
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOONAS JÄRVELÄINEN 

SUUNTA-ANTENNIN VAIKUTUS LTE-VERKOSSA  

HAJA-ASUTUSALUEELLA 

 

Kandidaatintyö 

 

 

 

 

 

 

 

Tarkastaja:  
Yliopisto-opettaja Markus Allén 

 

  



i 

 

TIIVISTELMÄ 

JOONAS JÄRVELÄINEN: Suunta-antennin vaikutus LTE-verkossa haja-asutus-
alueella 
Tampereen teknillinen yliopisto 
Kandidaatintyö, 17 sivua 
Syyskuu 2017 
Tietotekniikan koulutusohjelma 
Pääaine: Tietoliikennetekniikka 
Tarkastaja: Yliopisto-opettaja Markus Allén 
 
Avainsanat: LTE, antenni, dipoliantenni, suunta-antenni, langaton tiedonsiirto 

Työssä selvitetään vaikutus LTE-yhteyden suorituskykyyn haja-asutusalueella, kun kor-

vataan päätelaitteen dipoliantennit suunta-antenneilla. Työ koostuu teoriasta ja kokeelli-

sesta osuudesta. Teoriassa käsitellään LTE:n ja antennien perusteita, sekä näiden yhteyttä. 

Kokeellisessa osuudessa mitataan verkon tiedonsiirtonopeutta ylä- ja alalinkin suuntaan, 

sekä vasteaikaa. 

Tiedonsiirtonopeuksissa saavutetaan parannusta suunta-antenneilla. Ylälinkin tiedonsiir-

tonopeus noin viisinkertaistuu ja alalinkin tiedonsiirtonopeus lähes kaksinkertaistuu. Tu-

losten perusteella eri antennien vaikutusta vasteaikaan ei voida todeta. 
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1. JOHDANTO 

Työn tarkoituksena on selvittää suunta-antennin vaikutus LTE-verkossa haja-asutusalu-

eella. Idea työn aiheeseen syntyi seuraavasta ongelmasta. Haja-asutusalueella halutaan 

yhdistää internettiin ja useasti ainoa järkevä vaihtoehto on LTE-mobiiliverkko. Kuitenkin 

tilanne saattaa olla se, että LTE-tukiasemat sijaitsevat kaukana ja solun koot ovat isoja. 

Kaukana tukiasemasta useasti saavutetaan alhaisempia tiedonsiirtonopeuksia ja vasteajat 

ovat pidempiä. Halutaan selvittää, saavutetaanko tämänkaltaisessa tilanteessa suunta-an-

tenneilla hyötyä. 

Tavoitteena on havaita eroa suunta-antennin ja mobiiliverkkolaitteen mukana tulevien di-

poliantennien välillä. Työn kokeellista osuutta varten tarvittava paikka ja laitteet ovat jo 

valmiiksi saatavilla. 

LTE:n ja antennien teoriaa avataan luvussa 2. Luvussa kerrotaan tiiviisti LTE-yhteyden 

langattoman osuuden teknisestä toteutuksesta. Antennien perusteet ja tutkittavien eri an-

tennien säteilykuviot esitellään myös, sekä miten antennit ja LTE liittyvät toisiinsa. 

Luvussa 3 esitellään työn kokeellinen osuus.  Työssä mitataan, saavutetaanko havaittavaa 

ja tilastollisesti merkittävää eroa, kun käytetään eri antenneja. LTE-yhteyden mittaami-

nen toteutetaan erilaisia verkon testaustyökaluja käyttäen. Hyödynnettäviä mittareita ovat 

vasteaika, latausnopeus ylälinkin sekä alalinkin suuntaan. 

Mittausten suorittamisen jälkeen luvussa 4 kerätään tulokset ja analysoidaan niitä. Tulok-

set kerätään mittaamalla kaksi viikkoa molempia antennityyppejä käyttäen. Tulokset 

muunnetaan samaan mittayksikköön ja sitten vertaillaan, onko tuloksissa eroa antenni-

tyyppien välillä. 
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2. LTE-MATKAPUHELINVERKON JA ANTENNIEN 

PERUSTEITA 

2.1 LTE 

LTE (Long Term Evolution) on uusin laajalti käytössä oleva mobiiliverkkotekniikka. 

