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LoRaWAN-verkko toimii pienellä lähetysteholla, joka tuo haasteita verkon antennien
laadunvalvontaan. Tämän työn tavoite oli kehittää järjestelmä, jolla pyritään valvomaan
LoRaWAN-verkon antennien laatua olemassa olevan mittausjärjestelmän avulla.
Työssä tutkittiin eri etenemismalleja, jotka soveltuvat LoRaWAN:lle. Etenemismalleista
Okumura-Hata -malli haja-astusalueiden korjauskertoimella antaa parhaimman ennusteen,
tyypillisesti jopa alle 3 dB:n tarkkuudella. Eniten virheen suuruuteen vaikuttivat mahdolliset
mittalaiteviat ja tukiasema-antennin efektiivinen korkeus, joka saattaa poiketa suurestikin
antennin korkeuteen maanpinnasta. Mittauksia on oltava riittävästi ja niille on laskettava
keskiarvoa, jotta mallin ennustetta voidaan hyödyntää. Maaston muotojen profiilia ei otettu
huomioon mutta myös sen vaikutusta tutkittiin lyhyillä mittausetäisyyksillä. Maaston
profiililla todettiin olevan vaikutusta, jos mittauksia tarkastellaan yksittäin pienemmällä
alueella.
Analysoimalla 8 eri tukiaseman mittaustietoja kehitettiin matemaattinen malli, joka perustuu
Okumura-Hata -etenemismalliin. Mallin avulla rakennettiin valmis sovellus, jolla antennien
laatua voidaan jatkuvasti valvoa ja vialliset antennit on helpompi löytää.
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LoRaWAN-network utilizes small TX-power. Small TX-power makes it difficult to monitor
LoRaWAN-gateway antennas quality. Goal of this thesis was to create an application to
monitor antenna quality based on data coming from existing measurement system.
In this thesis different propagation models were studied that would suit for LoRaWAN.
Okumura-Hata propagation model with sub-urban correction factor gave the best prediction,
typically smaller than 3 dB error. Error was mostly coming from faulty measurement devices
or effective base station antenna heights that may vary a lot from heights from the ground.
To utilize model there must be several measurement points to be averaged. Terrain profile
was not considered in modelling, but it was studied with short distances. It was found that
terrain profile has significant effect on results when observing measurements locally.
By analyzing 8 different gateways measurement data, mathematical model was implemented
based on Okumura-Hata -model. Based on that model application was done to monitor
gateway antennas continuously and faulty antennas can be found more easily.
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ALKUSANAT
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ohella. Kiitos työni ohjaajille Professori Juliano Nardellille ja Professori Pertti
Silventoiselle.
Kiitos työnantajalleni, jolta olen saanut aiheen insinöörityöhöni jo 15 vuotta sitten ja
sittemmin tämän mielenkiintoisen mahdollisuuden IoT-verkon parissa, ja nyt myös siitä
tämä DI-työn aihe. Kiitos aivan huikealle IoT-tiimille kaikesta tuesta ja tsempistä, olette
aivan huikea työyhteisö!
Kiitos myös omalle perheelleni kärsivällisyydestä ja tuesta. Työn ja opiskelun yhdistäminen
on vaatinut osansa myös perheajasta.

Keravalla 9.6.2020

Tuomo Hörkkö
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LYHENTEET JA SYMBOLIT
a

vakio-arvo

ADR

Adaptive Data Rate

c

vakio-arvo

COST

European Co-operation in the field of Scientific and Technical research

CSS

chirp spread spectrum

d

Etäisyys

ERP

Effective Radiated Power

ESP

Expected Signal Power

f

Taajuus

Gb

Tukiaseman antennivahvistus

Gm

Päätelaitteen antennivahvistus

hb

Tukiaseman antennin korkeus

hm

Päätelaitteen antennin korkeus

IoT

Internet Of Things

ISM

Industrial, Scientific and Medical frequency band

ITM

Irregular Terrain Model

ITWOM

Irregular Terrain with Obstructions Model

JSON

JavaScript Object Notation

latb

Tukiaseman latitudi

latm

Päätelaitteen latitudi

lonb

Tukiaseman longitudi

lonm

Päätelaitteen longitudi

LoRaWAN

Long Range Wide Area Network

LOS

Line of Sight

LPWAN

Low Power Wide Area Network

NLOS

Non Line of Sight

Pb

Tukiaseman vastaanottama teho

Pe

Etenemismallin mukainen teho

PL

Siirtotievaimennus

PLFS

Vapaan tilan siirtotievaimennus

PLOH_SU

Okumura-Hata siirtotievaimennus taajamassa tai avoimessa ympäristössä
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PLOH_U

Okumura-Hata siirtotievaimennus tiheässä kaupunkiympäristössä

Pm

Mitattu teho

Pm

Päätelaitteen lähettämä teho

R

Maapallon säde

RF

Radio Frequency

RSSI

Received Signal Strenth Indicator

SNR

Signal to Noise Ratio

δ

Keskimääräinen virhe
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1

JOHDANTO

1.1 Taustaa
Erilaiset esineiden internet eli IoT-verkot (Internet Of Things) ovat jo tätä päivää. Yksi
tällaisista IoT-verkkoteknologioista on LoRaWAN (Long Range Wide Area Network).
Suomessa

maankattavaa

LoRaWAN

-verkkoa

operoi

ja

ylläpitää

Digita

Oy.

Tukiasemamäärä on jo yli 500 ja se kasvaa koko ajan. Tämä työ on tehty Digita Oy:lle.
LoRaWAN-tekniikka perustuu LPWAN (Low Power Wide Area Network) -teknologiaan.
Sinällään pieni lähetysteho on tekniikan etu, mutta se tuo mukanaan haasteita tukiasemien
antennien valvontaan. Antenneista ei saada pienen tehon takia heijastuvan tehon hälytystä.
Laadun

varmistaminen

on

oleellinen

osa

verkonvalvontaa.

Käytössä

on

jo

mittausjärjestelmä, josta saadaan tietoa verkonkuuluvuudesta jatkuvasti. Haaste on
erityisesti tilanteissa, joissa tukiaseman antenni on vioittunut. Syitä tukiasema-antennin
vioittumiseen voivat olla sääilmiöt (salama tai jää), ilkivalta, tai antennin laatuongelma.
Merkittävät antenniviat ovat jo helppoja havaita nykyjärjestelmillä. Mikäli antennivika ei
ole kovin radikaali, se yleensä toimii mutta sen suorituskyky heikentyy. Tukiasemamäärän
alati kasvaessa nämä viat tulevat yleistymään ja niiden automatisoitu löytäminen on siksi
tärkeää.

1.2 Tavoitteet ja työn rajaus
Tämä työn tavoite on selvittää, miten analytiikan avulla saadaan mittaustiedosta
automatisoidusti tietoa mahdollisista LoRaWAN tukiasemien antennivioista entistä
paremmin. Tarkoitus on hyödyntää olemassa olevan mittajärjestelmän tuottamaa tietoa.
Tarkoitus on selvittää mikä on sopivin matemaattinen malli, joka sopii mittausjärjestelmän
tiedon mallinnukseen ja siten saada selville hyvissä ajoin antennien laatuongelmat. Työn
ulkopuolelle rajattiin maaston ja muiden esteiden tarkempi mallinnus, sen vaikutusta toki
pohdittiin. Tavoitteena oli rakentaa mahdollisimman helposti toteutettava mutta luotettava
valvontaratkaisu. Mallin tarkkuus tulisi olla riittävä viallisten antennien löytämiseen, mitkä
muuten voisi olla haasteellista löytää.
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1.3 Työn rakenne
Tämä työn kappaleessa 2 perehdytään tarkemmin LoRaWAN verkon teoriaan ja
rakenteeseen, mittausjärjestelmään sekä sen tuottamaan tietoon. Kappaleessa 3 tutkitaan
lähdeaineiston perusteella mikä etenemismalli olisi sopivin ennuste LoRaWAN-tekniikalle
tässä käyttötarkoituksessa. Kappaleessa 4 vertaillaan miten valitut mallit korreloivat oikean
mittaustiedon

kanssa.

Kappaleessa

5

toteutetaan

matemaattinen

malli

tähän

käyttötarkoitukseen. Kappaleessa 6 valitun mallin mukaan pyritään toteuttamaan
järjestelmä, jolla voidaan monitoroida tukiasemien ja niiden antennien laatua.
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2

LORAWAN-VERKKO

LoRa (Long Range) on Semtech:n kehittämä hajaspektrimodulaation perustuva
tiedonsiirtotekniikka. Se on kehitetty erityisesti pitkän kantaman pienitehoisille IoT-laitteille
(Semtech, 2020). LoRaWAN taas on LoRa-teknologiaa hyödyntävä verkkoteknologia,
jonka on kehittänyt LoRa Alliance. LoRa Alliance:n tehtävä on ylläpitää standardia, mikä
mahdollistaa muuten avoimen teknologian komponenttien yhteensopivuuden (LoRa
Alliance, 2020)
LoRaWAN tuo yhtenä LPWAN verkkoteknologiana IoT-markkinoille vaihtoehdon
pitkänkantaman IoT-verkoille, LoRaWAN:ssa siirrettävät datamäärät ovat pieniä,
maksimissaan

250

tavua.

Pienellä

datamäärällä

on

mahdollista

saavuttaa

kustannustehokkaasti pitkä kantama ja pieni energiankulutus päätelaitteessa. (Semtech,
2020) Kuvassa 1 on vertailu LoRa tekniikan kantamaa ja energiatehokkuutta suhteessa
tunnettuihin tekniikoihin kuten WiFi ja mobiilitekniikkaan (engl. cellular), joita ovat
esimerkiksi matkapuhelintekniikassa käytetyt 4G-tekniikat.

