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TIIVISTELMÄ 

 

Tässä työssä tutkitaan ja tarkastellaan tietoliikennetekniikan perusteita 

simulointien ja mittausten avustuksella. 

Simulointiosuudessa tutustaan muutamaan yksinkertaiseen 

modulaatiomenetelmään ja tutkitaan tiedonsiirtokanavassa olevan AWGN-

kohinan vaikutusta tiedonsiirron BER ja SER suorituskykyihin. Työssä 

tutustutaan myös Monte Carlo-simulointiin ja tarkastellaan satunnaisten 

lukujen luonnin vaikutusta simulaatiotuloksiin. Simulaatioita ajetaan MATLAB 

ohjelmistoympäristössä. Saadut simulaatiotulokset tukivat hyvin teoriaa. 

Mittausosuudessa tutustutaan tietoliikennetekniikan käytännön puoleen ja 

tehdään mittauksia laboratorioympäristössä laboratoriosta löytyvillä 

perusmittalaitteilla, joihin kuuluu mm. signaalianalysaattori, piirianalysaattori 

ja vektorisignaalianalysaattori. Mittaukset aloitetaan tarkastelemalla useiden eri 

taajuusalueilla olevia tietoliikennejärjestelmien spektrejä. Lisäksi RF-

komponenteista mikserin ja erityisesti vahvistimen tärkeimmät perusparametrit 

ovat mittausten kohteena. Saatuja RF-komponenttien mittaustuloksia verrataan 

datalehdistä saataviin tuloksiin. Mittaustulokset vastasivat hyvin valmistajien 

datalehdissä ilmoittamia arvoja. Työssä valmistetaan myös oma antenni 

FabLab:ssa ja mitataan valmistetun antennin heijastumiskerroin. Lopuksi 

tutustutaan kohinaluvun laskemiseen Y-factor menetelmällä ja käytetään Y-

factor menetelmää vahvistimen ja signaalianalysaattorin kohinaluvun 

määrittelyyn. Lisäksi harjoitellaan mittauksen automatisointia ohjaamalla 

mittauslaitteita MATLAB-skriptillä. 
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ABSTRACT 

 

This thesis studies the basics of telecommunication with measurements and 

simulations. 

Simulation part of the work focuses on few simple modulation methods and 

their properties and how AWGN-noise in transmission channel will affect 

systems BER and SER performance. Monte Carlo-simulations and effects of 

creating random values for simulation is also studied. Simulations are performed 

in MATLAB simulation environment. The simulation results corresponded the 

theory. 

Measurement part of this work deals with practical side of telecommunication 

and it contains measurements with basic equipment in telecommunication 

laboratory like signal analyser, network analyser and vector signal analyser. 

Also, multiple different telecommunication systems in wide frequency range are 

measured and observed. RF-components mixer and especially amplifier basic 

parameters are under investigation. During this process, measurement results are 

compared to components datasheet values. The measurement results matched to 

those presented in the data sheets. In this work milling machine is used create 

antenna from blank circuit board and then its reflection coefficient is measured. 

Finally, Y-factor method is studied and it’s used to measure amplifier and signal 

analyser NF. During Y-factor method, measure automation is also reviewed and 

MATLAB-script is created to control measurement devices. 

 

Key words: Telecommunication, MATLAB, Radio spectrum, RF-measurements, 

RF-components. 
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 

AWGN Additive White Gaussian Noise, summautuva valkoinen Gaussin kohina 

BER Bit Error Rate, bittivirhesuhde 

BPSK Binary Phase-Shift Keying, binäärinen vaiheensiirtoavainnus 

DVB-C Digital Video Broadcasting - Cable 

DVB-T  Digital Video Broadcasting - Terrestrial 

EDGE Enhanced Data Rates for Global Evolution 

ER Error Rate, virhesuhde 

EVM Error Vector Magnitude, virhe vektorin voimakkuus 

GMSK Gaussian Minimum Shift Keying 

GPRS General Packet Radio Service 

GSM Global System for Mobile Communications 

IF Intermediate Frequency, välitaajuus 

IIP3 Kolmannen kertaluokan leikkauspisteen sisääntulon arvo 

IP3 Third-order Intercept Point, kolmannen kertaluokan leikkauspiste 

LO Local Oscillator, paikallisoskillaattori 

LTE Long Term Evolution 

NF  Noise Figure, kohinaluku 

OFDM Orthogonal Frequency-Division Multiplexing 

OIP3 Kolmannen kertaluokan leikkauspisteen ulostulon arvo 

PMR Professional Mobile Radio, ammattimainen liikuteltava radio 

PSK  Phase Shift Keying, vaiheensiirtoavainnus 

QAM Quadrature Amplitude Modulation, kvadratuurianmplitudimodulaatio 

RF Radio Frequency, radiotaajuus 

SER Symbol Error Rate, symbolivirhesuhde 

SNR Signal-to-noise ratio, signaali-kohina suhde 

WCDMA Wideband Code Division Multiple Access 

Virve viranomaisverkko 

WLAN Wireless Local Area Network, langaton lähiverkko 

 

a(hr) vastaanottavan antennin korkeuteen perustuva korjausmuuttuja 

d antennien välimatka 

Eb/No bitin energia suhteessa kohinan tehotiheysspektriin 

ENRdB  Excess Noise Ratio 

Gaindut  vahvistimen vahvistus 

Gl antennien vahvistuksen tulo 

hr vastaanottavan antennin korkeus 

ht lähettävän antennin korkeus 

𝑁𝑜𝑓𝑓
𝑆𝐴   kohinan teho signaalianalysaattorissa kohinalähde sammutettuna 

𝑁𝑜𝑛
𝑆𝐴  kohinan teho signaalianalysaattorissa kohinalähde päällä 

𝑁𝐹𝑑𝐵
𝐷𝑈𝑇&𝑆𝐴  signaalianalysaattorin ja vahvistimen kohinaluku desibeleinä 

𝑁𝐹𝑑𝐵
𝑆𝐴  signaalianalysaattorin kohinaluku desibeleinä 



 

 

ne vastaanotettujen virheiden määrä 

PL etenemishäviö 

S11 heijastuskerroin 

YDUT&SA  lineaarinen Y-factor signaalianalysaattorille ja vahvistimelle 

YSA  lineaarinen Y-factor signaalianalysaattorille  

σ/ER suhteellinen keskihajonta



  

1. JOHDANTO 

Tietoliikennetekniikan asiantuntijan toimenkuvaan kuuluu erilaisten simulointien ja 

mittausten suunnittelu ja suorittaminen. On erittäin tärkeää ymmärtää sekä 

simulointien että mittausten perusteet. Mahdollisimman laajan mittausten ja 

simulointien perustiedon avulla asiantuntijan on helpompi ymmärtää mihin 

simuloinnit ja mittaukset kykenevät ja luoda vankka perusta työskentelyn pohjaksi. 

Erityisesti simulointityökalut ovat kehittyneet huomattavasti viime aikoina ja nykyiset 

simulointityökalut mahdollistavat entistä tarkempia ja monipuolisempia simulointeja. 

Simuloinnit tarjoavat nopean ja halvan tavan testata teorioita ja tuotteita ennen kalliita 

fyysisiä testejä ja mittauksia. Mittauksilla on kuitenkin vielä oma paikkansa alan 

työssä. Suuri osa testeistä pitää kuitenkin vielä vahvistaa mittauksilla, sillä simuloinnit 

eivät aina ole täysin luotettavia. 

Työ on jaoteltu kahteen eri osaan seuraavasti: Työn ensimmäinen puolisko 

keskittyy simulointeihin. Simulaatiot tehdään numeerisen laskentaan tehdyllä 

MATLAB:lla ja sen Simulink- ja BERtool-lisäosilla. Simuloineissa keskitytään 

simuloimaan joitain perustapauksia, joissa käsitellään tietoliikennetekniikan 

perusominaisuuksia kuten: summautuvaa valkoista Gaussin kohinaa (AWGN), 

bittivirhesuhdetta (BER), signaali-kohina suhdetta (SNR) ja eri modulaatioiden 

suorituskykyä. Työn jälkimmäinen puolisko sisältää käytännön mittauksista. Työssä 

mitataan radiospektriä ja spektrissä näkyvien signaalien ominaisuuksia. Lisäksi työssä 

tehdään yleisimpiä ominaisuuksien mittauksia RF-vahvistimelle ja -mikserille. Työssä 

myös mitataan muutamalle antennille heijastumiskertoimia. Viimeisenä mittauksena 

suoritetaan kohinaluvun mittaus ja lasku käytetylle mittausjärjestelmälle. Työn lopuksi 

luodaan automatisoitu mittausskripti saman kohinaluvun mittaukseen laajalla 

taajuusalueella. 
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2. AWGN-KOHINAN SIMULOINTI 

Luku 2 käsittelee AWGN-kohinaa ja sen simulointia. Luku 2.1 listaa AWGN-kohinan 

teoreettiset ominaisuudet ja luvuissa 2.2 ja 2.3 verrataan Simulink:n ja MATLAB:n 

tuottaman AWGN-kohinan ominaisuuksia teoreettisiin AWGN-kohinan mukaisiin 

ominaisuuksiin.  

 

 

2.1 AWGN-kohinan ominaisuudet 

Ideaalisen AWGN-kohinan voimakkuuden täytyy olla nollakeskiarvoista ja kohinan 

varianssin täytyy lähestyä kohinan tehoa, kun näytteitten määrä kasvaa. Lisäksi 

kohinan pitää olla valkoista eli kohinan tehotiheysspektri täytyy olla tasainen. Kohinan 

täytyy myös olla korreloimatonta eli autokorrelaatio pitää olla nolla kaikilla muilla 

arvoilla, paitsi kun signaalit ovat täysin päällekkäin. Kohinan voimakkuuden täytyy 

olla normaalijakautunutta. [1] 

 

 

2.2 MATLAB:n randn-funktion tuottaman kohinan analysointi 

MATLAB:ssa AWGN-kohinan tuottamiseen käytetään randn-funktiota, joka luo 

satunnaisia normaalijakautuneita lukuja [2]. MATLAB:n randn-funktion tuottamien 

kohinan arvojen ominaisuuksia verrataan ideaalisen AWGN-kohinan ominaisuuksiin. 

MATLAB on numeeriseen laskentaan tehty ohjelmisto. 

Ensimmäisessä vaiheessa luodaan randn-funktiolla kohinasignaalia. Signaali ei 

sisällä mitään muuta komponenttia, joten käsittelyssä on pelkkää kohinaa. Kuvassa 1 

on esitetty kohinan voimakkuudet 10 000 kohinan näytteelle. Kuvan 1 kuvaaja näyttää 

satunnaiselta kohinalta mutta signaali voidaan tunnistaa AWGN-kohinaksi vasta, kun 

sille on tehty kappaleessa 2.1 lueteltuja ominaisuuksia testaavia testejä. 