Tässä työssä keskitytään LTE:n tukiasemat ja päätelaitteet sisältävään radioverkkoon, 

joka tunnetaan myös nimellä E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Access Net-

work). LTE:n standardin on kehittänyt 3GPP (The 3rd Generation Partnership Project). 

LTE:stä on useita julkaisuja ja päätelaitekategorioita. Ensimmäinen LTE:n lukittu ja laa-

jemmin käyttöön otettu versio oli kahdeksas julkaisu, jonka jälkeen myös kehittyneempi 

versio julkaisu kymmenen on lukittu ja paikoitellen jo käytössäkin. Kymmenes julkaisu 

on nimeltään LTE Advanced (LTE-A). [1][2] 

Kuten monessa muussa langattomassa tekniikassa myös LTE:ssä tarvitaan tapa jakaa käy-

tössä olevat taajuus- ja aikaresurssit käyttäjien kesken mahdollisimman tehokkaasti. 

LTE:ssä alalinkissä (downlink) käytetään OFDMA:ta (Orthogonal Frequency Division 

Multiple Access) ja ylälinkissä (uplink) SC-FDMA:ta (Single Carrier - Frequency Divi-

sion Multiple Access). OFDMA:ssa jaetaan käytettävissä oleva taajuuskaista useisiin lä-

hekkäin oleviin alikantoaaltoihin ja niitä jaetaan asiakaslaitteille tarpeen ja vapaana ole-

vien resurssien perusteella tietyksi ajaksi kerrallaan. Myös SC-FDMA:ssa taajuusalue 

jaetaan tarpeen ja resurssien perusteella, mutta jokaista asiakaslaitetta kohden myönne-

tään vain yksittäinen kantoaalto. SC-FDMA:ssa kantoaallon kaistanleveys voi vaihdella, 

kun OFDMA:ssa yksittäisen alikantoaallon kaistanleveys on sama kaikille. [1]  

Jotta samalla kaistalla, eli tietyllä taajuus- ja aikavälillä, voidaan siirtää enemmän dataa, 

käytetään langattomassa tiedonsiirrossa modulaatiota. Modulaatiossa hyödynnetään sym-

boliaakkostoa, jolla saadaan aakkostosta riippuen tietty määrä databittejä esitettyä yhdellä 

symbolilla. Suurempi symboliaakkosto johtaa siihen, että samoilla taajuus- ja aikaresurs-

seilla saadaan siirrettyä enemmän dataa. LTE:ssä modulaation symboliaakkoston vaihto-

ehdot ovat QPSK (Quadrature Phase Shift Keying), 16-QAM (Quadrature Amplitude 

Modulation) ja 64-QAM ja LTE-A:ssa jopa 256-QAM [3][4]. Mitä vähemmän häiriötä ja 

kohinaa signaalissa on, sitä suurempaa symboliaakkostoa on mahdollista käyttää. Kaikki 

päätelaitteet eivät välttämättä tue 64-QAM-modulaatiota, jolloin tarvitsee käyttää pie-

nempää aakkostoa.  

Taajuusalueet, joilla LTE toimii Suomessa, ovat 450 MHz (31), 700 MHz (28), 

800 MHz (20), 1800 MHz (3) ja 2600 MHz (7) [5][6, s. 130][7] . Elisan käytössä on alu-

eita kaikista muista kuin 450 MHz:n taajuusalueelta [5]. Edellä sulkeisiin on merkitty 

taajuusalueille määritellyt numerot (band), jotka usein ilmoitetaan muodossa ”B20” tai 
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”Band20”. 700 MHz:n taajuus vapautui vasta vuoden 2017 helmikuussa, joten se ei ole 

vielä kovin laajalti saatavilla [8]. Jotta kaikkia taajuuksia pystyy hyödyntämään, tarvitsee 

päätelaitteen tukea kaikkia kyseisiä taajuuksia. LTE-A tukee kantoaaltojen yhdistämistä, 

mikä tarkoittaa, sitä että voidaan samanaikaisesti käyttää useampaa kantoaaltoa samalta 

tai eri taajuusalueelta [9]. Kantoaaltojen yhdistämisen hyötynä saavutetaan suurempi teo-

reettinen nopeus, kunhan päätelaite tukee kaikkia tarjolla olevia taajuuksia. 

