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TIIVISTELMÄ 

 

Tämän työn tarkoitus on tutkia Oulun yliopiston 5G-testiverkon signaalin 

voimakkuutta ja laatua LTE-mittauksin, ja selvittää miten eri antennit 

vaikuttavat kyseisiin suureisiin. 

Työssä suoritetut mittaukset tehtiin langattoman tietoliikenteen keskuksen 

tiloissa Oulun yliopistossa. Mittaukset koostuivat kahdesta mittauskerrasta, 

joissa molemmissa suoritettiin samat mittaukset. Mittauskertojen välissä 

vaihdettiin tukiasemien antenneja. Signaalin voimakkuutta ja laatua tutkittiin 

Anite Finland Ltd:n NemoHandy-sovelluksella ja analysoitiin Analyzer-

työkalulla.  

Työssä havaittiin, että kaupalliseen tarkoitukseen suunnitellut Pulse Finland 

Oy:n antennit peittosivat niin signaalin laadussa kuin voimakkuudessa toisessa 

mittauksessa käytetyt Oulun yliopiston omat 2600 MHz:n taajuudella toimivat 

liuska-antennit. Molemmissa mittauksissa signaalin voimakkuus ja laatu olivat 

parhaimmillaan tukiasemien välittömässä läheisyydessä. Mitä kauemmaksi 

tukiasemasta liikuttiin, sitä heikommaksi signaalin laatu meni, mikä johtuu 

radiokanavan ominaisuuksista sisätiloissa.  

 

Avainsanat: 5G, LTE, tukiasema, signaali. 



 

Grekula V. (2016) Signal Strength and Quality Measurements of a 5G Test 

Network. University of Oulu, Degree Programme in Electrical Engineering. 

Bachelor’s Thesis, 30 p. 

 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this thesis is to study the signal strength and quality of a 5G test 

network through LTE measurements and to find out how the different antennas 

would affect the measurement results. 

The performance measurements were conducted Centre for Wireless 

Communication at the University of Oulu. The measurements were completed in 

two parts, in both of which the same parameters were measured. Between these 

parts, the antennas of the base stations were changed. The strength and quality 

of the signal were studied using Anite Finland Ltd’s NemoHandy software and 

analyzed using Analyzer tool. 

The results indicate that the Pulse Finland Oy’s antennas made for commercial 

use were better than the microstrip antennas of Oulu University when 

considering the signal strength and quality of the test network. 

 

Key words: 5G, LTE, base station, signal. 
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 

 

EPC  Evolved Packet Core Network 

EPS  Evolved Packet System 

E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Access Network 

FDD Frequency Division Duplexing 

FFT Fast Fourier transform 

GSM Global System for Mobile communications 

IFFT Inverse Fast Fourier transform 

ISI Intersymbol Interference 

LTE Long Term Evolution 

MIMO Multiple-Input-Multiple-Output 

OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access 

RSRP Reference Signal Received Power 

RSRQ Received Signal Received Quality 

RSSI Received Signal Strength Indicator 

RX Receive 

SC-FDMA Single Carrier - Frequency Division Multiple Access 

SINR Signal to Interference-plus-Noise Ratio 

SISO Single-Input-Single-Output 

SNR Signal to Noise Ratio 

TDD Time Division Duplexing 

TX Transmit 

UCC Ultra-thin Clear Ceiling 

UE User Equipment 

 

Hz hertsi 

dB desibeli 

bps bittiä sekunnissa 

 

 



 

1. JOHDANTO 

 

Neljännen sukupolven matkaviestintäjärjestelmä on kehittynyt ensimmäisen, toisen ja 

kolmannen sukupolven matkaviestintäjärjestelmien kautta nykyiseen muotoonsa. 

Kasvaneen matkapuhelinverkkojen käytön ja kapasiteetin tarpeen vuoksi 

matkaviestintäjärjestelmien kehitys on tullut siihen pisteeseen, että on alettu 

kehittämään viidennen sukupolven 5G-järjestelmää. 

5G:n tavoitteina on saada mm. vähintään 10 Gbps nopeutta yksittäiselle käyttäjälle, 

10–100 kertaa enemmän laitteita samalle alueelle ja alle 1 ms latenssin. On ennustettu, 

että vuoteen 2030 mennessä dataliikenne on kasvanut 5000 kertaiseksi. Nämä 

tavoitteet tuovat haasteita taajuuskaistan, kasvavien häiriöiden ja kasvaneen tehon 

tarpeen kannalta. Uudet haasteet tuovat myös uusia mahdollisuuksia. Päästäkseen 

5G:n luomiin tavoitteisiin, on pyrittävä tarkastelemaan uusia aaltomuotoja ja 

modulaatiomenetelmiä sekä pyrittävä kehittämään jo olemassa olevia tekniikoita. 

Tulevaisuuden matkapuhelinverkot keskittyvät enemmän ja enemmän sisätiloihin. 

