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TIIVISTELMÄ 

Uusien tietoliikennejärjestelmien tavoitteena on kasvattaa datanopeutta, lisätä 

siirrettävän datan määrää ja lyhentää latenssia. Näin on myös viidennen generaation (5G) 

radiojärjestelmissä. Tietoliikenteessä käytettäviä radiolähettimiä ja -vastaanottimia 

suunnitellaan yleensä hyväksi käyttäen tietokonesimulaatioita ja mallinnusta. Simulaatiot 

helpottavat merkittävästi suunnittelua ja tuotekehitystä, parantavat radiojärjeste lmän 

eri osien yhteis-suunnittelua, sekä parhaimmillaan nopeuttavat tuotesyklejä 

huomattavasti, jolloin ylimääräisiltä prototyyppikierroksilta voidaan välttyä. Tällaista 

suunnittelua kutsutaan mallipohjaiseksi järjestelmäsuunnittelemiseks i. 

Radiolähettimessä tehovahvistimen suunnittelu on tärkein vaihe, koska se vahvistaa 

lähetettävän signaalin antennille. Tehovahvistimen hyötysuhde on parhaimmillaan, kun 

se suunnitellaan toimimaan lähellä sen epälineaarista aluetta. Epälineaarisuudet 

kuitenkin heikentävät järjestelmän suorituskykyä, joten toimintapiste sopivalla 

tehotasolla on tärkeä parametri. 

Tässä työssä perehdytään 5G-lähettimen simulointeihin ja tietokonemallintamiseen 

Matlab-Simulink-ympäristössä. Työssä käytetään hyväksi valmiita Simulink-lohkoja ja 

rakennetaan niiden avulla testipenkki 5G radiolähettimen epälineaarisuuksien 

tutkimiseen. Lohkojen eri osien parametreja muokkaamalla voidaan esimerkiksi tutkia 

kuinka paljon hyötytehoa vahvistin voi tuottaa siten, että haluttu signaalin laatu 

saavutetaan. Käytännössä tämä tehdään Simulink-ympäristössä luomalla kantataajuinen 

aaltomuoto, joka noudattaa 5G standardia. Aaltomuodon parametreja, kuten 

modulaation astetta voidaan muokata ja tutkia sen vaikutusta mallin käyttäytymiseen.  

Moduloitu signaali siirretään radiolähettimelle, jossa tutkitaan eri RF-komponenttien 

vaikutusta signaalin. Lähettimenä toimii superheterodyne-lähetin, jonka komponenttien 

arvoja muokataan ja tutkitaan niiden vaikutusta virhevektorin arvoihin. Vahvistimen 

vahvistusta säädellään ja katsotaan kuinka lähelle päästään sen epälineaarista aluetta 

virhevektorin sallimissa rajoissa. Lähettimeltä signaali tuodaan Decode Subframe -

lohkolle, jossa virhevektori laskenta suoritetaan. Malli sisältää myös 

konstellaatiokuvaajan ja spektrikuvaajan, joista voidaan tulkita signaalin laatua eri 

vaiheissa.  
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ABSTRACT 

The main goal of fifth-generation (5G) New Radio (NR) systems is to increase data rates, 

reduce latency and improve the system efficiency. Computer simulations and modeling 

are used to design the new system, which makes planning more straightforward. The rea-

son for this is that it is not necessary to assemble so many physical prototypes, but the 

effect of different parameters on the system is simulated with the help of a computer. This  

kind of design is called Model-Based Systems Engineering and in this work, we find out 

how the Matlab-Simulink environment fits the design method in question. In a radio 

transmitter, the design of the power amplifier is the most critical step, because it amplifie s  

the transferred signal to the antenna. The efficiency of a power amplifier is the best when 

it is designed to operate close to its non-linear region. However, the non-linearity of the 

power amplifier affects the signal negatively, because it distorts the signal, making the 

information encoded in it harder to detect at the receiver. This causes a poor error vector 

magnitude value. 

In this work, we are investigating a 5G NR transmitter with a simulations in Matlab-

Simulink environment. Transmitter blocks can be modified and their parameters also. 

Some blocks contain Matlab code and the codes are partly ready-made packages from 

MathWorks. A baseband signal is created and modulated in the Simulink environment 

using different modulation methods. The modulated signal is transferred to a radio trans-

mitter, where the effect of different RF components on the signal is being observed. The  

type of transmitter is a superheterodyne transmitter. The values of the different compo-

nents of the transmitter are changed and their effect on the error vector is monitored. The  

amplification of the power amplifier is varied and it is investigated how close to its non-

linear region we can operate within the limits allowed by the error vector. The signal from 

the transmitter is brought to the Decode Subframe block, where the error vector is calcu-

lated. The model also includes a constellation graph and a spectrum graph, which helps  

to interpret the quality of the signal in different phases. 
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ALKULAUSE 

Tämä työ on osa elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelmaa. Työn tavoitteena on 

tutkia 5G-lähettimen mallinnusta ja simulointia Matlab- ja Simulink -ympäristössä, sekä 

havainnollistaa kyseisen mallin rakennetta ja siihen liittyviä epäkohtia. 
Langattoman tietoliikennetekniikan harjoitustyö ja radiotekniikan perusteet kurssit antoivat  

hyvät pohjatiedot työn suorittamiseen, mutta työhön sisältyi myös paljon uuden oppimista ja 

tutkimista.  
Mallin rakentaminen, simuloinnit ja mittaukset ovat suoritettu joulukuussa ja tammikuussa 

2022-2023. 

 
Oulussa 10.01.2023 

 

Tuomas Yli-Hollo  



 

LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 

5G     Fifth Generation 
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NR New Radio 
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FFT Fast Fourier Transformation 

I/Q In-phase/Quadrature-phase 
D/A Digital to Analog 

LPF Low-Pass Filter 

LO Local Oscillator 
IF Intermediate Frequency 

EVM Error Vector Magnitude 

SNR Signal to Noise Ratio 
ACLR Adjacent Channel Leakage Ratio 

IBO Input Back-Off 

VGA Variable Gain Amplifier 
HPA High Power Amplifier 

PLL Phase Locked Loop 

FIR Finite Impulse Response 
NR-TM New Radio Test Model 

FR1 Frequency Range 1 

3GPP 3rd Generation Partnership Project 
 

m(t) Ajasta riippuva sanomasignaali 

ω1 Välitaajuus 
𝜔2  Radiotaajuus 

M Symbolien määrä 

n Bittien määrä 
dB Desibeli 

dBm Desibeli milliwattia kohden 

dBc Desibelit suhteessa kantoaaltoon 
 

 

 



 

1 JOHDANTO 

Uuden sukupolven tietoliikennejärjestelmien, kuten viidennen generaation (5G) tarkoituksena 

on kasvattaa lähetysnopeutta, pienentää latenssia ja parantaa järjestelmän tehokkuutta. 5G-

aikakaudella lähetysnopeutta on tarkoitus kasvattaa lähelle 1 Gbit/s. Tällainen 
tiedonsiirtonopeus mahdollistaa useat esineiden internetin (IoT, Internet of Things) sovellukset, 

paremmat livestriimit ja turvallisemman liikenteen [1]. Uudet järjestelmät ovat monimutka is ia 

ja niiden suunnittelu on hankalaa. Suunnittelussa on tärkeää ymmärtää radiolähett imen 
kokonaisvaltainen toiminta, sekä eri osien kuten kantataajus (BB, baseband)- ja radiotaajuus 

(RF, radio frequency) -osat ja niiden yhteistoiminta. Suunnittelua ja simulointeja tehdään 

virtuaalisessa ympäristössä, jossa edellä mainituille osille on olemassa virtuaaliset 
komponentit, jotka mallintavat fyysisten osien käyttäytymistä. Virtuaalisessa ympäristö ssä 

tehtävän suunnittelun suosio on kasvanut viime vuosien aikana ja sitä kutsutaan 

mallipohjaiseksi järjestelmäsuunnittelemiseksi (MBSE, Model-based System Engineering) [2]. 
Mallipohjainen järjestelmäsuunnittelu lyhentää tuotteen suunnitteluaikaa, kun fyysis ten 

prototyyppien tuotesuunnittelukierrokset vähenevät. Tämä puolestaan laskee tuotteiden hintaa 

ja lopullinen suorituskykykin paranee. Sen hyvänä puolena on myös, että se kokoaa tiedon 
yhdelle alustalle niin, että tieto on selkeää ja helposti muokattavissa.  