2.2 Antennit 

Langaton tiedonsiirto vaatii antennin. Teoreettisena lähtökohtana antennille pidetään iso-

trooppista säteilijää, joka on yksittäinen piste, joka säteilee kaikkiin suuntiin tasaisella 

teholla. Kaksi yleistä reaalimaailman antennitekniikkaa ovat dipoliantenni (dipole an-

tenna) ja suunta-antenni (directional antenna). Molemmat antennityypit ovat jollakin ta-

paa suuntaavia, eli antennista lähtevä teho ei ole sama jokaiseen suuntaan. 

 

Kuva 1. Dipoliantennin teoreettinen säteilykuvio. [10, s. 29]    

 

Kuva 2. Periaatteellinen esimerkki suunta-antennin säteilykuviosta. [10, s. 29]    

Antennien erilaisien säteilykuvioiden takia tulee ne suunnata. Dipoliantennin suuntaami-

nen on yleensä yksinkertaisempaa. Tiedetään, että päätelaitteen näkökulmasta tukiasemat 

yleensä sijaitsevat sivulla. Kuvan 1 perusteella nähdään, että dipoliantenni tarvitsee vain 

asettaa suoraan pystyyn, jolloin säteilyteho suuntautuu ympäriinsä sivuille. Suunta-an-

tenni sen sijaan on tehokkain, kun se on kohdistettu suoraan tukiasemaa kohden. Kuvassa 

2 on esitetty vain karkea esimerkki suunta-antennin säteilykuviosta. Suunta-antennin idea 

on, että se vahvistaa signaalia voimakkaasti yhteen suuntaan. 
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Antennien vahvistus ilmoitetaan erona pistemäiseen isotrooppiseen säteilijään. Yksik-

könä käytetään dBi:tä, jossa dB on desibeli ja i tarkoittaa, että vertauskohtana on isotroop-

pinen säteilijä. Mobiiliverkkojen päätelaitteissa käytettävien pienten ulkoisten dipoli-

antennien antennivahvistus on yleensä 2–4 dBi, kun taas myös ulkokäyttöön soveltuvien 

isojen suunta-antennien antennivahvistus on yleensä 11–18 dBi:n luokkaa. 

2.3 Antennien vaikutus LTE-yhteyteen 

Useimmissa LTE-päätelaitteissa on kaksi antennia, sillä standardin mukaan LTE tukee 

kahta tai useampaa antennia toisesta päätelaitekategoriasta lähtien [3]. Tässä työssä käy-

tetään juurikin päätelaitetta, jossa on kaksi antennia ja mukana tulleet dipoliantennit kor-

vataan suunta-antenneilla. Jos valitaan suunta-antennit, asennetaan ne X-muodostelmaan 

45°:n kulmaan pystysuunnasta katsoen. Tukiaseman päässä antennit ovat asennettu vas-

taavasti. Tällöin useamman antennin asetelmassa hyödynnetään polarisaatiodiversiteet-

tiä, mikä todennäköisesti parantaa yhteyden laatua. [11] 

Suuntaavampien antennien ja niiden suuntauksen avulla voidaan saavuttaa parempi vas-

taanotetun signaalin tehotaso (RSS, Received Signal Strength) ja parempi signaalin suhde 

häiriöön ja kohinaan (SINR, signal-to-interference-and-noise ratio). LTE:ssä RSS:n si-

jaan signaalitasoa ilmaistaan RSRP:llä (Reference Signal Received Power) [11]. Hyöty 

saadaan antennivahvistuksesta verrattuna huonompaan vaihtoehtoon. Esimerkiksi kuu-

den desibelin vahvistus voi olla haastavissa signaaliolosuhteissa merkittävä ero, jolla voi-

daan saada vähennettyä virheitä ja jopa mahdollistaa suuremman symboliaakkoston käyt-

tämisen. 
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3. YHTEYDEN MITTAAMINEN ERI ANTENNEILLA 

Luvussa käydään läpi työn kokeellinen osuus. Tässä siis kerrotaan, millaisissa olosuh-

teissa mittaukset tehdään, millaisella laitteistolla ja mitä mittareita käytetään yhteyden 

laadun tarkasteluun. 

