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Bu tez ASELSAN projesi kapsamında yapılmıştır. Desteklerinden dolayı ASELSAN’a
saygılarımı sunarım.

TEMMUZ 2020

Ahmet KAPLAN
Elektronik ve Haberleşme Mühendisi
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ÇİZELGE LİSTESİ................................................................................................ xi
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Bit Error Rate (Bit Hata Oranı)
Barrage Jamming (Geniş Bant Karıştırma)
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Şekil 2.2
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Şekil 4.6
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Normal dağılımın farklı ortalama ve varyans değerleri için p.d.f.’i. .
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pilot işaretler kullanılarak kanal kestirimi yapılmıştır).......................
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: Farklı SJR değerleri için hatalı kanal kestirimi durumunda BER
performansı (Benzetim sonuçları).......................................................
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Şekil 5.16
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KARIŞTIRMA SALDIRILARINDA
OFDM-IM TEKNİĞİNİN PERFORMANSI

ÖZET
Son yıllarda gerçekleşen teknolojik gelişmeler nedeniyle veri trafiğinde önemli bir
artış yaşanmıştır. Bu hız ihtiyacını karşılamak için dik frekans bölmeli çoğullama
(orthogonal frequency division multiplexing, OFDM) tekniği Wi-Fi, LTE, LTE
Advanced ve 5G New Radio (NR) gibi bir çok telsiz haberleşme standardında
kullanılmaktadır. OFDM tekniği sayesinde frekans seçici kanallarda meydana
gelen simgeler arası girişimin etkisini azaltmak mümkündür. Ayrıca FFT bloğu
sayesinde OFDM tekniği daha basit donanımlar kullanılarak gerçeklenebilir. Ayrıca
çoklu-giriş çoklu-çıkış (multiple-input multiple-output, MIMO) teknikleri de artan
hız ihtiyacını karşılamak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda klasik
MIMO yapılara alternatif olarak uzaysal modülasyon (spatial modulation, SM) tekniği
araştırılmaktadır. Klasik SM tekniğinde her iletim aralığında yalnızca bir tane
anten aktiftir. Bu teknik, bilgi bitlerinin iletimi için hem klasik genlik ve faz
modülasyonlarını kullanırken hem de aktif anten indisinden yararlanmaktadır. SM
tekniğinde bilgi biti iletimi için kullanılan aktif anten indisi prensibi OFDM tekniğinde
alt taşıyıcılar için uygulanabilir. İndis modülasyonlu dik frekans bölmeli çoğullama
(orthogonal frequency division multiplexing with index modulation, OFDM-IM)
tekniği bilgi iletimi için hem klasik genlik ve faz modülasyonlarını hem de gelen bilgi
bitlerine göre belirlenen aktif alt taşıyıcı indislerini kullanmaktadır. OFDM-IM tekniği
bilgi iletiminde indis modülasyonundan yararlandığı için aynı bant verimliliği altında
bit hata oranı (bit error rate, BER) performansı OFDM tekniğinden daha iyidir.
Bilgi güvenliği, haberleşme sistemlerinde göz ününde bulundurulan önemli tasarım
parametrelerinden biridir. Özellikle telsiz kanalın yetkili olmayan (illegitimate) birimlere de açık olmasının oluşturduğu zafiyet, telsiz haberleşme sistemlerinde güvenlik
önlemlerinin anahtar paylaşımı yanında fiziksel katman etrafında yoğunlaşmasını
gerekli kılmaktadır. Bu sebeple bir telsiz haberleşme sisteminin gizli dinleme
(eavesdropping), karıştırma (jamming) ve yanıltma (spoofing) gibi fiziksel katman
üzerinden gerçekleştirilen saldırılara karşı güvenli olması hedeflenir. Literatürde
geniş bant karıştırma (barrage jamming, BJ), kısmi bant karıştırma (partial band
jamming, PBJ), tek ton karıştırma, çok ton karıştırma, pilot işarete saldırı gibi
farklı saldırı türleri için OFDM tekniğinin performansını inceleyen bir çok çalışma
bulunmaktadır. Bildiğimiz kadarıyla karıştırma saldırısı durumunda OFDM-IM
tekniğinin performansını inceleyen bir çalışma bulunmamaktadır. Bu tez kapsamında
literatürdeki bu eksikliğin kapatılması için OFDM-IM tekniğinin performansı BJ ve
PBJ saldırıları durumunda detaylı olarak incelenmiştir. Karıştırma saldırısı durumunda
OFDM-IM sisteminin yüksek işaret-karıştırma oranı (signal-to-jamming ratio, SJR)
değerlerinde OFDM’e göre daha iyi BER performansı sağladığı gösterilmiştir. Düşük
SJR değerlerinde ise OFDM tekniği OFDM-IM’e göre daha iyi BER performansı
sağlamaktadır. Ayrıca, yüksek SJR değerlerinde PBJ’nin BJ’ye göre sistemin BER
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performansını daha çok bozduğu, düşük SJR değerlerinde ise BJ’nin PBJ’ye göre
sistemin BER performansını daha çok bozduğu gösterilmiştir. PBJ saldırısı durumunda
OFDM-IM sisteminin BER performansını en fazla bozacak olan karıştırıcı-işaret
bant genişliği oranı teorik olarak bulunmuştur. Ayrıca esnek karıştırma (arbitrary
jamming, AJ) olarak adlandırılan yeni bir karıştırma modeli önerilmiştir. Bu modelde
bulunan karıştırma katsayıları değiştirilerek AJ ile OFDM-IM sisteminde yer alan
her bir alt taşıyıcıya farklı güçle saldırmak mümkündür. BJ, PBJ ve AJ saldırısı
durumunda OFDM-IM sisteminin BER performansı için yüksek işaret-gürültü oranı
ve işaret-karıştırma oranı bölgesinde sıkı olan bir teorik üst sınır türetilmiştir.
Telsiz haberleşme sistemlerinde kanal kestirimi önemli bir problemdir. Literatürde SM
ve OFDM teknikleri için kanal kestirimi konusunda çeşitli çalışmalar bulunmaktadır.
Ancak, OFDM-IM tekniği için kanal kestirimi problemini araştıran çalışmaların
sayısı yetersizdir. Bu tez kapsamında OFDM-IM sistemine pilot işaret eklenerek
karıştırıcının hem bilgi bitlerini ileten OFDM-IM bloğuna hem de pilot işarete
saldırdığı durumda, sadece pilot işarete saldırdığı durumda ve sadece bilgi bitlerini
taşıyan OFDM-IM bloğuna saldırdığı durumda en küçük kareler (least square, LS) ile
lineer minimum ortalama karesel hata (linear minimum mean squared error, LMMSE)
kanal kestirim algoritmalarının performansa etkisi araştırılmıştır. Karıştırma saldırısı
durumunda LMMSE tekniğinin LS tekniğine göre daha yüksek performansla çalıştığı
ve özellikle pilot işaretlere yapılan saldırılara karşı LMMSE tekniğinin LS tekniğine
karşı üstünlüğünün çok fazla olduğu gösterilmiştir.
Telsiz kanalda çalışan haberleşme sistemlerinde performansı arttırmanın bir yolu da
kanal kodlama kullanmaktır. OFDM-IM sisteminin karıştırma saldırılarına karşı
dayanıklılığını arttırmak için düşük yoğunluklu eşlik denetim (low density parity
check, LDPC) kodları ve blok serpiştirici kullanılmıştır. OFDM-IM ile OFDM
sistemlerinin performansı çeşitli kodlama oranları, farklı kod sözcük uzunlukları
ve LDPC kod çözücüde farklı algoritmalar kullanıldığı durumlar için bilgisayar
benzetimleri yardımıyla detaylı olarak karşılaştırılmıştır.
Karıştırma saldırısı
durumunda OFDM-IM sistemi için logaritmik olabilirlik oranı (log – likelihood ratio,
LLR) hesabı incelenmiştir. LDPC kodlamalı OFDM-IM’in BJ saldırılarına kıyasla
PBJ saldırılarına karşı daha dayanıklı olduğu gösterilmiştir. R = 1/2 kodlama oranı
kullanıldığında BJ saldırısı durumunda OFDM sisteminin OFDM-IM sistemine göre
daha iyi bir BER performansına sahip olduğu gözlemlenmiştir. R = 3/4 kodlama
oranı kullanıldığında ise BJ durumunda OFDM-IM sisteminin BER performansı
OFDM sisteminin BER performansına göre daha iyi olmaktadır. Özetle yüksek
veri hızlarında OFDM-IM sistemi OFDM sistemine göre BJ saldırılarına karşı
daha dayanıklıdır. R = 3/4 kodlama oranı için alıcıda logaritmik toplam-çarpım
algoritması (logarithmic sum-product algorithm, Log-SPA) yerine Log-Min-Sum
algoritması kullanılması durumunda BJ saldırısı altında OFDM-IM sisteminin OFDM
sistemine karşı BER performansı üstünlüğünün arttığı gösterilmiştir. Ayrıca Log-SPA
ve Log-Min-Sum’ın basitçe değiştirilmiş bir türü olan zayıflatılmış Log-Min-Sum
(Att-Log-Min-Sum) algoritmalarının performanslarının birbirine çok yakın olduğu
gösterilmiştir. Kodlamalı OFDM-IM ve OFDM sistemlerinin performansı kanal
kestirim hatası olduğu durum için de kıyaslanmıştır. Kanal kestirimi hatası durumunda
ve BJ saldırısı altında hem R = 1/2 hem de R = 3/4 kodlama oranları için OFDM-IM
sisteminin BER performansının OFDM sisteminden daha iyi olduğu gösterilmiştir.
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Literatürde bant verimliliği sabit kalacak şekilde klasik OFDM-IM’de kullanılan
modülasyon derecesini değiştirerek BER performansını arttıran çeşitli yöntemler
önerilmiştir. Bu tez kapsamında klasik OFDM-IM’de kullanılan modülasyonlu
işaretlerin daha yüksek dereceli modülasyonlu işaretler ile yer değiştirdiği yüksek
modülasyon dereceli OFDM-IM (higher order OFDM-IM, HO-OFDM-IM) tekniğinin
BER performansı karıştırma saldırısı durumunda incelenmiştir. Saldırı olmadığı
durumda kodlamasız HO-OFDM-IM’in, OFDM ve OFDM-IM’e göre orta ve yüksek
SNR bölgesinde daha iyi BER performansına sahip olduğu gösterilmiştir. Ayrıca
HO-OFDM-IM, OFDM-IM’e göre düşük SNR bölgesinde de daha iyi bir BER
performansına sahiptir. BJ saldırısı durumunda kodlamasız HO-OFDM-IM tekniğinin
OFDM ve OFDM-IM’e göre daha iyi BER performansına sahip olduğu gösterilmiştir.
Kodlama kullanıldığında, R = 1/2 için BJ durumunda hem HO-OFDM-IM hem
de OFDM’in OFDM-IM’den daha iyi bir BER performansına sahip olduğu
gösterilmiştir. OFDM’in BER performansı ise HO-OFDM-IM’den biraz daha iyidir.
R = 1/2 kodlama oranı için saldırı olmadığı durumda ve BJ durumunda OFDM
HO-OFDM-IM’den biraz daha iyi bir BER performansına sahip olmasına rağmen,
PBJ saldırısı durumunda HO-OFDM-IM sisteminin OFDM’e göre daha iyi bir BER
performansına sahip olduğu gösterilmiştir. R = 3/4 kodlama oranı kullanıldığında
ise hem BJ hem de PBJ durumlarında HO-OFDM-IM’in hem OFDM hem de
OFDM-IM’den daha iyi bir BER performansına sahip olduğu gösterilmiştir. Ayrıca
kodlamalı HO-OFDM-IM sisteminin PBJ saldırılarına, BJ saldırılarına kıyasla daha
dayanıklı olduğu gözlemlenmiştir.
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PERFORMANCE OF OFDM-IM
UNDER JAMMING ATTACKS

SUMMARY
Due to technological developments in the recent years, data traffic has increased
significantly. To meet the associated data rate requirement, orthogonal frequency
division multiplexing (OFDM) technique is used for many wireless communication
standards such as Wi-Fi, LTE, LTE Advanced, and 5G New Radio. With the
help of the OFDM technique, it is possible to reduce the effect of inter-symbol
interference that occurs in frequency selective channels. In addition, OFDM technique
can be implemented with relatively simple hardware due to the use of the FFT
block. Multiple-input multiple-output (MIMO) techniques are also widely used to
meet the increasing speed requirement. In recent years, spatial modulation (SM)
technique has been studied as an alternative to the classical MIMO technique. In
the classical SM, only one antenna is active in each transmission interval. Both
the active antenna indices and M-ary constellation symbol are used to transmit
data in SM. SM’s principle can be used over subcarriers of OFDM. OFDM-IM
(orthogonal frequency division multiplexing with index modulation, OFDM-IM) uses
both classical amplitude/phase modulations and active subcarrier indices that are
determined according to the incoming information bits to transmit data. Thanks to
the utilization of active subcarrier indices to carry information, OFDM-IM achieves a
better bit error rate (BER) performance than OFDM under the same spectral efficiency.
Information security is one of the important design parameters for communication
systems. A wireless communication channel is open and accessible to both legitimate
and illegitimate communication nodes. Furthermore, wireless protocols are open to
the public, and adversaries can learn transmission parameters and adjust their strategy
to disrupt reliable communication effectively. Traditional higher-layer security
techniques such as encryption are complex and challenging to implement with the
emergence of decentralize network and Internet of Things (IoT) applications that use
simple hardware with limited computational capabilities. As a result, communication
is vulnerable to physical layer attacks such as eavesdropping, jamming, and spoofing.
Especially, mission-critical applications, which will increase with the deployment
of 5G and beyond networks, require reliable, secure, and resistant communications.
Physical layer security and design can be used to complement and enhance traditional
security methods. While OFDM is robust to ISI, it is vulnerable to jamming attacks.
OFDM-IM has superior performance when compared to the traditional OFDM at high
signal-to-jamming ratios (SJR) under a jamming attack due to the inherently sparse
nature of index modulation.
In the literature, there are several papers that investigate the performance of OFDM in
the presence of different types of jamming attacks like barrage jamming (BJ), partial
band jamming (PBJ), pilot jamming, single-tone, and multi-tone jamming. To the best
of our knowledge, there is no work dealing with OFDM-IM under the jamming attack.
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To address this gap, in this thesis, the performance of OFDM-IM is investigated under
BJ and PBJ. In the presence of the jamming attack, it has been shown that OFDM-IM
system has better BER performance than OFDM at high SJR region, while OFDM
system has better BER performance than OFDM-IM at low SJR values. Besides, PBJ
affects the BER performance of the OFDM-IM system more than BJ at high SJR
values, while BJ affects the BER performance of the OFDM-IM system more than
PBJ at low SJR values. In the presence of PBJ attack, the ratio of jamming to signal
bandwidth that has the most severe effect on the BER performance of the OFDM-IM
system has been theoretically found. Also, protocol-aware smart jammers can degrade
the performance of a communication system severely by attacking specific signals
or channels such as synchronization signal, reference signal, broadcast, and control
channels. For example, in LTE, some control channels such as physical uplink control
channel (PUCCH) and broadcast channel (PBCH) are always mapped to the fixed
pre-determined subcarriers on the frame. As a result, these channels are vulnerable
to smart jammers with a low complexity transceiver. Due to the effectiveness of a
smart jammer, it may be used to attack to a communication system. So, in this thesis,
a possible smart jammer model called arbitrary jammer (AJ) has been proposed. It is
possible to attack to each subcarrier of OFDM-IM with different power by selecting
the jamming coefficients independently for each subcarrier. In the presence of AJ,
the performance of OFDM-IM has been investigated. An upper bound on the BER
performance that is relatively tight at high signal-to-noise ratio and SJR regions has
been derived under BJ, PBJ, and AJ.
Channel estimation is a significant problem in wireless communication systems. In the
literature, there are several papers that investigate the channel estimation for SM and
OFDM techniques. However, the contributions of the limited number of papers dealing
with the channel estimation problem for OFDM-IM is inadequate. To fill this research
gap, in this thesis, performance of the OFDM-IM system is investigated by using pilot
signals in the system under the jamming attack. In the case of the jamming attack to the
pilot signal and/or OFDM-IM block that transmits the information bits, performance
of both least square (LS) and linear minimum mean square error (LMMSE) channel
estimation algorithms on the BER performance were investigated. In the presence
of the jamming attack, LMMSE has a better performance than LS. Especially, in the
case of jamming attacks to pilot signals only, LMMSE has a superior performance in
comparison to LS.
The error performance of a wireless communication system can be improved by
channel coding. Low-density parity-check (LDPC) codes and block interleavers
are used to improve the robustness of OFDM-IM system against jamming attacks.
The performances of the OFDM-IM and OFDM were compared in detail by means
of computer simulations in different coding rates, code block lengths, and LDPC
decoding algorithms. Under the jamming attack, the log-likelihood ratio (LLR)
calculation for OFDM-IM system was investigated. It has been shown that LDPC
coded OFDM-IM system is more robust to PBJ compared to BJ. In the presence
of BJ, when R = 1/2 coding rate is used, OFDM has better BER performance than
OFDM-IM. Besides, under BJ attack, when R = 3/4 coding rate is used, OFDM-IM
has better BER performance than OFDM. Briefly, OFDM-IM is more robust to
BJ than OFDM at high date rates. In the case of using Log-Min-Sum algorithm
instead of logarithmic sum-product algorithm (Log-SPA) with R = 3/4 coding rate,
BER performance superiority of the OFDM-IM system against the OFDM system is
xxii

increased under BJ attack. It has been shown that BER performance of the attenuated
Log-Min-Sum (Att-Log-Min-Sum) and Log-SPA are almost the same. In addition, the
performances of the coded OFDM-IM and OFDM systems have been compared in the
presence of channel estimation errors. It has been shown that BER performance of
the OFDM-IM system is better than the OFDM system for both R = 1/2 and R = 3/4
coding rates under the BJ attack.
In the literature, various techniques that have the same spectral efficiency with
OFDM-IM have been proposed to improve the BER performance of the OFDM-IM
system by changing the modulation order of the OFDM-IM. In higher order OFDM-IM
(HO-OFDM-IM), which is one of the proposed techniques, the modulation order of
classical OFDM-IM is replaced by higher modulation order. In this thesis, the BER
performance of the HO-OFDM-IM system has been analyzed in the presence and
the absence of jamming attacks. It has been shown that uncoded HO-OFDM-IM
has better BER performance than OFDM and OFDM-IM in moderate and high SNR
regions when there is no jamming attack. Also, HO-OFDM-IM provides better
BER performance than OFDM-IM in low SNR region. Moreover, under BJ attack,
uncoded HO-OFDM-IM has a superior BER performance over OFDM and OFDM-IM.
When R = 1/2 coding rate is used, in the presence of BJ, both HO-OFDM-IM and
OFDM perform better BER performance in comparison to OFDM-IM. In addition,
OFDM achieves slightly better BER performance than HO-OFDM-IM. When R = 1/2
coding rate is used, even if the BER performance of the OFDM is barely better than
HO-OFDM-IM under both BJ attack and no jamming attack, HO-OFDM-IM has a
better BER performance compared to OFDM in the presence of PBJ. Besides, under
both BJ and PBJ, HO-OFDM-IM achieves a superior BER performance in comparison
to OFDM and OFDM-IM for R = 3/4 coding rate. Finally, it has been shown that
coded HO-OFDM-IM is more resistant against PBJ than BJ.
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1. GİRİŞ

Bu bölümde konuyla ilgili literatür verilmiş ve bu tezin literatüre yaptığı katkılardan
bahsedilmiştir.

1.1 Literatür Taraması
1980’lerde 1G ile temelleri atılan hücresel haberleşme son 40 yıl içinde önemli
bir yol katetmiş ve 2G, 3G, 4G ve 5G standartları hayatımıza dahil olmuştur.
5G hayatımıza yavaş yavaş girmeye başlarken, 6G ile ilgili yapılan çalışmalar da
artmaktadır [1]. 2009 yılında hayatımıza giren 4G teknolojisinde artan hız ihtiyacını
karşılamak için çoklu-giriş çoklu-çıkış (multiple-input multiple-output, MIMO) ve
dik frekans bölmeli çoğullama (orthogonal frequency division multiplexing, OFDM)
teknikleri kullanılmaya başlanmıştır. 5G teknolojisi ile birlikte hücresel haberleşmenin
uygulama alanları artış gösterecektir. 5G ile sanal gerçeklik (VR), arttırılmış gerçeklik
(AR), nesnelerin interneti, uzaktan ameliyat, otonom araba, akıllı şehir, hücresel
şebekeye bağlı uçangöz (drone) gibi bir çok teknoloji yaygınlaşacak ve 6G ile
birlikte bu uygulamalar daha da ileriye taşınacaktır. 5G ve 6G sağladığı teknolojik
avantajlar sayesinde sağlık, otomotiv, tarım, ulaşım ve üretim gibi bir çok dikey
sektörde kullanılacaktır. Bir çok kritik uygulamalarda kullanılacak olan 5G ve 6G
teknolojilerinin dışarıdan yapılan saldırılara karşı güvenliği kritik bir parametredir.
Ayrıca yaşanan bu teknolojik gelişmelerle birlikte telsiz haberleşme sistemlerinde veri
trafiği sürekli bir artış göstermektedir. Bu artan hız ihtiyacını karşılamak için 4G ve
sonrası teknolojilerinde OFDM ve MIMO teknikleri yaygın olarak kullanılmaktadır.
OFDM tekniği ile frekans seçici kanallarda meydana gelen simgeler arası girişim
etkili bir şekilde önlenebilmekte ve bu teknik FFT bloğu sayesinde basit donanımlar
kullanılarak uygulanabilmektedir.

Son yıllarda, klasik MIMO yapılara alternatif

olarak uzaysal modülasyon (spatial modulation, SM) tekniği önerilmiş ve çalışılmıştır
[2–4].

Klasik SM tekniğinde her iletim aralığında yalnızca bir anten aktiftir ve

bilgi bitleri hem aktif anten indisiyle hem de klasik genlik ve faz modülasyonlu
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işaretle taşınmaktadır [2].

SM tekniğindeki anten seçimi mantığının OFDM’e

uyarlanması [5], [6] ve [7]’de çalışılmıştır. [7]’de önerilen teknik indis modülasyonlu
dik frekans bölmeli çoğullama (orthogonal frequency division multiplexing with index
modulation, OFDM-IM) olarak adlandırılmıştır. OFDM-IM bilgi bitlerinin iletimi için
hem klasik genlik ve faz modülasyonlu işaretlerden hem de gelen bilgi bitlerine göre
aktif edilen alt taşıyıcı indislerinden yararlanmaktadır. Aktif alt taşıyıcı indisleriyle
de bilgi bitleri taşındığı için OFDM-IM tekniğinin bit hata oranı (bit error rate, BER)
performansı OFDM tekniğinden daha iyi olmaktadır.
Bilgi güvenliği, haberleşme sistemlerinde göz ününde bulundurulan önemli tasarım
parametrelerinden biridir. Özellikle telsiz kanalın yetkili olmayan (illegitimate) birimlere de açık olmasının oluşturduğu zafiyet, telsiz haberleşme sistemlerinde güvenlik
önlemlerinin anahtar paylaşımı yanında fiziksel katman etrafında yoğunlaşmasını
gerekli kılmaktadır.

