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TIIVISTELMÄ

Tässä diplomityössä suunniteltiinjatoteutettiin äänentoistojärjestelmien
äänenlaadunkartoitukseensoveltuvajärjestelmä.Työssäkehitettyjärjestelmä
on suunniteltuinduktiosilmukkajärjestelmien äänenlaadun kartoitukseen,
muttasesoveltuupienin muutoksin myös muidenparametrien mittaukseen
ja kartoittamiseen. Kehitettyynjärjestelmään kuuluvatosa-alueet:äänen
näytteistykseentarvittavalaitteisto,sisätilapaikannusjärjestelmä,analyysin
toteuttavaohjelmistosekätiedottallentavapilvipalvelu.Kehitettyjärjestelmä
mittaajamäärittäääänenlaadunkannaltaolennaisetparametritjamuodostaa
näistätämänjälkeenkartan,jokakuvaaäänenlaatuapaikanfunktiona.
Työssätutkittiinerilaistenherätesignaaleidensoveltuvuuttainduktiosilmukan
äänenlaadun määrittämiseenjavalittiintoteutukseennäistälupaavin,eli
multitonesignaali. Multitonesignaalia käyttäensuunniteltiinjatoteutettiin
Fourier-muunnokseenperustuvaanalyysimenetelmä,jollavoidaan määrittää
mitattavan järjestelmän signaalinvoimakkuus, taajuusvaste, signaali-
kohinasuhdesekäintermodulaatio-sekäharmoninensärö.
Lisäksityössäsuunniteltiinjatoteutettiintällaisen multitonesignaaliin
perustuvan mittausjärjestelmän kalibrointiin soveltuva menetelmä sekä
suunniteltiinjatoteutettiinsilmukkavastaanottimenkalibroinnissatarvittava
homogeenisen kentän muodostava Helmholtzin kela. Helmholtzin kelan
avullatutkittiin myösjärjestelmän mittaustarkkuutta määrittelemälläsille
hajontaparametritsekä mitattiinjärjestelmäntaajuusvaste. Mittauksissa
todettiin,että kehitetynjärjestelmäntarkkuussignaalinvoimakkuudenja
taajuusvasteenosaltaonhyvintavoitteenaolleen±0,5dBtarkkuudensisällä.
Työnyhteydessätutkittiinlisäksi myös Quuppa Oy:nkehittämää HAIP-
sisätilapaikannusjärjestelmää.TarkemminHAIP:statutkittiinsentarkkuuttaja
tutustuttiinsentoimintaperiaatteeseen.Quupanjärjestelmähavaittiinerittäin
herkäksiympäristönheijastuksille,jotkaheikentävätsentarkkuutta.Lisäksi
HAIPonliian hidas pystyttäätällaisensiirrettävän mittausjärjestelmän
yhteydessäkäytettäväksi.
Vaikkatyönlopputuloksenasaadussamittausjärjestelmässäonparantamisen
varaa,varsinkinpaikannusmenetelmänkäytettävyydensuhteen,onjärjestelmä
käyttökelpoinen tarkoitukseensa. Lisäksi se muodostaa hyvän pohjan,
jatkokehitystäajatellen.

Avainsanat: HAIP, Helmholtz,IEC60118-4,induktiosilmukka, kalibrointi,
kartoitus,MLS,multitone,sisätilapaikannus,äänenlaatu
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ABSTRACT

Thisthesisworkisfocusedonthedesignandimplementationofasoundquality
mappingsystem. Specificallythismappingsystemisdesignedtomapsound
qualityofinductionloopsetsystems,butitcanbemodifiedtomapdifferent
parameterswithminormodifications.Segmentsofdesignedsystemare:Sound
digitizingequipment,indoorpositioningsystem,soundqualityanalysissoftware
andcloudserviceusedtostoremeasurementinformation.Implementedsystem
measuresandanalyzesparametersrelevanttosoundqualityandformsamapout
ofthisdata,whichdepictssoundqualityasafunctionoflocation.
Inthisthesis,viabilityofdifferentstimulussignals werestudied when
measuringinductionloopsetsystemsoundquality. Multitonesignal,whichwas
mostpromisingwasselectedforthisimplementation.Fouriertransformbased
analysismethodwasalsodesignedutilizingamultitonestimulus.Thismethod
determinessignalstrength,frequencyresponse,intermodulationdistortionand
harmonicdistortionofsystemundertest.
Inaddition,calibrationmethodandequipmentforsuchmeasurementsystem
wasdesignedandimplemented. Additionally,aHelmholtzcoilwasdesigned
andimplemented,whichisneededincalibrationofinductionloopreceiverto
createhomogenousmagneticfield.Alsoaccuracyofthemeasurementsystemwas
studiedutilizingimplementedHelmholtzcoil. Distortionparametersaswellas
frequencyresponsewasmeasuredforthewholesystem. Resultsshowedthat
accuracyofdesignedmeasurementsystemwaswellwithintargeted±0,5dB
accuracyonbothsignalstrength measurementaswellasfrequecyresponse
measurement.
Inthisthesisanindoorpositioningsystem(HAIP)manufacturedbyQuuppa
Oywasstudied. SpecificallyHAIPwasstudiedforpositioningaccuracyand
alsoitsprincipleoffunctionwasstudied. QuuppaHAIPwasdeterminedtobe
extremelysensitivetoscatteringofsignalbysurroundingenvironment,which
makesitlessaccurate.Inaddition,theHAIPistooslowtodeploytobeutilized
asapartofthiskindofmobilemeasurementsystem.
Althoughmeasurementsystemdevelopedduringthisthesishassomeissues,
especiallyconcerningusabilityofindoorpositioningsystem,itisusableforits
purposeasitis.Makingagoodbasisforfuturedevelopement.

Keywords: calibration, HAIP, Helmholtz,IEC60118-4,indoorpositioning,
inductionloop,mapping,MLS,multitone,soundquality
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2D Kaksiulotteinen(2-Dimensional)
3D Kolmiulotteinen(3-dimensional)
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AGC Automaattinentasonsäätö(AutomaticGainControl)
AP Tukiasema(AccessPoint)
BIPM BureauInternationaldesPoidsetMesures
CRM Asiakashallintajärjestelmä(CustomerResourceManagement)
DSP Digitaalinensignaaliprosessori(DigitalSignalProcessor)
FFT NopeaFourier-muunnos(FastFourierTransform)
HAIP HighAccuracyIndoorPositioning
IM Intermodulaatiosärö(Intermodulationdistortion)
IP InternetProtocol
JSON JavascriptObjectNotation
MLS Maksimipituinensekvenssi(MaximumLengthSequence)
PA Julkinenäänentoisto(PublicAddress)
PC Henkilökohtainentietokone(PersonalComputer)
PCM Pulssikoodimoduloituäänisignaali(PulseCodeModulation)
PoE PoweroverEthernet(IEEE802.3af)
POI PointofInterest
QPe QuuppaPositioningEngine
RF Radiotaajuinen(RadioFrequency)
SI Kansainvälinenmittajärjestelmä
smv Sähkömotorinenvoima
SNR Signaalikohinasuhde(Signaltonoiseratio)
STI-PA Puheenymmärrettävyysindeksi
SUT Testattavajärjestelmä(SystemUnderTest)
THD Harmoninensärö(TotalHarmonicDistortion)
UI Käyttöliittymä(Userinterface)
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WLAN Langatonlähiverkko(IEEE802.11)

AdB Amplitudikorjausdesibeleinä
Alin Amplitudikorjauslineaarisena
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α Paikantimenatsimuuttikulma
B Magneettivuontiheys[T]
β Paikantimenkallistuskulma
ε Sähkömotorinenvoima
Gm Transkonduktanssi[Ω−1]
γ Paikantimenkallistuksenatsimuuttikulma
fs Näytteistystaajuus[Hz]
H Magneettikentänvoimakkuus[A/m]
Ic Kelavirta[A]
Ls Sarjainduktanssi[H]
µ(x) Keskiarvo



m(x) Estimaatti
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ΦB Magneettivuo[Wb]
SRs Sarjaresistanssi[Ω]
R Taginetäisyyspaikantimesta[m]
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s2(x) Varianssinestimaatti
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1.JOHDANTO

DSP

CD

DSP

Mikrofonit

Muut tulosignaalit

Audiovahvistimet + kaiuttimet

Signaaliprosessori

Silmukkavahvistin + silmukka

Tässätyössäonkuvattuerilaistenaudiojärjestelmiennopeaankarakterisointiin
(voimakkuus,särö,taajuusvaste)soveltuvajärjestelmäsekäsenkalibrointiin
käytettävälaitteistojaohjelmisto.Erityisestiesimerkkinäonkäytettykuulolaitteiden
yhteydessä käytettäväninduktiosilmukan ominaisuuksia mittaavaasovellusta.
Tarkoituksenaontulevaisuudessalaajentaatätäjärjestelmääsoveltumaan myös
muidenäänisignaalinkanssatoimivienjärjestelmienmittaukseen.Tästäesimerkkinä
mainittakoonPA-eliniinsanotutPublic Address-järjestelmätjakonsertti-ja
konferenssisalienakustiikankartoituspalvelut.Kuvassa1näkyytyypillisenjulkisen
tilanPA-järjestelmänyksinkertaistettulohkokaavio.

Kuva1.TyypillisenPA-järjestelmänlohkokaavio.

1.1.Induktiosilmukka

Induktiosilmukkaonkuulolaitteidenkanssakäytettäväjärjestelmä,jollasaadaan
siirrettyäPA-järjestelmästätoistettavaäänisignaalisähköisessä muodossasuoraan
kuulolaitteeseenilman,ettäääni muokkautuutilanakustiikanjaPA-järjestelmän
kaiuttimientoimestahankalaksitoistaaselkeästikuulolaitteenoman mikrofonin
vastaanottamana.Erityisenongelmallinenkuulolaitteenkäyttäjänkannaltaontilanne,
missäkaikuisaantilaantoistetaanääntäliiansuurellavoimakkuudella,jolloinsignaali
onjolähtiessäänsäröytynyt,jatämänlisäksikaikuheikentäähuomattavastisignaalin
selkeyttä.
InduktiosilmukkasiispoistaatilanjamahdollisestiväärinsäädetynPA-järjestelmän
aiheuttamatongelmatkuulolaitteenkäyttäjiltätarjotenideaalisessatilanteessaaina
samantasoisenjasärövapaansignaalinsähkömagneettisestikytkettynäsuoraan
kuulolaitteeseen.
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Induktiosilmukoitaonyleensähyvinrakennetuissayleisissätiloissa,kutenkirkoissa,
auditorioissasekäerilaisissapalvelupisteissä.Induktiosilmukanolemassaolopyritään
yleensäilmoittamaantoisellakuvassa2esiintyvistäsymboleista.

Kuva2.Tilaanasennetunsilmukkajärjestelmänilmaiseviasymboleja

Näidensymboleidenesiintymineneikuitenkaantakaasitä,ettäesimerkiksisalin
kaikillaistumapaikoillakenttäonriittävänlaadukas,jottakuulolaitteenkäyttäjäkuulisi
puhujanriittävänselkeästi.Kuvan2kuvioistavasemmanpuoleinenonIEC:neli
InternationalElectrotechnicalCommitteenmäärittelemäsymboli,jotasuositellaan
käytettäväksi maailmanlaajuisesti. OikeanpuoleinenpuolestaanonSuomessaja
muissapohjoismaissakäytössäollutniinsanottuT-symboli.T-symbolinkäytöstä
ollaanvähitellensiirtymässäkansainväliseensymboliin.[1][2]

1.1.1.Induktiosilmukantoimintaperiaate

Induktiosilmukkatoimiisamallatavallakuinilmasydäminen muuntaja,jokaon
samallatavallakaksisisäkkäinsijoitettuakelaa.Tässätapauksessaitsehuoneen
rakenteisiintehdäänjohdinlenkkielisilmukka,jokaluohuoneeseenaudiosignaalin
mukaanmuuttuvanmagneettikentän,jonkasuositeltuamplitudistandardinIEC60118-
4mukaanon400mA/m.Tämätoimii"muuntajan"ensiönäjasenluomamuuttuva
magneettikenttäpuolestaanindusoivastaanottavaankelaansähkömotorisenvoiman,
jokavoidaantämänjälkeenvahvistaajailmaistaesimerkiksikaiuttimentaikuulokkeen
avulla.
Induktionkelaanaiheuttamansähkömotorinenvoima,elilyhyemminsmv,voidaan
laskeakaavassa1esitetynFaradaynlainavulla.

ε=−N
dΦB
dt

(1)

Tämätarkoittaasitä,ettävastaanottokelanläpikulkevanmagneettivuonΦBmuutos
aiheuttaakelanpäidenvälillesähkömotorisenvoimanε.Tämäsmvvoidaanpuolestaan
vahvistaakuunneltavaksiaudiosignaaliksivahvistinpiirinavulla.
Induktiosilmukkaonyksinkertaisimmillaankuvan5kaltainenyksinkertainenlenkki
esimerkiksihuoneenjalkalistanalla.Tämäsilmukkaluohuoneeseenenemmäntai
vähemmäntasalaatuisenpystysuuntaisenmuuttuvanmagneettikentän.Tämänkaltaisen
silmukanongelmanaonse,ettälähelläsilmukanmuodostamaajohdintakenttäalkaa



Virta (I)
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saamaanmyösvaakasuuntaistakomponenttiakuvien3ja4osoittamallatavalla.Koska
kuulolaitteissavastaanottavakelaonpääsääntöisestipystyasennossa,aiheuttaatämä
vaimentumanvastaanotettuunsignaaliin.

Kuva3.Magneettikenttäjohtimenympärillä

Kuva4havainnollistaamagneettikentänvaakasuoranjapystysuorankomponentin
muuttumista15mpitkässäja10mleveässähuoneessamitattunapidemmänsivun
suuntaisesti,lyhyemmänsivunkeskeltä.[2]
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Kuva4. Magneettikentänvaakasuorajapystysuorakomponenttisuorakulmaisessa
huoneessa.

Toinenongelmatämänkaltaisessayksinkertaisimmassamahdollisessaratkaisussa
on,silmukanjännevälinkasvaessahuoneenkeskellemuodostuvavaimenema,sillä
tilannejohdonlähelläalkaa muistuttaaenemmänäärettömänpitkänjohtimen
aiheuttamaakenttääkuinjohtimen muodostamaasilmukkaa.Tähänongelmaan
onkehitettyerilaisiaratkaisuja,joista muutamiakäsitelläänlisääseuraavassa
alakappaleessa1.1.2.

1.1.2.Erilaisetsilmukkarakenteet

Yksinkertaisinsilmukkarakenneonesimerkiksijalkalistanallehuoneenseinien
viereensijoitettukaapeli.Tätäsilmukkatyyppiäkutsutaanulkoreunasilmukaksi,
englanniksiPerimeterLoop.Esimerkkitällaisestasilmukkarakenteestaonnähtävissä
kuvassa5.
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mahdollistenvierekkäistentilojensilmukoidenylikuuluminen.Geometrianlisäksi
vaimentumiasignaaliinsaattavataiheuttaamyösrakennuksessaolevatraudoitukset,
esimerkkinätästä vaikkapasalin allesijoitettu väestönsuojarakennetiheine
raudoituksineen.
Kolmas,ehkäjopayleisinongelmaolettaen,ettäkaksiensimmäistäkohtaa
ovatkunnossa,onjärjestelmänulkopuolisethäiriölähteet.Näitäovatmuunmuassa
erilaisethuonostitoteutetuthakkurityyppisetteholähteet,talonsähkönjakeluverkoston
ongelmatja mahdollisestisähkökaapit. Tällaisetongelmathavaitaansuoraan
magneettikentässäesiintyvinähäiriöinä,esimerkiksisähköverkonongelmienkohdalla
50Hzhurinana.Tämäntyyppistenhäiriölähteidenpoistamiseksipitäärakennukseen
mahdollisestitehdämuutoksiasähköasennustentoteutukseen,taimikälivikakohta
voidaanosoittaaesimerkiksipuistomuuntamonpuutteelliseen maadoitukseen,on
ongelmankorjaussähköyhtiönvastuulla.