Kuva 1. LoRa tekniikka suhteessa muihin teknologioihin (Semtech, 2020)

LoRa perustuu CSS-modulaatioon (chirp spread spectrum) eli ns. viserrysmodulaatioon.
CSS-modulaatio kehitettiin jo 1940-luvulla tutkatekniikan tarpeisiin. Lähetettävä data
pilkotaan osiin, jossa yksi viserrys (engl. chirp) muodostetaan taajuutta muuttamalla
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tunnetulla tavalla. Yksi viserrys kostuu symboleista. Yhden viserryksen sisältämä symbolien
määrä taas riippuu käytettävästä SF-arvosta (Spreading Factor). SF-arvo määrittelee, kuinka
monta symbolia lähetetään yhden viserryksen aikana ja vaikuttaa siten myös siirrettävään
bittinopeuteen. (Semtech, 2005) Teknologian ansiosta LoRaWAN:lla on erittäin hyvä
linkkibudjetti (n. 155 dB) mihinkään muuhun standardoituun tietoliikenneteknologiaan
verrattuna (LoRa Alliance, 2020; Demetri et al.,2019). LoRa-signaalin vastaanottoherkkyys
on myös hyvä, viestin sisältö pystytään purkamaan parhaimmillaan -140 dBm:n
signaalitasolla (Demetri et al, 2019).
LoRaWAN toimii maailmanlaajuisesti ISM-taajuusalueella (Industrial Scientific Medical).
Euroopassa LoRaWAN toimii 868 MHz-taajuuskaistalla (LoRa Alliance, 2020).
Taajuusalueen käyttöön ei tarvita radiolupaa, mutta jokaiselle käytetylle kanavalle on omat
rajoituksensa. Maksimilähetysteho on Euroopassa 25 mW ERP (Effective Radiated Power)
eli +14 dBm. Tämä koskee sekä verkon tukiasemia että päätelaitteita. Ainoana poikkeuksena
on 869,400–869,650 MHz taajuusalueella toimiva RX2 -kanava, jossa voidaan lähettää 500
mW:n eli +27 dBm:n teholla. (Traficom, 2020)
Verkkotopologialtaan LoRaWAN on laajennettu tähtiverkko. Eli samassa verkossa olevat
päätelaitteet ovat yhteydessä samaan pisteeseen. (LoRa Alliance, 2020). Toisaalta
liikennöinti voi tapahtua useankin verkon tukiaseman kautta eikä viesti mene aina saman
tukiaseman kautta. Päätelaitteen ei tarvitse erikseen tietää minkä tukiaseman kautta se
liikennöi. LoRaWAN:ssa päätelaite voi lähettää (uplink) viestin milloin tahansa. LoRaWAN
on kaksisuuntaista, jokaisen viestin jälkeen verkko voi tarvittaessa lähettää (downlink)
viestin myös päätelaitteelle. Yleensä päätelaite lähettää viestin systemaattisesti tietyin
aikavälein, mutta voi myös lähettää tapahtumaperusteisesti. Fyysisellä verkkotasolla ei
varmisteta yksittäisen viestin läpimenoa. Kyseessä on siis ALOHA tietoliikenneprotokollan
variantti. (Premsankar et al. 2020; LoRa Alliance, 2018)
LoRaWAN standardiin olennaisena osana kuuluu ADR (Adaptive Data Rate) -toiminto.
ADR toiminnon avulla päätelaite voi muuttaa lähetyksen datanopeutta muuttamalla SFarvoa. Tällä hetkellä LoRaWAN spesifikaatio määrittää SF tasot 7-12 (LoRa Alliance,
2018). Pienempi SF tarkoittaa nopeampaa tiedonsiirtonopeutta, mutta toisaalta vaatii myös
paremman kuuluvuuden. Ensisijaisesti verkkoserveri ohjaa ADR:n avulla mitä SF:a kukin
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päätelaite käyttää. SF:n muuttuessa muuttuu myös vastaanottoherkkyys. ADR:n tarkoitus on
minimoida päätelaitteen energiankulutus ja kaistankäyttö. (The Things Network 2020a;
LoRa Alliance, 2020)
Pienestä siirrettävästä datamäärästä ja vähäisestä energiankulutuksesta johtuen myös yksi
lähetys kestää ajallisesti lyhyen aikaa. Lähetettävien tavujen määrästä ja käytettävästä SF:stä
riippuen yksittäinen lähetys voi olla lyhyimmillään muutaman millisekunnin ja pisimmillään
2,79 s. (The Things Network 2020b) Lähetys on siis purske-muotoista.
LoRa-signaalin signaalinvoimakkuutta voidaan mitata pääasiassa kahdella suureella; RSSI
(Received Signal Strenth) tai ESP (Expected Signal Power). RSSI kertoo vastaanotetun tehon
kokonaismäärän. SNR (Signal to Noise Ratio) vastaavasti kertoo signaalikohinasuhteen.
Koska LoRa-signaali voi toimia myös kohinatason alapuolella pelkkä RSSI tai SNR -arvo ei
yksinään ole riittävä arvioimaan signaalin voimakkuutta tai laatua. Siksi LoRa:ssa yleisesti
on käytössä ESP arvo, joka kertoo hyötysignaalin tehon. ESP voidaan laskea yhtälön 1
mukaan. (Demetri et al. 2019; Actility)
𝐸𝑆𝑃 = 𝑅𝑆𝑆𝐼 + 𝑆𝑁𝑅 − 10 ∗ log (1 + 10

.

)

(1)

Tässä työssä tullaan käyttämään ESP-arvoa aina käsiteltäessä vastaanotetun tehon arvoa.
Tämä ESP-arvo saadaan jo valmiiksi käytettävistä järjestelmistä, eikä sitä erikseen tarvitse
laskea.

2.1 LoRaWAN verkko Suomessa
Suomessa maankattavaa LoRaWAN-verkko rakentaa ja ylläpitää Digita Oy. Digitan
LoRaWAN tarjoaa ratkaisuja mm. sisäilmanlaadun seurantaan, vesihuollon tarpeisiin,
sähköyhtiöiden valvontaratkaisuihin sekä paikannussovelluksiin. (Digita 2020a)
Ensimmäiset tukiasemat rakennettiin vuonna 2016 ja tällä hetkellä Suomessa on jo n. 540
tukiasemaa. Maantieteellinen peitto on 95 % ja väestöpeitto 99,9 % (Ficom 2020). IoTverkon kuuluvuuskartta on esitetty seuraavalla sivulla kuvassa 2.
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Kuva 2. Digita LoRaWAN verkon kuuluvuuskartta 5.5.2020. Sininen sisäkuuluvuus ja vihreä
ulkokuuluvuus (Digita Oy 2020b)

2.2 Erilaisten tukiasemaratkaisut
Digita Oy käyttää tukiasemissaan luonnollisesti omaa infraa eli mm. korkeita Radio- ja TVmastoja. Sen lisäksi hyödynnetään muita mastoja ja korkeita rakennuksia erityisesti
kaupunkialueilla. Tukiasemia voi olla esimerkiksi vesitornin tai korkean kerrostalon katolla.
Tukiasemien antennien asennuskorkeus voi siksi vaihdella jopa 20 - 300 m välillä.
LoRaWAN tukiaseman keskeiset komponentit ovat LoRaWAN-reititin ja siihen kytketty
14

antennipiiri. Antenniratkaisut on aina valittu tarpeen ja asennuksen käytännöllisyyden
mukaan. (Moliis 2020)

2.3 Erilaiset tukiasema-antenniratkaisut
2.3.1 Ympärisäteilevä antenni
Ympärisäteilevä antenni on helppo ratkaisu sen asennettavuuden ja keveyden ansiosta.
Ympärisäteilevän antennin suuntakuvio on nimensä mukaisesti joka suuntaan keskimäärin
yhtä hyvä. Antennivahvistus on tyypillisesti 3 – 8 dBi riippuen antennin koosta ja sen sisällä
olevien antennielementtien määrästä. Ympärisäteilevä antenni on pyrittävä asentamaan
siten, ettei ympärillä ole rakenteellisia esteitä. Näin ympärisäteilevästä antennista saadaan
täysi hyöty. (Moliis 2020) Esimerkki ympärisäteilevän antennin asennuksesta on esitetty
kuvassa 3.

Kuva 3. Tyypillinen ympärisäteilevän antennin asennus maston huipussa. (Moliis, 2019)

2.3.2 Paneeliantennit
Paneeliantennissa on yleensä suurempi antennivahvistus kuin ympärisäteilevässä antennissa,
tyypillisesti n. 12 dBi. Paneeliantenni-ratkaisua voidaan käyttää esimerkiksi, jos maston tai
muun rakennelman rakenteet eivät mahdollista ympärisäteilevän antennin hyödyntämistä
tehokkaasti. Esimerkiksi sijoittamalla 3 kpl 120-asteen suuntakuvion paneeliantennia
15

saadaan aikaan kokonaisuus, jonka säteilykuvio kokonaisuutena on melko lähellä
ympärisäteilevää

antennia.

(Moliis

2020)

Tässä

työssä

oletetaan

paneeliantennikokonaisuudet ympärisäteileviksi käyttäen niiden nimellisvahvistusta.
Esimerkki paneeliantennista on esitetty kuvassa 4.

Kuva 4. 120-asteen paneeliantenni (Digita Oy 2018)

