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Niskala S. (2016) Signaalinlaadun vaikutus energiankulutukseen 3G- ja 4G-

verkoissa. Oulun yliopisto, sähkötekniikan koulutusohjelma. Kandidaatin tutkielma 

28 s. 

TIIVISTELMÄ 

 

Tutkielmassa käydään läpi signaalin laadun sekä käytettävän verkon (3G, 4G) 

vaikutusta päätelaitteen energiankulutukseen. Tutkielman painopisteenä on 

verrata puhelimen energiankulutusta erittäin huonon, erittäin hyvän ja näiden 

välillä olevalla signaalin voimakkuudella. Tämän lisäksi vertauskohteena on sekä 

3G- että LTE verkkojen välinen energiankulutus. Tutkielmassa käydään tarkasti 

läpi mitatut energiankulutukset eri signaalin laaduilla ja eri verkoilla. Huonolla 

signaalin laadulla on suuri vaikutus energiankulutuksen kannalta ja se tulee esiin 

varsinkin 3G-verkossa. Tuloksia voidaan soveltaa esimerkiksi suunnitellessa 

3G/4G-verkon tukiasemien sijaintia. 

 

Avainsanat: 3G, 4G, LTE, energiatehokkuus, signaalinvoimakkuus 
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Niskala S. (2016) The effect of signal quality on energy consumption in 3G and 

4G telecommunication networks. University of Oulu, Degree Programming in 

Electrical Engineering. Bachelor’s Thesis 28 p. 

ABSTRACT 

 

This project demonstrates the impact of signal quality and used 

telecommunications network (3G, 4G) on the energy consumption of a mobile 

phone. The focus of this project is to compare the energy consumption of a mobile 

phone with different signal qualities. Measured signal qualities are ranked: bad, 

ok and good. In addition, the effects in energy consumption between 3G and LTE 

are also measured in this project. The project reviews measured energy 

consumptions and shows how the energy consumption is affected when the signal 

is varying in quality. When the quality of signal is low, energy consumption will 

raise up. This happens especially in 3G network. The results can be applied to, 

for example, when planning the locations of 3G/4G network base stations. 

 

Keywords: 3G, 4G, LTE, energy efficiency, signal quality   
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ALKULAUSE 

 

Tutkielma on tehty johtuen omasta mielenkiinnosta aiheeseen, joka juontuu 7 vuoden 

työhistoriasta Elisa Oyj:n palveluksessa. Oman mielenkiinnon lisäksi CWC-NS-

tutkimusryhmän Celtic+ CONVINcE-projektissa oli tarvetta selvittää 

signaalinvoimakkuuden vaikutusta viestinnän energiankulutukseen käytännön tasolla. 

 

 

Oulu, tammikuu 15. 2017 

 

 

Miro Sebastian Niskala 
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 

 

 

3G   ”Third Generation”, WCDMA tekniikalla toteutettu 

tietoliikenneverkko joka on LTE:n edeltäjä.  

 

dBm 

 

  Yksikkö jolla signaalinvoimakkuus määritellään, 

desibelimilliwatti.  

 

LTE    Long Term Evolution, verkkotekniikka joka tunnetaan paremmin 

4Gnä. 

 

mW    Milliwatti, tehon yksikkö. 

 

OFDMA 

   

  Orthogonal Frequency-Division Multiple Access, 

modulaatiomenetelmä jossa tietyille käyttäjille jaetaan tietty 

joukko alikantoaalloista. 

 

PAPR      Peak-to-average Power Ratio, signaalin huippu jaettuna 

signaalin neliöllisellä keskiarvolla. 

 

RLC    Radio Link Control 

 

RNC  Radio Network Control 

 

RRC 

 

SC-FDMA  

 

WCDMA 

 

  

Radio Resource Control 

 

Single Carrier Frequency-Division Multiple Access 

 

Wideband Code Division Multiple Access 
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1. JOHDANTO 
 

Älypuhelinten käyttö on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina. Internetin käyttö 

matkapuhelimella on nykyään arkipäivää. Suomessa 69 prosenttia 16-74 vuotiaista 

käyttivät internetiä matkapuhelimella vuonna 2015 [1]. Laitteita ostaessa kuluttajat 

arvostavat yhä enemmän pienempiä laitteita. Tämä luo tuotekehityksessä ongelmia, 

koska kaikki komponentit pitäisi saada mahtumaan pieneen tilaan. Nykyajan 

matkapuhelimissa riittävän pitkä akunkesto on tärkeä vaatimus, mutta johon on vaikea 

päästä [2 s. 15 - 16]. Syinä siihen on akkujen koko- ja hintarajoitukset ja se, että 

matkapuhelimien yhä kehittyneemmät laitteet ja sovellukset vaativat enemmän 

energiaa [2 s. 15 - 16]. 

Valmistajat kehittävät jatkuvasti energiatehokkaampia komponentteja joilla 

saadaan energiankulutus pysymään matalampana. Tiedonsiirto on haastavampi 

ongelma laitevalmistajan kannalta, sillä sekä 3G- että LTE verkkojen dataliikenteen 

aiheuttamaan energiankulutukseen on pelkillä komponenttien suunnittelulla vaikea 

saada muutosta. Tämä johtuu 3G- ja 4G-verkkojen ominaisuuksista. Huonolla 

signaalin voimakkuudella puhelimen täytyy käyttää huomattavasti enemmän energiaa. 

Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että puhelimen täytyy käyttää suurempaa lähetystehoa 

saadakseen tukiasemaan yhteyden. Lisäksi siirtovirheiden aiheuttamat pakettien 

uudelleenlähetykset aiheuttavat energiankulutuksen lisääntymistä. 

Ongelma on suuri esimerkiksi Suomessa, joka on tunnettu harvasta asutuksestaan. 

Koska operaattorit eivät ole valtion omistuksessa vaan voittoa tavoittelevia yrityksiä, 

täytyy liiketoiminnan olla kannattavaa. Varsinkin pohjoisessa välimatkat ovat pitkiä 

ja käyttäjiä vähän, joten operaattoreiden ei yksinkertaisesti ole kannattavaa panostaa 

kalliisiin lähetinmastoihin. Tästä johtuen syrjäseuduilla asuvat älypuhelimen käyttäjät 

ovat jatkuvasti huonon signaalin voimakkuuden armoilla. Suomessa suurimmat 

operaattorit ovat Sonera, DNA ja Elisa. Kuvassa 1 on esitetty Soneran, DNA:n ja 

Elisan 3G-verkkojen kantavuusalue. Kuvasta huomataan, että jokaisella operaattorilla 

on paljon katvealueita varsinkin Lapissa. 

 

 

Kuva 1. Soneran [3], DNA:n [4] ja Elisan [5] 3G-verkkojen peittoaluekartat. 
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Signaalin laatuun vaikuttaa myös muut olosuhteet. Suomen metsät ovat tiheitä, joten 

varsinkin kesäisin, kun lehdet ovat puissa, ne aiheuttavat signaalin heikkenemistä. 

Rakennuksista tehdään energiatehokkaita ja äärettömän tiiviitä, joten myös 

asumismuoto vaikuttaa signaalinvoimakkuuteen. Esimerkiksi uusien talojen paksut 

seinät ja selektiivilasit aiheuttavat signaalin heijastumista ja pahimmassa tapauksessa 

signaali ei näitä edes läpäise. 

Tutkielman aiheena on nyt siis mitata miten huono signaalin laatu vaikuttaa 

energiankulutukseen käytännössä. Tutkimuksessa lähetetään ja vastaanotetaan eri 

kokoisia paketteja eri lähetysväleillä. Mittaukset tehdään käyttäen Monsoon Solutions 

Inc. valmistamaa Power Monitoria, Power Tool ohjelmistoa ja Samsung Galaxy S5 

puhelinta. 
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2. TEORIA 
 

2.1. 3G-verkko 

 

3G-verkko toteutetaan Suomessa WCDMA (Wideband Code Division Multiple 

Acces) tekniikalla. WCDMA on hajaspektri modulaatiotekniikka, joka käyttää 

kanavia, joiden kaistanleveys on paljon suurempi kuin siirrettävän datan [6]. Sen 

sijaan, että jokaiselle käyttäjälle olisi annettu juuri ja juuri riittävän kokoinen 

taajuuskaista, on koko saatavilla oleva taajuuskaista kaikkien käyttäjien käytettävissä 

[6]. Eri käyttäjät erotellaan toisistaan yksilöllisellä koodilla. Erottelu tehdään Direct-

Sequence Spread Spectrum (DS-SS) tekniikalla eli signaali kerrotaan 

valesatunnaisella hajoituskoodilla (scrambling code). Vastaanottimessa nämä 

puretaan takaisin korrelaatiofunktioiden avulla. 

Energiankulutukseen 3G-verkossa vaikuttaa suurimmaksi osaksi radiolähetin 

joka on operaattorin puolelta määritelty radioliikennekontrollerilla (RNC). RNC 

käyttää protokollina radiolähdekontrolleria (RRC) ja radiolinkkikontrolleria (RLC). 

RRC sisältää kolme eri tilaa: Lepotila (IDLE) ja vaihtoehtoinen hakukanava 

(CELL_PCH), ”varattu kanava” (CELL_DCH) ja ”etuoikeus kanava” 

(CELL_FACH). IDLE ja CELL_PCH ovat matalan energiankulutuksen tiloja, joilla 

on pitkä vasteaika. CELL_DCH tila on maksimisuorituskyvyn tila minimiviiveellä, 

mutta tilalla on suuri energiankulutus. CELL_FACH tilassa energiankulutusta on 

pienennetty alentamalla suorituskykyä verrattuna CELL_DCH tilaan. [2 s. 47 - 48] 

Siirto IDLE-tilasta datan siirtotiloihin vaatii asetusajan. Energiaa, joka kuluu 

tämän asetusajan aikana, kutsutaan ”ramp energyksi”. Onnistuneen datansiirron 

jälkeen radio linkki jää hetkeksi datansiirtotilaan odottaen myöhempiä datansiirtoja 

ennen kuin palaa takaisin lepotilaan. Tämän ”odottelun” viemää energiaa kutsutaan 

”tail energyksi”. Vaihdoksia tilojen välillä kontrolloidaan käyttäen 

inaktiivisuusajastimia ja RLC-datapuskurikynnyksiä jotka ovat asetettu operaattorin 

toimesta. [2 s. 48] 

Kuvassa 2 esitetään tehonkulutus esimerkkinä siirrosta 3G-verkossa. Kuva 

sisältää myös tilakoneen joka kuvaa eri tiloja ja tilasiirtoja niiden välillä. 
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Kuva 2. Tehonkulutus ja tilakone 3G-verkossa [2 s. 48]. 