Tässä työssä keskitytään 5G-testiverkon signaalin voimakkuuden ja laadun 

mittauksiin, jotka antavat lähtö- ja vertailukohdat 5G-testiverkon kehittämiseen. Työ 

koostuu teoriaosuudesta ja mittausosuudesta. Teoriaosuudessa on pyritty käymään läpi 

LTE:n tavallisimmat ominaisuudet ja pyritty antamaan perusta mittauksissa 

mitattaville suureille ja niihin vaikuttaviin tekijöihin. Mittausosuudessa käydään läpi 

LTE-mittauksilla saatuja tuloksia 5G-testiverkon signaalin laadusta ja pohditaan eri 

tekijöiden vaikutuksia tuloksiin. 
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2. MATKAPUHELINVERKOT 

 

Matkapuhelinverkko on ympäristö, jossa päätelaitteet voivat kommunikoida 

keskenään. Matkapuhelinverkko koostuu useista soluista ja usein sitä kutsutaan 

soluverkoksi. Yksinkertaistettuna matkapuhelinverkko koostuu tukiasemasta, 

vastaanottimesta ja antennista. Solumaisessa verkossa suuri alue on jaettu pienempiin 

soluihin. Riippuen signaalin voimakkuudesta, käyttäjä ohjataan solulle, joka tarjoaa 

parhaat edellytykset tiedonsiirrolle. Soluverkko parantaa usean käyttäjän toimintaa 

samalla alueella jakaen hallittavan alueen pienempiin osa-alueisiin. Kuvassa 1 

nähdään yksinkertaistettu matkapuhelinverkon arkkitehtuuri. Järjestelmässä on kolme 

pääkomponenttia; runkoverkko, radioverkko ja yhteys muihin verkkoihin Tätä 

järjestelmää kontrolloi puhelinoperaattori, joka esimerkiksi hallinnoi verkon 

resursseja ja säätää verkon toimintaa siten, että sen suorituskyky pysyy 

mahdollisimman lähellä vakiota. [1] 

 

 

 

 

Kuva 1. Yksinkertaistettu matkapuhelinverkkojen arkkitehtuuri. 

 

Runkoverkko lähettää informaatiota matkapuhelimien välillä puhelinvaihteiden 

(switch) avulla. Runkoverkko myös ylläpitää operaattoreiden tietokantoja 

informaation jakamiseksi. Jotta informaatiota lähetystä voitaisiin jatkaa ilman sen 

keskeytymistä, valvoo runkoverkko käyttäjien paikkoja.  

Radioverkko käsittelee radioliikennettä runkoverkon ja puhelimen välillä. 

Radioverkko koostuu useista tukiasemista, joista jokainen vastaanottaa ja lähettää 

radiosignaaleja matkapuhelimien välillä. Tukiasemien ympärillä oleva alue on yleensä 

jaettu soluihin, joista jokainen on yhteydessä oman alueensa matkapuhelimiin. 

Matkapuhelimen paikka määrittää käytettävän solun. Kuvasta 1 nähdään, että yleensä 

tukiasema koostuu kolmesta solusta. 

Yksi solun pääideoista on taajuuskaistan tehokas hyödyntäminen, mikä 

mahdollistaa useiden päällekkäisten yhteyksien muodostamisen. Jokaisella solulla on 

maksimaalinen koko, joka on määritelty suurimmasta etäisyydestä, minkä 

radiosignaali voi onnistuneesti vastaanottaa. Solulla on myös maksimikapasiteetti, 
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joka rajoittaa usean yhtäaikaisen matkapuhelimen käytön. Maksimikoko ja 

maksimikapasiteetti ovat solun kriittisimmät parametrit. 

Solut voidaan jakaa kokonsa perusteella kolmeen eri luokkaan. Harvaan asutuilla 

alueilla kapasiteetti ei ole ongelma, jolloin yksi solu voi kattaa muutaman kilometrin 

alueen. Näitä soluja kutsutaan makrosoluiksi. Taajamissa asukastiheys on paljon 

suurempi, joten kapasiteetti pitää mitoittaa tarkoin. Näissä tilanteissa käytetään 

mikrosoluja, joiden avulla voidaan kasvattaa kapasiteettia, koska niiden kantoalue on 

vain muutamia satoja metrejä. Keskiverto matkapuhelinverkon käyttäjälle tutuimmat 

solut ovat vain kymmenien metrien kantoalueen kattavat pikosolut. Pikosolut 

soveltuvat esimerkiksi toimisto- tai kotiympäristöihin. [1] 
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3. RADIOKANAVAT SISÄTILOISSA 
 

Radiokanavalla tarkoitetaan lähettimen (TX) lähdön ja vastaanottimen (RX) tulon 

väliin jäävää aluetta, joka voi koostua esimerkiksi siirtojohdosta tai ilmakehästä. 

Tiedonsiirtolinkki siis koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja radiokanavasta. 

Kuvasta 2 nähdään radiokanavan rakenne. Kun lähde (source) lähettää informaatiota, 

on se muutettava ensiksi radioaalloiksi. Lähetin lähettää radioaallot kanavaan. Johtuen 

esimerkiksi häiriöistä, radioaallot voivat muuttua kanavassa. Muutokset kanavassa 

pyritään ennakoimaan, jotta vastaanotin pystyy vastaanottamaan aallot sellaisinaan 

kuin ne on lähetetty. [2, 3] 

 

 

Kuva 2. Radiokanava. 

