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Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli selvittää mobiililaitteiden GPS-

paikannustarkkuutta erilaisten testausmenetelmin sekä kirjallisuuskatsauksen avulla. 

Tutkimus suoritettiin konkreettisissa testiympäristöissä kahdella eri tavalla, 

staattisella ja liikkuvalla testaustavalla, joiden perusteella selvitettiin, mitä asioita 

voidaan teknisesti tai ohjelmistotasolla korjata tuotteiden osalta ja mitkä asiat pyritään 

korjaamaan käyttäjää ohjeistamalla. Tulokset osoittivat, että erilaisilla ympäristöillä 

on suuri merkitys paikannustarkkuuteen ja pienelläkin käyttäjän paikanvalinnan 

muutoksella voidaan parantaa merkittävästi paikannustarkkuutta. Lisäksi 

korjaustietojen lisääminen mobiililaitteisiin lisäisi myös merkittävästi 

paikannustarkkuutta. Ilman korjaustietoja mobiililaitteiden paikannustarkkuus ei riitä 

sovelluskehityksen kohteisiin, joissa vaaditaan tarkkaa alle 10 cm:n luotettavaa 

paikannustarkkuutta todelliseen sijaintiin.  
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The goal of this Bachelor’s thesis was to find out the accuracies of different mobile 

devices by conducting various test methods. The methods were conducted in two 

ways, a stationary and a motion-controlled test, of which was discovered what aspects 

could be fixed technically or on a software level on the products side and what aspects 

would be intended to be fixed by instructing the user. The results indicated, that 

different environments greatly affect the accuracy and even with a small position 

change by the user, the accuracy could be improved significantly. Also implementing 

correction sources could greatly improve the accuracy of mobile devices. Without 

correction sources the accuracy of mobile devices is not precise enough to be 

applicable for applications in need of high accuracy of under 10 cm. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

 

A-GPS  Assisted-GPS 

CDMA Code Division Multiple Access 

D-GPS  Differential Global Positioning System 

DOP  Dilution of Precision 

EGNOS European Geostationary Navigation Overlay Series 

GIS  Geographic Information Software 

GLONASS  Globalnaja Navigatsionnaja Sputnikovaja Sistema, Global Navigation 

Satellite System 

GNSS Global Navigation Satellite System 
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GSM  Global System for Mobile Communications 

HDOP  Horizontal Dilution of Percision 

FDMA  Frequency Division Multiple Access 

NMEA  National Marine Electronics Association 

OCS   Operational Control System 

OCX  Operational Control Segment 

PDOP  Postion Dilution of Precision 

QZSS  Quasi-Zenith Satellite System 

SA   Selective Availability 

TEC  Total Electron Content 

VDOP  Vertical Dilution of Percision 

WAAS  Wide Area Augmentation System 
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1. Johdanto 
 

Aikojen alusta ihmiset ovat kehittäneet lukusia keinoja sijainiin määrittämiseen maapallolla sekä 

navigoimiseen paikasta toiseen. Varhaiset merenkulkijat turvautuivat taivaankappaleiden 

kulmamittaukseen, kuten aurinkoon ja tähtiin, laskeakseen sijaintinsa (kuva 1). 1920-luvulla 

esiteltiin kehittyneempi tekniikka, radionavigointi. Tämä tekniikka sijoitettiin ensin radioihin, joka 

antoi merenkulkijoille mahdollisuuden paikantaa rannikoille sijoitettujen lähettimien suunnan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myöhemmin satelliittien kehitys loi mahdollisuuden parempaan tarkkuuteen, joka aloitti uuden 

aikakauden navigointiteknologiassa. Satelliitteja käytettiin paikantamiseen ensin yksinkertaisen, 

mutta luotettavan kaksiulotteisen Yhdysvaltojen merivoimien Transit-järjestelmän avulla. Vaikka 

järjestelmä oli luotettava, kesti ensimmäisen paikkatiedon saamiseen puoli tuntia vain jos 

vastaanotin pysyi paikoillaan. Pienikin liike vastaanottimessa vaikeutti sijainnin laskemista ja 

hidasti näin paikkatiedon saamista (Aerospace, 2010).  

 

Kuva 1. Dalyn työtä mukaillen merenkulkijoiden käyttämä kulmamittaus, missä 

Regulus on leijonatähdistön päätähti 
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Transit-järjestelmän ensimmäinen kiertoradalleen saatu satelliitti Transit 1B laukaistiin vuonna 

1960, josta tuli myös maailman ensimmäinen paikannussatelliitti. Kaiken kaikkiaan Transit-

järjestelmällä oli 46 satelliittia, josta viimeinen laukaistiin vuonna 1988 ja vain kolme 

epäonnistuttiin saamaan kiertoradoilleen. Tämä teknologia pohjusti pitkälle järjestelmälle, joka 

myöhemmin mullisti navigoinnin lopullisesti. (GPS history, chronology, and budgets, s.237) 

 

1.1. Tausta ja tavoite 
 

Global Positioning System (GPS) on Yhdysvaltain puolustusministeriön vuonna 1978 kehittämä 

paikannusjärjestelmä, joka aluksi oli vain tarkoitettu sotilaalliseen käyttöön. GPS-järjestelmien 

käyttö kasvoi räjähdysmäisesti, kun presidentti Bill Clinton allekirjoitti käskyn poistaa 

tarkoituksellisen paikannuksen häirinnän eli SA:n (Selective Availability) 1. toukokuuta vuonna 

2000. Paikannukset paranivat satojen metrien tarkkuudesta vain muutamiin metreihin. Nykyään on 

olemassa myös laitteita, jotka pystyvät paikantamaan jopa senttimetrien tarkkuudella erilaisten 

teknologioiden ja laitteiston kehityksen ansiosta. 

 

Ensimmäisiä GPS:n käyttötarkoituksia SA:n poiston jälkeen olivat erilaiset navigaattorit ja 

ensimmäinen mobiilipuhelin, johon GPS integroitiin julkaistiin oli Benefon Esc!, joka julkaistiin 

vuonna 1999 (Sullivan, 2012). Nykyään GPS-teknologiaa integroidaan myös moneen muuhunkin, 

kuten peleihin sekä muihin sovelluksiin, joiden käyttötarkoitus ei ole navigoinnissa. 

 

Tämän työn tavoitteena on selvittää nykypäivän älypuhelinten GPS-paikannuksien tarkkuustasoja, 

jota verrataan ammattitason laitteeseen. Tutkimustuloksia tulkitsemalla saadaan selville johtuvatko 

paikannustarkkuuksien erot navigointipiirisarjojen eroista eli laitteistosta vai sekä laitteiston että 

ohjelmiston implementaation yhteisvaikutuksesta. Toisin sanoen selvitetään mitä asioita 

sovelluskehittäjän näkökulmasta kannattaisi ottaa huomioon, kuten mitä mahdollisia teknologioita 

voisi tulevaisuudessa helpottaa paikannuksen tarkkuuden saavuttamista, sekä mitkä asiat eivät ole 

luultavasti lähiaikoina ratkaistavissa teknologiapohjaisesti. Eli mitä ohjelmistosuunnittelijan tulee 

ottaa huomioon toteutusratkaisussaan ja miten käyttäjää olisi hyvä ohjeistaa tai ottaa huomioon, 

jotta GPS-laitteesta saisi kaiken hyödyn irti. 

 

Tutkimuksen tavoitteisiin saadaan vastaukset vastaamalla seuraaviin kysymyksiin ”Kuinka tarkkoja 

ovat älypuhelimien paikannukset ammattitason GPS-järjestelmään verrattuna?” ja ”Miten suuria 
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eroja erilaiset ympäristöt aiheuttavat tarkkuuteen?”. Lisäksi apukysymyksinä on ”Onko häiriöiden 

suunta tasaisesti jakautunut vai suuntautunutta?”, eli näkyykö datakoordinaatistossa toistuvaa 

kuviota kerätyistä datapisteistä. Ja lopuksi vielä ”Kuinka suuria ovat puhelimien erot 

paikannuksessa?”. Lisäksi tutkimus rajoitettiin vain keskihintaisiin ja keskiluokan tyypillisiin 

kuluttajaluokan älypuhelimiin, jonka hintaluokka sijoittuu 150 € - 350 € välille. Valinta tehtiin 

siksi, että sovelluksia tehtäessä suurin keskimassa on näihin hintaluokkiin sijoittuvia puhelimia. 

 

1.2. Katsaus aiempiin tutkimuksiin 
 

Tässä luvussa käydään läpi samantapaisia tutkimuksia, joihin lopuksi myös tämän tutkimuksen 

tuloksia verrataan. Kyseiset tutkimukset valittiin niiden yhtäläisyyksien takia mitä myös tässä 

tutkimuksessa tehtiin. 

 

1.2.1. Kevyiden sekä edullisten GPS-laitteiden suorituskyvyn sekä tarkkuuden mittaus 

 

Forin-Wiart, Hubert, Sirguey sekä Poulle vuonna 2015 tutkimuksessaan tutkivat kevyiden sekä 

edullisten GPS-laitteiden suorituskykyä sekä tarkkuutta. Lisäksi selvitettiin miten antennien asento, 

paikanmääritysaikavälin, elinympäristö ja eläinten liikkeet vaikuttavat laitteiden suorituskykyyn 

sekä tarkkuuteen. Tutkimus suoritettiin 40:llä kaupallisesti saatavilla GPS-laitteilla, jotka sopivat yli 

800g nisäkkäiden seurantaan. 

 

Tutkimus jaettiin kahteen osa-alueeseen: liikkumattomaan sekä liikkeen aikaiseen seurantaan. 

Liikkumattoman tutkimuksen paikannusväli oli jaettu kolmeen osaan. Ohjelman A paikannuksen 

aikaväli oli 5 sekuntia, ohjelman B aikaväli oli 15 sekuntia ja ohjelman C aikaväli oli 1 tunti. 

Liikkumattoman testauksien mittauspaikat olivat tiheä metsä, ladon sisätila, talon sisätila sekä ladon 

seinä. Seinän mittauspiste sijoitettiin metrin päähän ladosta. 

 

Liikkeen aikaisten paikannusväli oli 1 sekuntia, jonka referenssinä oli tarkka Garmin GPS-laite. 

Laitteen paikannusväli oli 1-22 sekuntia (keskiarvoisesti 7). Liikkeen aikaisessa testissä kierrettiin 

reitti, joka sisälsi kylän katuja, metsää, niittyjä sekä polkuja. 
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Tämä oli ensimmäinen suoritukseen sekä tarkkuuteen suunnattu tutkimus edullisille GPS-laitteille, 

käyttäen samaa testaustapoja, kuin mitä käytetään kalliissa GPS-laitteissa. Laitteiden 

paikannusonnistumisprosentti näytti olevan johdonmukainen kaikissa käytetyissä laiteissa, kun taas 

sijaintivirhe vaihtelee laitteiden välillä. On siis suositeltavaa, että laitetta testataan ennen kuin se 

laitetaan todelliseen käyttöön. 

 

Liikkumattomassa testissä GPS- laitteet antoivat koordinaatteja, jotka poikkesivat 4 metrillä 

keksiarvollisesti, niin itä-länsi kuin pohjois-etelä suunnassa. Tulokset olivat National Geodetic 

Surveyn mittapuun (benchmark) mukaisia. 