Tietoliikennejärjestelmiä suunnitellaan ja mallinnetaan paljon MathWorksin Matlab-

Simulink -ympäristössä, kuten teemme myös tässä työssä 5G -lähettimelle. RF Blockset -
kirjasto mahdollistaa kantataajuus-ekvivalentin mallinnuksen. Sen avulla voidaan suorittaa 

yhden kantoaallon diskreettiaikaisia simulaatioita, sekä mallintaa RF-osien epäideaalisuuks ien 

vaikutusta järjestelmään [3]. Simuloinneissa käytetään oikeita tietoliikennesignaaleja ja -
modulaatioita, kuten OFDM-aaltomuotoa, joka ovat tuotettu 5G Waveform Generator -

sovelluksella. 

Simulink tarjoaa graafisen lohkokaaviokäyttöliittymän, jossa hierarkisten suunnitelmien 
rakentaminen ja hallinnointi on helppoa. Se tarjoaa alustan, jossa yksi malli voi sisältää useita 

järjestelmän osia, joka on yksi tärkeä ominaisuus mallipohjaisessa järjestelmäsuunnittelussa . 

Ohjelmassa on myös vapaasti käytettäviä valmiita lohkoja ja esimerkkejä, joita voi käyttää 
suunnitelmissa vapaasti. Erityisesti tarkat ja selkeät spektrikuvaajat ja muut dataa esittävät 

kuvaajat ovat Simulinkin vahvuus. Signaalia pääsee tutkimaan eri lohkon vaiheissa kätevästi, 

joka helpottaa järjestelmän ymmärtämistä ja sen toimivuutta. Simulinkissä voidaan tehdä 
Matlab-toimintalohko ja sitä kautta voidaan Matlabin algoritmeja tuoda Simulinkkiin ja 

päinvastoin. Tämän lisäksi Legacy Code Tool antaa mahdollisuuden tuoda omia C- ja C++ -

koodeja malliin [4]. 
Tässä työssä keskitytään suurimmaksi osaksi järjestelmän virhevektori (EVM) ja viereisen 

kanavan vuotosuhde (ACLR) -mittauksiin. Virhevektori on hyvin kuvaava suure ja siksi se 

onkin valittu työn keskipisteeksi. Virhevektoriin vaikuttaa eri RF-epäideaalisuudet, jotka 
dominoivat performanssia eri tehoalueilla. Lähettimessä erityisesti tehovahvist imen 

epälineaarisuudet on yksi keskeisempiä EVM-arvoa rajoittavia epäideaalisuuks ia. 

Tehovahvistimen vaikutus virhevektoriin ja koko järjestelmän suorituskykyyn on työn 
pääpisteenä. 

Tässä kandidaatintyössä käymme ensin läpi tietoliikenneteoriaa, yleisesti RF-suunnitte lua, 

sekä järjestelmän eri komponentteja. Teoriaosuudessa myös perehdytään tarkemmin 
virhevektorin, viereisen kanavan vuotosuhde- ja OFDM-teoriaan ja niihin liittyviin kuvaajiin. 

Kappaleessa 3 avataan Simulink-mallin rakennetta ja sen sisältöä ja miten eri parametreja 
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säädetään. Kappaleessa 4 perehdytään tarkemmin simulointiin, sekä virhevektori- ja viereisen 

kanavan vuotosuhde -mittauksiin ja niiden analysointiin. Viidennessä kappaleessa pohditaan 

simulointituloksia ja työn onnistumista. Viimeisessä kappaleessa kootaan työn tärkeimmät asiat 
ja poimitaan jokaisesta kappaleesta pääasioita. 
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2 TEORIA 

2.1 RF-suunnittelu 

RF-lähetinvastaanotin on laite, joka kykenee lähettämään sekä vastaanottamaan radiotaajuis ia 

signaaleja. Lähetinvastaanotin sisältää lähettimen ja vastaanottimen. Lähetinvastaanottime lla 

voidaan lähettää sekä vastaanottaa radioaaltoja. Jotta tällainen järjestelmä saadaan toimimaan 
halutulla tavalla, vaatii se paljon suunnittelua ja testaamista. Suunnittelijalta vaaditaankin laajaa 

tietämystä eri aihealueista.  Parametrien määrä, eri lohkojen ja vaatimusten keskinäisvaikutus 

tekee suunnittelusta ja mallinnuksesta haastavaa ja monimutkaista. Esimerkiksi RF-
järjestelmän suunnittelussa tulee ottaa huomioon yhteistoiminta koko järjestelmän kanssa, mikä 

tarkoittaa esimerkiksi järjestelmän kantataajuus- ja verkko -osien eri 

signaalinkäsittelytekniikoita, jotka korjaavat RF-osien epäideaalisuuksia ja radiokanavan 
vaikutusta, sekä esimerkiksi oikean tietoliikennesignaalin käyttäytymistä epäideaalisessa RF-

järjestelmässä. Tämän lisäksi RF-osat sisältävät paljon kontrollifunktioita, kuten lähetystehon, 

vastaanottimen vahvistuksen tai taajuuden säätöä, joita ohjataan digitaalisesti. Kuva 1 
havainnollistaa miten eri osa-alueet vaikuttavat RF-suunnitteluun [5], esimerkik s i 

suunniteltaessa matalakohinaista vahvistinta. Vahvistin vahvistaa sisään tulevan signaa lin 

lisäksi myös sisään tulevan kohinan tehoa ja vahvistin itsessään myös tuottaa kohinaa. 
Vahvistin halutaan suunnitella niin, että sen itsensä tuottama kohina olisi mahdollisimman 

pieni. Suunnittelija voi vaikuttaa tähän valitsemalla matalakohinaisia komponentteja, 

toimintapisteitä ja piiritopologioita. Näillä on myös vaikutus suunnitelman muihin 
parametreihin, kuten tehonvahvistukseen ja impedanssin sovitukseen, joiden pitää myös vastata 

haluttuja arvoja [6]. Matlab-Simulink -ympäristö on hyvä systeemitason suunnittelualustaks i, 

koska se kokoaa suurimman osan tiedosta systeemistä yhteen paikkaan. Eri komponentt ien 
arvoja ja malleja voi vaihtaa helposti ja laadukkaiden kuvaajien avulla signaalin tulkinta on 

helppoa. 
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Kuva 1. Radiojärjestelmän suunnittelun eri osa-alueet. Muokattu [5]. 

