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ALKUSANAT 
 
  
 
 WiMAX on tekniikkana vielä melko uusi tuttavuus. Vuoden 2005 joulukuussa 

tapahtui viimeisin standardipäivitys WiMAX:issa. Tämän jälkeen on tästä aiheesta 

alkanut löytyä paljon uutisia erilaisista verkkojulkaisuista. Vaikka WiMAX-

verkkoja rakennetaan jo kovaa vauhtia, me kuitenkin vielä puhumme, että 

WiMAX on tulevaisuuden tekniikkaa. Mielestäni WiMAX:illa on erittäin hyvä 

mahdollisuus nousta jopa suosituimmaksi yhteydenmuodostustavaksi muutamien 

vuosien kuluessa.  

 

 Tämän työn tarkoituksena on ollut selventää ja tutkia mitä WiMAX itse asiassa on. 

Mitä kaikkea siihen liittyy ja miten koko tekniikka toimii. 

 

 Haluan kiittää tutkintotyöni valvojaa, lehtori Ari Rantalaa, hyvästä ohjauksesta ja 

neuvonnasta niin tutkintotyöni ohessa kuin koko kouluvuosieni aikana.  

 
 
 
 
 Tampereella 28.3.2006 
 
 
 
 Janne Paavilainen 
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1 MIKÄ WIMAX ON? 
 

  

 WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) on langaton 

laajakaistatekniikka. WiMAX perustuu avoimeen IEEE 802.16-standardiin. 

WiMAX-yhteys muodostetaan langattomalla radioyhteydellä käyttäjäpäätteestä 

operaattorin tukiasemaan.  Tukiaseman ja käyttäjän välinen teoreettinen kantama 

voi optimaalisissa olosuhteissa olla jopa 50 km, mutta käytännössä se on paljon 

vähemmän.  

  

 

 Alkuperäinen 802.16-standardi oli suunniteltu laajakaistaiseksi langattomaksi 

yhteydeksi, jolla yhteydenotto tapahtui monipistelähetystä käyttäen. 

Radiotaajuusalue oli 10 GHz - 66 GHz ja kaistanopeus 75 Mb/s. Myöhemmin 

standardoitiin samasta tekniikasta 802.16a-versio, jonka suurimpana etuna oli 

näköyhteydetön yhteys (Non line of sight, NLOS). Tämä standardi toimi 

pienemmällä radiotaajuusalueella, 2 GHz - 11 GHz. Standardia on kehitelty 

nopeasti eteenpäin ja matkalla aina uudempi standardiversio on korvannut 

edellisen. Viimeisin hyväksyntä tapahtui joulukuussa 2005. Tällöin hyväksyttiin 

802.16e-versio, jolla langaton laajakaista saadaan mobiiliaikaan.   

  

 

 Tavallisesti on kolme tapaa, joilla voidaan nykyään muodostaa Internet-yhteys [1]. 

Nämä ovat johdollinen laajakaistayhteys, WiFi-yhteys ja tavallinen Dial-up-

modeemiyhteys. Laajakaistayhteyksissä kuten DSL (Digital Subscriber Line), 

kaapelimodeemi- ja T1-yhteyksissä on huonona puolena se, että niiden 

asentaminen voi olla kallista ja niitä ei välttämättä saada asennettua kaikille 

alueille. WiFi-yhteyksissä käytetään pieniä hot spoteja, eli toiminta-alueita, joilla 

ei voida kattaa kovinkaan suuria alueita edullisesti. Tavallinen modeemi on 

nykyään jo tietoliikennenopeuksiltaan liian hidas yhteyden muodostustapa, eikä 

sillä päästä lähellekään laajakaistayhteyksien nopeuksia. WiMAX on ratkaisu 

uusille yhteystyypeille. WiMAX ei tarvitse langallista yhteystapaa 

käyttäjäpäätteeseen ja se on myös nopea yhteysratkaisu. 
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 WiMAX:in avulla on mahdollista saada kotitaloudet ja yritykset käyttämään 

langatonta laajakaistaa. WiMAX:illa pystytään yhdistämään käyttäjäpäätteitä ja 

niiden verkkoja ulkoisilla antenneilla, jotka kommunikoivat keskustukiasemien 

(Base Station, BS) kanssa radioteitse. WiMAX on laajakaistavaihtoehto 

kaapeliyhteyksille ja optisille kuiduille. Nämä yhteystyypit ovat sitä paitsi 

huomattavasti WiMAX-tekniikkaa kalliimpia. Kaapelointia ei välttämättä ole edes 

toisinaan mahdollista rakentaa joka paikkaan, tällöin WiMAX:in käyttö onkin 

hyvä ratkaisu.  

 

 

 WiMAX:ia voidaan verrata WLAN-yhteyksiin, tosin sillä erolla, että WiMAX-

tekniikalla voidaan kattaa vielä laajempia alueita ja sillä saavutetaan entistä 

suuremmat yhteysnopeudet. Erinomaisen tekniikan WiMAX:ista tekee se, että se 

on standardoitu ja sen yhteensopivuus muiden valmistajien kanssa ei tule olemaan 

ongelma. 
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2 LANGATTOMAT STANDARDIT 
 

 

 Kuvassa 1 on esitetty miten langattomat IEEE:n 802-standardit on jaoteltu eri 

ryhmiin niiden radiokantaman perusteella. Pienin verkko on Personal Area 

Network (PAN). Esimerkiksi Bluetooth-tekniikka kuuluu tähän kategoriaan. PAN-

verkon alueella toimintasäde on pieni, noin 10 metriä. PAN-verkkoa laajempi taso 

on Local Area Network (LAN), jolla voidaan kytkeä esimerkiksi pienen yrityksen 

laitteita tai kodin laitteita toisiinsa noin 100 metrin säteellä. Toiseksi ylin taso on 

nimeltään Metropolitan Area Network (MAN). WiMAX-tekniikka sijoittuu juuri 

tälle MAN-tasolle. Tällä tasolla voidaan kytkeä yli 1000 metrin laajuisella alueella 

olevia laitteita toisiinsa. Wide Area Network (WAN) ei kantaman perusteella juuri 

eroa MAN-verkoista, mutta niihin kuuluvia verkkolaitteita voidaan liikutella 

ympäriinsä. Niitä voidaan käyttää esim. liikkuvassa kulkuneuvossa ja tällöin 

voidaan siirtyä vaivatta toiselta tukiasemalta toiselle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kuva 1. IEEE-standardien mukaiset langattomat verkot [2] 
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3 WiMAX:IN KÄYTTÖKOHTEET 

 

 WiMAX tarjoaa laajakaistaratkaisun operaattoreille ja palvelun käyttäjille monilla 

erilaisilla alueilla [2]. Kuvassa 2 on esitetty viisi erilaista käyttötapaa, joilla 

WiMAX:in kaltaista laajakaistaa voidaan hyödyntää. Kuvasta 2 on esitetty isompi 

kuva liitteessä 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kuva 2. Langattoman laajakaistan käyttömahdollisuuksia [2] 

3.1 Langaton runkoverkko 

 

 WiMAX-masto on mahdollista yhdistää toiseen mastoon näköyhteydellisesti 

(Line-of-Sight, LOS), esimerkiksi lautasantennien välityksellä (kuva 2, 

yhteystyyppi 1). Tällöin saadaan aikaan langaton laajakaistayhteys kahden maston 

välille. Kahden maston välinen langaton yhteys on huomattavasti halvempi 

ratkaisu kuin vastaava tilanne langallisella yhteydellä. Samoin langattomien 

mastojen käyttöönotto on entistä nopeampaa. Suuri osa Euroopan mobiilimastoista 

on kytketty juuri näin toisiinsa. 
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3.2 Laajakaista vaadittaessa 

  

 On olemassa monia paikkoja, joihin paikallinen puhelinyhtiö ei mahdollisesti ole 

vielä rakentanut kaapeliyhteyksiä, kuten esimerkiksi DSL-yhteyksiä (kuva 2, 

yhteystyyppi 2). Laajakaistainen yhteys voi olla hyvin tärkeä esimerkiksi monelle 

yritykselle, joka on kasvamassa ja sijaitsee juuri kyseisellä alueella. On 

mahdollista, että tällaisella paikalla voidaan järjestää myös tapahtumia, kuten 

messuja tai markkinoita, joissa vierailijoita voi olla jopa tuhansia. Tällöin 

laajakaistainen yhteys voi osoittautua hyvinkin tarpeelliseksi. Jos DSL-yhteys ei 

mahdollisesti ole jo tällaisella markkina-alueella käytössä, voi sellaisen 

rakentamiseen mennä aikaa viikkoja. WiMAX-yhteyden rakentaminen onnistuu 

muutamassa päivässä. Tällaiselle alueelle voidaan muodostaa pieniä hot spoteja 

runkoverkkoyhteydellä WiMAX-mastoon, joka pystyy tarjoamaan laajakaistaisia 

802.11-yhteyksiä asiakkaille. Hot spotilla tarkoitetaan aluetta, jossa voidaan 

hyödyntää esimerkiksi WLAN-yhteyttä. WiMAX-yhteyttä voidaan näin ollen 

hyödyntää myös 802.11-standardin kanssa. Langaton tekniikka tekee 

mahdolliseksi palvelun tarjoajalle resurssien lisäämisen tällaiselle alueelle todella 

nopeasti. Vastaavasti kysynnän vähetessä voidaan resursseja kaventaa, jos näihin 

on tarvetta. 