 

2.2. 4G-verkko 

 

4G-verkko, joka tunnetaan myös nimellä LTE-verkko (Long Term Evolution), 

toteutetaan Suomessa OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 

tekniikalla, jossa peräkkäiset informaatiobitit jaetaan rinnakkaisille kantoaalloille. 4G-

verkossa alalinkissä käytetään OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple 

Acces) tekniikkaa ja ylälinkissä SC-FDMA (Single-Carrier Frequency Division 

Multiple Acces) tekniikkaa. Syy, miksi 4G-verkossa käytetään ylä- ja alalinkeissä eri 

tekniikkaa, johtuu energiankulutuksesta ja siitä, että ylälinkissä tarvitaan vähemmän 

tiedonsiirtokapasiteettia mobiililaitteiden käyttötavasta johtuen. Yleensä 

mobiililaitteilla kulutetaan enemmän dataa kuin luodaan. OFDMA-modulaatio vie 

huomattavasti enemmän tehoa kuin SC-FDMA modulaatio. Tämän takia ylälinkissä, 

eli datan siirrossa laitteesta tukiasemaan, käytetään SC-FDMA tekniikkaa. SC-FDMA 

tekniikan etuna on matala Peak to Average Ratio (PAPR), jonka ansiosta tehonkulutus 

on pienempi. [7] 

Energiankulutuksessa 4G-verkon peruselementit ovat melko samanlaiset 3G-

verkon kanssa, mutta tehonsäästömekanismi on monimutkaisempi. 4G-verkossa RRC 

tarjoaa kolme eri päätilaa jotka ovat RRC_IDLE, RRC_CONNECTED ja 

RRC_DORMANT. RRC_IDLE tilassa radio on matalan tehon tilassa, jolloin se 

ainoastaan seuraa ohjausliikennettä. RRC_CONNECTED tilaa käytetään datan 

lähettämiseen tai seuraamaan tulevaa dataa. Tässä tilassa verkon resurssit ovat varattu 

laitteelle antaen maksimisuorituskyvyn minimiviiveellä, mutta suurella 

energiankulutuksella. RRC_DORMANT tilalla on seuraavat alitilat: Lyhyt ja pitkä 

DRX eli ajoittainen vastaanotto (Short Discontinuous Reception, Long Discontinuous 

Reception). RRC_Dormant on tila, jossa erityisiä verkon resursseja ei ole varattu 

laitteelle. [2 s. 48 - 49] 
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4G-verkossa langaton radio on suurimman osan ajasta pois päältä säästääkseen 

energiaa. Se kytketään kuitenkin jaksoittain päälle tulevan liikenteen varalta. Lyhyellä 

DRX:llä jaksonaika on lyhyt ja se tarjoaa nopeamman vasteajan. Pitkällä DRX:llä on 

taas pitkä jaksonaika, jolloin energiankulutus pysyy matalana. Tilan siirto 

RRC_CONNECTED tilasta RRC_IDLE:en tapahtuu läpi lyhyen ja pitkän DRX tilan. 

DRX ajastimen arvot voidaan säätää tulevan liikenteen mallin mukaan. DRX 

ajastimen arvojen säätämisen tekee operaattori. [2 s. 49] 

Tyypillinen siirtymisen kesto RRC_CONNECTED tilasta pitkään DRX:ään on 

vain muutama sekunti. Tämä parantaa merkittävästi 4G-verkon energiankulutusta 

verrattuna 3G-verkkoon, varsinkin hajanaisen signaaloinnin skenaarioissa. Lisäksi 4G 

tarjoaa paremman energia per bitti -suhteen huolimatta RRC_CONNECTED tilan 

suuremmasta energiankulutuksesta. [2 s. 49] 

Kuvassa 3 esitetään tehonkulutus esimerkkinä siirrosta 4G-verkossa. Kuva 

sisältää myös tilakoneen joka kuvaa eri tiloja ja tilasiirtoja niiden välillä. 

 

 

Kuva 3. Tehonkulutus ja tilakone 4G-verkossa [2 s. 49]. 
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3. MITTALAITTEISTO 
 

 

Mittauksissa käytettiin Monsoon Solutions inc. valmistamaa Power Monitoria ja 

Power Tool-energiankulutuksen mittaussovellusta. Verkkoliikenne, jolla mittaukset 

mitattiin, luotiin Android-pohjaisella Samsung Galaxy S5 älypuhelimella ja tähän 

asennetulla liikenteengenerointiohjelmistolla. Älypuhelin otti virtansa Power 

Monitorista akun sijaan.       Power Monitor kytkettiin banaanikaapeleilla älypuhelimen 

pinneihin. Tämän jälkeen kännykässä olevasta liikenteengenerointisovelluksella 

asetettiin halutut liikenneparametrit (paketin koko ja lähetysväli). Samaan aikaan 

Power Monitor oli kytketty USB-kaapelilla tietokoneeseen. Halutut mittausparametrit 

asetettiin tietokoneelle asennetusta Power Tool mittaussovelluksesta. 