 

Suurimmat vaikuttavat tekijät radioaaltojen etenemiseen sisätiloissa on 

rakennuksen materiaalit, sisätilojen rakenteet, taajuus, ihmiset, ja mitä reittejä pitkin 

radioaalto etenee sisätiloissa. Sisätiloissa radioaallot yleensä monitie-etenevät. 

Radioaaltojen etenemiseen vaikuttaa myös heijastuminen, diffraktiot, sironta, 

häipyminen ja absorptio. Sisätiloissa radioaaltojen etenemistä voidaan kuvata 

parhaiten kattavuudella ja suoritusteholla. Kattavuus tarkoittaa aluetta, jonka lähetetty 

signaali kattaa ja suoritusteho kertoo, millä nopeudella informaatio liikkuu tietyllä 

alueella samanaikaisesti. Kuvassa 3 on esitetty radioaallon eri etenemistapoja. [4] 

 

 

Kuva 3. Radioaallon eri etenemistavat.  
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Radiosignaali voi siis heijastua ympäristössä olevista esteistä ja edetä useita 

eripituisia reittejä pitkin. Matkan varrella signaali menettää osan energiastaan 

esimerkiksi sironnan tai heijastumisen kautta ja saapuu vastaanottajalle viiveellä. 

Monitie-etenemiseksi kutsutaan ilmiötä, jossa eri reittejä pitkin tulevat signaalit 

summataan vastaanotinpäässä yhdeksi signaaliksi. Signaalin voimakkuus riippuu 

niiden komponenttien vaihe-erosta. Ongelma monitie-etenemisessä on symbolin 

keston leveneminen ajan suhteen kanavan viivehajeen vuoksi. Monitiekanavan kaksi 

perusilmiötä ovat häipyminen ja ISI (Intersymbol Interference). [5, 6] 

Monitiekanavan tyypilliset häipymistyypit ovat hidas ja nopea häipyminen. Hidas 

häipyminen kuvaa muutosta vastaanotetun signaalin keskimääräisessä tehossa. Hitaan 

häipymisen muutos riippuu mm. näköesteistä ja maastonmuutoksista. 

Etenemisvaimennukseen perustuvissa malleissa oletetaan, että vaimennus riippuu 

antennien välimatkasta, korkeudesta ja niiden välisestä etenemisympäristöstä, joten 

hidas häipyminen pysyy jokseenkin vakiona tietylle järjestelmälle. Nopea häipyminen 

syntyy, kun vastaanottimella summautuu useaa eri reittiä saapunut signaali. Nopean 

häipymisen aiheuttavat lähettimen, vastaanottimen ja ympäröivien esteiden liike sekä 

radioaallon monitie-eteneminen, mistä johtuu nopean häipymisen satunnaisuus. 

Häipyminen on siis hidasta, jos symbolinopeus siirtotiellä on suurempi kuin 

häipymisen taajuus ja nopeaa, jos symbolinopeus on pienempi kuin häipymisen 

taajuus. Kuvassa 4 on hidas ja nopea häipyminen. [6, 7] 

 

 

Kuva 4. Hidas ja nopea häipyminen. 
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4. LTE 
 

LTE (Long Term Evolution) on neljännen sukupolven (4G) standardi, jonka perustat 

ovat 2G- ja 3G-tekniikassa. LTE syntyi kasvaneen mobiilidatan käytön vuoksi. LTE 

takaa suuret datanopeudet, jotka ovat ylälinkki suuntaan 100 Mb/s ja alalinkki 

suuntaan 50 Mb/s. LTE tarjoaa myös matalan viiveen ja joustavan kaistan käytön 

OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) ja SC-FDMA (Single 

Carrier-Frequency Division Multiple Access) -modulaatioiden ansoista. LTE:ssa 

hyödynnetään yleensä MIMO-tekniikkaa, joka käyttää sekä lähetykseen että 

vastaanottamiseen useita antenneja. Taulukossa 1 on yhteenveto LTE-systeemin 

ominaisuuksista. [8] 

 

Taulukko 1. LTE-systeemin ominaisuudet 

Bandwidth  1.25 – 20 MHz 

Duplexing  FDD, TDD, half-duplex 

FDD 

Mobility  350 km/h 

Multiple access Downlink OFDMA 

Uplink SC-FDMA 

MIMO Downlink 2x2, 4x2, 4x4 

Uplink 1x2, 1x4 

 Downlink 173 and 326 Mb/s for 2x2 

and 4x4 MIMO, 

respectively 

Peak data rate in 20 MHz Uplink 86 Mb/s with 1x2 antenna 

configuration 

Modulation  QPSK, 16-QAM and 64-

QAM 

Channel coding  Turbo code 

Other techniques  Channel sensitive 

scheduling, link adaption, 

power control, ICIC and 

hybrid ARQ 

 

 

LTE-verkko voidaan jakaa neljään päätoimialueeseen: päätelaite UE (User 

Equipment), radioverkko-osa E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Access 

Network), runkoverkko-osa EPC (Evolved Packet Core Network) ja 

palveluntarjoajiin. UE, E-UTRAN ja EPC muodostavat EPS:n (Evolved packet 

System), jonka tehtävä on välittää pakettidataa päätelaitteeseen. Kuvassa 5 on LTE-

verkon arkkitehtuuri. [8,9] 

LTE-verkko on suunniteltu siten, että data liikkuu käyttäjän kautta tukiaseman 

(eNodeB) ja yhdyskäytävien (Seving Gateway) välillä käyttäen X2- ja S1 -liitäntää. 