1.2.1.Tämänhetkisetmittausmenetelmät

Tämänhetkisetmittausmenetelmätovatuseinmittalaitteidenvalmistajienohjeistamia.
Nämäyrityksetovatsamallauseinmyössilmukkajärjestelmiävalmistaviayrityksiä.
EsimerkkejätällaisistayrityksistäovatruotsalainenBoEdinABjaYhdistyneistä
Kuningaskunnistakotoisinoleva Ampetronic. Näidenvalmistajien mittalaitteet
ovatkädessäpidettäviälaitteita,jotkatoteuttavat melkotarkastiIEC60118-4-
standardinmukaisetmittaukset.Tällaisissamittalaitteissaeiyleensäolemahdollisuutta
minkäänlaiseenmittaustulostenautomaattiseentallennukseen.
Käsintapahtuvastatietojenkeruustajohtuen,on mittauksenkattavuusyleensä
käyttöohjeissamääriteltylauseella"Parametritmitataaneripuolillasilmukankattamaa
aluetta".[5]Tämäonsenverranepäselväilmaisu,ettäihmisluonnostajohtuen
mittauksenkattavuusjääyleensätäysinriittämättömäksi.Itsestandardikinpuhuu
"riittävästämäärästäpisteitä".[2]

1.2.2.Valitturatkaisuhaasteeseen

Edelläesitettyihinhaasteisiinvastaukseksisuunnitellaanjatoteutetaanjärjestelmä,
jollavoidaankartoittaatilanongelmakohdatjamyydäänpalvelu,jollapuutteetvoidaan
korjata.Tällävoidaanvarmistaa,ettämitatussatilassaonstandardin[2]täyttävä
induktiosilmukkajärjestelmäjakuulolaitteenkäyttäjälläonmahdollisimmanhyvät
edellytyksetkuullaselkeästi.
Käytännössätarkoituksenaonkehittääjärjestelmä,jollavoidaankartoittaa
mahdollisimmankattavastiongelmakohdatinduktiosilmukkajärjestelmässä.Aluksi
mitataan olemassa olevan PA-järjestelmän ominaisuudetja arvioidaantältä
pohjalta,onkosilmukkajärjestelmän mittaaminen mielekästä. Väärinsuunniteltu
PA-järjestelmä,etenkinsenmahdollisetDSP-käsittelyt(DigitalSignalProcessing)
voivataiheuttaaniinsuuria muutoksiavasteeseen,ettäinduktiosilmukantoisto
kärsiijalähtökohtahyvällesilmukkavasteelleonhuono.Tästäsyystätulisikin
DSP-järjestelmienohessakäyttääinduktiosilmukansyöttämiseenomaalähtöä
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PA-vahvistimelletarkoitetunsijaan;näinpystytääntakaamaaninduktiosilmukalle
mahdollisimmanhyvättoimintaedellytykset.
Mikäliedellä mainitutongelmateivätoleylitsepääsemättömiä,suoritetaan
seuraavaksiitsesilmukkavahvistimenmittaus.Silmukkavahvistimessaonkäytännössä
kaksisilmukantoiminnankannaltaolennaista mittauskohdetta. Ensimmäisenä
pitäävarmistaa,ettävahvistimensisältämä AGC-järjestelmä(Automatic Gain
Control)onaktivoituneenaetuasteeltasaatavallanormaalitasoisellasignaalilla.Koska
puhesignaalilleeitunnulöytyvänyksiselitteistästandardiajohtuenmuunmuassa
erikielieneroista,käytetään AGC:nsäätöönsuomessaselkeästiartikuloitua
suomenkielistä nauhoitetta, hyvänä esimerkkinä vaikkapa uutislähetyksestä
nauhoitettuatallennetta.Tämäpuhesignaalieiluonnollisestisaaollakompressoitua,
taimilläänmuullakaantapaakäsiteltyä.
Signaalikannattaasyöttääsellaistasignaalitietäpitkin, mitäkauttasignaali
normaalistisilmukkaansyötetään.Yleensätämäsignaalitiealkaamikrofonista,johon
puhuuihminen.Järjestelmännormaalilähtöpääpitääkinnytpystyäkorvaamaan
järjestelmällä,jokavoidaanvakioidahelpomminkuinihmispuhe.Ihmispuhujan
korvaamiseenkäytetäänyleensäniinkutsuttuatalkboxia[6],jollavoidaansimuloida
puhujaatarkastivakioidullavoimakkuudella.Lisäksijoissakinmittauksissasaattaa
ollatarpeenkäyttääihmispuheentilallasynteettistäpuhetta,jokaonsynteettinen
signaali,johononkopioituihmispuheessatyypillisetparametrit.Tällainensynteettinen
signaalionhuomattavastihelpompivakioidajasitenmitata,kuinluonnollinenpuhe.
AGC:nsäätämiseenoikealletasolleenonjokaisellavahvistimienvalmistajalla
yleensäomatmenetelmänsä,joitakannattaneenoudattaa.VäärinsäädetynAGC:n
ohellatoinen mahdollinenongelma,jokajohtuusuoraansilmukkavahvistimesta,
onjärjestelmänsäröarvot. Säröytyminenaiheutuu yleensäjoko vahvistimen
yliohjautumisesta, mikäviittaavialliseentaiväärinsäädettyyn AGC:hen,tai
suoranaisestaviastaitsevahvistimessa.
Vasta,kunnämäosiotovatkunnossa,onhyödyllistäalkaakartoittamaanitse
induktiosilmukansignaalinlaatuapaikansuhteen.Enemmänkintähänliittyytässä
työssäesiteltyjaanalysoitujärjestelmä.Tarkemmintavoitteenaonkehittääjärjestelmä,
jollasaadaan mitattuasignaalinlaatukussakinkohdassajasamallatallennettua
paikkariittäväntarkasti,ettävoidaanluodatilastakartta,jostanäkeeistumapaikan
tarkkuudella,hyvänjahuononsignaalinalueet. Vaatimuksiajärjestelmälleovat
siisnopeahkomittaus,riittävämäärämitattaviasuureitalaadunmäärittelemiseksi
sekäriittäväntarkkasisätilapaikannus,ettätiedoistavoidaantällainenkarttaluoda.
Tarkemminjärjestelmänvaatimuksetlöytyvättaulukosta1.Nämävaatimukseton
laadittuprojektinalussapidetynkonseptointipalaverinpohjalta.

Taulukko1.Järjestelmäntavoitespesifikaatio.
Parametri Vaatimus

Mittauksenkesto <1s
Amplitudi(1kHz) ±0,5dB

Taajuusvaste(100Hz-(8kHz)) ±0,5dB
Paikannus <0,5m

Induktiosignaalinamplitudi −40dB<Ain<10dB
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2.IEC60118-4STANDARDIMITTAUS

IEC:nstandardiIEC60118-4määritteleeinduktiosilmukkajärjestelmällevaatimukset
signaalinvoimakkuudellejalaadulle. Mikälisilmukkajärjestelmätäyttäänämä
vaatimukset,voidaankuulolaitteenkäyttäjilletaatariittäväsignaalinlaatujapuheen
selkeysinduktiosilmukankautta.Nämävaatimuksetasettavattason,mihinkaikkien
asennettavieninduktiosilmukoidenyhteydessätulisipyrkiä.[2]

2.1.Standardimittaukset

AGC

MLC

Metal
Loss

Correction

Current
Amplifier

Silmukkavahvistin

PA -järjestelmän
DSP

Silmukka

CD

Signaalitulot

Standardi IEC 60118-4 määrittelee kuvassa 9 näkyvälle tyypilliselle
silmukkajärjestelmälletehtävät mittaukset,joillavarmistetaansilmukansignaalin
laatu.

Kuva9.Yksinkertaistettusilmukkajärjestelmänlohkokaavio.

Mittauksetvoidaanjakaakolmeenosaanmittauskohteenmukaan.Ensinmitataan
etuasteen vaste, yksinkertaisella tasonmittaukasella standardipuhesignaalilla
esivahvistimentulossa.Tätätietoatarvitaanseuraavassamittauskohteessa.
Toinen mittauskohdeonsilmukkavahvistin,josta mitataanAGC:ntoimintaja
säröarvotsekätutkitaan,onkovahvistimessavaraanostaatasoja, mikälisiihen
havaitaantarvetta.
Kolmas mittauskohdeonitsesilmukan muodostamankentänvoimakkuus,
taustakohinantasosekäsilmukantaajuusvaste.Myöstilassamahdollisestiesiintyvät
häiriötonhyväkartoittaapaikanfunktiona,sillänehäiritsevätkuullunpuheen
ymmärrettävyyttä.

2.1.1.Esiasteenmittaus

Standardieiotakantaaesiasteenlaatuun. Tämäjohtuneesiitä,ettäkaikissa
järjestelmissä ei välttämättä ole varsinaista etuastetta, vaan esimerkiksi
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mikrofonivahvistin on sisällytetty itse silmukkavahvistimeen. Siksi tässä
kappaleessa perehdytäänkinisompiinjärjestelmiin,joistalöytyy varsinainen
signaalinkäsittelylaitteisto. Tämänkaltaisenjärjestelmänlohkokaavioonesitelty
edelläkuvassa1sivulla9.
PA-järjestelmänesiasteessaonyleensäomistettuyksilähtösilmukkavahvistimen
käyttöön. Tästä ontosin mahdollisia poikkeuksia esimerkiksi siten, että
silmukkavahvistinonkytkettyyhdenvarsinaisenpääteasteenrinnalle,mikäaiheuttaa
mahdollisestiongelmiasilmukkavahvistimentaajuusvasteenkanssa.Tämäjohtuusiitä,
ettäetuasteensignaalinkäsittelylaitteessatehdäänuseinerilaisiahuoneakustiikkaa
korjaaviaoperaatioita,jotkasiiseivätoletoivottaviasilmukkavahvistimenyhteydessä,
koskasilmukanvasteeiolesamakuinhuoneenakustinenvaste.
Siksitämänjärjestelmänyhteydessähaluttiinmääritelläjoukkoominaisuuksia,
jotka pitää mitataetuasteesta,sen oikeantoiminnan varmistamiseksi. Näitä
silmukkavahvistimelletulevastasignaalistamitattaviaparametrejaovatesimerkiksi.

•Taso

•Taajuusvaste

•Harmoninensärö

•Impulssivaste

Näistäparametreistatärkeimpiäovattasojataajuusvaste.Mikälitaajuusvasteon
välillä100Hz -5000Hz riittävänsuora,esimerkiksi±3dBonsekelvollinen
käytettäväksisilmukkavahvistimentulosignaaliksi.Isommatvaihtelutsaattavattuottaa
ongelmiasilmukkajärjestelmänsovittamisessavaatimuksiinsa,jotkaonmääritelty
standardissaIEC60118-4.[2]
Tasopuolestaantäytyymääritelläjosenkintakia,ettäosataansyöttääoikeantasoista
signaaliavarsinaisensilmukkajärjestelmän mittaustenyhteydessäjapystytään
varmistumaansilmukkavahvistimenAGC-järjestelmäntoimivuudestasekäsäädön
oikeellisuudesta.Harmonisestasäröstäpuolestaanvoidaantulkitase,onkoetuasteessa
ongelmiaesimerkiksiyliohjautumisestajohtuen.Impulssivasteestavoidaanmitata
etuasteenviivejamyösmahdollinenuseanmikrofoninjärjestelmästäjohtuvakaiunta-
aika.Tämän mittauksentoteuttamiseensopisierittäinhyvinesimerkiksi MLS-
signaalilla(MaximumLengthSequence)toteutettumittaus.Tästämittaustavastaon
kerrottutarkemminkappaleessa4.2sivulla28.
NäidenominaisuuksienmittaukseenvoidaankäyttääesimerkiksiNTI:nTalkboxista
[6]jaPC:stämuodostettuamittausjärjestelmää,jonkalohkokaavionäkyykuvassa
10.NytjärjestelmästävoidaanTalkboxinsyöttämänämitatatyypillinentulotasoja
harmoninensäröesimerkiksi1kHzsinisignaalinavulla,sekätaajuusvastekäyttäen
esimerkiksivaaleanpunaistakohinaa. Näillä mittauksillapyritäänvarmistamaan
etuasteenasianmukainentoiminta.
Tämä mittausjärjestelmäonkuitenkinomaprojektinsa,jaemmetämäntyön
yhteydessätuleperehtymäänsiihenenempää.Tässätyössäontoistaiseksikäytetty
lähestymistapaa,jossaetuasteentoimintavarmistetaankuuntelemallasilmukkaan
tulevaasignaaliajasyötettäväntestisignaalintasoonsäädettykäsin,noudattaen
vahvistimenvalmistajanmäärittelemiäsäätöohjeita.



Talkbox

100 cm

Signaaliprosessori

(Etuaste)

USB IO

(Äänikortti)

Lähtö

silmukka-

vahvistimelle

"Päämikrofoni"

PC analyysisovellus

SUT
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Kuva10.Etuasteenmittaukseensoveltuvanjärjestelmänesimerkki.

2.1.2.Silmukkavahvistimenmittaukset

StandardissamääritelläänmitattavaksiitsevahvistimestaAGC:ntoimintaakuvaavat
parametrit.Niistäkinlähinnämainitaan,ettäAGCtulisisäätäävahvistimenvalmistajan
ohjeidenmukaisesti.
Toinenparametri,jokaontarpeentietääitsevahvistimesta,onsensäröarvo.Näistä
voidaanjälleenkerrantarkistaa,ettävahvistintoimiioikeineikäesimerkiksileikkaa
taiomaajotainmuutaongelmaa,mikänäkyisisärömittauksessa.Särömittauksenvoi
tosintehdämyösitsesilmukanvasteenyhteydessä,sillävirtaankytkeytyväsärönäkyy
suoraanmyösitsekentänmittauksissa.Tämämittausolisikuitenkinhyödyllistätehdä
jotässävaiheessaainakinkarkeallatasolla,jottavoidaanestääturhaatyötäesimerkiksi
rikkinäisenvahvistimentapauksessa.
Tämäkinmittauson,kutenedellisessäkappaleessamääriteltyesiasteenmittaus,
erillinentämändiplomityönaiheesta.

2.1.3.Silmukkavasteenmittaus

Silmukantaajuusvaste mitataanstandardin mukaanjokokäyttäensinisignaalia
pistetaajuuksina,jolloinvoidaankäyttääsuoraanRMS-mittaustasignaalintason
määrittämiseen,taivaihtoehtoisestivoidaankäyttääkaistarajoitettuavaaleanpunaista
kohinaa, mille mittauksenjälkeen muodostetaankolmasosaoktaavispektrikuvaaja
välille100Hz-5000Hz.Tämänmittauksentulostenpitäisipysyävälillä±3dB
verrattunataajuudella1000Hzsaatuuntasoon.

2.2.Kehitettymittausproseduuri

Kuten ylläolevista kappaleista huomataan, vaatii standardinmukainen
mittausproseduuriuseitaerillisiä mittauksia. Lisäksi mittaukseton määritelty
helpostitoteutettaviksi yksinkertaisilla mittalaitteilla,jonka vuoksi parametrit
mitataanhiemanvanhanaikaisestiyksitellen.Tätäontämänpäiväntekniikalla
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mahdollistaparantaa.Moderneissaaudiomittausjärjestelmissävoidaanmitatauseita
parametrejayhtä-aikaisesti,jolloinmittaustapahtumatehostuu.Lisäksinykyäänon
mahdollistarakentaasellainenjärjestelmä,jokaontietoinenomastapaikastaan,
jolloinmittaustiedoistavoidaanluodakohtuullisenyksinkertaisestikuuluvuuskartan
tapainenkuvaus.Lisäksitekniikankehittyminenonjohtanutsiihen,ettämittalaitteet
itsessäänovatpienentyneetsiinämäärin,ettäniistäonvoitutehdämukanakannettavia
langattomialaitteita.
Tässätyössäonkinkehitettytätäajatustapidemmällejatoteutettutällainen
kartoitusjärjestelmä,jokaonmahdollisimmanpitkälleautomatisoitu,ettätyöskentely
ontehokastajakannattavaa.Lisäksiprojektinyhteydessäkehitetään myöskoko
audiojärjestelmänparametrisointiinsoveltuvia menetelmiä. Nämäovatkuitenkin
enemmänkinjatkosuunnitelmiajalaajennuksia mittausjärjestelmäkokonaisuuteen,
jotenniitäeikäsitellätämäntyönyhteydessä.
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3.KEHITETTYMITTAUSJÄRJESTELMÄ

Kutenedellisessäkappaleessakuvailtiin,ontarkoituksenakehittääjärjestelmä,jolla
pystytäänmuodostamaansuhteellisennopeastiesimerkiksisignaalinlaatuakuvaava
karttamitattujenparametrienavulla.Järjestelmäntuleeollalisäksimahdollisimman
helposti muokattavissa myös muunlaisten parametrien kartoittamiseen paikan
funktiona.
MittausjärjestelmäpäädyttiinlopultatoteuttamaanLinux-pohjaisessakannettavassa
PC:ssä(Personal Computer)toimivanohjelmistonjaInternetissäsijaitsevalla
palvelimella suoritettavan palvelinohjelmiston yhdistelmänä. Järjestelmän
perusrakennekuvataantarkemmintässäkappaleessa.

3.1. Mittajärjestelmänrakenne

CMR3

Vastaanotin

ARX

USB-IO

1. Silmukkavastaanotin

2. USB-äänikortti

4. Mittaus-PC

+ mittausohjelmisto

5. Mittauspalvelin

+ palvelinohjelmisto

Quuppa

3. Sisätilapaikannus

Kuvassa11onesitettytämändiplomityönyhteydessäkehitetynmittausjärjestelmän
lohkokaavio.

Kuva11.Kehitetynmittausjärjestelmänlohkokaavio.

Kutenkuvasta11nähdään,mittausjärjestelmäkoostuukäytännössäviidestäeri
osasta.Silmukkavastaanotintaja USB-äänikorttiakäsitelläänkappaleessa3.1.1.
QuuppaOy:nsisätilapaikannusjärjestelmääkäsitelläänluvussa6.Kuvausmittaus-
PC:nohjelmistostalöytyykappaleesta5.1,kuntaaspalvelimellasuoritettavan
ohjelmistonkuvauslöytyykappaleesta5.2.
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3.1.1.Instrumentointiosa

Järjestelmänanalogiosassa päädyttiin käyttämäänenglantilaisen Ampetronicin
valmistamaaCMR3-tyyppistäsilmukkavastaanotinta.ValmistajanmukaanCMR3on
kalibroitumittauksiintarkoitettuvastaanotin,jollevalmistajalupaa0,5dBtarkkuuden
taajuusvasteelleverrattuna1000Hztaajuudentasoonjaniinikään0,5dBtarkkuuden
amplitudillemitattuna1000Hztaajuudella.[7]
Tämävaikuttaariittävältätarkkuudenpuolesta. Valitettavastilaitteenlähdön
heilahdusvaraontähänsovellukseenhiukanrajallinen,ollenvainnoin6dBµ,kun
haluttuheilahdusvaraolisiluokkaa10dBµ.Kehitystyönnopeuttamiseksipäätettiin
kuitenkinprototyypinyhteydessäkäyttää CMR3:asenongelmistahuolimatta.
Tulevaisuudessajouduttaneensuunnittelemaan oma vastaanotin,sillä CMR3
vaikuttaaainoaltatällähetkelläkaupallisestisaatavissaolevaltatämäntyyppiseen
mittauskäyttööntarkoitetultavastaanottimelta. AmpetronicCMR3onnähtävissä
kuvassa12.

Kuva12.AmpetronicCMR3kalibroitusilmukkavastaanotin.

