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Lyhyen kantaman radiolähettimien käyttö on kasvanut muutaman viime vuoden aikana 

huomattavasti. Osaltaan tähän on vaikuttanut uusien taajuusalueiden allokointi lupava-

paiden radiolähettimien käyttöön, standardoitujen tekniikoiden yleistyminen ja laittei-

den parempi saatavuus. Tässä työssä tarkastellaan lyhyen kantaman radiolähettimien 

soveltuvuutta sähkökäyttöjen kunnonvalvonnan ja etädiagnostiikan tiedonsiirtotarpei-

siin.  

 

Työssä luodaan katsaus teollisuusympäristön vaikutuksiin langattomassa tiedonsiirrossa 

ja tarkastellaan sähkökäyttöjen kunnonvalvonnan ja etädiagnostiikan vaatimuksia tie-

donsiirrolle ja tiedonsiirtojärjestelmälle. Työssä käydään läpi lyhyen kantaman radiolä-

hettimiin liittyvät säädökset ja luodaan katsaus standardoituihin sekä valmistajakohtai-

siin lyhyen kantaman radiotekniikoihin. Tiedonsiirtojärjestelmän suunnittelun kannalta 

tarkastellaan tiedonsiirtojärjestelmän topologiaa, protokollaa ja saatavilla olevia teknii-

koita ja niiden implementoimista järjestelmään. Valmistajakohtaisia lyhyen kantaman 

radiomoduulien toimintaa ja Bluetoothin sisältävää älypuhelinta tutkitaan laboratorio-

mittauksin. Lopuksi kootaan yhteen langattoman tiedonsiirron ja eri tekniikoiden sovel-

tuvuus sähkökäyttöjen kunnonvalvonnan ja etädiagnostiikan sovelluksiin.  
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During the last few years, use of short-range radio devices has grown considerably. Al-

location of new frequency bands for use with license free radio devices, generalization 

of standardized technologies and better availability of devices have enabled this. In this 

work, the applicability of short-range radio devices to the data transfer needs of condi-

tion monitoring and remote diagnostics of electric drives is discussed. 

 

A review of the impact of industrial environment to wireless data transfer is given. Re-

quirements to data transfer and data transfer system on condition monitoring and remote 

diagnostics of electric drives are considered. Regulations concerning the use of short-

range devices are discussed and a review of standardized technologies is given. Topol-

ogy, communication protocol and available short-range technologies and their imple-

mentation in the system are considered. Short-range radio device modules and cellular 

phone that includes Bluetooth-technology are examined using laboratory measurements. 

Finally, a summary of the applicability of wireless communication and different wire-

less technologies to condition monitoring and remote diagnostics of electric drives is 

presented. 
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KÄYTETYT SYMBOLIT JA LYHENTEET 
 

SYMBOLIT 

B Kanavan kaistanleveys 

C Kanavan kapasiteetti 

D Antennin suuntaavuus 

d Etäisyys 

E Kentänvoimakkuus 

G Antennin vahvistus 

Gr Vastaanottavan antennin vahvistus 

Gt Lähettävän antennin vahvistus 

Lp Vapaantilan vaimennus  

N Kohinan teho 

P Tehotiheys 

Pr Vastaanotettu teho 

Pt Lähetysteho 

S Signaalin teho 

λ Aallonpituus 

 

LYHENTEET 

ASK  (Amplitude Shift Keying)  

Modulaatiotekniikka, missä kantoaallon amplitudia muutetaan informaa-

tiosignaalin mukaan.  

BPSK (Biphase Shift Keying) 

CDMA (Code-Division Multiple Access)  

Koodijakokanavointi 

CRC (Cyclic Redundancy Check) 

DSP (Digital Signal Processor)  

Digitaalinen signaaliprosessori. 

DSSS (Direct sequence spread spectrum)  

Suorasekvenssi hajaspektritekniikka. 
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EFIS  (ERO Frequency Information System)  

ERO:n ylläpitämä tietokanta Euroopan radiotaajuuksista ja niiden käytös-

tä. 

EIRP (Effective Isotropic Radiated Power)  

Efektiivinen isotrooppinen säteilyteho on antennista säteilevä teho pääkei-

lan suuntaan verrattuna isotrooppiseen säteilijään. 

ERO (European Radiocommunications Office) 

ERP (Effective Radiated Power)  

Efektiivinen säteilyteho on antennista säteilevä teho pääkeilan suuntaan 

verrattuna dipoliantenniin. 

FDMA (Frequency-Division Multiple Access)  

Taajuusjakokanavointi 

FFD (Full Function Device)  

Zigbeestä puhuttaessa tarkoitetaan laitetta, mikä sisältää kaikki toiminnot 

mitkä on määritelty. 

FHSS  (Frequency hopping spread spectrum)  

Taajuushyppely hajaspektritekniikka. 

FSK  (Frequency Shift Keying)  

Modulaatiotekniikka, missä kantoaallon taajuutta muutetaan informaatio-

signaalin mukaan. 

ISM (Iindustrial Scientific and Medical Band)  

Lupavapaa taajuuskaista lyhyen kantaman radiolähettimien käyttöön. 

ISI  (Intersymbol interference)  

Symbolien välinen keskinäisinterferenssi. 

LAN (Local Area Network) 

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)  

Modulaatiotekniikka 

OSI (Open System Interconnection). 

PAM (Pulse Amplitude Modulation)  

Modulaatiotekniikka, missä pulssin amplitudia muutetaan informaatiosig-

naalin mukaan. 
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PDA  (Portable Digital Assistant)  

Kannettava kämmentietokone. 

PPM (Pulse Position Modulation)  

Modulaatiotekniikka, missä pulssin paikkaa ajansuhteen muutetaan infor-

maatiosignaalin mukaan. 

PSK  (Phase Shift Keying)  

Modulaatiotekniikka, missä kantoaallon vaihetta muutetaan informaatio-

signaalin mukaan. 

QAM (Quadrature Amplitude Modulation) 

QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) 

RFD (Reduced Function Device)  

Zigbeestä puhuttaessa tarkoitetaan laitetta, mikä ei sisällä kaikkia toimin-

toja mitkä on määritelty.  

RFID (Radio Frequency Identification)  

Geneerinen termi millä tarkoitetaan esineiden ja ihmisten tunnistamista 

radioteknologian avulla. 

RSSI (Received Signal Strength Indicator)  

Radiovastaanottimessa oleva vastaanotetun tehon indikaattori. Tulo voi ol-

la analoginen tai digitaalinen. 

SDMA (Space-Division Multiple Access)  

Tilajakokanavointi 

SRD (Short Range Device)  

Lyhyen kantaman radiolaite.  

TDMA (Time-Division Multiple Access)  

Aikajakokanavointi 

USB (Universal Serial Bus)  

Sarjamuotoinen tiedonsiirtoväylä laitteiden väliseen tiedonsiirtoon. 

UWB  (Ultra-Wideband)  

Geneerinen termi radioteknologioille missä käytetään tiedonsiirrossa erit-

täin laajaa taajuuskaistaa.  

WAN (Wide Area Network) 
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1 JOHDANTO 
Teollisuuden sähkökäyttöjen kunnossapito on yksinkertaisimmillaan korjaavaa, eli  lait-

teen rikkouduttua se korjataan tai vaihdetaan uuteen. Tämäntyyppinen korjaushuolto 

aiheuttaa kuitenkin sen että laitteen tai koko prosessin luotettavuus heikkenee, koska 

rikkoontumisia ei kyetä ennakoimaan, joten rikkoontumisiin reagoiminen on hidasta. 

Laitteen hajoaminen aiheuttaa siis ennakoimattoman prosessikeskeytyksen. Luotetta-

vuuden heikkenemisellä on erityisesti vaikutusta jos järjestelmä sisältää useita sähköko-

neita. Lisäksi laitteen osan rikkoutuessa saattaa rikkoutuminen vahingoittaa myös muita 

järjestelmän osia ja voi aiheuttaa täten suuriakin kustannuksia. Suurin hävikki syntyy 

kuitenkin menetetyn tuotannon arvosta. 

 

Kunnonvalvonnalla sen sijaan pyritään havaitsemaan sähkökäyttöjen vikaantuminen 

ennen laitteen rikkoutumista ja käytön keskeytymistä. Aikainen vian havaitseminen 

mahdollistaa huoltoajankohdan suunnittelemisen ennakkoon ja huollon tarpeen määrit-

tämisen, mikä vähentää kustannuksia muun muassa pienentämällä käyttökatkoksien 

määrää ja lisäämällä järjestelmän luotettavuutta. Sähkökoneiden kunnonvalvontaa voi-

daan suorittaa joko koneiden ollessa käynnissä tai sammutettuina. Kunnonvalvonta voi-

daan tämän perusteella jakaa online- ja offline-kunnonvalvontaan. Edelleen jako voi-

daan tehdä jaksolliseen tai jatkuvaan kunnonvalvontaan. Eri tyyppistä kunnonvalvontaa 

edustaa tilastollinen kunnonvalvonta, jonka avulla voidaan arvioida sähkökäyttöjen kes-

tävyyttä ja huollon tarvetta tilastollisin menetelmin. Huoltoajankohtien suunnittelemi-

nen tilastollisin menetelmin aiheuttaa kuitenkin sen, että saatetaan tehdä turhaa työtä jos 

sähkökäyttö onkin täysin kunnossa vaikka tilastollisesti olisikin jo huollontarve.  

 

1.1 Jaksollinen ja jaksoton kunnonvalvonta 
Jaksollinen kunnonvalvonta voi olla sekä online- että offline-kunnonvalvontaa.  Jaksol-

lisessa kunnonvalvonnassa tarkastetaan sähkökäytöt tietyn ajanjakson välein. Käytän-

nössä tämä tarkoittaa sitä että sähkökoneet käydään yksitellen läpi mitaten esimerkiksi 

koneen lämpötilaa ja tärinää. Mittausten perusteella määritetään koneen kunto. Mitta-

laitteiden tukena voidaan käyttää omia aistihavaintoja, kuten aistimalla silmämääräisesti 

ja kuuntelemalla, onko havaittavissa mitään mikä viittaisi sähkökoneen kunnon heikke-

nemiseen. Mittaukset ja tarkastukset suoritetaan tehtaan ollessa toiminnassa ja sähköko-
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neiden käydessä. Suoritettavia mittauksia ovat esimerkiksi lämpötila-, virta- ja tä-

rinämittaukset. Lisäksi koneet voidaan käydä perusteellisemmin läpi huolto- tai käyt-

töseisokkien aikana, jolloin niitä on myös mahdollista tutkia sisältäpäin. Seisakkien ai-

kana voidaan suorittaa myös ennakoivia kunnossapitotoimia kuten sähkökoneen puhdis-

tusta liasta, joka saattaisi ajan myötä aiheuttaa koneen liiallisen lämpenemisen. Liian 

korkea sähkökoneen käyntilämpötila aiheuttaa eristemateriaalien ennenaikaisen vanhe-

nemisen, joka johtaa käämivaurioon.   

 

 Edellä kuvatun kaltainen jaksollinen kunnonvalvonta vaatii luonnollisesti ammattitai-

toista työvoimaa, vie aikaa ja aiheuttaa näin ollen kustannuksia. Lisäksi suoritettaessa 

mittauksia käynnissä olevista koneista, joutuu mittaaja menemään vaikeisiin ja vaaralli-

siin paikkoihin. Hyvänä puolena voidaan mainita se, että jaksollisella kunnonvalvonnal-

la pystytään mahdollisesti havaitsemaan asioita mitä muun tyyppisellä kunnonvalvon-

nalla ei kyetä. Näitä ovat muun muassa löystyneet kiinnitykset ja vuotavat tiivisteet. 

Koneet voidaan samalla myös puhdistaa liasta kun mittauksia suoritetaan.  

 

Jaksoton kunnonvalvonta on yleisesti online-kunnonvalvontaa, missä kunnonvalvonnan 

vaatimia mittauksia suoritetaan jatkuvasti sähkökoneiden käydessä. Mittauksia ovat 

esimerkiksi lämpötila-, staattorivirta-,  akustiset-, magneettivuo-, vääntömomentti- ja 

tärinämittaukset. Tämän lisäksi voidaan tehdä kaasu- ja partikkelianalyyseja jäähdy-

tysilmasta, sekä voiteluaineista.  Mittauksissa käytettävät anturit voivat olla kiinteästi 

sähkökoneisiin asennettuja ja mittausdatan tiedonsiirto tapahtuu kiinteää tiedonsiirto-

väylää pitkin suoraan tietojärjestelmään tai muualle analysoitavaksi. Näiden mittausten 

perusteella voidaan siis muodostaa analyyseja koneen kunnosta reaaliaikaisesti. Lisäksi 

voidaan tarvittaessa suorittaa edellä mainitun kaltaista jaksottaista offline-

kunnonvalvontaa laitteiden tarkemman kunnon määrittämiseksi (Lindh, 2003). 

 

Jaksottoman online-kunnonvalvonnan mittauksia varten on sähkökoneisiin asennettava 

antureita, sillä niitä ei ole valmiina. Tyypillisesti koneisiin on valmistusvaiheessa asen-

nettu ainoastaan lämpötilanmittaukseen soveltuva anturi. Yksittäinen teollisuuslaitos 

sisältää usein satoja ja jopa tuhansia sähkökoneita. Mikäli halutaan ulottaa kunnonval-

vonta pieniin ja prosessin kannalta vähemmän tärkeisiin sähkökoneisiin tulee antureiden 



 7  

olla edullisia ja helposti asennettavia. Järjestelmä voi koostua useista yksinkertaisista 

antureista, jotka ovat kytkettyinä yksikköön, joka lukee tietyin ajoin antureita ja välittää 

mittaustiedon tarvittaessa eteenpäin. Anturit voivat koostua esimerkiksi analogisista ja 

digitaalisista mittauselimistä, joita ohjaa edullinen ja yksinkertainen mikro-ohjain.   

 

Kuvassa 1.1.1 on esitetty kunnonvalvontajärjestelmä, missä on pyritty edulliseen toteu-

tukseen tekemällä järjestelmästä pyramidimainen. Tällä tarkoitetaan sitä että anturit, 

joita on lukumääräisesti paljon, ovat hyvin yksinkertaisia sisältäen ainoastaan tarvittavat 

mittaelimet ja datan eteenpäin lähettämiseen tarvittavat toiminnot. Mitta-anturit ovat 

RS-485-kenttäväylän välityksellä yhteydessä yksikköön, mikä suorittaa mittausdatan 

puskurointia. Tällaista yksikköä voidaan kutsua esimerkiksi keräily-yksiköksi ja se toi-

mii mitta-antureille isäntälaitteena ohjaten näiden välistä tiedonsiirtoa. Varsinainen da-

tan pitempiaikainen tallennus ja analysointi suoritetaan kuitenkin keräily-yksikköjä 

ylemmällä tasolla. Keräily-yksiköt kytketään kenttäväylään (esim. Modbus, Profibus tai 

Ethernet) ja niiden ohjaaminen ja lukeminen tapahtuu ylemmän tason tietokantapalve-

limella tai päätteellä, missä myös tiedon analysointi suoritetaan. Tiedonsiirto tietokanta-

palvelimen ja keräily-yksikön välillä on isäntä-orja tyyppistä, missä nyt tietokantapalve-

lin toimii isäntälaitteena. Tällainen järjestelmä säästää laitteistokustannuksia, mutta vaa-

tii toimivaa tiedonsiirtojärjestelmää. Tämän tyyppistä kunnonvalvontajärjestelmän antu-

rointijärjestelmää on käsitelty lähteessä (Rautiainen, 2003). 

 



 8  

ORJA ORJA

ORJA

ORJA

ORJA

ISÄNTÄ

ORJA

ISÄNTÄ

ISÄNTÄ

PC, PLC jne.
(esim. PC-tietokantapalvelin)

Keräily-yksikkö

Mitta-anturi

RS-485-
kenttäväylä

Modbus

Ylemmän tason tietoliikenneväylä
(Profibus, TCP-IP jne.)

 
Kuva 1.1.1 Esimerkki kunnonvalvontajärjestelmästä, joka koostuu antureista, keräily-yksiköistä ja PC-

tietokantapalvelimesta (Rautiainen, 2003). 

 

Jaksoton kunnonvalvontajärjestelmä voi olla myös erityyppinen kuin edellä esitetty. 

Eräs ratkaisu voisi olla mitta-anturi, joka on suoraan yhteydessä tietojärjestelmään tai 

kunnonvalvontaan kenttäväylän välityksellä, jolloin välissä olevaa yksikköä ei tarvita. 

Myös yhteys kenttäväylän sijasta teollisuus-Ethernetillä olisi mahdollista. Yhteistä täl-

laiselle ja muille ratkaisuille on kuitenkin se, että jonkinlainen tiedonsiirto on toteutetta-

va mitta-anturilta ylemmille tasoille, missä tiedon keruun lisäksi voidaan suorittaa tar-

vittaessa myös analyyseja. 

 

1.2 Kunnonvalvonnan vaatima tiedonsiirto 
Anturoinnin asentaminen toimilaitteelle on ongelmallista teollisuusympäristössä, koska 

yksittäinen anturi tarvitsee sekä tehonsyötön että tiedonsiirtoyhteyden. Tehonsyötön 
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järjestäminen on usein mahdollista toimilaitteelta tai sen läheisyydestä, mutta tiedonsiir-

toa varten on erikseen asennettava kaapelointi. Kuvassa 1.1.2 on esitetty  kuvaus teolli-

suuslaitoksen sähkökoneiden kunnonvalvontajärjestelmästä ja sen liittymisestä teolli-

suuslaitoksen tietojärjestelmään. Yhteys mitta-antureilta tehtaan tietojärjestelmään voi-

daan toteuttaa asentamalla uusi kaapeli anturia varten, käyttämällä sähkökoneen käyttö-

jännitekaapeleita sähköverkkotiedonsiirtoon tai radiotiedonsiirtona esimerkiksi lyhyen 

kantaman radiolähettimien avulla. Tiedonsiirtoa varten ei useinkaan haluta asentaa teol-

lisuudessa uutta kaapelointia, koska se on jälkiasennustyönä kallista, lisää palokuormaa 

ja kaapelit ovat herkkiä rikkoutumaan. Yhtenä vaihtoehtona on tiedon siirtäminen käyt-

täen tehonsyöttöön tarkoitettua kaapelointia, jolloin puhutaan sähköverkkotiedonsiirros-

ta. Sähköverkkotiedonsiirtoa sähkökäyttöjen kunnonvalvonnan tiedonsiirrossa on käsi-

telty lähteessä (Ahola ,2003). 

 

Anturi

M Anturi

M

Anturi

M

Vastaanotin

Teollisuuslaitoksen tietojärjestelmä

-Tiedonkeruu
-Tiedonkäsittely
-Analysointi

Kierretty pari
Sähköverkko-
tiedonsiirto

Radiotiedonsiirto
(Lyhyen kantaman
radiolähetin)

KENTTÄTASO

 
Kuva 1.1.2. Teollisuuslaitoksen kunnonvalvontajärjestelmän rakenne ja liityntä teollisuuslaitoksen tieto-

järjestelmään. 
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Tiedonsiirto voidaan toteuttaa myös langattomasti. Tiedonsiirtokaapelien korvaaminen 

langattomalla yhteydellä tuokin useita etuja. Uusia kaapeleita ei tarvita enää niin paljoa 

tai ei lainkaan mahdollistaen antureiden nopeammat asennusajat ja kustannussäästöt  

materiaali ja työvoimakustannusten pienentyessä. Langaton yhteys mahdollistaa antu-

reiden lukemisen sekä kiinteältä tietokoneella että kannettavalta laitteelta kymmenien 

metrien päästä itse anturista. Langaton tiedonsiirto mahdollistaa myös anturien kiinnit-

tämisen pyöriviin tai liikkuviin laitteisiin ja laitteiden liikuteltavuus paranee (Brooks, 

2001). 

 

Langattoman tiedonsiirron käyttöönotto sisältää kuitenkin ongelmia. Käytettävä tiedon-

siirtokanava on usein aikariippuvainen. Esimerkiksi ihmisten, kulkuneuvojen ja laittei-

den liikkuminen ja siirtyminen voi aiheuttaa katkoksia yhteydessä tai huonoimmassa 

tapauksessa katkaista yhteyden kokonaan. Yhteyden muodostamisen kannalta ongel-

maksi langattomassa tiedonsiirrossa teollisuusympäristössä voi muodostua ympäristöstä 

johtuva tehon vaimentuminen ja muiden sähkölaitteiden aiheuttamat sähkömagneettiset 

häiriöt. Erityisen suuri ongelma voi olla esteistä johtuvan monitie-etenemisen aiheutta-

ma vaimennus. Ongelmaksi voi muodostua myös rajallinen tiedonsiirtokapasiteetti. On 

muistettava että siirrettävään hyötydataan lisätään  tarvittavat osoitteet ja virheentarkis-

tukseen, sekä korjaukseen tarvittavat bitit, mitkä pienentävät varsinaisen hyötydatan 

osuutta siirrettävästä kokonaisdatasta. 

