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Tässä opinnäytetyössä on tutkittu kolmen eri antennivahvistusmittausmenetelmän mittaus-
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Matlab-ohjelmat kokonaismittausvirheen laskemiseksi. Opinnäytetyö on tehty Puolustus-
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Opinnäytetyö koostuu neljästä pääosasta. Ensimmäisessä osassa esitellään tutkimuksessa 
käytettävät antennivahvistusmittausmenetelmät. Toisessa osassa esitetään, miten mittaus-
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sources of error. In the last section, formulas for calculating total errors of measurement 
have been developed. These were used to program Matlab applications to calculate total 
error for different antenna gain measurement methods. 
  
In the research, antenna gain measurements were measured by three different methods in 
an anechoic chamber using a circuit analyzer. The results obtained from the measurements 
were used to calculate total errors for three different measurements using matlab programs. 
For all antenna gain measurement methods, the Matlab software calculates the antenna 
gain (maximum and minimum) and the absolute and relative maximum error. The results 
of the calculations are presented and analyzed at the end of this thesis. 
 
 
  



 
 
 

iv 

ALKUSANAT 
 

Tämä opinnäytetyö on tehty Puolustusvoimien teknilliselle tutkimuslaitokselle. Työn ai-
heena on antennivahvistusmittausten virheiden analysointi. Työn varsinaisena tavoitteena 
on laatia matlab-ohjelmat antennivahvistusmittausten virheiden analysoimiseksi. 
 
Lausun kiitokseni työn ohjaajille Inskapt Perttu Silvolle ja DI Esa Airokselle erinomaisesta 
ohjauksesta, insinöörimajuri Tommi Hytöselle ja FM Krisha Räinälle oikoluvusta ja lukui-
sista hyvistä vinkeistä sekä Aalto yliopiston Professori TkT Ville Viikarille hyvistä 
neuvoista. 
 
Kiitos kuuluu myös kaikille työkavereille, joiden kanssa olen saanut työskennellä pitkän 
urani aikana Puolustusvoimilla. 
 
Haluan myös kiittää kaikkia perheenjäseniäni ja hyviä ystäviäni tuesta. 
 
Vantaalla  25.11.2019 
 
Tekijä 
 

 

 



 
 
 

1 

SISÄLLYSLUETTELO  

 

1	 JOHDANTO ........................................................................................................ 5	

1.1	 TAUSTA ...................................................................................................................... 5	

1.2	 TAVOITTEET JA RAJAUKSET ........................................................................................ 6	

1.3	 TYÖN RAKENNE .......................................................................................................... 6	

2	 ANTENNIVAHVISTUKSEN MITTAAMINEN .................................................. 8	

2.1	 MITTAUSMENETELMÄT ............................................................................................... 8	

2.2	 KAHDEN ANTENNIN - MENETELMÄ .............................................................................. 8	

2.3	 REFERENSSIMENETELMÄ .......................................................................................... 10	

2.4	 KOLMEN ANTENNIN MENETELMÄ ............................................................................. 13	

3	 MITTAUSEPÄTARKKUUDEN MÄÄRITTÄMINEN ....................................... 16	

3.1	 MITTAUSVIRHEET ..................................................................................................... 16	

3.2	 MITTAUSTULOSTEN VIRHEIDEN ARVIOINTI ............................................................... 18	

3.2.1	 Mittaustulosten satunnaisvirheiden tilastollinen käsittely ............................... 18	
3.3	 LASKETTUJEN SUUREIDEN EPÄTARKKUUS ................................................................ 19	

3.3.1	 Laskettujen virheiden arviointi kokonaisdifferentiaali-menetelmällä ............. 19	
3.3.2	 Virhetermien lisääminen neliöllisesti .............................................................. 19	
3.3.3	 Mittauksen suunnittelu ..................................................................................... 20	

4	 VIRHELÄHTEET ............................................................................................. 22	

4.1	 EPÄSOVITUS .............................................................................................................. 23	

4.2	 VAIHEKESKIPISTE ..................................................................................................... 25	

4.3	 KAUKOKENTÄN AIHEUTTAMA VAIHEVIRHE .............................................................. 28	

4.4	 VAHVISTUS JA SÄTEILYTEHOKKUUS ......................................................................... 32	

4.5	 POLARISAATIOEPÄSOVITUS ....................................................................................... 33	

4.6	 SUUNTAUSVIRHE ...................................................................................................... 34	

4.7	 LIITTIMIEN JA KAAPELIEN AIHEUTTAMAT VAIMENNUKSET ....................................... 38	

4.8	 MITTALAITTEIDEN VIRHEET ...................................................................................... 38	

4.9	 MITTAUSYMPÄRISTÖSTÄ AIHEUTUVAT VIRHEET ....................................................... 39	

4.10	 ILMAKEHÄN VAIMENNUS ........................................................................................ 42	

4.11	 MITTALAITTEEN KALIBROINTI ................................................................................ 43	



 
 
 

2 

4.12	 VIRHELÄHTEIDEN SUURUUSLUOKAT EROTELTUINA ................................................ 43	

4.13	 MUUT VIRHELÄHTEET ............................................................................................. 44	

4.14	 VIRHETERMIT JA NIIDEN VAIKUTUS MITTAUSTULOKSEEN ....................................... 45	

4.15	 MITTAUSYMPÄRISTÖ .............................................................................................. 47	

5	 KOKONAISVIRHEEN MATEMAATTINEN KAAVA ..................................... 48	

5.1	 KOKONAISVIRHEEN LASKENTA KAHDEN ANTENNIN MENETELMÄLLE ....................... 48	

5.2	 KOKONAISVIRHEEN KAAVA REFERENSSIANTENNI–MENETELMÄLLE ......................... 53	

5.3	 KOKONAISVIRHEEN KAAVA KOLMEN ANTENNIN MENETELMÄLLE ............................ 55	

6	 ANTENNIN VAHVISTUSMITTAUS SPEKRITIANALYSAATTORILLA. ...... 58	

6.1	 MITTALAITTEIDEN KÄYTTÖ MITTAUKSISSA .............................................................. 59	

7	 TULOKSET ...................................................................................................... 64	

7.1	 KAHDEN ANTENNIN VAHVISTUSMITTAUKSEN VIRHEANALYYSI ................................ 64	

7.2	 REFERENSSIANTENNI VAHVISTUSMITTAUKSEN VIRHEANALYYSI .............................. 66	

7.3	 KOLMEN ANTENNIN VAHVISTUSMITTAUKSEN VIRHEANALYYSI ................................ 68	

8	 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET .............................................................. 73	

9	 YHTEENVETO ................................................................................................ 75	

LÄHTEET .............................................................................................................. 76	

LIITTEET 

Liite 1. Matlab-ohjelma, Kahden antennin vahvistus 

Liite 2. Matlab-ohjelma, Antennivahvistuksen mittaus suhteessa referenssiantenniin 

Liite 3. Matlab-ohjelma, Kolmen antennin vahvistusmittaus 

Liite 4. Matlab-ohjelma vaimennuksen laskemiseksi kaukokentässä 

Liite 5. Matlab-ohjelma vapaantilanvaimennus 5 m etäisyydellä, 8-12 GHz taajuudella 

Liite 6. Antennien paluu vaimennus (S11) 

Liite 7. Matlab-ohjelma, torviantennin keilakuvio 

Liite 8. Matlab-ohjelma Vaimennus virheellisellä kulmalla (Theta) taajuuden funktiona 

torviantennilla 



 
 
 

3 

SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

Latinalaiset aakkoset 

BW  Bandwith 

D  Antennin suurin mitta 

D  Antennin suuntaavuus 

E  Sähkökentänvektori [V/m] 

f   Taajuus 

G  Vahvistus 

Gt   Lähetysantennin vahvistus 

Gr   Vastaanottoantennin vahvistus 

ΔG1  Antennin 1 vahvistuksen virhe 

ΔG2   Antennin 2 vahvistuksen virhe 

ΔG3   Antennin 3 vahvistuksen virhe 

H  Magneettikentänvektori [As/m2] 

n  Mittausten lukumäärä 

P  Tehotiheys 

Rh  Häviöresistanssi 

Rr  Säteilyresistanssi 

r  Etäisyys 

S  S-parametri 

 

Kreikkalaiset aakkoset 

δ   Vaihevirhe 

η  Säteilyhyötysuhde 

θ, θ  Elevaatiokulma, Antennin suuntakulma 

λ  Aallonpituus 

σ  Suorakaidejakauman keskihajonta 

σ  Korreloimattomien tekijöiden keskihajonta 

φ  Atsimuuttikulma 

ψ  Vaihekulma 
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Lyhenteet 

AUT  Antenna Under Test 

DUT  Device Under Test 

GS  Gain Standard 

RF  Radio Frequency 

Rx  Vastaanottoantenni 

Tx  Lähetysantenni 

SA  Spectrum Analyzer 

SAS  Seisovan Aallon Suhde 

SG  Signal Generator 

S/N  Signal-to-Noise ratio 

VNA  Vector Network Analyzer 

VSWR  Voltage Standing Wave Ratio 
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1 JOHDANTO 
 

1.1 Tausta 

 

Antenneilla on useita mitattavia parametreja, joista yksi tärkeimmistä mitattavista paramet-

reista on vahvistus.  Vahvistuksen mittaamisessa voidaan soveltaa eri mittausmenetelmiä, 

joiden suurin ero on niiden monimutkaisuus ja antennivahvistuksen mittaustarkkuus. 

 

Mittaustarkkuutta voidaan tarkentaa tekemällä useita mittauksia, joiden määrät lisäävät 

työtä ja tulosten käsittely vaatii aikaa. Jos kaikkia virhelähteitä ei huomioida tarkasti, voi-

vat mittaukset sisältää systemaattisesti toistuvia virheitä. Tässä tutkimuksessa keskityttiin 

kolmeen eri antennivahvistusmittausmenetelmään, joihin vaikuttavien virhelähteiden yh-

teisvaikutuksien suuruus laskettiin Matlab-ohjelmaan laadituilla kaavoilla.  

 

Antennien ominaisuuksia mitataan yleensä suljetussa heijastuksettomassa huoneessa, jossa 

antennimittauksia ei häiritse ulkopuoliset signaalit, mittausympäristön heijastukset tai sää-

olosuhteet. 

 

Opinnäytetyö jakaantuu teoreettiseen osioon,  kokeellisiin antennivahvistusmittauksiin 

sekä Matlab-ohjelmien toteuttamiseen ja mittaustulosten käsittelyyn laadituilla Matlab-

ohjelmilla. Teoreettisessa osiossa on esitetty yleisimmät mittausmenetelmät antennien 

vahvistuksen mittaamiseksi ja mittauksien tarkkuuteen vaikuttavat virhetekijät. Virheteki-

jät on huomioitu eri mittausmenetelmien suhteen ja antenninvahvistusmittauksille on 

laadittu kokonaisvirheiden kaavat kokonaisdifferentiaalikaavoilla. 

 

Kokeellisessa osiossa tehtiin antennivahvistusmittauksia kolmella eri menetelmällä heijas-

tuksettomassa tilassa. Eri mittausmenetelmille laadittujen kaavojen antamia 

mittausvirheiden suuruuksia vertaillaan keskenään. Kaavojen toimivuus pyritään verifioi-

maan vertailemalla tuloksia todellisiin mittaustuloksiin sekä menetelmien virhekorjattuja 

tuloksia keskenään. Eri virhelähteiden vaikutuksen merkitys esitetään priorisoidusti. An-

tennivahvistusmittauksen tarkkuutta arvioitaessa voidaan arvioida virheen vaikutuksen 

suuruus ja priorisoinnin kautta päätellä kuinka merkittävä virhe on lopputuloksen kannalta.  
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Lopuksi antennivahvistusmittausten kokonaisvirheiden kaavoja sovellettiin laadittuihin 

Matlab-sovelluksiin. Kolmelle antennin vahvistusmittausmenetelmälle kirjoitettiin erilliset 

Matlab-ohjelmat antennien vahvistuksien ja mittauksen kokonaisvirheiden laskemiseksi.  

 

1.2 Tavoitteet ja rajaukset  
 

Antennien vahvistusmittaukset voidaan toteuttaa eri tavalla. Tässä tutkimuksessa tarkastel-

laan kolmen eri menetelmän virhelähteitä ja laaditaan näille menetelmillä omat kaavat, 

joilla voi arvioida mittauksien tarkkuutta. Mittaukset tehtiin radiokaiuttomassa tilassa ja 

mittauksissa käytettiin eri tyyppisiä antenneja. Kaavojen on tarkoitus toimia eri antenni-

tyypeillä ja taajuusalueella 2 – 40 gigahertsiä. 

 

Opinnäyteyön tutkimuskysymyksenä ja  tavoitteena oli laatia kaavat kokonaisvirheen las-

kemiseksi kolmelle eri antennivahvistusmittausmenetelmälle kirjoittamalla kaavat  

Matlab–ohjelmalle. Matlab-ohjelmalle kirjoitetuilla laskentakaavoilla saatiin laskettua an-

tennien vahvistukset eri menetelmille huomioiden kalibrointi- ja epäsovitusvirheet sekä 

mittauksen eri virhelähteiden aiheuttama kokonaisvirhe. 

 

1.3 Työn rakenne 

 

Työn toisessa luvussa esitellään eri menetelmiä antennivahvistuksen mittaamiseksi. Tässä 

työssä esitetään kolme yleisintä menetelmää, jotka ovat kahden antennin mittaus-, refe-

renssiantennimittaus- ja kolmen antennin mittausmenetelmä. Vertailun vuoksi mittaukset 

tehtiin myös signaaligeneraattorilla ja spektrianalysaattorilla. 

 

Kolmannessa luvussa on käsitellään mittausepätarkkuutta. Mittausvirheet luokitellaan eri 

tyyppeihin. Luvussa esitellään kokonaisdifferentiaalimenetelmä kokonaisvirheen laskemi-

seksi. 

 

Neljännessä luvussa esitellään virhelähteet. Virhelähteet ovat samoja kaikissa mittauksissa. 

Antennivahvistusmittausmenetelmästä riippuen mittauksiin vaikuttava kokonaisvirhe ei ole 
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sama eri menetelmien välillä. Osa virhelähteistä riippuu mittauslaitteista ja kalibroinnin 

onnistumisesta, osa kaapeleista ja liittimistä, osa antennista ja osa radiokaiuttomasta tilasta 

sekä erilaisista epäsovituksista. Opinnäytetyössä osa virhetähteistä mitattiin käytännössä ja 

osasta virhelähteistä laadittiin Matlab-ohjelmia, jotka lisättiin  kokonaismittausvirheen 

laskentaohjelmaan. 

 

Neljännessä luvussa on esitetty mittausympäristö ja sen ominaisuudet. Tässä luvussa esitel-

lään millaisia virheitä heijastuksettomassa huoneessa voi esiintyä ja miten ne mahdollisesti 

muodostuvat erilaisten heijastusten kautta. Heijastuksettomastahuoneesta on aikaisemmin 

tehty mittauksia Sami Häkkisen Diplomityössä. Neljännessä luvussa on esitelty myös mit-

tauksien suunnittelu ja kulku. Opinnäytetyön antennimittaukset tehtiin piirianalysaattorilla. 

Mittauksen suunnittelun tavoitteena oli virhelähteiden vähentäminen. Mittaustuloksista 

laskettiin kokonaismittausvirhe opinnäytetyössä laadituilla Matlab-ohjelmilla.  

 

Viidennessä luvussa johdetaan ja esitettään kokonaisdifferentiaalikaavat mittausvirheen 

laskemiseksi kolmelle eri vahvistusmittausmenetelmälle. Kokonaisdifferentiaaliyhtälöitä 

sovellettiin opinnäytetyössä laadittuihin Matlab-ohjelmiin.  

 

Kuudennessa luvussa esitellään vahvistusmittaus Spektrianalysaattorilla ja signaali-

generaattorilla. Tämä mittaus tehtiin vaihtoehtoisena tapana toteuttaa 

antennivahvistusmittaus.  

 

Kokonaisvirheiden kaavat kirjoitettiin Matlab-ohjelmiksi, joilla saatiin systemaattisesti 

arvioitua antennivahvistusmittausten kokonaisvirheet eri mittausmenetelmille Yhdeksän-

nessä luvussa esitellään ja analysoidaan Matlab-ohjelmien tuloksia. Kokonaisvirheiden 

kaavoista laadittiin Matlab-ohjelmat, jotka on esitetty opinnäytetyön liitteissä. 
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2 ANTENNIVAHVISTUKSEN MITTAAMINEN 
 

2.1 Mittausmenetelmät 

 

Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin kolmeen eri antennin vahvistusmittausmenetelmään. 

Antennien vahvistusmittaukset suoritetaan yleensä radiokaiuttomassa huoneessa kahden 

antennin kesken. Mittausmenetelmät  eivät ole aina vaihtoehtoisia, koska eri menetelmät 

asettavat mittauksille erilaisia vaatimuksia. Kahden antennin menetelmässä pitää olla kaksi 

identtistä antennia (yleensä) ja standardiantenni mittausmenetelmässä pitää olla yksi lähe-

tysantenni, tunnettu mitta-antenni ja mitattava antenni. Kolmen antennin menetelmässä 

pitäisi olla vastaavasti kolme antennia. Antennien pitää toimia samalla taajuudella ja an-

tennien polarisaatio pitää huomioida mittauksissa. Ympyrä- tai elliptinen polarisaatio lisää 

mittausten määrää, koska pitää mitata sekä vaaka että pystypolarisaation vahvistus. Kol-

men antennin menetelmä vaatii enemmän mittauksia kuin muut menetelmät, mutta 

menetelmällä päästään tarkempiin tuloksiin. Mittausten virheanalyysit poikkeavat toisis-

taan. 

 

2.2 Kahden antennin - menetelmä 

 

Kahden antennin mittaus perustuu lähdekirjallisuudessa kahden identtisen antennin väli-

seen mittaukseen. Toinen vaihtoehtoinen menetelmä on hyödyntää tunnettua antennia.  

Tunnun antennin vahvistus on tunnettava tarkasti taajuuden funktiona. Kahden antennin 

vahvistusmittauksessa toinen antenneista lähettää ja toinen antenneista vastaanottaa lähe-

tettä. Antennien vahvistus voidaan laskea kaavalla (2), kun oletetaan että antennit ovat 

hyvin sovitettuja ja polarisaatiosta ei tule virhettä. Friisin siirtokaavalla voidaan laskea 

antennien vahvistukset kaavoilla (1) ja (2), kun molemmat antennit ovat identtisiä. [1, 10] 
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𝐺 =
1
2 −20 log!"

4π𝑅
𝜆 + 10 log!"

𝑃!
𝑃!

 

 

 

Kahden antennin menetelmässä voidaan käyttää myös kahta erilaista antennia, jos mitta-

antennin vahvistus tunnetaan tarkasti. Kaava (3) on johdettu kaavasta (1), missä lähetysan-

tennin vahvistus tunnetaan. Lähetys ja vastaanottotehon suhde saadaan piirianalysaattorilla 

mittaamalla siirtotien vaimennus S21. 

 

 

𝐺!"# = 𝑆!"
!"!
!!!

 

 

 

 Tässä mittauksessa tulee kuitenkin huomioida kaapeleiden taajuusvasteiden aiheuttamat 

virheet. Kaapeleiden taajuusvasteen mukainen vaimennus voidaan huomioida kalibroimal-

la mittauspisteet antennien liittimiin. Kuvassa 1 on esitetty kahden antennin mittaus 

piirianalysaattorilla.   

 

 
Kuva 1. Kahden antennin - menetelmä. 

 

 

(1) 
 
 
 

(2) 

(3) 
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2.3 Referenssimenetelmä 

 

Referenssimenetelmä on tunnetun ja mittavan antennin välinen vertailumenetelmä. Mene-

telmä vaatii tunnetun antennin (GS, Gain Standars), jonka vahvistus tunnetaan hyvin 

tarkasti ja mitattavan antennin (AUT, Antenna Under Test). Lähetysantennina toimiva mit-

ta-antennin vahvistusta ei tarvitse tuntea, koska sen vahvistus kumoutuu pois laskuissa. 

Mittausmenetelmässä tehdään kaksi mittausta: 

 

1) Tunnettu mitta-antenni (GS) toimii vastaanottoantennina ja mitataan antennin vas-

taanottaman teho PGS . 

2) Mitattava-antenni (AUT) toimii vastaanottoantennina ja vastaanotettu teho PAUT 

mitataan. Etäisyys r ja lähetysteho P0 pidetään samana. 

 

 

 
 Kuva 2. Vahvistusvertailumenetelmä. 

 

Vertailuantennimittaus tehtiin kahdelle mitattavalle antennille. Mitattavina antenneina oli-

vat laboratorioantenni TE211 ja tuntematon antenni X. 

 

Mittaus on suhteellinen tunnetun (GS) ja mitattavan antennin (AUT) suhteen. Käytännössä 

tunnetun antennin vahvistus pitää mitatta ensin ja huomioida eri mittausvirheet mahdolli-

simman tarkasti. Mittauksessa oletetaan, että antennien etäisyydet pysyvät samoina. 

Mitattavan antennin (GAUT) vahvistus voidaan laskea suhteellisesti kaavan (4) mukaan. 

[11] 
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𝐺!"# = 𝑃!"# ⋅
!!
!!"

     (4) 

 

Tämän mittauksen etuina ovat, että ei tarvitse huomioida siirtotien häviöitä, antennien vä-

listä etäisyyttä ja testiantennia. Riittää, että mittauksessa tunnetaan standardi antennin 

vahvistus hyvin tarkasti. Standardi antennin vahvistusvirhe vaikuttaa suoraan mitattavan 

antennin vahvistuksen tarkkuuteen. Myös lähetysantenni pitää huomioida. Lähetysantennin 

keilan muoto vaikuttaa miten lähete heijastuu radiokaiuttomassa tilassa ja siten vaikuttaa 

mittaukseen. Tämän vuoksi lähetysantenni tulee pitää samana ja vastaanottoantennia vaih-

detaan. Lähetysantennin vaihtaminen huonontaisi mittauksen tarkkuutta. [13] 

 

Ensin mitataan piirianalysaattorilla standardi-antennin (SG) ja lähetysantennin välisen siir-

totien sirontaparametri (S21). Standardiantenni vaihdetaan mitattavaan antenniin (AUT) ja 

mitataan vastaavasti mitattavan antennin ja lähetysantennin välinen sirontaparametri (S21). 