2.3.3 Antenni-viat ja niiden havainnoimisen problematiikka.
Tukiasema-valvontaa voidaan tehdä jo nykyisellään monella eri tavalla. Tukiasemasta
saadaan hallintatyökalun avulla useita eri hälytystietoja kuten radiomoduulin viat yms.
Valvontaa voitaisiin tehdä liikennemääriin perustuen, mutta haasteena on, että yhdessä
tukiasemassa liikennemäärät vaihtelevat luontaisestikin. Tukiaseman vaikutusalueelle voi
tulla uusia päätelaitteita tai sieltä voi niitä siirtyä pois. Lisäksi tukiaseman vaikutusalueella
voidaan käynnistää tai sammuttaa IoT-päätelaitteita. Lisäksi joissakin päätelaitteissa lähetys
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voi tapahtua tapahtumaperusteisesti eli hyvin satunnaisesti. Toisaalta myöskään verkkooperaattorilla ei välttämättä ole tiedossa missä loppukäyttäjän laitteet tarkasti ovat.
Luotettavan mittaustiedon saamiseksi on tiedettävä missä päätelaite on, mitkä asiat
radiosiirtotiellä vaikuttavat signaalin laatuun ja mikä on päätelaiteen antenninsuorituskyky
ja sen lähetysteho. Toki jos liikennemäärät selvästi romahtavat, voidaan epäillä antennin
vioittumista. Mikäli lähelle tulee uusi tukiasema voi liikennemäärä myös pudota, kun osa
liikenteestä siirtyy uuteen tukiasemaan.
Perinteisesti tietoliikenne operaattorit (esim. matkapuhelin, radio ja TV -verkot) voivat
valvoa tukiasemien antennien laatua heijastuvan tehon perusteella. Koska LPWANteknologiassa käytetään hyvin pientä lähetystehoa, ei tukiasemien antenneja voida valvoa
heijastuvan tehon perusteella luotettavasti. Lisäksi LoRaWAN-tekniikassa lähetys tapahtuu
vain purske-muotoisesti eikä antenniin syötetä RF-tehoa (Radio Frequency) jatkuvasti.
Uplink-suunnassa liikennöintiä tapahtuu huomattavasti enemmän kuin downlink-suunnassa.
Tämän takia tukiasemissa eikä niiden hallintaohjelmistossa ole antennin RF-ominaisuuksien
laadusta ilmoittavaa hälytystä.
Pienet antennipiirin vauriot eivät aina näy selkeästi tukiasemaliikenteen statistiikassa.
LoRaWAN tekniikan ADR-toiminto säätää jatkuvasti antureiden lähetysparametreja tarpeen
mukaan ja se voi olla seuraus myös monesta muusta syystä. Pohjois-Ruotsissa tehdyn
tutkimuksen mukaan myös lämpötila voi vaikuttaa ilmakehän RF-ominaisuuksiin ja sitä
kautta vaikuttaa myös vastaanotettuun signaalitasoon (Bezerra et al, 2019b).
Antennipiirin vikoja voivat aiheuttaa sääilmiöt, mekaaninen vaurioituminen sekä RFkaapelin tai -liittimen viat. Viat voivat kehittyä myös hitaasti ajan myötä. Esimerkiksi pieni
mekaaninen vaurio, hiusmurtuma tms. voi ajan myötä kerätä kosteutta antennin sisään ja
antennin suorituskyky heikkenee hitaasti. Kokemuksesta juuri kosteuden aiheuttamat
antennin vauriot ovat joskus vaikeita havaita ilman tarkempaa analyysia, joka taas vaatii
manuaalista työtä. Myös kosteus RF-liitoksissa tai antennin rakenteissa voi olla ongelma ja
sen on havaittu korostuvan silloin kun ilman lämpötila on suurempi kuin 0 ⁰C. Kuivalla
pakkaskelillä viallinen antenni voi toimia lähes normaalisti. (Moliis 2020) Jokaisessa
tapauksessa on tärkeää havainnoida vialliset antennit hyvissä ajoin ennen kuin ne ehtivät
vaikuttamaan verkon käytettävyyteen.
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Yksi vaihtoehto antennien laadun valvonnalle voisi olla myös verkosta saadun mittaustiedon
vertailu radioverkkosuunnittelun tuottamaan tietoon, jolla Digitan kuuluvuuskarttakin on
laskettu. Tämä vaihtoehto kuitenkin vaatii joko jatkuvaa manuaalista työtä tai sitten kahden
kaupallisen tuotteen rajapintojen yhteensovittamisen, mikä taas voisi olla kustannuksiltaan
iso.

2.4 Coheros Hero N1 Mittausjärjestelmä
Digita Oy:llä on käytössään jo LoRaWAN-verkon mittausjärjestelmä. Mittausjärjestelmä
kehitettiin vuonna 2018 Coheros Oy:n kanssa ja se tuottaa mittaustietoa verkon
kuuluvuudesta.
Mittalaite on LoRaWAN päätelaite, jossa on integroitu GPS paikannin ja lisäksi SIM-kortin
kautta toteutettu laajakaistainen internet yhteys. (Coheros Oy 2020a). Digita Oy:llä
mittalaitteita on käytössä useampi kappale ja niitä on systemaattisesti ympäri Suomea eri
kulkuneuvoissa. Mittalaite on esitetty kuvassa 5.

Kuva 5. Cohero Hero N1 mittalaite kiinteällä mitta-antennilla (Coheros Oy 2020a).
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Käytössä on ulkoinen antenni auton katolla, jolloin kaikkien laitteiden voidaan olettaa
mittaavan samoilla parametreillä. Esimerkki antenniasennuksesta kuvassa 6. Mittalaitteen
LoRaWAN-antennin vahvistus on 2 dBi. Mittalaite käyttää kiinteää maksimi lähetystehoa
+14 dBm ja kiinteää SF-arvoa 10. (Coheros Oy 2020b) ADR ei ole käytössä. Tyypillisesti
antenni on asennettuna pakettiauton katolle, jolloin antennin korkeudeksi voidaan olettaa
n. 2 m.

Kuva 6 Hero N1 mittausantenni auton katolla

Hero N1 järjestelmä tuottaa tietoa verkon kuuluvuudesta ja sitä voidaan tarkastella
visuaalisesti kartalla web-sovelluksessa. Esimerkkikuva on esitetty seuraavalla sivulla
kuvassa 7. Palvelusta voidaan helposti löytää mittaustiedon perusteella verkon kuuluvuuden
katvepaikat ja kuuluvuusalueella kuuluvuuden laadun mittareita sekä uplink että downlink
suunnassa halutulla aikavälillä (Coheros Oy 2020b).
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Kuva 7. Esimerkki kuva Hero N1 järjestelmän sovelluksesta (Coheros Oy 2020a)

Parhaimmillaan yhdestä mittalaitteesta saadaan mittaus 30 sekunnin välein, ja kun laitteita
on useita, saadaan mittauspisteitä paljon ja jatkuvasti.
Kaikki tarvittava tieto laadun muutoksista on järjestelmässä, mutta sitä ei ole
käyttöliittymässä hyödynnetty, koska se on tehty ensisijaisesti kuuluvuusalueiden
kartoittamiseen. Kuuluvuuden absoluuttinen määrittäminen yhdessä pisteessä on myös
huomattavasti suoraviivaisempaa kuin sen vertailu tukiaseman etäisyyteen tai muutoksiin.
Kokemuksen perusteella Hero N1 järjestelmästä ei ole helppoa löytää tukiaseman laadussa
tapahtuneita muutoksia. Käytännössä tämä tarkoittaa kuuluvuuden kartoitusta ennen ja
jälkeen oletetun vikaantumisen, esimerkiksi antennista tapahtuneen vaurion vuoksi.
Vikaantumisen ajankohta ei aina ole tiedossa. Tähän sisältyy aina manuaalista työtä ja
iterointia. Siksi lähdettiin selvittämään, millaista tietoa järjestelmästä saataisiin
reaaliaikaisesti eli aina kun jokin mittalaite liikkuu tukiaseman vaikutusalueella.
Ensin tiedot ladattiin järjestelmästä manuaalisesti taulukkomuodossa. Myöhemmin
rakennettiin järjestelmään tätä työtä varten rajapinta, jonka kautta saadaan reaaliaikaisesti
tietoa uusista mittauksista.
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Esimerkki JSON-viesti (JavaScript Object Notation) joka saadaan mittausjärjestelmästä
reaaliaikaisesti:
{"direction":"ul",
"cloud_time":"2020-05-05T21:02:24.462Z",
“dev_eui":"70b3d5d2e2xxxxxx",
"mea_id":"a0e7",
"device_time":"2020-05-05T20:59:24.000Z",
"device_time_accuracy":5,
"device_location":{"lon":27.3793622,"lat":66.7297053},
"device_location_accuracy":691,
"device_ground_speed":4,
"device_ground_speed_accuracy":133,
"device_sf":10,
"network_time":"2020-05-05T22:59:22.433+02:00",
"network_rssi":"-116.000000",
"network_snr":"0.000000",
"network_lrrid":"FF017A36",
"network_location":{"lon":"27.215258","lat":"67.021065"},
"network_lrrs":[
{"lrrid":"FF017A36","rssi":"-116.000000","snr":"0.000000","esp":"-119.010300"},
{"lrrid":"FF01A3A6","rssi":"-115.000000","snr":"-7.000000","esp":"-122.790100"},
{"lrrid":"FF017F83","rssi":"-115.000000","snr":"-15.000000","esp":"-130.135208"}
],
"network_sf":"10",
"network_lrr_count":"3"}
Yhdessä viestissä saadaan tietoa mm. mittauksen aikaleimasta, mittalaitteen sijainnista,
nopeudesta sekä niiden tarkkuudesta. Lisäksi saadaan kaikkien tukiasemien tunnistetiedot ja
signaalin voimakkuudet RSSI, SNR ja ESP. Yhdessä viestissä voidaan saada tietoa jopa
kolmen eri tukiaseman signaalivoimakkuuksista. Tukiasemien koordinaatit ovat jo tiedossa
operaattorin verkonsuunnittelussa.
Käytäntö on osoittanut että n. viikon aikana saadaan mittaustietoa jopa n. 50 % tukiasemista
ja kuukauden aikana suurimmasta osasta tukiasemia. Kaikki kuitenkin riippuu siitä missä ja
miten usein mittalaitteet liikkuvat. Joka tapauksessa tietoa tulee paljon ja sitä on hyödyllistä
jatkojalostaa.
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3

LORAWAN ETENEMISMALLI

Etenemismallin tarkoituksena on ennustaa siirtotiestä johtuvaa signaalin vaimennusta. Jotta
voidaan laskea siirtotievaimennus, on tunnettava vastaanottimen antennin vahvistus,
vastaanotettu teho, lähettimen lähetysteho ja lähettimen antennin vahvistus. Uplink suunnan
LoRaWAN-liikenteessä päätelaite toimii lähettimenä ja tukiasema vastaanottimena.
Linkkibudjetin laskukaava on esitetty yhtälössä 2. (Demetri et al., 2019; Semtech, 2005).
𝑃𝐿 = 𝑃 + 𝐺 + 𝐺 − 𝑃

(2)

Missä PL on siirtotievaimennus, Pm lähetysteho, Gm lähettimen eli päätelaitteen
antennivahvistus, Gb tukiaseman antennivahvistus ja Pb tukiaseman vastaanottama teho.
Tehoarvona tässä työssä käytetään ESP-arvoa kuten aikaisemmin kappaleessa 2 on todettu.

