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TIIVISTELMÄ  

 

Jotta nykyajan tarpeisiin sopivia tietoliikennejärjestelmiä saadaan kehitettyä, 

niitä täytyy pystyä simuloimaan mahdollisimman todenmukaisesti jo 

suunnitteluvaiheessa. Systeemitason simulointimenetelmien ja -mallien 

päätarkoituksina on yksinkertaistaa suunniteltavat lohkot riittävän tarkoiksi 

malleiksi, jotta eri lohkojen yhteistoiminnallisuutta voidaan tutkia ja varmentaa. 

Lisäksi systeemitason simuloinnit antavat mahdollisuuden tarkastella esimerkiksi 

signaalinkäsittelyalgoritmeja osana tietoliikennejärjestelmää. 

 Tämän kandidaatin tutkielman aiheena on radiojärjestelmän 

systeemitason simulointi ja analysointi. Aluksi työssä tutustutaan 

radiojärjestelmän osiin lohkokaaviotasolla, jotta saadaan perusymmärrys 

radiojärjestelmän toiminnasta. Työssä simuloidaan ja analysoidaan sekä single-

carrier- että multicarrier-aaltomuotoa käyttävää radiolähetintä. 

Simulointiohjelmistona käytetään Keysight Technologiesin kehittämää 

SystemVue-suunnitteluympäristöä, jonka käyttämiseen tutustutaan esimerkkien 

avulla. SystemVue on monipuolinen simulointiympäristö ja kehitetty 

nimenomaan systeemitason analysointiin. Simulointiesimerkkien tarkoituksena 

on havainnollistaa moduloidun aaltomuodon generointia, radiojärjestelmän 

epäideaalisuuksien vaikutusta signaalin taajuus- ja aikatason muotoihin sekä 

signaalin hyvyyttä kuvaaviin tunnuslukuihin. Radiolähettimen epälineaarisuutta 

kuvataan vahvistimen käyttäytymismallin avulla. Epälineaarinen käytös saadaan 

aikaan yleisesti käytössä olevilla tunnusluvuilla, kuten vahvistus, kompressiopiste 

ja kolmannen kertaluokan leikkauspiste. Vahvistimen epälineaarisuuteen 

vaikuttavia parametreja sekä signaalin tehoa muuttamalla saadaan tarkasteltua 

signaalin laatua. Lisäksi työssä tarkastellaan epälineaarisuuden vaikutusta koko 

radiojärjestelmän toimintaan. Saatujen tulosten ja havaintojen avulla pyritään 

syventämään radiojärjestelmän ymmärrystä sekä selittämään ja arvioimaan 

käytetyn systeemitason simulaattorin toimintaa. Tuloksista nähdään, että 

epälineaarisuudella on suuri vaikutus lähetettävän signaalin laatuun, mikä 

huomataan sekä spektrin leviämisenä viereisille kaistoille, että kasvavana 

signaalikonstellaation virhevektorina. 

 

Avainsanat: radiojärjestelmä, SystemVue, systeemitason simulaatio.  
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of Oulu, Degree Program in Electrical Engineering, Bachelor’s Thesis, 48 p.  

  

  

ABSTRACT  
 

Modern communication systems are becoming more and more complex and hence 

the importance of simulations in development phase has grown. System level 

simulations aim for simplified models that can be analyzed as a part of the whole 

system. In order to maintain decent simulation complexity and accuracy, the 

models for the distinct blocks are required to be sufficiently precise but simplified 

enough. The system level simulations are important tool when investigating the 

co-functionality of the different blocks. For example, system level simulations 

provides an opportunity to study the signal processing algorithms. 

 The topic of this Bachelor’s thesis is to simulate and analyze a radio system 

in system level.  At first, the basics of a radio system are explained by going the 

block diagram through. The simulation and analysis part consist of simulating the 

radio transmitter with single-carrier and multicarrier waveforms. The used 

simulation environment is SystemVue, which is versatile environment and 

designed for system level simulations. The purpose of the simulation examples is 

to demonstrate the generation of the modulated waveform, the impact of non-

ideality to the shape of the signal in time- and frequency domains and investigate 

its effect to different signal figures of merits. Behavioral model of an amplifier is 

used to model the non-linearity of the radio transmitter. The non-linear behavior 

is achieved by the common parameters such as gain, compression point and 3rd 

order intercept point. The effects of those parameters to the quality of the signal 

are studied. Furthermore, the impact of the non-linearity to the functionality of 

the whole radio system is studied. The understanding of the system level 

simulation is deepen by the obtained results and observations. Non-linearity has 

a great impact to the quality of the transmitted signal. This can be obtained by 

the signal spread to the adjacent channels and increased error vector magnitude. 

 

Key words: Radio system, SystemVue, System level simulation.  
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ALKULAUSE 
 

Kandidaatintyöni radiojärjestelmän systeemitason simuloinnista ja analysoinnista 

käyttäen SystemVuea on tehty osana kandidaatin tutkintoa. Työn tarkoituksena on 

tutkia ja analysoida erilaisia systeemitason simulointeja. Kandidaatin tutkielma 

aloitettiin maaliskuussa 2017, mutta työn valmistuminen vei aikaa suunniteltua 

enemmän. Väliin mahtui viiden kuukauden mittainen kesätyöjakso Nokialla sekä 

diplomivaiheen opintojen alku. Kesätyöjakso radioiden mittausten parissa oli 

opettavainen kokemus, ja haluankin kiittää työtovereitani Jukkaa ja Harria 

kärsivällisestä perehdyttämisestä RF-maailmaan. Heidän avulla näin aiheeni teoriaa 

käytännön näkökulmasta, jonka ansiosta teorian kirjoittaminen ja ymmärtäminen 

luonnistui paremmin. Isoimmat kiitokset ansaitsee kandidaatintutkielman ohjaajani 

Nuutti Tervo, joka antoi kattavat ohjeet työn tekemiseen ja neuvoi aina, kun kysyttävää 

oli. Kiitokset kuuluvat myös opiskelutovereilleni, joiden kanssa yhdessä opiskelu on 

vienyt meitä kaikkia eteenpäin, sekä perheelleni, läheisilleni ja poikaystävälleni Veli-

Matille tuesta opiskeluun liittyvissä sekä sen ulkopuolisissa asioissa. 

 

Oulussa 24.2.2018 

 

Elina Autio 
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LYHENTEET 

 
A/D  Analog to Digital 

ADS  Advanced Design System 

ASK  Amplitude-shift Keying 

BB  Baseband, kantataajuuskaista 

CP  Cycle Prefix 

D/A  Digital to Analog 

DSP  Digital Signal Processing 

EDA  Electronic Design Automation 

ESL  Electronic System Level 

EVM  Error Vector Magnitude 

FEC  Forward Error Correction 

FFT  Fast Fourier Transformation 

FIR  Finite Impulse Response 

I/Q  In-Phase/Quadrature 

IF  Intermediate Frequency 

IFFT  Inverse Fast Fourier Transformation 

ISI  Intersymbol Interference 

LNA  Low Noise Amplifier 

LO  Local Oscillator 

LTE  Long Term Evolution 

OFDM  Orthogonal Frequency-Division Multiplexing 

OSI  Open Systems Interconnection 

PA  Power Amplifier 

PAPR  Peak-to-Average Power Ratio 

PSK  Phase-shift Keying 

QAM  Quadrature Amplitude Modulation 

QPSK  Quadrature Phase-shift Keying 

RF  Radio Frequency 

RX  Vastaanotin 

SNR  Signaali-kohinasuhde 

TDD  Time Division Duplex 

TX  Lähetin 

5G  Viidennen sukupolven tietoliikenneverkko 

 

M  Modulaatiosymbolien lukumäärä 

k  Bittien lukumäärä yhdessä modulaatiosymbolissa 

 

Hz  Hertsi, taajuuden yksikkö 

dB  Desibeli 

dBm  Desibeli-milliwatti, tehon yksikkö 
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1. JOHDANTO 
 

Langaton tietoliikenne on tänä päivänä yhä keskeisempi ja tärkeämpi osa elämäämme, 

minkä mahdollistaa monipuolisemmat, joustavammat ja entistä nopeammat 

radiojärjestelmät. Jotta radiojärjestelmät kehittyisivät eteenpäin, täytyy myös 

suunnittelukeinoja kehittää. Yleensä radiojärjestelmän osia simuloidaan ja 

suunnitellaan erikseen ja näin ollen eri osien yhteisvaikutuksesta ei saada aina riittävän 

tarkkaa tietoa suunnitteluvaiheessa. Eri osien yhteistoiminnallisuus korostuu erityisesti 

nykyaikaisissa uuden sukupolven tietoliikennejärjestelmissä, joissa esimerkiksi 

tiedonsiirtonopeuden kasvattaminen ja energiankulutuksen pienentäminen ovat 

keskeisiä tekijöitä.  

Systeemi-, eli järjestelmätason simulointien tarkoitus on yksinkertaistaa 

suunniteltavat lohkot riittävän tarkoiksi malleiksi, joita analysoidaan koko 

tietoliikennejärjestelmän tai sen osan näkökulmasta. Systeemitason simuloinnit 

mahdollistavat esimerkiksi signaalinkäsittelyalgoritmien määrittämisen ja 

analysoimisen ympäristössä, johon ne ovat alun perin suunniteltu. Vastaavasti 

radiojärjestelmän eri radiotaajuisia (RF) lohkoja voidaan analysoida erilaisilla 

aaltomuodoilla. Simuloidusta järjestelmästä voi paljastua esimerkiksi järjestelmän 

suunnitteluvirheitä, jotka voidaan korjata vielä suunnitteluvaiheessa. Näin ollen 

konkreettisen systeemin testausvaiheessa ilmenevät virheet saadaan minimoitua ja 

kustannuksia saadaan tehostettua. Simuloinnin tärkeys on kasvanut järjestelmien 

monimutkaisuuden kasvaessa ja nykyään pystytään simuloimaan entistä 

monimutkaisempia, ja näin ollen entistä todenmukaisempia järjestelmiä [1]. 

Systeemitason simuloinneilla analysoidaan yleensä laajoja digitaalisen 

signaalinkäsittelyn prosessointisysteemejä (DSP) osana radiojärjestelmää. 