Standardiantennin ja lähetysantennin yhteisvahvistus saadaan laskettua kaavalla 5. Mitat-

tavan antennin ja lähetysantennin välinen yhteisvahvistus saadaan laskettua kaavalla 5. [4, 

13] 

 

     
  

𝐺!" + 𝐺! = 20 log !"!
!

+ 10 log!"
!!"
!!

    (5) 

 

𝐺!"# + 𝐺! = 20 log !"!
!

+ 10 log!"
!!"#
!!

   (6) 

 

 

Missä 

GAUT  on mitattavan antennin vahvistus, AUT = Antenna Under Test  

GGS  on tunnetun standardi antennin vahvistus, GS = Gain Standard 

G0 on lähettävän mitta-antennin vahvistus 
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Edellisistä kaavoista saadaan ratkaistua GAUT.  

 

𝐺!"# + 𝐺!" = 20 log
4π𝑟
𝜆 + 10 log!"

𝑃!"#
𝑃!

= 20 log
4π𝑟
𝜆 + 10 log!"

𝑃!"
𝑃!

   (7) 

 

Yhtälö sievenee [14]: 

 

𝐺!"# = 𝐺!" + 10 log!"
!!"#
!!

− 10 log!"
!!"
!!

   (8) 

 

 

𝐺!"# = 𝐺!" + 10 log!"
!!"#
!!"

     (9) 

 

𝐺!"# = 𝐺!"
!!"#
!!"

       (10) 

 

 

Mittauksessa vertaillaan mitattavan antennin vahvistusta standardiantennin vahvistukseen. 

Mittaus on suhteellinen mittaus, missä vertaillaan mitattavan antennin vahvistusta tunnet-

tuun antenniin. Kaavasta 5 ja 6 on johdettu (kaavat 7 – 10) mitattavan antennin vahvistus, 

kaava 10. Mittauksessa oletetaan, että standardiantennin ja mitattavan antennin etäisyys on 

sama. Etäisyyden ollessa sama, siirtotien vaimennusta ei tarvitse huomioida. Vapaantilan 

vaimennus kumoutuu laskennallisista yhtälöistä. Tämä on kuitenkin yksi virhetekijä mitta-

uksessa, joka voidaan huomioida. Muita mittauksen tarkkuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat 

standardiantennin vahvistuksen tunnettu tarkkuus ja antennien sovitukset.  

 

Jos testiantenni on ympyrä- tai elliptisesti polarisoiva, voidaan ympyrämäisesti tai ellipti-

sesti polarisoidut aallot mitata erikseen vaaka- ja pystypolarisoituneina komponentteina. 

Mittaukseen tarvitaan ortogonaalisesti lineaarisesti polarisoitu standardiantenni, jolla mita-

taan erikseen vahvistukset horisontaalisen ja vertikaalisen polarisaation suhteen. 

Ympyrämäisesti tai elliptisesti polarisoidun antennin vahvistus voidaan kirjoittaa kaavan 

(11) mukaiseen muotoon. [1, 13] 
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𝐺!"# = 10 log!" 𝐺!"#$ + 𝐺!"#$     (11) 

  

Missä GAUTv on mitta-antennin vahvistus mitattuna vertikaalisesti polarisoidun standar-

diantennin kanssa ja GAUTh on mitta-antennin vahvistus mitattuna horisontaalisesti 

polarisoidun standardiantennin kanssa. 

 

2.4 Kolmen antennin menetelmä 
 

Kolmen antennin menetelmä on mittausmenetelmistä työläin. Mittausmenetelmällä voi-

daan mitata kolmen tuntemattoman antennin antennivahvistus. Mittausmenetelmää voidaan 

käyttää myös silloin kun mitattavia antenneja on yksi. Mittausmenetelmän etu on se, että 

siinä mittauskytkennästä johtuvat epäsovitukset kumoutuvat. Mittausmenetelmällä pääs-

tään eroon useimmista epäjatkuvuuskohtien epäsovituksista ja siirtotien vaimennuksista 

aiheuttavista virhetekijöistä. Kolmen erillisen mittauksen satunnaisvirheet summautuvat 

lisäten mittauksen epätarkkuutta.  

 

 
Kuva 3. Kolmen antennin mittaus. 

 

Kolmen antennin mittauksessa mitattaan kahden antennin välinen vahvistus kaikkien kol-

men antennin kesken (kaavat 12 -14). Tästä tulee kolme erillistä kahden antennin välistä 

mittausta (kuva 3). Mittaukset tehdään kiinteältä etäisyydeltä. Etäisyys on yksi virhelähde 

tässä mittauksessa. Antennien välisen tarkan etäisyyden määrittämiseksi on selvitettävä 
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antennien vaihekeskipisteet, jotka määrittävät antennien etäisyyden. Mittausmenetelmän 

kannalta ei ole merkitystä, mikä antenni toimii lähetysantennina ja mikä toimii vastaanot-

toantennin. [13] 

 

𝐺! + 𝐺! = 20 log!"
!"!
!

+ 10 log!"
!!
!!

    (12) 

 

𝐺! + 𝐺! = 20 log!"
!"!
!

+ 10 log!"
!!
!!

    (13)
 

 

𝐺! + 𝐺! = 20 log!"
!"!
!

+ 10 log!"
!!
!!

    (14) 

 

Oikean puoleiset kaavat ovat tunnettuja jos etäisyys, sekä lähetys- ja vastaanottotehot tun-

netaan. Näin saadaan kolmen yhtälön ryhmä, jossa on kolme tuntematonta [13]: 

 

𝐺! + 𝐺! = 𝐶        (15) 

 

𝐺! + 𝐺! = 𝐵       (16) 

 

𝐺! + 𝐺! = 𝐴      (17) 
 

Yhtälöryhmän tuntemattomien ratkaisu [13]: 

 

𝐺! =
!!!!!

!
      (18) 

 

𝐺! =
!!!!!

!
      (19)  

 

𝐺! =
!!!!!!

!
      (20) 

Mittausmenetelmästä on myös kehitelty muunneltuja menetelmiä, joissa käytettään tunnet-

tuja tai ainakin yhtä tunnettua antennia. Tällä saadaan mittauksen virheitä minimoitua. 

Muunnetuissa menetelmässä voidaan yhdistää standardi vahvistusmittaus –menetelmän 
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tunnetunantennin tuomat edut ja yhdistetään kolmen antennin menetelmän etu, jolla saa-

daan minimoitua siirtotien aiheuttamia virheitä. Kaavat voidaan myös supistaa lyhyempään 

muotoon jos oletetaan, että kaikissa mittauksissa antennien välinen etäisyys on sama.  
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3 MITTAUSEPÄTARKKUUDEN MÄÄRITTÄMINEN 

 

3.1 Mittausvirheet 
 

Mittausvirheiden analysoinnissa tulee huomioida kaikki virhelähteet mahdollisimman laa-

jasti ja tarkasti. Kaikkia mittaukseen vaikuttavia epävarmuustekijöitä ei ehkä tiedetä 

tarkasti, mutta epävarmuustekijä ja sen suuruusluokka on hyvä tuntea. Mittausvirheiden 

tunnistaminen kannattaa tehdä systemaattisesti poistamalla epävarmuustekijöitä hyvällä 

mittaussuunnitelmalla sekä tunnistamalla eri epävarmuustekijät ja niiden suuruusluokat.  

 

Antennin vahvistuksen mittaukseen vaikuttavia epävarmuustekijöitä on esitetty kuvassa 4. 

Kun epävarmuustekijät ovat tiedossa, ne voidaan huomioida laskennassa, mittausmenetel-

mästä riippuen. Osa mittaukseen liittyvistä virhelähteistä on pyritty poistamaan 

suunnittelemalla mittaukset siten, että virhelähteet on saatu poistettua mittauksesta.  

 

 
Kuva 4. Antennivahvistus mittausepävarmuuteen vaikuttavia tekijöitä. 

 

 Kuvassa 4 on esitetty yleisesti mittaukseen vaikuttavia epävarmuustekijöitä. Osa tekijöistä 
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kumoutuu mittausmenetelmän mukaan. Osa virhelähteistä on pieniä ja siten niiden huomi-

oiminen voidaan jättää pois laskennasta. 

 

Mittausvirheiden jakautuminen kolmeen eri tyyppiin: 

 

1. Karkeat virheet johtuvat mittaajan tekemistä virheistä. Tämän tyyppisiä virheitä 

ovat virheellinen mittauskytkentä tai mittalaitteiden väärinkäyttö. Yleisesti olete-

taan, että karkeat virheet on poistettu huolellisella mittausten suunnittelulla. 

 

2. Systemaattiset virheet ilmenevät saman suuruisena ja saman merkkisenä toistettaes-

sa mittauksia. Systemaattisia virheitä ovat esimerkiksi mittalaitteiden 

kalibrointivirheet tai mittauskytkennässä jonkin epäsovituksen huomioimatta jättä-

minen. Systemaattinen on todellisen keskiarvon ja mitatun keskiarvon välinen ero. 

[11] 

 

Systemaattiset virheet pyritään selvittämään mittaamalla, laskemalla tai valmistajan 

antamista tiedoista. Jos systemaattista virhettä ei pystytä määrittämään, joudutaan 

systemaattiset virheet huomioimaan muiden virheiden kanssa. Tyypillisesti syste-

maattiset virheet pyritään selvittämään mittaamalla tai laskemalla tuloksista. [11] 

 

Systemaattisten virheiden  osuutta vähentämällä saadaan mittausten ulkoinen tark-

kuus hyväksi. Systemaattisten virheiden vähäinen osuus mahdollistaa mittausten 

hyvän toistettavuuden. [11] 

 

3. Satunnaiset virheet on mittaustuloksen tilastollinen hajontavirhe. Virhe on satunai-

nen ja vaihtelee mittausten välillä. Satunnaisvirhe voidaan mitata toistamalla 

mittaus ja laskea satunnaisvirheen jakauma. Satunnaisvirhe ei vääristä mittaustulos-

ta mihinkään suuntaan, vaan noudattaa yleensä Gaussin jakaumaa, eli 

normaalijakaumaa. Satunnaisvirhe on riippuvainen toistettujen mittausten lukumää-

rästä. Mittausten lukumäärä kuvaa mittauksen luotettavuutta ja toistettavuutta. [11]  
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Absoluuttinen virhe ilmoittaa virheen suuruuden tiettynä yksikkönä tai desibeli-lukuna. 

Antennivahvistuksen virhe absoluuttisena virheen ilmoitetaan desibeli-lukuna. Esimerkiksi 

antennivahvistuksen absoluuttinen virhe voi olla 2 dB. 

 

Suhteellinen virhe ilmoittaa virheen suuruuden prosentteina suhteessa mittaustulokseen. 

Suhteellisen virhe ilmoitetaan prosentteina. Esimerkiksi antennivahvistuksen suhteellinen 

virhe voi olla 5%.  

 

3.2 Mittaustulosten virheiden arviointi 

 
3.2.1 Mittaustulosten satunnaisvirheiden tilastollinen käsittely 

 

Mittauksissa tulokset vaihtelevat satunnaisesti mittauskerrasta toiseen. Mittaustuloksia 

käsitelläänkin yleensä tilastomatemaattisin menetelmin. Mittaukset toistetaan useita kertoja 

ja mittauksista saaduista tuloksista lasketaan keskiarvo sekä tulosten hajontaa kuvaava 

keskihajonta. Ennen tilastollista virheiden käsittelyä pitää ottaa huomioon mittauksen tun-

netut virhelähteet tulosten laskennassa. Jos mittauksen virhelähteitä ei huomioida, 

mittaustulokset ovat virheellisiä, mikä vääristää myös tilastollisen tulosten käsittelyn.  

 

Useammilla mittauksilla päästään tarkkoihin arvoihin ja hajonta perustuu mittauksesta saa-

tuihin arvoihin. Mittausten toistaminen ja tulosten käsittely vie aikaa. Tässä diplomityössä 

pyritään arvioimaan virheen suuruutta ilman useita toistettuja mittauskertoja. Lopputulos ei 

ole yhtä luotettava kuin tilastollisesti laskettu, mutta laskennallisesti voidaan arvioida vir-

heen suuruus ja mahdollisesti hyväksyä se, jos se on vaadittujen rajojen sisällä. Toisaalta, 

jos mittauksen virhelähteitä ei huomioida, mittaustulokset ovat virheellisiä mikä vääristää 

myös tilastollisen tulosten käsittelyn. Mittausvirheiden käsittely tulee huomioida ennen 

tilastollista mittaustulosten käsittelyä. 

 

Tässä opinnäytetyössä ei keskitytty mittaustulosten tilastolliseen käsittelyyn vaan arvioitiin 

mittauksessa muodostuvien virhelähteiden tai epävarmuustekijöiden vaikutusta mittaustu-

lokseen. Näitä virheitä ei voida korjata tilastollisesti laskemalla. 
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3.3 Laskettujen suureiden epätarkkuus 

3.3.1 Laskettujen virheiden arviointi kokonaisdifferentiaali-menetelmällä 

 

Mittaustuloksista laskettujen antennivahvistusten epätarkkuutta voidaan arvioida koko-

naisdifferentiaali-menetelmällä. Menetelmässä lasketaan osittaisderivaatat funktion F eri 

muuttujien Xi suhteen. Osittaisderivaatat kertovat muuttujan muutosherkkyyden yhtälön 

lopputulokseen. Lasketut derivaatat kerrotaan muuttujan muutoksen määrällä. [11] 

 

ΔF = ∂F
∂x1

dx1 +
∂F
∂x2

dx2 +...
     (21)

 

 

Sovellettaessa kokonaisdifferentiaaliyhtälöä lasketaan maksimi positiivinen arvo virheelle 

määrittämällä osittaisderivaatat itseisarvoiksi ja muutokset lasketaan positiivisilla arvoilla. 

Jos osa termeistä olisi positiivisia ja osa negatiivisia, virhetermit kumoaisivat toisensa. 

Näin osittaisdifferentiaaliyhtälö muotoutuu seuraavan muotoon [11]: 

 

 

ΔF = ∂F
∂x1

Δx1 +
∂F
∂x2

Δx2 +...      (22) 

 

Kaavalla 22 voidaan laskea yläraja-arvo virheelle, kun kaikki osittaisderivaatat pidetään 

positiivisina ja derivaatat kerrotaan positiivilla muutoksilla. Tässä on mahdollista erotelle 

virheeseen vaikuttavat biasoivat tekijät. 

 

3.3.2 Virhetermien lisääminen neliöllisesti 

 

Epätarkkuuden maksimi raja-arvo saadaan arvioitua laskemalla yhtälö kokonaisdifferenti-

aaliyhtälön avulla. Kokonaisdifferentiaaliyhtälöllä arvioitaessa yhtälön virhettä, muuttujien 

virhetermit antavat maksimikontribuution lopputulokseen. Yleensä kaikki virhetekijät eivät 

ole saman suuntaisia ja maksimiarvossaan. On paljon todennäköisempää, että eri virheter-

mit ovat eri suuruisia, eivätkä yhtäaikaisesti maksiarvossaan. Todennäköisempi kaava 

epätarkkuudelle voidaan laskea summaamalla virhetermit neliöllisesti (kaava 23). [11] 
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ΔF = ∂F
∂x1

Δx1
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

2

+
∂F
∂x2

Δx2
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

2

+...
     (23)

 

 

 

Virhetekijöiden vaikutusta ei tarvitse laskea differentiaaliyhtälöiden avulla, vaan usein 

virheen suuruus on tiedossa tai virheen suuruusluokka voidaan likimäärin arvioida ja las-

kea yhteen neliöllisesti.  

 
3.3.3 Mittauksen suunnittelu 

 

Mittauksen suunnittelu helpottaa virhelähteiden hallintaa. Hyvällä suunnittelulla voidaan 

vähentää mittausvirheiden lähteitä sekä helpottaa virheen laskentaa. Mittausvirheiden 

huomiointi aloitettiin sillä, että mitattiin kaikki mittaukseen käytetyt kaapelit. Kaikkien 

kaapelien mittaaminen erikseen muodostaa virhelähteiden hallinnan hankalaksi ja tämän 

vuoksi mittaukset kalibroitiin antenniliitäntöihin. Tämä helpottaa virhelähteiden hallintaa. 

 

Mittaukset tehtiin aluksi kokeellisesti vertailutulokseksi myös signaaligeneraattorilla ja 

spektrianalysaattorilla.  Tässä mittauksessa virhelähteisiin on huomioitava kaikki kaapelit 

erikseen. Kaapeleiden ja läpivientien aiheuttamien virheiden huomioimien muodostaa mit-

taukseen vaikuttavien virhelähteiden hallinnan monimutkaiseksi. 

 

Varsinaiset mittaukset tehtiin vektoripiirianalysaattorilla (Vector Network Analyzer, 

VNA).  VNA kalibroitiin antennien liitäntöihin. Näin suunnitellulla kalibroinnilla voidaan 

poistaa kaapeleiden aiheuttamat virheet sekä kaapeleiden mittauksien virheet. Hyvällä 

suunnittelulla pyrittiin poistamaan virhelähteitä ja helpottamaan mittausvirheiden hallintaa. 

 

Vektoripiirianalysaattorilla mittaaminen alkaa mittalaitteen kalibroinnilla. Mittalaite kan-

nattaa kalibroida siten, että mahdollisimman suuri osa virhelähteistä saadaan poistettua 

kalibroinnilla. Koska antennit olivat lähellä toisiaan, mittauspisteet kalibroitiin antennilii-

täntöihin. Kalibroinnilla saadaan sekä tulo- että vastaanottosiirtolinjojen aiheuttamat 

virheet hallintaan. Mittalaitteen kalibrointitulokset tallennettiin ja kalibroinnin epätarkkuus 



 
 
 

21 

otettiin huomioon laskennassa. 

 

Kalibroinnin lisäksi kaikkien antennien paluuvaimennukset ja seisovanaallonsuhteet mitat-

tiin erikseen. Antennin seisovanaallon suhde kertoo kuinka hyvin antenni on sovitettu 

siirtolinjan ja vapaan tilan välillä. Tässä opinnäytetyössä antennin sovitusta pidetään osana 

antennin ominaisuutta. Antennien sovituksen hyvyys on kuitenkin keskeinen osa antenni-

vahvistus mittausta ja siten antennien sovitukset esitetään laskettujen antennivahvistuksien 

ohella.  

 

Mittauksen kulku oli: 

1. mittalaitteen kalibrointi antennin liitäntöihin 

2. mitataan antennien välinen etäisyys laserilla 

3. mittaus kahdella valitulla antennilla 

4. vastaanottoantennin vaihto (referenssi mittaus) 

5.  lähetysantennin vaihto (kolmen antennin mittaus) 

 
 
 

 
 
Kuva 5. Antennimittaus piirianalysaattorilla.  



 
 
 

22 

4 VIRHELÄHTEET 

 

Virhelähteisiin vaikuttaa valittu mittausmenetelmä ja mittauskytkentä. Antennivahvistus-

mittaukset voidaan yleisesti jakaa kolmeen eri menetelmään. Käytetty mittausmenetelmä 

vaikuttaa siihen, mitkä virhetekijät muodostuivat vallitseviksi. 

 

Mittauksen kalibrointi voidaan tehdä radiokaiuttoman huoneen läpivienteihin tai antennilii-

täntöihin. Tutkimuksessa mittaukset suunniteltiin siten, että virhelähteet olisi helposti 

hallittavissa. Koska antennit olivat lähellä, mittalaite kalibroitiin antenniliitäntöihin asti. 

Tällä saatiin poistettua siirtojohtojen vaimennukset sekä eri mittauksista johtuvat mittaus-

virheet. Mittauslähteiden hallinta ja laskeminen helpottuu hyvällä mittauksen 

suunnittelulla. Opinnäytetyötä varten kalibroinnit ja mittaukset tehtiin molemmilla tavoilla. 

Piirianalysaattori kalibroitiin sekä läpivienteihin, että antennin liitäntöihin.  

 

 
1. korkeusvirhe 
2. etäisyysvirhe (mittausepätarkkuuden + vaihekeskipisteen  aiheuttama virhe) 
3. suuntausvirhe 
4. piirianalysaattorin virhe 
5. vapaantilanvaimennus + ilmakehän vaimennus 
6. radioaaltojen heijastuminen 
7. antennien välinen etäisyysvirhe (vaihekeskipiste) 
8. sovitus (paluuvaimennus) 
9. polarisaatiovirhe 
10. piirianalysaattorin kalibrointivirhe 

 
Kuva 6. Virhelähteet antennivahvistusmittauksissa. 
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4.1 Epäsovitus 

  

Epäsovitusta on yleensä siirtotiessä, missä on epäjatkuvuuskohta tai muu impedanssiin 

vaikuttava poikkeama. Kaapelien liittimet aiheuttavat suurimman osan epäsovituksista. 

Kaapeleiden ja liitimien arvot voidaan selvittää myös data-lehdistä, mutta on suositeltavaa 

mitata siirtotien sovitukset mahdollisuuksien mukaan, jotta virhelähteet voidaan selvittää 

tarkasti. Siirtotien impedanssimuutokset aiheuttavat epäjatkuvuuskohtia siirtotiellä. Tällai-

nen epäjatkuvuus voi aiheutua myös kaapelin lievästä taipumisesta tai litistymisestä. 

