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Symbolit ja lyhenteet

Symbolit
A, B, ..G apumuuttujat Hatan mallissa [dB]
Arx,dB vastaanottimen häviöt [dB]
Atx,dB lähettimen häviöt [dB]
c valon nopeus tyhjössä ≈ 3 × 108 [m/s]
C normalisointikerroin [1]
d etäisyys [m]
dGR etäisyys maaheijastuksen kautta [m]
dLOS etäisyys näköyhteysreittiä pitkin [m]
dref referenssietäisyys [m]
E(x, y) paikannusfunktio, DPD [1]
E ′(x, y) normalisoimaton paikannusfunktio, DPD [1]
f taajuus [Hz]
F apumuuttuja, DPD [1]
Grx vastaanottoantennin vahvistus [dBi]
Gtx lähetysantennin vahvistus [dBi]
hrx vastaanottoantennin korkeus [m]
htx lähetysantennin korkeus [m]
i, j, k, ..., n indeksointi [1]
j imaginääriyksikkö j
k aaltoluku [1/m]
LdB(d) etäisyyden d funktiona kasvava vaimennus [dB]
L̄dB mallinnettu vaimennus [dB]
N vastaanottimien lukumäärä [1]
Prx,dB vastaanotettu teho [dB]
Ptx,dB lähetysteho [dB]
Pij vastaanotettujen tehojen i ja j erotus [dB]
P̄ij(x, y) mallinnettujen tehojen i ja j erotus [dB]
Q(x, y) paikannusfunktio, NLLS [1]
r säde tai muu käyrä [1]
rx vastaanotin
s positiivinen reaaliluku [1]
tx lähetin
x x-koordinaatti [1]
y y-koordinaatti [1]
α etenemiseksponentti [1]
θ kulma [rad]
λ aallonpituus [m]
π pii, matemaattinen vakio [1]
σ keskihajonta [dB]
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Lyhenteet
AOA Angle Of Arrival
COST (European) COoperation in Science and Technology
CRC Communications Research Centre (Canada)
DPD Discrete Propability Density method
FDOA Frequency Difference Of Arrival
FOA Frequency Of Arrival
GR Ground Reflection
ID Intersectino Density
ITU International Telecommunication Union
LOS Line Of Sight
NLLS Non Linear Least Squares
PDOA Power Difference Of Arrival
POA Power Of Arrival
RSS Received Signal Strength
RSSD Received Signal Strength Difference
TDOA Time Difference Of Arrival
TOA Time Of Arrival
UHF Ultra High Frequency
VHF Very High Frequency

Suomi-englanti-sanasto
Kolmiomittaus Triangulation)
Maanpäällinen Terrestrial
Multilateraatio Multilateration
Potenssilakimalli Power law model
Radiomäärittäminen Radiodetermination
Radionavigointi Radionavigation
Radiopaikantaminen Radiolocation
Säteenseuranta Ray tracing
Trilateraatio Trilateration (true range multilateration)
Vapaan tilan vaimennus Free space path loss
Vastaanotettu signaalin voimakkuus Received Signal Strength
Saapumisaika Time of arrival
Saapumisaikaero Time difference of arrival
Saapunut taajuus Frequency of arrival
Saapunut teho Power of arrival
Saapuneiden taajuuksien erotus Frequency difference of arrival
Saapuneiden tehojen erotus Power difference of arrival
Tulokulma Angle of arrival
Yhteistyöhaluinen lähetin Cooperative emitter
Yhteistyöhaluton lähetin Non-cooperative emitter
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1 Johdanto
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilla on pääkaupunkiseudulla kiinteästi asennet-
tu vastaanotinjärjestelmä, joka soveltuu radiolähetteiden PDOA-paikantamiseen (en.
power difference of arrival, PDOA) eli paikantamiseen saapuneiden tehojen erotuk-
sen avulla. Järjestelmä koostuu kuudesta korkeisiin rakenteisiin sijoitetusta laaja-
kaistaisesta vastaanottimesta ja yhdestä ohjausyksiköstä. Järjestelmää käytetään
havainnoimaan ja paikantamaan karkeasti radiohäiriöitä ja luvattomia lähettimiä
ennen liikkuvalla kalustolla tehtäviä tarkempia mittauksia. Työn tavoitteena on
parantaa järjestelmän paikannustarkkuutta selvittämällä sopivimmat radioaaltojen
etenemismallit ja tehdä järjestelmän ulkopuolisilla työkaluilla vertaileva tutkimus eri
paikannusalgoritmeista.

Kirjallisuuskatsauksessa esitellään yleiskatsaus radiopaikantamiseen ja erilaisia
PDOA-paikannusalgoritmeja sekä radioaaltojen etenemismalleja, joita yleisesti käy-
tetään VHF- ja UHF-taajuusalueilla maanpällisen yhteyden laskennalliseen mallinta-
miseen. PDOA-algoritmit on valittu edustamaan eri tyyppisiä lähtökohtia paikanta-
miseen. Radioaaltojen etenemismallit on valittu sillä perusteella, että ne soveltuvat
mittauksissa käytettävään maanpäälliseen lähetykseen ja kaupunkiympäristöön.

Soveltavassa osuudessa selvitetään mitattuihin etenemisvaimennuksiin vertai-
lemalla soveltumimmat etenemismallit sekä eri paikannusalgoritmeilla tehtävien
paikannusten tarkkuus. Soveltavan osuuden perusta on itse tuotetun signaalin voi-
makkuuden mittaaminen kaikilla järjestelmän kuudella vastaanottimella. Mitatut
signaalin voimakkuudet toimivat vertailukohtana teoreettisille malleille ja pohjatieto-
na paikannuksille. Mittauksissa käytetään lähetintä kuudessa eri sijainnissa neljällä
eri taajuudella (161,500 MHz, 427,950 MHz, 922,000 MHz ja 1804,900 MHz), jotta
otanta kattaa melko laajasti pääkaupunkiseudun sekä VHF- ja UHF-taajuusalueet.
Kaiken kaikkiaan mittauksia on siis 4 ∗ 6 ∗ 6 = 144 kpl ja niistä tehtäviä paikannuksia
4 ∗ 6 = 24 kpl.
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2 Radioaaltojen etenemismallit
Tässä osiossa esitellään soveltavassa osiossa (osio 4) käytettävät radioaaltojen ete-
nemismallit sekä mallien taustalla vaikuttavat fyysiset ilmiöt. Mallit on jaoteltu
niiden luonteiden perusteilla säteenseurantamalleihin ja empiirisiin etenemismalleihin.
Mallit on valittu sillä perusteella, että ne soveltuvat työn mittausolosuhteisiin eli
keskeisimpinä reunaehtoina ovat toiminta:

– VHF- ja UHF- taajuusalueilla

– kaukokentässä

– kaupunkiympäristössä/rakennetulla alueella

– käytettävällä antennien korkeuksilla (htx noin 10 m ja hrx 30–100 m maasta).

PDOA-paikantamisen yhteydessä käytetään linkkibudjetin esitykseen lähes yksino-
maan desibeliasteikkoa. Tässä työssä käytetään alaindeksiä "dB"erottamaan desibe-
liasteikon muuttujat lineaarisen asteikon muuttujista.

Radioaaltojen etenemisen mallintaminen todella tarkasti on hankalaa. Esimerkiksi
empiirisillä malleilla oikein käytettynä ja ympäristöön kalibroituna voidaan päästä ±5
dB:n tarkkuuteen ja ympäristöön huonosti sovellettuna ±(15...20) dB:n tarkkuuteen
[1, s. 28]. Mahdollisimman tarkan, mutta kompromissina kuitenkin kohtuullisen pienen
laskennan vaativan mallin käyttäminen on suotavaa, sillä PDOA-paikantamisessa
paikannustarkkuus riippuu myös etenemismallin tarkkuudesta [2].

Tämän työn kontekstissa radioaallot etenevät vain homogeenisessa väliaineessa,
ilmassa, jonka aalto-opillista käyttäytymistä VHF- ja UHF-taajuusalueilla voidaan
approksimoida tyhjiönä [3, s. 4]. Niinpä aalto-opin perusyhtälössä [4, s. 9–11]

c = λf (1)

käytetään aallon etenemisnopeutena c aina valonnopeutta c ≈ 3 ∗ 108 m/s. Yhtälössä
f on taajuus ja λ aallonpituus.

2.1 Säteenseurantamallit
Säteenseuranta (en. ray tracing) tarkoittaa radioaallon etenemisen kartoittamista
tarkkoja yksittäisiä fyysisiä reittejä pitkin [5, s. 30–36]. Säteenseurannan edellytyksenä
on jonkunlainen malli etenemisympäristöstä kuten kartta-aineisto, joka sisältää
korkeuskäyrät, rakennusten korkeudet, kasvillisuuden korkeudet ja vesistöt. Mallilla
pystyy arvioimaan eri häipymisen muotojen eli etenemisvaimennuksen (en. path loss),
varjostushäipymisen (en. shadow fading) ja monitiehäipymisen (en. multipath fading)
vaikutukset tapauskohtaisesti [6, s. 18–24]. Tämä parantaa tarkkuutta merkittävästi
empiiristen mallien tilastollisiin keskiarvoihin nähden. Kääntöpuolena säteenseuranta
on huomattavasi monimutkaisempi prosessi kuin yleisempien empiiristen mallien
käyttäminen vaimennuksen ennusteena [7, s. 177].
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PDOA-paikantamisessa säteenseuranta on harvinaisempaa kuin empiiristen mal-
lien käyttö [8]. Säteenseurannan monimutkaisuus voi tehdä muihin paikantami-
setekniikoihin kuten TDOA:han nähden laskennallisesti hyvin kevyestä PDOA-
paikantamisesta jopa laskennallisesti raskaampaa. Staattisessa tilanteessa, jossa
vastaanottimet ovat pitkiä aikoja paikallaan, kuten tässä työssä säteenseurannan
suurempi laskennallinen vaatimus ei muodostu esteeksi, koska vaimmennuksen mal-
linnus voidaan laskea haluttuihin pisteisiin etukäteen ja taulukoida. Tässä työssä
paikannukseen käytttävälle alueelle on saatavilla laserkeilaukseen perustuva maaston
korkeuskartta, jonka avulla lasketaan säteenseurantamallien etenemisennusteet.

Tässä työssä käytetään säteenseurantamalleista vapaan tilan vaimennusta, ITU-
R 1812:ta sekä CRC-Predictiä. Lisäksi mallien taustalla vaikuttavat tärkeimmät
radioaallon etenemismekanismit on esitelty tässä osiossa, sillä mekanismeilla on
olennainen vaikutus etenemismallien virheiden arvioinnissa.

2.1.1 Vapaan tilan vaimennus

Vapaan tilan vaimennus (en. free space path loss) on yksinkertaisin radioaaltojen
etenemismalli [9, s. 344–345]. Vapaan tilan vaimennuksessä oletetaan kaiken vaime-
nemisen johtuvan pelkästään siitä, että aaltorintama leviää Huygensin periaatteen
mukaisesti etäisyyden funktiona isommalle pallopinnalle, mistä seuraa tehotiheyden
[W/m2] vaimeneminen etäisyyden toisen potenssin funktiona. Desibelimuotoisen
vapaan tilan vaimennuksen kaavassa

LdB(d) = 20 log10(
4πd

λ
), (2)

LdB(d) on vaimennus, d etäisyys ja λ aallonpituus.
Vapaan tilan vaimennus edellyttää nimensä mukaisesti vapaata tilaa lähetin- ja

vastaanotinantennien välisellä suoralla näköyhteysreitillä, minkä lisäksi koko fres-
nelin 1. ellipsoidin tulee olla vapaa, jotta kaava pätee [4, s. 188–190]. Vapaan tilan
vaimennus perustuu siis fysikaaliseen ilmiöön vain reunaehtojen toteutuessa, mutta
sitä käytetään tässä työssä myös yleisemmin osana potenssilakimallia. Vapaan tilan
vaimennus vastaa osiossa 2.2.1 esiteltyä potenssilakimallia etenemiseksponentilla
α = 2.

2.1.2 CRC-Predict

CRC-Predict on kanadalaisen Communications Research Centren (CRC) kehittämä
radioaaltojen etenemismalli, joka huomioi eri laskentavaiheissa useita radioaaltojen
etenemismekanismeja [10]. Malli kattaa elementtejä taipumisesta (tärkein), maa-
heijastuksesta ja kasvillisuuden vaikutuksesta. Mallille ei ole absoluuttisia ylä- ja
alarajataajuuksia, mutta parhaiten se soveltuu VHF- ja UHF-taajuusalueille, sillä
korkeammilla taajuuksilla olennaisia sateen huomioivia termejä ja matalammilla
taajuuksilla olennaisia ionosfääriheijastuksen termejä siinä ei ole. Malli eroaa monista
muista etenemismalleista sen vaiheittaisen algoritmim ansiosta [11]. Algoritmissa
eteneminen kuhunkin suuntaan lähettimestä lasketaan määrämatkojen välein aallon
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amplitudi ja vaihe eri korkeuksilla hyödyntäen muun muassa Hyugensin periaatetta
taipumisessa ja maaheijastusta monitie-etenemisessä.