Bu sebeple bir telsiz haberleşme sisteminin gizli dinleme

(eavesdropping), karıştırma (jamming) ve yanıltma (spoofing) gibi fiziksel katman
üzerinden gerçekleştirilen saldırılara karşı güvenli olması hedeflenir.

Literatürde

karıştırma saldırısı durumunda OFDM tekniğinin performansını inceleyen bir çok
çalışma bulunmaktadır. [8–11]’de en basit karıştırma türlerinden biri olan geniş
bant karıştırma (barrage jamming, BJ) durumunda OFDM tekniğinin performansı
incelenmiştir. [8]’de BJ ve pilot karıştırma saldırıları durumunda OFDM sistemi
çalışılmıştır. [9]’da BJ saldırısı durumunda OFDM sisteminin bit hata olasılığı
için teorik analiz yapılmıştır. [9, 11–17]’de ise iletim bandının bir kısmına
saldıran kısmi bant karıştırma (partial band jamming, PBJ) durumunda OFDM’in
performansı incelenmiştir. [11]’de PBJ incelenmiş ve yeni bir karıştırma yöntemi
önerilmiştir. [9]’da teorik sonuçlar verilmiş ve OFDM için PBJ durumunda optimum
karıştırıcı-işaret bant genişliği oranı araştırılmıştır. [12]’de lineer olmayan (nonlinear)
güç kuvvetlendiricileri ve karıştırıcı ile yetkili işaret arasında frekans kayması olması
durumunda MIMO-OFDM sitemi incelenmiştir. [18]’de komşu hücrelerden dolayı
oluşan ve kasıtlı olmayan girişim çalışılmış ve BER performansı için üst sınır
bulunmuştur. [18]’de gürültü şeklinde karıştırma saldırıları (BJ, PBJ, tek tonlu ve
çok tonlu karıştırma) ve enerjiyi daha verimli kullanan ilişkili karıştırma saldırıları
araştırılmıştır. İlişkili karıştırma saldırıları kanala göndereceği işareti hedef alınan
işarete (pilot işaret, OFDM’de ön ek vb.) göre şekillendirerek sistem performansını
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çok fazla etkileyebilmektedir. Örnek olarak kanal dengelemeyi (equalization) bozmak
için yapılan saldırılar ve kontrol kanallarına yapılan saldırılar verilebilir.
Telsiz haberleşme sistemleri için önemli problemlerden biri de kanal kestirimidir.
Literatürde SM ve OFDM sistemleri için kanal kestirimi konusunda çalışmalar
yapılmıştır [19–22]. OFDM-IM için [23]’te en küçük kareler (least square, LS)
algoritması ve çeşitli ara değerleme teknikleri kullanılarak kanal kestirimi yapılmıştır.
Bildiğimiz kadarıyla OFDM-IM için kanal kestirimi konusunda yapılan başka bir
çalışma yoktur.
Telsiz haberleşme sistemlerinde kanal kodlama kullanılarak bit hata oranı performansını arttırmak mümkündür.

Kanal kodlama tekniklerinden biri de düşük

yoğunluklu eşlik denetim (low density parity check, LDPC) kodlardır ve neredeyse
her oranda ve blok uzunluğunda LDPC kod tasarımı gerçekleştirmek mümkündür.
Ayrıca LDPC kodlar özellikle yüksek kodlama oranlarında bir diğer deyişle yüksek
veri hızlarında çalışmaya uygun olduğu için 5G standartlarında yer almıştır.
LDPC kodlamalı OFDM-IM [24], [25] ve [26] yayınlarında çalışılmıştır. [24]’te
OFDM-IM’in geliştirilmiş versiyonlarından biri olan yarı ortagonal dizi ile indis
modülasyonlu dik frekans bölmeli çoğullama (index modulated orthogonal frequency
division multiplexing with quasi-orthogonal sequence, IM-OFDM-QOS) tekniği
LDPC kodlama durumunda incelenmiştir. [25]’te LDPC kodlamalı OFDM-IM tekniği
araç içi güç hattı iletişimi (in-vehicle power line communications) için kullanılmış
ve performansı araştırılmıştır.

Ayrıca alıcıda logaritmik olabilirlik oranı (log –

likelihood ratio, LLR) hesabı için karmaşıklığı azaltacak optimum olmayan bir yöntem
önerilmiştir. [26]’da aktif alt taşıyıcıları belirleyecek olan bitler ve modülasyonlu
işaretleri belirleyecek olan bitler farklı LDPC kodlayıcılar ile kodlanmış ve kod çözücü
algoritması önerilmiştir. [27]’de ise OFDM-IM için optimum ve basitleştirilmiş LLR
hesaplama algoritmaları incelenmiştir.
Literatürde bant verimliliği sabit kalacak şekilde klasik OFDM-IM’de kullanılan
modülasyon derecesini değiştirerek BER performansını arttıran çeşitli yöntemler önerilmiştir. [28]’de klasik OFDM-IM’de aktif alt taşıyıcılar ile gönderilen modülasyonlu
işaretlerin daha düşük dereceli modülasyonlu işaretler ile yer değiştirdiği düşük
modülasyon dereceli OFDM-IM (lower order OFDM-IM, LO-OFDM-IM) tekniği
önerilmiştir. LO-OFDM-IM’de modülasyon derecesi düşürüldüğü için modülasyonlu
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işaretler ile taşınacak olan bit sayısı azalmaktadır.

Bant verimliliğinin sabit

kalması için ise olası tüm indis kombinasyonları kullanılarak aktif alt taşıyıcıların
indislerini belirleyen bitlerin sayısı arttırılmaktadır. [29]’da ise klasik OFDM-IM’de
kullanılan modülasyonlu işaretlerin daha yüksek dereceli modülasyonlu işaretler ile
yer değiştirdiği yüksek modülasyon dereceli OFDM-IM (higher order OFDM-IM,
HO-OFDM-IM) tekniği önerilmiştir. HO-OFDM-IM tekniği LO-OFDM-IM tekniğine
göre daha iyi bir BER performansına sahiptir.

1.2 Tezin Literatüre Katkıları
Bölüm 3’te saldırı olmadığı durumda kodlamasız OFDM-IM sisteminin performansı
incelenmiştir. Literatürde SM ve OFDM teknikleri için kanal kestirimi konusunda
yapılmış bir çok çalışma bulunmaktadır.

Fakat OFDM-IM tekniği için kanal

kestirimi konusunda yapılmış çalışmalar sınırlıdır. Bölüm 3’te sistemde blok tipi
pilot işaret kullanıldığı durumda OFDM-IM için en küçük kareler (least square,
LS) ve lineer minimum ortalama karesel hata (linear minimum mean squared error,
LMMSE) kanal kestirim algoritmaları incelenmiştir. Bölüm 4’te ise LS ve LMMSE
algoritmalarının performansı OFDM-IM sistemine BJ saldırısı olduğu durumda
çalışılmıştır. OFDM-IM sistemine karıştırıcı saldırısı varken LMMSE algoritmasının
performansının LS algoritmasına göre daha iyi olduğu ve sadece pilot işarete saldırı
durumunda LMMSE algoritması sayesinde sistemin BER performansının karıştırıcı
saldırısından daha az etkilendiği gösterilmiştir.
Literatürde karıştırma saldırısı durumunda OFDM tekniğinin performansını inceleyen
çalışmalar bulunmasına rağmen bildiğimiz kadarıyla, OFDM-IM tekniğinin performansını inceleyen bir çalışma bulunmamaktadır.

Bu boşluğu kapatmak için bu

tez kapsamında Bölüm 4’te BJ ve PBJ saldırıları altında OFDM-IM sisteminin
performansı incelenmiş ve OFDM sisteminin performansıyla karşılaştırılmıştır. Ayrıca
esnek karıştırma (arbitrary jamming, AJ) olarak adlandırılan yeni bir karıştırma modeli
önerilmiştir. AJ modelinde bulunan karıştırıcı katsayıları ile OFDM-IM sisteminde yer
alan her bir alt taşıyıcıya farklı güçle saldırmak mümkündür. AJ saldırısı durumunda
OFDM-IM sisteminin performans analizi yapılmıştır.

Ayrıca Bölüm 4’te saldırı

durumundaki OFDM-IM sisteminin bit hata olasılığı için yüksek işaret-gürültü oranı
(signal-to-noise ratio, SNR) ve işaret-karıştırma oranı (signal to jamming ratio, SJR)
4

değerlerinde sıkı olan bir üst sınır türetilmiştir. PBJ durumunda karıştırıcı-işaret bant
genişliği oranı optimum seçilerek karıştırıcının sistemi daha çok bozması sağlanabilir.
Bu optimum değerler analitik olarak bulunmuştur.

Kusurlu kanal durum bilgisi

(imperfect channel state information, ICSI) için BJ saldırısı altında OFDM-IM’in
performansı incelenmiştir.
Bölüm 5’te sistemin karıştırma saldırılarına karşı dayanıklılığını arttırmak için LDPC
kodlama ve blok serpiştirici kullanılmıştır.

Karıştırma saldırısı altında LDPC

kodlamalı OFDM-IM sisteminin performansı OFDM ile kıyaslamalı bir şekilde
LDPC kod çözücüde farklı algoritmalar kullanıldığında, farklı kod oranları ve kod
sözcük uzunlukları kullanıldığında bilgisayar benzetimleri yardımıyla detaylı bir
şekilde incelenmiştir. Ayrıca karıştırıcı saldırısı altındaki OFDM-IM sistemi için
LLR hesabı çalışılmıştır.

LDPC kodlamalı OFDM-IM sisteminin BJ’ye kıyasla

PBJ’ye karşı daha dayanıklı olduğu gösterilmiştir. BJ durumunda düşük kodlama
oranlarında LDPC kodlamalı OFDM’in OFDM-IM’e göre BER performansının daha
iyi olduğu gözlemlenmiştir. BJ saldırısı durumunda LDPC kodlamalı OFDM-IM
sisteminin yüksek veri hızlarında yani yüksek kodlama oranları kullanıldığında LDPC
kodlamalı OFDM’e göre daha iyi bir BER performansına sahip olduğu gösterilmiştir.
Logaritmik toplam-çarpım algoritması (logarithmic sum-product algorithm, Log-SPA)
ve Log-Min-Sum’ın basitçe değiştirilmiş bir biçimi olan zayıflatılmış Log-Min-Sum
(Att-Log-Min-Sum) yöntemlerinin performanslarının birbirine çok yakın olduğu
gösterilmiştir. R = 3/4 WiMAX kodu için alıcıda Log-SPA yerine Log-Min-Sum
algoritması kullanılması durumunda BJ saldırısı altında LDPC kodlamalı OFDM-IM
sisteminin OFDM sistemine göre BER performansı üstünlüğünün arttığı gözlemlenmiştir.

Kanal kestirim hatası durumunda hem OFDM-IM hem de OFDM

sistemi incelenmiştir ve kanal kestirim hatası olduğunda LDPC kodlamalı OFDM-IM
sisteminin OFDM sistemine göre BJ saldırılarına karşı daha dayanıklı olduğu
gösterilmiştir.
Literatürde karıştırma saldırısı durumunda HO-OFDM-IM tekniğinin performansını
inceleyen bir çalışma bulunmamaktadır. Bu tez kapsamında Bölüm 6’da BJ ve PBJ
saldırıları altında LDPC kodlamalı HO-OFDM-IM sisteminin performansı incelenmiş
ve hem OFDM hem de OFDM-IM sisteminin performanslarıyla karşılaştırılmıştır.
Kodlamasız durumda HO-OFDM-IM tekniğinin BJ saldırısı altında OFDM ve
5

OFDM-IM tekniklerine göre daha iyi bir BER performansına sahip olduğu
gösterilmiştir. R = 1/2 WiMAX kodu için saldırı olmadığı (no jammer, NJ) durumda
OFDM, HO-OFDM-IM’den daha iyi bir BER performansına sahip olmasına rağmen
PBJ saldırısı durumunda HO-OFDM-IM tekniğinin hem OFDM hem de OFDM-IM
tekniklerine göre daha iyi bir BER performansına sahip olduğu gösterilmiştir.
R = 3/4 WiMAX kodu için hem saldırı olmadığı durumda hem de BJ ve PBJ
saldırısı durumunda HO-OFDM-IM tekniğinin hem OFDM hem de OFDM-IM
tekniğine göre daha iyi bir BER performansına sahip olduğu gösterilmiştir. Ayrıca
HO-OFDM-IM tekniğinin PBJ saldırılarına, BJ saldırına kıyasla daha dayanıklı olduğu
gözlemlenmiştir.
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2. TELSİZ İLETİŞİMDE KANAL MODELLERİ

Haberleşme sistemlerinin analizini kolaylaştırmak için radyo dalgalarının yayılımı
istatistiksel olarak modellenmektedir.

Radyo dalgalarının yayılma ortamına ve

haberleşme senaryosuna göre farklı sönümlemeli kanal modelleri bulunmaktadır. Bu
başlık altında ilk olarak çok yollu yayılma ve sönümlemeli kanalların sınıflandırılması
incelenecektir.

Ardından yaygın olarak kullanılan sönümlemeli kanal modelleri

anlatılacaktır.

2.1 Çok Yollu Yayılma
Çevredeki cisimler radyo dalgalarını yansıtırlar. Bu yansıyan elektromanyetik dalgalar
asıl işaretten farklı faz ve genliğe sahip olurlar ve farklı zamanlarda ve açılarda alıcıya
gelirler. Bu dalgalar çok yollu dalga olarak adlandırılır. Bu dalgalar alıcı anten
tarafından toplandığı zaman fazlarına bağlı olarak yıkıcı veya yapıcı bir etki meydana
getirirler. Eğer alıcı çok yollu yayılmanın olduğu bir ortamda hareket halindeyse
alınan işaretin genliği ve fazı çok fazla dalgalanma gösterecektir. Alıcı sabit olsa bile
çevresindeki nesnelerin hareketinden dolayı yine benzer etkiler gözlenecektir. Alınan
işaretteki ani genlik dalgalanmaları işaret sönümlemesi (fading) olarak adlandırılır.
Sönümleme çok yol yayılımına göre frekans seçici olmayan düz sönümleme ve frekans
seçici sönümleme olarak sınıflandırılırken, Doppler yayılımına göre yavaş ve hızlı
sönümleme olarak sınıflandırılmaktadır.
Verici veya alıcının hareketliliğinden dolayı alıcıya ulaşan dalgaların frekanslarında
değişiklikler meydana gelir. Bir başka deyişle, alınan işaretin frekansı, gönderilen
işaretin frekansından farklı olmaktadır. Bu etki Doppler kayması (Doppler shift)
olarak adlandırılmaktadır. Vericiden alıcıya gelen dalganın ayrık olarak modellendiği
durumda, n. gelen dalgadaki Doppler kayması aşağıdaki gibi ifade edilmektedir:
fD,n =

v
cosθn .
λc
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(2.1)

Burada θn ve v sırasıyla alıcıya gelen n. dalganın alıcının hareketi doğrultusuyla
yaptığı açıyı ve alıcının vericiye doğru hızını belirtmektedir. λc = c/ fc (ışık hızı c =
3 × 108 m/s) ise işaretin dalga boyunu belirtmektedir ve fc taşıyıcı frekansı
göstermektedir. Maksimum Doppler kayması fm = v/λc şeklindedir.
2.1.1 Yavaş ve hızlı sönümleme
Kanalın hızlı veya yavaş sönümlemeli olması kanalın uyumluluk (coherence) zamanı
Tc ile ilişkilidir.

Tc kanalın çok değişmeden kaldığı süreyi göstermektedir ve

maksimum frekans kayması fm ile arasındaki ilişki
Tc ≈

1
fm

(2.2)

şeklindedir. Tc < Ts durumunda kanal hızlı sönümlemeli, Tc > Ts durumunda ise
kanal yavaş sönümlemeli olarak adlandırılmaktadır.

Burada Ts sembol süresini

belirtmektedir.
2.1.2 Frekans seçici ve frekans seçici olmayan düz sönümleme
Sönümlemeli kanalların bir diğer özelliği frekans seçici olup olmadıklarıdır. Eğer
kanala iletilen işaretin tüm frekans bileşenleri kanaldan aynı şekilde etkileniyorsa
frekans seçici olmayan düz sönümleme vardır. Eğer kanala iletilen işaretin frekans
bileşenleri farklı genlik kazançları ve faz kaymalarına maruz kalıyorsa, kanal frekans
seçicidir. Kanalın uyumluluk bant genişliği kabaca Bc ≈

1
τmax

şeklindedir. Burada

τmax maksimum gecikme yayılımını (maximum delay spread) ifade etmektedir. Bc
ise kanalın genliğinin ve fazının yüksek miktarda ilişkili olduğu band genişliğini
belirtmektedir [30].
İletilen işaretin bant genişliği Bs ile kanalın uyumluluk bant genişliği Bc arasındaki
ilişki sönümlemenin frekans seçici olup olmadığını belirtmektedir. Eğer Bc  Bs (≡
τmax  Ts ) ise kanal frekans seçici değildir, düzdür. Bs > Bc (≡ τmax > Ts ) durumunda
ise kanal frekans seçicidir [31].

2.2 Frekans Seçici Olmayan Düz Sönümlemeli Kanal Modelleri
Aşağıda anlatılacak olan modeller iletilen işaretin bant genişliğinin kanalın uyumluluk
bant genişliğinden çok daha küçük olduğu koşulu altında sönümlemenin nasıl
8

gerçekleştiğini göstermektedir [32]. Bunun için öncelikle hemen tüm haberleşme
sistemlerinde karşılaşılan toplamsal bozucu etkiyi modellemek için kullanılan normal
dağılım anlatılacaktır. Ardından, sönümleme için kullanılan modellere geçilecektir.
2.2.1 Normal dağılım
Normal dağılım aynı zamanda Gauss dağılımı olarak da adlandırılır ve istatistikteki en
önemli dağılımlardan biridir. Bu dağılım iki parametre ile tanımlanır. Bu parametreler
konum belirten aritmetik ortalama (µ) ve ölçek belirten varyans (σ 2 ) değerleridir.
Normal dağılımın olasılık yoğunluk işlevi (probability density function, p.d.f.),

p(x) =

−(x−µ)2
2σ 2

e
√
σ 2π

(2.3)

şeklinde verilir [30]. Bu dağılımın olasılık yoğunluk işlevi “çan eğrisi” olarak da
adlandırılır.

Standart normal dağılımın ortalama değeri sıfır varyansı ise birdir.

Normal dağılımın çok fazla kullanılmasının sebebi doğadaki birçok olayın normal
dağılım kullanılarak çok iyi bir yaklaşıklık ile açıklanabilmesidir. Örneğin haberleşme
sistemlerindeki toplamsal gürültünün modellenmesinde bu dağılımdan yararlanılır. Bir
X rastgele değişkeninin ortalaması µ, varyansı σ 2 olan normal dağılım gösterdiği şu
şekilde ifade edilir:

X ∼ N µ, σ 2 .

(2.4)

Farklı ortalama ve varyans değerleri için normal dağılımın olasılık yoğunluk işlevi
Şekil 2.1’de gösterilmiştir.
X ve Y istatistiksel olarak birbirinden bağımsız iki rastgele değişken olsun. Bu
değişkenlerin dağılımı aşağıdaki gibi verilsin:

X ∼ N µX , σX2 ,


Y ∼ N µY , σY2 .

(2.5)

Bu durumda A = aX + bY + c’nin dağılımları aşağıdaki gibi olur:

A ∼ N aµX + bµY + c, a2 σX2 + b2 σY2 .

(2.6)

2.2.2 Rayleigh sönümlemesi
İşaretin yayıldığı ortamda birçok değişken olduğu için vericiden gönderilen işaretteki
değişimi istatistiksel olarak ifade etmek uygun olur. Genellikle şehirlerde binalardan
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Şekil 2.1 : Normal dağılımın farklı ortalama ve varyans değerleri için p.d.f.’i.
dolayı direkt dalga alıcıya ulaşamazken yansıyan dalgalar alıcıya ulaşabilir.

Bu

dalgalar kompleks düzlemde birbirine dik iki bileşen ile temsil edilebilir. Yansıyan
dalga sayısı yeterince fazla olursa merkezi limit teoremine göre bu dik bileşenler
ortalaması sıfır, varyansı σ 2 olan normal dağılım gösteren ilişkisiz rastgele
değişkenlerdir. Alınan bu işaretin zarfı Rayleigh dağılımı gösterirken fazı ise [−π, π]
arasında düzgün dağılımlıdır [32].

Rayleigh dağılımının olasılık yoğunluk işlevi

aşağıdaki gibidir:
−x2

(

x 2σ 2
e
σ2

p(x) =

0

x≥0
x < 0.

(2.7)

Rayleigh dağılımlı rastlantısal değişkenin ortalamasını ve varyansı belirten µX ve σX2
değerleri aşağıdaki gibidir [32]:

µX =

q

σX2 = 2 −

π
2σ = 1.2533σ
π
2
2
2 σ = 0.4292σ

(2.8)

Şekil 2.2’de farklı σ değerleri için Rayleigh dağılımının olasılık yoğunluk işlevi
gösterilmiştir. Bu tez kapsamında yapılan çalışmalarda Rayleigh sönümleme modeli
kullanılmıştır.
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Şekil 2.2 : Rayleigh dağılımın farklı σ değerleri için p.d.f.’i.

2.2.3 Rician sönümlemesi
Uydu iletişimi gibi bazı iletişim senaryolarında alıcı ile verici arasında herhangi bir
engel bulunmadığı için alıcı ve verici birbirini görebilir. Hem direkt yoldan gelen
işaret hem de yansıyan işaretler alıcı tarafından alınır. Direkt yoldan gelen işaret sabit
genliklidir. Yansıyan dalgalar kompleks düzlemde birbirine dik iki bileşen ile temsil
edilebilir. Yansıyan dalga sayısı yeterince fazla olursa merkezi limit teoremine göre
bu dik bileşenler ortalaması sıfır varyansı σ 2 olan normal dağılım gösteren ilişkisiz
rastgele değişkenlerdir. Yansıyan dalgalardan alınan işaretin zarfı Rayleigh dağılımı
gösterir. Sabit genlikli direkt işaret ile yansıyan işaretlerin toplamının zarfı ise Rician
dağılımı biçimindedir [32]. Rician dağılımının olasılık yoğunluk işlevi aşağıdaki
gibidir [32]:
(
p(x) =

2

2

x +v
x − 2σ 2
e
2
σ

I0



0

xv
σ2



x≥0
x < 0.