Kohinan pitää olla nollakeskiarvoista ollakseen AWGN-kohinaa. Kuvasta 1 

havaitaan arvojen olevan melko tasan nollan molemmin puolin ja kohinan keskiarvon 

olevan noin nollan tuntumassa. Kuvassa 2 on kuvattu lisäksi keskiarvon muutos 

näytemäärien kasvaessa. Kuvaajasta havaitaan keskiarvon todellakin vakiintuvan 

nollan tuntumaan noin 2 000 näytteen kohdalla. Kuvan 2 perusteella voidaan todeta 

randn-funktion luoman kohinan olevan nollakeskiarvoista, mitä AWGN-kohinan 

pitäisikin olla. 

Kohinan varianssin pitää myös olla vakio, jotta kohina on AWGN-kohinaa. 

Kuvassa 2 on myös kuvaaja varianssin muutoksesta näytteiden määrän kasvaessa. 

Kuvan 2 kuvaajasta nähdään, että varianssi vakiintuu 1 tienoille näytemäärän ollessa 

noin 3 000 kappaletta, joten myös varianssin tarkastelu tukee väitettä, että randn-

funktion luoma kohina olisi AWGN-kohinaa.  
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Kuva 1. Testattavan kohinan voimakkuudet. 

 

 
Kuva 2. Varianssin ja keskiarvon muutos 10 000 näytteellä. 
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Kohinan valkoisuutta testataan autokorrelaatiota ja tehotiheysspektriä tutkimalla. 
Kuvassa 3 on signaalin autokorrelaation kuvaaja. Kuvaajasta nähdään, että signaali ei 
korreloi minkään muun ajanhetken, kuin 0 viiveisen kohinan kanssa. Kohina korreloi 
vain itsensä kanssa, kun signaalit ovat täysin päällekkäin. Päällekkäin olevan kohinan 
pitääkin korreloida itsensä kanssa, koska kyse on tismalleen samasta signaalista. 
Kuvan 3 perusteella kohina on korreloimaton. Kuvassa 4 on kuvattu signaalin 
tehotiheysspektri. Kuvasta nähdään, että voimakkuudessa on hieman vaihtelua 
taajuuden funktiona mutta mikään taajuus ei voimakkaasti erotu kuvaajasta. 
Tehotiheysspektri on kaiken kaikkiaan tasaisen oloinen. Näiden 2 kuvaajan perusteella 
voidaan todeta, että randn-funktion luoma kohina on valkoista. 

 

 
Kuva 3. Kohinasignaalin autokorrelaatio. 

 

Lopuksi vielä testataan, että kohinan voimakkuudet ovat normaalijakautuneita. 
Kuvassa 5 on kuvattu kohinan voimakkuuksien jakauma histogrammilla. Kohinan 
voimakkuudet muodostavat Gaussin kellokäyrän. Histogrammi muoto kertoo kohinan 
olevan normaalijakautunutta. 

Randn-funktion luoma kohina on ominaisuuksiltaan kaikkien edellä tehtyjen testien 
mukaan ideaalisen AWGN-kohinan mukaista. Testien perusteella voidaan todeta 
randn-funktion toimivan kuten sen teoreettisen ja ideaalisen mallin mukaan pitäisikin 
toimia. 

 



11 

 

 
Kuva 4. Kohinasignaalin tehotiheysspektri. 

 

 
Kuva 5. Näytteiden kohinan voimakkuuksien jakautuminen histogrammiin. 
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2.3 Simulink:n AWGN-lohkon tuottaman kohinan analysointi 

Simulink:ssä AWGN-kohinaa luodaan AWGN-lohkolla. Simulink on luvussa 2.2 

käytetyn MATLAB-ohjelmiston simuloinnin ja lohkopohjaisen suunnittelun lisäosa. 

Luvussa 2.2 mainittuja metodeja käyttäen, Simulink:n AWGN-lohkon tuottaman 

kohinan voidaan vahvistaa olevan ideaalisen AWGN-kohinan mukaista. Kuvassa 6 on 

Simulink:n AWGN-lohkon analysointiin käytetty Simulink-malli, jossa on kaikkien 

tehtyjen testien vaatimat Simulink-lohkot. Tässä tapauksessa signaalin pohjana 

käytetään reaalista 0-arvoista signaalia, johon AWGN-lohkon tuottama kohina 

lisätään. Simuloinneissa käytettiin AWGN-lohkon siemenlukuna 67 ja bitin energiana 

kohinan tehontiheysspektriin verrattuna 1 dB:ä ja kuvaajat on otettu 10 000 näytteellä. 

 

 
Kuva 6. Simulink:n AWGN-lohkon analysointiin käytetty Simulink-malli. 

 

AWGN-lohkon jälkeinen signaali on esitetty kuvassa 7. Signaali näyttää erittäin 

kohinaiselta, niin kuin sen luonnollisesti pitäisi ollakin sen sisältäessä pelkkää 

kohinaa. Kuvasta nähdään myös, että kohinan on nollan molemmin puolin. Kuvassa 8 

on kuvattu keskiarvon muuttuminen simulaatioajan kasvaessa. Kuvasta voidaan 

nähdä, että keskiarvo näyttäisi asettuvan nollaan, kun vain simulaatioaika pidetään 

tarpeeksi suurena. Nollakeskiarvoisuuden perusteella AWGN-lohkon tuottama kohina 

käyttäytyy kuin ideaalinen AWGN-kohina. 
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Kuva 7. AWGN-lohkon tuottaman kohinan amplitudi simulaatioajan funktion. 

 

 
Kuva 8. AWGN-lohkon tuottaman kohinan keskiarvo simulaatioajan funktion. 

 

Kuvassa 9 on kuvattua AWGN-lohkon tuottaman kohinan varianssin muutos 
simulointiajan funktiona. Kuvasta 10 nähdään että varianssi lähestyy arvoa 0,4 kun 
simulointiaika kasvaa, joten kohina on ideaalisen AWGN-kohinan mukaista. 

 

Kuva 9. AWGN-lohkon tuottaman kohinan varianssi simulaatioajan funktion. 
 

Tarkastellaan vielä, onko AWGN-lohkon luoma kohina valkoista. Kuvassa 10 on 
kohinan autokorrelaation kuvaaja. Kuvasta nähdään, että kohina ei korreloi minkään 
muun ajanhetken kohinan kanssa paitsi, kun kohinat ovat täysin päällekkäin. Tämä on 
toivottu ominaisuus kohinan valkoisuuden kannalta. Kuvassa 11 on kohinan 
tehotiheysspektri. Kuvasta nähdään, että kuvaaja on melkein tasainen. Tämä on myös 
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haluttu ominaisuus kohinan valkoisuuden kannalta. Nämä molemmat testit yhdessä 

vahvistavat, että kohina on valkoista eli ideaalisen AWGN-kohinan mukaista. 

 

 
Kuva 10. AWGN-lohkon tuottaman kohinan autokorrelaatio. 

 

 
Kuva 11. AWGN-lohkon tuottaman kohinan tehotiheysspektri. 

 

Lopuksi tarkistetaan, että AWGN-lohkon luoman kohinan voimakkuudet ovat 

normaalijakautuneita. Kuvassa 12 on kuvattu kohinan voimakkuuksien jakauma. 

Kuvan jakauma näyttää normaalijakautuneelta Gaussin kellokäyrältä lukuun ottamatta 

pientä kauneusvirhettä huipulla. Kohinan voimakkuuksien jakauman perusteella 

kohina näyttää normaalijakautuneelta niin kuin AWGN-kohinan kuuluukin näyttää. 
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Kuva 12. AWGN-lohkon tuottaman kohinan voimakkuuksien jakauma. 

 

Kaikkien tämän kappaleen testien perusteella Simulink:n AWGN-lohkon tuottama 
kohina on ideaalisen AWGN-kohinan mukaista. Jatkossa AWGN-lohkoa voidaan 
käyttää muihin simulointeihin murehtimatta vähemmän mahdollisia, lohkon 
epäideaalisen toiminnan aiheuttamia virheitä. 
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3. BITTIVIRHESUHDE JA SEN MUODOSTUMINEN 

Luku 3 käsittelee bittivirhesuhdetta. Luvussa 3.1 kerrotaan bittivirhesuhteen 

perusominaisuudet ja sen käytöstä tiedonsiirron mittarina. Luvussa 3.2 käsitellään 

satunnaisten lukujen luonnin vaikutusta bittivirheen simulaatiotuloksiin. Lopuksi 

luvussa 3.3 tutkitaan SNR:n ja ajoituksen vaikutusta bittivirheen simulointituloksiin. 

 

 

3.1 Bittivirhesuhde ja sen käyttö 

Bittivirhesuhde (BER) kertoo tilastollisesti kuinka paljon virheellisiä bittejä 

tiedonsiirron vastaanottaja vastaanottaa. Tiedonsiirrossa luonnollisesti pyritään 

mahdollisimman pieneen BER:n, jotta informaatioon ei tule virheitä siirron aikana. 

BER-käyrät tarjoavat nopean ja havainnollisen tavan mallintaa bittivirheitä 

tiedonsiirtokanavassa, kohinan tai muun häiriön takia, jonkin muuttujan funktion. 

Yleisimmin BER:ä kuvataan bitin energian ja kohinan tehotiheysspektrin suhteen 

(Eb/No) funktiona. Kuvan 16 avulla voidaan esimerkiksi säätää lähetystehoa siten että 

vastaanottimessa vastaanotetulla Eb/No:n arvolla saavutetaan haluttu BER 

suorituskyky vaatimus ja samalla vältetään lähettämästä turhaa tehoa. BER-käyriä 

käytetään myös eri modulaatioiden vertaamiseen. Luvussa 4 on esimerkkejä eri 

modulaatioiden vaikutuksista BER:iin. BER-käyriä käytetään myös eri 

kanavakoodauksien vertailuun. Yhdistelemällä eri lähetystehoja, modulaatioita ja 

kanavakoodauksia saadaan erittäin hyödyllisiä BER-käyriä. BER-käyrien avulla 

voidaan esimerkiksi suunnitella kuhunkin tapaukseen optimaaliset 

tiedonsiirtokanavan parametrit, joilla täytetään asetetut suorituskykyvaatimukset. 

 

 

3.2  Satunnaisen bitin luonnin siemenluvun vaikutus bittivirhesuhteeseen 

Yksi mahdollinen bittivirheen lähde simuloinnissa on satunnaisen datan luontiin 

liittyvät ongelmat. Tietokone ei ikinä osaa valmistaa täysin satunnaisia lukuja vaan 

kaikki tietokoneen luomat satunnaisluvut ovat oikeasti vain näennäissatunnaisia. 