3.3 Kaukaisten asuinalueiden laajakaistat 

 

 Välillä asuinalueet sijaitsevat niin kaukana kaupunkien keskustoista, että jo 

käytännölliset rajoitukset estävät kaapeli- ja DSL-yhteyksien vetämisen kaikille 

mahdollisille laajakaistaisen yhteyden haluaville käyttäjille (kuva 2, yhteystyyppi 

3). Jotkin asuinalueet ja pientoimistot (Small Office/HomeOffice, SOHO) 

yksinkertaisesti sijaitsevat liian kaukana langallisen yhteyden rakentamista varten. 

Langallisen DSL-yhteyden nopeuteen vaikuttavat loppukäyttäjän etäisyys 

paikallisvaihteesta, puhelinkaapelin paksuus ja käytettävän DSL-teknologian 

tyyppi. Monesti paikallisvaihteen sijainti on liian kaukana ja estää näin ollen DSL-

yhteyden tarjoamisen. DSL-yhteyksien rakentaminen harvaan asutuille alueille voi 

olla myös kallista. 802.16-standardin hyödyntäminen eli WiMAX:in käyttö onkin 

juuri sopiva ratkaisu tällaisille alueille.  
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3.4 Harvaan asutut alueet 

 

 Harvaan asutuille alueille ei välttämättä ole edes järkevää lähteä rakentamaan 

langallista laajakaistayhteyttä (kuva 2, yhteystyyppi 4). Kustannukset tulisivat 

nousemaan liian suuriksi mahdollisesti vain muutaman käyttäjän takia. Myös 

köyhimpien maiden alueilla on varmasti järkevämpiä investoinnin kohteita kuin 

kaapeloittaa jokainen talo ja kylä, jotka maasta löytyvät. WiMAX on oiva apu 

myös tällaisiin ratkaisuihin. Samalla tavoin kuin GSM-yhteydet on rakennettu, 

voidaan rakentaa myös WiMAX-yhteydet. Tällaisia harvaan asuttuja alueita löytyy 

todella paljon myös Suomesta. 

3.5 Paras mahdollinen yhteys 

 

 WiMAX-yhteys mahdollistaa käyttäjälle aina parhaan valittavissa olevan yhteyden 

(kuva 2, yhteystyyppi 5). Käyttäjä voi siirtyä omasta hot spotistaan toiseen ja 

samalla pitää Internet-yhteyden avoinna. Kiinteä yhteys tarjoaa toimivuuden tietyn 

tukiaseman läheisyydessä, kun taas langattomalla yhteydellä ei käytännöllisesti 

katsoen ole rajoja ollenkaan. Käyttäjä voi liikkua oman päätteensä kanssa hyvinkin 

paljon (kuva 3). Esimerkiksi kotona pääte voi olla kiinni ADSL-yhteydellä 

Internetiin. Matkalla töihin voidaan käyttää WiMAX-yhteyttä ja töissä pääte 

voidaan liittää työaseman sisäiseen verkkoon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kuva 3. Paras mahdollinen yhteys käytettävissä [3] 
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4 WiMAX:IN TOIMINTA 

 

 WiMAX toimii samalla periaatteella kuin WiFi (IEEE 802.11), eli se lähettää 

dataa yhdeltä tietokoneelta toiselle radiosignaaleina [4]. Suurimpina eroina ovat 

WiMAX:in laajemmat kantoalueet, suuremmat käyttäjämäärät ja nopeammat 

yhteydet. WiMAX ei tarvitse suoraa näköyhteyttä (Line of Sight, LOS) 

käyttäjäpäätteen ja tukiaseman välillä. WiFi:in verrattuna WiMAX:in kantoalue 

mitataan paremmin kilometreinä kuin metreinä. Kuten kuvassa 1 on esitetty, on 

WiFi LAN-alueen tekniikka, WiMAX sen sijaan on MAN-alueen tekniikka. 

Nimestä huolimatta Metropolitan Area Network ei rajaa WiMAX:in käyttöä vain 

suurimpiin kaupunkeihin, vaan WiMAX on ideaalinen laajakaistatekniikka myös 

harvaan asutuilla ja kaapeloimattomilla alueilla, kuten kuvasta 2 käy ilmi.  

 

 WiMAX-järjestelmä koostuu sekä WiMAX-mastosta että WiMAX-

vastaanottimesta [1]. WiMAX-masto toimii samalla myös lähettimenä. Masto on 

hyvin samantapainen kuin esimerkiksi GSM-masto. Yhden maston kantoalue voi 

olla hyvinkin suuri alue. Käytännössä jopa 8000 neliökilometrin kokoinen alue 

pystytään kattamaan yhdellä mastolla. Tämä tarkoittaisi noin 50 kilometrin sädettä 

WiMAX-mastosta suuntaansa. Isompiakin alueita voidaan tehdä, mutta silloin on 

otettava huomioon yhteyteen mahdollisesti vaikuttavat häiriöt. 

 

 WiMAX-vastaanotin voi olla joko pieni antennilla varustettu laatikko, 

samantapainen kuin WLAN:issa käytetty Access Point (AP), tai vastaanotin voi 

olla esimerkiksi tietokoneen PCMCIA-väylään (Personal Computer Memory Card 

International Association) liitettävä kortti. 

 

 WiMAX-tukiasema voi olla yhteydessä suoraan Internetiin ja käyttää jotain 

nopeaa johdollista yhteyttä, kuten T3 (kuva 4). Tukiasema voi olla myös 

yhteydessä toiseen tukiasemaan LOS-tyyppisellä yhteydellä. Tällöin tukiasemilla 

on näköyhteys toisiinsa. LOS-tyyppisellä yhteydellä saavutetaan entistä 

suuremmat tiedonsiirtonopeudet kahden maston välillä. Tällä tavoin pystytään 

kattamaan harvaan asutut seudut langattomalla laajakaistatekniikalla eli WiMAX-

yhteydellä.  
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 Yhdellä tukiasemalla voidaan tarjota samanaikaisesti T1-tason yhteydet vähintään 

60 yritykselle ja DSL-tason yhteydet sadoille kodeille [2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kuva 4. LOS-yhteys kahden maston ja NLOS-yhteys maston ja kodin välillä. [1] 

 

 

 WiMAX tarjoaa kahta erilaista langatonta palvelua. On olemassa suoralla 

näköyhteydellä (LOS) ja näköyhteydettömyydellä (NLOS) toimivat yhteystavat. 

NLOS on WiFi:n kaltainen palvelu, eli käyttäjäpäätteessä on oltava verkkolaite, 

jolla muodostetaan yhteys WiMAX-mastoon. Tällöin WiMAX käyttää alempia 

taajuusalueita, alle 11 GHz. Alemman tason taajuusalueita käytettäessä ei tarvitse 

huolehtia niin paljon esteistä kuin ylemmän taajuustason kanssa, koska alemman 

tason aallonpituuksilla on paremmat taipumis-, heijastumis- ja läpäisemiskyvyt. 

LOS-yhteyttä voidaan käyttää esimerkiksi suunnatuilla lautasantenneilla, jolloin 

saadaan aikaan entistä vahvempia ja vakaampia yhteyksiä. 