(2.9)

Burada v2 direkt işaretin gücünü belirtiyorken, I0 (·) ise birinci tür değiştirilmiş Bessel
işlevidir. Direkt işaretin gücü ile diğer işaretlerin gücünün oranı Rician parametresi
olarak adlandırılır. Rician parametresi olan K’nın ifadesi aşağıdaki gibidir [32]:

K=

v2
.
2σ 2
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(2.10)

K değeri azaldıkça direkt işaret daha fazla sönümlenir. K = 0 için direkt işaret yoktur
ve Rician dağılımı Rayleigh dağılımına eşit olur. Sonsuz K değeri için ise herhangi bir
sönümleme olmaz. Bazı K değerleri için Rician dağılımının olasılık yoğunluk işlevi
Şekil 2.3’te verilmiştir.
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Şekil 2.3 : Rician dağılımın farklı K değerleri için p.d.f.’i.

2.2.4 Nakagami-m sönümlemesi
Nakagami-m modeli Rayleigh ve Rician modellerine göre belirli durumlar için daha
esnek ve başarılıdır. Örneğin [33]’te bu dağılımın büyük şehirler için Rayleigh ve
Rician dağılımlarına göre daha başarılı bir dağılım olduğu gösterilmiştir. Bu modele
göre alınan işaretin zarfı Nakagami-m dağılımı biçimindedir. Nakagami-m dağılımının
olasılık yoğunluk işlevi aşağıdaki gibidir:
p(x; m, Ω) =

 m 
2mm 2m−1
x
exp
− x2 , ∀x ≥ 0, m ≥ 0.5.
Γ(m)Ωm
Ω

(2.11)

Burada Γ(m) gamma fonksiyonunu [34] gösterir. m ve Ω parametreleri ise aşağıdaki
gibidir:
 
E2 X 2
m=
,
Var [X 2 ]

 
Ω = E X2 .

(2.12)

Bazı m ve Ω değerleri için Nakagami-m dağılımının olasılık yoğunluk işlevi Şekil
2.4’te verilmiştir.
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Şekil 2.4 : Nakagami-m dağılımın farklı m ve Ω değerleri için p.d.f.’i.
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3. OFDM-IM

Çok taşıyıcılı iletim tekniklerinden biri olan OFDM günümüzde bir çok telsiz haberleşme standartlarında kullanılmaktadır. OFDM tekniğiyle frekans seçici kanalların
sebep olduğu simgeler arası girişim etkili bir şekilde önlenebilmektedir.

Benzer

şekilde, MIMO sistemler de tek antenli sistemlere göre sağladığı avantajlarından
dolayı bir çok uygulamada kullanılmaktadır. Son yıllarda klasik MIMO yapılara
alternatif olarak önerilen SM tekniğine dayalı çalışmalar da görülmektedir.

SM

tekniğindeki anten seçimi mantığının OFDM’de bulunan alt taşıyıcıların seçimi için
kullanılması [5], [6] ve [7]’de çalışılmıştır. [7]’de önerilen teknik OFDM-IM olarak
adlandırılmıştır. OFDM-IM tekniğinde bilgi iletimi için hem klasik OFDM’de olduğu
gibi genlik ve faz modülasyonları hem de gelen bilgi bitine göre aktif edilen alt
taşıyıcı indisleri kullanılmaktadır. Bu bölümde OFDM-IM sisteminin performansı
incelenmiştir.

3.1 OFDM-IM’in Çalışma İlkeleri
OFDM-IM sisteminin blok gösterimi Şekil 3.1’de yer almaktadır. Her iletim aralığında
bir OFDM-IM bloğu ile m adet bilgi biti gönderilmektedir. Bu m bilgi biti, bit ayırıcı
ile p bitlik kümelere ayrılmaktadır. Her p bitlik bit dizisi ise n = N/g uzunluklu
alt bloklarla taşınmaktadır.

N sistemdeki toplam alt taşıyıcı sayısını belirtirken,

n bir alt blokta bulunan alt taşıyıcı sayısını ve g = N/n toplam alt blok sayısını
belirtmektedir. Her alt bloktaki p bitin ilk p1 = blog2 (C(n, k))c biti bir referans tablo
yardımıyla aktif alt taşıyıcıları belirleyecek olan indis seçimi için kullanılmaktadır.
Burada C(n, k) ve b·c sırasıyla binom katsayısını ve taban işlevini göstermektedir.
Kalan p2 = k log2 M bit ise aktif alt taşıyıcı ile taşınacak olan modülasyonlu işareti
belirlemek için M düzeyli (M’li) işaret uzayından bir sembole eşlenmektedir. İletim
sırasında bir alt blokta bulunan n tane alt taşıyıcıdan k tanesi aktif olacaktır. Bu sırada
aktif olmayan alt taşıyıcılardan veri gönderilmemektedir. Yani, OFDM-IM tekniği
ile bilgi hem M’li işaret uzayındaki semboller ile hem de alt taşıyıcıların indisleriyle
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Şekil 3.1 : OFDM-IM sistem modeli.
taşınmaktadır [7]. Sistemdeki tüm alt taşıyıcılar modülasyonlu işaret taşımamasına
rağmen, alt taşıyıcı indisleriyle de bilgi iletimi gerçekleştirildiği için OFDM tekniğine
göre bant verimliliği korunmaktadır. Ayrıca bilgi iletiminde alt taşıyıcı indislerinden
yararlanıldığı için OFDM-IM sisteminin Öklid uzaklık spektrumu iyileşmektedir.
Tablo 1’de n = 4, k = 2 parametreleri için bir referans tablo örneği verilmiştir. Örneğin,
indis seçiciye gelen p1 bitleri [1 0] ise 3. ve 4. alt taşıyıcılar veri iletimi sırasında
aktif olacak ve eşleyiciye gelen p2 bit tarafından belirlenen sβ ,1 ve sβ ,2 modülasyonlu
işaretleri taşıyacaklardır.
Şekil 3.1’de görüldüğü gibi her bir alt bloğa gelen p bitin ilk p1 biti n tane alt
taşıyıcıdan aktifleştirilecek k tanesini seçmek için kullanılmaktadır. Her bir alt blokta
bulunan aktifleştirilmiş alt taşıyıcılar aşağıdaki gibi ifade edilir:
Iβ = {iβ ,1 , . . . , iβ ,k }.
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(3.1)

Çizelge 3.1 : (n, k) = (4, 2) için referans tablo örneği.
p1 −bitleri
[0 0]
[0 1]
[1 0]
[1 1]

Aktif alt taşıyıcı indisleri
{1, 2}
{2, 3}
{3, 4}
{1, 4}

OFDM-IM Alt bloğu
[sβ ,1 sβ ,2 0 0]T
[0 sβ ,1 sβ ,2 0]T
[0 0 sβ ,1 sβ ,2 ]T
[sβ ,1 0 0 sβ ,2 ]T

Burada β indisi alt bloğu belirtmektedir ve β = 1, 2, . . . , g şeklindedir. iβ ,γ ise her
bir alt blokta bulunan aktif alt taşıyıcıları belirtmektedir ve γ = 1, 2, . . . , k şeklindedir.
Örneğin bir alt bloktaki alt taşıyıcı sayısı n = 4 ve aktif alt taşıyıcı sayısı k = 2
olduğunda I5 = {i5,1 , i5,2 } ifadesi 5. alt blokta bulunan 4 tane alt taşıyıcıdan aktif olan
iki tanesinin indislerini belirtmektedir. Her iletim aralığında sistemde taşınan toplam
bit sayısı m = m1 + m2 ’dir. Burada, aktif indislerin konumlarıyla taşınan toplam bit
sayısı,
m1 = p1 g = blog2 (C(n, k))c g

(3.2)

biçiminde ifade edilirken, M’li işaret uzayının sembolleri ile taşınan toplam bit sayısı
ise,
m2 = p2 g = k(log2 (M))g

(3.3)

biçiminde ifade edilmektedir. Sistemdeki toplam aktif alt taşıyıcı sayısı ise K = gk
şeklindedir. Her bir alt blokta k adet aktif alt taşıyıcı ile iletilecek olan modülasyonlu
semboller vektörü aşağıdaki gibi ifade edilmektedir:
sβ = [sβ (1) . . . sβ (k)].

(3.4)

Burada sβ (γ) ∈ S, β = 1, 2, . . . , g ve γ = 1, 2, . . . , k şeklindedir ve S, M’li karmaşık
işaret uzayını belirtmektedir. Örneğin n = 4 ve k = 2 için s3 = [s3 (1) s3 (2)] ifadesi 3. alt
blokta bulunan 4 tane alt taşıyıcıdan aktif olan 2 tanesinin s3 (1) ve s3 (2) modülasyonlu
işaretleri taşıdığını göstermektedir. Bu raporda işaret uzayındaki simgelerin ortalama
H
gücünü normalize etmek için E{sβ sH
β } = k varsayılmıştır. Burada (·) Hermisyen

eşleniği göstermektedir.
OFDM-IM blok üreteci Iβ ve sβ ’ları kullanarak alt blokları birleştirip IFFT’si alınacak
olan vektörü oluşturmaktadır.

IFFT’si alınacak olan vektör aşağıdaki gibi ifade
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edilmektedir:
xF = [x(1) x(2) . . . x(N)]T .

(3.5)

Burada (·)T evriği göstermektedir, x(α) ∈ {0, S} ve α = 1, . . . , N’dir. OFDM-IM’de
OFDM’in aksine xF vektörü elemanlarının bazıları sıfıra eşittir. OFDM-IM tekniğinde
OFDM-IM blok üreteci çıkışından sonra yapılacak işlemler sırasıyla xF vektörünün
IFFT’sini alma, çevrimsel ön ek (cyclic prefix, CP) ekleme, paralelden seriye dönüşüm
yapma ve işareti sayısaldan analoğa çevirme adımları klasik OFDM ile aynıdır.
OFDM-IM blok üretecinin çıkışındaki xF vektörünün IFFT’si alınmış hali aşağıdaki
gibi ifade edilmektedir:
N
1
T
xT = √ IFFT {xF } = √ WH
n xF = [X(1) . . . X(N)] .
K
K

(3.6)

Burada WN , ayrık Fourier dönüşümü matrisini ifade etmektedir ve WH
N W = NIN
şeklindedir.

IN ise N × N boyutlu birim matrisi belirtmektedir.

E{xH
T xT } = N eşitliğinin sağlanması için kullanılmıştır.

√N
K

katsayısı

CP adımında xT =

[X(1) . . . X(N)]T vektörünün son L tane elemanı kopyalanarak vektörün başına
eklenecektir. CP eklenmiş vektör aşağıdaki gibi ifade edilmektedir:
xT,CP = [X(N − L + 1) . . . X(N) X(1) . . . X(N)]T .

(3.7)

CP adımından sonra vektör paralelden seriye dönüştürülecek ve ardından
sayısal-analog çeviriciden geçip frekans seçici Rayleigh sönümlemeli kanala
iletilecektir. Kanalın genlik yanıtı aşağıdaki gibi ifade edilmektedir:
hT = [hT (1) . . . hT (ν)]T .

(3.8)

Burada ν değeri kanalın derecesini belirtmektedir. hT vektörünün elemanları olan
hT (ω) (ω = 1, . . . , ν) kanal sönümleme katsayıları CN (0, ν1 ) şeklinde dairesel simetrik
karmaşık Gauss dağılımına sahiptir. Bir OFDM-IM sembolü boyunca kanalın sabit
kaldığı ve CP uzunluğu L’nin kanalın derecesi ν’den büyük olduğu varsayımı altında
frekans bölgesindeki giriş-çıkış ilişkisi aşağıdaki gibi ifade edilmektedir:
yF (θ ) = x(θ )hF (θ ) + wF (θ ).
Burada θ = 1, . . . , N şeklindedir.

(3.9)

Frekans bölgesinde bulunan kanal sönümleme

katsayısı hF (θ ) ve gürültü wF (θ ) sırasıyla CN (0, 1) ve CN (0, N0,F ) dağılımlıdır.
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N0,F frekans bölgesindeki gürültünün varyansını belirtmektedir ve zaman bölgesindeki
gürültünün varyansı N0,T ile arasındaki ilişki aşağıdaki gibi ifade edilmektedir [7]:
N0,F =

K
N0,T .
N

(3.10)

Alıcı kısımdaki çevrimsel önek çıkartma ve FFT işlemlerinden sonra, OFDM-IM blok
ayırıcı, aldığı işareti alt bloklara ayırarak en büyük olabilirlik (maximum likelihood,
ML) prensibine göre çalışan bloğa göndermektedir.

ML alıcı her bir alt blok

için aktif indislere ve gönderilen modülasyonlu işaretlere birlikte karar vermektedir.
Denklem (3.9)’da yer alan yF (θ ), x(θ ), hF (θ ) ve wF (θ ) vektörel olarak sırasıyla
yF = [yT1,F yT2,F · · · yTg,F ]T , xF = [xT1 xT2 · · · xTg ]T , hF = [hT1,F hT2,F · · · hTg,F ]T ve wF =
[wT1,F wT2,F · · · wTg,F ]T biçiminde gösterilebilir. Denklem (3.9) β . alt blok için aşağıdaki
gibi yeniden yazılabilir (β = 1, . . . , g):
yβ ,F = Xβ ,F hβ ,F + wβ ,F .
Burada Xβ ,F = diag(xβ ) şeklindedir.

(3.11)

ML alıcı karar kuralı aşağıdaki gibi ifade

edilmektedir:
X̂β ,F = arg min ||yβ ,F − Xβ ,F hβ ,F ||2 .
Xβ ,F

(3.12)

3.2 Hata Olasılığı Üst Sınırı
Bu başlıkta OFDM-IM sisteminin ortalama bit hata olasılığı için teorik bir üst sınır
verilmiştir. hF ’in korelasyon matrisi Hermitian Toeplitz matris olduğu için her bir alt
blok birbirine denk çiftsel hata olasılığına (pairwise error probability, PEP) sahiptir [7].
Bu nedenle teorik analiz yapılırken sadece ilk bloğu göz önüne almak yeterlidir. [7]’de
ilk alt blok üstünden yapılan teorik analiz sonucu OFDM-IM sisteminin ortalama bit
hata olasılığı için üst sınırı aşağıdaki gibi bulunmuştur:
Pb ≤

1
pnX1,F

∑ ∑ P(X1,F → X̂1,F )e(X1,F , X̂1,F ).

(3.13)

X1,F X̂1,F

Burada P(X1,F → X̂1,F ) X1,F iletilip X̂1,F olarak hatalı çözülmesi durumunda çiftsel
hata olasılığını ifade eder. nX1,F ilk alt bloğun olası farklı gerçeklenme sayısını, p bir
alt blokla iletilen bit sayısını ve e(X1,F , X̂1,F ) ise çiftsel hata olayına karşı düşen hatalı
bit sayısını belirtmektedir. P(X1,F → X̂1,F ) çiftsel hata olasılığı [7]’de aşağıdaki gibi
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bulunmuştur:
P(X1,F → X̂1,F ) ∼
=

1/12
1/4
+
.
det(In + q1 Rn A) det(In + q2 Rn A)

(3.14)

Burada In n × n boyutlu birim matris, q1 = 1/(4N0,F ), q2 = 1/(3N0,F ), Rn =
H
E{h1,F hH
1,F } ve A = (X1,F − X̂1,F ) (X1,F − X̂1,F ) şeklindedir.

3.3 Pilot İşaret Yerleşimi ve Kanal Kestirimi Durumunda OFDM-IM
Bu bölümde pilot işaret yerleşimi ve kanal kestirim algoritmaları incelenecektir.
OFDM-IM sistemi frekans seçici bir kanalda çalışmaktadır, aynı zamanda verici
tarafından gönderilen modülasyonlu işaretler kanalın etkisiyle çok yollu dalgalar
sebebiyle sönümlenmektedir. İletilen işaretin alıcıda eş zamanlı olarak çözülebilmesi
için alıcıda kanal kestirimi yapılarak kanalın etkilerinin kaldırılması gerekmektedir. Bu
amaçla, vericiden belirli periyotlarla pilot işaretler gönderilmektedir. Pilot işaretlerin
alıcı tarafından bilindiği varsayılmıştır. Bu çalışmada blok tipi pilot işaret yerleşimi
kullanılmaktadır ve bir OFDM-IM bloğunda yer alan tüm alt taşıyıcılar ile pilot
işaret periyodik olarak iletilmektedir. Şekil 3.2’de OFDM-IM sisteminde kullanılan
blok tipi pilot işaretlerin yerleşimi verilmiştir.

Periyodik olarak bir OFDM-IM

bloğu ile pilot işaret iletilirken bir sonraki OFDM-IM bloğu ile m adet bilgi biti
iletilmektedir.

Pilot işareti taşıyan OFDM-IM bloğunun tüm taşıyıcılarının aktif

olduğu (n = k) ve kanalın pilot işaret ve pilot işareti izleyen bilgi işaretini içerecek
şekilde 2 OFDM-IM bloğu boyunca sabit kaldığı varsayılmıştır. Kanal kestirimi
yapıldıktan sonra elde edilen sönümleme katsayıları bir sonraki OFDM-IM bloğunun
çözülmesinde kullanılmaktadır. Alıcıda ML karar kuralı kanal sönümle katsayılarının
yardımıyla gönderilen bilgi dizisine karar vermektedir.
Kanal durum bilgisi (channel state information, CSI) kestirimi için pilot işaretleri
içeren ve hem alıcı hem de verici tarafından bilinen x p,F = [x p (1) x p (2) . . . x p (N)]
vektörü belirli periyotlarla gönderilmektedir.

Burada p indisi pilot işareti

simgelemektedir ve x p (θ ) ∈ {1, −1}, θ = 1, . . . , N şeklindedir.

Alıcıda LS ve

LMMSE algoritmaları kullanılarak kanal kestirimi yapılmaktadır. LS algoritması
birçok kanal kestirim tekniğinin ilk adımlarındandır [19]. Genelde LS algoritması
sonucu bulunan kanal sönümleme katsayıları LMMSE algoritmasında kullanılarak
kestirim performansı iyileştirilmektedir. LS algoritması kullanılarak kestirilen kanal,
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alt taşıyıcı
Pilot işareti
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Şekil 3.2 : Blok tipi pilot işaret.
XF = diag(xF ) olmak üzere,
ĥF,ls = X−1
F yF



yF (1) yF (2) yF (N)
=
...
x(1) x(2)
x(N)

T
(3.15)

şeklindedir. LMMSE algoritması ile kanal sönümleme katsayıları vektörü hF ise
aşağıdaki gibi kestirilmektedir [21]:
ĥF,mmse = R(R + N0,F (XXH )−1 )−1 ĥF,ls .

(3.16)

Burada, R = E{hF hH
F } ve N0,F sırasıyla frekans bölgesindeki kanalın özilişki
(autocorrelation) matrisini ve frekans bölgesindeki gürültünün varyansını belirtmektedir. R özilişki matrisinin ve N0,F varyansının alıcı tarafından tam olarak bilindiği
varsayılmıştır. Pilot işaretlere etki eden gürültü sebebiyle LS ve LMMSE algoritmaları
sonunda kanala ilişkin kestirim hatası (kusur) oluşur. LMMSE algoritması OFDM
sistemlerinde sıklıkla kullanılmaktadır fakat bu algoritmanın karmaşıklığı yüksektir
[19]. LS algoritmasının LMMSE algoritmasına göre karmaşıklığı daha düşükken,
LMMSE algoritmasının performansı daha yüksektir.

3.4 Nümerik Sonuçlar
Bu bölümde, OFDM-IM sistemi için BER bilgisayar benzetimi sonuçları verilmektedir. Elde edilen sonuçlar için (3.8)’de yer alan frekans seçici Rayleigh sönümlemeli
kanal kullanılmıştır ve Şekil 3.4 hariç yapılan diğer incelemelerde kanalın derecesi 10
seçilmiştir. İşaret-gürültü oranı SNR = Eb /N0,T şeklinde tanımlanmaktadır. Bit başına
harcanan enerji Eb = (N + L)/m [joule/bit] şeklindedir. Vericide ikili faz kaydırmalı
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anahtarlama (binary phase shift keying, BPSK) modülasyonu ve alıcıda demodülasyon
işlemi için (3.12)’de yer alan ML karar kuralı kullanılmıştır. Tüm benzetimlerde
Çizelge 3.1’de bulunan referans tablo kullanılmış ve alt taşıyıcı sayısı N = 128, CP
uzunluğu L = 16 seçilmiştir. Bilgi biti iletimi için her bir alt blokta bulunan alt taşıyıcı
sayısı n = 4, aktif alt taşıyıcı sayısı k = 2 seçilirken pilot işaret iletimi sırasında tüm alt
taşıyıcılar aktif olmaktadır. Bant verimliliği η =

m
N+L

[bit/sn/Hz] şeklindedir. Adil bir

kıyaslama olması için OFDM-IM ve OFDM’in bant verimlilikleri eşit alınmıştır. Pilot
işaret kullanmayan OFDM-IM ve OFDM sistemlerinin bant verimlilikleri η = 0.88
bit/sn/Hz’e eşittir.
Şekil 3.3’te OFDM ile OFDM-IM tekniği kıyaslanmış, performans kriteri olarak
bit hata olasılığı değerlendirilmiştir ve [7]’de bulunan Şekil 3 ile aynı sonuçlar
elde edilmiştir.

Üst sınır (3.13) numaralı denkleme göre çizdirilmiştir.

Şekil

3.3’e baktığımızda OFDM-IM tekniğinin BER performansının yüksek ve orta SNR
değerlerinde OFDM tekniğe göre daha iyi olduğu görülürken düşük SNR değerlerinde
ise daha kötü olduğu görülmektedir.

OFDM-IM tekniğinin bu davranışı kanal

kodlamadaki uzaklık spektrumuna (distance spectrum) bağlı olarak oluşan davranışa
benzerdir ve sebebi OFDM-IM’in sahip olduğu uzaklık spektrumudur. Ayrıca (3.13)
numaralı denkleme göre çizdirilmiş teorik eğri yüksek SNR değerleri için sıkı bir üst
sınır vermiştir.

Şekil 3.3 : OFDM-IM ve OFDM için BER performansı kıyaslanması.
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Şekil 3.4’te OFDM-IM tekniğinin farklı kanal derecelerindeki BER performansı
verilmiştir ve bulunan sonuçlar [7]’deki Şekil 4 ile aynıdır. Şekil 3.4’e baktığımızda
değişen kanal derecesinin orta SNR bölgesindeki BER performansını etkilediği
görülmektedir.

Şekil 3.4 : Farklı kanal derecesi durumunda OFDM-IM için ortalama BER.