 

Kaiken kaikkiaan tulokset viittaavat siihen, että tutkimuksessa käytetyt laitteet usein esittävät saman 

tarkkuuden kuin GIS-ohjelmistot (Geographic Information Software) tekivät, jotka saavat tiedot 

tietokantoihin tallennettuihin karttapohjiin. Lisäksi käytetyt laitteet olivat yhtä tarkkoja kuin suuret 

ja kalliit GPS-laitteet niin luonnossa kuin ihmisen muokkaamassa maisemassa. (Forin-Wiart, 

Hubert, Sirguey, Poulle, 2015) 

 

1.2.2. GPS tarkkuuden testausta täsmällisyyteen metsänhoidon sovelluksiin 

 

Huichun Zhang, Jiaqiang Zheng, Gary Dorr, Hongping Zhou ja Yufeng Ge (2013) tutkivat miten 

GPS sekä radiomajakan differentiaalinen GPS (RBN DGPS) soveltuisi metsänhoidon laitteiston 

sijoituksiin. Trimble AG 132 GPS-vastaanotin oli asennettu liikkuvaan alustaan ja reaaliaikaiset 

differentiaalisignaalit saatiin Yangtze River Beacon Stationilta (Yangtze joen radiomajakka). 

Alueissa, jossa DGPS on saatavilla, on RBN DGPS kannattava vaihtoehto täsmälliseen 

metsänhoitoon. 

 

Trimble GPS laitteen tarkkuus oli alhaisempi metsäalueissa, kuin avoimissa alueissa. Tämän 

aiheutti suuresti rajoitettu satelliittien saavutettavuus sekä hetkelliset signaalien katoamiset. 

RBN DGPS voi parantaa tarkkuutta ja luotettavuutta, saadessaan korjattuja signaaleja Kiinan 

rannikkovartiostolta. Korjaukset vähensivät DOP-arvoja (Dilution of Precision). Mitä pienempi 

DOP-arvo on, sitä pienempi sen vaikutus mittaustarkkuuteen. (Zhang, Zheng, Dorr, 

Zhou, Ge, 2013) 
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1.2.3. GPS-laitteiden tarkkuus sekä luotettavuus pieniin liikkeisiin pohjautuvissa lajeissa 

 

Rob Duffieldin, Machar Reidin, John Bakerin ja Wayne Spratfordin (2009) tutkimuksessa yritettiin 

selvittää kuinka tarkkoja GPS-vastaanottimet voivat olla, kun mitattava kohde liikkuu pienellä 

alueella ja lyhyitä matkoja nopeasti. Tutkimuksen aikana saatiin seitsemän satelliittiin yhteyden 

datan keräämistä varten, joten voidaan olettaa datan olevan laadullista. GPS- laitteita verrattiin 22 

kameran VICON liikkeen analysointijärjestelmään, joka toimii 100 Hz:n tarkkuudella. 

 

Sekä 1 että 5 Hz:n GPS-laitteiden tulokset näyttivät suuria eroja VICON-järjestelmän tuloksiin. 

Erityisesti erot näkyivät nopeammissa liikkeissä, sekä korostetusti silloin, kun urheilijat liikkuivat 

toistuvien 2 – 4 metrin harjoitteiden välillä. Tutkimuksessa selvisi myös, että itse GPS-laitteissa oli 

laitteellisia eroja. (Duffield, Reid, Baker, 2009) 

 

1.2.4. Kuluttajaluokan GPS-laitteiden paikannustarkkuus ja luotettavuus 

 

Michael Wingin, Aaron Eklundin sekä Loren D. Kelloggin (2005) tutkimuksen päätavoitteena oli 

selvittää kuluttajaluokan GPS-laitteiden paikannustarkkuutta JA luotettavuutta monissa eri maaston 

tyypeissä. Testitapauksia oli määritelty kolme erilaiseen maastonkuvaan, josta ensimmäinen oli 

avoimessa taivasnäkymällä, toinen väljässä metsässä ja viimeinen peitetyssä taivasnäkymässä ja 

tiheässä metsässä. Testit oli tehty havupuu alueessa läntisessä Oreganossa, jossa testaukset 

suoritettiin tarkasti kuuden eri GPS-laitteen paikannustarkkuutta. 

 

Tutkimus osoitti, että tulokset vaihtelivat, jossain tapauksissa merkittävästi, laitteiden väleillä, johon 

vaikuttivat latvuston peitto sekä satelliittien saatavuus. Kaikkien tarkimpien laitteiden tarkkuuksien 

keskuudessa käyttäjät voivat saada tarkkuuksia noin 5 m todellisesta paikasta avonaisella 

taivasnäkymällä, 7 m väljemmässä metsän ympäristössä ja 10 m tiheässä sekä petetyssä 

taivasnäkymässä. (Wing, Eklund, Kellogg, 2005) 
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2. GPS- sekä GLONASS-järjestelmien nykytila 
 

Tässä kappaleessa esitellään GPS- ja GLONASS-järjestelmien perusteet sekä rakenne ja avataan 

toimintaperiaatteiden kautta järjestelmien rakenteellisia piirteitä, jotka vaikuttavat paikkatiedon 

tarkkuuteen ja paikannuksen tarkkuustiedon vaihteluihin.  

 

Sekä GPS, että GLONASS ovat viime vuosikymmeninä kehittäneet sekä uudistaneet 

teknologiaansa ja laitteistoaan teknologioiden kehityksen mukana. Järjestelmiä uudistetaan 

modernisointiohjelmien avulla, jossa uudistetaan niin satelliitit, signaalit kuin myös niiden 

käyttövalvonta. 

2.1. GPS 
 

Nykyinen, vuoden 2016, GPS rakenne sisältää 31 sateenliitintä ympäri maapallon (taulukko 1). 

Jokainen satelliitin kiertää radallaan noin 20 000 km korkeudessa sekä noin 14 000 km/h 

kiertonopeudella (kuva 2). Yhden satelliittien kiertojakson pituus on karkeasti 12 tuntia. Satelliitit 

on hajautettu radoilleen niin, että vähintään neljä on näkyvissä aina, riippumatta vastaanottimen 

sijainnista maapallolla. Kuitenkin satelliittien radat kulkevat niin, että etelä- sekä pohjoisnavoilla 

satelliittiradat kulkevat vähemmän, kun taas päiväntasaajan lähellä enemmän.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 2. GPS-satelliittien jakautuminen 

kiertoradoillaan (Cambell, Shin 2012) 
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Vaikka GPS:n perusrakenne on pysynyt melko samanlaisena jo useamman vuoden, on sitä pyritty 

parantamaan sekä päivittämään muutamilla eri keinoilla. Tätä muutosta kutsutaan GPS:n 

modernisaatio-ohjelmaksi (GPS Modernization Program). Ohjelma alkoi jo vuonna 2000, kun 

presidentti Bill Clinton poisti tarkoituksellisen GPS signaalien häirinnän, jolloin paikannustarkkuus 

putosi sadoista metreistä muutamiin metreihin. GPS modernisaatio-ohjelman kolme päävaihetta on 

parantaa siviilien signaalia, uusia satelliittia sekä uusia käyttövalvontaan liittyviä segmenttejä. 

 

Paikannusjärjestelmä Satelliitit käytössä (lkm) Reservisatelliitit 

GPS 31 6 

GLONASS 24 3 

 

 

2.2. Satelliitit 
 

GPS-tähdistö on joukko uusia sekä vanhoja satelliittia. Uuden sukupolven (Blocks) GPS-satelliitit, 

jotka ovat kehityksessä osana GPS-modernisaation ohjelmassa, ovat GPS Block IIR(M), GPS Block 

IIF ja GPS Block III. 

 

Block IIR(M)-satelliittisarja on päivitetty versio IIR sarjasta, jotka täydentävät nykyisen GPS 

tähdistön. M-kirjain ohjelmanimen lopussa viittaa modernisaatioon (modernized). Ensimmäinen 

IIR(M)-satelliitti lähetettiin vuonna 2005, ja nykyään seitsemän kahdeksasta satelliitista on täysin 

toimintakykyisiä. Modernisaatio-ohjelman seuraava ohjelma on Block IIF. Tämä sarja laajentaa 

IIR(M)-sarjan kyvykkyyttä kolmannella lisäsiviilisignaalilla. Verrattuna edellisiin sukupolviin, IIF 

satelliiteilla on pidempi elinajanodote sekä suurempi tarkkuusvaatimus. Ensimmäinen satelliitin 

lähetettiin vuonna 2010 ja nykyisessä tilanteessa yksitoista kahdestatoista satelliiteista ovat 

toiminnassa. Viimeinen modernisaatio-ohjelma on Block III. Tämä on GPS-satelliittien tulevaisuus. 

Block III tulee tarjoamaan tehokkaampia signaaleja, sekä parempaa luotettavuutta, tarkkuutta ja 

eheyttä. Ensimmäinen III-sarjan satelliitin tulee olemaan valmis lähetettäväksi vuosina 2016–2017. 

(Official U.S. Government about GPS, 2015) 

 

 

Taulukko 1. GPS- ja GLONASS-järjestelmien satelliitillanne 
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2.3. Signaalit 
 

Uudet signaalit ovat asteittain tulossa käyttöön, kun vanhat satelliitit korvataan uusilla. 

Modernisaatio-ohjelma esittelee uudet signaalit, jotka on tarkoitettu nimenomaan parantamaa 

siviilikäyttäjien paikannusta. Ohjelman uudet signaalit ovat luokiteltu L2C, L5 sekä L1C. Nykyinen 

siviilikäyttöinen signaali L1 C/A jatkaa lähetystään myös tulevaisuudessa, jolloin lähetyksessä tulee 

olemaan kaiken kaikkiaan neljä siviilisignaalia (taulukko 2). (US. Air Force, 2006) 

 

 Käyttöönottoaika Suunniteltu 

käyttöönottoaika 

Satelliitit 

(tilanne 2015) 

Mitkä satelliitit 

lähettävät 

L2C 

2005 

(ensimmäiset 

satelliitit) 

2020 (kaikki 

satelliitit) 
15/31 IIR(M) 

L5 

2010 

(ensimmäiset 

satelliitit) 

2020 jälkeen 

(täysin toimiva) 
8/31 IIF 

L1C 
Vuosikymmenen 

päästä 

2016 

(ensimmäiset 

satelliitit) 

0/31 III 

       Taulukko 2. Uusien signaalien käyttöönottoaika, niiden suunniteltu käyttöönottoaika, monta                              

jjjjjjsatelliittia lähettää signaalia ja käyttösatelliitit.     

2.3.1 L2C 

 

L2C lähettää signaalia 1227.6 MHz:n taajuudella. Vaikka signaali on jo saatavilla, sen merkitys 

siviilikäyttäjälle tulee lisääntymään, kun aikanaan saadaan enemmän satelliittia kiertoradoilleen. Se 

mahdollistaa kaksoistaajuuden kehityksen siviilien GPS-vastaanottimille, jolla saataisiin korjattua 

ionosfäärin aiheuttamaa viivettä. Lisäksi L2C toimittaa nopeamman signaalin hankinnan, 

parannetun luotettavuuden sekä laajemman toiminta-alueen. Tämä signaali on ollut käytettävissä 

vuodesta 2005 lähtien IIR-M satelliitin myötä, mutta sen täysi saatavuus kapasiteetti tulee voimaan 

vuoteen 2020 mennessä (Valadez, 2015). (US. Air Force, 2006) 
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2.3.2 L5 

 

L5 lähettää signaalia 1176.45 MHz:n taajuudella. Sen lähetykset alkoivat, kun ensimmäiset IIF – 

satelliitit pääsivät toimintaan. Sitä lähetetään radiotaajuuskaistalla, joka on varattu yksinomaan 

ilmailun turvallisuuspalveluille. L5 on myös yhteensopiva eurooppalaisen paikannusjärjestelmän 

Galileon, GLONASS:n sekä japanilaisen paikannusjärjestelmän QZSS:n (Quasi-Zenith Satellite 

System) kanssa. Tämä signaali on ollut käytössä Block IIF sateenliitin myötä vuodesta 2010 lähtien. 

