikiye ayrılır.
Kılavuzlu iletim ortamı: Bakır kablo , bükümlü kablo , koaksiyel kablo,
fiberoptik kablo, mikrodalga kılavuzu gibi kablolu ortamları ifade etmek için
kullanılır.
Kılavuzsuz iletim ortamı:Hava, su, boşluk gibi doğal ortamlardır.
1.5.2.1 İletim Ortamından Kaynaklanan bozulmalar ve gürültü
İşaret Zayıflaması (Attenuation): İletişim mesafesi arttıkça sinyal zayıflar ve
alıcıya yeterli enerji ulaşmaz.
İşaret distorsiyonu : Ortam üzerinde ilerleyen sinyalin içerdiği farklı
frekansların farklı zayıflamalarıla hedefe ulaşması
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Gecikme distorsiyonu (dispersiyon) bozulması : Sinyali oluşturan farklı
frekansların veya fiber optik kablo içindeki ışık ışınlarının farklı yollar takip
etmesi sebebiyle hedefe farklı zamanlarda varmasının sonucu olrak işaret
şeklinin değişmesi
Gürültü:
İşareti bozan ve sisteme ne zaman gireceği belli olmayan herhangi bir
enerjidir.Güneş ışığı,flouresan lamba,motor ateşleme sistemleri birer gürültü
kaynağıdır.
Gürültü (bozucu etkiler) Çeşitleri:
Interference:İstenmeyen sinyaller sistemimize girerek sinyalimizde
bozucu etki meydana getirebilirler. İstenmeyen sinyallerin sisteme
girerek sinyali bozmasına interference denir. Interference etkisinden
kurtulmak için istenmeyen sinyal kaynakları sistem den uzaklaştırılır.
Termal (Isıl ) Gürültü: Devreyi oluşturan; direnç,transistör vb.
elemanlarda bulunan serbest elektronlar ortam sıcaklığı nedeniyle
gürültü oluşturabilirler. Bu çeşit gürültü; termal gürültü , beyaz gürültü ya
da Johnson gürültüsü olarak isimlendirilirler.
Gürültü tarafından oluşturulan güc Johnson güç formülü ile ifade edilir.
Pn=4kTB

Bu formülde ;
Pn:Gürültü tarafından üretilen güç
k: Boltzman sabiti 1.38*10-23 J/K
T:Sıcaklık (Kelvin)
B:Bant genişliği (Hertz)
Direnç tarafından oluşturulan termal gürültünün efektif voltaj değeri
aşağıdaki formül ile ifade edilir.
e n = 4kTBR
Intermodulations
Sinyaller harmonik ferkanslarının toplamından
oluşur . 1 kHz lik bir kare dalga ;1KHz, 3KHz, 5KHz, 7KHz,...gibi sonsuz
sayıda sinüzoidal tek harmonik frekanslarının toplamından oluşur.
İki tane farklı kare dalga birlikte yükseltildiklerinde bu frekansların
harmonikleri de beraber yükseltilirler. Bu harmonikler içinde yer alan
2 harmonik frekansının birbirine karışması intermodülasyon gürültüsü
meydana getirir.
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Crosstalk (Çapraz konuşma) Aynı kılıf içerisinde yan yana bulunan
kablolardaki sinyallerin birbirine tesir etmeleridir.Crosstalk etkisinden
kurtulmak için kablolar bükümlü yapılır.
Shot gürültüsü Shot gürültüsüne transistör gürültüsü de denir.
Bir diyot içindeki darbe gürültüsü aşağıdaki formül ile gösterilir.

in = 2qe I dc BW
qe : Elektron şarjı (1,6*10-19 C)
Idc:Dc akım (Amper)
BW : Bant Genişliği (Hertz)
Darbe Gürültüsü: Çalışma şartlarına bağlı olarak ortaya çıkan
etkilerdir.Elektrik motorlarlarının, ateşleme sistemlerinin ,elektromekanik
rölelerin ürettikleri gürültüler iletilen data üzerinde bozucu tesir
edebilirler
Gürültü ile ilgili formüller

SNR =

sinyal
gürültü

sinyal gücü(W)
gürültü gücü(W)
sinyal voltaji(V)
SNRdB = 20Log
gürültü voltaji(V)
SNRdB = 10Log

Shannon İletilebilecek max bit kanal kapasite formülü
C = B*log2(1+SNR)
1.5.3 Alıcı
Verici tarafından kodlu olarak gönderilen işaretin kodunu çözen ve bilgiyi orijinal
haline dönüştüren elektronik devrelerdir.
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Frekans ,Peryot ve Dalga Boyu
Frekans:İşaretin 1 saniyedeki tekrarlama sayısıdır.Birimi Hertz’dir
f=

1
T

f=1 KHz=1000Hz=103 Hz
f = 1 MHz=1 000 000= 106 Hz
f=1GHz=1 000 000 000=109 Hz

Peryot: 1 Herztlik işaretin kendini tamamlama süresidir.Birimi saniyedir.
T=

1
f

Dalga Boyu:Bir hertzlik işaretin aldığı yola dalga boyu denir. Birimi
metredir
λ=

