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Özet 

 Sabit, kablosuz geniş bantlı erişim son kullanıcı için yüksek hızda ses, video ve data transferi sunan bir teknolojidir. 
IEEE 802.16 WiMAX standardı ve türevleri geniş frekans aralıklarında sabit/hareketli ve kablosuz geniş bant erişimi 
sunan fiziksel katmanları belirlemektedir. Çoklu yol ortamlarında güçlü performansından dolayı donanım üreticileri 
için IEEE 802.16 standardı OFDM fiziksel katmanını kabul etmektedir. Bu çalışmada, 3.45 GHz’de OFDM fiziksel 
katmanını kullanan WiMAX radyonun teorik ve deneysel başarımları incelenmektedir. Belirli bir kanal profilini 
kullanma yerine gerçek ortamda frekans seçici Rayleigh sönümlemeli kanalların elde edildiği ölçümlerden yararlanarak 
alıcıda bit hata oranı (Bit Error Rate, BER) başarımları hem deneysel hem de teorik olarak elde edilmektedir. 
Çalışmada, başarım karşılaştırmaları için zaman bölgesi (Time Domain Equalizer, TDE) ve frekans bölgesi kanal 
denkleştirici (Frequency Domain Equalizer, FDE)’ler kullanılmaktadır. Elde edilen teorik ve deneysel başarımların 
birbirleriyle son derece uyumlu ve gayet tatmin edici olduğu gözlenmektedir. 
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1. Giriş 
Kablosuz geniş bant erişim teknolojileri, küçük ve orta 
büyüklükteki işletmelerde yüksek hızda internet erişimi ve son 
kullanıcı erişim teknolojileri için umut verici çözümler 
sunmaktadır. Bu sektörler geniş bant erişimini kablolu DSL 
(Digital Subscriber Line) teknolojisi ile sağlamalarına rağmen, 
yayılmadaki zorluklar geniş bant internet kullanım 
potansiyelinin ortaya çıkmasını önlemektedir. Dünyanın birçok 
yeri geniş bant erişiminin kolaylıkları altında bulunmamaktadır. 
Örnek olarak; şehir merkezlerindeki veya kenar semtlerdeki 
bağlantı noktaları merkezi istasyondan sadece 3 mil (yaklaşık 
4828 metre) uzaklaşabilmektedirler. Diğer taraftan bazı ticari 
kuruluşların yeri, kablolu ağların kapsama alanında 
bulunmayabilmektedir. Kablosuz geniş bant ile bu problemlere 
çözüm üretilmektedir.  
     IEEE 802.16, geniş bant kablosuz erişimi için bir standart 
olup endüstrileri birleştirmektedir. WiMAX forum geniş bant 
kullanamayan yerlerdeki kullanıcıların büyük bir çoğunluğuna 
geniş alan üzerinde yüksek veri hızı önermektedir. Bu hücresel 
ağlara göre yüksek bant genişliği ile sabit kablosuz erişim için 
kullanılan birinci geniş çaptaki endüstri standardıdır. Kablosuz 
geniş bantlı sistemler, yatırım riskini küçültmekte, birlikte 
çalışabilirliği ve donanım maliyetini düşürmektedir [1]. 
 11 GHz.’in altında lisanslı ve lisanssız bantlarda geniş bantlı 
kablosuz metropol alan ağ (Metropolitan Area Network, MAN) 
standartları IEEE 802.16 (WiMAX) çalışma grubu ve Avrupa 
telekomünikasyon standartları enstitüsü (European 
Telecommunications Standards Institute, ETSI) geniş bantlı 
radyo erişim ağı (Broadband Radio Access Network, BRAN) 
yüksek performanslı metropol alan ağ (High Performance 
MAN, HiperMAN) grubu tarafından geliştirildi [1, 2]. 
Standardın ilk evresinde, sabit kablosuz erişim için 11-66 GHz. 

frekans bölgesi için tek taşıyıcılı (Single Carrier, SC) sistemler 
ve 11 GHz.’in altındaki frekans bölgeleri için çok taşıyıcılı 
(Multi Carrier, MC) sistemler düşünüldü. IEEE 802.16-2004 [1] 
ve IEEE 802.16e [2]’nin yayınlanmasıyla, standartların 
uygulamaları 11 GHz. frekans bölgesinin altındaki sistemler ve 
gezgin kablosuz ağlar için SC haberleşme sistemlerine 
genişletildi. WiMAX standardı, SC ve MC sistemlerde yayılmış 
BPSK (Spreaded BPSK, S-BPSK), QPSK, 16QAM, 64QAM ve 
256QAM gibi sayısal modülasyon tekniklerinin oldukça geniş 
bir aralığını desteklemektedir [1].  
     Standardın ilk versiyonu olan 802.16, 10-66 GHz 
frekansında çalışırken baz istasyonunun görüş açısında olmasına 
LOS (Line of Sight) ihtiyaç duyulmaktadır. Daha sonra 
geliştirilmiş 802.16 standardı ise 2-11 GHz frekans aralığını 
kullanmakta ve istasyonu görme ihtiyacı gerektirmemektedir. 
802.16a standardı 2.5, 3.5 ve 5.8 GHz bantlarını kullanmakta ve 
50 km uzaklıkta dahi 70Mbit/sn hızına varan internet erişimi 
sağlamaktadır [3, 4, 5]. 
 Frekans seçici kanalın çok yol etkilerinden kaynaklanan 
semboller arası girişim (Inter Symbol Interference, ISI) 
gönderilen işaretin yayılma hızını ve güvenilirliğini 
azaltmaktadır. Bu problemi çözmek için en kolay yöntem MC 
(OFDM) sistemlerdir. 
     WiMAX, esas olarak OFDM (Orthogonal Frequency 
Division Multiplexing) ve MIMO (Multiple Input Multiple-
Output) teknolojilerine dayanmaktadır. Bu iki gelişmekte olan 
teknoloji sayesinde servis sağlayıcılar tek bir baz 
istasyonundan daha fazla müşteriye hizmet sunma olanağına 
kavuşurken bunu daha az spektrum kullanarak 
gerçekleştirmektedirler. OFDM, Wi-Fi (Wireless Fidelity / 
802.11) standardı ve WiMAX/802.16 tarafından kullanılan temel 
radyo teknolojisidir. MIMO ise WiMAX'in etkinliğini dört katına 
kadar çıkartan gelişmiş bir anten teknolojisidir. Üçüncü nesil ve 