Kompleksisuuden vuoksi CRC-predict mallia ei ole mielekästä käyttää manuaali-
sesti etenemisvaimennusten laskemiseen, vaan käytännössä aina laskenta tehdään
simulaattorilla. Tässä työssä mallia käytetään Chirplus_BC-ohjelmalla [12], josta
lasketut vaimennukset viedään Matlabiin [13] tietojen jatkokäsittelyä varten.

2.1.3 ITU-R 1812

ITU-R 1812 on Kansainvälisen televiestintäliiton laatima suositus radioaaltojen etene-
misen mallintamiseen pisteestä alueeseen VHF- ja UHF-taajuusalueilla maanpinnan
läheisyydessä [14]. Malli on monivaiheinen ja laskennallisesti kompleksinen. Se pitää
sisällään elementtejä muun muassa näköyhteysreitistä, taipumisesta, troposfäärisiron-
nasta, heijastuksista ja kasvillisuuden vaikutuksesta, joista tämän työn kontekstissa
tärkein komponentti on taipuminen maaston esteiden taakse.

Kompleksisuuden vuoksi ITU-R 1812 mallia ei ole mielekästä käyttää manuaali-
sesti etenemisvaimennusten laskemiseen, vaan käytännössä aina laskenta tehdään
simulaattorilla. Tässä työssä mallia käytetään Chirplus_BC-ohjelmalla [12], josta
lasketut vaimennukset viedään Matlabiin [13] tietojen jatkokäsittelyä varten.

2.1.4 Heijastus ja monitiehäipyminen

Heijastus (en. reflection) on olennainen radioaallon etenemismekanismi varsinkin
aiheuttamaan monitiehäipymistä [4, s. 190–194]. Heijastusten (ja/tai muiden moni-
teiden) ansiosta sama signaali saapuu eri viivästyksillä vastaanottimeen ja interferoi
konstruktiivisesti ja destruktiivisesti. Varsinkin tässä työssä, jossa mittaukset tehdään
pystypolarisaatiolla, maaheijastus ja monitiehäipyminen ovat olennaisia tekijöitä
selittämään mitattujen vaimennusten suuria variansseja.

Mikään heijastusmalli yksinään ei ole käytännöllinen etenemisvaimennuksen
laskentaan, sillä muun muassa esteiden taakse etemistä varten tarvitaan lisäksi
jokin taipumis- tai läpäisymalli. Pelkällä heijastusmallilla nämä alueet jäisivät täysin
katveeseen tai este huomioimatta, mitkä molemmat olisivat suuria virhelähteitä. CRC-
Predict ja ITU-R 1812 pitävät sisällään heijastuskomponentin [10] [14]. CRC-Predict
huomioi myös monitie-etenemisen.

Eräs yksinkertainen monitie-etenemistä kuvaava malli on maaheijastusmalli [6, s.
96–97] (en. ground reflection model tai 2-ray model), jossa lasketaan vastaanottimeen
näköyhteysreittiä saapuvan aallon ja maaheijastuksen kautta saapuvan aallon inter-
ferenssi vapaantilan vaimennuksessa. Maaheijastusmallilla on vaimennus lasketaan
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kaavalla

LdB(d) = 20 log10(
4π

λ
) + 20 log(| dLOSdGR

dGRe−jkdLOS + ΓdLOSe−jkdGR
|)

k = 2π

λ

dLOS =
√

d2 + (htx − hrx)2

dGR =
√

d2 + (htx + hrx)2,

(3)

missä d on etäisyyden vaakakomponentti, dLOS on etäisyys näköyhteysreittiä pitkin
(en. line-of-sight, LOS), dGR etäisyys maahjeijastuksen kautta (en. ground reflection,
GR), k aaltoluku ja Γ maan heijastuskerroin. Yhtälöstä voi huomata radioaallon
häipyvän hyvin voimakkaasti, jos jälkimmäisessä termissä nimittäjän termit kumoavat
toisensa sopivilla kokonaisetäisyyksillä, mikä vastaa destruktiivista interferenssiä.
Vastaavasti nimittäjän termit voivat summautua konstruktiivisesti, jolloin vaimennus
on pienempi kuin vapaassa tilassa.

Maaheijastukseksi voidaan laskea heijastus mistä tahansa vaakapinnasta (myös
talot ja metsät), joka on suoraan näköyhteysreitin alapuolella [5, s. 34–35]. Tämä
rajaus voi rajata tarkkuutta varinkin kaupunkialueella talojen välisissä katukuilussa,
joissa pystypinnoista tulee moninkertainen määrä heijastuksia.

2.1.5 Sironta

Sironta (en. scattering) voi tarkoittaa radioaallon etenemisessä kahta ilmiötä: hiuk-
kasesta tai pinnasta siroamista.

Hiukkasesta siroaminen tarkoittaa aallonpituuteen nähden pienistä kappaleista
tai hiukkasista hajalleen heijastuvaa (eli siroavaa) etenemismekanismia [4, s. 194–196].
Tämä mekanismi ei kuitenkaan ole tämän työn kontekstissa olennainen (VHF- ja
UHF-taajuusalueilla korkeintaan kymmenien kilometrien yhteysväleillä lähellä maan-
pintaa), sillä sironta on merkittävä mekanismi muodostamaan satojen tai tuhansien
kilometrien yhteyksiä näillä taajuusalueilla. Se ei myöskään tuo olennaisia vaimen-
nuksia, koska lähellä maan pintaa ilmassa ei ole sironnan edellyttämiä olosuhteita eli
aalto-opillisia epäjatkuvuuksia kuten sääilmiöt ovat ylempänä troposfäärissä.

Pinnasta siroaminen tarkoittaa heijastusta aallonpituuteen nähden karkeasta
pinnasta muihin kuin sileälle pinnalle heijastuslain osoittamiin suuntiin [3, s. 32].
Radioaalto siroaa tällöin materiaalin karkeudesta riippuvan jakauman mukaisesti
eri suuntiin. Työn kontekstissa karkeasta pinnasta kuten kasvillisuudesta sironta on
relevantti komponentti aiheuttamaan monitiehäipymistä. Karkeita pintoja on tyypil-
lisesti yhteysvälillä merkittävä määrä eri kokoisia, eri heijastuskertoimisia sekä eri
heijastuskulmia ja niiden manuaalinen huomioiminen säteenseurannalla on hyvin työ-
lästä. Sirontaa karkeista pinnoista ei siis mallinneta tässä työssä millään yksittäisellä
mallilla, mutta CRC-Predict ja ITU-R 1812 pitävät sisällään heijastuskomponentin
karkeasta pinnasta kuten kasvillisuudesta [10] [14].
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2.1.6 Taipuminen

Taipuminen (en. diffraction) tarkoittaa radioaallon etenistä Huygensin periaatteen
mukaisesti kappaleiden taakse, minne ei ole suoraa näköyhteyttä [4, s. 189–190].
Taipuminen on tämän työn kontekstissa erittäin tärkeä radioaaltojen etenemismeka-
nismi, sillä kaupunkialueella VHF- ja UHF-taajuuksilla talojen taakse etenevän aallon
dominoiva etenemismekanismi on usein katonharjalta taipuminen [15, s. 174–175].

Tässä työssä taipumisen mallintamiseen käytetään CRC-Predict ja ITU-R 1812
etenemismalleja, jotka on luotu erityisesti mallintamaan esteiden taakse taittuvaa
radioaaltoa [10] [14].

2.2 Empiiriset etenemismallit
Empiiriset etenemismallit radioaaltojen etenemiseen ovat mittauksista johdettuja
yleistyksiä [1, s. 25–28]. Empiirisillä malleilla kuvataan signaalitietä (reunaehtojen
puitteessa) homogeenisenä väliaineena ottamatta kantaa tarkkaan fyysiseen ympä-
ristöön. Malleilla vaimennuksen määrittelevät muutamat yksinkertaiset parametrit
kuten lähettimen ja vastaanottimen välinen etäisyys d, antennien korkeudet htx ja
hrx sekä taajuus f , mutta ei yksityiskohtaista tietoa maastosta.

Empiirisillä etenemismalleilla ei päästä samaan tarkkuuteen kahden pisteen
välisen yhteyden (en. point-to-point) mallintamisessa kuin säteenseurannalla [15,
s. 164]. Niiden etuna on kuitenkin merkittävästi helpompi laskutoimitus käyttää
kuin säteenseurantamalleilla. Homogeenisen ympäristön olettamisen seurauksena
ne soveltuvat varsinkin kuuluvuusalueen (en. point-to-area) ennustamiseen kevyellä
laskutoimituksella.

Tässä työssä käytetään empiirisistä etenemismalleista potenssilakimallia ja Hatan
mallia.

2.2.1 Potenssilakimalli

Maanpäälliseen (en. terrestrial) radioaaltojen etenemiseen vapaan tilan vaimen-
nuksen malli on usein ylioptimistinen. On todettu empiirisesti [15, s. 164–165] ja
säteenseurannan avulla [5, s. 31–34], että vapaan tilan vaimennuksesta johdettu
potenssilakimalli (en. power law model tai log-distance path loss model)

LdB(d) = 10α log10(
4πd

λ
) (4)

vastaa paremmin todellisuutta kalibroimalla etenemiseksponentti α kulloiseenkin
tilanteeseen sopivaksi. Tyypillisesti maanpäällisillä yhteyksillä kaupunkiympäris-
tössä käytetään eksponenttia α ∈ [2...6] riippuen useista tekijöistä kuten taajuu-
desta, maastosta ja antennien korkeuksista [16]. Fysikaalisesti eksponentti voi olla
jopa alle 2 sopivassa suljetussa ympäristössä kuten aaltoputkessa [4, s. 40–45], tai
monitie-etenemisen konstruktiivisessä interferensissä, mutta kumpaakaan ei voi pi-
tää realisisena oletuksena keskimääräiselle vaimenemiselle tämän työn kontekstissa.
Kalibroidun potenssilakimallin tarkkuutta voidaan kuvata normaalijakautuneeksi
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keskihajonnalla σ ∈ [1, 5...16] dB [16]. Tässä työssä potenssilakimallia käytetään
etenemiseksponenteilla α = 2, 3 ja 4.

Toisinaan vastaavassa yleistävässä mallissa käytetään kahta eksponenttia: α = 2
alkumatkalla, mikä vastaa vapaan tilan vaimennusta, sekä α ≈ 4 loppumatkalla, mi-
kä kuvastaa monitie-etenemisen vaikutusta vain pitkillä matkoilla, joilla sen vaikutus
muuttuu satunnaisesta järjestelmälliseksi lisävaimennukseksi [5, s. 31–34]. Potenssila-
kimalliin voi vaihtoehtona kahdelle eri eksponentille sisällyttää etenemiseksponentin
lisäksi myös vakiotermin K, joka vastaa alkumatkan pientä eksponenttia [15, s.
164–165]. PDOA-paikantamisessa etenemismallien vakiotermit supistuvat pois ja
siksi tässä työssä sitä ei ole käytössä. Kaiken kaikkiaan potenssilakimalli on melko
hajanaisesti määritelty ja se jättää käyttäjälle varaa soveltaa.

2.2.2 Hatan malli ja COST 231 laajennus

Hatan malli (myös Okumuran-Hatan malli) on empiirinen radioaaltojen etenemismalli,
jolla kuvataan vaimennusta maanpäällisissä yhteyksissä VHF- ja UHF-taajuusalueilla
[1, s. 26–28]. Se perustuu suureen määrään mittausdataa radioaaltojen etenemisestä
erilaisissa rakennetuissa ympäristössä Tokiossa. Hatan-mallista joskus käytettävä
nimi Okumuran-Hatan malli alleviivaa sitä, että se on Hatan kaavamuotoinen esitys
tai jatkokehitystä Okumuran mallin graafisille etenemisennusteille. Hatan mallin
vaimennus vastaa mittattua mediaanivaimennusta tietyntyyppisellä radiotiellä ja mal-
lilla on 10-14 desibelin keskihajonta verrattuna mallin tekemisen mittausaineistoon
[5, s. 41].

COST 231 laajennus (myös COST 231 malli) jatkaa Hatan mallin käyttökelpoista
taajuusaluetta 1,5:stä gigahertsistä kahteen gigahertsiin asti [7, s. 178]. Laajennetun
Hatan mallin käytön reunaehdot ovat:

– taajuus: 150 MHz < f < 2000 MHz

– tukiaseman aseman antennin korkeus 30 m < htx < 200 m

– liikkuvan aseman antennin korkeus 1 m < hrx < 10 m

– lähettimen ja vastaanottimen etäisyys 1 km < d < 20 km.