Vastaanottimeninduktiosilmukansignaalistatuottamabalansoituaudiosignaali
digitoidaankäyttäenUSB-väylään(UniversalSerialBus)kytkeytyväääänikorttia.
Tämäonehkäpäsignaaliketjunheikoinlenkki,sillääänikorttejaeioleyleensäottaen
suunniteltumittauskäyttöön.Tämätarkoittaasitä,ettäsuunnittelunpääpainopisteet
ovatmuuallakuinAD-muunnoksentarkkuudessa.
AD-muunnostatekemäänsekä myössignaalilähteenvirkaaeliDA-muunnosta
toteuttamaanvalittiinammattikäyttöönsuunnattu,mahdollisimmanyksinkertainen
USB-IO(Input/Output)-tyyppinenlaite. ValittulaiteonAustralialaisenARX:n
valmistamaAudiboxUSB-IO.TämäonammattikäyttööntarkoitettuaudioAD/DA-
muunnin,jossatulo-jalähtöliittimetonerotettumuuntajienavulla.Tulotjalähdöt
ovatmolemmatXLR-tyyppisiäbalansoitujaliitäntöjä.AudiboxUSB-IOonnähtävissä
kuvassa13.
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Kuva13.ARXAudiboxUSB-IO,laite.

Tässälaitteessaongelmaksisaattaakoituase,ettätulojalähtösignaalitonvaikea
saadayhteensopivaksimikrofonitasoisensignaalinkanssa.Linjatasoisensignaalin
tuottamiseenAudiboxUSB-IO:npitäisiollaerinomainenvalinta.Tämänongelmanvoi
korjatakäyttämälläulkoistavahvistustatulosignaalillejavaimennustalähtösignaalille,
mikäli mitattavajärjestelmätoimii mikrofonitasoisillasignaaleilla.Tällätavoin
saadaanminimoituakvantisointikohinastaaiheutuvaSNR:n(Signaltonoise-ratio)
heikkenemisenvaikutus.
Toinenongelma,jokailmeniAudiboxiatestatessaolisen0dBµ(0,775Vrms)
maksimitulosignaali.Tämänongelmankorjaamiseksitulosignaaliavaimennettiinnoin
10dBvastusjaonavulla.Kuvassa14näkyyprototyyppiävartenrakennettu10dB
vaimennin,jonkapiirikaaviopuolestaannäkyykuvassa15.

Kuva14.Balansoitu10dBvaimenninXLR-liittimin.

Tälläsaavutetaanjärjestelmältähaluttu10dBheilahdusvara,jolloinvoidaan
luotettavastihavaita myös määrittelynylittävätsignaalitasotinduktiosilmukan
kentässä.R1:njaR2:narvotonmääriteltykaavan2avulla.



1 2

3

1 2

3

R1

R2

R2

R1
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Kuva15.Balansoidun10dBvaimentimenpiirikaavio.

Vo=Vi
R2

R1+R2
(2)

3.1.2.Paikannusjärjestelmä

Paikannusjärjestelmälle määriteltiin konseptointivaiheessa muutama vaatimus,
jotkasitätarkemminvalittaessapyrittiintäyttämään.Ensinnäkinhaluttiinkyky
pystyäerottelemaanesimerkiksiluentosaliistumapaikantarkkuudella.Tästäsyystä
paikannustarkkuudenvaatimukseksilopultasupistuinoinpuolimetriä,jokavastannee
riittävänhyvinvaatimusta"istumapaikantarkkuudesta".
Paikannusjärjestelmänvalintaonollutitseasiassajopidempiprosessi.Jussi
Ronkaiseninsinöörityövuodelta2011Oulunseudunammattikorkeakoululletutki
EssensiumLost-nimistäsisätilakäyttöönkinsoveltuvaapaikannusjärjestelmää.Tämän
työnlopputulosolise,ettäsenaikainenteknologia,taiainakaanEssensiumLostin
käyttämä,ei mahdollistariittäväätarkkuuttatämänkaltaisen mittausjärjestelmän
käyttöön.[8]
Kahdenvuodenaikanasisätilapaikannusonkuitenkinkehittynythuomattavissa
määrin.Uusiayrittäjiäontullutalallejauusiainnovaatioitaonkehitetty.Näitäuusia
vaihtoehtojaselvitettäessävaihtoehdoiksikarsiutuikaksisuomalaistastartup-yritystä.
NämäolivatQuuppaOyHelsingistäjaIndoorAtlasOyOulusta.
Lyhyenarvioinninjälkeentämänensimmäisenprototyypinkanssakäytettäväksi
valikoituinäistäkahdestavaihtoehdostaQuuppaOy:nHAIP-järjestelmä.Quupan
kehittämäjärjestelmä antoituolloin huomattavasti valmiimman vaikutelman.
LisäargumenttinaQuupanpuolestatoimi myösse,ettäIndoorAtlaksellaeiollut
tuolloinsaatavillakäyttöömmesopivaaversiotaohjelmistosta,eikäIndoorAtlaksen
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järjestelmänykymuodossaansovellu3D-paikannukseen.Työnyhteydessäkehitetty
ohjelmistoonkuitenkintotetutettutavalla,jokamahdollistaapaikannusjärjestelmän
helponvaihtamisentarvittaessa.

3.2.Laitteistopohdintaa

Kutenylläolevistakappaleistakäyilmi,ontähänensimmäiseenprototyyppiversioon
mittausjärjestelmästäpyrittyvalitsemaanmahdollisimmanhelpostikäyttöönotettavia
laitekokonaisuuksia.Tämälieneetällaisessaprototypoinnissatyypillinentoimintatapa,
jossatehdäänensinkonseptintoimivuudenvarmistavakokoonpanoeliniinsanottu
"proofofconcept".Tämänjälkeenlaitteistoaryhdytäänjalostamaanparemmaksisekä
mahdollisestimyöshalvemmaksi.
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4.TESTISIGNAALINVALINTA

Tässäkappaleessapohditaanerilaisiavaihtoehtojamittauksentoteuttamiseksisekä
niidensoveltuvuuttamittausjärjestelmänkäyttöön.

4.1.Sinisignaalinjakohinanavullatehtävämittaus

Standardin IEC 60118-4 mukaisessa mittauksessa signaalin voimakkuuden
määrittämiseenkäytetään1kHztaajuistasinisignaaliajataajuusvastemääritellään
käyttäenkaistarajoitettuavaaleanpunaistakohinaa.Tällaisenmittauksensuurinpuute
onsenvaatimatuseatmittaukset,jottasaadaaneriparametrejamääriteltyä.Tämä
johtuusiitä,ettäyksittäiselläsinisignaalillatehtävästämittauksestavoimääritellävain
tasonjaharmonisenkokonaissärönkohinallalisättynä,eliTHD+N-parametrin.[2]
Tästäjohtuensinisignaaliakäytettäessähaluttuunparametrienmääräänpäästäkseen
pitäisitehdäuseita mittauksia,jokakäytännössätarkoittaisiuseampaakierrosta
tilanympäri,jottakaikkiparametritsaataisiinmääritettyä.Tämäonmahdotonta
projektissaasetettujenmittaustapahtumannopeustavoitteidenpuitteissa,jotenjotakin
muitamenetelmiähaluttujenparametrienmittaamiseksiolitutkittava.

4.2. MLS-signaali

MLS-signaali,eli MaximumLengthSequence-tyyppinensignaaliondigitaalisesti
tuotettuapseudosatunnaistakohinaa.Spektrinsäpuolesta MLS-signaalimuistuttaa
valkoistakohinaa,elisentehospektriontasainenkokotaajuusalueenyli.
MLS-signaalingenerointiinkäytetäänyleensämenetelmää,jossasiirtorekisterin
sisällölletehdäänehdotonTAI-operaatioeliXOR-operaatioprimitiivisenpolynomin
määräämissä kohdissa. Esimerkiksi kaavassa 3 näkyvän primitiivipolynomin
mukainen MLS-signaali voidaan muodostaa kuvassa 16 kuvatun 4-bittisen
siirtorekisterinavulla.

x4+x+1

a1a2a3 a0

+

s(n)

(3)

Kuva16.MLS-signaalinmuodostamiseenkäytettävänmenetelmänsignaalivuokaavio
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MLS-signaaliaharkittiinensinmittauksentekemiseenjaseolisikinsinänsähyvä
valinta,mikälitaajuusvasteolisiainoamitattavaparametri.Taajuusvasteenlisäksi
MLS-signaalistaonmahdollistalaskeamyösimpulssivasteautokorrelaationavulla.
[9]Tästäeikuitenkaanoletämänhetkisellälaatukriteeristölläjuurikaanhyötyä,mutta
tulevaisuudessamahdollisestilaatukriteeristöävoidaanarvioidauudestaan.Tällöin
tämäkinmittaussaattaaollatarpeellinenkin,silläSTI-PAeliSpeechTransmission
IndexforPublicAdmittancevoidaanmäärittääimpulssivasteenavulla.STI-PAkuvaa
puheenymmärrettävyyttäjärjestelmässäollenyksiaudiojärjestelmänyleistälaatua
kuvaavistastandardoiduistasuureista.[10]

4.3. Multitonesignaali

Multitonesignaali on yksinkertaisimmillaan kaksi eritaajuista sinisignaalia
summattunatoisiinsa. Tästäonpelkkäänyhteensinisignaaliinetunase,että
tämämahdollistaamuunmuassaintermodulaatiosärön,eliIM-särönmittaamisen.
Multitonesignaalinsuurimpiaetujaonse,ettäsenavullavoidaanlaskeauseita
eriparametrejajärjestelmänsuorituskyvystäyhdellä mittauksella.[11]Pelkän
sinisignaalinavullasaadaankäytännössämitattuaainoastaansignaalinvoimakkuusja
harmoninensärö,eliTHD-arvo.
Multitonesignaali on kuitenkinlaajennettavissalähesrajattomastijasiitä
äärimmäinentapausonkinäärettömän montaeritaajuuskomponenttia,joillaon
kaikillasamaamplitudi.Tällöinkyseessäonkinvalkoinenkohina.Tässätapauksessa
pitäämuistaa,ettäkiinnostavataajuusalueinduktiosilmukantapauksessaon100Hz−
5kHz,taiyleisissäaudiomittauksissanoin20Hz −20kHz,jolloinriittää
pienempimäärätaajuuskomponentteja.EsimerkiksiAudioPrecisioninc:nvalmistamat
audioanalysaattoritkäyttävätaudiokaistan mittaukseen60taajuuskomponentista
muodostettua multitonesignaalia,silläAP:njärjestelmässäonhuomattavansuuri
taajuusanalyysinresoluutio.[11]Kyseisessäkaavassataajuuskomponenttientaajuudet
merkitään fn jataajuuskomponenttienlukumäärää merkitään kirjaimellak.
Taajuuskomponenttientaajuudetmääritteleväkaavaonesitettykaavassa4.

4.3.1. Matemaattinenanalyysimultitonesignaalille

Multitonegeneroidaanyksinkertaisestisummaamallahalutuntaajuisetja-amplitudiset
signaalityhteenjaskaalaamallanesiten,ettäne mahtuvatvälille[−1,1].
Multitonesignaalintaajuusaluepäätettiinmyösrajataedellämainitullekiinnostavalle
alueelle,eli100Hz−5kHz:iin.
Tässätyössäkäytetty multitonesignaalion muodostettuScilab-komentojonon
avullakäyttäenohjeenaCerwin VegaInc:njulkaisussaehdotettuja menetelmiä.
[12] Käytännössätaajuuksiksihaettiinsellaisettaajuudet,ettäniidenvälitovat
eksponentiaaliset,eliseuraavataajuuskomponenttionainataajuudeltaank-kertainen
edelliseen, missäk > 1.Lisäksihaluttiintuodaesiin mahdollisetharmoniset
särökomponentit,jolloinkerroin2onongelmallinenensimmäisenharmonisenosuessa
suoraanseuraavanmultitonekomponentinpäälle.
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Yritys-jaerehdysmenetelläpäästiinlopultasopivaank:narvoon,joksipäätyitässä
tapauksessak=1,5.Tämänjälkeentaajuuskomponentitskaalattiinsiten,ettänäille
mittauksilletärkein1000Hzkomponenttilöytyysignaalistajamuutkomponentit
säädettiinniin,ettäneosuvatsuoraanjohonkinkäytetynFFT-muunnoksenFourier-
termeistä.Tästäonmyösseetu,ettämikälisignaalistatehdäänyhtäpitkäkuinFFT-
muunnoson,niinaallonpituuksiamahtuuainakokonaislukumoninkertakyseiseen
väliin.Kaavassanumero4onkuvattunäidensignaalikomponenttientaajuuksien
luominen.Näistävalitaannekomponentitjotkaosuvathalutulletaajuusalueelle.

fn(n)=f0∗k
n,miss̈an∈Z (4)

Kunsignaalikomponentitongeneroitu,täytyynesummatayhteen.Tässävaiheessa
ontärkeääkiinnittäähuomiotakomponenttienvaiheisiin,silläjossinisignaalitaloittaa
kaikkisamastavaiheesta,onsignaalinmaksimikohtaainaensimmäisessänäytteessä,
silläsinifunktiosaaarvon0,kunkulmaon0◦jalähteesiitäkasvamaan.Tähänonuseita
erialgoritmeja,muttasuurinosaniistäperustuuyritys/erehdysperiaatteeseenjaovat
tätenlaskennallisestimelkoisenraskaita.[11]AudioPrecisionsuositteleekäyttämään
vaiheinayksinkertaisesti90◦vaihesiirtoaperäkkäisillesignaalikomponenteille,jolloin
erisignaalikomponentitlähtevätkasvamaanerisuuntiin,kumotentoisensaosittain.
Tämäosoittautuilähesyhtätehokkaaksikuinkomponenttienvaiheenhakeminen
sekventiaalisestiaskeltamallavaihettaastekerrallaanjokaiselletaajuuskomponentille
vuorollaan.Lisäksitämätoteutusolihuomattavastihelpompitoteuttaa.Kaavassa5
näkyytämämultitonesignaalingeneroivakaava.

x(t)=
k

n=1

sin2πfnt+
πn

2
(5)

Lopuksivieläsignaalinnäytteetpitääskaalatamahtumaanvälille[−1,1],ettei
signaalileikkaannusitämuutettaessa.wav-tiedostomuotoonäänentoisto-ohjelmistoa
varten.Tämäonhelpointatoteuttaahakemallanäyte,jonkaitseisarvoonsuurinja
jakamallakaikkinäytteettälläitseisarvolla.Multitonesignaalingenerointiinkäytetty
Scilab-algoritmilöytyyliitteestä5.

4.3.2.Pohdintaavaaleanpunaisenkohinankorvaamisestamultitonella

Kutenedellä kappaleessa4.1kerrotaan,suositteleeIEC:nstandardi60118-
4 mittaamaansilmukantaajuusvasteenkäyttäenkaistarajoitettuavaaleanpunaista
kohinaa,jokapuolestaananalysoidaanniinsanotuksikolmasosaoktaavinspektriksi.
Vaaleanpunainenkohinaantaatällätavallakäsiteltynävaakasuoranvasteen,koska
oktaavinkaistaleveneetaajuudenkasvaessaekponentiaalisuudenvuoksi,jolloinmyös
jokaisellekolmasosaoktaavinkaistalleosuvasignaalintehokasvaa.
Nytkuntämävaaleanpunainenkohinakorvataankappaleessa4.3esitetyllä
multitonesignaalilla huomataan, että signaalien spektrissä on havaittavissa
yhtäläisyyksiä.Periaatteessamultitonesignaalintehotiheydestämuodostuutasainen
eksponentiaalisilleväleillenormalisoituna, mikälisignaalintaajuuskomponenttien
väli asetetaan kaavan 4 esittämällätavalla eksponentiaaliseksi. Näin ollen
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multitonesignaalin pitäisi näyttääsilmukkavahvistimellesamankaltaiselta kuin
vaaleanpunainenkohinajatätenAGC-piirinpitäisikäyttäytyävertailukelpoisesti.
Lisäksi multitonesignaalinamplitudijakaumaonhyvinlähellävaaleanpunaisen
kohinanamplitudijakaumaa,elise onlähes normaalijakautunutta. Tätense
on vahvistimelle huomattavasti helpompi kuorma, kuinsinisignaali, minkä
amplitudijakaumapainottuuhyvinpaljon maksimiamplitudeille. Lisäksiyleiset
puhe-jamusiikkiherätteetovatspektriltäänsekäamplitudijakaumaltaanlähempänä
vaaleanpunaistakohinaakuinsiniä.[13]
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5.OHJELMISTO

Tässä luvussa kuvataan kehitetyt ohjelmistokomponentit korkean tason
lohkokaaviokuvauksina. Tämä siksi, ettëi tämän työn pääfokuksena ole
ohjelmistokehitysjasenerikoisuudet,vaanmittausjärjestelmänkehitys.Ohjelmisto
jakautuuluonnollisestikahteeneriosaan,jotkakommunikoivatkeskenäänInternetin
välityksellä.Nämäosatovatitsemittausohjelma,jokaonkuvattukappaleessa5.1,
sekäpalvelimellasuoritettavaanalyysintoteuttavaohjelmisto,jokapuolestaanon
kuvattukappaleessa5.2.

5.1. Mittausohjelma

Paikallinen

tietokanta

PCM äänisignaali

QPe

Paikkatieto

Mittauspalvelin

(Internet)

Tietokantojen

synkronointi

FFT

(karkea)

Käyttöliittymä

Tarkat laatuparametrit &

Laatukartta

Paikallinenmittausohjelmistovastaamittausjärjestelmässämittaus-japaikkatiedon
yhdistämisestä toisiinsa. Lisäksi paikallisessa ohjelmistossa mittaustietoon
yhdistetäänmukaankyseiseenmittauskalustoonsidottukalibrointitieto.Paikallinen
ohjelmisto koostuukin käytännössä neljästälohkosta. Näitä ovat kuvan 17
mukaisestidigitointilohko,paikallinentietokanta,käyttöliittymäsekätietokantojen
synkronointilogiikka.Lisäksivieläkäyttöliittymälohkoonkuuluuoffline-toimintatilaa
vartenäänitetynsignaalinpika-analysointilohko.

Kuva17.Paikallisenmittausohjelmistonlohkokaavio.