3.1 Mittauspaikka 

Työn kokeellinen osuus suoritetaan haja-asutusalueella Pohjois-Savon maakunnassa 

Kuopion lähettyvillä. Läheisillä alueilla on pääosin peltoa, metsää, järviä, vapaa-ajan-

asuntoja sekä maatiloja. Tukiasemien kartoittamiseen käytetään CellMapper-palvelua. 

Palvelu on ilmainen ja data tukiasemista on käyttäjien tuottamaa. Kuvassa 3 nähdään pu-

naisella merkittynä koepaikan sijainti ja vihrein merkein Elisan mobiiliverkkoja tarjoavat 

tukiasemat. Kartasta selviää, että kyseinen koepaikka sijaitsee suunnilleen kolmen tuki-

aseman keskellä. Palvelusta selviää myös, että kaikki nämä tukiasemat toimivat ainoas-

taan 800 MHz:n (Band 20) -taajuusalueella. 

 

Kuva 3. Lähimpien tukiasemien sijainnit CellMapper-palvelussa. 
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Kuva 4. Lähin tukiasema ja sen etäisyys CellMapperissa. 

Kuvassa 4 nähdään, että etäisyys lähimpään Elisan tukiasemamastoon on noin 9,3 km ja 

tukiaseman eNB ID -tunnus on 2481. Suoraa näköyhteyttä kyseiseen tukiasemaan ei ole. 

Tieto varmistetaan oikeaksi CellMapper-ohjelmalla, jonka saa Android-käyttöjärjestel-

mälle. Käytössäni oli Lenovon LTE-tabletti ja ohjelmasta näkyi, että se oli yhdistänyt 

Elisan liittymällä eNB ID 2481 -tukiasemaan. Kuuluvuus kyseiseen tukiasemaan oli pa-

ras, sillä vaikka mittauspisteen ympäristössä siirrytään kymmeniä metrejä eri ilmansuun-

tiin, ei tabletti siirtynyt toisiin tukiasemiin. Tabletilla mitattu RSRP oli rakennuksessa 

sisällä noin -109 dBm ja ulkona noin -96 dBm, joten jo pelkästään antennien ulos siirtä-

minen parantaa signaalintasoa. 

3.2 Käytettävät laitteet 

Käytössä LTE-modeemina on TP-Link TL-MR6400 (rautaversio 1). Laite tukee 

800 MHz (Band 20), 900 MHz (Band 8), 1800 MHz (Band 3), 2100 MHz (Band 1), 

2300 MHz (Band 40) ja 2600 MHz (Band 7 & 38) -taajuuksia ja LTE:n päätelaitekatego-

rian neljä (UE Cat 4) mukaisia nopeuksia. Tämän kategorian teoreettinen maksiminopeus 

on 150 Mb/s. [6, s. 130] 
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Kuva 5. LTE-modeemin ja suunta-antennien tuotekuvat. [6][12] 

Vertailumittauksissa käytetään LTE-modeemin mukana tulleita dipoliantenneja. Suunta-

antennit ovat malliltaan Macab Pro-5000, jotka soveltuvat 698–960 MHz / 1710–

2700 MHz -taajuuksille [12]. Kaikki käytettävät laitteet tukevat Elisan tällä hetkellä käyt-

tämiä taajuuksia. LTE-modeemi ja antennit ovat havainnollistettuna kuvassa 5. 

Todellisuudessa antennien säteilykuviot ovat varsin erinäköisiä kuin aliluvun 2.2 teoreet-

tisissa kuvissa. Sen lisäksi että antenneihin syntyy pääkeilan lisäksi myös sivukeiloja, 

vaihtelevat antennien tehot ja säteilykuviot myös taajuuksien välillä. Alla oleva kuva 6 

löytyy mittauksissa käytettävien antennien datalehdestä [12]. Siinä on esitetty säteilyku-

viot taajuuksilla 850 MHz ja 2700 MHz vaaka- (H) ja pystysuunnassa (V). 