Hatan mallissa käytetään normaalisti nimityksiä tukiasema (en. base station) ja
liikkuva asema (en. mobile). Tämän työn kontekstissa käytetään mallin tukiasemasta
nimeä vastaanotin ja liikkuvasta asemasta nimeä lähetin, koska yhteydet ovat tässä
työssä aina tähän suuntaan. Tällä ei ole vaikutusta mallin antamiin ennusteisiin, sillä
radiotie on resiprookkinen [15, s. 91] eli mallia voidaan käyttää kumpaan suuntaan
tahansa. Tässä työssä Hatan mallin ympäristöistä käytetään suomeksi nimiä suuri
kaupunki (en. large city), kaupunki (en. city), esikaupunki (en. suburban) ja maaseutu
(en. rural). Kaupungista ja suuresta kaupungista käytetään yhteisnimitystä urbaani
(en. urban). Osittain lausuttu Hatan malli COST 231 laajennuksella eri ympäristöihin
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[5, s. 40–41] on esitetty kaavassa

LdB(d) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

A + B log10(d) − E, urbaani, f ≤ 1500 MHz
F + B log10(d) − E + G, urbaani, f > 1500 MHz
A + B log10(d) − C − E, esikaupunki, f ≤ 1500 MHz
F + B log10(d) − C − E + G, esikaupunki, f > 1500 MHz
A + B log10(d) − D − E, maaseutu, f ≤ 1500 MHz
F + B log10(d) − D − E + G, maaseutu, f > 1500 MHz

(5)

jota täydennetään kaavoilla

A = 69,55 + 26,16 log10(f) − 13,82 log10(hrx)
B = 44,9 − 6,55 log10(hrx)
C = 2[log10(f/28)]2 + 5,4
D = 4,78[log10(f)]2 − 18,33 log10(f) + 40,94

E =

⎧⎪⎨⎪⎩
3,2[log10(11,75htx)]2 − 4,97, suuri kaupunki, f ≥ 300 MHz
8,29[log10(1,54htx)]2 − 1,1, suuri kaupunki, f < 300 MHz
[1,1 log10(f) − 0,7]htx − 1,56 log10(f) + 0,8, muut ympäristöt

F = 46,3 + 33,9 log10(f) − 13,82 log10(hrx)

G =
{

3, suuri kaupunki
0, muut ympäristöt.

(6)

Kaavoihin syötetään taajuus f megahertseinä, etäisyys d kilometreinä ja antennien
korkeudet hrx sekä htx metreinä.

Hatan malli muistuttaa täsmällisemmin määriteltyä potenssilakimallia, jossa
etenemiseksponentille (potenssilakimallissa α, Hatan mallissa B) on perusteena vas-
taanottoantennin korkeus maanpinnasta. Hatan mallissa on myös useita vakiotermejä,
jotka on määritelty täsmällisesti muiden yksinkertaisten parametrien avulla.
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3 Radiopaikantamistekniikat
Tässä osiossa esitellään yleisellä tasolla muutamia radiopaikantamistekniikoita sekä
yksityiskohtaisemmin PDOA-paikantaminen eri algoritmeineen. Työssä käsitellään
lähettimien paikantamista kaksiulotteisessa avaruudessa, koska maanpäällisillä lähet-
timillä korkeustekijä on hyvin pieni komponentti kokonaisetäisyydessä.

Kansainvälinen televiestintäliitto (International Telecommunication Union, ITU)
on määritellyt radiomäärittämisen (en. radiodetermination) olevan kappaleen paikan,
nopeuden ja/tai muiden ominaisuuksien määrittämistä tai niihin liittyvien ominai-
suuksien määrittämistä hyödyntämällä radioaaltojen etenemisen ominaisuuksia [17,
osa 1, s. 7]. Radiomäärittäminen jakautuu käyttötarkoituksen mukaan radionavigoin-
tiin (en. radionavigation) ja radiopaikantamiseen (en. radiolocation) sen mukaan,
käytetäänkö sitä navigointiin vai ei. Teknisesti ratkaiseva ero käyttötarkoituksien
välillä on, määritetäänkö vastaanottimen omaa sijaintia (navigointi) vai signaaliläh-
teiden eli lähettimien tai heijastavien kappaleiden sijaintia (paikantaminen). Vaikka
tässä työssä käsiteltäviä samoja radiopaikannustekniikoita voi käyttää myös ra-
dionavigointiin sopivilla reunaehdoilla, nimitetään niitä tämän työn kontekstissa
pelkästään radiopaikantamistekniikoiksi.

Radiopaikantamistekniikoissa hyödynnetään tietoa vastaanottimeen saapuneen
signaalin voimakkuudesta, saapumisajasta ja/tai taajuudesta [18]. Paikantamistek-
niikka voi hyödyntää signaalin mitattavan suureen absoluuttista arvoa etäisyyden
määrittämiseen, jolloin tekniikka vastaa trilateraatiota (en. trilateration tai true
range multilateration), tai suhteellista arvoa, jolloin tekniikka vastaa multilateraa-
tiota (en. multilateration) [19]. Vastaavasti signaalista mitattavilla suhteellisilla tai
absoluuttisilla arvoilla voi määrittää signaalin tulosuuntaa eli tehdä kolmiomittausta
(en. triangulation).

Paikantamistekniikoita voidaan luokitella usealla tavalla. Mitattavien suureiden
perusteella tehty luokittelu on havainnollistettu seuraavassa kuvaajassa

Paikantamistekniikat

Tehoon perustuvat

POA PDOA AOA

Aikaan perustuvat

TOA TDOA AOA

Taajuuteen perustuvat

FOA FDOA AOA

Kuva 1: Radiopaikantamistekniikoiden jaottelu mitattavan suureen perusteella.

ja paikannusgometrian perusteella tehty luokittelu on havainnollistettu seuraavassa
kuvaajassa.
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Paikantamistekniikat

Trilateraatio

POA TOA FOA

Multilateraatio

PDOA FDOA TDOA

Kolmiomittaus

AOA .

Kuva 2: Radiopaikantamistekniikoiden jaottelu paikannusgeometrian perusteella.

Kuvaajissa käytetyt lyhenteet paikannusmenetelmistä on avattu seuraavalla listalla
ja jokaisesta tekniikasta on myös oma lukunsa välillä 3.1 - 3.7. Tekniikoista käytetään
asiayhteydestä riippuen hyvinkin kirjavia nimityksiä, mutta tässä työssä ne on nimetty
johdonmukaisella käytännöllä suomeksi ja englanniksi.

– AOA (angle of arrival) = tulokulma

– FDOA (frequency difference of arrival) = saapuneiden taajuuksien erotus

– FOA (frequency of arrival) = saapunut taajuus

– PDOA (power difference of arrival) = saapuneiden tehojen erotus

– POA (power of arrival) = saapunut teho

– TDOA (time difference of arrival) = saapumisaikaero

– TOA (time of arrival) = saapumisaika

Trilateraation paikannustekniikoissa määritetään saapuneen signaalin ominai-
suuksista suoraan lähettimen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä [20, s. 18–22].
Kaksiulotteisessa avaruudessa pistemäiseen paikannustulokseen tarvitaan vähintään
kaksi vastaanotinta. Vastaanottimilla rxi ja rxj signaalista mitattavasta suureis-
ta teho tai aika voidaan johtaa lähettimen sijaitsevan vastaanottimista katsottuna
vakioetäisyyksillä ri ja rj eli ympyräyhtälöillä

r2
i = (xtx − xi)2 + (ytx − yi)2

r2
j = (xtx − xj)2 + (ytx − yj)2.

(7)

Tätä yhtälöä käytetään usein saapuneen tehon ja saapumisajan yhteydessä. Saapu-
neesta taajuudesta johdetun trilateraation geometria voi olla hyvin toisenlainen eikä
edellinen kuvaus ota kantaa siihen. Yhtälöissä x ja y alaindekseillä i, j kuvaavat vas-
taanottimien tunnettuja koordinaatteja sekä alaindeksillä tx ne kuvavat lähettimen
koordinaatteja, jotka voidaan ratkaista yhtälöistä. Ideaalissa tilanteessa ympyrät leik-
kaavat tasan yhdessä pisteessä, joka on trilateraation paikannustulos. Epäideaalissa
tilanteessa ympyrät eivät leikkaa toisiaan lainkaan tai leikkaavat kahdessa pisteessä.
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Tällöin yhtälöillä ei ole yhtä analyyttistä ratkaisua ja tarvitaan jokin paikannusalgo-
ritmi kiertämään yhtälön ratkaiseminen [21]. Algoritmista riippuen paikannustulos
voi olla esimerkiksi kaksi tasavahvaa arviota tai ei paikannusta lainkaan.

Kolmella vastaanottimella trilateraation kaksiulotteinen paikannusgeometria on
esitetty seuraavassa kuvassa. Kuvassa vastaanottimet rxi, rxj ja rxk ovat määrittäneet
lähettimen tx sijaitsevan säteen ri, rj ja rk etäisyydellä vastaanottimista. Kuva vastaa
ideaalia paikannustarkkuutta, sillä kaikki säteet leikkaavat lähettimen todellisessa
sijainnissa eli paikannustulos osuu myös siihen.

Kuva 3: Trilateraation geometria

Trialteraatio edellyttää signaalista mitattavan suureen (teho, aika, taajuus) abso-
luuttisen arvon tietämistä lähetyshetkellä [22]. Käytännössä trilateraatio siis soveltuu
ainoastaan yhteistyöhaluisten lähettimien (en. cooperative emitter) paikantamiseen.

Multilateraation paikannustekniikoissa määritetään saapuneen signaalin omi-
naisuuksista lähettimen suhteellista etäisyyttä kahteen vastaanottimeen [20, s. 162–
166]. Kaksiulotteisessa avaruudessa paikannustulokseen tarvitaan vähintään kolme
vastaanotinta. Multilateraation keskiössä on vastaanottimiin saapuneista signaaleista
mitattavien suureiden lukuarvojen vertailu eri vastaanottimien kesken. Lukuarvot
vähennetään pareittain toisistaan, jolloin lähettimestä riippuvat absoluuttiset lähetys-
hetken arvot supistuvat pois, mikä todistetaan osiossa 3.2. Riippuen vähennyslaskussa
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käytettävästä asteikosta, lineaarinen tai logaritminen, mitattavista suureista voidaan
määrittää lähettimen sijaitsevan hyperbelillä (lineaarinen asteikko) tai ympyrällä
(logaritminen asteikko). Hyperbelin kaikkien pisteiden ja vastaanottimien välisten
etäisyyksien erotus on vakio ja ympyrän kaikkien pisteiden ja vastaanottimien vä-
listen etäisyyksien suhde on vakio. Logaritmisella asteikolla tehty vähennys vastaa
lineaarilla asteikolla tehtävää jakolaskua ja siksi siitä seuraa etäisyyksien suhde
eikä erotus. Multilateraatiossa yhden vastaanotinparin tuottamien yhtälöiden mää-
rä on N(N − 1)/2, jossa N on vastaaottimien määrä, ja yhtälöistä lineaarisesti
riippumattomia on N kappaletta [8].

Kun kaksiulotteisessa avaruudessa käytetään lineaarisen asteikon multilateraatio-
ta, vastaanottimilla rxi, rxj ja rxk signaalista mitattavasta suureista teho, taajuus
tai aika voidaan johtaa lähettimen sijaitsevan hyperbeleillä

rij =
√

(xtx − xi)2 + (ytx − yi)2 −
√

(xtx − xj)2 + (ytx − yj)2

rik =
√

(xtx − xi)2 + (ytx − yi)2 −
√

(xtx − xk)2 + (ytx − yk)2

rjk =
√

(xtx − xj)2 + (ytx − yj)2 −
√

(xtx − xk)2 + (ytx − yk)2,

(8)

joilta etäisyyksien erotus sen vastaanottimien sijainteihin on vakio [23].
Lineaarisen asteikon multilateraation geometria on esitetty seuraavassa kuvassa.