Runkoverkkoyhteyksissä käytetään korkeamman tason taajuusalueita, jolloin 

häiriöt liikenteessä ovat pienempiä ja kaistanleveydet suurempia.  
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5 802.16-PROTOKOLLA 

 

 WiMAX:in tärkeimpiä osa-alueita ovat MAC-kerros (Medium Access Control) ja 

PHY (Physical layer) eli fyysinen kerros. Kuvassa 5 on esitetty, miten protokollan 

toiminta jakaantuu eri osa-alueille aina tilaajalta palvelun tarjoajalle asti. Tilaajalla 

on oma päätteensä (Subscriber Terminal, ST) ja verkkonsa (Subscriber Network). 

Tilaajan verkon ja tilaajan vastaanottimen (STS) välillä on verkkorajapinta (SNI). 

Vastaanotin kommunikoi ilmateitse palvelun tarjoajan tukiaseman (BTS) kanssa, 

joka on yhdistetty palvelun tarjoajan runkoverkkoon verkkorajapinnan (BSI) 

kautta. Toiminnan aikana tapahtuu viiveitä. Päästä-päähän-viive jakaantuu koko 

toiminnan matkalle aina tilaajan päätteeltä palvelun tarjoajalle asti. Kuljetusviive 

tapahtuu palvelun tilaajan verkon ja palvelun tarjoajan runkoverkon välillä. MAC-

viive vaikuttaa vastaanottimien välisessä ilmarajapinnassa.  

 

 

 

 

 

 

 Kuva 5. Protokollan rakenne [5] 

 

 Kuvassa 6 on esitetty 802.16-standardin arkkitehtuuri. Arkkitehtuuri koostuu 

neljästä eri kerroksesta: sovituskerroksesta (Convergence), MAC-kerroksesta, 

kuljetuskerroksesta (Transmission) ja fyysisestä kerroksesta (Physical).  

 

 

 

 

 

 

 

 Kuva 6. 802.16-arkkitehtuuri [5] 
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5.1 Fyysinen kerros 

 

 802.16a-2003-standardin tekniset tiedot määrittelevät fyysiselle kerrokselle viisi 

erilaista modulaatiota [6]. Nämä ovat: WirelessMAN-SC, WirelessMAN-SCa, 

WirelessMAN-OFDM, WirelessMAN-OFDMA ja WirelessHUMAN.  

 

 Single Carrier (SC) suunniteltiin runkoverkkolinkeille [6],[8]. SC käyttää vain yhtä 

taajuutta lähetyksissään, jolloin se on herkkä signaalin häiriöille. Sen vuoksi sitä ei 

voida käyttää NLOS-ympäristössä. SC:llä saavutetaan kuitenkin suuret 

tietoliikennenopeudet.  

    

 SCa (Single Carrier Access) soveltuu NLOS-yhteyksiin, koska se toimii SC:tä 

alemmilla, 2GHz:n - 11 GHz:n, taajuuksilla.  

    

 Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) perustuu Fast Fourier 

Transform:iin (FFT) ja se soveltuu parhaiten kiinteisiin yhteyksiin. OFDM tukee 

BPSK- (Binary Phase Shift Keying), QPSK-, 16-QAM- ja 64-QAM- 

modulaatiotasoja. 

    

 Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) on suunniteltu 

soveltumaan kannettaviin laitteisiin. OFMDA-tekniikka perustuu OFDM-

tekniikkaan, mutta siinä on käytössä joitakin parannuksia OFDM:ään verrattuna, 

kuten uplinkin (UL) ja downlinkin (DL) alikanavointi. Alikanavointi tekee 

OFDMA-tekniikasta entistä paremman liikuteltavuuden kannalta. Kaikki edellä 

mainitut modulaatiot tukevat Time Division Duplexing:iä (TDD) sekä Frequency 

Division Duplexing:iä (FDD).  

 

 WirelessHUMAN (High-Speed Unlicenced Metropolitan Area Network) tekee 

poikkeuksen modulaatiosta, se ei nimittäin tue FDD:tä. WirelessHUMAN on 

asetettu lisensoimattomalle kaistalle markkinasyistä. Näin ollen operaattorit voivat 

alkaa käyttämään tekniikkaa ilman lisenssimaksuja.  
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5.2 MAC-kerros 

 

 MAC-kerroksen tehtäviin kuuluu tarjota välitasosta riippumaton rajapinta 

fyysiselle kerrokselle ja sovituskerrokselle. Lisäksi MAC-kerroksen tehtäviin 

kuuluu ilmatien resurssien käsittely mahdollisimman tehokkaasti [7],[8]. MAC-

kerros on suunniteltu tukemaan PMP-laajakaistasovelluksia (Point to Multipoint). 

Se soveltuu käytettäväksi myös mesh-verkkomallissa. PMP-arkkitehtuurissa 

tukiasema hoitaa useita yksittäisiä sektoreita yhtäaikaisesti. Tukiaseman 

downlink:in osalta data, joka lähetetään tilaaja-asemille, multipleksoidaan 

TDM:llä (Time Division Multiplexing) ja uplink taas jaetaan tilaaja-asemien 

kesken TDMA:lla (Time Division Multiple Access) 

 

 WiMAX:in MAC-protokolla on yhteydellinen protokolla. Liityttäessä verkkoon 

jokainen tilaaja-asema (Subsciber Station, SS) avaa yhden tai useamman yhteyden, 

jota pitkin informaatio kulkee tukiasemaan. MAC-protokolla ajoittaa ilmatien 

resurssien jaon ja tarjoaa palveluiden laadun (Quality of Service, QoS) erottamisen. 

Protokolla suorittaa myös linkkien automaattisen uudelleenkyselyn (Automatic 

Repeat Request, ARQ) ja tarkistaa mahdollisten bittivirheiden arvoja (Bit Error 

Rates, BER). Samalla se suorittaa linkkien mukauttamisen (Link Adaption). Tällä 

tavoin protokolla pyrkii maksimoimaan suorituskyvyn, jolla dataa siirretään. 

MAC-kerros hoitaa myös SS:n liittymisen ja poistumisen verkosta. 

 

5.3 Sovituskerros 

 

 MAC-kerroksen yläpuolella on sovituskerros eli convergence-kerros [7]. 

Sovituskerros tarjoaa palveluita ylemmän tason protokollille ja päinvastoin. 

Kerroksen päätehtävänä on jakaa palveludatayksiköt (Service Data Units, SDU) 

oikeille MAC-yhteyksille, mahdollistaa kaistaleveys ja huolehtia QoS:stä. Myös 

hyötykuorman otsikon (Payload Header, oma suom: hyötykuorman otsikko) 

vaimentaminen kuuluu sovituskerroksen tehtäviin. 
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5.4 Kuljetuskerros 

 

 Kuljetuskerros huolehtii MAC-protokollan kooltaan vaihtelevien tietoyksiköiden 

muuntamisesta kiinteän kokoisiin lohkoihin. Nämä lohkot yhdistetään QPSK- 

(Quadratude Phase Shift Keying) tai QAM-vaihemodulaatioihin (Quadratude 

Amplitude Modulation), joiden avulla pystytään muodostamaan erilaisia 

radioyhteyksiä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU                                                              TUTKINTOTYÖ  13 (38) 
Tietotekniikka, tietoliikennetekniikka 
Janne Paavilainen 

 

6 MODULAATIOT 

  

 Modulaatio on toimenpide, jossa kantoaalto kykenee kuljettamaan viestiä tai 

digitaalista signaalia. Amplitudimodulaatiossa (Amplitude modulation, AM) viesti 

välitetään kantoaallon voimakkuuden vaihteluina [14]. Tämä menetelmä on 

yksinkertainen, mutta hyvin herkkä häiriöille. Taajuusmodulaatiossa (Frequency 

modulation, FM) taajuus vaihtelee tietyllä taajuusalueella. Vaihemodulointi 

(Phase Modulation, PM) sen sijaan on tekniikka, joka soveltuu erityisesti 

digitaalisen tiedon modulointiin. Tässä tekniikassa lähetetään yksi kantoaallon 

pulssi kerrallaan, ja seuraava pulssi lähetetään mahdollisesti hieman erivaiheisena. 