Epäsovitus on taajuudesta riippuva. Mittaukset pitää tehdä aina erikseen jokaisella mitatta-

valla pistetaajuudella tai taajuuskaistalla. [2] 

 

Antennin etäsovitus eli antennin paluuvaimennus (S11) mitattiin. Antennien paluuvaimen-

nus on taajuudesta riippuva. Yleensä antenneilla on jokin tietty taajuus tai jokin 

taajuusalue, jolla signaali siirtyy tehokkaasti vapaaseen tilaan. Antenni heijastaa jonkin 

osan etenevästä tehosta takaisin. Kaikki teho ei siis siirry antennista vapaaseen tilaan. Käy-

tännössä huonompienkin antennien paluuvaimennukset ovat  noin -10 dB. Tämä tarkoittaa 

sitä, että tehosta heijastuu 10% takaisin ja 90% siirtyy vapaaseen tilaan. Mittauksessa käy-

tettyjen antennien paluuvaimennukset (S11) löytyvät liitteestä 7. [9] 

 

 
Kuva 7. Sirontaparametrit. [5, 6] 

 

Antenni sovittaa siirtojohdossa etenevän signaalin vapaaseen tilaan. Vapaan tilan aaltoim-

pedanssi on noin 377 ohmia. Antennin yleinen vastinpiiri voidaan kuvata kuvan 8 

mukaisesti. Antennin impedanssi muodostuu antennin häviöstä (Rh) ja säteily resistanssista 
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(Rr). Antennin sähkömagneettisen lähikentän reaktanssi jXa on loisteho, jossa osa lähiken-

tän tehosta kytkeytyy takaisin antenniin ja osa säteilee vapaaseen tilaan. Antennin ollessa 

optimaalisesti toimintataajuudella reaktiivinen osa kumoutuu, jXa = 0. Kun reaktiivinen osa 

kumoutuu antennin tehohyötysuhde voidaan laskea kaavalla 24. [12, 10] 

 

𝜂! =
!!

!!!!!
      (24) 

 

 

 
Kuva 8. Antennin vastinpiiri 

 

Antennin impedanssi muuttuu taajuuden mukaan. Antenni on sovitettu vain tietyllä taajuu-

della tai taajuuskaistalla. Usein antenni toimii optimaalisesti vain tietyllä pistetaajuudella 

tai rajatulla taajuuskaistalla. Usein laajakaistaiset antennit ovat huonommin sovitettuja kuin 

kapeakaistaiset antennit. Antennin sovitus siirtojohdon 50 ohmin impedanssiin riippuu 

taajuudesta. Jos antennin impedanssi poikkeaa siirtojohdon impedanssista merkittävästi, 

osa energiasta heijastuu takaisin siirtojohtoon. Tämä epäsovitus on mitattavissa piirianaly-

saattorilla. Antennisovitus suljetun ja avoimen siirtotien välillä on osa antennin 

ominaisuutta. Huono sovitus laskee antennin vahvistusta. Antennin epäsovitus tulee ottaa 

huomioon antennin vahvistusta arvioitaessa, vaikka epäsovitus on osa antennin ominai-

suuksista. 
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4.2 Vaihekeskipiste  

 

Antennin vaihekeskipiste määrittää antennien etäisyyden toisistaan. Antennien etäisyys 

toisistaan ei ole fyysisesti mitattava matka antennien välillä, vaan etäisyys lasketaan ja 

mitataan vaihekeskipisteiden mukaan. Vaihekeskipiste on piste, joka kaukokentästä nähden 

näyttää säteilyn pistemäiseltä lähteeltä. Vaihekeskipisteen sijainti riippuu myös aallon pi-

tuudesta ja pitää määrittää tai huomioida taajuuden mukaan. Sähkömagneettisen kentän 

suhteen sähkö- ja magneettikentän vaihekeskipiste ovat hieman eri kohdissa. Vaihekeski-

piste määritetään eri antenneilla eri tavoin ja tämä tuottaa haasteita pisteen määrittämiseksi. 

Antennien datalehdissä voi olla valmiiksi laskettu tai mitattu antennin vaihekeskipisteen 

sijainti. Vaihekeskipiste voidaan mitata kuvassa 9 esitetyillä menetelmillä. [10] 

 

 

 
Kuva 9. Kaksi menetelmää antennin vaihekeskipisteen mittaamiseksi. [10] 
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Tässä työssä vaihekeskipistettä ei laskettu, mutta tämä virhe pyrittiin arvioimaan antennien 

mukaan ja selvittämään antennien teknisistä tiedoista. Antenninvaihekeskipisteen aiheut-

tama virhe on biasoituva, eli virhe lisää antennien välistä etäisyyttä. Tämän vaikutuksen 

suuruusluokan voi laskea, kun antennien etäisyys on noin 5 m ja vaihekeskipisteen aiheut-

tama virhe on suuruusluokkaa 10 - 20 cm 10 GHz torviantennilla. 

 

Vaihekeskipisteen laskeminen tai mittaamisen sijaan voidaan myös arvioida virheen suu-

ruusluokka. Seuraavassa taulukossa on esitetty vaihekeskipisteen aiheuttama virhe, kun 

antennit ovat viiden metrin etäisyydellä. 

 

Vapaan tilan vaimeneminen 

 

L = 32,44 + 20 log(f) + 20log(d)    (25) 

L = etenemisvaimennus (dB) 

f = taajuus (MHz) 

d = etäisyys (km) 

 

Taulukkoon 1 on laskettu etäisyysvirheen vaikutus 8 GHz ja 12 GHz taajuuksilla. Vaihe-

keskipisteestä johtuva virhe on suuruusluokkaa 0,1 dB - 0,34 dB, etäisyysvirheen ollessa 5 

- 20 cm. 
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Kuva 10. Vapaan tilan vaimennus. 

 

 
Kuva 11. Etäisyysvirheestä aiheutuva virhe mittaustulokseen (8-12 GHz). 
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Mitattu etäisyys Vaihekeskipisteen 

aiheuttama virhe 

etäisyyteen 

Vapaantilan vaimennus  

8 GHz, 12 GHz 

Virhe (dB) 

8 GHz, 12 GHz 

5 m 0 64,481 dB,  68,003 dB 0 

5 m 0,05 m 64,568 dB, 68,090 dB -0,087 dB, -0,087 dB 

5 m 0,10 m 64,653 dB, 68,175 dB -0,172 dB, -0,172 dB 

5 m 0,15 m 64,738 dB, 68,260 dB -0,257 dB, -0,257 dB 

5 m 0,20 m 64,822 dB, 68,344 dB -0,341 dB - 0,341 dB 

5 m 0,25 m 64,905 dB, 68,427 dB -0,421 dB - 0,424 dB 

5 m 0,30 m 64,987 dB, 68,509 dB -0,506 dB - 0,506 dB 

 

Taulukko 1. Etäisyysvirheen vaikutus. 

 

4.3 Kaukokentän aiheuttama vaihevirhe 

 

Kaukokentässä etenevä aalto etenee taso-aaltona ja osuu lopulta vastaanottoantenniin. Aal-

to etenee valonopeudella lähetysantennista ja lähetystä voidaan pitää pallon muotoisena. 

Kaukokentässä tapahtuvalla vaimennuksella tarkoitetaan pääsääntöisesti vaihevirheen ai-

heuttamaa vaimennusta. Lisäksi voidaan huomioida antennin etäisyyseroista aiheutuva 

vaimennus antennin keskiosan ja antennin apertuurin reunan välillä. Tämä virhe on käy-

tännössä hyvin pieni (kuva 12).  Lisäksi voidaan huomioida antennin säteilemän kentän 

voimakkuuden muuttuminen vastaanottoantennin apertuurilla. Tässä laskennassa ei huo-

mioida kentän voimakkuuden muuttumista vastaanottoantennin apertuurilla. Oletetaan, että 

kentän voimakkuus on sama koko apertuurilla. Lähetysantennista on vastaanottoanteen 

suora etäisyys r ja vastaanottoantenni apertuurin reunalle etäisyys r+δ. Laskennallisesti 

kohdasta, josta kaukokenttä alkaa, etäisyysero δ  antennin apertuurin reunalla on λ/16. Tä-

mä aiheuttaa vastaanotossa noin 0,07 dB vaimennusta. Tästä voidaan päätellä, että 

mittauksissa  kaukokentässä tapahtuva vaihevirheen aiheuttama vaimennus on huomatta-

vasti pienempi kuin 0,07 dB. Vaihevirheen vaikutus vaikuttaa vähemmän antennin 

sivukeiloihin. Mittaukset tulisi suorittaa aina etäisyydellä 𝑟 > 2𝐷!/𝜆. Tarkoissa mittauk-

sissa voidaan vaatia mittausetäisyydeksi 𝑟 > 50𝐷!/𝜆. Jos etäisyys on yli kymmenen 

kertaa aallonpituus, virhettä voidaan pitää merkityksettömänä. [13] 
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Kaukokenttä alkaa etäisyydellä !!
!

!
, joka on mittauksissa käytettävillä antenneilla noin 30 

cm antennien alarajataajuudella. Kaukokentän kohdalla vaihevirheestä johtuva vaimennus 

on noin -0,07 dB ja mittauksissa käytetyllä etäisyydellä (5 m) antennin alarajataajuudella 

vaihevirheen vaikutus on noin -0,003 dB. Edellisestä laskelmasta voidaan päätellä, että 

kaukokentän virhe on lähes olematon ja siten virhettä ei tarvitse huomioida antennivahvis-

tuksen mittausvirheiden analysoinnissa.  

 

 
Kuva 12. Vaihevirhe kaukokentässä. [13] 

 

Vaihevirheen voi laskea soveltamalla Pythagoraan lauseketta. 

 

𝑟 + 𝛿 ! = 𝑟! + 𝐷/2 !    (26) 

 

Kaavasta ratkaistaan etäisyysvirhe δ. [13] 
 

𝛿 = 𝑟! + 𝐷/2 ! − 𝑟    (27) 
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Etäisyysvirheestä voidaan laskea vaihevirhe antennin reunalla tietyllä taajuudella. 

 

𝜃!"#$##! = 360 !
!
     (26) 

 

𝜃!"# = 2π !
!
      (27) 

 

Keskimääräinen etäisyysvirhe voidaan laskea integroimalla yhtälö 

 

𝛿!"#!. =
!!! !/! !!! !!

!/!
     (28) 

 

Yhtälöt kirjoitettiin Matlab-ohjelmaksi (LIITE 4), joilla voidaan laskea vaihevirhe ja vai-

mennus määrätyn kokoiselle antenneille tietyllä etäisyydellä. Matlab-ohjelman tuloksista 

voidaan laskea, kuinka paljon kaukokentän virhe aiheuttaa vaimennusta tietyllä etäisyydel-

lä ja tietyn kokoisella antennilla taajuuden funktiona. Virheen suuruus voi olla 

merkityksetön, mutta virheen suuruus on hyvä laskea ja se voidaan huomioida koska virhe 

on tarkasti tiedossa. Kaukokentän virhettä ei voi pitää aina deterministisenä. Vaimennuk-

seen vaikuttaa antennin tyyppi. 
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Kuva 13. Kentän vaimentuminen kaukokentässä 2 - 40 GHZ taajuuskaistalla, kun 

etäisyys on 5 m ja antennin halkaisija 20 cm. 

 
Kuva 14. Etäissyysvirheestä aiheutuva vaimennus 2 - 40 GHZ taajuuskaistalla, kun 

etäisyys on 5 m ja antennin halkaisija 20 cm. 
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Kuvassa 13 on esitetty mittausvirheen suuruus taajuuden funktiona, kun antenni on viiden 

metrin täisyydellä lähetysantennista ja antennin halkaisija on 20 cm. Matlab-ohjelma las-

kee vaihevirheen ja etäisyysvirheen vaikutuksen mittaukseen. Yleisesti kaukokentän 

virheellä tarkoitetaan vaihevirheen aiheuttamaa vaimennusta vastaanottoantennin apertuu-

rilla. Matlab-ohjelmassa on laskettu myös etäisyysvirheestä aiheutuva vaimennus. 

Lähetysantennin säteilykeskipisteestä vastaanottoantennin apertuurin keskipisteeseen ja 

apertuurin reunalle on eri etäisyys. Etäisyysvirheen vaikutus on laskettu erikseen Matlab-

ohjelmalla (LIITE 5) ja laskennan tulos on esitetty kuvassa 13. Kuvista 13 ja 14 nähdään, 

että etäisyysvirheen vaikutus on huomattavasti pienempi kuin vaihevirheen aiheuttama 

vaimennus. 

 

4.4 Vahvistus ja säteilytehokkuus 

 

Antennilla suunnataan radioaallot tiettyyn suuntaan. Yleensä antenni on passiivinen ja an-

tennin vahvistus muodostuu antennin suuntaavuudesta. Antennin suuntaavuus ei 

kuitenkaan ole sama kuin vahvistus. Tämä johtuu antennin resistiivisistä häviöistä.  Anten-

nissa tapahtuu häviöitä ja lisäksi osa antenniin syötetystä tehosta ei säteile vapaaseen 

tilaan. Tässä työssä antennivahvistuksella (Gain) tarkoitetaan antennin vahvistusta kun 

antennin häviöt on otettu huomioon. Antennin suuntaavuus ja vahvistus muuttuvat taajuu-

den mukaan. Joillakin antennirakenteilla keilakuvio muuttuu huomattavasti taajuuden 

muuttuessa.  

 

e = Gain
Directivity       (29)

 

 

Pienellä antenneilla suhteessa aallonpituuteen on suuremmat häviöt kuin suurilla antenneil-

la suhteessa aallonpituuteen. Ympärisäteilevillä antenneilla antennin vahvistus ei ole 

merkitsevä, vaan antennin sovitus ja säteilytehokkuus korostuvat merkitsevämmiksi teki-

jöiksi. Metallipintaisilla torviantenneilla antennihäviöt ovat hyvin vähäiset ja siten 

antennihäviöitä voidaan jättää huomioimatta virhetarkastelussa.  
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4.5 Polarisaatioepäsovitus 

 

Polarisaation epäsovitus voidaan jakaa kahteen periaatteelliseen eroon. Polarisaa-

tioepäsovitus voidaan ajatella johtuvan antennin epäideaalisuudesta. Epäideaalisuus 

aiheuttaa lähetysantennissa ja vastaanottoantennissa epäsovitusta. Tämä johtuu antennien 

ominaisuuksista. Antennit voivat olla myös mekaanisesti hieman kallellaan toisiinsa näh-

den. Lähetysantenni voi olla vähän vinossa vastaanotinantenniin nähden. 

Polarisaatioepäsovituksesta johtuva häviö voidaan laskea lineaaripolarisaation tapauksessa  

kaavalla 30. Taulukosta voidaan nähdä, että yhden asteen polarisaatio virhe aiheuttaa 

0,0013 dB vaimennukset, mutta nostaa samalla ristipolarisaation tason -35 dB tasolle. [10] 

 

PLF = cos2 Ψ( ) = 12 +
1
2
cos 2Ψ( )

     (30) 

PLF = Polarization Lost Factor 

 

Kulma(astetta) PLF [dB] 

1 0,99970 -0,00130 

2 0,99878 -0,00530 

3 0,99726 -0,01192 

4 0,99513 -0,02120 

5 0,99240 -0,03313 

10 0,96984 -0,13300 

20 0,88302 -0,54029 

45 0,50000 -3,01030 

67,5 0,14645 -8,34311 

85 0.00760 -21,192 

87 0,00274 -25,634 

89 0,0003046 -35,163 

90 0 ∞ 

 

Taulukko 2. Polarisaatioepäsovituksen aiheuttama vaimennus.  
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Ympyräpolarisaatio voi olla vasemman käden (LFC, Left Hand Circular) tai oikean käden 

ympyräpolarisaatio (RFC, Right Hand Circular). Lisäksi ympyräpolarisaatio ei ole koskaan 

ideaalinen, eli polarisaation on hieman elliptinen. Ympyräpolarisaation epäsovitus voidaan 

kaavalla 31. [5] 

 

Γ dB( ) =10log
1+ ρW

2 ρA
2 + ρA cos2θ

1+ ρW
2( ) 1+ ρA

2( )
⎛

⎝

⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟

missä
ρW = rW +1( ) rA −1( )
ρA = rA +1( ) rW −1( )
ja
rA =  lähetysaallon polarisaation suhde

rW =  vastaanotto antennin polarisaation suhde

 

 

Polarisaation suhde ”r” on negatiivinen oikean käden elliptisellä polarisaatiolla ja positiivi-

nen vasemman käden elliptisellä polarisaatiolla [15]. Opinnäytetyössä mittausvirhe 

lasketaan vain lineaaripolarisaatiolle. 

 

Lineaarisilla polarisaatioilla pieni polarisaatiovirhe ei aiheuta suurta epäsovitusta. Polari-

saation epäsovitusta arvioitiin mittauksissa kallistamalla lähetys antennia noin 5 ja 10 

astetta. Tällä pyrittiin arvioimaan polarisaatio vääristymän aiheuttamaa epäsovitusta. Line-

aarisella polarisaatiolla muutaman asteen polarisaatiovirheellä ei ole suurta merkitystä 

epäsovituksen kannalta.  Ristipolarisaatiossa vaimennus on teoriassa täydellinen, eikä vas-

taanotin vastaanota mitään. Poikettaessa ristipolarisaatiosta hieman, epäsovituksesta 

johtuva täydellinen vaimennus muuttuu hyvin nopeasti. Tässä mittauksessa ei tutkita risti-

polarisaation tilannetta, mutta polarisaation epäsovituksen käyttäytyminen on hyvä tuntea 

ja mahdollinen virhe voidaan huomioida lopullisissa laskuissa. 

 
4.6 Suuntausvirhe 

 

Suuntausvirheestä aiheutuva vaimennus on riippuvainen antennityypistä ja taajuudesta. Eri 

antennityypeillä on erilaiset säteilykuviot, joiden muotoon vaikuttaa käytetty taajuus. Sä-

(31) 
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teilykuviosta voidaan määrittää 3 dB keilan leveys, 10 dB keilan leveys ja nollakohdat, 

sekä sivukeilatasot. Opinnäytetyössä antennin suuntausvirhettä arvioitiin mittaamalla säh-

köisesti kääntäen antennia molempiin suuntiin 1-asteen välein. Taulukossa 3 on esitetty 

piirianalysaattorilla mitattu (S21) vaimennus antennia kääntäen molempiin suuntiin viisi 

astetta yhden asteen välein. 

 

Suuntaus, 

astetta  

S21 (dB) 

(mitattu) 

Vaimennus ver-
tailutasoon 
verrattuna (dB) 

Matlab-ohjelmalla las-
ketut vaimennukset (f = 
10 GHz) 

5 -38,7 -0,9 -0,4074 

4 -38,5 -0,8 -0,2605 

3 -38,3 -0,6 -0,1464 

2 -38,2 -0,5 -0,0650 

1 -38,2 -0,5 -0,0163 

0 -37,7 0,0  (referenssi) 0 

-1 -37,8 -0,1 -0,0163 

2 -38,1 -0,4 -0,0650 

3 -38,3 -0,6 -0,1464 

4 -38,4 -0,7 -0,2605 

5 -38,5 -0,8 -0,4074 

 

Taulukko 3. Torviantennin (TE206) suuntausvirheen vaikutus taajuudella 10 GHz. 

 

Taulukosta 3 voidaan arvioida suuntausvirheen suuruusluokka. Mittauksessa käytetyn an-

tennin (TE206) yhden asteen suuntausvirhe toiseen suuntaan vaimensi signaalia 0,1 dB ja 

toiseen suuntaa 0,5 dB, ja kahden asteen suuntausvirheen vaimensi signaalia 0,4 ja 0,5 dB. 

Mittauksessa käytetyn antennin yhden asteen suuntausvirheen vaimennuksena voidaan 

pitää 0,5 dB mitatulla taajuudella. Mittaustulokseen vaikuttaa jonkin verran myös antennin 

pääkeilan osuminen heijastuksettoman huoneen seiniin. 

 

Taulukossa 3 on esitetty mittaustulokset torviantennilla TE206. Antennin suuntausmittauk-

set tehtiin 10 GHz taajuudella. Mittaustuloksien arvoja vertailtiin laskennallisiin tuloksiin. 

Torviantennin säteilykuvio laskettiin Matlab-ohjelmalla. Torviantennin suuntakuvion las-



 
 
 

36 

kennassa sovellettiin lähdemateriaalista löydettyjä kaavoja 32 ja 33 ja Matlab-ohjelmaa. 

[17] Antennille lasketut tulokset ovat lisätty vertailtavaksi taulukkoon 3. Laskentaohjelman 

parametrit on liitteessä 6 ja tulos kuvassa 16. [3]  

 

 
Kuva 15. Torviantennin mitoituksia a) E-tasossa b) H-tasossa. [3]  

 

𝐸 = 1+cos𝜃 𝐸! 𝑥,𝑦 ∙ 𝑒!"(!∙!"#! !"#!!!∙!"#! !"#!)!" !"!/!
!!/!

!/!
!!/!   (32) 

 

= 1+cos𝜃 𝐸!
!
!
𝑥 ∙ 𝑒

!! !!!

!!!"
! !!!

!!!! ∙ 𝑒!"(!∙!"#! !"#!!!∙!"#! !"#!)!" !"!/!
!!/!

!/!
!!/!   (33) 
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Kuva 16. Torviantennin TE206 säteilykuvio taajuudella 10 GHz. 

 

 
Kuva 17. Torviantennin TE206 vaimennus yhden, kahden, kolmen ja viiden asteen kul-

massa taajuuden funktiona 8-12 GHz. 
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Laskennallisten tulokset ovat lähellä mitattuja tuloksia. Pienet poikkeamat voivat johtua 

heijastuksettoman huoneen aiheuttamista virheistä ja mittalaitteen epätarkkuudesta. Suun-

tausvirheen voidaan olettaa aiheuttavan noin 0,1 – 0,5 dB vaimennusta kulmavirheestä ja 

määrittelytavasta riippuen. Antennimittauksissa on kaksi suunnattavaa kaksi antennia. Mo-

lempien antennien suuntausvirheet pitää huomioida erikseen. 