3.1 Etenemismallin valintaan vaikuttavat kriteerit
LoRa on tiedonsiirtotekniikkana ainulaatuinen siinä mielessä, että se soveltuu sekä lyhyille
että pitkille yhteyksille. Etäisyys tukiasemasta voi vaihdella metreistä kilometreihin.
LoRa:lle ei ole olemassa yhtä oikeaa etenemismallia ja toisaalta se riippuu myös paljon
käyttöympäristöstä. (Anglès-Vázquez et al. 2014)
Oleellista on, onko päätelaitteen ja tukiaseman välillä näköyhteys eli LOS (Line of Sight).
Tyypillisesti LOS-yhteyttä ei ole vaan lähettimen ja vastaanottimen väliin jää esteitä kuten
puustoa, mäkiä ja kaupunkialueilla rakennuksia. Kyseessä on silloin epäsuora yhteys NLOS
(Non Line of Sight). Silloin radiolinkin Fresnel:n vyöhyke estyy ja tapahtuu signaalin
monitie-etenemistä, vaimenemista ja taipumista satunnaisesti. Joka tapauksessa signaali
vaimentuu lineaarisesti aina etäisyyden neliöön nähden. Vastaanotettu signaali etenee läpi
kompleksisen mallin, joka riippuu aina ympäristöstä ja käyttötarkoituksesta. Signaalin
laatuun vaikuttavat kaikki heijastukset ja vaimennukset, joita siirtotiellä on. (AnglèsVázquez et al. 2014)
Tätä työtä varten pyritään hakemaan etenemismallia, joka olisi yleispätevä, kun tiedetään
tukiasema-antennien

korkeus

ilman

tukiasemakohtaisia

ympäristön

olosuhteiden

mallinnuksia tai ilman tarkempia tukiasemien referenssimittauksia. Vaikka LoRaWAN:n
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verkon käyttökohteet voivat olla hyvin erilaisia, tässä haettiin mallia, joka soveltuu käytössä
olevaan mittausratkaisuun eli ulkotilaan, mutta liikkuvaan mittaukseen.

3.2 Vapaan tilan etenemismalli
Vapaan tilan etenemismalli (free space model) soveltuu käyttöön tilanteessa, jossa kyseessä
on LOS-yhteys ja Fresnel:n vyöhyke on täysin vapaa esteiltä. Vapaan tilan vaimennuksen
yhtälö on esitetty yhtälössä 3. (Demetri et al., 2019)
𝑃𝐿 (𝑑)[𝑑𝐵] = 20 log(𝑓) + 20 log(𝑑) + 32.44

(3)

missä PLFS on vapaan tilan siirtotievaimennus, f taajuus (MHz) ja d etäisyys (m).
Etukäteen on jo selvää, että malli ei sovellu käytännön mittauksiin muulloin kuin
poikkeustapauksissa LOS-yhteydellä, mutta se otettiin työhön referenssiksi.

3.3 Okumura-Hata etenemismalli
Okumura-Hata -etenemismallin kehitys on aloitettu jo vuonna 1968 Tokiossa tehtyjen
Okumuran kenttämittausten perusteella.

Okumuran mittauksissa Tokion ympäristössä

mitattiin useita pisteitä ja niiden mukaan luotiin empiirinen malli. Hatan mallissa vuonna
1980 luotiin matemaattiset mallit, joiden avulla Okumuran havaintoja voidaan mallintaa
esimerkiksi tietokonesimulaatioissa. Tämän vuoksi mallia kutsutaan usein Okumura-Hatamalliksi. Malli rajoittuu 150 – 1500 MHz:n taajuusalueelle, jossa tukiaseman antennin
korkeus on 30 – 200 m, päätelaitteen antennin korkeus 1 – 10 m ja etäisyys tukiasemasta on
1 - 20 km. (Hata, 1980; Bezerra et al., 2019b; Harinda et al., 2019)
Lähtökohtaisesti siis Okumura-Hata -malli sopii erittäin hyvin Suomen LoRaWAN verkolle.
Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta tukiasemien korkeudet ovat juuri mallin
edellyttämällä välillä, päätelaite on n. 2 m:n korkeudessa ja 1 - 20 km on hyvin tyypillinen
LoRaWAN tukiaseman kuuluvuusalue.
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Okumura-Hata -mallin mukaan siirtotievaimennus tiheässä kaupunkiympäristössä (urban)
määräytyy yhtälön 4a mukaan. (Hata, 1980; Bezerra et al., 2019b)
𝑃𝐿

_

(𝑑)[𝑑𝐵] = 69.55 + 26.16 log (𝑓) − 13.82 log (ℎ ) − 𝑎(ℎ )
+(44.9 − 6.55 log (ℎ )) log (𝑑) (4a)

missä f on taajuus (MHz), hb tukiaseman antennin korkeus (m), hm päätelaitteen antennin
korkeus (m) ja d etäisyys tukiasemasta (km). Lisäksi a on vakio korjauskerroin, joka
määräytyy yhtälön 4b mukaan (Hata, 1980; Bezerra et al., 2019b):
𝑎(ℎ )[𝑑𝐵] = (1.1 log (𝑓) − 0.7)ℎ − (1.56 log (𝑓) − 0.8)

(4b)

Lisäksi jos LOS-yhteys on dominoivassa roolissa, voidaan taajama- tai avoimessa
ympäristössä käyttää kaavaa, joka pienentää vaimennusta yhtälön (4c) mukaan (Hata, 1980)

𝑃𝐿

_

(𝑑)[𝑑𝐵] = 𝑃𝐿

_

− 2 log

-5.4 (4c)

868 MHz taajuusalueella tämä antaa n. 9,8 dB pienemmän siirtotievaimennuksen verrattuna
tiheään kaupunkiympäristöön.
Okumura-Hata -mallin on arvioitu ennustavan siirtotievaimennusta jopa alle 5 dB
keskihajonnalla (Anglès-Vázquez et al. 2014). Pohjois-Ruotsissa tehdyissä mittauksissa
Okumura-Hata ei ensin osoittautunut parhaimmaksi malliksi (Bezerra et al., 2019a), mutta
saman tutkimusryhmän myöhemmässä mittauksissa antoi hyvän vasteen LoRaWAN
mittauksille (Bezerra et al., 2019b), vaikkakin mittaukset tehtiin kiinteillä päätelaitteen
sijainneilla. Glaskow:n kaupungissa tehdyissä mittauksissa Okumura-Hata -malli antoi
keskimääräiseksi jopa alle 1 dB:n virheen vaikkakin keskihajonta oli suurempi vähän yli
9 dB (Harinda et al., 2019).

3.4 COST-231-Hata etenemismalli
COST (European Co-operation in the field of Scientific and Technical research) on
eurooppalainen tutkimusverkosto. (Business Finland, 2020) Vuonna 1999 julkaistussa
raportissa COST-231-Hata on kehitetty etenemismalli (Euroopan komissio, 1999), joka on
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laajennettu versio Okumura-Hata -mallista. Siinä taajuusalue on laajennettu aina 2000
MHz:iin asti, muutoin mallin rajoitukset ovat samat kuin Okumura-Hata -mallissa. Mallia
on kehitysvaiheessa testattu mm. Suomen olosuhteissa (Euroopan komissio, 1999; Harinda
et al., 2019)
COST-231-Hata mallin siirtotievaimennus lasketaan yhtälön 5a mukaan (Euroopan
komissio, 1999; Harinda et al., 2019):
𝑃𝐿

(5a)

(𝑑)[𝑑𝐵] = 46.3 + 33.9 log (𝑓) − 13.82 log (ℎ ) − 𝑎(ℎ )
+(44.9 − 6.55 log (ℎ )) log (𝑑) + 𝑐

missä f on taajuus (MHz), hb tukiaseman antennin korkeus (m), hm päätelaitteen antennin
korkeus (m) ja d etäisyys tukiasemasta (km). cm on vakioarvo, joka on 0 dB taajamassa tai
avoimessa ympäristössä ja 3 dB tiheässä kaupunkiympäristössä. Lisäksi a on vakio
korjauskerroin, joka määräytyy yhtälön 5b mukaan (Euroopan komissio, 1999):
𝑎(ℎ )[𝑑𝐵] = (1.1 log (𝑓) − 0.7)ℎ − (1.56 log (𝑓) − 0.8)

(5b)

Käytännössä malli muistuttaa hyvin paljon Okumura-Hata -mallia, mutta se arvioi
suuremman siirtotievaimennuksen. Koska lähtökohtaisesti COST-231-Hata -malli on
kehitetty suurempia taajuuksia varten, odotusarvo ei ollut niin hyvä. Glaskow:n kaupungissa
tehtyjen mittausten perusteella keskimääräinen virhe on ollut n. 3 dB suurempi kuin
Okumura-Hata -mallilla (Harinda et al., 2019), eli juuri korjauskertoimen cm verran. Mallin
on myös todettu yliarvioivan siirtotievaimennusta erityisesti, kun tukiaseman antenni
korkeus on suuri (Abhayawardhana et al., 2005).

3.5 Vertailu
Kuvassa 8 seuraavalla sivulla on esitetty valittujen mallien siirtotievaimennus etäisyyden
funktiona tyypilliselle mittaukselle, jossa tukiaseman antennin korkeudeksi on oletettu 50 m
ja mittalaitteen antennin korkeus 2 m. Kuvaajasta huomataan, että COST-231-Hata arvioi
suuremman siirtotievaimennuksen kuin Okumura-Hata. Molemmat kuitenkin ennustavat
huomattavasti suurempaa vaimennusta kuin vapaassa tilassa.
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Kuva 8. Vapaantilan, Okumura-Hata- ja COST-231-Hata- mallien siirtotievaimennus 50 m:n
tukiasema- ja 2m:n päätelaite- antennikorkeuksilla

Kun ajatellaan Suomen ympäristöä, voidaan olettaa, että suurin osa maantieteellisestä pintaalasta on jotain muuta kuin tiheää kaupunkiympäristöä. Ainoastaan isoimmissa
kaupungeissa ruutukaava-alueilla voidaan olettaa rakennusten aiheuttavan merkittävää
lisävaimennusta. Muistaen myös, että Okumura -mallin mittaukset on tehty Tokion
suurkaupungissa.

