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Özet: WIMAX ve fiber optiğin yararlarını (mobilite ve taşıma kapasitesi) birleştirerek, erişim 

ağları için çeşitli kablosuz-optik birliktelikler öne sürülebilir. Böyle bir birliktelik kablosuz 

ağların kapasitesini, erişim ağlarının da taşınabilirliğini artırabilir. Ayrıca uç noktalardaki 

merkezileştirilmiş yönetim sayesinde erişim noktalarının karmaşıklığı azaltılabilir. Fiber iletim 

teknolojisinin sağladığı yüksek bant genişliği ve kablosuz yapıların beraberinde getirdiği 

taşınabilirlik temel alındığında bu iki teknolojinin birleştirilmesi erişim ağlarında maliyeti 

azaltan sağlam bir çözüm olarak ortaya çıkabilir. Bu çalışmada WIMAX-fiber optik etkileşimi 

ve erişim ağlarına katkıları incelenmiştir. Önerilen mimari, fiber optik erişimini ve bant 

genişliği kullanımını özellikle kablosuz iletim etki alanındaki son kullanıcılar için daha verimli 

bir hale getirmektedir. 
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WIMAX Usage with Optical Networking at Access Networks 

 

Abstract: Joining the benefits of WIMAX (its mobility) and optical fiber (its capacity), we 

can propose several wireless optical integrations in the access networks. WIMAX-Optical 

integration increases the capacity of wireless networks and raises mobility in access networks. 

this integration reduces the complexity of the access point through centralized management at 

the edge node. To make full use of huge bandwidth offered by fiber and mobile characteristics 

presented via wireless scheme, the integration of wireless and optical networks is a robust 

solution for increasing capacity and promoting mobility as well as decreasing costs in the 

access network. It is expected that the optical-wireless networks are powerful solution of 

future-proof contents delivery to serve both fixed and mobile users. This study explores 

WIMAX-to-optical integration and its advantages in the access networks. The proposed 

integration architecture extends the fiber optic reach and bandwidth utilization closer to end 

users and, more important, into the wireless domain.  

Keywords: WIMAX, Access Networks, Optical Networks, MAC Layer, PHY Layer 

 

1. Giriş 

Yeni nesil ağlar (Next Generation Networks-

NGN) üzerinden sağlanan servislerin 

sayısındaki artış beraberinde daha fazla bant 

genişliği talebini getirmiştir. Bu talebi 

karşılamak için arka plandaki optik ağlarda 

“Dalgaboyu Bölmeli Çoğullama” 

(Wavelength Division Multiplexing - WDM) 

iletim yönteminin kullanımına gidilmiştir. 

Deneysel bir çalışmada bu yöntemle 10 Tbps 

veri iletim hızına kadar ulaşılabileceği 

gösterilmiştir. Bunun yanında yerel alan 

ağlarında (LAN) da iletim hızı 10 Mbps’den 

100 Mbps değerine çekilmiş olup Gigabit 

Ethernet uygulamaları da kullanılmaya 

başlamıştır. Günümüzde yerel ağlar ile 

omurga (backbone) ağların kapasiteleri 

arasındaki uçurum artmakta ve bununla 

beraber arada kalan erişim ağlarının da düşük 

kapasiteleri bir dar boğaz oluşturmaktadır. Bu 

soruna, hizmet sağlayıcı tarafından 

bakıldığında “Son Mil Problemi”, müşteri 

tarafından bakıldığında da “İlk Mil Problemi” 

adı verilmektedir. Mevcut erişim 

teknolojilerinden DSL ve hibrid-fiber-

koaksiyel (HFC) yapıları, 

karşılayabileceklerinden daha fazla talep 



geldiğinde yetersiz kalmaktadır. DSL, mesafe 

ve hat gürültüsünden kaynaklanan ciddi 

sorunlara sahiptir. HFC de kapasite asimetrisi 

yüzünden veri iletimi için ideal bir hale 

gelememiştir. Bu sorunlardan dolayı mevcut 

erişim ağlarını ucuz ve hızlı bir çözümle 

geniş bant erişime uygun hale getirebilmek 

gerekmektedir [1,2]. 