Seuraavaksi tarkastellaan näennäissatunnaisten bittien luomisen aiheuttamaa virhettä 

simuloinnissa. Kuvassa 13 on kirjallisuudesta malliksi otettu kuva, jossa on kuvattu 

siemenarvon vaikutusta Monte Carlo-simuloinnissa bittivirheeseen simuloitujen 

bittimäärien funktiona [3]. Kuvasta nähdään, että erityisesti pienillä simuloinnin 

bittimäärillä siemenluvulla on huomattava vaikutus saatuun BER:iin. Simuloitujen 

bittien määrän kasvaessa siemenluvun merkitys vähenee ja BER-käyrät alkavat 

lähestyä toisiaan ja oletettua teoreettista arvoa. 

Mutta ennen simulointia pitää laskea Monte Carlo-simuloinneissa tarvittava 

virhemäärä. Virhemäärän laskemiseen käytetään suhteellinen keskihajonnan (σ/ER) 

kaavaa  

 
𝜎

𝐸𝑅
= 𝑛𝑒

−½, (1) 
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josta voidaan ratkaista vastaanotettujen virheiden määrä (ne). Kaava pätee, kun virheet 
ovat toisistaan riippumattomia ja virhesuhde (ER) on paljon pienempi kuin 1. Kun nyt 
σ/ER on 10% saadaan ne:ksi 100 kappaletta virheitä. [4] 

 

 
Kuva 13. Bittivirhesuhteita eri siemenarvoilla bittimäärän funktiona. 

 

Kuvassa 14 on kuvattu yksinkertainen Simulink-malli, jolla tutkitaan siemenluvun 
vaikutusta simulaatiotuloksiin. Mallissa on binäärigeneraattori, binääristä 
vaiheensiirtoavainnusta (BPSK) käyttävät BPSK-modulaattori ja -demodulaattori, 
AWGN-kohinaa lisäävä lohko ja lähetettyjä ja vastaanotettuja bittejä vertaileva lohko. 
Kuvassa 15 on kuvattu eri binäärigeneraattorin siemenluvun vaikutusta 
bittivirhesuhteeseen, simuloitujen bittien määrän funktiona 8 dB:n SNR:llä. Kuvan 15 
käyrissä on havaittavissa samanlaista käytöstä kuin kuvan 13 käyrissä vaikka erot eivät 
ole yhtä dramaattisia kuvassa 15. Pienemmillä testatuilla bittimäärillä erot käyrien 
välillä ovat isoja ja bittimäärien kasvaessa siemenluvun vaikutus pienenee ja 
bittivirhesuhteet lähestyvät toisiaan. Kuvat 13 ja 15 kuvaavat samaa ilmiötä, joten 
kuvien pitäisikin vastata toisiaan. 

 

 
Kuva 14. Yksinkertainen BPSK-tiedonsiirron malli BER mittauksiin. 



18 

 

 

 
Kuva 15. Bittivirhesuhteita eri siemenarvoilla simuloitujen bittimäärien funktiona. 

 
 

3.3 Vastaanottimen ajoituksen ja SNR vaikutus bittivirhesuhteeseen 

Tutustutaan myös kahteen muuhun BER:iin yleisesti vaikuttuvaan tekijään. 
Vastaanottimen ajoitukseen ja SNR:ään.  

Kuvassa 16 on havainnollistettu bitin energian ja kohinan tehotiheyden suhteen 
vaikutus BER:iin. Kuvasta nähdään, että bitin energialla on merkittävä vaikutus 
saatuun BER-arvoon. Bitin energian kasvaessa virhetodennäköisyys pienenee. Tämä 
on helppo ymmärtää, kun ajattelee että bitin energian kasvaessa informaatio erottuu 
kohinasta paremmin ja paremmin. Kohinan vaikutus signaaliin jää pienemmäksi. 
Kuvassa 16 on sekä kuvan 14 simulaatiomallin että teoreettisen mallin kuvaajat. 
Kuvaajat ovat päällekkäin melkein koko matkan, joten simulaatiomalli toimii erittäin 
hyvin. Näin hyvään tarkkuuteen vaikuttaa osaltaan se, että simulaatiomalli on erittäin 
yksinkertainen, joten siinä ei pääse tapahtumaan isoa virhettä tai epätarkkuutta 
teoreettiseen malliin verrattuna. 

Kuvassa 17 on kuvattu vastaanottimen tarkastuslohkon ajoituksen virheen vaikutus 
BER:iin samanlaisessa SNR-simulaatiossa. Simuloinnissa käytettiin samaa kuvan 14 
Simulink-mallia lisäämällä viivettä virheitä tarkastavan lohkon toiseen haaraan. Tästä 
aiheutuu se, että lohko vertaa väärän ajanhetken bittejä toisiinsa. Viivästetyssä 
tapauksessa, kuvan kuvaaja pysyy 0,5 BER tuntumassa kaikilla Eb/No:n arvoilla. 0,5 
BER tarkoittaa, että vastaanotetut bitit ovat täysin satunnaisia, eikä signaalista saada 
mitään informaatiota vastaanotettua. Tällainen ajoitusvirhe vastaanottimessa johtaa 
siirrettävän datan täydelliseen tuhoutumiseen. 
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Kuva 16. Teoreettisen ja simuloidun SNR:n vaikutus BPSK:n BER:iin. 

  

 
Kuva 17. Viivästetyn ja viivästämättömän haaran vaikutus BER:iin. 



20 

 

4. MODULAATION VAIKUTUS BITTIVIRHESUHTEESEEN 

Luvussa 4 tutkitaan miten käytetty modulaatio vaikuttaa saatuun bittivirhesuhteeseen. 

Luku 4.1 vertaa kahta eri QAM-modulaatiota keskenään ja vertaa Gray- ja 

binäärikoodauksen vaikutusta bittivirhesuhteeseen. Luvussa 4.2 tarkasteluun lisätään 

PSK:ta käyttävää modulaatio. 

 

 

4.1 16-, 64-QAM:n ja Gray-koodauksen vaikutus BER:iin ja SER:iin  

Kuvassa 18 on kuvattu tämän luvun BER ja symbolivirhesuhde (SER) simuloinneissa 

käytetty Simulink-malli. Simulink-malli laskee samalla sekä BER:ä että SER:ä ja 

piirtää konstellaatiopisteet kuvaajaan. Modulaattori- ja demodulaattori-lohkoa 

vaihtamalla sama Simulink-malli toimii kaikille käytetyille modulaatioille. Kuvassa 

on 16-kvadratuurianmplitudimodulaation (QAM) modulaattori- ja demodulaattori-

lohkot.  

 

 
Kuva 18. 16-QAM:n BER:n, SER:n ja konstellaation simulointiin käytetty piiri. 

 

Kuvassa 19 on 16- ja 64-QAM:n simuloidut ja teoreettiset BER- ja SER-kuvaajat. 

Kuvasta nähdään, että kaikki simuloidut käyrät vastaavat melkein täydellisesti 

teoreettisia arvoja. Näin yksinkertaisessa mallissa ei ole paljoa häiriölähteitä, joten 

hyvä vastaavuus oli odotettavissa. Mallit tarvitsivat kuitenkin skaalaustekijät 10 16-

QAM:lle ja 42 64-QAM:lle, jotta ne saadaan teoreettisen mallin mukaisiksi [5]. 

Molemmissa tapauksissa BER on huomattavasti matalammalla kuin SER, joten kuvan 

mukaan bittivirhe on epätodennäköisempää kuin symbolivirhe. Tämä on 

yksinkertaisesti selitettävissä, kunhan vain ymmärtää, että symboli sisältää useamman 

bitin ja näin yhdenkin symbolissa olevan bitin virhe aiheuttaa symbolivirheen. Mitä 

enemmän modulaation symbolissa on bittejä, sitä suurempi on BER- ja SER-käyrän 

ero. Saman voi havaita kuvasta 19 kun vertaa 16-QAM:n (4-bittiä per symboli) ja 64-

QAM:n (6-bittiä per symboli) BER- ja SER-käyrien eroa. 64-QAM:lla on suurempi 

ero BER- ja SER-käyrien välillä.  

Gray-koodauksessa vierekkäiset symbolit eroavat vain yhden bitit toisistaan. Jos 

kohina aiheuttaa virheen symbolin tunnistuksessa, virheellinen symboli on hyvin 

todennäköisesti oikean symbolin vieressä oleva symboli. Vaikka tästä aiheutuu 

symbolivirhe niin Gray-koodauksen ansiosta ei tehdä kuin 1-bitin virhe. [6] 

Kuvassa 19 on myös kuvattu Gray-koodatun lisäksi binäärikoodatun 16- ja 64-

QAM:n BER ja SER. Gray- ja binäärikoodatun 16- ja 64-QAM:n SER on täysin sama 
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koska Gray ei auta symbolivirheeseen mutta kun verrataan näiden kahden BER-käyriä, 
voidaan huomata merkittävä suorituskykyero. Binäärikoodatun BER on paljon 
huonompi koska kohinan siirtäessä symbolin, viereisen symbolin alueelle, saatetaan 
tehdä jopa 4 tai 6 bittivirhettä kerralla modulaatiosta riippuen, kun taas Gray-
koodatussa tapahtuisi vain 1-bitin virhe. Viereiseen pisteeseen siirtynyt 
konstellaatiopiste on kaikista todennäköisin virhe minkä kohina aiheuttaa. Sekä Gray- 
että binäärikoodatussa tapauksessa symboli on väärä mutta Gray-koodauksen tuoma 
etu BER:ssä on todella merkittävä. Gray-koodattu symboli pystytään korjaamaan, 
virheenkorjauksen avustuksella, helpommin takaisin oikeaksi symboliksi. 

Kuvasta 19 on myös selkeästi nähtävissä miten suuri ero BER:ssä ja SER:ssä on 
samalla bitin energialla 16- ja 64-QAM välillä. 64-QAM tarvitsee paljon enemmän 
lähetystehoa päästäkseen samaan BER- ja SER-arvoon kuin 16-QAM. 

 

 
Kuva 19. 16- ja 64-QAM:n simuloitu ja teoreettinen BER ja SER. 

 

Kuvassa 20 on 16-QAM:n konstellaatiopisteet AWGN-kanavan kohinan jälkeen. 
Kuvasta nähdään miten kohina siirtää pisteitä pois ideaalisista punaisella +-merkillä 
piirretyistä pisteistä. 16-QAM:lla on 4-bittiä per symboli eli 16 erilaista bittijonon 
variaatiota joita kutakin edustaa yksi kuvan konstellaatiopiste. Symbolivirhe tapahtuu, 
kun kohina siirtää jonkin konstellaatiopisteen lähemmäksi jotain toista pistettä, kun 
oikeaa referenssipistettä. Vastaanotin yleensä etsii vastaanotettua pistettä lähimmän 
teoreettisen konstellaatiopisteen ja tunnistaa lähetetyn symbolin tämän lähimmän 
teoreettisen pisteen vastaavaksi symboliksi. Kuvassa 21 on 64-QAM 
konstellaatiopisteet kohinan jälkeen. Kuvasta nähdään heti, että siinä eri ideaalisten 
konstellaatiopisteiden kohinaiset pisteet ovat sekoittuneet keskenään ja näin siinä 
tapahtuu paljon helpommin symbolivirhe kuin kuvan 20 tapauksessa. Kuvissa 20 ja 21 



22 

 

on käytetty samaa 10 dB:n Eb/No:n arvoa. 64-QAM on 6-bittiä per symboli eli 

kaikkiaan 64 eri bittijonoa. Näin myös konstellaatiopisteitä on kuvassa 21 64 

kappaletta. 