Kuten kuvasta 5 nähdään, X2-liitäntä kytkee eNB-tukiasemat toisiinsa, mikä 

mahdollistaa suoran kommunikaation eri elementtien välillä.  S1-liitäntä kytkee E-

UTRA:n ja EPC:n toisiinsa.[8,9] 
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Kuva 5. LTE-verkon arkkitehtuuri. 

 

4.1. OFDMA 

OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) -modulointitekniikka on 

kehitetty OFDM-tekniikasta. LTE:ssä OFDMA-tekniikka käytetään alalinkin 

suuntaan eli tukiasemalta päätelaitteelle siirrettävässä tiedonsiirrossa. OFDMA 

mahdollistaa tiedonsiirron useille eri käyttäjille samanaikaisesti. OFDMA:ssa 

tiedonsiirtokaista jaetaan useaan pienempään kanavaan, joilla lähetetään yhtäaikaisesti 

dataa häiritsemättä toisia kanavia. LTE:ssä käytetään alikantoaaltoja, joiden leveys on 

15 kHz ja jokaisen alikantoaallon keskikohdassa muiden alikantoaaltojen tehot ovat 

nollassa. Kuvassa 6 näkyy OFDMA:n käyttäytyminen. Suurimmat edut, mitkä 

OFDMA-tekniikka tuo, on säästynyt kaistanleveys ja mahdollisuus käyttää useita eri 

kaistanleveyksiä. OFDMA:n tuloksena on myös kasvaneella kapasiteetilla varustettu 

kestävämpi systeemi. LTE on standardisoitu kuudelle eri kaistanleveydelle, jotka ovat 

1,4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz ja 20 MHz.[8, 10] 
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Kuva 6. OFDMA. 

 

 

 

4.2. SC-FDMA 

 

SC-FDMA (Single Carrier - Frequency Division Multiple Access) -modulaatiota 

käytetään LTE:ssa ylälinkkisuuntaan eli päätelaitteelta tukiasemalle siirrettävässä 

tiedonsiirrossa. SC-FDMA muistuttaa suuresti OFDMA-tekniikkaa. SC-FDMA-

tekniikka valittiin, koska se yhdistää yhden kantoaallon lähetysjärjestelmän matalan 

PAPR (peak-to-avarage power ratio) -tekniikan ja OFDMA-tekniikan ominaisuudet, 

kuten joustavan taajuusjaon. 

Sekä OFDMA että SC-FDMA modulaatiomenetelmät perustuvat FFT/IFFT-

tekniikkaan. Olennaisin ero tulee esille datan lähetyksessä. SC-FDMA-tekniikka jakaa 

käyttäjän lähettämän datan usealle eri alikantoaallolle, kun OFDMA:ssa käyttäjällä on 

käytössä oma alikantoaalto.  DFT-muunnoksella SC-FDMA:ssa on saavutettu 

selkeästi pienempi tehonkulutus. SC-FDMA-tekniikkaa käytetään optimoimaan 

ylälinkin tehonkulutus, kun OFDMA-tekniikkaa käytetään alalinkin suuntaan 

minimoimaan suurten kaistanleveyksien kompleksisuutta ja mahdollistamaan 

joustavan resurssin jaon. Kuvassa 7 käy ilmi OFDMA- ja SC-FDMA -tekniikoiden 

eroja. [8,10] 

 

 



 

 

15 

 

Kuva 7. OFDMA- ja SC-FDMA-tekniikat taajuustasossa.  

4.3. MIMO 

 

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) -tekniikka on käytännössä välttämätön LTE-

verkoissa. MIMO-tekniikassa hyödynnetään useaa antennia ja vastaanotinta sekä 

tiedon lähetyksessä että vastaanotossa. Useilla antenneilla lähetetyt datavirrat monitie-

etenevät ja saapuvat eri aikaan vastaanottimien eri antenneille. Vastaanottimessa eri 

reittejä tulleet signaalit yhdistetään. MIMO-tekniikka mahdollistaa virheen 

mahdollisuuden pienentämisen sekä eri symboleiden erottamisen samalta 

taajuuskaistalta. Kuva 8 havainnollistaa MIMO-järjestelmää. Lähetinpuoli lähettää 

datavirtaa m määrästä antenneja. Jokainen signaali menee omaa reittiä h pitkin 

vastaanottimelle, jossa n määrä antenneja vastaanottaa signaalit. Lopuksi signaalit 

yhdistetään.[8, 11] 
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Kuva 8. MIMO-järjestelmä. 

 

 

 

4.4. Taajuuskaista 

LTE tukee sekä aika- että taajuusjakoista tekniikkaa. Aikajakoisessa TDD (Time 

Divison Duplexing) -menetelmässä ylälinkki on erotettu alalinkistä jakamalla signaali 

eri aika-alueisiin samalla taajuuskaistalla. Taajuusjakoisessa FDD (Frequency Divison 

Duplexing) -menetelmässä lähetin ja vastaanotin toimivat eri kantotaajuuksilla. 