Systeemitason simulointiohjelmistot harvoin tukevat analogista mallintamista, 

joten pelkällä systeemitason simulaattorilla simuloidessa analogiset osat kuvataan 

usein ideaalisina lohkoina tai ne jätetään kokonaan pois simuloinnista. Tällöin 

analogisten osien epäideaalisuudet ja vaikutukset systeemin toimintaan jäävät 

huomioimatta eikä saada tietää varmasti, miten paljon ne todellisuudessa vaikuttavat 

systeemiin. Toisaalta, radiotaajuisten osien simulointi piiritasolla on haastavaa ja 

monimutkaista, jolloin niitä kuvataan usein kantataajuisilla malleilla, jotka mallintavat 

niiden toimintaa kantataajuisen signaalin kannalta. Tällöin varsinaista ylös- tai 
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alassekoitusta tai muunnosta digitaalisesta signaalista analogiseksi (D/A) tai 

analogisesta signaalista digitaaliseksi (A/D) ei simulointimallissa tehdä. Jotkin 

simulointiohjelmistot mahdollistavat myös yhteissimulointien tekemisen sekä 

analogisten että digitaalisten osien välillä. Yhteissimuloinnissa simuloidaan osa 

järjestelmästä erilaisilla signaalin esitystavoilla, mikä parantaa simulointien 

luotettavuutta. Tällaiset simulaattorit yhdistävät simulaatiotulokset yhteen 

ympäristöön, jonka ansiosta tulosten analysointi on helpompaa. Myös yksittäisten 

osien mallinnus on tarkempaa, mutta toisaalta eri signaalinesitystapojen välillä 

tarvitaan muunnoksia, jotka monimutkaistavat simulaattoreita. 

SystemVue on Keysight Technologiesin kehittämä systeemitason 

suunnitteluympäristö, joka mahdollistaa fyysisten kerrosten luomisen muun muassa 

langattomiin tiedonsiirto- ja ilmailupuolustusjärjestelmiin [2]. Fyysinen kerros 

määrittää datayhteyden sähköiset ja fyysiset ominaisuudet. Ympäristössä on 

mahdollista simuloida sekä systeemi- että RF-tason malleja, mutta lähtökohtaisesti 

SystemVue on suunniteltu kantataajuiseen mallinnukseen. 

Tässä työssä tutkitaan ja analysoidaan SystemVue-ohjelmistoa käyttäen, miten 

radiojärjestelmän RF- sekä kantataajuisia osia pystytään simuloimaan ja mallintamaan 

samassa simulaatioympäristössä. 
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2. RADIOJÄRJESTELMÄN PERUSTEET 

 

  

Radiojärjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää, jolla siirretään tietoa radioaalloin 

lähettimen ja vastaanottimen välillä. Radioaallot ovat sähkömagneettisia aaltoja, 

joiden taajuusalue on 3 Hz – 300 GHz [3]. Järjestelmän tavoite on siirtää informaatiota, 

kuten puhetta, dataa tai esimerkiksi television kuvaa mahdollisimman tehokkaasti ja 

tarkasti [4]. Kuvassa 1 on esitetty yksinkertaistettu radiojärjestelmän lohkokaavio. 

 

 
Kuva 1. Radiojärjestelmän peruslohkokaavio. 

 

Jotta järjestelmä pystyy siirtämään tietoa langattomasti ilmarajapinnan yli, 

täytyy lähettimen moduloida signaalia eli muuttaa tiettyjä signaalin ominaisuuksia 

modulaatiomenetelmästä riippuen. Lähettimen kantataajuinen järjestelmä generoi 

sisään tulevan datan kantataajuiseksi signaaliksi.  Kantataajuisella signaalilla 

tarkoitetaan signaalia, joka toimii lähellä nollataajuutta. Kantataajuinen signaali 

muunnetaan Digital to Analog-muuntajalla (D/A) analogiseksi signaaliksi, jota 

käsitellään tarkemmin RF-järjestelmässä lähetettävään muotoon. Siirtäminen tapahtuu 

ylössekoittamalla signaalia joko välitaajuudelle tai suoraan RF-taajuudelle, jossa 

signaali vahvistetaan ja johdetaan antenniin. Signaali siirretään korkeammalle 

taajuudelle sen takia, koska nykyiset tietoliikennejärjestelmät vaativat paljon 

kaistanleveyttä toimiakseen tehokkaasti. Korkeammat taajuusalueet eivät ole vielä 

yleisesti käytössä, joten kaistanleveyttä löytyy sieltä parhaiten. [4, 5] 

Antenni muuttaa johdetun signaalin säteileväksi signaaliksi, joka siirtyy 

radioaaltona vastaanottimelle väliainetta, kuten ilmaa pitkin. Siirron aikana kanavassa 

signaali kokee häiriöitä. Häiriöitä voivat olla esimerkiksi monet etenemistiet, signaalin 

vaimeneminen sekä sironta. Häiriöitä tapahtuu myös lähettimessä ja vastaanottimessa 

erilaisten epäideaalisuuksien takia. Vastaanottimen RF-järjestelmä siirtää 
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vastaanotettua signaalia matalammalle taajuusalueelle. Kun signaali on saapunut 

vastaanottimelle, vastaanottimen tärkein tehtävä on erottaa häiriötä saaneesta 

signaalista lähetetty informaatio. Analog to Digital-muuntaja (A/D) muuttaa signaalin 

digitaaliseksi, jotta kantataajuinen järjestelmä pystyy käsittelemään signaalin siirtämän 

informaation lopulliseen muotoonsa. [4, 5, 6] 

Lähettimen tarkoitus on siis prosessoida sisään tulevaa dataa niin, että se 

voidaan lähettää halutulla kantotaajuudella vastaanottimelle. Lähettimen 

suorituskykyyn vaikuttavat muun muassa seuraavat tekijät: modulaation tyyppi ja RF-

kaistanleveys, kohina, kantotaajuus tai taajuusalue, antennista ulostuleva teho, 

taajuuden stabiilius, epälineaarisuus, epähaluttujen harmonisten ja ei-harmonisten 

taajuuksien teho sekä kantataajuisen järjestelmän ominaisuudet [7]. Lähettimen 

fyysiseen kokoon vaikuttavat edellä mainituista ominaisuuksista eniten taajuusalue, 

millä lähetin toimii sekä ulostuleva teho. Näiden ansiosta lähetin pystyy lähettämään 

tehokkaita ja korkeataajuisia RF-signaaleja. Ulostulevaan tehoon liittyy myös 

lähettimen epälineaarisuus ja stabiilius, sillä lähettimen voidaan ajatella häiritsevän 

ulkoisia systeemejä epälineaarisuuden ja muiden häiriöiden kautta. Lähettimessä 

epälineaarisuutta aiheuttaa esimerkiksi vahvistimen saturoituminen kompressiopisteen 

jälkeen tai häiriösignaalien oskillointi [8]. 

Yleisesti vastaanottimet ovat rakenteeltaan fyysisesti monimutkaisempia 

lähettimiin verrattuna, sillä vastaanottimien täytyy pystyä saamaan vastaanotettu tieto 

mahdollisimman selkeänä onnistuneen demoduloinnin takaamiseksi. Näin ollen myös 

vastaanottimen simulointi on haastavampaa. Oleellisimmat asiat, jotka tulee ottaa 

huomioon vastaanotinta suunnitellessa, ovat vastaanottimen herkkyys, taajuusalue, 

kantataajuisten osien suorituskyky, selektiivisyys, dynaaminen kantomatka ja 

taajuusalue [7]. RF-osat luovat merkittävimmän kohinan vastaanottimessa. 

Vastaanotettu signaali voi olla hyvin kohinainen, joten kantataajuisessa osassa olevien 

DSP-lohkojen täytyy olla tarpeeksi nopeita ja tehokkaita [9]. 

Koska nykyaikaiset langattomat järjestelmät ovat kaksisuuntaisia, eli ne 

pystyvät sekä lähettämään että vastaanottamaan dataa, on helpompaa rakentaa lähetin 

ja vastaanotin samaan yksikköön. Tätä yksikköä kutsutaan lähetinvastaanottimeksi, ja 

lähetinvastaanotin-rakenteen toiminta on kuvattu kuvassa 2. Käytännössä lähetin ja 

vastaanotin ovat rakennettu samalle piirilevylle. Lähetin ja vastaanotin erotetaan 

toisistaan esimerkiksi duplekserin, kuten kytkimen avulla. Aikajakoisessa 
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dupleksoinnissa lähetys- ja vastaanottosyklit määritellään järjestelmän pulssisuhteella, 

jolloin lähetinvastaanotin toimii joko lähettimenä tai vastaanottimena riippuen ajan 

hetkestä [10]. 

 

Kuva 2. Lähetinvastaanottimilla toteutetun radiojärjestelmän 

peruslohkokaavio. 

 

2.1. RF-lähetinvastaanotin 

 

Tutustutaan seuraavaksi tarkemmin lähetin- ja vastaanotinketjun RF-osiin. Kuvassa 3 

on esitetty RF-lähetinvastaanottimen lohkokaavio. Tarkastellaan signaalin kulkua 

lähetinvastaanottimen RF-osien läpi. Antennin kautta lähetetään ja vastaanotetaan 

signaali. TX/RX-kytkimen tarkoitus on ohjata signaalia lähettimelle (TX) tai 

vastaanottimelle (RX). Kytkin ei saa aiheuttaa paljoa häviötä, jotta lähetettävä signaali 

ei vaimene tai systeemin kohinaluku ei kasva liian suureksi [11]. Toisaalta kytkimen 

täytyy sietää paljon tehoa lähettäessä signaalia. 

 

Kuva 3. RF-lähetinvastaanottimen lohkokaavio. 

 

Signaalia lähetettäessä digitaalinen kantataajuinen signaali muunnetaan 

analogiseksi signaaliksi D/A-muuntimella, jonka jälkeen kantataajuisesta datasta 

suodatetaan häiriöitä pois. Signaali voidaan siirtää Intermediate Frequency-taajuudelle 
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(IF) signaalilähteen avulla. Seuraavaksi suodatetaan häiriöitä pois ja sekoitetaan IF-

taajuinen signaali RF-taajuiseksi signaaliksi mikserin Local Oscillator-signaalilla 

(LO). Tehovahvistimen (Power Amplifier, PA) tarkoitus on vahvistaa lähetettävä RF-

signaali sopivalle tasolle hyvällä hyötysuhteella ja lineaarisuudella. Monimutkaiset 

modulaatiomenetelmät vaativat tehovahvistimelta lineaarisuutta kuin yksinkertaiset, 

muutaman konstellaatiopisteen modulaatiot. Epälineaarinen vahvistin aiheuttaa 

bittivirheitä lähetettävissä symboleissa, jotka taas hidastavat systeemin toimintaa. 