 

 
Kuva 20. 16-QAM:n konstellaatiopisteet. 

 
Kuva 21. 64-QAM:n konstellaatiopisteet. 
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4.2 8-PSK:n BER ja SER 

Kuvassa 22 on 8-vaiheensiirtoavainnusta (PSK) käyttävän modulaation BER ja SER 
Eb/No:n funktiona. Sekä BER- että SER-käyristä on esitetty simuloitujen tulosten 
lisäksi myös teoreettiset käyrät. Teoreettiset käyrät vastaavat hyvin paljon simuloituja 
BER- ja SER-käyriä, joten käytetty simulaatiomalli oli todella hyvä myös tässä 
tapauksessa. 8-PSK:ssa BER- ja SER-käyrät ovat vielä lähempänä toisiaan kuin 16-
QAM:ssa, koska 8-PSK:n symbolissa on vain 3-bittiä 16-QAM:n 4-bitin sijaan. Näin 
symbolivirheellä on vähemmän mahdollisuuksia tapahtua. 8-PSK:n BER ja SER ovat 
myös pienempiä kuin 16-QAM:n BER ja SER samalla bitin energialla. 8-PSK 
tarvitsee siis vähemmän energiaa per bitti päästäkseen samaan BER:n tai SER:n 
arvoon kuin 16-QAM. 

Kun verrataan kuvan 23 8-PSK konstellaatiopisteitä edellisen kappaleen QAM:n 
konstellaatioihin, voidaan havaita selkeä eroavaisuus. 8-PSK:ssa kaikkien symbolien 
amplitudi on täysin sama, ainoastaan vaiheen muutoksella saadaan aikaan 8 eri 
konstellaatiopistettä. QAM:ssa sekä amplitudi että vaihe voi muuttua eri 
konstellaatiopisteiden välillä. Kuvan 23 konstellaatiopisteet on otettu samalla bitin 
energialla kuin edellisen kappaleen QAM:n konstellaation kuvaajat. 8-PSK:n pisteet 
ovat vielä 16-QAM:a selkeämmin erotettavissa omiksi ryppäikseen ja näin myös BER 
ja SER on myös pienempi. 

 Kuvassa 22 on kuvattu myös Gray-koodattujen 8-PSK:n symboleiden BER:n ja 
SER:n lisäksi binäärikoodattujen symboleiden BER ja SER. Tässä voi huomata saman 
kuin QAM:n kuvaajista, binäärikoodatun 8-PSK:n BER on Gray-koodattua huonompi.  

 

 
Kuva 22. 8-PSK:n simuloitu, teoreettinen ja binäärikoodattu BER ja SER. 
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Kuva 23. 8-PSK:n konstellaatiopisteet. 
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5. RADIOSPEKTRIN KÄYTTÖ 

Luvussa 5 tarkastellaan radiospektrin käyttöä ilmassa. Tarkastelu aloitetaan 
määrittämällä käytetyn spektrianalysaattorin kohinataso luvussa 5.1. Luvussa 5.2 
tarkastellaan koko radiospektriä mittausvälillä ja spektristä otetaan lähempään 
tarkasteluun GSM luvussa 5.3, WCDMA luvussa 5.4 ja LTE luvussa 5.5. Lopuksi 
luvussa 5.6 tarkastellaan digitaalisia televisiolähetyksiä sekä ilmassa että kaapelissa.  
 

 

5.1 Spektrianalysaattorin kohina 

Ennen radiospektrin mittauksia tutkitaan käytetyn spektrianalysaattorin kohinatasoa ja 
spektrianalysaattorin asetusten vaikutusta kohinatasoon. Kuvassa 24 on kuvattu 
keskitaajuuden vaikutus kohinan voimakkuuteen. Keskitaajuuden vaikutuksen 
mittaukset on tehty 1 Hz:n resoluutiokaistanleveydellä ja 1 kHz:n kaistanleveydellä. 
Kuvaaja ei ole aivan yksiselitteinen. Kohinatasot näyttävät muuttuvan hyppäyksittäin 
tiettyjen keskitaajuuksien kohdalla. Luultavasti laitteen sisäinen kytkentä vaihtuu 
hyppäysten kohdalla. Matalalla taajuudella kohinaa on enemmän ja keskitaajuuden 
noustessa kohina laskee ensin noin 15 dBm:n hyppäyksen, kunnes noin 100 MHz:n 
kohdalla kohina saavuttaa matalimman arvonsa jossa se pysyy taajuuden noustessa 
spektrianalysaattorin ylärajataajuuteen 6 GHz:iin saakka.  

 

 
Kuva 24. Spektrianalysaattorin keskitaajuuden vaikutus kohinatasoon. 

 

Kuvassa 25 on kuvattu resoluutiokaistanleveyden vaikutus kohinan 
voimakkuuteen. Resoluutiokaistanleveyden mittaukseen käytettiin 1 GHz:n 
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keskitaajuutta ja 1 kHz:n kaistanleveyttä. Kuvasta nähdään selvästi, miten 
resoluutiokaistanleveyden kasvaessa kohinataso alkaa nousta melkein lineaarisesti 1 
kHz:n jälkeen. Hyvin todennäköisesti tuossa 1 kHz:n pisteen tienoilla hallitsevan 
kohinan tyyppi tai laitteen sisäinen kytkentä vaihtuu. Kuvaajan perusteella 
resoluutionkaistanleveys on pidettävä pienenä mittauksissa koska siellä kohinaa tulee 
huomattavasti vähemmän kuin suuremmilla resoluutiokaistanleveyksillä. 

Spektrianalysaattorissa näkyvä kohina tulee laitteen sisäisestä kohinasta. Melkein 
kaikilla elektronikaan komponenteille on sisäistä kohinaa. Kolmena tärkeimpänä 
sisäisen kohinan tyyppinä on lämpökohina, raekohina ja 1/f-kohina. [7] 

 
Kuva 25. Spektrianalysaattorin resoluutiokaistanleveyden vaikutus kohinatasoon. 
 

 

5.2 Radiospektri 

Tarkastellaan radiospektriä välillä 87,5 MHz:stä - 2,5 GHz:iin yliopiston katolla 
olevalla Binonical Antenna D100-1000-antenneilla. Kuviin 26 - 29 on kerätty sillä 
hetkellä näkyvät kiinnostavat signaalit kyseisellä taajuusvälillä. 

Kuvassa 26 voimakkaampana näkyvät signaalihuiput ovat merkattu markkereilla. 
Kuvan vasemmassa laidassa näkyy selvästi yleisradioliikenteen radiotaajuudet 87,5 – 
108 MHz. Siitä korkeammalle näkyy muutama kapea huippu, joista selkeitten erottuu 
154 MHz:n markkerin M1 piikki, joka on jonkinlainen ammattimaisen liikuteltavan 
radion (PMR) taajuus [8]. Kuvan oikeassa laidassa näkyy selvästä 3 kappaletta DNA:n 
DVB-T2 (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) kanavanippuja markkereilla 
merkattuna [9].  
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Kuva 26. Spektri välillä 80 MHz - 280 MHz. 

 

Kuvassa 27 matalimmalla taajuudella erottuu selvästi muutamia piikkejä joista 

markkerilla MR merkattu viranomaisverkko (Virve) 391,25 MHz:ssä nousee kaikkein 

korkeimmalla [8]. Lisäksi kuvan spektrissä näkyy @450 dataverkon taajuuskaista 

Markkerin M1 eli 450 MHz:n tuntumassa. Kuvan oikeassa laidassa erottuu vielä kuusi 

Digitan DVB-T kanavanippua [10]. 

 

 
Kuva 27. Spektri välillä 250 MHz - 750 MHz. 

 

Kuvan 28 vasemmassa reunassa näkyy markkereilla merkattuja 800 MHz LTE:n 

taajuuskaistoja. Markkerien M3 ja M4 välissä on GSM (Global System for Mobile 

Communications) 900 MHz tukiasemien lähetyskaistoja ja markkerin M3 vasemmalla 

puolella on GSM puhelimien lähetyskaistoja. 800 MHz ja 900 MHz välillä näkyy 

myös muutama kapea kaista, joista markkerilla M2 on merkattu 866,25 MHz:n taajuus 

joka voisi olla joku langattoman mikrofonin tai puhelimen taajuus [8].  
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Kuva 28. Spektri välillä 750 MHz - 1250 MHz. 

 

Kuvan 29 vasemmassa laidassa näkyy LTE (Long Term Evolution) 1800 Mhz:n 

taajuuskaistoja markkereilla MR ja M1 merkattuna. Oikeasta laidasta taas löytyy 

WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) 2,1 GHz:n taajuuskaistoja 

markkereilla M2, M3 ja M4 merkattuna. 

 

 
Kuva 29. Spektri välillä 1800 MHz - 2200 MHz. 

 

Mittauksissa käytetty antenni on virallisesti tarkoitettu vain 100 – 1000 Mhz:n 

taajuusvälille mutta mitatessa ei huomattu, että antenni ei toimisi korkeammilla 

taajuuksilla oikein. Eikä antennin taajuusalueellakaan ollut huomattavia 

voimakkuuden eroja, vaikka antennin vahvistus vaihtelee taajuuden mukaan. [11] 

Kaikkein selkeitten spektristä erottuvat DVB-T:n lähettimien ja matkapuhelinten 

tukiasemien taajuuskaistat. Ne ovat leveitä ja voimakkaita.  

 

 

5.3 GSM 900 

GSM 900 on 900 MHz:n alueella oleva GSM:n taajuusalue. GSM 900 MHz:n 

kanavaväli on 200 kHz:ä ja dublex-väli on 45MHz:ä [12]. Kuvassa 30 on esitetty GSM 

900 MHz:n mitattu spektri. Selkeitten siitä erottuu tukiasemien lähettämät taajuudet. 

Tukiaseman lähettämät taajuudet eli downlink on markkereiden M3 ja M4 välissä. 