Signaalin yksi osa on varattu ylälinkille ja toinen osa alalinkille. TDD-tekniikassa on 

siis sama 5 MHz:n aikajaoteltu kaista sekä ylälinkki- että alalinkkisuuntaan, kun 

taajuusjakoisessa kantoaallolle käytetään erikseen 5 MHz:n kaistaa molempiin 

suuntiin. Suomessa operaattorit käyttävät TDD-tekniikkaa. [12] Taulukossa 2 on 

suomalaisten operaattoreiden käyttämät LTE-taajuuskaistat ala- ja ylälinkkisuuntaan. 

Taulukosta huomataan, että 800 MHz:n taajuusalueesta jokainen operaattori on saanut 

vain 10 MHz:n taajuuskaistan käytettäväksi, mikä ei riitä maksimoimaan LTE-kaistan 

datanopeutta. [8, 12] 
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Taulukko 1. Taajuuskaistat Suomessa  

Tukiaseman 

vastaanottokaista (MHz) 

Tukiaseman lähetyskaista 

(MHz) 

Operaattori 

832,0 – 842,0 791,0 – 801,0 DNA 

842,0 – 852,0 801,0 – 811,0 TeliaSonera 

852,0 – 862,0 811,0 – 821,0 Elisa 

1710,1- 1734,9 1805,1 - 1829,9 TeliaSonera 

1735,1 - 1759,9 1830,1 - 1854,9 DNA 

1760,1 - 1784,9 1855,1 - 1879,9 Elisa 

2500,0 - 2520,0 2620,0 - 2640,0 DNA 

2520,0 - 2545,0 2640,0 - 2665,0 TeliaSonera 

2545,0 - 2570,0 2665,0 - 2690,0 Elisa 

2570,0 - 2620,0 2570,0 - 2620,0 Ukkoverkot 

 

4.5. Signaalin ominaisuudet 

Ennen kuin voidaan puhua mitattavista suureista ja vertailla mitattavia asioita, on 

tiedettävä, millainen on hyvä signaali ja mitkä ovat hyvän signaalin ominaisuudet. 

Tärkeimpinä ominaisuuksina signaalille ovat sen voimakkuus sekä laatu. Signaalin 

voimakkuutta mittauksissa kuvataan parametreilla RSSI (Received Signal Strenght 

Indicator) ja RSRP (Reference Signal Received Power). Signaalin laatua LTE-

mittauksissa kuvaavat parametrit RSRQ (Received Signal Received Quality), SNR 

(Signal to Noise Ratio) ja SINR (Signal to Interference-plus-Noise Ratio). 

4.5.1. Signaalin voimakkuus 

Mittauksissa signaalin voimakkuutta tutkitaan parametreilla RSSI ja RSRP. RSSI on 

päätelaitteen vastaanottaman signaalin voimakkuuden mittari. Kuvassa 9 on signaalin 

voimakkuutta kuvaava diagrammi. RSSI-parametrilla ilmaistaan myös 

matkapuhelimissa kentän voimakkuutta. LTE-alalinkki on jaettu alikantoaaltoihin. 5 

MHz:n kaistanleveys alalinkissä koostuu 300 alikantoaallosta, joista joka kolmas 

kantaa referenssisignaalia. RSSI-parametria käytetään yleensä vanhemmissa 

teknologioissa kuten GSM:ssä, jolloin koko signaalin tehoa integroidaan kanavan 

päästökaistaan. LTE-mittauksissa otetaan huomioon kaikki alikantoaallot, joten RSSI 

riippuu alikantoaaltojen aktiivisuudesta. [13, 14] 
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Kuva 9. Arvio signaalin voimakkuudesta RSSI:n avulla. 

 

RSRP kertoo vastaanotettujen resurssielementtien vertailusignaalien 

keskiarvotehon, ja se on kehitetty LTE-mittauksia varten. RSRP laskee signaalin tehon 

keskiarvon jokaiselta referenssisignaalilta koko päästökaistalta. Kuten aiemmin 

mainittiin, 5 MHz:n kaistanleveydellä on 100 referenssisignaalia. RSRP-mittaus ottaa 

huomioon vain yhden referenssisignaalin.  

RSRP on parempi parametri, kun tarkastellaan signaalin voimakkuutta tietyltä 

sektorilta. RSSI on hyvä mittausparametri LTE-mittauksissa, koska se kattaa koko 

LTE-alueen. Logaritmisen asteikon vuoksi RSSI antaa noin 20 dB vahvemman 

signaalin kuin RSRP, joten mittaustuloksia tarkasteltaessa on muistettava kääntää 

RSRP-mittauksen tulokset vastaamaan RSSI-mittauksia. Taulukossa 3 on arvio 

signaalin laadusta käyttäen RSRP-parametria. [14, 15] 

 

Taulukko 2. Arvio signaalin voimakkuudesta RSRP:n avulla 

RSRP (dBm) Arvosana Kommentti 

-50…-65 1 (Erinomainen) Erinomainen vastaanotto. 

-65…-80 2 (Hyvä) Hyvät, riittävät vastaanotto-olosuhteet. 