 

4.7 Liittimien ja kaapelien aiheuttamat vaimennukset 
 

Kaapelien ja liittimien mittaukseen vaikuttavat virheet voidaan ottaa huomioon mittamaal-

la koko siirtotien taajuusvaste piirianalysaattorilla. Siirtotien epäjatkuvuuskohdat 

aiheuttavat etenevän sähkömagneettisen kentän heijastuksia.  

 

Kaapelin vaimennus on taajuusriippuvainen ja koko taajuuskaista on mitattava. Kun kaape-

lin taajuusvaste tunnetaan, voidaan kaapelin aiheuttama virhe ottaa huomioon laskennassa. 

Myös antennikaapelien taajuusvasteen tarkkuus tulisi huomioida. Tässä tutkimuksessa taa-

juusvasteen tarkkuudeksi oletetaan mittalaitteen tarkkuus.  

 

Liittimet ovat yleensä määritetty toimimaan tietyllä taajuuskaistalla ja valmistaja ilmoittaa 

liittimille vaimennuksen suuruusluokan toimintataajuudella. Liitintyypeille on määritelty 

myös ohjearvoisia vaimennuksen suuruusluokkia. Tässä tutkimuksessa ei mitattu liittimien 

vaimennuksia.  Liittimien vaimennukset voidaan selvittää valmistajan ilmoittamista tie-

doista tai sovelletaan liitintyypille arvioitua vaimennukset suuruusluokkaa. 

 

Siirtotien vaimennukset ja epäsovitukset on paremmin hallittavissa, kun lähetys- ja vas-

taanottosiirtotiet kalibroidaan piirianalysaattorilla osaksi mittauskytkentää. Kaapelien ja 

liittimien vaimennuksia ja epäsovituksia ei tarvitse mitata ja laskea yksitellen. 

 

4.8 Mittalaitteiden virheet 

 

Opinnäytetyössä antennivahvistusmittaukset tehtiin piirianalysaattorilla ja vertailun vuoksi 

spektrianalysaattorilla ja signaaligeneraattorilla. Opinnäytetyön varsinainen virheanalyysi 

keskittyy piirianalysaattorilla tehtäviin mittauksiin, mutta opinnäytetyössä on esitetty myös 
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vahvistuksen laskeminen spektrianalysaattorilla ja signaaligeneraattorilla. Mittauksissa 

käytettiin seuraavia laitteita:  

 
- Spektrianalysaattori: Agilent E4440A  3 Hz – 26,5 GHz 
- Signaaligeneraattori: Keysight SG N5173B  9kHz – 40 GHz 
- Signaaligeneraattori: Rohde & Schwarz SMR40 10 MHz – 18 GHz 
- Tehomittari: Agilent N1914A 
- Mittapää: Agilent U2000A  10MHz – 18 GHz 
- Piirianalysaattori: Agilent Network Analyzer N5244A  10 MHz – 43,5 GHz 
 
Opinnäytetyössä mittaukset tehtiin piirianalysaattorilla. Piirinanalysaattorin keskeinen vir-

helähde on mittalaitteen kalibrointi. Kalibroinnin voi jakaa laitteen sisäiseen kalibrointiin, 

joka tapahtuu usein lähes automaattisesti ja käyttäjän tekemään mittalaitteen ja mittauskyt-

kennän kalibrointiin. Piirianalysaattorin kalibroinnilla tarkoitetaan yleensä käyttäjän 

tekemään kalibrointiin, jossa mittalaite ja mittauskytkentään liittyvät siirtojohdot kalibroi-

daan. Kalibrointi tehdään mittaajan määrittämiin mittapisteisiin käyttämällä 

mittanormaaleja. Mittanormaalit ovat mittalaitteen kalibrointiin tarkoitettuja sovitettuja 

kuormia.  

 

Kalibrointi tehdään aina ennen mittausta tai jos mittauskytkentä muuttuu. Kalibroinnilla 

saadaan poistettua systemaattisia virhelähteitä kuten esimerkiksi komponenttien epäsovi-

tuksia, siirtoteiden epäsovituksia, mittauksessa käytettävien siirtoteiden taajuusvasteet ja 

suuntakytkimen epäideaalisuus.  

 

4.9 Mittausympäristöstä aiheutuvat virheet 

 

Mittausympäristö on yleensä heijastukseton huone. Jos antennit ovat liian suuria heijastuk-

settomaan tilaan, voidaan mittaus tehdä ulkona vapaassa tilassa. Ulkona vapaassa tilassa 

mitattaessa antennit pitää nostaa riittävän korkealle, ettei ns. fresnellin vyöhykkeellä ole 

esteitä. 

 

Heijastamattoman huoneen seinät ovat päällystetty radioaaltoja absorboivalla materiaalilla. 

Materiaalin tarkoitus on estää säteilyn heijastelu tilassa. Radioaaltoja heijastamattoman 

tilan etuna on, ettei tilassa ole muita häiriölähteitä ja tilan ominaisuudet tunnetaan tarkasti. 

Radioaaltoja heijastamattoman huone on suunniteltu siten, että siinä on optimoitu heijas-
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tukseton tila, johon tulee mahdollisimman vähän heijastuksia seinistä. Heijastuksettoman 

tilan suuruus määrittää suurimman sallitun mitattavan antennin koon, jotta heijastukset 

pysyvät pieninä mitattavaan antenniin. Ympäristön heijastuksia voidaan pitää yhtenä suu-

rimpana virheiden lähteenä. [7] 

 

Useimmissa mittauksissa lähetysantennin pääkeila osuu huoneen seiniin ja heijastuu niistä 

lähetysantenniin. Seinä vaimentaa heijastuksia ja heijastukset vaimentavat tai vahvistavat 

suoraan edennyttä signaalia signaalien vaiheiden mukaisesti. Virheeseen vaikuttaa taajuu-

den lisäksi lähetysantennin keilan muoto. Kun leveä säteilykeila osuu seiniin se aiheuttaa 

voimakkaampia heijastuksia. 

 

Mittausympäristön ominaisuuksia on tutkittu Sami Häkkisen diplomityössä. Tilan ominai-

suudet tunnetaan jo melko tarkasti noin 2-10 GHz taajuusalueella tehtyjen mittausten 

perusteella. Signaalien heijastumiseen vaikuttaa antennin suuntakuvia ja lähetteen amplitu-

dien suuruus sekä taajuus ja polarisaatio. Mittausten perusteella maksimi 

heijastusvaimennus on 2 GHz taajuudella vertikaalipolarisaatiolla noin -20 dB ja 10 GHz 

taajuudella noin -35 dB ja horisontaalipolarisaatiolla 2 GHz taajuudella noin -15 dB  ja 10 

GHz taajuudella noin 35 dB. [7] 

 

Esimerkiksi -30 dB heijastusvaimennus aiheuttaa 0,1% virheen ja 20 dB heijastusvaimen-

nus aiheuttaa 1% virheen mittaustuloksiin. Heijastusvaimennus ei ole biasoituva virhe, 

vaan voi summautua tai heikentää vahvistusta riippuen heijastuksien vaiheista. Heijastus-

vaimennus aiheuttaa systemaattisen virheen, joka on helposti huomioitavissa, kun sen 

suuruus on tiedossa. [7] 
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Kuva 18. Heijastusvaimennus antennin suunnan funktiona eri taajuuksilla. [7] 

 
Taulukko 4. Heijastusvaimennus. [7] 

 

Heijastusvaimennuksesta voidaan laskea virheprosentti seuraavalla kaavalla: 

 

100% ∗ 10
[! !"]

!" = [%]     (34) 

 

Virhe mittaustuloksessa desibeleinä kun paluuvaimennus on -20 dB: 
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𝐿!"#! = 10 log !,!"! !
!,!!" !

− 30 dBm = 0,0432 dBm   (35) 

 

𝐿!"#! = 10 log !,!!" !
!,!!" !

− 30 dBm = −0,0436 dBm  (36) 

 

Virhe mittaustuloksessa desibeleinä kun paluuvaimennus on -30 dB: 

 

𝐿!"#! = 10 log !,!!" !
!,!!" !

− 30 dBm = 0,04341 dBm   (37) 

 

𝐿!"#! = 10 log !,!!! !
!,!!" !

− 30 dBm = −0,04345 dBm   (38) 

 

 

 

Edellisillä laskuilla voidaan arvioida virheen suuruusluokka ja vaikutus mittaustarkkuu-

teen. Yli kuuden gigahertsin taajuudella heijastusvaimennus on vähintään yli 30 dB ja 

keskimääräisesti noin 45 dB.  

 

4.10 Ilmakehän vaimennus 
 

Heijastamattoman huoneen lämpötila ja ilmankosteus pysyvät lähes vakioina. Näin ilma-

kehästä johtuvat virheet ovat vakioita. Korkeammilla taajuuksilla ilmakehän vaimennus 

korostuu. Radioaaltojen vaimenemiseen ilmakehässä vaikuttaa ilmankosteus, ilmanpaine ja 

lämpötila. Veden (H2O) resonanssitaajuus on noin 22 GHz. Tällä taajuudella vaimennus on 

noin 0,1 dB/km. Lyhyillä kantamilla ja matalalla ilmankosteudella ilmakehän aiheuttama 

vaimennus on olematon. Esimerkiksi radiokaiuttomassa tilassa vaimennus olisi korkein-

taan 0,1 dB/km * 5 m/1000 m = 0,0005 dB. Ilmakehän aiheuttamaan vaimennusta voidaan 

pitää merkityksettömänä. Kuvassa 19 on esitetty ilmakehän vaimennus kilometriä kohden 

taajuuden funktiona. 

 



 
 
 

43 

 
Kuva 19. Ilmakehän vaimennus kilometriä kohden taajuuden funktiona. [14] 

 

4.11 Mittalaitteen kalibrointi 
 

Piirianalysaattori kalibroitiin ennen mittausta käytettyihin liitäntöihin. Kalibroinnilla pois-

tettiin kaapelien ja liittimien vaimennukset mittaustuloksista.  

 
 
4.12 Virhelähteiden suuruusluokat eroteltuina 
 

Seuraavassa on luokiteltu virheitä sen mukaan, kuinka paljon eri virhelähteet vaikuttavat 

mittaustulokseen. Osa virhelähteistä voi olla tiedossa tai tieto on saatavissa ja osa virheitä 

on oletettuja ja niistä on tiedossa vain suuruusluokka. Suurin osa virhetekijöistä ovat bia-

soivia tekijöitä ja ne heikentävät mittaustulosta.   

 
Kalibrointivirhe (max)   <1 dB 
Mittalaitteen tarkkuus    0,1 dB 
Vaihekeskipisteen virhe 5 – 10 cm   0,087 - 0,172 dB (Antennikohtainen) 
Heijastusvaimennukset   +0,043 dB / -0.043 dB 
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Antennin suuntaus    -0,01 dB (laskettu torviantennille 1° virhe) 
Vaihevirheen vaimennus kaukokentässä -0,0034 dB (max vaimennus, r = 5 m) 
Polarisaatioepäsovitus 1-2 –astetta   0,001 – 0,005 dB (laskennallinen arvio) 
Ilmakehän vaimennus (etäisyys 5 m)  0,0005 dB 
 

Antennit pyritään sovittamaan mahdollisimman hyvin, jotta antenniin tuleva signaali saa-

daan siirtymään vapaaseen tilaan. Käytännössä osa signaalista heijastuu takaisin. Antennin 

sovituksen hyvyyttä arvioidaan seisovan aallon suhteella (SAS) tai paluuvaimennuksella. 

Seisovanaallon suhde muodostuu siirtotiellä olevasta epäjatkuvuuskohdasta, josta signaali 

heijastuu ja muodostaa tulevaan signaaliin summautuvan signaalin. Heijastuneen signaalin 

sähkökentät joko summautuvat tai vähentävät tulevan signaalin sähkökentän voimakkuutta. 

Paluuvaimennus tarkoittaa, kuinka paljon heijastunut signaali vaimenee. Jos epäsovitus on 

pieni, paluuvaimennus on suuri. Epäsovitus vaihtelee taajuuden mukaan. Sovitusta voidaan 

pitää yhtenä antennin ominaisuutena. Epäsovitus pienentää antennin vahvistusta. Toisaalta 

mitattaessa ja vertailtaessa antenneja, on hyvä tietää kuin paljon signaalista heijastuu ja 

kuinka paljon signaalista siirtyy vapaaseen tilaan. Seuraavassa taulukossa on esitetty SAS 

ja paluuvaimennusarvojen suhde.  

 

SAS Paluuvaimennus [dB] Tehosta etenee [%] 

1 Ääretön 100% 

1,2 20,8 dB 99,2 % 

1,5 14,0 dB 96,0 % 

2 9,5 dB 88,9 % 

2,5 7,4 dB 81,6 % 

3 6,0 dB 75,5 % 

3,5 5,1 dB 69,1 % 

 

Taulukko 5. Seisovanaallon suhde  

 

4.13 Muut virhelähteet 
 

Antennin paluuvaimennus (S11) riippuu antennin impedanssista. Antennin impedanssi 

muuttuu taajuuden funktiona ja antennin impedanssi suhteessa kaapeliin aiheuttaa epäsovi-
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tuksen. Antennin paluuvaimennus ilmoittaa kuinka paljon antenniin lähetetystä signaalista 

heijastunut signaali vaimenee. Yleinen paluuvaimennus on suuruusluokkaa -15 dB ja par-

haimmillaan alle -30 dB. Mittauksissa laajakaistaisilla antenneilla paluuvaimennus oli 

huonoimmillaan noin -10 dB. Tämä tarkoittaa, että antenniin syötetystä tehosta palaa 10% 

takaisin. Laajakaistaiset antennit eivät ole yleensä hyvin sovitettuja koko taajuuskaistalla. 

 
 

Kuva 20. Antennien paluuvaimennusmittaus (S11). 
 
 
 
4.14 Virhetermit ja niiden vaikutus mittaustulokseen 
 

Virhetermit vaikututtavat mittaustuloksiin eri tavalla. Osa virhetermeistä pienentää mitta-

ustulosta ja osa virhetermeistä vaikuttaa sekä positiivisesti että negatiivisesti 

mittaustulokseen. Kuvassa 21 on esitetty opinnäytetyössä käsiteltävät virhetermit ja miten 

ne vaikuttavat mittaustulokseen. 

 

Etäisyysvirhe, mittalaitteen virhe ja heijastuksettomantilan heijastusten aiheuttamat virheet 

vaikuttavat positiivisesti ja negatiivisesti mittaustulokseen. Muut virhelähteet vaimentavat 

ja siten pienentävät mittaustulosta.  
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Kuva 21. Virhelähteiden vaikutus mittaustulokseen. 
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4.15 Mittausympäristö 

 

Antennimittaukset suoritetaan yleensä heijastuksettomassa tilassa tai vapaassa esteettömäs-

sä tilassa. Vapaantilan mittausta käytetään yleensä kun antennit ovat esimerkiksi liian 

suuria heijastuksettomaan tilaan. Vapaantilan mittauksessa antennit nostetaan riittävän 

korkealle mittaustorniin ja antennien välillä on esteetön yhteys. Ulkona on kuitenkin vaih-

televat olosuhteet ja mahdollisesti muita häiriölähteitä, joten mittaukset pyritään 

ensisijaisesti tekemään heijastuksettomassa tilassa. [7] 
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5 KOKONAISVIRHEEN MATEMAATTINEN KAAVA 

 

Kokonaisvirheen laskenta on tehty sillä oletuksella, että mittaus kalibroidaan antennien 

liitoksiin. Tällä saadaan poistettua tulo- ja vastaanottokaapelien sekä liitosten aiheuttamat 

virheet. Jos kalibrointia ei voida tehdä antenniliitoksiin, esimerkiksi etäisyyden takia, täy-

tyy kaapelien ja liitosten aiheuttamat virheet lisätä laskentaan.  

 

Kokonaisvirheeseen voidaan huomioida eri virhetekijöitä. Osa virheistä on mitattavissa, 

laskettavissa tai ne löytyvät valmistajan antamista tiedoista. Osa virheistä voi olla myös 

mittaajan arvioita jonkin tietyn virheen suuruusluokasta. Arvio virheen suuruusluokasta 

antaa mahdollisuuden ottaa huomioon virhe laskennassa. 

 

Eri virheitä voidaan laskea yhteen. Näin saadaan laskettua maksimi virhe mittaukselle. 

Todellisuudessa kaikki virheet eivät ole maksimiarvossa samaan aikaan. Eri virhelähteiden 

muodostamia virheitä voidaan summata neliöllisesti yhteen. Neliöllisesti summatut virheet 

kuvaa usein paremmin todellisen virheen suuruusluokkaa.  

 

Osa virheistä on biasoituvia, eli ne vaikuttavat vain negatiivisesti tai positiivisesti mittaus-

tuloksiin. Luvuissa 5.1, 5.2 ja 5.3 esitetään maksimivirhe ja neliöllisesti summaamalla 

saatu virhe kolmelle eri antennivahvistusmittaus menetelmälle.  

 
 
5.1 Kokonaisvirheen laskenta kahden antennin menetelmälle 

 

Mittauksessa käytetään kahta samanlaista antennia. Oletetaan, että antennit ovat lähes täy-

dellisen identtiset. Tehdään yksi mittaus, jonka tuloksista saadaan laskettua kahden 

antennin vahvistus ja mittauksen virheen suuruus. 

 

Kokonaisvirheen laskenta tehtiin lineaariluvuilla. Antennivahvistukset ja virhemarginaalit 

ilmoitetaan desibeli-muodossa. 
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Kaavalla (40) saadaan antennin vahvistu kahden antennin menetelmällä, antennit ovat 

identtisiä. 

 

Kaava voidaan johtaa seuraavaan muotoon. 

 

 

𝐺!𝐺! =
!!"
!

! !!
!!

     (41) 

   

Kirjallisuudessa kahden antennin menetelmässä oletetaan, että antennit ovat samanlaisia. 

Antenni vahvistukseksi saadaan silloin 

  

 

𝐺! = 𝐺! =
!!
!!

!!!
!

     (42) 

=> 𝐺! = 𝐺! = 𝑆!"
!!!
!

    (43) 

 

Kaava (43) derivoidaan muuttujien r ja S21 suhteen 

 

 

!
!"

𝑆!"
!!!
!

= !! !!"
!

    (44) 

 
!

!!!"
𝑆!"

!!!
!

= !!!
! !!"

    (45) 

 

 

 

(39) 
 
 
 

(40) 
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Kaava (46) laskee maksimi kokonaisvirheen kahden antennin tapauksessa: 

 

Δ𝐺 = !"
!"

Δ𝑅 +  !"
!!!"

Δ𝑆!" =
!! !!"

!
Δ𝑅 + !!!

! !!"
Δ𝑆!"  (46) 

 

Virhe voidaan laskea myös neliöllisesti kaavasta (46). 

 

Δ𝐺 = !"
!"

Δ𝑟
!
+  !"

!!!"
Δ𝑆!"

!
= !! !!"

!
Δ𝑟

!
+ !!!

! !!"
Δ𝑆!"

!
 (47) 

 

 

Jos kahdenantennin menetelmässä toinen antenni tunnetaan tarkasti voidaan kahden anten-

nin menetelmän kaava 42 johtaa muotoon: 

 

𝐺!"# =
!!"
!!"#

!!!
!

!
       (48) 

 

Kaavan (48) derivoinnissa täyttyy huomioida myös Gmit –antennin vahvistuksen tarkkuus. 

Kaava (48) Derivoidaan muuttujien S21, Gmit ja r suhteen. 

 

!
!!!"

!!"
!!"#

!!!
!

!
= 𝐺!"#

!!!
!

!
    (49) 

 

!
!"

!!"
!!"#

!!!
!

!
= !!"!

!!"#

!!
!

!
   (50) 

 

!
!!!"#

!!"
!!"#

!!!
!

!
= −𝑆!"

!!!
!"!"#

!
    (51) 

 

Kokonaisvirhe saadaan laskettua kaavalla (53), kun toinen antenneista on tunnettu ja tun-

netun antennivahvistuksen tarkkuus huomioidaan.  

 

Δ𝐺!"# =
!"
!!!"

Δ𝑆!" +
!"
!"

Δ𝑟 +  !"
!!!"#

Δ𝐺!"#   (52) 
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Δ𝐺!"# = 𝐺!"#
!"!
!

!
Δ𝑆!" +

!!"!
!!"#

!!
!

!
Δ𝑟 + −𝑆!"

!!"
!"!"#

!
Δ𝐺!"#     (53) 

 

Virhe voidaan laskea myös neliöllisesti kaavalla (54): 

 

Δ𝐺!"# = 𝐺!"#
!"!
!

!
Δ𝑆!"

!
+ !!"!

!!"#

!"
!

!
Δ𝑟

!
+ −𝑆!"

!!!
!"!"#

!
Δ𝐺!"#

!
   (54) 

 

 

 

Maksimivirhe saadaan laskettua kun tunnetut virhetermit summataan kaavaan. Näin saa-

daan laskettua maksimivirhe mittaukselle. Osa virhelähteistä voi vaikuttaa joko 

positiivisesti tai negatiivisesti. Näitä virhelähteitä kutsutaan biasoiviksi virhelähteiksi.  

 

Osa virhelähteet on laskettavissa melko tarkasti. Tämän tyyppisiä virhetermejä ei ole pe-

rusteltua laskea neliöllisesti, koska virhe on laskennallisesti tai mittaamalla melko tarkasti 

tiedossa. Näihin virheisiin lasketaan kaukokentän vaihevirheen aiheuttama vaimennus ja 

mittalaitteen kalibrointivirhe. 