 

Lyhyen kantaman radiolähettimet ovat viime vuosina yleistyneet ja korvanneet tiedon-

siirtokaapeleita useissa erilaisissa sovelluksissa. Esimerkiksi kaapeliyhteyden korvaa-

minen handsfree- ja peliohjainlaitteissa lyhyen kantaman radiolähettimillä on saavutta-

nut suuren suosion. Lyhyen kantaman radiolähetin-vastaanottimella tarkoitetaan laitetta 

jonka kantomatka on varsin lyhyt rajatun lähetystehonsa takia. Kantomatka on yleisesti 

muutamista metreistä muutamaan kilometriin. Erittäin helpoksi lyhyen kantaman lähet-

timien käytön tekee se, että niiden käyttöönottaminen ei vaadi mitään erillisiä radiolu-

pia. Lähettimiä on saatavilla useille eri taajuuskaistoille ja eri kompleksisuusasteilla. 

Tällä hetkellä tunnetuimpia lyhyen kantaman sovelluksia ovat esimerkiksi erilaiset 

Bluetooth-laitteet.  
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Työssä tarkastellaan tiedonsiirron toteuttamista radioteitse sähkökoneelle sijoitetuilta 

mitta-antureilta vastaanottimelle. Vastaanotin voi olla yhteydessä tehtaan tietoverkkoon 

tai muuhun tiedon keräämiseen tai analysointiin tarkoitettuun laitteeseen. Työssä käsi-

tellään langattoman tiedonsiirron, erityisesti lyhyen kantaman radiolähetinvastaanotti-

mien soveltamista sähkökäyttöjen kunnonvalvonnan tiedonsiirtotarpeisiin. Tavoitteena 

on selvittää tarvittavan tiedonsiirron määrää erilaisissa kunnonvalvonnan sovelluksissa, 

sekä erityisesti selvittää langattoman tiedonsiirron ongelmia ja toimintaa teollisuusym-

päristössä. Mittauksin pyritään selvittämään lyhyen kantaman laitteiden toimintaa sisäti-

loissa ja muodostamaan käsitys kuinka erilaiset esteet ja välimatka vaikuttavat laitteiden 

toimintaan.  

 

Langatonta tiedonsiirtoa on mahdollista käyttää teollisuusympäristössä muuhunkin kuin 

vain tässä käsiteltyyn kunnonvalvonnan tarvitsemaan tiedonsiirtoon. Mahdollisia koh-

teita ovat erilaiset prosessin valvontaan käytettävät anturiverkostot, tuotannossa käytet-

tävien raaka-aineiden ja lopputuotteiden seuranta ja logistiikka, robottien ohjaaminen ja 

lähiverkkopalvelut. Näitä ja muita sovelluksia on käsitelty lähteessä (Wiberg, 2001). 

 

1.3 Radioaaltojen eteneminen 
Radioaallon etenemisellä tarkoitetaan yleisesti sähkömagneettisen aallon liikkumista 

lähettimestä vastaanottimeen. Etenemistapa on riippuvainen taajuudesta, lähettimen 

etäisyydestä maanpintaan, ympäristöstä missä eteneminen tapahtuu, antennien vahvis-

tuksesta ja ilmakehän sähköisistä ominaisuuksista. Radioaaltojen etenemistapoja on 

useita; aallot voivat edetä niin sanottuna maanpinta-aaltoina tai ilmakehän muodosta-

missa aaltojohdoissa. Yksinkertaisimmillaan radioaallot etenevät suoraviivaisesti lähet-

timestä vastaanottimeen, kun lähettimen ja vastaanottimen välillä ja ympärillä on riittä-

västi avointa tilaa. Sisätiloissa radioaallot kulkevat seinien ja esteiden ansiosta useita eri 

reittejä pitkin lähettimestä vastaanottimeen. Ympäristön esteet ovat usein harmillisia 

radioaaltojen etenemisen kannalta, koska ne aiheuttavat aallon vaimentumista ja moni-

tie-etenemisestä johtuvaa vastaanotetun signaalin vääristymistä.  

 



 12  

Työssä keskitytään tutkimaan langatonta tiedonsiirtoa sähkökäyttöjen kunnonvalvon-

nassa ja etädiagnostiikassa tarvittavan tiedon siirtämiseen, jolloin ympäristön voidaan 

olettaa olevan teollisuuslaitos. On mahdotonta eritellä tarkkaan minkälainen ympäristö 

on mutta joitakin olettamuksia voidaan tehdä. Ympäristön voidaan ajatella olevan sul-

jettu rakennus, mitoiltaan jopa satoja metrejä, jossa on runsaasti metallisia rakennelmia 

ja esteitä. Tyypillinen teollisuuslaitos on usein suuri halli, joka on täynnä toimilaitteita, 

putkistoja ja säiliöitä. Tarkastellaan tämän perusteella radioaaltojen etenemistä lyhyesti 

vapaassa tilassa ja keskitytään tarkastelemaan radioaaltojen etenemistä sisätiloissa, kun 

lähettimen ja vastaanottimen etäisyydet ovat korkeintaan satojen metrien luokkaa.  

 

Vapaalla tilalla tarkoitetaan sellaista ympäristöä missä lähettimen ja vastaanottimen 

ympärillä on taajuudesta riippuen riittävästi avointa tilaa ja radiolinkkien välillä ei ole 

esteitä. Vapaassa tilassa radioaallot etenevät suoraviivaisesti lähettimestä vastaanotti-

meen. Isotrooppisella antennilla tarkoitetaan antennia joka säteilee tehoa tasaisesti kaik-

kiin suuntiin. Pistemäisestä säteilylähteestä säteilevä teho etenee pallomaisesti ympäris-

töönsä.  Normaalisti antenni kuitenkin säteilee tehoa eri tavalla eri suuntiin. Tämä il-

moitetaan suunnasta riippuvalla suureella antennivahvistuksella G. Antennit ovat resi-

prookkisia eli ne vastaanottavat tehoa samalla lailla kuin lähettävätkin, näin ollen vah-

vistus huomioidaan myös vastaanottavassa antennissa.  

 

Vapaassa tilassa vastaanotettu teho Pr voidaan ilmaista Friisin yhtälön mukaisesti:  

p

rtt
r L

GGPP = ,   (1.3.1) 

missä lähetettävää tehoa ilmaistaan Pt:llä. Vastaavasti Gt on lähettimen antennin vahvis-

tus ja Gr on vastaanottimen antennin vahvistus. Vapaan tilan vaimennus Lp on vastaan-

otetun ja lähetetyn tehon suhde toisiinsa ja aiheutuu tehon leviämisestä pallomaisesti 

ympäristöön isotrooppisen antennin tapauksessa, kuten edellä mainittiin.  
2

p
π4







=
λ
dL    (1.3.2) 

Yhtälö 1.3.1 voidaan ilmaista desibelien avulla seuraavasti. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )dBdBdBdBdB ptrtr LGGPP −++=  (1.3.3) 
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Yhtälö 1.3.3 on olennainen määritettäessä linkkiyhteyden toimivuutta. Jotta yhteys saa-

daan toimimaan on yhtälön oikea puoli oltava suurempi kuin vastaanottimen herkkyys. 

Vastaanottimen herkkyydellä tarkoitetaan parametria, joka ilmaisee pienimmän mahdol-

lisimman signaalin tason vastaanottimen terminaaleissa, jolla vastaanotin kykenee tul-

kitsemaan sanoman. Vastaanottimen herkkyyteen vaikuttavat muun muassa vastaanot-

timen rakenne, käytetty modulaatio ja tiedonsiirtonopeus. Yhtälöt 1.3.1 ja 1.3.3 eivät ota 

huomioon kaikkia radiotiedonsiirtoon liittyviä asioita kuten esteiden ja monitie-

etenemisen aiheuttamaa vaimennusta. Myöskään kohinaa, häiriötä tai kentänvoimak-

kuuden vaihtelua esimerkiksi ihmisten liikkumisen takia ei ole huomioitu (Haykin, 

2004). Näitä seikkoja käsitellään jatkossa tarkemmin.  

 

Vapaan tilan eteneminen on mahdollista vain jos lähettimen ja vastaanottimen lähellä tai 

niiden välisellä yhteysjanalla ei ole yhteyttä häiritseviä esteitä. Häiritsevien esteiden 

määrittäminen voi olla vaikeaa, mutta voidaan osoittaa että yhteyttä voidaan tarkastella 

vapaan tilan etenemisyhtälöillä mikäli ensimmäinen Fresnelin vyöhyke on vapaa esteis-

tä. Jos alueen sisälle jää esteitä on ne huomioitava kentän laskemisessa. Ensimmäinen 

Fresnelin vyöhyke on pyörähdysellipsoidi, jonka polttopisteet ovat yhteysvälin päätepis-

teet A ja B, kuten on esitetty kuvassa 1.3.1.  Fresnelin vyöhyke voidaan laskea yhtälöllä.  

21

21

dd
ddb

+
=

λ    (1.3.4) 

Yhtälössä 1.3.4 d1 ja d2 ovat etäisyydet lähettimestä ja vastaanottimesta siihen fresnellin 

vyöhykkeen kohtaan minkä säde halutaan laskea. Fresnelin vyöhykkeen läpimitta on 

suurin yhteysjanan puolivälissä (Lindell, 1993). 

 

d d
A B

bmax

1 2

br r
1 2

 
Kuva 1.3.1. Fresnelin vyöhyke on pyörähdysellipsoidi, jonka polttopisteet ovat yhteysvälin päätepisteet A 

ja B (Lindell, 1993). 
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Teollisuusympäristöä kuvattiin aiemmin suljettuna tilana, missä on useita johtavia pin-

toa ja esteitä. Tämä aiheuttaa sen että radioaaltojen etenemistä ei voida tarkastella aino-

astaan vapaan tilan etenemisperusteilla. Esteet aiheuttavat radioaaltojen vaimentumista, 

heijastumista, sirontaa ja diffraktiota. Radioaallon kohdatessa aallonpituutta suuremman 

johtavan pinnan tapahtuu heijastuminen. Sirontaa tapahtuu kun etenevä radioaalto koh-

taa aallonpituuden tai sitä pienemmän hiukkasen, mistä teho siroaa ympäristöönsä. Esi-

merkiksi ilmakehän hiukkaset aiheuttavat sirontaa. Diffraktiolla taas tarkoitetaan radio-

aallon taipumista sen kohdatessa esteen tai raon. Heijastuminen, sironta ja diffraktio 

mahdollistavat yhteyden vaikka lähettimen ja vastaanottimen välillä ei olisikaan suoraa 

näköyhteyttä. Heijastumisen ja diffraktion vaikutuksia voidaan etukäteen arvioida, mut-

ta sironnan arvioiminen on vaikeaa ja se voi mahdollistaa yhteydet, mitkä eivät heijas-

tumisen ja diffraktion ansiostakaan olisi mahdollisia (Andersen, 1995). Kuvassa 1.3.2 

on havainnollistettu radioaaltojen etenemistapoja sisätiloissa. Aallot voivat siis heijastua 

seinistä, sirota esimerkiksi ilmakehän hiukkasista tai taipua isommista esteistä.  

 

 
Kuva 1.3.2. Radiosignaalin etenemistavat sisätiloissa, heijastuminen, sironta ja diffraktio. 

 

Edellä kuvatuista asioista johtuva monitie-eteneminen aiheuttaa vastaanotetun signaalin 

tehon vaihtelua. Vastaanotettu signaali on eri reittejä kulkevien signaalien summa vas-

taanotinantennissa. Riippuen ympäristöstä ovat eri reittejä kulkeneet signaalit kokeneet 
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aikamuutoksen suoraa reittiä kulkeneeseen signaalin verrattuna. Johtuen etenemisreitti-

en pituuseroista voi vastaanotettu signaali olla suurestikin muuttunut. Tätä havainnollis-

taa kuva 1.3.3, jossa on kuvattu eri reittejä A ja B kulkeneiden signaalien summautumi-

nen vastaanottopäässä. Kuvassa on esitetty konstruktiivinen ja destruktiivinen interfe-

renssi. 

 

A

B

Konstruktiivinen interferenssiDestruktiivinen interferenssi

Vastaanotettu
signaali  
Kuva 1.3.3. Eripituisia reittejä A ja B etenevä signaali, saattaa aiheuttaa vastaanottopäässä tehon kon-

struktiivista tai destruktiivistä interferenssiä, riippuen reittien pituuserosta. 
 

Toinen monitie-etenemisen aiheuttama ongelma on ISI (Intersymbol interference) eli 

symbolien välinen keskinäisinterferenssi. Tämä aiheutuu kun monitie-etenemisestä joh-

tuen pidempää reittiä kulkenut symboli saapuu vastaanottimeen kun lyhyempää reittiä 

on saapunut jo järjestyksessä toinen symboli. Näin edellinen ja uusi symboli menevät 

päällekkäin vastaanottimessa. Erityisen ongelmallista tämä on käytettäessä kapeakais-

taista modulointia ja suuria datanopeuksia (Haykin, 2004). Ongelma voidaan ratkaista 

käyttämällä vastaanottimessa ohjelmoitavaa equalisaattoria, joka korjaa vääristymän. 

Equalisaattori voidaan ohjelmoida lähettämällä jokin tietty sekvenssi, jonka vastaanotin 

tuntee ja jonka perusteella se voi adaptoitua monitie-etenemisen aiheuttamiin viipeisiin. 

Equalisaattorin sisällyttäminen vastaanottimeen on kuitenkin ongelmallista ja usein tyy-

dytään estämään monitie-etenemisen haittoja käyttämällä sopivaa modulaatiota. Toinen 

vaihtoehto on pienentää tiedonsiirtonopeutta, mutta tämä ei ole aina mahdollista. 

 

Tehon vaihtelua vastaanottopäässä aiheuttavat myös ympäristön satunnaiset vaihtelut, ja 

mobiililaitteen ollessa kyseessä, mobiililaitteen liikuttamisesta johtuva radioaaltojen 

kulkureitin muuttuminen. Lyhyen kantaman lähettimien tapauksessa sisätiloissa vas-

taanotetun tehon huojuntaa aiheuttavat myös ihmiset ja ajoneuvot. Kuvassa 1.3.4 on 

esitetty esimerkki vastaanotetun tehon huojunnasta kun lähetin ja vastaanotin on sijoi-
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tettu huoneeseen ja vastaanottimesta noin kahden metrin päässä liikkuu kolme ihmistä 

mittauksen aikana. Lähettimen ja vastaanottimen etäisyys mittauksessa on noin 8 metriä 

ja käytetty taajuus on 2,4 GHz (Wysocki, 2000).  

 

 
Kuva 1.3.4. Esimerkki vastaanotetun signaalitason huojunnasta, kun vastaanottimen läheisyydessä liikkuu 

ihmisiä (Wysocki, 2000). 

 

Radioyhteyden toimintaan vaikuttavat myös ympäristön kohina ja häiriöt. Kohina voi 

olla luonnollista tai keinotekoista. Luonnollista kohinaa aiheutuu varauksen kuljettajien 

lämpökohinasta ja antennin sieppaamasta ympäristön luonnollisesta taustakohinasta. 

Keinotekoista kohinaa tehtaissa aiheuttavat ainakin induktiokuumentimet, hitsauslaitteet 

ja muoviliitoslaitteet. Tutkimukset osoittavat että nämä häiriölähteet säteilevät melko 

alhaisilla taajuuksilla ja häiriöt ovat verrattain pieniä yli gigahertsin taajuuksilla 

(Rappaport2, 1989). Häiriöitä aiheuttavat myös toiset samalla taajuusalueilla toimivat 

lähettimet.  

 

Claude Shannonin teoreeman mukaisesti Gaussisesti jakautunutta kohinaa sisältävän 

radiokanavan kapasiteetti voidaan määrittää seuraavasti: 







 +=

N
SBC 1log2  bittiä/s  (1.3.5) 

Yhtälössä C on tiedonsiirtokanavan kapasiteetti, B on tiedonsiirtokanavan kaistanleve-

ys, S/N on signaalin tehon suhde kohinan tehoon. Yhtälö määrittelee siis maksimitie-
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donsiirtonopeuden millä tietoa voidaan lähettää kanavan yli, niin että on olemassa jokin 

koodaustapa millä tieto voidaan siirtää virheettömästi.  

 

Edellä mainittujen asioiden perusteella voidaan luoda ympäristöstä fysikaalinen malli, 

joka ottaa huomioon kaikki esteiden ja ympäristön aiheuttamat radioaallon etenemiseen 

vaikuttavat tekijät. Tällaisen mallin luominen on työlästä ja laskenta vaatii tehokkaan 

tietokoneen. Simulointi suoritetaan tietokoneella käyttäen hyväksi esimerkiksi sädeteo-

riaa missä ajatellaan tehon lähtevän antennista avaruuteen ohuita vuoputkia pitkin. Näin 

jokaisen vuoputken reitti voidaan laskea erikseen ja vastaanottopäässä summataan näi-

den vuoputkien kuljettama teho (Haykin, 2004).  

 

Toinen laskennallisesti huomattavasti yksinkertaisempi tapa on tarkastella asiaa tilastol-

lisesti. Tilastollisia malleja on toteutettu useita erilaisiin ympäristöihin ja tiloihin. Esi-

merkiksi sisätiloissa radioaaltojen vaimenemista voidaan tarkastella seuraavan yksinker-

taisen mallin avulla.  

( ) ( ) ( ) ( )∑∑
==

++







+=

Q

q

P

p

n

qp
d
dL

110
10p FAFWAFlog10dBdB β  (1.3.6) 

Yhtälössä d on etäisyys lähettimen ja vastaanottimen välillä, d0 on nimellinen referens-

sietäisyys ja n on etenemisvaimennuskerroin. WAF(p) (wall attenuation factor) on sei-

nän vaimennustekijä, FAF(q) (floor attenuation factor) on lattian vaimennustekijä. 

Muuttujat p ja q ovat seinien ja lattioiden lukumäärät lähettimen ja vastaanottimen väli-

sellä yhteydellä. Muuttuja β ilmaisee häviöt, jotka ovat riippuvaisia taajuudesta. Tällai-

sen tilastollisen menetelmän käyttö on huomattavasti yksinkertaisempaa kuin tarkan 

fysikaalisen mallin käyttäminen. Tilastollinen malli ei kuitenkaan ole kovin tarkka kos-

ka kaikkia  yhteyteen vaikuttavia asioita ei voida ottaa huomioon. Esimerkiksi yllä ku-

vatun kaltainen tilastollinen malli ei ota huomioon etenemisvaimennuskertoimen riip-

puvuutta etäisyydestä, radioaallon tulokulmaa seinään joka vaikuttaa WAF:iin, eikä sitä 

jos lähetin sijaitsee rakennuksen ulkopuolella (Haykin, 2004). On myös huomattava että 

malli ei ota huomioon lainkaan monitie-etenemistä ja siitä aiheutuvia asioita.   

 

Radioaaltojen etenemistä eri taajuuksilla erilaisissa ympäristöissä on tutkittu laajalti. 

Tutkimuksia on tehty erilaisissa ympäristöissä, toimistotiloissa, sairaaloissa, tehtaissa, 



 18  

voimalaitoksissa ja kaivoksissa, sekä tunneleissa. Sisätiloissa kapeakaistaisen signaalin 

on havaittu olevan taajuusriippuvainen siten että taajuuden kasvaessa seinien, lattioiden 

ja huonekalujen aiheuttama vaimennus kasvaa. Näin ollen myös kantavuus pienenee 

taajuuden kasvaessa. Sen sijaan ympäristöissä joiden voidaan ajatella muodostavan aal-

toputkia, kuten käytävien ja tunneleiden, taajuuden kasvaessa vaimennus pienenee 

(Molkdar, 1991). Tässä on lyhyesti esitetty muutama julkaisu missä mittauksin on tut-

kittu radioaaltojen etenemistä eri taajuuksilla tai eri ympäristöissä. Radioaaltojen ete-

nemistä taajuudella 1,3 GHz  viidessä erilaisessa teollisuuslaitoksessa on mitattu läh-

teessä (Rappaport1, 1989). Radioaaltojen etenemistä sisätiloissa ja teollisuuslaitoksissa 

on käsitelty myös seuraavissa lähteissä (Kjesbu, 2000), (Hashemi, 1993),(Bertoni, 

1995). Radioaaltojen etenemistä tunneleissa ja kaivoksissa on käsitelty seuraavissa läh-

teissä (Zhang, 2003), (Zhang, 2001). 