-80…-95 3 (Tyydyttävä) Ei täydellinen, mutta stabiiliin yhteyteen 

riittävät. 

-95…-110 4 (Välttävä) Vielä riittävät vastaanotto-olosuhteet, mutta 

nopeusrajoitettu. 

-110…-125 5 (Huono) Huono, yhteys vaikea muodostaa. 

-125…-140 6 (Puutteellinen) Todella huono, yhteyttä ei voi muodostaa. 

 

4.5.2. Signaalin laatu 

Signaalin laatua mittauksessa tutkitaan RSRQ-, SINR- ja SNR-parametreilla. RSRQ 

mittaa vastaanotetun referenssisignaalin laatua perustuen RSRP:n ja RSSI:n 

suhteeseen ja resurssilohkojen lukumäärään. RSRQ watteina voidaan laskea kaavalla 

(1), missä N on resurssilohkojen lukumäärä. Taulukossa 4 on arvio signaalin laadusta 

käyttäen RSRQ-parametria. [16] 
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𝑅𝑆𝑅𝑄 =

RSRP

𝑅𝑆𝑆𝐼
× 𝑁 

 
(1) 

 

Taulukko 3. Arvio signaalin laadusta RSRQ:n avulla 

RSRQ (dB) Arvosana Kommentti 

-3 1 (Erinomainen) Optimaalinen yhteys, ei häiriöitä. 

-4…-5 2 (Hyvä) Häiriöitä on olemassa, mutta niillä ei ole 

vaikutusta. 

-6…-8 3 (Tyydyttävä) Häiriöillä lievä vaikutus yhteyteen. 

-9…-11 4 (Välttävä) Häiriöillä huomattava vaikutus yhteyteen. 

-12…-15 5 (Huono) Häiriöillä suuria haittavaikutuksia yhteyteen, 

yhteys todella epästabiili. 

-16…-20 6 (Puutteellinen) Häiriöillä todella suuria vaikutuksia yhteyteen, 

toimivaan yhteyteen ei ole mahdollisuuksia. 

 

 

 

 

SINR-arvo ilmaisee signaalin tehon suhdetta taustakohinan ja muista soluista 

aiheutuvaan häiriöön. SINR-arvoon vaikuttavat esimerkiksi eri häiriöt, kaistanleveys 

ja laitteen kohinaluku. SINR-arvoa käytetään yleisesti osoittamaan signaalin laatua. 

Taulukossa 5 on arvio signaalin laadusta käyttäen SINR-parametria. [17] 

 

 

 

Taulukko 4. Arvio signaalin laadusta SINR:n avulla 

SINR (dB) Arvosana Kommentti 

40…20 1 (Erinomainen) Erinomaiset olosuhteet, lähes häiriötön. 

19…10 2 (Hyvä) Hyvä ja stabiili signaali, lähes häiriötön. 

9…5 3 (Tyydyttävä) Riittävä yhteys, signaalin lievää heikentymistä. 

4…0 4 (Välttävä) Juuri riittävä yhteys, yhteysongelmat 

mahdollisia. 

-1…-5 5 (Huono) Häiriöt dominoi, yhteys epävakaa ja yhteyden 

muodostaminen vaikeaa. 

-5…-12 6 (Puutteellinen) Häiriöt hallitsevat hyötysignaalia, datayhteyden 

muodostaminen käytännössä mahdotonta. 
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5. MITTAUKSET 
 

Mittaukset suoritettiin Oulun yliopiston Langattoman tietoliikenteen keskuksessa 

kahtena eri päivänä kello 10 ja 11 välillä. Ensimmäisenä päivänä tukiasemissa 

käytettiin Pulse Finland Oy:n antenneja ja toisena päivänä tukiasemiin vaihdettiin 

Oulun yliopiston omat 2600 MHz:n taajuudella toimivat liuska-antennit. 

Lähtöolettamus oli, että Pulsen antenneilla saataisiin paremmat mittatulokset. 

Mittaukset suoritettiin käyttämällä Anite Finland Ltd:n NemoHandy-sovellusta, joka 

oli asennettu Samsung Galaxy S5 -matkapuhelimeen. Matkapuhelin pakotettiin 

käyttämään 2600 MHz:n kaistaa. Matkapuhelin asetettiin siirrettävälle rullatasolle, 

jota liikutettiin määritetyille mittauspisteillä. Mittauspisteillä matkapuhelin oli tasolla 

liikkumatta noin 1,5 minuuttia, jotta mittaustuloksista saataisiin mahdollisimman 

stabiilit. Kuvasta 10 nähdään mittauksissa kävelty reitti vihreällä viivalla piirrettynä ja 

mittapisteet punaisena pallona. Tukiasemien paikat ovat kartassa merkitty kirjaimilla 

A, B, C ja D. Mittauspisteet ovat valittu jokaisen tukiaseman alta sekä laidoilta. 

Vertailun vuoksi mittauksia suoritettiin myös kahdessa huoneessa. Lopuksi 

NemoHandy-sovelluksesta saadut tulokset analysoitiin Aniten Analyzer-työkalulla. 

 

 

Kuva 10. LTE-mittausten reitti ja mittapisteet. 