Kuitenkin L5-signaalin tulee olemaan täysin lähetysvalmis useita vuosia 2020 vuoden jälkeen 

(Valadez, 2015).  (US. Air Force, 2006) 

 

2.3.4. L1C 

 

L1C lähettää signaalia 1575 MHz:n taajuudella, ja se on suunniteltu toimimaan yhdessä Galileon 

kanssa. Tämä signaali on taaksepäin yhteensopiva nykyisen siviilisignaalin L1:n kanssa. L1 

parantaa mobiililaitteiden GPS-taajuuden vastaanottoa kaupunkiympäristössä, tai muuten 

haastavissa ympäristöissä, sen kehittyneen suunnittelun ansiosta. Yhdysvaltojen oli tarkoitus 

lähettää ensimmäinen GPS IIIA-satelliitti, joka mahdollistaa L1C-signaalin lähettämisen, vuonna 

2016. Kuitenkin suurien viivästyksien takia lähetys on siirretty vuoteen 2017 toukokuulle (Gruss, 

2015). Lisäksi, riippuen taloudellisten ja poliittisten tilanteiden muutosten takia, L1C-signaalin täysi 

lähetysvalmius tulee kestämään ainakin vuosikymmenen verran (Valadez, 2015). (US. Air Force, 

2006) 

 

Kun L2C sekä L5 ovat täysin toimintakykyiset, niiden ominaisuudet poistavat koodillisen 

(codeless) ja puolikoodillisen (semi-codeless) tarpeen GPS-vastaanottimista, joita monet GPS 

ammattilaiset käyttävät saavuttaakseen hyvin tarkan tarkkuustason. Tällaiset vastaanottimet 

toimivat hyödyntämällä salatun sotilaallisen signaalin ominaisuuksia, joka toimii L2-taajuudella, 

saaden kaksoistaajuuden valmiudet. Kuitenkin, jotta uusien signaalien hyödyntäminen olisi 

mahdollista, on käyttäjän päivitettävä GPS-vastaanottimensa pystyäkseen vastaanottamaan ja 

tulkata uusia signaalia (Update on GPS). 
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2.4. Käyttövalvonta 
 

Käyttövalvontajärjestelmä vastaa GPS-järjestelmän toiminnasta. Käyttövalvonta koostuu seuranta-

asemien, päävalvonta-asemien sekä maa-antennien verkostosta. (Federal Aviation Administration, 

Satellite Navigation – GPS – Control Segment) 

 

Uusi käyttövalvontajärjestelmä (Operational Control Segment, OCX) korvaa nykyisen 

käyttövalvontajärjestelmän (GPS Operational Control System, OCS). Uusi OCX ylläpitää 

taaksepäin yhteensopivuutta Block IIR sekä IIR-M satelliitin kanssa, tarjoten johtamisjärjestelyn 

uusista GPS IIF sekä GPS III perheiden satelliiteista, ja mahdollistaen uuden modernin 

siviilisignaalin valmiuden. (GPS OCX Update, 2010) 

 

OCX tullaan toimittamaan vaiheittain, joka on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäinen osa on 

nimeltään Block 0, joka tulee sisältämään GPS Block III:n lähetyksen sekä tarkastuksen. Se tulee 

myös sisältämään L2C navigointi signaalin kaikki ominaisuudet. Seuraava vaihe on Block 1, joka 

hoitaa vanhan käyttövalvontajärjestelmän OCS:n siirtymisen uudelle OCX-järjestelmälle. Uusi 

järjestelmä pitäisi aloittaa toimintansa vuonna 2018. Viimeinen vaihe on Block 2, joka hoitaa, 

valvoo ja ohjaa muita navigaatio signaaleja, mukaan lukien L1C sekä L5. (Official U.S. 

Government about GPS, 2015) 

 

Suoranaisesti käyttäjät eivät tule huomaamaan tästä muutosta, mutta OCX on seuraavan sukupolven 

operatiivinen yhdyskäytäväpalvelu, joka on suunniteltu toimittamaan turvallisen, tarkan ja 

luotettavan navigoinnin sekä aikatietoja tehokkaasti niin sotilaallisille, kaupallisille, että 

siviilikäyttäjille. (Raytheon, 2011) 
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2.5. GLONASS 
 

GLONASS (Globalnaya Navigazionnaya Sputnikovaya Sistema) seurasi GPS:ää avaruuteen 

ensimmäisellä satelliitillaan lokakuussa 1982, neljä ja puoli vuotta ensimmäisen GPS satelliitin 

jälkeen. Päästyään hyvään asemaan vuoteen 1996 mennessä, sillä oli yli 24 satelliittia täysin 

toiminnassa. Venäjän pitkään jatkunut taloudellinen ahdinko alkoi vaikuttamaan myös Venäjän 

avaruusohjelmaan ja GLONASS kutistui seuraavien viiden vuoden aikana aallonpohjaansa, kun 

vain seitsemän satelliitintä olivat käytössä rahoituksen vähentyessä (Harvey, 2007). 

 

Vuonna 2001, Venäjän hallitus Vladimir Putinin alaisuudessa sitoutuivat elvyttämään 

avaruusohjelmansa. Päätösten jälkeen hallitus sitoutui uudelleenrakentamaan sekä modernisoimaan 

GLONASS:sen 2002 - 2011 aikavälillä. (GPS World staff, 2015) 

2.6. Signaalit 
 

Ensimmäiset GLONASS satelliitit lähettivät kahta taajuutta, L1 1602MHz:n - ja L2 1246MHz:n 

taajuudella. Nämä taajuudet turvautuvat FDMA (Frequency Division Multiple Access) 

kanavanvaraustekniikkaan, kun taas GPS turvautuu CDMA:han (Code Division Multiple Access). 

Tavoitteena parempi tarkkuus sekä luotettavuuteen, uudemmat GLONASS-K1 satelliitteihin 

lisättiin kolmas L3 CDMA signaali, joka lähettää taajuutta 1207.14MHz 

Tulevaisuuden GLONASS-K2 satelliiteissa tulee olemaan neljä CDMA signaalia lisää, FDMA 

signaalin ohella. (GPS World staff, 2015) 

 

2.7. Satelliitit 
 

GLONASS:ksen modernisaatio alkoi toisen sukupolven GLONASS-M satelliiteista. Tästä siirryttiin 

kolmannelle sukupolvelle GLONASS-K1 satelliitteihin, jonka ensimmäinen lähetys oli vuonna 

2011. Vuonna 2014 toinen GLONASS-K1 satelliitin saatiin kiertoradalleen, vaikkakin kärsi 

teknisistä vioista. GLONASS:n tulevaisuuden satelliitit, GLONASS-K2, oli tarkoitus olla valmiina 

vuonna 2014, mutta on kuitenkin lykätty vuoteen 2018. (GPS World staff, 2015) 
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3. Paikkatietoa parantavat tekijät sekä paikantamisen rajoitteet  
 
GPS:n kehitys on tuonut esille myös joitain sen rajoituksia, jotka ovat vaatineet parannusta 

teknologiaan. Tämä luku käy läpi joitain kyseisiä teknologioita, jotka parantavat GPS:n toimintaa, 

ja jotka ovat myös standardisoituneet muihinkin GNSS-järjestelmiin (Global Navigation Satellite 

System).  

 

Vaikka GPS:ää nykyään käytetään pääasiallisesti siviilitoiminnassa, ei se ollut alun perin 

suunniteltu niin tarkkaan vaativaan käyttöön kuin mitä sitä nykyään käytetään. Tämän takia 

tarvittavat parannukset implementoitiin. Alla on esitelty yleisimpiä teknologioita ja menetelmiä, 

joilla lisätään GPS:n paikkatiedon tarkkuutta. 

 

3.1. D-GPS 
 

Differentiaalinen GPS perustuu hyvin yksinkertaiseen toimintatapaan. GPS tukiasemat ovat 

sijoitettu tiedettyihin ja tarkasti valvottuihin paikkoihin. Nämä tukiasemat määrittävät GPS-sijainnin 

käyttäen neljää tai useampaa satelliittia. Ottaen huomioon, että asemien sijainti on tarkasti tiedetty, 

voidaan mitatun kohteen ja todellisen kohteen poikkeama jokaisesta satelliitista laskea. Laskennan 

jälkeen tukiasemat lähettävät käyttäjille, yleensä radiolinkin välityksellä. (Zogg, 2006, sivu 71) 

 

3.2. WAAS ja EGNOS 
 

WAAS (Wide Area Augmentation System) on Yhdysvaltalaisten paikannustarkkuutta parantava 

järjestelmä, jonka peittoalueena on koko Pohjois-Amerikka (kuva 3). WAAS käyttää 

geostationäärisiä satelliitteja vastaanottaakseen dataa, joka on mitattu useilla maa-asemilla. Tämän 

jälkeen ne lähettävät tietoa GPS-vastaanottimille, jotka korjaavat paikannuksen saamiensa tietojen 

perusteella (Tsui 2005 s. 317). EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) on 

vastaavanlainen eurooppalainen vastine.  Vaikka kuvassa näkyy korjaustietojen alueet, on paras 

korjaus saatavilla alueiden keskeisimmillä paikoilla ja laidoilla korjaus ei ole luultavasti yhtä hyvää. 
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3.3. A-GPS 
 

Ilman kiertoratadataa paikannusjärjestelmävastaanottimet on suoritettava täydellinen hakumenettely 

löytääkseen käytettävissä olevia satelliitteja, lataa niiden data ja sen perusteella laskea sijainti. 

Satelliittien etsiminen tällä menettelytavalla on siis hyvin aikaa vievää. Ongelma voidaan korjata 

lisäämällä kiertoratadata ja muut paikannusjärjestelmä tiedot muihin viestintäkanaviin, kuten 

GSM:ään (Global System for Mobile Communications). Tätä kutsutaan avustukseksi (Aiding) 

jonka tarjoaa A-GPS (Assisted-GPS).  

 

A-GPS on palvelu, joka käyttää avustusdataa nopeuttaakseen sijanitilaskennan. Avustusdata pitää 

sisällään mm. satelliittitähdistön, tarkat kiertoratatiedot ja aikatietoja. A-GPS:n hyöty on siis erittäin 

merkittävä, sillä ensimmäisen paikkatiedon saamineen on vähennetty yli minuutista noin yhteen 

sekuntiin (Van Diggleen, 2009). (Zogg, 2006) 

 

 

Kuva 3. EGNOS- ja WAAS-järjestelmien peittoalue (GIS Outline) 
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4. Virhelähteet 
 

GPS pseudoetäisyyteen sekä kantoaallon mittaukseen vaikuttaa useita satunnaisia virheitä ja harhoja 

(systemaattisia virheitä). Nämä virheet voidaan luokitella satelliittiperäisiin sekä 

vastaanotinperäisiin virheisiin. Satelliiteista peräisin tulevia virheitä ovat mm. efemeridi- sekä 

kiertoratavirheet ja satelliittikellojen virheet. Vastaanottimista peräisin olevia virheitä ovat mm. 

kellovirheet, monitievirheet, vastaanottimen kohina ja antennin vaihekeskus. Signaalin etenemisen 

virheitä ovat mm. ionosfäärin ja troposfääristä kerroksista aiheutuneet viiveet. (Al-Rabbany, 2002. 

s. 27) Virhelähteiden vaikutus etäisyysvirheeseen voi nähdä taulukosta 3. 