 

WIMAX, genişbant kablosuz erişimi belirgin 

bir şekilde artırıp ekipman, işletim ve bakım 

masraflarını da en düşük seviyeye indirmeyi 

amaçlamaktadır. WIMAX hem lisanslı hem 

de lisanssız frekans bantlarını kullanarak 

kablosuz erişimin kapsamını artırmaktadır. 

Geniş bant servislere erişim için göreceli 

olarak yüksek iletim hızları (20 Mhz’lik kanal 

ile 75 Mbps) ve genişletilmiş kapsama alanı 

(Uygun koşullarda 50 km’ye kadar) sunar. 

 

2. WIMAX (IEEE 802.16) 

IEEE 802.16 standardı, xDSL ve kablo 

modem gibi kablolu geniş bant teknolojilerine 

alternatif olarak kablosuz geniş bant erişimi 

sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. En büyük 

avantajı düşük maliyetle kapsama alanının 

genişletilebilmesidir. Böyle bir yapı kablo 

altyapısının yeterli olmadığı kalabalık şehir 

ve kırsal alanlarda yararlı olmaktadır. 802.16 

standardı, binalara baz istasyonlarına bağlı 

antenler üzerinden ağ erişimi sağlar. Bu 

frekansla desteklenen frekans bandı 2 ila 66 

GHz arasında değişmektedir. Ancak 

günümüzdeki pratik uygulamalarda bu 

standart 20 km’lik menzil içinde en çok 12 

Mbps’lık erişim hızlarına ulaşabilmektedir 

[1,2]. Bu standardın kapsadığı diğer türler şu 

şekildedir: 

 

a. IEEE 802.16: 10-66 GHz frekans bandını 

kullanır. Bu denli yüksek frekanslarda 

radyo dalgaları çok kısa olacağından 

doğal engeller tarafından soğurulmaları 

daha kolaydır. Bu nedenle bu standart, 

ağaç ve bina çatısı gibi engellerin 

olmadığı görüş açısı uygun alanlarda 

kullanılmaktadır. 

 

b. IEEE 802.16a: Görüş açısı uygun 

olmayan alanlarda iletim için 

tasarlanmıştır. 3 tip modülasyon şeması 

kullanır. Bunlar tek taşıyıcılı modülasyon, 

256 nokta dönüşümlü OFDM (Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing), 2048 

nokta dönüşümlü OFDMA (Orthogonal 

Frequency Division Multiple Access) ’dır. 

1.75-20 MHz frekans aralığı kullanılır. Bu 

protokol ses ve video iletimi gibi düşük 

gecikme ihtiyacı olan uygulamalarda 

kullanılır [1]. 

 

c. IEEE 802.16-2004: Bu standart ile 

önceki versiyonlar gözden geçirilmiş ve 

bazı iyileştirmeler yapılmıştır. Bu 

standardı temel alan WIMAX teknolojisi 

sabit geniş bant kablosuz uygulamalarda 

anahtar bir rol almaktadır.  

 

d. IEEE 802.16e (Mobil WIMAX): 802.16 

standardının mobil versiyonudur. Temel 

prensip, MAN (Metropolitan Area 

Network) kapsama alanı içindeki hareketli 

kullanıcılara da hizmet sağlayabilmektir.  

Cep telefonu, PDA ve laptop türü 

taşınabilir aygıtları desteklemektedir. 2.3 

GHz ve 2.5 GHz bantlarında 

çalışmaktadır [3,4]. 