 

Kuva 6. Mittauksissa käytettyjen suunta-antennien säteilykuviot. [12]  
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Mittauksissa hyödynnetään Elisan mobiiliverkkoa ja liittymänä on Elisan 4G Premium 

mobiililaajakaista, jonka latausnopeus on rajoitettu verkon puolelta 50 megabittiin sekun-

nissa. 

Itse mittaukset suorittaa kannettava tietokone, johon on asennettu Linux-käyttöjärjes-

telmä. Tietokone on yhdistetty LTE-modeemiin Ethernet-verkkokaapelilla, jotta langat-

tomasta lähiverkosta ei aiheudu ylimääräistä viivettä, tuloksien hajontaa tai muuta mit-

tauksia häiritsevää virhettä. Paikallisten sähkökatkojen vaikutus tuloksiin pyritään estä-

mään katkeamattomalla virran syötöllä, joka on toteutettu kytkemällä LTE-modeemi 

UPS-järjestelmään (Uninterruptible Power Supply) ja varustamalla kannettava tietokone 

riittävällä akulla. 

3.3 Mittaaminen 

LTE-yhteyden mittauksessa on kolme eri vaihetta, joista jokainen suoritetaan tunnin vä-

lein automaattisesti. Mittausten ajamisesta huolehtii Linuxin ajastuspalvelu Cron. Jokai-

nen komento ajetaan eri aikaan, jotta prosessit eivät vaikuta toisiinsa. Alkuperäinen idea 

oli hyödyntää speedtest.net -palvelua, mutta siihen GitHubista löytyvä komentorivikäyt-

töliittymä lakkasi toimimasta juuri ennen mittausten aloittamista. Tästä johtuen päädyin 

mittaamaan verkon alalinkkiä Wget-komennolla, ylälinkkiä Iperf-komennolla ja vasteai-

kaa Ping-komennolla. 

Mittaukset suoritetaan kahdessa kahden viikon mittaisessa jaksossa. Ensin suoritetaan 

vertailumittaukset käyttäen LTE-modeemin mukana tulleita dipoliantenneja. Tämän jäl-

keen otetaan suunta-antennit käyttöön ja suoritetaan mittauksia seuraavat kaksi viikkoa. 

3.3.1 Alalinkin mittaaminen Wget-ohjelmalla 

Alalinkin mittaamiseen käytetään Wget-komentoa, jolla voidaan komentoriviltä hakea 

verkkosivuja tai tiedostoja. Ladataan kymmenen megatavun suuruinen tiedosto ja latauk-

sen päätyttyä Wget-komento kertoo latausnopeuden. 

Ohjelmassa 1 otetaan tulos talteen valmiiksi ylimääräiset rivit poistettuna. Tiedostoon 

kerätyt rivit tarvitsee vielä jäsentää jälkikäteen, jotta tuloksia voidaan käsitellä ja vertailla. 

Latausnopeudet ilmoitetaan kilo- tai megatavuina sekunnissa (kB/s tai MB/s) riippuen 

siitä, onko nopeus yli vai alle yhden megatavun sekunnissa. 

Ohjelma 1.  

{ wget -o /dev/stdout -O /dev/null 

http://speedtest.kapsi.fi/10M | tail -n2 | head -n1; } >> 

~/lte-test/download-test.txt 
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3.3.2 Ylälinkin mittaaminen Iperf-ohjelmalla 

Seuraavassa mittauksessa hyödynnetään Iperf-työkalua, jolla voidaan testata käytettä-

vissä olevaa kaistaa asiakkaalta palvelimelle. Valitaan palvelimeksi julkisesti tarjolla 

oleva iperf.funet.fi. 

Ohjelma 2 suorittaa ylälinkin mittaamisen. Iperf-komennolle annetaan parametrina, että 

halutaan ohjelman tuloste suoraan CSV-muodossa. Tällöin saatu nopeus ilmoitetaan bit-

tiä sekunnissa (b/s). 