Kuvassa vastaanottimet rxi, rxj ja rxk ovat määrittäneet lähettimen tx sijaitsevan
hyperbeleillä rij, rik ja rjk. Kuva vastaa ideaalia paikannustarkkuutta, sillä kaikki
säteet leikkaavat lähettimen todellisessa sijainnissa eli paikannustulos osuu myös
siihen.
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Kuva 4: Lineaarisen asteikon multilateraation geometria

Kun kaksiulotteisessa avaruudessa käytetään logaritmisen asteikon multilateraa-
tiota, vastaanottimilla rxi, rxj ja rxk signaalista mitattavasta suureista teho, taajuus
tai aika voidaan johtaa lähettimen sijaitsevan ympyröillä, joiden säteet ovat

rij =
√

(xj − xi)2 + (yj − yi)2|
di

dj

( di

dj
)2 − 1

|

rik =
√

(xk − xi)2 + (yk − yi)2|
di

dk

( di

dk
)2 − 1

|

rjk =
√

(xk − xj)2 + (yk − yj)2|
dj

dk

( dj

dk
)2 − 1

|

(9)
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ja keskipisteet keskipisteet

(xij, yij) = (
( di

dj
)2xj − xi

( di

dj
)2 − 1

,
( di

dj
)2yj − yi

( di

dj
)2 − 1

)

(xik, yik) = (
( di

dk
)2xk − xi

( di

dk
)2 − 1

,
( di

dk
)2yk − yi

( di

dk
)2 − 1

)

(xjk, yjk) = (
( dj

dk
)2xk − xj

( dj

dk
)2 − 1

,
( dj

dk
)2yk − yj

( dj

dk
)2 − 1

).

(10)

Ympyröiden johtaminen on esitetty liitteessä A. Näitä yhtälöitä käytetään usein
saapuneiden tehojen erotuksen ja saapumisaikaeron yhteydessä. Saapuneiden taa-
juuksien erotuksesta johdetun multilateraation geometria voi olla hyvin toisenlainen
eikä edelliset kuvaukset ota kantaa siihen. Yhtälöissä di, dj ja dk ovat lähettimen
ja vastaanottimien väliset etäisyydet, joiden suhteet on määritetty, mutta asoluut-
tiset arvot ovat tuntemattomia. Multilateraation paikannustulos on ympyröiden
leikkauspiste. Jokainen ympyrä perustuu siis kahden vastaanottimen mittaustulok-
seen ja jokainen ympyrän keskipiste sijaitsee näiden vastaanottimen kautta kulkevalla
suoralla, mutta ei ikinä kummankaan vastaanottimen kohdalla.

Logaritmisen asteikon multilateraation geometria on esitetty seuraavassa kuvassa.
Kuvassa vastaanottimet rxi, rxj ja rxk ovat määrittäneet lähettimen tx sijaitsevan
ympyröillä rij, rik ja rjk. Kuva vastaa ideaalia paikannustarkkuutta, sillä kaikki
säteet leikkaavat lähettimen todellisessa sijainnissa eli paikannustulos osuu myös
siihen.
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Kuva 5: Logaritmisen asteikon multilateraation geometria

Multilateraatio ei edellyttä tietoa signaalista mitattavan suureen (teho, aika,
taajuus) absoluuttisesta lähetyshetkisestä arvosta, sillä ne supistuvat vähennysvai-
heessa pois. Multilateraatio siis soveltuu sekä yhteistyöhaluisten lähettimien että
yhteistyöhaluttomien lähettimien (en. non-cooperative emitter) paikantamiseen.

Kolmiopaikannus poikkeaa trilateraatiosta ja multilateraatiosta merkittävästi.
Kolmiopaikannuksessa ei määritetä lainkaan vastaanottimen ja lähettimen välistä
etäisyyttä, vaan suuntaa, jossa lähetin sijaitsee vastaanottimesta katsottuna [24].
Kun suunta sidotaan johonki referenssiin kuten esimerkiksi karttapohjoiseen, voidaan
puhua kulmasta θ.

Kolmiopaikannusta voi tehdä tekniikasta riippuen määrittämällä puolisuoraa (eli
suuntaa) [25], jossa lähetin sijaitsee, tai suoraa [26], jolla lähetin sijaitsee, eli vastak-
kaista suuntaa ei ole suljettu pois. Kaksiulotteisessa avaruudessa paikannustulokseen
tarvitaan vähintään kaksi vastaanotinta. Vastaanottimilla signaalista mitattavasta
suureista teho, taajuus tai aika voidaan johtaa lähettimen sijaitsevan vastaanottimis-
ta katsottuna puolisuoralla (tai suoralla). Vastaanottimille rxi ja rxj puolisuorien
yhtälöt ovat

(xtx,i, ytx,i) = (xi + s cos(θi), yi + s sin(θi))
(xtx,j, ytx,j) = (xj + s cos(θj), yj + s sin(θj)),

(11)
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joissa s on positiivinen reaaliluku [23]. Kolmiopaikannuksen paikannustulos on
puolisuorien leikkauspiste.

Kolmella vastaanottimella kolmiopaikannuksen kaksiulotteinen paikannusgeomet-
ria on esitetty seuraavassa kuvassa. Kuva vastaa ideaalia paikannustarkkuutta, sillä
kaikki puolisuorat leikkaavat lähettimen sijainnissa.

Kuva 6: Kolmiopaikannuksen geometria

Kolmiopaikannus ei edellyttä tietoa signaalista mitattavan suureen (teho, aika,
taajuus) absoluuttisesta lähetyshetkisestä arvosta [27, s. 24–27]. Mitattavan suu-
reen ollessa teho eräs tapa tehdä kolmiopaikannusta on mitata vastaanottimeen
saapuvan signaalin voimakkuus eri tulosuunnista eli tulosuunta ratkaistaan suh-
teellisen voimakkuuden perusteella. Mitattavan suureen ollessa aika tai taajuus
eräs tapa tehdä kolmiopaikannusta on mitata vastaanottimeen saapuvan signaalin
saapumisaika, mikä vastaa myös signaalin vaihetta, tai taajuus vähintään kahdella
rinnakkaisella vastaanotinketjulla, joiden suhteellisia arvoja verrataan ikään kuin
hyvin lähekkäin olisi kaksi TDOA- tai FDOA-vastaanotinta. Kolmiopaikannus siis
soveltuu sekä yhteistyöhaluisten lähettimien että yhteistyöhaluttomien lähettimien
paikantamiseen.
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3.1 Saapunut teho, POA
Saapunut teho (en. Power Of Arrival, POA tai Received Signal Strength, RSS) on
yksinkertaisin radiopaikannustekniikka. Sen laitevaatimukseksi riittää, että vastaa-
notin pystyy mittaamaan saapuvan signaalin tehon ja että vastaanottoantenni on
ympärisäteilevä [2]. Saapunut teho on myös hyvin intuitiivinen paikannustekniikka,
sillä sen perusperiaatteena on voimakkaampi signaali lähellä ja heikompi kaukana.
POA:ssa lähettimen sijainti ratkaistaan hyödyntämällä tunnettua signaaliketjua,
jonka ainoa tuntematon tekijä on lähettimen ja vastaanottimen välinen etäisyys [23].
POA on luonteeltaan trilateraatiota.

POA:ssa käytetävä linkkibudjetti vastaanottimille rxi ja rxj voidaan ilmaista
yleisessä muodossa Friisin kaavaa [15, s. 71–72] ja desibeliasteikkoa käyttäen

Prx,dB,i = Ptx,dB − Atx,dB + Gtx,dB − LdB,i(di) + Grx,dB,i − Arx,dB,i

Prx,dB,j = Ptx,dB − Atx,dB + Gtx,dB − LdB,j(dj) + Grx,dB,j − Arx,dB,j,
(12)

jossa Prx,dB,n on vastaanottimessa n vastaanotettu teho, Ptx,dB lähetysteho, Atx,dB

lähettimen häviöt, Gtx,dB lähetysantennin vahvistus, LdB(dn) etäidyydestä dn johtuva
vaimeneminen, Grx,dB,n vastaanottimen n antennivahvistus ja Arx,dB,n vastaanotti-
men n häviöt. Yksinkertaisimmillaan Grx,dB,n ja Arx,dB,n ovat kaikille vastaanottimille
samat arvo, joilla järjestelmän tulokset saadaan kalibroitua vastaamaan haluttua
tilannetta. Hankalammissa tapauksissa se voi olla vastaanotinkohtainen ja taajuus-
kohtainen tai sillä pyritään parantamaan etenemismallia esimerkiksi vastaamaan
paremmin ympäröivään maastoa mittausten tai oletusten perusteella. Sijoittamal-
la linkkibudjettiin jonkin radioaaltojen vaimenemismallin kuten potenssilakimallin,
yhtälö (4), saadaan tulokseksi lausekkeet

Prx,dB,i = Ptx,dB − Atx,dB + Gtx,dB − 10α log10(
4πdi

λ
) + Grx,dB,i − Arx,dB,i

Prx,dB,j = Ptx,dB − Atx,dB + Gtx,dB − 10α log10(
4πdj

λ
) + Grx,dB,j − Arx,dB,j,

(13)

joista voi ratkaista lähettimen ja vastaanottimen välisen etäisyydet

di = λ

4π
10(Ptx,dB−Atx,dB+Gtx,dB+Grx,dB,i−Arx,dB,i−Prx,dB,i)/(10α)

dj = λ

4π
10(Ptx,dB−Atx,dB+Gtx,dB+Grx,dB,j−Arx,dB,j−Prx,dB,j)/(10α).

(14)

Sijoittamalla nämä yhtälöt trilateraation paikannusyhtälöön, yhtälö (7), saadaan
lausekkeet

√
(xtx − xi)2 + (ytx − yi)2 = λ

4π
10(Ptx,dB−Atx,dB+Gtx,dB+Grx,dB,i−Arx,dB,i−Prx,dB,i)/(10α)

√
(xtx − xj)2 + (ytx − yj)2 = λ

4π
10(Ptx,dB−Atx,dB+Gtx,dB+Grx,dB,j−Arx,dB,j−Prx,dB,j)/(10α),

(15)
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joista lähettimen sijainti voidaan ratkaista, jos ympyrät leikkaavat toisensa tasan
yhdessä pisteessä. Leikkauspisteitä voi olla myös kaksi, vaikka radioaaltojen ete-
nemismalli vastaisi ideaalisti vastaanotettuja tehoja. Tällöin ratkaisu löytyy vasta
kolmen vastaanottimen avulla.

Käytännössä ympyrät eivät välttämättä leikkaa tosiaan lainkaan, sillä etenemis-
mallit eivät vastaa täydellisesti radioaallon todellista vaimenemista [5, s. 25–26].
Tällöin paikan määrittämiseen tarvitaan jokin POA-algoritmi, jolla yhtälön ratkaisu
kierretään iteroimalla lähettimelle eri sijainteja ja valitsemalla etenemismalliin so-
pivin sijainti [18]. Lähettimen paikan määritys (tai paikannus) on siis jonkinlainen
kompromissi eri leikkauspisteiden välillä tai toistensa leikkaamattomien ympyröiden
välillä. Paikannustarkkuutta voidaan parantaa käyttämällä useampaa vastaanotinta.

Etenemismalleista empiiriset etenemismallit tuottavat POA-paikannuksessa ym-
pyröitä, joilla lähetin voi sijaita. Sen sijaan säteenseurantamalleilla geometriasta voi
tulla huomattavasti monimutkaisempaa, kun saapuneesta tehosta raktiasta etäisyys
ei olekaan joka suunnassa sama [10].

3.2 Saapuneiden tehojen erotus, PDOA
Saapuneiden tehojen erotus (en. Power Difference Of Arrival, PDOA tai Received
Signal Strength Difference, RSSD) on POA:n tavoin radiopaikannustekniikka, joka
hyödyntää tietoa saapuneen signaalin voimakkuudesta [22]. Motivaattori PDOA:n
ja POA:n käytöille ovat niiden hyvin yksinkertaiset laitevaatimukset [8]. PDOA-
tekniikkaa voi toteuttaa käytännössä millä tahansa radiovastaanottimilla, joissa on
vastaanotetulle tehotasolle indikaattori ja järjestelmätasolla hieman laskentakykyä.
Lisäksi PDOA:n etuna sen sopivuus yhteistyöhaluttomien lähettimien paikantami-
seen.

POA:sta poiketen PDOA:ssa ei verrata saapunutta tehotasoa tunnettuun re-
ferenssiin vaan muihin vastaanottimiin eli PDOA-paikantaminen on luonteeltaan
multilateraatiota [2]. PDOA-paikantamisessa lähettimen absoluuttinen säteilyteho
supistuu pois, jos se on sama kaikkia vastaanottimia kohti. Käytännössä tämä oletus
isotrooppisesta säteilijästä on aina tehtävä vapausasteiden karsimiseksi. Absoluuttis-
ten tehojen supistuminen on merkittävä etu ja mahdollistaa yhteistyöhaluttomien
lähettimien paikantamisen. Toinen merkittävä PDOA:n etu on se, että kaikki vakio-
termit radioaaltojen etenemismalleissa supistuvat pois, mikä vähentää järjestelmälli-
sen virheen mahdollisuutta ja parantaa paikannustarkkuutta [28]. Kääntöpuolena
PDOA tarvitsee vähintään yhden vastaanottimen enemmän kuin POA kyetäkseen
määrittämään lähettimen sijainnin.