 

2.2 OFDM-tekniikka 

5G:ssä käytetään ortogonaalista taajuus-jako multipleksointi (OFDM)-tekniikkaa. OFDM:ssä 

yhdistyy kvadratuuriamplitudi modulaatio (QAM) ja taajuus-jako multipleksointi (FDM) 

modulaatioiden hyödyt, joiden avulla voidaan tuottaa tehokas tiedonsiirtojärjestelmä. Kuten 
FDM:ssä, informaatio on jaettu vierekkäisille ortogonaalisille apukantoaalloille. Jokaisella 

apukantoaallolla on pieni osa, esimerkiksi 15 kHz taajuutta koko kaistanleveydes tä.  

Apukantoaallot moduloidaan alhaisella symbolinopeudella käyttämällä digitaalista modulaat io 
menetelmää (kuten QAM). Usean kantoaallon kombinaatio mahdollistaa yhtä suuren 

datanopeuden, kuin tavanomaiset yhden kantoaallon modulaatiot. Kaistojen väliin täytyy lisätä 

suojakaistoja, jotta viereiset kanavat eivät häiritse toisiaan. Jokainen apukantoaalto on 
moduloitu taajuusalueessa itsenäisesti kompleksisella datalla. Taajuusalueen apukantoaallo ille 

suoritetaan käänteinen nopea Fourier muunnos (IFFT), jotta OFDM-symboli saadaan 

muodostettua tietylle aika-alueelle [7]. Kuva 2 esittää kuinka symbolit käyttäytyvät taajuus- ja 
aika-alueessa [8]. Tämän jälkeen symbolien väliin lisätään suojakaistat estämään vierekkäisten 

symbolien väliset häiriöt vastaanottimessa. Häiriöt aiheutuvat monitie-edenneistä signaaleis ta, 

kun signaalit saapuvat eri aikaan vastaanottimeen. Vastaanottimessa symboleille suoritetaan 
nopea Fourier muunnos (FFT) alkuperäisen informaation palauttamiseksi [7]. 
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Kuva 2. OFDM-symbolit taajuus- ja aika-alueessa. Muokattu [8]. 

 
 

2.3 Superheterodyne-lähetin 

RF-lähetin ja -vastaanotin voidaan toteuttaa lukuisilla eri arkkitehtuureilla. Päätarkoitus on 

prosessoida signaali kantataajuisesta radiotaajuiseksi ja takaisin [9]. Yleisimmin käytettäviä 
arkkitehtuureja ovat suoramuunnos- lähetin ja -vastaanotin, jossa signaalia ei sekoiteta eri 

taajuudelle ja superheterodyne lähetin- ja vastaanotin, jossa sekoitus suoritetaan [10]. Kuvan 3 

lohkokaaviossa on esitetty superheterodyne lähetin. Lähettimeen saapuvat digitaaliset I- (in-
phase) ja Q (quadrature-phase) -signaalit muunnetaan ensin analogiseksi digitaali-analogia 

muuntimella (D/A) -lohkossa. Muunnetut signaalit suodatetaan alipäästösuodattimella (LPF, 

lowpass filter). Suodatetut signaalit ajetaan omille sekoittimille ja molemmille sekoittimille 
tuodaan paikallisoskillaattorin (LO, Local Oscillator) signaali, kuitenkin niin että sekoittimille 

saapuvien signaalien vaihe-ero on 90 astetta. Tämän jälkeen I- ja Q-signaalit summataan yhteen 

ja suodatetaan kaistanpäästösuodattimella. Suodattimen kohdalla signaali on vielä välitaajuinen 
(IF, intermediate frequency). Suodatuksen jälkeen signaali tuodaan ensimmäise lle 

vahvistimelle, jolla säädellään vahvistusta. Sekoittimella signaali muunnetaan RF-taajuiseks i 

käyttämällä sekoitinta, joka sekoittaa paikallisoskillaattorisignaalin alkuperäiseen signaali in. 
Kuva 4 havainnollistaa kuinka sekoitusoperaatio toimii. Trigonometrian säännöistä johtuen 

signaali siirtyy myös taajuuksille, joita ei järjestelmään haluta ja niitä kutsutaan 

peilitaajuuksiksi. Tämän takia RF-signaali täytyy suodattaa kaistanpäästösuodattimella ja 
lopuksi se vielä vahvistetaan tehovahvistimella [10]. 
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Kuva 3. Superheterodyne- lähettimen lohkokaavio. 

 

 
Kuva 4. Sekoitusoperaation lohkokaavio. Muokattu [10]. 

 

Antenni lähettää signaalin radiokanavaan tuottamalla sähkömagneettista aaltoliikettä, johon 
informaatio on koodattu. Vastaanottimen antennin on tarkoitus havaita tämä 

sähkömagneettinen aalto. Sähkömagneettinen aalto indusoi antenniin jännitteen, joka etenee 

piirillä RF-vastaanottimen läpi. Antennille saapuva signaali suodatetaan 
kaistanpäästösuodattimella ja vahvistetaan käyttämällä matalakohinaista vahvistinta. Tässä 

vaiheessa signaali on RF-taajuinen ja se pitää alas-sekoittaa välitaajuiseksi. Alas-sekoitettu 

signaali on IF-taajuinen. Tämä IF taajuinen signaali täytyy vielä kertaalleen suodattaa 
kaistanpäästösuodattimella ja vahvistaa tehovahvistimella [10]. IF-taajuinen signaali on valmis 

demoduloitavaksi ja siihen koodattu informaatio voidaan poimia signaalista. 

2.4 Konstellaatiokuvaaja ja EVM-simulointi 

Konstellaatiokuvaaja esittää digitaalisen modulaation symbolit, jotka koostuvat reaali- ja 
imaginääri -osista. Signaalit kuvataan ns. konstellaatiopisteinä kaksiulotteisessa tasossa, jossa 

on reaali- ja imaginaariosa. Jokainen konstellaatiopiste sisältää tietyn määrän bittejä. Bittijono ja 

kutsutaan symboleiksi ja symbolien bittimäärä riippuu valitusta modulaatiomenetelmästä siten 
että modulaation koko voidaan kirjoittaa 

 

M = 2n ,     (1) 
 

missä M on symbolien määrä ja n on bittien määrä. Esimerkiksi 16-QAM modulaatiossa on 16 

mahdollista symbolia ja jokainen symboli sisältää 4 bittiä [11]. 
Konstellaatiopisteen etäisyys origosta kuvaa signaalin amplitudia ja vaihetta kuvaa pisteen 

ja positiivisen x-akselin välinen kulma. Radiojärjestelmissä tällä hetkellä QAM-modulaatios ta 
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on käytössä 256QAM. Juuri isoissa QAM-modulaatioiden tapauksessa kaistan sisäisten 

epälineaarisuuksien hallinta nousee isoon rooliin [12]. Symbolien määrää ei voida kuitenkaan 

kasvattaa rajattomasti, koska vastaanottimen on vaikea tulkita mikä symboli on kyseessä. Kuva 
5 esittää 16QAM-modulaation konstellaatiokuvaajan, jossa harmaat pisteet ideaalisia pisteitä 

ja mustat pisteet kohinan aiheuttamaa vääristymää [11]. 

 

 
Kuva 5. 16QAM konstellaatiokuvaaja. Muokattu [11]. 