Mittaussovelluksesta myös seurattiin energiankulutusta. 

3.1. Power Monitor & Power Tool 

 

Monsoon Solutions Inc. on Yhdysvaltalainen tekniikka- ja konsultointipalveluita 

tarjoava yritys [8]. Heidän valmistamansa Power Monitor on laitesuunnitteluun 

tarkoitettu virtalähde, jolla voidaan analysoida pienlaitteiden virrankulutusta ja käyttää 

apuna niiden suunnittelussa (Kuva 4). Mittausparametreja säädetään tietokoneelta, 

johon Power Monitor on kytketty USB-kaapelilla. Power Monitor käyttää 

verkkovirtaa ja muuntaa vaihtojännitteen ohjelmalla asetettuun tasajännitearvoon. 

Pienlaitteelle menevän jännitteen saa asetettua 0-4.2V (voltin) suuruiseksi. 

Mittauksissa on syötetty älypuhelimelle 4.2 voltin jännite. 

Power Monitorin mukana tulee ”Power Tool” sovellus, jota käytetään 

tietokoneella mittausten analysointiin. Kuvassa 5 on esitetty kuva sovelluksesta. 

Sovelluksesta asetetaan haluttu jännite kohdasta ”Vout”. Kun Vout on asetettu 

halutuksi, voidaan laittaa jännitteensyöttö päälle kohdasta ”Enable Vout”. Tämän 

jälkeen pienlaite saa asetetun jännitteen ja mittaukset voidaan aloittaa kohdasta Start. 

Tämän jälkeen näytölle alkaa piirtymään reaaliajassa laitteen kulutusta ajan funktiona, 

joten energiankulutusta voi seurata tarkasti. Power Tool sovelluksella voidaan 

tarkastella joko kulutettua virtaa (mAh) tai kulutettua tehoa (mW). Tämän lisäksi 

saadaan myös automaattitoiminnolla haettua näiden maksimi ja minimi arvot. 
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Kuva 4. Power Monitor. 

 

 

Kuva 5. Power Tool. 

 

 

 



 

 

14 

3.2. Samsung Galaxy S5 & Testisovellus 

 

Mittauksessa käytettiin Android-pohjaista Samsung Galaxy S5 älypuhelinta, joka 

tukee sekä 3G- että 4G-verkkoa. Samsung on eteläkorealainen monialanyritys, joka 

valmistaa muiden elektroniikkalaitteiden lisäksi myös älypuhelimia. Puhelimessa on 

8-ydin prosessori, 5.1 tuuman Full HD näyttö ja 2GB RAM-muisti [9]. 

Älypuhelimessa käytetty Android versio oli Android 6.0.1. 

Puhelimeen asennettiin mittauksissa käytettävä CWC-NT –tutkimusryhmän 

CONVINcE-projektissa kehittämä liikenteengenerointisovellus, jonka avulla voidaan 

lähettää ja vastaanottaa tietyn kokoisia paketteja tietyn väliajoin. Sovellus ja puhelin 

ovat esitetty kuvassa 6. Sovellukseen syötetään ensin kohtaan ”Address” palvelimen 

IP-osoite, johon paketit lähetetään. Tämän jälkeen syötetään vastaanottavan laitteen 

portti kohtaan ”Port”. Tämän jälkeen valitaan parametrit, joilla tietoa lähetetään. ”Odd 

packet size” ja ”Even packet size” kohtiin syötetään lähetettävien pakettien koko 

tavuissa (Byte). ”Odd” ja ”Even” tarkoittavat joka toista pakettikokoa, eli jos 

molemmille laitetaan sama arvo, ovat kaikki lähetetyt paketit samankokoisia. ”Packet 

period” kohdassa asetetaan lähetysväli millisekunteina. Esimerkiksi Kuvassa 6 

asetetuissa parametreissa lähetetään yliopiston serverille 10 tavun paketteja 10 

millisekunnin välein.  

 

 

Kuva 6. Samsung Galaxy S5 & liikenteengenerointusovellus. 

 



 

 

15 

4. MITTAUKSET 

4.1. Mittausjärjestely 

 

Tutkimuksessa mitattiin tehonkulutusta eri signaalinvoimakkuuksilla sekä 3G- että 

4G-verkossa. Ensin valittiin sellaiset arvot voimakkuuksille, joilla mittaukset on 

mahdollista suorittaa. Heikkoa signaalia etsiessä täytyy ottaa huomioon, että mikäli 

signaalinvoimakkuus on liian heikko, ei data enää siirry lähettimestä vastaanottimeen. 

Tämän lisäksi täytyy ottaa huomioon myös signaalin tasaisuus. Signaalia etsittäessä 

tarkistettiin useaan otteeseen, ettei signaalinvoimakkuus heittele esimerkiksi 

ulkopuolisen liikenteen takia.   