3.5 Kusurlu Kanal Bilgisi Durumundaki Sonuçlar
Bu kısımda, kusurlu kanal bilgisi durumunda OFDM-IM’in performansı incelenmiştir.
Şekil 3.5’te hatalı kanal kestirimi durumunda OFDM-IM ve OFDM teknikleri
kıyaslanmıştır ve bulunan sonuçlar [7]’deki Şekil 8 ile aynıdır. Sistemde pilot işaret
kullanılmamıştır ve kanal kestirim hatası aşağıdaki gibi modellenmiştir:
h00F = hF + ε .

(3.17)

Burada hF frekans bölgesindeki kanal sönümleme katsayılarını belirtirken, ε ise kanal
kestirim hatasını belirtmektedir ve E{εε ε H } = N0,F In kovaryans matrisine sahiptir.
ε vektörünün elemanları birbirinden ve hF vektörünün elemanlarından bağımsız ve
CN (0, N0,F ) dağılımlıdır. Şekil 3.5’e baktığımızda hatalı kanal kestirimi durumunda
da OFDM-IM tekniğinin OFDM tekniğine göre orta ve yüksek SNR bölgesinde daha
iyi hata başarımına sahip olduğu görülmektedir.
Şekil 3.6’da Bölüm 3.3’te bahsedildiği şekilde sisteme pilot işaret eklenmiş durumdaki
sonuçlar verilmektedir. Kanalın pilot işaret ve pilot işareti izleyen bilgi işaretini
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Şekil 3.5 : Hatalı kanal kestirimi durumunda OFDM-IM ve OFDM için BER
performansının kıyaslanması (Sistemde pilot işaret bulunmamaktadır.
Alıcıda kusurlu kanal bilgisinin olduğu varsayılmıştır).

Şekil 3.6 : Kanal kestirimi durumunda OFDM-IM performansı (Sistemde pilot
işaretler kullanılarak kanal kestirimi yapılmıştır).
içerecek şekilde 2 OFDM-IM bloğu boyunca sabit kaldığı varsayılmıştır ve kanal
kestirimi yapıldıktan sonra elde edilen sönümleme katsayıları bir sonraki OFDM-IM
bloğunun çözülmesinde kullanılmaktadır. Şekil 3.6 ve Şekil 3.7’de kanal tahmini
için LS ve LMMSE algoritmaları kullanıldığı durumda sırasıyla OFDM-IM tekniğinin
BER performansı ve ortalama karesel hata (mean square error, MSE) incelenmiştir.
LMMSE algoritması için (3.16) numaralı denklem kullanılmıştır. MSE =
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kĥF −hF k2
N
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Şekil 3.7 : Kanal kestirimi durumunda ortalama karesel hata (Sistemde pilot işaretler
kullanılarak kanal kestirimi yapılmıştır).
şeklinde tanımlanmaktadır ve burada ĥF LMMSE ya da LS algoritması sonucu
kestirilen kanalı göstermektedir. Şekil 3.6 ve Şekil 3.7’ye baktığımızda beklenildiği
gibi LMMSE algoritması LS algoritmasına göre daha iyi sonuç vermektedir.
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4. SALDIRI DURUMUNDA OFDM-IM

Bu bölümde ilk olarak fiziksel katman güvenliği ile ilgili temel kavramlar verilmiştir.
Telsiz haberleşmede fiziksel katmanda karşılaşılabilen olası saldırı türleri anlatılmıştır.
Daha sonra karıştırma saldırısı durumunda OFDM-IM tekniği için performans analizi
yapılmıştır. Bildiğimiz kadarıyla, bu konu ile ilgili literatürde yapılmış herhangi bir
çalışma bulunmamaktadır. Kullanılacak olan karıştırıcı tipleri tüm kanalı hedef alan
geniş bant karıştırıcılar, kanalın belirli bir kısmına saldıran kısmi bant karıştırıcılar ve
esnek karıştırıcılardır.

4.1 Fiziksel Katman Güvenlik
Telsiz haberleşmenin kullanımının artmasıyla birlikte uygulama alanları da
genişlemiştir.

5G ile birlikte telsiz haberleşme sağlık, tarım, finans, akıllı ev,

endüstriyel otomasyon sistemleri ve otonom arabalar gibi alanlarda daha sık
kullanılmaya başlanacaktır. Telsiz haberleşeme sistemlerinin kullanımındaki bu artış
nedeniyle sisteme yapılan saldırılar güvenlik için büyük bir sorun oluşturmaktadır. Bu
sebeple bilgi güvenliği, haberleşme sistemlerinde göz ününde bulundurulan en önemli
tasarım parametrelerinden biridir.

Güvenliği sağlamak için kullanılan en yaygın

teknik şifreleme (encryption) tekniğidir ve fiziksel katmandan bağımsız olarak telsiz
haberleşmenin üst katmanlarında çeşitli şifreleme teknikleri kullanılmaktadır [35]. Üst
katmanlardaki güvenlik önlemlerine ek olarak fiziksel katmanda da çeşitli güvenlik
önlemleri almak mümkündür. Bu yaklaşım fiziksel katman güvenliği (physical layer
security) olarak adlandırılmaktadır. Giderek yaygınlaşması ön görülen nesnelerin
interneti senaryolarında kullanılan ucuz donanımlar ile karmaşık şifreleme tekniklerini
kullanmak problem olabilir. Ayrıca merkezi olmayan ağlarda ve ad-hoc ağlarında
güvenlik amacıyla üst katmanlarda kullanılan teknikleri uygulamak karmaşık ve
zordur [35].

Bu sebeple güvenli bir iletişim sağlanması için fiziksel katmanın

yeteneklerini kullanma konusu ilgi çekmiştir.
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Telsiz haberleşmede kullanılan kanalın açık bir ortam olması nedeniyle vericinin
kapsama alanı içinde yer alan hem yetkili hem de yetkili olmayan kullanıcılar
gönderilen işarete erişebilmektedir. Bu nedenle telsiz haberleşme telli haberleşmeye
göre sisteme yapılan saldırılara karşı daha dayanıksızdır. Telsiz haberleşme sisteminde
fiziksel katmana yapılan saldırılar pasif ve aktif olmak üzere iki gruba ayrılabilir.
Aktif saldırılara örnek olarak karıştırma (jamming) ve kullanıcının sisteme kendini
yetkili kullanıcı olarak tanıtıp saldırdığı yanıltma (spoofing) verilebilirken pasif
saldırılara örnek olarak gizli dinleme (eavesdropping) ve taşıyıcı frekansın, verici-alıcı
konumlarının v.b. parametrelerin tespit edilmeye çalışıldığı trafik analizi verilebilir
[36].
Pasif saldırılardan biri olan gizli dinleme durumunda iki yetkili birim arasındaki
haberleşme yetkili olmayan bir birim tarafından dinlenmektedir. Bunu önlemek için
şifreleme teknikleri kullanılmaktadır. Şifreleme teknikleri gizli dinleyicinin şifreyi
çözmek için yeteri kadar güçlü olmadığı varsayımı altında yapılır [37]. [38]’de
Shannon bilgi kuramsal güvenli iletişimden bahsetmiş ve gizli anahtar ile çalışan
bir sistemi incelemiştir. [39]’da Wyner ayrık belleksiz kanallar için gizli anahtar
kullanmayan ve yetkili alıcı, yetkili verici ve gizli dinleyiciden oluşan bir sistemi
incelemiştir. Wyner eğer yetkili verici-yetkili alıcı arasındaki kanalın kapasitesi yetkili
verici–gizli dinleyici arasındaki kanalın kapasitesinden büyükse güvenli iletişimin
gerçekleştirilebileceğini göstermiştir. [39]’da ayrık belleksiz kanallar için çalışılan
yöntemler [40]’da "Gaussian wiretap channel" için incelenmiş ve gizlilik kapasitesi
(secrecy capacity) terimi tanımlanmıştır. Gizlilik kapasitesi yetkili verici - yetkili alıcı
arasındaki ana kanalın kapasitesi ile yetkili verici - yetkili olmayan birim arasındaki
wiretap kanalın kapasitesi arasındaki farkı göstermektedir. Eğer ana kanalın kapasitesi
wiretap kanalın kapasitesinden yüksekse verici ve alıcı güvenli iletişim kurabilir.
Haberleşme sisteminin güvenliğini arttırmak için gizlilik kapasitesi arttırılmalıdır.
Gizlilik kapasitesini arttırmak için kullanılan tekniklerden bazıları çeşitleme, yapay
gürültü kullanma ve hüzme yönlendirmedir [37].
Aktif saldırı türlerinden biri olan karıştırma saldırısı durumunda haberleşme kanalına
verici tarafından iletilmek istenen bilgi işaretini bozmak için tasarlanmış bir işaret
gönderilmektedir.

Karıştırıcı tarafından kanala gönderilen bu gürültülü işaret

alıcıda SNR değerini azaltarak alıcı-verici arasındaki haberleşmeyi olumsuz olarak
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etkilemektedir. Literatürde birçok farklı karıştırıcı türü bulunmaktadır. Örneğin bir
karıştırıcı şebekede iletişim olup olmamasından bağımsız olarak sürekli saldırabilir,
sadece iletişim esnasında saldırabilir, tüm işaretlere saldırabilir veya pilot işaret gibi
özel işaretleşmeleri hedef alabilir [41].

OFDM sistemine karşı yapılan en basit

karıştırma saldırısı türü geniş bant karıştırmadır. Geniş bant karıştırma (BJ) OFDM
işaretinin alt taşıyıcılarının kapladığı tüm frekans bandına gürültü benzeri bir işaret ile
saldırmaktadır. Diğer bir saldırı çeşidi olan kısmi bant karıştırma (PBJ) durumunda ise
karıştırıcı OFDM işaretinin alt taşıyıcılarının kapladığı frekans bandının bir kısmına
gürültü benzeri bir işaret ile saldırmaktadır. OFDM sistemine karşı yapılan daha
karmaşık ve etkili karıştırma saldırıları da bulunmaktadır. Bu karmaşık saldırıların güç
verimliliği yüksektir ve verici-alıcı arasındaki haberleşmeyi daha fazla bozmaktadır
[18].

OFDM’de simgeler arası girişimin ve taşıyıcılar arası girişimin meydana

gelmemesi için frekans ve zaman senkronizasyonu önemlidir. OFDM sisteminde
frekans ve zaman senkronizasyonunu sağlamak için kullanılan işaretleri hedef alan
karıştırıcılar bulunmaktadır. OFDM’de kanal pilot işaretler yardımıyla tahmin edilir
ve karıştırma saldırısı durumunda bu pilot işaretler hedef alınabilir. Karıştırıcı aynı
zamanda OFDM sisteminde kullanılan kontrol kanalına da saldırabilir [18]. Bu tez
kapsamında önerilen esnek karıştırma (AJ) saldırısı ile karıştırıcı ortalama gücü sabit
kalacak şekilde OFDM veya OFDM-IM alt taşıyıcılarının her birine farklı güçle
saldırabilmektedir. AJ ile pilot işaret ve kontrol kanalı gibi haberleşme için kritik olan
işaretler hedef alınabilir.
Frekans atlamalı yaygın spektrum (frequency hopping spread spectrum, FHSS)
ve doğrudan dizi yayılma spektrumu (direct-sequence spread spectrum, DSSS)
teknikleri karıştırıcı saldırılarına karşı kullanılan en yaygın yöntemlerdir.

DSSS

tekniği ile orijinal işaret sözde rastgele (pseudo noise, PN) bir dizi yardımıyla kendi
frekans bandına kıyasla daha geniş bir frekansa bandına yayılır.

Karıştırıcı güç

kısıtından dolayı geniş bir frekans bandına yayılan işareti daha az etkilemektedir.
FHSS tekniğinde ise gönderilen işaretin frekansı sözde rastgele bir dizi yardımıyla
sürekli değiştirilerek karıştırıcının etkisi azaltılmaktadır [37]. Karıştırma saldırılarına
karşı hüzme yönlendirme (beamforming) kullanılarak iletilen işaretler yetkili alıcı
üstünde yoğunlaştırılır ve alıcıda SNR değerinin artması sağlanabilir. Ayrıca alıcıda
yönlü anten kullanılarak karıştırıcının etkisini azaltmak mümkündür.
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Karıştırma

saldırılarına karşı dayanıklılığı arttırmanın etkili yollarından bir diğeri ise kanal
kodlama kullanmaktır.
Bu tez kapsamında yapılan çalışmalarda BJ, PBJ ve AJ saldırısı durumunda
karıştırıcının etkisini azaltabilmek için OFDM tekniğinin alternatifi olan OFDM-IM
tekniği kullanılmış ve detaylı performans incelemesi yapılmıştır. Bu tezde kullanılan
karıştırıcı türleri Bölüm 4.3’de açıklanmıştır. Ayrıca karıştırıcının etkisini azaltmak
için sistemde LDPC kodlama kullanılmıştır.

4.2 Saldırı Durumunda OFDM-IM’in Çalışma İlkeleri
OFDM-IM sisteminin blok gösterimi Şekil 4.1’ de yer almaktadır. Saldırı olduğu
durumda, saldırı olmadığı durumdan farklı olarak Şekil 3.1’de yer alan sistem
modeline karıştırıcı eklenmiştir. Saldırı olduğu durumda (3.9) numaralı denklemde
belirtilmiş olan frekans bölgesindeki giriş-çıkış ilişkisinde karıştırıcı eklenmektedir.
Bir OFDM sembolü boyunca kanalın sabit kaldığı ve CP uzunluğunu L’nin kanalın
derecesi ν’den büyük olduğu varsayımı altında karıştırıcı saldırısı durumunda frekans
bölgesindeki giriş-çıkış ilişkisi için aşağıdaki denklem yazılabilir:
yF (θ ) = x(θ )hF (θ ) + wF (θ ) + d(θ ) jF (θ ).

(4.1)

Burada θ = 1, . . . , N şeklindedir. jF (θ ) frekans bölgesindeki karıştırıcıyı belirtmektedir ve CN (0, N j,F ) dağılımlıdır. d(θ ) ise karıştırıcı katsayısıdır ve karıştırıcının
her bir alt taşıyıcıya saldırırken harcayacağı gücü ayarlamak için kullanılmaktadır.
Frekans bölgesinde bulunan kanal sönümleme katsayısı hF (θ ) ve gürültü wF (θ )
sırasıyla CN (0, 1) ve CN (0, N0,F ) dağılımlıdır. N0,F frekans bölgesindeki gürültünün
varyansını belirtmektedir ve zaman bölgesindeki gürültünün varyansı N0,T ile
arasındaki ilişki N0,F = NK N0,T şeklindedir [7].
Denklem (4.1)’de yer alan yF (θ ), x(θ ), hF (θ ), wF (θ ), d(θ ) ve jF (θ ) vektörel olarak
sırasıyla yF = [yT1,F yT2,F · · · yTg,F ]T , xF = [xT1 xT2 · · · xTg ]T , hF = [hT1,F hT2,F · · · hTg,F ]T ,
wF = [wT1,F wT2,F · · · wTg,F ]T ve d = [dT1 dT2 · · · dTg ]T biçiminde gösterilebilir. Denklem
(4.1) β . alt blok için aşağıdaki gibi yeniden yazılabilir (β = 1, . . . , g):
yβ ,F = Xβ ,F hβ ,F + wβ ,F + Dβ ,F jβ ,F .
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Şekil 4.1 : Saldırı durumunda OFDM-IM’in sistem modeli.
Burada Xβ ,F = diag(xβ ) ve Dβ ,F = diag(dβ ) şeklindedir. ML alıcı karar kuralı
aşağıdaki gibi ifade edilmektedir:
X̂β ,F = arg min ||yβ ,F − Xβ ,F hβ ,F ||2 .
Xβ ,F

(4.3)

4.3 Karıştırma Türleri
Bu başlık altında geniş bant karıştırma, kısmi bant karıştırma ve esnek karıştırma
incelenecek ve her biri için karıştırıcı katsayısının alabileceğini değerler verilecektir.
Karıştırıcı işaretin frekans bölgesindeki varyansı N j,F ile zaman bölgesindeki varyansı
N j,T arasındaki ilişki aşağıdaki gibi ifade edilmektedir:
N j,F =

K
N j,T .
Nρ

(4.4)

Burada karıştırıcı-işaret bant genişliği oranı,
ρ=

dc
N

(4.5)

biçiminde ifade edilirken, dc bir OFDM-IM sembolü için 0’dan farklı karıştırıcı
katsayısı d(θ ), θ = 1, . . . , N sayısını belirtmektedir ve 0 < ρ ≤ 1 şeklindedir.
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4.3.1 Geniş bant karıştırma (BJ)
BJ en basit karıştırma türüdür ve frekans bölgesinde bulunan tüm OFDM-IM alt
taşıyıcılarına eşit güçle saldırmaktadır. BJ saldırısının etkisi toplamsal Gauss gürültüsü
ile aynıdır ve sistemin gürültü tabanını (noise floor) arttırır. Frekans bölgesinde alınan
işareti etkileyen toplam toplamsal Gauss gürültüsünün varyansı N j,F + N0,F olur. (4.1)
numaralı denklemde tüm karıştırıcı katsayılarının 1 seçilmesi (d(θ ) = 1, θ = 1, . . . , N)
BJ durumuna denk gelmektedir. BJ durumunda ρ = 1 olduğu için N j,F ile N j,T
arasındaki ilişki aşağıdaki gibi ifade edilmektedir:
N j,F =

K
N j,T .
N

(4.6)

Burada K bir OFDM-IM bloğundaki toplam aktif alt taşıyıcı sayısını belirtmektedir.
4.3.2 Kısmi bant karıştırma (PBJ)
PBJ durumunda, karıştırıcı gücünü belirli bir frekans bölgesine odaklamaktadır ve
frekans bölgesinde hedef alınan OFDM-IM alt taşıyıcılarının bulunduğu kısıma,
gücünü eşit olarak dağıtıp saldırmaktadır. Bu durumda, OFDM-IM sistemi saldırı
altında olan ve olmayan şeklinde iki farklı frekans bandına sahiptir. Kısmi bant
karıştırıcı saldırdığı frekans bölgesini toplamsal Gauss gürültüsüne benzer şekilde
etkiler. Karıştırıcı-işaret bant genişliği oranı 0 < ρ < 1 şeklindedir. (4.1) numaralı
denklemde dc adet karıştırıcı katsayısının 1, kalan N − dc karıştırıcı katsayısının 0
seçilmesi PBJ durumuna denk gelmektedir. PBJ durumunda N j,F ile N j,T arasındaki
ilişki (4.4) numaralı denklemde tanımlandığı gibidir.
4.3.3 Esnek karıştırma (AJ)
AJ saldırısı da işareti toplamsal Gauss gürültüsü gibi etkilemektedir ve karıştırıcı
ortalama gücü sabit kalacak şekilde frekans bölgesinde bulunan OFDM-IM alt
taşıyıcılarının her birine farklı güçle saldırabilmektedir.

(4.4) ve (4.5) numaralı

eşitlikler esnek karıştırıcı için de geçerlidir ve 0 < ρ ≤ 1 şeklindedir. Esnek karıştırıcı
d(θ ) ≥ 0 katsayılarını kullanarak her bir alt taşıyıcıya farklı güçle saldırmaktadır
ve karıştırıcının ortalama gücünün sabit kalması için ||d||2 = Nρ güç koşulu
sağlanmalıdır. Bildiğimiz kadarıyla karıştırıcı modellemeye bu tarz bir yaklaşım ilk
kez bu tez çerçevesinde yapılmaktadır.
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4.4 Hata Performansı Analizi
Bu başlık altında saldırı durumundaki OFDM-IM sisteminin ortalama bit hata olasılığı
için yüksek SNR ve SJR değerlerinde sıkı olan bir üst sınır türetilmiştir. Basitlik
sağlamak için d = [dT1 dT2 · · · dTg ]T vektörünün elemanları dβ = [rβ rβ . . . rβ ]Tnx1 (β =
1, . . . , g) şeklinde tanımlanmıştır ve bu tanımın bir sonucu olarak, karıştırıcı rβ
katsayılarını ayarlayarak her bir alt bloğa farklı güçlerle saldırabilirken β . alt blokta yer
alan n adet alt taşıyıcıya eşit güçle saldırmaktadır. Sisteme saldırı olmadığı durumda
tüm rβ katsayıları 0’a eşitken, BJ durumunda ise tüm rβ katsayıları 1’e eşittir. PBJ
durumunda gρ adet rβ değeri 1’e eşit iken kalan rβ değerleri 0’a eşittir. AJ durumunda
rβ ≥ 0 şeklindedir ve güç koşulu sağlanmaktadır.
Belirli bir kanal altında ve karıştırıcı saldırısı olduğunda Xβ ,F iletilip X̂β ,F olarak hatalı
çözülmesi durumunda oluşacak koşullu PEP PJ (Xβ ,F → X̂β ,F |hβ ,F ) aşağıdaki gibi
ifade edilmektedir [42]:
PJ (Xβ ,F

v

u
u ||(Xβ ,F − X̂β ,F )hβ ,F ||2F
.
→ X̂β ,F |hβ ,F ) = Q t
2(rβ2 N j,F + N0,F )

[7]’de uygulanan adımlarla paralel şekilde Q(x) ≈

1 −x2 /2
12 e

+ 14 e−2x

(4.7)
2 /3

eşitliği

kullanıldıktan sonra koşullu PEP ifadesinin hβ ’ya göre beklenen değeri alınarak
PJ (Xβ ,F → X̂β ,F ) ifadesi aşağıdaki gibi bulunmuştur:
PJ (Xβ ,F → X̂β ,F ) ∼
=
Burada qJ1 =

1
,
4(rβ2 N j,F +N0,F )

1/4
1/12
+
.
J
det(In + q1 Rn A) det(In + qJ2 Rn A)

qJ2 =

1
,
3(rβ2 N j,F +N0,F )

(4.8)

Rn = E[hβ ,F hH
β ,F ], A = (Xβ ,F −

X̂β ,F )H (Xβ ,F − X̂β ,F ) şeklindedir ve In nxn boyutlu bir birim matristir.
Karıştırıcı saldırısı altında OFDM-IM sisteminin β . alt bloğuna ilişkin ortalama bit
hata olasılığının üst sınırı aşağıdaki gibi ifade edilmektedir [7]:
J
Pb,β
≤

1
p2 p X∑

β ,F

J,upper
.
∑ PJ (Xβ ,F → X̂β ,F )e(Xβ ,F , X̂β ,F ) = Pb,β

(4.9)

X̂β ,F

J,upper
Burada e(Xβ ,F , X̂β ,F ), Xβ ,F ve X̂β ,F arasındaki hatalı bit miktarını, Pb,β
karıştırıcı

saldırısı altında β . alt bloktaki ortalama bit hata olasılığı üst sınırını belirtmektedir.
OFDM-IM sisteminin ortalama bir hata olasılığı üst sınırı ise aşağıdaki gibi ifade
edilmektedir [43]:
PbJ

1 g J,upper
.
≤ ∑ Pb,β
g β =1
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(4.10)

BJ durumunda her bir alt blok birbirine denk PEP olayına sahip olduğu için sadece
ilk blok göz önüne alınıp β = 1 seçilerek (4.10) numaralı ifade aşağıdaki gibi
sadeleştirilebilir [7]:
J,upper
.
PbBJ ≤ Pb,1

(4.11)

Burada PbBJ , BJ durumunda OFDM-IM sisteminin ortalama bit hata olasılığını
göstermektedir.
PBJ durumunda (4.11) de dikkate alınarak (4.10) numaralı ifade aşağıdaki gibi
yazılabilir [9]:
NJ,upper
J,upper
+ ρPb,1
.
PbPBJ ≤ (1 − ρ)Pb,1

(4.12)

Burada PbPBJ PBJ durumunda OFDM-IM sisteminin ortalama bit hata olasılığını
NJ,upper
belirtmektedir. Pb,1
ise karıştırıcı saldırısı olmadığı durumda ilk alt bloktaki
NJ,upper
ortalama bit hata olasılığı üst sınırını belirtmektedir. Pb,1
, (4.8) ve (4.9) ifadeleri

kullanılarak ve rβ = r1 = 0 seçilerek hesaplanabilir. Kısmi bant karıştırıcı için ρ değeri
optimum seçilerek karıştırıcının sistemi daha çok bozması sağlanabilir. Optimum ρ
değeri aşağıdaki ifade ile bulunabilir:
NJ,upper
J,upper
ρ ∗ = arg max{(1 − ρ)Pb,1
+ ρPb,1
}.