PDOA:ssa käytettävä linkkibudjetti voidaan ilmaista vastaanottimille rxi, rxj ja
rxk samalla tavalla kuin POA:ssa yleisessä muodossa Friisin kaavaa ja desibeliasteik-
koa käyttäen

Prx,dB,i = Ptx,dB − Atx,dB + Gtx,dB − LdB,i(di) + Grx,dB,i − Arx,dB,i

Prx,dB,j = Ptx,dB − Atx,dB + Gtx,dB − LdB,j(dj) + Grx,dB,j − Arx,dB,j

Prx,dB,k = Ptx,dB − Atx,dB + Gtx,dB − LdB,k(dk) + Grx,dB,k − Arx,dB,k.

(16)



28

Vähentämällä lausekkeet toisistaan saadaan

Pij,dB = Prx,dB,i − Prx,dB,j

= −LdB,i(di) + LdB,j(dj) + Grx,dB,i − Grx,dB,j − Arx,dB,i + Arx,dB,j

Pik,dB = Prx,dB,i − Prx,dB,k

= −LdB,i(di) + LdB,k(dk) + Grx,dB,i − Grx,dB,k − Arx,dB,i + Arx,dB,k

Pjk,dB = Prx,dB,j − Prx,dB,k

= −LdB,j(dj) + LdB,k(dk) + Grx,dB,j − Grx,dB,k − Arx,dB,j + Arx,dB,k,

(17)

jolloin kaikki lähetinriippuvat termit supistuvat pois, jos lähetysantennin vahvistus
Gtx,dB vain on sama kaikkia vastaanottimia kohti, kuten tässä oletetaan. Sijoittamalla
linkkibudjettiin jonkin radioaaltojen etenemismallin kuten potenssilakimallin, yhtälö
(4), saadaan tulokseksi lausekkeet

Pij,dB = Prx,dB,i − Prx,dB,j

= 10α log10(
dj

di

) + Grx,dB,i − Grx,dB,j − Arx,dB,i + Arx,dB,j

Pik,dB = Prx,dB,i − Prx,dB,k

= 10α log10(
dk

di

) + Grx,dB,i − Grx,dB,k − Arx,dB,i + Arx,dB,k

Pjk,dB = Prx,dB,j − Prx,dB,k

= 10α log10(
dk

dj

) + Grx,dB,j − Grx,dB,k − Arx,dB,j + Arx,dB,k,

(18)

josta voidaan ratkaista etäisyyksien suhteet

dj

di

= 10(−Grx,dB,i+Grx,dB,j+Arx,dB,i−Arx,dB,j+Prx,dB,i−Prx,dB,j)/(10α)

dk

di

= 10(−Grx,dB,i+Grx,dB,k+Arx,dB,i−Arx,dB,k+Prx,dB,i−Prx,dB,k)/(10α)

dk

dj

= 10(−Grx,dB,j+Grx,dB,k+Arx,dB,j−Arx,dB,k+Prx,dB,j−Prx,dB,k)/(10α).

(19)

Yhtälöt voidaan ratkaista analyyttisesti sijoittamalla ne multilateraation paikan-
nusyhtälöihin, yhtälöt (9) ja (10). Kuten POA-paikantamisen tapauksessa osiossa 3.1
todettiin radioaaltojen etenemismallien epäideaalisuuksista johtuen paikannusyhtä-
löille on epärealistista hakea analyyttista ratkaisua ja paikan määrittämiseen tarvi-
taan käytännössä jokin paikannusalgoritmi. Sama pätee myös PDOA-paikantamiseen
[8]. Algoritmilla yhtälöiden ratkaisu kierretään iteroimalla lähettimelle eri sijainteja
ja valitsemalla etenemismalliin sopivin sijainti. Lähettimenpaikan määritys (tai pai-
kannus) on siis jonkinlainen kompromissi eri leikkauspisteiden välillä tai toistensa
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leikkaamattomien ympyröiden välillä. Paikannustarkkuutta voidaan parantaa käyt-
tämällä useampaa vastaanotinta. PDOA-algoritmeja on esitelty myöhemmin tässä
luvussa.

Edelliset yhtälöt antavat siis arviot sijainnista potenssilakimallilla eli yhtälöt
voivat olla vielä huomattavasti monimutkaisempia, jos käytetään edistyneempää
radioaaltojen etenemismallia. Lisäksi laskutoimituksessa on olennaista huomata,
että vastaanotettujen tehojen erotus tehdään logaritmisella desibeliasteikolla eikä
lineaarisella asteikolla. Lineaarisella asteikolla PDOA-paikantamisen luonne muuttuu
täysin ja siinä esitysmuodossa PDOA-paikantamista ei ole tehty kirjallisuudessa.

Hyvin usein kirjallisuudessa, muun muassa citeJackson, PDOA-paikantamisen
kaavasta kuvataan yksinkertaistettu tilanne jossa verrattuna lausekkeeseen (18)
vastaanottoantennien vahvistukset Grx,dB,i ja Grx,dB,j sekä vastaanottimien häviöt
Arx,dBi ja Arx,dBj ovat keskenään yhtä suuret, jolloin ne supistuvat pois ja tehojen
erotusta selittää ainoastaan etäisyysriippuvuus lähettimestä. Yksinkertaistettuun
tilanteeseen kuuluu myös etenemisvaimennuksen riippuvuus ainoastaan etäisyydestä
ja etenemiseksponentista, jollaiseksi jotkut monimutkaisemmatkin empiiriset etene-
mismallit kuten Hatan malli pelkistyvät PDOA-paikantamisessa, jos vastaanottimet
ovat identtisiä. Yksinkertaistettu tilanne potenssilakimallilla on esitetty kaavassa

Pij = Prx,dB,i − Prx,dB,j = 10α log10(
dj

di

), (20)

josta etäisyyksien suhteeksi voidaan ratkaista

dj

di

= 10(Prx,dB,i−Prx,dB,j)/(10α). (21)

Vastaanottoantennien vahvistukset ja vastaanottimien häviöt ovat usein joka ta-
pauksessa tunnettuja, joten erisuuret arvot eivät ole ongelma paikannustarkkuudelle.
Erisuuret arvot vain hieman lisäävät laskentaa, mutta toisaalta mahdollistavat vas-
taaottimien kalibroinnin.

Lisäksi yksinkertaistettuun tilanteeseen, muun muassa [8], kuuluu paikannus
kaksiulotteisessa avaruudessa ja korkeuskomponentin supistaminen pois kokonaise-
täisyydestä. Tässä työssä, kuten myös usein kirjallisuudessa, käsitellään lähetteitä,
joiden lähde on oletettavasti niin matalalla, että lähettimen korkeus maanpinnasta
ei ole merkittävä kokonaisetäisyyden lähettimen ja vastaanottimen välillä kannalta.
Korkeudella sen sijaan voi olla merkittävä vaikutus signaalin vaimenemiseen radio-
tiellä [1, s. 73]. Toisaalta jos käytetään yksinkertaisia empiirisiä etenemismalleja ja
vastaanottimet ovat keskenään yhtä korkealla, korkeuden vaikutus etenemiseen voi
supistua pois tehoerotuksista. Jos taas käytetään säteenseurantamallia, voi korkeutta
yrittää suhteuttaa maaston aiheuttamaan vaimennukseen kussakin suunnassa, mutta
laskenta ei supistu yhtä yksinkertaiseksi.

Jotkut PDOA-algoritmit kuten leikkauspisteiden tiheyden menetelmä, ks. osio
3.2.3, toimivat vain empiirisillä etenemismallella, jotka pelkistyvät tehojen erotuksessa
pelkiksi etäisyysriippuvuuksiksi lähettimestä jollain etenemiseksponentilla [16].
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3.2.1 Epälineaarinen pienimmän neliösumman menetelmä

Epälineaarisen pienimmän neliösumman menetelmän (en. non-linear least squares
method, NLLS) tavoitteena on löytää piste (x, y), jolla funktio

Q(x, y) =
∑
i<j

[P̄ij(x, y) − Pij]2 (22)

saa mahdollisimman pienen arvon [16]. Yhtälössä Q(x, y) on summa kaikilla vastaa-
nottimilla rxi, rxj, ...rxN ∧i ̸= j tehdystä neliöidystä erotuksesta, jonka tekijöitä ovat
mitattujen saapuneiden tehojen erotus Pij ja valitulla etenemismallilla laskennallisten
tehojen erotus P̄ij(x, y). Pij vastaa siis yhtälössä (18) ensimmäistä termiä

Pij,dB = Prx,dB,i − Prx,dB,j, (23)

jossa Prx,dB,i ja Prx,dB,j ovat mitatut saapuneet tehot, ja P̄ij(x, y) vastaa saman
yhtälön jälkimmäistä termiä

P̄ij(x, y) = −L̄dB,i(di) + L̄dB,j(dj) + Grx,dB,i − Grx,dB,j − Arx,dB,i + Arx,dB,j, (24)

jossa L̄dB,i(di) ja L̄dB,j(dj) ovat valitulla etenemismallilla lasketut etenemisvaimen-
nukset eikä niitä ole ratkaistu ensimmäisestä termistä.

NLLS:n toiminta vaiheittain on kuvattu alla. Toteutuksen taustalla on kirjalli-
suudessa, muun muassa [28], esitetty kuvaus algoritmista, mutta algoritmia ei ole
kuvattu näin yksityiskohtaisesti kirjallisuudessa eli tässä on myös tulkintaa.

0. Tarkasteltavan alueen rajaus ja ruudukon tiheyden valinta. Epälineaarinen
pienimmän neliösumman menetelmä perustuu määrätyllä alueella tehtäviin
yritteisiin, joilla määritetään sopivin lähettimen sijainti. Ruudukon tiheyden
kasvattaminen mahdollistaa tarkemman paikannuksen, mutta lisää laskenta-
aikaa. Myös ruudukon laajentaminen vakiotiheydellä lisää laskenta-aikaa, mutta
toisaalta mahdollistaa paikannukset laajemmalta alueelta. Ruudukon pitäisi
olla tarpeeksi iso, jotta paikannettava lähetin varmasti sijaitsee sen alueella
eikä paikannus siksi epäonnistu. Vaihe numeroitu nollaksi, koska tämä tehdään
ennen mittauksien käsittelyitä.

1. Mitattujen saapuneiden tehojen vähentäminen toisistaan: Saapuneista (mita-
tuista) tehoista lasketaan erotukset Pij, Pik,... PiN ,... PjN ,... P(N−1)N kaikkien
vastaanottimien rxi, rxj,... rxN kesken, eli lausekkeen (23) mukainen laskenta.

2. Teoreettisten etenemisvaimennusten laskeminen: Lasketaan jokaisesta ruudusta
(x, y) jokaiseen vastaanottimeen rxi, rxj ,... rxN etenemisvaimennus LdB,i(x, y),
LdB,j(x, y),... LdB,N(x, y) valitulla etenemismallilla.
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3. Teoreettisten saapuneiden tehojen vähentäminen toisistaan: Laskennallisista
saapuneista tehoista lasketaan erotukset P̄ij, P̄ik,... P̄iN ,... P̄jN ,... P̄(N−1)N
kaikkien vastaanottimien rxi, rxj,... rxN kesken, eli lausekkeen (24) mukainen
laskenta.

4. Mitattujen saapuneiden tehojen erotuksen ja teoreettisten etenemisvaimennus-
ten erotuksen vähentäminen toisistaan ja neliöinti: Lasketaan [P̄ij(x, y) − Pij]2
eli lausekkeen (22) summan sisäfunktio.

5. Kaikkien vastaanotinparien arvojen summaaminen: Lasketaan yhteen edellises-
sä kohdassa saadut vastaanotinparikohtaiset arvot eli yhtälön (22) summan
laskeminen.

6. Lähettimen sijainnin määritys: Algoritmin periaate paikan määrityksessä on
valita mahdollisimman pieni Q, mutta algoritmi ei suoraan ota kantaa siihen,
mikä on tarkka valintaperuste. Esimerkiksi paikannus voi kuvastaa pistetettä,
jossa Q saa pienimmän arvon, tai pistettä, jossa Q:n käänteislukujen massakes-
kipiste sijaitsee. Lisäksi algoritmi ei ota kantaa siihen, miten menetellään, jos
pienin Q löytyy useammasta kuin yhdestä pisteestä, tai jos Q:n arvojoukossa
on useampi selkeä paikallinen maksimi. Tässä työssä lähettimen sijainniksi
määritetään se piste, jossa Q saa pienimmän arvon. Jos pienimpiä arvoja on
useampi kappale, valitaan tasatilanteiden kesken se ruutu, jonka viereisten
ruutujen yhteenlaskettu arvo on pienin. Jos tilanne on edelleen tasan, valitaan
se ruutu, joka satutaan lukemaan ensin.