Signaalinvoimakkuutta tutkittiin ”Open Signal” nimisellä 

mobiilisovelluksella. Sovelluksen saa ladattua veloituksetta ”Google Play Marketista”. 

Sovellus ilmoittaa tarkasti signaalinvoimakkuuden, vasteajan sekä arvioidun suunnan 

tukiasemaan. Tämän avulla voidaan helposti etsiä missä signaalinvoimakkuus on 

vahvimmillaan. 3G-verkon heikoin signaalivoimakkuus, jolla data siirtyi, oli -105 

desibelimilliwattia (dBm). Tämän alle mentäessä serveri ei vastaanottanut enää 

paketteja ja mittaustulokset eivät olleet todenmukaisia. Tämä signaalinvoimakkuus 

valittiin siis mittauksiin heikoksi signaalinvoimakkuudeksi. 4G-verkolla vastaava 

rajavoimakkuus oli -115dBm, jota heikommalla signaalilla ei serveri kyennyt 

paketteja vastaanottamaan. Tästä tuli siis heikkoa signaalia mitattaessa käytettävä 

signaalinvoimakkuus. Molemmat mittaukset suoritettiin osoitteen Betonimiehenkatu 

1 kellarikerroksessa, josta sopivat signaalinvoimakkuudet löydettiin. 

Hyvä signaali etsittiin käytännön menetelmillä, eli etsittiin mistä vahvin 

signaalinvoimakkuus löytyy. 3G-verkolla paras löytynyt signaalinvoimakkuus oli -

55dBm.  Tismalleen samasta kohdasta löytyi myös 4G-verkon vahvin signaali, joka 

oli -65dBm. Nämä signaalinvoimakkuudet löydettiin Betonimiehenkatu 1 -osoitteen 

4. kerroksen parvekkeelta.  

Tyydyttävä signaalinvoimakkuus etsittiin vahvan ja heikon signaalin väliltä, 

olettaen että signaalinvoimakkuus käyttäytyy lineaarisesti. Myös tyydyttävää 

voimakkuutta etsittäessä hyödynnettiin ”Open Signal” sovellusta. 3G-verkolle löytyi 

sopiva signaalinvoimakkuus osoitteen Revonkuja 1 5. kerroksen huoneistosta. 4G-

verkolle vastaava signaalinvoimakkuus löytyi Betonimiehenkatu 1 4. kerroksen 

huoneistosta. Käytetyt signaalinvoimakkuudet on esitetty desibelimilliwatteina 

taulukossa 1 sivulla 12. 

 

 

  Taulukko 1. Mittauksissa käytetyt signaalinvoimakkuudet. 

  3G 4G 

Vahva signaali (dBm) -55 -65 

Tyydyttävä Signaali (dBm) -80 -90 

Heikko Signaali (dBm) -105 -115 
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4.2. Mittausten suorittaminen 

 

Jokaisella signaalinvoimakkuudella mitattiin sekä lähetyksen että vastaanoton 

kuluttama teho. Tehonkulutus mitattiin jokaisella signaalinvoimakkuudella kolmella 

eri tavukoolla ja neljällä eri lähetysvälillä. Mittausten parametrit esitetään taulukossa 

2. 

 

Taulukko 2. Käytetyt mittausparametrit. 

Tavukoko (tavu) 

Lähetysväli 

(ms) 

10 10 

100 1000 

1000 10000 

  100000 

 

 

Yhden mittauksen kesto oli 3 minuuttia lähetysväleillä 10ms, 100ms ja 1000ms ja 10 

minuuttia lähetysvälillä 100000ms. Mittausajan ollessa pitkä, on puhelin yhteydessä 

verkkoon myös omista syistään. Nämä häiriöt on eliminoitu siten, että 

tehonkulutuksen keskiarvoon on otettu Power Toolista vain ne ajan hetket joissa 

ylimääräistä häiriötä ei näy. Näin saatiin luotettavasti tietoon vain todelliseen pakettien 

siirtoon kuluva teho. Lisäksi laitteessa on kirjauduttu ulos kaikista puhelimen omista 

palveluista eikä siihen ole asennettu ylimääräisiä sovelluksia. 

 

4.3. Tulokset ja analysointi 

 

Tuloksiin otettiin tehonkulutuksen keskiarvot useammasta siirrosta ja vastaanotosta. 

Kuvaajissa on esitetty tehonkulutus eri tavukoilla signaalin voimakkuuden funktiona. 

Tuloksista käy ilmi selkeästi huonon signaalin voimakkuuden vaikutus 

tehonkulutukseen. Keskiverto signaali ei juurikaan muuta tilannetta verrattuna hyvään 

signaaliin. Tehonkulutus hyvän ja keskiverron signaalin välillä on pieni, kun taas 

signaalinvoimakkuuden ollessa huono, nousee tehonkulutus moninkertaiseksi.  