Lisäksi epälineaarisuus aiheuttaa spektrin leviämistä, mikä voi häiritä vierekkäisellä 

kaistalla toimivia järjestelmiä tai käyttäjiä. [11] 

Vastaanotinketjussa signaali kulkee ensimmäiseksi RF-suodattimen läpi, joka 

suodattaa taajuuskaistan ulkopuoliset häiriösignaalit pois, jotta ne eivät vahvistuisi ja 

sekoittuisi haitallisille taajuuksille matalakohinaisessa vahvistimessa (Low Noise 

Amplifier, LNA) ja sekoittimessa niiden epälineaarisuuden seurauksena. LNA:lla 

täytyy olla tarpeeksi vahvistusta, jotta se voi vahvistaa vastaanotetun kohinaisen 

signaalin siten, että se lisää signaaliin mahdollisimman vähän kohinaa. Vastaanotetun 

signaalin signaali-kohinasuhteen (SNR) ei haluta huonontuvan paljoa tässä 

vahvistuksessa. LNA:n täytyy olla myös riittävän lineaarinen, jotta se ei häiritse 

haluttua signaalia ja se voi käsitellä korkeamman taajuuden omaavia haluttuja 

signaaleja häiriöittä. LNA:n tärkein tehtävä on kuitenkin vahvistaa vastaanotettua 

signaalia. Jos LNA:lta lähtevässä signaalissa on vielä häiriöitä, ne suodatetaan toisella 

RF-suodattimella pois. Sen jälkeen RF-taajuinen signaali sekoitetaan IF-taajuudelle 

sekoittimella. Sekoitus voidaan tehdä useissa eri vaiheissa taajuussuunnittelusta 

riippuen. Usean IF-taajuuden käyttäminen kuitenkin lisää systeemin hintaa ja 

kompleksisuutta. Lisäksi jokaisen sekoitusasteen käyttäminen lisää harmonisia 

komponentteja ja epälineaarisuutta. IF-taajuuden käyttämisellä on kuitenkin hyötyjä 

systeemin suorituskykyyn. Esimerkiksi elektroniset komponentit, kuten transistorit ja 

passiiviset komponentit, toimivat ideaalisemmin ja ovat halvempia, kun keskitaajuus 

on pienempi [12].  Toisaalta matalammalla taajuudella laajakaistaisten komponenttien 

suunnittelu on haastavaa, sillä suhteellinen kaistanleveys (kaistanleveys suhteessa 

keskitaajuuteen) on suuri. Nostamalla keskitaajuutta sama suhteellinen kaistanleveys 

tarkoittaa absoluuttisesti laajakaistaisempaa toiminta-aluetta. Laajakaistaisuus takaa 

suuremman kapasiteetin lähettää ja vastaanottaa dataa, joka on suuri hyöty nykyisissä 

radiosysteemeissä. 
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A/D-muuntimen avulla signaali muutetaan IF-taajuisesta signaalista BB-

taajuiseksi (Baseband) signaaliksi. Ennen A/D-muunninta monimutkaisemmille 

systeemeille tarvitaan In-Phase/Quadrature-demodulaattori (I/Q), joka jakaa signaalin 

I- ja Q-komponentteihin. Tässä tapauksessa I- ja Q-haara muunnetaan erikseen 

digitaaliseksi. Tällöin signaali on summa tai erotus sini- ja kosinimuotoisesta 

signaaleista ja vaikka signaalit ovat samalla taajuudella, niillä on 90 asteen vaihe-ero. 

I-komponentti edustaa sinimuotoista signaalia ja Q-komponentti kosinimuotoista 

signaalia. Signaaleja sekoitetaan samalla taajuudella, mutta Q-komponenttiin lisätään 

90 astetta vaihe-eroa, jotta kummatkin signaalit ovat samassa vaiheessa. BB-taajuista 

signaalia suodatetaan vielä kerran, kunnes se muunnetaan lopulta digitaaliseksi 

dataksi, jonka lopullinen käsittely tehdään DSP-piirillä. [11, 13] 

 

2.2. Digitaalinen modulaatio 

 

Digitaalisessa modulaatiossa on kyse siitä, että analogista signaalia moduloidaan 

halutulla tavalla, kun digitaalinen signaali saa arvon 0 tai 1. Esimerkiksi, digitaalisen 

signaalin saadessa arvon 1, analogisen signaalin amplitudi kasvaa ja digitaalisen 

signaalin saadessa arvon 0, analogisen signaalin amplitudi pienenee. Digitaalisista 

modulaatiomenetelmiä ovat esimerkiksi Amplitude-shift keying (ASK), Phase-shift 

keying (PSK) ja Quadrature Amplitude Modulation (QAM). Monesti lyhenteiden 

edessä on numero, joka kertoo, kuinka monta erilaista arvoa yksi symboli kyseisellä 

menetelmällä voi saada. Mitä suurempi luku lyhenteen edessä on, sitä kompleksisempi 

kantataajuinen järjestelmä tarvitaan. Mitä enemmän lähetettäviä bittejä yhdessä 

symbolissa on, sitä herkempiä symbolit ovat bittivirheille. Toisaalta suuremmalla 

symbolien määrällä saadaan pakattua enemmän informaatiota samaan 

kaistanleveyteen, jolloin spektrinkäytön tehokkuus paranee. Seuraavassa kappaleessa 

esitellään QAM-modulaatio käyttämällä 16-QAM-modulaatiota. QAM-modulaatiot 

ovat käytössä monissa nykyaikaisissa tietoliikennejärjestelmissä.  

 

 

2.2.1. 16-QAM 

 

QAM on modulaatiomenetelmä, jossa yhdistyvät vaihe- ja amplitudimodulaatio. 

Kyseistä modulaatiomenetelmää käytetään esimerkiksi Iso-Britanniassa digitaalisiin 
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maanpäällisiin televisiolähetyksiin [14]. Luku 16 kertoo, kuinka monta erilaista arvoa 

yksi 16-QAM symboli voi saada, ja kyseinen luku kertoo myös bittien lukumäärän, 

josta yksi symboli koostuu. Merkitään tätä lukua kirjaimella M ja bittien lukumäärää 

kirjaimella k. Kaava 1 havainnollistaa tavan, jolla luku saadaan. Modulaatiosymbolien 

lukumäärän laskemista havainnollistaa kaava 2. 

 

2𝑘 = 𝑀   (1) 

24 = 16   (2) 

 

2.3. OFDM-aaltomuoto 

 

Radiojärjestelmän kantataajuisen osan tehtävänä on muuttaa lähetettävä informaatio 

lähetettävään muotoon, ja vastaavasti erottaa vastaanotettu informaatio vastaanotetusta 

signaalista. Tässä kappaleessa tutustutaan lyhyesti lähettimen ja vastaanottimen 

kantataajuisiin osiin, joilla luodaan Orthogonal Frequency Division Multiplexing-

aaltomuoto (OFDM). Kuvassa 4 on esitetty kantataajuinen järjestelmä, joka luo 

OFDM-aaltomuodon. 

 

 

Kuva 4. Kantataajuisen järjestelmän lohkokaavio, jolla saadaan aikaan OFDM-

aaltomuoto. 

 

Modulaatiomenetelmä on käytössä esimerkiksi Long Term Evolution-

teknologioissa (LTE) ja hyvin todennäköisesti myös viidennen generaation 

teknologioissa (5G). OFDM-teknologia mahdollistaa datan lähettämisen laajalla 

kaistalla, mutta kuitenkin tekee signaalista häiriönsietokykyisemmän [10]. OFDM-

järjestelmässä informaatio jaetaan rinnakkaisiin, toisistaan riippumattomiin 

alikantoaaltoihin. Tämä mahdollistaa joustavan resurssien jakamisen eri käyttäjille, 

koska laajakaistainen signaali on jaettu kapeakaistaisiin osiin. Tämän ansiosta 
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informaatio voidaan esimerkiksi muodostaa uudelleen, jos jotkin alikantoaallot 

katoavat kanavassa esimerkiksi monitie-etenemisen seurauksena. Ortogonaalisuus 

saadaan aikaan, kun kantotaajuudet sijaitsevat resiprookkisesti saman etäisyyden 

päässä toisistaan ja se implementoidaan lähettimessä Inverse fast Fourier transform 

(IFFT) -muunnoksen avulla. OFDM-järjestelmä voi saavuttaa sekä kapea- että 

laajakaistaisen järjestelmän edut. Kun laajakaistainen signaali jaetaan kapeakaistaisiin 

osiin, signaali ei koe taajuusselektiivistä häipymistä verrattuna single-carrier-

järjestelmien signaaleihin [15]. Etuna voidaan myös pitää laajan kaistan käyttöä 

tehokkaammin single-carrier-järjestelmiin verrattuna.  

OFDM-signaalin generoinnissa signaali kulkee ensimmäiseksi Forward Error 

Correction (FEC)-lohkon läpi. FEC on prosessi, joka lisää sisään tulevaan dataan 

ylimääräistä dataa, jotta datan määrä vastaa haluttua modulaatiomenetelmän 

koodaussuhdetta. Ylimääräistä dataa lisätään myös siksi, että vastaanotin osaisi korjata 

virheitä, jolloin tarvittava SNR voisi olla vastaanottimessa pienempi. FEC parantaa siis 

järjestelmän virheensietokykyä, mutta toisaalta se huonontaa spektritehokkuutta. [16] 

Seuraavaa prosessia kutsutaan limitykseksi eli signaalin verhokäyrän 

rajoittamiseksi. Limityksen tarkoitus on järjestää dataa uudelleen, jotta vältyttäisiin 

lähetettävien peräkkäisten symbolien järjestys- eli purskevirheiltä. Myös aaltomuodon 

dynamiikan rajoittaminen on tärkeä limityksen tehtävä, jotta aaltomuoto sopisi 

paremmin epälineaariselle radiolähettimelle. Tämän jälkeen moduloitu data jaetaan 

monille alikantoaalloille Mapping-prosessilla. Seuraavaksi data käsitellään IFFT-

muunnoksella, joka muuttaa taajuustason datan aikatason dataksi ja samalla tekee 

kantoaallosta ortogonaalisia toisiinsa nähden. Viimeinen kantataajuinen prosessi 

ennen datan muuttamista signaaliksi on Cycle Prefixin (CP) lisääminen. IFFT:n 

ulostulosta lisätään dataan osa, joka vähentää ja eliminoi symbolien välisen 

keskinäishäiriön (Intersymbol Interference, ISI) aiheuttamia haittoja ja takaa näin ollen 

kantoaaltojen ortogonaalisuuden myös häipyvässä kanavassa. [16] 