Viesti lähetetään tällöin vaihesiirtoina. Vaihesiirto ei itse asiassa tule sellaisenaan 

siirtotiestä lävitse, vaan vaihesiirrot aiheuttavat kantoaallon lisäksi eritaajuisia 

häiriöitä siirtotielle. QAM- ja QPSK-modulointeja käytetään nykyään WiMAX:in 

lisäksi myös DSL-modeemeissa, CDMA:ssa, 3G:ssä ja WiFi:ssä. WiMAX:issa on 

datan modulointiin tuki BPSK-, QPSK-, 16-QAM- sekä 64-QAM-menetelmille. 

 

6.1 QPSK 

 

 Vaiheavainnus eli PSK (Phase Shift Keying) kuuluu eksponentiaalisten 

modulaatiomenetelmien luokkaan. Vaihemoduloinnissa moduloiva signaali, 

muuttaa kantoaallon vaihetta suoraan ja hetkellinen vaihe kertoo sanoman arvon. 

Digitaalisessa vaihemoduloinnissa on päätettävä, mitä vaihetta käytetään millekin 

binäärisen symbolin arvolle. Esimerkiksi BPSK:ssa, (Binary Phase Shift Keying, 

BPSK), voidaan määritellä vaihe nolla astetta merkitsemään viestin arvoa 0 ja 

vaihe +180 astetta merkitsemään viestin arvoa 1. Vastaanotin pystyy tällöin 

tunnistamaan merkitseekö kyseinen vaihe digitaalista nollaa vai ykköstä.  

 

 QPSK on sen sijaan nelivaiheinen vaiheavainnus (kuva 7) ja se käyttää neljää 

kantoaallon vaihetta. BPSK:hon verrattuna, QPSK:hon on lisätty kaksi vaihetta, 

+90 ja +270 astetta. Esimerkiksi 0, +90, +180 ja +270 astetta voidaan ilmaista 4:llä 

eri numeroarvolla, 0 – 3, eli kahdella bitillä ilmaistuna 00, 01, 10 ja 11. 
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 Kuva 7. QPSK [12]. 

 

6.2 QAM 

 

 QAM-modulointi on modulointitekniikka, joka yhdistää PM-moduloinnin ja AM-

moduloinnin. QAM-moduloinnissa sekä vaihe, että amplitudi muuttuvat. 

Vastaanotin vastaanottaa moduloidun signaalin, tarkistaa sen vaiheen ja demoduloi 

sen takaisin alkuperäiseksi datavirraksi. Kuvassa 8 on esitetty 16-QAM. Jokainen 

symboli voidaan nyt esittää neljällä bitillä, toisin kuin QPSK:ssa, jossa esitys 

tapahtui vain kahdella bitillä. Kuvan jokainen piste määrittelee aallon oman 

amplitudin ja vaiheen. Kuvassa 8 vaaka-akselilla on esitetty vaihe ja pystyakselilla 

taajuus. QAM-modulaatiosta on myös vielä kattavampia modulaatioyhdistelmiä, 

kuten 64-QAM ja 256-QAM. 64-QAM:ssä on esitetty kahdeksan amplitudia ja 

kahdeksan vaihe-eroa. 256-QAM amplitudeja ja vaihe-eroja on 16. 

 

 

 Mitä suurempinumeroiseksi QAM-modulaatio menee, sitä paremman signaali-

kohina-suhteen (Signal-to-Noise Ratio, SNR) ja BER:in se tarvitsee.  

 

 

 Adaptiivisen moduloinnin käyttö antaa langattoman tekniikan päättää mitä 

modulointitapaa käytetään. Tosin tämä riippuu paljon myös verkon tilasta. 

Kuvassa 9 on esitetty modulaatiotekniikoiden jakautuminen etäisyyden kasvaessa. 
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 Kuva 8. 16-QAM [13] 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kuva 9. Adaptiivinen modulaatio [15] 
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 Kuten kuvasta 9 käy ilmi, mitä kauemmaksi siirrytään tukiasemasta, sitä 

alemmaksi siirrytään modulointitasolla. Lähempänä tukiasemaa voidaan käyttää 

korkeampiarvoisempia modulointimenetelmiä, kuten 64-QAM:ää. 

Korkeampiarvoisilla modulointimenetelmillä on paremmat häiriönsietokyvyt ja 

suuremmat tiedonsiirtonopeudet mutta toisaalta myös lyhimmät kantamat. 

Taulukossa 1 on esitetty adaptiivisten modulaatioiden ja taajuuskanavien vaikutus 

tiedonsiirtonopeuteen. Mitä suurempi on taajuuskanava, sitä suurempi on 

tiedonsiirtonopeus. Vastaavasti tiedonsiirtonopeuteen vaikuttaa modulaatiotapa. 

Mitä korkeampiarvoisempi on modulaatiotapa, sitä suurempi on 

tiedonsiirtonopeus. WiMAX:in protokolla on adaptiivinen, eli 

modulointimenetelmistä valitaan tehokkain, kuitenkin niin että linkin luotettavuus 

säilyy. 

 

 

 Taulukko 1. Adaptiivisten modulaatioiden tiedonsiirtonopeuksia. 

 Modulation / 
Code Rate

QPSK    
1/2

QPSK   
3/4

16 QAM 
1/2

16 QAM 
3/4

64 QAM 
2/3

64 QAM 
3/4

1.75 MHz 1.05 2.18 2.91 4.36 5.94 6.55
3.5 MHz 2.08 4.37 5.82 8.73 11.88 13.09
7.0 MHz 4.15 8.73 11.64 17.45 23.75 26.18

10.0 MHz 8.31 12.47 16.63 24.94 33.25 37.4
20.0 MHz 16.62 24.94 33.25 49.87 66.49 74.81

 

 

 

 

 

 

 

6.3 OFDM 

  

 OFDM-tekniikka on nykyään käytössä WiMAX:in lisäksi ASDL-liittymissä sekä 

WiFi:ssä [12]. Sitä käytetään myös langattomaan digitaalisen äänen ja kuvan 

broadcast-lähetyksiin. OFDM:ssä data on jaettu useille kantoaalloille (kuva 10). 

Tällöin kullakin kantoaallolla lähetettävä bitti on taajuudeltaan kapeampi, mutta 

ajallisesti pidempi ja siten vastustaa paremmin impulssinmuotoisia 

häiriösignaaleja. 
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 Kuva 10. Yhdeksän kantoaaltoa [12]. 

 

  

 OFDM puristaa moduloidut signaalit tehokkaasti yhteen (kuva 11). Samalla 

vähentyy kaistanleveyden tarve. Moduloidut signaalit ovat ortogonaalisia, joten ne 

eivät häiritse toisiaan. Ortogonaalisuus tarkoittaa sitä, että kun yhden signaalin 

taajuus on keskikohdassa, muiden signaalien amplitudi on nollassa. Näin ollen 

signaalit eivät vaikuta toisiinsa häiriöllisesti. Signaalien ortogonaalisuus voidaan 

varmistaa sillä, että ne pidetään oikealla etäisyydellä toisistaan 

 

 

 

 

 

 

 

 Kuva 11. Ortogonaaliset aallot [12]. 

 

 

 OFDM:ssä multipleksaaja välittää datavirrat lähettimen modulaattoriin. 

Modulaattori puolestaan muuntaa datavirtojen digitaalisen informaation 

analogiseksi signaaliksi, jotta datavirrat voitaisiin siirtää rinnakkaisina. 

Vastaanottavassa päässä demodulaattori ja demultiplekseri huolehtivat tulevien 

analogisten signaalien muuntamisesta alkuperäisen datavirran muotoon.  
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7 VERKKOON LIITTYMINEN 

 

 Jotta kommunikointi verkon kanssa olisi mahdollista, on tilaaja-aseman ensin 

onnistuttava suorittamaan verkkoonliittymisprosessi halutun tukiaseman kanssa 

[8]. Verkkoon liittyminen on jaettu useaan eri toimenpiteeseen ja ne on merkitty 

kuvaan 12 seuraavin numeroin. Kuvasta 12 on esitetty isompi kuva liitteessä 2. 

 

1. DL channel synchronization and obtain parameters 

   

  Kun SS haluaa liittyä verkkoon, se skannaa määritetyn taajuuslistan kanavia. 

 Jos SS löytää downlink-kanavan, se kykenee synkronisoimaan  fyysisen 

 kerroksen tasolla, silloin MAC-kerros etsii fyysisen kerroksen  kehyksestä 

 DCD:n (DL Channel Descriptor) ja UCD:n (UL Channel Discriptor) 

 saadakseen informaatiota modulaatiosta ja muista  UL- ja DL-

 parametreistä. 