Epälineaarisen pienimmän neliösumman menetelmän Matlab-koodi on liitteenä
B. Koodi kuvaa funktiota, jossa tehdään algoritmin vaiheet 2 – 6.

3.2.2 Diskreetin todennäköisyystiheyden menetelmä

Diskreetin todennäköisyystiheyden menetelmän (en. discrete probability density
method, DPD) tavoitteena on löytää piste (x, y), jolla funktio

E(x, y) = 1
C

E ′(x, y) = 1
C

∏
i<j

F (x, y) = 1
C

∏
i<j

1
2σ

√
π

e−(P̄ij(x,y)−Pij)2/(4σ2)

C =
∑

x

∑
y

E ′(x, y),
(25)

saa mahdollisimman suuren arvon [16]. Yhtälössä E(x, y) on kaikilla vastaanottimilla
rxi, rxj, ...N ∧ i ̸= j normalisoitu tulo, jonka tekijöitä ovat yksittäisen vastaanotin-
parin mitattujen saapuneiden tehojen erotuksen Pij ja laskennallisten saapuneiden
tehojen erotusten P̄ij(x, y) sovitus normaalijakaumaan eli tulo-operaattorin sisäfunk-
tio F (x, y). Termit P̄ij(x, y) ja Pij on määritelty samalla tavalla kuin epälineaarisen
pienimmän neliösumman menetelmässä (NLLS), π on luonnonvakio, σ oletettu kes-
kihajonta mitatun saapuneen tehon ja laskennallisen saapuneen tehon välillä, C
normalisointikerroin ja E ′(x, y) normalisoimaton tulos. DPD:ssä on monta samaa
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työvaihetta kuin NLLS:ssä ja perustavanlaatuisesti niissä haetaan täsmälleen samaa
asiaa eli minimiä termille (P̄ij(x, y) − Pij)2. Algoritmin merkittävin ero NLLS:ään
puolestaan on se, että tässä yksi muuttuja, σ, enemmän. Se voi olla vaikkapa jär-
jestelmään kovakoodattu vakio tai eri tilanteisiin optimoitu muuttuja, mutta joka
tapauksessa se antaa algoritmin toteuttajalle yhden vapausasteen lisää. Tässä työssä
σ:n arvona käytetään 6 dB. Toinen merkittävä ero NLLS:ään on se, että tässä eri
vastaanotinparien tulokset kerrotaan keskenään eikä summata yhteen.

DPD:n toiminta vaiheittain on kuvattu alla. Toteutuksen taustalla on kirjalli-
suudessa, lähinnä [16], esitetty kuvaus algoritmista, mutta algoritmia ei ole kuvattu
näin yksityiskohtaisesti kirjallisuudessa eli tässä on myös tulkintaa.

0. Tarkasteltavan alueen rajaus, ruudukon tiheyden valinta, ja oletetun keskiha-
jonnan σ valinta. NLLS:n tapaan DPD perustuu määrätyllä alueella tehtäviin
yritteisiin, joilla määritetään sopivin lähettimen sijainti. Lisäksi σ tulee vali-
ta perustuen esimerkiksi tarkasteltavan alueen ominaisuuksiin radioaaltojen
etenemisen kannalta. Vaihe numeroitu nollaksi, koska tämä tehdään ennen
mittauksien käsittelyitä.

1. Mitattujen saapuneiden tehojen vähentäminen toisistaan: Täsmmälleen sama
työvaihe kuin NLLS:n vaihe 1.

2. Teoreettisten etenemisvaimennusten laskeminen: Täsmmälleen sama työvaihe
kuin NLLS:n vaihe 2.

3. Teoreettisten saapuneiden tehojen vähentäminen toisistaan: Täsmmälleen sama
työvaihe kuin NLLS:n vaihe 3.

4. Mitattujen saapuneiden tehojen erotuksen ja teoreettisten etenemisvaimennus-
ten erotuksen sovittaminen normaalijakaumaan: Lasketaan

1
2σ

√
π
e−(P̄ij(x,y)−Pij)2/(4σ2) eli lausekkeen (25) tulon sisäfunktio F (x, y)

5. Kaikkien vastaanotinparien arvojen kertominen: Kerrotaan edellisessä koh-
dassa saadut vastaanotinparikohtaiset arvot keskenään eli yhtälön (25) tulon
laskeminen.

6. Tulosten normalistointi: Edellisessä kohdassa saadut arvot E ′(x, y) jaetaan
kaikkien ruutujen (x, y) arvojen summalla C.

7. Lähettimen sijainnin määritys: Sama työvaihe kuin NLLS:n vaihe 6, mutta
valitaan mahdollisimman suuri eikä pieni E(x, y). NLLS:n tapaan DPD ei ota
myöskään kantaa täsmälliseen valintaperusteeseen. Tässä työssä lähettimen
sijainniksi määritetään se piste, jossa E(x, y) saa suurimman arvon. Jos suu-
rimpia arvoja on useampi kappale, valitaan tasatilanteiden kesken se ruutu,
jonka viereisten ruutujen yhteenlaskettu arvo on suurin. Jos tilanne on edelleen
tasan, valitaan se ruutu, joka satutaan lukemaan ensin.

Diskreetin todennäköisyystiheyden menetelmän Matlab-koodi on liitteenä C.
Koodi kuvaa funktiota, jossa tehdään algoritmin vaiheet 2 – 7.
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3.2.3 Leikkauspisteiden tiheyden menetelmä

Leikkauspisteiden tiheyden menetelmä (en. intersectional density, ID) tavoitteena
on löytää ruutu (x, y), jossa mahdollisimman moni saapuneiden tehojen erotuksista
johdetut ympyrät (tai suorat) leikkaavat toisensa [16]. Algoritmi eroaa merkittävästi
NLLS:stä ja DPD:stä, joissa on keskenään paljon samantyyppisiä elementtejä. ID:n
käyttöön liittyy myös huomattavia rajoitteita. Sellaisenaan kuten se kirjallisuudessa
esitetään, siihen soveltuu käytettäväksi vain empiiriset etenemismallit. Tähän syynä
on se, että säteenseurantamallit eivät käytä samaa etenemiseksponenttia eri suunnissa
ja eri etäisyyksillä eikä niistä siksi voi johtaa yksiselitteisiä etäisyyksien suhteita
kaavalla (19).

ID:n toiminta vaiheittain on kuvattu alla. Toteutuksen taustalla on kirjallisuudes-
sa, muun muassa [8], esitetty kuvaus algoritmista, mutta algoritmia ei ole kuvattu
näin yksityiskohtaisesti kirjallisuudessa eli tässä on myös tulkintaa.

0. Tarkasteltavan alueen rajaus ja ruudukon tiheyden valinta. Leikkauspisteiden
tiheyden menetelmä tarvitsee NLLS:n ja DPD:n tapaan tarkasteltavan alueen
rajauksen sekä alueen jaon ruutuihin. Alueen rajaus on tärkeää, jotta varsin-
kin tasokoordinaatteja käsiteltäessä vältetään fysikaalisesti epämielekkäiden
leikkauspisteiden käsittely. Alueen ulkopuolelle osuvat leikkauspisteet jätetään
siis huomioimatta paikkaa määrittäessä. Ruudukon tiheyden valinta vaikuttaa
ID:ssä merkittävästi siihen, mihin lähettimen sijainti määritetään. Liian väljällä
ruudukolla paikantamisen resoluutio jää huonoksi ja liian tiheällä ruudukolla
leikkauspisteet jakautuvat liian usealle ruudulle, pahimmillaan jokainen omille
ruuduille, jolloin paikannustulos voi olla hyvinkin arvaamaton. ID:n ruudukon
kasvattaminen ei kasvata samassa suhteessa laskenta-aikaa kuin NLLS:ssä ja
DPD:ssä, sillä ID:ssä jokaista ruutua kohti ei lasketa etenemismallia. NLLS:n
ja DPD:n tapaan ruudukon pitäisi lisäksi olla tarpeeksi iso, jotta paikannettava
lähetin varmasti sijaitsee sen alueella eikä paikannus mene siksi pieleen. Vaihe
numeroitu nollaksi, koska tämä tehdään ennen mittauksien käsittelyitä.

1. Etäisyyksien suhteiden johtaminen:
Vastaanottimista lähettimiin olevien etäisyyksien suhteet lasketaan sijoittamal-
la yhtälöon (19) vastaanottoantennien vahvistukset Grx,dB,i, Grx,dB,j ,... Grx,dB,N ,
vastaanottimien häviöt Arx,dB,i, Arx,dB,j,... Arx,dB,N ja vastaanottimiin saapu-
neet mitatut tehot Prx,dB,i, Prx,dB,j,... Prx,dB,N sekä etenemismallista riippuvat
muuttujat.

2. Ympyröiden (ja suorien) johtaminen:
Etäisyyksien suhteista dj

di
, dk

di
,... dk

dj
,... dN

dN−1
voidaan ratkaista lähettimen sijait-

sevan jollain ympyrän pisteellä paitsi siinä tilanteessa, kun etäisyyksien suhde
on yksi, jolloin lähetin sijaitse jollain suoran pisteellä. Ympyrän keskipiste on

(xij, yij) = (
(dj

di
)2xi − xj

(dj

di
)2 − 1

,
(dj

di
)2yi − yj

(dj

di
)2 − 1

). (26)
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ja säde on

rij =
√

(xi − xj)2 + (yi − yj)2|
dj

di

(dj

di
)2 − 1

|. (27)

Yhtälöissä xi, xj, yi ja yj kuvaavast vastaanottimien rxi ja rxj koordinaatteja.
Etäisyyksien suhteista määritettävien ympyröiden kaavojen johtaminen on
esitetty liitteessä A. Vastaavasti jos etäisyyksien suhde on yksi, niin suora on
vastaanottimien puolivälin kautta kulkevalla suoralla, joka on kohtisuorassa
vastaanottimien kautta kulkevaan suoraan nähden.

3. Ympyröiden leikkauspisteiden selvittäminen: Ympyrä- ja suorayhtälöistä rat-
kaistaan niiden leikkauspisteet tai nollan leikkauspisteen tapauksessa näennäi-
nen leikkauspiste. Kukin leikkauspiste kirjataan siihen ruutuun, jonka sisällä
leikkauspiste sijaitsee. Kaksi ympyrää tai suora ja ympyrä leikkavat toisensa
korkeintaan kaksi kertaa sekä kaksi suoraa leikkaavat toisensa korkeintaan yh-
dessä pisteessä. Lisäksi poikkeustapauksessa, jossa kahdella ympyrällä on sama
keskipiste ja säde, ratkaisuja on ääretön määrä, mikä ei johda paikannustulok-
seen eli kyseisten ympyröiden leikkauspisteet hylätään. Kahden leikkauspisteen
tapauksessa kumpikin leikkauspiste on algoritmin kannalta yhtä potentiaalinen
lähettimen sijainti ja muut leikkauspisteet ratkaisevat, mihin lähettimen sijainti
määritetään. Nollan leikkauspisteen tapauksessa näennäisenä leikkauspisteenä
käytetään yhtälöiden lähimpien pisteiden puoliväliä, paitsi jos ympyröillä on
sama keskipiste. Tällöin ympyrät ovat kaikkialla yhtä kaukana toisistaan, mikä
ei johda paikannustulokseen.

4. Lähettimen sijainnin määritys: Leikkauspisteiden tiheyden menetelmän periaate
paikan määrityksessä on valita se ruutu, jossa on mahdollisimman monta
leikkauspistettä, mutta algoritmi ei suoraan ota kantaa siihen, mikä on tarkka
valintaperuste. ID:ssä niin sanottuja tasatilanteita, eli useassa ruudussa on
sama suurin leikkauspisteiden määrä, tulee paljon. Siksi algoritmissa korostuu
ruudukon tiheyden valinta sekä tämän työvaiheen tarkka valintaperuste. Tässä
työssä lähettimen sijainniksi määritetään keskipiste siitä ruudusta, jossa on
eniten leikkauspisteitä. Jos suurin leikkauspisteiden määrä toistuu useammassa
ruudussa, valitaan tasatilanteiden kesken se ruutu, jonka viereisten ruutujen
yhteenlaskettu arvo on suurin. Jos tilanne on edelleen tasan, valitaan se ruutu,
joka satutaan lukemaan ensin.

Leikkauspisteiden tiheyden menetelmän Matlab-koodi on liitteenä D. Koodi
kuvaa funktioita, jossa tehdään algoritmin vaiheet 2 – 4.

3.2.4 Muut algoritmit

Edellisissä osioissa mainittujen algoritmien lisäksi on olemassa muun muassa useita
laskennallisesti tehokkaampia algoritmeja, jotka perustuvat PDOA:n paikannusyh-
tälöiden lineaariapproksimaatioon [16]. Näitä ei ole käyty tässä työssä läpi, sillä
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Traficomin järjestelmässä laskennassa ei ole tarvetta oikaista paikannustarkkuuden
kustannuksella.