  Datan tullessa A/D-muuntajalta kantataajuiseen järjestelmään signaalin ajoitus 

synkronoidaan. Käytännössä tämä tehdään laskemalla korrelaatio A/D-muuntajalta 

tulleen datan ja lyhyen johdantosekvenssin avulla (short preamble sequence). Tämän 

jälkeen CP poistetaan ja Fast Fourier transformation (FFT) -prosessilla aika-alueen 

data muutetaan taajuusalueen dataksi. Demapping-prosessi on käänteinen Mapping-

prosessille, eli se hylkää monia datasignaaleja. Kanavan tasaus eli ekvalisointi poistaa 
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kanavan vaikutusta, ja lopuksi esimerkiksi Viterbi-koodauksella saadaan ulos 

uudelleen rakennettu versio alkuperäisestä vastaanotetusta datasta. [16] 
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3. SYSTEMVUE SYSTEEMITASON SIMULAATTORINA 

 

Simulointi on olennainen osa systeemien suunnittelua ja sen tarkoitus on mallintaa 

todellisuutta mahdollisimman tarkasti. Mitä tarkemmin tiedetään simuloitavan 

ympäristön ominaisuudet ja mahdolliset vaikutukset simuloitavaan järjestelmään, sen 

paremmin simulointi vastaa todellisuutta. Johtuen simulaatiolle asetetusta 

tarkkuudesta, simulaatiomallin rakentaminen voi vaatia vaivannäköä ja simulaation 

kesto kasvaa. Simuloitavan järjestelmän tarkkuuden määrittäminen riippuu halutuista 

tavoitteista. Jotkin järjestelmät voidaan simuloida hyvin yksinkertaisesti, kun taas 

toiset vaativat tarkempia malleja. Mitä kompleksisempia malleja simuloidaan, sitä 

kauemmin simuloinnit kestävät. Siksi simulointimalleja suunniteltaessa on usein 

tehtävä kompromisseja kompleksisuuden ja simulointiajan välillä. [1] 

  Simulaatiomallin validointi, eli kriteerien täyttymisen tarkistaminen on tärkeää. 

Jos ei olla varmoja siitä, mitä simulaatio tekee, saadaan harhaanjohtavia ja 

vääristyneitä tuloksia. Jos tulosten ei huomata vääristyneen, virheellisistä 

johtopäätöksistä voi tulla kalliita suunnitteluprosessin edetessä. [1] 

 

3.1. SystemVue 

 

SystemVue on Keysight Technologies:n kehittämä automaattinen sähköisen 

mallintamisen (EDA) ympäristö sähköisten systeemitasojen (ESL) mallintamiseen [2]. 

Se mahdollistaa fyysisten tasojen luomisen langattomiin, ilmailu- ja puolustusalan 

järjestelmiin. Fyysisellä tasolla tarkoitetaan Open Systems Interconnection-mallin 

(OSI) pohjimmaista kerrosta, mikä koostuu verkon konkreettisesta laitteistosta. 

Kuvassa 5 on esitetty OSI-mallin kerrokset. 

 

Kuva 5. OSI-malli kerroksittain. 
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  SystemVue on ominaisuuksiltaan kattava simulointiympäristö. Fyysisen tason 

toiminnan mallintamiselle on tarjolla laajoja komponenttikirjastoja. Ohjelmisto pystyy 

käsittelemään analogisten osien aiheuttamia vaikutuksia, kuten S-parametrejä ja 

vaihekohinaa yhdistämällä eri simulaattoreita keskenään. Myös sadoille 

tietoliikennetekniikassa käytetyille matemaattisille funktioille löytyy tuki. 

Tulevaisuudessa yhä tärkeämmässä roolissa on yhteissimulointi, eli pystytään 

simuloimaan radio- ja kantataajuisia osia samanaikaisesti yhdessä simuloinnissa. 

SystemVuella on mahdollista tehdä yhteissimulointeja Advanced Design System-

ohjelmistolla (ADS), sekä hyödyntää vaikkapa Matlab-ohjelmistoa SystemVue-

simulointeihin. [17] 

 

3.2. Esimerkki SystemVuen käyttämisestä 

 

Tässä kappaleessa kuvataan yksinkertaisen esimerkin avulla, miten simulointiohjelmaa 

käytetään. Aloitetaan ohjelmaan tutustuminen perinteisen siniaallon simuloinnilla. 

Tarkoituksena on saada tehtyä kuvaaja siniaallosta. Kuvassa 6 näkyy SystemVuen 

käyttöliittymä, eli ohjelman ulkonäkö, kun ohjelma on avattu. 

 

 

Kuva 6. SystemVuen käyttöliittymä. 

 

  Tarkastellaan, mitä asioita käyttöliittymässä nähdään. Vasemmassa 

yläkulmassa lukee ohjelman nimi ja versio. Sen alla, violetin korostuksen sisältä 

nähdään perinteinen valikko, josta voidaan tarkastella erilaisia asioita välilehtien alla. 



19  

  

Uusi malli saadaan valitsemalla violetin rajauksen sisältä File -> New Design ja tällöin 

aukeaa sinisen rajauksen sisällä oleva ikkuna. Siniaallon muodostamiseksi tarvitaan 

sinigeneraattori, sekä datan kerääjä. Haluamme saada näkyviin valikon, josta voi selata 

komponenttikirjastoa. Painetaan violetin korostuksen sisällä olevasta välilehdestä 

View -> Part Selector. Tällöin aukeaa ikkuna, jossa on valikko erilaisille 

komponenttikirjastoille. Käytetään oletuksena olevaa ”Algorithm Design”-

komponenttikirjastoa. Valikosta voi selata muitakin kirjastoja oman tarpeen mukaan, 

mutta edellä mainitusta kirjastosta löytyy paljon perinteisiä komponentteja. ”Search”-

toiminnolla voidaan etsiä haluttuja komponentteja. ”Sinegen” ja ”Sink” -hauilla löytyy 

sinigeneraattori ja datan kerääjä. Asetetaan ne sinisellä rajatun ikkunan sisälle ensin 

klikkaamalla komponenttia, ja sitten vetämällä se halutulle kohdalle. 

  Komponentit voidaan johdottaa kahdella tavalla. Ensimmäinen tapa on viedä 

komponentin toinen jalka toisen komponentit jalalle painamalla hiiren vasemmalla 

painikkeella komponenttia, päästää irti, kun jalat koskettavat toisiaan kuten kuvan 7 

vasemmalla puolella on esitetty, ja vetää sitten komponentti haluttuun kohtaan. Toinen 

tapa on viedä hiiri jommankumman komponentin jalalle. Tällöin hiiren kursori 

muuttuu. Tämän jälkeen painetaan hiiren vasenta painiketta pohjassa ja vedetään johto 

komponenttien jalkojen välille. Kuvan 7 oikealla puolella näkyy komponenttien 

jalkojen välille piirretty johdin. Monimutkaisemmissa systeemeissä on useampia 

johtimia ja joskus voi olla hankalaa nähdä, meneekö halutusta komponentista johdin 

oikeaan komponenttiin. Kuvassa 7 oikealla puolella nähdään sinisen nuolen alla pieni 

numero 1, kuten myös punaisten nuolien alla. Numerosta voi tarkistaa, onko johdin 

kytketty sinne, minne pitääkin. 

 

 

Kuva 7. Vasemmalla puolella komponenttien jalat ovat päällekkäin. Oikealla puolella 

komponenttien jalkojen välissä on johdin. 

 

  Komponenttia kaksoisklikkaamalla saa auki ”Properties”-ikkunan, jossa 

voidaan nimetä komponentin haluamallaan tavalla ja muuttaa asetuksia haluamakseen. 

Annetaan datan kerääjälle nimi ”MySink”. Kuvassa 8 on esitetty, miltä kyseinen 
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ikkuna näyttää datan kerääjälle. Sieltä voidaan vaihtaa asetuksia muun muassa datan 

keräämiselle ja simulaation kestolle. ”Advanced Options”-painikkeen takaa saa auki 

laajemmat asetukset. ”Model Help”-painiketta painamalla saa ohjeita näkyville, jos 

jokin asia jää epäselväksi.  

 

 

Kuva 8. ”Properties”-ikkuna datan kerääjälle. 

 

  Kuvassa 6 punaisella rajatun alueen sisältä löytyy ”Workspace Tree”. Siellä 

näkyy auki olevat mallit. Systeemin simulointi onnistuu kahdella tapaa. Toinen tapa 

esitellään hieman myöhemmin. Kaksoisklikkaamalla ”Design1 Analysis” aukeaa 

”Data Flow Analysis”-ikkuna, joka on esitetty kuvassa 9. Ikkunassa voi nimetä 

systeemin, valita minkä mallin haluaa simuloida, jos malleja on auki useampia samaan 

aikaan ja asettaa datan keräämiselle esimerkiksi aloitus- ja lopetusajat. ”Dataset”-osion 

uudelleen nimeäminen on tärkeää, jos on useita malleja avoinna samaan aikaan. 

Tällöin oikean simulaation data on helpommin tunnistettavissa. Kun muutetaan jotain 

datan keräämisen asetusta, kuvan 9 oikeassa reunassa oleva linkkiketju näyttää, mitkä 

arvot linkittyvät toisiinsa. Painamalla painiketta ”Calculate Now” ohjelma tekee 

simuloinnin ja kerää arvot omaan listaansa. 
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Kuva 9. ”Data Flow Analysis”-ikkuna. 

 

  Simuloinnista saadut arvot ilmestyvät ”Workspace Tree”-tilaan muodossa 

”Dataset(Name)”, eli tässä tapauksessa nimellä ”MyFirstDataset(MyDFcontroller)”. 

Kaksoisklikkaamalla tästä nimestä saadaan kuvassa 10 esitetty ikkuna auki. 

Vasemmalla puolella sarakkeessa näkyy systeemistä kerätyt tiedot. Koska aiemmin 

annoimme datan kerääjälle nimeksi ”MySink”, se näkyy nyt selkeästi 

vasemmanpuoleisessa sarakkeessa. Kaksoisklikkaamalla sitä saadaan näkyville 

simuloinnin saamat arvot. 

 

Kuva 10. Simuloinnin keräämät tiedot systeemistä. 

 

  Alkuperäinen tavoite oli saada piirrettyä kuvaaja sinigeneraattorin antamista 

arvoista. Siihen on kaksi tapaa. Ensimmäinen tapa on painaa hiiren oikealla 

painikkeella kuvassa 10 vasemmalla palstalla olevaa ”MySink” kohtaa. Tällöin aukeaa 

valikko, josta valitaan ”Add to Graph” -> ”New Graph”. Tällöin aukeaa tuloksista 

saatu kuvaaja. Jos huomataan, että simuloinnilla on ollut esimerkiksi liian lyhyt 
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lopetusaika, voidaan simulointi tehdä uudestaan ja tulokset päivittyvät saman tien 

kuvaajaan. Kuvaajaa ei siis tarvitse piirtää uudelleen. 