 

1.3.1 Antennien parametrit 

Antennit ovat merkittävässä roolissa radioyhteyden toiminnan kannalta. Seuraavaksi 

esitellään muutamat tärkeät perusasiat antenneista. Aikaisemmin mainittiin tärkeänä 

seikkana että antennit ovat resiprookkisia eli niiden ominaisuudet ovat symmetrisiä lä-

hetyksessä ja vastaanotossa. Isotrooppinen antenni säteilee tehon pallomaisesti ympäris-

töönsä, mutta useimmat reaalimaailman antennit säteilevät tehoa eri lailla eri suuntiin. 

Kuvassa 1.3.5 on esitetty dipoliantennin ja isotrooppisen säteilijän kaksiulotteiset sätei-

lykuviot. Kuten kuvasta havaitaan dipoliantennin säteilyvoimakkuus on suunnasta riip-

puvainen. Säteilykuvio kuvaa siis antennin säteilemän tai vastaanottaman kentänvoi-

makkuuden E tai tehotiheyden P antenniin sidotun pallokoordinaatiston suhteen. Sätei-

lykuvio on kolmiulotteinen, mutta yleensä se esitetään kaksiulotteisena jonkin tason 

mukaan piirrettynä. Antennin suuntaavuudella D kuvataan sitä kuinka paljon antenni 

säteilee tiettyyn suuntaan verrattuna teoreettiseen ympärisäteilevään antenniin. Antennin 

vahvistus G on taas sama kuin antennin suuntaavuus, mutta siinä huomioidaan myös 

antennin hyötysuhde k, kuten on esitetty yhtälössä 1.3.7.  

kDG =     (1.3.7) 

Antennin polarisaatio kertoo siitä lähtevän sähkömagneettisen säteilyn sähkökentän 

suunnan. Polarisaatio voi olla pysty-, vaaka- tai ympyräpolarisaatio. Mikäli lähettävä ja 

vastaanottava antenni ovat erilailla polarisoitu, aiheutuu tästä polarisaatiohäviöitä. An-
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tennin impedanssi on tärkeä sovitettaessa antennia radiolähettimeen tai syöttöjohtoon. 

Jos lähetin on suunniteltu 50 ohmin kuormalle on antennin impedanssin oltava 50 oh-

mia, jotta saadaan maksimaalinen teho antenniin. Antennin impedanssi vaihtelee käytet-

tävän antennityypin mukaan ja esimerkiksi neljännesaallon pituisella monopoliantennil-

la maataso ja etäisyys maatasosta määrittävät antennin impedanssin (Kraus, 2002).  

 

Tässä työssä ei keskitytä tarkastelemaan antenneja kovinkaan tarkasti aiheen laajuuden 

vuoksi. Voidaan kuitenkin todeta, että yleisesti lyhyen kantaman radiolähettimissä käy-

tetään ulkoisia dipoli- ja monopoliantenneja. Tai mikäli antenni on tarkoitus saada hy-

vin pieneksi on vaihtoehtona erilaiset piirilevylle työstetyt antennirakenteet tai keraami-

set antennikomponentit.  

a) Dipoliantenni b) Isotrooppinen säteilijä

antenni

 
Kuva 1.3.5 Dipoliantennin ja pistemäisen isotrooppisen säteilijän kaksiulotteiset säteilykuviot. 

 

1.3.2 Modulointi, koodaus ja radiokanavan monikäyttötekniikat 

Modulaatio määritellään yleisesti prosessiksi missä kantoaallon jotain ominaisuutta 

muutetaan hyötysignaalin sisältämän informaation perusteella. Lähettimessä modulaat-

tori moduloi signaalin ja vastaanottimessa demodulaattori palauttaa eli demoduloi mo-

duloidusta signaalista hyötysignaalin. Modulaatiota langattomassa tiedonsiirrossa käyte-

tään kolmeen eri asiaan.  

1. Modulaation avulla signaali voidaan siirtää halutulle taajuudelle.  

2. Modulaatio tarjoaa keinon jolla hyötysignaalin sisältämä informaatio voidaan 

muokata muotoon joka on vähemmän altis siirtotien kohinalle ja häiriöille, sekä 

monitie-etenemisen aiheuttamille ongelmille. 

3. Modulaatio mahdollistaa  monikäyttötekniikat, eli langattoman kanavan jakami-

sen usean käyttäjän kesken. 
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Modulointitekniikoita on kehitetty useita. Nämä voidaan jakaa lineaarisiin ja epälineaa-

risiin, sekä analogisiin ja digitaalisiin modulointitekniikoihin. Digitaalisia perusmodu-

lointitekniikoita ovat ASK (Amplitude Shift Keying), FSK (Frequency Shift Keying) ja 

PSK (Phase Shift Keying). Nämä perustuvat ASK:ssa kantoaallon amplitudin, FSK:ssa 

taajuuden ja PSK:ssa vaiheen muuttamiseen binäärisen informaatiosignaalin mukaisesti.  

Modulointitekniikat kuten BPSK (Biphase Shift Keying), QPSK (Quadrature Phase 

Shift Keying), QAM (Quadrature Amplitude Modulation) ja OFDM (Orthogonal Fre-

quency Multiplexing) mahdollistavat kaistan tehokkaamman käytön ja parantavat in-

formaation alttiutta siirtotien häviöille ja häiriöille. 

 

Radiokanavan monikäyttötekniikat mahdollistavat langattoman kanavan jakamisen use-

an käyttäjän kesken. Kanavanjakotekniikat voidaan jakaa neljään erityyppiseen moni-

käyttötekniikkaan. Nämä ovat: 

1. TDMA (Time-division multiple access) aikajakokanavointi 

2. FDMA (Frequency-division multiple access) taajuusjakokanavointi 

3. CDMA (Code-division multiple access) koodijakokanavointi 

4. SDMA (Space-division multiple access) tilajakokanavointi 

 

Aikajakokanavoinnissa kukin käyttäjä saa radiokanavan vuorotellen käyttöönsä tietyksi 

ajanhetkeksi. Eli siirtokanava jaetaan aikaviipaleisiin, jotka jaetaan kanavan käyttäjien 

kesken. Taajuusjakokanavoinnissa kukin käyttäjä saa käyttöönsä oman taajuuskaistan, 

jolloin kukin lähetettävä signaali moduloidaan omalle taajuuskaistalleen. Eli tiedonsiir-

rossa käytettävä taajuusalue jaetaan taajuusviipaleisiin, jotka jaetaan kanavan käyttäjien 

kesken. Koodijakokanavoinnissa käytetään koko käytössä oleva taajuusalue ja kaikki 

aikaviipaleet. Koodijakokanavointi voidaan edelleen jakaa FHSS (Frequency hopping 

spread spectrum) eli taajuushyppelyhajaspektritekniikkaan ja DSSS (Direct sequence 

spread spectrum) eli suorasekvenssihajaspektritekniikkaan. Taajuushyppelytekniikassa 

lähettäjä ja vastaanottaja hyppivät kanavalta toiselle jonkin tietyn hyppelyalgoritmin 

mukaisesti. Jokaisella kanavalla lähetetään tietty määrä dataa ennen seuraavalle kana-

valle vaihtamista. Suorasekvensointitekniikassa informaation sisältämä signaali levite-

tään koko taajuusalueelle kertomalla sitä määrätyllä sekvenssillä. Tilajakokanavointi 
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voidaan toteuttaa käyttäen suuntaavia antenneja. Siinä tiedonsiirtokanavan käyttäjät 

käyttävät samaa taajuutta, mutta eivät häiritse toisiaan, koska tila missä tiedonsiirto ta-

pahtuu on jaettu käyttäjille käyttämällä suuntaavia antenneja.  

 

Toisin kuin modulointi mikä tehdään signaalille, koodaus tehdään digitaalisen datan 

diskreeteille symboleille. Koodaus mahdollistaa, samoin kuin modulointi, informaation 

välittämisen virheettömämmin siirtotien häiriöistä ja kohinasta riippumatta. Koodauk-

sella voidaan myös salata siirrettävä tieto. Langattomassa tiedonsiirrossa koodausta käy-

tetään hyvin usein virheellisen tiedon havaitsemiseen ja korjaamiseen. Virheentunnistus 

ja -korjaus tapahtuu lisäämällä siirrettävään informaatioon ylimääräisiä tarkistusbittejä. 

Näiden avulla voidaan havaita jos tiedonsiirrossa on tapahtunut virheitä, ja riippuen 

käytetystä tekniikasta jopa korjaamaan ne, tai pyytämään virheellisen datan uudelleen 

lähettämistä. Virheen hallinta kasvattaa tiedonsiirron määrää ja lisää järjestelmän komp-

leksisuutta, mutta mahdollistaa luotettavamman tiedonsiirron laitteiden välillä (Haykin, 

2004).  

 

1.4 Lyhyen kantaman radiotekniikat 
Kuten kappaleessa 1.2 mainittiin, lyhyen kantaman radiolähettimellä tarkoitetaan laitet-

ta, jonka kantomatka on varsin lyhyt rajatun lähetystehonsa takia. Kantomatka on ylei-

sesti muutamista metreistä muutamaan kilometriin. Tehonkulutus laitteilla on yleisesti 

kymmenestä milliwatista kymmeniin milliwatteihin. Lyhyen kantaman radiolähetin-

vastaanottimia on saatavilla useita erilaisia; yksinkertaisia pelkän radiopiirin sisältäviä 

laitteita ja monimutkaisempia mikro-ohjaimen ja liikennöintiprotokollan sisältäviä lait-

teita sekä näiden välimuotoja. Tiedonsiirtonopeus käytetystä taajuudesta, liikennöinti-

protokollasta ja laitteesta riippuen vaihtelee kilotavuista muutamiin megatavuihin se-

kunnissa. 

1.4.1 Lupakäytäntö ja standardointi 

Tässä diplomityössä käsitellään lupavapaita lyhyen kantaman radiolähetin-

vastaanottimia, joita koskevat säädökset ovat maakohtaisia ja vaihtelevat alueellisesti. 

Yleisesti ottaen laitteille on määritelty sallitut taajuusalueet, lähetystehot, kanavavälit ja 

toimintasuhteet. Seuraavaksi käydään läpi Euroopan unionissa ja Suomessa vallitsevat 

lainsäädännöt ja määräykset. 
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Radiolaitteiden toimintaa Euroopan unionissa säädellään direktiivillä 1999/5/EY (direk-

tiivi radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta 

tunnustamisesta, R&TTE -direktiivi). R&TTE -direktiiviä sovelletaan radiolähettimiin, 

-vastaanottimiin ja niiden yhdistelmiin. Direktiivi ei kuitenkaan koske kaikkia radiolä-

hettimiä, mutta kattaa tässä diplomityössä läpikäydyt tekniikat ja laitteet. Taajuuksien 

standardoinnista vastaa CEPT:in (European Conference of Postal and Telecommunica-

tions Administrations) alainen ECC (Electronic Communications Committee). ECC:n 

suositusten ja säädösten julkaisusta vastaa ERO (European Radiocommunication Offi-

ce). Ote ERO:n suosituksesta ERO 70-03 (annettu huhtikuussa 2004) lyhyen kantaman 

laitteille on taulukossa 1.4.1. Taulukossa on lyhyesti käyty läpi tässä diplomityössä esi-

tettyjen tekniikoiden käyttämät taajuuskaistat ja esitetty niitten käyttöön liittyvät määrä-

ykset ja rajoitukset. Lisäksi ERO ylläpitää EFIS (ERO Frequency Information System) -

taajuustietokantaa, johon on syötetty tiedot usean Euroopan maan radiotaajuuksien käy-

töstä. Tietokannasta voidaan tehdä hakuja esimerkiksi tietyn taajuuskaistan perusteella 

(ERO).  
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Taulukko 1.4.1 ERO:n asettamat taajuuskaistat lupavapaille lyhyenkantaman radiolähettimille ja niille 

määrätyt rajoitukset. 

Taajuuskaista Teho/Magneetti-
kenttä 

Toimintasuhde Kanavaväli Muuta 

6765-6795 kHz 
 

42 dBµA/m at 10m Ei rajoitusta Ei  

13,553-13,567 
MHz 

42 dBµA/m at 10m Ei rajoitusta   

26,957-27,283 
MHz 

42 dBµA/m at 10m  
10 mW ERP 

Ei rajoitusta   

40,660-40,700 
MHz 

10 mW ERP Ei rajoitusta   

433,050-434,790 
MHz 

10 mW ERP <10 %   

433,050-434,790 
MHz 

1 mW ERP Up to 100 %  Lähettimen lähetteen 
tehotiheys oltava alle 
–13 dBm/10 kHz 

434,040-434,790 
MHz 

10 mW ERP Up to 100 %   

868,000-868,600 
MHz 

25 mW ERP <1,0%   

868,700-869,200 
MHz 

25 mW ERP <0,1%   

869,300-869,400 
MHz 

10 mW ERP Ei rajoitusta   

869,400-869,650 
MHz 

500 mW ERP <10%   

869,700-870,000 
MHz 

5 mW ERP Up to 100 %   

2400-2483,5 MHz 10 mW EIRP Ei rajoitusta   
5725-5785 MHz 25 mW EIRP Ei rajoitusta   
24,00-24,25 GHz 100 mW EIRP Ei rajoitusta   
61,0-61,5 GHz 100 mW EIRP Ei rajoitusta   
122-123 GHz 100 mW EIRP Ei rajoitusta   
244-246 GHz 100 mW EIRP Ei rajoitusta   
138,2-138,45 
MHz 

10 mW ERP <1,0 %   

 

Suomessa Viestintävirasto ohjaa radiotaajuuksien käyttöä. R&TTE -direktiivi on saatet-

tu radiolaitteiden osalta voimaan radiolailla 1015/2001 ja viestintäviraston määräyksellä 

1B/2001 M. Yleiset lyhyen kantaman radiolähettimet ovat lupavapaita Suomessa tietyin 

rajoituksin. Viestintäviraston antama määräys 15 (Viestintävirasto), määrittelee tar-

kemmin yleisten lyhyenkantaman radiolähettimille määritellyt taajuuskaistat ja niille 

asetetut erikoisrajoitukset. Taulukossa 1.4.2 on Viestintäviraston antama määräys Suo-

messa käytettäville yleisille lyhyen kantaman radiolähettimille. Rajoituksia on asetettu 

käytettävälle lähetysteholle, kanavasuhteelle ja toimintasuhteelle. Lisäksi on määritelty 

että puhe- ja muut yleiset lyhyen kantaman audiosovellukset sekä videosovellukset ovat 

sallittuja vain yli 2,4 GHz:n taajuuksilla.  
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Viestintäviraston määräys 15 kattaa myös muita lupavapaita tekniikoita. Laajakaistaisil-

le datansiirtolaitteille (mm. WLAN ja HIPERLAN) on määritetty erikseen taajuuskais-

tat ja etätunnistuslaitteille (RFID) on myös määritetty erikseen taajuuskaista. Nämä taa-

juuskaistat on esitetty taulukossa 1.4.3. On huomioitava että etätunnistuslaitteita on saa-

tavilla ja voi vapaasti käyttää myös taulukossa 1.4.2 olevilla taajuuskaistoilla jos määri-

tetyt säädökset täyttyvät.   

 
Taulukko 1.4.2. Suomessa lupavapaille yleisille lyhyen kantaman radiolähettimille säädetyt taajuuskaistat 

ja niille asetetut rajoitukset (Viestintävirasto). 

Taajuuskaista Teho Toimintasuhde Kanavaväli Muuta 
26,825 MHz ≤100 mW ERP Ei rajoitusta 10 kHz 
26,845 MHz ≤100 mW ERP Ei rajoitusta 10 kHz 
26,865 MHz ≤100 mW ERP Ei rajoitusta 10 kHz 
26,885 MHz ≤100 mW ERP Ei rajoitusta 10 kHz 
26,905 MHz ≤100 mW ERP Ei rajoitusta 10 kHz 
26,925 MHz ≤100 mW ERP Ei rajoitusta 10 kHz 
26,935 MHz ≤100 mW ERP Ei rajoitusta 10 kHz 
26,945 MHz ≤100 mW ERP Ei rajoitusta 10 kHz 
26,995 MHz ≤100 mW ERP Ei rajoitusta 10 kHz 
27,045 MHz ≤100 mW ERP Ei rajoitusta 10 kHz 
27,095 MHz ≤100 mW ERP Ei rajoitusta 10 kHz 
27,145 MHz ≤100 mW ERP Ei rajoitusta 10 kHz 
27,195 MHz ≤100 mW ERP Ei rajoitusta 10 kHz 
27,255 MHz ≤100 mW ERP Ei rajoitusta 10 kHz 
40,660-40,790 MHz ≤100 mW ERP Ei rajoitusta  

Lähettimen teho ≤500 
mW ja integraaliantenni-
laitteiden efektiivinen 
säteilyteho ≤100 mW 
ERP. 

138,200-138,450 MHz ≤500 mW ERP ≤10%   
433,050-434,790 MHz ≤25 mW ERP ≤10%   
433,050-434,790 MHz ≤1 mW ERP Ei rajoitusta  Lähettimen lähetteen 

tehotiheys oltava alle –13 
dBm/10 kHz 

434,040-434,790 MHz ≤10 mW ERP Ei rajoitusta Enintään 25 
kHz 

 

468,200 MHz ≤500 mW ERP Ei rajoitusta  Lähettimen teho ≤500 
mW. Kokonaiskaistanle-
veys enintään 25 kHz 

868,000-868,600 MHz ≤25 mW ERP ≤1%   
868,700-869,200 MHz ≤25 mW ERP ≤0,1%   
869,300-869,400 MHz ≤10 mW ERP Ei rajoitusta 25 kHz  
869,400-869,650 MHz ≤500 mW ERP ≤10% 25 kHz Taajuusaluetta voidaan 

käyttää yhtenä kanavana 
nopeaan datasiirtoon. 

869,700-870,000 MHz ≤5 mW ERP Ei rajoitusta   
2400,00-2483,50 MHz ≤10 mW EIRP Ei rajoitusta   
5725-5875 MHz ≤25 mW EIRP Ei rajoitusta   
24,00-24,25 GHz ≤100 mW EIRP Ei rajoitusta   
61,00-61,50 GHz ≤100 mW EIRP Ei rajoitusta   
122-123 GHz ≤100 mW EIRP Ei rajoitusta   
244-246 GHz ≤100 mW EIRP Ei rajoitusta   
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Taulukko 1.4.3. Suomessa lupavapaille laajakaistaisille datasiirtolaitteille ja etätunnistuslaitteille määrite-

tyt taajuuskaistat ja niille asetetut rajoitukset (Viestintävirasto). 

Taajuuskaista Teho Toimintasuhde Kanavaväli Muuta 
Datasiirtolaitteet Muussa kuin taajuuskaistalla 5150 - 5250 MHz toimivassa laitteessa on oltava 

automaattinen tehonsäätö (vähintään 3 dB tehonalennus) ja dynaaminen 
kanavanvalinta (vähintään 14 kanavaa tai 330 MHz). 
 

2400-2483,5 MHz ≤100 mW EIRP    
5150-5350 MHz ≤200 mW EIRP   Saa käyttää aino-

astaan sisätiloissa 
5470-5725 MHz ≤1 mW EIRP    
Etätunnistuslaitteet     
2446-2454 MHz ≤500 mW EIRP   Efektiivinen sätei-

lyteho ≤4 W EIRP 
ainoastaan sisäti-
loissa ja toimin-
tasuhde 
oltava ≤15 %. 
 

 

1.4.2 Olemassa olevat tekniikat 

Tässä kappaleessa esitellään lyhyesti yleisimmät standardisoidut lyhyen kantaman ra-

diotekniikat ja käydään läpi muutama tulossa oleva tekniikka. Lisäksi esitellään lyhyesti 

GSM/GPRS, joka ei kuulu lyhyen kantaman radiotekniikoiden joukkoon, mutta se so-

veltuu joustavasti käyttöön tietyissä sähkökäyttöjen kunnonvalvonnan ja etädiagnostii-

kan sovelluksissa ja niiden tarvitsemassa tiedonsiirrossa. Tällä hetkellä ehdottomasti 

yleisimmät lyhyen kantaman radiotekniikat ovat Bluetooth ja IEEE 802.11, jotka mo-

lemmat toimivat samalla 2,45 gigahertsin niin kutsutulla ISM (Industry Scientific and 

Medical) -kaistalla. HiperLAN1/2 on periaatteeltaan IEEE 802.11:in mukainen, mutta ei 

ole saavuttanut vastaavanlaista suosiota. Zigbee on voimakkaasti markkinoille tuleva 

uusi tekniikka, jonka etuina esimerkiksi Bluetoothiin verrattuna on lähetin-

vastaanottimien edullisuus ja pieni tehonkulutus. Zigbeen sovelluskohteena on eritoten 

erilaiset anturiverkot. Tulevaisuuden tekniikoista käydään läpi lyhyesti UWB-tekniikka.   