(4.13)

ρ

4.5 Nümerik Sonuçlar
Bu bölümde, BJ, PBJ ve AJ durumunda OFDM-IM sistemi için BER bilgisayar
benzetimi sonuçları verilmektedir. Elde edilen sonuçlar için (3.8)’de yer alan frekans
seçici Rayleigh sönümlemeli kanal kullanılmıştır ve kanalın derecesi ν = 10 olarak
alınmıştır. İşaret-gürültü oranı SNR = Eb /N0,T şeklinde tanımlanmaktadır. Bit başına
harcanan enerji Eb = (N + L)/m [joule/bit] şeklindedir. SJR = Eb /N j,T şeklinde
tanımlanmaktadır. Vericide BPSK modülasyonu ve alıcıda demodülasyon işlemi için
(4.3)’te yer alan ML karar kuralı kullanılmıştır. Tüm benzetimlerde Çizelge 3.1’de
bulunan referans tablo kullanılmış, alt taşıyıcı sayısı N = 128, CP uzunluğu L = 16 ve
(n, k) = (4, 2) seçilmiştir. Bant verimliliği η =

m
N+L

[bit/sn/Hz] şeklindedir. Adil bir

kıyaslama olması için OFDM-IM ve OFDM’in bant verimlilikleri eşit alınmıştır. Pilot
işaret kullanmayan OFDM-IM ve OFDM sistemlerinin bant verimlilikleri η = 0.88
bit/sn/Hz’e eşittir.
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4.5.1 BJ durumundaki sonuçlar
Bu başlık altında BJ saldırısı durumda OFDM-IM sisteminin performansı incelenmiştir. Şekil 4.2’de BJ durumunda (ρ = 1) OFDM-IM tekniğinin BER performansı
farklı SJR değerleri için çizdirilmiştir. Şekil 4.2’ye baktığımızda OFDM-IM tekniğinin
BER performansının azalan SJR değeriyle kötüleştiği görülmektedir.

Üst sınır

(4.11) numaralı denkleme göre çizdirilmiştir ve artan SJR değeriyle daha sıkı (tight)
olmaktadır.

Şekil 4.2 : BJ durumunda OFDM-IM için BER performansını kıyaslanması.

Şekil 4.3’te BJ durumunda OFDM-IM ile OFDM tekniği farklı SJR değerleri için
BER performansı açısından kıyaslanmıştır. Şekil 4.3’te sürekli çizgiler OFDM-IM’in,
kesikli çizgiler ise OFDM’in BER performansını göstermektedir. Şekle baktığımızda
yüksek SJR değerlerinde OFDM-IM tekniğinin BER performansının OFDM’den daha
iyi olduğu görülmektedir. Düşük SJR değerlerinde ise OFDM’in BER performansı
OFDM-IM’e göre daha iyidir. Buradaki davranış Şekil 3.3 ile uyumludur ve sebebi
OFDM-IM’in sahip olduğu uzaklık spektrumudur.
4.5.2 PBJ durumundaki sonuçlar
Bu başlık altında PBJ saldırısı durumda OFDM-IM sisteminin performansı detaylı
olarak incelenmiş ve BJ durumu ile kıyaslanmıştır. (4.13) numaralı denklem Wolfram
Mathematica 11 ile belirli SNR ve SJR değerleri için çözdürülerek Çizelge 4.1’deki
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Şekil 4.3 : BJ durumunda OFDM-IM ve OFDM için BER performansının
kıyaslanması.

değerlere ulaşılmıştır. Çizelge 4.1’de SNR = 30 dB için OFDM-IM sisteminin BER
performansını en çok bozacak olan optimum ρ değerleri verilmiştir ve bu optimum
değerler üst sınır kullanılarak bulunduğu için benzetim sonuçlarıyla analitik sonuçlar
arasında küçük farklılıklar olabilir. Çizelge 4.1’de 6 dB’den küçük tüm SJR değerleri
için ρ ∗ = 1 olurken, 20 dB’den büyük tüm SJR değerleri için ise ρ ∗ = 1/32 olmaktadır.

Şekil 4.4 : PBJ durumunda (ρ = 0.5) OFDM-IM için BER performansı kıyaslanması.
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Çizelge 4.1 : SNR = 30 dB iken kısmi bant karıştırıcı için optimum ρ değerleri.
SJR [dB]
ρ∗
SJR [dB]
ρ∗

≤6
1
14
6/32

7
30/32
15
5/32

8
24/32
16
4/32

9
19/32
17
3/32

10
15/32
18
2/32

11
12/32
19
2/32

12
9/32
≥20
1/32

13
8/32

Şekil 4.4’te PBJ durumunda (ρ = 0.5) OFDM-IM tekniğinin BER performansı farklı
SJR değerleri için, üst sınır ise (4.12) numaralı ifadeye göre çizdirilmiştir. ρ =
0.5 olduğu için karıştırıcı, bandın yarısına saldırmaktadır ve aynı SJR değerinde
çalışan BJ’ye kıyasla kısmi bant karıştırıcı gücünü bandın tamamına değil yarısına
odaklamıştır. Şekil 4.4’e baktığımızda OFDM-IM tekniğinin BER performansının
azalan SJR değeriyle kötüleştiği görülmektedir. Ayrıca (4.12) numaralı ifadeye göre
çizdirilmiş teorik eğri yüksek SJR değerleri için daha sıkı bir üst sınır vermiştir.
Şekil 4.5’te farklı SJR değerleri için OFDM-IM tekniğinin BER performansı BJ ve PBJ
(ρ = 0.5) durumunda kıyaslanmıştır. Şekil 4.5’e göre yüksek SJR değerlerinde, yani
karıştırıcı gücünün işaret gücüne oranla düşük olduğu durumda, aynı SJR değeri için
PBJ BJ’ye kıyasla sistemin BER performansını daha fazla kötüleştirmektedir. Bunun
nedeni kısmi bant karıştırıcının düşük olan gücünü bandın tamamına yaymak yerine
bandın bir kısmına odaklayarak daha güçlü saldırmasıdır. Düşük SJR değerlerinde,
yani karıştırıcı gücünün işaret gücüne oranla yüksek olduğu durumda, aynı SJR değeri
için BJ PBJ’ye kıyasla sistemin BER performansını daha fazla kötüleştirmektedir.
Bunun nedeni geniş bant karıştırıcının yeterince yüksek olan gücünü tüm banda
yayarak işaretin tamamını bozmasıyken kısmi bant karıştırıcının yeterince yüksek olan
gücünü bandın tamamı yerine bandın bir kısmına odaklamasıdır.
Şekil 4.6 ile 4.9 arasında SJR = 5, 15, 25, 30 dB için farklı ρ değerlerinin BER
performansına etkisi incelenmiştir. Adil bir kıyaslama olması için hem BJ hem de
PBJ’nin ortalama güçleri birbirine eşit seçilmiştir. Bir başka deyişle N j,T ’nin değeri
her iki karıştırıcı türü için de aynıdır. Şekil 4.6’ya göre SJR = 5 dB iken, yani
sisteme saldıran karıştırıcı gücünün yüksek olduğu durumda, BJ (ρ = 1), PBJ’ye
göre sistemin BER performansını daha çok bozmaktadır. Bu sonuç SJR = 5 dB
için Çizelge 4.1’de yer alan ρ ∗ = 1 değeri ile de uyumludur. BJ’nin PBJ’ye göre
sistemin BER performansını daha kötü etkilemesinin sebebi karıştırıcı gücünün iletilen
işaretin gücüne oranla yeterince yüksek olmasıdır ve karıştırıcı, gücünü tüm iletim bant
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Şekil 4.5 : PBJ (ρ = 0.5) ve BJ (ρ = 1) durumunda OFDM-IM için BER
performansının kıyaslanması.
genişliğine eşit miktarda dağıtması sayesinde işareti yüksek oranda bozabilmektedir.
BJ durumunda karıştırıcı, gücünü daha verimli kullanmaktadır.

Şekil 4.6 : SJR = 5 dB için farklı ρ değerlerinin OFDM-IM sisteminin BER
performansına etkisinin kıyaslanması (Benzetim sonuçları).

Şekil 4.7’ye göre SJR = 15 dB iken BJ veya PBJ saldırısı altındaki OFDM-IM
sisteminin BER performansı birbirine yakın olmaktadır. SJR değeri arttıkça, diğer
bir deyişle karıştırıcı gücünün işaret gücüne kıyasla azaldığı durumda, PBJ BJ’ye
göre sistemin BER performansını daha kötü etkilemektedir.
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Çizelge 4.1’e göre

Şekil 4.7 : SJR = 15 dB için farklı ρ değerlerinin OFDM-IM sisteminin BER
performansına etkisinin kıyaslanması (Benzetim sonuçları).
SJR = 15 dB için ρ ∗ = 5/32’dir. Fakat benzetim sonuçlarına baktığımızda ρ = 8/32
değerinin ρ ∗ = 5/32 değerine göre BER performansını biraz daha fazla bozduğu
gözlemlenmektedir. Bunun sebebi (4.13) numaralı denklemde optimum ρ değerini
bulmak için sistemin tam (exact) bit hata olasılığı yerine sistemin bit hata olasılığının
üst sınırının kullanılmasıdır.
Şekil 4.8’de SJR = 25 dB iken farklı ρ değerleri için sistemin BER performansı
verilmiştir. Örneğin BER = 10−3 değerinde PBJ (ρ = 4/32) durumunda BJ durumuna
göre sistemin performansı 7 dB daha kötüdür. Geniş bant karıştırıcı iletilen işarete
kıyasla düşük olan toplam gücünü tüm frekans bandına yaydığından dolayı BJ
durumunda sistemin BER performansı PBJ’ye göre daha iyi olmaktadır. Ayrıca Şekil
4.8’de yer alan benzetim sonuçlarına göre sistemin BER performansını en çok bozan
kısmi bant karıştırıcının karıştırıcı-işaret bant genişliği oranı ρ = 1/32’dir ve bu sonuç
Çizelge 4.1’de SJR = 25 dB için verilen sonuçla uyumludur.
Şekil 4.9’da SJR = 30 dB için SNR değeri 5-20 dB arasında iken BJ ve PBJ
durumlarında OFDM-IM sisteminin BER performansı neredeyse birbirine eşit
çıkmaktadır. Bunun sebebi yüksek SJR ve düşük SNR bölgesinde Gauss gürültüsünün
performansa etkisinin karıştırıcının performansa etkisine göre çok daha baskın
olmasıdır.
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Şekil 4.8 : SJR = 25 dB için farklı ρ değerlerinin OFDM-IM sisteminin BER
performansına etkisinin kıyaslanması (Benzetim sonuçları).

Şekil 4.9 : SJR = 30 dB için farklı ρ değerlerinin OFDM-IM sisteminin BER
performansına etkisinin kıyaslanması (Benzetim sonuçları).
Şekil 4.10’da bulunan teorik eğriler (4.10) numaralı ifadeye göre çizdirilmiştir. Şekil
4.10’dan görüldüğü gibi üst sınır artan SNR ve SJR değerleriyle beraber benzetim
sonuçlarına yaklaşmaktadır.
4.5.3 AJ durumundaki sonuçlar
Bu bölümde AJ saldırısı durumda OFDM-IM sisteminin BER performansı incelenmiştir. Şekil 4.11’de bulunan teorik eğriler (4.10) numaralı ifadeye göre çizdirilmiştir
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SJR = 10 dB

SJR = 20 dB

SJR = 30 dB

Şekil 4.10 : Farklı ρ ve SJR değerleri için ortalama bit hata olasılığı üst sınırı.

SJR=20 dB

SJR=30 dB

Şekil 4.11 : Farklı ρ ve SJR değerleri için ortalama bit hata olasılığı üst sınırı.
ve artan SNR ve SJR değerleriyle birlikte benzetim sonuçlarına yaklaşmaktadır. Şekil
4.11’de AJ iki farklı senaryo için incelenmiştir. AJ1 olarak adlandırılan ilk senaryoda
p
p
rβ katsayıları r1 = r2 = . . . = r16 = 2/3, r17 = r18 = . . . = r32 = 4/3 şeklinde
seçilirken AJ2 olarak adlandırılan ikinci senaryoda rβ katsayıları r1 = r2 = . . . = r8 =
p
p
2/3, r9 = r10 = . . . = r16 = 4/3, r17 = r18 = . . . = r32 = 0 şeklinde seçilmiştir.
AJ1 senaryosu için ρ = 1 olurken AJ2 senaryosu için ρ = 0.5 olmaktadır. Seçilen rβ
katsayıları karıştırıcının ortalama gücünün sabit kalması için gerekli olan ||d||2 = Nρ
koşulunu sağlamaktadır. AJ1 senaryosunda karıştırıcı son 16 alt bloğa ilk 16 alt bloğa
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oranla 2 kat güçle saldırmaktadır. AJ2 senaryosunda ise karıştırıcı son 16 alt bloğa
saldırmazken, ilk 16 alt bloğun 9, 10, . . . , 16 numaralı alt bloklarına 1, 2, . . . , 8 numaralı
alt bloklarına oranla iki kat güçle saldırmaktadır.
Şekil 4.11’e göre esnek karıştırıcının tüm banda saldırdığı AJ1 senaryosu ile BJ
saldırısı altındaki işaretin BER performansı neredeyse aynıdır. Benzer şekilde esnek
karıştırıcının bandın yarısına saldırdığı AJ2 senaryosu ile PBJ (ρ = 0.5) saldırısı
altındaki işaretin BER performansı da neredeyse aynıdır. Fakat, AJ sistemde kritik
bilgi taşıyan alt taşıyıcılar olduğunda bu alt taşıyıcılara odaklanarak sistemi BJ ve
PBJ’ye oranla çok daha fazla bozabilir.
4.5.4 Kusurlu kanal bilgisi durumundaki sonuçlar
Şekil 4.12’de kusurlu kanal bilgisi durumunda BJ saldırısı altında OFDM-IM
sisteminin BER performansı verilmektedir. Şekil 4.12’de saldırı altındaki OFDM-IM
sistemini ideal olmayan durumlarda inceleyebilmek için sistemde pilot işaret
kullanılmamış, kanala kestirim hatası eklenmiştir. Bu amaçla kanal kestirim hatası
aşağıdaki gibi modellenmiştir [7]:
h00F = hF + ε .

(4.14)

Burada hF frekans bölgesindeki kanal sönümleme katsayılarını belirtirken, ε ise kanal
kestirim hatasını belirtmektedir ve E{εε ε H } = (N0,F + N j,F )In kovaryans matrisine
sahiptir.

ε vektörünün elemanları birbirinden ve hF vektörünün elemanlarından

bağımsız ve CN (0, N0,F + N j,F ) dağılımlıdır. Şekil 4.12’ye göre beklenildiği gibi ICSI
durumundaki BER performansı mükemmel kanal durum bilgisi (perfect channel state
information, PCSI) durumundaki BER performansına göre daha kötüdür. Örneğin
BER = 10−2 iken sırasıyla SJR = 30 dB ve 20 dB değerlerinde ICSI durumunda
sistemin BER performansı PCSI durumuna göre yaklaşık 2 dB ve 2.5 dB daha kötüdür.
Şekil 4.13’te, Bölüm 3.3’te bahsedildiği şekilde sisteme pilot işaret eklenmiş ve kanal
tahmini için LS ve LMMSE algoritmaları kullanıldığı durumda karıştırıcı saldırısı
(SJR = 20 dB) altındaki OFDM-IM tekniğinin BER performansı verilmektedir.
LMMSE algoritması için (3.16) numaralı denklem kullanılmıştır. Sistemde blok tipi
pilot işaret kullanılmaktadır ve her iki OFDM-IM sembolünden biri pilot işaret diğeri
ise bilgi bitleri için ayrılmıştır. Şekil 3.2’de pilot işaretlerin yerleşimi görülmektedir.
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SJR=10 dB

SJR=20 dB

SJR=30 dB

Şekil 4.12 : Farklı SJR değerleri için hatalı kanal kestirimi durumunda BER
performansı (Benzetim sonuçları).

Şekil 4.13 : Karıştırıcı (SJR = 20dB) ve kanal kestirimi durumunda OFDM-IM için
BER performansı kıyaslaması (Sistemde pilot işaretler kullanılarak kanal
kestirimi yapılmıştır).
Şekil 4.13’te BER performansı karıştırıcının sadece bilgi işaretine saldırdığı durumda
turuncu renkle, sadece pilot işarete saldırdığı durumda siyah renkle ve hem pilot
hem de bilgi işaretine saldırdığı durumda mavi renkle gösterilmiştir. Sadece pilot
veya bilgi işaretine saldıran geniş bant karıştırıcı ile hem pilot hem de bilgi işaretine
saldıran geniş bant karıştırıcının ortalama güçleri eşit varsayılmıştır. Örneğin ilk
OFDM sembolü boyunca sadece pilot işarete saldıran karıştırıcının harcadığı toplam
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güç hem pilot hem de bilgi işaretine saldıran karıştırıcının harcadığı toplam gücün 2
katıyken, ikinci OFDM sembolü boyunca sadece pilot işaretine saldıran karıştırıcının
harcadığı toplam güç 0’dır. Hem pilot hem de bilgi işaretine saldıran karıştırıcı ilk
ve ikinci OFDM sembollerine eşit güçle saldırmaktadır. Şekil 4.13’e göre LMMSE
algoritması LS algoritmasına göre daha iyi çalışmaktadır ve sadece pilot işarete saldırı
durumunda LMMSE algoritması sayesinde OFDM-IM sisteminin BER performansı
diğer saldırı durumlarına göre çok daha iyi olmaktadır. Eğer pilot işaret daha seyrek
gönderilirse sadece pilot işarete saldıran karıştırıcı ortalama gücü sabit kalacak şekilde
toplam gücünü pilot işarete odaklayıp BER performansı daha da kötüleştirecektir.
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5. SALDIRI DURUMUNDA LDPC KODLAMALI OFDM-IM

Bu başlık altında karıştırma saldırısı durumunda LDPC kodlamalı OFDM-IM
sisteminin performansı OFDM ile kıyaslamalı bir şekilde LDPC kod çözücüde
farklı algoritmalar kullanıldığında, farklı kod oranları ve kod sözcük uzunlukları
kullanıldığında bilgisayar benzetimleri yardımıyla detaylı bir şekilde incelenmiştir.
Ayrıca OFDM-IM için logaritmik olabilirlik oranı hesabı araştırılmıştır.

5.1 Sistem Modeli
LDPC kodlamalı OFDM-IM sisteminin blok gösterimi Şekil 5.1’de yer almaktadır.
Kodlamasız sistemde her iletim aralığında bir OFDM-IM bloğu ile m adet bilgi biti
gönderilirken, kodlamalı sistemde bir OFDM-IM bloğu ile m adet kodlanmış bit
gönderilmektedir. Şekil 4.1’de yer alan kodlamasız OFDM-IM sistem modelinden
farklı olarak vericide ve alıcıda sırasıyla g × n boyutlu blok serpiştirici ve geri blok
serpiştirici bulunmaktadır. Sistemde serpiştirici kullanılmasının amacı bir alt blokta
bulunan alt taşıyıcılara etki eden kanal sönümleme katsayılarının birbirinden bağımsız
olmasını sağlamaktır [44].
OFDM-IM blok üreteci alt blokları birleştirip blok serpiştiriciye gönderilecek olan
vektörü oluşturmaktadır. Bu vektör aşağıdaki gibi ifade edilmektedir:
xF = [x(1) x(2) . . . x(N)]T = [xT1 xT2 · · · xTg ]T .

(5.1)

Burada x(θ ) ∈ {0, S} ve θ = 1, . . . , N şeklindedir. Blok serpiştirici xF vektörünün
elemanlarını kullanarak g × n boyutlu bir matrisi satır satır doldurulup sütun
sütun okuyarak serpiştirilmiş x̃F = [x̃(1) x̃(2) . . . x̃(N)]T = [x̃T1 x̃T2 · · · x̃Tg ]T vektörünü
oluşturmaktadır. Blok serpiştirici çıkışından sonra yapılacak işlemler sırasıyla x̃F
vektörünün IFFT’sini alma, CP ekleme, paralelden seriye dönüşüm yapma ve işareti
sayısaldan analoğa çevirme adımları kodlamasız OFDM-IM ile aynıdır.
Bir OFDM sembolü boyunca kanalın sabit kaldığı ve CP uzunluğu L’nin kanalın
derecesi ν’den büyük olduğu varsayımı altında, alıcıda FFT işleminden sonra β . alt
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Şekil 5.1 : LDPC kodlamalı OFDM-IM sistem modeli.
l

blok için frekans bölgesindeki giriş-çıkış ilişkisi aşağıdaki gibi ifade edilebilmektedir:
ỹβ ,F = X̃β ,F hβ ,F + wβ ,F + Dβ ,F jβ ,F .

(5.2)

Burada X̃β ,F = diag(x̃β ), Dβ ,F = diag(dβ ) ve β = 1, . . . , g şeklindedir. Blok geri
serpiştiricinin çıkışındaki vektör ise aşağıdaki gibi ifade edilmektedir:
yβ ,F = Xβ ,F h̆β ,F + w̆β ,F + D̆β ,F j̆β ,F .

(5.3)

Burada h̆β ,F , w̆β ,F , D̆β ,F ve j̆β ,F sırasıyla hβ ,F , wβ ,F , Dβ ,F ve jβ ,F ’nin geri serpiştirilmiş versiyonlarıdır.