 

4.1. Satelliittivirheet 

 

Nykyään efemeriditietoja, eli ratatietoja, käsittelevät ohjelmistot, jotka generoivat satelliittien 

sijainnin kiertoradoillaan. Satelliitit lähettävät efemerididataa, mutta datassa oleva sijaintitieto ei ole 

yleisesti täydellinen, joka aiheuttaa joitain virheitä. (Al-Rabbany, 2002. s. 28) Tätä kutsutaan 

efemeridivirheeksi, joka on yleensä suuruusluokaltaan noin 2 metriä (Zogg, 2006 s. 53). 

 

Jokaisessa satelliitissa on sisällään atomikello. Vaikka nämä ovat erittäin tarkkoja, niin nämäkään 

eivät ole täydellisiä. Niiden aiheuttama kellovirhe on noin 8,64 – 17.28 nanosekuntia yhden 

vuorokauden aikana. Aikavirheiden vastaava etäisyysvirhe on suuruusluokaltaan 2.19 m – 5.18 m. 

(Al-Rabbany, 2002. s. 31) 

 

4.2. Vastaanottimen virheet 

 

Vastaanottimissa, satelliitteihin verrattuna, käytetään edullista kidekelloa, jotka ovat huomattavasti 

epätarkempia kuin satelliittien atomikellot. Kellovirhe voidaan kuitenkin poistaa erottelemalla se 

satelliiteilla, tai sitä voidaan käsitellä tuntemattomana parametrina arvioinnin prosessissa. 

Monitievirhe on suuri virheenlähde niin kantoaallon kuin pseudoetäisyyden mittauksissa. 

Monitievirhe ilmenee, kun GPS signaali saapuu vastaanottimen antennille useita eri reittejä pitkin. 

Nämä reitit voivat olla signaali, joka on vastaanotettu suoraan heijastamatta, tai se voi olla signaali 

joka on heijastunut ympärillä olevista kohteista, kuten rakennuksista. (Al-Rabbany, 2002. s. 31) 

Monitievirheen keskimääräinen etäisyysvirhe on suurusluokkaa 1,4 metriä. 
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Vastaanottimista aihetuvat kohinat johtuvat niiden elektroniikkojen rajoituksista. Tästä johtuen mitä 

parempi vastaanotin, sitä vähemmän on kohinan taso. Kohinasta aiheutuva etäisyysvirhe riippuu siis 

vahvasti vastaanottimista, mutta tyypillinen keskiarvo kohinasta aiheutuva etäisyysvirhe on 

suuruusluokkaa 0.5 m (Zogg, 2006 s. 53). Vastaanottimet aiheuttavat etäisyysvirhettä myös silloin, 

kun GPS-signaali vastaanotetaan, jota kutsutaan antennin vaihekeskukseksi. Kuitenkin tästä 

aiheutunut etäisyysvirhe, antennista riippuen, on suuruusluokkaa muutama senttimetri. Tämän takia 

voidaan ajatella tämän virheen olevan mitätön muista virhelähteiden takia. (Al-Rabbany, 2002. s. 

35) 

 

4.3. Signaalin virhelähde 

 

Maapallon ylin ilmakehän kerros, ionosfääri, alkaa noin 50 km korkeudesta jopa noin 1 000 km:iin. 

Elektronien tiheys ionosfäärissä ei ole muuttumaton, vaan vaihtelee korkeuden mukaan. Tämän 

takia ionosfäärin alue on jaettu ala-alueisiin, niiden elektronitiheyden mukaan. Kyseiset alueet ovat 

nimeltään D (50–90 km), E (90–140 km), F1 (140–210 km) ja F2 (210–1 000 km), jossa F2:lla on 

suurin elektronitiheys. Tulosten tulkinnassa käytettiin avuksi GNSS Planning Online-

verkkosivutyökalua, jossa voidaan nähdä onko mittaushetkellä elektronitiheys ollut erityisen suurta 

vai minimaalinen. 

 

Ionosfääri on hajottava väliaine, eli se taivuttaa GPS:n signaalia ja muuttaa sen nopeutta sen 

kulkiessa eri ionosfäärialueiden läpi. Signaalin taivuttaminen itsessään aiheuttaa pientä 

etäisyysvirhettä, varsinkin jos satelliitin nousukulma on suurempi kuin 5° (Kuva 4). Eli silloin kun 

signaalia vastaanotetaan maantasoa pitkin tai muuten alle 5° kulmassa, niin pientä etäisyysvirhettä 

voi ilmetä. Muutos etenemisnopeudessa on kuitenkin se, mikä aiheuttaa merkittävää viivettä, ja sitä 

mukaan myös merkittävää etäisyysvirhettä. Ionosfääri aiheuttama viive on taajuusriippuvainen. 

Mitä matalampi taajuus, sitä suurempi on viive. Tästä johtuen L2-signaalin ionosfääriviive on 

suurempi kuin L1-signaalin. Yleisesti ottaen viiveestä aiheutunut etäisyysvirhe on suuruusluokkaa 4 

metriä, mutta voi olla jopa 15 metriä (Zogg, 2006 s. 53). (Al-Rabbany, 2002. s. 36–37) 
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Kuva 4. Satellite TV Engineering artikkelin työtä mukaillen satelliitin nousukulma, 2015 

  

 

Tämän lisäksi ionosfäärissä tapahtuu skintilaatiota. Skintillaatiota ovat nopeat vaihtelut signaalissa, 

jotka johtuvat pienimuotoisista epäsäännönmukaisuuksista ionosfäärissä, ja näin muokkaavat siis 

signaalia. Kun se on riittävän suurta, voi se johtaa signaalin voimakkuuden vähenemiseen, joka 

vaikeuttaa vastaanottimen lukkiutumisen signaaliin. (Langley, 2014) 

 

Troposfääri aiheuttaa niin ikään myös virhettä, joka ulottuu 50:een km maan pinnasta lähtien. 

Troposfäärinviive riippuu lämpötilasta, ilmanpaineesta ja ilmankosteudesta. Saapuvat signaalit 

matalista korkeuskulmista kulkevat pidemmän matkan, kuin signaalit jotka saapuvat suuremmista 

kulmista. Tämän takia troposfäärin viive on minimoitu käyttäjän lakipisteessä ja maksimoitu lähellä 

horisonttia. (Al-Rabbany, 2002. s. 38–39) Kuitenkin etäisyysvirheen suuruusluokka on 

keskiarvollisesti noin 0,7 metriä (Zogg, 2006 s. 53). 
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4.4. Satelliittigeometria 

 

Useimmille käyttäjille suuri tekijä tarkkuuteen on saada käyttökelpoisia signaaleja useilta 

satelliiteilta, sen sijaan että olisi vain muutama. Satelliittien sijainti käyttäjään nähden vaikuttaa 

suuresti tarkkuuteen vaikka olisi käytössä useitakin satelliitteja, tällöin puhutaan 

satelliittigeometriasta. 

 

Satelliittigeometrian vaikutus voidaan mitata yksittäisten dimensiottomien numeroiden avulla 

nimeltä DOP (dilution of precision). Mitä pienempi DOP-arvo, sitä parempi on satelliittigeometria 

(kuva 5). Eli mitä suurempi on leikkausalueen ala, sitä epätarkempi on myös lasketun sijainnin 

tarkkuus. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Käyttäjän tarpeen mukaan DOP:n eri muotoja käytetään myös. Esimerkiksi, jos käyttäjä olisi 

kiinnostunut tietämään satelliittigeometrian laadun vallitsevan kolmiulotteisen sijainnin välillä 

(pituusaste, leveysaste sekä korkeus), on tällöin käytettävä PDOP-arvoa (position dilution of 

precision). Toisin sanoen PDOP kertoo satelliittigeometrian kolmiulotteisesta paikannuksesta. 

PDOP voidaan vielä jakaa kahteen eri komponenttiin HDOP (horizontal dilution of precision) sekä 

VDOP (vertical dilution of precision). Edellinen kertoo satelliittigeometrian vaikutuksen 

horisontaaliseen komponenttiin, kun taas jälkimmäinen kertoo satelliittigeometrian vaikutuksen 

vertikaaliseen komponenttiin paikannukseen nähden. VDOP kertoo siis korkeustiedon laadun, kun 

taas HDOP kertoo käyttäjän maantason sijainnin laadun. 

 

Koska satelliitit voivat jäljittää käyttäjää ainoastaan ne, jotka ovat horisontin yläpuolella, on VDOP 

aina arvoltaan suurempi kuin HDOP. Tästä seuraten on paikannustarkkuuden korkeuden 

Kuva 5. a) Hyvä satelliitti geometria b) huono satelliittigeometria 

(Al-Rabbany 2002) 
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määrittäminen oletettavasti epätarkempi kuin horisontaalinen paikantaminen. Lisäksi 

epätarkkuuteen vaikuttaa se, korkeustietoa ei saada vastaanotettua jokaisesta ilmansuunnasta, kuten 

maantason sijaintia, vaan vain käyttäjästä nähden yläpuolelta sekä osittain sivulta. (El-Rabbany, 

2002. s. 40 – 41) 

GNSS Planning Online-verkkosivutyökalla voidaan myös nähdä mittausajankohdan aikana näkyvät 

satelliitit sekä niiden DOP-arvot. 

 

 

 

 

 
 

Virhelähde µEtäisyysvir

he (m) 

DGPS 

µetäisyysvirhe  

Järjestelmän 

rakenteen 

avulla 

vähenevä 

virhelähde 

Ihmisen 

toiminnalla 

vähenevä 

virhelähde 

Voidaan 

korjata 

lähettämällä 

korjaustietoja 

Efemeridivirhe 2,1 0.1 X  X 

Satelliittikellovirhe 2,1 0.1 X  X 

Ionosfäärin 

vaikutus 
4 0.2 X  X 

Troposfäärin 

vaikutus 
0,7 0.2 X  X 

Monitievirhe 1,4 1.4  X  
Vastaanottimen 

kohina 
0,5 0.5 X   

Taulukko 3. Eri virhelähteiden vaikutus etäisyyteen keskimääräisesti ilman sekä DGPS:n avulla. Lisäksi 

virhelähteet jota voi vähentää järjestelmän rakenteella ja ihmisen omalla toiminnalla 
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5. Tutkimusmenetelmät ja käytettävät ohjelmistot sekä laitteisto 
 

Tutkimus suunniteltiin Lappeenrannan alueelle erilaisiin ympäristöihin, jotka esitellään tarkemmin 

tässä luvussa. Lappeenranta valittiin myös paikaksi sen tutkimuslaitoksen läheisen sijainnin takia. 

Lisäksi laitteiston ja ohjelmiston kohdalla valinta on tehtävä tarkasti, sillä kerättyyn dataan on 

luotettava täysin, jotta voi tehdä myös luotettavat johtopäätökset tuloksista.  

