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Soini H.V.O. (2015) Vedenalaisen paikantimen kehitystyö. Oulun yliopisto, 

tietoliikennetekniikan osasto. Kandidaatin työ, 38 s. 

 

 

TIIVISTELMÄ 
 

Työn tarkoituksena on vedenalaisen paikantimen kehitystyö ensimmäisen 

prototyypin kehitystarpeiden pohjalta. Erityisesti tutkitaan modulaatiotavan 

vaikutusta paikantimen toimintaan. Työssä pohditaan myös paikantimen muiden 

ominaisuuksien kehitystä. 

Työssä käydään lyhyesti läpi soveltuvat digitaaliset modulaatiomenetelmät ja 

radiokanavan vaikutus tiedonsiirtoon. Paikantimen toimintaperiaate esitetään, 

jonka jälkeen käydään läpi ensimmäinen kehitysversio ja siinä havaitut 

kehitystarpeet.   

 Eri modulaatiomenetelmien soveltuvuutta paikantimeen tutkitaan 

mittaamalla kaupallisia vastaanotinmoduuleita. Mittauksissa mitataan ASK- ja 

FSK-vastaanottimien kykyä tuottaa vastaanotetun signaalin voimakkuus (RSSI), 

jota voidaan käyttää yksinkertaisena etäisyyden mittarina kun radiokanava on 

riittävän tunnettu. Mittaukset suoritetaan Oulun yliopiston EMC-kammiossa 

ulkoisten häiriöiden sekä monitie-edenneiden signaalien välttämiseksi. 

 Mittaustulosten perusteella pohditaan kehitystyön jatkoa. Mittausten 

perusteella ASK- ja FSK-vastaanottimilla on toisistaan poikkeavia 

ominaisuuksia. Ei kuitenkaan voida todeta kummankaan olevan absoluuttisesti 

toista parempi ja päätös modulaatiomenetelmästä voidaan tehdä laitteen 

tulevaisuuden tiedonsiirtotarpeiden pohjalta. Ilman tiedonsiirtoa paikannin voi 

olla mahdollistaa toteuttaa myös yksinkertaisemmin, ilman kantoaallon 

modulaatiota. Tällöin vastaanotin ja lähetin voidaan rakentaa mahdollisimman 

yksinkertaiseksi ja energiatehokkaaksi. 

. 
Avainsanat: lähetin, vastaanotin, ASK, FSK, RSSI. 
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Soini H.V.O. (2015) Underwater locator development. University of Oulu, 

Department of Communications Engineering. Bachelor’s Thesis, 38 p. 

 

 

ABSTRACT 
 

The purpose of this work is the development of an underwater locator based on 

the weaknesses discovered in the previous prototype. Especially, the effect of 

selection of the modulation method on the operation of the locator is studied. Also, 

improvements of other features of the locator is discussed. 

 At first, digital modulation methods and radio channel and their effects on a 

data transmission is described. Then, the operating principles of the locator are 

introduced. Also, the first prototype and found weaknesses are briefly 

introduced. 

Suitability of two different modulation methods is studied by measuring 

different types of commercial receivers. ASK and FSK receivers are measured 

and their ability of generating reliable RSSI output is investigated. The RSSI can 

be used as a simple meter of distance when the radio channel is sufficiently 

known. Measurements are performed in the EMC-chamber at University of 

Oulu. Thus, interference of other radio signals and the effect of multipath 

propagation is avoided.  

Based on the measurements, it is noticed that chosen modulation technique has 

an effect on RSSI output. However, there was no clear evidence that one 

technique is absolutely better than the other and the selection could be made 

based on future data transmission requirements of enhanced functionalities of 

the device. If data transmission is not used at all, the locator could be utilized 

simply with a carried wave signal. This way the locator would be simple to 

implement and energy efficient.  

 

Keywords: transmitter, receiver, ASK, FSK, RSSI.  
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LYHENTEIDEN SELITYKSET 
 

ADC A/D muunnin, Analogia-digitaalimuunnin 

AGC Automaattinen vahvistuksen säätö 

ASK Digitaalinen amplitudimodulaatio 

AM Analoginen amplitudimodulaatio 

DC tasavirta 

EMC Sähkömagneettinen yhteensopivuus eli laitteen sähkömagneettisten 

 häiriöiden tuotto ja niiden sietokyky. 

FM Analoginen taajuusmodulaatio 

FSK Digitaalinen taajuusmodulaatio 

IF Välitaajuus 

ISM Vapaassa käytössä oleva radiotaajuusalue 

LCD Nestekidenäyttö 

LNA Pienikohinainen vahvistin 

LO Paikallinen oskillaattori  

OOK Yksinkertaisin amplitudiin perustuva modulaatiomenetelmä, jossa 

 kantoaallon olemassaolo on 1 ja sen puuttuminen 0 

PLL Vaihelukittu silmukka 

RFM Laitevalmistaja 

RSSI Vastaanotetun signaalin voimakkuuden tunnistus 

 

 

 



 

1. JOHDANTO 
 

Tämä tutkielmatyö liittyy pieneltä osaltaan suurempaan tutkimuskokonaisuuteen 

signaalin siirtoon veden alla ja jään läpi. Tutkielma perehtyy vedenalaisen paikantimen 

ominaisuuksiin ja erityisesti vastaanottimen eri ratkaisuihin. Vedenalainen paikannin 

muodostuu lähettimestä ja vastaanottimesta, jossa ilmaistaan lähettimen sijainti RSSI-

mittausten avulla. Tällaista paikanninta voidaan käyttää esimerkiksi talvikalastuksessa 

verkkojen asettamiseen jään alle. Paikannin on vain yksi vedenalaisen datasiirron 

sovelluskohde, sillä esimerkiksi erilaiset sensoriverkot, jotka keräävät dataa merijään 

alla ja lähettävät keräämänsä tiedot jään ja lumen läpi vastaanottimeen, ovat suuren 

mielenkiinnon kohteena. Matalilla taajuuksilla jään läpäisy olisi helpompaa mutta se 

vaatisi suuret antennit, mikä ei ole sensoriverkkoa ajatellen käytännöllistä. 

Haasteelliseksi sekä paikantimen, että muiden kompaktien vedenalaisten laitteiden 

toimivuuden tekevät vaatimukset, joissa pitäisi yhdistyä sekä edullinen hinta, että 

luotettava signaalinsiirto vaativassa käyttöympäristössä.  Jään läpi tapahtuvaan 

tiedonsiirtoon liittyen on tehty kandintyö, jossa määritettiin merijään aiheuttamaa 

etenmisvaimennusta radiosignaalille [1]. 

Tämän työn paikanninta voidaan käyttää esimerkiksi talvikalastuksessa, kun 

verkkoja liu’utetaan jään alle. Liukukelkkaan kiinnitettävä lähetin vähentää turhien 

reikien kairaamista jäähän ja nopeuttaa verkkojen asennusta. Kaksi kanadalaista 

yritystä myy vastaavatyyppistä ratkaisua verkkojen asennukseen, mutta hieman eri 

tekniikalla kuin mitä tässä kehitystyössä on käytetty. Sekä Lakefish Net & Twine että 

Harvester ( [2], [3] ) myyvät nettikaupoissaan lähettimiä, jotka kykenevät lähettämään 

analogista AM ja FM-signaalia AM-taajuuksilla 535–565 kHz sekä FM-taajuuksilla 

92–104 MHz. Vastaanottimena toimii tavallinen matkaradio joka tukee AM- ja FM-

taajuuksia. 

Paikantimesta on tehty prototyyppi kesällä 2013 [4]. Prototyypin perusteella 

löydettiin kehitystarpeita, joita tässä työssä tutkitaan. Kriittisin kehitystarve on vakaan 

ja luotettavan RSSI-ulostulon saaminen vastaanottimelta. RSSI:n arvoa voidaan 

käyttää etäisyyden mittarina, kun radiokanava on riittävän tunnettu. RSSI:n ulostulon 

tulisi olla vastaanottimissa vahvimmillaan, kun ollaan aivan lähettimen yläpuolella. 

Ideaalitilanteessa askel mihin tahansa suuntaan laskee signaalin voimakkuutta, jolloin 

tiedetään varmuudella lähettimen sijainti. Uittolautan käytön yhteydessä avanto 

tehdään tällöin täsmälleen oikeaan kohtaan.  

Työhön liittyvissä mittauksissa on tarkoitus löytää neljästä erilaisesta ja eri 

ominaisuuksia sisältävistä vastaanottimista sopivin paikantimen toimintaan. 

Mittauksissa tutkitaan kunkin tuotteen RSSI-ulostulon lineaarisuutta, vakautta sekä 

jännite- ja tehoalueita. Nämä neljä mitattavaa vastanotinta valittiin hinnan, 

ominaisuuksien ja saatavuuden mukaan. Kaikki vastaanottimet ovat sellaisia, jotka 

voisivat lähtökohtaisesti sopia paikantimen vastaanottimeksi. Näistä kaksi 

vastaanottaa ASK-moduloitua signaalia ja kaksi FSK-signaalia. Erityisesti tutkitaan, 

onko FSK-vastaanottimien RSSI vakaampaa kuin ASK-vastaanottimilla, mutta myös 

muita ominaisuuksia ja eroja käsitellään. ASK- ja FSK-modulaatiot valikoituivat 

käytettäviksi modulaatiomenetelmiksi niiden yksinkertaisuuden, edullisuuden ja 

helpon saatavuuden ansiosta. Työssä ei ole tarpeen saavuttaa suuria datanopeuksia, 

jolloin yksinkertaiset modulaatiomenetelmät sopivat parhaiten. ASK on yksinkertaisin 

digitaalinen modulaatiomenetelmä ja FSK:lta odotetaan parempaa suorituskykyä 

kanavan häiriöitä vastaan. Sopivan vastaanottimen on tunnistettava luotettavasti 

vastaanotetusta signaalista sen voimakkuus. Varsinaista datan lähetystä ei paikantimen 
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toiminnassa ole. Mikäli lähettimeen haluttaisiin lisätä mittausantureita esimerkiksi 

veden lämpötilaa tai syvyyttää mittamaan, olisivat ne mahdollistaa toteuttaa. Tämä työ 

ei kuitenkaan käsittele tiedonsiirtoa, vaan keskittyy signaalin voimakkuuden 

tunnistamiseen liittyvään ongelmaan.  