ışıkhızı c
=
frekans f

λ=

c 300000000 m / sn
=
f
Hertz

λ=

300
[m]
f (MegaHertz)

λ=

30
[cm]
f (GigaHertz)

Dalga boyunun pratik bulunuşu:
Aşağıdaki formüller frekans gözönüne alınarak doğrudan kullanılabilirler
Eğer frekans MHz olarak verilmişse ;
λ=

Eğer frekans GHz olarak verilmişse ;

300
[m]
f (MHz)

λ=

6

30
[cm]
f (GHz)
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_________________________________________________________
ÖRNEK:

f = 10 MHz ise λ = ?
λ=

300.000.000
= 30 m
10.000.000

______________________________________________________________
ÖRNEK:

f = 300 MHz ise λ = ?
λ=

300
=1m
300

______________________________________________________________
ÖRNEK:

f= 50 MHz ise λ = ?
λ=

300
= 6m
50

______________________________________________________________
ÖRNEK:

Cep telefonunda f= 1GHz ise dalga boyunu bulunuz.
λ=

ÖRNEK:

30
= 30 cm
1

Cep telefonunda f = 900 MHz ise

λ=

300
= 0,33 m = 33 cm
900
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FREKANS VE DALGA BOYUNA AİT ÖRNEKLER
_____________________________________________________________
f=1 GHz için λ dalga boyunu ve işaret peryodunu çizerek

ÖRNEK:

gösteriniz.
ÇÖZÜM:

dalga boyu 30 cm

peryot T=1nsn

T=

1
=10-9 saniye= 1 nano saniye
f

______________________________________________________________
ÖRNEK:

Aşağıda bir testere dişi işaretin osiloskopta elde edilen şekli
verildiğine göre bu sinyalin frekansını bulunuz.
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833 mikrosaniye

ÇÖZÜM:
Bir hertzlik sinüs için geçen süre (T)
833µsn
T=
= 104,125µsn
8
1
Frekans =
T
f=

1.7

1
1000000
=
= 9604 Hertz
104,25µsn 104,125

Modülasyon

Bilgi işareti tarafından
taşıyıcı frekansına ait
herhangi bir
(genlik,frekans,faz vb.) değiştirilerek , bilgi iletilmesine modülasyon denir.

1.8

özelliğin

Modülasyonun Gerekliliği

Bilgi işaretini göndermek için gerekli anten boyu , dalga boyunun katları olmak
zorundadır.fm=3kHz lik bir bilgiyi modülesiz gönderirsek dalga boyu 100 km olur.Aynı
işareti fc=100 MHz lik bir taşıyıcı ile gönderirsem dalga boyum 3 m olur. Anten
boyları genellikle λ/2 ve λ/4 uzunluktadır.
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______________________________________________________________
ÖRNEK:

fm = 3 kHz
λ=

c
300
=
f 0,003 MHz

λ=

300000
= 100000 m
3

Anten boyu

λ
ise
4

Anten boyu 25000 metre olmalıdır

ÖRNEK:

fc = 100 MHz
λ=

c 300
=
=3m
f 100

Anten boyu

λ
ise
4

Anten Boyu 75 cm olur

______________________________________________________________
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Modülasyon Çeşitleri:

Farklı modülasyon türleri aşağıdaki tabloda verilmiştir

Modülasyon

Analog Modülasyon

Genlik Mod.

Sayısal Modülasyon

Açı Mod.
Tam Sayısal Modülasyon

VSB

SSB

DSB

PM

Delta Mod.
Taşıyıcısı
Bastırılmış Çift
Yan Bant

Analog Sayısal Modülasyon

FM

PCM

PPM

PWM

PAM

Taşıyıcısı
Bastırılmamış
Çift Yan Bant

1.Analog modülasyon

2.Dijital (Sayısal ) Modülasyon

1.1 Genlik Modülasyonu

2.1 Analog Sayısal Modülasyon

1.1.1 Çift Yan Bant Modülasyonu

2.1.1 PAM Modülasyonu (Darbe

1.1.1.1

Taşıyıcısı Bastırılmamış Çift Yan Genlik Modülasyonu)

Bant Modülasyonu
1.1.1.2

2.1.2 PWM Modülasyonu (Darbe

Taşıyıcısı Bastırılmış Çift Yan

Bant Modülasyonu

Genişlik Modülasyonu)
2.1.3 PPM Modülasyonu (Darbe

1.1.2 Tek Yan Bant Modülasyonu (SSB)

Pozisyon Modülasyonu)

1.1.3 Artık Yan Bant Modülasyonu (VSB)

2.2 Tam Sayısal Modülasyon

1.2.Açı Modülasyonu

2.2.1 PCM Modülasyonu (Darbe Kod

1.2.1 Frekans Modülasyonu (FM)

Modülasyonu)

1.2.2 Faz Modülasyonu (PM)

2.2.2 Delta Modülasyonu

Şekil 2. Modülasyon Türleri
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