Tuloksista käy myös ilmi 3G-verkon suurin tehonkulutus verrattuna 4G-

verkkoon. Selkeimpänä 3G- ja 4G-verkon väliset erot tehonkulutuksessa näkyvät 

heikolla signaalin voimakkuudella. 
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4.3.1. Vastaanotto 3G-verkossa 

 

Kuvissa 7, 8 ja 9 on esitetty tehonkulutus 3G-verkossa vastaanottamalla eri suuruisia 

paketteja eri lähetysvälillä signaalin voimakkuuden funktiona. Kuvaajista huomataan, 

ettei signaalinvoimakkuus vahvan ja keskiverron välillä aiheuta merkittävää muutosta 

tehonkulutuksessa vastaanottaessa dataa. Esimerkiksi vastaanottaessa 10 tavun 

paketteja sekunnin välein on tehonkulutus hyvällä signaalilla 1086.15mW ja 

tyydyttävällä signaalilla 1044.95 mW. Tyydyttävän signaalin tehonkulutus on 41.2 

mW alhaisempi kuin hyvän signaalin kuluttama teho. Näillä signaalin 

voimakkuuksilla erot tehonkulutukseen tulee esimerkiksi muun dataliikenteen 

määrästä. 

Kun siirrytään heikkoon signaaliin, alkaa tehonkulutus nousta 

eksponentiaalisesti. tehonkulutus moninkertaistuu jokaisella tavukoolla ja 

lähetysvälillä. Vastaanottaessa 10 tavun paketteja pienin tehonkulutuksen nousu 

tapahtuu pitkällä lähetysvälillä. Hyvällä signaalilla tehonkulutus 100s 

vastaanottovälillä on 79.86mW ja heikolla signaalilla 174.15mW. Tällöin suurimman 

osan puhelimen tehonkulutuksesta selittää laitteen viemä valmiustilan virta. Eroista 

tehonkulutukseen tulee kuitenkin selkeämpiä vastaanottaessa isompia, 100 ja 1000 

tavun paketteja, 100s vastaanottovälillä. Silloin tehonkulutus jopa nelinkertaistuu. 

Tämä johtuu siitä, että heikolla signaalin voimakkuudella vastaanottaessa isompia 

paketteja on siirron kesto moninkertainen ja 3G-verkossa vastaanotin jää pitkäksi 

aikaa vastaanottotilaan odottamaan seuraavaa pakettia. 

 

 

 

Kuva 7. Tehonkulutus 3G-verkossa vastaanottaen 10 tavun paketteja eri signaalin 

voimakkuuksilla ja lähetysväleillä. 
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Kuva 8. Tehonkulutus 3G-verkossa vastaanottaen 100 tavun paketteja eri signaalin 

voimakkuuksilla ja lähetysväleillä. 

 

 

 

Kuva 9. Tehonkulutus 3G-verkossa vastaanottaen 1000 tavun paketteja eri signaalin 

voimakkuuksilla ja lähetysväleillä. 
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4.3.2. Vastaanotto 4G-verkossa 

 

Kuvissa 10, 11 ja 12 on esitetty tehonkulutus 4G-verkossa vastaanottamalla eri 

suuruisia paketteja eri lähetysvälillä signaalin voimakkuuden funktiona. Kuten 3G-

verkossa vastaanottaessa, ei 4G-verkossa hyvällä ja tyydyttävällä signaalin 

voimakkuudella ole merkittävää vaikutusta tehonkulutukseen. Myös 4G-verkossa 

vastaanottaessa heikolla signaalin voimakkuudella tehonkulutus kasvaa 

huomattavasti.  

Mielenkiintoisin ero tulee verrattaessa 10 millisekunnin vastaanottoväliä 1s 

vastaanottoväliin heikolla signaalin voimakkuudella. Vastaanottovälin ollessa 10ms 

tehonkulutus on jokaisella pakettikoolla yli 3000mW. Vastaanottovälin pudotessa 1 

sekuntiin putoaa tehonkulutus miltei puoleen. Tämä selittyy 4G-verkon nopealla 

”valmiustilalla”, josta on kerrottu kappaleessa 2. 

4G-verkon nopea vaipuminen valmiustilaan energian säästämiseksi ilmenee 

pidemmillä vastaanottoväleillä. Kun vastaanotetaan paketteja 100 sekunnin 

vastaanottovälillä, ei heikolla signaalin voimakkuudella ja pakettikoolla ole 

merkittävää vaikutusta tehonkulutukseen. 

 

 

 

Kuva 10. Tehonkulutus 4G-verkossa vastaanottaen 10 tavun paketteja eri signaalin 

voimakkuuksilla ja lähetysväleillä. 
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Kuva 11. Tehonkulutus 4G-verkossa vastaanottaen 100 tavun paketteja eri signaalin 

voimakkuuksilla ja lähetysväleillä. 

 

 

 

Kuva 12. Tehonkulutus 4G-verkossa vastaanottaen 1000 tavun paketteja eri signaalin 

voimakkuuksilla ja lähetysväleillä. 
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merkittävää eroa tehonkulutuksessa. Heikolla signaalin voimakkuudella tehonkulutus 

kasvaa jälleen huomattavasti.  

Kuvassa 16 on esitetty keskimääräinen tehonkulutus eri pakettikoolla ja eri 

lähetysväleillä 3G-verkossa. Kuvaajaan on otettu keskiarvo tehonkulutuksista eri 

paketeista ja eri lähetysväleistä. Kuvasta huomataan, että ainoa merkittävä ero 

tehonkulutukseen vastaanottamisen ja lähetyksen välillä tulee hyvällä signaalilla. 