Loppuosa työstä on jaoteltu seuraavasti. Aluksi käsitellään tiedonsiirron teoriaa 

kuten modulaatiomenetelmiä ja radiokanavaa. Prototyypin esittelyn ja sen 

kehitystarpeiden erittelyn jälkeen on vuorossa mitattavien tuotteiden esittely ja 

mittaukset sekä niiden tulokset. Lopuksi pohditaan myös muita käytännön 

ominaisuuksia paikantimen kehittämisessä.  
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2. TEORIA JA KEHITYSTYÖN LÄHTÖKOHDAT 
 

Aluksi esitellään paikantimen toimintaperiaate ja jo olemassa olevat mallit. 

Tiedonsiirron teoriaa käydään lyhyesti läpi ja lopuksi esitellään Oulun yliopiston 

prototyyppi paikantimesta, joka on tämän työn perustana. 

 

 

2.1. Paikantimen toimintaperiaate 

 

Paikannin koostuu kahdesta eri laitteesta, lähettimestä ja vastaanottimesta. Lähettimen 

signaalia vastaanotetaan jään päällä ja vastaanotetun signaalin tehoindikaattorista 

(RSSI) voidaan vastaanotinta liikuttamalla päätellä vastaanottimen paikka, jossa 

lähettimen ja vastaanottimen välinen etäisyys on minimissään. Haasteellisinta 

paikantimen toiminnassa on paljon häiriöitä aiheuttava radiokanava, kuten kuvasta 2.1 

nähdään. Radiokanavan tuntemiseen liittyen on tehty tutkimus joka selvitti merijään 

aiheuttamaa etenemisvaimennusta signaalille [1]. Etenemisvaimennuksen lisäksi 

kanavasta aiheutuu monitite-etenemistä sekä muita häiriöitä, kuten sirontaa ja 

taittumista. Vastaanotetun signaalin tulisi kuitenkin olla niin vakaa, että voidaan 

luotettavasti todeta RSSI-mittausten perusteella, missä signaalin voimakkuus on 

vahvimmillaan.  

Paikanninta on suunniteltu käytettäväksi mm. talvikalastuksessa, kun verkkoja 

asetetaan jään alle. Verkkojen asettamiseksi tehdään ensin avanto jäähän. Avannosta 

lasketaan uittolautta jään alle haluttuun suuntaan. Uittolautta toimii siten, että sen 

keskellä on metallikoukku tai vastaava, joka työntää lauttaa eteenpäin jäätä vasten. 

Siihen kiinnitettyä köyttä tai narua löysätään ja kiristetään vuorotellen mikä saa aikaan 

etenemisen, kuva 2.2 havainnollistaa asiaa [5]. Kun uittolautta on saatu haluamalle 

etäisyydelle, tehdään jäähän avanto josta lautan uittama naru nostetaan ylös. Lautan 

vetämä naru kulkee nyt avannolta avannolle, minkä avulla verkko vedetään jään alle. 

[6] 

 

 
Kuva 2.1. Paikantimen perustoimintaperiaate. 
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 Kuva 2.2. Uittolautan toimintaperiaate  

 

Mikäli jää on paksua ja sen päällä on lunta, voi uittolautan sijainnin selvittäminen 

olla melko haasteellista. Lähetin kiinnitetään uittolauttaan, ja vastaanottimella 

mitataan lähetetyn signaalin vahvuus ja paikallistetaan lautan sijainti signaalin 

voimakkuuden perusteella. Siten vältytään ylimääräisiltä lumenkaivuilta sekä turhilta 

avannonrei’iltä. Signaalin vahvuus mitataan vastaanottimen RSSI-ilmaisimella, joka 

antaa ulostulona jännitearvon. Jännitearvo on suoraan verrannollinen signaalin 

voimakkuuteen. Lautan kohdalla jään päällä seistessä, signaalin voimakkuuden tulee 

olla suurimmillaan, jolloin liikkuminen mihin tahansa suuntaan laskee signaalin 

voimakkuutta. 

Paikantimesta on olemassa myös ainakin yksi kaupallinen versio, jota myydään 

kanadalaisissa verkkokaupoissa [2] [3]. Se perustuu erilaiseen tekniikkaan kuin tämän 

työn paikannin. Kanadalainen versio on suunniteltu 1970-luvulla ja se käyttää 

analogisia FM- (Frequency modulation) ja AM- (Amplitude modulation) taajuuksia ja 

lauttaa seurataan tavallisella AM/FM radiolla. Lähetin lähettää audiopurskeita eli 

piippauksia joiden voimakkuutta kuunnellaan lähetettävällä taajuudella [7]. 40 

vuodessa tekniikka on kehittynyt ja tullut edullisemmaksi ja tässä työssä käytetään 

amplitudi- ja taajuusmodulaatioiden digitaalisia versioita. Käytettävä taajuus on 

vapaassa käytössä oleva 433,92 MHz. Varsinaiset edut digitaalitekniikassa ovat 

tiedonsiirrossa. Yksinkertaisen paikantimen toimintaan ei tarvita minkäänlaista 

informaation siirtoa, mutta digitaalinen modulaatio mahdollistaa esimerkiksi veden 

lämpötilan tai muiden mittaustulosten lähettämisen vastaanottimeen. Lähettimeen on 

helposti lisättävissä mittausantureita, joilla voidaan kerätä tietoa vedestä. Vielä 

pidemmälle vietynä lähetintä voitaisiin myös ohjata etänä esimerkiksi lähetystehon 

säätöön liittyen. Tällöin tulisi molempien laitteiden olevan lähetin-vastaanottimia, 

jotka kykenevät tiedonsiirtoon molempiin suuntiin. Näin pitkälle paikantimen 

toimintaa ei tässä tutkielmassa kuitenkaan kehitetä, vaan työssä keskitytään 

yksinkertaisempaan toteutukseen. 

 

 

2.2. Modulaatiomenetelmät ja radiokanava 

 

Signaalin modulointi tarkoittaa signaalin muokkaamista toisella signaalilla. 

Moduloinnin käänteisoperaatio on demodulaatio. Moduloinnissa kantoaaltoa 

muokataan modulointisignaalilla, joka sisältää lähetettävän informaation. Kantoaalto 
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tarkoittaa signaalia, joka lähetetään halutulla taajuudella radiokanavaan ja johon 

varsinainen informaatio on moduloitu. Tämä on tarpeen esimerkiksi ääni- tai 

kuvasignaalin siirtämiseksi radioteitse suuritaajuisen kantoaallon avulla, joko 

analogisessa tai digitaalisessa muodossa. Tässä työssä käytetään digitaalisia 

modulaatiomenetelmiä. Modulaattori luo analogisen signaalimuodon perustuen 

digitaaliseen informaatioon. Modulaatiomenetelmät voidaan jaotella eri tavoin 

ryhmiin. Lineaarisiin modulaatiomenetelmiin kuuluvat modulaatiot, joissa 

informaatio on sidottu amplitudiin tai vaiheeseen.  Tällaisia ovat mm. ASK, PSK 

(Phase shift keying) ja QAM (Quadrature amplitude modulation). Epälineaarisiksi 

menetelmiksi kutsutaan sellaisia, joissa informaatio on liitetty signaalin taajuuteen. 

Yleisin niistä on FSK. [8] 

Yksinkertaisin digitaalinen modulaatiomenetelmä on ASK eli amplitudimodulaatio. 

Siinä informaatio on sidottu signaalin amplitudiin. ASK-modulaatiossa kantoaaltoa 

muokataan siten, että lähetettävän signaalin amplitudi vaihtelee ja jokainen amplitudin 

taso vastaa yhtä informaatiota. Yksinkertaisin on binäärinen ASK, jossa on kaksi eri 

amplituditasoa, joista toinen vastaa nollaa ja toinen ykköstä. Vastaanottimessa on 

demodulaattori ja ilmaisin, joka päättää vastaanotetun signaalin amplitudin perusteella 

lähetetyn informaation. Kuvassa 2.3 on esimerkki binäärisestä amplitudimoduloidusta 

signaalista ja sitä vastaavasta digitaalisesta signaalista aikatasossa [9]. ASK-

modulaation, kuten muidenkin lineaaristen modulaatiomenetelmien, heikkoutena 

epälineaarisiin verrattuna on niiden alttius kanavan häiriöille. Toisaalta spektrin 

tehokkuudessa ne ovat parempia. Esimerkiksi kanavassa, jossa kaistanleveys on 

rajoitettu, QAM on suosittu modulointimenetelmä. [8] 

 

 
Kuva 2.3. ASK-moduloitu signaali ja sitä vastaava datasignaali.  

 

Langattomassa tietoliikenteessä lineaariset modulaatiomenetelmät ovat yleisempiä. 