  

2. Initial ranging 

 

 SS alkaa lähettämään ranging request-MAC viestejä (RNG REQ). Aluksi 

viesti lähetetään pienimmällä mahdollisella lähetysteholla, jos vastausta ei 

kuulu, lähettää SS uuden viestin hieman suuremmalla lähetysteholla. Tämän 

tarkoituksena on löytää pienin mahdollinen lähetysteho, jolla yhteys voidaan 

muodostaa. Kun vihdoin SS saa kutsuun vastauksen, vastaus sisältää joko 

viestin onnistuneesta lähetyksestä tai lähetysajan ja tehon korjauspyynnön. 

Jos vastaus sisältää korjauspyynnön, SS tekee korjauksen ja lähettää uuden 

kutsun. Onnistuneen vastauksen jälkeen SS on valmis lähettämään dataa 

uplink:iin 

 

3. Capabilities negotiation  

 

 SS lähettää resurssikyselyn BS:lle, jossa SS kuvailee sen resursseja käyttää 

tuettuja koodausmenetelmiä, modulaatiotasoja, dupleksointimenetelmiä ja 

koodausteemoja. BS määrää resurssien käytön 
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4. Authentication message exchange 

 

 BS tunnistaa SS:n ja mahdollistaa datan salauksen. SS lähettää BS:lle X.509-

sertifikaatin SS:n valmistajasta ja kuvauksen käytettävissä olevista 

kryptograafisista algoritmeistä. BS vahvistaa SS:n identiteetin, sekä päättää 

käytettävistä protokollista ja kryptoalgoritmeistä. Tämän jälkeen BS lähettää 

SS:lle vahvistuksena sen tarvitseman salausavaimen. SS:n pitää suorittaa 

tunnistautuminen ja salausavaimen uusiminen säännöllisesti. 

 

5. Registration 

 

 Onnistuneen tunnistautumisen jälkeen SS rekisteröityy verkkoon. SS lähettää 

rekisteröintipyynnön BS:lle ja BS hyväksyy sen. Rekisteröinnin vaihtoviestit 

sisältävät tiedot IP-version tuesta, vuonhallinnasta, ARQ-parametrien tuesta, 

CRC-tuesta sekä luokituksen määritystuet 

 

6. IP Connectivity stages 

 

 SS aloittaa DHCP-toiminnon (Dynamic Host Control Protocol), jolla haetaan 

BS:ltä IP-osoite ja muut parametrit, joita tarvitaan yhteyden 

muodostamiseen. BS ja SS synkronisoivat kuluvan päivän ja ajan käyttäen 

the time of the day-protokollaa (IETF RFC868). Tämän jälkeen SS lataa 

operationaaliset parametrit TFTP:llä (Trivial File Transfer Protocol). 

  

7. Connection creation 

 

 Jos yhteys on ennaltamäärätty, BS hoitaa kuljetusyhteyksien luomisen 

lähettämällä SS:lle dynaamisen service addition request-viestin, johon SS 

lähettää vastauksen vahvistaakseen yhteyden luonnin. Jos yhteys on 

ennaltamääräämätön, yhteyksien luominen tapahtuu päinvastoin. Tämän 

jälkeen yhteys on käytettävissä.  
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  Kuva 12. Verkkoon liittyminen [8] 
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8 PALVELUN LAATU – QoS 

 

 WiMAX:in MAC-tekniikka tarjoaa erilaisia palvelun laatuja (Quality of Service, 

QoS) erilaisille sovelluksille niiden tarpeiden mukaan. WiMAX-standardi tukee 

adaptiivista modulaatiota. Modulaatiotapa voidaan vaihtaa nopeasti optimaalisen 

datan siirron saamiseksi. Modulaatiotapoina ovat käytössä QAM, 16-QAM, 64-

QAM ja QPSK. Adaptiivinen modulaatio sallii kaistanleveyden tehokkaan käytön 

ja näin ollen laajemman käyttäjämäärän [10]. 

 

8.1 FDD ja TDD 

 

 WiMAX yhdistää useita tapoja taatakseen hyvän QoS:en. Tärkeimpiä ovat TDD, 

FDD, FEC (Forward Error Correction), FFT ja OFDM [10]. WiMAX voi toimia 

sekä FDD/OFDM että TDD/OFDM tavoilla. Lisäksi WiMAX tukee kahta tyyliä 

FDD:tä. Nämä ovat jatkuva FDD ja purskeinen FDD. Jatkuvassa FDD:ssä sekä 

SS:ltä BS:lle että BS:ltä SS:lle menevät kanavat (upstream ja downstream) 

toimivat eri taajuuksilla ja kaikki CPE:t (Customer Premises Equipment) voivat 

lähettää ja vastaanottaa dataa samanaikaisesti. BS-SS-suuntainen kanava on aina 

päällä ja kaikki muut asemat kuuntelevat sitä. Liikenne tällä kanavalla lähetetään 

broadcast-tyylillä käyttäen TDM:ää. SS-BS-suuntainen kanava on jaettu käyttäen 

TDMA:ta ja BS on vastuussa kaistan jaosta käyttäjäasemien kesken. Myös 

purskeisessa FDD:ssä sekä upstream että downstream toimivat eri taajuuksilla. 

Erona jatkuvaan FDD:hen on, että kaikki CPE:t eivät voi vastaanottaa ja lähettää 

dataa samanaikaisesti. Ne, joiden vastaanotto ja lähetys toimivat samanaikaisesti, 

ovat nimeltään full-duplex:iin kykeneviä asemia ja ne joiden lähetys ja vastaanotto 

eivät toimi samanaikaisesti ovat nimeltään half-duplex:iin kykeneviä asemia.  

 

 TDD-kehys on kiinteän mittainen ja sisältää yhden downstream-alikehyksen ja 

yhden upstream-alikehyksen. Nämä alikehykset ovat erotettu toisistaan turva-

ajalla, jota nimitetään siirtymäväliksi (Transition Gap, TG). TDD:n downstream-

alikehyksessä siirrettävät tiedot ovat järjestetty niiden modulaatiotavan ja FEC-

ryhmän mukaisesti. Kehyksen otsikko (Frame Control Header, FCH) sisältää 
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 kehyksen esitiedot, PHY-ohjauskentän ja MAC-kerroksen ohjauskentän. PHY-

ohjauskenttä sisältää tiedon koska eri modulaatiot ja FEC-ryhmät alkavat. MAC-

kenttä on tarkoitettu MAC-viesteihin, jotka osoitetaan usealle asemalle.  

 

8.2 FEC 

 

 BS-SS-suunnassa kulkeva data on aina suojattu FEC-koodauksella. FEC on 

virheenkorjaustekniikka. Sen käytön avulla lähettimen ei tarvitse lähettää koko 

dataosuutta uudelleen, jos lähetyksessä havaitaan virhe. Lähettimellä on käytössä 

lähetykseen sopiva algoritmi, jonka avulla vastaanotin tunnistaa lähetetyn datan 

virheettömyyden. Jos FEC:iä ei olisi käytössä ja datan siirrossa havaittaisiin virhe, 

jouduttaisiin siirtämään koko lähetettävä kehys uudelleen. Tällöin lisääntyisi datan 

siirtoaika, joka samalla heikentäisi QoS:ä 

 

8.3 Palvelutyypit 

 

 802.16-standardissa on QoS jaettu palvelemaan monia erilaisia sovelluksia, jotka 

voivat toimia 802.16-standardin verkkojen päällä [8]. 802.16-standardin 

määrittelemät palvelutyypit ovat Unsolicited Grant Services (UGS), Real-Time 

Polling Services (rtPS), Non-Real-Time Polling Services (nrtPS) ja Best Effort  

Services (BE). 

 

• Unsolicited Grant Services (UGS) 

 

  UGS on kehitetty tukemaan Constant Bit Rate (CBR) palveluita, kuten 

 T1/E1-emulaatioita ja Voice Over IP:tä (VoIP) ilman hiljaisuuden 

 vaimennusta (silence suppression, oma suom:hiljaisuuden vaimennus) 
 

• Real-Time Polling Services (rtPS) 

 

 rtPS on kehitetty tukemaan reaaliajan palveluita, jotka tuottavat erikokoisia 

 datapaketteja tietyin väliajoin, kuten MPEG-video (Moving Picture Experts 

 Group) ja VoIP hiljaisuuden vaimennuksella. 
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• Non-Real-Time Polling Services (nrtPS) 

 

 nrtPS on kehitetty tukemaan palveluita, jotka viestittävät erikokoisilla 

 paketeilla purskeittain. Nämä palvelut eivät ole reaaliaikaisia.      