3.3 Saapumisaika, TOA
Saapumisaika (en. Time Of Arrival, TOA) on hyvin tarkka radiopaikannustekniikka
[29]. Sen periaatteena on vakionopeudella etenevän radioaallon kulkuajasta laskea
etäisyys lähettimen ja vastaanottimen välillä. Tämä etäisyys sijoitetaan trilateraation
paikannusyhtälöön (7) ja käyttämällä jotain TOA-algoritmia voidaan lähettimen
sijainti ratkaista [20, s. 28–32]. Signaalin tarkka lähetysaika täytyy olla tiedossa eli
TOA soveltuu vain yhteistyöhaluisten lähettimien paikantamiseen.

Yleisesti aikaan perustuvilla paikannustekniikoilla (TOA ja TDOA) on tehoon
perustuvia tekniikoita hieman korkeammat laitevaatimukset [21]. Ne edellyttävät
laitteistolta tarkkaan synkronoituja kelloja sekä varsinkin TDOA:n tapauksessa suu-
rempaa laskentatehoa lähetteiden aikakorrelaatioiden laskennassa. Lisäksi aikaan
perustuvat tekniikat saattavat toteutuksesta riippuen toimia pelkästään laajakais-
taisten signaalien paikantamiseen [30]. Syy tähän on se, että todella kapeakaistaiselle
jatkuvalle signaalille aikakorrelaatiossa ei ole yhtä selkeää piikkiä. TOA-paikannusta
käytetään esimerkiksi matkapuhelinverkossa päätelaitteen paikantamiseen [31].

3.4 Saapumisaikaero, TDOA
Saapumisaikaero (en. Time Difference Of Arrival, TDOA) on hyvin käyttökelpoinen
radiopaikannustekniikka yhteistyöhaluttomien lähettimien paikantamiseen [32]. Se
on tarkka eikä vaadi tietoa signaalin lähetyshetkestä. Sen periaatteena on TOA:n
tapaan vakionopeudella etenevän radioaallon kulkuajasta laskea etäisyys lähettimen
ja vastaanottimen välillä. TOA:sta se eroaa kuitenkin siten, että signaalin Saapumi-
sajasta ei suoraan ratkaista etäisyyttä [33]. TDOA:ssa ratkaistaan multilateraation
periaatteella suhteelliset etäisyydet lähettimen ja vastaanottimien välillä. Eri vas-
taanottimien signaaleista lasketut kulkuajat vähennetään toisistaan ja erotuksen
perusteella voidaan laskea lähettimen sijaitsevan hyperbelillä, jonka kaikista pis-
teistä etäisyys sen virittäviin vastaanottimiin poikkeavat vakion verran. Sopivalla
TDOA-algoritmilla hyperbeliyhtälöt voidaan ratkaista ja ilmaista lopullinen arvio lä-
hettimen sijainnista [34]. TDOA:n kääntöpuoli on vaatimus tarkkaan synkronoiduista
vastaanottimista, jotka sijaitsevat maantieteellisesti etäällä toisistaan [35].

3.5 Saapunut taajuus, FOA
Saapunut taajuus (en. Frequency Of Arrival, FOA) on radiopaikannustekniikka, joka
perustuu Doppler-siirtymän mittaamiseen saapuneen signaalin ennalta tunnetusta
taajuudesta [36]. Tekniikka on monessa suhteessa epäkäytännöllinen radiopaikan-
nuksessa, koska signaalista täytyy tietää tarkka taajuus ja vastaanottimen täytyy
olla hyvin kalibroitu [16]. Se on kuitenkin mainittu tässä FDOA:n parina, koska
se on matemaattisesti mahdollinen. Sillä on sovelluksia erityistapauksissa kuten
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satelliittipaikannuksessa [36] ja lentokoneiden paikannuksessa [37]. Vastaavalla tek-
niikalla on käyttökelpoisia sovelluksia myös radiopaikannuksen ulkopuolella muun
muassa optiikan puolella tähtitieteessä, jossa taivaankappaleiden ryhmien sijaintien
määrityksessä hyödynnetään punasiirtymää eli Doppler-ilmiöstä johtuvaa taajuuden
muutosta [38].

3.6 Saapuneiden taajuuksien erotus, FDOA
Saapuneiden taajuuksien erotus (en. Frequency Difference Of Arrival, FDOA) on
radiopaikannustekniikka, jota käytetään FOA:n tapaan sovelluksissa, joissa joko
vastaanotin tai lähetin liikkuvat, mikä aiheuttaa Doppler siirtymää [39]. FDOA:n
perustavanlaatuinen ero FOA:han nähden on se, ettei lähettimen tarkkaa taajuutta
tarvitse tietää, mikä mahdollistaa yhteistyöhaluttomien lähettimien paikannuksen.

FDOA:ta käytetään usein TDOA:n kanssa [40]. Tekniikoilla on monia samoja
reunaehtoja toiminalle ja rinnakkain ne täydentävät toisiaan [41].

3.7 Tulokulma, AOA
Tulokulma (en. angle of arrival, AOA) on liki synonyymi kolmiopaikannukselle radio-
paikannuksen kontekstissa. Sen keskeisimmät muodot ovat suunnan määrittäminen
saapuneen signaalin tehon ja saapumisajan perusteella [27, s. 24–25]. Tehon perusteel-
la tehtävässä mittauksessa suunta-antennia käännellään sähköisesti tai mekaanisesti
ja etsitään suuntakuvion minimin tai maksimin avulla signaalin tulosuunta [42].
Saapumisaikaan perustuvassa mittauksessa usealla vastaanottimella havainnoidaan
saapuvaa signaalia ja olettaen, että signaali on tasoaalto, sen tulosuunta ratkaistaan
vaihe-eroista [26]. Aikaan perustuvaa mittausta nimitetään myös vaihe-eron mittauk-
seksi, mutta perustavanlaatuisesti ne kuvaavat samaa asiaa tulokulmaa määrittäessä.
Tulokulma on hyvin käytetty tekniikka yhteistyöhaluttoman lähettimen sijainnin
määrittämiseksi [35].
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4 Soveltava osuus
Tässä osiossa esitellään työssä tehtävät mittausjärjestelyt, tulokset sekä johtopäätök-
set. Mittausjärjestelyt ja niihin liittyvät olettamukset kuvataan sillä tarkkuudella
kuin ne voivat vaikuttaa lopputuloksiin. Mittaustuloksissa esitetään suuresta da-
tamäärästä vain tutkimuskohteen kannalta keskeisimmät tulokset sekä arvioidaan
niiden luotettavuutta.

4.1 Mittausjärjestelyt
Tässä osiossa esitellään tutkimuksen kohteena olevan järjestelmän toiminta sekä
analysointityökalut. Soveltavana työnä tunnetuille, itse tuotetuille lähetteille teh-
dään vertailukelpoisia paikannuksia eri PDOA-algoritmeilla ja eri etenemismalleilla.
Paikannukset tehdään yhteistyöhaluttomalle lähettimelle. Lähetyssignaali on yksin-
kertaisuuden vuoksi jatkuva kantoaalto. Mittauksissa käytetään lähetintä kuudessa
eri sijainnissa neljällä eri taajuudella, yksi paikka ja taajuus kerrallaan. Jokainen lähe-
tys vastaanotetaan kuudella vastaanottimella. Kaiken kaikkiaan etenemismittauksia
on siis 4 ∗ 6 ∗ 6 = 144 kpl ja paikannuksia 4 ∗ 6 = 24 kpl.

Linkkibudjetin laskennassa käytettävät muuttujat on esitetty seuraavassa taulu-
kossa.

Taulukko 1: Linkkibudjetin muuttujat
Symboli Suure Lukuarvon lähde
Ptx,dB Lähetysteho Itse mitattu / ruudulta

luettu
Atx,dB Lähettimen kaapelivaimennus Itse mitattu
Gtx,dB Lähetysantennin vahvistus Ulkopuolisen mittaama /

valmistajan ilmoittama
LdB(d) Siirtotien vaimennus Ratkaistava suure
Grx,dB Vastaanottoantennin vahvistus Valmistajan ilmoittama
Arx,dB Vastaanottimen kaapelelivaimennus Valmistajan ilmoittama
Prx,dB Vastaanotettu teho Itse mitattu

Siirtotien vaimennus L(d) vastaanottimille rxi, rxj, rxk ratkaistaan linkkibudjetista
sijoittamalla kaikki edellä mainitut suureet desibelimuotoiseen friisin kaavaan kuten
osiossa 3.2, jolloin saadaan

LdB,i(di) = Ptx,dB − Atx,dB + Gtx,dB + Grx,dB,i − Arx,dB,i − Prx,dB,i

LdB,j(dj) = Ptx,dB − Atx,dB + Gtx,dB + Grx,dB,j − Arx,dB,j − Prx,dB,j

LdB,k(dk) = Ptx,dB − Atx,dB + Gtx,dB + Grx,dB,k − Arx,dB,k − Prx,dB,k.

(28)

PDOA-paikannuksessa lähetysteho, lähettimen kaapelivaimennus ja lähetysan-
tennin vahvistus oletetaan samoiksi kaikkien vastaanottimien suuntiin, jolloin vas-
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taanotettujen tehojen erotuksista ne supistuvat pois seuraavan kaavan mukaisesti
kuten osiossa 3.2.

Prx,dB,i − Prx,dB,j = Grx,dB,i − Arx,dB,i − LdB,i(d) − Grx,dB,j + Arx,dB,j + LdB,j(d)
Prx,dB,i − Prx,dB,k = Grx,dB,i − Arx,dB,i − LdB,i(d) − Grx,dB,k + Arx,dB,k + LdB,k(d)
Prx,dB,j − Prx,dB,k = Grx,dB,j − Arx,dB,j − LdB,j(d) − Grx,dB,k + Arx,dB,k + LdB,k(d)

(29)

Mittausten onnistumista ja niiden suhdetta etenemismalleihin arvioitaessa käy-
tetään ensimmäistä kaavaa PDOA-algoritmien vertailussa käytetään jälkimmäistä.
Tarkempi erittely edellä mainittuihin kaavoihin liittyvistä mittauksista on esitetty
osioissa 4.1.1 – 4.1.2 ja tarkempi erittely mittaustulosten analysointityökaluista ja
jatkokäsittelystä on esitetty osiossa 4.1.3.

4.1.1 Mittauspaikat

Mittauksissa käytettävät kuusi vastaanotinta ovat kiinteästi asennettuna pääkaupun-
kiseudulla korkeisiin rakenteisiin joitain kymmeniä metrejä maanpinnan yläpuolelle.
Vastaanottimien tarkat sijainnit eivät ole julkisia. Tämän työn kannalta sijainneis-
ta on oleellista tietää vain, miten radiotien vaimennus kunkin vastaanottimen ja
lähettimen välillä toimii.

Mittauksissa käytettävät kuusi lähetyspaikkaa ovat korkeita maastonkohtia pää-
kaupunkiseudulla. Niidenkään tarkkoja sijainteja ei voi tässä työssä ilmoittaa, sillä
niistä voisi päätellä ei-julkiset vastaanottimien sijainnit. Lähetyspaikat on valittu
sillä perusteella, että lähetysantenni ei jäisi puuston latvatason tai rakennusten kat-
totason alapuolelle tai muuten merkittävästi varjostuisi aivan lähetyspaikan vieressä.
Kullakin lähetyspaikalla lähetysantenni nostetaan kymmeneen metriin maanpinnasta.

Lähettimien ja vastaanottimien sijainnit tunnetaan muutaman metrin tarkkuu-
della. Kun yhteysetäisyydet ovat kilometrien ja kymmenien kilometrien luokka,
radioaaltojen etenemisen kannalta usaa kerta luokkaa pienempi joidenkin metrien
heitto ei ole merkittävä PDOA-paikannuksen tarkkuuteen [16] tai radioaaltojen ete-
nemismallien marginaaleihin nähden [15, s. 164–165]. Koordinaatistona käytetään
tasokoordinaatistoa, jotta eri pisteiden etäisyydet voidaan laskea yksinkertaisesti
Pythagoraan lauseella.

Tässä työssä esitetään lähettimien ja vastaanottimien välistä suhteellista geomet-
riaa ilman absoluuttisia etäisyyksiä tai todellista koordinaatistoa. Kuvissa koordi-
naattiakselit ovat mielivaltaiset, mutta samat läpi koko työn. Niiden normalisoitu
asteikko on sekä X- että Y-suunnissa 0 – 100. Lähettimien indeksointi on a – f ja vas-
taanottimien indeksointi on i – n. Lähettimien ja vastaanottimien suhteellinenllinen
geometria on esitetty seuraavassa kuvassa.
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Kuva 7: Pääkaupunkiseudulla sijaitsevien vastaanottimien ja lähetyspaikkojen sijain-
nit suhteessa toisiinsa normalisoiduilla, mielivaltaisilla akseleilla. Todelliset sijainnit
on häivytetty luottamuksellisuuden vuoksi.