 
Signaalin symbolien virheitä suhteessa haluttuun konstellaatioon kuvataan yleensä 

virhevektorilla (EVM). EVM on digitaalisen tiedonsiirtojärjestelmän lähettimen ja 

vastaanottimen suorituskykyä kuvaava suure. Sitä käytetään yleisesti RF-osien 
epäideaalisuuksien mittaamiseen [13]. OFDM-järjestelmissä sen arvo on suoraan 

verrannollinen efektiiviseen signaali-kohina suhteeseen (SNR) [14]. Täydellisessä 

järjestelmässä lähettimen lähettämän tai vastaanottimen vastaanottaman symbolin paikka olisi 
ideaalisten konstellaatiopisteiden päällä [15]. Mikään järjestelmä ei kuitenkaan ole täydellinen 

ja häiriöitä järjestelmään aiheuttaa mm. vaihekohina, monitie-eteneminen ja kohina, jotka 

huonontavat EVM:ää. EVM on siis vektorisuure IQ-tasossa. Vektori muodostuu ideaalisen 
konstellaatiopisteen ja vastaanotetun pisteen välille eli se kuvaa ideaalisen symbolin ja 

vastaanotetun symbolin eroa. EVM prosentteina voidaan kirjoittaa 

 

 EVM% =
√

1

N
∑ Ierr [n]2+Qerr [n]2N−1

n=0

EVM  normalisoitu  referenssi
, (2) 

 

jossa n on symbolin indeksi, N on symbolinen lukumäärä, Ierr on Ireferenssi −
Imitattu  ja Qerr on Qreferenssi − Qmitattu [16]. Kuva 6 havainnollistaa mistä yhtälön (2) 

parametrit tulevat. 
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Kuva 6. Virhevektori on referenssipisteen ja mitatun pisteen suhde. Muokattu [16]. 

 

Kaikki RF-komponentit aiheuttavat edellä kuvattuja vääristymiä, mutta tehovahvistin on 
niistä dominoiva, kun ollaan maksimitehoilla. EVM kuvastaa moduloidun signaa lin 

vääristymää, kun tarkastellaan kaistan sisäisiä häiriöitä [17]. Tehovahvistin vaikuttaa siis 

suoraan järjestelmän suorituskykyyn. Tehovahvistimen EVM kuvastaa melko hyvin 
tehovahvistimen lineaarisuutta eli sitä kuinka hyvin tehovahvistin kykenee vahvistamaan 

signaalia puhtaasti.  

Tehovahvistinta tutkittaessa, puhutaan yleensä 1dB-kompressiopisteestä. 1dB-
kompressiopiste on piste, jossa lähtövahvistus on pudonnut yhden desibelin verrattaessa 

lineaariseen vasteeseen. Jos tehovahvistin olisi täysin lineaarinen komponentti, olisi sen vaste 

myös lineaarinen. 1dB-kompressiopisteessä erilaiset säröt alkavat vaikuttamaan systeemin 
suorituskykyyn, kun tehoa kasvatetaan tämän pisteen yläpuolelle, jossain vaiheessa 

vahvistimen lähtöteho saturoituu ja vahvistus vastaavasti pienenee. Saturaatiossa signaa lin 

tehon kasvattaminen ei enää vaikuta ulostulevan signaalin tehoon. Tätä kutsutaan tehon 
kompressoitumiseksi. Kompressoitumista estetään säätämällä tulon tai lähdön tehoa alaspäin 

(IBO/OBO, input/output back-off), jota kontrolloidaan säädettävällä vahvistimella (VGA, 

Variable Gain Amplifier). IBO kuvastaa sitä, kuinka paljon tehoa täytyy pienentää, jotta 
tehovahvistin säilyttäisi riittävän lineaarisen käyttäytymisen [18]. IBO:a valittaessa käytetään 

referenssinä yleensä 1dB-kompressiopistettä ja OBO:a valitessa backoff säädetään 

saturaatiotehosta tai vastaavasta korkeammasta kompressiopisteestä lähdössä [19]. Kuva 7 
esittää Simulink-mallin tehovahvistimen vastekuvaajan, johon on piirretty myös lineaar inen 

vaste ja 1dB-kompressiopiste ja saturaatiorajat. 
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Kuva 7. Tehovahvistimen vaste, 1dB-kompressiopiste ja saturaatioarvot. 

 

Jos kyseistä tehovahvistinta ajetaan alle 5 dBm tuloteholla on sen vaste lineaarinen. Mikäli 
kyseisen vahvistimen syöttöteho olisi 1dB-kompressiopisteen oikealla puolella, toimis i 

vahvistin saturaatiossa. Vahvistimen vaikutusta systeemin virhevektoriin tarkkaillaan 

simulaatioiden yhteydessä. 
 

2.5 Viereisen kanavan vuotosuhde 

Viereisen kanavan vuotosude (ACLR, Adjacent Channel Leakage Ratio) on parametri, joka 

kuvastaa pääkanavan tehon ja viereisten kanavien tehon suhdetta. ACLR voidaan laskea 
yhtälöstä (3) 

 

ACLR =
Viereisen kanavan teho

Pääkanavan  teho
 .    (3) 

 

Suuri ACLR-arvo kuvastaa sitä, että haluttu teho, joka olisi haluttu suunnata pääkanavaan, 

on vuotanut viereisille radiokanaville. Mikäli viereisellä radiokanavalla toimii jokin muu 
radiojärjestelmä, koituu vuotaneesta tehosta häiriöitä tälle järjestelmälle. Myös järjestelmän 

tehokkuus kärsii, kun pääkanavaan haluttu teho vuotaa viereisille kanaville, joka taas heikentää 

viestintäjärjestelmän kantamaa [20]. Tietoliikennestandardit asettavat yleensä rajat suurimmille 
sallituille ACLR arvoille. Esimerkiksi 5G järjestelmissä ACLR rajoittaa lähettimes tä 

lähetettävää lähetystehoa merkittävästi. Tehovahvistimen epälineaarisuus huonontaa ACLR-

arvoa muun muassa intermodulaation kautta. 
 

2.6 Vaihekohina 

Vaihekohina on tietyn tyyppistä kohinaa, joka syntyy piirin oskillaattorissa. 

Oskillaattorisignaali sekoitetaan toiseen signaaliin sekoittimen avulla. Moduloitu signaa li 
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haluttaisiin sekoittaa puhtaaseen signaaliin, joka saapuu paikallisoskillaattorilta. 

Oskillaattorilta saapuvassa signaalissa tapahtuu kuitenkin huojuntaa. Huojunta voi olla nopeaa 

piikkimäistä hyppimistä tai tasaista taajuuden vaihtelua. Nämä nopeat piikkimäiset vaiheen 
vaihtelut ovat ennustamattomia ja ne käyttäytyvät kohinanomaisesti. Tasaista taajuuden 

vaihtelua on helpompi ennakoida ja sen vaikutusta voidaan minimoida. Tasainen taajuuden 

vaihtelu syntyy yleensä oskillaattoripiirin lämpötilan vaihtelusta tai sen kiteen vanhenemises ta. 
Vaihekohina vaikuttaa koko järjestelmän suorituskykyyn, koska se lisää signaaliin häiriötä, 

joka vaikeuttaa signaalin ilmaisua. Vaihekohinan mittayksikkö on dBc/Hz (decibels relative to 

carrier). Kuvassa 8 on esitetty ideaalisen oskillaattorin ja todellisen oskillaattorin spektrikuva.  
Vaihekohinaa voidaan suodattaa järjestelmästä vaihelukitun silmukan (PLL, phase locked loop) 

hyvällä suunnittelemisella. Erityisesti PLL-suodatinta suunniteltaessa on otettava huomioon 

signaalin asettumisaikavaatimukset ja pohjakohinataso [21]. 
 