Alıcı kısımdaki geri serpiştirme işleminden sonra,

OFDM-IM blok ayırıcı, aldığı işareti alt bloklara ayırarak LLR hesaplayıcı bloğuna
göndermektedir. LLR hesaplayıcı her bir alt blokla taşınan p bit için LLR değerlerini
hesaplayıp LDPC kod çözücüye göndermektedir. LDPC kod çözücüde yumuşak
kararlı çözüm yöntemleri kullanılmaktadır [45], [46].

5.2 OFDM-IM için LLR Hesabı
Bu başlık altında yapılan LLR hesabı için [27] numaralı kaynak temel alınmıştır.
LLR hesaplayıcı gönderilen bilgi bitlerinin sonsal (a posteriori) olasılıklarının oranının
logaritmasını hesaplamak için kullanılmaktadır. Bir alt blokta bulunan n adet alt
taşıyıcı birbiriyle bağlantılı olduğu için alıcıda bir alt blokla taşınan p bite ait LLR
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değerleri ilgili alt bloktan alınan tüm işaretler üzerinden hesaplanmaktadır.

n=

4, k = 2 için olası aktif indis kombinasyonları (AIK) Çizelge 5.1’de verilmiştir.
ϒ = {ϒ1 , ϒ2 , . . . , ϒ2 p1 } alt bloklardaki olası AIK kümesini belirtmektedir. Burada
ϒα AIK kümesinin α. elemanını göstermektedir ve ϒα = {i1 , . . . , ik } olarak tanımlıdır
(α = 1, . . . , 2 p1 ).
AIK kümesinde l. biti 0 olan elemanların oluşturduğu alt küme ϒl,0 , l. biti 1 olan
elemanların oluşturduğu alt küme ise ϒl,1 olarak tanımlansın. Burada l = 1, . . . , p1
şeklindedir ve p1 indisle taşınan bit miktarını belirtmektedir.

Örneğin Çizelge

5.1’e göre AIK kümesinde ilk biti 0 olan elemanların oluşturduğu alt küme ϒ1,0 =
{ϒ1 , ϒ2 }, ilk biti 1 olan elemanların oluşturduğu alt küme ϒ1,1 = {ϒ3 , ϒ4 }, 2. biti
0 olan elemanların oluşturduğu alt küme ϒ2,0 = {ϒ1 , ϒ3 }, 2. biti 1 olan elemanların
oluşturduğu alt küme ϒ2,1 = {ϒ2 , ϒ4 } şeklindedir.
Çizelge 5.1 : n = 4, k = 2 için olası aktif indis kombinasyonları.
ϒα
ϒ1
ϒ2
ϒ3
ϒ4

AIK
[1, 2]
[2, 3]
[3, 4]
[1, 4]

Bitler
00
01
10
11

S k denklem (3.4)’te yer alan tüm olası modülasyonlu semboller vektörü sβ ’ların
kümesini belirtmek üzere S k kümesinde z. biti 0 olan elemanların oluşturduğu alt küme
k , z. biti 1 olan elemanların oluşturduğu alt küme ise S k olarak tanımlanmaktadır.
Sz,0
z,1

Bir alt blokla taşınan p1 indis bitleri içindeki l. bit, bϒ,l , için sonsal olasılık aşağıdaki
gibi hesaplanır:

p bϒ,l = λ |yβ ,F ∝

∑ ∑

p(yβ ,F |xβ ),

λ = 0, 1,

l = 1, · · · , p1 .

(5.4)

xβ ∈ϒl,λ sβ ∈S k

Burada olası işaret vektörlerinin önsel olasılıkları (a priori) birbirine eşit olduğu
için hesaplamaya dahil edilmemiştir [27]. Alt taşıyıcılar birbirine dik olduğu için
p(yβ ,F |xβ ) aşağıdaki gibi hesaplanabilir:



p(yβ ,F |xβ ) = p yβ ,F (1)|xβ (1) p yβ ,F (2)|xβ (2) · · · p yβ ,F (n)|xβ (n) .
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(5.5)

β . alt blokta bulunan u. alt taşıyıcı için olabilirlik olasılığı aşağıdaki gibi ifade
edilmektedir:

p yβ ,F (u)|xβ (u) =

yβ ,F (u) − h̆β ,F (u)xβ (u)
1
exp
−
π(d˘β2 (u)N j,F + N0,F )
d˘β2 (u)N j,F + N0,F

2!

.
(5.6)

Burada u = 1, · · · , n şeklindedir ve yβ ,F (u), xβ (u), d˘β (u), ve h̆β ,F (u) sırasıyla
yβ ,F , xβ , d̆β , ve h̆β ,F vektörlerinin u. elemanlarını belirtmektedir. (d˘β2 (u)N j,F + N0,F )
ifadesi her bir alt taşıyıcıya etki eden Gauss gürültüsü ve karıştırıcının varyanslarının
toplamını belirtmektedir. bϒ,l için LLR aşağıdaki gibi hesaplanır:


p bϒ,l = 0|yβ ,F
.
L bϒ,l = ln
p bϒ,l = 1|yβ ,F

(5.7)

Aktif alt taşıyıcıların indisi alıcıda bilinmediği için modülasyonlu işareti belirleyen
bitlerin LLR değerleri hesaplanırken AIK kümesinin tüm elemanları dikkate
alınmalıdır. bS,z modülasyonlu işaretin z. bitini göstermek üzere sonsal olasılık (5.4)’e
benzer şekilde

p bS,z = λ |yβ ,F ∝

∑ ∑

p(yβ ,F |xβ ),

λ = 0, 1,

z = 1, · · · , p2

(5.8)

xβ ∈ϒ sβ ∈S k

z,λ

olarak hesaplanabilir. bS,z için LLR aşağıdaki gibi hesaplanır:


p bS,z = 0|yβ ,F
.
L bS,z = ln
p bS,z = 1|yβ ,F

(5.9)

5.3 Benzetim Sonuçlarının Yorumlanması
Bu bölümde, ele alınan kodlamalı sistem için bit hata oranı bilgisayar benzetimi
sonuçları verilmektedir.

Kanalın, frekans seçici Rayleigh sönümlemeli olduğu

varsayılmıştır ve kanalın derecesi ν = 10 olarak alınmıştır. Bu başlık altında incelenen
tüm benzetimlerde OFDM-IM için alıcı ve vericide serpiştirici kullanılmıştır. SJR =
Eb /N j,T şeklinde tanımlanmaktadır. Sistemdeki bit başına harcanan ortalama enerji
Eb =

N+L
mR

[Joule/bit] şeklindedir.

Burada N, L, m ve R sırasıyla bir OFDM-IM

bloğunda bulunan toplam alt taşıyıcı sayısını, CP uzunluğunu, bir OFDM-IM
bloğu ile taşınan toplam bit sayısını ve kodlama oranını göstermektedir.
verimliliği η =

mR
N+L

[bit/sn/Hz] şeklindedir.

Bant

Vericide LDPC kodlama ve BPSK

modülasyonu kullanılmış, alt taşıyıcı sayısı N = 128, CP uzunluğu L = 16 seçilmiştir.
Sistemde sırasıyla R = 3/4 ve R = 1/2 oranına sahip WiMAX standartlarında yer
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alan (576, 432) ve (2304, 1152) LDPC kodları ile R = 1/2 oranına sahip dijital
video yayını standartlarında (digital video broadcasting standard, DVB-S.2) yer alan
(64800, 32400) LDPC kodu kullanılmıştır.
Alıcıda LDPC kod çözücü bloğunda Log-SPA ve karmaşıklığı Log-SPA’ya göre daha
düşük olan Log-Min-Sum ve Att-Log-Min-Sum algoritmaları kullanılmıştır ve tüm
benzetimlerde iterasyon sayısı 50 seçilmiştir. Optimuma yakın performansa ulaşabilen
Att-Log-Min-Sum ve Log-Min-Sum algoritmaları ile kontrol düğümleri güncellemesi
basitleştirilmiş ve işlem yükü azaltılmıştır [45]. Log-Min-Sum algoritmasında kontrol
düğümleri güncellemesi için kullanılan basitleştirilmiş eşitlik kaynak [45]’te (8)
numaralı denklem ile verilmiştir.

Att-Log-Min-Sum için zayıflama katsayısı 0.8

seçilmiştir.
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Şekil 5.2 : BJ için efektif SNR.
Şekil 5.2’de işaretin gücünün gürültü ve karıştırıcının gücüne oranı olarak tanımlanan
efektif işaret-gürültü oranı
Eb
N0,T +N j,T

≤ SJR =

Eb
N j,T

Eb
N0,T +N j,T

çizelgesi BJ için verilmiştir.

Efektif SNR

sisteme saldıran karıştırıcının gücü ile sınırlanmış durumdadır.

5.3.1 Kodlamasız durum
Şekil 5.3’te kodlamasız durumda OFDM-IM’de n ve k parametrelerinin BER
performansına etkisi incelenmiştir. Sistemde serpiştirici kullanılmaktadır. Şekil 5.3’te
hem (n, k) = (2, 1) hem de (n, k) = (4, 2) parametreleri için bant verimliliği η = 0.88
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bit/sn/Hz’e eşittir. Düşük ve orta SNR bölgesinde (n, k) = (2, 1) durumunda BER
performansı (n, k) = (4, 2) durumuna göre daha iyidir. Ayrıca sisteme BJ saldırısı
olduğu durumda da (n, k) = (2, 1) ile (n, k) = (4, 2)’ye göre daha iyi bir sonuca
ulaşılmaktadır. Bu başlıkta düşük ve orta SNR bölgesindeki üstünlüğünden dolayı
(n, k) = (2, 1) parametreleri LDPC kodlamalı sistemde tercih edilmiştir.
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Şekil 5.3 : (n, k) = (2, 1) ve (n, k) = (4, 2) için BER performansı kıyaslanması
(OFDM-IM, BJ, Kodlamasız).
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Şekil 5.4 : OFDM-IM ve OFDM için BER performansı kıyaslanması ((n, k) = (2, 1),
BJ, Kodlamasız).
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Şekil 5.4’te kodlamasız sistemde (n, k) = (2, 1) parametrelerinin kullanıldığı durumda
OFDM-IM ile OFDM’in BER performansı BJ saldırısı altında incelenmiştir. Hem
OFDM-IM hem de OFDM’in bant verimliliği η = 0.88 bit/sn/Hz’e eşittir. Sistemde
serpiştirici kullanılmaktadır. OFDM-IM’in BER performansı hem saldırı olmadığı
durumda hem de saldırı durumunda OFDM’den daha iyidir. Artan SJR değeriyle
birlikte OFDM-IM’in OFDM’e olan üstünlüğü de artmaktadır.
5.3.2 Optimum ve optimum olmayan LLR performanslarının yıyaslanması
Şekil 5.5’te optimum ve optimum olmayan LLR değerlerinin kullanıldığı durumlar
için BJ saldırısı altında OFDM-IM’in BER performansı incelenmiştir.

(n, k) =

(4, 2) şeklinde seçilmiştir. Sistemde R = 1/2 oranlı WiMAX kodu kullanılmıştır
ve sistemin bant verimliliği η = 0.44 bit/sn/Hz’e eşittir. Optimum olmayan LLR
durumunda alıcıya gelen OFDM-IM bloğu ML algoritması ile çözülmektedir. ML
algoritması çıkışındaki 0 bitleri için −c, bir bitleri için c LLR değeri olarak
atanmaktadır. Burada c pozitif bir reel sayıdır ve yapılan benzetimlerde SNR ve
SJR’dan bağımsız olarak c = 3.69 seçilmiştir. Burada c değerini seçebilmek için
MATLAB’in comm.PSKDemodulator yapısıyla bir demodülatör oluşturulmuş ve ML
alıcı çıkışındaki 0 ve 1 bitleri sırasıyla -1 ve 1 olarak oluşturulan bu demodülatörün
girişine gönderilmiştir. Demodülatör girişinde -1 ve 1 olduğunda sırasıyla çıkışında
-3.69 ve 3.69 LLR değerleri gözükmektedir. Bu nedenle c = 3.69 seçilmiştir. Optimum
LLR değeri ise (5.7) ve (5.9) numaralı denklemler kullanılarak hesaplanmıştır. Şekil
5.5’e göre BER = 10−2 ve SJR = 10 dB değerinde optimum LLR kullanıldığı
durumda optimum olmayan LLR değerlerinin kullanıldığı duruma göre sistemin BER
performansı yaklaşık olarak 6 dB daha iyidir.
5.3.3 Kodlamalı ve kodlamasız kıyaslaması
Şekil 5.6, 5.7 ve 5.8’de kodlamasız ve kodlamalı durum için BJ saldırısı altında
OFDM-IM’in BER performansı incelenmiştir. (n, k) = (2, 1) şeklinde seçilmiştir.
Sırasıyla Şekil 5.6, 5.7 ve 5.8’de R = 1/2 oranlı DVB-S.2 kodu, R = 1/2 oranlı
WiMAX kodu ve R = 3/4 oranlı WiMAX kodu kullanılmıştır. Şekil 5.6 ve 5.7’de
sistemin bant verimliliği η = 0.44 bit/sn/Hz’e eşitken Şekil 5.8’de sistemin bant
verimliliği η = 0.66 bit/sn/Hz’e eşittir.
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Şekil 5.5 : Optimum ve optimum olmayan LLR için BER performansı kıyaslanması
(OFDM-IM, (n, k) = (4, 2), BJ, WiMAX, R = 1/2).
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Şekil 5.6 : Kodlamalı ve kodlamasız OFDM-IM için BER performansı kıyaslanması
((n, k) = (2, 1), BJ, DVB-S.2, R = 1/2).
Beklenildiği gibi daha büyük kod sözcük uzunluğu ve düşük kodlama oranları kullanıldığı zaman OFDM-IM’in karıştırıcı saldırılarına karşı dayanaklılığı artmaktadır.
Kodlamasız durumda SJR = 6 dB için BER = 0.0479 değerinde hata katı oluşurken
Şekil 5.6’da SJR = 6 dB için DVB-S.2 kodu kullanıldığı durumda SNR = 10 dB için
BER ∼
= 10−6 civarında bir değer almaktadır. Şekil 5.7’de SJR = 6 dB için R = 1/2
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oranlı WiMAX kodu kullanıldığı durumda SNR = 14 dB’de BER ∼
= 10−4 civarında bir
değer almaktadır ve artan SNR değeriyle birlikte BER performansı iyileşmektedir.
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Şekil 5.7 : Kodlamalı ve kodlamasız OFDM-IM için BER performansı kıyaslanması
((n, k) = (2, 1), BJ, WiMAX, R = 1/2).
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Şekil 5.8 : Kodlamalı ve kodlamasız OFDM-IM için BER performansı kıyaslanması
((n, k) = (2, 1), BJ, WiMAX, R = 3/4).
Şekil 5.2’de verilen efektif SNR çizelgesine göre SNR değeri artmaya devam etse
dahi sisteme saldırı olduğundan dolayı belirli bir SNR değerinden sonra efektif SNR
değerinde büyük bir artış olmayacaktır. Bir başka deyişle, Şekil 5.2’de örneğin SJR
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= 6 dB için kabaca SNR = 20 dB değerinden sonra artmaya devam etse dahi efektif
SNR çok fazla değişmeyeceğinden dolayı BER performansında hata katı görülecektir.
Bu nedenle Şekil 5.7’de SJR = 6 dB için SNR = 20 dB değerinden sonra hata katı
oluşacaktır.
Şekil 5.8’de yüksek kodlama oranı kullanıldığı için SJR = 6 dB değerinde
saldırı altındaki OFDM-IM sisteminin BER performansı kodlama ile çok fazla
iyileşmemektedir. SJR = 10, 15, 20 dB değerlerinde ise LDPC kodlama sayesinde
OFDM-IM sistemi BJ saldırısına karşı dayanıklılığı arttırılmıştır. Şekil 5.8’de SJR = 8
dB için kabaca SNR = 26 dB değerinden sonra hata katı görülmektedir. Hata katının
sebebi Şekil 5.2’de verilen çizelgede SJR = 8 dB için SNR = 26 dB değerinden sonra
efektif SNR değerindeki artışın azalmasıdır.
5.3.4 Farklı kodların kıyaslanması
Şekil 5.9’da Şekil 5.6 ve Şekil 5.7’de kullanılan R = 1/2 oranlı DVB-S.2 kodu ile
WiMAX kodu kıyaslanmıştır. Kodlama oranları aynı olmasına rağmen DVB-S.2’nin
WiMAX’e göre kod sözcük uzunluğu daha büyük olduğu için hem saldırı olduğu hem
de olmadığı durumlarda DVB-S.2 kodunun kullanıldığı sistemin BER performansı
WiMAX kullanılan sisteme göre daha iyi olmaktadır. Şekil 5.9’da azalan SJR değeriyle
birlikte DVB-S.2 ile WiMAX arasındaki BER performans farkı artmaktadır. Örneğin
BER = 10−2 değerinde sırasıyla SJR=15 dB ve SJR=6 dB için DVB-S.2 WiMAX’ten
yaklaşık olarak 1 dB ve 2.5 dB daha iyidir.
Şekil 5.10’da sırasıyla Şekil 5.7 ve Şekil 5.8’de kullanılan R = 1/2 oranlı ve R =
3/4 oranlı WiMAX kodları kıyaslanmıştır. R = 1/2 oranlı WiMAX kodunun R =
3/4 oranlı WiMAX koduna göre hem kodlama oranı daha düşük hem de kod sözcük
uzunluğu daha büyük olduğu için bu kodun kullanıldığı OFDM-IM sisteminin BER
performansı daha iyidir. Şekil 5.10’da görüldüğü gibi azalan SJR değeriyle birlikte R =
1/2 oranlı WiMAX kodu ile R = 3/4 oranlı WiMAX kodu arasındaki BER performans
farkı artmaktadır.
5.3.5 OFDM-IM için PBJ ve BJ kıyaslaması
Şekil 5.11’de OFDM-IM sistemine PBJ ve BJ saldırısı olduğu durumda sistemin BER
performansı incelenmiştir. (n, k) = (2, 1) şeklinde seçilmiştir. Sistemde R = 3/4 oranlı
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Şekil 5.9 : WiMAX ve DVB-S.2 için BER performansı kıyaslanması (OFDM-IM,
(n, k) = (2, 1), BJ, R = 1/2).
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Şekil 5.10 : R = 1/2 ve R = 3/4 için BER performansı kıyaslanması (OFDM-IM,
(n, k) = (2, 1), BJ, WiMAX).
WiMAX kodu kullanılmıştır ve sistemin bant verimliliği η = 0.66 bit/sn/Hz’e eşittir.
ρ = 0.5’tir ve kısmi bant karıştırıcı her bir OFDM-IM bloğunun ilk 64 alt taşıyıcısına
saldırmaktadır. Şekil 5.11’de görüldüğü gibi, SJR değeri azaldıkça BJ, PBJ’ye göre
sistemin BER performansını daha fazla bozmaktadır. Özellikle düşük SJR değerlerinde
BJ saldırısı altındaki OFDM-IM sisteminin PBJ saldırısı altındaki sisteme göre daha
kötü BER performansına sahip olmasının nedenlerinden biri düşük SJR bölgesinde
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Şekil 5.11 : PBJ ve BJ için BER performansı kıyaslanması (OFDM-IM,
(n, k) = (2, 1), ρ=0.5, WiMAX, R = 3/4).
karıştırıcının gücünü tüm banda yaymasına rağmen yeteri kadar güçlü olmasıdır. Aynı
zamanda kısmı bant karıştırıcı bir OFDM-IM bloğunun yarısına saldırmadığı için
LDPC kod çözücüde kullanılan iteratif yapı sayesinde sistemin BER performansı BJ
saldırısı durumuna göre daha iyi olmaktadır. Özetle LDPC kodlu OFDM-IM sistemi
PBJ’ye karşı daha dayanıklıdır.
5.3.6 OFDM-IM ve OFDM kıyaslaması
Şekil 5.12, Şekil 5.13 ve Şekil 5.14’te BJ saldırısı altında LDPC kodlanmış OFDM-IM
ve OFDM’in BER performansı kıyaslanmıştır. OFDM-IM için (n, k) = (2, 1) şeklinde
seçilmiştir. Sırasıyla Şekil 5.12, Şekil 5.13 ve Şekil 5.14’te R = 1/2 oranlı DVB-S.2
kodu, R = 1/2 oranlı WiMAX kodu ve R = 3/4 oranlı WiMAX kodu kullanılmıştır.
Şekil 5.12 ve Şekil 5.13’te hem OFDM-IM hem de OFDM sistemin bant verimliliği
η = 0.44 bit/sn/Hz’e eşitken Şekil 5.14’te hem OFDM-IM hem de OFDM sistemin
bant verimliliği η = 0.66 bit/sn/Hz’e eşittir. OFDM-IM sisteminde bir alt blokta
bulunan alt taşıyıcılara etki eden kanal sönümleme katsayılarının birbirinden bağımsız
olmasını sağlamak için serpiştirici kullanılmaktadır. Fakat OFDM’de alt blok kavramı
olmadığı için serpiştirici kullanmaya gerek olmamaktadır. OFDM sisteminde vericide
IFFT işleminden önce ve alıcıda FFT işleminden sonra serpiştirici kullanılsa dahi
sistemin BER performansı değişmemektedir.
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Şekil 5.12 : OFDM-IM ve OFDM için BER performansı kıyaslanması
((n, k) = (2, 1), BJ, DVB-S.2, R = 1/2).
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Şekil 5.13 : OFDM-IM ve OFDM için BER performansı kıyaslanması
((n, k) = (2, 1), BJ, WiMAX, R = 1/2).
Şekil 5.12 ve Şekil 5.13’ten görüldüğü gibi, hem saldırı olmadığı durumda hem
de BJ saldırısı durumunda OFDM’in BER performansı OFDM-IM’den daha iyidir.
Azalan SJR değeriyle birlikte OFDM ve OFDM-IM sistemlerinin BER performansları
arasındaki farkta artış göstermektedir.