Tässä työssä kiinnostaa kuitenkin myös epälineaarisen FSK-modulaation käyttö. Sen 

etuna on parempi sietokyky kanavan häiriöille, koska yleensä häiriö kohdistuu 

amplitudiin ja vaiheeseen. FSK-modulaatiossa informaatio on sidottu signaalin 

taajuuteen, jolloin modulaatiossa signaalille asetetaan eri informaatiotiloja vastaavat 

taajuuserot. Kuva 2.4 havainnollistaa taajuusmoduloitua signaalia aikatasossa. FSK-

demodulaattori on hieman monimutkaisempi kuin ASK-demodulaattori, mutta tässä 
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työssä käytettävien kaupallisten vastaanottimien hinnassa eroa ei näy [10]. Työssä 

pyritään selvittämään, onko FSK-vastaanotin robustimpi radiokanavan häiriöitä 

vastaan, ja siten tuottaisi vakaamman RSSI-ulostulon kuin ASK-vastaanotin. 

 

 
Kuva 2.4. FSK-moduloitu signaali ja sitä vastaava datasignaali.  

 

Vastaanotettu signaali koostuu monesta eri monitie-edenneestä signaalinosasta. 

Tämä on suurin syy signaalin tason vaihteluun. Signaalin amplitudi muuttuu 

radiokanavassa usein varsin hitaasti, mutta signaalin vaihe nopeasti. Tämä aiheuttaa 

signaalin vastaanotossa sen, että kun monitie-edenneet signaalit yhdistetään, jotkin 

osat vahvistavat toisiaan ja jotkin heikentävät toisiaan. Vaiheiden ollessa sama 

monitie-edenneissä signaaleissa, ne vahvistavat toisiaan. Kun ne ovat päinvastaisissa 

vaiheissa, ne heikentävät toisiaan. Kuvassa 2.5 näkyy signaalin osien summautumisen 

vaikutus [11]. Nopeaa amplitudin vaihtelua voi syntyä myös lähettimen ja 

vastaanottimen liikkeestä toisiinsa nähden. Se aiheuttaa myös vaiheen muuttumista ja 

signaalikomponenttien välistä viivettä. Signaaliin aiheutuu häiriöitä myös 

häipymisestä ja varjostumisesta. Signaalin kulku radiokanavassa, jossa on useita eri 

väliaineita: jäätä, vettä, lunta, sohjoa ja ilmaa, on haasteellinen. Matalilla taajuuksilla 

asia olisi yksinkertaisempi, mutta laitteen kompaktisuuden ja käytettävissä olevien 

vapaiden taajuuksien vuoksi käytetään 433.92 MHz:n taajuutta. [12] 
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Kuva 2.5. Monitie-edennyt signaalin voimakkuus ajan funktiona. Syvät piikit 

johtuvat toisiaan vahvistavista monitiekomponenteista.  

 

 

2.3. Ensimmäinen prototyyppi 

 

Kesällä 2013 opiskelija Jaakko Nevala teki kesäharjoittelunsa aikana ensimmäisen 

version paikantimesta [4]. Se koostui lähettimestä ja vastaanottimesta, jotka käyttivät 

ASK-modulaatiota. Lähetin lähettää ASK-moduloitua signaalia 433,92 MHz 

taajuudella. Vastaanotin mittaa lähetetyn signaalin amplitudin ja ilmaisee sen 

vastaanottimen näytöllä palkkidiagrammina. Mitä enemmän palkkeja on, sitä 

lähempänä lähetin ja uittolautta vastaanotinta ovat. Ideaalitilanteessa vastaanottimen 

asteikko olisi maksimissaan juuri lautan kohdalla seistessä. Käytännön mittauksissa ja 

testauksissa havaittiin kuitenkin kehityskohtia, kuten lähes aina prototyyppien 

kohdalla käy. Tämä työ keskittyy havaittujen kehitystarpeiden kehittämiseen.  

Lähetinpiiri koostuu mikrokontrollerista (PIC16F628), ASK-modulaattorista 

(TLP434A) sekä jänniteregulaattorista. Lähetys tapahtuu n. 17 cm (neljäsosa 

aallonpituudesta) pitkän antennin kautta. Lähettimen suunnittelussa painotettiin pientä 

virrankulutusta, sopivaa lähetystehoa sekä pientä kokoa. Lähetettävä signaali on 

yksinkertainen suorakulmaisen muotoinen kanttiaalto. Mikrokontrolleri luo kyseisen 

signaalin yksinkertaisella ohjelmoinnilla. Lähettimen kokonaisvirrankulutus on pieni 

ja jännitelähteenä käytetään 9 V alkaliparistoa. [4] 

Vastaanotinpiiri muodostuu mikrokontrollerista, jänniteregulaattorista sekä 

demodulaattorista. Vastaanottimen suunnittelussa keskityttiin ASK-moduloidun 

signaalin vastaanottoon, demodulointiin, signaalin voimakkuuden mittaamiseen 

lineaarisesta ulostulosta sekä tuloksen selkeään informointiin käyttäjälle. Myös 

vastaanottimen toteutuksessa pyrittiin pieneen virrankulutukseen ja ennen kaikkea 

luotettaviin mittaustuloksiin. Vastaanottimen mikrokontrolleri (PIC16F887) 

ohjelmoitiin ottamaan 400 näytettä signaalista. Viisi korkeinta arvoa tallennettiin ja 

niiden keskiarvon pohjalta esitettiin tulos palkkidiagrammina LCD-näytöllä (Liquid 

Crystal Display). Demodulaattori valittiin kolmesta eri vaihtoehdosta. Ne olivat RX-

3302 (valmistaja AutoMicro Technology INC), HRR3 (RF Solutions) ja TLP-433 
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(Laipac Technology). RX-3302 valittiin piirin demodulaattoriksi lineaarisimman 

ulostulon ja laajimman käyttöalueensa ansiosta. [4] 

Tammikuussa 2014 tehdyissä testeissä havaittiin muutamia kehitystarpeita laitteen 

käytössä. Prototyypin lähettimessä käytettiin laboratoriomittauksissa 20 dB 

vaimenninta antennin lähdössä demonstroimaan jään ja lumen aiheuttamaa 

vaimennusta. Vaimennin oli paikoillaan vielä ulkoilmamittauksissa, mikä aiheutti 

signaalin liiallista vaimenemista. Signaalin vahvuus oli niin heikko, että se löytyi vasta 

muutaman metrin etäisyydeltä lähetintä, mikä olisi todellisessa käyttötilanteessa 

huono tulos. Käytännössä tämä tarkoittaisi verkonlaskijan kävelyä ympäriinsä niin, 

että vastaanotin löytää signaalin vasta kun lautta on lähes vastaanottimen alla.  

Toinen kehitystarve oli vastaanottimen epävakaa tulos, mikä johtui monitie-

etenemisestä ja signaalin etenemisvaimennuksesta. Laitteen tärkein vaatimus on 

näyttää luotettavasti signaalin voimakkuus. Mikäli vastaanotetun signaalin vahvuus 

vaihtelee suuresti, ei lähettimen sijaintia voida luotettavasti selvittää. Ongelma saattaa 

johtua regulaattoripiirin epäideaalisuuksista, jolloin signaalin voimakkuus vaihtelee jo 

lähetettäessä. Toinen syy saattaa olla amplitudimodulaation herkkyys kanavan 

häiriöille. Signaalin voimakkuuden tunnistamiseen liittyvät ongelmat ja 

modulaatioiden (ASK ja FSK) vertailu on keskeinen tutkimuskohde tässä työssä. 

Muista käytännössä huomatuista kehityskohteista huomionarvoinen asia oli 

vastaanottimen paristonkesto, joka osoittautui luultua lyhemmäksi. Syynä oli 

vastaanottimen mikrokontrollerin korkeampi laskentateho lähettimeen verrattuna sekä 

LCD-näytön virrankulutus. Pakkanen vaikutti myös pariston suorituskyvyn 

heikkenemiseen ja paristo kesti käytössä vain vajaan tunnin. Vastaanottimessa 

paljastui edullisen nestekidenäytön huonot ominaisuudet, kun se hyytyi ja hidastui jo 

Suomen oloihin nähden kohtuullisessa pakkasessa. Kyseiseen ongelmaan ratkaisu on 

laadukkaamman näyttöelementin käyttö tai kokonaan toinen tapa ilmaista signaalin 

voimakkuus, kuten esimerkiksi ledit tai analoginen mittari. Lähettimen kotelointi oli 

myös hieman keskeneräinen ja se olikin sijoitettuna mittauksissa vedenpitävään 

muovipussiin. Näin saatiin mittaukset suoritettua ja lähetin pysyi kuivana. 
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3. MITTAUKSET 
 

Tämän tutkielman keskeisimpänä osana ovat mittaukset, joissa verrataan eri 

vastaanottimien RSSI-ominaisuuksia. Mittaukset suoritettiin Oulun yliopiston EMC-

kammiossa ulkopuolisten häiriöiden ja monitie-etenemisen välttämiseksi.  

 

 

3.1. Mitattavat vastaanottimet ja niiden ominaisuudet 

 

Tätä tutkielmaa varten hankittiin 4 erilaista vastaanotinta, joista kahdessa tuli oma 

testialusta mukana. Maxim Integratedilta oli mukana FSK- ja ASK-vastaanottimet 

kehitysalustoineen. Näissä tuotteissa oli mikroprosessorit, antenniliitännät, 

regulaattoripiirit ja kaikki muu tarpeellinen piiriin integroituna valmiit sisääntulot ja 

ulostulot mukaan lukien. Mukana olivat myös yksinkertaiset vastaanottimet 

Radiometrixin RX2 sekä Aurelin RX MID 3V, jotka molemmat olivat alle 10 euron 

hintaisia vastaanottimia ilman muita komponentteja tai testialustoja. Nämäkin tuotteet 

sisälsivät RSSI:n ulostulon josta saatiin vertailukelpoiset tulokset. Laitteiden 

testaukset sisälsivät RSSI:n mittauksen eri lähetystehoilla, RSSI:n vakauden arviointia 

sekä muita mahdollisia arvioita ja tutkimuksia laitteesta riippuen. Mittaukset 

suoritettiin EMC-kammiossa (Electromagnetic compatibility) jolloin ulkopuoliset 

häiriöt sekä heijastukset saatiin poistettua ja mitattua radioliikenteen kannalta 

puhtaassa ympäristössä. 