5.1. Tutkimusmenetelmät 
 

Tutkimus suoritetaan neljässä erilaisessa ympäristössä. Dataa kerätään ensiksi mahdollisemman 

häiriöttömältä alueelta, jotta saadaan vertailupiste (kuva 6). Toinen mittauspiste on avoimelta 

alueelta, kolmas urbaanissa ympäristössä, jossa pitäisi olla huonoin tarkkuus, koska 

satelliittigeometria ja rakennuksista johtuvat heijastukset aiheuttavat paikoin hyvinkin suurta 

epätarkkuutta. Ja viimeinen on tiheä metsä, jossa puuston aiheuttama huono näkyvyys taivaalle 

oletetaan heikentävän signaalin saatavuutta ja aiheuttaa signaalikatoa. 

 

 

Tutkimus suoritetaan kahdella tavalla, jotta voidaan myös verrata tutkimustapoja keskenään. 

Ensimmäinen tutkimustapa on live-mittaus yhtenä reittinä ja toinen on liikkumaton tutkimustapa, 

mistä kaikista mittauspisteistä kerätään data erillään omissa ympäristöissä. Ensimmäinen 

tutkimustapa suoritetaan kävelemällä ennalta määrätty reitti (kuva 7). Tällä tutkimustavalla 

oletetaan tarkkuuden olevan huonompi ja eri laitteiden erot suurempia kuin toisessa suoritustavassa, 

koska liikkuessa kerättyjen datapisteiden hajonta on suurempi. Toisella tutkimustavalla saadaan 

kerättyä jokaisesta mittausympäristöstä dataa tarkemmin, sillä tutkimustapa suoritetaan liikkumatta. 

Tällöin voidaan valita jokaiselle ympäristölle paras vaihtoehto (kuva 7). 

 

                       Kuva 6: Vasemmalla mittauspiste A, oikealla mittauspiste B 
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Kuvassa 7 näkyvät kaikki mittauspisteet, joita käytetään liikkumattomassa tutkimustavassa. 

Mittauspiste A on Luukkaansalmen sillalla, jossa varsinaisia esteitä ei ole, jolloin signaali voidaan 

vastaanottaa jokaisesta suunnasta esteettömästi. Mittauspistettä kuitenkin ympäröi suuret 

vesistöalueet, jotka saattavat heijastaa matalalla olevien satelliittien signaaleja. Mittauspiste B on 

avoimessa ympäristössä Lappeenrannan raviradalla, missä signaalia ei vastaanoteta yhtä 

esteettömästi kuin pisteessä A, mutta kuitenkin horisonttiin on melko hyvä näkyvyys myös pienistä 

kulmistakin. Piste B kuitenkin kuvaa tavallisempaa avointa ympäristöä, sillä sitä kohdataan 

useimmin kuin mittauspistettä A. Mittauspiste C toimii urbaani ympäristönä Lappeenrannan 

yliopiston rakennuksien ympäröimänä, ja mittauspiste D toimii puolestaan metsäisenä ympäristönä. 

 

Kyseiset mittauspisteet valittiin, koska ne ovat jokaiselle mittausympäristölle datankeräyksen 

suhteen parhaat vaihtoehdot, jossa jokaisella on selvät omanlaisensa ominaispiirteet. Mittauspiste A 

ja B ovat ne pisteet, joihin pisteitä C ja D lopullisesti verrataan. Tähän tarvitaan siis 

mahdollisimman esteetön piste, A sekä B. Urbaanin ympäristön mittauspiste valittiin 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston keskeltä. Mittauspistettä ympäröivät joka suunnalta korkeat 

rakennuksien seinät, jolloin saadaan mahdollisimman suurta epätarkkuutta. Suuri epätarkkuus 

halutaan sen takia, jotta voidaan tehdä luotettavat johtopäätökset kerätystä datasta. Metsäinen 

ympäristö on tiheän metsän keskellä Lappeenrannan teknillisen yliopiston pohjoispuolella. 

Mittauspiste valittiin, sillä satelliittien saatavuus saadaan huonoksi sekä signaalikato saadaan 

todennäköisemmäksi, ja sijainnista johtuen myös monitie-etenemisvirhettä pitäisi ilmetä. Lisäksi 

liikkumattomassa testauksessa tarkastellaan satelliittien saatavuutta ja sen vaikutusta tarkkuuteen. 

 

                    Kuva 7: Vasemmalla live-mittaus, oikealla kiinteät mittauspaikat (Google Earth) 
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Yhtäjaksoinen mittausreitti kulkee Lappeenrannan keskustan alueella. Reitin pituus on noin 2 km, ja 

on lähinnä rakennuksien saartelemana. Kuitenkin reitti kulkee myös Lappeenrannan keskuspuiston 

vieressä, jossa voidaan nähdä tapahtuuko muutoksia siirtyessä urbaani ympäristöstä avonaisempaan. 

Reitti valittiin lyhyeksi, sillä voidaan nähdä yksityiskohtaisemmin eroja laitteissa. Lisäksi haluttiin 

reitti urbaaniin ympäristöön, sillä voidaan nähdä suurempia eroja laitteistojen väleillä. 

 

5.2. Käytettävät laitteistot 
 

Laitteiston osalta tullaan käyttämään eri käyttöjärjestelmiä omaavia älypuhelimia. Mittauksissa 

käytetään Huawei Honor 7-puhelinta (kuva 8) Androidi-käyttöjärjestelmän edustajana. Honor 7-

puhelimessa on navigaatio piirisarjana Huawein oma KIRIN935-piirisarja ja käyttöjärjestelmän 

versiona Android 5.0.2. Nykyään erillisiä navigointi piirisarjaa ei ole vaan, se on integroitu 

prosessorin sisälle. Toisena puhelimena on käytössä Nokian Lumia 620, jossa on Qualcommin 

MSM8926 gpsOne-piirisarja ja käyttöjärjestelmänä Windows 10. Lisäksi käytössä on vielä kaksi 

Apple 4S, jonka piirisarjana on niin ikään Qualcomm MDM6600 käyttöjärjestelmänä iOS 9.3.1. 

Käytössä on kaksi iPhone 4s:ää, koska tällä voidaan selvittää myös mahdollisia laitekohtaisia eroja, 

mitä saattaa ilmetä. Ammattitason laite saatiin Geotrim-yritykseltä lainaksi Trimble R2. R2-laitteen 

korjaustietojen avulla paikannustarkkuus on peräti 10 cm tai jopa alle (kuva 8). 

 

5.3. Käytettävät ohjelmistot 

 

Datan lukuun sekä keräykseen on valittava siihen sopiva ohjelmisto. Ohjelmiston on pystyttävä 

kertomaan GPS-koordinaatit, joita voidaan verrata todelliseen sijaintiin. Lisäksi tarvitaan aikatiedot, 

tarkkuustaso, satelliittien lukumäärän, niiden tunnisteet (ID:t) sekä satelliittien signaalitasot. 

Lopuksi on nähtävä pohjois-etelä, sekä itä-länsikoordinaatistossa kerätyt GPS-datan hajonta. Kaikki 

edellä mainitut ominaisuudet ovat tarpeellisia, sillä niiden kautta voidaan muodostaa luotettavat 

johtopäätökset. Samalla tästä tulee opinnäytetyön rinnalla tieteellinen julkaisu, johon tarvitaan 

luotettavaa tiedonkeräystä. 

 

Tähän tarkoitukseen löytyi sovelluskaupasta Android-järjestelmälle Holger Kastenin kehittämä 

Ultra GPS Logger-ohjelmisto (http://ultragpslogger.com/), joka täyttää tarvittavat kriteerit. Lisäksi 

ohjelmasta saa lähetettyä NMEA-tiedosto (National Marine Electronics Assostation), joka avataan 
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NMEA Monitor- ohjelmistolla. Tällä ohjelmistolla saadaan avattua tietokoneella datapisteiden 

hajonta koordinaatistossa. iOS-järjestelmälle valittiin App Storesta Siu Yuen Ho:n kehittämä Tracks 

Logger. Tracks Logger on pitkälti samantyylinen kuin Ultra GPS Logger ominaisuuksiltaan, josta 

voin lisäksi ladata ohjelmasta myös NMEA-tiedoston tallennetusta mittauksesta. Kuitenkaan 

satelliittitietoja ei ole mahdollista saada, kuten ei myöskään Nokia Lumia 620-puhelimesta. 

Windows-järjestelmälle valittiin GPS-koordinaattien keräämiseen Michael Petersenin kehittämä 

GPS Logger . 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8. Vasemmalta oikealle: Huawei Honor 7, iPhone 4s, Nokia Lumia 

620, Trimble R2 
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6. Tutkimustulokset ja analyysi 
 

Oheisessa kappaleessa käydään läpi ennalta määrätyt testitapauksista saadut tulokset. Lisäksi 

tarkalla Trimble R2-laitteella suoritettiin myös omia mittauksia, jolla yritettiin saada selvyyttä 

erilaisiin skenaarioihin. Skenaarioiden perusteella yritettiin arvioida, miten ne voisi vaikuttaa 

konkreettisesti mobiililaitteiden paikantamiseen ja paikannustiedon tarkkuuteen, jos ne vaikuttaisi 

ollenkaan. R2-laitteella suoritettiin seuraavanlaiset mittaukset: 

- Kestääkö tarkan paikannuksen saaminen sisätiloista lähdettynä verrattuna ulkoa lähdettyä 

merkittävästi kauemmin? 

- Miten eri ilmansuunnissa olevat esteet vaikuttavat paikannukseen ja saatavuuteen? 

- Estääkö taivasnäkymän peitto tarkan paikannuksen saantiin? 

- Kuinka paikannustarkkuus vaikuttaa seinän vieressä verrattuna seinästä kauempaa? 

- Missä määrin ammattilaitteissa käytössä oleva GPS-paikannuksen korjaustieto, voisi auttaa 

mobiilipaikannusta 

Ensimmäisessä testauksessa olettamuksena oli, että sisältä lähdettynä tarkan paikannuksen 

saaminen kestää oleellisesti kauempaa siirtyessä ulos verrattuna suoraan ulkoa lähdettyä. Kuitenkin 

tulokset osoittivat, että vaikka tarkkuus alussa oli sisältä lähdettynä huonompi, saavutti se 

täsmälleen parhaan tarkkuuden samaa aikaan kuin ulkoa lähdettyä. 

 

Toinen testitapa osoitti Suomen maantieteellisen sijainnin johdosta poikkeavuutta itä-

länsisuunnassa verrattuna pohjois-eteläsuunnssa. Pohjois-eteläsuunnalla saatu paikannus on 

heikompaa kuin itä-länsisuunnalla. 

 

Taivasnäkymän peitto, kuten avokatoksessa, huonontaa paikannustarkkuutta. Tulosta verrattiin 

rakennukseen, jossa horisontaalinen näkymä peittyi ja taivasnäkymä oli avoin. Vaikka paikannus 

huonontui, ei se kuitenkaan merkittävästi siihen vaikuttanut. 