3.6 Muut etenemismallit
Tämä työn osalta arvioitiin lähdeaineiston perusteella myös muita etenemismalleja, jotka
voisivat soveltua tähän käyttötarkoitukseen mutta kuitenkin jätettiin tämän työn
ulkopuolelle. Näitä olivat mm. ITM- (Irregular Terrain Model), ITWOM- (Irregular Terrain
with Obstructions Model) ja COST-231 Walfish-Ikegami -malli.
ITM -etenemismalli perustuu oletukseen, jossa osa signaalista hajoaa siirtotiellä diffraktion
vaikutuksesta, mutta ei huomioi maaston tai esteiden vaikutusta. ITWOM -malli on
kehittyneempi malli ITM-mallista, joka huomioi myös maaston aiheuttamat vaimennukset.
Kumpaakin mallia on testattu Pohjois-Ruotsissa ja ITWOM soveltui melko hyvin
LoRaWAN mittauksille, vaikkakin kiinteillä mittauspisteillä. (Bezerra et al., 2019a)
ITWOM -malli rajattiin kuitenkin työn ulkopuolelle koska mallinnus olisi vaatinut jokaiselle
mittauspisteelle oman maastoprofiilin laskemisen.
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COST-231-Walfish-Ikegami

on

etenemismalli,

jossa

mallinnetaan

paremmin

kaupunkialueen ympäristöä, kuten esimerkiksi ruutukaava-alueen teiden leveyksiä ja
kattojen korkeuksia. Malli on Glaskow:n kaupungissa tehtyjen mittausten mukaan huonompi
ennuste kuin Okumura-Hata tai COST-231-Hata. (Harinda et al., 2019) Tämä malli rajattiin
työn ulkopuolelle koska mallin kaikkia parametrejä ei olisi helposti saatavilla.
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4

MITTATIEDON ANALYSOINTI

Mittausjärjestelmän historiasta haettiin analyysiä varten 8 eri tukiaseman mittaushistoria
vuoden ajalta; 27.4.2019 – 27.4.2020. Analyysiin pyrittiin valitsemaan mahdollisimman
paljon erityyppisiä tukiasemia, jotta saataisiin mahdollisimman kattava otanta. Kriteereinä
valinnalle oli myös mahdollisimman suuri tukiasemakohtainen mittauspisteiden määrä.
Tarkasteluun valittiin tukiasemia eri puolelta Suomea, mastoja ja kiinteistöjä sekä
tukiasemia

erilaisista

ympäristöistä.

Tukiasemille

annettiin

tätä

työtä

varten

järjestysnumerot 1 - 8. Valitut tarkasteltavat tukiasemat on esitelty taulukossa 1. Tukiasema
nro. 3 valittiin mukaan sillä perusteella, että siinä oli edellisen vuoden aikana ollut
antennivika, joka oli korjattu ennen tarkastellun ajanjakson päättymistä.
Taulukko 1. Analyysiä varten valitut tukiasemat sekä niiden antennikorkeus, antennivahvistus,
mittauspisteiden määrä ja ympäristön lyhyt kuvaus.
nro
1
2

hb
(m)
198
31

Gb
(dBi)
12
8

Mittauspisteet
vuoden ajalta n
12585
752

3

45

8

2333

4

188

12

2812

5

78

8

263

6

25

6

178

7

81

8

4257

8

120

8

314

Tukiasemien

antennikorkeutena

asennusdokumentaation
antennikorkeudesta

perusteella.

maanpinnasta.

Kuvaus
Korkea masto, keskisuuren kaupungin lähellä
Matala masto pääkaupunkiseudulla
Vesitornin katolla oleva masto, tiedossa
antennivika. joka korjattu tarkastelujakson aikana.
Korkea masto, suuren kaupungin lähellä
Hotellin katto pääkaupunkiseudulla, tiheä
kaupunkiympäristö
Kerrostalon katto pääkaupunkiseudulla taajamassa.
Masto keskisuuren kaupungin läheisyydessä,
korkean mäen päällä
Masto Pohjanmaalla (ympäristö hyvin tasaista)

käytettiin
Tällöin

antennin

kyseessä

on

Antennivahvistuksena

asennuskorkeutta
melko

tarkka

käytettiin

arvio

antennin

nimellisvahvistusta. Tiedot näihin saatiin tukiasemien asennusdokumentaatiosta ja
verkonsuunnittelusta.
Mittausjärjestelmä tuottaa mittaustietoa aina kun laitteet ovat päällä. Mittauspisteistä on
kuitenkin suodatettu pois kaikki mittapisteet, jolloin mittalaitteen nopeus on ollut alle
5

km/h.

Tällä

tavoin

saadaan

mittauksille

parempi

maantieteellinen

hajonta.
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Mittauslaitteiden ollessa paikoillaan ei ole tarvetta tallentaa mittatietoa, joka silloin myös
dominoisi keskiarvolaskentaa. Mutta jo pelkästään tukiaseman ohi ajaminen tuottaa
tyypillisesti useita kymmeniä mittapisteitä.
Jotta mittapisteiden signaalinvoimakkuutta voidaan arvioida etäisyyden suhteen, pitää
jokaiselle

mittapisteelle

laskea

etäisyys.

Etäisyyden

laskemiseen

käytettiin

likiarvolaskentaa, joka on esitetty yhtälössä 6. Laskennassa tulee tarkkuusvirhettä, mutta
soveltuu hyvin tietokonelaskentaan. (Movable Type Ltd, 2020) Laskukaavaa on jo
aikaisemmalla kokemuksella testattu ja sen tarkkuus on todettu täysin riittäväksi tähän
käyttötarkoitukseen, jossa kentänvoimakkuus ei merkittävästi muutu esimerkiksi 10 m:n
matkalla.

sin

∗

sin

∗

+ cos

∗

𝑑[𝑘𝑚] =
∗
cos

cos

∗(

)

*R[km]

(6)

Missä latm ja lonm ovat päätelaitteen latitudi ja longitudi koordinaatit asteina, latb ja lonb ovat
tukiaseman latitudi ja longitudi koordinaatit asteina sekä R on maapallon säde. Maapallon
säteenä käytettiin arvoa 6371 km.
Kaikki mittaustieto ladattiin mittausjärjestelmästä Matlab-ohjelmaan analyysiä varten.
Mittaustietoa verrattiin Okumura-Hata urban ja suburban -malliin, COST-231 Hata urban ja
suburban -malliin sekä vertailun vuoksi myös vapaantilan vaimennuksen etenemismalliin.

4.1 Esimerkki analyysi tukiasemasta 1
Ensin tarkasteluun valittiin tukiasema nro. 1, josta oli eniten mittapisteitä. Kyseisestä
tukiasemasta oli myös mittapisteitä hyvin eri etäisyyksiltä aina alle 1 km:stä yli 70 km:iin
saakka. Mittapisteet piirrettiin kuvaajalle yhdessä valittujen mallien kanssa kuvassa 9
lineaarisella asteikolla ja kuvassa 10 logaritmisella asteikolla. Lineaarisella asteikolla
mittapisteiden tarkastelu pitkillä etäisyyksillä on helpompaa, kun taas logaritmisella
asteikolla lyhyiden etäisyyksien tarkastelu on helpompaa.
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Kuva 9. Tukiaseman 1 mittapisteet lineaarisella asteikolla

Kuva 10. Tukiaseman 1 mittapisteet logaritmisella asteikolla

Mittauspisteistä nähdään, että hajonta on suuri, jopa useita kymmeniä desibelejä. Kuitenkin
mittapisteet ovat keskimäärin tarkasteltuna lähimpänä Okumura-Hata suburban -mallia.
Jokaiselle mittapisteelle laskettiin vastaava piste Okumura-Hata suburban -mallista ja niiden
välinen korrelaatio Matlab:n corr2 -funktiolla. Corr2 -funktio laskee korrelaatiokertoimen
kahden

matriisin

välillä,

joiden

mukaan

voidaan

arvioida

kahden

muuttujan

samankaltaisuutta (Matlab, 2020).
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Kuvaajista nähdään myös, että mittapisteet sijoittuvat mallien ennustamiin arvoihin vain
etäisyyksillä, jotka ovat suurempia kuin 1 km. Alle 1 km etäisyyksillä mittaustulokset ovat
lähes poikkeuksetta pienempiä. Huomioitavaa on, että ennustemallien yhteensopivuuskin oli
määritelty vain 1 – 20 km etäisyyksille.
LoRaWAN signaalin luonteen takia signaalinvoimakkuuden vaihtelu on suurta. Tämän
vuoksi mittapisteille laskettiin liukuvaa keskiarvoa. Apuna tähän käytettiin Matlab ohjelmiston movmean -funktiota. Movmean -funktio laskee mittauspisteille keskiarvon
halutulla ikkunakoolla (Matlab, 2020). Liukuva keskiarvo laskettiin ikkuna-arvoilla k= 3,
10, 40 ja 80. Liukuvan keskiarvon kuvaajat on esitetty kuvassa 11.

Kuva 11. Tukiaseman 1 mittapisteet liukuvana keskiarvona

Kuvaajasta huomataan, että korrelaatio ennustemallien kanssa paranee selvästi liukuvan
keskiarvon myötä. Mitä isompi keskiarvoikkuna on, sitä parempi on korrelaatio. Kuvaajasta
huomataan myös, että alle 1 km etäisyydellä mittaukset ovat melko tasaisia etäisyyden
suhteen.
Tässä vaiheessa laskettiin mittapisteille myös keskimääräistä virhettä Okumura-Hata
suburban mallia vasten yhtälön 7 mukaan.
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𝛿=

∑ (

)

(7)

Missä 𝛿 on keskimääräinen virhe. Pm on mitattu teho ja Pe on mallin antama ennuste ja n on
mittauspisteiden määrä. Kuvassa 11 keskimääräinen virhe on -7.5 eli 7.5 dB pienempi kuin
Okumura-Hata -mallin ennuste.
Seuraavaksi suodatettiin mittauspisteistä pois kaikki mittaukset, jotka ovat mallin
määrittelyn ulkopuolella eli 1 - 20 km ja laskettiin korrelaatiokerroin ja keskimääräinen virhe
uudelleen kuvassa 12.

Kuva 12. Tukiaseman 1 mittapisteet suodatettuna mallin mukaan 1-20 km etäisyyksille

Huomataan että keskimääräinen virhe on enää n. -5.5 dB ja korrelaatiokerroin on parempi.
Huomataan myös, että korrelaatio ei merkittävästi enää parane, kun keskiarvo ikkuna kasvaa
40:stä 80:een.
Vaikka tässä tukiasemassa ei tiedetty vuoden aikana olleen mitään vikaa, analysoitiin
mittaustietoa vielä ajan funktiona seuraavalla sivulla kuvassa 13.
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Kuva 13. Tukiaseman nro. 1 mittaustulokset ajan funktiona.

Huomattiin että kesällä 2019 näkyy selvästi heikompia mittauksia kuin loppuvuodesta.
Jälkeenpäin selvitettynä saatiin tietää, että mittalaitteen antennissa oli ollut ongelmia kesällä
ja syksyllä 2019 ja se osittain selittää huonompia mittaustuloksia. Kuvaajassa näkyy selvästi,
kuinka signaalinlaatu on huonompi tarkastelujakson alkupäässä. Ajanjakson loppupäässä
mittaustulokset ovat huomattavasti lähempänä mallia.