2.1 WIMAX Mimarisi 

2.1.1 WIMAX Mac Katmanı 

MAC katmanının birincil amacı fiziksel 

katman ile taşıma katmanları arasında bir ara 

yüz oluşturmaktır. MAC katmanı üst 

katmandan aldığı paketleri (MAC Service 

Data Unit - MSDU), kablosuz iletim için 

“MAC Protocol Data Unit”e (MPDU) 

dönüştürür. Alıcı taraftaki MAC katmanı da 

bu işlemin tersini yapar. IEEE 802.16 ve 

802.16e MAC dizaynları, Ethernet, IP, VOIP, 

IPTV gibi çeşitli üst seviye protokollerle 

uyumlu ara yüzler içerir [1,5,6].  

WIMAX, ATM ve DOCSIS (Data Over 

Cable Service Interface Specification) gibi 

servis kalitesinde (QoS) hizmet verebilmesi 

için tasarlanmıştır. WIMAX’in MAC katmanı 



değişken uzunluklu MPDU kullanır ve 

iletimleri için esneklik tanır. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. IEEE 802.16 MAC katmanı referans 

modeli [3] 

2.1.2 WIMAX Fiziksel Katmanı 

WIMAX fiziksel katmanı, yüksek hızlı veri 

iletimi ve multimedya uygulamaları için 

kullanılan iletim şeması OFDM’yi kullanır. 

OFDM, WIMAX’ın yanı sıra ADSL/VDSL, 

802.11 a/g/n, dijital radyo sistemleri, karasal 

dijital/mobil TV sistemleri, MBWA (IEEE 

802.20), UWB (IEEE 802.15.3a) gibi bir çok 

ticari geniş bant sisteminde kullanılmaktadır. 

OFDM, görüş açısının olmadığı ortamlarda 

yüksek hızlı veri iletimi için etkili bir 

yöntemdir [1,3]. 

 

WIMAX’ın fiziksel katmanı 10 ila 66 GHz 

frekans aralığını desteklemektedir. Bu tür 

sistemlerde veri iletimi için açık görüş alanı 

gerekmektedir. Bu sınırlama nedeniyle, IEEE 

tek taşıyıcılı modülasyonu (WirelessMAN-

SC) tercih etmiştir. Açık görüş alanında 

iletim, bina çatısında büyük miktarda veriyi 

yüksek hızlarla iletebilecek sabit bir anten 

gerektirir. Bu tip antenler pahalı oldukları 

gibi kurulumları da maliyetlidir. WIMAX’ın 

bina türü küçük çaplı uygulamalarda 

kullanımı için kapalı görüş açısına göre 

çalışan bir sistem gerekmektedir. Dolayısıyla, 

IEEE 802.16a fiziksel katmanı, özellikle 

radyo dalgalarının ev ve ağaç gibi engellerin 

üstünden yansıyabilecek, 11 GHz altındaki 

frekanslarda çalışabilecek şekilde 

tasarlanmıştır [2,7].  

 

2-11 GHz frekans bandı üç iletim türünü 

desteklemektedir: 

 

 SCM: Tek taşıcıyılı modülasyon 

kullanılmaktadır. 

 OFDM: 256 nokta dönüşümlü OFDM 

kullanılmaktadır. Erişim TDMA ile 

yapılmaktadır. 

 OFDMA: 2048 nokta dönüşümlü 

OFDMA kullanılmaktadır. 

WIMAX fiziksel katmanı çerçeveli (frame) 

formatta çalışır. Her çerçeve bir gönderim bir 

de indirme alt çerçevesi içerir. İndirme alt 

çerçevesi, senkronizasyon ve kontrol için 

gerekli veri ile başlar [3]. Point-to-Multipoint 

mimarisinde,baz istasyonu, indirme kanalında 

her kullanıcı için tahsis edilmiş zaman 

parçalarında birer TDM sinyali yayınlar. 

Gönderim yönünde ise kullanıcılar TDMA 

sinyalleri ile kanala erişim sağlamaya 

çalışırlar.  