  Toinen tapa piirtää kuvaaja on hieman monipuolisempi. ”Workspace Tree”-

osion vasemmassa yläkulmassa on painike, josta aukeaa valikko, joka on kuvassa 11 

punaisen ympyrän sisällä. Valitaan valikosta kohta ”Graph”. Tällöin aukeaa kuvassa 

12 esitetty ”Graph Series Wizard”-ikkuna. 

 

 

Kuva 11. Lähennetty näkymä ”Workspace Tree”-osiosta. Punaisen ympyrän sisältä 

löytyy muun muassa kuvaajan piirtämiseen tarvittava valikko. 

 

 

Kuva 12. ”Graph Series Wizard”-ikkuna. 

 

  ”Graph Series Wizard”-ikkunan vasemmalla puolella näkyy erilaisia 

vaihtoehtoja kuvaajille, mitä voi piirtää. Oikealla puolella taas näkyy simuloinnin 

keräämiä tietoja systeemistä eri listoissa. Valitaan tässä tapauksessa vasemmalta 

puolelta ”Time”. Tällöin oikealle puolelle jää vaihtoehdoksi vain ”MySink”. Valitaan 

se ja painetaan lopuksi ”OK”-painiketta. ”OK”-painikkeen painamisen jälkeen aukeaa 

kuvaajan ominaisuuksiin liittyvä ikkuna, joka on esitetty kuvassa 13. 
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Kuva 13. ”Graph1 Properties”-ikkuna. 

 

  Tässä ikkunassa voi nimetä kuvaajan haluamallaan tavalla, lisätä kuvaajaan 

toisen datan kerääjän saamat tiedot, muokata x- sekä y-akseleiden ominaisuuksia ja 

valita kuvaajan tyypin. ”Advanced”-painikkeen takaa löytyy vielä tarkemmat asetukset 

kuvaajan piirtämiseen. Kun asetukset ovat valittu sopiviksi, painetaan ”OK”-painiketta 

ja kuvaaja avautuu näytölle. Kuvassa 14 on esitetty molemmilla tavoilla saatu kuvaaja. 

Jos halutaan piirikaavio, kuvaaja ja muita avoinna olevia ikkunoita samaan aikaan 

näkyville, painetaan kuvassa 6 violetin rajauksen sisältä ”View” -> ”Tile Horizontal” 

tai ”Tile Vertical”. Kuvassa 15 näkyy kaikki avoinna olevat ikkunat vaakasuorasti 

aseteltuna. 

 

 

Kuva 14. Simuloinnin tulokset esitettynä kuvaajassa. 
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Kuva 15. Avoinna olevat tiedot samaan aikaan näkyvissä. 
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4. SYSTEEMITASON ANALYYSIÄ 
 

Tässä kappaleessa käsitellään kolme erilaista simulointitestipenkkiä, jotka ovat 

rakennettu SystemVuella. Kaksi niistä ovat single-carrier järjestelmiä ja kolmas on 

multicarrier-järjestelmä.  

4.1. Single-carrier-järjestelmä 

 

Single-carrier-järjestelmällä tarkoitetaan sitä, että järjestelmä käyttää vain yhtä 

kantoaaltoa informaation siirtämiseen [18]. Tutustutaan seuraavaksi, miten 16-QAM-

signaali luodaan ja miten eri lohkot vaikuttavat signaalin spektriin. Tarkastellaan myös 

tehonvahvistimen epälineaarisuuden vaikutusta pulssinmuodostuksella luotuun 16-

QAM-signaalin spektriin. 

4.1.1. QAM-moduloidun signaalin generointi 

 

Tässä kappaleessa simuloidaan järjestelmä, joka luo 16-QAM-moduloidun signaalin. 

Systeemin lohkokaavio on esitetty kuvassa 16. Jokaisen vaiheen väliin on lisätty 

”Sink”-lohko, jotta voimme tarkastella signaalin spektriä jokaisen vaiheen jälkeen. 

 

Kuva 16. Lohkokaavio, jolla saadaan aikaan 16-QAM-signaali. 

 

 

Ensimmäinen lohko vasemmalta luo satunnaisesti bittejä, jotka generoidaan 

symboleiksi ”Mapper”-lohkossa. Kyseinen lohko esittää I/Q-datan kompleksisessa 

muodossa 20 Hz:n taajuudella. ”Repeat”-lohko ottaa näytteitä yhdestä symbolista 

enemmän kuin yhden, eli se toimii ylinäytteistäjänä. Signaalin konstellaatio 

generoidaan ”DetectionSampler”-lohkolla, joka luo yhden näytteen symbolia kohden. 

”Complex to IQ”-lohkon tarkoitus on jakaa signaali I- ja Q-osiin. ”Modulator”-lohko 

puolestaan ottaa sisään I/Q-datan ja moduloi sen 5 kHz:n kantotaajuudelle. Tämän 

jälkeen Butterworth-kaistanpäästösuodatin suodattaa häiriötä rajoittaen kaistaa ± 10 
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Hz. Seuraavaksi signaali demoduloidaan, jotta lopuksi voidaan tarkastella I/Q-dataa 

erikseen. 

Systeemin sisääntulon konstellaatiodiagrammi näyttää kuvan 17 mukaiselta, 

jossa jokainen piste kuvaa yhtä 4-bittistä symbolia. Konstellaatiodiagrammista 

nähdään, miten signaalin symbolit ovat asettuneet kompleksisella tasolla [19]. Kuvassa 

x-akseli kuvaa signaalin I-komponenttia ja y-akseli vastaavasti Q-komponenttia.  

 

 

Kuva 17. 16-QAM-systeemin sisääntulon ideaalinen konstellaatiodiagrammi. 

 

Kuva 18 esittää 16-QAM-signaalin muodon systeemin lähdössä. Signaalin 

muodosta nähdään, että signaalin amplitudi sekä vaihe vaihtelevat ajan suhteen niin 

kuin pitääkin. Jos signaalin amplitudi pysyisi sama, sen huippuarvot olisivat samat y-

akselin nollan molemmin puolin. Jos taas vaihe pysyisi sama, signaali leikkaisi x-

akselin tasaisin väliajoin.  
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Kuva 18. 16-QAM-signaalin aikatason esitysmuoto systeemin lähdössä. 

 

  Tutkitaan seuraavaksi signaalin spektriä. Spektristä nähdään, milloin signaali 

on tehokkaimmillaan ja millä taajuusalueella. Sen tutkiminen on siis helppo tapa 

hahmottaa, miten signaali käyttäytyy kunkin lohkon jälkeen. Ensimmäinen 

spektrikuvaaja on esitetty kuvassa 20, jossa on yhdistetty spektrikuvaajat ”Mapper”- 

ja ”Repeat”-lohkojen jälkeen. X-akselilla on taajuus kokoluokassa kHz ja y-akselilla 

puolestaan signaalin teho, jonka yksikkö on dBm. Vasemmanpuoleinen kuvaaja esittää 

signaalin spektriä ”Mapper”-lohkon jälkeen. Kuvaajasta nähdään, että spektri ei ole 

vielä muodostunut selkeäksi, sillä se ei saa niin selkeää arvoa millään taajuusalueella. 

Oikeanpuoleinen kuvaaja saadaan ”Repeat”-lohkon jälkeen. Tässä kuvaajassa 

signaalin spektri on saanut selkeämmän muodon verrattuna vasemman puoleiseen 

kuvaajaan. Kuvaajasta nähdään taajuusalueet, milloin signaali on tehokkaampi ja 

milloin heikompi. Käyrässä nähdään yksi selkeämpi kaista ja sivukaistoja 

taajuustasossa, ja nähdään myös, että kuopat käyrässä syntyvät kantataajuuksille -10 

Hz, -5 Hz, 5 Hz ja 10 Hz. Koska kuvassa 18 esitetyn aikatason signaalissa nähdään 

selkeitä pulsseja, voidaan taajuustasossa nähdä sinc-muotoinen signaali. Tämä sinc-

funktion muoto näkyykin kuvan 19 oikean puoleisessa spektrikuvaajassa. Sivukaistat 

aiheutuvat keskinäismodulaatiosta ja ne aiheuttavat ongelmia epälineaarisessa 

radiojärjestelmässä. Niitä pyritään pienentämään niin sanotulla 

pulssinmuodostuksella, missä ylimääräisiä sivukaistoja pienennetään digitaalisella 

suodatuksella. 
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Kuva 19. 16-QAM-signaalin spektrit. Vasemmassa kuvaajassa on spektri ”Mapper”-

lohkon jälkeen ja oikeassa kuvaajassa on spektri ”Repeat”-lohkon jälkeen. 

 

Kuvassa 20 on esitetty ”Complex to IQ”-lohkon muokkaaman signaalin 

spektrikuvaajat; vasemmalla on signaalin I-osan spektri ja oikealla Q-osan spektri. 

Kuvaajien muodot ovat hyvin samankaltaiset, mutta I-osa näyttää olevan vähemmän 

tehokas verrattuna Q-osaan. Q-osan spektristä huomaa myös sen, ettei ensimmäinen 

kuoppa ole yhtä alhaalla kuin seuraava kuoppa tai I-osan vastaava ensimmäinen 

kuoppa. 

 

Kuva 20. Spektrikuvaajat signaalin I (vasemmalla) - ja Q (oikealla)-osista ”Complex 

to IQ”-lohkon jälkeen.  

 

  Kuva 21 havainnollistaa signaalin spektrin ”Modulator”-lohkon jälkeen. 

Spektri näyttää hyvin samanlaiselta, kuin ”Repeat”-lohkon jälkeen. Tehon huippuarvo 

on tässä tapauksessa hieman matalampi, sekä signaali on siirtynyt 5 kHz:n 

kantotaajuudelle. 
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Kuva 21. Signaalin spektri ”Modulator”-lohkon jälkeen. 

 

”Modulator”-lohkon jälkeen signaalia suodatetaan. Kuten kuvasta 22 nähdään, 

taajuuskomponentteja on suodattunut pois ja jäljellä on pääkaista ja sen molemmin 

puolin sivukaistat. 

 

Kuva 22. Signaalin spektri kaistanpäästösuodatuksen jälkeen. 

 

Kuva 23 esittää signaalin spektrin demoduloinnin jälkeen. 

Vasemmanpuoleisessa kuvaajassa on esitetty signaalin I-osa ja vastaavasti 

oikeanpuoleisessa kuvaajassa on esitetty signaalin Q-osa. Spektrikuvaajien muodot 

mukailevat toisiaan ja Q-osan spektri on tehokkaampi verrattuna I-osan spektriin, 

kuten ”Complex to IQ”-lohkon jälkeen. Erona ”Complex to IQ”-lohkon jälkeisiin 
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spektrikuvaajiin, demoduloinnin jälkeisistä spektrikuvaajista voidaan havaita spektrin 

tasoittuvan 11 kHz:n jälkeen. Tämä johtuu kaistanpäästösuodatuksesta. 