 

Bluetooth (IEEE 802.15.1) on vuonna 1994 alkunsa saanut projekti, joka alun perin on 

suunniteltu liittämään oheislaitteita kannettaviin laitteisiin ja korvaamaan kaapelointeja. 

Bluetooth toimii 2,4 GHz:in taajuusalueella. Tämä ISM-kaista (Industry, Scientific and 

Medical) on käytössä lähes koko maailmassa, ainoastaan erilaisia tehorajoituksia saattaa 

ilmetä. Saavutettava maksimi tiedonsiirtonopeus on 1 Mbps, josta osa on varattu äänen-

siirtoon. Datan maksimitiedonsiirtonopeus on 723 kbps kahden Bluetooth-laitteen välil-
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lä. Bluetooth käyttää hyväkseen FHSS-tekniikkaa (frequency hopping spread spectrum), 

missä informaatio lähetetään vuorotellen eri taajuuksilla. Bluetooth-laitteet luokitellaan 

käytetyn lähetystehon perusteella kolmeen eri luokkaan. Näistä tehokkaimpia ovat luo-

kan yksi laitteet, joiden maksimi lähetystehoksi on määritetty 20 dBm, millä saavutetta-

va tiedonsiirtoyhteys on noin 100 metriä avoimessa tilassa. Teholuokan kaksi Blue-

tooth-laitteiden lähetysteho on 4 dBm ja kantama noin 10 metriä. Luokan kolme laittei-

den lähetysteho 0 dBm ja kantama noin metrin luokkaa. Bluetooth-laitteiden merkittä-

vin käyttötarkoitus on langattoman tiedonsiirtoyhteyden muodostaminen kahden laitteen 

välille, mutta useampi Bluetooth-laite voi muodostaa myös maksimissaan kahdeksan 

laitteen pico-verkkoja, jotka taas voivat muodostaa suurempia scatter-verkkoja. Kuvassa 

1.4.1 havainnollistetaan kuinka kaksi pico-verkkoa muodostaa yhden scatter-verkon. 

Pico-verkot ovat toisiinsa yhteydessä yhden orja-laitteen avulla, joka on yhteydessä 

molempien verkkojen isäntä laitteisiin.(Bilstrup, 2000), (Sairam, 2002).   

 

isäntä A

isäntä B

orja 1

orja 2

orja 1
orja 3

 
Kuva 1.4.1. Kaksi pico-verkkoa muodostavat yhdessä scatter-verkon yhden bluetooth laitteen välityksel-

lä, joka toimii molemmissa pico-verkoissa orjana. 

 

WLAN on nimi, jota käytetään pääasiassa standardin IEEE 802.11 (a,b,g) yhteydessä. 

Käytettävät taajuuskaistat ovat 2,4 GHz (IEEE 802.11b ja IEEE 802.11g)  ja 5,4 GHz 

(IEEE 802.11a). Tiedonsiirtonopeudet ovat vastaavasti 11Mbps (802.11b) ja 54 Mbps 

(802.11a ja 802.11g). IEEE 802.11 sisältää tuen sekä DSSS-tekniikalle että FHSS-

tekniikalle. Tekniikan tärkein käyttökohde on luoda langaton lähiverkko WLAN-
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korteilla varustettujen tietokoneiden kesken, joka voi myös tarjota yhteyden kiinteään 

tietoverkkoon (IEEE WLAN).  

 

HiperLAN on ETSI:n standardeihin perustuva lähiverkkoteknologia, joka on käytän-

nössä eurooppalainen vastine edellä mainitulle IEEE 802.11 standardin määrittelemälle 

teknologialle. HiperLAN1 ei saavuttanut kovin suurta kiinnostusta ja sen jatko on epä-

varmaa. HiperLAN2 on jatkokehitetty teknologia ja sen tulevaisuus on vielä avoin. Hi-

perLAN2:nen käyttää taajuusaluetta 5,4 GHz ja sen tiedonsiirtonopeus on 54 Mbps. 

Käyttökohde on luoda langaton lähiverkko HiperLAN laitteiden kesken, joka voi olla 

yhden tai useamman laitteen kautta yhteydessä laajempaan tietoverkkoon (ETSI 

BRAN), (Khun-Jush, 2002). 

 

ZigBee, joka perustuu standardiin IEEE 802.15.4, on tarkoitettu erityisesti anturiverk-

kojen tiedonsiirtoon. ZigBee on esitellyistä tekniikoista uusin ja yhteensopivien radio-

piirien tuotanto vasta alkanut. Tekniikan läpimurtoa odotetaan varsinaisesti vuoden 

2005 aikana. ZigBee käyttää tiedonsiirtoon taajuuksia 868 MHz (mm. Eurooppa), 915 

MHz (mm. Pohjois-Amerikka) ja 2,4 GHz. Tiedonsiirtonopeudet ovat vastaavasti 20 

kbps, 40 kbps ja 250 kbps. Lähetystapa on DSSS ja modulointina 2,4 GHz:in taajuudel-

la on QPSK  ja muilla taajuuksilla BPSK. ZigBee-laitteiden on tarkoitus olla pienitehoi-

sia, jotta paristokäyttö olisi mahdollista. Tätä on edelleen parannettu jakamalla ZigBee- 

laitteet kahteen ryhmään, RFD- (reduced function) ja FFD- (full function) laitteisiin. 

FFD-laitteet sisältävät kaikki tarvittavat toiminnot ja voivat toimia verkoissa solmulait-

teina. RFD-laitteet sisältävät ainoastaan välttämättömimmät toiminnot joilla yhteys 

FFD-laitteisiin saadaan muodostettua. Näin RFD-laitteista voidaan tehdä mahdollisim-

man vähän tehoa kuluttavia. Verkkorakenteet voivat olla tähtimäisiä, klusterimaisia tai 

näiden yhdistelmä (Zigbee Alliance), (Evans-Pughe, 2003).   

 

GSM (Global System for Mobile communications) on digitaalinen matkapuhelinjärjes-

telmäverkko, joka on ollut käytössä 1990 luvulta lähtien. Se on käytössä lähes koko 

maailmassa ja on suosituin maailmanlaajuinen matkapuhelinverkkotekniikka. GPRS 

(General Packet Radio Service) on pakettikytkentäinen tiedonsiirtopalvelu joka on käy-

tännössä GSM verkon laajennus. GSM:n tarjoama tiedonsiirtonopeus on vain 9,6 kbps 
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ja GPRS mahdollistaa noin 115 kbps tiedonsiirtonopeudet. Tiedonsiirto GPRS:ssä ta-

pahtuu pakettikytkentäisenä eli lähetettävä data jaetaan paketeiksi, jotka lähetetään erik-

seen ja vastaanottopäässä kootaan yhteen, tämä mahdollistaa radiotien tehokkaamman 

käytön. EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) on uusin ratkaisu lisätä 

GSM verkon tiedonsiirtokapasiteettiä ennen siirtymistä seuraavan sukupolven matkapu-

helinverkkoihin. Se tarjoaa entistä nopeamman tiedonsiirron, jopa 384 kbps.  Käytän-

nössä GSM/GPRS ja EDGE on tarkoitettu kahden laitteen väliseen tiedonsiirtoon ja se 

soveltuu käytettäväksi kun tarvitaan siirtää tietoa yksittäiseltä laitteelta pitkän etäisyy-

den päästä (GSM-World). 

 

Taulukoissa 1.4.3. ja 1.4.4. on koottu yhteen joitakin edellä mainittujen teknologioiden 

ominaisuuksia. 
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Taulukko 1.4.3. Langattomien tiedonsiirtotekniikoiden vertailua.  

Teknologia WLAN (IEEE 

802.11) 

HiperLAN2 GSM             

GPRS           

EDGE 

Käyttötarkoitus LAN, (ku-

va,data,ääni) 

LAN, (kuva, data, 

ääni) 

Kahden laitteen 

välinen tiedonsiir-

to, kun tiedonsiir-

toetäisyys on suu-

ri.  

Toimintataajuus 2,4 GHz (802.11b 

ja 802.11g)           

5,4 GHz (802.11a) 

5,4 GHz 900 MHz ja          

1800 MHz (Eu-

rooppa)  

Tiedonsiirtonopeus 

(maksimi) 

11 Mbps             

(802.11b)              

54 Mbps             

(802.11a, 802.11g) 

54 Mbps 9,6 kbps (GSM)  

115 kbps (GPRS)   

384 kbps (EDGE) 

Verkon koko (solmu-

pisteitä) 

Useita Useita 1 

Kantama (hyvissä olo-

suhteissa) 

100 metriä 

(2,4GHz)              

50 metriä  

(5,4Ghz) 

50 metriä 1000+ metriä 

Hyvää Nopeus, saatavuus, 

standardi 

Nopeus, standardi Kantomatka, saa-

tavuus, standardi 

Huonoa Tehonkulutus, hin-

ta, integroiminen 

laitteisiin 

Tehonkulutus, 

saatavuus, hinta, 

integroiminen 

laitteisiin 

Nopeus 

 



 30  

Taulukko 1.4.4. Langattomien tiedonsiirtotekniikoiden vertailua. 

Teknologia Bluetooth Zigbee  Edulliset lyhyen-

kantaman lähetin-

vastaanottimet 

Käyttötarkoitus Kaapelin korvaami-

nen, laitteiden välinen 

tiedonsiirto 

Anturitason tie-

donsiirto ja antu-

riverkot 

mm.kaapelin kor-

vaaminen, anturita-

son tiedonsiirto. 

Toimintataajuus 2,4 GHz 2,4 GHz, 915 

MHz ja 868 MHz 

(Eurooppa) 

mm. 433 MHz,         

868 MHz,          

915 MHz ja         

2,4 GHz 

Tiedonsiirto-

nopeus (maksimi) 

1 Mbps kokonaistie-

donsiirto-nopeus 

(maksimi datan tie-

donsiirtonopeus kah-

den Bluetooth-laitteen 

välillä 723 kbps) 

250 kbps         

(2,4 GHz)          

40 kbps          

(915 MHz)         

20 kbps          

(868 MHZ) 

Riippuen käytetys-

tä taajuudesta ja 

modulaatiosta 

kymmenistä kilois-

ta satoihin kilota-

vuihin sekunnissa. 

Verkon koko (sol-

mupisteitä) 

7 Erittäin suuri 

(65536) 

Protokollasta riip-

puva. 

Kantama (hyvissä 

olosuhteissa) 

100 metriä (luokka 1)    

10 metriä (luokka 2)   

1 metri (luokka 3) 

100 metriä Kymmenistä met-

reistä muutamaan 

sataan metriin 

Hyvää Integroiminen laittei-

siin, saatavuus, stan-

dardi 

Tehonkulutus, 

hinta tulevaisuu-

dessa, standardi 

Tehonkulutus, in-

tegroiminen laittei-

siin, hinta,  saata-

vuus 

Huonoa Laajempien tiedonsiir-

toverkkojen luonti 

monimutkaista 

Saatavuus (laittei-

ta vielä vähän 

markkinoilla), 

nopeus 

Nopeus, ei standar-

doitua protokollaa 
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UWB (Ultra-Wideband)-tekniikka on ollut jo pitkään sotilaskäytössä hyvän häiriösie-

tonsa ja vaikean havaittavuutensa ansiosta. UWB-systeemit lähettävät signaalin hyvin 

laajalla taajuuskaistalla. Toiminta perustuu erittäin lyhyiden pulssien lähettämiseen ja 

vastaanottamiseen, jolloin teho jakaantuu laajalle taajuusalueelle ja näkyy toisille sys-

teemeille lähinnä kohinana. FCC (Federal Communications Commission), joka vastaa 

taajuusaludeiden käytöstä yhdysvalloissa, on lisensoinut UWB-tekniikan käyttöön taa-

juusalueen 3,1-10,6 GHz:iä. Lähetteen kaistanleveyden on oltava vähintään 500 MHz. 

UWB-teknologian perustaksi on muodostumassa standardi IEEE 802.15.3a, jonka tar-

koituksena on luoda spesifikaatiot edulliselle, yksinkertaiselle, alhaisen tehonkulutuksen 

omaavalle ja erittäin nopealle langattomalle yhteydelle lähellä toisiaan sijaitsevien lait-

teiden välille. Tekniikka mahdollistaa koodaustavasta ja modulaatiosta riippuen useiden 

satojen megabittien siirtonopeudet muutaman metrin etäisyyksillä. Modulointitapoja on 

esimerkiksi PPM- (Pulse Position Modulation) ja PAM- (Pulse Amplitude Modulation). 

Näistä ensin mainitussa vaihdellaan impulssin paikkaa ajan suhteen ja jälkimmäisessä 

impulssin amplitudin muuttamiseen bittivirran suhteen (Aiello, 2003).  

 

UWB-tekniikkaa käyttäviä radiopiirejä on jo saatavilla ja tekniikalle on nähtävissä usei-

ta sovellutuksia. Näistä ehkä tärkeimpänä ovat sovellukset, missä tarvitaan erittäin no-

peaa tiedonsiirtoa lyhyellä matkalla. UWB-tekniikka mahdollistaisi esimerkiksi televi-

sion ja dvd-soittimen välisen yhteyden toteuttamisen langattomasti. Ongelmana Euroo-

passa ja Suomessa on se että UWB-tekniikan käyttöön ei ole vielä annettu sopivia taa-

juuskaistoja. Tekniikan käyttöönottoa on hieman hidastanut se että sen pelätään aiheut-

tavan häiriöitä muille samoilla taajuusalueilla toimiville laitteille. 

 

RFID (Radio Frequency Identification) on geneerinen termi, jolla tarkoitetaan  esinei-

den ja ihmisten tunnistamista radioyhteyden avulla. RFID ei siis suoranaisesti tarkoita 

mitään tiettyä tekniikkaa. Toiminta perustuu lukijalaitteeseen ja tunnistinsiruun, joka 

voi olla aktiivinen tai passiivinen. Lukijalaitteen avulla voidaan esimerkiksi valvoa 

RFID-sirun sisältävää materiaalivirtaa ja käytetystä tekniikasta riippuen myös tunnis-

tesirun tietojen muuttaminen on mahdollista. Tunnistinsiruja ja lukulaitteita on saatavil-

la ja kehitteillä taajuuskaistoille 125 KHz, 13,56 MHz, 868-915 MHz, 2,45 ja 5,4 GHz. 

Toimintaetäisyys ja tiedonsiirtonopeus riippuvat käytetystä taajuuskaistasta ja tekniikas-
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ta, nopeuden ollessa jopa satoja kilotavuja sekunnissa ja etäisyyden ollessa maksimis-

saan muutamia kymmeniä metrejä. Passiiviset tunnistesirut eivät sisällä teholähdettä 

vaan saavat tarvitsemansa toimintaenergian lukijalaitteen tuottamasta sähkömagneetti-

sesta kentästä. Tällöin toimintaetäisyys on vain muutamia metrejä. Aktiiviset sirut sisäl-

tävät pariston ja radiolähettimen, joka mahdollistaa pidemmät toimintaetäisyydet, mutta 

paristokäyttöisyys rajoittaa sirun käyttöaikaa.  

 

Edellä mainittujen tekniikoiden lisäksi on olemassa myös muita standardoituja ja val-

mistajakohtaisia tekniikoita, kuten HomeRF ja WirelessUSB. Useat valmistajakohtaiset 

tekniikat ja protokollat ovat ominaisuuksiltaan verrattavissa Bluetoothiin ja Zigbeehen. 

Kuvassa 1.4.2 on havainnollistettu joidenkin tekniikoiden tiedonsiirtonopeuksia ja toi-

mintaetäisyyksiä. Kuva on ainoastaan suuntaa antava, ja on muistettava, että etäisyyteen 

vaikuttavat huomattavasti toimintaympäristön ominaisuudet, käytetyt antennit ja lähe-

tysteho. Myös nopeudet ovat ainoastaan suuntaa antavia. Valmistajakohtaisia lyhyen 

kantaman lähetin-vastaanottimia on saatavilla useita erilaisia, mutta pääpiirteittäin ne 

voitaisiin sijoittaa kuvassa 1.4.2 kattamaan sama alue kuin Bluetooth.  

 

1m 10m 100m >1000m

Bluetooth

Zigbee100 kbps

1 Mbps

10 Mbps

100 Mbps

1 Gbps

WLAN

UWB

GSM/GPRS

N
op

eu
s

Kantama

RFID

 
Kuva  1.4.2. Langattomien tekniikoiden vertailua kantaman ja nopeuden suhteen. 
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2 TIEDONSIIRTOJÄRJESTELMÄ 
Kappaleessa käydään läpi sähkökäyttöjen kunnonvalvonnan ja etädiagnostiikan vaati-

mukset ja toiminnot tiedonsiirtojärjestelmälle. Olennaisena osana tiedonsiirtojärjestel-

mää on tiedonsiirtojärjestelmän topologia ja käytettävät protokollat. Molempia tarkas-

tellaan huomioiden sovelluskohteen erityisvaatimukset. Kappaleessa tarkastellaan myös 

tiedonsiirtojärjestelmän muodostamiseen vaadittuja toimilaitteita, eli mikro-ohjaimia ja 

radiopiirejä.  

 

2.1 Tiedonsiirtojärjestelmälle asetettavat vaatimukset ja toiminnot 
Teollisuudessa laitteilta ja järjestelmiltä vaaditaan parempaa luotettavuutta kuin viihde-

käyttöön tai toimistoympäristöön suunnitetuilta laitteilta. Lyhyen kantaman radioteknii-

kat ovat laajalti käytössä kulutuskäyttöön tarkoitetuissa laitteissa, sekä toimistoympäris-

töissä, missä niille asetetut luotettavuus- ja kestävyysvaatimukset ovat teollisuutta väl-

jemmät. Teollisuuskäyttöön suunnitelluilta laitteilta vaaditaan luonnollisesti parempaa 

mekaanista kestoa ja parempaa suojaa ympäristön kosteutta, lämpötilaa ja likaa vastaan. 

Nämä ongelmat voidaan ratkaista usein koteloimalla laite riittävän hyvin. Sen sijaan 

tiedonsiirron luotettavuus on vaikeampi ratkaista. Viihde- ja toimistokäytössä tiedonsiir-

ron luotettavuus on tärkeää, mutta yhteyden katkeaminen hetkeksi ei aiheuta vaaratilan-

teita tai huomattavia kustannuksia. Teollisuudessa sen sijaan tiedonsiirron luotettavuus 

etenkin ohjaussovelluksissa on merkittävä. Kunnonvalvonnan ja etädiagnostiikan tarvit-

semassa tiedonsiirrossa voidaan mahdollisesti sallia tiedonsiirron hetkittäiset katkeami-

set. Anturilta voidaan esimerkiksi lukea yksi mittaus tunnissa, jolloin hetkellinen katkos 

yhteydessä ei aiheuta minkäänlaisia ongelmia, koska sovellus ei ole aikakriittinen. 

 

Langattomassa tiedonsiirrossa yksi merkittävä asia on tiedonsiirron nopeus, joka on 

rajallinen rajatun lähetystehon ja rajatun käytössä olevan taajuuskaistan takia. Kunnon-

valvonnassa mitattavia suureita ovat yleensä ainakin lämpötila-, kosteus-, tärinä- ja ää-

ni- ja virtamittaukset. Tämän lisäksi etäkunnonvalvontaan voidaan laskea kuuluvan 

myös videokuvan siirto erilaisissa valvontakameraratkaisuissa. Nämä erilaiset mittauk-

set tuottavat erilaisen määrän dataa, joka on siirrettävä mittalaitteelta ylemmille tasoille 

käsiteltäväksi. Kunnonvalvonnassa ei ole tarpeen mitata kaikkia suureita jatkuvasti, 

useinkin esimerkiksi tärinämittauksella havaittava sähkökoneen tai muun pyörivän ko-
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neen laakerivaurio syntyy hitaasti ja ei aiheuta välitöntä käyttökatkosta sähkökäytössä. 

Tiedonsiirron tarvekaan ei siis välttämättä ole jatkuvaa vaan dataa voidaan siirtää purs-

keittain esimerkiksi kerran tunnissa.  