Ohjelma 2.  

iperf -c iperf.funet.fi -y C -t 60 >> ~/lte-test/upload-

test.csv 

3.3.3 Vasteajan mittaaminen Ping-ohjelmalla 

Yksi mittari verkkoyhteyden suorituskyvyn arvioinnissa on vasteaika. Sitä mitataan 

yleensä Ping-komennolla, joka mittaa ajan, kauanko kuluu aikaa lähetetystä viestistä sii-

hen, että saadaan vastaus. Tälle englanninkielinen termi on round-trip-time (RTT). Jotta 

yksittäiset tekijät ja muut käyttäjät eivät niin paljoa vaikuttaisi tulokseen, suoritetaan 

Ping-komento kymmenen kertaa ja otetaan minimi-, maksimi-, keskiarvo- ja varianssiajat 

talteen. 

Alla oleva ohjelma 3 kerää tuloksiin vielä lisäksi päivämäärän ja kellonajan. Tulostetta 

muotoillaan valmiiksi ja tallennetaan taulukoituvassa tiedostomuodossa (CSV), jotta tu-

loksia päästään helposti käsittelemään Excel-ohjelmalla. Ohjelma 3 tallentaa tulokset mil-

lisekunteina (ms). 

Ohjelma 3.  

{ date +%D,%H:%M| tr '\n' ','; \ 

 ping -4 -n -i 5 -D -q -c 10 a.fi | \ 

 tail -1 | cut -c24- | rev | cut -c3- | rev | \ 

 sed -e 's/\//,/g'; } >> ~/lte-test/ping-test.csv 
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4. TULOKSET JA ANALYSOINTI 

Kun mittaukset on suoritettu, kerätään tulokset taulukkoon. Tuloksia kertyi hieman enem-

män kuin aiottu tarkasteluväli on, joten tuloksista poimitaan tarkalleen kahden viikon 

mittaiset osat. Dipoliantenneilla suoritetun vertailumittauksen ajankohta oli 8.6.-

21.6.2017 ja suunta-antenneilla 6.7.-19.7.2017. Aikaväli alkoi keskiviikon vaihtuessa 

torstaiksi keskiyöllä ja päättyi kahden viikon kuluttua alkamisesta vastaavasti vuorokau-

den vaihtuessa. 

Jotta tulokset olisivat ymmärrettäviä ja vertailukelpoisia, tarvitsee kaikki tulokset muun-

taa samaan yksikköön. Verkkoliikenteen tiedonsiirtonopeus ilmoitetaan useimmiten me-

gabitteinä sekunnissa (Mb/s), joten se on looginen valinta yksiköksi. Vasteaika saatiin 

suoraan millisekunteina (ms), joka on parhaiten soveltuva yksikkö niiden vertailuun. 

Mittauksista jäi muutamia tuloksia saamatta. Syytä miksi mittausta ei saatu suoritettua, ei 

ole tiedossa. Alalinkkiä mitattaessa molemmista mittauksista jäi kolme tulosta saamatta. 

Ylälinkkiä mitattaessa dipoliantennien tapauksessa tuloksia puuttui kaksi ja suunta-an-

tennien tapauksessa peräti kahdeksan. Vasteaika-mittauksissa puuttuneita oli molem-

missa vain yksi. Mikäli tulos puuttui, jätettiin se pois keskiarvoista. 

4.1 Mittaustulosten keskiarvot ja niiden muutos 

Taulukoissa 1 ja 2 esitetään mittaustulosten keskiarvot ja niistä lasketettu erotus. Taulu-

koista käy myös ilmi paljonko keskiarvot kasvavat prosentteina. Muutokset on laskettu 

jakamalla erotukset dipoliantenneilla mitatuilla keskiarvoilla. Siirtonopeuksia verratta-

essa taulukossa 1, suurempi tulos on parempi. Taulukossa 2 sen sijaan vasteaika on sitä 

parempi, mitä pienempi tulos. Kaikissa siirtonopeuksia sisältävissä taulukoissa ja kuvaa-

jissa tulokset ovat yksikössä Mb/s. 

Taulukko 1. Mitattujen tiedonsiirtonopeuksien keskiarvot ja erotus. 
 

Alalinkki Ylälinkki 

Dipoliantennit (Mb/s) 12,52 2,91 

Suunta-antennit (Mb/s) 21,59 14,90 

Erotus (Mb/s) 9,07 12,00 

Kasvu (%) 72,50 412,81 
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Taulukko 2. Mitattujen vasteaikojen keskiarvot ja niiden erotus. 
 