Şekil 5.14’te ise hem saldırı olmadığı

durumdaki hem de BJ saldırısı durumundaki performanslar verilmektedir. Görüldüğü
gibi, OFDM-IM’in BER performansı OFDM’den daha iyidir. BER = 10−3 değerinde
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Şekil 5.14 : OFDM-IM ve OFDM için BER performansı kıyaslanması
((n, k) = (2, 1), BJ, WiMAX, R = 3/4).
sırasıyla SJR = 15 dB ve 10 dB için OFDM-IM’in BER performansı OFDM’in
BER performansından 1 dB ve 3 dB daha iyidir. Özetle BJ saldırısı durumunda
LDPC kodlamalı OFDM-IM yüksek veri hızlarında yani yüksek kodlama oranı
kullanıldığında LDPC kodlamalı OFDM’e göre daha iyi bir BER performansına
sahiptir.
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Şekil 5.15 : OFDM-IM ve OFDM için BER performansı kıyaslanması
((n, k) = (2, 1), PBJ, ρ = 0.5, WiMAX, R = 3/4).
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Şekil 5.15’te PBJ saldırısı altında LDPC kodlanmış OFDM-IM ve OFDM’in BER
performansı kıyaslanmıştır. OFDM-IM için (n, k) = (2, 1) şeklinde seçilmiştir. Hem
OFDM-IM hem de OFDM için R = 3/4 oranlı WiMAX kodu kullanılmıştır ve bant
verimliliği η = 0.66 bit/sn/Hz’e eşittir. ρ = 0.5’tir ve kısmi bant karıştırıcı her bir
OFDM-IM ve OFDM bloğunun ilk 64 alt taşıyıcısına saldırmaktadır.
Şekil 5.15’ten görüldüğü üzere, PBJ saldırısı altındaki OFDM-IM’in OFDM’e göre
BER performansı daha iyidir ve azalan SJR değeriyle birlikte OFDM-IM ve OFDM’in
BER performansları arasındaki fark artmaktadır. Örneğin BER = 10−2 değerinde
sırasıyla SJR = 15 dB ve 8 dB için OFDM-IM’in BER performansı OFDM’in BER
performansından yaklaşık olarak 1 dB ve 4 dB daha iyidir. Özetle R = 3/4 oranlı
WiMAX kodu kullanıldığı durumda LDPC kodlamalı OFDM-IM, OFDM’e göre PBJ
saldırılarına karşı daha dayanıklıdır.
5.3.7 Log-Min-Sum ve Att-Log-Min-Sum algoritmaları
Bu başlık altında alıcıda LDPC kod çözücü bloğunda Log-Min-Sum ve
Att-Log-Min-Sum algoritmaları kullanıldığında BJ saldırısı durumunda kodlamalı
OFDM-IM ve OFDM sistemleri incelenmiştir.

Şekil 5.16’da alıcıda Log-SPA,
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Şekil 5.16 : Log-SPA, Log-Min-Sum ve Att-Log-Min-Sum için BER performansı
kıyaslanması (OFDM-IM, (n, k) = (2, 1), BJ, WiMAX, R = 3/4).
Log-Min-Sum ve Att-Log-Min-Sum algoritmalarının kullanıldığı durumlar için
BJ saldırısı altında OFDM-IM’in BER performansı gösterilmiştir. (n, k) = (2, 1)
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şeklinde seçilmiştir. Sistemde R = 3/4 oranlı WiMAX kodu kullanılmıştır ve sistemin
bant verimliliği η = 0.66 bit/sn/Hz’e eşittir. Şekil 5.16’dan görüldüğü gibi, alıcıda
Log-SPA yerine Log-Min-Sum veya Att-Log-Min-Sum kullanıldığı durumda BER
performansı kötüleşmektedir. Ancak, Log-SPA ve Att-Log-Min-Sum algoritmalarının
performansı birbirine çok yakındır. SJR değeri düştükçe Log-SPA kullanan sistem ile
Log-Min-Sum kullanan sistem arasındaki BER performans farkı artmaktadır. Örneğin
BER = 10−3 ve SJR = 10 dB değerlerinde Log-SPA kullanan sistemin Log-Min-Sum
kullanan sisteme göre BER performansı yaklaşık olarak 1.75 dB daha iyidir.
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Şekil 5.17 : OFDM-IM ve OFDM için BER performansı kıyaslanması
((n, k) = (2, 1), BJ, WiMAX, R = 3/4, Log-Min-Sum).
Şekil 5.17’de alıcıda Log-Min-Sum algoritması kullanıldığı durum için BJ saldırısı
altında OFDM-IM ve OFDM’in BER performansı incelenmiştir.

(n, k) = (2, 1)

şeklinde seçilmiştir. Sistemde R = 3/4 oranlı WiMAX kodu kullanılmıştır ve sistemin
bant verimliliği η = 0.66 bit/sn/Hz’e eşittir. Şekil 5.14’ten görüldüğü gibi, Log-SPA
kullanıldığı durumunda BER = 10−3 ve SJR = 10 dB değerinde OFDM-IM sisteminin
BER performansı OFDM sisteminin BER performansından yaklaşık olarak 3 dB daha
iyiyken Şekil 5.17’den görüldüğü gibi alıcıda Log-Min-Sum kullanıldığı durumunda
BER = 10−3 ve SJR = 10 dB değerinde OFDM-IM sisteminin BER performansı
OFDM sisteminin BER performansından yaklaşık olarak 6 dB daha iyidir. Özetle R =
3/4 WiMAX kodu için alıcıda Log-SPA yerine Log-Min-Sum algoritması kullanılması
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durumunda BJ saldırısı altındaki LDPC kodlamalı OFDM-IM sisteminin OFDM
sistemine göre BER performansı üstünlüğü artmaktadır.
5.3.8 İdeal olmayan durumlarda LDPC kodlamalı OFDM-IM
Bu başlıkta kusurlu kanal bilgisi durumunda BJ saldırısı altında LDPC kodlamalı
OFDM-IM ve OFDM sistemleri incelenmiştir. Yapılan incelemelerde pilot işaret
kullanılmamış, pilot işaretlerin kodlamasız olarak gönderildiği varsayılarak kanala
kestirim hatası eklenmiştir. Bu amaçla kanal kestirim hatası (4.14) numaralı eşitlikte
olduğu gibi h00F = hF + ε şeklinde modellenmiştir [7].

Burada ε vektörünün

elemanları birbirinden ve hF vektörünün elemanlarından bağımsız ve CN (0, N0,F +
N j,F ) dağılımlıdır. LLR değerleri hesaplanırken (5.6) numaralı denklemde hF yerine
h00F vektörünün elemanları kullanılmıştır.
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Şekil 5.18 : ICSI ve PCSI için BER performansı kıyaslanması (OFDM-IM,
(n, k) = (2, 1), BJ, WiMAX, R = 1/2).
Şekil 5.18 ve Şekil 5.19’da BJ saldırısı altında ICSI ve PCSI durumunda OFDM-IM
sisteminin BER performansı incelenmiştir. Şekil 5.18 ve 5.19 için sırasıyla R =
1/2 ve R = 3/4 oranlı WiMAX kodu kullanılmıştır ve sistemin bant verimliliği
sırasıyla η = 0.44 bit/sn/Hz’e ve η = 0.66 bit/sn/Hz’e eşittir. Beklenildiği gibi ICSI
durumunda BER performansı kötüleşmektedir. Şekil 5.18 ve Şekil 5.19’dan görüldüğü
gibi, BER = 10−2 ve SJR = 15 dB değeri için PCSI durumundaki sistemin ICSI
durumundaki sisteme göre BER performansı 3 dB daha iyidir. Şekil 5.19’da SJR = 10
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Şekil 5.19 : ICSI ve PCSI için BER performansı kıyaslanması (OFDM-IM,
(n, k) = (2, 1), BJ, WiMAX, R = 3/4).
dB değerinde ICSI durumunda BER performansı PCSI durumuna göre kötüleşmekte
ve BER = 0.00357 değerinde hata katı görülmektedir.
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Şekil 5.20 : R = 3/4 ve R = 1/2 için BER performansı kıyaslanması (OFDM-IM,
(n, k) = (2, 1), BJ, WiMAX, ICSI).
Şekil 5.20’de, Şekil 5.18 ve Şekil 5.19’da incelenen R = 1/2 ve R = 3/4 oranlı
WiMAX kodlarının BER performansları kıyaslanmıştır.

BER = 10−2 değerinde

SJR = 15 dB ve SJR = 10 dB için sırasıyla R = 1/2 oranlı kodun kullanıldığı sistemin
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BER performansı R = 3/4 oranlı kodun kullanıldığı BER performansına göre yaklaşık
olarak 2.5 dB ve 7 dB daha iyidir. Beklenildiği gibi ICSI durumunda R = 1/2 oranlı
kodun kullanıldığı sistem karıştırıcı saldırılarına karşı daha dayanıklıdır.
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Şekil 5.21 : OFDM-IM ve OFDM için BER performansı kıyaslanması
((n, k) = (2, 1), BJ, WiMAX, R = 3/4, ICSI).
Şekil 5.21 ve Şekil 5.22’de BJ saldırısı altında ICSI durumunda LDPC kodlanmış
OFDM-IM ve OFDM’in BER performansı kıyaslanmıştır. OFDM-IM için (n, k) =
(2, 1) şeklinde seçilmiştir. Sırasıyla Şekil 5.21 ve Şekil 5.22 için R = 3/4 oranlı
WiMAX kodu ve R = 1/2 oranlı WiMAX kodu kullanılmıştır.

Şekil 5.21’de

OFDM-IM ve OFDM sistemin bant verimliliği η = 0.66 bit/sn/Hz’e eşitken Şekil
5.22’de OFDM-IM ve OFDM sisteminin bant verimliliği η = 0.44 bit/sn/Hz’e eşittir.
Şekil 5.21’den görüldüğü gibi, ICSI durumunda OFDM-IM’in BER performansı
OFDM’den daha iyidir. Şekil 5.14’ten görüldüğü gibi, PCSI durumunda BER = 10−2
ve SJR = 15 dB değerinde OFDM-IM sisteminin BER performansı OFDM sisteminin
BER performansından yaklaşık olarak 0.75 dB daha iyiyken Şekil 5.21’deki ICSI
durumunda BER = 10−2 ve SJR = 15 dB değerinde OFDM-IM sisteminin BER
performansı OFDM sisteminin BER performansından yaklaşık olarak 3 dB daha iyidir.
Şekil 5.22’ye göre R = 1/2 oranlı kod kullanıldığında ICSI durumunda OFDM-IM’in
BER performansı OFDM’den daha iyidir. Şekil 5.13’te PCSI durumunda BER = 10−2
ve SJR = 10 dB değerinde OFDM-IM sisteminin BER performansı OFDM sisteminin
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Şekil 5.22 : OFDM-IM ve OFDM için BER performansı kıyaslanması
((n, k) = (2, 1), BJ, WiMAX, R = 1/2, ICSI).
BER performansından yaklaşık olarak 0.9 dB daha kötüyken Şekil 5.22’de ICSI
durumunda BER = 10−2 ve SJR = 10 dB değerinde OFDM-IM sisteminin BER
performansı OFDM sisteminin BER performansından yaklaşık olarak 2.5 dB daha
iyidir. Özetle R = 1/2 ve R = 3/4 WiMAX kodları kullanıldığında ve kanal kestirim
hatası olduğu durumda LDPC kodlamalı OFDM-IM sistemi LDPC kodlamalı OFDM
sistemine göre BJ saldırılarına karşı daha dayanıklıdır.
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6. SALDIRI DURUMUNDA HO-OFDM-IM

HO-OFDM-IM tekniğinde klasik OFDM-IM’de aktif alt taşıyıcılar ile gönderilen
modülasyonlu işaretler daha yüksek dereceli modülasyonlu işaretler ile yer
değiştirmektedir.

Klasik OFDM-IM ile HO-OFDM-IM teknikleri aynı bant

verimliliklerinde çalıştığı durumda HO-OFDM-IM’de modülasyonlu işaretlerle daha
çok bit taşındığı için bu tekniğin aktif alt taşıyıcı indisleriyle taşınması gereken
bit sayısı azalmaktadır. Bu nedenle HO-OFDM-IM’de indis bitlerinin iletimi için
ihtiyaç duyulan indis kombinasyonu sayısı azalmaktadır. Bunun bir sonucu olarak
HO-OFDM-IM’de birçok kullanılmayan indis kombinasyonları bulunmaktadır ve bu
indis kombinasyonları ile aktif alt taşıyıcılarda taşınacak olan modülasyonlu işaretlerin
aynısı iletilerek BER performansı iyileştirilmektedir [29].
Bölüm 3’te bahsedilen klasik OFDM-IM sistemi n, k, M, p1 , p2 parametrelerine
sahiptir. Burada n, k, M, p1 , p2 sırasıyla bir alt bloktaki alt taşıyıcı sayısını, aktif alt
taşıyıcı sayısını, aktif alt taşıyıcılar ile gönderilen işaretlerin modülasyon derecesini,
aktif alt taşıyıcı indisleriyle taşınan bit miktarını ve k adet modülasyonlu işaretle
taşınacak olan bit miktarını belirtmektedir. Her iletim aralığında bir OFDM-IM bloğu
m
ile m adet bilgi biti gönderilmektedir ve sistemin bant verimliliği η = N+L
şeklindedir.

OFDM-IM ile aynı bant verimliliğine sahip HO-OFDM-IM sisteminde kullanılan
modülasyon derecesi M 0 şeklindedir ve M 0 > M’dir. Şekil 6.1’de görüldüğü gibi bir
alt blokta yer alan aktif alt taşıyıcılar ile taşınan modülasyonlu işaretlerle gönderilecek
olan bit miktarı p02 = klog2 M 0 olmaktadır. HO-OFDM-IM tekniğinin klasik OFDM-IM
ile bant verimliliğin eşit olması için bir alt blokta aktif alt taşıyıcı indisleriyle taşınacak
0

0

M
bit miktarı ise p01 = p1 − k log2 M
M = blog2 (C(n, k))c − k log2 M şeklinde seçilmektedir.

İndis bitlerinin iletimi için OFDM-IM tekniğinde 2 p1 , HO-OFDM-IM tekniğinde
0

ise 2 p1 adet indis kombinasyonuna ihtiyaç vardır.

HO-OFDM-IM tekniğinde

kullanılmayan indis kombinasyonları ile aktif alt taşıyıcılardan gönderilen işaretlerin
aynısı taşınarak performans yükseltilmektedir [29].
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Şekil 6.1 : LDPC kodlamalı HO-OFDM-IM sistem modeli.
Örneğin n = 8, k = 2, M = 4, p1 = 4, p2 = 4 parametrelerine sahip klasik OFDM-IM
sistemimi ele alınsın.

HO-OFDM-IM’de ise QPSK yerine 8-PSK (M 0 = 8)

kullanılsın. n = 8, k = 2, M 0 = 8 parametrelerine sahip HO-OFDM-IM sisteminde
p02 = klog2 8 = 6 ve p01 = p1 − klog2 48 = 2 şeklindedir. Klasik OFDM-IM’de 2 p1 =
0

24 = 16 indis kombinasyonu gerekliyken HO-OFDM-IM’de 2 p1 = 22 = 4 indis
kombinasyonu kullanmak yeterlidir. HO-OFDM-IM’de indis bitlerinin iletimi için alt
bloklarda kullanılacak olan indis kombinasyonları {[1, 2], [1, 3], [1, 4], [2, 4]} şeklinde
seçilirse {[5, 6], [7, 8]} indis kombinasyonları her zaman boş kalmaktadır ve bu indis
kombinasyonları ile aktif alt taşıyıcılardan iletilen modülasyonlu işaretlerin aynısını
iletmek mümkündür. Böylelikle, seçilen indis kombinasyonlarından iletilen işaretin
iki adet kopyası da alt bloktaki kullanılmayan kombinasyonlardan iletilmiş olacaktır.
Çizelge 6.1’de HO-OFDM-IM sisteminde her bir alt bloktan iletilebilecek işaret
vektörleri gösterilmektedir.
Örneğin HO-OFDM-IM sisteminde β . alt blokta gelen bilgi bitlerine göre [1, 2] indis
kombinasyonu seçilmiş olsun. İlgili alt bloğun ilk iki aktif alt taşıyıcısından iletilecek
olan modülasyonlu işaretler sβ = [sβ (1) sβ (2)] şeklinde gösterilmektedir. Boşta kalan
{[5, 6], [7, 8]} indis kombinasyonlarından da sβ = [sβ (1) sβ (2)] vektörü iletilmektedir.
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Çizelge 6.1 : n = 8, k = 2, p01 = 2, p02 = 6, M 0 = 8 parametrelerine sahip
HO-OFDM-IM sistemi için olası işaret vektörleri.
Semboller: s1 , s2 , . . . s8
Bitler
HO-OFDM-IM alt bloğu
00000000 [s1 , s1 , 0, 0, s1 , s1 , s1 , s1 ]T
00000001 [s1 , s2 , 0, 0, s1 , s2 , s1 , s2 ]T
00000010 [s1 , s3 , 0, 0, s1 , s3 , s1 , s3 ]T
:
:
10110110 [0, 0, s7 , s7 , s7 , s7 , s7 , s7 ]T
10110111 [0, 0, s7 , s8 , s7 , s8 , s7 , s8 ]T
:
:
11111110 [s8 , 0, 0, s7 , s8 , s7 , s8 , s7 ]T
11111111 [s8 , 0, 0, s8 , s8 , s8 , s8 , s8 ]T
Çizelge 6.2 : n = 4, k = 1, p01 = 1, p02 = 3, M 0 = 8 parametrelerine sahip
HO-OFDM-IM sistemi için olası işaret vektörleri.
Semboller: s1 , s2 , . . . s8
Bitler HO-OFDM-IM alt bloğu
0000
[s1 , 0, s1 , s1 ]T
0001
[s2 , 0, s2 , s2 ]T
:
:
1001
[0, s2 , s2 , s2 ]T
1011
[0, s4 , s4 , s4 ]T
:
:
1111
[0, s8 , s8 , s8 ]T
Bu durumda kanala iletilen alt blok [sβ (1) sβ (2) 0 0 sβ (1) sβ (2) sβ (1) sβ (2)]T şeklinde
olmaktadır.
Bir diğer örnek olarak n = 4, k = 1, M = 4 parametrelerine sahip OFDM-IM
sisteminde p1 = 2, p2 = 2 olmaktadır. HO-OFDM-IM’de M 0 = 8 kullanılacak olursa
p02 = k log2 8 = 3 ve p01 = p1 − k log2 48 = 1 olmaktadır.

OFDM-IM sisteminde

22 = 4 indis kombinasyonu kullanmak gerekiyorken HO-OFDM-IM sisteminde
21 = 2 indis kombinasyonu kullanmak yeterlidir. Örneğin HO-OFDM-IM’de her
bir alt blokta kullanılacak olan indis kombinasyonları {[1], [2]} olarak seçilirse
{[3], [4]} indis kombinasyonları her zaman boş kalmaktadır ve boş kalan indis
kombinasyonları ile aktif alt taşıyıcıdan iletilen modülasyonlu işaretin iki kopyasını
iletmek mümkündür. Çizelge 6.2’de bu durum için HO-OFDM-IM sisteminde her bir
alt bloktan iletilebilecek işaret vektörleri verilmiştir.
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HO-OFDM-IM blok üreteci alt blokları birleştirip blok serpiştiriciye gönderilecek olan
vektörü oluşturmaktadır. Bu vektör aşağıdaki gibi ifade edilmektedir:
T

T

T

x0F = [x0 (1) x0 (2) . . . x0 (N)]T = [x01 x02 · · · x0g ]T .
Burada x0 (θ ) ∈ {0, S} ve θ = 1, . . . , N şeklindedir.
uzayını belirtmektedir.

(6.1)

S, M’li karmaşık işaret

Blok serpiştirici x0F vektörünün elemanlarını kullanarak

g × n boyutlu bir matrisi satır satır doldurulup sütun sütun okuyarak serpiştirilmiş
x̃0F = [x̃0 (1) x̃0 (2) . . . x̃0 (N)]T = [x̃01

T

T

T

x̃02 · · · x̃0g ]T vektörünü oluşturmaktadır. Blok

serpiştirici çıkışındaki x̃0F vektörünün IFFT’si alınmış hali aşağıdaki gibi ifade
edilmektedir:
N
1
0
0
0
T
x̃0T = √ IFFT {x̃0F } = √ WH
n x̃F = [X̃ (1) . . . X̃ (N)] .
0
0
K
K

(6.2)

Burada WN , ayrık Fourier dönüşümü matrisini ifade etmektedir ve WH
N W = NIN
şeklindedir.

IN ise N × N boyutlu birim matrisi belirtmektedir.

H

E{x̃0T x̃0T } = N eşitliğinin sağlanması için kullanılmıştır.

√N
K0

katsayısı

K 0 bir HO-OFDM-IM

bloğunda bulunan dolu alt taşıyıcı sayısını belirtmektedir.

Bir alt blokta

aktif alt taşıyıcılar ile iletilen k adet modülasyonlu işaretin kullanılmayan indis
kombinasyonları ile r0 adet kopyasının iletildiği durumda bir alt blokta k(r0 +1) adet alt
taşıyıcı dolu olacaktır. Bu durumda K 0 = gk(r0 + 1) şeklinde ifade edilebilmektedir ve
g bir HO-OFDM-IM bloğunda bulunan alt blok sayısıdır. Örneğin n = 4, k = 1, M 0 =
8, p02 = 3 ve p01 = 1 parametrelerine sahip bir HO-OFDM-IM sisteminde her bir alt
blokta boş kalan indis kombinasyonları ile aktif alt taşıyıcıdan iletilen modülasyonlu
işaretin iki kopyası iletileceği için 3 adet alt taşıyıcı dolu olacaktır. Bir HO-OFDM-IM
bloğunda ise K 0 = 3 × g adet alt taşıyıcı dolu olacaktır. IFFT bloğunun çıkışından
sonra yapılacak işlemler sırasıyla CP ekleme, paralelden seriye dönüşüm yapma ve
işareti sayısaldan analoğa çevirme adımları kodlamasız OFDM-IM ile aynıdır.
Bir OFDM sembolü boyunca kanalın sabit kaldığı ve CP uzunluğunu L’nin kanalın
derecesi ν’den büyük olduğu varsayımı altında alıcıda FFT işleminden sonra frekans
bölgesindeki giriş-çıkış ilişkisi için aşağıdaki denklem yazılabilir:
ỹF (θ ) = x̃0 (θ )hF (θ ) + wF (θ ) + d(θ ) jF (θ ).

(6.3)

Burada θ = 1, . . . , N şeklindedir. jF (θ ) frekans bölgesindeki karıştırıcıyı belirtmektedir ve CN (0, N j,F ) dağılımlıdır. Karıştırıcı işaretin frekans bölgesindeki varyansı N j,F
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0

K
ile zaman bölgesindeki varyansı N j,T arasındaki ilişki N j,F = Nρ
N j,T şeklindedir. d(θ )

ise karıştırıcı katsayısını belirtmektedir. Frekans bölgesinde bulunan kanal sönümleme
katsayısı hF (θ ) ve gürültü wF (θ ) sırasıyla CN (0, 1) ve CN (0, N0,F ) dağılımlıdır.
N0,F frekans bölgesindeki gürültünün varyansını belirtmektedir ve zaman bölgesindeki
gürültünün varyansı N0,T ile arasındaki ilişki N0,F =

K0
N N0,T

şeklindedir.

Denklem (6.3), denklem (4.2)’ye benzer şekilde β . alt blok için aşağıdaki gibi yeniden
yazılabilir:
0

ỹβ ,F = X̃β ,F hβ ,F + wβ ,F + Dβ ,F jβ ,F .

