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Анотація 
Проведено аналіз архітектури мереж WI-MAX на фізичному рівні, досліджено основні складові алгоритму. 
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Abstract 
The analysis of network architecture WI-MAX at the physical level researched the basic components of the 

algorithm. 
Keywords: network, physical layer, algorithm, planning. 
 

Вступ  

Станції абонентів у WI-FI мережах, які хочуть передати інформацію через точку доступу (АР) ви-
значаються найбільшою інтенсивністю рівня сигналу на вході приймача АР. Такий підхід може ви-
кликати ситуацію, при якій зв'язок для більш віддалених станцій буде постійно обриватися на ко-
ристь ближчих станцій [1]. При цьому може виникнути проблема у доступі до потокових сервісів, 
наприклад використання VoIP технологій [2, 5], які дуже сильно залежать від безперервного з'єднан-
ня. 

Метою роботи є дослідження архітектури мереж WI-MAX та визначення її переваг. 
 

Результати дослідження 

В мережах стандарту IEEE802.16, на рівні фізичної адреси (MAC) використовується алгоритм 
планування. Будь користувальницької станції варто лише підключитися до точки доступу, для неї 
буде створено виділений слот на точці доступу, недоступний іншим користувачам. 

 

 

Рис. 1. Архітектура WI-MAX. 

 
Архітектура, розроблена WiMAX Forum, визначає безліч аспектів роботи WiMAX мереж: взаємо-

дії з іншими мережами, розподіл мережевих адрес, аутентифікація і багато іншого. На рис.1. наведено 
узагальнюючі дані [1, 3] про архітектуру мереж WiMAX. 

 



  

Архітектура WI-MAX містить наступні складові: SS / MS: (the Subscriber Station / Mobile Station); 
ASN: (the Access Service Network); BS: (Base station), базова станція, частина ASN; ASN-GW: (the 
ASN Gateway), шлюз, частина ASN; CSN: (the Connectivity Service Network); HA: (Home Agent, 
частина CSN); NAP: (a Network Access Provider); NSP: (a Network Service Provider); ASN (Access Ser-
vice Network) - мережа доступу. [4, 6] 

ASN Gateway - призначений для об'єднання трафіку і повідомлень сигналізації від базових станцій 
і подальшої їх передачі в мережу CSN. 

BS (Base Station) - базова станція. Основним завданням є встановлення, підтримка і роз'єднання 
радіосоедіненій. Крім того, виконує обробку сигналізації, а також розподіл ресурсів серед абонентів. 

CSN (Connectivity Service Network) – мережа забезпечення послуг. 
HA (Home Agent) - елемент мережі, що відповідає за можливість роумінгу. Крім того, забезпечує 

обмін даними між мережами [7] різних операторів.  
 

Висновки 

Таким чином, архітектура мереж WI-MAX не прив'язана до будь-якої певної конфігурації, володіє 
високою гнучкістю та масштабованістю. 
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