 

Kuvan 1.1.1 kaltaisessa järjestelmässä mitataan lämpötilaa ja tärinää mitta-antureilla, 

joilta tieto luetaan keräily-yksikölle. Keräily-yksikön tarkoituksena on toimia eräänlai-

sena tiedon puskurina, missä tietoa ei käsitellä lainkaan vaan ainoastaan puskuroidaan 

edelleen lähetettäväksi kenttäväylälle. Keräily-yksiköltä mitattu data siirretään varsinai-

seen käsittelyyn ylemmälle tasolle, missä voidaan esimerkiksi tavallisella PC:llä analy-

soida data. Tämän järjestelmän etuina on toimilaitteisiin sijoitettavan laitteiston yksin-

kertaisuus ja edullisuus, mutta kaikki mitattava data on siirrettävä toimilaitteelta eteen-

päin ja tämä vaatii paljon tiedonsiirtokapasiteettiä.  

 

Siirrettävän datan määrää on mahdollista vähentää suorittamalla osa datan analysoinnis-

ta mahdollisimman lähellä mitattavaa sähkökäyttöä. Tämä vaatii luonnollisesti tehok-

kaampaa ja kalliimpaa laitteistoa anturoinnin osalta, mutta toisaalta pienentää siirrettä-

vän tiedon määrää. Tämänkaltaista älykästä järjestelmää, missä analyysia suoritetaan jo 

toimilaitteen luona, on käsitelty lähteessä (Spatenka, 2003). Järjestelmä kerää antureilta 

kiihtyvyysnäytteen, mistä DSP laskee verhokäyräanalyysit ja lähettää ainoastaan ne 

eteenpäin analysoitaviksi. Mahdollista on myös suorittaa enemmänkin analyysia tällai-

sella älykkäällä järjestelmällä, jolloin siirrettäväksi tiedoksi jäisi ainoastaan tieto siitä 

onko laite kunnossa.  

 

Lähteessä (Tiainen, 2004) on arvioitu kunnonvalvonnassa tarvittavaa tiedonsiirtomää-

rää, jos käytetyissä antureissa on lämpötila- tai kiihtyvyysmittaus.  Taulukossa 2.1.1 on 

esitetty tiedonsiirtomäärät anturilta jos mitataan lämpötilaa tietyin aikavälein ja dataa 

lähetetetään jatkuvasti. Lämpötilamittauksessa syntyvän datan määrä on arvioitu olevan 

16 bittiä. Taulukossa 2.2.2 on esitetty tiedonsiirtomäärät anturilta jos mitataan kiihty-

vyyttä tietyin aikavälein. Tiedonsiirtomääriä on arvioitu myös sen mukaan minkälaista 

analyysia kiihtyvyysmittaukselle suoritetaan. Kiihtyvyysmittauksessa siirrettävä data on 

66 kilotavua, jos paikallista analyysia ei suoriteta. Mikäli anturilla lasketaan spektrin 

kertoimet valmiiksi ja siirretään ainoastaan ne, on siirrettävän datan määrä 8 kilotavua. 
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Mikäli anturilla suoritetaan prognoosi, jonka tulos siirretään, riittää 8 tavua. Mainitut 

tiedonsiirtomäärät ovat siirrettävää hyötydataa. Hyötydatan lisäksi joudutaan siirtämään 

tiedonsiirtoprotokollasta riippuen tietty määrä ohjaustavuja, virheenkorjaustietoa ja 

koodaukseen kuluvia tavuja. Tämä hyötydatan lisäksi siirrettävä tieto voi muodostaa 

jopa yli puolet siirrettävästä kokonaisdatamäärästä.  

 

Lämpötila- ja kiihtyvyysmittausten tuottama tietomäärä on sellaista luokkaa että se kye-

tään siirtämään ongelmitta lyhyen kantaman radiotekniikoilla. Ainoastaan kiihtyvyys-

mittauksen tuottama datamäärä ilman paikallista analyysia on sen verran suuri, että suu-

remmassa anturiverkossa on tämä otettava huomioon. Ongelma voidaan ratkaista käyt-

tämällä tekniikkaa mikä mahdollistaa suuremmat tiedonsiirtonopeudet tai suurentamalla 

aikaväliä kiihtyvyysmittausten välillä. Esimerkiksi laakeriviat kehittyvät tyypillisesti 

niin hitaasti ettei mittauksia ole tarpeen suorittaa kuin muutaman kerran päivässä. Mit-

tausten aikaväli on kuitenkin tapauskohtaisesti harkittava ja päätettävä.  

 
Taulukko 2.1.1. Arvioita lämpötilamittauksen vaatimaksi tiedonsiirtokapasiteetiksi anturitasolla yhtä 

lämpötila-anturia kohti eri mittaustaajuuksilla (peräkkäisten mittausten välisillä ajoilla) (Tiainen, 2004).  

Mittaus-

taajuus 

Tiedonsiir-

tovaatimus 

Kommentteja 

20 s 0,8 bps Periaatteessa voidaan havaita moottorin kiinnijuuttuminen. 

Ei käytännössä järkevää, koska käytössä ylivirtasuojat, 

jotka katkaisevat syötön ennen kuin moottori vaurioituu. 

10 min 0,03 bps Todennäköisesti havaitaan ja ehditään korjata koneiden 

tuuletuksen äkilliset tukkeutumiset ennen kuin ne aiheutta-

vat vaurion.  

1 h 0,004 bps Riittävän tiheä aikaväli hidasta lämpötilan nousua aiheut-

tavien vikojen havaitsemiseen. Kuitenkin niin tiheä aika, 

että ympäristön lämpötilan ja kuormituksen muutosten 

aiheuttamaa lämpötilan vaihtelua voidaan arvioida. 
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Taulukko 2.2.2. Arvioita tärinämittauksen verhokäyräanalyysiin perustuvan laakerikunnonvalvonnan 

aiheuttamasta tiedonsiirtotarpeesta (bittiä sekunnissa laakeria kohden) eri mittaustaajuuksilla. Kun paikal-

lista analyysiä ei käytetä, täytyy siirtää koko mittadata ylemmälle tasolle. Jos FFT lasketaan paikallisesti, 

täytyy siirtää vain sen tulos: kukin FFT:n pisteistä on oletettu 32-bittiseksi ja pisteitä on oletettu olevan 

2048. Jos sekä FFT, luokittelu että prognoosi tehdään kenttätasolla, ei tarvitse siirtää kuin luokittelun ja 

prognoosin tulos. Tämän on oletettu olevan ilmaistavissa 64 bitillä (Tiainen, 2004). 

Mittaus-

taajuus 

Ei paikallis-

ta analyysiä 

FFT:n las-

kenta pai-

kallisesti 

FFT, luokitte-

lu ja prognoo-

si paikallisesti 

Huomioita 

1 h 150 bps 20 bps 0,02 bps Havaitaan myös nopeasti 

kehittyvät viat. 

4 h 40 bps 5 bps 5·10-3 bps Havaitaan suurin osa nope-

asti kehittyvistä vioista 

24 h 6 bps 0,8 bps 0,7·10-3 bps Ehditään havaita osa nopeas-

ti kehittyvistä vioista 

1 vko 1 bps 0,1 bps 0,1·10-3 bps Hitaasti kehittyvät viat. 

 

2.2 Tiedonsiirtojärjestelmän rakenne 
Kunnonvalvonnan anturoinnin eräs ratkaisu on jo aiemmin esitetty kuvassa 1.1.1 Ku-

vassa tiedonsiirtoa tapahtuu antureiden ja keräily-yksikön välillä, sekä keräily-yksikön 

ja ylemmän tason tietokantapalvelimen välillä. Esimerkissä tiedonsiirto antureiden ja 

keräily-yksikön välillä on toteutettu RS-485 väylällä. Keräily-yksikön ja tietokantapal-

velimen välillä on myös RS-485 väylä tai vastaava ja liikennöinti tapahtuu Modbus-

protokollan mukaisesti. RS-485 väylän käyttö mahdollistaa myös laitteiden käyttöjän-

nitteiden siirtämisen samoja kaapeleita käyttäen.  

 

Langattomassa tiedonsiirrossa pyritään korvaamaan tiedonsiirtokaapelit langattomilla 

yhteyksillä. Kuvassa 2.2.1 on esitetty kunnonvalvonnan anturijärjestelmä kun tiedonsiir-

toyhteydet on korvattu lyhyen kantaman radiolinkeillä. Järjestelmässä topologia pysyy 

samanlaisena kuin langallisessakin järjestelmässä, eli mitta-antureilta data siirretään 

radioteitse keräily-yksikölle, mistä se edelleen siirretään radioteitse PC-

tietokantapalvelimelle. Tämän lisäksi langaton yhteys mahdollistaa muiden toimilaittei-

den kytkeytymisen samalle siirtotielle. Kuvassa on esitetty kuinka keräily-yksikköön on 
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kytkeydytty kannettavalla mobiililaitteella, joka voisi olla esim. Bluetoothilla varustettu 

älypuhelin tai jokin muu PDA-laite mikä sisältää langattoman yhteyden. Tiedon luke-

minen mitta-antureilta tapahtuisi keräily-yksikön kautta ja mittadata voitaisiin analysoi-

da, tallentaa tai lähettää edelleen mobiililaitteen avulla. Yhteys ylemmille tasoille tapah-

tuu tietokantapalvelimen kautta, joka on kiinteästi kytketty tehtaan tietoverkkoon tai 

tämäkin yhteys voi tapahtua langattomasti esimerkiksi WLAN-yhteyden avulla.  

 

Keräily-yksikkö

Mitta-anturi

Ylemmän tason tietoliikenneväylä
(Profibus, TCP-IP jne.)

Mitta-anturi

Mitta-anturi

PC-tietokantapalvelin

Keräily-yksikkö

Mitta-anturi

Kannettava mobiililaite
(esim. älypuhelin)

 
Kuva 2.2.1. Esimerkki kunnonvalvonnan järjestelmästä, jossa tiedonsiirto toimilaitteiden välillä toteute-

taan radioteitse. 

 

Etuja tämänkaltaisessa järjestelmässä on useita. Antureita on lukumääräisesti eniten ja 

niiden on oltava mahdollisimman edullisia, myös pieni tehonkulutus on huomioitava. 

Näin ollen alemman tason tiedonsiirtoyhteydet (esimerkiksi antureiden ja keräily-

yksikön välinen tiedonsiirto) voidaan toteuttaa yksinkertaisimmilla, edullisemmilla ja 

pienemmän tehonkulutuksen vaativilla lyhyen kantaman lähetin-vastaanottimilla. Keräi-
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ly-yksikkö joita olisi lukumääräisesti vähemmän ja joka muodostaa rajapinnan anturei-

den ja tehtaan tietoverkon välillä voidaan toteuttaa halutunlaisella tekniikalla. Langaton 

yhteys tehtaan tietoverkkoon on mahdollista toteuttaa esimerkiksi WLAN-yhteydellä. 

Bluetoothin käyttöä tukee sen olemassaolo useimmissa uusissa puhelimissa, jolloin an-

tureiden luku onnistuisi puhelimen avulla. 

 

Mitta-antureiden tarvitsema teho, joka langallisessa tiedonsiirrossa siirrettiin samoja 

johtimia pitkin kuin datakin, pitää nyt toimittaa toimilaitteella jollakin vaihtoehtoisella 

tavalla. Riittävästi tehoa on mahdollista siirtää erittäin lyhyitä matkoja langattomasti, 

mutta käytännössä tämä on vaikea toteuttaa. Tekniikkaa tosin sovelletaan esimerkiksi 

passiivisissa RFID-tageissa. Parempia tapoja ovat antureiden käyttäminen paristoilla tai 

akuilla, sekä tehon ottaminen toimilaitteelta, esimerkiksi sähkökoneelta. Kuvan 2.2.1 

mukaisessa järjestelmässä keräily-yksiköt voidaan todennäköisesti sijoittaa sellaiseen 

paikkaan missä niille saadaan tehonsyöttö järjestettyä lyhyellä johdotuksella. Tämän 

mahdollistaa keräily-yksikön melko vapaa sijoittelu, koska varsinainen tiedonsiirto ta-

pahtuu nyt langattomasti. Mitta-antureiden tehonsyöttö voidaan sen sijaan ajatella ta-

pahtuvan, joko mahdollisuuksien mukaan langallisesti tai pienemmän tehonkulutuksen 

takia niistä voidaan tehdä paristo- tai akkukäyttöisiä.  Paristojen ja akkujen käyttö tar-

koittaa kuitenkin sitä että teholähde on vaihdettava tietyin aikavälein ja vaatii näin yli-

määräistä työtä, sekä vaikuttaa heikentävästi mittalaitteiden luotettavuuteen.   

 

Yksinkertainen langaton kunnonvalvonta-anturi koostuu toimintoja ohjaavasta mikro-

ohjaimesta ja siihen kytketystä lyhyen kantaman radiopiiristä sekä tarvittavista mitta-

elimistä. Lohkokaaviokuva tämänkaltaisesta anturista on esitetty kuvassa 2.2.2. Mitta-

elimet voivat olla esimerkiksi kiihtyvyys-, lämpötila- tai kosteusantureita, joilta saatava 

mittaustieto on joko digitaalinen tai analoginen signaali. Mikro-ohjaimet sisältävät usein 

A/D-muuntimen tai tarvittaessa voidaan käyttää erillistäkin A/D-muunninta. Mikro-

ohjain on yhteydessä lyhyen kantaman lähetinvastaanottimeen, mikä huolehtii tiedon-

siirrosta anturin ja keräily-yksikön välillä. Mikro-ohjaimia ja radiopiirejä, sekä niiden 

toimintoja tarkastellaan tarkemmin kappaleissa 2.3-2.5. Tiedonsiirrossa käytettävä an-

tenni voi olla ulkopuolinen anturin koteloon kiinnitettävä erillinen antenni, piirilevylle 

valmistettu antenni tai keraaminen antennikomponentti.   
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ADC

Mikro-ohjain
  -Reaaliaikakäyttöjärjestelmä
  -Protokollapino
  -Toiminnot mittaelinten
   lukemiseen

Flash & SRAM
Lyhyen kantaman
lähetinvastaanotin
  -433 MHz
  -869 MHz
  -2,4 GHz
  -FSK/GFSK
  -RSSI
  -FHSS

Mittaelimet Teholähde

ANTURI
 

Kuva 2.2.2. Lohkokaaviokuva yksinkertaisesta kunnonvalvonta-anturista, joka sisältää mikro-ohjaimen ja 

lyhyen kantaman lähetinvastaanottimen. 

 

Tässä esitelty ratkaisu kunnonvalvonnan anturoinnin ja sen vaatimaan tiedonsiirtoon on 

vain yksi vaihtoehto. Sovelluksesta, laitteiden kustannuksista, kapasiteetista ja vaadi-

tuista ominaisuuksista riippuen voi järjestelmä olla hyvinkin erilainen.  

 

2.3 Tiedonsiirtojärjestelmän protokolla 
Protokolla voidaan määritellä joukoksi sääntöjä, joita samaa tiedonsiirtokanavaa käyttä-

vät laitteet noudattavat, jotta laitteiden välinen kommunikaatio olisi mahdollista. Sään-

nöt ovat tarpeen siksi, että niiden avulla tietoliikenteen osapuolet saadaan toimimaan 

samojen toimintamallien ja olettamusten mukaisesti. Protokollan säännöt määrittelevät 

miten yhteys luodaan, miten tietoa siirretään ja miten yhteys päätetään. Näiden perus-

elementtien lisäksi protokollalla on myös muita tehtäviä, kuten datan pilkkominen ke-

hyksiin, datan reititys ja virheidenhallinta.   

 

Tiedonsiirtojärjestelmän rakenteeksi soveltuu hyvin tiedonsiirtoon suunniteltu OSI- 

(Open System Interconnection) malli. OSI-malli on seitsemänkerroksinen malli niille 

toiminnoille mitä tiedonsiirrossa tapahtuu. Jokainen kerros toteuttaa tiettyjä tiedonsiir-

ron toimenpiteitä ja tarjoaa palveluitaan ylemmille kerroksille. Tarkoituksena on että 

jokaisella tasolla voidaan käyttää erilaisia protokollia, kerrosten välisten rajapintojen 

pysyessä kuitenkin samanlaisena. Kuvassa 2.3.1 on esitetty OSI-mallin seitsemän ker-

rosta.  
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Istunto

Esitystapa

Sovellus

Fyysinen

Siirtoyhteys

Verkko

Kuljetus

Istunto

Esitystapa

Sovellus

Fyysinen

Siirtoyhteys

Verkko

Kuljetus

Järjestelmä A Järjestelmä B

Virtuaalinen
yhteys

Fyysinen
yhteys

 
Kuva 2.3.1 OSI-mallin seitsemän kerrosta. 

 

Laitteiden välinen fyysinen yhteys on olemassa ainoastaan alimpien fyysisten kerrosten 

välillä. Muiden kerrosten välillä on ainoastaan virtuaalinen yhteys. Tämä tapahtuu siten 

että tietty kerros viestii alempana olevien kerrosten kanssa ja varsinainen tieto siirretään 

lopulta fyysisen kerroksen avulla. Seuraavassa lyhyt esittely kaikista seitsemästä ker-

roksesta (Haykin, 2004). 

 

Fyysinen kerros: Tämä kerros toteuttaa fyysisen keinon siirtää dataa laitteiden välillä. 

Yhteys voi olla yksi- tai kaksisuuntainen ja riippuu käytetyistä radiopiireistä. Yhteys 

radiopiiriltä tai radiomoduulilta tietoa käsittelevälle laitteelle on yleisesti sarjamuotoi-

nen dataväylä ja muutama kättelysignaali. Fyysisen kerroksen toimintoihin kuuluu lähe-

tettävän datan modulointi, tehon hallinta, tiedonsiirtonopeuden hallinta ja mm. haja-

spektritekniikan vaatimat toiminnot. 

Siirtoyhteyskerros: Kerroksen tarkoituksena on toteuttaa virheenkorjausta tai virheen-

havainnointia, jotta  ylemmille kerroksille voidaan taata virheetön tieto. Kerroksen toi-

mintoihin kuuluu virheenkorjauksen lisäksi; kehyksen koon ja rakenteen määritys, te-

honhallinta, radiopiirin resurssien hallinta ja radiotien monikäyttö. 
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Verkkokerros: Kerroksen tehtävänä on  huolehtia siirrettävän datan reitityksestä. Ylei-

simmät toiminnot ovat reitityksen lisäksi; ruuhkan hallinta, paketin koon määritys ja 

verkonmuodostukseen liittyvät toiminnot. 

Kuljetuskerros: Kerroksen tehtävänä on jakaa siirrettävä data paketteihin ja huolehtia 

luotettavasta päästä-päähän yhteydestä.  

Istuntokerros: Kerros huolehtii oikean tiedonsiirtomenetelmän valinnasta. 

Esitystapakerros: Kerroksen tärkeimmät tehtävät ovat tiedon pakkaaminen ja tiedon 

koodaus. 

Sovelluskerros: Kerroksen tehtävänä on toimia linkkinä siihen ohjelmaan, joka tarvit-

see tiedonsiirtopalveluita.  

 

OSI-malli on alun perin kehitetty tietokoneiden väliseen tiedonsiirtoon ja tästä johtuen 

se ei välttämättä suoraan sovellu langattomaan tiedonsiirtoon. Langattomassa tiedonsiir-

rossa voidaan tarvittaessa fyysistä ja siirtoyhteyskerrosta käsitellä yhtenä kokonaisuute-

na. Tähän voi kuulua vielä verkkokerroskin. Riippuen käytössä olevasta radiopiiristä tai 

radiomoduulista voi siihen sisältyä jo itsessään virheenhavainnointi ja virheenkorjaus. 

Lisäksi kaksi ylintä kerrosta esitystapa- ja sovelluskerros voidaan yhdistää toiminnoil-

taan yhdeksi kerrokseksi. Suunniteltaessa kunnonvalvontalaitteille soveltuvaa protokol-

laa, voidaan käyttää hyväksi OSI-mallia valitsemalla siitä tarvittavat kerrokset ja jaka-

malla näin toteutus pienempiin helpommin hallittaviin kokonaisuuksiin.  

 

Kappaleessa 2.2 käsiteltiin mahdollisuutta toteuttaa antureiden ja keräily-yksikön väli-

nen tiedonsiirto halvoilla ja yksinkertaisilla lyhyen kantaman radiolähetin-

vastaanottimilla. Nämä olisivat siis valmistajakohtaisia radiopiirejä tai moduuleita, jotka 

sisältävät korkeintaan erittäin yksinkertaisen protokollan. Anturiin implementoidulle 

protokollalle voidaan yksinkertaisimmillaan asettaa seuraavat vaatimukset: 

• point-to-multipoint verkko, tähti-topologialla 

• TDMA 

• Virheentarkistus (CRC) 

• Virheellisen datan uudelleenlähetys 

Tämänkaltaisen yksinkertaisen protokollan toteuttaminen on mahdollista yksinkertaisil-

la 8-bittisillä mikro-ohjaimilla. Valmiita protokollia on saatavilla ohjelmisto- ja laite-
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toimittajilta. Esimerkiksi Suomessa toimiva Espotel-yritys, joka on keskittynyt sulautet-

tujen järjestelmien tuotekehitykseen, on lanseerannut tuotteen nimeltä ERF. ERF on 

laiteriippumaton protokollapino, joka sisältää OSI-mallin kaksi alinta kerrosta ja mah-

dollistaa luotettavan tiedonsiirron useiden langattomien laitteiden välillä (ESPOTEL). 