 

 

3.1.1. Maxim Integrated 

 

MAX1473 Evaluation Kit:in avulla kyetään tutkimaan MAX1473 ASK-vastaanotinta. 

Alustan komponentit ovat optimoitu 433.92 MHz taajuudelle. Vastaanottimen 

datanopeus on oletuksena 5 kbps, mutta valmistajan mukaan voidaan saavuttaa 100 

kbps:n nopeus. Kehitysalustan käyttöjännite on 3,3 V. Piirilevyssä on erilaisia testi 

pisteitä, joista saadaan mitattua eri informaatioita kuten ulostulodataa ym. RSSI:n 

mittaukseen käytimme testipistettä, josta saimme RSSI:n arvon yhden 100 kΩ 

vastuksen jälkeen. Suoraa RSSI:n testipistettä tässä piirissä ei ollut saatavilla, mutta 

mittausarvo itsessään ei ollut tärkein selvityksen kohde, vaan miten tämä arvo muuttui 

lähetystehon muuttuessa ja kuinka vakaa se oli. Kuvassa 3.2 on MAX1473 

vastaanottimen toimintakaavio, jossa portit ja vastaanottimen sisäiset toiminnot on 

esitetty [13]. Kuten kuvasta nähdään, vastaanotin sisältää paljon toimintoja 

puristettuna hyvin pieneen mikropiiriin. Pelkän vastaanotinpiirin koko on vain 5 mm 

x 5 mm. [13] [14] 
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Kuva 3.2. MAX1473 vastaanottimen toiminnollisuus kaavio.  

 

MAX1473 Vastaanotin on superheterodyyninen, eli se käyttää taajuusmikseriä 

siirtääkseen vastaanotetun signaalin IF-taajuudelle (Intermediate frequency). Tämä 

siirto helpottaa signaalin käsittelyä ja muokkausta, sekä parantaa vastaanottimen 

erottelukykyä [15]. Superheterodyyninen vastaanotin prosessoi vastaanotettua 

signaalia IF-taajuudella, jonka jälkeen demodulaattori kopioi signaalin informaation 

ja välittää sen eteenpäin. IF-signaali saadaan sekoittamalla alkuperäinen RF-signaali 

LO:n (Local oscillator) luomaan sinisignaalin [16]. Vastaanottimen ominaisuuksiin 

kuuluu automaattinen vahvistuksen säätö, AGC (Automatic gain control). AGC-piiri 

ohjaa RSSI-piirin mittauksen mukaan vastaanotetun signaalin vahvistusta siten, että 

kun RSSI mittaa signaalin voimakkuudeksi vähintään 2,05 V, se kytkee piiriin LNA:n 

(Low noise amplifier) vahvistusta tiputtavan vastuksen. Tällöin LNA:n tuottama 

vahvistus laskee 35 dB ja RSSI:n arvo laskee noin 500 mV. AGC kytkee vastuksen 

pois kun RSSI:n taso tippuu alle 1,45 V vähintään 150 ms ajaksi. Näin saadaan 

kasvatettua signaalin sisääntulon tehoaluetta niin, että voidaan tuottaa vielä luotettava 

dataulostulo. Muita vastaanottimen sisältämiä integroituja toimintoja ovat mikseripiiri 

RF:n muuttamiseksi IF:ksi, PLL-piiri (Phase locked loop) demodulaattorissa sekä 

’data slicer’, joka muuttaa datan digitaaliseen muotoon. RSSI tuottaa DC-ulostulon 

(Direct current), joka on verrannollinen IF-signaalin logaritmiseen tasoon asteikolla 

14.2 mV/dB. RSSI on myös suoraan verrannollinen RF signaaliin tasoon. [13] [14] 

Toinen tuote Maximilta on FSK-vastaanotin MAX7042 ja sille on myös testialusta. 

Tuote on hyvin samankaltainen ASK-vastaanottimen kanssa. Testialustassa on useita 

testipisteitä, joista voidaan mitata eri informaatioita. Toisin kuin ASK-

vastaanottimessa, MAX7042 tarjosi suoran RSSI-ulostulon. Kuvassa 3.3 on 

vastaanottimen lohkokaavio [17]. Datanopeuden maksimi tällä vastaanottimella on 66 

kbps. Molemmat Maximin vastaanottimet soveltuvat hyvin kylmiin olosuhteisiin 

valmistajan luvatessa alimmaksi käyttölämpötilaksi jopa -40 astetta. [18] 
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Kuva 3.3. FSK-vastaanottimen toimintakaavio. 

 

MAX7042 on myös täysin integroitu superheterodyyninen RF-vastaanotin. Se on 

suunniteltu toimimaan 308, 315, 418 ja 433,92 MHz:n taajuuksilla. Vastaanotin 

sisältää kaikki aktiivikomponentit joita tarvitaan superheterodyynisessä 

vastaanottimessa mukaan lukien LNA, mikseri, PLL, LO, regulaattoripiiri sekä RSSI. 

Tuote on käytännössä täysin vastaava ASK-vastaanottimen kanssa. AGC:tä FSK-

vastaanotin ei sisällä, mutta se ei ole tarpeen paikantimen toiminnassa. Molemmissa 

vastaanottimissa RSSI:n mittaus perustuu rajoittaviin vahvistimiin (limiting 

amplifiers) jotka saavat aikaan luotettavan mittauksen signaalin voimakkuudesta. 

Tällä tavoin myös saadaan hyvin lineaarinen RSSI signaalin sisääntulo tasoon nähden. 

RSSI:n määrittämiseen käytetään keskiarvoistusta, mutta tarkkaa tietoa mittausajasta 

ei selviä tuotteiden datalehtisiltä. RSSI-piirin keskiarvoistus määräytyy käytetyn 

kondensaattorin perusteella. [17] [18] 

 

 

3.1.2. Radiometrix  

 

Radiometrix:in RX2A on suunniteltu toimimaan vapaalla 433.92 MHz kaistalla ja sen 

suurin datanopeus voi olla 64 kbps. Se on superheterodyyninen vastaanotin, joka 

vastaanottaa FSK-moduloitua signaalia. Vastaanotin toimii käyttöjännitteellä 2,7 – 

16,0 V (tyypillisesti 5,0 V) ja kuluttaa vastaanottaessaan n. 13 mA virtaa. Vastaanotin 

sisältää sisäänrakennetun regulaattorin, joka pitää jännitteentuoton virtapiirille 

vakiona 2,8 V käyttöjännitteen ollessa vähintään 2,85 V. Kuvassa 3.7 on 

vastaanottimen lohkokaavio ja kuvassa 3.8 fyysiset mitat ja liityntäpinnit. [19] 
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Kuva 3.7. RX2A vastaanottimen lohkokaavio. 

 

 
Kuva 3.8. Radiometrixin vastaanottimen liityntäpinnit ja fyysiset mitat.  

 

Kuten kuvasta 3.8 nähdään, Radiometrix:in tuote on hyvin kompakti ja selkeä. Siinä 

on metallikuoret suojaamassa radiopiiriä ulkoisilta häiriöiltä. Vastaanotin sisältää 

kaiken tarpeellisen saadakseen vastaanotetun radiosignaalin muutettua digitaaliseksi 

informaatioksi. Myös RSSI:lle löytyy oma ulostulonsa ja kuvasta nähdään sen olevan 

liityntäpinni 3. Valmistaja lupaa RSSI:n vaihtelualueeksi n. 60 dB. Datalehden 

mukaan RSSI:n taso ilman vastaanotettua signaalia on 0,15 – 0,45 V ja 

voimakkaimmillaan se on 0,9 – 1,3 V. Valmistaja varoittaa RSSI:n olevan suhteellinen 

mittari, ei absoluuttinen signaalin taso. Kunhan RSSI:n taso on mahdollisimman vakaa 

ja lineaarinen, hyvinkin suhteellinen mittari riittää tässä sovelluksessa ja absoluuttisilla 

arvoilla ei ole merkitystä. Vastaanottimen RSSI on suunniteltu nopeasti reagoivaksi, 

mikä voi aiheuttaa vaihtelua RSSI:n ulostulossa. On kuitenkin mahdollista kasvattaa 

reagointiaikaa ja siten pidentää RSSI:n mittausta kasvattamalla pinnin 3 ja 

maadoituksen välistä kapasitanssia. Esimerkiksi lisäämällä 10 nF kondensaattorin 
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RSSI:n vasteaika kasvaa 0,1 ms:sta 1 ms:iin. Pinneistä 6 ja 7 saadaan vastaanotettu 

data, pinnistä 6 analogisessa ja pinnistä 7 digitaalisessa muodossa. Valmistaja lupaa 

vastaanottimelle alimman käyttölämpötilan -20 astetta. Näin ollen paikantimen 

käyttölämpötilat voivat alittaa tälle vastaanottimelle suositellun käyttölämpötilan, 

mutta lopullisen toimivuuden näkee vasta käytännön testeissä. [19] 
 

 

3.1.3. Aurel  

 

Viimeinen tuote on Aurelin superheterodyyninen ASK-vastaanotin. Kuvassa 3.9 on 

vastaanottimen fyysiset mitat ja pinnit [20]. Pinniin 1 tulee RF sisääntulo. Pinnit 2, 6 

ja 7 ovat maadoituspinnejä ja ne ovat kaikki yhteydessä toisiinsa. Pinni 8 on RSSI:n 

ulostulo. Pinnistä 9 saadaan digitaalisen datan ulostulo ja pinnistä 10 syötetään 

käyttöjännite. Käyttöjännite on 3,0–3,6 V. Virrankulutus vastaanottimella on hyvin 

pientä, vain noin 6 mA. Vastaanottimen datalehden mukaan käyttölämpötila on -20 

asteesta 80 asteeseen. Datalehdessä ei ollut lohkokaaviota vastaanottimen sisältämistä 

komponenteista, mutta se sisältää tarvittavat komponentit datan ja RSSI:n 

tuottamiseksi. Integroitua regulaattoripiiriä tuotteessa ei ole, mikä vaatii paikantimessa 

tarkempaa jännitelähteen suunnittelua tai erillistä regulaattoria. [20] 

 

 
Kuva 3.9.  Aurelin vastaanottimen fyysiset mitat.  