 

 

Kuva 23. Spektrikuvaajat signaalin I- ja Q-osista ”Demodulator”-lohkon jälkeen. 

Vasemmalla puolella on I-osa ja oikealla puolella Q-osa. 

 

4.1.2 Moduloitu signaali epälineaarisessa radiolähettimessä 

 

Tämän kappaleen tarkoituksena on tutkia, miten luodaan monenlaisia digitaalisesti 

moduloituja signaaleja ja miten vahvistimen epälineaarisuus vaikuttaa mitattuihin 

tuloksiin. Jotta vertailu eri järjestelmien välillä olisi selkeämpää, 

modulaatiomenetelmänä on käytetty edellisessä kappaleessa kuvattua QAM-

modulaatiota. Simuloidun järjestelmän lohkokaavio on esitetty kuvassa 24. 

 

Kuva 24. Lohkokaavio, jolla saadaan aikaan digitaalisesti moduloitu signaali. 

 

Systeemin sisään syötetään edellisen esimerkin tapaan bittejä, jotka 

moduloidaan ”DigitalMod”-lohkossa kantataajuudelle. Kyseinen lohko tukee laajan 

kattauksen erilaisia digitaalisia modulaatiomenetelmiä ja voi toimia edellisessä 
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esimerkissä olleena ”Mapper”-lohkona. Tällöin parametrille ”OversampleRatio” 

täytyy asettaa arvo 1. Seuraavana ketjussa on ”SetSamplerate”-lohko, joka luo 

näytteenotolle taajuuden. Ylinäytteistyksellä tarkoitetaan sitä, että signaalista otetaan 

näytteitä taajuudella, joka on kaksi kertaa korkeampi kuin haluttu kaistanleveys tai 

korkein näytteistettävä taajuuskomponentti [20]. Tällä pyritään vähentämään signaalin 

laskostumista ja kohinaa. Tämän jälkeen signaali kulkee ”CxToRect”-lohkoon, joka 

muuntaa sisään tulevat kompleksiset arvot reaali- ja imaginääriarvoiksi. Sen jälkeen 

reaali- ja imaginääriosat kulkevat ”Modulator”-lohkoon. Se voi tehdä amplitudi-, 

vaihe-, tai I/Q-modulaation. Lohko lukee yhden sisään tulevan näytteen ja moduloi sen 

ulostuloon. Ulkoinen oskillaattori on vaihtoehtoinen komponentti modulaattorin 

kanssa käytettäväksi, sillä modulaattorissa on sisäinen oskillaattori, mutta tässä 

esimerkissä sitä käytetään. Oskillaattori luo kompleksisen verhokäyrä-signaalin, johon 

voi halutessaan lisätä lämpö- tai vaihekohinaa. Kun signaali on moduloitu, se kulkee 

vahvistimelle. Vahvistin kuvaa epälineaarisuutta, mitä signaali voi kokea kulkiessaan 

lähettimessä tai vastaanottimessa. Lopuksi signaali kulkee Finite Impulse Response-

tyyppiseen (FIR) kaistanpäästösuodattimeen, joka suodattaa signaalista 

epäideaalisuuksia pois. 

Aloitetaan tämän systeemin tutkiminen ajamalla simulaatio tekemättä mitään 

muutoksia parametreihin. Kuva 25 esittää systeemin lähdön spektrin ja 

konstellaatiodiagrammin. Tässä esimerkissä käytetään 16-QAM-

modulaatiomenetelmää, jotta voimme tarkastella tarkemmin parametrejä, jotka 

vaikuttavat systeemiin. Konstellaatiokartta näyttää edellisen kappaleen 

konstellaatiokarttaan verrattuna samanlaiselta. Spektrikuvaajassa on kuitenkin eroa 

edellisessä kappaleessa esitettyyn spektrikuvaajaan verrattuna. Ero johtuu sisään 

tulevan signaalin käsittelystä systeemin alkupäässä. Signaali on suodatettu 

oikeaoppisesti pulssinmuodostussuodattimella, mikä pienentää signaalin sivukaistoja 

pois. ”Root-raised cosine”-pulssinmuodostus suoritetaan käytännössä digitaalisella 

suodattimella. 
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Kuva 25. DigitalMod-systeemin lähdön spektrikuvaaja ja konstellaatiodiagrammi 

ilman parametrimuutoksia. 

 

Yleisesti, kun vahvistin on epälineaarinen, suurimmat ongelmat aiheutuvat 

kolmannen kertaluvun häiriösignaaleista. Epälineaarisuus aiheuttaa sekä harmonisia 

taajuuskomponentteja että keskinäismodulaatiota. Harmoniset signaalit yleensä 

syntyvät suodatetun kaistanleveyden ulkopuolelle, joten ne on helppo suodattaa pois 

myöhemmissä vaiheissa. Vahvistimen epälineaarisuus myös voi sekoittaa toisiaan 

lähellä olevia signaaleja kaistanleveyden sisälläkin. Tätä ilmiötä kutsutaan 

keskinäismodulaatioksi. Keskinäismodulaation aiheuttamat häiriötulokset kytkeytyvät 

signaalin kaistalle ja kaistan läheisyyteen, jolloin ne aiheuttavat häiriöitä kaistan 

sisällä, että vierekkäisillä kaistoilla. 1 dB:n kompressiopiste kuvaa vahvistimen 

epälineaarista toimintaa sinisignaaleilla. Moduloidun aaltomuodon keskimääräinen 

teho mitoitetaan siten, että vahvistin toimii kompressiopisteen alapuolella, jolloin 

signaaliin syntyvä häiriö on pieni. Syntyvän häiriön suuruus kuitenkin riippuu käytetyn 

aaltomuodon verhokäyrän vaihteluiden suuruudesta. [21] 

Muutetaan seuraavaksi vahvistimen ominaisuuksia. Kaksoisklikkaamalla 

vahvistinlohkoa saadaan auki ikkuna, jossa voidaan muuttaa vahvistimen parametreja. 

Muutetaan kentän GCType valinta kohtaan 6: PSat+GCSat+TOI+dBc1. Käytetyssä 

mallissa epälineaarisuutta kuvaavat parametrit ovat kolmannen kertaluvun 

leikkausteho TOIout, ulostulon vahvistuksen 1 dB:n kompressioteho dBcout, 

saturaatioteho PSat ja vahvistuksen kompressio saturaatiossa mitattuna desibeleinä 

GCSat. Tavallisesti saturaatiotehon arvo on noin 3 dB parametrin dBcout yläpuolella. 

Tämä riippuu kuitenkin käytetystä vahvistinteknologiasta. Vahvistimen sisään tulevan 

signaalin tehoa, parametria TranPower, voidaan muuttaa esimerkiksi 

oskillaattorilohkosta. Taulukkoon 1 on koottu neljä erilaista tilannetta parametrien 
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suhteen. Kuvassa 26 on havainnollistettu parametrien vaikutusta tehovahvistimen 

toimintaan lineaarisella ja epälineaarisella käyrällä. X-akselilla on vahvistimen sisään 

tuleva teho, kun taas Y-akselilla ulos tuleva teho. 

 

Kuva 26. Vahvistimen epälineaarisuutta kuvaavat tekijät tehotasossa. 

 

Taulukko 1: Simulaatiossa käytetyt epälineaarisuutta aiheuttavien parametrien arvot. 

 Gain 

[dB] 

TOIout 

[dBm] 

dBc1out 

[dBm] 

PSat 

[dBm] 

GCSat Vahvistimen 

sisään 

tulevan 

signaalin 

teho [dBm] 

Tilanne 1 27 40 27 30 6 0 

Tilanne 2 30 30 20 23 7 0 

Tilanne 3 30 30 20 23 7 20 

Tilanne 4 30 30 20 23 7 50 

 

Tilanteen 1 mukaisilla asetuksilla saadaan kuvan 27 mukaiset tulokset signaalin 

spektristä ja konstellaatiosta. Nähdään, että spektrikuvaajan muoto on muuttunut ja 

nousevalle ja laskevalle reunalle on tullut samankaltaiset kohdat kuin signaalin 

huipulla. Reunoilla näkyvät paksut kohdat johtuvat juurikin aiemmin kerrotusta 

kolmannen kertaluvun keskinäismodulaation aiheuttamista häiriöstä. Myös 

konstellaatiodiagrammissa konstellaatiopisteet ovat ideaaliseen tilanteeseen verrattuna 

levinneet ja reunoilla on hieman pyöreyttä havaittavissa. Mitä enemmän 

konstellaatiopisteet eroavat ideaalisesta tilanteesta, sitä enemmän systeemissä esiintyy 

symboli- ja lopulta bittivirheitä. 



34  

  

 

Kuva 27. Vahvistimen epälineaarisuusparametrien ensimmäisen muuttamisen 

jälkeiset simulaatiotulokset. Vasemmalla on signaalin spektrikuvaaja ja oikealla 

konstellaatiodiagrammi. 

 

Seuraavaksi tutkitaan tilanteen 2 arvojen vaikutusta signaalin spektriin ja 

konstellaatiodiagrammiin. Tulokset ovat esitetty kuvassa 28. Kun verrataan 

spektrikuvaajaa ja konstellaatiodiagrammia edellisillä arvoilla tehtyyn simulaatioon, 

nähdään jo selkeämpiä eroavaisuuksia. Vasemmalla puolella esitettyyn 

spektrikuvaajaan vaikuttaa yhä useampi keskinäismodulaation aiheuttama 

häiriösignaali. Tämä johtuu siitä, että vahvistinta ajetaan nyt sen epälineaarisella 

alueella, mikä levittää spektriä viereisille kaistoille. Vastaavasti 

konstellaatiodiagrammissa ei ole enää samanlaista selkeää muotoa, kuin aiemmissa 

diagrammeissa. Suuremman amplitudin konstellaatiopisteet ovat kompressoituneet 

kohti origoa vahvistimen epälineaarisen käyttäytymisen seurauksena. Virhettä 

konstellaatiodiagrammissa teoreettisesti lasketun ja simulaatiossa lasketun symbolin 

paikan välillä kuvataan termillä ”Error Vector Magnitude” (EVM). Kuva 29 

havainnollistaa tavan mitata EVM:n arvoa. Kappaleen lopussa on taulukko, josta 

nähdään jokaisen simulaatiovaiheen EVM. 
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Kuva 28. Vasemmalla oleva spektrikuvaaja ja oikealla oleva konstellaatiodiagrammi, 

jotka ovat saatu muuttamalla vahvistimen epälineaarisuuteen vaikuttavia arvoja. 

