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Telsiz haberleşme için ileri işaret işleme tekniklerine giriş. Zaman-frekans analizi yöntemleri.
Sönümlemeli kanal modelleri ve doğrusal ve zamana göre değişen (LTV) sönümlemeli kanallar.
LTV sönümlemeli kanalların zaman-frekans analizi. LTV kanallar üzerinde kodlama stratejileri.
LTV kanallar için kanal kestirimi ve tahmin. Uzay-zaman çeşitlemesi için işaret işleme
çerçevesi. Çok kullanıcılı ortamlarda işaret ayrıştırımı. Körlemesine işaret ayrıştırımı için
cebirsel sabit büyüklük algoritmaları. Dikgen frekans bölmeli çoğullama (OFDM) ve yeni nesil
haberleşme sistemleri için alternatif modülasyon teknikleri. Genelleştirilmiş OFDM,
Filtrebankası çoklu taşıyıcılar (FBMC). Senkronizasyon yöntemleri ve anten dizilerinin
kullanımı.
Introduction to signal processing advances in wireless communications. Time-frequency
analysis techniques. Fading channel models and linear, time varying fading channels. Timefrequency analysis of LTV fading channels. Coding strategies for transmissions over LTV
channels. Channel estimation and prediction for LTV channels. Signal processing framework for
space-time diversity. Signal separation in a multi-user environment. Algebraic constant modulus
algorithms for blind signal separation. Orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) and
alternative modulation techniques for the next-generation communication systems, Generalized
OFDM. Filterbank multi-carrier. Synchronization techniques and antenna arrays.
1) Öğrencilerin telsiz haberleşme alanında doktora çalışmalarına temel teşkil edecek
matematiksel yöntemlerin kavratılması.
2) Telsiz haberleşmenin temel ögelerinden olan zamana göre değişen kanallara yapısı, uzayzaman çeşitlemesi, işaret ayrıştırma yöntemleri, alternatif modülasyon tekniklerine dair bir
bilgi birikimi oluşturulması.
3) Güncel yaklaşımlara yer verilerek yeni nesil haberleşme sistem tasarımları konusunda
altyapı oluşturulması.
1) Teaching mathematical methods that shall be a basis for their PhD studies on wireless
communications area.
2) Developing background knowledge on LTV channels, space-time diversity, signal
separation methods, alternative modulation techniques, which are the key elements of
wireless communications.
3) Formation of a basis for the next generation communication systems by providing the
current state-of-art.
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
Zaman-frekans analizi konusunda ileri matematiksel yöntemler,
Zamana göre değişen (LTV) sönümlemeli kanal modellerini,
LTV kanallar için kanal kestirimi ve tahmini,
Çok kullanıcılı ortamlarda işaret ayrıştırımı,
Dikgen frekans bölmeli çoğullama (OFDM) ve yeni nesil haberleşme sistemleri için
alternatif modülasyon teknikleri,
6) Senkronizasyon yöntemleri ve anten dizilerinin kullanımı hakkında bilgi sahibi
olacaklardır.
1)
2)
3)
4)
5)

Students who pass the course will have knowledge on:
1)
2)
3)
4)
5)

Advanced mathematical methods for time-frequency analysis,
Time-varying fading channel models,
Channel estimation and prediction for LTV channels,
Signal separation in a multi-user environment,
Orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) and alternative modulation
techniques for the next-generation communication systems,
6) Synchronization techniques and antenna arrays.

1) G. B. Giannakis, Y. Hua, P. Stoica, L. Tong, Signal Processing Advances in Wireless
and Mobile Communications, Vol. 1., Prentice Hall, 2001.
2) G. B. Giannakis, Y. Hua, P. Stoica, L. Tong, Signal Processing Advances in Wireless
and Mobile Communicaitons, Vol. 2., Prentice Hall, 2001.
3) Andrea Goldsmith, Wireless Communications, Cambridge University Press, ISBN13: 978-0521837163, 2005.
4) B. Boashash, Time-Frequency Signal Analysis and Processing, A Comprehensive
Reference, 2nd Edition, Academic Press, ISBM-9780123984999, 2015.
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DERS PLANI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Konular
Telsiz haberleşme için ileri işaret işleme tekniklerinin analizi
Zaman-frekans analizi yöntemleri
Sönümlemeli kanal modelleri
Doğrusal ve zamana göre değişen (LTV) sönümlemeli kanallar
LTV sönümlemeli kanalların zaman-frekans analizi
LTV kanallar için kanal kestirimi ve tahmin
Uzay-zaman çeşitlemesi için işaret işleme çerçevesi
Çok kullanıcılı ortamlarda işaret ayrıştırımı
Körlemesine işaret ayrıştırımı için cebirsel sabit büyüklük algoritmaları
Dikgen frekans bölmeli çoğullama (OFDM) ve yeni nesil haberleşme sistemleri için alternatif
modülasyon teknikleri.
Genelleştirilmiş OFDM.
Filtrebankası çoklu taşıyıcılar (FBMC).
Senkronizasyon yöntemleri ve anten dizilerinin kullanımı.
Öğrenci seminerleri