 

 

3.2. Mittausjärjestelyt ja -tulokset 

 

Mittaukset suoritettiin Oulun yliopiston EMC-kammiossa. Näin saatiin minimoitua 

lähetettävän signaalin monitie-eteneminen sekä muun radioliikenteen aiheuttamat 

häiriöt. Mittausten tarkoituksena oli selvittää eri vastaanottimien RSSI-ulostulon 

lineaarisuus ja jännitealue. Mittauksissa käytettiin signaalin lähettämiseen 

signaaligeneraattoria, jolla pystyi tuottamaan sekä ASK-, että FSK-moduloitua 

signaalia. Signaali lähetettiin 433,92 MHz taajuudella n. 17 cm pitkän piiska-antennin 

kautta. Signaaligeneraattorin lähetystehoa säädettiin simuloiden tilannetta, jossa 

lähetin lähestyy vastaanotinta ja signaalinvoimakkuus kasvaa. Vastaanotin oli n. 2 

metrin päässä signaaligeneraattorista ja siihen oli kytketty käyttöjännite 
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jännitelähteestä. Oskilloskooppi oli kiinni vastaanottimen RSSI-ulostulossa, jolloin 

RSSI:n arvoa voitiin mitata ja monitoroida. Myös data-ulostulot testattiin jokaisella 

vastaanottimella. Vastaanottimissa käytettiin samanlaista piiska-antennia kuin 

signaaligeneraattorissa. Mittausjärjestelyn lohkokaavio on esitetty kuvassa 3.10.  

 

 
Kuva 3.10. Mittausjärjestelyn lohkokaavio. 

 

 

3.2.1. MAX1473 

 

MAX1473 on Maxim Integratedin ASK-vastaanotin. Vastaanotin ei sisältänyt suoraa 

RSSI-ulostuloa, mutta RSSI:n arviointi pystyttiin suorittamaan toisesta 

mittauspisteestä. Kuvassa 3.11 on MAX1473 Evaluation Kitin kytkentäkaavio [14]. 

Kuvasta nähdään testipisteet, joista käytimme TP7:ää ja TP8:aa. TP7 antoi RSSI:n 

jännitearvon ja TP8 puolestaan oli datan ulostulopiste. Kehityslaudassa oli valmis 

liityntä antennille. Jännitelähteen sisääntulot ja maadoitus olivat merkitty selkeästi ja 

näkyvät kuvan 3.11 kytkentäkaaviossa. [13] [14] 

Vastaanottimen sisältämän AGC:n voi kytkeä päälle tai pois. Koska toiveena oli 

mahdollisimman lineaarinen ulostulo RSSI:lle, ei AGC:tä otettu käyttöön. Sen käyttöä 

kokeiltiin, mutta parempi tulos saatiin ilman sitä. Signaaligeneraattoriin asetettiin 

modulaatiotavaksi ASK ja amplitudien väliseksi eroksi 50 %. Datanopeudeksi 

asetettiin 20 kbps. Valmistajan RSSI-mittausten tulokset ovat kuvassa 3.12 [14]. Erona 

tämän työn mittauksiin on taajuus, joka valmistajan mittauksissa on 315 MHz, sekä 

signaalin vastaanottamin kaapelilla, ei langattomasti. Valmistajan käyttämä taajuus 

selittyy sillä, että Maxim on yhdysvaltalainen yritys. Siellä vapaat taajuuskaistat 

poikkeavat hieman Eurooppaan verrattuna. [13] [14] 
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Kuva 3.11. MAX1473 Evaluation kit kytkentäkaavio. 

 

 

 
Kuva 3.12. Valmistajan RSSI-mittaukset 315 MHz taajuudella 
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Kuten odotettua, mitatut tulokset poikkeavat jonkin verran valmistajan tuloksista. 

Signaalinsiirto langattomasti ilmenee suurempana tehontarpeena. RSSI:n arvo pienellä 

signaalinteholla on 1,15 V. Kun lähetysteho nousee n. -65 dBm:ään, alkaa RSSI:n 

ulostulossa jännitteen arvon nousu. Kuvasta 3.13 nähdään, että  RSSI:n ulostulo on 

siitä asti hyvin lineaarinen jatkuen aina +10 dBm:än asti saavuttaen tason 1,85 V. 

RSSI:n lineaarinen osuus on siten 70 dB pitkä, mikä on linjassa valmistajan 

mittauksiin. Erona on suurempi lähetystehon tarve, sekä hieman lyhyempi jännitteen 

vaihteluväli. Tämä selittyy ilmateitse tapahtuvan signaalin vaimenemisen sekä eri 

mittaustaajuuden avulla.  

 

 
Kuva 3.13. MAX1473-vastaanottimen mittaustulokset. 

 

 
Kuva 3.14. Dataulostulo MAX1473-vastaanottimesta. 

 

Tässä vastaanottimessa huomio kiinnittyi RSSI:n ulostulon todella herkkään 

tasonvaihteluun. Vaikka EMC-kammiossa ei ollut muita häiriönlähteitä kuin itse 

laitteet ja mittaaja, aiheutti  mittaajan liikkeet suuria heilahteluja RSSI:n tasoon. Myös 

vastaanottimen liikuttelu aiheutti suurempaa vaihtelua signaalin tasossa kuin muilla 
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vastaanottimilla. Dataulostulosta saatin sama tulos kuin mitä signaaligeneraattorista 

lähetettiin eli 1 ja 0 vuorotellen. Kuvassa 3.14 kuvankaappaus dataulostulosta. 

 

 

3.2.2. MAX7042 

 

Maximin toinen tuote oli FSK-moduloitua signaalia vastaanottava MAX7042. Siinä 

oli suora ulostulo RSSI:llä ja testipiste (TP2) kehityslaudassa mistä sen pystyi 

mittaamaan. Myös FSK-vastaanotin käytti 3.3 V käyttöjännitettä ja sen mittaamiseen 

voitiin käyttää samoja välineitä kuin ASK-vastaanottimen mittaamiseen. 

Datanopeudeksi asetettiin sama 20 kbps, kuin ASK-vastaanottimen mittauksissa. 

Modulaatiotapa muutettiin FSK-modulaatioksi taajuuseron ollessa 100 kHz 0 ja 1 

kuvaavilla taajuuksilla. Kehityslaudan kytkentäkaavio on esitetty kuvassa 3.15. [17] 

[18] 

Valmistajan mittauksissa RSSI:n skaala oli hyvin lineaarinen välillä -80-0 dBm. 

Kyseisissä mittauksissa RSSI:n jännitetasoa verrattiin IF-signaalin voimakkuuteen, ei 

RF-signaalin kuten tämän työn mittauksissa. IF- ja RF-signaalien voimakkuudet ovat 

suoraan verrannolliset jolloin lineaarisuus pätee myös RF-signaalille. Omissa 

mittauksissa RSSI:n jännite alkoi kasvaa, kun lähetystehon taso ylitti -70 dBm. RSSI:n 

jännitearvo oli minimissään n. 0,75 V. Jännitearvo kasvoi lineaarisesti 1,6 V asti, 

jolloin RF-signaalin lähetysteho oli -15 dBm. Lineaarisen osuuden pituus tehoalueella 

on näin ollen n. 55 dB, mikä on hieman vähemmän kuin ASK-vastaanottimella. 

Kuvassa 3.17 on esitetty kuvaaja vastaanottimen mittaustuloksista. Jännitteen 

vaihteluväli on pitempi kuin ASK-vastaanottimella, jolloin jännitearvon pienet 

vaihtelut eivät vaikuta lineaarisuuteen niin paljon. Signaalin oli hyvin vakaa ja toisin 

kuin ASK-vastaanottimella, tämän vastaanottimen RSSI-ulostulon taso ei EMC-

kammiossa juuri heitellyt. Tasoon ei heijastunut vaihteluita vaikka vastaanotinta 

liikuteltiin eikä myöskään mittaajasta tullut häiriöitä RSSI:hin. Vertailun vuoksi 

vastaanottimen paikkaa vaihdettiin ja etäisyyttä muutettiin, jolloin saatiin vastaavat 

tulokset. Ainoastaan suuremman mittausetäisyyden vaikutuksesta RSSI:n 

ulostulojännite vaati hieman suuremman lähetystehon. Dataulostulo näytti myös 

hyvältä ja selkeältä kuten kuvasta 3.18 näkyy. 
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Kuva 3.15. MAX7042 Evaluation kitin kytkentäkaavio.  

 

 
Kuva 3.16. Valmistajan RSSI-mittaukset MAX7042-vastaanottimelle. 
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Kuva 3.17. MAX7042-vastaanottimen mittaustulokset. 

 

 
Kuva 3.18. MAX7042 vastaanottimen dataulostulo. 