Paikallinentietokantatarvitaansiitäsyystä,ettätämänkaltaisessa mittauksessa
ei voidaainataataluotettavaa verkkoyhteyttä mittauspaikalla. Tästäsyystä
tarvittiinmyöspaikallinenpika-analyysialgoritmi,jottasignaaliavoidaananalysoida
silmämääräisestihetimittauksenjälkeen.Tämämahdollistaatarvittaessatarkentavien
mittaustentekemisen,ilmantarvettajälkimittauksille.
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Digitointilohkototeuttaa äänisignaalin nauhoituksen ulkoiselta äänikortilta
jasyöttääsentietokantalohkolle. Tietokantalohkossa mittaustieto yhdistetään
samanaikaiseen paikannustulokseen sekä kalibrointivektoriin ja tallennetaan
odottamaansynkronointiapilvipalvelimelle.
Synkronointilohkototeuttaa mittaustiedonsynkronoinninpalvelimelle. Tämä
lohko myösvalvooverkkoyhteydenlaatuajasiirtää mittausjärjestelmänoffline-
toimintatilaanhavaitessaanliianheikkolaatuisenverkkoyhteyden.Takaisinonline-
toimintatilaansiirtyminensuoritetaankytkemälläsemanuaalisestitakaisinpäälle.
Käyttöliittymälohko,englanniksiuserinterfacetailyhyemmin UI,puolestaan
toteuttaamittauksenvisualisoinninpiirtämälläsignaalillekarkeanspektrikuvaajan
sekänäyttämälläsignaalinhetkellisentason.LisäksiUInäyttääpaikkamittauksen
tuloksen suhteutettuna mittauskoordinaatiston origoon. Visualisoinnissa
mittauspistemerkinvärikuvastaasignaalinkarkeaalaatuakyseessäolevassapisteessä.
Mittausohjelmistonkäyttöliittymänkuvakaappausonnähtävissäkuvassa18.

Kuva18.Paikallisenmittausohjelmistonkäyttöliittymä.

Käyttöliittymän suunnittelussa on myös otettu huomioon mahdollinen
kosketuskäyttötulevaisuudessa,kunhantablettitekniikkakehittyyeteenpäinetenkin
akunkestonosalta.

5.2.Pilvipalvelu

Projektiinkehitettypilvipalvelupuolestaanonosa,jossavarsinainen mittausten
tulkintajakäsittelytapahtuu.Pilvipalvelunpalvelinohjelmistokoostuukolmesta
lohkosta.Näitäovatmittaustietokanta,analysointilohkosekäkartanmuodostuslohko.
Palvelinohjelmistonlohkokaavioonnähtävissäkuvassa19.
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Kuva19.Pilvipalvelinohjelmistonlohkokaavio.

Mittaustietokantaonmittaustulostenpääsijoituspaikka.Tietokantaantallennetaan
mittaustentunnusnumerot,joilla voidaan hakea mitattu pulssikoodimoduloitu
eliPCM-muotoinenäänisignaalikäsiteltäväksi.Lisäksitietokantaantallennetaan
analyysilohkon muodostamat mittausparametritsekä mitattusignaalinspektri
kalibrointitiedollakorjattuna.
AnalyysilohkossasaadutPCM-muotoisetaudionäytteetanalysoidaankäyttäen
apunaFFT:iaelinopeaaFourier-muunnosta,jokatoteuttaadiskreetinFourier-
muunnokseneliDFT:nvähemmillälaskutoimituksillakuinvarsinainenkaavan6
DFT-algoritmi.FFT:nkäytännöntoteutukseenonuseitaerivaihtoehtoja,joiden
toteutustapavieläpäonriippuvainenkäytetystäohjelmointikielestäsekätietokoneen
arkkitehtuurista.

Xk=
N−1

n=0

xne
−i2πkn

N (6)

FFT-algoritmintuloksestaonsuhteellisenhelposti määriteltävissävarsinkin
multitonesignaalintapauksessauseitaeriparametreja.Näihinvoidaanlukeamuun
muassaIM-,eliintermodulaatiosärökomponentit,signaalinvoimakkuuskullakin
multitonesignaalintaajuuskomponentilla,sekäedellisestäsuoraanjohtuen myös
mitattavanjärjestelmäntaajuusvaste.Näidenlisäksion myös mahdollistalaskea
signaalinSNRelisignaali-kohinasuhde.
MuutparametritkuinIM-säröovatsuhteellisensuoraviivaisia mitattavia.IM-
särönkanssaasiatmuuttuvatmielenkiintoisemmiksi.Tämäjohtuusiitä,ettäIM-
särökomponentitasettuvattietyilletaajuuksillekaavan7mukaan,missäkertoimetkn
kuuluvatkokonaislukujenjoukkoonjataajuudetfnovatkäytetytmultitonetaajuuden
komponentit.

fIM=ka∗fa+kb∗fb+...+kN∗fN (7)

Kutenkaavasta7nähdäännouseeIM-särökomponenttienlukumäärähyvinsuureksi,
kuntaajuuskomponenttien määrääkasvatetaan.LisäksiIM-särölleonolemassa
määritelmäsärönkertaluokalle,jokamääritelläänkaavan8mukaan.
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OIM=|ka|+|kb|+...+|kN| (8)

TämäntyönyhteydessähuomioonotettavienIM-särökomponenttien määrääon
rajoitettuottamallahuomioonvaintoisenkertaluokanIM-särökomponentit.Lisäksi
komponenttienmääräärajoittaamittauksessakäytettynäytteistystaajuusniinsanotun
Nyquistinrajataajuuden kautta. Tässätyössä käytetyn multitonesignaalinja
näytteistystaajuudenavullalaskettuna,IM-särökomponenttienkokonaislukumääräksi
saatiinlopulta108kappaletta. Kun mukaanotettiinvieläkolmannenasteen
särökomponentit, nousi yksilöllistentaajuuskaistalle0− 8000Hz osuvien
särökomponenttienlukumääräjo687kappaleeseen.Näissänumeroissaonmukana
myös2.asteenkomponenteissa1.asteenharmonisetkomponentitja3.asteen
IM-komponenteissaon1.ja2.asteenharmonisetsärökomponentit,jotkaosuvat
yllämainitulle0−8000Hztaajuuskaistalle.
Kartanmuodostuslohkossapuolestaan muodostetaansaaduista mittaustuloksista
tasavälinenmatriisi,jokatarvitaankartaninterpoloimiseenmittaustiedoista,jatämän
jälkeenmuodostetaankuuluvuuskartta.Käytännössätämätapahtuuhakemallajokaista
pikseliälähimpänäolevat mittapisteetjalaskemallaniilleetäisyydelläpainotettu
keskiarvositen,ettälähinnäpikseliäolevapistesaasuurimmanpainoarvon.Tämän
lisäksimittapisteilläonmaksimietäisyys,jotakauempaaniitäeienääotetahuomioon
keskiarvonlaskennassa.
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Kuva21.QuuppaHAIPmobiilikeskeinenpaikannusjärjestelmä.

Kuten kuvasta nähdään, on mobiilikeskeisessä järjestelmässä hieman
yksinkertaisempi rakenne. Paikantimet saavattehonsa akuistajatoimivat
itsenäisesti.Lisäksierillistäpaikannusmoottoria,jotakutsutaanlyhenteellä QPe
eliQuuppaPositioningengine,suorittavaaPC:täeitarvita,vaanQPe:äsuoritetaan
asiakaskoneessa.
Itse paikkatieto saadaan molemmissa järjestelmissä http:n (hypertext
transferprotocol)kautta.Eronaonainoastaanse,että QPe-palvelimensijaan
mobiilijärjestelmässäyhteyttäotetaan QPe-palvelimenIP-eliInternetProtocol
osoitteensijasta"localhost":iin,eliniinsanottuunpaikallisosoitteeseen.Paikkatietoon
luettavissaJSON(JavascriptObjectNotation)-muotoisentekstitiedostonvälityksellä.
JSONonkevyttiedonsiirtoontarkoitettumuotoilustandardi,jokatukeeyleisimpien
oliopohjaistenohjelmointikielienkäyttämiätietorakenteita.[16]
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6.2.Paikannusmenetelmä

θ

z
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z
tag

R

Paikannin

Tagi

r

Quupansisätilapaikannusmenetelmäperustuukulmamittauksenavullatehtävään
kolmiomittaukseen,jonkaavullaonmahdollistatoteuttaapaikanmääritys.Pelkän
suuntimanlisäksi Quupanjärjestelmäosaa myös määrittääpystykulman,eli
vaakatasostapoikkeavankulman,jossataginäkyypaikantimelle.Tämänäkyy
paremminhavainnollistettunakuvista22ja23.

Kuva22.QuupanZ-akseliinmitattavaakulmaahavainnollistavakuva.

Kunlisäksitiedetään2D-elikaksiulotteisenpaikannuksentapauksessatasojolla
tagisijaitsee,voidaannäillätiedoillalaskeajopayhdelläpaikantimellataginpaikka
kyseisellätasolla.Itseasiassapaikantimestasuoraanvaakatasossavarsinaistatagin
suuntaaeivoidaedestarkastimäärittää,silläpaikantimentarkinalueonsuoraan
senedessänoin50◦kulmassapaikantimenetupinnannormaalista.Tämäonniin
sanottu"highprecisionarea".Paikannusonnistuuvieläjonkinlaisellatarkkuudella
65◦kartionsisällä:tätäkutsutaan"lowprecisionarea":ksi,ja90◦,eliylipäätään
paikantimenkehänetupuolella,on Quupantermein"presencedetectionarea",
jokaviitanneejonkinlaiseen mahdollisuuteentagienpaikallaolontunnistamiseen.
[17] Tämä"presencedetection"onkuitenkin mobiilikeskeisessäjärjestelmässä
käyttökelvoton,silläjärjestelmäntoimintalogiikkaontavallaankäännettyympäri.
Infrastruktuurikeskeisessäjärjestelmässä,jokaonesitettykuvassa20,paikannettava
tagion"passiivinen"lähetin,jokalähettäämajakantavoinyksilöllistäkoodia,jonka
paikantimetvastaanottavatjamäärittelevätsuunnanantennimatriisinavulla.
Mobiilikeskeisessäjärjestelmässä,jokaonkuvattukuvassa21,tagionvastaaottava
osapuoli,jokaonkytkettyverkkojohdolla QPe:äsuorittavaantietokoneeseen.
Paikantimetpuolestaantoimivatlähettiminälähettäenerisuuntiinerisignaalia,jonka
perusteellaQPeosaapäätellä,missäsuunnassatagionkyseisestäpaikantimesta.
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Kuva23.QuupanX-akseliinmitattavaakulmaahavainnnollistavakuva.

Ylläkuvatullatekniikallasiissaadaankulmat,joidenavullavoidaanlaskeatagin
paikka2D-paikannuksentapauksessaennaltamäärättyyntasoon.Tällöinvoidaan
määrittääkaavan9avullapaikkavektorinpituusjasensuuntatiedetäänmittauksen
kautta.Nytkunpaikantimenkoordinaatittiedetään,voidaanlaskeataginkoordinaatit
näillätiedoillakaavojen10ja11mukaisesti.[18][19]

R=(zloc−ztag)∗tan(θ) (9)

xtag=xloc+R∗cos(ϕ) (10)

ytag=yloc+R∗sin(ϕ) (11)

Mikälitaginäkeeuseampiakuinyhdenpaikantimen,voidaanpaikkaatarkentaa
laskemallaeripaikantimiensaamantiedonkeskiarvo.
Kolmiulotteinenpaikannus,tailyhyemmin3D-paikannus,puolestaantoimiimelko
laillasamallatapaa.Setoteutetaanylläkuvatunvektorimuotoisenlähestymistavan
sijaankolmiomittauksenavulla,koska2D-paikannuksessakäytössäolevakiinteä
tasopuuttuu.Tämätosinvaatii minimissäänsen,ettäkaksipaikannintanäkee
tagin; muutenpaikkatietoaeivoidalaskea.Tässätapauksessatilaansyntyvien
suorienleikkauspisteenestimaattivoidaanuseammanpaikantimentapauksessa
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laskeaesimerkiksipienimmänneliösummanmenetelmällä,silläkyseessäonsilloin
ylideterminoitusysteemi.
Kutenylläkuvatusta menetelmästävoidaanpäätellä,onQuupanjärjestelmässä
ensiarvoisentärkeää,ettäpaikantimienpaikkaelix-,y-jaz-koordinaatitsekä
paikantimentarkkaasentoeliα,β jaγovattiedossa.Paikantimentarkka
paikkamitataankäytännössämittanauhantailaseretäisyysmittarinavulla.Asennon
määrittäminenonhiukanmonimutkaisempaa.Paikantimenpystyakseliinmitattavissa
olevatkulmatmääritetäänpaikantimessasisälläolevankiihtyvyysanturinavullaja
sensuuntima[x,y]tasossa määritelläänitsepaikantimenavullaviemällätagi
tunnettuunpaikkaanjavertaamallakerrottuasuuntimaapaikantimensuhteenja
paikantimen mittaamaanumeroakeskenään.Tämätoistetaanvähintäänkahdelle
paikallesuuntauksentarkkuudenparantamiseksi.
Tällaisen menetelmäntuloksenasaadaantagin paikan hetkellinen paikka
karteesisessa[x,y,z]koordinaatistossayhdistettynäkyseisenhetkenaikaleimatietoon.
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7.KALIBROINTIJAVIRITYS

Mittauksienperusteellakalibroinnillejaviritykselleontarvettaparistasyystä.
Ensinnäkinvirityksenyhteydessävoidaanskaalata mittausketjun mahdollinen
vahvistustaivaimennus,jokajohtuusignaalitielläolevastavaimentimesta,sekä
äänikortintulotasonsäädöstä.Lisäksijärjestelmäntaajuusvastevoidaanoikaista
multitonesignaalinhuippujenosaltasuoraksi.Kalibrointienyhteydessävoidaanmyös
tutkiamittausjärjestelmänpidemmänaikavälinvakauttavertaamallaeriajankohtina
mitattujakalibrointivektoreitatoisiinsa.
Kalibrointi ontässä mittauksessatarpeen,jotta voidaan osoittaa asiasta
kiinnostuneille,ettäkehitetyllämittausmenetelmälläonyhteystodellisiinsuureisiin.
Näitäkiinnostuneitavoivatollaesimerkiksiasiakkaat,jotkahaluavatvarmistuksen
mittaustulostenoikeellisuudesta,sekämahdollisetkilpailevatyritykset,jotkahaluavat
kyseenalaistaamittausmenetelmän.

7.1.Kalibrointimenetelmä

Kalibrointiinkäytettävienmittalaitteidenvalintaantuleekiinnittäähuomiota,sillä
nyrkkissääntönänäissäon,ettämittastandardiketjussaainapykälänylempänäoleva
mittalaitetaireferenssituleeollanoindekadinverrantarkempi,kuinlaitemitä
silläkalibroidaan.Tämä määritelmäonannettu Morrisinkirjan mukaan myös
laatustandardikokoelmassaISO9000.[20]
Kalibroinninstandardiketju,jollavoidaantaatamittauksenoikeellisuus,muodostuu
tämäntyöntapauksessakuvan24mukaiseksi.Tätäketjuaonmuokattulähemmäs
tällaisessa mittauksessatoteutuvaa standardiketjua Mittatekniikan Keskuksen
julkaisustaLaadukkaanmittaamisenperusteetlöytyvästätaulukostakarsimalla.[21]
Morrisinkirjasta[20]löytyyvastaavataulukkoYhdysvalloissakäytetylleketjulle,
muttaseeroaahiemanEuroopassakäytetystäversiosta.
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Kuva24.Kalibroinninstandardiketju.

Tästä ketjusta käytännössä ne osa-alueet mihin voidaantämän projektin
kehitystyössävaikuttaaovatkaksiviimeistä.Tarkoituksenaonostaakalibrointiin
käytettyjenmittalaitteidenkalibrointiakkreditoidultakalibrointilaboratoriolta.
Itse kalibrointimittausjärjestelyyn mietittiin erilaisia lähetymistapoja ja
selkeydenvuoksipäädyttiintekemäänkalibrointikokojärjestelmällekerralla.
Käytännössätarvitaansiisjärjestelmä,jollasaadaangeneroituatarkkahomogeeninen
magneettikenttä.Lisäksitähänkentänmuodostavaanlaitteeseentuleevoidasyöttää
herätesekätarkasta0,775Vrms ja1kHzamplitudi-jataajuusreferenssistä
että mittauksessa signaalin syöttöön käytettävästä signaalilähteestä, kuten
esimerkiksitietokoneenäänikortista.Kuvassa25onesitettytässätyössäehdotettu
kalibrointijärjestely.
Tämäkalibrointimenetelmäonolennaisestikaksivaiheinenjavaiheetyhdistetään
matemaattisestimittaustulostenanalysoinninyhteydessä.Kalibrointisekvenssitoimii
siten,ettäensinsignaaligeneraattorillageneroidaantarkka1kHztaajuinensinisignaali,
jonkaamplitudion0,775Vrmseli0dBµ.Tätäsinisignaaliamitataanmittausohjelmalla
muutamaotos.Tälläsaadaankunnollinenkeskiarvosinisignaalintasolle.Tämän
jälkeensignaaliasyöttämäänvaihdetaan mittaukseenkäytettävääänikortti,jolla
toistetaanmittauksessakäytettäväämultitonesignaalia.Multitonesignaaliakäytetään
sentakia,ettäkalbirointiinkäytetäänvarmastisamaaherätettäniintaajuusvasteen
skaalaukseenkuinitse mittaukseenkin. Multitonesignaalilletehdäänniinikään
muutamanauhoituskäyttäenmittausohjelmaa.
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Kuva25.Kalibrointiinkäytettävämittausjärjestely.