Lähetyksen tehonkulutuksen keskiarvo käytetyillä parametreilla on 798.02mW kun 

taas vastaanottamisen tehonkulutuksen keskiarvo on 729.02 mW. 

 

 

 

Kuva 13. Tehonkulutus 3G-verkossa lähettäen 10 tavun paketteja eri signaalin 

voimakkuuksilla ja lähetysväleillä. 

 

 

Kuva 14. Tehonkulutus 3G-verkossa lähettäen 100 tavun paketteja eri signaalin 

voimakkuuksilla ja lähetysväleillä. 
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Kuva 15. Tehonkulutus 3G-verkossa vastaanottaen 1000 tavun paketteja eri signaalin 

voimakkuuksilla ja lähetysväleillä. 

 

 

Kuva 16. Keskiarvoinen tehonkulutus 3G-verkossa vastaanottaen ja lähettäen. 

 

4.3.4. Lähetys 4G-verkossa 

 

Kuvissa 17, 18 ja 19 on esitetty tehonkulutus 4G-verkossa lähettämällä erisuuruisia 

paketteja eri lähetysvälillä signaalin voimakkuuden funktiona. Kuvaajista huomataan, 

että 4G-verkossa lähettäessä hyvän ja tyydyttävän signaalin voimakkuuksissa 

ainoastaan 10 millisekunnin lähetysvälillä näkyy selkeämpi ero tehonkulutuksessa 

jokaisella tavukoolla. Heikolla signaalin voimakkuudella tehonkulutus kasvaa jälleen 

huomattavasti. 
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 Kuvassa 20 on esitetty keskimääräinen tehonkulutus eri pakettikoolla ja eri 

lähetysväleillä 4G-verkossa. Kuvaajasta käy ilmi, että sekä lähetyksen että vastaanoton 

tehonkulutus on lähes sama. Suurin ero tulee heikolla signaalin voimakkuudella, 

jolloin vastaanoton tehonkulutus on 1619.03mW ja lähetyksen tehonkulutus on 

1552.76mW. 

 

 

 

Kuva 17. Tehonkulutus 4G-verkossa lähettäen 10 tavun paketteja eri signaalin 

voimakkuuksilla ja lähetysväleillä. 

 

 

Kuva 18. Tehonkulutus 4G-verkossa lähettäen 100 tavun paketteja eri signaalin 

voimakkuuksilla ja lähetysväleillä. 
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Kuva 19. Tehonkulutus 4G-verkossa lähettäen 1000 tavun paketteja eri signaalin 

voimakkuuksilla ja lähetysväleillä. 

 

 

Kuva 20. Keskiarvoinen tehonkulutus 4G-verkossa vastaanottaen ja lähettäen. 

 

4.3.5. 3G vs. 4G 

 

Kuvassa 21 on esitetty keskiarvollisesti vastaanoton tehonkulutus sekä 3G- että 4G-

verkossa. Keskiarvot on otettu mittauksissa käytetyistä parametreista. Kuvasta käy 

selkeästi ilmi 3G-verkon suurempi tehonkulutus. Keskiarvollisesti 3G-verkon 

tehonkulutus näillä parametreilla on ollut hyvällä signaalilla 729.02mW, tyydyttävällä 

signaalilla 738.58 ja heikolla signaalilla 2769.34mW. Vastaavasti tehonkulutukset 4G-

verkossa ovat olleet hyvällä signaalilla 669.39mW, tyydyttävällä signaalilla 686.65 ja 
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heikolla signaalilla 1619.03mW. Vastaanotto 3G-verkossa heikolla signaalin 

voimakkuudella on siis kuluttanut tehoa keskimäärin 1.7 kertaa enemmän 

(2769.34mW / 1619.03mW). 

Kuvassa 22 on esitetty keskiarvollisesti lähetyksen tehonkulutus sekä 3G- että 

4G-verkossa. Tästäkin kuvaajasta käy ilmi 3G-verkon suurempi tehonkulutus. Lähetys 

3G-verkon mittauksissa on keskiarvollisesti kuluttanut tehoa hyvällä signaalilla 

798.02mW, tyydyttävällä signaalilla 744.12mW ja heikolla signaalilla 2775.36mW. 

Vastaavat tehonkulutukset lähetykselle 4G-verkossa ovat olleet hyvällä signaalilla 

660.06mW, tyydyttävällä signaalilla 687.40mW ja heikolla signaalilla 1552.76mW. 

Lähetys 3G-verkossa heikolla signaalin voimakkuudella on kuluttanut tehoa melkein 

1.8 kertaa enemmän (2775.36mW / 1552.76 mW). 

 

 

Kuva 21. Keskiarvoinen tehonkulutus vastaanottaessa 3G- ja 4G-verkossa eri 

signaalin voimakkuuksilla. 