 

Mittauksissa tarkasteltiin signaalin laatua sekä sen voimakkuutta tutkimalla 

parametreja RSSI, RSRQ, RSRP ja SNR. Mittauksissa otettiin selvää, miten tulokset 

eroavat käytettäessä Pulsen antenneja ja yliopiston omia liuska-antenneja. 

Lähtökohtana oletettiin, että parhaat tulokset tulevat kuvan 10 kartan keskellä, johon 

tukiasemat vaikuttavat eniten. Huonoimmat tulokset oletettiin tulevan kartan oikeassa 

yläkulmassa, koska kyseiseen pisteeseen tukiasemat vaikuttivat vähiten. 

Ensimmäisessä mittauksessa tukiasemassa D käytettiin Pulsen suunnattavaa wedge-
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antennia, jonka vaikutus kyseiseen pisteeseen lähimpänä tukiasemana oletettiin olevan 

heikko, koska suuntaus oli asetettu tukiaseman A suuntaan. 

5.1. Mittaukset käyttäen Pulse Finland Oy:n antenneja 

Ensimmäiset mittaukset suoritettiin 23.2.2016 kello 10 ja 11 välillä. Käytössä oli neljä 

tukiasemaa, joissa käytettiin Pulsen antenneja. Kuvan 10 kartan A- ja B-tukiasemien 

antennit olivat tyypiltään MIMO-antenneja, C-tukiaseman antennit olivat UCC (Ultra-

Thin Clear Ceiling) -antenneja ja tukiasemassa D käytettiin wedge SISO -antenneja. 

5.1.1. Signaalin voimakkuus 

Mitattavia signaalin voimakkuus -parametreja olivat RSSI ja RSRP. Kuvasta 11 

nähdään RSSI-mittaukset sijoitettuna kartalle ja kuvasta 13 vastaavat mittaukset 

RSRP-parametrille. Kuvasta nähdään mittauspisteet sekä kohdat, joissa tukiasema on 

vaihtanut solua. Kuvasta 11 nähdään yli -60 dBm RSSI-arvot vihreänä, alle -80 dBm 

RSSI-arvot punaisena ja näiden väliin jäävät arvot keltaisena. Kuvan 13 vihreä väri 

kuvaa yli -80 dBm arvoja, punainen alle 100 dBm arvoja ja niiden väliin jääviä arvoja 

kuvataan keltaisella. Havaitaan, että parhaat signaalin voimakkuudet ovat kartan 

keskellä, kun huonoimmat löytyy kartan oikeasta neljänneksestä. Seinien vaikutus 

mitattaviin arvoihin nähdään tarkasteltaessa huoneissa tehtyjä mittauksia.  

Wedge-antennin suuntaavuus herätti mielenkiinnon, koska antenni oli suunnattu 

kuvan 11 kartasta katsottuna vasemmalle. Signaalin voimakkuuden voimistumisen 

sijaan havaitaan kuitenkin suurta signaalin heikentymistä siirryttäessä antennin 

suuntaukseen päin. Tukiasema päätettiin ottaa tarkempaan tarkasteluun ja havaittiin, 

että käytössä oli viallinen RF-kaapeli. Vian korjauksen myötä wedge-antennin 

suuntaus saatiin mittatulosten perusteella vastaamaan sen ominaisuuksia. Kuvasta 12 

nähdään viankorjauksen jälkeen mitatut RSSI-arvot.  

 

 



 

 

22 

 

Kuva 11. RSSI-mittaukset. 

 

 

Kuva 12. Wedge-antennin suuntaavuus 
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Kuva 13. RSRP-mittaukset 

 

5.1.2. Signaalin laatu 

Signaalin laatua mitattiin RSRQ- ja SNR-parametreilla, joiden käyttäytyminen 

nähdään kuvista 14 ja 15. Kuvassa 14 on RSRQ-mittaustulokset ja huomataan, että 

lähes koko mittausten ajan RSRQ-arvo on yli -8 dBm. Nähdään, että parhaat arvot ovat 

tukiasemien välittömässä läheisyydessä. Kuvan 14 SNR-arvot seuraavat edellä 

tutkittuja parametreja. Kartan keskivaiheilla oleva alle 15 dB kohta johtunee 

tukiaseman solun vaihdosta ja siitä aiheutuvasta hetkellisestä signaalikohinasuhteen 

heikentymisestä. 

 

 

Kuva 14. RSRQ-mittaukset. 
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Kuva 15. SNR-mittaukset. 

5.2. Mittaukset käyttäen liuska-antenneja 

Mittaukset liuska-antenneilla antoi vertailukohtaa Pulsen antenneilla tehtyyn 

ensimmäiseen mittaukseen. Toinen mittaus suoritettiin 29.2.2016 suurin piirtein 

samaan kellon aikaan kuin ensimmäinen mittaus, jotta saataisiin mahdollisimman 

vertailukelpoiset mittaukset. Toisessa mittauksessa kuljettiin sama reitti tehden 

mittaukset samoissa mittapisteissä. Mittauksessa vain tukiasemien antennit vaihdettiin 

2600 MHz:n taajuudella operoiviksi liuska-antenneiksi. 

 

5.2.1. Signaalin voimakkuus 

Tutkittavina parametreina signaalin voimakkuudelle olivat edelleen RSSI ja RSRP, 

jotka käyvät ilmi kuvista 16 ja 17. Mittausrajat ovat edelleen samat kuin 

ensimmäisessä mittauksessa. Havaitaan, että signaalin voimakkuus on huonontunut, 

mikä nähdään keltaisen ja punaisen värin lisääntyneestä määrästä. Varsinkin -80 dBm 

alemmat arvot RSSI-arvojen mittauksissa ovat lähes kaksinkertaistuneet. 