Dersin
Çıktıları
1
1
2
1, 2
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
4
4
5
5
5
6
1-6

COURSE PLAN
Weeks
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Topics
Analysis of signal processing advances in wireless communications.
Time-frequency analysis techniques.
Fading channel models
Linear, time varying (LTV) fading channels
Time-frequency analysis of LTV fading channels.
Channel estimation and prediction for LTV channels.
Signal processing framework for space-time diversity.
Signal separation in a multi-user environment.
Algebraic constant modulus algorithms for blind signal separation.
Orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) and alternative modulation techniques
for the next-generation communication systems.
Generalized OFDM.
Filterbank multi-carrier (FBMC).
Synchronization techniques and antenna arrays.
Student seminars

Course
Outcomes
1
1
2
1, 2
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
4
4
5
5
5
6
1-6

Dersin Bilişim Uygulamaları Yüksek Lisans Programıyla İlişkisi
Programın mezuna kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinlikler (programa ait çıktılar)
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

viii.
ix.
x.

xi.

xii.
xiii.

xiv.
xv.
xvi.

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Bilişim Uygulamaları alanında bilgilerini uzmanlık
düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme (yeterli bilgi birikimi) (bilgi).
Bilişim Uygulamaları alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme (bilgi).
Bilişim Uygulamaları alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri
kullanabilme (beceri).
Bilişim Uygulamaları alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle
bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme (beceri).
Bilişim Uygulamaları alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak
çözümleyebilme (beceri).
Bilişim Uygulamaları alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak
yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).
Bilişim Uygulamaları alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık
sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm
üretebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).
Bilişim Uygulamaları alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik
yapabilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).
Bilişim Uygulamaları alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir
yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme (Öğrenme Yetkinliği).
Bilişim Uygulamaları alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler
ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli
biçimde Türkçe ve/veya İngilizce olarak aktarabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme,
geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme (İletişim ve Sosyal
Yetkinlik).
Bilişim Uygulamaları alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve
iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
Bilişim Uygulamaları alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve
duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme
ve bu değerleri öğretebilme (Alana Özgü Yetkinlik).
Bilişim Uygulamaları alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme
ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme (Alana Özgü Yetkinlik).
Bilişim Uygulamaları alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama
becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme (Alana Özgü Yetkinlik).
Kendi çalışmalarını, Bilişim Uygulamaları alanındaki uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü
ve/veya görsel olarak aktarabilme (Alana özgü yetkinlik).
1: Az, 2. Kısmi, 3. Tam

Katkı
Seviyesi
1
2
3
X
X
X

X

X

Relationship between the Course and Applied Informatics Graduate (MS) Curriculum
Level of
Contribution
1
2
3

Program Outcomes
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

viii.

ix.
x.

xi.

xii.

xiii.

xiv.

xv.
xvi.

Developing and intensifying knowledge in Applied Informatics area, based upon the
competency in the undergraduate level (sufficient knowledge) (knowledge).
Grasping the inter-disciplinary interaction related to Applied Informatics area (knowledge).
The ability to use the expert-level theoretical and practical knowledge acquired in Applied
Informatics area (skill).
Interpreting and forming new types of knowledge by combining the knowledge from Applied
Informatics area and the knowledge from various other disciplines (skill).
Solving the problems faced in Applied Informatics area by making use of the research methods
(skill).
The ability to carry out a specialist study related to Applied Informatics area independently
(Competence to work independently and take responsibility).
Developing new strategic approaches to solve the unforeseen and complex problems arising in
the practical processes of Applied Informatics area and coming up with solutions while taking
responsibility (Competence to work independently and take responsibility).
Fulfilling the leader role in the environments where solutions are sought for the problems
related to Applied Informatics area (Competence to work independently and take
responsibility)
Assessing the specialist knowledge and skill gained through the study with a critical view and
directing one’s own learning process (Learning Competence).
Systematically transferring the current developments in Applied Informatics area and one’s
own work to other groups in and out of Applied Informatics area; in written, oral and visual
forms in Turkish and/or English (Communication and Social Competency).
Ability to see and develop social relationships and the norms directing these relationships with
a critical look and the ability to take action to change these when necessary. (Communication
and Social Competency).
Using the computer software together with the information and communication technologies
efficiently and according to the needs of Applied Informatics area (Communication and Social
Competency).
Paying regard to social, scientific, cultural and ethical values while collecting, interpreting,
practicing and announcing processes of Applied Informatics area related data and the ability to
teach these values to others (Area Specific Competency).
Developing strategy, policy and application plans concerning the subjects related to Applied
Informatics area and the ability to evaluate the end results of these plans within the frame of
quality processes (Area Specific Competency).
Using the knowledge and the skills for problem solving and/or application (which are
processed within the area) in inter-disciplinary studies (Area Specific Competency).
The ability to present one’s own work within the international Applied Informatics
environments orally, visually and in written forms (Area Specific Competency).
1: Little, 2. Partial, 3. Full
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