Tätä matalammalla taajuudella näkyy tukiasemalle tulevan liikenteen eli uplink:n 

kaista. Se on markkereiden M1 ja M2 välissä. [13]  
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Dublex-väli löytyy kuvasta 30 markkereiden M1 ja M3 välillä sekä M2 ja M4 

välillä. M1 ja M3 väli on noin 41,35 MHz:ä ja M2 ja M4 44,75 MHz:ä. Koska mittaus 

on tehty lyhyellä mittausajalla, siihen välttämättä ei tule kaikkia taajuuksia erityisesti 

uplink alueelle, jossa lähetykset vaihtelevat paljon. Molemmat duplex-välit ovat 

todella lähellä teoreettista 45 MHz:n arvoa. 

 

 
Kuva 30. GSM 900 MHz spektri. 

 

Kuvassa 31 on tarkempi kuva GSM 900 MHz:n downlink-kaistan keskeltä. 

Kuvassa on erotettu vierekkäisiä kanavia markkereilla. Kuvasta voidaan nähdä 

markkereiden eroavan toisistaan 200 kHz:ä mikä on täsmälleen teoreettisen 

kanavavälin verran. Tämä oli odotettu tulos koska, vaikka kaikkia downlink kanavia 

ei olisikaan käytössä, yhden kanavan tulee aina olla 200 kHz:n levyinen. Tukiasema 

ei saa rikkoa tätä standardia. 

 

 
Kuva 31. Tarkempi kuva GSM 900 MHz downlink:stä. 

 

Tutkitaan vielä tarkemmin yhtä GSM 900 MHz:n downlink-kanavaa 

vektorisignaalianalysaattorilla. Erityisesti kiinnostaa mitä modulaatioita kanavasta 

löytyy. Kuvissa 32 ja 33 on kanavasta löytyneen kahden eri modulaation kuvat. 

Kuvassa 32 on GMSK-modulaatio (Gaussian Minimum Shift Keying). Kuvasta 

nähdään, että modulaatiossa on 4 konstellaatiopistettä. Kuvan modulaatiolla voi siirtää 

tavallista GSM standartin dataa tai puhetta tai mahdollisesti uudempaa GPRS-dataa 

(General Packet Radio Service). Kuvan 33 tapauksessa kanavassa on 8-PSK 
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modulaatio, jossa on nimensä mukaisesti 8 konstellaatiopistettä. Kuvasta 33 näkee että 

kyseessä on GSM:ä ja GPRS:ä uudempaa EDGE-dataa (Enhanced Data Rates for 

Global Evolution).  

 

 
Kuva 32. GSM 900 MHz downlink:n GMSK-modulaatio. 

 

 

 
Kuva 33. GSM 900 MHz downlink:n 8-PSK-modulaatio. 

 

Virhe vektorin voimakkuus (EVM) on tärkeä suure datan vastaanotossa. EVM 

kertoo, kuinka paljon vastaanotettu konstellaatiopiste eroaa teoreettisesta pisteestä. Se 

siis kertoo virhevektorin voimakkuuden ja suunnan. Jos EVM kasvaa liian suureksi 
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vastaanotin ei pysty enää palauttamaan oikeaa dataa demoduloinnissa. Kuvan 32 

tapauksessa EVM on 7,6335 %rms ja kuvan 34 tapauksessa 5,1233 %rms. 

Konstellaatiopisteet ovat molemmissa tapauksissa hyvin ryppäissä, joten näissä 

tapauksissa EVM ei ole kasvanut liian suureksi ja vastaanotin kykenee 

demoduloinnissa palauttamaan alkuperäisen datan. 

 

 

5.4 WCDMA 2100 

Tarkastellaan WCDMA:n 2100 MHz:n tuntumassa olevaa spektriä. Kuvassa 34 on 

koko spektri mittaushetkellä. Kuvan vasemmassa laidassa on, markkereiden M1 ja M4 

välissä, uplink-kaista [14]. Mittaushetkellä spektri on tällä välillä melko tasainen mutta 

muutama lähetys löytyy kuitenkin markkereiden M2 ja M3 lähistöltä. Kuvan oikeassa 

laidassa näkyy voimakkaana downlink-kaista. Kuvassa 35 on tarkempi kuva 

downlink:n spektristä. Downlink:n taajuusväli on kuvan markkerista MR markkeriin 

M4 [14]. Kuvan spektristä näkyy, että taajuuskaistassa on käyttämättömiä ja 

heikommin kuuluvia kanavia kaistan sisässä. Mahdollista taajuuskaistaa ei hyödynnetä 

kokonaan.  

WCDMA:n downlink:n lähetyksen kaistanleveys on kuvassa 35 näkyvien kanavien 

kaistanleveys. Kanavat erottuvat toisistaan spektrissä näkyvillä laaksoilla huippujen 

välissä. Yhden kanavan leveys on merkittä markkereilla MR ja M1. Kuvasta voidaan 

nähdä markkereiden välin olevan noin 5 MHz:ä, joka on samalla kanavan leveys. 

 

 
Kuva 34. WCDMA 2100 MHz:n taajuuskaistan spektri. 

 

 
Kuva 35. WCDMA 2100 MHz:n downlink:n spektri. 
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5.5 LTE 1800 

LTE 1800 MHz:n spektri on esitetty kuvassa 36. LTE 1800 MHz:n uplink-kaista 

löytyy kuvan markkereiden MR ja M1 välistä ja downlink-kaista on markkereiden M2 

ja M4 välissä [14]. LTE 1800 MHz:n downlink:n kaistanleveys on spektrissä näkyvan 

kanavan kaistanleveys. Kanavan kaistanleveys on merkattu kuvaan markkereilla M2 

ja M3. Markkereiden väliksi ja samalla kanavan kaistanleveydeksi saadaan 20 MHz:ä. 

 

 
Kuva 36. LTE 1800 MHz taajuuskaistan spektri. 

 

 

5.6 Digitaaliset televisiolähetykset 

Lopuksi tutkitaan DVB-T ja DVB-C (Digital Video Broadcasting - Cable) lähetyksiä. 

Kuvassa 37 on lähimmän DVB-T lähettimen lähettämän signaalin spektri. Spektristä 

erottuu 6 kappaletta kanavanippuja. Yksi kanavanippu on 8 MHz:ä leveä. Kuvassa 38 

on vektorisignaalianalysaattorilla otettu kuva DVB-T kanavanipusta 634 MHz:n 

keskitaajuudella. Kuvan vasemmassa alalaidassa näkyy kanavanipun spektri 8 MHz:n 

kaistanleveydellä. Vasemmalla ylälaidassa taas näkyy DVB-T:n konstellaatiopisteet. 

Konstellaatiopisteistä näyttää muodostuvan 64-QAM pienillä lisämausteilla. DVB-T 

käyttää moduloinnissa OFDM-modulaatiota (Orthogonal Frequency-Division 

Multiplexing), jolla data jaetaan useisiin kantoaaltoihin, kuten kuvasta 38 lukee. 

 

 
Kuva 37. DVB-T kanavanippujen spektri. 
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Kuva 38. DVB-T kanavanipun spektri, konstellaatio ja virhevektorin spektri. 

 

Kuvan 38 vasemman alalaidan spektristä on myös laskettu kanavanipun teho 

kaistalla. Tätä tehoa ja muutamaa muuta lukua käyttämällä estimoidaan lähettimen 

lähetystehoa Okumura-Hata:lla ja vapaan tilan mallilla. Vapaan tilan mallin mukaan 

etenemishäviö voidaan esittää kaavalla 

 

𝑃𝐿 dB = −10 log10
𝐺𝑙 𝜆

2

(4 𝜋 𝑑)2, (2) 

 

jossa d on antennien välimatka, λ on signaalin aallonpituus ja Gl on antennien 

vahvistuksien tulo [15]. Tämän mittauksen tapauksessa d on 15 km ja λ on 634 MHz:n 

taajuisen signaalin aallonpituus. Antennien vahvistukset ovat 0 dBi ja 2 dBi eli Gl:ksi 

saadaan 1,5849 [11]. Kyseisillä muuttujien arvoilla saadaan PL:ksi noin 110 dB:ä.  

Okumura-Hata on kokoelma kokeellisesti haettuja estimointikaavoja. Okumura-

Hatan kaupunkialueella vaimenemisen estimoinnin kaavalla etenemishäviötä 

laskettaessa 

 

𝑃𝐿,𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛(𝑑) dB = 69,55 + 26,16 log10(𝑓𝑐) − 13,82 log10( ℎ𝑡) − 𝑎(ℎ𝑟) +
(44,9 − 6,55 log10(ℎ𝑡)) log10(𝑑), 

(3) 

 

jossa vastaanottavan antennin korkeuteen perustuva korjausmuuttuja keskikokoisessa 

kaupungissa on 

 

𝑎(ℎ𝑟) = (1,1 log10(𝑓𝑐)  −  0,7) ℎ𝑟 − (1,56 log10(𝑓𝑐) − 0,8) dB. (4) 

 

Kaavoissa tarvittavat symbolit ja arvot ovat: fc 634 MHz:ä, ht (lähettävän antennin 

korkeus) 170 m:ä ja hr (vastaanottavan antennin korkeus) 10 m:ä. Arvot sijoittamalla 
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a(hr):ksi saadaan 20,3 dB:ä. Ja Okumura-Hata etenemishäviöksi saadaan noin 127 

dB:ä. [15] 

Vastaanotettu teho kanavanipulla löytyy kuvasta 38. Vastaanotetun signaalin 

tehoksi on mitattu -63,42 dBm:ä. Vapaan tilan etenemishäviöllä saadaan 

lähetystehoksi 16,58 dB:ä joka on noin 45,5 W:a. Okumura-Hata etenemishäviöllä 

lähetystehoksi saadaan 33,58 dB:ä joka on noin 2,3 kW:a. Kahden eri mallin välillä on 

todella suuri ero lähetystehossa. Tornin lähetysteho on todellisuudessa 50,0 kW:a [16]. 

Vapaan tilan malli on aivan hakoteillä ja näyttää tuhat kertaa oikeaa pienenpää tehoa. 

Okumura-Hata näyttää jo oikeaa suuruus luokkaa, vaikka sekin näyttää 25 kertaa 

oikeaa pienempää tehoa. 

Kuvassa 39 on vektorisignaalianalysaattorilla otettu kuva DVB-C kanavanipusta 

332 MHz:n keskitaajuudella. Kuvan konstellaatiopisteet laskemalla sekä 

kirjallisuudesta nähdään, että kyseinen kanavanippu on koodattu 265-QAM 

modulaatiolla [17]. Konstellaatiopisteitä on 16x16 ruudukko eli 256 kappaletta. 

Symbolinopeus kanavanipussa on 6,9 Msymbolia/s [17]. Isoimpana erona DVB-C- ja 

DVB-T-modulaation välillä on DVB-T käyttämä OFDM eli useisiin kantoaaltoihin 

jako, kun DVB-C:ssä käytetään vain yhtä kantoaaltoa 256-QAM-moduloinnilla.  