 

• Best Effort (BE) Services 

 

 BE:llä tuetaan palveluita, joilta ei vaadita täydellistä luotettavuutta. 

 

 

 Jokaiselle SS-BS-yhteydelle määritellään palveluluokka osana yhteyden 

muodostusta.  Kun paketteja luokitellaan sovituskerroksessa, ne asetetaan eri 

yhteyksille, perustuen QoS-parametreihin, mitkä sovellus on niille määrännyt.  

 

 

 802.16-standardissa on kaksi erilaista kiertokyselymenetelmää (polling). Unicast 

on kysely, jossa SS:ää kysellään yksilöllisesti. Contention-based on 

kilpavarausmenetelmään perustuva kiertokysely. Contention-based kyselyä 

käytetään kun kaistanleveyttä on liian vähän käytettävissä yksittäisiin kyselyihin. 

Tällöin voidaan käyttää broadcastia tai multicastia. 

   

  

 Jaksottaminen ja linkin sopeuttaminen ovat myös QoS:en tärkeitä osa-alueita. 

Niiden tavoitteena on tarjota tarvittavat QoS-käsittelyt liikenteelle, joka kulkee 

langattomalla siirtotiellä. Samalla sen tarkoitus on optimoida siirtotien resursseja.  
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9 TURVALLISUUS 

 

 WiMAX-teknologia tarjoaa useita vahvoja turvallisuuskeinoja tiedonsiirron 

etenemiseen [10].  

9.1 Turvallisuuskerros 

 

 WiMAX-spesifikaatiot määrittelevät turvallisuuskerroksen (security sublayer) 

niin, että käyttäjät voivat huoletta siirtää tietoa verkossa ilman tiedon katoamisen 

tai varastamisen uhkaa. Tämä tapahtuu SS:n ja BS:n välisten yhteyksien 

kryptaamisella. Turvallisuuskerros sijaitsee 802.16-arkkitehtuurissa MAC-

kerroksen yhteydessä. BS pakottaa kryptauksen palveluvirroille (service flow) 

verkkoliikenteessä ja näin estää tunnistamattomat yhteydenmuodostusyritykset. 

Turvallisuuskerroksella on käytössä protokolla avaimen hallintaan, jota BS jakaa 

SS:lle. Turvallisuuskerros salaa lähtevän liikenteen sekä purkaa tulevan liikenteen 

salauksen. Hyötydatan salaus toteutetaan AES (Advanced Encryption Protocol) tai 

DES3 (Data Encryption Standard 3) standardeilla. 

 

9.2 PKM 

 

 Privacy Key Management-protokollan (PKM) tarkoitus on luoda turvallinen 

yhteys BS:n ja SS:n välille. Tämän protokollan avulla BS ja SS synkronoivat 

tarpeelliset tiedot keskenään.  

9.3 Pakatun datan kryptaus 

 

 Kryptauspalvelut ovat määritelty niiden kykyjen mukaan MAC:in 

turvallisuuskerroksessa. Kryptaus on aina liitetty MAC PDU:hun. Yleinen MAC-

kehyksen otsikko ei ole kryptattu vaan se on yleisessä otsikkomuodossa. Kaikki 

MAC:in hallintaviestit lähetetään puhtaina rekisteröinnin ja luokituksen 

helpottamiseksi. 
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9.4 Avaimen hallintaprotokolla 

 

 SS käyttää PKM-protokollaa saadakseen tunnistautumisen ja lähetyksen 

salausavaimen BS:ltä. Hallintaprotokolla käyttää digitaalista X.509-sertifikaattia, 

yleistä RSA-kryptausalgoritmia sekä voimakkaita salausalgoritmeja suorittaessaan 

avaimien vaihdot SS:n ja BS:n välillä. SS:n tulee uusia salausavain säännöllisesti 

lähetyksen turvaamiseksi. Tämä protokolla takaa sen, että jokainen SS 

vastaanottaa vain sellaiset salausavaimet ja muun materiaalin, mikä sille on 

hyväksytty. 

 

 

 Jokaisella SS:llä on oma ainutlaatuinen digitaalinen X.509-sertifikaatti, jonka 

laitteen valmistaja on sille laittanut. Sertifikaatti sisältää tiedot SS:n julkisesta 

avaimesta ja MAC-osoitteesta. Kun SS haluaa salaisen avaimen, eli yrittää saada 

yhteyden verkkoon, SS lähettää BS:lle oman sertifikaattinsa. Tämän jälkeen BS 

varmistaa sertifikaatin ja lähettää AK:n (Authentication Key, tunnistusavain) 

kryptattuna hyväksytyllä julkisella avaimella SS:lle. 

  

 

 PKM-protokolla käyttää näin ollen julkista avainta jakaakseen salaisen avaimen 

tunnistautumista varten SS:n ja BS:n välillä. Salaista avainta käytetään sen jälkeen 

liikenteen kryptausavainten (Traffic Encryption Keys, TEKs) turvalliseen vaihtoon. 

Koska BS tunnistaa SS:n, voidaan näin estää kloonattujen SS:ien käyttö. X.509-

sertifikaatin käyttö estää kloonattua SS:ää lähettämästä väärennettyjä tietoja 

BS:lle. 
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10 802.16-STANDARDI JA SEN KEHITYS 

  

 WiMAX on yleistynyt nimi kaikille sen standardivaiheille. Tämä tekniikka 

kehittyy huimaa vauhtia koko ajan ja uusia standardiversioita onkin tullut tähän 

mennessä reilusti. Kaikki sai alkunsa vuonna 1998, jolloin N-WEST (National 

Wireless Electronics Systems Testbed) järjesti kokouksen, jossa tuli esille ajatus 

uudesta 802.16-standardista. 

 

10.1 802.16 

  

 802.16-standardi kulki alun perin nimellä 802.16-2001. Tämä standardi loi 

määritykset langattomalle MAN-alueen tekniikalle. Alkuperäinen suunnitelma oli 

hyödyntää 10 GHz:n - 66 GHz:n aluetta. Tässä vaiheessa standardi oli vielä 

kiinteäyhteyksinen ja yhteysmuoto oli LOS. Nimensä mukaisesti tämä standardi 

hyväksyttiin vuonna 2001. 

 

10.2 802.16a 

  

 Tämä standardiversio hyväksyttiin tammikuussa 2003 ja samalla se oli parannus 

edelliseen 802.16-2001-versioon. Suurimpana muutoksena oli taajuusalueen 

laajentuminen 2 GHz:n - 11 GHz:n alueelle. Uusia modulaatiomuotoja otettiin 

käyttöön ja protokollaa kehitettiin MAC-kerroksen ja fyysisen kerroksen osalta. 

 

10.3 802.16-2004 

 

 802.16-2004-standardi, tai kuten se aikaisemmin oli ilmoitettu 802.16REVd, 

kokoaa ja korvaa aiemmat 802.16-standardit sekä samalla korjaa niissä olleita 

virheitä ja puutteita. 802.16-2004 on ensimmäinen varsinainen WiMAX-standardi, 

joka mahdollistaa ensisijaisesti eri laitetoimittajien tuotteiden käyttämisen samassa 

verkossa [9]. Standardi ei kuitenkaan tarjoa tukea päätelaitteiden 

liikuteltavuudelle, minkä lisäksi tuki päätelaitteiden tunnistautumismekanismeille  
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 on rajoittunut. Tilaajan tunnistaminen voidaan kuitenkin toteuttaa vapaan 

liikkumisen sallimiseksi esimerkiksi erillisen kirjautumissivun avulla, jossa 

tilaajalta pyydetään käyttäjätunnus ja salasana. Tällöin tarvitaan 

sisäänkirjautumisportaalin lisäksi erillinen keskitetty tilaajan tunnistuspalvelin ja 

tilaajakanta. Lisäksi tarvitaan tieto laskutustiedoista. Uutena toimintona edellisiin 

WiMAX-versioihin verrattuna 802.16-2004 käyttää hyväkseen OFDM 

alikanavointia. Tämä standardi myös määrittää paremman käytön WiMAX-

laitteelle sisätiloissa, jossa esteet, kuten seinät ovat radiotaajuuksien etenemisen 

tiellä. Käytännössä NLOS-yhteydet tulivat tällöin mukaan standardiin. Standardi 

hyväksyttiin kesäkuussa 2004.  