3.Erişim Ağlarında WIMAX Kullanımının 

Avantajları 

 
WIMAX, erişim ağlarında potansiyel servis 

önerileri konusunda esneklik tanıyan 

özellikler içeren bir kablosuz geniş bant 

çözümüdür. Dikkat çeken bazı özellikleri 

aşağıda sıralanmıştır: 

 

Uyarlamalı modülasyon ve kodlama: 

WIMAX, çeşitli modülasyon ve hata 

düzeltme kodlama şemaları içerir. Kanal 

durumuna göre kullanıcı ve çerçeve bazında 

şema değişikliklerine olanak sağlar. 

 

Bağlantı katmanında yeniden iletimler: 

WIMAX bağlantı katmanı, artırılmış 

güvenilirlik isteyen bağlantılar için ARQ 

desteği sağlar. ARQ yönteminde, gönderilen 

her paketin teslim alındığına dair bir 

doğrulama mesajı beklenir. Teslimi 

doğrulanmayan paketlerin kaybolduğu ve 

yeniden iletilmesi gerektiği kabul edilir. 

 

OFDMA ve OFDM tabanlı fiziksel 

katman: Mobil WIMAX çoklu erişim için 



OFDM modülasyonunu kullanmaktadır. 

Böylece farklı kullanıcılar farklı OFDM 

tonlarında hizmet alabilmektedir. OFDMA, 

frekans bandının verimli kullanımına ve 

kullanıcı çeşitliliğine izin verdiğinden 

sistemin kapasitesi de belirgin bir şekilde 

artmaktadır. OFDM tabanlı WIMAX kapalı 

görüş alanlarında çalışmaya olanak 

sağlamaktadır [1,3]. 

 

Ölçeklenebilir bant genişliği ve veri hızı 

desteği: WIMAX mimarisinin fiziksel 

katmanı mevcut kanal genişliğine bağlı olarak 

veri hızını ölçekleyebilmektedir. Farklı bant 

genişliğine sahip ağlar arasında dolaşan bir 

kullanıcı için bu ölçekleme dinamik olarak 

yapılabilmektedir. 

 

Her kullanıcı için dinamik kaynak tahsisi: 

Baz istasyonundaki bir zamanlayıcı indirme 

ve gönderme işlemleri için kaynak tahsisini 

ayarlar. Kullanıcılar çoğuşmalı TDM 

kullanarak taleplerine göre kanalı paylaşırlar. 

OFDMA-PHY standardı kullanıldığında bant 

genişliği zaman ve frekansa göre ayarlanır. 

Bu standart ile ayrıca kaynak tahsisi bilgisi 

her çerçevede iletilir [1,2,3]. 

 

Servis kalitesi (QoS) desteği: WIMAX 

standardı çeşitli trafik tiplerine göre 

tasarlanmıştır. 802.16, VoIP, ses/görüntü 

aktarımı ve IPTV gibi yüksek iletim hızına 

ihtiyaç duyan servislerin yanı sıra düşük 

iletim hızlı servislere de destek 

verebilmektedir. Yoğun miktarda veriyi aynı 

anda taşıyabilmektedir [1,8].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. 802.16 QoS mimarisi [3]. 

 

WIMAX sinyal ve bant genişliği tahsis 

algoritmaları her kanalda yüzlerce bağlantı 

gerçekleştirecek şekilde tasarlanmışlardır. Bu 

algoritmalar çeşitli QoS gereksinimlerini 

sağlar; son kullanıcı uygulamaları, bant 

genişliği ve gecikme gereksinimlerine bağlı 

olarak çeşitlilik gösterirler. Dolayısıyla 

802.16, farklı trafik modellerine 

uygulanabilecek şekilde esnek ve etkin 

olmalıdır [8]. 

 

WIMAX PHY katmanı, QoS sağlamaya 

yardım edebilecek birkaç QoS mekanizması 

içerir. Bunlar TDD, FDD ve QFDM’dir.  

 
Çok yüksek veri hızları: WIMAX çok 

yüksek veri hızlarını sağlama kapasitesine 

sahiptir.  