 
Kuva 8. Vasemmalla ideaalisen oskillaattorin spektrikuvaaja ja oikealla todellisen 

oskillaattorin spektrikuvaaja. Muokattu [21]. 
 

5G-lähettimessä suoritetaan myös taajuuden sekoitusta toisille taajuuksille. Simulink-

mallissa on IQ-Modulator lohko, josta voi säätää vaihekohinan tasoa eri taajuuksilla. Tutkitaan 
neljännessä kappaleessa miten eri vaihekohinatasot vaikuttavat EVM-arvoon. 



 

 

18 

3 MALLIN LOHKOT JA NIIDEN LUOMINEN 

Lähettimen päässä tuotetaan kantataajuinen aaltomuoto 5G Waveform Generator-sovellukse lla. 

Kantataajuinen signaali on signaali, jota ei ole moduloitu korkeammille taajuuksille ja sen 

keskitaajuus on nollataajuuden ympäristössä. Kun kantataajuinen aaltomuoto on tuotettu, 
täytyy se ylinäytteistää ja suodattaa. Tähän käytämme finite impulse response (FIR) 

Interpolaatio- lohkoa. Ylinäytteistyksen ja interpoloinnin jälkeen tutkitaan lähettimessä 

tapahtuvien RF-häiriöiden, kuten vaiheen ja kvadratuurin (IQ)-epätasapainon, vaihekohinan 
sekä tehovahvistimen aiheuttamaa epälineaarista käyttäytymistä ja niiden vaikutusta 5G-

radiojärjestelmässä [19]. 

 
 

3.1 Aaltomuodon tuottaminen 

5G Waveform Generator-sovelluksella voi tuottaa 5G-aaltomuotoja. Kuvassa 9 valitaan 5G 

New Radio Test model (NR-TM). Nämä testimallit ovat standardin mukaisia aaltomuotoja ja 
niistä voidaan mitata EVM- ja ACLR -arvoja [19]. Kuvassa 10 valitaan aaltomuodon 

parametrit. 

 

 
    Kuva 9. Aaltomuodon tyyppi 
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Kuva 10. Aaltomuodon parametrien valinta 

 

 
Taajuusalueeksi valitaan FR1 (410 MHz - 7.125GHz) ja testimalliksi NR-FR1-TM3, jonka 

resurssien allokointi on koko kaistan levyinen ja modulaatiomenetelmä 64QAM. Kanavan 

kaistanleveydeksi valitaan 5 MHz ja alikantoaaltojen väliksi 15 kHz. Dupleksi-tilaksi valitaan 
Time-division Duplexing (TDD), joka tarkoittaa, että lähetin ja vastaanotin käyttävät samaa 

taajuuskaistaa, mutta eri aikoina. Kun aaltomuoto tuotetaan kyseisillä asetuksilla saadaan kuvan 

8 mukainen spektrikuvaaja. 
 

 
    Kuva 8. Tuotetun aaltomuodon spektrikuvaaja. 

3.2 Ylinäytteistys ja interpolointi 

FIR-interpolointi lohkossa signaali ylinäytteistetään, jonka jälkeen seuraa FIR-

kuvauksenestosuodatus. Ylinäytteistys tarkoittaa sitä, että signaalista otetaan näytteitä 
nopeampaan tahtiin. Jo valmiiksi olemassa olevien näytteiden väliin lisätään uusia näytteitä 

haluttu määrä, joiden arvot lasketaan alkuperäisistä näytteistä interpoloimalla. Mallin lohkossa 

interpolointitekijäksi on valittu 4. Käytännössä tämä tarkoittaa, että joka neljännen jo valmiik s i 
olevan näytteen väliin lisätään uusia nolla-arvoisia näytteitä [22]. Kuvassa 11 on esitetty FIR-

interpolointilohkon lohkokaavio. 

 

 
 

Kuva 11. FIR-interpolointi lohkokaavio. 

 

3.3 RF-lähetin 

Lähettimenä toimii superheterodyne- lähetin, jonka Simulink- lohkokaavio on kuvassa 12. 

Inport I ja -Q lohkot tuovat Simulinkissä tuotetut signaalit RF Blockset-piir ien 

verhokäyräsimulaatioympäristöön. Nämä I- ja Q-signaalit yhdistyvät IQ-modulaattorilla. IQ-
modulaattorin säädettäviä parametreja ovat paikallisen oskillaattorin taajuus, tehovahvistus ja 

lähdeimpedanssi. Lohkoon voi myös lisätä häiriötekijöitä ja analysoida niiden vaikutus ta 
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järjestelmän suorituskykyyn. Häiriöitä ovat I/Q-epätasapaino, vaihekohina ja LO-RF-eristys eli 

kuinka paljon paikallisen oskillaattorin signaali vaimenee sekoittimessa. IQ-Modulaattori 

sisältää kaksi sekoitinta, jotka sekoittavat kantataajuisen signaalin RF-taajuiseksi. Vaihekohina 
kappaleessa (2.6) kerrottiin paikallisoskillaattorin aiheuttamasta vaihekohinasta. Kuvassa 13 on 

esitetty IQ-modulaattorilohkon vaihekohina taajuuden funktiona. Vaihekohinan tasoa voi 

säätää lohkosta ja sen vaikutusta virhevektorin arvoihin tutkitaan simulointien yhteydessä. 
Kaistanpäästösuodattimeksi on valittu Chebyshev-tyyppinen suodatin. Sen hyvänä 

ominaisuutena on kapea transitiokaista. Kapea transitiokaista vaikuttaa kuitenkin negatiivises t i 

suodattimen vaihevasteeseen ja päästökaistan vahvistus ei pysy vakiona vaan sen vaihteluvä li 
on tiettyjen arvojen välillä [23]. Näitä arvoja voidaan säätää lohkon asetuksista, kuten myös 

estokaistan rajoja ja päästökaistan vaimennusta. Jos esimerkiksi kantataajuisen signaa lin 

taajuusaluetta vaihdetaan, pitää kaistanpäästösuodattimen päästö- ja estokaistarajat päivittää. 
 

 
Kuva 12. Simulink- lohkokaavio superheterodyne-lähettimestä. 

 
 

 
Kuva 13. Vaihekohina taajuuden funktiona. 
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4 SIMULOINTITULOKSET JA NIIDEN ANALYSOINTI 

Tässä kappaleessa tutkitaan lähettimen eri komponenttien vaikutusta systeemin 

suorituskykyyn. EVM-arvojen käyttäytymistä tarkastellaan vaihtelemalla parametrien arvoja 

IQ-modulaattorista, VGA- ja HPA -lohkoista. Näistä lohkoista voi säätää 1dB-
kompressiopistettä, saturaation rajaa ja vaihekohinaa. Myös kantataajuisen signaa lin 

modulaatiota vaihdellaan ja katsotaan, miten järjestelmä käyttäytyy tietyillä aaltomuodoilla. 