   

10.4 802.16e 

 

 802.16e pyrkii määrittelemään liikuteltavuuden ja käytön samanaikaisesti. Samalla 

se määrittelee liikkuvan tiedonsiirron vaatimat lisäykset 802.16-2004-standardiin. 

802.16e mahdollistaa päätelaitteen lisäksi tilaajan tunnistamisen. Näin tilaaja voi 

liikkua verkon alueella vapaasti ja verkko tunnistaa tilaajan automaattisesti EAP 

(Extensible Authentication Protocol) ja 802.1x-protokollia käyttäen ilman 

manuaalista kirjautumista. Standardin lisäksi vaaditaan runkoverkolta keskitettyjä 

toimintoja tilaajan tunnistamiseksi, tilaajakohtaisten palvelujen sallimiseksi sekä 

laskutustietojen keräämiseksi. 802.16e-versio sallii käyttäjäpäätteen liikkumisen ja 

käytön samanaikaisesti. Tällöin suurin mahdollinen nopeus käyttäjäpäätteelle on 

onnistuneen tiedonsiirron kannalta luokiteltu noin sadan kilometrin tuntinopeuden 

tasolle. Taajuusalueeltaan 802.16e-versio on tiivistynyt 2 GHz:n ja 6 GHz:n 

välille. Standardi on hyväksytty joulukuussa 2005. 

 

10.5 802.16f 

 

 802.16f-standardi on vielä kehitysvaiheessa. Sen esitiedot pyrkivät määrittelemään 

standardin hallintatiedot ja hallintamenetelmät. 802.16f-versio tulee parantamaan 

laitteiden yhteensopivuutta ja sen arvioitu valmistuminen on vuoden 2006 

alkupuolella. Standardi on julkaistu joulukuussa 2005. 
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10.6 802.16g 

 

 802.16g pyrkii määrittelemään 802.16e:llä täydennetyn standardin 802.16-2004 

mukaisten kiinteiden ja liikkuvien langattomien  verkkojen hallintatiedot MAC- ja 

PHY-tasoille, sekä näihin liittyvät hallintamenetelmät. 802.16g:n on tarkoitus olla 

parannus liikuteltavuuden suhteen. Sen arvioitu valmistuminen on vuoden 2006 

jälkimmäisellä puoliskolla. 

 

 Näiden kaikkien versioiden lisäksi WiMAX-standardiin kuuluu useita eri 

välivaiheita ja muokkauksia, jotka esiintyivät erilaisilla nimikkeillä tekniikan 

suunnittelussa.  
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11 NYKYTILANNE JA TULEVAISUUS 
 
 WiMAX:in Kehityksestä vastaa Wimax Forum, johon kuuluu tällä hetkellä 340 

yritystä ympäri maailmaa. Sen suurimpina tehtävinä on tukea IEEE 802.16-

standardia ja edistää yhteysprofiileja. WiMAX Forum:in tavoitteena on myös 

edistää laajakaistaisten langattomien yhteyksien käyttöä, vahvistaa 

yhteentoimivuustasoja verkkojen ja solujen osalta ja saavuttaa maailmanlaajuinen 

hyväksyntä [23]. WiMAX Forum:in merkittävimpiä jäseniä ovat muun muassa 

Intel, Ericsson, Motorola, Siemens, Fujitsu sekä suomalaiset Nokia ja Radionet. 

  

 Suomessa on tällä hetkellä noin 15 operaattoria, jotka ovat ottaneet tai ovat 

ottamassa WiMAX-verkkoja käyttöön [16]. Maantieteellisesti nämä verkot 

sijoittuvat ympäri Suomea, aina saaristosta pohjoisimpaan Lappiin asti. Pääosin 

verkkoja on näin alkuvaiheessa rakennettu haja-asutusalueille, joilla ei ole 

olemassa olevaa verkkoinfrastruktuuria. Joitakin WiMAX-verkkoja löytyy 

kuitenkin jo myös kaupungeista.   

 WiMAX on vielä kehitysvaiheessa, mutta sen kehitystyö edistyy koko ajan. 

Ensimmäiset kokeiluverkot on pystytetty vuoden 2005 aikana. Muun muassa 

Pohjanmaalla ja Ruotsissa testataan tekniikan toimivuutta testiverkkojen avulla, 

joihin on kytketty muutamia kymmeniä talouksia.  

 Mielestäni WiMAX-tekniikkaa kannattaa ehdottomasti hyödyntää Suomessa 

esimerkiksi rannikon seuduilla. Matkaamalla laivalla Ahvenanmaalle huomaa 

väkisinkin useita kymmeniä pieniä saaria, joissa monessa on jopa asutusta. 

WiMAX tarjoaisi tulevaisuudessa edullisen ja nopean ratkaisun päästä Internetiin 

myös näiltä saariston alueilta.  

 Suomen suurin ja ensimmäinen standardinmukainen WiMAX-verkko käynnistyi 

syyskuun ja lokakuun vaihteessa 2005 Keuruun, Multian ja Petäjäveden yhteisenä 

hankkeena [17]. Kolmen kunnan alue katetaan 95%:sti WiMAX:illa. 

Taajuusalueena käytetään 3.5GHz:n taajuusaluetta. Verkon asiakaslaitteet ottavat 

yhteyden tukiasemaan jopa 20 kilometrin päästä käyttäen radiotietä, tällöin 

verkkokaapelointia ei tarvita. Multipoint-yrityksen Internetpalvelujen mukaan 

yhteysnopeuksia on saatavissa 10 Mb/s asti. Viimeisten tietojen mukaan verkko on  
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 saatu kaupalliseen käyttöön maaliskuun alussa 2006 ja asiakkaita on tällä hetkellä 

noin 300 [24]. 

 WiMAX ei ole kokeiluasteella vain haja-asutusalueilla, vaan mukaan on lähtenyt 

myös suuria kaupunkeja. Vuoden 2005 lopulla Turkuun pystytettiin WiMAX-

verkkoja, joilla testataan tulevaisuuden mahdollisia kiinteistöliittymiä [19]. Tero 

Mikolan mukaan Turun laajakaistaprojektissa selvitetään myös langattomien 

verkkojen hyödyntämistä tietoyhteiskunnan rakentamisessa. Suuri kaupunki on 

hyvä tutkimuskohde WiMAX-verkkojen hyödyntämiseen, koska näin saadaan 

selville kuinka rakennuksista syntyvät mahdolliset katvealueet haittaavat verkon 

toimintaa. Toisaalta kaupungin korkeiden rakennuksien ympärillä voi muodostua 

myös mahdollisia heijastumia. Nämäkin on otettava huomioon verkkojen 

rakentamisessa.  

 WiMAX vaikuttaa myös tulevaisuuden puhelimiin. Nokian pääjohtajan Jorma 

Ollilan mukaan matkapuhelinliikenne on vahvasti muuttumassa kokonaan IP-

pohjaiseksi [18]. Kuluttajat voisivat soittaa VoIP-puheluita esimerkiksi kotoa tai 

julkisista WLAN-pisteistä. WLAN:ien jälkeen kännyköihin ovat tulossa WiMAX-

verkot. Ollila sanoi myös, että Nokia kehittää jo WiMAX-kännykkää, mutta arvioi 

samalla menevän vuoteen 2008 ja enemmänkin, ennen kuin WiMAX on 

kännyköissä. WiMAX tulisi kuitenkin olemaan kännyköissä täydentävänä 

tekniikkana, eikä se tulisi korvaamaan esimerkiksi GSM-, 3G- tai WCDMA-

verkkoja. Nokia on jo tehnyt onnistuneen ensimmäisen datapuhelun WiMAX-

tekniikkaa käyttäen vuoden 2005 aikana. 

 Kännyköissä WiMAX:ia vauhdittaa myös Samsungin WiBro. WiBro on WiMAX-

tekniikan mobiiliversion eli 802.16e-standardin variantti. Se toimii 2,3 gigahertsin 

taajuudella OFDM-modulaatiolla ja 256:lla kanavalla. Kanavien leveys on 

kymmenen megahertsiä. ITU-määritysten mukaan Wibro tuo mobiilikäyttäjälle 

minimissään 128 kilobitin, mutta maksimissaan jopa 3,1 megabitin datanopeudet 

[20]. 