4.2 Mittaustulokset 1- 20 km etäisyydellä.
Samanlainen analyysi tehtiin kaikille tarkasteluun valituille tukiasemille. Jokaisesta
tukiasemasta on esitetty tarkemmat kuvaajat liitteissä 1-8. Analyysi tehtiin jokaiselle
tukiasemalle ja mallille erikseen ja niille laskettiin kullekin korrelaatio ja keskimääräinen
virhe. Tulokset on esitetty kootusti seuraavalla sivulla taulukossa 2.
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Taulukko 2 Tukiasemakohtaiset mittaustulokset 1 – 20 km etäisyydellä, korrelaatio ja
keskimääräinen virhe eri malleille
n

hb
Gb (1 - 20
nro (m) (dBi) km)
1 198 12 9380

Okumura-Hata
urban
korr. virhe 𝛿
0,82
4,27

Okumura-Hata
suburban
korr. virhe 𝛿
0,82
-5,58

COST231 Hata
urban
korr. virhe 𝛿
0,82
3,77

COST231 Hata
suburban
korr. virhe 𝛿
0,82
0,77

2

31

8

471

0,95

12,58

0,95

2,73

0,95

12,07

0,95

9,07

3

45

8

1621

0,94

12,87

0,94

3,02

0,94

12,36

0,94

9,36

4

188

12

2538

0,85

9,90

0,85

0,05

0,85

9,39

0,85

6,39

5

78

8

226

0,92

13,34

0,92

3,50

0,92

12,84

0,92

9,84

6

25

6

154

0,73

9,86

0,73

0,01

0,73

9,36

0,73

6,36

7

81

8

4111

0,95

18,73

0,95

8,88

0,95

18,23

0,95

15,23

8

120

8

229

0,95

11,09

0,95

1,24

0,95

10,58

0,95

7,58

Korrelaatiokerroin on kaikille malleille tukiasemakohtaisesti sama. Tämä on odotettavaa ja
selittyy sillä, että kaikissa malleissa etäisyys ja signaalitasot noudattavat samaa logaritmista
riippuvuutta. Korrelaatio on lähes kaikissa yli 0,9, mikä kertoo, että selkeä riippuvuus mallin
ja mittaustulosten välillä on.
Okumura-Hata-suburban -malli on tarkastelussa olleista malleista selkeästi lähimpänä
mittaustuloksia. Keskimääräinen virhe on tyypillisesti vain 0 - 3 dB, mikä on jopa yllättävän
tarkka ennuste. Kaksi tukiasemaa selvästi poikkeaa tästä: tukiasema nro. 1 ja 7.
Tukiasema 1 eron todennäköisesti selittää mittalaitteen ongelma, joka on käsitelty
aikaisemmin, keskimääräisessä virheessä se näkyy selvästi negatiivisena virheenä.
Aikaisemmin on todettu, että tarkastelujakson loppupäässä se vastasi paremmin mallin
ennustetta. Tukiasemassa oli eniten hajontaa myös keskiarvotetussa signaalissa etäisyyden
suhteen, mikä todennäköisesti johtuu siitä, että mittauksia on mukana viallisen mittalaitteen
mittauksia.
Tukiasema 7 kohdalla taas poikkeaman selittää todennäköisesti antennikorkeus. Analyysissä
on käytetty tukiasema 7:n antennikorkeutena 81 m:ä, joka on siis tukiasema-antennin
korkeus maanpinnasta. Kun tukiasemamaston asennuspaikkaa tarkasteltiin maastokartasta,
huomattiin, että tukiasemamasto on asennettu hyvin korkean mäen päälle. Mäen korkeus on
n. 100 m korkeammalla kuin keskimäärin ympäristö ja lähin taajama, jossa voidaan olettaa
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suurimman osan mittauksista tapahtuneen. Tämä siis todennäköisesti selittää positiivisen
poikkeaman suuruuden määrän. Tätä tukiaseman efektiivistä korkeutta pohditaan työssä
myöhemmin.
Tarkasteltaessa mittauspisteitä ajan funktiona huomataan, että lähes kaikissa tukiasemissa
vaste on melko tasainen. Antennin kuntoa tarkasteltaessa onkin tärkeää verrata
mittaustuloksia aina historiaan, jolloin mahdollinen vikaantuminen tai poikkeama voidaan
havaita.
Voidaan todeta, että Okumura-Hata suburban -malli antaa erittäin hyvä vasteen varsinkin,
jos mittapisteitä on riittävästi. Näiden mittaustulosten perusteella valitaan Okumura-Hata
suburban malli käytettäväksi, kun etäisyys tukiasemasta on 1- 20 km.

4.3 Mittaukset alle 1 km etäisyydellä
Koska vikaantuessaan antenni toimii heikommin, on myös todennäköistä, että pitkillä
etäisyyksillä ei saada mittaustuloksia. Siksi on syytä tarkastelle mittaustuloksia myös alle
1 km etäisyyksillä joihin Okumura-Hata -malli ei sovellu.
Osassa tukiasemista näkyy suurta vaihtelua alle 1 km:n etäisyydellä, esimerkiksi juuri
tarkastelussa ollut tukiasema nro. 1. Tukiasema nro. 1:n mittauspisteet lineaarisella
asteikolla on esitetty kuvassa 14. Kaikille pisteille laskettiin myös keskiarvo.

Kuva 14. Tukiasema nro. 1 mittauspisteet alle 1 km etäisyydellä tukiasemasta
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Kuvasta huomataan, että vaihtelu etäisyyden suhteen on melko suurta. Todennäköisesti
maastonmuodot ovat ratkaisevassa tekijässä. Tukiasema nro. 1:n lähellä on käytännössä vain
yksi tie, joka sinne johtaa, voidaan näin ollen olettaa, että kaikki mittaukset on tehty tämän
tien varrella. Asia myös tarkistettiin Coheros N1 järjestelmästä. Kun tarkastellaan kuvan 14
liukuvan keskiarvon minimikohtia, jotka ovat n. 220 ja 680 m:n kohdalla, huomattiin, että
näille löytyy syy maaston muodosta. 220 m etäisyydellä tukiasemasta tie kulkee maaston
korkeuskäyrien mukaan paikallisessa minimissä. Myös 680 m etäisyydellä löytyy
paikallinen

minimikohta

sekä

signaalivoimakkuudesta

että

maastonkorkeudesta.

Vastaavasti paikalliset maksimit löytyvät n. 350 ja 850 m:n kohdalta sekä mittauspisteen
korkeudesta että signaalivoimakkuudesta. Kuvassa 15 on esitetty edellä mainitut pisteet
tukiaseman maastokartalla (Maanmittauslaitos, 2020).

Kuva 15. Tukiasema nro. 1 kuvassa vasemmassa yläkulmassa. Mittausten paikalliset maksimit ja
minimit alle 1 km:n etäisyydellä (Maanmittauslaitos, 2020)
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Maastonmuodon vaikutus signaalin voimakkuuteen on odotettua. Kuitenkin jokaisen
tukiaseman ja jokaisen mittauspisteen maastoprofiilin hakeminen olisi työlästä ja siksi myös
alle 1 km:n etäisyydelle pyrittiin hakemaan mallia, jolla signaalinvoimakkuutta voisi
ennustaa tietämättä maaston profiilia.
Jokaiselle tukiasemalle tehtiin erillinen analyysi alle 1 km:n etäisyyksille. Kun tarkastellaan
8 mitatun tukiaseman mittaustuloksia huomataan, että osassa mittaustulokset ovat lähes
vakiosuuruisia, osassa muutos on lineaarista ja osassa on hyvin suurta vaihtelua. Yleensä
keskimääräinen mittaustulos on melko lähellä samaa arvoa, jonka Okumura-Hata -malli
antaa 1 km:n etäisyydelle. Jokaiselle tukiasemalle laskettiin keskiarvoteho alle 1 km:n
etäisyyden mittauspisteille ja sitä verrattiin Okumura-Hata suburban -mallin ennusteeseen
1 km:n etäisyydellä. Tulokset on esitetty taulukossa 3. Mittaukset on esitetty tarkemmin
myös liitteissä 1-8.
Taulukko 3. Tukiasemien keskimääräinen vastaanottoteho alle 1 km:n etäisyydellä ja sen vertailu
valitun mallin arvoon 1 km:n etäisyydellä.
hb
Gb
nro (m) (dBi)
1 198 12

1793

Keskiarvoteho
Pm
-86,8 dBm

Okumura-Hata
suburban
POH_SU (d=1 km)
-75,6 dBm

-11,2 dB

n
(<1 km)

Ero

2

31

8

281

-72,7 dBm

-90,7 dBm

+18,0 dB

3

45

8

711

-84,2 dBm

-88,4 dBm

+4,2 dB

4

188

12

108

-83,7 dBm

-75,9 dBm

-7,8 dB

5

78

8

36

-84,0 dBm

-85,1 dBm

+1,1 dB

6

25

6

24

-90,5 dBm

-94,0 dBm

+3,5 dB

7

81

8

0

-

-84,9 dBm

-

8

120

8

18

-77,4 dBm

-82,6 dBm

+5,2 dB

Taulukon 3 tuloksista huomataan, että keskimääräisellä teholla alle 1 km:n etäisyydellä ei
ole ilmiselvää riippuvuutta valitun mallin ennusteeseen 1 km:n etäisyydelle, vaan hajontaa
on paljon. Tämä todennäköisesti riippuu erilaisista maastonmuodoista ja toisaalta riippuu
myös paljon siitä, kuinka lähellä tai kaukana mittauksia on tehty. On myös todettava, että
mittauspisteitä on melko vähän joissakin tukiasemissa, tukiasemassa nro. 7 ei mittauksia ole
ollenkaan alle 1 km:n etäisyydellä.

37

4.4 Viallisen antennin analysointi tukiasemasta nro. 3
Tukiasemassa nro. 3 oli tiedossa tarkastelujaksolla antennivika, joka on korjattu 14.4.2020.
Kyseessä oli antenni, jonka sisälle oli päässyt kosteutta. Tätä ongelmaa ja sen syntymistä
pyrittiin mittaustiedosta löytämään jälkikäteen. Koska tässä tukiasemassa oli epäilys
sääolojen vaikutuksesta laatuun, ladattiin ilmatieteenlaitoksen palvelusta lähimmän
mittauspisteen lämpötila ja sademäärä havainnot vastaavalta ajalta. Mittaustulokset ja
säähavainnot piirrettiin rinnakkain kuvassa 16.