Vasteaika 

Dipoliantennit, vasteaika (ms) 133,91 

Suunta-antennit, vasteaika (ms) 140,63 

Erotus (ms) 6,72 

Kasvu (%) 5,02 

 

 

Kuva 7. Mittaustulosten keskiarvot. 

 

Kuva 8. Mittaustulosten prosentuaalinen muutos. 

Kuvassa 7 on siirtonopeuksien eri mittauksien keskiarvot alalinkin ja ylälinkinsuuntaan, 

sekä mittauksien vasteaikojen keskiarvot. Näiden keskiarvojen prosentuaaliset muutokset 

on havainnollistettu kuvassa 8. 
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4.2 Mittaustulosten vaihtelu viikonpäivän ja kellonajan suhteen 

4.2.1 Tiedonsiirtonopeudet 

Mittausten tiedonsiirtonopeuksien keskiarvot on jaettu jokaiselle viikonpäivälle alalinkin 

tapauksessa kuvassa 9  ja ylälinkin tapauksessa kuvassa 10. Alalinkin tiedonsiirtonopeuk-

sissa oli pientä vaihtelua viikonpäivien välillä, mutta dipoli- ja suunta-antennien tehtyjen 

mittausten välillä ei ole havaittavaa korrelaatiota. Pienimmän ja suurimman keskiarvon 

välillä on noin 1,2-kertainen ero sekä dipolia- että suunta-antenneja käytettäessä. 

 

Kuva 9. Alalinkin tiedonsiirtonopeudet jaettuna viikonpäiville. 

 

Kuva 10. Ylälinkin tiedonsiirtonopeudet jaettuna viikonpäiville. 
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Kuva 11. Alalinkin tiedonsiirtonopeudet jaettuna vuorokauden tunneille. 

 

Kuva 12. Ylälinkin tiedonsiirtonopeudet jaettuna vuorokauden tunneille. 

Vuorokausitasolla keskiarvoja verratessa huomataan alalinkin siirtonopeuksia esittävässä 

kuvassa 11 selkeästi eroa illan ja aamuyön välillä. Dipoliantenneilla ja suunta-antenneilla 

korrelaatiota esiintyy yhtä lailla. Illan ja aamuyön ero on jopa kaksinkertainen. 

Kuvassa 12 on vastaavanlainen kuvaaja ylälinkille, kuin kuvassa 11 on alalinkille. Dipo-

liantenneilla ei ole selkeästi havaittavaa muutosta tiettyjen vuorokaudenaikojen välillä. 

Ylälinkin tiedonsiirtonopeuksissa suunta-antenneilla havaitaan vastaavanlaista korrelaa-

tiota, kuin alalinkissä. Pienimmän ja suurimman keskiarvon välillä on eroa noin 5 Mb/s, 

joka on noin 1,4-kertainen. 
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4.2.2 Vasteaika 

Vasteaikojen mittaustulosten keskiarvot on jaettu viikonpäiville kuvassa 13 ja vuorokau-

den tunneille kuvassa 14. Vasteaikojen keskiarvojen yksikkö on ms. 

 

Kuva 13. Vasteajat jaettuna viikonpäiville. 

 

Kuva 14. Vasteajat jaettuna vuorokauden tunneille. 

Kummassakaan ylläolevassa kuvaajassa ei havaita selkeää korrelaatiota viikonpäivän tai 

vuorokaudenajan suhteen.  Dipoliantennien ja suunta-antennien mittaustuloksien keskiar-

vojen pienimpien ja suurimpien arvojen erot ja vaihtelut ovat varsin suuria. Pienimmät 

arvot ovat noin 100 ms ja suurimmat noin 180 ms. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

ma ti ke to pe la su

m
s

Viikonpäivä

Dipoliantennit

Suunta-antennit

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

m
s

h

Dipoliantennit

Suunta-antennit



15 

4.3 Tulosten analysointi 

Tiedonsiirtonopeuksissa oli selkeätä kasvua, kun siirryttiin käyttämään suunta-antenneja. 