 

Gelişmiş anten teknikleri desteği: 
WIMAX’ın sahip olduğu gelişmiş anten 

çözümü, “beamforming”, “space-time 

coding” ve “spatial multiplexing” gibi çoklu 

anten tekniklerinin kullanımına olanak verir. 

Bu özellikler verici ya da alıcıdaki antenlerin 

yerleşimlerine bağlı olarak tüm sistemin 

kapasitesini ve spektral etkiyi arttırır [3,6]. 

 

Gelişmiş güvenlik: WIMAX, AES 

kullanarak güçlü şifrelemeyi destekler. 

Ayrıca genişletilebilir EAP’e dayanan esnek 

bir kimlik denetimi mimarisi sunar.  

 

Taşınabilirlik desteği: 802.16e standardı, 

VOIP, IPTV ve diğer multimedya servislerini 

içeren gecikme toleranslı uygulamalar için 

güvenli sınırsız geçişleri destekleyen 

mekanizmalara sahiptir. Taşınabilir cihazların 

pil ömrünü arttıracak güç koruması 

mekanizmalarını da destekler [3,4]. 

 

IP tabanlı mimari: WIMAX, IP platformuna 

dayanan bir referans ağ mimarisine sahiptir. 

IP mimarisi sayesinde güvenlik, uçtan uca 

iletim, oturum yönetimi ve taşınabilirlik 

üzerine kurulu uçtan uca servisleri sunar.  

 

Ekonomik avantajlar: Kablosuz teknolojiler 

servis sağlayıcılar için etkin bir maliyet 



çözümü sunar. Birçok işletme fiber optik 

altyapıya sahip olmadığından geniş bant veri 

hizmetlerinden faydalanamamaktadır. Ayrıca 

başka şahıs ya da kuruluşların arazisinden 

geçen kablolar için izin alınması gerekir. 

WMAX kullanımı bu sorunların aşılmasında 

uygun bir çözümdür [3,6].   

4. Erişim Ağlarında WIMAX Mimarisinin 

Tasarım İlkeleri 

 

Erişim ağlarında, Optik Ağlar ve WIMAX 

birlikteliğinin ilkeleri aşağıda sunulmuştur. 

 

Fonksiyonel ayrışma: Tasarlanan mimari, 

fonksiyonel ayrışma ilkelerine 

dayanmaktadır. Bu, gerekli özelliklerin 

fonksiyonel yapılara ayrılmasıdır. Mimari, 

farklı hizmet sağlayıcılar arasındaki ortak 

çalışmayı sağlamak için farklı fonksiyonel 

yapılar arasında açık ve iyi tanımlanmış 

referans noktaları ortaya koyar [3]. 

 

Yerleşimin modülerliği ve esnekliği: Ağ 

mimarisi, geniş çaplı gerçekleme ve yerleşimi 

sağlayacak kadar modüler ve esnek olmalıdır. 

Örneğin, yerleşim, merkezi, tam dağıtılmış 

veya hibrid mimariye sahip olabilir. Mimari, 

tek baz istasyonuna sahip, tek operatörlü basit 

bir örnekten operatörler arası dolaşıma izin 

veren büyük ölçekli bir yerleşime kadar 

ölçeklenebilir.  

 

Kullanım modellerinin çeşitlilik desteği: 
Mimari, sabit ve taşınabilir modelleri bir 

arada desteklemelidir. Sabit modelden 

taşınabilir modele geçerken QoS ve güvenlik 

desteğini eksiksiz sağlayabilmelidir. Hem 

Ethernet hem de IP hizmetlerini 

desteklemelidir [3]. 