 

Viimeisessä skenaarioissa yritettiin simuloida tilannetta, missä käyttäjä käyttää 

paikannusjärjestelmää kävelytien vieressä verrattuna tien keskellä, kuten autoilija. Tulokset 

osoittivat, että seinän vierellä olivat merkittävästi epätarkempia kuin tien keskellä. Olettaen 

epätarkkuudet korostuisivat mobiililaitteilla, jonka takia tätä testiskenaariota kokeiltiin myös 

mobiililaitteilla. 
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6. 1. Staattinen testaustapa 
 

Tässä testitapauksessa tarkastellaan mobiililaitteiden tarkkuutta Trimble R2-laitteen tuottaman 

datapisteiden keskiarvoon. Kerätyistä datapisteistä tehtiin Excel-ohjelmalla hajontakuvaaja, missä 

origonpiste oli siis R2-laitteen keskiarvo (liite 1 kuvat 1 - 4). Tarkasteluajaksi valittiin viisi 

minuuttia, jotta saataisiin tarpeeksi datapisteitä kerättyä tulkinnan helpottamiseksi. Datasta 

laskettiin myös jokaisen datapisteen etäisyys origoon, jotta saataisiin puhelimien etäisyyksien 

keskiarvo selville (taulukko 4). Lisäksi datasta tehtiin käyräkuvaajat paikannusten välien 

etäisyyksien muutoksista ajanfunktiona (liite 1 kuvat 5 – 8). Tarkoituksena tällä on havainnollistaa, 

kuinka nopeasti puhelimien omat paikannusvälit pienenevät. Eli käytännössä milloin puhelimien 

omien datapisteiden hajonta pienenee. Aikana tässä on myös käytetty viisi minuuttia, josta joka 30 

sekunnin välein on otettu GPS-koordinaatit. Etäisyydet toisiinsa on laskettu BlueMM-

verkkosivustosta saadun kaavan perusteella (kaava 1). Lopuksi tarkasteltiin käytettyjen satelliittien 

määrää toisiinsa. 

 

Testituloksia arvioitiin GNSS Planning Online-verkkosivutyökalun avulla. Sivusto tarjoaa 

mahdollisuuden nähdä mittaushetkellä näkyvät satelliitit, DOP-arvot sekä ionosfäärissä ollut 

kokonaiselektronitilavuus eli TEC (total electron content). Lisäksi sivusto tarjoaa mahdollisuuden 

nähdä ionosfäärissä tapahtuvaa skintillaatiota. 

 

𝑑   = 𝑟(𝑐𝑜𝑠!!(cos 90− 𝑙𝑎𝑡! cos 90− 𝑙𝑎𝑡! + sin 90− 𝑙𝑎𝑡! cos 𝑙𝑛𝑔! − 𝑙𝑛𝑔! ), 

Kaava 1: Kahden tunnetun leveys- sekä pituusasteen välinen etäisyys, missä r on maapallon säde ja 

asteet ovat radiaaneina. (BlueMM, 2007) 
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6.1.1 Paikannustarkkuudet 

 

       Taulukko 4. Puhelimien ilmoittamat etäisyydet metreinä.  

 

Esteettömän ja avoimen ympäristön tulokset yllättivät. Ainoastaan toinen iPhone-puhelin oli 

keskiarvollisesti yhtä tarkka molemmissa ympäristöissä. Kuitenkin kaikki muut olivat selvästi 

heikompia ja erityisesti Honor 7 merkittävästi epätarkempi. Yllättävää tästä teki sen, että 

esteettömän ympäristön tulokset olivat epätarkempia kuin avoimen. Koska mittaukset tehtiin saman 

päivänä muutaman tunnin sisällä, ja poikkeavuutta ei ollut vain yhdessä puhelimessa niin voidaan 

olettaa, ettei laitteellista häirintää ilmennyt datan keruussa. Epäilyksenä oli kuitenkin, että 

hetkittäistä huonoa satelliittigeometriaa ilmeni. Kuitenkin GNSS Planning Onlinen mukaan DOP-

arvot olivat mittaushetkellä ideaalit eikä mittausajanjakson aikana tilanne muuttunut, ja lisäksi 

satelliitteja oli erittäin runsaasti näkyvissä. Lisäksi TEC-arvo oli minimaalissa eikä niin ikään 

skintillaatiota ilmennyt, ja R2-laiteen tulokset olivat olettamuksien mukaan. Ainoana 

johtopäätöksenä tästä voidaan pitää, että laitteet keräsivät useita harhapisteitä. jotka saattoivat 

johtua mittauspistettä ympäröivän vesistöpinnan heijastuksesta johtuvasta monitie-etenemisestä. 

Tämä pitää paikkansa erityisesti Honor 7-puhelimen osalta (liite 1 kuva 1). 

 

Mittauspiste A:n hajontakuviosta (liite 1 kuva 1) näkee kuinka Honor 7-puhelimen hajonta on 

jakautunut kahtia. Ensimmäinen osa on kasaantunut väljästi koilliseen, jotka olivat mittauksen 

alkupäässä kerättyjä datapisteitä (aikavälillä 60 – 110 s.). Toinen osa on taas jakaantunut samaan 

kasaan lounaaseen, kuin muut puhelimet. Ja erityisesti lopussa GPS-koordinaatistojen erot olivat 

niin pienet, että ne osuivat koko ajan samaan xy-koordinaatin pisteeseen. Tästä johtuu siis syy 

 A (Esteetön) B (Avoin) C (Urbaani) D (Metsä) 

Huawei Honor 7 6,3 2 22,5 7 

Nokian Lumia 620 3,5 2,5 27 8 
iPhone 4S (1) 5 2,5 22 5,5 

iPhone 4S (2) 3 3 25 5,5 

Trimble-R2 

(korjaustieto) 
0,07 0,07 22,5 1 

Trimble-R2 (ilman 

korjaustietoja) 
0,25 0,60 27,5 2 
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minkä takia Honor-puhelimen tarkkuus oli muita huonompi. Tarkastellessa etäisyyksien 

muutoskuvaajaa nähdäänkin kuinka etäisyydet ensimmäisellä 110 sekunnin aikana vaihtelevat 

suuresti, jonka jälkeen pienenee jyrkästi. Lumia 620 sekä iPhone-puhelimien hajontakuviot olivat 

hyvin samantapaiset. Datapisteet ovat noin 4 metrin laajuisella alueella koordinaatiston 

lounaisosassa, jossa erityisesti Lumia 620 sekä toinen iPhone pääsivät kohtuulliseen tarkkuuteen. 

Näiden kolmen puhelimien hajontakasat olivat melko tiiviit, mutta muutamat harhapisteet 

huononsivat virhe- etäisyyden keskiarvoa. Tiiviit kasat johtuvat ympäristöstä, sillä signaalit eivät 

heijastu alueella olevista esteistä. Myös etäisyyksien muutokset käyttäytyvät melko samantapaisesti. 

Etäisyydet ovat alussa melko pienet, mutta ne eivät kuitenkaan pienene merkittävästi ajan kuluessa. 

 

Tilanne muuttuu Honor 7-puhelimen osalta, kun tarkastellaan avoimen ympäristön tuloksia ja 

kuvaajia. Tässä Honor 7-puhelimella on paras tarkkuus puhelimista ja näin myös pienin 

hajontakasa, joka muodostuu origon pohjoispuolelle. Muilla puhelimilla selkeää kasaa ei ilmennyt 

vaan datapisteet olivat levittyneet ympäriinsä. Kasattomuutta voidaan selittää ympäristöllä, sillä 

signaalia vastaanotetaan lähes jokaisesta suunnasta. Avoimessa ympäristössä kuitenkin puhelimien 

erot olivat pienet, sillä suurimman ja pienimmän tarkkuuden saaneiden puhelimien keskiarvoero oli 

metrin luokkaa. Paikannusetäisyydet muuttuvat samanlaisesti puhelimia vertaillessa. Lähes 

jokaisella on laskeva trendi ajan kuluessa. Kuitenkin Honor 7:lla on hieman samantapainen tilanne 

kuin muilla puhelimilla oli ensimmäisessä mittauspaikassa, missä etäisyyksien ero ei muutu 

mittausjaksona pienemmäksi. Aivan kuten mittauspisteessä A, R2-laitteen tarkkuus oli parempi 

korjaustietojen kanssa, kuin ilman. Avoimessa ympäristössä ero korostui vielä oleellisemmin, sillä 

keskiarvon ero oli peräti noin puoli metriä. Tarkastellessa taulukon 2 virhelähde-etäisyyksiä 

huomataan, että kaikki puhelimet pääsevät tässä ympäristössä lähelle teoreettista 

maksimitarkkuutta. Monitie-etenemisvirhettä ei tässä ympäristössä pitäisi muodostua merkittävästi, 

vaan suurimmat epätarkkuudet voivat johtua laitteen kohinasta, ionosfääristä ja osittain ratatieto 

sekä kellovirheestä. Lisäksi paikannustarkkuus on mahdollisesti tässä ympäristössä tarkempaa kuin 

mittauspisteessä A, sillä signaaleja ei vastaanoteta pienistä kulmista. Joten juuri näistä tulokulmista, 

mistä tulisi eniten häiriötä suodattuu ympäristön takia pois ja laskennassa olevat satelliitit ovat 

parempia kuin mittauspisteessä A. Taulukkoa katsoessa huomataan, että kaikki edellä mainitut 

virhelähteet vähenevät merkittävästi korjaustietojen avulla, jota myös R2-laitteen tulokset 

osoittavat.  

 

Olettamuksien mukaan urbaani ympäristö olisi haasteellisin paikka saada tarkkaa paikannusta. 

Tuloksista sekä kuvaajasta voidaankin huomata, että tämä piti paikkansa. Jokaisen puhelimen 
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keskiarvotarkkuus oli vähintään yli 20 metriä, missä huonoin tarkkuus läheni jo melkein 30 metriä. 

Lisäksi kaikilla oli erityisesti sivusuunnassa paljon virhettä. Tämä selittynee monitie-etenemisestä 

johtuvaa heijastusvirheestä sekä rakennuksien aiheuttamaa peittoa, missä satelliittien näkyvyyttä 

huononnetaan selvästi. Yllättävää oli kuitenkin se kuinka samanarvoiset tulokset R2-laite sai 

puhelimiin verrattuna. Korjaustiedoilla parannettu R2-laitteen keskiarvo oli sama kuin Honor 7- 

puhelimen. Todennäköisin selitys tälle on, että signaalin heijastuksista aiheuttaa vääristymää ei 

korjaustieto pysty korjaamaan, sillä sen toimintaperiaate on korjata etäisyyslaskennan vääristymää. 

Selitystä vahvistaa myös taulukko 3, jossa nähdään ettei korjaustiedot vähennä monitie-

etenemisestä johtuvaa virhettä lainkaan. Kuitenkin korjaustieto paransi tarkkuutta verratessa R2-

laitteen keskiarvoa ilman korjausta.  

 

Kuvaajasta näkee selvästi eri puhelimien toiminnasta, miten ne hakevat paikannusta vaikeissa 

tilanteissa. Honor 7 datapisteet eivät juuri liikkuneet saatuaan ensimmäisen paikannuksen, kun taas 

Lumia 620 haki jatkuvasti uutta sijaintia. iPhone-puhelimetkin toimivat keskenään hyvin erilaisesti, 

sillä toinen haki sijaintia useasti Lumia 620 tapaan, kun taas toinen pysytteli samassa paikassa 

Honor 7-puhelimen tapaan. Paikannusetäisyyden muutoskuvaaja on lähes vertailukelvoton iPhone- 

puhelimien osalta, sillä ainoastaan Lumi 620 ja Honor 7-puhelimista sai järkevän näköistä kuvaajaa. 