Parhaiten kasvu esiintyy kuvassa 8. Samasta kuvasta nähdään, että myös vasteaika kasvoi 

marginaalisesti. Tiedonsiirrossa alalinkin suuntaan kasvua tapahtui reilu 70 %:a ja ylälin-

kin suuntaan päälle 410 %:a. Yhteyden tiedonsiirtonopeuden viisinkertaistuminen on 

erittäin merkittävä kasvu ja lähes kaksinkertaistuminen myöskin huomattava. 

Vasteajassa ei tapahtunut parannusta. Saadut mittaustulokset olivat marginaalisesti huo-

nompia suunta-antenneilla, kuin dipoliantenneilla. Kasvu oli noin viisi prosenttia, mikä 

tarkoittaa, että paketteihin kesti suunta-antenneilla keskimäärin hieman pidempi aika 

saada vastaus. Ero on sen verran pieni, että monet muut tekijät ovat luultavasti asiaan 

vaikuttaneet käytettyjä antenneja enemmän. Näiden tulosten perusteella ei voida sanoa, 

että dipoliantennien tai suunta-antennien käytöllä olisi vaikutusta vasteaikaan. Vasteaiko-

jen keskiarvoissa on runsaasti hajontaa, eikä selkeätä korrelaatiota viikonpäivän tai kel-

lonajan suhteen ole. Vasteajan hajontaan vaikuttaa monta tekijää, kuten etenemisviive 

ilmassa ja johdossa, laitteiden prosessointiviiveet, sekä pakettien reititys. 

Viikonpäivien osalta tiedonsiirtonopeuden keskiarvoissa oli pientä vaihtelua. Johtuen 

siitä, että LTE:ssä solun resurssit jaetaan kaikkien käyttäjien kesken, muiden käyttäjien 

resurssitarpeet vaikuttavat myös saatuihin tuloksiin. Koska mittaukset dipoli- ja suunta-

antenneilla toteutettiin eri viikkoina, on mahdollista, että esimerkiksi jokin tapahtuma on 

vaikuttanut tuloksiin lisäämällä verkon käyttöä tiettynä ajankohtana. Selkein korrelaatio 

saatavilla olevasta tiedonsiirtonopeudesta on havaittavissa kuvassa 11, jossa esitetään tie-

donsiirtonopeuksien jakauma tunneittain alalinkissä. Resursseja on eniten tarjolla aamu-

yöstä, kun oletettavasti suurin osa muista käyttäjistä on nukkumassa. Vähiten resursseja 

taas on tarjolla illalla. Myös suunta-antenneja käyttäessä voidaan havaita sama ilmiö lie-

vempänä ylälinkissä. Tiedonsiirtonopeuksien kasvu ei vaikuta olevan merkittävästi riip-

puvainen viikonpäivästä tai kellonajasta. Parannusta tapahtuu keskiarvoissa tasaisesti. 
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5. YHTEENVETO 

Tässä työssä selvitettiin suunta-antennien vaikutusta haja-asutusalueella LTE-verkossa. 

Verrokkina käytettiin LTE-modeemin mukana tulleita dipoliantenneja. Molemmilla an-

tennityypeillä suoritettiin mittauksia kahden viikon ajan. 

Taulukko 3. Mittausten yhteenvetotaulukko. 

Aihe LTE-verkon mittaaminen 

Säädettävä suure Käytettävät antennit (dipoliantennit ja suunta-antennit) 

Mitatut suureet Alalinkin ja ylälinkin tiedonsiirtonopeus, sekä vasteaika 

Mittauslaitteisto Linux-tietokone 

Mittausohjelmat Linux-käyttöjärjestelmän yleiset ohjelmistot: Wget, Iperf ja Ping 

 

Tulosten perusteella voidaan sanoa, että suunta-antennit parantavat tiedonsiirtonopeuksia 

ja haja-asutusalueella hitaista yhteyksistä kärsivien saattaa olla kannattavaa sijoittaa 

suunta-antenneihin. Tulosten perusteella eri antennityyppien vaikutusta vasteaikaan ei 

voida todeta. Alalinkin tiedonsiirtonopeus kasvoi noin 70 prosenttia ja ylälinkin tiedon-

siirtonopeus noin 410 prosenttia. Tiedonsiirtonopeuksien mittaustulosten keskiarvot, kes-

kiarvojen erotukset ja kasvuprosentit löytyvät taulukosta 1. 
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