 

Çeşitli iş modelleri desteği: Ağ mimarisi, ağ 

paylaşımını ve çeşitli iş modellerini 

desteklemelidir. Ağ erişim sağlayıcısı (NAP), 

Ağ servis sağlayıcısı (NSP), Uygulama 

hizmet sağlayıcıları (ASP) vb. servis ve 

hizmetler arasında mantıksal bir ayrım 

yapabilmelidir: 

IETF protokollerinin kapsamlı kullanımı: 

Kullanılan ağ katmanı prosedürleri ve 

protokolleri uygun IETF RFC’lerine 

dayanmalıdır. Uçtan uca güvenlik, QoS, 

taşınabilirlik, şifreleme, kimlik denetimi, 

yönetim ve diğer fonksiyonlar mümkün 

olduğunca mevcut IETF protokollerini 

desteklemelidir. 

5. Erişim Ağlarında WIMAX ve Optik Ağ 

Mimarilerinin Birlikte Kullanımı 

 

İletim teknolojilerindeki büyük ilerlemelerle 

beraber, hem kablolu optik bağlantılar hem 

de kablosuz kanallar geniş bant uygulamaları 

için erişim olanakları sağlar. Fiber Optik 

bağlantılar, yeniden yapılandırma ve bakım; 

kablosuz kanallar ise yüksek miktarda veri 

kaybı, hatalı iletim ve kısıtlı bant genişliği 

konularında sorunlar çıkarmaktadırlar. Etkili 

kablosuz bağlantı ve düşük maliyetli yüksek 

bant genişliği gereksinimleri için WIMAX ile 

optik ağların birlikteliği iyi bir yöntemdir. 

Altyapı ağı dağıtım ağına etkin bir şekilde 

genişletilerek son kullanıcılara yüksek veri 

iletim hızları sunulabilir. Aynı zamanda, 

kablosuz ve optik ara yüz boyunca QoS 

devamlılığı kolaylaştırılır [1,3,8].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. WIMAX-Optik Ağ Mimarisi 

 

Şekil 3, heterojen bir ağ mimarisini 

göstermektedir. Tasarlanan mimaride 

B/G/GE-PON ve IEEE 802.16d/e standartları 

bir arada kullanılmıştır. Bu birleşik sistem, 

“metro core” ağlarını POS, RPR ve 10GbE 

üzerinden bağlayabilir. PON ağlarındaki OLT 

ile WIMAX baz istasyonlarının ana işlem 

birimleri kenar düğümlerde birleştirilir. Uzak 



mesafelerdeki WIMAX düğümler ile 

WIMAX merkez baz istasyonları, kablosuz 

olarak, radyo frekans işleme kapasiteleri ve 

çeşitli fonksiyonellikler dikkate alınarak 

birleştirilir [3]. 

 

Bu heterojen ağın faydaları aşağıda 

sıralanmıştır:  

 

1- Ara yüzler ve düğümler arasındaki 

işbirliği sayesinde ağın etkin 

kullanılabilirliği ve kontrolü. 

2- Ağ bileşenlerinin azalmasıyla 

gerçekleşen düşük maliyet. 

3-  Ara yüzler arasındaki kaynak 

paylaşımından doğan yüksek ağ 

performansı ve düşük sistem maliyeti 

4- Akıllı trafik dağılımı ve kaynak 

tahsisi, uçtan uca QoS’i garanti eder. 

 

Bu faydalar servis sunucuların duyduğu 

gereksinimlerle birebir örtüşmektedir. Erişim 

ağları için, WIMAX-Optik ağ mimarisinin 

teknolojik ve işlevsel yararları şunlardır: 

 

 Sistemin bant genişliği artar. 

 Erişim ağının menzilini onlarca 

kilometre artırarak hem şehir hem de 

kırsal alanlarda daha iyi hizmet 

sağlanabilir. 

 Mevcut FTTX (Fiber To The X) 

yapılarıyla uyumlu olduğundan düşük 

maliyet sağlar. 

 Sabit ve mobil kablosuz geniş bant 

erişim hizmetlerini destekler. 

 Merkezi yönetimi kolaylaştırır.  

 Çoklu erişim noktalarından tek bir 

kenar düğüme doğru radyo frekansı 

kullanım yükünü hafifletir. 

 Daha etkin kanal tahsisi sayesinde 

sistem kapasitesi artar.  