Kuvien 38 ja 39 tehotasoja vertaamalla nähdään, että DVB-C:llä on noin 10 dB:ä 

enemmän tehoa kanavanipun kaistalla. 10 dB:n tehoero tarkoittaa tehon noin 10-

kertaistumista. DVB-C:llä on 10-kertaa vahvempi signaali vastaanottimessa, joka 

tarkoittaa huomattavasti parempaa suorituskykyä tiedonsiirrossa. Tällä signaalin 

teholla nähdään DVB-C:n EVM:n olevan 2,5824 %rms kuvassa 39. 

 

 
Kuva 39. DVB-C kanavanipun spektri, konstellaatio ja virhevektorin kuvaaja. 
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6. RADIOKOMPONENTTIEN MITTAUKSET 

Luvussa 6 mitataan fyysisten radiokomponentin perusominaisuuksia. Luvussa 6.1 

mitataan RF-vahvistimen ja tehonjakajan perusominaisuuksia. Luvussa 6.2 käsitellään 

mikroliuska-antennia ja mitataan eri antenneille heijastuskertoimia ja luvussa 6.3 

keskitytään RF-mikserin ominaisuuksien mittaamiseen.  

 

 

6.1 RF-vahvistin ja tehonjakaja 

Tässä luvussa mitataan MiniCircuits ZFL-2000 vahvistimen vahvistusta, ulostulevaa 

tehoa, taajuusvastetta ja epälineaarisuutta. Epälineaarisuuden mittauksessa käytetään 

lisäksi MiniCircuits ZFSC-2-1W-S tehonjakajaa yhdistämään kahden eri 

signaaligeneraattorin eritaajuiset signaalit. 

Kuvassa 40 on vahvistimen vahvistus taajuuden funktiona verkkoanalysaattorilla 

mitattuna. Kuvassa on vahvistus koko piirianalysaattorin taajuusalueella. Kuvassa 

maksimivahvistus 22,8 dB:ä saavutetaan 1941,706 MHz:n kohdalla ja 

minimivahvistus -7,4 dB:ä 0,3 MHz:n kohdalla. Vahvistimen datalehti kertoo 

vahvistuksen olevan vähintään 20 dB:ä 10 MHz:stä 2000MHz:n [18]. Kuvan mukaan 

datalehti pitää paikkansa. Vahvistus aaltoilee 20 dB:n yläpuolella isolla 

taajuusalueella. Ainostaan noin 1500 MHz:n kohdalla vahvistus notkahtaa hieman ja 

2200 MHz:n jälkeen vahvistus kääntyy laskuun mutta se taajuus onkin jo speksin 

ulkopuolella. Aivan matalimmilla taajuuksilla vahvistin ei myöskään täytä 20 dB:n 

vaatimusta. Kuvassa on markkeri 10 MHz:n kohdalla, jolloin vahvistus on 10,494 

dB:ä. Heti 10 MHz:n jälkeen vahvistus nousee kuitenkin luvattuun arvoonsa. 

Verratessa kuvan 40 ja vahvistimen datalehden kuvaajaa huomataan, että kuvaajien 

muoto on sama mutta mittauksen kuvaajassa on aaltoilua ja mittauksen vahvistus on 

muutaman dB:ä pienempi [18]. 

Alarajataajuudella voi myös olla epätarkkuutta johtuen suuresta mittausvälistä. 

Jakamalla mittauksen taajuuden pienenpiin palasiin ja mittaamalle ne erikseen, 

mittauksen tarkkuus kasvaa. Mittauksen tarkkuuteen vaikuttaa moni muukin asia. 

Liittimet, adapterit, siirtojohdot ja laitteet itse aiheuttavat epätarkkuutta mittauksiin. 

Näitä epätarkkuuksia eliminoidaan verkkoanalysaattorin huolellisella kalibroinnilla. 

Kalibroinnissa mittausjärjestely pyritään pitämään mahdollisimman paljon itse 

mittauksen kaltaisena. Kalibroinnissa käytetään samoja kaapeleita, adaptereja ja 

liittimiä kuin itse mittauksessa ja jopa kaapelit pyritään pitää paikallaan kalibroinnin 

jälkeen koska niidenkin siirtyminenkin aiheuttaa virhettä mittauksiin. Pelkästään 

mitattava laite otetaan mittausjärjestelystä pois ja korvataan se samanlaisilla liittimillä 

olevalla mahdollisimman vähähäviöisellä ja -kohinaisella kappaleella. Näin 

kalibroituna itse mitattava laite on ainoa muuttuja jota laite mittaa kalibroinnin jälkeen. 
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Kuva 40. Vahvistimen taajuusvaste. 

 

Kuvassa 41 on kuvattu vahvistimen -1 dB:n kompressiopiste, jossa todellisen ja 

lineaarisesti jatkuneen ulostulon teho ero on 1 dB:ä [19]. Ulostulon teho -1dB:n 

kompressiopisteessä on noin 16,1 dB:ä joka on noin 0,5 dB:n päässä datalehden 

arvosta [18]. Kompressiopisteen jälkeen vahvistin ei pysty enää vahvistamaan 

speksinsä mukaisella vahvistuksella. Kuvan 41 kuvaajassa tämä näkyy selvästi 

ulostulon tehon vakiintumisena. Vaikka sisääntulon teho kasvaa kompressiopisteen 

jälkeen ei ulostulon teho kasva enää vaan alkaa jopa laskea. Kuvassa 41 on 

vahvistuksen käyrät 3:lla eri taajuudella ja -1 dB:n kompressiopiste vain 500 MHz:n 

taajuudella. 1 GHz:n taajuuden -1 dB:n kompressiopisteon samaa suuruusluokkaa ja 

1,5 GHz:llä -1 dB:n kompressiopiste on hieman korkeammalla, koska vahvistustakin 

on vähemmän. 

Vahvistimia pyritään yleensä ajamaan lineaarisella alueella. Vahvistimen toimiessa 

epälineaarisella alueella signaali vääristyy koska eri komponentit signaalissa 

vahvistuvat eri voimakkuuksilla. Vääristymä voi näkyä spektrin leviämisenä, 

modulaation siirtymisenä, signaalin vaimentumisena tai keskeismodulaationa [13]. 

Riippuu paljon käyttötarkoituksesta ja käytetystä modulaatiosta miten paljon 

vahvistimen epälineaarisuus haittaa suorituskykyä. 
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Kuva 41. Vahvistimen -1 dB kompressiopiste. 

 
Kun vahvistin siirtyy epälineaariseksi se alkaa tuottaa vahvistettavien signaalien 

monikertoja. Monikertojen taajuus on yleensä niin kaukana signaalista, että ne 
pystytään suodattamaan pois. Kahdella ja useammalla signaalilla syntyy myös 
sekoitettuja taajuuksia jotka ovat lähellä alkuperäisten signaalien taajuuksia. Kuvassa 
42 on spektri tällaisesta kahden 100 MHz:n taajuuseroisen signaalin sekoittuneesta 
monikerrasta. Monikerrat ovat vain 100 MHz:n päässä itse signaaleista. Näitä lähimpiä 
monikertoja kutsutaan kolmannen kertaluokan tuloiksi. Kun vahvistimen lähtö alkaa 
saturoitua, monikertojen teho nousee todella nopeasti, kunnes sekin saturoituu jollain 
sisääntulon teholla. Jos tehot kasvaisivat vapaasti signaalin teho ja kolmannen 
kertaluokan monikerrankerran tehot leikkasivat toisensa eli signaali ja häiriö olisi yhtä 
voimakkaita. Tätä pistettä kutsutaan kolmannen kertaluokan leikkauspisteeksi (IP3). 
IP3-pistettä ei kuitenkaan koskaan saavuteta ulostulon tehon saturoitumisen takia. 
Kuvassa 43 on jatkettu ulostulon lineaarisia osuuksia ja saatu näiden lineaaristen 
sovituksien leikkauspisteestä IP3. [19] 

Kuvan 43 IP3:n ulostulon (OIP3) arvoksi on saatu noin 28,6 dBm:ä ja sisääntulon 
(IIP3) arvoksi on saatu noin 14,4 dBm:ä. Datalehdessä sanotaan IP3 olevan +25 
dBm:ä, jolla ilmeisesti tarkoitetaan OIP3 tehoa. Mittauksen arvo ylittää datalehden 
arvon noin 3 dBm:ä. 
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Kuva 42. IP3 mittauksen spektri 900 MHz:n ja 1 GHz:n signaaleilla 0 dBm:n teholla. 

 

 
Kuva 43. Vahvistimen kolmannen kertaluokan leikkauspiste. 
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6.2 Antennit 

Tässä luvassa mitataan 3:sta eri antennista, millä taajuuksilla ne säteilevät parhaiten. 

Tämä tapahtuu mittaamalla piirianalysaattorilla antennien heijastuskertoimet eli S11-

paramatrit. S11-paramatri kertoo antennista takaisin heijastuneen tehon taajuuden 

funktiona. Alle -10 dB:n arvoilla antenni soveltuu hyvin kyseiselle taajuudelle [12]. -

10 dB:n arvolla antenni säteilee 90% tehosta ja loput heijastuvat antennista 

takaisinpäin. Ensimmäinen antenneista on mikroliuska-antenni jonka fyysiset 

ominaisuudet löytyvät kuvasta 44 [12]. Mikroliuska-antennit valmistettiin itse 

tietokoneohjatulla jyrsimellä, jyrsimällä se valmiista piirilevyaihiosta kuvassa 

annettujen mittojen mukaan. 

 

 
Kuva 44. Mikroliuska-antennin fyysiset ominaisuudet. 

 

Mikroliuska-antennille mitattu S11-parametri on kuvassa 45. Antenni saavuttaa -10 

dB:n tason noin 2,48 GHz:ä suuremmilla taajuuksilla. Antennin pitäisi olla langaton 

lähiverkon (WLAN) antenni 2,4 - 2,5 GHz:n taajuusalueella [15]. Taajuusalueen rajat 

on merkattu kuvaan markkereilla. Antenni ei toimi aivan niin hyvin, kun sen pitäisi 

koska se on virittynyt hieman WLAN:ä korkeammalle taajuuksille. Mikroliuska-

antenni on ylimpänä antennina kuvassa 46. 

Kaksi muuta mitattu antennia on myös kuvassa 46 ja näitten S11-parametrit ovat 

kuvissa 47 ja 48. Kuvan 46 suora antenni on 1/8 aallonpituuden piiska-antenni joka 

säteilee todella voimakkaasti 374 MHz:n tienoilla ja säteilee myös hieman melkein 

koko mittauksen taajuusvälillä. Antennin on jonkinlaisen käsiradion antenni. Kuvan 

mutka antenni on 1/4 aallonpituuden piiska-antenni joka säteilee merkittävästi 870 

MHz:ssä ja sillä on myös monikerrat 1,95 ja 2,8 GHz:ssä, joilla antenni säteilee 

merkittävästi. 
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Kuva 45. Mikroliuska-antennin S11. 