Näiden kahden osalta huomataan, että Lumia 620 omat paikannukset lähenivät toisiaan ajan 

kuluessa. Etäisyydet olivatkin testin lopussa, noin viiden minuutin jälkeen, vain noin 1,5 m luokkaa, 

joka urbaani ympäristössä voidaan pitää hyvänä. Tästä voidaankin tehdä johtopäätös, että vaikka 

todellinen sijainti ei ollutkaan samassa paikassa, ei paikantaminen heijastuksien takia hajaannu 

ympäriinsä. Jos olisikin tässä vaiheessa jokin korjaustieto, esimerkiksi Internetin kautta, voisi sen 

avulla saada datapisteet lähemmäksi todellista pistettä. 

 

Metsäisen ympäristön tulokset ja kuvaaja näyttävät hieman samanlaiselta kuin avoin ympäristö, 

mutta hajonta on suurempaa. Datapisteet ovat jokaisen puhelimen osalta hyvin hajanaista, eikä 

selkeää datapistekasaa muodostu. Ainoastaan toisella iPhone-puhelimella on huomattavissa 

kasantapaista muodostumista origon eteläpäädyssä. Hajonta oli lähtökohtaisesti samantapaista kuin 

urbaani ympäristössä, sillä suurinta hajontaa muodostui niin ikään koordinaatiston itäpuolelle. 

Saadut tulokset ovat myös pitkälti samantapaiset kuin mitä Wing, Eklund ja Kellogg totesivat 

kuluttajaluokan laitteiden tarkkuuden ja luotettavuuden tutkimuksessaan. Heidän tutkimuksessaan 

toinen testitapauksen tulos muistutti pitkälti myös tässä tehtyä mittausta, jossa heillä oli 

keksietäisyysvirhe 7 m.  
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Paikannusvälit muuttuivat suurimmaksi osaksi laskevalla trendillä, pienillä hetkittäisillä 

muutoksilla. Pienet muutokset voidaan selittää puustosta aiheutuvan signaalikadon ja huonon 

taivaan näkyvyyden yhteisvaikutuksesta, joka näytti vaikuttavan erityisesti Honor 7:aa. Tämä 

selittyy hajontakuvion perusteella, missä sillä on datapisteet hajaantuneena ympäri koordinaatistoa, 

jolloin myös niiden väliset etäisyydet muodostuvat pidemmiksi. Metsäisessä ympäristössä 

korjaustieto parantaa jälleen tarkkuutta oleellisesti, kun keskiarvo oli 1 m ja ilman korjaustietoja se 

oli puolet pienempi eli 2 m. Selitys minkä takia R2-laite ei pääse maksimitarkkuuteen metsäisessä 

ympäristössä oletettavasti johtuu suurimmaksi osaksi jälleen monitie-etenemisestä mitä metsä 

aiheuttaa. 

 

Jokainen ympäristö vaikutti myös kuinka paljon aikaa kuluu saavuttaakseen lopullisen 

tarkkuustason. Oletettavasti sekä esteettömällä että avoimella ympäristöllä saavutettiin lyhimmät 

ajat ollessa noin 20 – 30 sekuntia. Urbaani ympäristö oli oletettavastikin haastavin ympäristö myös 

tämän suhteen, sillä puhelimilla kesti jopa yli 60 sekuntia (65 – 80 sekuntia). Pitkä aika 

saavuttamiselle selittyy mahdollisesti jälleen monitie-etenemisestä johtuvasta heijastuksista, sillä 

paikkatiedot muuttuvat heijastuksien takia paljon. Koska metsäisessä ympäristössä monitie-

etenemisestä johtuvia virheitä ei ole niin paljon, vaikutti tämä myös aikaa. Lopulliseen 

tarkkuustasoon päästyään aikaa oli kulunut noin 45 – 55 sekuntia.  

 

6.1.2. Käytetyt satelliitit 

 

 A (Esteetön) B (Avoin) C (Urbaani) D (Metsä) 

Honor 7 19 18 15 18 

R2 (Korjaustieto) 17 14 6 13 

R2 (Ilman) 38 24 16 17 
Taulukko 5. Käytettyjen satelliittien määrä 

 

Taulukosta voidaan huomata yllättävä toistuvuus. R2-laitte korjaustiedoilla käyttää keskiarvollisesti 

merkittävästi vähemmän satelliitteja kuin R2-laite ilman korjaustietoja tai Honor 7-puhelin. 

Erityisesti mittauspisteessä A huomataan valtava ero, missä R2-laite ilman korjaustietoja käyttää 

jopa kaksi kertaa enemmän satelliitteja kuin Honor 7 puhelin, joka niin ikään käytti enemmän kuin 
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korjaustiedoilla varustettu R2-laite. Korjaustiedoton R2-laite käytti esteettömässä mittauspisteessä 

yhteensä 12 GPS-, 9 GLONASS-, 2 Galileo-, 1 QZSS- ja 4 Beidou-satelliittia (taulukko 4).  

 

Vaikka R2-laite ilman korjaustietoja käyttääkin runsaan määrän satelliitteja, jää tarkkuus kuitenkin 

huonommaksi, kuin korjaustiedollinen R2. Taulukosta siis nähdään, että korjaustiedon avulla ei 

tarvitse käyttää niin montaa satelliittia, mutta ilman korjaustietoja on suuremman satelliitti määrän 

käyttö tarkkuuden kannalta parempi. Tämä saattaakin johtua siitä, että käyttäessä enemmän 

satelliitteja on myös niistä saatava datan määrä suurempi. Datamäärän ollessa suurempi on tällöin 

myös yksittäisten virheiden painoarvo pienempi, jolloin paikkatieto todelliseen pisteeseen säilyy 

parempana. Kuitenkin mobiililaitteiden osalta vaadittaisiin enemmän tilaa puhelimen sisällä, jotta 

saataisiin suurempi antenni mahtumaan kuuntelemaan enemmän satelliitteja. 

 

 

 

6.1.3. Paikkavalinnan merkitys paikannustarkkuuteen 

 

R2-laitteen paikkavalintatestin perusteella pienikin muutos paikanvalinnalla on suuri merkitys 

paikannustarkkuuteen. Tämän takia testi suoritettiin myös mobiililaitteilla (taulukko 6). 

Ensimmäiseksi mitattiin laitteiden tarkkuus rakennuksen seinän vieressä (kuva 9, paikka 1), 

seuraavaksi mitattiin 3 metrin päässä seinästä (kuva 9 paikka 2) ja lopuksi 10 metrin päässä (kuva 9 

paikka 3). Kaksi ensimmäistä mittausta simuloi kävelytiellä kulkevaa käyttäjää ja 10 m päässä tiellä 

kulkevaa käyttäjää, kuten autoilija. 

 

 

 

 

 Seinässä kiinni 3 m päässä 10 m päässä 

Honor 7 15,5 5 3 

Lumia 620 20 7 3 

iPhone 4S(1) 22 10 3,5 

iPhone 4S(2) 20 8 3,5 

Trimble R2 11 0,07 0,07 

                    Taulukko 6. Etäisyysvirheen muutos paikkavalinnan muutoksella 
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Kuten tuloksista huomataan, on pienelläkin paikkavalinnan muutoksella huomattava merkitys 

paikannuksen tarkkuuteen. Prosentuaalisesti tarkkuuden muutos seinän vierellä verrattuna 3 metrin 

päässä, oli mobiililaitteilla peräti 60 % - 68 %. Trimble R2-laitteella vastaava prosenttiluku oli 

peräti 99,3 %, missä prosenttiluku on muutos edellisestä mittauspaikasta nykyiseen. Muutos 3 

metristä 10 metriin oli jälleen suuri. Mobiililaitteiden prosentuaalinen muutos tässä tapauksessa 

vaihteli 40 -, ja 57 %:n välillä. R2-laitteella kuitenkin päästiin 3 metrin etäisyydellä jo niin tarkkaan 

paikannukseen, ettei 10 metrin päässä enää muutosta tapahtunut. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kuva 9. Mittauspaikkoja kuvaavia paikkoja, missä paikka 1 on seinän vieressä, paikka 2 on 3 metrin 

päässä ja paikka 3 on 10 metrin päässä  
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6.2. Liikkuva testaustapa 
 

Liikkuvassa testaustavassa (kuva 10) siis tarkasteltiin miten mobiililaitteet toimivat live-mittauksen 

aikana kerättyjen GPS-koordinaatiston perusteella. GPS-koordinaatit muutettiin ensin KML-

tiedostoksi (Keyhole Markup Language), jolla voidaan visualisoida maantieteellistä dataa Google 

Maps- ohjelman avulla. Muuntaminen KML-tiedostoon onnistui GPS Visualizer-sivuston avulla, 

jonka jälkeen KML-tiedostot ladattiin Google Mapsiin. Saatujen reittien perusteella mitattiin 

kartalla 10 metrin välein etäisyys puhelimien reitteihin, joista lopuksi laskettiin aritmeettinen 

keskiarvo. Lisäksi otettiin ylös myös etäisyysvirheen vaihteluväli. Lopuksi jokaisesta laitteesta 

kirjattiin ylös kuljettu matka (taulukko 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testauspäivänä DOP-arvot olivat jälleen ideaalit VDOP:n osalta ja erittäin hyvät VDOP:n osalta. 

Lisäksi Suomen pituus- ja leveysasteilla TEC-arvot olivat minimaaliset, eikä skintillaatiota 

ilmennyt. Mittauspäivänä satelliittien näkyvyys oli runsasta, sillä myös satelliitteja pystyttiin 

kuuntelemaan myös itä-länsisuunnalla. Lopuksi varianssianalyysillä (analysis of variance) haluttiin 

saada selville, oliko mitattavien puhelimilla merkittävää eroa etäisyyksien keskiarvolla (taulukko 8). 

Kuva 10. Puhelimien reitit live-mittauksessa  
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Taulukkoa ja reittikuvaajaa katsomalla voidaan myös nähdä eroja, mutta tekemällä 

varianssianalyysi voidaan johtopäätöksistä olla varmoja. 

 

 Matka (km) 𝝁𝑬𝑽   𝒎  EV vaihteluväli (m) 

Honor 7 2,04 6 0-21 

Lumia 620 2,11 5,9 0-32 

iPhone 4S (1) 2,33 8,7 0-33 

iPhone 4S (2) 2,6 9,2 0-49 

 

Tuloksista ja kuvaajasta huomataan, että puhelimien erot olivat suuria. Todellinen kuljettu matka oli 

2,1 km, joten Lumia 620 pääsi hyvin lähelle todellista matkaa, ja Honor 7 kohtalaisen lähelle. 

iPhone-puhelimet tosin mittasivat paljonkin ylimääräistä matkaa johtuen suurista koukkauksista, 

kuten kuvaajasta vihreä ja sininen reitti ilmenee. Aritmeettinen keskiarvo oli Honor 7:lla ja Lumia 

620:lla lähes sama. Vaikka Lumialla oli suurempi vaihteluväli Honor 7:aan verrattuna, ei tämä 

kuitenkaan vaikuttanut sen keskiarvoon. Tämä suurin virhe oli Lumialla vain yksittäinen harha, joka 

ei vaikuttanut keskiarvoon merkittävästi. iPhone-puhelimilla olivat suurimmat vaihteluvälit 

koukkauksien takia, ja koska näitä esiintyi useasti, vaikutti tämä myös etäisyyden keskiarvoon. 