Näille mitatuillesignaaleilletehdäänsamallaalgoritmillakuinvarsinaisissa
mittauksissakin FFT-muunnos, jonka tuloksesta puolestaan voidaanlaskea
korjauskertoimet.Ensin1kHzmittauksistalasketaanamplitudiskaalauskerroin,
jolla kaikki Fourier-termitskaalataan. Tämänjälkeen otetaan käsiteltäväksi
multitonesignaalistatehdyt mittaukset,joistalasketaantaajuuskorjauskertoimet
eritaajuuksillesuhteellisena1kHztasoon,elijosjokinmultitonekomponenteista
onamplitudiltaansuurempitaipienempikuin1kHzkomponentti,skaalataan
sesamalletasollejakomponenttienvälissäolevatFourier-termitinterpoloidaan
tähänlineaarisesti.Nämäkorjauskertoimetyhdistetäänvektoriksi,jotakäytetään
palvelimellasaadunFFT-tuloksenskaalaukseen. Tämäsaatukalibrointivektori,
kuvattunataajuustasossa,onnähtävissäkuvassa26.

Kuva26.Kalibroinnistasaatukorjausvektoritaajuustasossa.

Kuten kuvasta 25 nähdään, tarvitaan kalibrointiin kaksi laitetta itse
mittausjärjestelmänlisäksi. Näistäsignaaligeneraattorilieneejärkevintähankkia
joltakintunnetultavalmistajalta,jolloinsilläonnormaalinkalibrointimenettelyn
kauttataatutmäärittelyt.
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Ylläkuvattuunkalibrointimenettelyynpäädyttiin,koskatällätavallavoidaan
varmistaa sekä 1 kHz taajuudella mitattavan tason oikeellisuus, että
taajuusvastemittauksentasaisuus käytetyllä kokoonpanollajatestiherätteellä.
Tutkimuksissaeilöydettytämänkaltaisellejärjestelmällesoveltuvaa,jokäytössä
olevaakalibrointimenetelmää,jotentässäesiteltymenetelmäonomankehitystyön
tulosta.
Tässätyössäsignaaligeneraattoriakorvaamaankäytettiin Agilentin35670A
FFT-analysaattorinsignaaligeneraattoria,koskavarsinaistafunktiogeneraattoriaei
ollutsaatavilla.Tulevaisuudessafunktiogeneraattorijouduttaneenhankkimaan,sillä
35670A:nsignaaligeneraattorilohkonamplituditarkkuusei oletähän käyttöön
riittävä. Tarkkuusonvain0,34dB[22],kun mittalaitteeltahalutun0,5dB
tarkkuudentakaamiseksipitäisikalibrointiinkäytettävän mittalaitteensaavuttaa,
kaavan12jayllämainitunnyrkkisäännön mukaisestinoin0,05dBtarkkuus.
Jatkossakannattaneeharkitatarkemmansignaaligeneraattorinkäyttöä,taivarmistaa
signaalilähteenamplitudintarkkuusriittäväntarkalla mittarillasamanaikaisesti
kalibroinninyhteydessä.

AdB=20∗log(
Vreal+verr
Vreal

) (12)

Signaaligeneraattorinlisäksitarvitaanjokinkeinotuottaatarkastitietynsuuruinen
kenttä,jokaontunnetunsuuntainenjajonkaamplitudiontiedetty.Tähäntarvitaan
siiskela,jonkaavullatämävoidaantoteuttaa.Kappaleessa7.1.1käsitellääntämän
laitteensuunnittelua.Kaupallisiakinversioitaolisiilmeisestisaatavilla,muttatässä
yhteydessäkatsottiinkustannustehokkaimmaksitavaksitoteuttaakyseinensuhteellisen
yksinkertainenlaiteitse.

7.1.1.Helmholtzinkela

OsanadiplomityötäsuunniteltiinjatoteutettiinstandardeissaIEC60118-4[2]jaIEC
60268-1[23]määritelty,kuvan27mukainenHelmholtzinkela.Kelojenpaksuuttac
eistandardissaollutmääritelty,jotenniidenoletettiinolevanmahdollisimmanohuita.
Tällaisellakelarakenteellapystytäänluomaanyhdensuuntainenjahomogeeninen
muuttuvamagneettikenttäinduktiosilmukkavastaanottimenkalibrointiavarten.
Helmholtzinkelaonyksinkertaisestikolmeperäkkäistäkelaa,joidenvälimatkaon
määriteltykaavan13mukaan.Kaavanmuuttujatviittaavatkuvassa27määriteltyihin
muuttujiennimiin.

a=0,375b (13)

Tällätavalla mitoitetunkelankeskelle muodostuukaavan14 määrittelemän
halkaisijandomaavapallonmuotoinenalue, missäkenttäonhomogeeninenja
yhdensuuntainen.

d=0,5b (14)

Lisäksikelojenkierrosmäärätonmääriteltykaavan15mukaisesti.



a

a

b

b
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Kuva27.ToteutettuHelmholtzinkela.

n1
100
=
n2
36
=
n3
100

(15)

Näidenkaavojenavullavoidaannytmääritellämitoitus,jollavoidaantoteuttaa
silmukkavastaanottimenkalibrointiintarvittavaHelmholtzinkela.Koskalaitteesta
eihaluttukooltaantarpeettomansuurtajatestattavatvastaanottimetovat melko
pienikokoisia,päädyttiinhomogeenisenkentänhalkaisijaksidmäärittelemään15cm.
Koskanämäkelatjouduttiinlisäksikäämimäänkäsityönä,haluttiinmyöskierrosten
lukumääräminimoida.Näidentietojenperusteellasekäkaavojen13,14ja15avulla
päädyttiintaulukon2mukaisiintuloksiin.

Taulukko2.Helmholtzkelanmitoitus
a 112,5mm
b 300mm
c 12mm
d 150mm
n1 25
n2 9
n3 25

Ylläolevienmittojenmukaansuunnitellunkelanmekaanisetpiirustuksetlöytyvät
liitteestä2.Piirustustenavullatilattiinvalmiiksikoivuvaneristamuotoonleikatutosat
kelarunkoavarten.Koivuvanerivalittiinmateriaaliksisenkohtuullisenhyvänlujuuden
jahelpontyöstettävyydentakia.Lisäksipuueikäytännössäole millääntavalla
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magneettinenmateriaali,jotenseeivaikutakelojenmuodostamaanmagneettikenttään.
Kutenliitteestä2voidaanhuomata,onkelarunkojensivunpituus10mmsuurempi
kuinedellämääriteltyparametrib.Tämäjohtuusiitä,ettäkäämimisenhelpottamiseksi
levyjenreunaanajettiinyläjyrsimenavulla5 mmsyväura,jolloinitsekelan
sivunpituusontasan300mm.
Itsekelakäämittiinkäyttäentavallistakäämilankaa,paksuudeltaan0,4mm.Tämän
pitäisiollaenemmänkuintarpeeksipaksuatähäntarkoitukseen,sillätarvittavat
virratovatpieniä(< 10mA).Langanpaksuusvalittiinpaksummaksikuinolisi
oikeastaanolluttarpeen,koskaohuemmatlangatolisivatolleetliianohuitakäämin
valmistamiseenkäsin,kutentässätapauksessatehtiin–ohuempilankaolisikatkennut
liianhelposti.
Edelläkuvaillullarakenteellaja mitoituksellarakennetunkelaninduktanssi
jasarjaresistanssi mitattiinkäyttäen Hewlett-Packardin(Agilent) LCR-mittaria
mallinumeroltaan4263A.[24]Tämänmittauksentuloksetlöytyvättaulukosta3.Nämä
tuloksetonsaatukäyttäen1kHzherätetaajuutta,jokaonmyöskäytettävässäsilmukan
mittauksessatärkeintaajuus.

Taulukko3.Helmholtz-kelanparametrit
Ls 1,6638mH ±0,1%
Rs 6,24Ω ±0,1%

Näitä parametrejatullaantarvitsemaan myöhemminsuunniteltaessa kelaan
yhteydessäkäytettäväävirta-jännite-elitranskonduktanssivahvistinta.
Agilent4263A:ntarkkuusmäärittelylleeilöytynytarvojaitselaitteenkäyttöohjeesta.
Sensijaanylläolevassataulukossaesitetty±0,1%arvoonperäisineräänmittalaitteita
välittävänyrityksenjakamasta määrityslehdestä.[25]Tämäntyönyhteydessäei
kuitenkaanollutsuurta merkitystäkelantarkallainduktanssilla,vaansillä,että
tiedetäänkarkeaarviokelaninduktanssista,jottasenvaikutuksettaajuusvasteelle
voidaansiirtääriittävänkauaskiinnostavaltataajuusalueelta.Tämänarviontekemiseen
tarkkuusriittääloistavasti.

7.1.2.Transkonduktanssivahvistin

Koskalaitteesta haluttiin mahdollisimmantarkka, päädyttiinsuunnittelemaan
transkonduktanssivahvistinmahdollisimmansuorantaajuusvasteenaikaansaamiseksi.
Tähänpäädyttiinsiitäkinhuolimatta,ettästandarditeksti[23]ehdottaakelan
ohjaamistasuoraansignaalilähteen50Ωlähtöimpedanssista.
Nytkelanvaatimavirtatietyntasoisenkentänaikaansaamiseksikelansisällevoidaan
laskeakaavasta16oletuksella,ettäitsekelaonmitoitettukaavan15mukaan.[23]

H=1,35
n1Ic
b

(16)

Tästäsaatiinkelanvirraksilaskelman17mukainentulos,jonkaavullakelanvirralle
voitiinlaskeaarvo,kuntiedetäänhalutuksikentänvoimakkuudeksi400mA/m.[2]
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Ic=
Hb

1,35∗n1
⇒Ic,ref=

0,4A/m∗0,3m

1,35∗25
≈3,56mA (17)

Koskatulonreferenssitasoksihalutaan0dBµelinoin0,775Vrmsjalähdön
referenssiksiedellämainittu400mA/m,voidaantarvittavatranskonduktanssilaskea
kaavan18avulla:

Gm=
Ic,ref
Vi,ref

⇒Gm=
3,56mA

0,775V
≈4,59mΩ−1 (18)

Näillätiedoillavoidaansuunnitellatranskonduktanssivahvistin,jokatoteuttaa
tasaisenvasteenriittävällätaajuusalueella. Muitatärkeitäominaisuuksiatälle
vahvistimelleovatvahvistuksentarkkuusjavakaussekälämpötilanettäajan
suhteen.Taajuusvasteentarkkuuteenvoidaanvaikuttaaottamallapiirinsuunnittelussa
huomioonerikomponenteistamuodostuvataikavakiotjapitämällähuolisiitä,ettäne
eivätvaikutamittauksenkannaltakiinnostavallataajuusalueella.Tarvittavatarkkuusja
vakausvoidaanpuolestaansaavuttaaoikeillakomponenttivalinnoilla.
Vahvistinsuunniteltiinkaksiasteiseksi,jottavoitiintoteuttaasekäbalansoitutulo
XLR-liittimenavullaettäbalansoimatontuloBNC-liittimellä.Lisäksikaksiasteisuus
mahdollistaa signaalilähteen lähtöimpedanssin vaikutuksen minimoimisen
vahvistimentulotasossa.
Ensimmäisenä signaalitiellä on tulopuskurit, joka toteuttavat korkean
tuloimpedanssinsyöttävänlaitteenlähtöimpedanssinvaikutuksenpoistamiseksi.
Tulopuskureidenjälkeentulee monikierroksisettrimmeripotentiometritkytkettynä
vaimentimiksi.Näillätrimmereillävoidaansäätääkummankintulonvahvistusoikealle
tasollehyvintarkasti,sekätällainenjärjestelymahdollistaatulojenherkkyyksien
täsmäämisenkeskenäänsamoiksi.
Trimmereidenjälkeenonvalintakytkin,jollavoidaanvalita,kumpaatuloahalutaan
käyttääsillähetkellä.Tämäeliminoitoisestatulokanavastamahdollisestikytkeytyvät
häiriötpoissignaalista.
Itsetranskonduktanssiasteonluonnollisestitämänkytkennäntärkeinosa-alue,ja
sensuunnitteluunkiinnitettiinkinenitenhuomiota.Erityisestivahvistimentaajuusvaste
pyrittiinsaamaanmahdollisimmansuoraksi.Käytännössätämätoteutettiinsiten,että
kelankanssasarjaankytkettiinriittävänsuuriresistanssikuvan28mukaisesti,jolloin
operaatiovahvistimenlähdössänäkyvänkuormanreaaliosasaadaanmahdollisimman
suureksikaavan19mukaisesti.

Z=Rs+R1+Rfb+jωL (19)

Nytinduktanssinlähtöönaiheuttamannavantaajuusvoidaanlaskeakaavaa20
käyttäen.

fp=
Rs+R1+Rfb

2πL
⇒fp=

6,24Ω+330Ω+330Ω

2∗π∗1,6638mH
≈63kHz (20)

Kutenkaavasta20nähdään,onlähdönnapataajuus63kHz,mikäonreilusti
kiinnostavantaajuusalueenulkopuolella.
Sarjavastuksenkokoaeikuitenkaanvoikasvattaarajatta,silläkäytössäonkuitenkin
vainrajallinenmääräjänniteenheilahdusvaraavahvistimenlähdönkäyttöön.Tämän
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Kuva28.Kelavahvistimenlähdönkytkentä

lisäksikäyttöjänniteidenjavahvistimen maksimilähtöjännitteenväliinonhyvä
jättäänoin2Vvaraa,silläoperaatiovahvistimienlähtöeivälttämättäpääseaivan
lähtöjännitteeseenastiainakaanlineaarisesti.
Tässä projektissa ei käyttöjännitteellä ole käytännössä ylärajaa, mutta
operaatiovahvistimensuositellun käyttöjännitealueentakia päädyttiin yleisesti
käytettyynkaksipuoliseen±15Vkäyttöjännitteeseen,jokasyötetäänvahvistimelle
käyttäenlaadukastalaboratoriojännitelähdettä.
Jännitevaran määrittämiseen voidaan käyttää Ohmin lain sovellusta
vaihtojännitteelle,kutenkaavassa21onesitetty.

U=|Z|I (21)

Kunkaavaan21sijoitetaankaavan19impedanssi,saadaanlähdönjännitteelle
lähtövirrastariippuvainenarvo,jokanähdäänkaavassa22.

Uo,peak=|R1+Rfb+j2πfmaxL|Io,peak (22)

Kutenkaavasta17nähdään,tarvitaanlähtöjännitteen maksimiarvon Uo,peak
laskemiseksimyöslähtövirranmaksimiarvoeliIo,peak.Tämäpitäälaskeasiitätiedosta,
ettäkentänreferenssitasoksihalutaanedellämainittu400mA/m,jatällehalutaan
vielänoin10dBvahvistusvaraaylöspäin.Maksimitaajuudeksivalittiinkorkeimmasta
kiinnostavastataajuudestaeli10kHzylöspäinkertoimella2skaalattuarvoeli20kHz.
Lisäksikaavan17avullatiedetään,ettätämänkentänvoimakkuudensaavuttamiseen
tarvitaan3,56mAvirta.Lopuksitämäarvopitäävieläskaalatahuippuarvoksi,sillä
seontehollineneliniinsanottuRMS-arvo(RootMeanSquare).Nytvoidaannämä
tiedotkirjoittaaaukikaavaksi23.KoskakelanomasarjaresistanssiRs (Rfb+R1),
voidaansepääsääntöisestijättäähuomiotta.

Uo,peak=|R1+Rfb+j2πfmaxL|Io,RMS∗10
AdB
20 ∗

√
2 (23)

Nyt,kunsijoitetaanluvutkaavaan23,saadaanlaskelma24.



49

Uo,peak=|330Ω+330Ω+j2π∗20kHz∗1,66mH|3,56mA∗10
10
20∗
√
2≈11,0V(24)

Laskelmasta24nähdään,ettälähtöjännitteenhuippuarvoasettuulukemaan11V,
jolloinheilahdusvaraakäyttöjännitteeseenjäävielä4V,minkäpitäisiollariittävästi
varsinkin,kunkaikkiarvottähänlaskelmaanonvalittupahimman mahdollisen
tilanteenmukaisiksi.
Vahvistimentranskonduktanssimääritelläänvirtatakaisinkytkennänkomponenttien
R2,R3jaRfbavulla.Haluttutranskonduktanssionlaskettukaavassa18,jaitse
lähtöastevoidaanmitoittaakaavan25avulla:

Gm=
R2+R3
R3∗Rfb

(25)

Nyt, koska aikaisemmin oli Rfb:n arvoksi määritelty330 Ω, voidaan
takaisinkytkennässäolevanjännitejaonimpedanssiksimääritellävähintään10∗Rfbeli
noindekadiasuuremmaksi.Tämäoneräänlainennyrkkisääntösille,ettärinnalletuleva
piirieihäiritsevirranmittaustamerkittävästi.Koskatässäprojektissahaluttiinolla
varmoja,ettäongelmiaeitämänsuhteenmuodostu,eikäimpedanssikaanmuodostunut
liiansuureksi,päätettiinR3:narvoksivalita47kΩ,jolloinR2arvovoidaanlaskea
suoraankaavan25kautta,jostatulokseksisaadaankaavan26mukainentulos.

R2=R3(Gm∗Rfb−1)⇒R2=47000∗(0,00459∗330−1)≈25kΩ (26)

Tässäprojektissakuitenkinhaluttiin,ettäsignaalissaonvahvistusvaraariittävästi,
päädyttiin vahvistusta kasvattamaan, koska etuasteessa onjokatapauksessa
säätövastukset.R2:narvoksipäädyttinkinvalitsemaan150kΩ,jollapitäisisaada
riittävämäärävahvistusvaraatranskonduktanssiasteeseen.
Vahvistimen fyysisessä toteutuksessa pyrittiin käyttämään kokemuksen
kautta hyviksi havaittuja menetelmiä piirilevynasettelunsuunnitteluun.Itse
piirilevy valmistettiin 1,6mm paksuisesta FR4-tyyppisestä piirilevyaihiosta
syövytysmenetelmällä ja levyn läpiviennit toteutettiin käyttäen kemiallista
läpikuparointimenetelmää.Toteutetunvahvistimenpiirikaaviokuvatsekäpiirilevyn
johdin-jaosasijoittelukuvatlöytyvätliitteestä3.
Herkkyysanalyysivahvistimelletoteutettiinlaskemallavahvistimensiirtofunktiot
auki ja tämän jälkeen sijoittamalla taulukkolaskentaohjelman avulla eri
komponenteille niiden maksimi-ja minimiarvot. Vastuksillatämätarkoittaa
vastusarvontoleranssirajojaja operaatiovahvistimillatulonjännitepoikkeaman
raja-arvoja. Analyysin tuloksena päädyttiin vaihtamaan alkuperäinen
operaatiovahvistintyyppi,joka oli LM358[26], pienemmällätulon offsetilla
olevaantyyppiin OPA2132.[27] Lisäksi vastukset valittiin normaalien 1%
toleranssillaolevienvastustensijaan0,1%toleranssillaoleviksi. Vahvistimen
tarkempitoleranssiherkkyysanalyysilöytyyliitteestäLiite4löytyvästätaulukosta.
Kyseistenlaskelmientuottamiaarvojapuolestaanonkuvattukuvasta29löytyvässä
kuvaajassa.
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Kuva29.Vahvistimenlähtövirranvirheprosentteinaeritulojännitetasoilla.