 

Kuva 29. Vektoriesitys EVM:n mittaamisesta. 

 

Tutkitaan seuraavaksi tilannetta 3. Kuvassa 30 on esitetty spektrikuvaaja ja 

konstellaatiodiagrammi. Signaalin tehon nostaminen on vain huonontanut tilannetta 

entisestään, sillä spektrikuvaajan reunat ovat loivemmat ja konstellaatiopisteet ovat 

entistä enemmän levinneet. Nyt vahvistin toimii jo alueella, missä sen ei kuuluisi 

toimia. Konstellaatiokuvaajasta huomataan, että sisemmät ja ulommat 

konstellaatiopisteet ovat lähellä toisiaan, jolloin niiden erottaminen toisistaan on 

hankalaa. 

 

Kuva 30. Spektrikuvaaja ja konstellaatiodiagrammi, joissa nähdään sisään tulevan 

signaalin tehon nostaminen. 
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Tutkitaan vielä, miten EVM on muuttunut, kun vahvistimen epälineaarisuutta 

kuvaavia parametreja ja sisään tulevan signaalin tehoa on muutettu. Muutetaan vielä 

sisään tulevan signaalin teho 50 dBm:iin, jotta voidaan tarkastella, miten se vaikuttaa 

EVM:n arvoon. Spektrikuvaajaan ja konstellaatiodiagrammiin tämä muutos ei tehnyt 

suuria muutoksia edelliseen tilanteeseen verrattuna. Taulukossa 2 on esitetty EVM:n 

huippu- ja teholliset arvot jokaisen muutosvaiheen jälkeen. 

 

Taulukko 2: EVM:n arvot eri tilanteissa. 

 Tilanne 1 Tilanne 2  Tilanne 3 Tilanne 4 

EVM:n huippuarvo 

[%] 

9.763 26.6 31.892 17.935 

EVM:n tehollinen 

arvo [%] 

4.102 15.24 18.145 32.392 

 

 EVM kertoo yksinkertaisuudessaan eron teoreettisen ja mitatun 

konstellaatiopisteen välillä [22]. Tässä tapauksessa ero on mitattu prosentteina. Mitä 

isompi EVM:n arvo on, sitä suurempi ero näiden kahden pisteen välillä on. Kun 

verrataan eri tilanteiden EVM:n arvoja toisiinsa, voidaan huomata, että mitä 

epälineaarisempi vahvistin on, sitä huonompia arvoja EVM saa. Sisään tulevan 

signaalin tehon kasvattaminen tilanteiden 3 ja 4 välillä vaikuttaa huippuarvoon 

positiivisesti, mutta tehollinen arvo on kasvanut paljon. 

 

4.2. Multicarrier-järjestelmä 

 

Multicarrier-järjestelmässä käytetään useampaa alikantoaaltoa informaation 

lähettämiseen [18]. Jokainen alikantoaalto voidaan moduloida erikseen, mikä 

mahdollistaa spektrinkäytön joustavuuden. 

 

 

4.2.1 OFDM-aaltomuoto epälineaarisessa radiolähettimessä 

 

Tässä kappaleessa tutustutaan OFDM-signaalin mallintamiseen. Tutkitaan aluksi 

simuloitavaa järjestelmää lohkokaaviotasolla. Järjestelmä koostuu kolmesta osiosta, 

joista ensimmäinen on esitetty kuvassa 31. Osion tavoite on luoda lähetettävä data. 
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Aluksi tuttuun tapaan luodaan bittejä, jotka käsitellään ”Mapper”-lohkossa. 

Seuraavaksi ”AsyncCommutator”-lohko yhdistää asynkronisesti sisään tulevat 

signaalit, jonka jälkeen ”MuxOFDM”-lohko moninkertaistaa datan ja ohjaa 

alikantoaallot OFDM-symboleiksi IEEE 802-standardin mukaisesti. Tämän jälkeen 

lähetettävä data viedään IFFT-bufferiin. Lopuksi datalle lasketaan ”FFT_Cx”-

lohkossa diskreetti Fourier-muunnos FFT-algoritmilla. 

 

 

Kuva 31. ”Data and Pilot generation”-osio simuloitavasta OFDM-järjestelmästä. 

 

 Seuraava osio on nimeltään ”Pre-amble generation”, eli osio luo 

johdantosekvenssin. Osio on esitetty kuvassa 32. Aluksi luodaan aaltomuoto, joka 

vahvistetaan ennen IFFT-bufferiin viemistä. 

 

Kuva 32. ”Pre-amble generation”-osio simuloitavasta OFDM-järjestelmästä. 

 

 Näiden kahden osion ulostulot yhdistetään ja käsitellään ”Multiplexing and 

guard insertion”-osiossa, joka on esitetty kuvassa 33. Kummankin osion ulostulot 

viedään ”AsyncCommutator”-lohkoon, jonka jälkeen ”OFDM symbol guard samples 

inserter”-lohko lisää IFFT-signaaleihin suojaintervalleja (guard intervals) ja luo niistä 

sen jälkeen OFDM-symboleita. Lopuksi ”Data block chopper”-lohko lukee tulostaan 



38  

  

halutun määrän näytteitä ja luo halutun määrän näytteitä ulostuloon. Käytännössä 

lohko siis järjestelee näytteet uudelleen.  

 

 

Kuva 33. ”Multiplexing and guard insertion”-osio. 

 

 Lopuksi kuvan 33 osion ulostuloa käsitellään kuvan 34 mukaisella lohkolla. 

”Complex to Envelope”-lohko muuntaa kompleksisen signaalin kompleksiseksi 

verhokäyräsignaaliksi, jota vahvistetaan. Kahden spektrianalysaattorin avulla voidaan 

tarkastella signaalia ennen vahvistusta ja sen jälkeen. 

 

Kuva 34. OFDM-järjestelmän lohkokaavion loppuosa. 

 

 Tarkastellaan seuraavaksi, miten signaalin modulaatiomenetelmä vaikuttaa 

OFDM-aaltomuodon spektriin ja aikatason aaltomuotoon. Ensimmäinen 

modulaatiomenetelmä on 32-QAM. Sen mukaiset spektri- ja aikatason 

aaltomuotokuvaajat ovat esitetty kuvassa 35. Oikeanpuoleisessa kuvaajassa punainen 
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spektrisignaali kuvaa signaalia ennen vahvistinta ja sininen puolestaan vahvistimen 

jälkeen. Koska systeemissä luodaan signaali, voidaan päätellä systeemin mallintavan 

lähetintä. Vasemmanpuoleisessa kuvaajassa nähdään milloin ja miten tehokkaasti 

signaalia lähetetään. Kyseessä on Time Division Duplex-systeemi (TDD), jolloin 

lähetys ja vastaanotto on erotettu toisistaan ajalla.  

 

Kuva 35. OFDM-aaltomuodon spektrikuvaaja on esitetty oikealla ja aikatason 

aaltomuoto vasemmalla. 

 

 Kun modulaatiomenetelmää vaihdetaan erilaiseksi, spektrikuvaajat sekä 

aikatason aaltomuoto eivät muutu juuri lainkaan. Tästä voidaan päätellä, ettei 

modulaatiomenetelmällä ole merkittävää vaikutusta aika- ja taajuustason esitykseen 

OFDM-aaltomuodossa. Kuitenkin modulaatiomenetelmän spektritehokkuus korostuu, 

jos järjestelmällä halutaan saavuttaa suuria datanopeuksia. Näitä eroavaisuuksia on 

vaikea havainnoida pelkästään aika- ja taajuustason esitysten avulla. 

 Tutkitaan seuraavaksi alikantoaaltojen lukumäärän ja pulssisuhteen vaikutusta 

lähetettävän signaalin spektriin ja aikatason aaltomuotoon. Kokeillaan ensimmäiseksi 

muuttaa alikantoaaltojen lukumäärää. Lähtötilanteessa niiden lukumäärä on 52. 

Muutetaan niiden lukumäärä viiteen. Kuvassa 36 on esitetty spektrikuvaajat sekä 

aikatason aaltomuoto. Voidaan nähdä, että kaista on paljon kapeampi kuin 52:lla 

alikantoaallolla. Myös aikatason aaltomuodossa lähetyksen kohdat ovat harvempia 

verrattuna kuvan 36 kuvaajaan. 



40  

  

 

Kuva 36. Spektrikuvaajat sekä aikatason aaltomuoto, kun alikantoaaltojen lukumäärä 

on viisi. 

 

 Muutetaan seuraavaksi alikantoaaltojen lukumäärä sataan. Tulokset ovat 

esitetty kuvassa 37. Kun verrataan spektrikuvaajia kuvan 35 vastaaviin, nähdään, että 

kaista on paljon leveämpi. Myös aikatason aaltomuotokuvaajassa lähetyksen kohdat 

ovat tiheämpiä. Voidaan päätellä, että mitä enemmän alikantoaaltoja on, sitä enemmän 

se vaatii lähetyskaistaa, sillä informaatiota on lähetettävä enemmän. Näitä 

alikantoaaltoja voidaan esimerkiksi allokoida eri käyttäjille, jolloin jokaisen käyttäjän 

saama kaistanleveys on efektiivisesti pienempi kuin kokonaissignaalin kaistanleveys. 

 

Kuva 37. Spektrikuvaajat sekä aikatason aaltomuoto, kun alikantoaaltojen lukumäärä 

on sata. 

 

 Tarkastellaan seuraavaksi järjestelmän pulssisuhdetta. Se voi saada arvon, joka 

on suurempi kuin nolla, mutta pienempi kuin yksi. Pulssisuhde ei vaikuta 

spektrikuvaajiin, joten tutkitaan pelkästään aikatason aaltomuotoa. Aikaisemmissa 

kuvaajissa pulssisuhteen arvo on ollut 0.5. Simuloidaan systeemi kahdella eri 

pulssisuhteen arvolla: 0.2 ja 0.7. Tulokset ovat esitetty kuvassa 38. Vasemmalla 
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puolella, kun pulssisuhteen arvo on 0.2, nähdään, että yhden lähetys-vastaanottosyklin 

kestosta lähetys kestää 0.2 kertaisesti yhdestä syklistä. Vastaanotto taas kestää 0.8 

kertaisesti yhdestä syklistä. Oikeanpuoleisessa kuvassa skaalaus ei ole ihan 

samanlainen kuin vasemmalla puolella, sillä kuvassa nähdään yhden syklin sijasta 

kaksi kokonaista sykliä. Nyt lähetyksen kesto 0.8 kertainen yhden syklin kestosta ja 

vastaanotto puolestaan 0.2 kertainen yhden syklin kestosta. Pulssisuhde kertoo siis 

suhteen lähetyksen ja vastaanoton kesken. 