 

 
Kuva 46. 3 mitattua antennia. 
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Kuva 47. Suoran antennin S11. 

 

 
Kuva 48. Kulma-antennin S11. 
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6.3 RF-mikseri 

Tässä luvassa mitataan mikseristä taajuuden sekoittamisen häviöt sekä ylös- että alas-

muunnossa ja porttien väliset eristävyydet. Mitattu mikseri on MiniCircuits ZFM-3. 

Kun mikseri siirtää signaalien taajuutta, osa signaalista menetetään häviöihin [20]. 

Häviöt aiheutuvat mikserin sisäisistä häviöistä sekä siitä ettei kaikkea energiaa saada 

koottua muunnetun taajuuden signaaliin vaan syntyy harmonisia taajuuksia ja myös 

osa alkuperäisistä taajuuksista pääsee vuotamaan läpi [20]. Kuvassa 49 on ylöspäin 

muuntamisen spektri 31 MHz:n paikallisoskillaattorin (LO) signaalin ja 1 MHz:n 

välitaajuisen (IF) signaalin kanssa. Kuvasta nähdään, että radiotaajuuiset (RF) 

signaalit syntyvät molemmin puolin LO-signaalia eli teho jakaantuu eri taajuuksille ja 

myös se, että LO-signaalia vuotaa läpi. Näiden takia saatu RF-signaali on teholtaan 

sisään tullutta IF-signaalia heikompaa. Muuntamishäviö pyritään tietenkin pitämään 

mahdollisimman pienenä, koska ei haluta hukata yhtään tehoa. 

 

 
Kuva 49. Syntyneet RF-taajuudet 31 MHz LO- ja 1 MHz IF-taajuudella. 

 

Taulukkoon 1 on kerätty muuntamishäviön mittauksen tulokset 3:lla eri taajuudella 

sekä ylös- että alaspäin muuntamisessa. Taulukon ylöspäin ja alaspäin muuntamisen 
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tehoja toisiinsa verratessa voidaan huomata tehojen olevan samoilla taajuuksilla 

melkein samat. Muuntamishäviöt ovat siis samat sekä ylöspäin että alaspäin 

muuntamisessa. Saatuja mittaustuloksia datalehden arvoihin verratessa, voidaan 

huomata mittaustulosten olevan samaa suuruusluokkaa mutta kuitenkin hieman 

korkeampia. Erityisesti viimeisessä mittauksessa on 1,5 dB:ä suurempi häviö kuin 

datalehden kuvaaja antaa ymmärtää. 

 

Taulukko 1. Mikserin muuntamishäviö 

Ylöspäin muuntaminen 

 Taajuus Tehotaso Taajuus Tehotaso Taajuus Tehotaso 

LO 31 MHz 7 dBm 100 MHz 7 dBm 400 MHz 7 dBm 

IF 1 MHz 0 dBm 30 MHz 0 dBm 30 MHz 0 dBm 

RF 30 MHz -5,37 dBm 70 MHz -5,68 dBm 370 MHz -7,2 dBm 

Alaspäin muuntaminen 

LO 31 MHz 7 dBm 100 MHz 7 dBm 400 MHz 7 dBm 

RF 30 MHz 0 dBm 70 MHz 0 dBm 370 MHz 0 dBm 

IF 1 MHz -5,48 dBm 30 MHz -5,64 dBm 30 MHz -6,9 dBm 

 

Toinen tärkeä ominaisuus mikserissä on miten hyvin se estää LO-signaalin 

vuotamisen RF- ja IF-signaalien sekaan. Vuotamista tapahtuu myös RF- ja IF-

signaaleista LO-signaaliin mutta tätä ei yleensä mitata koska LO-signaalin teho on 

paljon suurempi kuin RF- ja IF-signaalien, joten RF- ja IF-signaalien vuotanut teho on 

merkitsemättömän pientä. Mittauksissa syötetään LO-porttiin signaalia ja mitataan 

RF- ja IF-portteihin vuotava teho. Mittauksissa myös toinen portti pitää olla päätetty 

50 Ω:n kuormaan, jotta sieltä ei heijastu tehoa takaisin häiritsemään mittauksia. [20]  

Eristävyyden mittauksien tulokset on esitetty taulukossa 2. Tuloksista nähdään 

eristyvyyden olevan noin 63 - 70 dB:ä 1 MHz:n taajuudella ja laskevan 40 dB:iin 

mikserin 400 MHz:n ylärajataajuudella. Vertaamalla saatuja tuloksia datalehden 

käyriin, voidaan huomata mittausten tulosten olevan saman mallisia datalehden 

käyrien kanssa. Jopa suurempi LO-RF eristyvyys matalalla taajuudella näkyy 

datalehden käyrästä selvästi. Kuitenkin kaikki mittaukset näyttäisivät olevan noin 2-6 

dB:ä suurempia kuin datalehden tarjoamat arvot. [21] 

 

Taulukko 2. LO-portin eristys RF- sekä IF-porttiin 

Porttien tehot 

 Taajuus Tehotaso Taajuus Tehotaso Taajuus Tehotaso 

LO 1 MHz 7 dBm 100 MHz 7 dBm 400 MHz 7 dBm 

IF  -56,2 dBm  -43,53 dBm  -33,22 dBm 

RF  -63,2 dBm  -42,3 dBm  -34,07 dBm 

Eristyvyys 

IF  63,2 dB  50,53 dB  40,22 dB 

RF  70,2 dB  49,3 dB  41,07 dB 
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7. KOHINALUKU JA MITTAUSTEN AUTOMATISOINTI 

Luku 7 käsittelee kohinalukua ja sen mittausta. Luvussa 7.1 käydään läpi kohinaluvun 

mittausta ja laskentaa Y-factor metodilla. Lopuksi luvussa 7.2 käsitellään samojen 

kohinalukumittausten automatisointia MATLAB-skriptillä.  

 

 

7.1 Kohinaluvun mittaus 

Kohinaluku on sisääntulon SNR:n ja ulostulon SNR:n suhde [12]. Kohinaluku on 

erittäin tärkeä ominaisuus radioissa. Se määrittää kuinka pienitehoista signaalia radio 

voi vastaanottaa. Mittaukset aloitetaan määrittämällä signaalianalysaattorin 

kohinaluku 1 GHz:n taajuudella. Tätä varten täytyy mitata kohinan tehotaso 

kohinalähde päällä ja sammutettuna, ilman vahvistinta. Mittauksella saadut arvot ovat 

esitetty taulukon 3 vasemmassa laidassa. Näiden mitattujen tehojen avulla voidaan 

laskea lineaarinen Y-factor. Lineaarinen Y-factor signaalianalysaattorille YSA voidaan 

laskea kaavalla 

 

𝑌𝑆𝐴 =
𝑁𝑜𝑛

𝑆𝐴

𝑁𝑜𝑓𝑓
𝑆𝐴 , (5) 

 

jossa 𝑁𝑜𝑛
𝑆𝐴 on kohinan teho signaalianalysaattorissa kohinalähde päällä ja 𝑁𝑜𝑓𝑓

𝑆𝐴  on 

kohinan teho signaalianalysaattorissa kohinalähde sammutettuna. Taulukon 3 arvoilla 

YSA:ksi saadaan 1,4894. Tämän jälkeen voidaan laskea signaalianalysaattorin 

kohinaluku desibeleinä𝑁𝐹𝑑𝐵
𝑆𝐴 kaavalla 

 

𝑁𝐹𝑑𝐵
𝑆𝐴 = 𝐸𝑁𝑅𝑑𝐵 − 10 log10(𝑌𝑆𝐴 − 1), (6) 

 

missä ENRdB (Excess Noise Ratio) on 15,57 dB:ä 1 GHz:n taajuudella. ENRdB arvoa 

ja kaavan (5) tulosta käyttämällä saadaan 𝑁𝐹𝑑𝐵
𝑆𝐴:ksi 18,67 dB:ä. [22] 

 

Taulukko 3. Mitatut kohinan tehot 

Teho ilman vahvistinta Teho vahvistimen kanssa 

 Tehotaso Tehotaso watteina Tehotaso Tehotaso watteina 

Kohinalähde sammutettuna -97,08 dBm 195,88 fW -89,64 dBm 1,0864 pW 

Kohinalähde päällä  -95,35 dBm 291,74 fW -78,71 dBm 13,459 pW 

 

Kun tiedetään signaalianalysaattorin kohinaluku, voidaan aloittaa määrittämään 

vahvistimen ja signaalianalysaattorin yhteistä kohinalukua. Metodi on hyvin 

samankaltainen kuin signaalianalysaattorin tapauksessa. Mitataan tehotasot 

vahvistimen kanssa kohinalähde päällä ja sammutettuna. Saadut tulokset on esitetty 

taulukon (3) oikeassa reunassa. Käytetään kaavaa (5) ja lasketaan sen avulla 

lineaarinen Y-factor signaalianalysaattorille ja vahvistimelle YDUT&SA. Taulukon (3) 

arvoilla YDUT&SA:ksi saadaan 12,389. Tämän jälkeen käytetään kaavaa (6) ja lasketaan 

signaalianalysaattorin ja vahvistimen kohinaluku desibeleinä 𝑁𝐹𝑑𝐵
𝐷𝑈𝑇&𝑆𝐴. 

𝑁𝐹𝑑𝐵
𝐷𝑈𝑇&𝑆𝐴:ksi saadaan 5,01 dB:ä. 



45 

 

Kun aiemmat laskut on suoritettu, päästään laskemaan itse vahvistimen 

parametreja. Vahvistimelle lasketaan ensin vahvistimen vahvistus Gaindut. Gaindut 

saadaan kaavalla 

 

𝐺𝑎𝑖𝑛𝐷𝑈𝑇 =
𝑁𝑜𝑛

𝐷𝑈𝑇&𝑆𝐴 − 𝑁𝑜𝑓𝑓
𝐷𝑈𝑇&𝑆𝐴

𝑁𝑜𝑛
𝑆𝐴− 𝑁𝑜𝑓𝑓

𝑆𝐴 , (7) 

 

missä kaavaan tarvitsemat arvot saadaan taulukosta 3. Taulukon 3 arvoilla 

𝐺𝑎𝑖𝑛𝐷𝑈𝑇:ksi saadaan 129,1 joka on noin 21,1 dB:ä.  