Uusia tietoliikennejärjestelmiä suunniteltaessa täytyy järjestelmien suorituskyky, 
taajuusalueet ja laitteiden vaatimukset määritellä tarkasti. Määrittelyn hoitaa 3rd Generation 

Partnership Project (3GPP), joka on seitsemän standardointijärjestön yhteistyöorganisaa t io  

[24]. Tämä organisaatio on myös määritellyt 5G-radiojärjestelmille tietyt vaatimukset. Tässä 
työssä perehdytään EVM- ja ACLR -raja-arvoihin ja mittauksiin. Vaatimusten mukaan tietyillä 

taajuusalueilla ja modulaatiomenetelmillä EVM-raja-arvot pitää säilyä tiettyjen raja-arvojen 

sisällä [25]. EVM-vaatimukset modulaatiomenetelmille on esitetty taulukossa 1. 5G-
radiojärjestelmillä taajuusalueella FR1, ACLR-raja-arvo on 45 dB [26]. 

 

Taulukko 1. Modulaatiomenetelmät ja niiden EVM-vaatimukset. Muokattu [26]. 

Modulaatiomenetelmä EVM-vaatimukset (%) 

QPSK 17,5% 

16QAM 12,5% 

64QAM 8% 

256QAM 3,5% 

 
Seuraavaksi simuloidaan mallia eri parametriarvoilla ja tulkitaan tuloksia. Pidetään aluksi 

kantataajuisen signaalin parametrit samana kuin kappaleessa 3.1 on esitetty. Eli taajuusalue 

FR1, testimalli NR-FR1-TM3.1, modulaatio 64QAM, kaistanleveys 5 MHz ja alikantoaalto jen 
väli 15 kHz. Valitaan molempien vahvistimien epälineaarisuusparametrit kuvan 14 mukaises t i. 

Eli asetetaan 1-dB kompressiopisteeksi 35 dBm ja saturaatiopisteeksi 38 dBm. HPA-vahvis tus 

on 25 dB ja muut parametrit samat kuin VGA:lla. 
 

 
Kuva 14. Vahvistimien epälineaarisuusasetukset. 
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VGA säätelee IBO:a ja sen avulla varmistetaan, että HPA pysyy lineaarisella toiminta -

alueella. Säädellään VGA:n vahvistusarvoja välillä -10 ja 20 dB, jotta saadaan eri tehoarvoja 

HPA:lle. Piirretään kuvaaja, jossa x-akselilla on HPA:n lähtöteho ja y-akselilla EVM-
neliökeskiarvo prosentteina. Simuloinneista saadaan kuvan 15 mukainen kuvaaja. 

 

 
Kuva 15. EVM-neliökeskiarvo HPA:n lähtötehon funktiona. 

 
Kuvaajasta voidaan nähdä, että kun HPA:n lähtöteho pysyy alle 20 dBm, säilyvät EVM-

arvot alle 8 %. 16 dBm jälkeen EVM-arvot alkavat kasvaa nopeasti, koska lähestytään HPA:n 

epälineaarista aluetta ja vahvistin saturoituu. 64QAM modulaation raja-arvo EVM:llä on 8 % 
ja sen sisällä pysytään, kun HPA:n lähtöteho on alle 20 dBm. Saturaatio raja-arvo HPA:lle on 

38 dBm eli OBO:a joudutaan ottamaan 18 dBm, jotta EVM-arvot ovat sallittuja. 

Kuvat 16 ja 17 esittävät signaalin spektrillä, jossa x-akselilla on taajuus niin, että kuvaajan 
keskellä on keskitaajuus ja y-akselilla on teho dBm. Spektriin piirretyt keltaiset alueet kuvaavat 

radiokanavia ja keskellä olevaa kanavaa verrataan sen vieressä oleviin. Spektrin oikeassa 

reunassa on myös esitetty ACLR-arvot eli kuinka paljon pääkanavan ja viereisten kanavien 
tehon suhde on. ACLR on esitetty yksikössä dBc (decibels relative to carrier), joka kuvaa juuri 

sitä kuinka paljon kyseisen kanavan teho alempana kuin pääkanavan teho. Kuvassa 16 HPA:n 

lähtötehoksi on valittu 8 dBm. Kuvasta voidaan huomata, että viereiset kanavat ovat yli 45 dB 
alempana kuin pääkanavan teho, joka on hyvä asia.  

Nostetaan VGA:n vahvistusta ja tutkitaan miten se vaikuttaa ACLR-spektriin. Lisätään 

vahvistusta sen verran, että saadaan HPA:n lähtötehoksi 28 dBm. Simuloinneista saadaan kuvan 
17 spektri ja siitä voidaan huomata, että teho on vuotanut paljon viereisille radiokanaville. 
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Kuva 16. ACLR-spektri, kun HPA:n lähtöteho on 8 dBm. 

 

 
Kuva 17. ACLR-spektri, kun HPA:n lähtöteho on 28 dBm. 

 
Vaikka EVM-arvot pysyivät raja-arvojen sisällä, niin ACLR-arvot menevät yli 45 dB jo yli 

8 dBm tehoarvoilla. Spektreistä voidaan todeta, että HPA:n lähtötehon arvolla 8 dBm ACLR 

on 45,46 dB, joka pysyy halutun 45 dB yläpuolella, mutta tehoarvolla 28 dBm teho vuotaa 
liikaa viereiseen kanavaan ja ACLR on 32,3 dB. 64QAM-modulaatiolla rajoittavaksi tekijäksi 

tulee ACLR, ei EVM. 

Nostetaan HPA:n vahvistusarvo 35 dB:iin ja simuloidaan sama uudestaan. Tuloksien ei 
pitäisi muuttua paljoa verratessa 25 dB:n vahvistukseen, koska tulokset esitetään lähtötehon 

funktiona. Tuloksena saadaan kuvan 18 esittämä kuvaaja ja kuten kuvaajasta huomataan, ovat 

EVM-arvot samaa luokkaa kuin 25 dB:n vahvistuksella. Alle 8 % EVM-arvoja saadaan 
molemmissa tapauksissa alle 21 dBm lähtötehon arvoilla. Ainoa suuri ero tapausten välillä on, 

että vahvistuksen ollessa 35 dB EVM-arvot kasvavat nopeammin suurilla tehon arvoilla. Syynä 

tähän on, että simuloinnit etenevät pidemmällä eli isommille tehoarvoille. 
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Kuva 18. EVM-neliökeskiarvo HPA:n lähtötehon funktiona, kun HPA:n vahvistus 35 dB. 

 

Muutetaan seuraavaksi kantataajuisen signaalin muotoa ja testataan järjestelmän 
suorituskykyä 256QAM-modulaatiolla. Säädetään HPA:n vahvistus takaisin arvoon 25 dB. 

Pidetään kaistanleveys ja alikantoaaltojen väli samana kuin 64QAM tapauksessa. 256QAM 

raja-arvo EVM:lle on 3,5 %, joten HPA:n on pystyttävä vahvistamaan signaali riittävän 
puhtaasti jos halutaan pysyä tässä tavoitteessa. Simuloinneista tuloksena saadaan kuvan 20 

mukainen kuvaaja. Kuvaajasta voidaan nähdä, että 3,5% raja-arvossa pysytään, kun HPA:n 

lähtötehon arvot ovat alle 18 dBm. 64QAM-tapaukseen verraten signaalia voidaan vahvistaa 2 
dBm vähemmän 256QAM tapauksessa. Vaikka EVM-arvot olisivat sallituissa rajoissa, rajoittaa 

ACLR-järjestelmän suorituskykyä. Kuvassa 21 on esitetty ACLR spektri, kun HPA:n lähtöteho 

on 8 dBm. Kyseisellä tehon arvolla dBc-arvo on vielä sallituissa rajoissa, 47 dB, mutta tehoa 
vähän nostamalla sekin jää alle 45 dB:n. 
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Kuva 20. EVM-neliökeskiarvot HPA:n lähtötehon funktiona. 256QAM. 