 
Kahden antennin menetelmässä oletetaan, että antennit ovat identtisiä kaikilta ominaisuuk-

siltaan. Jos antennit ovat identtisiä niiden yhteinen vahvistus voidaan jakaa tasan 

molemmille antenneille. Piirianalysaattorilla mitattaessa saadaan mitattua antennien paluu-

vaimennukset (S11 ja S22). Kahden antennin mittauksessa antennit eivät ole täysin 

identtisiä, vaan niiden ominaisuudet eroavat toisistaan. Paluuvaimennuksen tieto saadaan 

osana piirianalysaattorimittauksia. Paluuvaimennuksien perusteella voidaan laskea vahvis-

tuksien jakaantuminen antennien välillä. Mittauksista saatua paluuvaimennusta voidaan 

pitää yhtä suurena myös vastaanottoantennissa signaalia vastaanotettaessa jos antennia 

voidaan pitää resiprookkisena eli antennin vastaanotto- ja lähetysominaisuudet ovat yhtä-

läiset ja antennia voidaan pitää lähes häviöttömänä. 
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Kuva 22. Kahdenantennin mittauksessa, epäsovitus korjataan laskennallisesti seuraavilla 

kaavoilla 57 ja 58. Kaavat jakavat vahvistukset molemmille antenneille huomioiden epä-

sovituksen. 

 

Paluuvaimennukset muutettuna heijastuskertoimeksi: 

 

𝜌!"" = 10
!!!
!"         (55) 

 

𝜌!"" = 10
!!!
!"         (56) 

 

 

Todellisuudessa vahvistus ei jakaudu tasan lähetys- ja vastaanottoantennille, vaan vahvis-

tus jakaantuu lähetys- ja vastaanotto antenneille seuraavasti, kun antennien erisuuruiset 

paluuvaimennukset ovat huomioitu. 

 

𝐺!ä# = 𝐺(1− (1− 𝜌!"")/((1− 𝜌!"")+ (1− 𝜌!"")))   (57) 

 

𝐺!"#$ = 𝐺(1− (1− 𝜌!"")/((1− 𝜌!"")+ (1− 𝜌!"")))  (58) 

 

 

Paluuvaimennuksien S11 ja S22 tarkkuuksiin vaikuttaa merkittävästi radiokaiuttoman huo-

neen heijastukset. Epäsovitus tulisi mitata jokaisella antennilla erikseen, koska 

radiokaiuton huone voi aiheuttaa heijastelua enemmän toiseen suuntaan mitattaessa. Huone 



 
 
 

53 

ei ole täysin identtinen mitattaessa molempiin suuntiin. Tässä tutkimuksessa ei huomioida 

paluuvaimennuksen virheen mittausta. 

 
 
5.2 Kokonaisvirheen kaava referenssiantenni–menetelmälle 
 

Mittausmenetelmässä vertaillaan tuntemattoman antennin vahvistusta tunnetun antennin 

vahvistukseen. Mittaustulos on suhteellinen tunnetun antennin vahvistukseen.  Mittaukseen 

tarvitaan yksi antenni, jonka vahvistus tiedetään hyvin tarkasti (Gain Standars, SG). Tun-

netun antennin vahvistus saadaan mittaamalla ja kalibroimalla mittaus käyttämällä 

absoluuttista mittausmenetelmää. Mittauksessa tulee huomioida tunnetun antennin ja mitat-

tavan antennin taajuusvaste ja polarisaatio.  

 

Laskentaa varten täytyy tietää tunnetun antennin (SG) vahvistus taajuuden funktiona. Tä-

mä tieto voidaan saada mittaamalla. Tässä mittauksessa voidaan olettaa, että tunnetun 

antennin vahvistus tiedetään tarkasti taajuuden suhteen. Mittausvirheet muodostuvat mitat-

tavan antennin mittauksesta tai tunnetun antennin vahvistuksen (SG) mittauksesta. 

Opinnäytetyössä tunnetun antennin mittaukseen sovellettiin kahden antennin mittauksesta 

saatuja tuloksia. Mittausvirhe muodostuu kahdesta eri mittauksesta. Ensimmäinen mittaus 

tehdään kahden antennin mittauksena ja virheiden analysointiin sovellettiin kaavoja (44), 

(45) ja (46). Tämän lisäksi tehtiin toinen mittaus,  mistä muodostui lisää virhetekijöitä mit-

taustulokseen. Osa virheistä kumoutuu kun mittausympäristö pysyy samana. Toisen 

mittauksen vuoksi mittalaitteen virhe on kaksinkertainen. Mittausympäristön heijasteluiden 

vaikutus voidaan ajatella kumoutuvan, kun lähetysantenni ja etäisyys pysyvät samana. 

Teoriassa kahdessa eri mittauksessa heijastuneiden signaalien yhteisvaikutus voi olla jopa 

kaksinkertainen virheeseen, jos mittausten väliset vaikutukset ovat vastakkaiset. 

 

Opinnäytetyössä tunnetunantennin vahvistuksen saadaan kahden antennin mittauksella. 

Referenssiantennimittauksessa tehdään kaksi mittausta. Ensimmäisen mittauksen tarkkuus 

vaikuttaa myös mitattavan antennin mittaukseen. Kokonaisvirheeseen pitää huomioida 

myös referenssiantennin mittauksen virhelähteet. Kaavassa 59 summataan kahden mittauk-

sen virhelähteet. 
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Δ𝐺 = 𝐺 + 𝐺 = !"
!"

Δ𝑟 +  !"
!!!"

Δ𝑆!" +
!"
!"

Δ𝑟 +  !"
!!!"

Δ𝑆!" = 

!" !!"
!

Δ𝑟 + !"!
! !!"

Δ𝑆!" + !" !!"
!

Δ𝑟 + !"!
! !!"

Δ𝑆!"   (59) 

 

 

 

 

 

Δ𝐺 = !"
!"

Δ𝑟
!
+  !"

!!!"
Δ𝑆!"

!
+ !"

!"
Δ𝑟

!
+  !"

!!!"
Δ𝑆!"

!
= 

!" !!"
!

Δ𝑟
!
+ !"!

! !!"
Δ𝑆!"

!
+ !!"

! !!"
Δ𝑆!"

!
+ !!!

! !!"
Δ𝑆!"

!
 (60) 

 

 

 

 

 

 

 
Laskennassa voidaan huomioida myös tunnetun antennin vahvistuksen mittauksesta tulleet 

virheet. Toisaalta mittaus on suhteellinen ensimmäiseen mittaukseen ja tulee huomioida, 

mitä virheistä ei tule lisätä toisen mittauksen virheisiin.  

 

Seuraavassa on luokiteltu mittauksessa kumoutuvat virheet ovat: 

1. kaukokentän virhe 

2. ilmakehän vaimennus 

 

 
 
 
 
 
 

1. mittaus: 
Referenssi-antennin 
(Gmit) mittausvirheet 

2. mittaus: 
Tuntemattoman (GAUT) 
antennin mittausvirhe 

1. mittaus: 
Referenssi-antennin 
(Gmit) mittausvirheet 
 

2. mittaus: 
Tuntemattoman 
(GAUT) antennin mitta-
usvirhe 
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5.3 Kokonaisvirheen kaava kolmen antennin menetelmälle 

 

Kolmen antennin menetelmässä mitattaan kolme tuntematonta antennia. Mittauksessa voi-

daan pitää tavoitteena, että antennien etäisyydet ovat riittävän tarkasti samalla etäisyydellä.  

 

 

   (61) 

 

   (62) 

 

   (63) 

 

   (64) 

 

Kaavat voidaan muutetaan lineaariseen muotoon: 

 

𝐺! + 𝐺! = 𝑆!"
!!"
!

!
     (65) 

 

𝐺! + 𝐺! = 𝑆!"
!!"
!

!
     (66) 

 

𝐺! + 𝐺! = 𝑆!"
!!"
!

!
     (67) 

 

 

 

Derivoidaan kaavat S21 ja r suhteen, Kaavat ovat samat kuin (44) ja (45) 
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!!!
!!

𝑆!"
!"!
!

= !" !!"
!

    (68) 

 
!!!
!!!"

= 𝑆!"
!"!
!

= !"!"
!!"

    (69) 

 

!
!!

𝑆!"
!"!
!

= !! !!"
!

    (70) 

 
!

!!!"
= 𝑆!"

!!"
!

= !!"
! !!"

    (71) 

 

 

 

Kaavalla (72) voidaan laskea maksimi kokonaisvirhe yhdessä mittauksessa. Virhe jakaan-

tuu molemmille antenneille. Jokaisen kolmen mittauksen virhe lasketaan erikseen: ΔG12, 

ΔG13 ja ΔG23. 

 

Δ𝐺!" =
!"
!"

Δ𝑟 +  !"
!!!"

Δ𝑆!" =
!" !!"

!
Δ𝑟 + !"!

! !!"
Δ𝑆!"  (72) 

 

 

 

Kaavalla (72) lasketaan jokaisen kolmen mittauksen virhe erikseen ΔG12, ΔG13 ja ΔG23.   

Virhetekijöitä huomioitaessa pitää ottaa huomioon, mikä virheet kumoutuvat mittauksessa. 

 

Huomioitavia virhetekijöitä ovat ainakin mittalaitteen kalibrointivirhe, etäisyysvirhe ja 

mittalaitteen tarkkuus. Radiokaiuttoman tilan heijastuksista aiheutuneet virheet voidaan 

myös ottaa huomioon, koska lähetys- ja vastaanottoantennit eivät pysy kaikissa mittauksis-

sa samoina ja etäisyyden vaihtelu aiheuttaa heijastuneen signaalin vaihe-eron muuttumisen 

etenevän signaalin suhteen. 

 

 

Yhden mittauksen virhe voidaan laskea myös neliöllisesti kaavalla (73). 

 



 
 
 

57 

Δ𝐺!" =
!"
!"

Δ𝑟
!
+  !"

!!!"
Δ𝑆!"

!
= !! !!"

!
Δ𝑟

!
+ !!"

! !!"
Δ𝑆!"

!
 (73) 

 

 

Näin saadaan kolmen yhtälön ryhmä, jossa on kolme tuntematonta ∆𝐺!, ∆𝐺! ja ∆𝐺!.  

 

∆𝐺! + ∆𝐺! = ∆𝐺!"     (74) 

 

∆𝐺! + ∆𝐺! = ∆𝐺!"     (75) 

 

∆𝐺! + ∆𝐺! = ∆𝐺!"     (76) 

 

 

Yhtälöryhmän tuntemattomien ΔG1, ΔG2 ja ΔG3  ratkaisu 

 

 

∆𝐺! =
∆!!"!∆!!"!∆!!"

!
     (77) 
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6 ANTENNIN VAHVISTUSMITTAUS 
SPEKRITIANALYSAATTORILLA. 

 

Antennimittauksia tehtiin pääosin piirianalysaattorilla. Kaksiantenni- ja referenssimene-

telmä mitattiin myös spektrianalysaattorilla ja signaaligeneraattorilla. Tämä mittaus tehtiin, 

jotta voidaan vertailla tuloksia spektrianalysaattorin ja piirianalysaattorin tuloksiin. 

 

 Ennen antennimittauksia mitattiin Agilentin ja Keysightin signaaligeneraattorien lähetys-

tehotasojen tarkkuudet tehomittarilla (Agilent N1914A) ja mittauspäällä (Agilent 

U2000A). Mittauksista voidaan päätellä, että Keysightin signaaligeneraattori antoi huomat-

tavasti tarkempia tehotasoja. Tämän vuoksi mittauksiin valittiin Keysightin 

signaaligeneraattori. Keysightin signaaligeneraattorin tehotasojen virhe on mittaustuloksis-

ta laskettuna keskihajontana noin 0,02 dB. 

 

Tämän jälkeen arvioitiin spektrianalysaattorin mittaustarkkuutta pistetaajuuksilla. Spekt-

rianalysaattoriin kytkettiin signaaligeneraattori metrin mittaisella utiflex-kaapelilla. 

Kaapelin vaimennus mitattiin piirianalysaattorilla. 

 
Taajuus, Hz Signaaligeneraattorin 

tarkkuus, ΔdBm 
Kaapeli 1m 
S21, dB 

SA, lukema 
dBm 

SA, virhe 
dB 

8 -0.03 -0,8364 8,94 0,1936 
8,5 -0,02 -0,8671 9,21 -0,0971 
9 -0,02 -0,8876 9,06 0,0324 
9,5 -0,02 -0,9031 9,27 -0,1931 
10 -0,01 -0,9198 8,81 0,2646 
10,5 -0,02 -0,9154 9,38 0,3154 
11 -0,02 -0,9864 9,11 -0,1164 
11,5 -0,00 -1,0365 9,13 -0,2665 
12 -0,01 -1,0497 9,10 -0,1597 
 

Taulukko 6. Spektrianalysaattorin mittausvirhe pistetaajuuksilla 8-12 GHz. 

 

Spektrianalysaattorin mittaustarkkuuteen vaikuttaa muun muassa mittalaitteen tuloimpe-

danssin vaihtelu taajuuden mukaan. Spektrinanalysaattorin mittaustarkkuutta mitattiin 

signaaligeneraattorin lähetettä pistetaajuuksilla valitulla taajuuskaistalla. Mittauksissa käy-

tetty yhden metrin mittainen utiflex-kaapelin taajuusvaste mitattiin piirianalysaattorilla. 
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Spektrianalysaattorin tehotason virhe saatiin laskettua, kun huomioitiin kaapelin vaimen-

nus ja signaaligeneraattorin virhe. Tässä ei ole vielä huomioitu valmistajien ilmoittamia 

tehomittarin, piirianalysaattorin ja spektrianalysaattorin mittaustarkkuuksia sekä yhtä adap-

teria.  

 

6.1 Mittalaitteiden käyttö mittauksissa 
 

Antennimittauksissa käytettiin spektrinanalysaattoria ja piirianalysaattoria. Kahden anten-

nin mittaus ja referenssiantennimittaus mitattiin molemmilla mittalaitteilla. Tällä 

halututtiin saada vertailtavaksi eri mittalaitteilla saatavia tuloksia. 

 

Kuvassa 23 on spektrianalysaattorimittauksen toteutus. Ennen antennimittausta mitattiin 

lähetys- ja vastaanottosiirtoteiden taajuusvasteet. Lähetys- ja vastaanottokaapelit olivat 

tässä mittauksessa Utiflex-kaapeleita. Mittaukset tehtiin 100 MHz välein taajuuskaistalla 8 

– 12,4 GHz. Tämä taajuuskaista valittiin koska valitut antennit TE205 ja TE206 toimivat 

taajuuskaistalla 8,2 – 12,4 GHz. 

 

 
 
 

 
 
Kuva 23. Antennimittaus signaaligeneraattorilla ja spektrianalysaattorilla. 
 

 

Heijastuksettomassa tilassa käytettiin Utiflex-kaapeleita. Lähetyspään kaapelin pituus oli 
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kolme metriä ja vastaanottokaapelinpituus kaksi metriä. Ulkopuolella käytettiin kahden 

metrin mittaisia Shucoflex 106 -kaapeleita. Seuraavassa on mitattu lähetys- ja vastaanotto 

siirtoteiden vaimennukset.  Molempien siirtoteiden vaimennukset ovat noin 5 dB taajuuden 

ollessa 10 GHz ja vaimennus nousee noin 7 dB taajuuden ollessa 18 GHz. Tässä mittauk-

sessa tulee tietää  käytettyjen kaapeleiden tai siirtoteiden taajuusvasteet. 

 

Mitattiin vertailun vuoksi antennit TE205 ja TE206. Spektrianalysaattorin tehotasoksi mää-

riteltiin +30 dBm. Antennit olivat laboratorioantenneja ja ne olivat samanlaisia. Antennien 

välinen etäisyys mitattiin laserille antennin etureunasta etureunaan. Todellisuudessa anten-

nien etäisyys on antennien vaihekeskipisteiden välinen etäisyys. Tämä aiheuttaa tässä 

mittauksessa noin 15-20 cm etäisyysvirheen. Etäisyysvirheen suuruusluokka on noin 0,25 

– 0,35 dB, kun etäisyys virheeksi oletetaan 15-20 cm. Vapaantilanvaimennukseksi saadaan 

66,52 dB viiden metrin etäisyydellä. Kaikki tunnetut vaimennukset ovat yhteensä 10 GHz 

taajuudella 

 

Vapaantilan vaimennus: Lvapaa=66,52 dB 

Etäisyysvirhe (etäisyys mitattu antennin etureunasta): noin LR = 0,3 dB 

Kaapelien vaimennus on yhteensä: Lcable_tot = 5 dB + 5 dB = 10 dB 

 

Vaimennukset yhteensä: 

 

Ltot = Lvapaa + Lvapaa + Lcable_tot  

 

Ltot = 66,52 dB + 0,3 dB + 5 dB + 5 dB = 76,82 dB. 

 

Vastaanotettu teho 10 GHz taajuudella oli -37,8 dBm. Lasketaan antennien yhteisvahvistus 

Gtot. 

Pvast= 10 dBm + Gtot - Ltot 

 

Lasketaan antennien yhteisvahvistus Gtot: 

-37,8 dBm = 10 dBm + Gtot – 76,82 dB  -> 

Gtot  = 76,82 dB - 37,8 dBm – 10 dBm = 29,2 dB 
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Lasketaan yhden antennin vahvistus Gant. 

Gant = 29,2 dB/2 =  14,51 dB 

 

Edellisellä menetelmällä laskettiin antennien vahvistukset pistetaajuuksilla 8 – 12 GHz 

yhden gigahertsin taajuusvälein taulukkoon 7. 

 
  
Taajuus, GHz Tehotaso [dBm] Vapaan vaimennus 

[dB] 
Vahvistus  

8 -38,6 64,50 13,5 
9 -38,3 -65,50 14,0 
10 -37,8 -76,82 14,51 
11 -37,2 -67.25 14,9 
12 -37,2 -68.00 15,25 
 
Taulukko 7. Antennin vahvistus eri taajuuksilla, kun mittauksen systemaattiset virhelähteet 
ovat huomioitu. 
 
 
Mittaustuloksiin vaikuttavat seuraavat virheet. Signaaligeneraattorin teho mitattiin tehomit-

tarilla ja tehon tarkkuus oli noin 0,02 dB. Spektrianalysaattorin arvot eivät olleet vakaita ja 

lukutarkkuus oli noin 0,2 dB. Lisäksi pitää huomioida mittalaitteen tarkkuus. Mittauksissa 

ja laskennassa ei huomioida spektrianalysaattorin sisääntuloimpedanssia, eli mittalaitteen 

epäsovitusta ei otettu huomioon. Mittausympäristö aiheuttaa noin 0,5 dB vaihtelua mittaus-

tuloksiin heijastuksista ja niiden vaiheiden vaihtelusta johtuen. Lisäksi muita pienempiä 

vaimennuksia ei huomioitu, kuten ilmakehän ja kaukokentän vaimennusta. 
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Kuva 24. Shucoflex 106 -kaapelin (2m) taajuusvaste. 

 

 
Kuva 25. Shucoflex 106 -kaapelin (2 m) taajuusvaste. 
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Varsinaisen antennivahvistusmittauksen tekeminen spektrianalysaattorilla ja signaali-

generaattorilla on nopeampi toteuttaa, mutta virhelähteiden selvittämiseen pitää mitatta 

kaapeleiden taajuusvasteet piirianalysaattorilla. Useiden eri mittausten ja mittalaitteiden 

käytön kokonaisuus tekee virhelähteiden hallinnan monimutkaisemmaksi. Piirianalysaatto-

rilla mitatut taajuusvastemittausten mittaustarkkuudet tulisi huomioida 

kokonaismittaustarkkuudessa. 

 

Diplomityössä oli tarkempana vaihtoehtona antennimittausten suorittaminen piirianalysaat-

torilla. Varsinaiset mittaukset referenssi- ja kolmenantennin menetelmällä suoritettiin 

kuvan 26 mukaisesti. Ensimmäisessä mittauksessa kalibrointi tehtiin radiokaiuttoman huo-

neen läpivienteihin ja sisällä olevat Utiflex-kaapelien taajuusvasteet mitattiin erikseen. 

Myöhemmin korvasimme radiokaiuttoman tilan sisäiset kaapelit 10 m ja 6 m Sucoflex-

kaapeleilla, jolloin saimme kalibroitua lähetys- ja vastaanottokaapelien ja läpivientien kyt-

kennät siten, että kalibrointipisteet olivat antennien liittimissä. Tällä pyrittiin vähentämään 

mittausten ja epätarkkuuksien määrää. 

 
 

 
 
Kuva 26. Antennimittaus piirianalysaattorilla. 
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7 TULOKSET 
 

Opinnäytetyössä mitattiin antennivahvistuksia kolmella eri menetelmällä. Kolmelle eri 

menetelmällä laadittiin Matlab-ohjelmat mittausvirheiden laskemiseksi. Seuraavassa on 

esitetty antennien vahvistukset virheineen sekä absoluuttiset ja suhteelliset mittausvirheet. 

 

7.1 Kahden antennin vahvistusmittauksen virheanalyysi 

 

Antennien vahvistuksien maksimi ja minimi vahvistus on esitetty kuvassa 19. Kuvasta 

nähdään antennin käyttökelpoinen taajuusalue. Matlab-kaava laskee virhelähteiden perus-

teella maksimi- ja minimivahvistuksen antennille. 

 
Kuvissa 28 ja 29 on esitetty antennivahvistus mittausten absoluuttiset virheet ja suhteelliset 

virheprosentit. Näitä mittaustuloksista laskettuja virheitä tulee tarkastella antennin toimin-

tataajuudella. Antennien toimintataajuuden ulkopuolella antennin vahvistus muuttuu 

nopeasti ja siihen vaikuttaa myös antennin sovituksen vaihtelut taajuuden mukaan.  

 
 
Kuva 27. Vahvistus kahden antennin mittauksessa. 
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 Kuva 28. Absoluuttinen virhe. 

 
 Kuva 29. Suhteellinen virhe. 
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7.2 Referenssiantenni vahvistusmittauksen virheanalyysi 

 

Antennien vahvistukset maksimi ja minimi vahvistus on esitetty kuvassa 30. Kuvasta näh-

dään antennin käyttökelpoinen taajuusalue. Matlab-kaava laskee virhelähteiden perusteella 

maksimi ja minimi vahvistuksen antennille. 