 WiMAX tulee varmasti olemaan uhkana perinteisille DSL- ja 

kaapelimodeemipalveluille, mutta sen langaton käyttö lähes missä tahansa voi  
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 uhata myös mielestäni matkapuhelinverkkoja. WiMAX-protokolla on suunniteltu 

mukautumaan eri datansiirtotapoihin, joista yksi on VoIP. Mikäli WiMAX:ia 

hyödyntävät tietokoneet yleistyvät, myös VoIP:in käyttö tulisi luultavasti 

entisestään yleistymään. Tällöin, esimerkiksi miltä tahansa kannettavalta 

tietokoneelta, voisi soittaa puheluja Internetissä.  

 Tutkimusten mukaan WiMAX-laitteita myytiin vuoden 2005 aikana 42 

miljoonalla dollarilla. Kansainvälinen tutkimuslaitos In-Stat kuitenkin uskoo, että 

markkinoiden koko kasvaa nopeasti miljarditasolle. Vuonna 2010 myyntiä kertyisi 

jo useamman miljardin edestä. WiMAX on tällä hetkellä mielettömässä 

kehitysvauhdissa, joten ei ole ihme, että laitevalmistajat ovat kiinnostuneet 

WiMAX-tuotteiden tekemisestä. Yksi ensimmäisiä tällaisia laitevalmistajia on 

teksasilainen Navini Networks, joka esitteli jo vuoden 2005 kesäkuussa pc-kortille 

istutetun mobiili-Wimax-modeemin (kuva 13). Kortti on ohjelmallisesti 

päivitettävissä, joten siitä saadaan myös valmista 802.16e-standardia tukeva versio 

[21]. 

   

 

 

  

 Kuva 13. WiMAX PCMCIA-kortti [21]  

 WiMAX-verkkoja rakennetaan ympäri maailmaa kovalla vauhdilla ja WiMAX 

tekniikkana tulee varmasti yleistymään lähivuosien aikana. Tällä hetkellä 

WiMAX-laitteet ovat vielä heikosti saatavilla mutta uskon, että tähänkin on 

tulossa muutos lähiaikoina. Tällä hetkellä näyttää siltä, että WiMAX-tekniikka 

tulee kannettaviin tietokoneisiin jo lähivuosien aikana. Kännyköihin, jos Nokian 

pääjohtajaa on uskominen, on WiMAX myös tekemässä aluevaltausta. Tämäkin 

valtaus on kaiketi tapahtumassa muutaman vuoden sisällä. Aika näyttää, mitä 

tulevaisuus tuo tullessaan. Tällä hetkellä se näyttää tekniikan kehittymisen myötä 

todella lupaavalta. 
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12 YHTEENVETO 
 
 Vaikka WiMAX on nykyään yhä useammin lehtien otsikoissa, on se silti vahvasti 

vielä tulevaisuuden tekniikkaa. WiMAX:ia kuitenkin tullaan tarvitsemaan, koska 

se on ainoa teknologia, joka pystyy tarjoamaan sekä kiinteän että mobiilin 

laajakaistayhteyden. WiMAX-teknologian päätavoitteita ovat WiMAX-

laitteistojen yhteensopivuus, kustannusten vähentäminen, verkon kantoalueen 

laajentaminen, kapasiteetin kasvattaminen ja sekä kiinteiden että mobiilien 

langattomien yhteyksien standardoiminen. 

 

 WiMAX-tekniikalla on se vahva puoli, että se perustuu standardeihin. Monet 

aikaisemmat langattomat laajakaistaiset sovellukset (Broadband Wireless Access, 

BWA) eivät olleet tavallisen käyttäjän saatavilla juuri standardoinnin takia. 

Standardoimalla sovellus tehdään mahdolliseksi se, että eri valmistajat voivat 

tuottaa samaan tekniikkaan perustuvia laitteita ja tekemään niistä yhteensopivia. 

Lopputulos näkyy selvästi laitteiden hinnoissa, sillä mitä enemmän laitteita on 

tarjolla, sitä halvemmaksi ne lopulta tulevat. 

 

 Laajakaistaisten yhteyksien ongelmina monissa maissa on sen korkea hinta ja se, 

että yhteydet eivät saavuta kaikkia kaukaisempien alueiden asukkaita. WiFi:n 

ongelmana sen sijaan on pienet toiminta-alueet, eli hot spotit. Tällöin ei 

kantoalueitakaan ole aivan joka paikassa. WiMAX-tekniikalla on kuitenkin 

mahdollista ratkaista nämä ongelmat. WiMAX:in avulla kaukaisille alueille on 

entistä helpompaa ja edullisempaa luoda laajakaistainen Internet-yhteys, joka ei 

tarvitse kaapeliverkkoa. Myös pinta-alaltaan pienet hot spotit voitaisiin korvata 

matkapuhelinverkon kaltaisilla laaja-alaisilla verkoilla. Samaan tapaan kuin monet 

ihmiset ovat vaihtaneet lankapuhelinliittymänsä matkapuhelimeen, WiMAX voisi 

korvata kaapeli- ja DSL-palvelut tarjoten maailmanlaajuisen Internet-yhteyden 

missä päin maailmaa tahansa.  

  

 Teoreettisesti nopein WiFi-yhteys pystyy välittämään dataa hyvissä olosuhteissa  

 54 Mb/s. WiMAX:illa vastaava luku on noin 75 Mb/s [22]. Vaikka WiMAX:in 

yhteysnopeus jaettaisiin useiden kymmenien yritysten ja satojen kotitalouksien 

kesken, pystyy WiMAX silti tarjoamaan vähintään DSL-tason yhteyden yrityksille 
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 ja kaapelimodeemiyhteyttä vastaavan yhteyden jokaiselle kotitalouden käyttäjälle. 

WiFi:n kaltaisen yhteyden kantosäde on muutamia kymmeniä metrejä. 

Käyttämällä vahvempaa kiinteää lautasantenniyhteyttä, WiMAX-tukiasema voisi 

lähettää dataa sitä vastaanottaville tietokoneille tai reitittimille jopa 50 kilometrin 

säteellä. Tällä tavoin WiMAX:illa pystytään saavuttamaan suurin mahdollinen 

toiminta-alue. 

  

  

 Nykyisille Internetin käyttäjille WiMAX:in tuomat muutokset eivät olisi edes 

huomattavia. Mikäli kotitalous sijaitsee WiMAX-tukiaseman kantoalueella, voisi 

käyttäjä hankkia tietokoneen, joka on varustettu WiMAX-yhteydellä. Tai sitten 

käyttäjä voisi lisätä vanhaan tietokoneeseen lisälaitteen, joka mahdollistaa 

WiMAX:in vastaanoton. Tukiasema lähettää dataa Internetistä käyttäjän 

tietokoneelle ja tästä palvelusta käyttäjä maksaa kuukausittaisen maksun. Tämä 

palvelu tulisi olemaan luultavasti hinnaltaan alhaisempi kuin nykyisten Internet-

yhteyksien kuukausimaksut, koska palveluntarjoajan ei tarvitsisi asentaa kiinteitä 

kaapeleita vaan yhteys toimisi langattomasti. 

 

 

 WiMAX:illa on selvästi mahdollisuuksia nousta muiden laajakaistaisten 

tekniikoiden rinnalle. Se on hyvä vaihtoehto monessakin tapauksessa langallisiin 

yhteyksiin verrattuna. Lisäksi näyttäisi siltä, että WiMAX:illa tulisi olemaan 

todella suuret markkinat ympäri maailman.  

 

 

 WiMAX:in leviäminen jää vielä tässä vaiheessa nähtäväksi. Sillä ei varsinaisesti 

ole edes uhkaavia kilpailijoita tekniikan suhteen. Tulevaisuus näyttää kuitenkin 

valoisalta ja uskon vahvasti siihen, että WiMAX:ista saadaan varteenotettava 

vaihtoehto tulevaisuuden yhteydeksi.    
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LIITTEET 
      LIITE 1 

Kuva 2. Langattoman laajakaistan käyttömahdollisuuksia [2]. 
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     LIITE 2 
 

       
Kuva 12. Verkkoon liittyminen [8]. 
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