 

 

3.2.3. Radiometrix RX2A 

 

Radiometrixin vastaanotin toimi hyvänä vertailukohteena Maximin FSK-

vastaanottimelle. Yksinkertaisempi vastaanotinmoduuli ei sisältänyt kehitysalustaa, 

mutta sen mittaaminen oli silti yksinkertaista ja selkeää. Jännitegeneraattori kytkettiin 
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vastaanottimeen ja oskilloskoopilla mitattiin RSSI:n ulostulosta jännitearvo. Tästä 

vastaanottimesta pystyi mittaamaan sekä digitaalisen että analogisen dataulostulon. 

Signaaligeneraattorin asetukset pidettiin samana kuin edellisessä FSK-vastaanottimen 

mittauksissa. Valmistajan omissa mittauksissa RSSI:n arvo on lineaarinen lähtien 0,3 

V:sta päätyen lopulta 1,2 V:iin tehoalueen ollessa n. 60 dB pitkä. Valmistajan 

mittaustulokset ovat kuvassa 3.19 [19]. EMC-kammiossa suoritetuissa mittauksissa 

RSSI:n taso oli aluksi 0,25 V, josta se lähti melko lineaarisesti nousemaan lähetystehon 

ollessa n. -70 dBm. Lineaarinen jännitteen nousu kesti 1,05 V saakka, jolloin 

lähetystehoa oli nostettu 65 dB -5dBm:ään. Kuvaaja mittaustuloksista on esitetty 

kuvassa 3.20. Myös tämä vastaanotin oli vakaa, eikä RSSI:n taso radiosuojatussa 

huoneessa vaihdellut. Käytös oli vielä vakaampaa ja selkeämpää kuin Maximin FSK-

vastaanottimella. Myös dataulostulot olivat selkeät, joista digitaalinen ulostulo 

kuvassa 3.21. 

 

 
Kuva 3.19 Radiometrix:in omat RSSI-mittaukset.  

 



 

 

26 

 
Kuva 3.20. Radiometrixin vastaanottimen mittaustulokset. 

 

 
Kuva 3.21. Radiometrixin vastaanottimen digitaalinen dataulostulo. 
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3.2.4. Aurel RX MID 3V 

 

Viimeisenä mitattiin Aurelin RX MID 3V ASK-vastaanotin. Aurelin tuote toimi 

vertailukohteena Maximin ASK-vastaanottimelle. Samoin kuin Radiometrix:in FSK-

vastaanotin, myös Aurelin tuote on yksinkertainen vastaanotinmoduuli muutamalla 

liitospinnillä. RSSI:lle löytyy oma ulostulonsa, vastaavalla tavalla kuin Radiometrix:in 

tuotteessa. Signaaligeneraattori asetetaan samoihin asetuksiin kuin Maximin ASK-

vastaanottimen mittauksessa. Muut mittauslaitteet ja niiden asetukset pysyivät 

samana. Valmistajan RSSI-kuvaaja on esitetty kuvassa 3.22 [20]. Huomionarvoista 

kuvaajassa on, että se ei ole yhtä lineaarinen kuin aiemmat valmistajien RSSI-kuvaajat. 

Se voi aiheuttaa omat hankaluutensa RSSI-arvon käyttöön paikantimessa, koska 

lineaarisuus on tärkeä ominaisuus arvioitaessa lähettimen ja vastaanottimen välistä 

etäisyyttä. Omissa mittauksissa huomattiin sama ilmiö hieman korostuneempana kuin 

valmistajalla. Mittaustulokset on esitetty kuvassa 3.23.  

Muiden vastaanottimien tavoin, myös Aurelin vastaanotin alkoi kasvattamaan 

RSSI:n ulostulojännitettä kun signaalin lähetysteho oli n. -70 dBm. Tällä 

vastaanottimella on kaikkein suurin jännitealue 0,25-2 V. Valitettavasti kuvaaja ei ole 

niin lineaarinen kuin muut vastaanottimet, vaan RSSI:n taso nousee alemmilla 

lähetystehoilla jyrkemmin kuin korkeammilla. Myös tehoalue on laaja, n. 70 dB. 

Toisin kuin Maximin ASK-vastaanotin, Aurelin vastaanotin oli melko vakaa. FSK-

vastaanottimiin verrattuna jännitetaso vaihteli hieman enemmän. Pitkä jännitealue 

vähentää hieman heilahtelun vaikutusta. Vastaanottimen  hyvä dataulostulonsignaali 

on esitetty kuvassa 3.24. 

 

 
Kuva 3.22. Aurelin RSSI-mittaukset.  
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Kuva 3.23. RX MID 3V vastaanottimen mittaustulokset. 

 

 
Kuva 3.24. RX MID 3V – vastaanottimen digitaalinen dataulostulo. 
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3.3. Mittaustulosten arviointi 

 

Mittauksissa pyrittiin selvittämään ASK- ja FSK-modulaatioiden vaikutuksia RSSI:n 

ulostuloon sekä eri vastaanottimien RSSI-ulostulon lineaarisuutta laboratorio-

olosuhteissa. Mittauksissa käytettiin kahta ASK- ja kahta FSK-vastaanotinta. 

Molemmista modulaatiotyypeistä mitattiin valmis vastaanotinpiiri sekä pelkkä 

vastaanotinmoduuli. 

FSK-vastaanottimet osoittautuivat laboratoriomittauksissa vakaammiksi RSSI:n 

jännitetason suhteen kuin ASK-vastaanottimet. Aurelin vastanotin oli lähes FSK-

vastaanottimen tasoinen, mutta Maximin ASK-vastaanotin oli liian epävakaa. Vakain, 

ja vähiten häiriöihin reagoi Radiometrixin vastaanotin. Kaikki vastaanottimet, lukuun 

ottamatta Aurelia, olivat todella lineaarisia lähetystehon suhteen. Aurel ei ollut aivan 

muiden tasolla, mutta kuitenkin riittävän lineaarinen paikantimen toimintaan.  

Suurimmat vaihtelut vastaanottimien välillä olivat niiden RSSI-ulostulon jännite- ja 

tehoalueet. Kuvassa 3.25 on esitetty mitattujen vastaanottimien RSSI-kuvaajat.  

Taulukossa 1 on koostettu vastaanottimien teho- ja jännitealueet taulukkoon. Kuvasta 

3.25 nähdään, että kaikki vastaanottimet alkavat nostaa RSSI-ulostulon jännitettä, kun 

lähetysteho oli n. -70 dBm. ASK-vastaanottimilla on pisin tehoalue, Maximin 

vastaanottimella 85 dB ja Aurelilla 70 dB. FSK-laitteet jäävät hieman näistä, 

Radiometrixin tehoalue on 65 dB ja Maximilla 55 dB. RSSI:n jännitteen vaihteluväli 

on kaikilla Aurelia lukuun ottamatta n. 0,8 V maksimin ja minimin välillä. Suurin 

jänniteskaala on Aurelin ASK-vastaanottimella, jolla se on 1,7 V. Mikäli Aurelin 

RSSI-kuvaajasta poistetaan alku- ja loppupäästä hieman tuloksia, saadaan melko 

lineaarinen alue tehovälille -70 – -10 dBm. Tällä välillä jännite vaihtelee 0,25 – 1,8 V.  

FSK-vastaanottimet olivat jännitetason suhteen vakaampia, mutta Aurelin ASK-

vastaanotin oli hyvin lähellä niitä. Aurelin vastaanotin on laajan RSSI:n 

jännitealueensa puolesta sopivin paikantimen vastaanottimeksi. Mitatuista 

vastaanottimista tulisi Radiometrix:in FSK-vastaanotin sekä Aurelin ASK-vastaanotin 

ottaa mukaan jatkotesteihin. Molemmilla tuotteilla pientä epäilystä herättää rajoitettu 

pakkaskestävyys, mutta -20 asteen pakkanenkin taitaa olla tarpeeksi kylmä 

kovemmallekin karpaasille laskea verkkoja. Koska pelkästään paikantimen toimintaa 

ajatellen datanopeuksilla ja bittivirhetodennäköisyyksillä ei ole mitään väliä, niihin 

vaikuttavia ominaisuuksia ei tässä työssä ole arvioitu. Jatkotesteissä tulisi näistä 

kahdesta vastaanottimesta tehdä yksinkertaiset prototyypit, jossa vastanotinmoduuli 

asetettaisiin piiriin, joka sisältäisi antennin, mikrokontrollerin, vaadittavat 

passiivikomponentit sekä tavan ilmaista RSSI (esim. led-näyttö). Näin voitaisiin 

ulkotesteissä kokeilla vastaanottimien RSSI:n vakautta ja myöskin säätää RSSI:n 

mittausaikaa aiemmin mainituilla kapasitanssin muutoksilla. Monitie-eteneminen 

vaikuttaa eniten vaiheeseen, mikä taas aiheuttaa nopeaa vaihtelua vastaanottimen 

summatessa erivaiheisia signaalinosia. Tätä vaihtelua vastaan yksinkertaisin tapa on 

mitata pidemmältä aikaväliltä signaalin voimakkuus, jolloin signaalin keskiarvo 

asettuu lähemmäksi todenmukaista arvoa. Nopea reagointi ei ole tarpeen paikantimen 

toiminnassa, vaan jään päällä kävelevän kalastajan kannalta on tärkeintä tasaisesti 

nouseva signaalin taso lähetintä lähestyttäessä.  
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Kuva 3.25. Kaikkien mitattujen vastaanottimien RSSI-kuvaajat. 