 

Kuva 38. Vasemmalla puolella systeemin pulssisuhde on 0.2 ja oikealla puolella 0.7. 

 

 Tarkastellaan vielä sisään tulevan signaalin tehon nostamisen vaikutusta 

spektriin, kun vahvistin on epälineaarinen. Systeemin lohkokaaviota jouduttiin 

muokkaamaan hieman, jotta tämä tutkiminen onnistuisi. ”CxToEnv”- lohko korvattiin 

”Mod”-, ja ”CxToRect”-lohkoilla, sillä OFDM-järjestelmässä ei ollut varsinaisesti RF-

modulaattoria ja oskillaattorista tehon säätäminen ei toiminut. Taulukossa 3 on esitetty 

vahvistimen epälineaarisuuteen vaikuttavat arvot, kuten single-carrier-tapauksessakin.  

 

Taulukko 3: Sisään tulevan signaalin tehon tarkastelussa käytetyt vahvistimen epälineaariset 

arvot. 

Gain [dB] TOIout [dBm] dBc1out [dBm] PSat [dBm] GCSat [dBm] 

30 37 27 35 5 

 

 Sisään tulevan signaalin tehon arvoa on muutettu monta kertaa, jotta nähdään 

mahdollisimman monta välivaihetta, miten se vaikuttaa signaalin spektriin. Asetetaan 

signaalin sisään tulevan tehon arvoksi aluksi -20 dBm:iin ja verrataan spektrikuvaajaa 
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vastaavaan kuvaajaan, jossa sisään tulevan signaalin tehon arvo on 0 dBm. 

Spektrikuvaajat ovat esitetty kuvassa 39. 

 

Kuva 39. Spektrikuvaajat, kun signaalin sisään tuleva teho on -20 dBm (oikealla) ja 0 

dBm (vasemmalla). 

 

 Kuten spektrikuvaajista nähdään, sisään tulevan signaalin tehon kasvattaminen 

nostaa kaistaa teholtaan ylemmäs. Vahvistimen epälineaarisuus näkyy hieman, mutta 

kasvattamalla sisään tulevan signaalin tehoa lisää nähdään epälineaarisen vahvistimen 

vaikutus selkeämmin. Kuvassa 40 vasemmalla puolella nähdään spektrikuvaaja, kun 

sisään tulevan signaalin teho on 10 dBm, ja oikealla puolella sisään tulevan signaalin 

teho on 25 dBm. Nähdään, että sisään tulevan signaalin tehon kasvaessa vahvistettu ja 

vahvistamaton spektri eivät enää mukaile toisiaan, kuten pienemmillä signaalin 

tehoilla. 

 

Kuva 40. Spektrikuvaajat, kun sisään tulevan signaalin teho on 10 dBm (vasemmalla) 

ja 25 dBm (oikealla). 
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  Kasvatetaan vielä lisää sisään tulevan signaalin tehoa. Kuvan 41 vasemmalla 

puolella tehon arvo on 35 dBm ja oikealla puolestaan 40 dBm. Kun verrataan kuvan 

40 ja 41 vasemman puoleisia spektrikuvia, ero on selkeästi nähtävissä. Mitä suurempi 

sisään tulevan signaalin teho on, sitä epälineaarisemmin vahvistin toimii.  

 

Kuva 41. Spektrikuvaajat, kun sisään tulevan signaalin teho on 35 dBm (vasemmalla) 

ja 40 dBm (oikealla). 

 

 RF-tehovahvistimen täytyy pystyä toimimaan tehokkaasti OFDM-signaalia 

lähetettäessä. Jos lähetettävällä signaalilla on kuitenkin suuri teho vahvistimen 

suorituskykyyn nähden, vahvistimen epälineaarinen luonne tulee esiin laskien koko 

järjestelmän suorituskykyä. Epälineaarinen vahvistin aiheuttaa kaistan ulkopuoleista 

häiriötä saamalla aikaan sivukaistojen interferointia, sekä kasvattaa bittivirheiden 

määrää lähetettävässä signaalissa. Myös OFDM-signaalin korkea peak-to-average 

power ratio-arvo (PAPR) herkistää signaalin epälineaarisuudelle ja häiriöille [23]. 
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5. POHDINTA 
 

SystemVuella pystytään siis monin tavoin tekemään systeemitason simulaatioita. 

Tarjolla oli kattavasti komponentteja kantataajuiseen mallintamiseen, mutta RF-

komponenteista tuli analysoiduksi vain tehovahvistin. Esimerkiksi sekoitinta olisi ollut 

myös hyvä analysoida, sillä se on myös melko epälineaarinen komponentti. 

  Tehdyt simulaatiot olivat mielestäni melko yksinkertaisia. Tulokset eivät 

kuitenkaan vastaa todellisuutta täydellisesti, sillä RF-osia ei ole simuloitu näissä 

simulaatioissa kuin tehovahvistimen osalta. Tulokset ovat kuitenkin riittävän tarkkoja 

työn tarkoitukseen, eli eri tyyppisten järjestelmien yksinkertaiseen tutkimiseen ja BB-

tason ilmiöiden hahmottamiseen. Single-carrier-simulaatiot havainnollistavat hyvin 

kyseisen järjestelmän toimintaa. Kun verrataan kummankin single-carrier-järjestelmän 

spektrikuvaajia, huomataan, että jälkimmäisen spektrikuvaaja on helppolukuisempi 

pulssinmuodostussuodattimen ansiosta. Multicarrier-järjestelmän simuloiminen oli 

henkilökohtaisesti hyödyllisin, sillä OFDM-tekniikka on nykyaikaisissa järjestelmissä 

tärkeässä asemassa ja sen oppiminen sekä ymmärtäminen ovat hyödyksi. Nykypäivänä 

tietoliikennejärjestelmät käyttävät useita standardeja, joten systeemitason 

simulaatioiden kanssa täytyy olla tarkkana, että simuloidut komponentit tukevat näitä 

standardeja. SystemVuen kirjastot kattavat kyllä monia käytössä olevia standardeja.  

Tämän kandidaatin tutkielman aihe alun perin oli radiojärjestelmän 

yhteissimulointi sekä RF- että systeemitason malleilla. Lisenssiongelmien takia aihetta 

kuitenkin jouduttiin muuttamaan koskemaan vain systeemitason simulointeja, sillä 

käytetty lisenssi ei tukenut yhteissimulointia. Kattavammat simulaatiot olisi saavutettu 

yhteissimulaatioilla, sillä niihin voi lisätä esimerkiksi RF-komponenttien ADS-

malleja. Tällöin koko järjestelmässä tapahtuvat ilmiöt olisi saatu mallinnettua ja se olisi 

tukenut teoriaosuutta kattavammin. Tulevaisuuden kannalta nämä yhteissimulaatiot 

ovat todella hyödyllisiä, sillä niiden avulla voidaan yhdistellä joustavasti eri 

suunnitteluympäristöjä ja varmentaa eri lohkojen yhteistoiminnallisuutta. 

Suunnitteluvirheet voidaan korjata jo suunnitteluvaiheessa, eikä niitä pääse tuotantoon 

ja valmiisiin tuotteisiin. Tällöin säästetään aikaa, kun ei tarvitse tehdä erikseen 

systeemi- ja RF-tason simulointeja. Myös rahaa säästyy, kun virheellisiä tuotteita ei 

olla ehditty tuottaa. 
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6. YHTEENVETO 
 

Kandidaatintyössä mallinnettiin radiojärjestelmän peruslohkoja ja pyrittiin 

systeemitason simulointien avulla saavuttamaan ymmärrys, mitä signaalia luodessa 

tapahtuu ja millaisia vaikutuksia modulaatiomenetelmällä ja RF-vahvistimen 

epälineaarisuudella on koko järjestelmän suorituskykyyn. Myös yksinkertainen 

esimerkki SystemVuen käyttämisestä käytiin läpi. 

  Radiojärjestelmän voi jakaa kolmeen osaan: Lähetin, radiokanava ja 

vastaanotin. Nykyään järjestelmät toimivat molempiin suuntiin yhtäaikaisesti, joten 

lähetin ja vastaanotin on yhdistetty lähetinvastaanottimeksi. Sekä lähetin- että 

vastaanotinketjussa on RF- ja BB-osat. Näitä erottavat perinteisesti A/D- tai D/A-

muuntimet. RF-osa käsittelee analogista signaalia, kun taas BB-osa digitaalista 

informaatiota. 

  Jotta radiojärjestelmää voidaan simuloida hyvin, täytyy tietää järjestelmän 

tavoitteet. Mitä kompleksisempi simuloitava järjestelmä on, sitä haastavampaa sen 

simuloiminen on. Saatavat tulokset ovat kuitenkin arvokkaita, koska niiden avulla 

voidaan löytää ja korjata suunnitteluvirheitä. Työssä simuloitiin kaksi erityyppistä 

järjestelmää: single-carrier-järjestelmä sekä multicarrier-järjestelmä. Single-carrier-

järjestelmä käyttää yhtä kantoaaltoa, jota moduloidaan digitaalisesti. Kappaleissa 

4.1.1. ja 4.1.2. tutkittiin 16-QAM-signaalin spektriä sekä RF-tehovahvistimen 

epälineaarisuuden vaikutuksia signaalin spektriin, että EVM:n arvoon. Epälineaarinen 

tehovahvistin aiheuttaa muun muassa bittivirheitä, mikä puolestaan huonontaa 

järjestelmän suorituskykyä. EVM:n arvot huononivat, kun vahvistimesta tehtiin 

epälineaarisempi. Epälineaarinen vahvistin levittää kaistalla olevaa hyötysignaalia 

viereisille kaistoille, mikä voi aiheuttaa häiriöitä viereisissä systeemeissä. Spektrin 

leviäminen on selitettävissä keskinäismodulaation avulla.  

Multicarrier-järjestelmät ovat single-carrier järjestelmiä joustavampia 

tulevaisuuden tarpeisiin. Ne käyttävät useampaa alikantoaaltoa, joihin informaatio on 

moduloitu, mikä mahdollistaa joustavan spektrinkäytön ja hyvän radiokanavan 

häipymisen sietokyvyn. Haittana multicarrier-järjestelmissä on suuri PAPR-arvo, 

jonka takia järjestelmä on erityisen herkkä epälineaarisuudelle. Järjestelmässä 

käytettävä modulaatiomenetelmä määrää, kuinka paljon informaatiota voidaan lähettää 

taajuusyksikköä kohden. Suuren symbolimäärän modulaatio kuitenkin altistaa myös 
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symbolivirheille, jolloin järjestelmä vaatii parempaa virhevektorin arvoa. kuin pienen 

symbolimäärän modulaatiota käytettäessä.  
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