Kuitenkin kaikki tulokset olivat myös johdonmukaisia Forin-Wiart, Hubert, Sirguey ja Poullen 

edullisten GPS-laitteiden tekemässä tutkimuksessa, jossa keskivaihteluväli oli noin 8 – 10 m.  

 

Reitin kulkiessa kuvan 15 itäisessä päädyssä puisto alueen läheisyyteen huomataan, kuinka kaikkien 

puhelimien reitit tarkentuvat huomattavasti, ja muualla nähtävää aaltoilua ei ilmene. Tämä johtuu 

siitä, että puisto on avonaisempi alue, ja signaali voidaan vastaanottaa paremmin. Ja lähes saman 

tien, kun reitti siirtyy puistoalueelta pois, alkaa jälleen jokaisen puhelimien reitit aaltoilemaan. 

Varianssianalyysin (taulukko 8) tulos kertoo myös, että mitattujen etäisyysvirheiden ero oli 

merkittävä testattavalla joukolla. Koska laskettu F-arvo oli huomattavan paljon suurempi kuin F(41, 

1787) jakauma-arvo, voidaan nollahypoteesi hylätä. Jossa nollahypoteesin oletuksena siis oli, että 

tutkittavien kohteiden keskiarvot olisivat yhtä suuret. Ja koska tulos osoitti, että nollahypoteesi 

hylätään, voidaan todeta, että tutkittavien kohteiden välillä on suuria eroja.  

 

 

Taulukko 7. Live-mittauksesta kerätty tieto, jossa 𝝁EV on etäisyysvirheen aritmeettinen keskiarvo 
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Taulukko 8. Varianssianalyysistä lasketut arvot. 

 

Kumpaakin testaustapaa vertaillessa huomataan poikkeus. Liikkumattomassa testaustavassa iPhone- 

puhelimet olivat tarkkuudeltaan vähintään yhtä tarkkoja kuin muut puhelimet. Kuitenkin liikkeen 

aikaisessa mittauksessa tilanne kääntyi päinvastaiseksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vapausaste, 

osoittaja 

Vapausaste, 

nimittäjä 

F-laskettu 

arvo 

𝑭 𝟑,𝟕𝟕𝟖  

jakauma-

arvo 

p-arvo 

41 1787 43,6 3,8 0,01 
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7. Johtopäätökset 
 

Staattisten testaustulosten perusteella huomataan, että ympäristön vaikutus on merkittävä 

paikannustarkkuuteen. Avoimessa ympäristössä tarkkuudet mobiililaitteissa olivat hyvät, mutta 

varsinkin urbaani ympäristö tuo haasteita. Lisäksi käyttäjän omalla paikanvalinnalla voidaan 

parantaa tarkkuutta huomattavasti, jopa urbaani ympäristössä. Tulokset olivat lähtökohtaisesti 

odotusten mukaisia, mutta käyttäjän oman paikanvalinnan merkitys oli odotettua merkittävämpi. 

Jopa pienellä harkitulla paikan muuttamisella, kuten rakennuksen seinästä kävelykadun reunaan, 

voidaan parantaa tarkkuutta 15 – 20 m tarkkuudesta 5 – 10 m tarkkuuteen.  

 

Huawei Honor 7-puhelin julkaistiin vuonna 2015 heinäkuussa, ja edustaessa näin uudemman 

sukupolven puhelinta paremmilla laitteistolla. Kuitenkin voidaan huomata verrattaessa muihin 

laitteisiin, joiden julkaisut iPhone 4S-puhelimen osalta oli lokakuussa 2011 ja Nokia Lumia 620-

puhelimen osalta oli tammikuussa 2013, että hyvin implementoitu ohjelmisto voi mahdollisesti 

korvata vanhemman laitteiston olevan heikomman teknologian puutteita. Kuitenkin laitteellisia 

eroja on myös samojen puhelimien välillä, jota myös Forin-Wiart, Hubert, Sirguey ja Poullen 

tutkimuksessaan huomasivat. Vaikka suurimmaksi osaksi iPhone-puhelimien tulokset olivat 

samankaltaisia, oli havaittavissa pieniä eroja niissäkin. Lisäksi eri käyttöjärjestelmien välillä ei ole 

selvää ero toisiinsa nähden, mutta pientä eroa oli iOS:ssä verrattuna muihin käyttöjärjestelmiin.  

 

Verratessa R2-laitetta korjaustiedoilla ja ilman huomataan, että korjaustietojen vaikutus tarkkuuteen 

on merkittävä. Tämä olisikin puhelimille myös hyvä ratkaisu tarkkuuden parantamiseksi. 

Korjaustietojen implementointi puhelimiin ei olisi lisäksi kovin haastavaa, sillä kaikissa nykyajan 

puhelimissa on nykyään Internet-yhteydet, joiden kautta korjaustietoja saisi helposti. Korjaustiedot 

olisivatkin olennaiset tilanteissa, missä mobiilisovellus tarvitsisi luotettavan tarkan paikannuksen, 

sillä tämän hetkiset älypuhelimien tarkkuudet eivät riitä sovelluskehityksen kohteisiin, missä 

vaaditaan tarkkaa paikannusta. Lisäksi vaikeassa ympäristössä signaalitasoon ja käytettävyystestiin 

ei tämän tutkimuksen perusteella ole lähiaikoina teknologian puolesta parannusta tulossa.  

 

Jos kuitenkin käytetään tämän tyyppisissä sovelluksissa, on sovelluskehittäjän otettava huomioon 

tämä toimintafilosofiassaan ja käyttäjän ohjeistuksessa sopivalla tavalla. Käyttäjälle siis tässä 

tapauksessa voisi antaa ohjeita, jossa pyydetään käyttäjää aluksi menemään avonaisemmalle 

alueelle, tai liikkumaan mahdollisuuksien mukaan rakennuksien seiniä välttäen tai mahdollisimman 
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kaukana niistä. Lisäksi sovelluskehittäjä testipaikkoina kannattaisi olla useampi ympäristö, missä 

parasta mahdollista toimintaa haettaisiin mittauspisteen B kaltaisessa ympäristöstä ja vastaavasti 

tavallisemmassa sekä haastavammissa käyttöympäristössä mittauspisteen C kaltaisissa 

ympäristöissä.  

 

Korjaustiedot olisi myös parempi vaihtoehto kuin, että yritettäisiin saada mobiililaitteet käyttämään 

enemmän satelliitteja. Se vaati suurempaa sisäistä antennia, joka puolestaan vaati laitteellisia 

muutoksia itse puhelimessa. Lisäksi ainoa virhelähde mitä korjaustiedot eivät tulosten mukaan 

paranna oli monitie-etenemisestä johtuva virhe. Kuitenkin katsoessa taulukkoa 2 huomataan, että 

käyttäjän omalla toiminnalla voidaan tätä parantaa. Joten korjaustietojen lisäämisellä sekä käyttäjän 

hyvällä paikkavalinnalla saataisiin yhteenvaikutuksen kautta paras paikannustarkkuuden lopputulos. 

 

Paikannustarkkuutta tulevaisuudessa voisi parantaa merkintälasku (dead reckoning). Sveitsiläinen 

yritys nimeltä u-blox ovat kehittäneet merkintälaskusirun, joka auttaa paikantamaan silloin, kun 

GPS-signaalia ei voida vastaanottaa. Merkintälaskusiru käyttää kiihtyvyysantureita, gyroskooppeja 

ja nopeussensoreita laskeakseen kohteen tarkan sijainnin viimeisimmän GPS-datan perusteella. 

Vaikka kyseinen siru on tällä hetkellä tarkoitettu autoihin, voisi tulevaisuudessa olla myös hyvä 

ratkaisu puhelimiin, sillä etenkin vaikeissa ympäristöissä siitä olisi hyötyä. Merkintälaskulla 

saataisiinkin monitie-etenemisestä johtuvat virheet myös vähennettyä, jolloin esimerkiksi urbaani 

ympäristössä navigoidessa tarkkuudet paranisi myös. 
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Liite 1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Kuva 2. Mittauspiste B hajontakuvio 

Kuva 1. Mittauspiste A hajontakuvio 
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Kuva 3. Mittauspiste C hajontakuvio 

 

Kuva 4. Mittauspiste D hajontakuvio 

 



 45 

 

 
Kuva 5. Mittauspiste A paikannusetäisyyksien muutos 

Kuva 6. Mittauspiste B paikannusetäisyyksien muutos 
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    Kuva 7. Mittauspiste C paikkaetäisyyden muutos 

   

   Kuva 8. Mittauspiste D paikkaetäisyyden muutos 
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Liite 2. 

2.1. GPS:n akkuvirran käyttö 
 

Vaikka akunvirran käyttöä ei tässä tutkimuksessa tutkita, on kuitenkin hyvä käydä läpi 

mahdollisista keinoista pienentää GPS:n akkuvirran käyttöä, sillä suurimpia ongelmia ja 

käyttäjämukavuuden kannalta tärkeä ominaisuus on pitkä akunkesto käyttäessä navigointia. 

Pittsburghin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan GPS käyttää selvästi eniten akkua verrattuna 

muihin komponentteihin verrattuna (liite 2 kuva 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toiseksi suurin akun kulutuksen kuluttaja on prosessori, joka kuluttaa kuitenkin noin 70 % 

vähemmän akkua kuin GPS. Tutkimuksen mukaan voidaan kuitenkin heidän kehittämällä keinolla 

pienentää kulutusta jopa 97 %:lla. Vastaanottimilla yleisesti on olemassa kolme tilaa GPS:lle. 

Ensimmäinen tila on kokonaan pois, jolloin minkäänlaista tietoa ei vastaanoteta eikä akun virtaa 

käytetä ollenkaan. Toinen on valmiustila, jossa GPS on päällä muttei aktiivisesti toimita 

sijaintitietoa järjestelmälle. Viimeinen tila on navigointi, jossa se aktiivisesti laskee ja toimittaa 

sijaintitietoja käyttöjärjestelmälle. (Nixon, Chen X, Chen Y, 2016) 

 

Tutkimuksen menetelmällä siis tasaisin väliajoin siirryttiin valmiustilasta navigointitilaan 

hetkellisesti ja takaisin valmiustilaan. Valmiustilan aikaisessa tilassa käytettiin reittirekonstruktiota, 

jotta voitaisiin määrittää myös koko reitti ja matka minkä käyttäjä on kulkenut. Kehitetyn 

menetelmän, Footfall, tulokset esittivät, että päästin 92 %:n matkatarkkuuteen ja 93 %:n 

reittitarkkuuteen reitin rekonstruktiolla ja ottaen GPS-dataa vain joka 240 sekunnin välein. 

 

Akun kesto ollessa suurimpia ongelmia mobiililaitteissa navigoidessa. Implementoimalla Footfall-

tapainen menetelmä lisäisi se huomattavan paljon paitsi akun kestoa, sekä käyttäjän mukavuutta. 

Kuva 9. Nixonin, Chen X, Chen Y työtä mukaillen keskimääräinen akkuvirran 

käyttö.  
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Valmiustilassa ollessa järjestelmä voisi käyttää edellä mainittua merkintälaskusirua määrittääkseen 

tarkasti paitsi kuljetun matkan, myös kuljetun reitin. Lisäksi jos lisättäisiin vielä korjaustiedot 

mobiililaitteisiin päästäisiin oletettavasti vielä parempaan matkatarkkuuteen ja reittitarkkuuteen. 

 

 