 

Taulukko1. Vastaanottimien lineaariset teho- ja jännitealueet 

 ASK Maxim ASK Aurel FSK Maxim FSK 

Radiometrix 

Lineaarinen tehoalue 

(dBm) 

85 60 55 65 

Lineaarinen 

jännitealue (V) 

0,7 1,6 0,85 0,8 

 

Yksi huomionarvoinen seikka mittauksissa oli RSSI:n toimiminen vastaanottimessa 

aivan samalla tavalla riippumatta modulaatiomenetelmästä. RSSI:n arvo 

vastaanottimessa vaihtelee vastaanotetun signaalin mukaan riippumatta siitä, 

vastaanottiko se ASK- tai FSK-moduloitua signaalia vai pelkkää kantoaaltoa. Jokainen 

vastaanotin toimi samalla tavalla. Vastaanotetusta signaalista ei voitu saada lähetettyä 

informaatiota, jos signaali oli moduloitu eri tavalla kuin mihin vastaanotin on 

suunniteltu. Tiedonsiirto ei kuitenkaan ole lähtökohtaisesti paikantimen tarkoitus, 

vaan signaalin voimakkuuden määrittäminen. Vastaanotin pystyi määrittämään 

signaalin voimakkuuden riippumatta siitä, oliko signaali ASK- vai FSK-moduloitu vai 

lähetettiinkö pelkkä kantoaalto. Kunhan signaalin lähetettiin 433, 92 MHz taajuudella, 

saatiin RSSI-ulostulosta samat jännitearvot kaikilla testatuilla 

modulaatiovaihtoehdoilla.   

 Paikantimen ongelmana voi olla muiden signaalien tai signaalinosasten 

summautuminen lähettimen signaalin, jolloin RSSI:n arvo vääristyy. Käytännössä 

lähettimen signaalin pitäisi olla muita radiosignaaleja paljon voimakkaampi, mikä 

tulee varmistaa käytännön testeissä. Vastaanottimen selektiivisyys on tärkeää, jotta 
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vain tietyn taajuiset signaalit otetaan vastaan. Yksinkertaisimmillaan lähettimen 

tarvitsee lähettää vain oikealla taajuudella moduloimatonta sinisignaalia kantoaaltona, 

jolloin vastaanottimessa riittää pelkästään signaalin vastaanottoon liittyvät 

antennielementit ja passiivikomponentit sekä RSSI-piiri, joka tuottaisi signaalin 

voimakkuuteen verrannollisen jänniteulostulon. Sellainen on mahdollista tehdä 

esimerkiksi Analog Devicesin AD8310 koteloidulla RSSI-komponentilla [21]. 

Mahdollisimman yksinkertainen toteutus minimoisi virrankulutuksen ja laitteiden 

koon mahdollistaen kompaktin ja energiatehokkaan paikantimen. 
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4. POHDINTAA LAITTEEN KEHITYSTYÖHÖN 
 

Tässä kappaleessa käsitellään muita kehitysehdotuksia laitteen toiminnan 

parantamiseksi. Edellisessä kappaleessa päädyttiin mittausten perusteella 

lopputulokseen, jossa kaksi vastaanotinta pääsi jatkokehitykseen. Seuraavaksi 

pohditaan muita tärkeitä laitteen ominaisuuksia. Tavoitteena on löytää erialaisia 

vaihtoehtoja paikantimen kehittämiseen. Käsiteltävät aiheet ovat lähetystehon säätö, 

jännitelähde, käyttöliittymä sekä kotelointi. 

 

 

4.1. Lähetystehon säätö 

 

Mittauksissa oli alun perin tarkoitus olla mukana myös RFM:n tuote TCR105, joka 

toimii molempiin suuntiin lähettimenä ja vastaanottimena. Kehityspaketti sisälsi kaksi 

kappaletta TCR105 lähetin-vastaanottimia sekä molemmille omat testialustat 

varustettuna kaikilla tarpeellisilla komponenteilla paristoista antenneihin. Paketin 

mukana tuli cd-levy, joka sisälsi PC:lle asennettavan ohjelman. Sen avulla pystyi 

ohjelmoimaan lähetin-vastaanottimet toimimaan joko ASK- tai FSK-modulaatiolla 

sekä mittaamaan RSSI:n. Valitettavasti PC-ohjelma osoittautui täysin epävakaaksi ja 

näin ollen mahdottomaksi käyttää mittauksissa. Laitteita pystyi kyllä konfiguroimaan 

mutta ohjelman kaatumisen johdosta yleensä vain yksi asetus kerrallaan. RSSI:n 

ilmaisu näytti sekin periaatteessa toimivan, mutta koska ohjelman toimivuus oli 

epävakaata ja lyhytkestoista, ei luotettavaa mittaustulosta voinut RSSI:n osalta saada. 

Suoraan vastanottimesta ei saanut mitattua RSSI:tä, koska se ei sisältänyt RSSI:lle 

minkäänlaista ulostuloa. Piiri sisälsi kyllä RSSI:n, mutta sen perusteella ainoastaan 

päätettiin OOK-demodulaatiossa vastaanotetun signaalin sisältämä informaatio. 

RSSI:n arvo tallennettiin rekisteriin, josta se voitaisiin mikrokontrollerin avulla lukea. 

RSSI:n arvot olivat kuitenkin luokiteltu kuuteen eri tasoon, mikä ei anna paikantimen 

käyttöön tarkoitettua lineaarista RSSI:n voimakkuutta. Siksipä tätä laitetta ei 

sellaisenaan voida käyttää tämän työn mukaiseen paikantimeen, mutta TCR105:n 

tehonsäätöominaisuuteen tutustutaan tarkemmin. [22] 

Laitteessa oli mahdollisuus säätää lähetystehoa potentiometrillä. Kuvassa 4.1 

näkyvää potentiometriä R7 säätämällä voidaan säätää lähetystehoa [18]. 

Myötäpäivään kääntämällä teho kasvaa ja vastapäivään kääntämällä vastaavasti 

pienenee. Teho on porrastettu 8 eri tasolle. Potentiometriä säätämällä 

mikrokontrollerin ADC:llä (Analog-to-digital converter) jännitetaso muuttuu. 

Mikrokontrolleri tarkistaa jännitteen arvoa perioodisesti muutosten varalta ja päivittää 

lähetystehon rekisterin kun se huomaa muutoksen jännitetasossa. Led välkkyy aina 

kun tehoa on säädetty onnistuneesti. Samankaltaista lähetystehon säätöä voisi käyttää 

ainakin lähettimen kehitysvaiheessa, kun vastaanottimen suunnittelu on valmis. Silloin 

voitaisiin käytännön testeissä helposti löytää sopiva lähetystehon taso, jota 

käytettäisiin paikantimen varsinaisessa käytössä. Potentiometriä voisi käyttää myös 

valmiissa tuotteessa, jolloin voitaisiin esimerkiksi jään ja lumen paksuuden perusteella 

valita lähetystehon taso. Merijään ja lumen paksuus voi vaihdella n. 20 cm:stä reiluun 

metriin jolloin lähettimen tehoa olisi hyvä voida säätää tilanteen mukaan. [22] 
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Kuva 4.1. Potentiometrin sijainti lähetin-vastaanottimessa.  

 

 

4.2. Jännitelähde 

 

Ensimmäisessä versiossa oli käytetty tavallisia 9 V paristoja sekä vastaanottimessa, 

että lähettimessä. RF-komponenttien tarvitsema 3 V saatiin aikaan yksinkertaisella 

regulaattori-piirillä. Lähettimelle ratkaisu oli toimiva, koska virrankulutus 

lähettimessä oli pientä. Virtaa saatiin yhdestä paristosta tarpeeksi pitkäksi aikaa. 

Vastaanotin vei kuitenkin paljon enemmän virtaa LCD-näytön ja tehokkaamman 

mikrokontrollerinsa vuoksi. Käytön kannalta parasta olisi käyttää ladattavaa akkua tai 

paristoa, jonka voisi ladata koteloon tehtävän USB-portin kautta ilman, että akkua 

poistetaan kotelosta. Internetistä löytyy nopeallakin haulla yksinkertaisia erilaisten 

akkujen ja paristojen latauspiirejä, joita voisi soveltaa vastaanottimeen. Esimerkiksi 

Circuit Diagram – sivustolla on useita ratkaisuja, joista voisi ottaa esimerkkiä [23]. 

Helpommalla suunnittelussa pääsee sijoittamalla kotelointiin paristoille oman erillisen 

vaihtoluukun ja käyttämällä rinnankytkentää paristoille tarpeeksi pitkän varauksen 

keston saavuttamiseksi. Tällöin kannattaisi käyttää ladattavia paristoja jotka voisi 

ladata aina käytön jälkeen. Koska lähettimen paristonkesto on suhteellisen pitkä, ei 

siihen kannata tehdä omaa latauspiiriä. Helpompaa on poistaa paristo koteloinnista ja 

ladata se erillään tai vaihtaa uuteen. 

Tärkeää on myös jännitelähteen varaustilanteen tietäminen. Lähettimessä helpoin 

tapa on ilmoittaa vähäisestä varauksesta led-valolla. Kun pariston jännite laskee 

vaaditun tason alle, syttyy led merkiksi vähäisestä varauksesta. Taso tulisi määrittää 

siten, että vaikka led syttyisi kesken käytön, sallisi varaustilanne suorittaa menossa 

oleva verkkojen lasku loppuun ilman pelkoa pariston lopullisesta tyhjentymisestä. 

Ledin upotus koteloon tulee tehdä siten, että vesitiiviys säilyy koteloinnissa. 

Vastaanottimessa voidaan käyttää samaa ratkaisua tai ilmoittaa varaustaso LCD-

näytöllä, mikäli sellainen vastaanottimessa on.  
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4.3. Käyttöliittymä 

 

Lähettimen käyttöliittymä on yksinkertainen. Tarvitaan ainoastaan ON/OFF-painike 

eli virta laitteeseen päälle tai pois. Aina kun virta on päällä, on myös lähetys päällä. 