 Kablosuz ve optik bileşenler 

arasındaki erişim fonksiyonlarının 

dinamik tahsisi kolaylaşır. 

 Optik ve WIMAX bağlantılar 

arasındaki QoS hizmetleri, VoIP ve 

IPTV gibi hassas servisler için yüksek 

hizmet kalitesi sağlar. 

  WIMAX entegreli Optik ağlar, 

merkez istasyonla kullanıcı sahası 

arasındaki uzun mesafe boyunca 2.5 

Gbps gibi yüksek bir hızla iletim 

yapabilir. Bu da aynı veriyi birden 

fazla kablolu/kablosuz ağ üzerinde 

taşımaktan daha uygun bir çözümdür. 

 Geçici ancak önemli geniş bant hizmet 

talepleri için kısa sürede cevap 

verebilme, taşınabilirlik desteği, kablo 

altyapısının zarar gördüğü/olmadığı 

alanlarda acil servisler için 

kullanılabilme, birbirini kapsayacak 

şekilde kurulan kablosuz ağlar 

sayesinde ihtiyaç duyulduğunda 

mevcut optik ağın yedeği olarak 

çalışabilme vb. gibi özelliklerinden 

dolayı WIMAX, optik dağıtım ağına 

son mil çözümü olarak eklenebilir. 

 

VoIP, IPTV ve VoD gibi IP/paket tabanlı 

multimedya servisler yüksek bant genişliğine 

ihtiyaç duymaktadır. G-PON, GE-PON ve 10 

GbE gibi FTTX türü teknolojiler bu bant 

genişliği gereksinimini karşılamak için öne 

sürülmüştür. WIMAX gibi genişbant 

kablosuz erişim teknolojileri de hareketli 

kullanıcıların ihtiyaç duyduğu genişbant 

hizmetleri kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. 

Şekil 4’te, PON OLT gibi optik erişim 

sistemleri ile kenar düğümlerdeki WIMAX 

baz istasyonlarının birleştirilmesi sayesinde 

yüksek hızlı, mobil bir mimari tasarlanabilir. 

Bu nedenle, erişim teknolojilerindeki 

yeniliklerle beraber hem fiber hem de geniş 

bant kablosuz ağlar (örneğin WIMAX) 

birleştirilerek uygun maliyetli, sabit ve mobil 

erişim ağları oluşturulabilir [1,3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Fiber ve Geniş bant WIMAX 

ağlarının birleştirilmesi 

 



6. Sonuçlar 

 

Bu taslak çalışmada, erişim ağlarında 

WIMAX teknolojisinin optik fiberlerle 

birleştirilebilirliği incelenmiştir. Tasarlanan 

mimari, geniş bant kablolu ve kablosuz ağ 

birlikteliğine izin verir ve tek bir paylaşımlı 

altyapı boyunca servisleri birleştirir. Bu 

birleştirme, hizmet sağlayıcılar tarafından 

geniş ölçüde desteklenen FTTX sistemleri ile 

uyumludur. Böyle bir yapı, daha hızlı bir 

gelişim (ölçeklendirme) ve daha düşük sistem 

maliyeti sağlayarak kenar düğümlerde 

yönetimin merkezileştirilmesine, erişim 

noktalarında işlemlerin basitleştirilmesine 

olanak sağlar.  Dolayısıyla, WIMAX ve optik 

ağ birleşimi, erişim ağları için düşük maliyetli 

uygulanabilir bir çözümdür. Ağ verimliliği, 

performans ve iletimde uçtan uca gecikme 

açısından iyi sonuçlar verebilir. WIMAX ve 

Optik sistem kullanan erişim ağları, ağ 

mimarisini basitleştirip kaynak kullanım 

etkinliğini arttırarak, işletim maliyetinin 

azalmasına yardımcı olur. Aynı zamanda 

müşterilere QoS garantili hizmet sunulmasına 

da imkân verir. 
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