Seuraavaksi lasketaan vahvistimen kohinalämpötila Tdut kaavalla  

 

𝑇𝐷𝑈𝑇 = 𝑇𝐷𝑈𝑇&𝑆𝐴 −
𝑇𝑆𝐴

𝐺𝑎𝑖𝑛𝐷𝑈𝑇
, (8) 

 

missä kohinalähteen kohinalämpötila 𝑇𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒
𝑂𝑁  saadaan kaavalla 

 

𝑇𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒
𝑂𝑁 = 𝑇0 (1 + 10(

𝐸𝑁𝑅𝑑𝐵
10⁄ )), (9) 

 

spektrianalysaattorin kohinalämpötilaa TSA saadaan kaavalla 

 

𝑇𝑆𝐴 =
𝑇𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒

𝑂𝑁 − 𝑌𝑆𝐴 𝑇𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒
𝑂𝐹𝐹

𝑌𝑆𝐴 − 1
 (10) 

 

ja signaalianalysaattorin ja vahvistimen kohinalämpötila TDUT&SA saadaan kaavalla 

 

𝑇𝐷𝑈𝑇&𝑆𝐴 =
𝑇𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒

𝑂𝑁 −𝑌𝐷𝑈𝑇&𝑆𝐴 𝑇𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒
𝑂𝐹𝐹

𝑌𝐷𝑈𝑇&𝑆𝐴−1
. (11) 

 

Vielä kun huoneen lämpötila T0 ja kohinalähteen kohinalämpötila sammutettuna 

𝑇𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒
𝑂𝐹𝐹  on 290 K, niin kaikkien näiden avulla saadaan lopulta Tdut:n arvoksi 464,9 K. 

Lopulta voidaan laskea vahvistimen kohinaluku NFdB kaavalla  

 

𝑁𝐹𝑑𝐵 = 10 log10 (
𝑇𝐷𝑈𝑇

𝑇0
+ 1), (12) 

 

mistä NFdB:n arvoksi saadaan aiempia arvoja käyttämällä 4,15 dB:ä. [22] 

Tarkastetaan täyttääkö mittaukset niille asetetut vaatimukset. Vaatimukset ovat 

esitetty kaavoissa (13-15). Ensimmäisestä vaatimuksesta tulee 15,57 dB > 21,67 dB 

eli vaatimus ei täyty. Muut vaatimukset täyttyvät. Ensimmäinen vaatimus ei täyty, 

koska signaalianalysaattorin kohina on liian korkea verrattuna kohinalähteen 

kohinaan. Koska signaalianalysaattori on liian kohiseva kaikki tehtyjen mittausten 

tulokset ovat epäluotettavia. Signaalianalysaattorin korkea kohinataso on voinut 

häiritä mittauksia. [22] 

 

𝐸𝑁𝑅𝑑𝐵 > 𝑁𝐹𝑑𝐵
𝑆𝐴 + 3𝑑𝐵, (13) 
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𝐸𝑁𝑅𝑑𝐵 > 𝑁𝐹𝑑𝐵 + 5𝑑𝐵, (14) 
𝑁𝐹𝑑𝐵 +  𝐺𝑎𝑖𝑛𝐷𝑈𝑇 > 𝑁𝐹𝑑𝐵

𝑆𝐴 + 1𝑑𝐵, (15) 
 

 

7.2 Kohinaluvun mittauksen automatisointi 

Luvun 7.1 laskut ovat vain yhdellä taajuudelle. Jos saman tekisi monelle eri 
taajuudelle, mittaus ja laskenta olisi erittäin työlästä. Tässä kappaleessa suunnitellaan 
MATLAB-skripti joka ajaa NF mittauksia 100 MHz:stä 1GHz:n 10 Mhz välein. 
MATLAB-skripti ohjaa sekä jännitelähdettä että spektrianalysaattoria ja vielä lopuksi 
laskee NF arvot ja piirtää arvoista kuvaajan. NF mittaukset ovat tehty vain 
signaalianalysaattorin kohinalle edellisessä kappaleessa ilmenneen vaatimuksen 
rikkoutumisen takia. Kaikki kirjoitettu koodi on liitteessä 1Liite 1. Koodin kirjoituksen 
apuna käytettiin liitteiden [12] ja [23] tietoja. MATLAB-skriptin tuottaman NF 
mittauksen tulokset on esitetty kuvassa 50. NF muuttuu hieman taajuuden funktiona, 
mutta kuvan 50 käyrä täsmää kuitenkin edellisen luvun käsin mitattuun, 1 GHz:n 
taajuuden 18,67 dB:n NF:een. Tuloksia katsoessa ymmärtää hyvin nopeasti mitä 
vaikutusta tietokoneella ja automatisoinnilla on työtehoon. 

 

 
Kuva 50. MATLAB-skriptin laskema signaalianalysaattorin NF taajuuden funktiona. 
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8. YHTEENVETO 

Työssä osoitettiin, että sekä MATLAB:n randn-funktion, että Simulink:n AWGN-

lohkon tuottamat kohinat ovat teoreettisen AWGN mallin mukaisiksi. Näin niitä 

voidaan huoletta käyttää työn simuloinneissa AWGN-kohinan tuottamiseen. Työssä 

havaittiin myös, että siemenluvuilla on merkittävää vaikutusta simulointituloksiin 

etenkin pienillä simulointimäärillä. Simulointikertojen määrän kasvaessa siemenluvun 

vaikutus vähenee. Samalla simuloinneissa huomattiin, että SNR:llä on merkittävä 

vaikutus saavutettuun BER:n ja että ei huomioidu viive käytännössä tuhoaa 

tiedonsiirron. Simuloinnit näyttävät myös, että eri modulaatioilla saadaan hyvin 

erilaisia BER:n arvoja samalla SNR:llä. Samalla havainnollistettiin myös SER:n ja 

BER:n ero. Ja lopuksi huomattiin Gray-koodauksen parantavan BER:ä verrattuna 

binäärikoodattuihin konstellaatiopisteisiin.  

Radiospektriä tutkittaessa huomattiin taivaalla lentävän, signaalia lukuisilla eri 

taajuuksilla. Kaikista selvimmin spektristä erottui DVB-T ja DVB-T2 kanavaniput 

sekä matkapuhelintornien lähettämät signaalit. Kokonaisuutena radiospektri oli 

kuitenkin yllättävän paljon tyhjiä välejä. 

Radiokomponentteja mitatessa kaikki mitatut komponenttiarvot olivat lähellä 

datalehtien arvoja ja eikä ihmeellisiä poikkeamia tullut vastaan. Kaikki mitä oli 

tarkoitus mitata, saatiin onnistuneesti mitattua. Itse tehty mikroliuska-antenni ei 

kuitenkaan osunut aivan WLAN:n kaistalle, jossa sen oli tarkoitus toimia. 

Kohinaluku saatiin laskettu kaavojen avulla käsin mutta signaalianalysaattorin 

kohina oli niin voimakasta, että muut kuin signaalianalysaattorin kohinan mittaukset 

eivät ole luotettavia. Kohinamittauksen automatisointi MATLAB:n avulla nopeutti 

mittauksia erittäin paljon. Tietokone myös laskee kaikki tarvittavat laskutkin paljon 

nopeammin kuin ihminen. 
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10. LIITTEET 

Liite 1. Mittausten automatisoinnin MATLAB-koodi 
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Liite 1. Mittausten automatisoinnin MATLAB-koodi 

 

%Define object for FSIQ (Signal analyzer) 

obj1 = gpib('AGILENT', 7, 28); 

% Connect to instrument obj1 

fopen(obj1); %open FSIQ 

 

%Set frequency span value to 20 MHz 

fprintf(obj1, 'FREQ:SPAN 20MHz'); 

%Set reference level value to -60 dBm 

fprintf(obj1, 'DISP:TRAC:Y:RLEV -60dBm'); 

 

%Set up tables for results 

Values_power_off = zeros(1,91); 

Values_power_on = zeros(1,91); 

Noise_Figure = zeros(1,91); 

 

%index for results saving 

x=1; 

 

%Loop frequencies from 100 MHz to 1000 MHz in 10 MHz steps when power off 

for n = 100:10:1000 

    %Set center frequency value to n MHz 

    fprintf(obj1, 'FREQ:CENT %d MHz',n); 

 

    %Set marker on 

    fprintf(obj1, 'CALC:MARK1 ON'); 

 

    %Set marker value to n MHz 

    fprintf(obj1, 'CALC:MARK:X %d MHz',n); pause(1); 

 

    %Read marker value and convert string to number format 

    data = query(obj1, 'CALC:MARK:Y?'); 

    Values_power_off(x)=str2num(data); 

 

    %Flush current value 

    flushinput(obj1); 

 

    %Increase index 

    x = x+1; 

end 

 

%Define object for EA-PS 2342-06B (Power supply) 

s = serial ('COM4'); 

set(s,'BaudRate',9600); 

% Connect to instrument s 

fopen (s); %Open power supply 

 

%Remote control enabled for power supply 

gotoConfig = hex2dec({'F1','00','36','10','10','01','47'}); 

fwrite(s,gotoConfig); 

pause(1); 

%Power On for channel 1 

gotoConfig = hex2dec({'F1','00','36','01','01','01','29'}); 

fwrite(s,gotoConfig); 
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pause(3); 

 

%Reset index for results saving 

x=1; 

 

%Loop frequencies from 100 MHz to 1000 MHz in 10 MHz steps when power on 

for n = 100:10:1000 

    %Set center frequency value to n MHz 

    fprintf(obj1, 'FREQ:CENT %d MHz',n); 

 

    %Set marker on 

    fprintf(obj1, 'CALC:MARK1 ON'); 

 

    %Set marker value to n MHz 

    fprintf(obj1, 'CALC:MARK:X %d MHz',n); pause(1); 

 

    %Read marker value and convert string to number format 

    data = query(obj1, 'CALC:MARK:Y?'); 

    Values_power_on(x)=str2num(data); 

 

    %Flush current value 

    flushinput(obj1); 

 

    %Increase index 

    x = x+1; 

end 

 

%Power off for channel 1 

gotoConfig = hex2dec({'F1','00','36','01','00','01','28'}); 

fwrite(s,gotoConfig); 

pause(1); 

%Disable power supply Remote control 

gotoConfig = hex2dec({'F1','00','36','10','00','01','37'}); 

fwrite(s,gotoConfig); 

 

%Close instruments 

fclose(obj1); %close FSIQ 

fclose (s); %close power supply 

 

%Intrepolate noise source ENR values 

Noise_source_ENR = interp1([100 1000],[15.76 15.57], 100:10:1000); 

 

%Calculate noise figure for every frequency step 

for x=1:91 

    Linear_value_power_on = 10^-3*10^(Values_power_on(x)/10); 

    Linear_value_power_off = 10^-3*10^(Values_power_off(x)/10); 

    Linear_Y_factor = Linear_value_power_on/Linear_value_power_off; 

    Noise_Figure(x) = Noise_source_ENR(x)-10*log10(Linear_Y_factor-1); 

end 

 

%Plot noise figure 

plot(100:10:1000,Noise_Figure); 

grid on; 

xlabel('Taajuus [MHz]');ylabel('Kohinaluku [dB]'); 

Published with MATLAB® R2016b 

http://www.mathworks.com/products/matlab