(6.4)

0

Burada X̃β ,F = diag(x̃0β ), Dβ ,F = diag(dβ ) ve β = 1, . . . , g şeklindedir. Blok geri
serpiştiricinin çıkışındaki vektör ise aşağıdaki gibi ifade edilmektedir:
yβ ,F = X0β ,F h̆β ,F + w̆β ,F + D̆β ,F j̆β ,F .

(6.5)

Burada h̆β ,F , w̆β ,F , D̆β ,F ve j̆β ,F sırasıyla hβ ,F , wβ ,F , Dβ ,F ve jβ ,F ’nin geri serpiştirilmiş versiyonlarıdır.

Alıcı kısımdaki geri serpiştirme işleminden sonra,

HO-OFDM-IM blok ayırıcı, aldığı işareti alt bloklara ayırarak LLR hesaplayıcı
bloğuna göndermektedir. LLR hesaplayıcı her bir alt blokla taşınan p bit için LLR
değerlerini hesaplayıp LDPC kod çözücüye göndermektedir.
Sistem modelinde blok serpiştirici bulunan kodlamasız HO-OFDM-IM için ise alıcıda
kullanılan ML alıcı karar kuralı denklem (4.3)’e benzer şekilde aşağıdaki gibi ifade
edilmektedir:
0

X̂β ,F = arg min
||yβ ,F − X0β ,F h̆β ,F ||2 .
0

(6.6)

Xβ ,F

6.1 Benzetim Sonuçlarının Yorumlanması
Bu bölümde, HO-OFDM-IM sistemi için bit hata oranı bilgisayar benzetimi sonuçları
verilmektedir. Kanalın, frekans seçici Rayleigh sönümlemeli olduğu varsayılmıştır
ve kanalın derecesi ν = 10 olarak alınmıştır.

Bu başlık altında incelenen tüm

benzetimlerde OFDM-IM ve HO-OFDM-IM için vericide ve alıcıda sırasıyla g × n
boyutlu blok serpiştirici ve geri blok serpiştirici kullanılmıştır. Ayrıca yapılan tüm
benzetimlerde OFDM-IM için (n, k) = (2, 1) ve M = 2, HO-OFDM-IM için (n, k) =
(4, 1) ve M 0 = 8 (PSK), OFDM için M = 2 seçilmiştir. SJR = Eb /N j,T şeklinde
tanımlanmaktadır. Sistemdeki bit başına harcanan ortalama enerji Eb = N+L
mR [Joule/bit]
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şeklindedir.

Bant verimliliği η =

mR
N+L

[bit/sn/Hz] şeklindedir.

Vericide LDPC

kodlama kullanılmış, alt taşıyıcı sayısı N = 128, CP uzunluğu L = 16 seçilmiştir.
Sistemde sırasıyla R = 3/4 ve R = 1/2 oranına sahip WiMAX standartlarında yer alan
(576, 432) ve (2304, 1152) LDPC kodları kullanılmıştır. Alıcıda LDPC kod çözücü
bloğunda Log-SPA algoritması kullanılmıştır ve tüm benzetimlerde iterasyon sayısı 50
seçilmiştir.
6.1.1 Kodlamasız durum
Şekil 6.2’de kodlamasız OFDM, OFDM-IM ve HO-OFDM-IM’in BER performansları
kıyaslanmıştır. Tüm teknikler için bant verimliliği 0.88 bit/sn/Hz olmaktadır. Şekil
6.2’den görüleceği üzere HO-OFDM-IM, OFDM ve OFDM-IM’e göre orta ve yüksek
SNR bölgesinde daha iyi performans sergilerken OFDM-IM’e göre düşük SNR
bölgesinde de daha iyi bir BER performansına sahiptir.

10

OFDM
OFDM-IM (n=2,k=1,M=2)
HO-OFDM-IM (n=4,k=1,M =8(PSK))
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Şekil 6.2 : HO-OFDM-IM, OFDM-IM ve OFDM için BER performansı kıyaslanması
(Kodlamasız).
Şekil 6.3’te OFDM, OFDM-IM ve HO-OFDM-IM’in BER performansları BJ
durumunda kıyaslanmıştır. Beklenildiği gibi HO-OFDM-IM tekniği BJ saldırısına
karşı daha dayanıklıdır.

Örneğin BER = 10−2 ve SJR = 15 dB değerlerinde

HO-OFDM-IM tekniğinin BER performansı OFDM-IM’e ve OFDM’e göre sırasıyla
yaklaşık olarak 3 dB ve 13 dB daha iyidir.
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Şekil 6.3 : HO-OFDM-IM, OFDM-IM ve OFDM için BER performansı kıyaslanması
(BJ, Kodlamasız).

6.1.2 BJ durumu
Şekil 6.4 ve Şekil 6.5’te BJ saldırısı altında LDPC kodlanmış HO-OFDM-IM,
OFDM-IM ve OFDM’in performansı kıyaslanmıştır. Şekil 6.4 ve Şekil 6.5’te sırasıyla
R = 1/2 oranlı ve R = 3/4 oranlı WiMAX kodu kullanılmıştır. Şekil 6.4’te kullanılan
tüm sistemlerin bant verimlilikleri η = 0.44 bit/sn/Hz’e eşitken Şekil 6.5’te kullanılan
tüm sistemlerin bant verimlilikleri η = 0.66 bit/sn/Hz’e eşittir.
Şekil 6.4’ten görüldüğü gibi, hem BJ saldırısı durumunda hem de saldırı olmadığı
durumda OFDM ve HO-OFDM-IM’in BER performansları OFDM-IM’den daha
iyidir.

Azalan SJR değeriyle birlikte OFDM ve HO-OFDM-IM tekniklerinin

OFDM-IM tekniğine karşı üstünlüğü artmaktadır. HO-OFDM-IM ve OFDM’in BER
performansları ise birbirine çok yakındır.
Şekil 6.5’ten görüldüğü gibi, hem BJ saldırısı durumunda hem de saldırı olmadığı
durumda HO-OFDM-IM en iyi BER performansına sahipken OFDM en kötü BER
performansına sahiptir.

Azalan SJR değeriyle birlikte HO-OFDM-IM tekniğinin

OFDM-IM ve OFDM tekniklerine karşı üstünlüğü artmaktadır.
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Şekil 6.4 : HO-OFDM-IM, OFDM-IM ve OFDM için BER performansı kıyaslanması
(BJ, WiMAX, R=1/2).
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Şekil 6.5 : HO-OFDM-IM, OFDM-IM ve OFDM için BER performansı kıyaslanması
(BJ, WiMAX, R=3/4).

6.1.3 PBJ durumu
Şekil 6.6 ve Şekil 6.7’da PBJ saldırısı altında LDPC kodlanmış HO-OFDM-IM,
OFDM-IM ve OFDM’in performansı kıyaslanmıştır.

Şekil 6.8 ve Şekil 6.9’de

LDPC kodlanmış HO-OFDM-IM sisteminin performansı PBJ ve BJ durumları için
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kıyaslanmıştır. Şekil 6.6 ve Şekil 6.8’de R = 1/2 oranlı WiMAX kodu kullanılmıştır
ve tüm sistemlerin bant verimlilikleri η = 0.44 bit/sn/Hz’tir. Şekil 6.7 ve Şekil 6.9’da
R = 3/4 oranlı WiMAX kodu kullanılmıştır ve tüm sistemlerin bant verimlilikleri
η = 0.66 bit/sn/Hz’tir.
HO-OFDM-IM vs OFDM-IM vs OFDM (PBJ, =0.5, WiMAX, R=1/2)
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Şekil 6.6 : HO-OFDM-IM, OFDM-IM ve OFDM için BER performansı kıyaslanması
(PBJ, ρ = 0.5, WiMAX, R = 1/2).
HO-OFDM-IM vs OFDM-IM vs OFDM (PBJ, =0.5, WiMAX, R=3/4)
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Şekil 6.7 : HO-OFDM-IM, OFDM-IM ve OFDM için BER performansı kıyaslanması
(PBJ, ρ = 0.5, WiMAX, R = 3/4).
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Şekil 6.6’dan görüldüğü gibi,

NJ durumunda OFDM’in BER performansı

HO-OFDM-IM’den daha iyiyken, PBJ saldırısı durumunda HO-OFDM-IM sistemi
OFDM’e göre daha iyi bir BER performansına sahiptir. Bir başka deyişle, R = 1/2
oranlı LDPC kodlama kullanıldığı durumunda HO-OFDM-IM hem OFDM hem de
OFDM-IM’e göre PBJ (ρ = 0.5) saldırılarına karşı daha dayanıklıdır. Örneğin BER =
10−2 ve SJR = 6 dB değerlerinde HO-OFDM-IM sistemi OFDM-IM ve OFDM’e
göre yaklaşık 1 dB daha iyi bir BER performansına sahiptir. Şekil 6.7’den görüldüğü
gibi, R = 3/4 kodlama oranı için HO-OFDM-IM sisteminin BER performansı hem
saldırı olmadığı durumda hem de PBJ (ρ = 0.5) saldırısı durumunda OFDM ve
OFDM-IM’den daha iyidir.
PBJ vs BJ (HO-OFDM-IM, =0.5, WiMAX, R=1/2)
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Şekil 6.8 : PBJ ve BJ için BER performansı kıyaslanması (HO-OFDM-IM, ρ = 0.5,
WiMAX, R = 1/2).
Şekil 6.8 ve Şekil 6.9’dan görüldüğü üzere, HO-OFDM-IM sistemi PBJ saldırılarına,
BJ saldırılarına kıyasla daha dayanıklıdır. Şekil 6.8’den görüldüğü gibi, R = 1/2
kodlama oranı için BER = 10−3 ve SJR = 6 dB değerlerinde PBJ saldırısı durumundaki
sistemin BER performansı BJ saldırısı durumundaki sistemin BER performansından
yaklaşık olarak 3 dB daha iyidir. Şekil 6.9’dan görüldüğü gibi, R = 3/4 kodlama
oranı için ise SJR = 6 dB değerinde BJ durumunda BER = 0.0175 değerinde
hata katı oluşuyorken PBJ durumunda BER = 10−5 değerine kadar bir hata katı
oluşmamaktadır.
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PBJ vs BJ (HO-OFDM-IM, =0.5, WiMAX, R=3/4)
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Şekil 6.9 : PBJ ve BJ için BER performansı kıyaslanması (HO-OFDM-IM, ρ = 0.5,
WiMAX, R = 3/4).
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7. SONUÇLAR

OFDM tekniği günümüzde bir çok telsiz haberleşme standartlarında kullanılmaktadır.
Bu tez çalışmasında SM’deki anten seçimi mantığının OFDM’de aktif alt taşıyıcı
seçimine uygulanmasıyla elde edilen OFDM-IM tekniği hem BJ, PBJ ve AJ saldırısı
altında hem de saldırı olmadığı durum için incelenmiştir. AJ olarak adlandırılan
esnek bir karıştırıcı modeli ve karıştırıcı katsayıları önerilmiştir. Karıştırıcı katsayıları
sayesinde karıştırıcının türü ve alt taşıyıcılar üstündeki güç dağılımı kolaylıkla
değiştirilebilmektedir.
Bölüm 3.4’te saldırı olmadığı durumda (n, k) = (4, 2) parametrelerine sahip OFDM-IM
tekniğinin orta ve yüksek SNR değerlerinde OFDM tekniğine göre daha iyi BER
performansına sahip olduğu, Bölüm 5.3.1’de ise (n, k) = (2, 1) parametrelerine sahip
ve serpiştirici kullanan OFDM-IM sisteminin düşük SNR değerlerinde de OFDM
tekniğine göre daha iyi BER performansına sahip olduğu gösterilmiştir. Ayrıca bu
sisteme ilişkin üst sınır ile benzetim sonuçlarının tutarlılığı gösterilmiştir. Bölüm
3.4’te farklı kanal derecesi durumunda OFDM-IM sistemi incelenmiş ve kanal
derecesinin orta SNR bölgesinde BER performansını etkilediği gözlemlenmiştir.
Saldırı olmadığı durumda OFDM-IM sistemine pilot işaret eklenmiş, LMMSE ve LS
kanal kestirim algoritmaları için sistemin BER performansı incelenmiştir. Ayrıca kanal
kestirimi durumunda ortalama karesel hata araştırılmış ve LMMSE algoritmasının LS
algoritmasına göre daha başarılı olduğu gösterilmiştir.
Bölüm 4’te saldırı durumunda (n, k) = (4, 2) parametrelerine sahip ve serpiştirici
kullanılmayan kodlamasız OFDM-IM sisteminin BER performansı incelenmiştir.
Saldırı durumunda yüksek SJR değerlerinde OFDM-IM tekniğinin OFDM tekniğine
göre daha iyi BER performansı sağladığı gözlemlenirken, düşük SJR değerlerinde
OFDM tekniğinin OFDM-IM tekniğine göre daha iyi BER performansı sağladığı
gözlemlenmiştir. Ayrıca SJR değeri yüksek olduğunda PBJ, düşük olduğunda BJ
kullanımının hata başarımını daha çok bozduğu görülmüştür. Kısmi bant karıştırıcı
için optimum ρ değerleri tespit edilmiştir.
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Bu tez kapsamında saldırı altındaki

OFDM-IM sistemi için üst sınır türetilmiştir.

Üst sınır yüksek SNR ve SJR

bölgesinde benzetim sonuçlarına yaklaşmaktadır. Daha sonra OFDM-IM sistemine
pilot işaret eklenerek karıştırıcının hem bilgi bitlerini ileten OFDM-IM bloğuna
hem de pilot işarete saldırdığı durumda, sadece pilot işarete saldırdığı durumda
ve sadece bilgi bitlerini taşıyan OFDM-IM bloğuna saldırdığı durumda hem LS
hem de LMMSE kanal kestirim algoritmalarının performansa etkisi araştırılmıştır.
Yapılan bilgisayar benzetimleriyle saldırı altındaki OFDM-IM sisteminde LMMSE
algoritmasının LS algoritmasına göre daha yüksek performansla çalıştığı görülmüştür.
Bunun yanında, LMMSE algoritmasının pilot işaretlere yapılan saldırılara karşı
dayanıklılığı gösterilmiştir.
Ayrıca bu tez kapsamında karıştırıcı saldırısı durumunda LDPC kodlamalı (n, k) =
(2, 1) parametrelerine sahip OFDM-IM sisteminin performansı detaylı bir şekilde
incelenmiştir. OFDM-IM sistemi için optimum LLR hesaplama yöntemi anlatılmış
ve optimum olmayan LLR değerlerine göre üstünlüğü gösterilmiştir.

Kodlamalı

ve kodlamasız sistemlerin BER performansları kıyaslanmış ve kodlamanın getirdiği
kazanç sayesinde sistemin karıştırıcı saldırılarına karşı dayanıklılığın arttırıldığı
gösterilmiştir. Yapılan benzetimlerde artan kod sözcüğü uzunluğu ve azalan kodlama
oranı ile karıştırıcı saldırılarına karşı dayanıklılığının arttığı gösterilmiştir. Ayrıca
LDPC kodlu OFDM-IM sisteminin BJ’ye kıyasla PBJ’ye karşı daha dayanıklı
olduğu gösterilmiştir.

OFDM-IM ve OFDM sistemlerinin BER performansları

kıyaslanmıştır. BJ durumunda düşük kodlama oranlarında LDPC kodlamalı OFDM’in
OFDM-IM’e göre BER performansının daha iyi olduğu gözlemlenmiştir. BJ saldırısı
durumunda LDPC kodlamalı OFDM-IM sisteminin yüksek veri hızlarında yani yüksek
kodlama oranı kullanıldığında LDPC kodlamalı OFDM’e göre daha iyi bir BER
performansına sahip olduğu gösterilmiştir. R = 3/4 oranlı WiMAX kodu kullanıldığı
durumda LDPC kodlamalı OFDM-IM sisteminin, OFDM’e göre PBJ saldırılarına
karşı daha dayanıklı olduğu gösterilmiştir.

Daha sonra LDPC kod çözücüde

Log-Min-Sum ve Att-Log-Min-Sum algoritmaları kullanılması durumunda sistemin
performansı analiz edilmiştir.

Log-SPA ve Att-Log-Min-Sum algoritmalarının

performanslarının birbirine yakın olduğu gösterilmiştir.

R = 3/4 WiMAX kodu

için alıcıda Log-SPA yerine Log-Min-Sum algoritması kullanılması durumunda BJ
saldırısı altında LDPC kodlamalı OFDM-IM sisteminin OFDM sistemine göre BER
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performansı üstünlüğünün arttığı gözlemlenmiştir. Kanal kestirim hatası durumunda
hem OFDM-IM hem de OFDM sistemi incelenmiştir. R = 1/2 ve R = 3/4 WiMAX
kodları kullanıldığında ve kanal kestirim hatası olduğu durumda LDPC kodlamalı
OFDM-IM sisteminin LDPC kodlamalı OFDM sistemine göre BJ saldırılarına karşı
daha dayanıklı olduğu gösterilmiştir.
Bölüm 6’da karıştırma saldırısı altında OFDM-IM tekniğinin gelişmiş bir versiyonu
olan HO-OFDM-IM tekniğinin performansı hem kodlamalı hem de kodlamasız durum
için incelenmiştir.

Kodlamasız durumda ve saldırı olmadığında HO-OFDM-IM,

OFDM ve OFDM-IM’e göre orta ve yüksek SNR bölgesinde daha iyi bir BER
performansına sahipken OFDM-IM’e göre düşük SNR bölgesinde de daha iyi bir
BER performansına sahiptir.

Kodlamasız HO-OFDM-IM tekniğinin kodlamasız

OFDM ve OFDM-IM tekniklerine göre BJ saldırılarına karşı daha dayanıklı olduğu
gösterilmiştir. R = 1/2 WiMAX kodu kullanıldığında hem BJ saldırısı durumunda
hem de saldırı olmadığı durumda OFDM ve HO-OFDM-IM’in BER performanslarının
OFDM-IM’den daha iyi olduğu gösterilmiştir. Azalan SJR değeriyle birlikte OFDM
ve HO-OFDM-IM tekniklerinin OFDM-IM tekniğine karşı üstünlüğü artmaktadır.
OFDM’in BER performansı ise HO-OFDM-IM’den ihmal edilebilecek düzeyde biraz
daha iyidir. R = 3/4 WiMAX kodu kullanıldığında hem BJ saldırısı durumunda
hem de saldırı olmadığı durumda HO-OFDM-IM en iyi BER performansına
sahipken OFDM en kötü BER performansına sahiptir.

Azalan SJR değeriyle

birlikte HO-OFDM-IM tekniğinin OFDM-IM ve OFDM tekniklerine karşı üstünlüğü
artmaktadır. R = 1/2 oranlı LDPC kodlama kullanıldığı durumunda sisteme saldırı
olmadığında OFDM’in BER performansının HO-OFDM-IM’in performansından biraz
daha iyi olmasına rağmen HO-OFDM-IM tekniğinin hem OFDM hem de OFDM-IM’e
göre PBJ (ρ = 0.5) saldırılarına karşı daha dayanıklı olduğu gösterilmiştir. R = 3/4
kodlama oranı için HO-OFDM-IM sisteminin BER performansının PBJ (ρ = 0.5)
saldırısı durumunda da OFDM ve OFDM-IM’den daha iyi olduğu gösterilmiştir.
Ayrıca HO-OFDM-IM sisteminin PBJ saldırılarına, BJ saldırılarına kıyasla daha
dayanıklı olduğu gözlemlenmiştir.

79

80

KAYNAKLAR

[1] Dang, S., Amin, O., Shihada, B. ve Alouini, M.S. (2019). From a human-centric
perspective: What might 6G be?, arXiv preprint arXiv:1906.00741.
[2] Mesleh, R.Y., Haas, H., Sinanovic, S., Ahn, C.W. ve Yun, S. (2008). Spatial
modulation, IEEE Trans. Veh. Technol., 57(4), 2228–2241.
[3] Jeganathan, J., Ghrayeb, A. ve Szczecinski, L. (2008). Spatial modulation:
Optimal detection and performance analysis, IEEE Commun. Lett, 12(8),
545–547.
[4] Di Renzo, M., Haas, H. ve Grant, P. (2011). Spatial modulation for
multiple-antenna wireless systems: A survey, IEEE Commun. Mag.,
49(12), 182–191.
[5] AbuAlhiga, R. ve Haas, H. (2009). Subcarrier-index modulation OFDM, Proc.
IEEE Symp. Pers. Indoor Mobile Radio Commun. (PIMRC), s.177–181.
[6] Tsonev, D., Sinanovic, S. ve Haas, H. (Dec. 2011). Enhanced subcarrier
index modulation (SIM) OFDM, Proc. IEEE GLOBECOM Workshops,
s.728–732.
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[13] Park, J., Kang, C., Hong, D. ve diğerleri (Apr. 2003). Effect of partial band
jamming on OFDM-based WLAN in 802.11g, Proc. IEEE Int. Conf.
Acoust., Speech, Signal Process., cilt 4, s.560–563.
81

[14] Chi, D.W. ve Das, P. (Oct. 2007). Effects of nonlinear amplifier and partial band
jammer in OFDM with application to 802.11n WLAN, Proc. IEEE Mil.
Commun. Conf, s.1–8.
[15] Ormondroyd, R. ve Al-Susa, E. (Oct. 1998). Impact of multipath fading
and partial-band interference on the performance of a COFDM/CDMA
modulation scheme for robust wireless communications, Proc. IEEE Mil.
Commun. Conf, cilt 2, s.673–678.
[16] Lightfoot, L.E., Zhang, L. ve Li, T. (2010). Performance of QO-STBC-OFDM in
partial-band noise jamming, Proc. 44th Annu. Conf. Inf. Sci. Syst., s.1–6.
[17] Best, A.J. ve Natarajan, B. (2005). The effect of jamming on the performance
of carrier interferometry/OFDM, Proc. IEEE Int. Conf. Wireless Mobile
Comput., Netw. Commun., cilt 1, s.66–70.
[18] Shahriar, C., La Pan, M., Lichtman, M., Clancy, T.C., McGwier, R., Tandon,
R., Sodagari, S. ve Reed, J.H. (2014). PHY-layer resiliency in OFDM
communications: A tutorial, IEEE Commun. Surveys & Tuts., 17(1),
292–314.
[19] Ozdemir, M.K. ve Arslan, H. (2007). Channel estimation for wireless OFDM
systems, IEEE Commun. Surveys & Tuts., 9(2), 18–48.
[20] Coleri, S., Ergen, M., Puri, A. ve Bahai, A. (Sep. 2002). Channel estimation
techniques based on pilot arrangement in OFDM systems, IEEE Trans.
Broadcast., 48(3), 223–229.
[21] Edfors, O., Sandell, M., Van de Beek, J.J., Wilson, S.K. ve Borjesson, P.O.
(1998). OFDM channel estimation by singular value decomposition, IEEE
Trans. Commun., 46(7), 931–939.
[22] Sugiura, S. ve Hanzo, L. (2012). Effects of channel estimation on spatial
modulation, IEEE Signal Processing Letters, 19(12), 805–808.
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