Punainen led-valo ilmoittaa, kun jännitelähteen varaus on alhainen. Vihreä led 

puolestaan ilmoittaa laitteen olevan kytketty päälle. Jännitelähde poistetaan 

koteloinnista ruuvaamalla kotelointi auki ja vaihtamalla uusi tilalle tai lataamalla 

vanha mikäli se on mahdollista. Koska lähetin on melko säästeliäs virrankulutuksen 

suhteen, ei paristoa tarvitse koko ajan olla vaihtamassa, eikä jännitelähteen 

irrottaminen ole käytettävyyttä huonontava tekijä. Lähettimen tehotasoa olisi hyvä 

voida säätää mm. jään ja lumen paksuuden mukaan. Tähän tarkoitukseen sopii hyvin 

RFM:n laitteessa ollut yksinkertainen potentiometriä hyödyntävä tehonsäätö. 

Säätöruuvin asennuksessa tulee ottaa huomioon vesitiiviys. Ihanteellisinta olisi 

etäsäätö, mutta se vaatisi monimutkaisempaa toteutusta kuten datansiirtoa molempiin 

suuntiin, mikä ei tässä työssä ole tavoitteena.  

Vastaanottimen käyttöliittymä on hieman vaativampi. Laite tarvitsee 

virtapainikkeen, josta laite asetetaan toimintavalmiuteen. Unitila tai vastaava 

virransäästötila ei antaisi käytettävyydelle lisäarvoa, koska vastaanotin mittaa 

signaalia koko ajan kun se on päällä. Laite tarvitsee myös näytön, josta voidaan nähdä 

vastaanotetun signaalin voimakkuus. Ensimmäisessä prototyypissä käytettiin sekä 

numeerista esitystä signaalin amplitudista, että palkkidiagrammia joka oli ohjelmoitu 

C-kielellä mikrokontrollerille [4]. Palkkiesitys on yksinkertainen ja toimiva tapa, joka 

ei vaadi käyttäjältään ymmärrystä tekniikasta, joten sitä voidaan käyttää jatkossakin. 

Signaalin voimakkuus voidaan ilmaista myös prosentteina maksimivoimakkuudesta, 

mikä olisi myös selkeä tapa.  

Koska LCD-näytöt eivät ainakaan edullisemmissa hintaluokissa ole soveltuvia 

pakkasolosuhteisiin, ne eivät välttämättä sovi paikantimen käyttöympäristöön. 

Vastaanottimelle voidaan kehittää vaihtoehtoisesti esimerkiksi ledeihin perustuva 

ilmaisutapa. Ledit toimisivat kuten palkkidiagrammi. Signaalin voimakkuuden 

lisääntyessä tai vähentyessä ledi syttyy tai sammuu kuvaten signaalin voimakkuutta. 

Lähettimen kohdalla ollessa kaikki ledit palavat joista päällimmäinen vihreänä 

ilmoittaen lautan löytyneen. Tämä versio olisi helppo, edullinen ja varmatoiminen 

toteuttaa. Toinen helppo ja varma vaihtoehto on käyttää analogista volttimittaria, joita 

saa halvimmillaan alle dollarin eBayssa.  Mikäli laitteen halutaan olevan 

mahdollisimman yksinkertainen ja varmatoiminen, nämä kaksi vaihtoehtoa ovat 

parempia kuin nestekidenäyttö. Mikäli LCD-näyttöä käytetään, voidaan siinä ilmaista 

pariston tai akun alhainen varaus. Jos käytetään voimakkuuden ilmaisuun analogista 

mittaria tai ledejä, on jännitelähteen alhainen varaus helpoin ilmoittaa lähettimen 

tavoin varoitusledillä. 

 

 

4.4. Kotelointi 

 

Elektronisten laitteiden näkyvin osa on laitteen kotelointi. Koteloinnin tarkoituksena 

on tekniikan suojaaminen. Myös käytettävyys ja laitteen design ovat tärkeässä roolissa 

useissa laitteissa. Veden alla toimiva lähetin tarvitsee tietysti vedenkestävän 

suojauksen. Kaupalliset kotelot ovat Euroopassa luokiteltu sen mukaan miten ne 

kestävät pölyä ja vettä. Veden alla toimivalla lähettimellä suojauksen tulisi olla 

luokkaa IP 68, mikä tarkoittaa täysin pölytiivistä ja suojattua kotelointia joka kestää 
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pysyvää upotusta veteen. Vastaanottimelle sopiva suojausluokka on IP 65 eli senkin 

tulee kestää roiskeita joka suunnasta. Tällöin vältytään esimerkiksi lumen 

aiheuttamilta ongelmilta. [24] 

Kotelointimateriaaleja on käytössä useita. ABS-muovi ja alumiini ovat käytetyimpiä 

materiaaleja. Molemmista materiaalivaihtoehdoista löytyy IP68 luokituksella olevia 

valmiita koteloita. Ensimmäisessä prototyypissä lähettimellä on alumiininen kotelointi 

ja vastaanottimella muovinen kotelointi. Talvisten olosuhteiden ja iskunkestävyyden 

vuoksi alumiini olisi hyvä pitää jatkossakin lähettimen kotelointimateriaalina. Muovin 

hyviä puolia on keveys, edullisuus ja helppo työstettävyys.  Muovimateriaalista ja 

laadusta riippuen muovin pakkaskesto on huonompaa kuin alumiinilla. 

Muovimateriaalit kovettuvat pakkasessa, jolloin ne voivat haljeta ja lohjeta pienistäkin 

iskuista. Muovin edut kuitenkin voittavat haitat vastaanottimen kotelointimateriaalin 

valinnassa. 

Valittiin sitten koteloinnin materiaaliksi alumiini tai muovi, tulee varmistua 

erilaisten läpivientien ja liitoskohtien tiiviydestä. Läpivientejä syntyy antennin 

liitännästä sekä käyttökytkimistä, ledeistä, sekä mahdollisista näytöstä, mittarista ja 

liityntäporteista. Kotelon puolikkaiden liitoskohtaan syntyvän sauman tiiviys tulee 

myös varmistaa oikeanlaisella tiivistyksellä. Silikonitiivisteet ovat yleisimmin 

käytettyjä materiaaleja. 

Valmiita kaupallisia koteloita on saatavilla, mutta luokitukset täyttävät ovat melko 

kalliita. Alumiini on kalliimpaa kuin muovi. Edullisimmin kotelon valmistaa ostamalla 

oikeankokoisia koteloita jotka eivät ole niin korkealla IP-luokituksella ja 

muokkaamalla koteloinnista vesi- ja pölytiiviin. Kotelon mitoituksen tulee olla 

sellainen, että tarvittavat piirit ja komponentit mahtuvat sinne, mutta ovat 

mahdollisimman tiiviisti, jolloin ne eivät pääse heilumaan, vaikka irtoaisivat 

vahingossa kiinnityksistään. Tällöin myös saadaan mahdollisimman kompakti 

kotelointi aikaiseksi. Vastaanottimen koteloinnin kokoa rajoittaa mahdollinen LCD-

näyttö tai analoginen mittari. Niiden kokoa pienemmäksi kotelointi ei tietenkään voi 

mennä. Pyrkimys on kuitenkin käytön kannalta sopivan kompaktiin kotelointiin. 
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5. YHTEENVETO 
 

Tässä työssä kehitettiin vedenalaisen paikantimen prototyyppiä. Erityisesti selvitettiin 

modulaatiomenetelmän vaikutusta RSSI:n ulostuloon eri vastaanottimissa mittausten 

avulla. Mittaukset suoritettiin ISM-kaistalla 433,92 MHz taajuudella.  

Vastaanottimelle lähetettiin radiosignaalia eri lähetystehoilla, jolloin voitiin tutkia 

vastaanottimen RSSI-ulostulon lineaarisuutta ja jännitealuetta. Häiriöttömässä 

ympäristössä EMC-kammiossa selvitettiin vastaanottimien eroavaisuudet RSSI-

ulostulon vakaudessa. Mittausten perusteella voitiin todeta, että FSK-vastaanottimet 

olivat vakaampia RSSI:n ulostulon suhteen. ASK-vastaanottimien vahvuus puolestaan 

oli laajat lineaariset jännite- ja tehoalueet. ASK-vastaanottimilla jännitealue oli 

suurempi sekä sisääntulotehon alue laajempi. Mittauksissa ilmeni myös, ettei 

modulaatiolla ollut merkitystä RSSI:n arvoihin. Vastaanotin kykeni antamaan RSSI:n 

jänniteulostulon riippumatta signaalin sisällöstä. Tämä antaa mahdollisuuden 

yksinkertaistaa paikanninta ja näin ollen tehdä mahdollisimman energiatehokas laite. 

Tiedonsiirron tarve ratkaisee kehityksen suunnan tulevaisuudessa.  

Paikantimen muita ominaisuuksia käsiteltiin ja esitettiin toiminnallisia 

parannusehdotuksia. Työssä pohdittiin kuinka jännitelähde toteutetaan 

mahdollisimman pitkän käyttöajan saavuttamiseksi. Myös lähettimen tehonsäätöä, 

käyttöliittymiä sekä erilaisia kotelointiratkaisuja esiteltiin. Itse kehitettävä latauspiiri 

ladattavalle paristolle tai akulle olisi paras, joskin työläin, ratkaisu vastaanottimelle. 

Lähettimelle riittäisi tiivis vaihtoluukku paristoille. LCD-näytön hyytymisen 

välttämiseksi pohdittiin vaihtoehtoisia tapoja RSSI:n jännitetason ilmaiseksi ledien tai 

analogisen mittarin avulla. Koteloinnin materiaaleja verrattiin ja arvoitiin niiden 

soveltuvuutta vastaanottimelle ja lähettimelle. 
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