 

Kuva 22. Keskiarvoinen tehonkulutus vastaanottaessa 3G- ja 4G-verkossa eri 

signaalin voimakkuuksilla. 
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5. POHDINTA 
 

Sekä 3G- että 4G-verkon mittauksissa kävi ilmi, ettei vahvan ja tyydyttävän signaalin 

voimakkuuden välillä ollut merkittävää eroa tehonkulutuksessa. Vaikka mittaukset 

tehtiin useaan kertaan varmistaen näin niiden todenperäisyys, saattoi tyydyttävällä 

signaalinvoimakkuudella tehonkulutus olla jopa alhaisempi. Tämä voi johtua 

esimerkiksi siitä, että muu dataliikenne (muut käyttäjät) aiheutti eroavaisuudet. Jos 

vahvan signaalin mittauksissa on ollut huomattavasti enemmän dataliikennettä 

verrattuna tyydyttävään signaaliin, on puhelimen täytynyt käyttää enemmän tehoa 

tiedonsiirtoon. Myös operaattorin valitsemat verkkoasetukset voivat aiheuttaa 

eroavaisuuksia. 

Siirryttäessä heikkoon signaalin voimakkuuteen, tehonkulutus kasvoi 

molemmilla verkkotekniikoilla (3G&4G) merkittävästi. Lyhyillä lähetysväleillä 

tehonkulutus oli moninkertainen verrattuna vahvaan signaalin voimakkuuteen. 

Heikolla signaalin voimakkuudella puhelimen täytyy käyttää huomattavasti enemmän 

lähetystehoa saadakseen datan siirtymään. Tehonkulutusta lisäävät myös pakettien 

uudelleenlähetykset, joita tapahtuu, jollei datapaketit mene läpi ensiyrittämällä. Nämä 

ilmenevät tietenkin korkeampana tehonkulutuksena, joka johtaa akun nopeampaan 

tyhjenemiseen alueella jossa on huono signaalin voimakkuus. 

Tehonkulutus 3G- ja 4G-verkkojen välillä on varsinkin heikolla signaalin 

voimakkuudella merkittävä. Mittauksista käy hyvin ilmi teoriaosuudessa esiteltyjen 

3G- ja 4G-verkkojen erilaisten tilakoneiden vaikutukset. Eron huomaa parhaiten 

pitkällä lähetysvälillä, jolloin 3G-verkon tehonkulutus kasvaa huomattavasti 

siirryttäessä heikkoon signaalin voimakkuuteen. Sekä 3G- että 4G-verkossa, 

onnistuneen siirron jälkeen jäädään korkean virran tilaan odottamaan tulevaa dataa, 

jota pitkällä lähetysvälillä ei kuitenkaan tule. 4G-verkossa tämän ”tail energy”-ilmiön 

vaikutus on kuitenkin huomattavasti pienempi johtuen lyhyemmistä ajastimista 

tilasiirtymien välillä. Lisäksi energiankulutuksen erot aiheutuvat itse tilojen 

(short/long DRX 4G-verkossa ja DCH/FACH 3G-verkossa) kuluttamasta energiasta.  

Koska selkeimmät erot tehonkulutuksessa 3G- ja 4G-verkon välillä tulevat heikolla 

signaalilla, on 4G-verkon lyhyellä ”tail energy”:llä sekä Short ja Long tiloilla suuri 

vaikutus energiankulutuksen pienentämiseen. 

Tutkimus antaa selkeän kuvan huonon signaalinvoimakkuuden vaikutuksesta 

tehonkulutukseen, mutta tutkimusta olisi mahdollista vielä laajentaa. Tutkimuksessa 

käydään läpi ainoastaan kolmen eri signaalinvoimakkuuden eroavaisuuksia. 

Tutkimukseen voisi siis ottaa vielä mitattavaksi esimerkiksi signaalinvoimakkuudet 

hyvän ja tyydyttävän, sekä tyydyttävän ja heikon väliltä. Lisäksi voitaisiin keskittyä 

vielä tarkemmin signaalin ominaisuuksiin, joista tässä tutkimuksessa tutkittava 

parametri oli vain signaalinvoimakkuus. 

Yleisellä tasolla tutkimustulosten merkitys on suuri. Tuloksia voidaan 

hyödyntää esimerkiksi sovelluskehityksessä. Monet sovellukset siirtävät dataa 

taustalla, vaikka sovelluksia ei aktiivisesti käytettäisi [2 s. 17]. Tulosten pohjalta 

sovelluskehityksessä voitaisiin ottaa huomioon, että mikäli signaalinvoimakkuus on 

heikko, ei ylimääräisiä datansiirtoja tehtäisi ilman käyttäjän aktiivista sovelluksen 

käyttöä. Tuloksia voidaan käyttää apuna myös suunnitellessa 3G/4G-verkossa 

toimivien langattomien mittalaitteiden sijoittamista. Tuloksista kävi ilmi, että vahvalla 

ja tyydyttävällä signaalinvoimakkuudella ollut eroa tehonkulutuksessa. Tätä voitaisiin 

hyödyntää verkkojen rakentamisessa. Tulisiko edullisemmaksi rakentaa esimerkiksi 

kaksi alemman kapasiteetin tukiasemaa yhden korkeamman kapasiteetin tukiaseman 
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sijaan. Tällöin tukiasemat voitaisiin sijoittaa eri paikkoihin, jolloin saataisiin laajempi 

peittoalue. Harvaan asutetulla alueella yhden tukiaseman täytyy olla todella laadukas 

saadakseen signaalin kantamaan laajalle alueelle. 
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