7.2.Kalibrointivahvistimenmittaukset

Vahvistimellejasiihenyhdistetylle Helmholtzinkelalle mitattiinvasteetsekä
vahvistimenjännite-virtavahvistuksena ettäjännitevahvistuksena Ampetronicin
CMR3:nläpi.LisäksivahvistinkalibroitiintässävaiheessaCMR3:navulla,sillä
parempaavastaanotintaeivielätätätyötätehdessäollutsaatavilla.
VahvistimenvahvistuksensäätösuoritettiinCMR3:navullasiten,ettävahvistimen
tulojänniteja CMR3:ndifferentiaalinenlähtöjännitevastaavattoisiaan1kHz
taajuudellaja0,775Vrmseli0dBµtasolla.
Käytännössä kuitenkin CMR3 eirakenteestaanjohtuen pysty antamaan
differentiaalisignaalinkokotasoayksipäisenäsignaalinaoikosulkemallatoinen
lähtönapa,mikäyleensäskaalaisitoisenlähdöntasonylemmäs.CMR3:nkäyttöohje
kuitenkinyksiselitteisestikieltäätällaisentoiminnanjasuositteleekäyttämäänsuoraan
toistalähtöä,jolloinsignaalintasojääpuoleenelivaimeneetasoon−6dBµ.[7]
SiispäsignaalinlähtötasoCMR3:stasäädetääntasoon−6dBverrattunatulotasoon,
kuntulotasoon0dBµ.Säätöönkäytetty mittausjärjestelynäkyykuvassa30.
Lisäksitällätestipenkillävoidaan mitatatranskonduktanssivahvistimessaolevan
virranmittauslähdönkauttaitsevahvistimenjännite-virtavahvistus.
TasonmittaamiseenonstandardissaIEC60268-1määriteltyniinsanottu"search
coil".[23]Tällaistavastaanotinkelaaeikuitenkaanvaikuttanutolevansuoraan
saatavillamistään,jotentällähetkelläjouduttiintyytymäänCMR3:een,jonkatarkkuus
eioleaivanhalutullatasolla,silläsenkenttä-jännitevahvistuksentarkkuus1kHz
taajuudellaonvain±0,5dB.[7]Tämä mittaustekninenongelmapitääkorjata
tulevaisuudessahankkimallariittäväntarkkareferenssivastaanotin.
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Kuva30.Kelantranskonduktanssivahvistimensäätöpenkki.

Vahvistinsäädettiinsiisensinmahdollisimmanhyvinkohdalleenniinbalansoidulle
kuinbalansoimattomallekintulollekäyttäenyllämainittuamenetelmää.Tämänjälkeen
mitattiintranskonduktanssivahvistimentaajuusvaste muutamallaeritulosignaalin
tasolla molemmistatuloista. Nämä mittaustuloksetlöytyvätkuvista31-34,
normalisoituina1kHz
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Kuva 31. Kelavahvistimen jännite-virtavahvistus balansoidulla 0,775 Vrms
tulojännitteellä.
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Kuva 32. Kelavahvistimen jännite-virtavahvistus balansoidulla 0,200 Vrms
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Kuva33.Kelavahvistimenjännite-virtavahvistus0,775Vrms

10 100 1000 10000
-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2
BNC tulo - 0,200 V

Taajuus [Hz]

V
a
h
v
is
tu
s
 [
d
B
]

tulojännitteellä.

Kuva34.Kelavahvistimenjännite-virtavahvistus0,200Vrmstulojännitteellä.
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Kutenylläolevista mittauksistavoidaannähdä,pysyyvahvistimentaajuusvaste
0,05dBsisällävälillä50− 10000Hz
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, mikäonhyvinkinriittävätarkkuus
taajuusvasteelletämänprojektinkäyttöön. Kuvista myösnäkyytaajuusalueen
alareunassatulokondensaattorinaiheuttamapienivaimenemaBNC-tulonyhteydessä
sekä myöslähdössänäkyvännavanaiheuttamataajuusvasteennousukorkeilla
taajuuksilla.
Lisäksikelantaajuusvastemitattiinkäyttäenmittaukseenvirranmittausvahvistimen
sijaanCMR3-vastaanotintatavoitteenavarmistaa,ettäkelanvirtamuuttuukentäksi,
kutenteorianmukaanpitäisi.Tämänäkyykuvassa35.

Kuva35.Kelavahvistimenjännite-kenttävahvistus0,775Vrmstulojännitteellä.

Kuten tuloksista ylläolevissa kuvissa voidaan päätellä, näyttäisi
kalibrointivahvistimentaajuusvasteolevanvähintäänkinriittäväjasenpitäisi
toimiaoikeinhyvintarkkuutensapuolestajärjestelmäntasonjataajuusvasteen
säätöön,kunmuistetaankappaleessa7.1mainittunyrkkisääntödekadiaparemmasta
tarkkuudestaainayhtäpykälääylempänäkalibrointiketjussa.
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8.SYSTEEMINMITTAUSTARKKUUDENANALYSOINTIA

Mittausepävarmuutta määriteltäessätulee ottaa huomioon useitaerilähteitä
epävarmuudelle.Nämäepävarmuuslähteetvoidaanluokitellakahteeneriluokkaan
niidenanalysointiinkäytettävienmenetelmienperusteella.
NiinsanottujaA-tyypinepävarmuuksiataisisäisiäepävarmuustekijöitäovatlyhyesti
kuvattunaepävarmuustekijät,jotkavoidaan määritellätilastollisin menetelmin.
Tällaisilleepävarmuustekijöillevoidaanmääritellätodennäköisyysjakaumamitatun
histogramminavulla. B-tyypinepävarmuuksiataiulkoisiaepävarmuustekijöitä
ovatsellaiset,jolleeivoi määritelläjärkevästitodennäköisyysjakaumaa,jolloin
hajontaparametritjoudutaanmäärittelemäänmuutenkuintilastollisinkeinoin.[28]
[29]

8.1. Mittausepävarmuudenanalysointi

8.1.1.A-tyypinmittausepävarmuus

A-tyypinepävarmuudetovathelpostimitattavissajaeristettävissäoleviaparametreja,
joillevoidaanmäärittäähajontaparametrittilastollisinkeinoin.
Käytännössätämätarkoittaavarianssin(28)jakeskiarvon(27),elitilastollisen
odotusarvon, määrittämistätekemälläriittävänsuuri määrä mittauksianäiden
parametrienmäärittämiseksi.[29]

µ(x)=E(x)=
∞

−∞

x·p(x)dx (27)

σ2(x)=E{[x−µ(x)]2}=
∞

−∞

[x−µ(x)]2p(x)dx (28)

Kutenhuomataan,einäitäkaavojakuitenkaanvoikäyttääsuoraankeskiarvonja
hajonnanlaskemiseenmitatuistasuureista.Nyttäytyykinsiiskäyttääkaavoja,joilla
estimoidaankyseisiäparametrejamittauksistasaatujentulostenavulla.Keskiarvonµ
laskennallistaarvoakutsutaanestimaatiksi(29),jotamerkitäänm:llä.

m(x)=
1

N

N

i=1

xi (29)

Varianssinodotusarvonlaskemiseenkäytetäänkaavassa29laskettuakeskiarvon
estimaattia,sillävarianssionkeskiarvostalasketunpoikkeamanneliönodotusarvo.
(30)Tätämerkitääns2.

s2(x)=
1

N−1

N

i=1

[xi+m(x)]
2 (30)

Näiden kaavojen avulla voidaan arvioida mitatun suureen A-tyypin
mittausepävarmuus.[28][29]
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8.1.2.B-tyypinmittausepävarmuus

B-tyypinmittausepävarmuuttakuvataanuseinepävarmuudeksi,jotaeivoimäärittää
tilastollisin menetelmin.[21]Tämätarkoittaasitä,että mittauksenepävarmuus
eipienene mittauksiatoistamalla.Tällöin matemaattiset mallit,jotkapohjaavat
hajontojenominaisuuksiineivätoletoimivia.
Tällaisissatapauksissaepävarmuusonyleensälähinnä"parasarvaus"tarkasti
määritellynepävarmuudensijaan.Tässäarvauksessavoidaantosinkäyttäähyväksi
valmistajanilmoittamiatarkkuusarvojaerilaitteille, mikälinäilleeiolekerrottu
hajonnanmuitatunnuslukuja.

8.1.3.Järjestelmänkokonaisepävarmuus

Yleensämittausjärjestelmissäpyritäänmittaamaanerikomponenttienepävarmuudet
erikseenjatämänjälkeenyhdistämäännämäepävarmuudetkäyttäenaritmeettisia
menetelmiä.[21] Tämälähestymistapaauttaisiarvioimaan myös mahdollisia
ongelmakohtiatarkkuudensuhteen,jolloinlaitteistonjatkokehittäminenolisihelpompi
kohdistaa.
Tässätapauksessajärjestelmänlopullinenmonimutkaisuusjaerikomponenttien
tarkkuudenarviointiintarvittavanlaitteistonpuutetekivätkokonaisepävarmuuksien
arvioinnistahaasteellista.
Lisäksikokojärjestelmäänsisältyykäytännössäkaksierillistäjärjestelmää,joilla
eiole minkäänlaistakorrelaatiotakeskenään(audiomittausjapaikannus).Tästä
johtuenkokojärjestelmänyhtenäistäepävarmuusanalyysiäeipystytekemään.
Lisäksilopullisessatuotteessaelikuuluvuuskartassanämäparametritaiheuttavat
täysintoisistaanpoikkeavanvirheenaudiomittauksenongelmanvaikuttaessasuoraan
tuloksiinkokoalueella,kuntaaspaikannuspuolestaansijoittaa mittaustuloksen
vääräänpaikkaan.

8.2.Analyysijärjestelmänmittausepävarmuudesta

8.2.1.Paikannus

Quuppa kertoo paikantimentarkkuudeksi esittelypaketin mukanatulleessa
dokumentaatiossa2◦.[17]Tämänvoiolettaatarkoittavanavaruuskulmaa,sillä
Quupanjärjestelmälläonnistuujoyhdelläpaikantimellasaadapaikkatieto,mikäli
taginkorkeusontiedossa.Tämäsiistoimiiniinsanotussa2D-elikaksiulotteisessa
-paikannuksessa.
Tälle voitaneen soveltaa B-tyypin mittausepävarmuutta, sillä varsinaiset
tarkkuusmittauksetosoittautuivatoletettuahaasteellisemmiksi.
Ensinnäkinmittaustarkkuusonerittäinriippuvainentaginjapaikantimenvälisestä
etäisyydestä.Tämäriippuvuusonnähtävissämyöskaavoista9-11sivulla39.
Lisäksijärjestelmä näyttäisi olevan melkoisen herkkä myös erinäisistä
metallirakenteistaaiheutuvilleheijastumillesekäjärjestelmänpystytysvaiheessa
tulleillepienillesuuntausvirheille,jotkakertautuvathelpostiitsepaikkatiedon
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laskennanyhteydessä. Tästäsyystä myöskään mittauksentoistettavuuseiole
kovinkaanhyväainakaan,josjärjestelmäpuretaanmittaustenvälillä.
Tästä johtuen voitaneen siis päätellä, että järjestelmällä saavutettava
maksimitarkkuusonyllämainitun 2◦keilantasoon muodostamanleikkauspinnan
määrittelemä. Tällöin haluttuun noin puolen metrin paikannustarkkuuteen
pääsemiseksietäisyyslähimmästä paikannintolpastatulee olla maksimissaan.
Liitteessä1esitetyntaulukonmukaantämäetäisyysonnoin6m,kuntolpankorkeus
on4m,tarkkuudenhuonontuessatolpankorkeudeneliz-koordinaatinpienentyessä.
Tolppienabsoluuttinenmaksimivälimatkatästäjohtuenonnoin12m.
Tämänkaltaista tarkkuutta ei kuitenkaan voida yllämainituista syistä
taata,jotentämätuleeottaahuomioonvainsummittaisenaarviona Quupan
maksimipaikannustarkkuudesta.

8.2.2.Audiomittaus

Audiomittauksentarkkuusanalyysisuoritettiinkerrallakokojärjestelmälle,kuten
kappaleessa8.1.3onesitetty.Tämänpitäisikuitenkinollariittävämittausjärjestelmän
tarkkuudenmäärittelemiseksi,koskajärjestelmänsignaaliketjuonmittauksissakiinteä.
Mittausjärjestelmänkalibrointiohjeistukseentuleekintästäsyystäsisällyttäämääräys
uudelleenkalibroinnista, mikälijokinosasignaaliketjussavaihtuutai muuttuu.
Käytännössäkokojärjestelmänkerrallasuoritettavaankalibrointiinkannustimyös
se,ettääänikortinjaCMR3-vastaanottimen mittauksiinkäytetyssälaitteessa,eli
Agilent35670A:ssaolipuutteellisetmahdollisuudetmittaustietojentallentamiseen.
Tämäjohtuisiitä,että mittarinlevykeasema olirikki,jolloin mittatietojen
tallentamineneionnistunutlainkaan.Tästäsyystähajontojenlaskemiseenriittävän
näytemääränkerääminenolisiollutajankäytönkannaltaliiansuuritehtävä,varsinkin
multitonesignaalinyhteydessä,jolloinolisipitänytsuorittaa11mittaustajokaista
näytepistettäkohden.
Käytännössä mittaustoteutettiin käyttämällä vastaavaa menetelmää kuin
kalibrointikappaleen7.1kuvassa25,ainoastaansignaaliasyöttävälaiteonvaihdettu
Audiboxiin.Käyttäenkehitettyä mittausohjelmistoanauhoitettiin10svälein1s
-mittainenääninäyte,jolletehtiinnormaalisti mittauksessakäytettäväalgoritmin
mukainenprosessointi,elikäytännössäsignaalillelasketaanFFTjasenjälkeen
suoritetaantrimmauskorjauselilasketaantuloksiin mukaankalibrointivektorin
mukaisetkorjauskertoimet.
Tätämittaustajatkettiinniinkauan,ettäkasassaolivähintäänkinriittävämäärä
näytteitä.Käytännössämittausjätettiinpäällepidemmäksiaikaa,jolloinnäytteitä
kertyiyhteensä265kplelimittauksenkestooli2650selinoin44min.
Tämänjälkeen mittaustiedoistaeroteltiintalteen multitonekomponenttientasot,
joillelaskettiinestimaatitjavarianssitkaavojen29ja30avulla.Varianssistapuolestaan
voidaanlaskeakeskihajontaottamallasiitäneliöjuurikaavan31mukaisesti.

s(x)=
1

N−1

N

i=1

[xi+m(x)]2 (31)
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hallinnassa,silläkunnollatrimmatunsysteemintarkkuudenpitäisiollavähintäänkin
riittävällätasolla.
Allaolevistakuvista37-39,nähdäänhistogrammitkolmelleeritaajuudelle:132Hz,
1kHzja5,062kHz

Kuva37.132Hzkomponentinamplitudinhistogrammi.
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Kuva38.1kHzkomponentinamplitudinhistogrammi.

Kuva39.5,062kHzkomponentinamplitudinhistogrammi.
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9.ESIMERKKIMITTAUKSIA

Tässäkappaleessaesitelläänkahteenhyvinerilaiseentilaantehdytinduktiosilmukan
kartoituksetjatehdäänmittaustulostenperusteellatulkintojasilmukanongelmista.
Lisäksiesitetäänkeinojakyseistenongelmienkorjaamiseksi.TiloinatoimivatOulun
Tuomiokirkko,sekäHelsingissäsijaitsevanValkeanTalonauditorio.

9.1.Tuomiokirkonmittaustulokset

OulunTuomiokirkkomitattiinkäytännössäprojektinpilottipalveluna,jottapäästiin
testaamaanjärjestelmäntoimintaoikeanlaisessaympäristössä. Mittaustoteutettiin
siistässätyössäkuvatunjärjestelmänavulla,joskintämämittaustehtiinsenverran
aikaisessavaiheessa,ettäkaikilleparametreilleeiollutvielälaskenta-algoritmeja
toteutettuna.Myöskäänkalibrointimenetelmääeiolluttuolloinvielätoteutettu,joten
sekääneiollutkäytössä.
Mittaus suoritettiin mittaamalla signaalin taso ja taajuusvaste sekä
häiriökomponenttientasonoin metrinväleinpenkkirivienvälistä.Tämäyhdessä
mittaustulosten keskiarvoistusalgoritmin kanssa mahdollistaa kuuluvuuskartan
luomisenriittävällätarkkuudella.Pienemmässätilassakannattaaselvästiottaa
mittaustuloksettiheämmälläotannalla.
Mittausjärjestelmäolivielätuolloinsellaisessatilassa,ettämittauksistasaatiin
käytännössäulosFFT-algoritmintuloksettekstitiedostonayhdistettynäQuuppa-
järjestelmästäsaatuunpaikkatietoon.Tästä muodostettiinkuuluvuuskarttaScilab
-ohjelmaankirjoitetunkomentojononavulla.Tämäskriptikuitenkintoteuttijo
tuossavaiheessasamankartanmuodostusalgoritmin,jokaonkäytössänytlopullisessa
versiossa.Tästäsyystäraakakuvatovaterinäköisiäkuintoisessamittauskohteessa
kappaleessa9.2näkyvät.
Allakuvasta41nähdäänScilabinavullaluotusilmukankuuluvuuskartta.Tässä
kartassakoordinaatitmenevätylikirkonsisäseinistä,silläOulunTuomiokirkkoonniin
sanotturistikirkko,jonkamuotonäkyykinkuvassakuuluvuuskentänmuotona.Kuten
kappaleesta9.2nähdään,rajaalopullinenohjelmistokuvanautomaattisestiulkoseinien
mukaisesti.
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Kuva42.Ouluntuomiokirkonmagneettikentän50Hzhäiriökomponentti.