 

Kuvissa 31 ja 32 on esitetty antennivahvistus mittausten absoluuttiset virheet ja suhteelliset 

virheprosentit. Näitä mittaustuloksista laskettuja virheitä tulee tarkastella antennin toimin-

tataajuudella. Antennien toimintataajuuden ulkopuolella antennin vahvistus muuttuu 

nopeasti ja siihen vaikuttaa myös antennin sovituksen vaihtelut taajuuden mukaan.  

 

 
 Kuva 30. Antennin vahvistus, antennin minimi ja maksimi vahvistus. 
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 Kuva 31. Antennin vahvistusmittauksen absoluuttinen virhe. 

 
 Kuva 32. Antennin vahvistusmittauksen suhteellinen virhe. 
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7.3 Kolmen antennin vahvistusmittauksen virheanalyysi 

 

Antennien vahvistuksien maksimi- ja minimivahvistukset ovat esitetty kuvissa 33-35. Ku-

vista nähdään antennien käyttökelpoiset taajuusalueet. Matlab-kaava laskee virhelähteiden 

perusteella maksimi- ja minimivahvistuksen antenneille. 

 

Kuvissa 36-41 on esitetty antennivahvistus mittausten absoluuttiset virheet ja suhteelliset 

virheprosentit. Näitä mittaustuloksista laskettuja virheitä tulee tarkastella antennin toimin-

tataajuudella. Antennien toimintataajuuden ulkopuolella antennin vahvistus muuttuu 

nopeasti ja siihen vaikuttaa myös antennin sovituksen vaihtelut taajuuden mukaan.  

 

 
 
Kuva 33. Antennin A vahvistus, antennin minimi- ja maksimivahvistus. 
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Kuva 34. Antennin B vahvistus, antennin minimi ja maksimi vahvistus. 

 
Kuva 35. Antennin C vahvistus, antennin minimi ja maksimi vahvistus. 
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Kuva 36. Antennin A vahvistusmittauksen absoluuttinen virhe. 

 
Kuva 37. Antennin B vahvistusmittauksen absoluuttinen virhe. 
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Kuva 38. Antennin C vahvistusmittauksen absoluuttinen virhe. 

 
 Kuva 39. Antennin A vahvistusmittauksen suhteellinen virheprosentti. 
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Kuva 40. Antennin B vahvistusmittauksen suhteellinen virheprosentti. 

 
Kuva 41. Antennin C vahvistusmittauksen suhteellinen virheprosentti.  
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8 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Opinnäytetyön tutkimussuunnitelmana oli ”Kolmen tunnetun antennivahvistusmittauksiin 

käytettyjen menetelmien kokonaisvirheen laskeminen”. Opinnäytetyössä laadittiin koko-

naisvirheiden yhtälöt kolmelle eri mittausmenetelmälle ja kaavat toteutettiin kirjoittamalla 

Matlab-ohjelmat. Matlab-ohjelmat laskevat kokonaisvirheen suuruuden, virheprosentin ja 

absoluuttisen virheen.  

 

Työssä selvisi, että suurimpina virhelähteinä voidaan pitää mittalaitteen kalibrointia ja mit-

taustarkkuutta sekä antennien välistä etäisyysvirhettä, mittausympäristön heijastuksista 

aiheutuvia virheitä ja antennin suuntausvirhettä. Tämän opinnäytetyön Matlab-ohjelmissa 

kalibrointivirhe huomioitiin. Mittalaitteen virheenä pidettiin vakioina. Työssä havaittiin, 

että, antennien välinen etäisyys tulee mitata antennien vaihekeskipisteiden välillä. Anten-

nien välinen etäisyys on merkittävä virhelähde kun etäisyys on lyhyt. Pidemmällä matkalla 

vaihekeskipisteen aiheuttamalla etäisyysvirheellä ei ole suurta merkitystä. Kaikilla mitta-

usmenetelmillä on samat virhelähteet. Virheen laskentatapa on poikkeava, koska 

mittauksia on eri menetelmillä eri määrä ja osa virhelähteistä kumoutuu referenssimene-

telmällä ja kolmen antennin menetelmällä. 

 

Kahden antennin menetelmässä mitattiin kahden samanlaisen antennin yhteysvahvistus. 

Kahden antennin mittaus on yksittäinen mittaus piirianalysaattorilla. Antennien yhteisvah-

vistus voidaan jakaa kahdella kun antennit oletetaan identtisiksi. Todellisuudessa antennit 

eivät ole täysin identtisiä, vaan niiden vahvistukset ja sovitukset poikkeavat. Piirianalysaat-

torimittauksissa saatiin mitattua molempien antennien paluuvaimennukset. Antennien 

paluuvaimennuksien ero otettiin myös huomioon Matlab-ohjelmassa. Antennien paluu-

vaimennukset tulisi mitata yksitellen heijastuksettomassa tilassa, koska jos antennien 

paluuvaimennukset mitataan yhtä aikaa heijastuksettomassa tilassa, voi toinen antenneista 

toimia soppiheijastimena ja vääristää mittaustulokset.  

 

Referenssiantennimenetelmässä vertailtiin mitattavan antennin vahvistusta tunnetun mitta-

antennin vahvistukseen. Mittauksessa käytettiin kahden antennin mittauksesta saatuja tu-

loksia. Referenssiantennimittaus sisälsi kaksi erillistä mittausta. Molempien mittauksien 
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summautuvat tai kumoutuvat virheet huomioitiin Matlab-ohjelmassa. Molemmista mitta-

uksista summautuvat keskeiset virhelähteet ovat mittalaitteen virhe, huoneen heijastukset 

ja antennien suuntausvirheet. Kumoutuvia virheitä ovat kaukokentän virhe ja vapaan tilan 

vaimennus. Toisaalta nämä kaksi kumoutuvaa virhelähdettä ovat pieniä verrattuna muihin 

virhelähteisiin. 

 

Kolmen antennin menetelmässä suoritettiin kolme erillistä kahden antennin välistä mittaus-

ta. Mittauskytkentä, mittausympäristö ja antennien väliset etäisyydet pysyivät samana. 

Tässä menetelmässä lähetys- ja vastaanottosiirtoteiden virhelähteet kumoutuvat laskennas-

sa. Kolmen antennin menetelmässä mittausvirheen suuruuden laskentaan sovellettiin 

antennivahvistuksen laskentakaavaa. Antennivahvistuksen mittausvirheen laskenta on 

poikkeava verrattuna kahden antennin ja referenssiantenni menetelmään. 

 

Jatkokehitystyönä olisi Matlab-ohjelmien tarkempi verifiointi ja neliöllisen virhelaskennan 

lisääminen sekä laskentaohjelmien soveltuvuus eritavalla suunniteltuihin antennivahvis-

tusmittauksiin. Opinnäytetyön mittauksissa piirianalysaattori kalibroitiin antennien 

liitäntöihin. Jos kalibrointia ei tehdä antennien liitäntöihin, tämä pitää huomioida erikseen 

laskennassa. Matlab-ohjelmat voisi kehittää interaktiiviseksi, jolloin ohjelma kysyisi mitta-

ukseen liittyvät parametrit, eikä mittauksen parametreja tarvitse kirjoittaa Matlab-ohjelman 

koodiin. Jatkotutkimusideana olisi erilaisten mahdollisten virhelaskentamallien vertailu.  
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9 YHTEENVETO 
 

Tässä opinnäytetyössä tutkittiin kolmen eri antennivahvistusmittauksen kokonaismittaus-

virhettä. Opinnäytetyössä esiteltiin merkittävimmät mittaustuloksiin vaikuttavat 

virhelähteet. Antennivahvistusmittauksille laadittiin kokonaisvirheen kaavat osittaisdiffe-

rentiaalikaavoilla. Osittaisdifferentiaalikaavoja sovellettiin laadittaessa Matlab-ohjelmia 

kokonaisvirheen laskemiseksi. Antennivahvistusmittaukset mitattiin piirianalysaattorilla 

heijastuskettomassahuoneessa ja mittaustuloksilla verifioitiin Matlab-ohjelmien toiminta. 

Tuloksista voidaan päätellä ohjelmien toimivan luotettavasti antennien toimintataajuusalu-

eella. Antennivahvistusmittauksien kokonaisvirhe saadaan laskettua nopeasti laadituilla 

Matlab-ohjelmilla.  

 

 Virhelähteiden vaikutusta voidaan muuttaa muokkaamalla Matlab-ohjelmaa. Tärkeimpinä 

jatkokehitysideoina on verifioida laskenta kaavat ja laatia kysymyspohjainen käyttöliittymä 

Matlab-ohjelmille. 
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LIITE 1.  Kahden antennin vahvistusmittaus 

 
Versio: Kaksi_ant_v20.m,  3.11.2019 

 
m=importdata('TE205_TE206.csv'); 
C=importdata('CAL.csv'); 
freq = m.data(1:801,1); 
S21 = m.data(1:801,4); 
S11 =  m.data(1:801,2); 
S22 = m.data(1:801,8); 
C = C.data(1:801,4); 
  
d=0.15; % vastaanotto antennin halkaisija 
r=5; 
figure  
plot(freq,S21) 
title('S21 taajuuden funktiona') 
grid on; 
grid minor; 
xlabel('Taajuus, GHz'), ylabel('dB') 
set(gcf,'Position',[200 200 600 500]) 
set(gca,'FontSize',14) 
  
lambda= ((3.00000*10^8)./freq); 
% Antennivahvistus 
G_ant=0.5*(20*log10((4*3.1415927*5)./lambda)+S21); 
%Huomioidaan mittalaitteen calibrointi virhe 
G_calib=(0.5*(20*log10((4*3.1415927*5)./lambda)+S21))+C; 
  
figure 
hold on 
title('Vahvistus kahden antennin mittauksessa') 
plot(freq,G_ant) 
hold on 
grid on; 
grid minor; 
plot(freq, G_calib) 
legend('vahvistus ilman virheiden huomiointia','Vahvistus, kalibrointi 
huomioitu') 
hold off 
xlabel('Taajuus, GHz'), ylabel('dB') 
set(gcf,'Position',[200 200 600 500]) 
set(gca,'FontSize',14) 
  
  
% virhe 
figure 
Err=G_ant-G_calib; 
plot(freq, Err) 
grid on; 
grid minor; 
title('Kalibrointi virheen suuruus') 
xlabel('Taajuus, GHz'), ylabel('dB') 
set(gcf,'Position',[200 200 600 500]) 
set(gca,'FontSize',14) 



 

 
 
 

LIITE 1.  jatkuu  
 
% Huomioidaan antennien yksilolliset heijastusvaimennukset 
% Antennien paluu vaimennukset eivat ole identtiset 
rho_S11=10.^(S11/20); % muutetaan paluuvaimennus kertoimeksi, rho 
rho_S22=10.^(S22/20); % muutetaan paluuvaimennus kertoimeksi, rho 
  
G_ant205=((1-rho_S11)/((1-rho_S11)+(1-rho_S22)))*G_calib; 
G_ant206=((1-rho_S22)/((1-rho_S11)+(1-rho_S22)))*G_calib; 
  
% Antennien vahvistukset, kun heijaustusvaimennukset ovat huomioitu 
figure 
hold on; 
title('Antennien A ja B vahvistukset') 
plot(freq,G_ant205) 
plot(freq,G_ant206) 
grid on; 
grid minor; 
xlabel('Taajuus, GHz'), ylabel('dB') 
set(gcf,'Position',[200 200 600 500]) 
set(gca,'FontSize',14) 
  
%  
figure 
hold on 
title('Antennien A ja B vahvistuksien ero dB:ssa.') 
plot(freq,G_ant205-G_ant206) 
grid on; 
grid minor; 
xlabel('Taajuus, GHz'), ylabel('dB') 
set(gcf,'Position',[200 200 600 500]) 
set(gca,'FontSize',14) 
  
  
  
%Vaimennus kaukokentassa 
% lambda=0.0075:0.005:0.15;  
% r = 5 
far = @(d,r)(sqrt(r^2+(d/2).^2)-r); % funktio 
q = integral(@(d)far(d,r),0,d); % integroidaan antennin koon mukaan 
rrr=(q/(0.05)); % keskimaarainen etaisyysvirhe 
phi=2*pi*rrr./lambda; % virhe radiaaneina 
a=0.5*cos(0)+0.5*cos(phi); % vaimennus 
L10=10*log10(a); % vaimennus dB 
figure 
plot(lambda, L10); 
title('Antennin halkaisija d=0.15m'); 
xlabel('aallonpituus [m], 40GHz@0.0075 - 2GHz@0.15 m') 
ylabel('Vaimennus [dB]') 
grid on; 
grid minor; 
set(gcf,'Position',[200 200 600 500]) 
set(gca,'FontSize',14) 
  
  
 
 
 



 

 
 
 

LIITE 1.  Jatkuu 
 
% Suuntauksen vaimennus torviantennilla A 
W=7.6; % antennin leveys 
H=5.8; % antennin korkeus 
rh=20; % antennin pituus H-tasossa 
re=22; % antennin pituus E tasossa 
f1=0*10^10; % laskennan aloituitustaajuus 
f2=1.8*10^10; % laskennan lopetustaajuus 
f_delta=(f2-f1)/800; 
  
c=3.*10.^10; 
Phi=0; 
Theta=0; 
xmin=-W./2; 
xmax=W./2; 
ymin=-H./2; 
ymax=H./2; 
j=0; 
%f1=0*10^10; 
%f2=1.8*10^10; 
%f_delta=(f2-f1)/800; 
  
for f=f1:f_delta:f2;  
    Theta=pi/90; % Antennin virheellisuuntaus  
    j=j+1; 
    k=(2.*pi.*f)./c; 
    Theta2=0; 
    %Lasketaan vaimennus kulma 0-astetta taajuudella f 
    inte-
gralmax=integral2(@(x,y)cos(pi.*x./W).*exp(1i.*k.*((x.*sin(Theta2).*cos(P
hi)+y.*sin(Theta2).*sin(Phi))-
0.5*(x.*x./rh+y.*y./re))),xmin,xmax,ymin,ymax); 
    rmax=(1+cos(Theta2)).*integralmax; 
    % lasketaan vaimennus kiintealla kulmalla Theta taajuudella f 
    in-
teg_x=integral2(@(x,y)cos(pi.*x./W).*exp(1i.*k.*((x.*sin(Theta).*cos(Phi)
+y.*sin(Theta).*sin(Phi))-0.5*(x.*x./rh+y.*y./re))),xmin,xmax,ymin,ymax); 
    En=(1+cos(Theta)).*integ_x./rmax; 
    EdB=20.*log10(abs(En)); 
    ff(j)=f; 
    value_A(j)=EdB; 
end; 
figure; 
title('Antennin A suuntausvaimennus'); 
plot(ff,value_A,'r'); 
xlim([f1,f2]); 
ylim([-1.5,0]); 
xlabel('GHz'); 
ylabel('dB'); 
grid on; 
grid minor; 
set(gcf,'Position',[200 200 600 500]) 
set(gca,'FontSize',14) 
  
 
 
 
 



 

 
 
 

LIITE 1.  Jatkuu 
 
% Suuntauksen vaimennus torviantennilla B 
W=7.6; % antennin leveys 
H=5.8; % antennin korkeus 
rh=20; % antennin pituus H-tasossa 
re=22; % antennin pituus E tasossa 
c=3.*10.^10; 
Phi=0; 
Theta=0; 
xmin=-W./2; 
xmax=W./2; 
ymin=-H./2; 
ymax=H./2; 
j=0; 
%f1=0*10^10; 
%f2=1.8*10^10; 
%f_delta=(f2-f1)/800; 
  
for f=f1:f_delta:f2;  
    Theta=pi/90; % Antennin virheellisuuntaus  
    j=j+1; 
    k=(2.*pi.*f)./c; 
    Theta2=0; 
    %Lasketaan vaimennus kulma 0-astetta taajuudella f 
    inte-
gralmax=integral2(@(x,y)cos(pi.*x./W).*exp(1i.*k.*((x.*sin(Theta2).*cos(P
hi)+y.*sin(Theta2).*sin(Phi))-
0.5*(x.*x./rh+y.*y./re))),xmin,xmax,ymin,ymax); 
    rmax=(1+cos(Theta2)).*integralmax; 
    % lasketaan vaimennus kulmalla kiintealla kulmalla Theta taajuudela f 
    in-
teg_x=integral2(@(x,y)cos(pi.*x./W).*exp(1i.*k.*((x.*sin(Theta).*cos(Phi)
+y.*sin(Theta).*sin(Phi))-0.5*(x.*x./rh+y.*y./re))),xmin,xmax,ymin,ymax); 
    En=(1+cos(Theta)).*integ_x./rmax; 
    EdB=20.*log10(abs(En)); 
    ff(j)=f; 
    value_B(j)=EdB; 
end; 
figure; 
title('Antennnin B suuntausvaimennus'); 
plot(ff,value_B,'r'); 
xlim([f1,f2]); 
ylim([-1.5,0]); 
xlabel('GHz'); 
ylabel('dB'); 
grid on; 
grid minor; 
set(gcf,'Position',[200 200 600 500]) 
set(gca,'FontSize',14) 
  
  
%Virhelahteet 
% Seuraavat virhelahetteet vaikuttavat negatiivisesti S12-tuloksiin 
% Arvot dB-arvoina 
L10=L10; % Kaukokentta 
L11=0.05; % Vaihekeskipiste mitattu antennin etureunasta. 
L12=0.1; % Polarisaatio virhe 
  



 

 
 
 

LIITE 1.  jatkuu 
 
L13=abs(value_A'); % A Suuntausvirhe 
L15=abs(value_B'); % B Suuntausvirhe 
  
L14=0.01; % ilmakehan vaimennus 
L_a=L10+L11+L12+L13+L14+L15; 
  
  
  
% vaikutus seka positiivinen & negatiivinen 
L20 = 0.1 %Mittalaitteen tarkkuus 
L21=0.043; %Radiokaiuttoman tilan heijastusten vaikutus 
L_b=L20+L21; 
  
R_delta = 0.2; % etaisyysvirhe, Yksikko [m] 
  
  
%Desibeli-virheiden muuttaminen lineaariseksi 
S21_lin=10.^(S21./10); % S21 lin. kertoimina 
  
  
lin_kerroin_pos=10.^(L_a/10); % S21 virheiden summa-keroin 
lin_kerroin_neg=10.^((L_a-L_b)/10); % S21 virheiden negatiivinen-kertoin 
  
  
% S21 delta lineaarisena 
S21_delta_pos=S21_lin.*lin_kerroin_pos-S21_lin; % S21 lin. virhe 
S21_delta_neg=S21_lin.*lin_kerroin_neg-S21_lin; % S21 lin. virhe 
  
  
%Virheen laskenta 
  
%Virhekaava, G_delta on virhe lineaarisena kertoimena 
G_delta_pos=abs(4*pi.*S21_lin.^.5./lambda).*R_delta+abs((2*pi*r)./(lambda
.*S21_lin.^.5)).*S21_delta_pos; 
  
G_delta_neg=abs(4*pi.*S21_lin.^.5./lambda).*R_delta+abs((2*pi*r)./(lambda
.*S21_lin.^.5)).*S21_delta_neg; 
  
  
G_lin=10.^(G_calib/10); % Muutetaan vahvistus kertoimeksi 
  
  
G_lin_pos=G_lin-G_delta_pos; % Todellisuudessa vahvistu on pienempi. 
positiivinen vaikutus vahennetaan vahvistukseen 
G_lin_neg=G_lin+G_delta_neg; % Todellisuudessa vahvistu on suurempi. 
Negatiivinen vaikutus summataan vahvistukseen 
  
G_pos_dB=10*log10(G_lin_pos); 
G_neg_dB=10*log10(G_lin_neg); 
  
 
  



 

 
 
 

LIITE 1.  Jatkuu 
 
figure 
plot(freq, G_calib) 
title('Vahvistu, virhelahteet huomioitu'); 
grid on; 
grid minor; 
hold on 
plot(freq, G_pos_dB); 
hold on; 
plot(freq, G_neg_dB); 
xlabel('Taajuus, GHz'), ylabel('dB') 
legend('Vahvistus','Negatiivinen maksimi vahvistus','Positiivinen maksimi 
vahvistus') 
set(gcf,'Position',[200 200 600 500]) 
set(gca,'FontSize',14) 
  
figure 
title('Absoluuttinen virhe, dB'); 
G_error_neg= G_calib-G_neg_dB; 
G_error_pos= G_calib-G_pos_dB; 
hold on; 
plot(freq, G_error_neg); 
hold on; 
plot(freq, G_error_pos); 
grid on; 
grid minor; 
xlabel('Taajuus, GHz'), ylabel('dB') 
legend('Negatiivinen maksimi virhe','Positiivinen maksimi virhe') 
set(gcf,'Position',[200 200 600 500]) 
set(gca,'FontSize',14) 
  
% Lasketaan virheprosentti lineaariarvoista 
figure 
title('Suhtellinen virheprosentti'); 
xlabel('Taajuus, GHz'), ylabel('Prosenttia, %') 
G_error_neg_prosentti= 100-(G_lin_neg./G_lin).*100; 
G_error_pos_prosentti= 100-(G_lin_pos./G_lin).*100; 
hold on; 
plot(freq, G_error_neg_prosentti); 
hold on; 
plot(freq, G_error_pos_prosentti); 
grid on; 
grid minor; 
legend('Negatiivinen virhe-prosentti','Positiivinen virhe-prosentti') 
set(gcf,'Position',[200 200 600 500]) 
set(gca,'FontSize',14) 
  



 

 
 
 

LIITE 2.   
 