 

 
Kuva 21.ACLR-spektri, kun HPA:n lähtöteho 8 dBm. 256QAM. 

 

Palataan vielä 64QAM-tapaukseen ja tutkitaan vaihekohinan vaikutusta järjestelmän 

suorituskykyyn. Vaihekohinaa aiheuttaa superheterodyne- lähettimen paikallisoskillaatto r i. 
Oskillaattorisignaali sekoitetaan kantataajuiseen signaaliin sekoittimen avulla . 

Oskillaattorisignaali ei kuitenkaan ole täysin puhdas signaali, vaan oskillaattori aiheuttaa siihen 

vaihekohinaa. IQ-modulaattorilohkon asetuksista voi säädellä vaihekohinan arvoja. 
Simuloidaan 64QAM-moduloitu signaali VGA-vahvistusarvolla 5 dB ja HPA vahvistusarvo lla 

25 dB. Vaihekohinaparametrit ovat esitetty kuvassa 22. 

 

 
Kuva 22. Vaihekohina-arvot. 
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Kyseisillä arvoilla EVM-arvo on 1.2 % eli melko hyvä. Simuloidaan sama 256QAM-

moduloidulla signaalilla. Tuloksena saadaan EVM-arvo 1.1 % eli hieman parempi kuin 

64QAM tapauksessa. Suuremmat absoluuttiset arvot ovat parempia järjestelmän suorituskyvyn 
kannalta. Nostetaan vaihekohinan tasoa 10 dB jokaista offset-arvoa kohti. EVM-arvon pitäisi 

nousta. Simuloidaan seuraavaksi järjestelmää kuvan 23 vaihekohina arvoilla. 

 

 
Kuva 23. Epäideaalimmat vaihekohina-arvot. 

 
64QAM-modulaatiolla tulokseksi saadaan EVM-arvo 2.9 %, joka on jo vähän huonompi, 

kuin aikaisemmilla arvoilla, mutta ei kuitenkaan vielä rajoittava tekijä tällä modulaatio lla . 

256QAM-modulaatiolla EVM-arvo on sama, 2.9 % eli isommilla QAM-modulaatio illa 
vaihekohina tulee nopeammin rajoittavaksi-tekijäksi kuin pienemmillä QAM-modulaatioilla. 

Mikäli vaihekohinaa nostetaan 20 dB vaikuttaa se huomattavasti enemmän ja EVM-arvot ovat 

9 % luokkaa. 
Matalilla tehotasoilla, jolloin HPA:n epälineaarisuudet eivät vaikuta merkittävästi EVM-

arvoon, lähettimen muut epäideaalisuudet vaikuttavat EVM-arvoon. Näitä epäideaalisuuks ia 

ovat esimerkiksi, IQ-epätasapaino ja vaihekohina [12]. Näistä epäideaalisuuksista koostuu 
tietty pohjakohinataso ja mikäli signaalia ei vahvisteta tarpeeksi, häviää se tämän kohinan alle 

ja EVM-arvot heikkenevät. Nämä epäideaalisuudet eivät kuitenkaan yleisesti ole rajoittavia 

tekijöitä järjestelmälle.  
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5 POHDINTA 

Matlab-Simulink -ympäristö tarjoaa työkalut RF-systeemin laajamittaiseen mallintamiseen ja 

simulointiin. Tietokonemallintaminen- ja simulointi on kehittynyt nopeasti ja sen suosio on 

kasvanut tietoliikennetekniikassa. Mallipohjaiseen järjestelmäsuunnitteluun Matlab-Simulink 
on hyvä alusta. Se kokoaa kaiken tiedon mallista yhdelle alustalle niin, että tiedon 

käsitteleminen on helppoa. Sen avulla viestintä eri alan asiantuntijoiden välillä parantuu ja 

optimoitujen tuotteiden suunnittelu helpottuu huomattavasti. Simulink-mallista voi muokata 
järjestelmän parametreja ja tutkia jokaisen parametrin vaikutusta järjestelmän suorituskykyyn. 

Matlab-Simulink -ympäristö vaatii kuitenkin paljon perehtymistä ja opiskelua, mikäli haluaa 

ymmärtää mallien toimintaa syvällisesti. Niin kuin fyysisessä laitteessa, on 
tietokonepohjaisessa mallissa parametreja paljon, joka tekee mallista kompleksisen. RF-

systeemissä saattaa olla välissä Matlab-koodia, joten hyvät ohjelmointitaidot edesauttavat 

mallien ymmärtämistä paljon. Simulinkin huono puoli on, että simulaatiot kestävät kauan ja ne 
vievät paljon keskusmuistia. Lisäksi Simulink ei ole RF-simulaattori, joten se ei sisällä 

piirimalleja. Matlabin huono puoli on, että Matlab-koodi on tulkinnallinen koodikieli, jonka 

suorittaminen on hidasta ja vaatii tehokkaan tietokoneen sulavaan käyttöön. 
Tässä työssä mitatut EVM- ja ACLR -mittaukset onnistuivat hyvin. MathWorksin 

dokumenteista oli paljon apua 5G-lähettimen analysointiin. Konstellaatiokuvaaja ja ACLR-

spektri ovat selkeitä ja hyviä signaalin tulkintaan visuaalisesti. EVM-laskennassa hyödynnett i in 
Matlab-koodia, joka oli implementoitu Decode Subframe -lohkoon. Suurimmat ongelmat 

koituivat FIR-interpolointi ja -desimaatiolohkojen parametreista, kun kantataajuisen signaa lin 

muotoa vaihdettiin. Ongelma ratkaistiin käyttämällä callback-funktiota, joka kokoaa tuotetun 
signaalin tiedot työasemarakenteeseen. Rakenteesta voi sen jälkeen poimia signaalin tietoja ja 

hyödyntää niitä muissa lohkoissa. Työasemarakenteeseen pystyy luomaan omia muuttuj ia 

esimerkiksi tietyn komponentin parametrille. Näin halutun komponentin arvoja voi vaihtaa 
helposti simulaatioiden välissä ja vaihdella sen arvoja koodissa. Tässä työssä hyödynnettiin tätä 

ominaisuutta, kun VGA:n arvoja pyyhkäistiin välillä 0-20 dB. Simuloitiin aina uudella arvolla 

ja tallennettiin saatu EVM-arvo listaan. Kun haluttu määrä simulaatioita oli tehty, piirrett iin 
kuvaaja saaduista EVM-arvoista tehon funktiona. 

Työssä mitatut EVM-arvot kertovat hyvin, kuinka paljon signaalia voidaan vahvistaa niin, 

että signaalin laatu pysyy vielä hyvänä. Kuvista 15 ja 18 voidaan nähdä, että pienemmillä kuin 
20 dBm lähtötehon arvoilla HPA pystyy vahvistamaan signaalia melko puhtaasti. Tämän arvon 

jälkeen EVM-arvot nousevat jyrkästi, koska HPA:n epälineaarisuudet alkavat vaikuttamaan. 

Kappaleessa 4 tehdyistä ACLR-mittauksista voidaan todeta, että pienemillä QAM-
modulaatioilla, esimerkiksi 64QAM-modulaatiolla, rajoittava tekijä on ACLR eikä EVM. 