Ylläolevassahäiriökartassaonsamakoordinaatistokäytössäkuinvarsinaisessa
tasomittauksessakin.Kartastahuomataan,ettäkirkonetuosassaonjonkinverran
häiriökenttäähavaittavissa.Tämäonkuitenkinsuhteellisenpienelläalueellajasijoittuu
pääosinpenkkirivistönetupuolelle,jotenkyseessäeiolevakavaongelma.
Salista kyettiin määrittelemään myös silmukan toteuttama taajuusvaste
multitonesignaalin avulla. Kyseinen taajuusvaste on määritelty signaalin
voimakkaimmassakohdassa,jasenäkyykuvassa43.
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Kuva43.Ouluntuomiokirkonsilmukkajärjestelmäntaajuusvaste.

Kutenylläolevastakuvastahuomataan,onTuomiokirkonsilmukansuurinongelma
vahvastitaajuuden mukanalaskevataajuusvaste. Valitettavastitätäeipystytty
vahvistintasäätämälläkorjaamaan,silläsäätövaratloppuivatvahvistimestakesken.
Tämäontosinmyöhemminkorjattuvaihtamallavahvistinuuteen,muttasiitäeiole
mittaustulostakäytössä.Uudenvahvistimentasopyrittiinsäätämäänsamaksikuin
vanhallavahvistimella,jotenkuuluvuuskartanpitäisiollapääpiirteissäänsama.
Koskayllänähdynkaltaisetkartateivätolekovinkaanhelpostiluettavia,pitää
niitäsiistiäjonkinverranjulkaisuavarten,ettätavallisetkuulolaitteenkäyttäjätkin
saavatniistäjotainhyötyä.Tämänsiistimisentuloksenasaatujulkaisukelpoinen
kuuluvuuskarttalöytyyliitteestä6.

9.2.Valkeantalonmittaustulokset

HelsingissäsijaitsevanValkeantalonauditoriossasuoritetutmittauksetpuolestaan
tehtiinuudemmallaohjelmistoversiolla.Käytännönmittaustoteutettiinmelkopitkälle
samallatapaakuintuomiokirkontapauksessa. Nyttosin mitattavanaoli myös
näyttämöalue,mikäontyypilliseentapaantasainenalue,kunkatsomo-osapuolestaan
onnouseva.Käytännössämittapisteidenvälipyrittiinpitämäänvälillä1−2m.
Lisäksiohjelmistoontuliuutenaominaisuutena mahdollisuus määrittääniin
kutsuttujaPOI-pisteitä(PointofInterest),joistatulostetaanmitattavatparametrit
tekstitiedostoonjälkikäsittelyähelpottamaan. Elienääeitarvitseladatakoko
tietokantavedostakutentuomiokirkontapauksessa,vaanpieni muutamanrivin
suuruinentiedostoriittää. Lisäksi palvelinohjelmistolaskeetässä versiossa
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kuuluvuuskartanvalmiiksi,jotenenääeitarvitsekäyttääkolmannenosapuolen
ohjelmistoakartanluomiseen.
Kuvassa 44 näkyy Valkean talon induktiosilmukan kuuluvuuskartta
silmukkavahvistimiensäädönjälkeen.Tilassaonkaksisilmukkaa,joitamolempia
ohjataanomallavahvistimellaan. Näyttämönalueellaonomansajakatsomon
alueellaomansa.Tämämahdollistaanäyttämönvahvistimenkytkemisenpoispäältä
tarvittaessa.Allaolevassakuvassavihreänvärinvoimakkuuskuvaasignaalinlaatua.
Tämänmittauksenyhteydessätosinkuvaajaanotettiinhuomioonainoastaansignaalin
taso,muttatulevaisuudessamyösmuitaparametrejatullaanottamaanhuomioonkuvan
luomisvaiheessa.

Kuva44.Valkeantalonsilmukankuuluvuuskartanraakaversio.

Ylläolevassakuvassa44näkyy,kuinkakahdensilmukanväliin muodostuu
nollakohta. Mittaushetkelläkäytössäollutohjelmistoversioliioittelinollakohtien
kokoa(harmaatympyrätkuvassa)jonkinverran.Todellisuudessanollakohtaonkoko
katsomonreunan,jotapuolestaankuvaakeltainenviiva,kohdallanoin20−30cmleveä
kaistale. Mittaustatehtäessänollankohdalleeivainsattunutosumaanyllänäkyviä
muutamaauseampiamittaustuloksista.Tähänongelmaanonmyöhemmintoteutettu
parannus,jokaratkaiseeliioitteluongelman.
Ylläolevassakuvassaonkäytössäkolmiportainenvihreäänväriinperustuva
tasonmäärittely.parhaan,elitummimmanväritasonsaa,kunsignaalintasomenee
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IEC60118-4standardiin,elisepysyyvälillä±3dB,keskitasoonvälillä±6dBja
heikoimmantasonsaavuttaaarvoilla−12dB>A>+6dB.Mikälitasoonkorkeampi
kuin6dBtaimatalampikuin−12dB,jääkuvaharmaaksi.Muutkuinstandardin
määrittämätarvotovatkokemukseenperustuviaarvauksia,janetullevatmuuttumaan
tulevaisuudessa.
Niinikään mittausjärjestelmä muodostaahäiriökartantilastahalutuillatasoilla.
Tämäkarttaonnähtävissäkuvassa45

Kuva45.Valkeantalonmagneettikentän50Hzhäiriökomponentti.

Kuten yltä havaitaan, oli Valkeantalonauditoriossa melkoisen voimakas
häiriökenttäsalinoikeassareunassa.Tämäsaattaaaiheuttaaongelmiajoidenkin
kuulolaitteenkäyttäjienlaitteissa.Tässätosinonhuomattavajälleense,ettävalitut
tasotperustuvatlähinnäkokemuksenperusteellatehtyihinvalistuneisiinarvauksiin,
janämäkinarvottulevatmuuttumaanjatkossa,kunkunnollisetkuuntelutestitsaadaan
toteutettua.
Kuten yllä on mainittu, saadaan POI pisteistä helposti muodostettua
taajuusvastekuvaajatsekälaskettuaerilaisiaparametrejamittaustulostenperusteella.
Nämämittaustuloksetlöytyvättaulukosta5sekäkuvasta46.
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Taulukko5.ValkeantalonPOIpisteistämitatutparametrit.
Piste Taso[dB400mA/m] SNR[dB]
Poi1 −6,00 32,57
Poi2 −4,76 24,77
Poi3 −3,66 16,84
Poi4 1,08 25,17
Poi5 −1,78 26,21
Poi6 −4,66 15,91
Poi7 −3,85 16,77

Kuva46.Valkeantalonsilmukkajärjestelmäntaajuusvaste.

Kutenylläolevastakuvastanähdään,olimittausvaiheessavielävasteessapieniä
ongelmiadiskanttientoistonsuhteen. Tämäkorjattiinsäätämällävahvistimien
metallihäviökorjaustavielähiukanisommalle,jolloinvastesaatiin menemään
standardinmäärittämään±3dBputkeenkokotaajuusalueella.
Taulukossa5näkyvistäparametreistatasoontällähetkellämerkitsevä.SNR:n
laskennassakäytettyalgoritmipoikkeaaniinpaljonstandardinmäärittämästä,että
silleeiolelöydettyvieläkunnollisiaraja-arvoja,jotensilläeivielätällähetkelläole
käytännönmerkitystä.
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10.POHDINTA

Tässäkappaleessaontarkoituspohtiakehitetynjärjestelmänkehitysvaiheessa
havaittujaongelmia,niihinmahdollisestilöydettyjäratkaisuja.Lisäksipohditaanmyös
tulevaisuudenkehityssuunnitelmia,ettäkyseisetongelmatsaadaanpoistettuatainiiden
vaikutuksetminimoitua.

10.1.Paikannusjärjestelmä

Kutenedelläon mainittu,valittiintässätyössäkehitetynkartoitusjärjestelmän
yhteydessäkäytettäväksipaikannusjärjestelmäksi Quuppa Oy:nkehittämä HAIP.
Tämäolikonseptointivaiheessakäytännössätoimivinjärjestelmä.Siinäonkuitenkin
omatongelmansa.

Ongelmatjaniidenratkaisu

SuurimpiaongelmiaQuupanjärjestelmänkanssaoliprojektinalkuvaiheessakäytössä
ollutfocusinglocator-malli.Tässäfocusinglocatorissaantenniolisuuntaavaamallia,
jasenkeilanleveysolinoin45◦.Tämäaiheuttiongelmiasenkanssa,ettäsilläoli
lähesmahdotontasaadauseampaakuinyhtäpaikannintanäkymäänkerrallaan.Tästä
onglmastapäästiineroontekemälläQuupankanssayhteistyötä,jakäyttöönsaatiin
ympärisäteilevälläantennillavarustettuversio.
Quuppaa käytettäessä ongelmana on myösjärjestelmän vaatima pitkähkö
pystytysaika,jokatekeejärjestelmästä varsinkin pienempiintiloihinturhan
raskaanjapidentäätyörupeamanturhanpitkäksikustannustehokkuutaajatellen.
Tämäongelmaonprojektinedetessähelpottunuthiukan Quupantoimittaman
konfigurointiohjelmistonkäyttölogiikanparannuttuaQuupankanssatehdynyhteistyön
tuloksena.

Tulevaisuus

Tulevaisuudessa jouduttaneen pohtimaan myös muita vaihtoehtoja
sisätilapaikannuksentoteutukseen. Vaikka Quupanjärjestelmäeiole missään
tapauksessaideaalinentällaiseenkäyttöön,seoliprojektinaloituksenaikaanparas
kompromissi,jotenseotettiinmukaantähänkonseptitoteutukseen.Tulevaisuudessa
kannattaaehdottomastitutkiamyösmuiden,esimerkiksivaikkapaIndoorAtlaksen
järjestelmäntoimivuuttatällaisenkartoitusjärjestelmänkäyttöön.

10.2.Audiomittaus

Audiomittausonprojektintoisaaltaparhaitentunnettu, muttatoisaaltaomalla
tavallaanmilteihaastavinosaalue.Haastavuuseisinänsäjohduniinkäänkäytetystä
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mittaustekniikasta, vaan hankaluudestalöytää kunnollatoimivia mittalaitteita
käytettäväksi.

Ongelmatjaniidenratkaisu

Päällimmäinenongelmaaudiomittauksentoteutuksessaon mittaukseenkäytetty
vastaanotin. Ampetronicin CMR3 on käytännössäainoa markkinoilla olevia
silmukkavastaanotin,jokaontarkoitettuvartavastenmittauskäyttöönjatätenomaa
kalibrointisertifikaatitjasilleonsuunniteltumyöskalibrointiohjeistus.Paperillalaite
onsiistähänkäyttöönlähesideaalinen.
Ongelma CMR3:n kanssa on kuitenkin syvemmällä kuin aluksi näytti.
Ensimmäisissätesteissäkinlaitevaikuttivieläkohtuullisentoimivalta.Ongelmat
ilmenivät,kuneräässä mitatussatilassasattuiolemaanyhdessäkohtaatilaa
signaalintaso,jokaolienemmänkuin+6dBelisenabsoluuttinentasooliyli
800mA/m.Tässätilanteessasensijaan,ettälaiteolisiilmaissuttämäntason,se
näyttitasoksinoin5dBµjasignaalisäröytyipahasti.Käytännössäsiisvastaanottimen
heilahdusvaraloppuikesken.
Tämänlisäksi,kunkyseistävastaanotintaanalysoitiinhavaittiin,ettäsenlähdössä
näkyyoskillointianoin1MHztaajuudella.Tämäeiolemittalaitteelleymmärrettävistä
syistäkovinkaantoivottavaominaisuus. Valmistajaohjeistikorjaamaantämän
oskillaatio-ongelmanjuottamallalähtöasteeseen kolme kappaletta keraamisia
kondensaattoreitakompensointiavarten,jokakorjasikinongelman. Valitettavasti
samallakunlaiteavattiintätäkorjaustavarten,käviilmi myössuoranaisia
suunniteluvirheitälaitteenelektroniikassa.
Näistä suunnitteluvirheistä ehkäpä räikein oli tuloasteessa käytetty
operaatiovahvistinLMV934,jonkaabsoluuttinenmaksimikäyttöjänniteon5,5V,
kunCMR3:nkytkennässäsisäinenkäyttöjänniteontehty3V paristojännitteestä
kondensaattoripumpunavullaarvoon6V.[30]Käytännössävahvistintasiisajetaan
sallitunkäyttöjännitealueensaulkopuolella.
Silmukkavastaanottimenherkkyyspystysuoralleasennolle,kunmagneettikenttäon
vaakasuuntainen,onmyöshienoinenongelma,silläsevaatiimittaavaltahenkilöltä
huomattavaakeskittymistä,hidastaenmittaustapahtumaajonkinverran.
DigitointiinprojektissakäytettyARXAudiboxUSB-IO-laiteontehnyttehtävänsä,
kutensiltäodotettiinkin.Tämänlaitteenkanssaainoaongelmaoikeastaanonkinhiukan
suurehkokokojapaino.Itseasiassatämänäänikortintarkkuusmittauskäytössäyllätti
positiivisestiollenhuomattavastiparempikuinodotettu.Tässäpitääkuitenkinmuistaa,
ettäsitäeiolevarsinaisestisuunniteltumittalaitteeksi,jotentätäeivoitaatakaikille
laiteyksilöille,mikätaaspuolustaatarvettajärjestelmänkalibroinnillejavirittämiselle.

Tulevaisuus

Tulevaisuudessaonkäytännössäpakollinentehtävälöytäätaikehittääitseparempi
silmukkavastaanotin.Tämäsiksi,että mittalaitekäytössäolisihyväollaoikein
suunnitellutlaitteetilmankarkeitasuunnitteluvirheitä.Lisäksijärjestelmälleolisi
hyödyksimyösaudiomittauslaitteistonpienentynytkoko.
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Mikäli päädytään kehittämään oma versio silmukkavastaanottimesta
tulevaisuudessa, kannattanee miettiä myös mahdollisen kehittyneemmän
paikannusjärjestelmän sekä myös vastaanotinkelan pystyasennon tarkkuutta
parantavanjärjestelmänintegroimistasamaanlaitteeseen. Tällä keinoin olisi
mahdollistapäästäeroonjärjestelmäätällähetkellävaivaavastajohtojenmäärästäsekä
suhteellisenkorkeastapainosta.

10.3. Muutprojektiinliittyvätasiat

Muitaprojektiinliittyviäasioitaovatlähinnä mittauksenjälkeentapahtuvat
prosessoinnit,jotka mahdollistavattarkemmananalyysin mitattavanlaitteiston
(SUT)laadusta.Tälläonmerkitystäenemmänkinteknisenraportoinninyhteydessä
varsinaisenloppukäyttäjänsijaan.Lisäksi web-julkaisupalvelunkonseptointion
kesken.

Raportingenerointi

Työssäkehitetyllälaitteistolla mitatuistatiedoistaontarkoitustulevaisuudessa
generoidatekninenraportti mittauksentilaajalletoimitettavaksi. Kehitetyllä
ohjelmistollaonnytmahdollistamerkitätilaanpisteitä,joidenympäristöstätulostetaan
mitatutparametrittiedostoontaajuusvastepisteidentasojenkera.Näitävoidaankäyttää
tilanmittauksestatehtävänraportintäydentämiseenteknistähenkilöstöävarten.
Tämänraportintuottamisenautomatisoinniksionjatkossamahdollisuuskehitellä
jonkinlainen,esimerkiksiScilab:llatoteutettukomentojono,jollaolisimahdollista
tuottaavaikkapaLaTex-tyyppinendokumentti.

Q-indeksi

Q-indeksi onlähinnätyönimenä käytettytermi,joka viittaa kehitettävään
yhtenäiseen mittaustulostenarvosteluparametriin. Tarkoitus ontulevaisuudessa
määrittääeri mitatuillearvoillepainoarvot,kuinkapaljon mikäkinparametri
vaikuttaapuheenymmärrettävyyteenkuulolaitteenkäyttäjienkeskuudessa.Tälle
tutkimukselleotettaneenpohjaksistandardinIEC60118-4määrittelemättavoitearvot,
jotkasysteemintuleetäyttääsaadakseentäydetpisteetkuunteluolosuhteistatietyssä
kohdassa.Tästäontavoitteenaluodakansainvälisestitunnistettuinduktiosilmukan
signaalinlaadunmittari.
Tämäonkuitenkinhaastavaprojekti,jokatuleekestämäänvieläpitkään.
Kansainvälisessä induktiosilmukkajärjestelmiä koskevassa konferenssissa Iso-
BritanniassaolikeskusteluissaesitettySTI-PAindeksin,eliSpeechTransmission
IndexforPublicAdmittance,käyttömyösinduktiosilmukoidenyhteydessä,silläse
kuvaamelkohyvinpuheenymmärrettävyyttätietynlaisissaakustisissaolosuhteissa.
[10]
Tässätosinonsellainenongelma,ettäSTI-PAeikovinkaanhyvinotamääritelmänsä
takiahuomioonongelmiasignaalintaajuusvasteessajajättääaikatyystinhuomiotta
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matalataajuisethäiriöt,jotkaovatsuuriaongelmiainduktiosilmukoidenyhteydessä.
Tätäkannattaneekuitenkintutkiaainakinsenverran,ettämitensensaisikätevästi
yhdistettyämittausjärjestelmänyhteyteen,mikälitämämenetelmäalkaayleistymään
maailmalla.