Vastaavanlaisia sovelluksia tarjoaa osa laitevalmistajista omille tuotteilleen ja ERF:n 

kaltaisia protokollapinoja on saatavilla useita erilaisia.   

 

2.4 Ohjainpiiri 
Anturit ja keräily-yksikkö tarvitsevat mikro-ohjaimen datan käsittelyä varten sekä suo-

rittamaan liikennöintiprotokollaa. Saatavilla on laaja valikoima yksinkertaisista ja edul-

lisista 8-bittisistä mikro-ohjaimista aina tehokkaisiin digitaalisiin signaalisuorittimiin 

asti. DSP-suorittimet ovat verrattain kalliita ja niiden käyttökohteina on usein mootto-

rinohjaus- ja säätösovellukset. Sen sijaan 8/16/32-bittiset mikro-ohjaimet ovat suoritus-

kyvyltään ja hintatasoltaan soveltuvia etädiagnostiikassa tarvittavien antureiden ja nii-

den tiedonsiirtoon liittyvien toimintojen suorittajaksi.  

 

Mikro-ohjaimen valinta määräytyy vaadittavien ominaisuuksien perusteella. Tärkeimpiä 

seikkoja on luonnollisesti valita riittävän tehokas ja nopea mikro-ohjain, jotta on mah-

dollista ohjelmoida se siten, että se pystyy toteuttamaan vaaditun toiminnon. Ylimitoit-

tamisen ongelmia on materiaalikustannusten nouseminen ja suurempi tehonkulutus, 

joka voi olla ongelma suunniteltaessa esimerkiksi langattomia ja paristokäyttöisiä antu-

reita. Mikro-ohjaimet sisältävät usein riittävän määrän ohjelma- ja datamuistia, sekä 

mahdollisesti sen verran haihtumatonta muistia, että se mahdollistaa asetusten tai muu-

taman mittauksen tallettamisen. Lisätoimintoina voi olla A/D-muuntimia ja laskureita. 

A/D-muunninta voidaan käyttää mittaelinten tuottaman analogiasignaalin digitoimiseen 

tai RSSI-indikaattorin antaman analogisen arvon muuttamiseksi digitaaliseen muotoon. 

 

Taulukossa 2.4.1 on vertailtu muutamaa erilaista mikro-ohjainta niiden sisältämän muis-

tin, toimintojen ja tehonkulutuksen perusteella. Yksinkertaisempia mikro-ohjaimia 

edustaa 8-bittiset mikro-ohjaimet PIC18F8720 ja ATMega128L, jotka ovat ominaisuuk-

siltaan hyvin samankaltaisia. Molemmissa on valmiina ohjelma- ja datamuistia, ajasti-

mia ja A/D-muunnin. Suorituskyvyltään nämä 8-bittiset mikro-ohjaimet soveltuvat yk-



 43  

sinkertaiseen anturiin ja mahdollistavat yksinkertaisen liikennöintiprotokollan suoritta-

misen. Heikkona puolena on hitaus, mutta tehonkulutus on erittäin pieni. Saatavilla on 

myös vielä näitäkin yksinkertaisempia mikro-ohjaimia. Tehokkaampia mikro-ohjaimia 

edustaa mikro-ohjain C8051F120 ja ARM-pohjainen mikro-ohjain AT91M42800A, 

jotka toimivat korkeammalla kellotaajuudella verrattuna edellä mainittuihin mikro-

ohjaimiin. Nämä vaativat mahdollisesti ulkopuolista ohjelma- ja käyttömuistia, sekä 

A/D-muunninta, mutta mahdollistavat reaaliaikakäyttöjärjestelmien käytön, sekä tehok-

kaan liikennöintiprotokollan toteuttamisen. Taulukkoon on otettu vertailuun mukaan 

myös yksi 16-bittinen DSP-suoritin ADSP-BF531.   
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Taulukko 2.4.1 Mikro-ohjainten vertailua. 

Malli Microchip 

PIC18F8720

Atmel 

ATMega128L

Atmel 

AT91M 

42800A 

Silicon 

Laboratories 

C8051F120 

Blackfin 

ADSP-

BF531 

Yleistä Mikro-ohjain Mikro-ohjain ARM mik-

ro-ohjain 

8051 mikro-

ohjain 

DSP-

suoritin 

Bittejä 8 8 32 8 16 

Flash 128 KB 128 KB ei 128 KB ei 

RAM 3840 B 4096 B 8 KB 8448 B 62 KB 

ADC 10-bit 10-bit Ei ole 12-bit ja    8-

bit 

Ei ole 

Ajastimet 5 4 6 5 3 

Käyttöjännite 2,0-5,5 V 2,7-5,5 V 2,7-3,6 V 3-3,6 V 2,25-3,6 

V 

Tehonkulutus

aktiivisena 

5 mA @ 

4 MHz, 

Vcc 3V 

5,5 mA @  

4 MHz,  

Vcc 3V 

6,47 

mW/MHz 

65 mA @ 

100 MHz 

Vcc 3V 

160 mA 

@ 

400 MHz 

Tehonkulutus

passiivisena 

 2,5 mA @ 

4 MHz, 

Vcc 3V 

1,67 

mW/MHz 

40 mA @ 

100 MHz 

Vcc 3V 

37 mA 

Tehonkulutus 

virransäästö- 

tilassa 

< 1 µA < 5 µA  0,4 µA 50 µA 
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2.5 Lyhyen kantaman radiopiirit 
Valittaessa langatonta tiedonsiirtomenetelmää kunnonvalvontajärjestelmään on valittava 

olemassa olevista tekniikoista sopivin. Huomioitavia asioita ovat mm. seuraavat:  

• Käytettävä taajuusalue ja kaista. 

• Tiedonsiirtonopeus 

• Radiopiirin integroinnin aste 

• Radiopiirin sisältämä protokolla, eli kuinka paljon liikennöintiprotokollasta ra-

diopiiri itse toteuttaa 

• Radiopiirin tehonkulutus, käyttöjännite, liityntä anturin ja/tai keräily-yksikön 

muuhun elektroniikkaan 

• Ohjelmisto ja tuotekehitystuki mikä on mahdollista saada radiopiirin valmista-

jalta 

• Hinta ja saatavuus 

• Vaihtoehtoiset komponentit, mikäli alkuperäisen komponentin valmistus kes-

keytyy 

 

Käytettävä taajuusalue määräytyy sen mukaan mitä taajuuksia kohdemaassa on tarjolla 

ja minkälaisia rajoituksia kyseisillä kaistoilla on. Kappaleessa 1.4.1 on käyty läpi 

EU:ssa ja Suomessa vallitsevat määräykset. Rajoituksia on mm. kaistanleveydessä ja 

toimintasuhteessa. Kaistanleveys rajoittaa siirtonopeutta ja toimintasuhde on otettava 

huomioon kun mietitään esimerkiksi siirrettävän datan kokonaismäärää. Kunnonvalvon-

tajärjestelmässä ei tietoa välttämättä tarvitse lähettää jatkuvasti vaan esimerkiksi yksi 

mittaus yhdeltä anturilta kerran tunnissa, jolloin tullaan toimeen pienemmälläkin toi-

mintasuhteella ja tiedonsiirtokapasiteetilla.  

 

Radiopiirejä ja radiomoduuleita on saatavilla yksinkertaisista pelkän RF-osan sisältävis-

tä piireistä monimutkaisempiin mikro-ohjaimen ja protokollan sisältämiin moduuleihin. 

Yksinkertaisten piirien etuina voidaan pitää edullisuutta. Yksinkertaiset piirit mahdollis-

tavat myös toimintojen helpomman räätälöimisen juuri sopivaksi omaan tuotteeseen, 

verrattuna monimutkaisempiin moduuleihin, koska protokolla toteutetaan mikro-

ohjaimella ja itse radiopiiri toteuttaa ainoastaan RF-osuuden. Monimutkaisemmat ra-

diomoduulit sisältävät usein yksinkertaisen 8-bittisen mikro-ohjaimen tai jopa tehok-



 46  

kaamman 32-bittisen ARM suorittimen ja muistia. Tällaisten valmiiden moduulien 

käyttöönotto on yleensä yksinkertaista. Jos halutaan jo valmiina olevassa tuotteessa 

korvata langallinen tiedonsiirtoyhteys langattomalla, ovat nämä usein ainoa vaihtoehto. 

Pitkälle integroitujen moduulien huonoiksi puoliksi voidaan laskea korkeampi hinta 

verrattuna yksinkertaisiin piireihin, ja usein niiden muokkaaminen omiin tarkoituksiin 

soveltuviksi voi osoittautua vaikeaksi. Osa radiomoduulien valmistajista tarjoaa räätä-

löityjä ohjelmistoja laitteisiinsa tai kehitystyökaluja, joilla ohjelmiston kehitys on mah-

dollista.  

 

Radiomoduulit jotka sisältävät radiopiirin lisäksi mikro-ohjaimen ja muistia, sisältävät 

myös usein jonkinlaisen liikennöintiprotokollan. Yksinkertaisemmissa moduuleissa 

protokolla hoitaa usein datan paketoinnin ja yksinkertaisen virheentunnistuksen, sekä 

liikennöinnin radiomoduulin ja sitä ohjaavan laitteen välillä. Monimutkaisemmissa mo-

duuleissa kuten Bluetooth-laitteissa protokolla hoitaa myös virheenkorjausta, verkon-

muodostamista ja datapakettien reitittämistä oikealle vastaanottajalle.  

 

Mikäli mitta-antureista halutaan tehdä paristo- tai akkukäyttöisiä tulee huomioida myös 

laitteiden käyttöjännite ja tehonkulutus. Radiopiirejä on saatavissa alhaisillekin käyttö-

jännitteille ~1V ja radiomoduulien tarjonta on runsasta 3,3 V ja 5 V käyttöjännitteille. 

Tehonkulutus on pienintä yksinkertaisilla radiopiireillä, joissa lähetystehot ovat pieniä. 

Monimutkaisemmat radiomoduulit, jotka sisältävät mikroprosessorin kuluttavat luon-

nollisesti enemmän tehoa. Useat radiopiirit sisältävät myös virransäästötoimintoja, joita 

käyttäen voidaan tehonkulutusta pienentää. Näitä ovat erilaiset lepotilat, missä piiri 

sammuttaa itsensä kunnes jokin heräte sen herättää uudelleen toimintaan. Tehonkulu-

tukseen vaikuttaa eniten protokollan ja laitteen toiminta. Jos radiopiiri on jatkuvasti ak-

tiivinen kuluttaa se huomattavasti enemmän tehoa kuin radiopiiri joka lähettää tai vas-

taanottaa tietoa esimerkiksi vain kerran vuorokaudessa ja on muun ajan virransäästöti-

lassa.  

 

Taulukkoon 2.5.1 on kerätty muutama esimerkki lyhyen kantaman radiopiireistä ja mo-

duuleista. Chipcon:in CC2420 ja Nordic VLSI:in nRF905 ovat molemmat yksinkertai-

sia radiopiirejä, jotka sisältävät sekä lähettimen että vastaanottimen. Kumpikaan radio-
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piireistä ei sisällä mikro-ohjainta ja minkäänlaista protokollaa ei ole piireihin sisällytet-

ty. Atmel:in AT86RF401 sisältää mikro-ohjaimen ja lähettimen, mutta ei vastaanotinta. 

Piiri soveltuu hyvin esimerkiksi yksinkertaisen tietoa lähettävän anturin pohjaksi. Nämä 

kaikki kolme mainittua piiriä vaativat lisäksi muutamia oheiskomponentteja toimiak-

seen. Hyvinä puolina näillä piireillä on alhainen tehonkulutus ja mahdollisuus muokata 

niiden toimintaa juuri omaan käyttötarkoitukseen sopivaksi. Bluegigan WRAP THOR-

moduuli sisältää mikro-ohjaimen, radiopiirin ja protokollan. Tällainen moduuli sisältää 

kaiken tarvittavan, jotta Bluetooth-yhteys saadaan omaan laitteeseen lisättyä. Huonona 

puolena tälläisellä moduulilla on korkeampi hinta, heikompi muokattavuus ja suurempi 

tehonkulutus verrattuna yksinkertaisempiin radiopiireihin. 

 

Kappaleissa 3.2-3.4 on esitelty lisäksi neljä erityyppistä radiomoduulia, joita on käytetty 

suoritetuissa laboratoriomittauksissa mittauksissa. 



 48  

Taulukko 2.5.1. Radiopiirien vertailua. 
Malli Chipcon 

CC2420 

Nordic VLSI 

nRF905 

ATMEL 

AT86RF401 

Bluegiga 

WRAP THOR 

2022-1 

Yleistä RF-IC piiri RF-IC piiri RF-moduuli 

(ainoastaan 

lähetin) 

Bluetooth-

moduuli 

Taajuusalue 2400-2483,5 

MHz 

430-435, 862-

870, 902-928 

MHz 

264-456 MHz 2400-2483,5 

MHz 

Modulaatio GFSK ja FSK GFSK OOK GFSK 

Käyttöjännite 1,6-3,6 V 1,9-3,6 V 2,0-5,0 V 3,3 V 

Vastaanottimen 

herkkyys 

-94 dBm @ 

PER <1% 

-100 dBm 

PER 1% 

Ei ole  -82 dBm 

Lähetysteho ohjelmoitava    

-25:sta 0 dBm 

max. 10 dBm ohjelmoitava 

max 36 dBm 

max 17 dBm 

Lähetysnopeus 250 kbps 100 kbps 

efektiivinen   

50 kbps 

efektiivinen    

10 kbps 

723,2 kbps 

/57,6 kbps 

RSSI digitaalinen ei ei ei 

Tehonkulutus RX: 19,7 mA 

TX: 17,4 mA 

@ 0 dBm 

RX: 12,5 mA 

TX: 11 mA    

@ -10 dBm 

TX: 23,2 mA RX: 60 mA 

TX: 160 mA 

Muuta Tukee DSSS 

tekniikkaa 

 8-bittinen mik-

ro-ohjain integ-

roituna 

Bluetooth 1.1 

standardin mu-

kainen 
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3 TIEDONSIIRTOJÄRJESTELMÄN MITTAUKSISSA KÄYTET-

TY LAITTEISTO JA OHJELMISTO 
Radiomoduulien ja järjestelmän toimintaa testataan mittauksilla. Mittauksia varten 

suunniteltiin ja toteutettiin testialusta, joka mahdollistaa erilaisten radiomoduulien kyt-

kemisen ja ohjaamisen mikro-ohjaimella. Tässä kappaleessa käydään läpi mittauksia 

varten toteutetun testialustan rakenne ja muut testeissä käytettävät laitteet.  

 

3.1 Protolaitteisto 
Testilaitteisto suunniteltiin aikaisemman laitteen pohjalta, jota on käytetty kunnonval-

vonnan mittaustietojen keräily-yksikkönä ja testialustana. Tätä aikaisempaa testialustaa 

on käsitelty lähteessä (Tiainen, 2003). Uusittu testialusta suunniteltiin vastaamaan dip-

lomityössä toteutettuja mittausjärjestelyjä. Lisäksi huomioitiin käyttö vastaavanlaisessa 

tutkimuksessa. Kuva valmiista testilaudasta on kuvassa 3.1.1. 

 

 
Kuva 3.1.1 Testialusta jossa on mikro-ohjain, liitynnät radiomoduuleille, tehonsyöttö ja ulkoinen muisti-

piiri. 
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Testialustan fyysiseltä rajapinnalta vaadittiin, että siihen voitaisiin kytkeä useita erilaisia 

radiomoduuleja. Tämän lisäksi yhteys päätelaitteeseen piti olla mahdollista käyttäen 

sarjamuotoista tiedonsiirtotapaa. Käytetty mikro-ohjain PIC18f8720 sisältää kaksi 

USART:ia, jotka kytkettiin piikkirimoihin niin, että molempiin oli mahdollisuus kytkeä 

erilaisia radiomoduuleita tai vastaavasti saadaan yhteys päätelaitteeseen. Lisäksi toteu-

tuksessa otettiin huomioon mahdollisuus kytkeä testialusta erilaisiin kenttäväyliin. Il-

man lisälaitteita kytkeytyminen Modbus-väylään on mahdollista ja erillisellä oheispiiril-

lä saadaan myös yhteys Profibus-väylään.  

 

Testilaudalla on mikro-ohjaimen sisältämän muistin lisäksi myös ylimääräinen ulkoinen 

muisti, joka mahdollistaa datan puskuroinnin. Testilaudan käyttöjännite voidaan valita 

väliltä DC 12-24 V. Toimintojen ilmaisua varten laudalla on kaksi lediä.   

 

3.2 Easy-Radio lähetin-vastaanotin 
Mittauksia ja järjestelmän toiminnan testaamista varten hankittiin radiomoduuleita. 

Kappaleessa 2.4 esitetyistä valintaperusteista tärkeimpinä pidettiin taajuuskaistaa, integ-

roinnin tasoa, liittämistä testialustaan, hintaa, sekä saatavuutta. Taajuusalueeksi haluttiin 

433 MHz ja 869 MHz, koska näille ISM-kaistoille oli saatavilla useita radiomoduuleja. 

Alkuperäisenä vaihtoehtona oli tehdä moduuli käyttäen Chipconin radiopiirejä, mutta 

lopulta päädyttiin kuitenkin valmiiseen moduuliin. Testiin valittiin Easy-Radio 

ER400TRS ja ER900TRS lähetin-vastaanotinmoduulit, jotka toimivat 433 MHz ja 869 

MHz taajuusalueella ja sisältävät Chipconin radiopiirin. Testeissä käytetty radiomoduuli 

ER400TRS on esitetty kuvassa 3.2.1.  

 

 
Kuva 3.2.1. Easy-Radio ER400TRS lähetin-vastaanotin. 
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Moduuleiden pääominaisuudet ovat (Easy Radio): 

• Kantoaaltotaajuus 433-434 MHz (ER400TRS) ja 869 MHz (ER900TRS). 

• Siirrettävä signaali on FSK-moduloitu. 

• Lähetysteho 10 dBm (10 mW) [ER400TRS] ja 3 dBm (5mW) [ER900TRS]. 

• Vastaanottimen herkkyys –105 dBm 

• Valmistajan ilmoittama kantama noin 150 metriä avoimessa tilassa. 

• Tiedonsiirtonopeus on maksimissaan radioteitse 19 200 bps. 

• Radiolinkki kykenee kaksisuuntaiseen tiedonsiirtoon half-duplex-moodissa, eli 

tietoa voidaan lähettää samanaikaisesti vain yhteen suuntaan. 

• Toimintalämpötila –20 oC ~ +65 oC. (Commercial) 

• Fyysinen koko 37 x 14 x 4 mm. 

• Käyttöjännite 3,6-5,5 V. 

• Tehonkulutus RX: 17 mA ja TX: 23 mA. 

• Hinta n. 30€ / kpl, 1000 kappaleen erissä. 

 

ER400TRS lähetin-vastaanottimen lohkokaaviokuva on kuvassa 3.2.2. Piiri sisältää 

regulaattorin, varsinaisen lähetin-vastaanotinosan ja sitä ohjaavan mikro-ohjaimen. Kytkettä-

essä ER400TRS ulkoiseen isäntään tarvitsee se käyttöjännitteiden lisäksi vain yhteyden 

UART:iin kahdella johtimella ja näiden lisäksi vielä kaksi kättelysignaalia, jotka ilmaisevat 

mm. onko tietoa saatavilla radiopiiriltä vai onko se lähettämässä tietoa. RSSI Output-lähdön 

kautta voidaan mitata vastaanottimen vastaanottaman signaalin tasoa. Tulo on analoginen 

mutta se voidaan kytkeä hyvin esimerkiksi isäntänä toimivaan mikro-ohjaimeen missä on 

A/D muunnin tulot (Easy Radio). ER900TRS moduulin rakenne on samankaltainen. 
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Kuva 3.2.2. ER400TRS lähetinvastaanottimen lohkokaaviokuva.  