A

B

C

D

Kuva 16. Tukiaseman nro. 3, jossa tarkastelujaksolla havaittu antennivika. Mittaustulokset
säähavaintoihin verrattuna.

Kuvasta 16 voidaan havainnoida, että antennin laatu on alkanut huonontumaan syksyllä
2019 (kohta A). Juuri ennen tätä muutosta on havainnoitu suuri lämpötilamuutos, jossa
lämpötilan vuorokauden maksimi ja minimi arvojen välillä on jopa yli 20 asteen muutos.
Seuraava merkittävä muutos näkyy talvella 2020 kohdassa B, jossa antennin laatu on selvästi
alentunut. Tässä kohtaa näkyy samalla yhtäjaksoinen lämmin ajanjakso. Vastaavasti
kohdassa C antennin mittaustulokset palaavat hetkellisesti lähes alkuperäiselle tasolle
jatkuvan pakkasjakson aikana. Kohdassa D antenni on vaihdettu uuteen ja sen seurauksena
näkyy välitön vaikutus myös mittaustuloksissa. Sademäärän ja mittaustulosten suhteen ei
selvää korrelaatiota mittauspisteille löydetty. On myös huomioitava, että vaikka
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säähavainnot ovat jatkuvia, niin mittauspisteitä ei ole jatkuvasti, ja se näkyy kuvassa suorina
viivoina. Yksi teoria on, että kosteus on päässyt antennin sisään kondensoitumalla, mikä
johtuu lämpötilanvaihteluista.

4.5 Virheen analysointi
Varmasti yksi suurin asia, joka vaikuttaa virheen suuruuteen, ovat korkeuserot sekä
päätelaitteessa että tukiasemassa. Okumura-Hata malli ei tätä maastoprofiilia huomioi ja
toisaalta tietoa ei helposti ole saatavillakaan.
Kappaleessa 4.2. havaittiin tukiasema nro. 7 keskimääräisen virheen olevan muita suurempi
verrattuna mallin antamaan ennusteeseen. Esimerkiksi 2 km:n etäisyydellä tukiasema
antennin korkeuden nosto 81 m:stä 181 m:iin etenemismallin kaava antaa n. 5,5 dB
pienemmän siirtotievaimennuksen arvon. Eron suuruus riippuu etäisyydestä ja se ei ole
vakio. Tukiasema nro. 7:n mittaustieto analysoitiin uudestaan 181 m:n tukiasemaantennikorkeudella ja keskimääräinen virhe aiemmilla mittaustuloksilla putosi 8,8 dB:stä
2,4 dB:iin, jolloin mittaustulos on hyvin linjassa muiden tukiasemien mittaustulosten kanssa.

Kuva 17. Efektiivisen antennikorkeuden periaatekuva

Efektiivinen korkeus muuttuu myös mittalaitteen suhteen. Välillä mittausauto voi olla mäen
päällä tai paikoitellen ”kuopassa” tai mäen takana. Tästä hyvänä esimerkkinä kappaleessa
4.3. tehdyt havainnot maastonmuotojen vaikutuksesta. Kuitenkin tässä työssä keskitytään
aina monen mittauksen keskiarvoon.
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Hajonta on mittauksissa suuri, mutta keskiarvoistamalla ja riittävän suurella mittausmäärällä
tulokset ovat melko hyvät. Efektiivinen tukiaseman antennikorkeus on mahdollista selvittää
tukiasemakohtaisesti esimerkiksi maastokartoista.
Muut mittausvirheet, kuten sijainnin epätarkkuus tai mittauksen epätarkkuus tai hetkellinen
häiriö ovat lähes merkityksettömiä, kunhan mittapisteitä on riittävästi hyvällä
maantieteellisellä hajonnalla.
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5

MATEMAATTISEN MALLIN TOTEUTUS

Koska tämän työn tarkoituksena oli rakentaa malli, jossa on tarkoitus mitata antennien
laatua, johdetaan aikaisemmin kappaleessa 3 esitelty yhtälö uuteen muotoon yhtälöön 8,
jossa lasketaan tukiasema-antennin vahvistusta.
𝐺 = 𝑃𝐿 − 𝑃 − 𝐺 + 𝑃

(8)

Tällä kaavalla saadaan laskettua antennin vahvistus mittausten perusteella, mitä voidaan
verrata antennin nimellisvahvistukseen. Siirtotien vaimennuksena käytetään Okumura-Hata
mallia 1 - 20 km:n etäisyyksillä. Koska monesti vialliset antennit toimivat vain lyhyiltä
etäisyyksiltä, on tärkeä saada mittaustietoa myös silloin. Siksi malliin otetaan mukaan myös
0 – 1 km:n etäisyys mutta siihen sovelletaan samaa arvoa, jonka Okumura-Hata antaa 1 km:n
etäisyydelle.
Näin ollen lopullinen malli antennivahvistuksen laskemiselle on yhtälössä 9:
𝐺 = 𝑃𝐿 − 𝑃 − 𝐺 + 𝑃

missä 𝑃𝐿 =

𝑃
𝑃

_
_

(9)

(𝑑), 𝑘𝑢𝑛 𝑑 ≥ 1 𝑘𝑚
(1 𝑘𝑚), 𝑘𝑢𝑛 𝑑 < 1 𝑘𝑚

Kuvassa 18 seuraavalla sivulla on esitetty kyseinen malli esimerkkitapauksessa, jossa
tukiaseman korkeus on 50 m ja antennivahvistus 8 dBi.
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Kuva 18. Malli, jota käytetään sovelluksen toteuttamiseen.

Tämä malli on referenssi, jonka perusteella pyritään päättelemään, onko tukiaseman
antennin laatu ja vahvistus kunnossa.

1 – 20 km:n etäisyyksillä on aikaisemmin todettu mallin sopivan riittävän tarkasti
ennustamaan signaalinvoimakkuutta. Kuitenkin alle 1 km:n etäisyyksille tehdään tietoisesti
hyvin radikaali keskiarvoistus. Tätä osuutta mallista on mahdollisesti tarve tulevaisuudessa
muuttaa kokemuksen perusteella. Esimerkiksi lineaarisella kulmakertoimella 0 – 1 km:n
etäisyydelle. Tutkimuksen kohteena olleissa tukiasemissa ei ollut riittävästi mittapisteitä,
jotta tällainen voitaisiin luotettavasti tehdä.
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6

VALMIIN SOVELLUKSEN TOTEUTUS

Valmiin sovelluksen kehittäminen alkoi mittapisteiden käsittelystä. Käytössä oli jo valmiiksi
pilvialustan päällä pyörivä Node-RED -niminen ohjelmisto, joka on visuaalinen
ohjelmointityökalu. Siinä varsinkin viestimuotoisten tietojen käsittely on helppoa javascript
ohjelmointikielellä.

Jokaiselle

mittaukselle

laskettiin

tukiaseman

antennivahvistus

kappaleessa 5 valitun mallin mukaan. Aikaisemmin kappaleessa 2.4 esitelty rest-api:n kautta
saatu JSON viesti sisältää parhaimmillaan mittaustietoa 3 eri tukiasemasta. Tällaisessa
tilanteessa viesti pilkottiin kolmeen osaan ja jokaiselle tukiasemalle tehtiin erillinen
laskenta.
Node-RED ympäristöön oli syötetty kaikkien tukiasemien antennien asennuskorkeudet ja
jokaisen tukiaseman nimi. Antenninkorkeuden määrittelyyn varattiin myös mahdollisuus
lisäkentälle, jossa korjataan antennin efektiivistä korkeutta. Järjestelmässä myös suoritettiin
suodatusta, jolloin laskenta tehtiin vain silloin kuin päätelaite on liikkeessä. Järjestelmästä
saatiin laskennan jälkeen rest-api rajapinnan kautta ulos seuraavanlainen JSON viesti
jokaiselle mittaukselle:
msg.payload=[{
"devid":"xxxxxxxxxxxxxxxx",

= mittalaitteen tunniste

"devicetime":"2020-05-17T04:17:16.000Z", = mittausaika
"lrrid":"NIMI (LRRID)[94]",

= tukiaseman nimi tunniste ja antennikorkeus

"topic":"LRR0",

= mittauksen tukiasema numero (0-2)

"esp":"-122.423981",

= ESP signaalivoimakkuus

"d":17017,

= etäisyys tukiasemasta

"q":9.0,

= Laskettu antennivahvistus

"devlat":60.6117657,

= Päätelaitteen latitudi -koordinaatti

"devlon":22.0621857,

= Päätelaitteen longitudi -koordinaatti

"lrrlat":"60.458900",

= Tukiaseman latitudi -koordinaatti

"lrrlon":"22.047270"

= Tukiaseman longitudi -koordinaatti

}]
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Node-RED ympäristössä onnistuu myös visualisointi ja tiedon varastointi, mutta koska
tiedossa oli myös muita helpompia tapoja, päätettiin visualisointi ja tiedon tallennus hoitaa
toisella ohjelmistolla.
Valmiin mittaustiedon visualisointiin kokeiltiin kahta eri ohjelmistoa jotka olivat jo
valmiiksi käytettävissä: Microsoft Office ympäristön Power BI -alustaa sekä AWSpilvipalvelussa

(Amazon Web Services) toimivaa Grafana:a. Molemmat ohjelmistot

todettiin tähän käyttötarkoitukseen sopivina alustoina, mutta Grafana:ssa todettiin olevan
helpommin toteutettavissa tiedon aggregointi ajan suhteen sekä varsinkin mittaushistorian
visualisointi siten, että käyttäjän on helppo myös tarkastella mittausten historiaa. Grafana:ssa
on jo oletuksena valinta, jolla voidaan tarkastella haluttua ajanjaksoa esim. viimeiseltä 7
päivältä ja aggregointi tapahtuu automaattisesti halutulla parametrillä. Aggregointi on
tärkeää, koska kuten kappaleessa 4 on havaittu, yksittäisen mittauspisteen perusteella ei
voida tehdä johtopäätöksiä vaan mittauksia on oltava useampi, jotta tuloksia voidaan
keskiarvoistaa.
AWS-pilvipalveluun rakennettiin mittausviestejä vastaava rest-api rajapinta, jonne tieto
ohjattiin Node-RED:stä. Koko mittausjärjestelmän toiminnallinen kaaviokuva on esitetty
kuvassa 19.