Web-julkaisu

TämänprojektintavoiteontarjotakuulolaitteenkäyttäjilleInternetissätoimivapalvelu,
missävoihakeaeriinduktiosilmukallavarustettujatilojasekäkiinteistöjä,jasaada
niidenkuuluvuuskartatkätevästinäkyviin.Tämähelpottaakuulolaitteenkäyttäjän
paikanvalintaatilassakuuluvuudenkannalta.
Lisäksitähänjärjestelmäänon mahdollistatehdä myösraportointisovellus,
joka mahdollistaa loppukäyttäjän tekemät vikaraportit induktiosilmukoiden
toimimattomuudesta.Näinmyösmittauksentilaajalletuleelisäarvoanäkyvyyden
lisäksisiitä,että mahdollisetongelmatvoidaankorjataniidenilmestyttyä,sillä
normaalikuuloiselleonlähesmahdotontavalvoasilmukkajärjestelmänkuntoailman,
ettäkäyttäätarkoitukseensuunniteltuasilmukankuuntelulaitetta.
Tarkoituksenaonsiisluodaeräänlainenyleishyödyllinenverkkopalvelu, missä
voidaanjakaatietoainduktiosilmukkajärjestelmistäsekäyleensäesteettömyyteen
liittyvistäasioista.
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11.YHTEENVETO

TässätyössäolitavoitteenakehittääQluOy:nkäyttöönsopivanmittausjärjestelmän
prototyyppijatutkiasentoteutusmahdollisuuksia.Lisäksitavoitteenaoliselvittää,
onkoQuuppaOy:nkehittämäpaikannusjärjestelmäsoveltuvatällaisenjärjestelmän
yhteydessä.Työnyhteydessäoli myöstavoitteenatutkia, mitenhyvinnormaali
USB-äänikorttisoveltuumittauskäyttööntarkkuutensapuolestasekäkartoittaaeri
vaihtoehtojasilmukkavastaanottimiin.
Quuppa HAIP:nosaltatuloksetolivathiemankahtiajakautuneita. Toisaalta
HAIP on ensimmäisiätällaiseen käyttöön edesjollaintavalla soveltuva
sisätilapaikannusjärjestelmä,jollaonriittävätarkkuus.ToisaaltapuolestaanHAIP:n
pystyttämiseenainauuteentilaanmeneevieläainakintoistaiseksiluvattomankauan,
yksinkertaisessakintilassahelpostipuolentunninluokkaa.LisäksiHAIP:llaonsuuria
ongelmiapaikannustarkkuudenkanssa,varsinkinkuntilaonmatala.
HAIP:nongelmiinvoitaneenlukeavielälisäksise,ettäpaikannustarkkuuteen
vaikuttaamelkosuurestimyösmahdollisetpaikantimienpaikkaamääritettäessäsekä
niidensuuntauksessatehdytpienetmittavirheet.Lisäksipaikannettaessapitääolla
tarkkana,etteiseisoitsepaikantimenjataginvälissä,silläkoskaHAIPtoimii
2,4GHztaajuudella,jokaymmärrettävästiabsorboituuhyvintehokkaastiihmiskehon
sisältämäänveteen,tästäaiheutuupaikannukseenepätarkkuuttamonitie-etenemisen
johdosta.KaikenkaikkiaanQuupanHAIPontoimiva,muttaeimissäännimessä
optimaalinenpaikannusjärjestelmätällaiseenkäyttöön,jotenjatkossapitäämiettiä
mahdollisiamuitavaihtoehtoja.
Audiomittaussinänsäonjoennestäänmelkoisentutkittuaihepiiri,jotenvalmiita
ratkaisujalöytyieriongelmiinmelkohyvin.Ongelmananäissämonestionse,että
mittalaitteetyleensäjokoperustuvatäänikortillatehtäviinnäytteistyksiintaisitten
mittalaitteetovatturhanraskastekoisiajakalliita,eliovatreilustiylimitoitettuja
tällaiseenmittaukseeneivätkäyleensäottaenolesuunniteltumukanakannettavaksi
mittalaitteeksi.
Äänikortillatehtävissämittauksissaeisinänsäolemuutaongelmaakuinhuolisiitä,
ettämitentällainenlaite,jotaeiolevarsinaisestisuunniteltumittauskäyttöönsoveltuu
mittaushajontansaja-vakautensapuolestamittalaitteeksi.
Itsetaajuusvasteonsinänsähelppokorjataniinkutsutundigitaalisenviritysvektorin
tai(kutensitäaiemminnimitettiin)kalibrointivektorinavulla.Tämäonsiislaitteessa
käytetynFFT-algoritminalkioidenskaalaustasuoritetuistaviritysmittauksistasaatujen
tulostenavulla.
Äänikortintarkkuuspuolestaanolimielenkiintoisempikysymys.Tätätutkittiin
tekemälläsarjamittauksia,jatutkimallasaadunhajonnanlaatuajasuuruutta.Kuten
kappaleesta8.2.2,sivulla56nähdään,ontarkkuustärkeimmällä1kHztaajuudella
vähintäänkinriittävämääritetyllä2σhajonnalla.
Lisäksitarkkuus mahtuutavoiteltuun0,5dBväliinkunnollaviritettynä myös
matalammillataajuuksilla. Tällaisen mittauksentarkkuusparaneekorkeampia
taajuuksiakohti,koskakorkeammattaajuudetkeskiarvoistuvatparemminkuinmatalat,
elimitattuunnäytteeseentuleeuseampiajaksojakorkeitakuinmataliataajuuksia.
Työnyhteydessäkehitettiinyhteistyössätamperelaisen Nuvostaq Oy:nkanssa
mittausohjelmisto,jokatoteuttaamittauksenjatuottaalopputuloksenasaatavankartan.
Ohjelmistoalkaaollatämäntyönloppuvaiheessamyöskinloppusuorallajamelkolailla
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valmisotettavaksituottavaankäyttöön.Tarkoittaenvirallisiamittauksiaasiakkaiden
tilauksesta.
Kalibrointijaviritysonmelkotärkeäosatällaistamittausta,jonkapitääollaniin
vakuuttava,ettäkilpailijateivätvoiohittaasitäpelkästäänkädenheilautuksella.Niinpä
kalibrointimenetelmänkehittämiseenkäytettiinkinpaljonresursseja.
Kalibrointilaitteistoon melkoyksinkertainen,kutenkappaleesta7.1nähdään.
Pääasiallisena ongelmana oli Helmholtzintai oikeammin Maxwellin kelan
toteuttaminen.Tässäonnistuttiinkinsuhteellisenhyvinjakelastatulisekätarkka
ettäsenvasteestaerittäinsuora.
Ongelmallisempikohtaonkinamplitudiltaanriittäväntarkan1kHzreferenssin
löytäminen.Koskakutenkappaleessa7.1kerrotaan,tarvitaankalibraatioketjussaaina
pykälääylemmällereferenssilletarkkuudeksidekadiaparempitarkkuus.Niinpä,kuten
samassakappaleessakuvataan,tarvitaansignaaligeneraattorilletarkkuudeksi0,05dB,
kunkohdejärjestelmäntarkkuustavoitteenaon0,5dB.
Tämäonerittäinhaastavaarvo,johoneioikeintunnulöytyvänreferenssimittalaitetta
ainakaanjärkeväänhintaan.Niinpätulevaisuudessapitääkintutkia, mitentämän
puutteensignaalilähteentarkkuudessavoisikorvatamittaamallalähdönRMS-arvon
jännitemittarillajakäyttämällätätämitattuajännitearvoakalibroinninyhteydessä.
Lisäksi HelmholtzinkelaolisihyväsijoittaaFaradaynhäkinsisälle,jotta
ympäristöstäjohtuviamagneettisiahäiriökenttiävoidaanvähentää.Tähänsaattaisi
toimiayksinkertaistestimetalliovellavarustetturäkkikaappi,jonkaoveenasennetaan
johdetiivisteetFaradaynhäkintoteuttamiseksi.
Magneettikenttäsignaalinvastaanottimenvalintaanpitäätulevaisuudessakäyttää
jonkinverranaikaa,sillätyössäkäytettyAmpetronicinCMR3eioletähänriittävän
hyvä.Tähänonuseitakinsyitä,joitakäsiteltiintarkemminkappaleessa10.Olemassa
onmyössuunnitelmiaomanuudentyyppisenmittausvastaanottimenkehittämiseksi,
muttaseonkuitenkintulevaisuudenprojekteja.

Kokonaisuus

Kokonaisuudessaanprojektionpääosinonnistunut,vaikkasiinäon monessakin
kohtaahiottavaa,japarannettavaakintokilöytyy.Sekuitenkinjonykytilassaan
mahdollistaaaiempiamenetelmiähuomattavastinopeammanjahalvemmantavan
tutkiainduktiosilmukansignaalinlaatuapaikanfunktiona.
Lisäksityönyhteydessäkehiteltiinuusiatapojamitatainduktiosilmukkaailman
tarvettakäyttääuseampaaeriherätesignaalia.Pääpiirteissäänprojektisiissaavutti
tavoitteensa.
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LIITE1.

Quupanpaikannustarkkuudenanalyysiä

.035

Kulmatiedon epätarkkuus metreinä tolpasta.

Y:n arvot

Z:n arvot

1 2 3 4 5

1 0.07 0.09 0.12 0.15 0.18
2 0.16 0.13 0.15 0.17 0.20
3 0.32 0.22 0.20 0.21 0.23
4 0.52 0.33 0.28 0.27 0.28
5 0.77 0.47 0.37 0.34 0.34
6 1.07 0.63 0.49 0.43 0.41
7 1.40 0.82 0.62 0.53 0.49
8 1.77 1.04 0.78 0.65 0.59
9 2.18 1.28 0.95 0.78 0.70
10 2.61 1.55 1.14 0.93 0.82

Etäisyystiedon epätarkkuus metreinä tolpasta 

1

Z:n arvot

R:n arvot 2 3 4 5

1 0.07 0.09 0.12 0.15 0.18
2 0.19 0.14 0.15 0.18 0.21
3 0.39 0.24 0.22 0.22 0.24
4 0.69 0.38 0.31 0.29 0.29
5 1.10 0.55 0.42 0.37 0.36
6 1.63 0.78 0.56 0.48 0.44
7 2.31 1.05 0.73 0.60 0.54
8 3.15 1.38 0.94 0.75 0.66
9 4.17 1.76 1.17 0.92 0.79
10 5.42 2.20 1.44 1.11 0.94

Tässäliitteessäontaulukko,mihinonlaskettuQuuppaHAIPjärjestelmänteoreettisia
paikannustarkkuuksia,kunpaikantimenkorkeuttajataginetäisyttäpaikantimesta
muutetaan.
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LIITE2.

Helmholtzkelanpiirustukset

Tästäliitteestälöytyydiplomityössäsuunnitellun Helmholtzinkelan mekaaniset
rakennepiirustukset.
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LIITE3.

Helmholtzvahvistimenpiirikaaviojapiirilevy

TässäliitteessäondiplomityössäsuunniteltuaHelmholtzinkelaaajamaantoteutetun
vahvistimenpiirikaaviojajohdinkuviotsekäosasijoittelukuva.
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Kuva47.Helmholtzinkelanvahvistimenpiirikaavio.
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Kuva48.Vahvistimenpiirilevynyläpuolenjohdinkuvio.

Kuva49.Vahvistimenpiirilevynalapuolenjohdinkuvio.
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Kuva50.Vahvistimenpiirilevynkomponenttisijoittelukuva.
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LIITE4.

Helmholtzvahvistimentoleranssiherkkyys

TässäliitteessäondiplomityössäsuunniteltuaHelmholtzinkelaaajamaantoteutetun
vahvistimenherkkyyslaskelmatkomponenttientoleransseillejaoperaatiovahvistimien
offsetilleerikomponenttivalinnoilla.
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LIITE5.

Multitonesignaalingenerointi

TässäliitteessäonScilabkoodityössäkäytetynmultitonesignaalingenerointiin.
// This script generates exponentially equispaced multitone signal
// with adjustable component count.
// Copyright Qlu Oy 2013, Tapio Rautio

clear;

// Variables to define frequency span and middle frequency, to which all
// Components are scaled.

M= 1.5; // mantissa part
minFreq = 100;
middleFreq = 1000;
maxFreq = 8000;

// File names for saving waveforms
wavFile2 = "AGC_calibration_sequence_signal.wav"
wavFile = "recommended_by_AP_multitone_44k1_16bit_phase_optimized.wav"

sampleRate = 16000;
bitDepth = 16;
seedLength = 50;
fftSampleRate = 16000;
fftLength = 4096;

// Calculate FFT bin frequencies
fork=1:(fftLength/2)

fftBins(k) = k∗fftSampleRate/fftLength;
end

signalLength = 40/fftBins(1); // Lenght of first bin in seconds
totalSamples =floor(sampleRate∗signalLength);

fork = 1:seedLength // let’s create large enough amount of seed numbers
seeds(k) = M̂k;

end

// Normalize middlepoint to middlefreq
freqs =1000∗(seeds(:)/seeds(seedLength/2));

// Select components between maxFreq and minFreq
p = 1;
fork = 1:seedLength

iffreqs(k) > minFreqthen
iffreqs(k) < maxFreqthen

oldDiff = 100000;
// Select closest frequency from FFT bin frequencies for signal
fors = 1:(fftLength/2)

if abs(fftBins(s)−freqs(k)) < oldDiffthen
utilFreqs(p) = fftBins(s);
utilBins(p) = s;
oldDiff =abs(fftBins(s)−freqs(k));

end
end
s1 =msprintf("Component%d =%5.3f at bin%d\n",p , utilFreqs(p), utilBins(p));
disp(s1);
p=p+1;

end
end

end

// Print number of signal components to
vali =size(utilFreqs);
freqLength = vali(1);
s1 =msprintf("Numberof frequencycomponents=%d\n", freqLength);
disp(s1);

// Generate linear−spaced seeds for sine "t" parameter by length of
// totalSamples variable.
sineSeed = 2∗%pi∗(linspace(0,signalLength,totalSamples));

// Generate full wave of
fork = 1:freqLength

tempWave(:) =sin((0.5∗%pi∗k) + (utilFreqs(k)∗sineSeed(:)));
ifk==1then

wave = tempWave;
else

wave(:) = wave(:) + tempWave(:);
end

end

//Calculate crest factor
crestFactor =max(wave)/sqrt(sum(wavê 2)/totalSamples);
s1 =msprintf("Crestfactor=%5.3f\n", crestFactor);

disp(s1);

// Scale wave between
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wave(:) = wave(:)/max(wave(:));

n=0
extended_wave_10x = wave;

finallength =size(extended_wave_10x);
print(%io(2), "Generatecalibration signal");

// 1kHz sine wave
fork = 1:10∗sampleRate

wave2(k) = 0.8 ∗ sin(2∗%pi∗1000∗k/sampleRate);
end

// Combine calibration signal from 1kHz sine and multitone
extended_wave2_10x = [wave2; extended_wave_10x];

wavwrite(extended_wave_10x, sampleRate, bitDepth, wavFile);
wavwrite(extended_wave2_10x, sampleRate, bitDepth, wavFile2);

// Calculate Intermodulation components for signal
i = 1;
// 2. degree components
fork = 1:freqLength

forl = 1:freqLength
IM_temp(i) = utilFreqs(k) + utilFreqs(l);
i = i+1;
IM_temp(i) = utilFreqs(k)− utilFreqs(l);
i = i+1;
IM_temp(i) =−utilFreqs(k) + utilFreqs(l);
i = i+1;
IM_temp(i) =−utilFreqs(k)− utilFreqs(l);
i = i+1;

end
end

// 3. degree components

fork = 1:freqLength
forl = 1:freqLength

forn = 1:freqLength
IM_temp(i) = utilFreqs(k) + utilFreqs(l) + utilFreqs(n);
i = i+1;
IM_temp(i) = utilFreqs(k) + utilFreqs(l)− utilFreqs(n);
i = i+1;
IM_temp(i) = utilFreqs(k)− utilFreqs(l) + utilFreqs(n);
i = i+1;
IM_temp(i) = utilFreqs(k)− utilFreqs(l)− utilFreqs(n);
i = i+1;
IM_temp(i) =−utilFreqs(k) + utilFreqs(l) + utilFreqs(n);
i = i+1;
IM_temp(i) =−utilFreqs(k) + utilFreqs(l)− utilFreqs(n);
i = i+1;
IM_temp(i) =−utilFreqs(k)− utilFreqs(l) + utilFreqs(n);
i = i+1;
IM_temp(i) =−utilFreqs(k)− utilFreqs(l)− utilFreqs(n);
i = i+1;

end
end

end

// Remove components witn negative/too high frequency
k = 1;
forl = 1:i−1

if(IM_temp(l) >= 0) & (IM_temp(l) <= fftSampleRate/2) then
IM_temp2(k) = IM_temp(l);
k = k+1;

end
end

// Remove duplicates
l = 2;
IM_freqs(1) = IM_temp2(1);
forn = 2:k−1

flag = 0;
forp = 1:l−1

ifIM_temp2(n) == IM_freqs(p)then
flag = 1;

end
end
ifflag == 0then

IM_freqs(l) = IM_temp2(n);
l = l + 1;

end
end

//Save values to table variable.
IM_sorted =gsort(IM_freqs);

k=1;
forvar = IM_sorted

IM_bins =round(var∗2∗fftLength/fftSampleRate);
end
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LIITE6.

Julkaistavatkartat

Tässäliitteessäonnäkyvilläkappaleissa9.1ja9.2esiteltyjenmittaustenperusteella
tuotetutlopullisetkuuluvuuskartat.
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Kuva1.Ouluntuomiokirkonsilmukanvastekartanjulkaisuversio.
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Kuva2.Valkeantalonauditorionsilmukanvastekartanjulkaisuversio.