 

ER400TRS lähetin-vastaanotin sisältää automaattisen herätesignaalin lisäämisen pakettiin, 

sekä CRC-tarkistuksen laskemisen ja lisäämisen pakettiin. Vastaanottopäässä CRC-tarkistus 

lasketaan ja mikäli se ei täsmää paketti hylätään, uudelleen lähetystä ei tueta vaan isännän on 

huolehdittava siitä. Datan lähettäminen isännältä radiopiirille tapahtuu lähettämällä ensin 

datan koko, jonka jälkeen seuraa varsinainen data. Isäntä voi lähettää kerrallaan vain 128 

tavua dataa, josta ER400TRS muodostaa paketin ja lähettää sen edelleen. Datan määrää 

rajoittaa piirin sisäinen muisti. Kuvassa 3.2.3 on esitetty ER400TRS piirin radioteitse 

lähettämän paketin malli. Paketti alkaa viiden millisekunnin mittaisella herätesignaalilla, jota 

seuraa kaksi 800 mikrosekunnin mittaista synkronisointitavua. Tämän jälkeen tulee lähetettä-

vän datan koko, jonka perässä seuraa varsinainen hyötydata. Lopussa on CRC-

tarkistussumma. ER900TRS moduulin toiminta on yhtenevä ER400TRS moduulin kanssa. 

 

 
Kuva 3.2.3 ER400TRS lähetin-vastaanottimen lähettämä paketti (Easy Radio). 
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3.3 Bim2-433 FM lähetin-vastaanotin 
BiM2-433 radiomoduuli on hieman yksinkertaisempi kuin aikaisemmin mainitut Easy-

Radio radiomoduulit. Se ei sisällä ollenkaan mikro-kontrolleria, joten ohjaavan laitteen 

on huolehdittava datan koodaukseen ja paketin muodostukseen liittyvistä toimenpiteistä. 

Moduuli mahdollistaa kuitenkin siirtonopeuden vaihtamisen, toisin kuin Easy-Radio 

radiomoduulit. Moduuli on esitetty kuvassa 3.3.1 Yhteys mikro-ohjaimelta moduulille 

tapahtuu kahden data ja kolmen kättelysignaalin välityksellä.  

 

Moduulin pääominaisuudet ovat (Radiometrix): 

• Kantoaaltotaajuus 433,92 MHz. 

• Siirrettävä data on FSK-moduloitu. 

• Lähetysteho 10 dBm (10 mW). 

• Vastaanottimen herkkyys –101 dBm. 

• Valmistajan ilmoittama kantama noin 200 metriä avoimessa tilassa ja noin 50 metriä 

rakennuksissa. 

• Tiedonsiirtonopeus on maksimissaan 160 000 bps. 

• Radiolinkki kykenee kaksisuuntaiseen tiedonsiirtoon half-duplex-moodissa, eli tie-

toa voidaan lähettää samanaikaisesti vain yhteen suuntaan. 

• Lähetettävän digitaalidatan täytyy olla pakettimuotoista. 

• Toimintalämpötila –10 oC ~ +55 oC. 

• Fyysinen koko 23 x 33 x 4 mm. 

• Saatavana 3 V ja 5 V jännitteillä toimivat versiot. 

• Hinta 44 € / kpl, 1000 kappaleen erissä.  

 

 
Kuva 3.3.1 BIM2-433 lähetin-vastaanotin. 
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3.4 BlueWave RS232 DCE Terminal 
Järjestelmän testausta varten hankittiin myös toista päätä edustava radiomoduuli Blue-

Wave RS232 DCE Terminal. Tämä sarjaporttiprotokollan sisältämä Bluetooth-piiri 

mahdollistaa tiedonsiirron yksinkertaisen muodostamisen ja testaamisen tietokoneen ja 

älypuhelimen välillä. Kuva moduulista on kuvassa 3.4.1. 

 

 Moduulin pääominaisuudet ovat (Wireless Futures): 

• Yhteensopiva sarjaporttiprotokollaa tukevien Bluetooth standardin 1.1 mukaisten 

laitteiden kanssa. 

• Kantoaaltotaajuus 2400-2483,5 MHZ. 

• Käyttää taajuushyppelyä, vaihtaa taajuutta 1600 kertaa sekunnissa, käytössä 79 eri 

kantoaaltotaajuutta, kanavaväli 1 MHz. 

• Siirrettävä data on GFSK-moduloitu. 

• Teholuokka 1, maksimi lähetysteho 20 dBm (100mW). 

• Kantamaksi ilmoitetaan 100 metriä avonaisessa tilassa, suljetun tilan kantamaa ei 

ole erikseen määritelty. 

• Tiedonsiirtonopeus maksimissaan 115 200 bps. 

• Toimintalämpötila –20 oC ~ +75 oC. 

• Fyysinen koko 40 x 30 x 5 mm. 

• Käyttöjännite 3,3V - 9V. 

• Hinta 55 € / kpl, 1000 kappaleen erissä. 

• Saatavilla myös teollisuuskäyttöön tarkoitettu valmiiksi koteloitu laite. 

 

 
Kuva 3.4.1 BlueWave RS232 DCE Terminal.  
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BlueWave RS232-radiolinkki voidaan kytkeä RS232-väylään tai suoraan UART:iin 

käyttäen 3,3 voltin logiikkatasoja. Käytännössä se on tarkoitettu korvaamaan sarjakaa-

peli laitteiden väliltä. BlueWave RS232-radiolinkki lähettää datan automaattisesti paket-

timuotoisena ja sisältää virheenkorjauksen ja automaattisen datan uudelleenlähettämisen 

(Wireless Futures). BlueWave RS232-radiolinkkiin voidaan ottaa yhteys millä tahansa 

Bluetooth standardin 1.1 mukaista sarjaporttiprotokollaa tukevilla laitteilla. 

 

3.5 Älypuhelin  
Useissa puhelimissa on nykyään normaalin GSM/GPRS-yhteyden lisäksi mahdollisuus 

siirtää tietoa langattomasti myös muulla tavalla. Infrapunayhteys on eräs tapa siirtää 

tietoa langattomasti puhelimen ja tietokoneen välillä, mutta kantomatka on erittäin lyhyt 

(n. 20 cm) ja esteet katkaisevat yhteyden. Useissa uudemmissa puhelimissa on myös 

lyhyen kantaman radiolähettimiä, yleensä joko WLAN tai Bluetooth.   

 

Yksi mahdollinen tapa kunnonvalvonnan mittaustietojen keruuseen ja analysointiin on 

PDA-laite tai esimerkiksi älypuhelin, kuten aikaisemmin mainittiin. Tällaisen konseptin 

kokeilemista  ja Bluetooth yhteyden testaamista varten käytettiin NOKIA 6600 matka-

puhelinta. Puhelin sisältää luokan kaksi Bluetooth lähetin-vastaanottimen ja sisäisen 

antennin, joka mahdollistaa noin 10 metrin yhteydet. Käyttöjärjestelmänä on Symbian 

7.0 ja Series 60 v2.0 käyttöliittymä, joille sovellusten ohjelmointi on mahdollista C++ 

tai Javaa käyttäen. Puhelin itsessään sisältää näytön ja näppäimistöt hallintaa varten, 

sisäistä muistia 6 megatavua ja lisäksi mahdollisuuden käyttää ulkoista muistikorttia 

tietojen tallentamista varten.  

 

3.6 Ohjelmisto 
Mittauksissa tarvittavat ohjelmistot pyrittiin tekemään mahdollisimman yksinkertaisiksi, 

jotta niiden muuttaminen, vikojen korjaaminen ja toimimaan saaminen olisi mahdolli-

simman yksinkertaista. Easy-Radion lyhyen kantaman radiomoduuleiden testaamista 

varten testialustalle kirjoitettiin C-kielellä ohjelma, joka lähettimen päässä muodostaa 

halutun pituisen testipaketin ja lähettää sen 100 000 kertaa 100 ms aikavälein vastaanot-

topäähän. Vastaanottopäässä tarkistetaan mahdolliset tiedonsiirtovirheet CRC-summan 

avulla ja mikäli paketti on ehyt, lähetetään tästä tieto tiedonkeruulaitteena toimivalle 
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PC:lle. Varsinainen mittaustiedon tallennus tehdään siis tietokonetta käyttäen, koska 

testialusta sisältää melko vähän muistia ja erityisesti haihtumattoman muistin määrä on 

riittämätön kaiken mittausdatan tallentamiseen. PC:lle tehdyssä ohjelmassa lisätään 

myös vastaanotettuihin paketteihin aikaleima. Kuva PC:lle tehdystä Windows ohjelmas-

ta on kuvassa 3.6.1. 

 

 
Kuva 3.6.1. Mittausdatan keräämiseen tietokoneelle tehty ohjelma. 

 
Bluetooth-yhteyden testaamista varten testialustalle ohjelmoitiin mittausohjelma, joka 

lukee siihen kytketyltä anturilta lämpötila- ja kiihtyvyysmittauksia ja lähettää ne eteen-

päin Bluewave RS232 DCE-moduulin kautta. Mittaukset voidaan lukea tietokoneella, 

johon on olemassa tätä tarkoitusta varten tehty ohjelmisto. Vaihtoehtoisesti haluttiin 

tutkia miten mittausten lukeminen kannettavalla PDA-laitteella onnistuisi. Tähän tarkoi-

tukseen varatulle älypuhelimelle tehtiin ohjelma, joka mahdollistaa Bluetooth-yhteyden 

muodostamisen ja lämpötilan lukemisen anturilta. 
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4 TIEDONSIIRTOJÄRJESTELMÄN MITTAUKSET 
Tiedonsiirtojärjestelmän on pystyttävä toimimaan langattoman tiedonsiirron kannalta 

vaativissa olosuhteissa. Langattoman tiedonsiirron ongelmia on tarkasteltu tarkemmin 

jo kappaleessa 1.3. Tässä kappaleessa pyritään mittauksin ja testein selvittämään ympä-

ristön vaikutusta tiedonsiirtojärjestelmän ja radiomoduuleiden toimintaan.  

 

Mittaukset suoritettiin sähkökonelaboratorioissa. Mittaustilan pohjapiirustus on esitetty  

kuvassa 4.1. Huoneiden väliset seinät ovat tiiliseiniä ja ovet ohuita vanerilevyistä val-

mistettuja väliovia. Laboratorioissa on runsaasti sähkömoottoreita, taajuusmuuttajia, 

työpöytiä ja metallisia kaappeja. Mittausten aikana sisäilman lämpötila oli noin 22 astet-

ta. Kuvassa 4.1 on esimerkkinä kuva mittausympäristöstä.  

 

 
Kuva 4.1. Esimerkki kuva mittausympäristöstä. 

 

4.1 Yksinkertaisten radiomoduulien suorituskykymittaukset 
Kappaleessa 3.2 esitelty Easy-Radion ER400TRS ja ER900TRS radiomoduulit kytket-

tiin kappaleessa 3.1 esiteltyyn testialustaan. Laitteisto koteloitiin metallikoteloon ja an-



 58  

tennina käytettiin aallonpituuden neljänneksen mittaista monopoliantennia. Mittaukset 

suoritettiin lähettämällä 100 000 kappaletta 120 tavun mittaisia paketteja lähettimeltä 

vastaanottimelle. Paketit numeroitiin juoksevalla numerolla ja niihin lisättiin vastaan-

otettaessa kellonaika, milloin paketti oli saapunut. Mittauksien perusteella laskettiin 

PLR (Packet Loss Ratio) kadonneiden pakettien suhde yhtälöllä: 

100PLR
kok

vastkok ⋅
−

=
P

PP
   (4.1.1) 

Yhtälössä Pkok on pakettien kokonaismäärä ja Pvast on vastaanotettujen pakettien määrä. 

Lähetin ja vastaanotin sijoitettiin pöydille noin metrin korkeuteen lattiasta. Etäisyys 

seinään oli noin metrin verran. Kuvassa 4.1.1 on esitetty käytetyt mittauspisteet. Taulu-

kossa 4.1.1 on esitetty ER400TRS-moduulilla suoritetut mittaukset. Taulukossa olevat 

vastaanottimen ja lähettimen numerointi viittaa kuvassa 4.1.1 oleviin merkintöihin joista 

käy ilmi vastaanottimen ja lähettimen sijainti kulloisessakin mittauksessa. Mittaukset 

suoritettiin aikana milloin laboratoriossa ei ollut laisinkaan tai korkeintaan hyvin vähän 

liikettä. 

 

Mittaustuloksista havaitaan että lähettimen ja vastaanottimen ollessa suuressa avoimes-

sa tilassa, jossa kuitenkin lähettimen ja vastaanottimen edessä on esteitä, paketteja ei 

kahdessa ensimmäisessä mittauksessa katoa. Lähettimen ja vastaanottimen ollessa eri 

huoneissa mittauksissa 3-5 muutama paketti katoaa, mutta PLR ei ole merkittävä. Mit-

taus 6 suoritettiin niin että lähetin ja vastaanotin olivat suurin piirtein samoilla kohdin, 

mutta lähetin oli kerroksen alempana. Etäisyys kerrosten välillä oli noin kolmen metrin 

luokkaa. Virheiden määrä ei tässäkään tapauksessa ole merkittävä. Tuloksista havaitaan 

että jos yhteys saadaan toimimaan ja tilassa ei tapahdu muutoksia ei virheiden määrä 

merkittävästi lisäänny  yhteysvälin etäisyyden kasvaessa ja esteiden lisääntyessä. Tämä 

tukee aikaisemmin esitettyjä seikkoja, että tiedonsiirtokanavan pysyessä lähes muuttu-

mattomana (koska tiloissa ei ollut liikettä mittausten aikana) ei tiedonsiirtovirheiden 

määrä pitäisi kovinkaan voimakkaasti muuttua. Mittauksia suoritettaessa havaittiin kyllä 

että mitä suurempi oli etäisyys tai jos vastaanotin ja lähetin sijaitsivat eri huoneissa oli 

yhteys huomattavasti alttiimpi ympäristön vaihteluille, kuten ihmisten liikkumiselle 

tilassa. Henkilöiden liikkuminen saattoi katkaista yhteyden kokonaan. 
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Kuva 4.1.1. Testiympäristön pohjakuva, johon on merkattu lähettimien ja vastaanottimien sijainnit. 
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Taulukko 4.1.1. Mittaustulokset Easy-Radion ER400TRS-mallilla. 

Mittauksen 

numero 

Vastaanotin Lähetin PLR  

1 1 2 0 % 

2 1 3 0 %  

3 1 4 0,006 % 

4 2 3 0,001 % 

5 2 4 0,006 %  

6 1 kerrosta alempana 0,024 % 

 

Mittauksilla tutkittiin paketin koon vaikutusta PLR:iin. Lähetin oli sijoitettu kuvassa 

4.1.1 olevaan mittausympäristön pisteeseen 4 ja vastaanotin kohtaan 1. Pakettien kokoa 

muutettiin, kun näytteiden määrä pidettiin samana kuin edellisessäkin mittauksessa. 

Mittaukset suoritettiin kun tilassa ei juurikaan ollut liikettä. Mittaustulokset on esitetty 

Easy-Radion ER400TRS moduulille taulukossa 4.1.2. Tavujen määrä taulukoissa kertoo 

siirrettävän hyötydatan määrän, kokosiirtopaketin koko on kuvan 3.2.3 mukaisesti hyö-

tydata + neljä ohjausdataa. Tämä ohjausdata sisältää kaksi synkronointitavua, hyötyda-

tan koon tavuina ja CRC-summan paketille. Mittaustuloksista nähdään, että pakettikoon 

kasvaessa PLR ei merkittävästi muutu. Tämä on hieman ristiriitaista, koska olisi voinut 

olettaa että suuremman paketin lähettäminen kestää ajallisesti kauemmin ja on näin ol-

len alttiimpi tiedonsiirtokanavan vaihteluille. Ajallisesti 20 tavun paketin lähettäminen 

kestää noin 21 ms ja 120 tavun paketin lähettäminen kestää noin 65 ms, eli yli kolme 

kertaa kauemmin. Paketin koolla voi olla vaikutusta jos se olisi vieläkin pidempi tai 

lähettyvillä olisi jokin häiriölähde joka lähettäisi säännöllisesti voimakasta häiriötä ky-

seisellä taajuudella. 
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Taulukko 4.1.2. Mittaustulokset Easy-Radion ER400TRS-mallilla. 

Tavujen lukumäärä paketissa PLR 

20 0,028 % 

40 0,002 % 

60 0,002 % 

80 0,775 % 

100 0,002 % 

120 0,006 % 

 

Easy-Radio-moduulit sisältävät RSSI-indikaattorin (Received Signal Strengh Indicator), 

mikä mahdollistaa vastaanotetun tehon mittaamisen. Tulo on analoginen jännitesignaali, 

mikä kertoo vastaanotetun tehon. Tätä ominaisuutta voi käyttää etsittäessä sopivaa 

asennuspaikkaa radiomoduuleille. Ominaisuutta käytettiin hyödyksi mittaamalla kuulu-

vuutta sähkökonelaboratoriossa. Lähetin asennettiin pöydälle noin metrin korkeudelle 

kuvan 4.1.2 esittämään paikkaan. Lähetin laitettiin lähettämään jatkuvaa kantoaaltoa. 

Vastaanottimella mitattiin eri puolilta laboratoriota vastaanotetun signaalin voimakkuus. 

Tulokset ER400TRS-mallille on esitetty kuvassa 4.1.2 ja ER900TRS-mallille on esitetty 

kuvassa 4.1.3. Mittaustulosten perusteella voidaan kartoittaa kuuluvuusalue. Yhteyden 

pitäisi toimia kun kentänvoimakkuus on suurempi kuin vastaanottimen herkkyys. Yh-

teyden katkaisee kuitenkin esimerkiksi häiriö, joka on vastaanotettua signaalia voimak-

kaampi. Voidaan kuitenkin olettaa että mitä voimakkaampi on vastaanotettu teho, sitä 

parempi on signaali-kohinasuhde ja todennäköisempää on että yhteys toimii ongelmitta. 

 

Vastaanotetun signaalin mittauksissa havaittiin että signaalin voimakkuus vaihteli huo-

mattavasti kun lähettimen ja vastaanottimen välillä ei ollut näköyhteyttä ja vastaanotinta 

siirrettiin vain 20 cm eri kohtaan. Tämä aiheutuu signaalin monitie-etenemisestä ja eri 

reittejä edenneiden signaalien summautumisesta vastaanotin antennissa. Tämän perus-

teella voidaankin todeta että tulokset kertovat että tietyllä alueella on saavutettavissa 

kyseinen kentänvoimakkuus, mutta tällä alueella voi esiintyä myös katvealueita missä 

kentänvoimakkuus on vieläkin heikompi. Kentänvoimakkuus vaimenee odotetulla ta-

valla etäisyyden ja esteiden kasvaessa molemmissa mittauksissa. Pieni ero on havaitta-

vissa 433 MHz:in ja 869 MHz:in mittausten välillä. Kentänvoimakkuus on äärialueilla 
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hieman parempi alhaisemmalla 433 MHz:in taajuudella. Tämä johtuu oletettavasti 

ER900TRS-moduulin 5mW:in lähetystehosta verrattuna ER400TRS:n 10mW:iin. Myös 

matalampi kantoaaltotaajuus voi vaikuttaa tulokseen. Aikaisemmin kappaleessa 1.3. 

kuvassa 1.3.4 on esitetty kuinka lähettimen ja vastaanottimen välillä liikkuvat ihmiset 

aiheuttavat yhteyden toimivuuteen. Vaimennusta on pahimmillaan jopa yli 10 dB:tä. 

Tämän perusteella voidaan todeta että kentänvoimakkuus on mittauksien perusteella jo 

niin heikko alueen reunoilla että liikkuvat ihmiset saattavat katkaista yhteyden hetkelli-

sesti kokonaan. 
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12 m

28,5 m
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>-50dBm

>-50dBm

>-50dBm
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-50, -60dBm

-65, -75dBm

-50dBm

-50dBm

-60dBm

-65, -75dBm

-65, -75dBm

-65dBm

-60dBm
-60, -65dBm

-50, -60dBm

TX

Tila täynnä laitteita

Puinen lastulevyovi

Puisia ja metallisia kaapistoja

Tiiliseinä

Väliseinä
12,0 m

Metallikehyksinen ovi

 
Kuva 4.1.2. Easy-Radion ER400TRS-moduulilla suoritetut kentänvoimakkuusmittaukset. 
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Kuva 4.1.3. Easy-Radion ER900TRS-moduulilla suoritetut kentänvoimakkuusmittaukset. 