Kuva 19. Valmiin mittausjärjestelmän lohkokaavio. Katkoviivalla tässä työssä toteutettu osuus.
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Työtä tehdessä havaittiin muutama mittalaite, joissa oli viallinen mitta-antenni. On selvää,
että mikäli mitta-antennissa tai laitteessa on puutteita, niin silloin järjestelmä mittaa
systemaattisesti huonoa laatua riippumatta tukiasemasta, jota mitataan. Mittausantennit ovat
myös alttiita vioille, joten nähtiin että sovelluksessa tulisi olla myös näkymä, josta voidaan
monitoroida mittalaitekohtaista keskimääräistä laatua.

6.1 Käyttöliittymä
Käyttöliittymään rakennettiin erikseen kolme erilaista näkymää. Yleisnäkymä yleiseen
valvontakäyttöön sekä tukiasemakohtainen ja mittalaitekohtainen näkymä.
6.1.1 Yleisnäkymä
Yleisnäkymä pyrittiin toteuttamaan siten, että siinä näkyy kaikki oleellinen informaatio
yhdellä näkymällä. Yleisnäkymä on esitetty kuvassa 20.

Kuva 20. Valmiin sovelluksen yleisnäkymä, jossa vasemmalla taulukot. Oikealla palkkikuvaajat
huonoimmille ja parhaimmille mittauksille sekä kartta ja historianäkymät
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Näkymässä on listattu taulukkomuodossa kaikki tukiasemat, joista on mittauksia valitulla
aikavälillä. Niiden antennilaadusta näytetään keskiarvo, minimi ja maksimiarvot sekä
mittauspisteiden määrä ja viimeisimmän mittauksen aikaleima. Samanlainen taulukko on
myös mittalaitteista, josta voidaan helposti nostaa esiin mahdolliset mittalaitteiden
antenniviat. Taulukoita pystyy järjestämään minkä tahansa sarakkeen mukaan. Sen lisäksi
10 huonointa ja 10 parasta tukiasemaa, joista vähintään 5 mittausta on tehty, esitetään
palkkikaaviona. Karttanäkymästä voi tarkemmin tarkastella missä mittaukset on tehty
värikoodattuna antennilaadun mukaan.
6.1.2 Tukiasema kohtainen näkymä
Tukiasemakohtainen näkymä on esitetty kuvassa 21. Tukiasemakohtaisesta näkymästä
voidaan tarkemmin tarkastella yksittäisen tukiaseman mittausstatistiikkaa. Näkymästä
saadaan mittaushistorian persentiilit 25 %, 50 % ja 75 %:lle, joilla voidaan tarkastella
mittausten jakaumaa. Lisäksi nähdään muutokset ajan suhteen mitattuna antennilaatuna sekä
ESP ja mittausetäisyys. Karttanäkymä voi olla tarpeellinen, mikäli epäillään, että huonot
mittaukset

johtuvat

maaston

tai

rakennusten

aiheuttamista

lisävaimennuksista.

Mittauspisteiden ja niiden tuottamiseen vaikuttavien mittalaitteiden määrä esitetään
mittaustuloksen luotettavuuden arvioimiseksi. Näiden lisäksi esitetään antennivahvistuksen
ja mittauksen etäisyyden minimi, maksimi, keskiarvo ja normaalijakauma arvot.

Kuva 21. Tukiasemakohtainen näkymä. Statistiikkamittarit, historia ja karttanäkymä
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6.1.3 Mittalaitekohtainen näkymä
Mittalaitekohtainen näkymä on esitetty kuvassa 22. Mittalaitekohtaista näkymää tarvitaan,
kun epäillään mittalaitevikaa. Se ilmenee siten, että mittalaite mittaa tukiasemasta
riippumatta huonoa antennilaatua aina.

Kuva 22. Mittalaitekohtainen näkymä. Statistiikkamittarit, historia ja karttanäkymä

6.2 Ensimmäiset käyttökokemukset sovelluksesta
Tämän työn valmistuessa uutta sovellusta sen eri kehitysvaiheissa oli ehditty käyttää vasta
n. kuukauden ajan. Kuitenkin muutama viallinen antenni oli jo löytynyt sovelluksen avulla.
Nämä antennit olivat sellaisia, jotka varmasti olisi huomattu myös niiden mittaustietoja
tarkastelemalla, mutta sovelluksen ansiosta löytyivät nopeasti.
Suurelle osalle tukiasemista antennivahvistus näyttää lähelle antennin nimellisvahvistusta.
Joukossa on myös iso joukko tukiasemia, joille sovellus näyttää paljon suurempaa
antennivahvistusta, kuin mitä todellisuudessa on, jopa +20 dB. Näille yhteinen tekijä on, että
ne ovat asennettu esimerkiksi pohjoisessa Suomessa korkeiden tuntureiden päälle ja
asennuskorkeus mastossa on melko matala, siten niiden efektiivinen antennikorkeus on
todellisuudessa paljon suurempi. Näitä antennikorkeuksia on syytä tulevaisuudessa korjata,
koska mahdollisen vikaantumisen yhteydessä niitä ei muuten huomattaisi vialliseksi.
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Mittaustietoja on syytä varsinkin tässä vaiheessa vielä tarkastella kriittisesti. Mittauspisteitä
on hyvä olla tukiasemakohtaisesti useampi, jotta mittaus on luotettava. Mikäli tukiaseman
ohi ajetaan mittalaitteen kanssa, tai esimerkiksi tukiasemalle ja takaisin, laitteen lähetysvälin
ollessa 30 s kertyy helposti kymmeniä mittauspisteitä, jolloin mittaustieto on
lähtökohtaisesti luotettavaa.
Tässä työssä on tullut ilmi, että mittalaitteen antenni on oltava kunnossa ja nyt myös siihen
on helppo työkalu olemassa.
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7

JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä työssä tehtyjen havaintojen perusteella Okumura-Hata -etenemismalli antaa erittäin
hyvän vasteen tehdyille mittauksille, mutta sitä voidaan soveltaa vain 1- 20 km:n
etäisyydellä tehdyille mittauksille. Alle 1 km:n etäisyydelle käytetään Okumura-Hatamallin laskemaa arvoa 1 km:n etäisyydellä. Mittapisteiden määrän ollessa riittävän suuri,
saadaan kumottua LoRaWAN tekniikasta ja ulkoisista tekijöistä aiheutunut suuri vaihtelu.
Työssä kehitetty sovellus on ensimmäisten kokemusten perusteella hyvä, mutta sen
tuottamaan tietoon on alussa suhtauduttava kriittisesti. Käyttökokemuksen myötä nähdään,
kuinka hyvin sen avulla voidaan löytää laatuongelmia, jotka muuten voisivat jäädä
huomaamatta. Täysin absoluuttista tietoa viasta ei vielä saada, mutta analysointiin on nyt
olemassa hyvä työkalu.
Järjestelmä on itse tehty, jolloin sen kehittäminen jatkossa on helposti tehtävissä.
Mahdolliset muutokset etenemismallissa tai uudet ominaisuudet järjestelmään on helposti
toteutettavissa.

Järjestelmää

voidaan

mahdollisesti

käyttää

myös

muuhun

kuin

antennivikojen selvittämiseen. Esimerkiksi ulkoisten häiriöiden selvittämiseen.
Jo ennen työtä tiedettiin kokemuksesta, että tietyn tyyppisten vikojen löytäminen voi olla
haastavaa. Nyt siihen on olemassa yksi lisätyökalu, joka toivottavasti säästää työaikaa. Työn
aikana opittiin myös, kuinka hyvin empiirinen etenemismallinnus oikeasti vastaa
reaalimaailman mittaustietoa.
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LIITE 1. Mittaukset tukiasemasta nro. 1
Kuvaus: Korkea masto, keskisuuren kaupungin lähellä

Havainnot: Tämä tukiasema antoi huonoimman vasteen. Mittalaitteessa ollut antennivikaa
vuonna 2019 ja se vääristää mahdollisesti mittaustuloksia.

LIITE 2. Mittaukset tukiasemasta nro. 2
Kuvaus: Matala masto pääkaupunkiseudulla

Havainnot: Hyvä vaste 1- 20 km etäisyydellä. <1 km etäisyydellä vaste on lineaarinen, mutta
melko jyrkkä.

LIITE 3. Mittaukset tukiasemasta nro. 3
Kuvaus: Vesitornin katolla oleva masto, tiedossa antennivika, joka korjattu tarkastelujakson
aikana.

Havainnot: Hyvä vaste 1- 20 km etäisyydellä. <1 km etäisyydellä vasteessa paljon vaihtelua.
Tässä tukiasemassa ollut antennivika, joka korjattu tarkastelujakson lopulla, mikä näkyy
aikavasteessa.

LIITE 4. Mittaukset tukiasemasta nro. 4
Kuvaus: Korkea masto pääkaupunkiseudulla

Havainnot: Hyvä vaste 1- 20 km etäisyydellä.

LIITE 5. Mittaukset tukiasemasta nro. 5
Kuvaus: Hotellin katto pääkaupunkiseudulla, tiheä kaupunkiympäristö

Havainnot: Hyvä vaste 1- 20 km etäisyydellä. Alle 1 km etäisyydellä vain vähän
mittauspisteitä

LIITE 6. Mittaukset tukiasemasta nro. 6
Kuvaus: Kerrostalon katto pääkaupunkiseudulla taajamassa.

Havainnot: Hyvä vaste 1- 20 km etäisyydellä. Alle 1 km etäisyydellä mittapisteitä melko
vähän

LIITE 7a. Mittaukset tukiasemasta nro. 7
Kuvaus: Masto keskisuuren kaupungin läheisyydessä, korkean mäen päällä

Ei mittauspisteitä < 1km

Havainnot: Vaste 1- 20 km etäisyydellä selvästi mallin yläpuolella, mikä johtuu
efektiivisestä antennikorkeudesta. Alle 1 km etäisyydellä ei mittapisteitä.

LIITE 7b.

Mittaukset tukiasemasta nro. 7 korjatulla efektiivisellä

antennikorkeudella
Kuvaus: Masto keskisuuren kaupungin läheisyydessä, korkean mäen päällä

Ei mittauspisteitä < 1km

Havainnot: Vaste 1- 20 km etäisyydellä hyvä korjatulla antennikorkeudella. Alle 1 km
etäisyydellä ei mittapisteitä.

LIITE 8. Mittaukset tukiasemasta nro. 8
Kuvaus: Masto Pohjanmaalla (ympäristö hyvin tasaista)

Havainnot: Hyvä vaste 1- 20 km etäisyydellä. Alle 1 km etäisyydellä mittapisteitä melko
vähän.