Versio: Ref_ant_v20.m,  3.11.2019 

 
m=importdata('TE205_TE206.csv'); 
n=importdata('TE205_TE211.csv'); 
C=importdata('CAL.csv'); 
freq = m.data(1:801,1); 
S21 = m.data(1:801,4); 
S21n = n.data(1:801,4); 
C = C.data(1:801,4); 
d=0.15; 
r=5; 
  
ero=S21-S21n; 
  
figure  
plot(freq,S21) 
title('S21') 
xlabel('Taajuus, GHz'), ylabel('dB') 
grid on; 
grid minor; 
set(gcf,'Position',[200 200 600 500]) 
set(gca,'FontSize',14) 
  
  
figure  
plot(freq,ero) 
title('erotus') 
xlabel('Taajuus, GHz'), ylabel('dB') 
grid on; 
set(gcf,'Position',[200 200 600 500]) 
set(gca,'FontSize',14) 
  
lambda= ((3.00000*10^8)./freq); 
% Antennivahvistus 
G_ant=0.5*(20*log10((4*3.1415927*5)./lambda)+S21); 
%Huomioidaan mittalaitteen calibrointi virhe 
G_calib=(0.5*(20*log10((4*3.1415927*5)./lambda)+S21))+C; 
  
figure 
hold on 
title('Vahvistus kahden antennin mittauksessa') 
xlabel('Taajuus, GHz'), ylabel('dB') 
plot(freq,G_ant) 
hold on 
grid on; 
grid minor; 
plot(freq, G_calib) 
legend('vahvistus ilman virheiden huomiointia','Vahvistus, kalibrointi 
huomioitu') 
grid  minor; 
set(gcf,'Position',[200 200 600 500]) 
set(gca,'FontSize',14) 
hold off 



 

 
 
 

LIITE 2.  Jatkuu 
 
%virhe 
figure 
Err=G_ant-G_calib; 
round(Err, 2); 
plot(freq, C) 
title('kalibrointi virhe') 
xlabel('Taajuus, GHz'), ylabel('dB') 
grid on; 
grid minor; 
set(gcf,'Position',[200 200 600 500]) 
set(gca,'FontSize',14) 
  
  
%Vaimennus kaukokentassa 
% lambda=0.0075:0.005:0.15;  
% r = 5 
far = @(d,r)(sqrt(r^2+(d/2).^2)-r); % funktio 
q = integral(@(d)far(d,r),0,d); % integroidaan antennin koon mukaan 
rrr=(q/(0.05)); % keskimaarainen etaisyysvirhe 
phi=2*pi*rrr./lambda; % virhe radiaaneina 
a=0.5*cos(0)+0.5*cos(phi); % vaimennus 
L10=10*log10(a); % vaimennus dB 
  
figure 
plot(lambda, L10) 
title('Antennin halkaisija d=0.15m'); 
xlabel('Taajuus, GHz'), ylabel('dB') 
xlabel('aallonpituus [m], 40GHz@0.0075 - 2GHz@0.15 m'); 
ylabel('Vaimennus [dB]'); 
grid on; 
grid minor;  
set(gcf,'Position',[200 200 600 500]) 
set(gca,'FontSize',14) 
  
  
% Suuntauksen vaimennus torviantennilla A 
W=7.6; % antennin leveys 
H=5.8; % antennin korkeus 
rh=20; % antennin pituus H-tasossa 
re=22; % antennin pituus E tasossa 
f1=0*10^10; % laskennan aloituitustaajuus 
f2=1.8*10^10; % laskennan lopetustaajuus 
f_delta=(f2-f1)/800; 
  
c=3.*10.^10; 
Phi=0; 
Theta=0; 
xmin=-W./2; 
xmax=W./2; 
ymin=-H./2; 
ymax=H./2; 
j=0; 
%f1=0*10^10; 
%f2=1.8*10^10; 
%f_delta=(f2-f1)/800; 
  



 

 
 
 

LIITE 2.  Jatkuu 
  
for f=f1:f_delta:f2;  
    Theta=pi/90; % Antennin virheellinen suuntaus  
    j=j+1; 
    k=(2.*pi.*f)./c; 
    Theta2=0; 
    %Lasketaan vaimennus kulma 0-astetta taajuudella f 
    inte-
gralmax=integral2(@(x,y)cos(pi.*x./W).*exp(1i.*k.*((x.*sin(Theta2).*cos(P
hi)+y.*sin(Theta2).*sin(Phi))-
0.5*(x.*x./rh+y.*y./re))),xmin,xmax,ymin,ymax); 
    rmax=(1+cos(Theta2)).*integralmax; 
    % lasketaan vaimennus kiintealla kulmalla Theta taajuudella f 
    in-
teg_x=integral2(@(x,y)cos(pi.*x./W).*exp(1i.*k.*((x.*sin(Theta).*cos(Phi)
+y.*sin(Theta).*sin(Phi))-0.5*(x.*x./rh+y.*y./re))),xmin,xmax,ymin,ymax); 
    En=(1+cos(Theta)).*integ_x./rmax; 
    EdB=20.*log10(abs(En)); 
    ff(j)=f; 
    value_A(j)=EdB; 
end; 
figure; 
title('Antennin A suuntausvaimennus'); 
plot(ff,value_A,'r'); 
xlim([f1,f2]); 
ylim([-1.5,0]); 
xlabel('GHz'); 
ylabel('dB'); 
grid on; 
grid minor; 
set(gcf,'Position',[200 200 600 500]) 
set(gca,'FontSize',14) 
  
% Suuntauksen vaimennus torviantennilla B 
W=7.6; % antennin leveys 
H=5.8; % antennin korkeus 
rh=20; % antennin pituus H-tasossa 
re=22; % antennin pituus E tasossa 
c=3.*10.^10; 
Phi=0; 
Theta=0; 
xmin=-W./2; 
xmax=W./2; 
ymin=-H./2; 
ymax=H./2; 
j=0; 
%f1=0*10^10; 
%f2=1.8*10^10; 
%f_delta=(f2-f1)/800; 
  
for f=f1:f_delta:f2;  
    Theta=pi/90; % Antennin virheellinen suuntaus  
    j=j+1; 
    k=(2.*pi.*f)./c; 
    Theta2=0; 
    %Lasketaan vaimennus kulma 0-astetta taajuudella f 
  



 

 
 
 

LIITE 2.  Jatkuu 
 
inte-
gralmax=integral2(@(x,y)cos(pi.*x./W).*exp(1i.*k.*((x.*sin(Theta2).*cos(P
hi)+y.*sin(Theta2).*sin(Phi))-
0.5*(x.*x./rh+y.*y./re))),xmin,xmax,ymin,ymax); 
    rmax=(1+cos(Theta2)).*integralmax; 
    % lasketaan vaimennus kiintealla kulmalla Theta taajuudella f 
    in-
teg_x=integral2(@(x,y)cos(pi.*x./W).*exp(1i.*k.*((x.*sin(Theta).*cos(Phin
+y.*sin(Theta).*sin(Phi))-0.5*(x.*x./rh+y.*y./re))),xmin,xmax,ymin,ymax); 
    En=(1+cos(Theta)).*integ_x./rmax; 
    EdB=20.*log10(abs(En)); 
    ff(j)=f; 
    value_B(j)=EdB; 
end; 
figure; 
title('Antennnin B suuntausvaimennus'); 
plot(ff,value_B,'r'); 
xlim([f1,f2]); 
ylim([-1.5,0]); 
xlabel('GHz'); 
ylabel('dB'); 
grid on; 
grid minor; 
set(gcf,'Position',[200 200 600 500]) 
set(gca,'FontSize',14) 
  
  
%Virhelahteet 
% Seuraavat virhelahteet vaikuttavat negatiivisesti S12-tuloksiin 
% Arvot dB-arvoina 
L10=L10; % Kaukokentta 
L11=0.05; % Vaihekeskipiste mitattu antennin etureunasta. 
L12=0.1; % Polarisaatio virhe 
L13=abs(value_A'); % A Suuntausvirhe 
L15=abs(value_B'); % B Suuntausvirhe 
L14=0.01; % ilmakehan vaimennus 
L_a=L10+L11+L12+L13+L14+L15; 
  
  
  
% vaikutus seka positiivinen & negatiivinen 
L20 = 0.1 %Mittalaitteen tarkkuus 
L22=0.043; %Radiokaiuttoman tilan heijastusten vaikutus 
L_b=L20; 
  
R_delta = 0.2; % etaisyysvirhe, Yksikko [m] 
R_n_delta = 0.2; % etaisyysvirhe, Yksikko [m] 
  
% Vaikutus negatiivinen 
  



 

 
 
 

LIITE 2.  Jatkuu 
 
%Desibeli-virheden muuttaminen lineaariseksi 
S21_lin=10.^(S21./10); % S21 lin. kertoimina 
S21n_lin=10.^(S21n./10); % S21 lin. kertoimina 
  
lin_kerroin_pos=10.^(L_a/10); % S21 virheiden summa-keroin 
lin_kerroin_neg=10.^((L_a-L_b)/10); % S21 virheiden negatiivinen-kertoin 
  
  
% S21 delta lineaarisena 
S21_delta_pos=S21_lin.*lin_kerroin_pos-S21_lin; % S21 lin. virhe 
S21_delta_neg=S21_lin.*lin_kerroin_neg-S21_lin; % S21 lin. virhe 
  
  
% S21n delta lineaarisena, Toisen mittauksen delta 
S21n_delta_pos=S21n_lin.*lin_kerroin_pos-S21n_lin; % S21 lin. virhe 
S21n_delta_neg=S21n_lin.*lin_kerroin_neg-S21n_lin; % S21 lin. virhe 
  
%Virheen laskenta 
  
%Virhekaava, G_delta on virhe lineaarisena kertoimena 
G_delta_pos=abs(4*pi.*S21_lin.^.5./lambda).*R_delta+abs((2*pi*r)./(lambda
.*S21_lin.^.5)).*S21_delta_pos+abs(4*pi.*S21n_lin.^.5./lambda).*R_n_delta
+abs((2*pi*r)./(lambda.*S21n_lin.^.5)).*S21n_delta_pos; 
  
G_delta_neg=abs(4*pi.*S21_lin.^.5./lambda).*R_delta+abs((2*pi*r)./(lambda
.*S21_lin.^.5)).*S21_delta_neg+abs(4*pi.*S21n_lin.^.5./lambda).*R_n_delta
+abs((2*pi*r)./(lambda.*S21n_lin.^.5)).*S21n_delta_pos; 
  
  
G_lin=10.^(G_calib/10); % Muutetaan vahvistus lineaariseksi kertoimeksi 
  
  
G_lin_pos=G_lin-G_delta_pos; % Todellisuudessa vahvistu on pienempi. 
positiivinen vaikutus vahennetaan vahvistukseen 
G_lin_neg=G_lin+G_delta_neg; % Todellisuudessa vahvistu on suurempi. 
Negatiivinen vaikutus summataan vahvistukseen 
  
  
G_pos_dB=10*log10(G_lin_pos); 
G_neg_dB=10*log10(G_lin_neg); 
  
  
figure 
plot(freq, G_calib) 
title('Vahvistu, virhelahteet huomioitu'); 
xlabel('Taajuus, GHz'), ylabel('dB') 
grid on; 
grid minor; 
hold on 
plot(freq, G_pos_dB); 
hold on; 
plot(freq, G_neg_dB); 
hold on; 
  



 

 
 
 

LIITE 2.  Jatkuu 
 
plot(freq, G_calib); 
legend('mitattavan antennin vahvistus','vahvistus, sisaltaa negatiivisen-
virheen','Vahvistus, sisaltaa maksimivirheen') 
set(gcf,'Position',[200 200 600 500]) 
set(gca,'FontSize',14) 
  
  
figure 
title('Absoluuttinen virhe, dB'); 
xlabel('Taajuus, GHz'), ylabel('dB') 
G_error_neg= G_calib-G_neg_dB; 
G_error_pos= G_calib-G_pos_dB; 
hold on; 
plot(freq, G_error_neg); 
hold on; 
plot(freq, G_error_pos); 
grid on; 
grid minor; 
legend('Positiivinen virhe', 'Negatiivinen virhe') 
set(gcf,'Position',[200 200 600 500]) 
set(gca,'FontSize',14) 
  
% Lasketaan virhprosentti lineaariarvoista 
figure 
title('Suhtellinen virheprosentti'); 
xlabel('Taajuus, GHz'), ylabel('Prosenttia, %') 
G_error_neg_prosentti= 100-(G_lin_neg./G_lin).*100; 
G_error_pos_prosentti= 100-(G_lin_pos./G_lin).*100; 
hold on; 
plot(freq, G_error_neg_prosentti); 
hold on; 
plot(freq, G_error_pos_prosentti); 
grid on; 
grid minor; 
legend('Positiivinen virheprosentti','Negatiivinen virheprosentti') 
set(gcf,'Position',[200 200 600 500]) 
set(gca,'FontSize',14) 
 
 
 
  



 

 
 
 

LIITE 3.  
 
Versio: Three_antenna_v30.m, 15.11.2019 
  
X=importdata('TE205_TE206.csv'); 
Y=importdata('TE205_TE211.csv'); 
Z=importdata('TE206_211.csv'); 
C=importdata('CAL.csv'); 
freq = X.data(1:801,1); 
S21_X = X.data(1:801,4); % ansimmainen mittaus 
S21_Y = Y.data(1:801,4);% toinen mittaus 
S21_Z = Z.data(1:801,4); % kolmas mittaus  
C = C.data(1:801,4); % Kalibrointi  
  
d= 0.15; % Vastaanotto antennin halkaisija 
r = 4.922; % antennien etaisyys 
lambda= ((3.00000*10^8)./freq); % aallonpituus 
L_vapaa=20*log10((4*3.1415927*r)./lambda); % Vapaantilan vaimennus 
  
% Korjataan kalibrointivirheen vaikutus 
G_a_b=(L_vapaa+S21_X)+C;  
G_a_c=(L_vapaa+S21_Y)+C; 
G_b_c=(L_vapaa+S21_Z)+C; 
  
  
  
G_A=(G_a_b+G_a_c-G_b_c)/2; % Antennin A vahvistus 
G_B=(G_a_b-G_a_c+G_b_c)/2; % Antennin B vahvistus 
G_C=(-G_a_b+G_a_c+G_b_c)/2; % antennin C vahvistus 
  
  
figure 
plot(freq, G_A); 
title('Antennin A vahvistus'); 
grid on; 
grid minor; 
set(gcf,'Position',[200 200 600 500]) 
set(gca,'FontSize',14) 
  
  
figure 
plot(freq, G_B); 
title('Antennin B vahvistus'); 
grid on; 
grid minor; 
set(gcf,'Position',[200 200 600 500]) 
set(gca,'FontSize',14) 
  
figure 
plot(freq, G_C); 
title('Antennin C vahvistus'); 
grid on; 
grid minor; 
set(gcf,'Position',[200 200 600 500]) 
set(gca,'FontSize',14) 
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%Vaimennus kaukokentassa 
% lambda=0.0075:0.005:0.15;  
% r = 5 
far = @(d,r)(sqrt(r^2+(d/2).^2)-r); % funktio 
q = integral(@(d)far(d,r),0,d); % integroidaan antennin koon mukaan 
rrr=(q/(0.05)); % keskim??r?inen et?isyysvirhe 
phi=2*pi*rrr./lambda; % virhe radiaaneina 
a=0.5*cos(0)+0.5*cos(phi); % vaimennus 
L10=10*log10(a); % vaimennus dB 
  
figure 
plot(lambda, L10) 
title('Antennin halkaisija d=0.15m'); 
xlabel('Taajuus, GHz'), ylabel('dB') 
xlabel('aallonpituus [m], 40GHz@0.0075 - 2GHz@0.15 m'); 
ylabel('Vaimennus [dB]'); 
grid on; 
grid minor;  
set(gcf,'Position',[200 200 600 500]) 
set(gca,'FontSize',14) 
  
  
  
  
% Suuntauksen vaimennus torviantennilla A 
W=7.6; % antennin leveys 
H=5.8; % antennin korkeus 
rh=20; % antennin pituus H-tasossa 
re=22; % antennin pituus E tasossa 
f1=0*10^10; % laskennan aloituitustaajuus 
f2=1.8*10^10; % laskennan lopetustaajuus 
f_delta=(f2-f1)/800; 
  
c=3.*10.^10; 
Phi=0; 
Theta=0; 
xmin=-W./2; 
xmax=W./2; 
ymin=-H./2; 
ymax=H./2; 
j=0; 
%f1=0*10^10; 
%f2=1.8*10^10; 
%f_delta=(f2-f1)/800; 
  
for f=f1:f_delta:f2;  
    Theta=pi/90; % Antennin virheellisuuntaus  
    j=j+1; 
    k=(2.*pi.*f)./c; 
    Theta2=0; 
    %Lasketaan vaimennus kulma 0-astetta taajuudella f 
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intgralmax=integral2(@(x,y)cos(pi.*x./W).*exp(1i.*k.*((x.*sin(Theta2).*co
s(Phi)+y.*sin(Theta2).*sin(Phi))-
0.5*(x.*x./rh+y.*y./re))),xmin,xmax,ymin,ymax); 
    rmax=(1+cos(Theta2)).*integralmax; 
    % lasketaan vaimennus kulmalla kiintealla kulmalla Theta taajuudela f 
    in-
teg_x=integral2(@(x,y)cos(pi.*x./W).*exp(1i.*k.*((x.*sin(Theta).*cos(Phi)
+y.*sin(Theta).*sin(Phi))-0.5*(x.*x./rh+y.*y./re))),xmin,xmax,ymin,ymax); 
    En=(1+cos(Theta)).*integ_x./rmax; 
    EdB=20.*log10(abs(En)); 
    ff(j)=f; 
    value_A(j)=EdB; 
end; 
figure; 
title('Antennin A suuntausvaimennus'); 
plot(ff,value_A,'r'); 
xlim([f1,f2]); 
ylim([-1.5,0]); 
xlabel('GHz'); 
ylabel('dB'); 
grid on; 
grid minor; 
set(gcf,'Position',[200 200 600 500]) 
set(gca,'FontSize',14) 
  
% Suuntauksen vaimennus torviantennilla B 
W=7.6; % antennin leveys 
H=5.8; % antennin korkeus 
rh=20; % antennin pituus H-tasossa 
re=22; % antennin pituus E tasossa 
c=3.*10.^10; 
Phi=0; 
Theta=0; 
xmin=-W./2; 
xmax=W./2; 
ymin=-H./2; 
ymax=H./2; 
j=0; 
%f1=0*10^10; 
%f2=1.8*10^10; 
%f_delta=(f2-f1)/800; 
  
for f=f1:f_delta:f2;  
    Theta=pi/90; % Antennin virheellinen suuntaus  
    j=j+1; 
    k=(2.*pi.*f)./c; 
    Theta2=0; 
    %Lasketaan vaimennus kulma 0-astetta taajuudella f 
    inte-
gralmax=integral2(@(x,y)cos(pi.*x./W).*exp(1i.*k.*((x.*sin(Theta2).*cos(P
hi)+y.*sin(Theta2).*sin(Phi))-
0.5*(x.*x./rh+y.*y./re))),xmin,xmax,ymin,ymax); 
    rmax=(1+cos(Theta2)).*integralmax; 
    % lasketaan vaimennus kiintealla kulmalla Theta taajuudela f 
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in-
teg_x=integral2(@(x,y)cos(pi.*x./W).*exp(1i.*k.*((x.*sin(Theta).*cos(Phi)
+y.*sin(Theta).*sin(Phi))-0.5*(x.*x./rh+y.*y./re))),xmin,xmax,ymin,ymax); 
    En=(1+cos(Theta)).*integ_x./rmax; 
    EdB=20.*log10(abs(En)); 
    ff(j)=f; 
    value_B(j)=EdB; 
end; 
figure; 
title('Antennnin B suuntausvaimennus'); 
plot(ff,value_B,'r'); 
xlim([f1,f2]); 
ylim([-1.5,0]); 
xlabel('GHz'); 
ylabel('dB'); 
grid on; 
grid minor; 
set(gcf,'Position',[200 200 600 500]) 
set(gca,'FontSize',14) 
  
% Suuntauksen vaimennus torviantennilla C 
W=7.6; % antennin leveys 
H=5.8; % antennin korkeus 
rh=20; % antennin pituus H-tasossa 
re=22; % antennin pituus E tasossa 
c=3.*10.^10; 
Phi=0; 
Theta=0; 
xmin=-W./2; 
xmax=W./2; 
ymin=-H./2; 
ymax=H./2; 
j=0; 
%f1=0*10^10; 
%f2=1.8*10^10; 
%f_delta=(f2-f1)/800; 
  
for f=f1:f_delta:f2;  
    Theta=pi/90; % Antennin virheellinen suuntaus  
    j=j+1; 
    k=(2.*pi.*f)./c; 
    Theta2=0; 
    %Lasketaan vaimennus kulma 0-astetta taajuudella f 
    inte-
gralmax=integral2(@(x,y)cos(pi.*x./W).*exp(1i.*k.*((x.*sin(Theta2).*cos(P
hi)+y.*sin(Theta2).*sin(Phi))-
0.5*(x.*x./rh+y.*y./re))),xmin,xmax,ymin,ymax); 
    rmax=(1+cos(Theta2)).*integralmax; 
    % lasketaan vaimennus kulmalla kiintealla kulmalla Theta taajuudela f 
    in-
teg_x=integral2(@(x,y)cos(pi.*x./W).*exp(1i.*k.*((x.*sin(Theta).*cos(Phi)
+y.*sin(Theta).*sin(Phi))-0.5*(x.*x./rh+y.*y./re))),xmin,xmax,ymin,ymax); 
    En=(1+cos(Theta)).*integ_x./rmax; 
    EdB=20.*log10(abs(En)); 
    ff(j)=f; 
    value_C(j)=EdB; 
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end; 
figure; 
title('Antennnin C suuntausvaimennus'); 
plot(ff,value_C,'r'); 
xlim([f1,f2]); 
ylim([-1.5,0]); 
xlabel('GHz'); 
ylabel('dB'); 
grid on; 
grid minor; 
set(gcf,'Position',[200 200 600 500]) 
set(gca,'FontSize',14) 
  