Tähän syynä on, että pienemällä modulaatiolla konstellaatiopisteitä on vähemmän, jolloin 

niiden tulkinta vastaanottimen päässä on myös helpompaa. Suuremmilla QAM-modulaatioilla, 
kuten 256QAM, rajoittava tekijä on EVM, koska konstellaatiopisteet ovat lähempänä toisiaan 

konstellaatiokuvaajassa. Tästä syystä isommilla QAM-modulaatioilla EVM-vaatimukse tk in 

ovat tiukemmat. Mittauksissa huomattiin myös, että matalimmilla tehotasoilla HPA:n 
epälineaarisuudet eivät ole ainut asia, joka vaikuttaa EVM-arvoon. Muut lähettimen 

epäideaalisuudet, kuten IQ-epätasapaino ja vaihekohina määräävät tietyn pohjakohina tason ja 

mikäli signaalia ei vahvisteta tarpeeksi, jää signaali kohinan alle ja sitä kautta vaikuttaa EVM-
arvoon negatiivisesti. 
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EVM-arvo on hyvin kuvaava suure, koska se sisältää molemmat, amplitudi- ja vaihe -

virheet. Se kuvastaa kuinka tarkasti lähetin kykenee lähettämään symboleja radiokanavaan ja 

sitä kautta hyvin myös koko järjestelmän suorituskykyä. EVM-arvo on hyvä myös siitä syystä, 
että se on helppo ymmärtää. 

Simulink-mallin kantataajuusosat ja FIR interpolaatio- ja -desimaatio -lohkot ovat itse 

rakennettuja. Superheterodyne lähetin on otettu valmiina lohkona Simulinkistä, sekä Decode 
Subframe-lohko myös. Liitteenä esitetty koodi on itse tehty ja sen avulla ohjailtiin Simulink-

simulaatiota Matlab-koodilla. Koodin avulla Simulink-mallia on helppo simuloida eri 

parametriarvoilla for-silmukan sisällä. 
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6 YHTEENVETO 

Tämän työn teoriaosassa perehdyttiin RF-suunnitteluun, 5G-radiojärjestelmissä käytettävään 

OFDM-tekniikkaan, superheterodyne-lähettimeen, EVM-teoriaan, konstellaatiokuvaajaan, 

ACLR-teoriaan ja vaihekohinaan. 5G:n päätavoite on lisätä siirrettävän datan määrää, kasvattaa 
datanopeutta ja lyhentää latenssia. Jotta näihin tavoitteisiin päästään, on lähettimen 

suunnittelulla suuri merkitys. Lähettimen toimintaa rajoittaa tehovahvistin, kun toimitaan 

maksimitehoilla. Tehovahvistimen epälineaarisuus vaikuttaa signaaliin negatiivisesti, joka 
hankaloittaa signaalin tulkitsemista vastaanottimen päässä, kun signaalissa esiintyy häiriö itä.  

Eri modulaatiomenetelmillä on erilaiset vaatimukset, joka tulee ottaa huomioon kantataajuista 

signaalia valitessa. Pienemmillä QAM-modulaatiomenetelmillä lähetettävän datan määrä on 
pienempi, jolloin EVM-arvot saavat olla suurempia, kuin suuremmilla QAM-modulaatioil la. 

Esimerkiksi 256QAM-modulaatiolla virhevektorin arvo saa olla vain 3,5 %, koska 

konstellaatiokuvaajassa pisteet ovat lähempänä toisiaan. Tällaisessa tilanteessa 
tehovahvistimen toiminnalla on iso vaikutus. Tehovahvistimen toiminta vaikuttaa myös ACLR-

arvoihin, jotka 5G-radiojärjestelmissä ensimmäisellä taajuusalueella tulisi olla yli 45 dB. 

Lähetettävän signaalin teho halutaan optimoida täysin kantoaallolle. Tämä ei kuitenkaan aina 
onnistu ja teho vuotaa viereisille radiokanaville. Superheterodyne- lähetin sisältää sekoittimen, 

joka sekoittaa oskillaattorisignaalin varsinaiseen signaaliin. Oskillaattorin epäideaalisuudet 

aiheuttavat signaaliin vaihekohinaa, joka huonontaa signaalin laatua ja tätä kautta järjestelmän 
luotettavuuteen. 

Kappaleessa kolme kuvataan Simulink-mallin rakentaminen, joka oli tämän työ haastavin 

osa. Mallin rakentamisen ensimmäinen vaihe on kantataajuisen signaalin tuottaminen 5G 
Waveform Generator -sovelluksella. Mikäli signaalin muotoa Simulink-mallissa haluaa 

vaihtaa, pitää se tehdä kyseisellä sovelluksella. Tuotettu signaali viedään RF-lähettime lle. 

Lähettimen eri komponenttien yhteisvaikutus järjestelmän suorituskykyyn on tiedettävä ja niitä 
on syytä pohtia tarkasti lähetintä suunniteltaessa. Erityisesti tehovahvistimen vaikutus on suuri. 

Täytyy tietää kuinka paljon lähetettävää signaalia voidaan vahvistaa tehovahvistimella niin, että 

signaalin laatu pysyy vielä hyvänä. Tehokkain tapa olisi toimia lähellä tehovahvist imen 
epälineaarista aluetta, mutta kuitenkin niin, ettei epälineaarisuudet haittaa signaalin laatua 

merkittävästi. Mikäli tehovahvistin saturoituisi, vaikuttaa se signaalin laatuun negatiivisesti ja 

EVM-arvot huononevat. Simulink toimii juuri tällaisessa testauksessa mainiosti, kun tutkitaan 
yhden komponentin vaikutusta koko järjestelmän suorituskykyyn. Komponentin arvoja voi 

muokata Matlab-koodissa ja simuloida aina uudella arvolla, niin kuin tässä työssä tehtiin. 

Neljännessä kappaleessa tutkittiin tarkemmin tehovahvistimen vaikutusta. Mittauksia 
suoritettiin eri vahvistusarvoilla ja analysoitiin sen vaikutusta EVM- ja ACLR -arvoihin. 

Simulink-mallin hyvänä puolena ovat kuvaajat, joita on esitetty kyseisessä kappaleessa. 

Konstellaatiokuvaajia ei kappaleessa ole esitetty, mutta Simulink-mallissa ne ovat. 
Säädettävällä vahvistimella säädellään IBO:a ja sen arvot mallissa asettuvat välille -10-20 dB. 

Kuvaajissa on esitetty pääsääntöisesti HPA:n lähtötehojen vaikutusta EVM-arvoihin, sekä 

ACLR-kuvaajia. 
Työ toi esille Matlab-Simulink -ympäristön hyvät ja huonot puolet, sekä miten se soveltuu 

mallipohjaiseen järjestelmäsuunnitteluun. Työ havainnollisti miten 5G-lähettimessä esiintyvät 

eri epäideaalisuudet vaikuttavat EVM- ja ACLR -arvoihin ja sen, kumpi näistä tekijöistä nousee 
rajoittavaksi tekijäksi eri aaltomuodoilla. Työtä voisi jatkaa rakentamalla vastaanottimen ja 
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simuloida koko järjestelmää eri parametriarvoilla ja tutkia miten ne vaikuttaisi signaalin laatuun 

vastaanottimessa. 
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8 LIITTELUETTELO 

Liite 1. Simulink-mallin parametrien säätely koodimuodossa ja simulaatiotuloks ien 

piirtäminen. 
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