 

Tiedonsiirtonopeuden vaikutusta PLR:ään testattiin BiM2-433-radiomoduuleilla, joilla 

tiedonsiirron nopeutta voitiin varioida. Ensimmäinen mittaus suoritettiin sähkökonela-

boratoriossa linkkivälillä  30 metriä ja linkkien välissä on yksi kaksimetrinen este, es-

teen yläpuolelle jäi vapaata tilaa kolme metriä. Toinen mittaus suoritettiin linkkivälillä 

15 metriä ja välissä oli 40 senttimetrin paksuinen raudoitettu lattia. Toimintaa tutkittiin 

neljällä eri siirtonopeudella 38400, 19200, 9600 ja 4800 bps. Lähetettävien pakettien 

määrä oli 100000 kpl kaikilla siirtonopeuksilla. Yksittäinen paketti koostui 26 tavun 

pituisesta herätesignaalista, 1 tavun mittaisesta UART:in herätystavusta, 2 tavun mittai-
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sesta otsikosta, 10 tavun mittaisesta Manchester-koodatusta datasta, sekä lopetustavusta. 

Kuva paketista kuvassa 4.1.4. 

 

Herätesignaali

Uart:in herätetavu

Otsikko Data

Lopetustavu

 
Kuva 4.1.4 BIM2-433-radiomoduulille lähetettävän paketin rakenne. 

 

Mittaustulokset ovat taulukossa 4.1.3. Kolmannessa mittauksessa tutkittiin BiM2-433 

radiolinkin toimintaa avoimessa tilassa. Yhteyden todettiin toimivan vielä 300 metrin 

matkalla. 

 
Taulukko 4.1.3 BIM2-433 radiolinkki, ensimmäinen ja toinen mittaus. 

Nopeus [bps] Ensimmäinen mittaus   

PLR [%] 

Toinen mittaus  

PLR [%] 

38400 15,795 15,772 

19200 9,381 10,6330 

9600 1,817 0,002 

4800 0,028 0,035 

 

Mittaustuloksista nähdään että tiedonsiirtonopeuden kasvaessa PLR kasvaa. Tämä voi 

osittain johtua symbolien päällekkäisyydestä koska käytössä on yksinkertainen modu-

laatiotekniikka. Todennäköisesti kasvanut PLR johtuu kuitenkin vastaanottimen omi-

naisuuksista. Mittauksista voidaan kuitenkin todeta että vaikka valmistaja lupaa laitteel-

leen tiedonsiirtonopeudeksi maksimissaan 160 000 bps niin tiedonsiirtoyhteyden luotet-

tavuus heikkenee nopeuden kasvaessa.  

 

4.2 Järjestelmän mittaukset Bluetooth yhteydellä 
Bluetooth-yhteyden toimintaa testattiin tekemällä kuvan 2.2.1 mukainen järjestelmä. 

Yksi mitta-anturi kytkettiin kaapelilla testialustaan, joka toimi keräily-yksikkönä. Tes-

tialustaan oli liitetty Bluewave RS232 DCE Bluetooth-moduuli ja mitta-anturi, missä oli 
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tärinä ja lämpötilamittaus. Bluetooth-yhteyttä testattiin muodostamalla yhteys tiedonke-

ruulaitteena toimineeseen Nokia 6600 puhelimeen.  

 

Mittaukset suoritettiin sähkökonelaboratoriossa. Yhteyden toimivuutta testattiin muo-

dostamalla päätelaitteella yhteys keräily-yksikköön ja lukemalla anturilta yksi lämpöti-

lamittaus. Kuvassa 4.2.1 on esitetty mittausten tulokset. Kuvassa keräily-yksikön ja an-

turin sijainti on merkitty A-kirjaimella. Tummennetulla alueella on kuvattu sitä aluetta 

miltä Bluetooth-yhteys mobiililaitteella saatiin muodostettua ja lämpötilamittaus luet-

tua. Jos yhteys muodostettiin ja tämän jälkeen siirrettiin mobiililaitetta kauemmaksi 

saatiin yhteys säilymään jopa tummennetun alueen ulkopuolelle, vaikka yhteyden muo-

dostaminen ei enää onnistunutkaan. 

 

Mittaustulosten ja testistä saatujen kokemusten perusteella voidaan todeta että älypuhe-

limen käyttö päätelaitteena tämänkaltaisessa sovelluksessa onnistuu erinomaisesti. Yh-

teyden muodostaminen ja anturin lukeminen onnistuu helposti ja ei vaadi erikoisosaa-

mista. Älypuhelin tarjoaa valmiin päätelaitteen, joka sisältää monipuoliset tietoliiken-

neyhteydet, näyttöruudun, näppäimistön ja mahdollisuuden omien sovellusten tekoon. 

Tässä mittauksessa kokeiltiin vain lämpötilan lukemista anturilta päätelaitteelle, mutta 

samalla tavalla onnistuisi myös kiihtyvyysmittauksen tuloksen lukeminen. Älypuhelin 

mahdollistaa myös tiedon jatkokäsittelyn, sen tallentamisen muistikortille tai edelleen 

lähettämisen. 

 

Mittaustulosten perusteella voidaan yleisesti todeta että tulokset vastaavat vastaavankal-

taisissa tutkimuksissa saatuja tuloksia ja aikaisemmin tässä työssä esitettyjä radioaalto-

jen etenemistapoja. Erityisesti monitie-eteneminen tuli kentänvoimakkuusmittauksissa 

hyvin ilmi. Tämä oli havaittavissa kun vastaanotinta siirrettiin hyvin lyhyitä etäisyyksiä 

(<30 cm) ja vastaanotettu teho vaihteli huomattavasti, johtuen eri reittiä kulkeneista 

signaaleista ja niiden summautumisesta vastaanotin antennissa. Tulosten perusteella ei 

voida johtopäätöksenä todeta että miten hyvin tutkimuksessa käytetyt radiomoduulit 

toimisivat missäkin ympäristössä. Ongelmana on juuri se että siirtotienä toimii ympä-

röivä tila, jonka tarkka määrittely on erittäin vaikeaa. Jo pienikin muutos ympäröivässä 
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tilassa vaikuttaa suoraan siirtotien ominaisuuksiin. Tämän takia erilaiset mallit ja mitta-

ukset ovat usein vain suuntaa antavia.  

 

24,0 m

16,5 m

12 m

28,5 m
Väliseinä (korkeus 2,15m)

Tila täynnä laitteita

Puinen lastulevyovi

Puisia ja metallisia kaapistoja

Tiiliseinä

Väliseinä
12,0 m

Metallikehyksinen ovi

A

 
Kuva 4.2.1. Tummennetulla alueella Bluetooth-yhteyden muodostaminen mobiililaitteella anturille onnis-

tui. 
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5 YHTEENVETO 
Lyhyen kantaman radiotekniikoiden käyttö on lisääntynyt viimeisten vuosien aikana 

voimakkaasti korvaten sovelluksissa langallisen tiedonsiirtoyhteyden langattomalla ja 

mahdollistaen myös uudentyyppisiä sovelluksia. Lyhyen kantaman radiotekniikan yleis-

tymisen on mahdollistanut standardien kehittyminen, lähettimien lupavapaus, radiopiiri-

en ja moduulien tarjonnan kasvu ja hintojen aleneminen. Tässä työssä on esitetty lyhyen 

kantaman radiotekniikoiden soveltamista sähkökäyttöjen kunnonvalvonnassa ja etä-

diagnostiikassa tarvittavan mittaustiedon siirtämiseen. Työssä on käyty läpi lyhyen kan-

taman radiotekniikoihin liittyvät lupa-asiat ja esitelty lyhyen kantaman radiotekniikoita. 

Tämän lisäksi on esitetty radioaaltojen etenemismekanismeja teollisuusympäristössä ja 

käsitelty ongelmia mitä tällainen ympäristö aiheuttaa siirtotielle. Lyhyesti on käyty läpi 

modulointi- ja koodaustekniikoita, sekä radiokanavan monikäyttötekniikoita. Teolli-

suusympäristön ja sähkökäyttöjen kunnonvalvonnan ja etädiagnostiikan vaatimuksia on 

tarkasteltu tiedonsiirron kannalta. Verkkotopologioita ja soveltuvaa protokollaa on poh-

dittu kunnonvalvonnan sovelluskohteeseen ja etädiagnostiikkaan soveltuvaksi. Neljän 

eri lyhyen kantaman radiomoduulin ja älypuhelimen toimintaa on tutkittu laboratorio-

mittauksin kehitetyn testialustan avulla. Mittauksissa tutkittiin radiomoduulien kykyä 

siirtää tietoa sisätiloissa. Älypuhelimen käyttöä  päätelaitteena sähkökäyttöjen kunnon-

valvonnan ja etädiagnostiikan mittauksissa arvioitiin laboratoriotestien perusteella.  

 

Jatkossa on nähtävissä lyhyen kantaman radiotekniikoiden kasvu teollisuudessa, erityi-

sesti erilaisissa anturisovelluksissa, joissa langattomuudella saavutettavat edut ovat sel-

keästi nähtävissä. Etuja ovat muun muassa antureiden nopea asennettavuus tiedonsiirto-

kaapelien jäädessä pois, pyöriviin ja liikkuviin laitteisiin asentaminen on helppoa ja 

tiedon lukeminen langattomalla päätelaitteella on mahdollista. Sen sijaan erilaisien sää-

tösovellusten ja ohjauslaitteiden vaatimaa tiedonsiirtoa ei välttämättä ole järkevää kor-

vata langattomalla tiedonsiirrolla. Ongelmaksi voi muodostua yhteyden luotettavuus ja 

viipeet tiedonsiirrossa. Tiedonsiirtovirheet pystytään havaitsemaan ja virheellinen tieto 

voidaan lähettää uudelleen kun käytössä on sopiva protokolla. Yhteyden katkeaminen 

kahden laitteen välilläkään ei ole ongelma jos tiedonsiirtoverkko on tehty sellaiseksi että 

tieto voidaan siirtää jonkin muun verkon solmupisteen kautta, mutta tiedon ketjuttami-

nen ja uudelleenlähettäminen lisää viivettä tiedonsiirrossa. 
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Sähkökäyttöjen kunnonvalvonnan ja etädiagnostiikan mittaustiedon tiedonsiirrossa pit-

kätkään viipeet eivät välttämättä ole haitaksi, koska mittauksia ei ole tarpeen ottaa jat-

kuvasti. Sen sijaan ongelmaksi anturisovelluksissa voi muodostua tehonsyötön järjestä-

minen anturille. Mikäli tämä toteutetaan kaapeleilla, ei välttämättä ole järkevää tehdä 

tiedonsiirrostakaan langattomia. Poikkeuksena tietysti jos tehonsyöttö saadaan välittö-

mästi anturin läheisyydestä tiedonsiirtoetäisyyden ollessa huomattavasti suurempi. Mui-

ta vaihtoehtoja tehonsyöttöön on paristo- ja akkukäyttöisyys, aurinkokenno tai mahdol-

lisesti jatkossa myös polttokennotekniikka. Paristokäyttöisyys vaatisi teholähteen vaih-

tamista tietyn ajanjaksoin ja tätä ei välttämättä teollisuuskäyttöön tulevassa sovellukses-

sa hyväksytä. 

 

Mobiililaitteen hyödyntämistä kunnonvalvonnan anturien lukemisessa tutkittiin älypu-

helimen avulla ja edut ovat kiistattomia. Anturin lukeminen älypuhelimella onnistui yli 

kymmenen metrin etäisyydeltä, kun puhelin sisälsi teholuokan kaksi Bluetooth-

radiolähettimen. Tämä parantaa turvallisuutta tehtaassa kunnonvalvontaan liittyvissä 

työtehtävissä, kun anturin lukemista varten ei tarvitse mennä liian lähelle toimilaitetta. 

Uudet matkapuhelimet sisältävät lyhyen kantaman radiotekniikoiden lisäksi myös muita 

tiedonsiirtomenetelmiä ja osa laitteista toimii jopa RFID-lukijalaitteena. Tällaisen mo-

nipuolisen laitteen käyttäminen esimerkiksi päätelaitteena avaa uusia mahdollisuuksia 

kunnossapidossa. Jos esimerkiksi sähkökäyttöjen kunnonvalvonnan tiedonsiirto on to-

teutettu teollisuuslaitoksessa langattomasti on siihen kytkeytyminen kannettavalla pää-

telaitteella yksinkertaista. Tällöin älypuhelinta voidaan käyttää toimilaitteena, jolta on 

reaaliaikainen yhteys sekä mittausdataa tarjoaville antureille, että tietojärjestelmiin jotka 

sisältävät  ohjeita ja historiatietoa laitteista ja niiden vioista. RFID-tekniikka pienentää 

inhimillisiä erehdyksiä liittämällä esimerkiksi käyttäjän syöttämän tiedon varmasti oi-

keaan toimilaitteeseen.  

 

Sopivan langattoman tekniikan valinta on tehtävä tapauskohtaisesti. Suunnittelussa on 

otettava huomioon tiedonsiirtojärjestelmän vaatimukset kulloisenkin tarpeen mukaisesti. 

Valmiiden standardoitujen tekniikoiden kuten Bluetooth ja Zigbee käyttäminen omissa 

järjestelmissä on järkevää jos ne täyttävät sovellukseen liittyvät vaatimukset. Näissä 
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tekniikoissa protokolla ja lähetin on valmiiksi pakattu samaan moduuliin tai ainakin 

molemmat ovat erikseen ostettavissa. Valmiita sovelluksia ja tuotetukea on saatavilla ja 

jatkossa samaa tekniikkaa käyttävien järjestelmien ja laitteiden yhteensovittaminen on 

mahdollista standardoidun tekniikan ansiosta. Standardoidut tekniikat mahdollistavat 

myös omassa laitteessa olevan radiopiirin korvaamisen muiden valmistajien vastaavalla 

tuotteella. Erittäin hyvänä puolena on myös joidenkin standardoitujen tekniikoiden löy-

tyminen mobiililaitteista, jolloin mobiililaitteita voidaan hyödyntää esimerkiksi pääte-

laitteena.  

 

Yleiset lyhyen kantaman radiopiirit ovat valmistajien omia ratkaisuja ja poikkeavat toi-

sistaan, sekä toiminnallisesti, että rakenteeltaan. Valmistajakohtaisten radiopiirien käyt-

töä tukee niiden helpompi muokattavuus omiin laitteisiin sopiviksi. Tällä tarkoitetaan 

sitä että piirin toimintoihin on mahdollista päästä tarkemmin käsiksi ja vaikuttaa näin 

sen toimintaan, kuin monimutkaisemman piirin mikä tarjoaa ainoastaan protokollan 

kautta pääsyn piirin toimintoihin. Suunnittelu ja toteutus voidaan tällöin aloittaa laitelä-

heisemmältä tasolta ja toteuttaa tarvittava laitteiston suunnittelutyö ja liikennöintiproto-

kolla kokonaan itse. Tällaiset yksinkertaiset radiopiirit ovat myös edullisempia kuin 

toiminnoiltaan monipuolisemmat piirit. Tämä mahdollistaa kustannussäästöt laitteiden 

osalta, mutta lisää toisaalta tuotekehitykseen kuluvaa aikaa ja näin ollen kustannuksia. 

Suunnittelua ja tuotekehitystä voidaan nopeuttaa käyttämällä valmiita radiomoduuleja ja 

valmistajakohtaisia sopivia protokollia. Yhteyden toimivuuteen voi laitetasolla vaikut-

taa valitsemalla tehokkaampaa modulointitekniikkaa ja hajaspektritekniikoita tukevan 

radiopiirin. Taajuuskaista voidaan valita sen mukaan mikä sallii suuremmat lähetyste-

hot, jos toimintasuhteelle ja vaaditulle tiedonsiirtonopeudelle ei ole niin suuria vaati-

muksia. Antenni vaikuttaa myös merkittävästi yhteyden toimivuuteen, mutta antenneja 

ei ole tässä työssä aiheen laajuuden vuoksi tarkemmin käsitelty. 

 

Aikaisempien tutkimustulosten ja laboratoriomittaustulosten perusteella on mahdotonta 

sanoa varmasti miten hyvälaatuinen ja kuinka pitkä kantama milläkin lähettimellä saa-

vutetaan teollisuusympäristössä. Kuten kappaleessa 1.3 todettiin, on erilaisia malleja ja 

simulointiohjelmia kehitetty, joita voidaan käyttää apuvälineenä tiedonsiirtoverkon 

suunnittelussa. Mallien käytössä voi ongelmana olla tarkkuus, koska malleissa ei voida 
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ottaa huomioon kaikkia yhteyteen vaikuttavia tekijöitä. Simulointiohjelmilla saadaan 

mahdollisesti tarkempia tuloksia, kuin esimerkiksi pelkkiä tilastollisia malleja käyttä-

mällä, jos tiedonsiirtoympäristö pystytään kuvaamaan riittävän tarkasti simulointioh-

jelmalle. Varminta on kuitenkin tiedonsiirtoyhteyden toiminnan toteaminen paikanpääl-

lä. Kuten mittauksissa havaittiin, jo pieni muutos vastaanottimen tai lähettimen paikassa 

voi vaikuttaa yhteyden toimintaan. Yleisesti ottaen voidaan teollisuusympäristöä pitää 

radiotiedonsiirron kannalta huomattavasti hankalampana kuin normaalia toimistoympä-

ristöä. Tämä johtuu teollisuusympäristössä käytetyistä materiaaleista ja laitteista, jotka 

aiheuttavat erilaisia ongelmia radiotiedonsiirrolle. On myös muistettava ottaa huomioon 

se seikka, että radiotiedonsiirtokanava voi jatkuvasti muuttua. Liikkuva ihminen tai ajo-

neuvo voi siirtyessään toiseen paikkaan katkaista yhteyden hetkellisesti tai kokonaan.  

 

Yhteenveto langattoman tiedonsiirron sovelluskohteista ja käytöstä sähkökäyttöjen kun-

nonvalvonnassa sekä kunnossapitotoiminnassa on koottu taulukkoon 5.1. Taulukkoon 

on koottu teollisuuden kunnonvalvontaan ja etädiagnostiikkaan liittyviä sovellus ja 

käyttökohteita. Näiden tarvitsemaa tiedonsiirtoetäisyyttä ja kapasiteettia on estimoitu ja 

arvioitu tämän perusteella kyseiseen sovellukseen soveltuvia lyhyen kantaman radio-

tekniikoita. Taulukoissa lyhenne SRD (Short Range Device) tarkoittaa nyt yleistä val-

mistajakohtaista radiopiiriä tai järjestelmää.  
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Taulukko 5.1. Kunnonvalvonnan ja kunnossapidon sovelluksia ja soveltuvat langattomat tekniikat. 

Sovellus Etäisyys Kapasi-

teetti 

Tekniikka Muuta 

Yleinen kunnonvalvontaan tarvit-

tavan anturiverkon muodostami-

nen 

1-20m 1-50kbps 1. SRD 

2. Zigbee 

3. Bluetooth 

-Pieni tehonkulutus vaa-

timuksena 

-Teho toimilaitteelta 

Tiedonsiirto anturiverkon ja 

ylemmän tason tietojärjestelmän 

välillä  

10-100m >10kbps 1. WLAN 

2. Bluetooth 

 

Pyörivässä laitteessa oleva anturi, 

esimerkiksi sähkökoneen rootto-

rilla sijaitseva mittalaite.  

< 1m 1-10kbps 1. SRD 

2. Zigbee 

-Tiedonsiirto roottorilta 

staattorille 

-Teho otetaan toimilait-

teelta 

Taajuudenmuuttajan parametri-

sointi ja tiedonkeruu PDA-

laitteella tai älypuhelimella. 

<10m 1-50kbps 1. Bluetooth 

2. Wlan 

Vaatii sovelluksen pääte-

laitteelle. 

Toimilaitteen identifiointi PDA-

laitteella tai älypuhelimella 

< 1m <10kbps RFID Käytetystä RFID-

tekniikasta riippuen etäi-

syys jopa +10m. 

Yksittäisen toimilait-

teen/laiteryhmän etädiagnostiikan 

toteuttaminen. 

> 1km <50kbps GSM/GPRS  

Videovalvonta  max. 

100m 

>100kbps WLAN  

Toimilaitteiden ohjaus kentällä. 

Esimerkiksi nosturi. 

10-100m  1. SRD Vaatimuksena varma ja 

viipeetön tiedonsiirto. 

Yhteys tehtaan tietojärjestelmään/ 

Internettiin PDA-laitteella tai 

älypuhelimella. 

>10m >10kbps 1. GPRS 

2. WLAN 

3. Bluetooth 

 

Siirrettävä langaton kunnonval-

vonta.  Yhteys tietokoneeseen tai 

tehtaan tietoverkkoon. 

1-100m 10-50kpbs 1.Bluetooth 

2. WLAN 

3. SRD 

 

-nopeasti asennettavissa 

toimilaitteeseen 

-paristokäyttöiset anturit 

Siirrettävä langaton kunnonval-

vonta.  Yhteys kannettavaan data-

loggeriin. 

<10m 10-50kpbs 1.Bluetooth 

2. WLAN 

3. SRD 

-nopeasti asennettavissa 

toimilaitteeseen 

-paristokäyttöiset anturit 
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