  
%Virhelahteet 
% Seuraavat virhelahteet vaikuttavat negatiivisesti S12-tuloksiin 
% Arvot dB-arvoina 
% Virhelahteiden huomioiminen 
% Biasoivat virhelahteet 
L10=L10; % Kaukokentta 
L11=0; % Vaihekeskipiste mitattu antennin etureunasta. 
L12=0.013; % Polarisaatio virhe 
L13=abs(value_A'); % A Suuntausvirhe 
L15=abs(value_B'); % B Suuntausvirhe 
L16=abs(value_C'); % B Suuntausvirhe 
L14=0.001; % ilmakehan vaimennus 
Lp_a=L10+L11+L12+L14+L13+L15; % A-B Mittausvirhe 
Lp_b=L10+L11+L12+L14+L13+L16; % A-C Mittausvirhe 
Lp_c=L10+L11+L12+L14+L15+L16; % B-C Mittausvirhe 
  
  
% Virhelahteet vaikutus pos/neg 
Lx = 0.043; %Radiokaiuttoman tilan summautuneet signaalit  
Lm = 0.1; % Mittalaitteen virhe, oletus 0,1 dB 
Ln=Lx+Lm; 
  
% Etaisyysvirhe, sisaltaa mittausvirheen + vaihekeskipisteen virheen 
R_delta = 0.2; % etaisyysvirhe, Yksikko [m]  
  
  
% virheen laskenta 
  
%Desibeli-virheiden muuttaminen lineaariseksi 
S21_lin_X=10.^(S21_X./10); % A mittaus S21 lin. kertoimina 
S21_lin_Y=10.^(S21_Y./10); % B mittaus S21 lin. kertoimina 
S21_lin_Z=10.^(S21_Z./10); % C mittaus S21 lin. kertoimina 
  
lin_kerroin_pos_a=10.^(Lp_a/10); % S21 virheiden summa-kerroin 
lin_kerroin_neg_a=10.^((Lp_a-Ln)/10); % S21 virheiden negatiivinen-
kerroin 
  
lin_kerroin_pos_b=10.^(Lp_b/10); % S21 virheiden summa-kerroin 
lin_kerroin_neg_b=10.^((Lp_b-Ln)/10); % S21 virheiden negatiivinen-
kerroin 
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lin_kerroin_pos_c=10.^(Lp_c/10); % S21 virheiden summa-kerroin 
lin_kerroin_neg_c=10.^((Lp_c-Ln)/10); % S21 virheiden negatiivinen-
kerroin 
  
  
% Mittaus X, S21 delta lineaarisena 
S21_delta_pos_X=S21_lin_X.*lin_kerroin_pos_a-S21_lin_X; % S21 lin. virhe 
S21_delta_neg_X=S21_lin_X.*lin_kerroin_neg_a-S21_lin_X; % S21 lin. virhe 
  
% Mittuas Y, S21 delta lineaarisena 
S21_delta_pos_Y=S21_lin_Y.*lin_kerroin_pos_b-S21_lin_Y; % S21 lin. virhe 
S21_delta_neg_Y=S21_lin_Y.*lin_kerroin_neg_b-S21_lin_Y; % S21 lin. virhe 
  
% Mittaus C, S21 delta lineaarisena 
S21_delta_pos_Z=S21_lin_Z.*lin_kerroin_pos_c-S21_lin_Z; % S21 lin. virhe 
S21_delta_neg_Z=S21_lin_Z.*lin_kerroin_neg_c-S21_lin_Z; % S21 lin. virhe 
  
% virhekaavat 
  
% Mittaus X positiivinen delta ja negatiivinen delta 
G_delta_pos_X=abs(4*pi.*S21_lin_X.^.5./lambda).*R_delta+abs((2*pi*r)./(la
mbda.*S21_lin_X.^.5)).*S21_delta_pos_X; 
  
G_delta_neg_X=abs(4*pi.*S21_lin_X.^.5./lambda).*R_delta+abs((2*pi*r)./(la
mbda.*S21_lin_X.^.5)).*S21_delta_neg_X; 
  
% Mittaus Y positiivinen delta ja negatiivinen delta 
G_delta_pos_Y=abs(4*pi.*S21_lin_Y.^.5./lambda).*R_delta+abs((2*pi*r)./(la
mbda.*S21_lin_Y.^.5)).*S21_delta_pos_Y; 
  
G_delta_neg_Y=abs(4*pi.*S21_lin_Y.^.5./lambda).*R_delta+abs((2*pi*r)./(la
mbda.*S21_lin_Y.^.5)).*S21_delta_neg_Y; 
  
  
% Mittaus Z positiivinen delta ja negatiivinen delta 
G_delta_pos_Z=abs(4*pi.*S21_lin_Z.^.5./lambda).*R_delta+abs((2*pi*r)./(la
mbda.*S21_lin_Z.^.5)).*S21_delta_pos_Z; 
  
G_delta_neg_Z=abs(4*pi.*S21_lin_Z.^.5./lambda).*R_delta+abs((2*pi*r)./(la
mbda.*S21_lin_Z.^.5)).*S21_delta_neg_Z; 
  
  
% Lasketaan antennikohtaisesti positiiviset ja negatiiviset virhemaksimit 
  
  
G_A_pos_virhe = G_delta_pos_X+G_delta_pos_Y-G_delta_pos_Z; 
G_A_neg_virhe = G_delta_neg_X+G_delta_neg_Y-G_delta_neg_Z; 
  
G_B_pos_virhe = G_delta_pos_X-G_delta_pos_Y+G_delta_pos_Z; 
G_B_neg_virhe = G_delta_neg_X-G_delta_neg_Y+G_delta_neg_Z; 
  
G_C_pos_virhe = -G_delta_pos_X+G_delta_pos_Y+G_delta_pos_Z; 
G_C_neg_virhe = -G_delta_neg_X+G_delta_neg_Y+G_delta_neg_Z; 
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% Muutetaan antennivahvistukset lineaariseksi kertoimeksi 
  
G_A_lin=10.^(G_A/10); % Muutetaan A antennin vahvistus kertoimeksi 
G_B_lin=10.^(G_B/10); % Muutetaan B antennin vahvistus kertoimeksi 
G_C_lin=10.^(G_C/10); % Muutetaan C antennin vahvistus kertoimeksi 
  
  
G_lin_A_pos=G_A_lin-G_A_pos_virhe; % Todellisuudessa vahvistu on pienem-
pi. positiivinen vaikutus v?hennetaan vahvistukseen 
G_lin_A_neg=G_A_lin+G_A_neg_virhe; % Todellisuudessa vahvistu on suurem-
pi. Negatiivinen vaikutus summataan vahvistukseen 
  
G_lin_B_pos=G_B_lin-G_B_pos_virhe; % Todellisuudessa vahvistu on pienem-
pi. positiivinen vaikutus vahennetaan vahvistukseen 
G_lin_B_neg=G_B_lin+G_B_neg_virhe; % Todellisuudessa vahvistu on suurem-
pi. Negatiivinen vaikutus summataan vahvistukseen 
  
G_lin_C_pos=G_C_lin-G_C_pos_virhe; % Todellisuudessa vahvistu on pienem-
pi. positiivinen vaikutus vahennetaan vahvistukseen 
G_lin_C_neg=G_C_lin+G_C_neg_virhe; % Todellisuudessa vahvistu on suurem-
pi. Negatiivinen vaikutus summataan vahvistukseen 
  
  
  
% Muutetaan desibeleiksi  
G_A_pos_dB=10*log10(G_lin_A_pos); 
G_A_neg_dB=10*log10(G_lin_A_neg); 
  
G_B_pos_dB=10*log10(G_lin_B_pos); 
G_B_neg_dB=10*log10(G_lin_B_neg); 
  
G_C_pos_dB=10*log10(G_lin_C_pos); 
G_C_neg_dB=10*log10(G_lin_C_neg); 
  
figure 
hold on; 
plot(freq, G_A); 
plot(freq, G_A_pos_dB); 
plot(freq, G_A_neg_dB); 
title('Antennin A vahvistus') 
xlabel('Taajuus'); 
grid on; 
grid minor; 
legend('Antennin vahvistus','Positiivinen maksimi vahvis-
tus','Negatiivinen maksimivahvistus') 
set(gcf,'Position',[200 200 600 500]) 
set(gca,'FontSize',14) 
  
figure 
hold on; 
plot(freq, G_B); 
plot(freq, G_B_pos_dB); 
plot(freq, G_B_neg_dB); 
title('Antennin B vahvistus') 
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xlabel('Taajuus'); 
grid on; 
grid minor; 
legend('Antennin vahvistus','Positiivinen maksimivahvistus','Negatiivinen 
maksimivahvistus') 
set(gcf,'Position',[200 200 600 500]) 
set(gca,'FontSize',14) 
  
figure 
hold on; 
plot(freq, G_C); 
plot(freq, G_C_pos_dB); 
plot(freq, G_C_neg_dB); 
title('Antennin C vahvistus'); 
xlabel('Taajuus'); 
grid on; 
grid minor; 
legend('Antennin vahvistus','Positiivinen maksimivahvistus','Negatiivinen 
maksimivahvistus') 
set(gcf,'Position',[200 200 600 500]) 
set(gca,'FontSize',14) 
  
  
% Lasketaan absoluuttiset virheet lineaariarvoista 
figure 
title('Antennin A absoluuttinen virhe, dB'); 
G_A_error_neg= G_A-G_A_neg_dB; 
G_A_error_pos= G_A-G_A_pos_dB; 
hold on; 
plot(freq, G_A_error_neg); 
hold on; 
plot(freq, G_A_error_pos); 
grid on; 
grid minor; 
xlabel('Taajuus, GHz'), ylabel('dB') 
legend('Negatiivinen maksimivirhe','Positiivinen maksimivirhe') 
set(gcf,'Position',[200 200 600 500]) 
set(gca,'FontSize',14) 
  
figure 
title('Antennin B absoluuttinen virhe, dB'); 
G_B_error_neg= G_B-G_B_neg_dB; 
G_B_error_pos= G_B-G_B_pos_dB; 
hold on; 
plot(freq, G_B_error_neg); 
hold on; 
plot(freq, G_B_error_pos); 
grid on; 
grid minor; 
xlabel('Taajuus, GHz'), ylabel('dB') 
legend('Negatiivinen maksimivirhe','Positiivinen maksimivirhe') 
set(gcf,'Position',[200 200 600 500]) 
set(gca,'FontSize',14) 
figure 
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title('Antennin C absoluuttinen virhe, dB'); 
G_C_error_neg= G_C-G_C_neg_dB; 
G_C_error_pos= G_C-G_C_pos_dB; 
hold on; 
plot(freq, G_C_error_neg); 
hold on; 
plot(freq, G_C_error_pos); 
grid on; 
grid minor; 
xlabel('Taajuus, GHz'), ylabel('dB') 
legend('Negatiivinen maksimivirhe','Positiivinen maksimivirhe') 
set(gcf,'Position',[200 200 600 500]) 
set(gca,'FontSize',14) 
  
% Lasketaan suhteelliset virheprosentit lineaariarvoista 
figure 
title('Antennin A suhtellinen virheprosentti'); 
xlabel('Taajuus, GHz'), ylabel('Prosenttia, %') 
G_A_error_neg_prosentti= 100-(G_lin_A_neg./G_A_lin).*100; 
G_A_error_pos_prosentti= 100-(G_lin_A_pos./G_A_lin).*100; 
hold on; 
plot(freq, G_A_error_neg_prosentti); 
hold on; 
plot(freq, G_A_error_pos_prosentti); 
grid on; 
grid minor; 
legend('Negatiivinen virheprosentti','Positiivinen virheprosentti') 
set(gcf,'Position',[200 200 600 500]) 
set(gca,'FontSize',14) 
  
figure 
title('Antennin B suhtellinen virheprosentti'); 
xlabel('Taajuus, GHz'), ylabel('Prosenttia, %') 
G_B_error_neg_prosentti= 100-(G_lin_B_neg./G_B_lin).*100; 
G_B_error_pos_prosentti= 100-(G_lin_B_pos./G_B_lin).*100; 
hold on; 
plot(freq, G_B_error_neg_prosentti); 
hold on; 
plot(freq, G_B_error_pos_prosentti); 
grid on; 
grid minor; 
legend('Negatiivinen virheprosentti','Positiivinen virheprosentti') 
set(gcf,'Position',[200 200 600 500]) 
set(gca,'FontSize',14) 
  
figure 
title('Antennin C suhtellinen virheprosentti'); 
xlabel('Taajuus, GHz'), ylabel('Prosenttia, %') 
G_C_error_neg_prosentti= 100-(G_lin_C_neg./G_C_lin).*100; 
G_C_error_pos_prosentti= 100-(G_lin_C_pos./G_C_lin).*100; 
hold on; 
plot(freq, G_C_error_neg_prosentti); 
hold on; 
plot(freq, G_C_error_pos_prosentti); 
grid on; 
grid minor; 
legend('Negatiivinen virheprosentti','Positiivinen virheprosentti') 



 

 
 
 

set(gcf,'Position',[200 200 600 500]) 
set(gca,'FontSize',14) 
 
 
  



 

 
 
 

LIITE 4. Matlab-skripti vaimennuksen laskemiseksi kaukokentässä.   
 
lambda=0.0075:0.005:0.15; %Aallonpituus matreina 
r=5; %etaisyys 
d=0.20 % antennin halkaisija 
far = @(d,r)(sqrt(r^2+(d/2).^2)-r); % funktio 
q = integral(@(d)far(d,r),0,d); % integroidaan antennin koon mukaan 
rrr=(q/(d/2)) % keskimaarainen etaisyysvirhe 
phi=2*pi*rrr./lambda % virhe radiaaneina 
a=0.5*cos(0)+0.5*cos(phi) % vaimennus 
La=10*log10(a) % vaimennus dB 
figure 
plot(lambda, La) 
title('Vaihevirheen vaimennus, Antennin halkaisija d=0.2m') 
xlabel('aallonpituus [m], 40GHz@0.0075 - 2GHz@0.15 m') 
ylabel('Vaimennus [dB]') 
hold on; 
grid on; 
grid minor;  
set(gcf,'Position',[200 200 600 500]) 
set(gca,'FontSize',14) 
  
  
  
% huomioidaan etaisyys virhe. 
L_et=(lambda/(4*pi*(r+rrr))).^2; 
% tama etaisyys virheen vahennetaan edellisesta 
aa=a-L_et % tassa on huomioitu seka etaisyys etta vaihevirhe 
  
L_tot_kauko=10*log10(aa) 
figure 
plot(lambda, L_tot_kauko); 
title('Et?isyys ja vaihevirhe houmioitu, Antennin halkaisija d=0.2m') 
xlabel('aallonpituus [m], 40GHz@0.0075 - 2GHz@0.15 m') 
ylabel('Vaimennus [dB]') 
hold on; 
grid on; 
grid minor;  
set(gcf,'Position',[200 200 600 500]) 
set(gca,'FontSize',14) 
  
  
figure 
L_et_kauko=10*log10(L_et) 
plot(lambda, L_et); 
title('Etaisyysvirheesta aiheutuva vaimennus') 
xlabel('aallonpituus [m], 40GHz@0.0075 - 2GHz@0.15 m') 
ylabel('Vaimennus [dB]') 
hold on; 
grid on; 
grid minor;  
set(gcf,'Position',[200 200 600 500]) 
set(gca,'FontSize',14) 
  
  



 

 
 
 

LIITE 4. (Jatkoa). 

 
 

  



 

 
 
 

LIITE 5. Matlab-skripti vapaan tilan vaimennus 5 etäisyydellä, 8-12 

GHz. 
 
f=8:0.1:12; 
d=5; 
L=32.44+20*log10(f)+20*log10(d); 
figure 
plot(f,L); 
title('Vapaan tilan vaimennus, 5m'); 
xlabel('Taajuus 8-12 GHz'); 
ylabel('Vaimennus [dB]'); 
grid on; 
grid minor;  
  
f=8:0.1:12; 
dd=5.15; 
L=(32.44+20*log10(f)+20*log10(d))-(32.44+20*log10(f)+20*log10(dd)); 
figure 
plot(f,L); 
title('Virhe, matka mitattus virheellisesti 0.15m ja 0.20m'); 
xlabel('Taajuus 8-12 GHz'); 
ylabel('Vaimennus [dB]'); 
grid on; 
grid minor;  
hold on; 
  
f=8:0.1:12; 
dd=5.20; 
L=(32.44+20*log10(f)+20*log10(d))-(32.44+20*log10(f)+20*log10(dd)); 
plot(f,L); 
grid on;  
 
  



 

 
 
 

LIITE 5 (jatkoa). 
 

 
  



 

 
 
 

LIITE 6 Antennien paluu vaimennus S11  
 
Antennien TE205, TE 206 ja TE 211 paluuvaimennus 
 
x=importdata('s11_TE205.csv'); 
y=importdata('s11_TE206.csv'); 
z=importdata('s11_TE211.csv'); 
freq = x.data(1:801,1); 
s11_205 = x.data(1:801,2); 
s11_206 = y.data(1:801,2); 
s11_211 = z.data(1:801,2); 
figure 
plot(freq, s11_205); 
title('Antennin 205 paluu vaimennus'); 
grid on; 
grid minor; 
ylabel('[dB]'); 
xlabel('taajuus'); 
figure 
plot(freq, s11_206); 
title('Antennin 206 paluu vaimennus'); 
grid on; 
grid minor; 
ylabel('[dB]'); 
xlabel('taajuus'); 
figure 
plot(freq, s11_211); 
grid on; 
grid minor; 
title('Antennin 211 paluu vaimennus'); 
ylabel('[dB]'); 
xlabel('taajuus'); 
  
% Antennien paluuvaimennuksien erotus 
S11_ero=s11_205-s11_206; 
figure 
plot(freq, S11_ero); 
title('Antennien TE205 ja TE206 paluuvaimennuksien erotus'); 
ylabel('[dB]'); 
xlabel('taajuus'); 
 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 

 



 

 
 
 

LIITE 7 Torviantennin keilanmuoto  
 
Matlab-ohjelma laskee pyramidi-muotoisen antennin normalisoidun suuntakuvion. [3] 
 
clear all; 
W=7.6; % antennin leveys 
H=5.8; % antennin korkeus 
f=10.^10; % taajuus 
c=3.*10.^10; 
k=(2.*pi.*f)./c; 
rh=20; % antennin pituus H-tasossa 
re=22; % antennin pituus E-tasossa 
Phi=0; 
Theta=0; 
xmin=-W./2; 
xmax=W./2; 
ymin=-H./2; 
ymax=H./2; 
inte-
gralmax=integral2(@(x,y)cos(pi.*x./W).*exp(1i.*k.*((x.*sin(Theta).*cos(Ph
i)+y.*sin(Theta).*sin(Phi))-
0.5*(x.*x./rh+y.*y./re))),xmin,xmax,ymin,ymax); 
rmax=(1+cos(Theta)).*integralmax; 
j=0; 
for Theta=-pi/2:pi/180:pi/2; 
    j=j+1; 
    in-
teg_x=integral2(@(x,y)cos(pi.*x./W).*exp(1i.*k.*((x.*sin(Theta).*cos(Phi)
+y.*sin(Theta).*sin(Phi))-0.5*(x.*x./rh+y.*y./re))),xmin,xmax,ymin,ymax); 
    En=(1+cos(Theta)).*integ_x./rmax; 
    EdB=20.*log10(abs(En)); 
    deg(j)=Theta.*180./pi; 
    value(j)=EdB; 
end; 
plot(deg,value,'r'); 
xlim([-90,90]); 
ylim([-50,0]); 
xlabel('Theta,astetta'); 
ylabel('Torviantennin sateilykuvio'); 
grid on; 
grid minor; 
set(gcf,'Position',[200 200 600 500]) 
set(gca,'FontSize',14) 
 
  



 

 
 
 

LIITE 8 Torviantennin vaimennus kiinteällä kulmalla taajuuden funk-
tiona  
 
clear all; 
W=7.6; % antennin leveys 
H=5.8; % antennin korkeus 
rh=20; % antennin pituus H-tasossa 
re=22; % antennin pituus E-tasossa 
f1=0*10^10; % alkutaajuus 
f2=1.8*10^10; % lopputaajuus 
f_delta=(f2-f1)/800; % taajuuden mittapisteet 801 kpl taajuusvalilla f1 - 
f2 
c=3.*10.^10; 
Phi=0; 
Theta=0; 
xmin=-W./2; 
xmax=W./2; 
ymin=-H./2; 
ymax=H./2; 
j=0; 
 
for f=f1:f_delta:f2;  
    Theta=pi/36; 
    j=j+1; 
    k=(2.*pi.*f)./c; 
    Theta2=0; 
    %Lasketaan vaimennus kulma 0-astetta taajuudella f 
    inte-
gralmax=integral2(@(x,y)cos(pi.*x./W).*exp(1i.*k.*((x.*sin(Theta2).*cos(P
hi)+y.*sin(Theta2).*sin(Phi))-
0.5*(x.*x./rh+y.*y./re))),xmin,xmax,ymin,ymax); 
    rmax=(1+cos(Theta2)).*integralmax; 
    % lasketaan vaimennus kiintealla kulmalla Theta taajuudela f 
    in-
teg_x=integral2(@(x,y)cos(pi.*x./W).*exp(1i.*k.*((x.*sin(Theta).*cos(Phi)
+y.*sin(Theta).*sin(Phi))-0.5*(x.*x./rh+y.*y./re))),xmin,xmax,ymin,ymax); 
    En=(1+cos(Theta)).*integ_x./rmax; 
    EdB=20.*log10(abs(En)); 
    ff(j)=f; 
    value(j)=EdB; 
end; 
figure; 
plot(ff,value,'r'); 
xlim([f1,f2]); 
ylim([-1.5,0]); 
xlabel('GHz'); 
ylabel('dB'); 
grid on; 
grid minor; 
set(gcf,'Position',[200 200 600 500]) 
set(gca,'FontSize',14) 
 
 
  



 

 
 
 

 
 
Antenni TE 205 ja TE206  

 
  



 

 
 
 

Liite 8 
Antenni TE 211 ja TE212 
 

 