Huomioitavaa on, että kahdessa huoneessa tehtyjen mittausten signaalin 

voimakkuudet heikentyivät huomattavasti verrattaessa samassa kohtaa käytävällä 

tehtyyn mittaukseen. Huoneet, joissa tehtiin mittaukset, nähdään kuvan 16 kartan C-

tukiaseman oikealla puolella ja D-tukiaseman vasemmalla puolella. 
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Kuva 16. RSSI-mittaukset 

 

 

Kuva 17. RSRP-mittaukset 

 

5.2.2. Signaalin laatu 

Signaalin laatua mitattiin samoilla parametreilla. RSRQ- ja SNR-mittaukset näkyvät 

kuvista 18 ja 19. Havaitaan, että signaalin laatu ei ole muuttunut juuri ollenkaan 

ensimmäiseen mittaukseen verrattuna. Prosenttiosuudet parametrien eri rajoille ovat 

lähes samoja. Heikoin signaalin laatu mitattiin kartan oikeaan yläkulmaan, mikä vastaa 

alkuolettamuksia ja edellä mitattuja mittauksia. 
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Kuva 18. RSRQ-mittaukset 

 

Kuva 19. SNR-mittaukset 
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5.3. Tulosten yhteenveto 

Mittausten tuloksien vertailuun ja arviointiin pitää ottaa huomioon mittausolosuhteet. 

Vaikka olosuhteet pyrittiin pitämään mahdollisimman vakaana ja samanlaisina 

molemmissa mittauksissa, löytyy mittajaksoilta eroavaisuuksia. Esimerkiksi 

mittausten aikana ohi kulkeneet ihmiset, käytävillä olevat hetkelliset esteet sekä 

verkon sen hetkinen käyttö vaikuttavat mittaustuloksiin. Edellä mainittujen muuttujien 

vaikutukset tämän työn mittauksiin ovat kuitenkin sen verran epäolennaisia, että 

mittauksia voidaan hyvin verrata toisiinsa. 

Lähtökohtana oletettiin, että ensimmäisellä mittauskerralla käyttäen Pulsen 

antenneja, mittatulokset olisivat paremmat. Mittatuloksista käy selväksi, että etenkin 

signaalin voimakkuuksissa eri mittauskerroilla oli eroja ensimmäisen mittauksen 

hyväksi. Kun signaalin voimakkuutta mitattiin huoneissa, havaittiin, että Pulsen 

antenneilla signaalin voimakkuus vaihteli vähemmän kuin liuska-antenneilla tehdyissä 

mittauksissa verrattuna samassa kohdassa käytävällä tehtyihin mittauksiin. Pulsen 

antennit olivat siis tässäkin tapauksessa luotettavampia kuin liuska-antennit. Hieman 

yllättävää oli signaalin laadun pysyminen suurin piirtein samana molemmilla 

mittauskerroilla.  

Mielenkiintoista oli havaita, kuinka suuresti pienet viat vaikuttavat antenneissa. 

Tutkittaessa wedge-antennin suuntaavuutta on helppo huomioida, kuinka herkkiä 

systeemejä antennit ovat. 
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6. YHTEENVETO 

 

Tässä työssä tutkittiin Oulun yliopiston Langattoman tietoliikenteen keskuksen 5G-

testiverkon signaalin laatua LTE-mittauksilla. Mittaukset suoritettiin kahteen 

otteeseen vaihtaen mittausten välillä tukiasemien antenneja. Mittauksissa käytettiin 

apuna Anite Finland Ltd:n NemoHandy- ja Analyzer-työkaluja. 

Mittauksissa tutkittiin signaalin voimakkuutta ja laatua tarkastelemalla parametreja 

RSSI, RSRQ, RSRP ja SNR. Oletusarvona oli, että ensimmäisellä mittauskerralla 

tukiasemissa käytetyissä Pulse Finland Oy:n antenneilla saavutettaisiin paremmat 

laatu- ja voimakkuustulokset kuin toisessa mittauksessa käytetyillä liuska-antenneilla.  

Signaalin voimakkuus ja laatu riippuvat mm. mittaustilassa olevista rakenteellisista 

esteistä, ihmisistä ja seinien materiaaleista. Edellä mainitut esteet vaikuttavat suuresti 

radioaallon etenemiseen. Myös monitie-eteneminen on suuressa roolissa, kun 

puhutaan signaalin laatuun ja voimakkuuteen liittyvistä tekijöistä.  

Lopputuloksena saatiin, että alkuolettamus piti paikkansa, vaikkakin 

mittauskertojen tulokset erosivat toisistaan luultua vähemmän.  
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