Lähettimien ja vastaanottimien absoluuttiset sijainnit ovat kaikki Espoon, Helsingin,
Kauniaisten ja Vantaan alueella eli seuraavan kartan rajojen sisäpuolella.
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Kuva 8: Pääkaupunkiseudun kartta [43].

4.1.2 Laitteisto

Mittausjärjestelyissä lähetin sijoitetaan autoon ja lähetysantenni nostetaan kymme-
neen metriin maanpinnasta. Mittausten keskeisimmät laitteet taajuusalueittain on
esitetty seuraavassa taulukossa.
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Taulukko 2: Mittauslaitteisto
Taajuus
[MHz]

Lähetin Lähetys-
antenni

Vastaanotto-
antenni

Vastaanotin

161,500 Yaesu FT-991
lähetinvastaa-
notin [44]

Creative Design
Corp. CLP5130-
2 logperiodinen
antenni [45]

6 kpl Keysight
n6850A [46]

6 kpl Key-
sight laaja-
kaistainen
vastaanotin

427,950 Yaesu FT-991
lähetinvastaa-
notin [44]

Creative Design
Corp. CLP5130-
2 logperiodinen
antenni [45]

6 kpl Keysight
n6850A [46]

6 kpl Key-
sight laaja-
kaistainen
vastaanotin

922,000 R&S SML 03
Signaaligene-
raattori [47] +
vahvistin

Creative Design
Corp. CLP5130-
2 logperiodinen
antenni [45]

6 kpl Keysight
n6850A [46]

6 kpl Key-
sight laaja-
kaistainen
vastaanotin

1804,900 R&S SML 03
Signaaligene-
raattori [47] +
vahvistin

Aerial AU
15/1.7-18 tor-
viantenni

6 kpl Keysight
n6850A [46]

6 kpl Key-
sight laaja-
kaistainen
vastaanotin

Mittauksissa lähettimien käytössä keskeisintä on, että niillä tuotetaan vakiotehoista,
jatkuvaa kantoaaltoa. Lähetysantennit ovat suuntaavia, jotta lähettimen tarvitsee
käyttää pienempää tehoa saadakseen suunnattu säteilysama teho vastaanottimelle.
Suuntaavuuden tuomana ongelmana antennia pitää mekaanisesti käännellä erikseen
kutakin vastaanotinta kohti. Lähetysmastoa käännellään käsin muutama kierros
kaikissa mittauksissa, jotta jokainen vastaanotin kykenee havaitsemaan lähetettävän
signaalin, joka on suurimmillaan eri ajan hetkillä. Mittauksissa käytettävät vastaan-
ottoantennit ovat laajakaistaisia ympärisäteileviä antenneja. Sekä lähetys- että vas-
taanottoantenni ovat pystypolarisoituja. Kuvat lähetyskalustosta auton ulkopuolelta
ja sisäpuolelta on esitetty alla.
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Kuva 9: Lähettävä asema Logperiodisella antennilla
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Kuva 10: Lähettimet autossa. Yaesu lähetinvastaanotin räkin päällä, R&S signaalige-
neraattori tason päällä oikealla, 900 MHz vahvistin tason päällä keskellä, vahvistimien
virtalähde tason päällä vasemmalla ja 1800 MHz vahvistin penkillä takana.

Kaikki vastaanottimet ovat identtisiä, laajakaistaisia ohjelmistoradiovastaanot-
timia, joita käytetään tämän työn mittauksissa ikään kuin tallentavina spektria-
nalysaattoreina. Mittausasetuksissa ne tallentavat raakaa spektrikuvaa 1,22 kHz
taajuusresoluutiolla ja 31 ms aikaresoluutiolla. Näyte mittaustiedosta on esitetty
seuraavassa kuvaajassa.
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Kuva 11: Näyte mittaustiedosta

Kuvaajassa voi huomata, että kyseisessä mittauksessa signaalikohinasuhde on riittävä
monipuoliseen analyysiin, sillä kirjava kantoaalto erottuu selvästi tummansinises-
tä pohjakohinasta. Kantoaallon vaihteleva teho johtuu suuntaavan lähetysantennin
kääntelystä. Kaikissa mittauksissa signaalikohinasuhde ei ole näin hyvä ja taajuus-
suunnassa jo muutaman näytteen päässä lähetystaajuudesta tulos on epäluotetta-
va. Niinpä tässä työssä taajuussuunnassa mittauksista ei voi luotettavasti laskea
useamman näytteen keskiarvoa tai summaa. Taajuussuunnassa siis valitaan lähetys-
taajuutta lähin mittaustaajuus, josta luetaan signaalin voimakkuus. Aikasuunnassa
vastaanottimien tallentamasta tiedosta luetaan edellä mainitun taajuuden kohdal-
ta 50 suurinta näytettä ja näistä lasketaan keskiarvo. Luku 50 valikoitui kokeilun
kautta sopivaksi keskiarvoistusväliksi. Liian pienellä keskiarvoistusvälillä yksittäisen
virheellisen näytteen painoarvo kasvaa ja liian suurella keskiarvoistusvälillä mukaan
voi tulla ajanhetkiä, joilla lähetysantenni ei ole kohti kyseistä vastaanotinta. Koska
lähetysantennia käännellään eri suuntiin ilman ajastusta, täytyy keskiarvoistusvä-
lin kasvattamisessa kanssa olla varovainen. Tätä keskiarvoa käytetään myöhemmin
etenemismallien ja paikannualgoritmien arviointiin.
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4.1.3 Ohjelmisto

Työssä käytetään MATLAB-ohjelmaa [13] tietojen käsittelyyn. Mittaustietojen käsit-
tely voidaan jakaa kolmeen osaan: 1. mittaustietojen parsiminen erillisistä tiedostoista
kalibroiduiksi, vertailukelpoisiksi lukuarvoiksi taulukkoon, 2. tietojen vertailu radio-
aaltojen etenemismalleihin sekä 3. tiedoilla tehtävät PDOA-paikannukset ja näiden
tarkkuuksien vertailu. Osa mittaustulosten parsimisskripteistä pohjautuu työn oh-
jaajan Mikko Meriläisen aikaisempaan työhön, mutta muuten kaikki skriptit ovat
alusta loppuun allekirjoittaneen tekemiä. MATLAB valikoitui ohjelmointialustaksi
sen kattavien matemaattisten kirjastojen vuoksi.

Radioaaltojen etenemismalleista vapaan tilan vaimennus, potenssilakimalli ja
Hatan malli on laskettu Matlabilla itse kirjoitetuilla funktioilla. CRC-Predict ja
ITU-R 1812 mallien vaimennukset on laskettu Chirplus_BC-ohjelmalla [12].

4.2 Tulokset
Tässä osiossa esitetään mittausten vertailu teoreettisiin etenemismalleihin nähden
sekä tehdään PDOA-paikannuksia mittaustuloksilla.

4.2.1 Etenemismallien vertailu

Tässä työssä arvioidaan radioaaltojen empiirisistä etenemismalleista potenssilakimal-
lia etenemiseksponenteilla 4, 3 ja 2, joista jälkimmäinen vastaa vapaan tilan vaimen-
nusta, sekä Hatan mallia ja sen COST 231 laajennusta suurkaupunki-, kaupunki-,
lähiö- ja maaseutuympäristöihin. Säteenseurantamalleista arvioidaan CRC-Predictiä
ja ITU-R 1812:a.

Mittaustulokset ja empiiriset etenemismallit etäisyyden funktiona 922 MHz:n
taajuudella on esitetty seuraavassa kuvaajassa. Etäisyys on normalisoitu metreistä
ja vaimennus lineaarisella asteikolla ja sen jälkeen muutettu desibeleiksi, jolloin
vakio etenemiseksponentilla α kukin etenemismalli esiintyy kuvaajassa suorana.
Mittaustulokset ovat kaikilla taajuuksilla samansuuntaisia ja tämä kuva edustaa
kaikkia taajuuksia melko hyvin.
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Kuva 12: Mittaukset vs empiiriset etenemismallit 922 MHz mittauksissa etäisyyden
funktiona.

Edellisestä kuvaajasta voi havaita, että potenssilakimalli etenemiseksponenteilla
α = 3 ja α = 4 sekä Hatan malli suureen kaupunkiin poikkeavat mittaustuloksista
selvästi. Ne siis soveltuvat semmoisenaan todella huonosti kuvaamaan radioaaltojen
etenemistä näissä mittauksissa. Kaikissa Hatan malleissa on etenemiseksponentti
noin 3,4, mutta ympäristötyypistä riippuen Hatan malli ennustaa huomattavasti
maltillisempaa vaimennusta, koska niissä on vakiotermejä kompensoimassa suuren
etenemiseksponentin vaimennusta. Potenssilakimallissa ei ole vastaavia termejä.

Toinen merkittävä havainto kuvaajasta on se, että useat mittaustulokset jäävät
vapaan tilan vaimennuksen alapuolelle. Tämä kielii järjestelmällisestä mittausvir-
heestä, sillä vapaan tilan vaimennus on pienin säännöllinen vaimennus yhteysvälille
[15, s. 97–98]. Suurempia yksittäisiä tuloksia voisi odottaa monitie-etenemisen kon-
struktiivisen interferenssin sattuessa, mutta usean desibelin ylityksiä ei tilastollisesti
pitäisi sattua näin montaa näin pienellä otannalla.

Kuvaajasta voi myös nähdä, että Hatan malli maaseudulle on lähes koko matkalta
optimistisempi kuin vapaan tilan vaimennus, mikä ei ole realistinen oletus. Hatan
malli on erittäin herkkä lähetysantennin korkeudella ja sen tulokset muuttuisivat mer-
kittävästi, jos lähetysantennin korkeus laskettaisiin kymmenestä metristä alemmas
esimerkiksi kahteen metriin. Tässä on kuitenkin käytetty oikeaa antennikorkeutta.
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Vastaanotinantennien korkeudet poikkeavat jonkin verran toisistaan, mutta yksinker-
taisuuden vuoksi Hatan mallissa kaikkien vastaanottimien korkeutena käytetään 50
metriä, jotta kuvaajassa ei tarvitse olla jokaiselle vastaanottimelle erillisiä ennusteita.

Parhaiten sopivien empiiristen etenemismallien ja mittaustulosten numeerinen
analyysi on esitetty seuraavassa kuvaajassa. Kuvaajasta on jätetty pois potenssilaki-
malli etenemiseksponenteilla α = 3 ja α = 4 sekä Hatan mallit suureen kaupunkiin
ja maaseudulle, sillä edellisestä kuvaajasta voitiin todeta niiden soveltuvan huonosti
mittauksiin. Kuvaajassa kukin alikuvaajista koostuva rivi edustaa tiettyä etenemis-
mallia ja kukin alikuvaajista koostuva sarake edustaa tiettyä taajuutta. Kussakin
alikuvaajassa on viisi palkkia kuvaamassa mittauksen tunnuspiirteitä. Palkit 2 (95 %
luottamusvälin alempi reuna), 3 (otoskeskiarvo) ja 4 (95 % luottamusvälin ylempi reu-
na) kuvaavat mitattujen arvojen keskimääräistä suhdetta etenemismalleihin. Palkit 1
(otoksen pienin arvo) ja 5 (otoksen suurin arvo) kuvaavat mitattujen arvojen hajontaa
etenemismalliin sidotulla asteikolla. Palkkien y-suuntainen asteikko kuvaa teoreetti-
sen mallin ja mitattujen arvojen erotusta niin, että pieni arvo kuvaajassa tarkoittaa
mitatun vaimennuksen olleen suurempi kuin teoreettisen mallin ennuste. Arvoja joh-
taessa ensin on laskettu erotus etenemismallin ennusteelle lähetin-vastaanotinparille
(n = 36 kpl per taajuus) kyseisellä yhteysetäisyydellä. Tämän jälkeen erotuksilla on
laskettu kuvaajassa esitetyt tunnusluvut mm. Studentin T-jakauman avulla.
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Kuva 13: Mittaukset vs empiiriset etenemismallit. Palkkien selitykset: 1: Otok-
sen pienin arvo, 2: 95 % luottamusvälin alempi reuna, 3: Otoskeskiarvo, 4: 95 %
luottamusvälin ylempi reuna, 5: Otoksen suurin arvo

Edellisestä kuvaajasta voi huomata, että Hatan malli esikaupunkiin korreloi
parhtaiten mittausten kanssa. Kahdella taajuudella malli osuu otoksen 95 % luotta-
musvälin sisäpuolelle, kun muilla malleilla tämä ei toteudu yhdelläkään taajuudella.
Myös vapaan tilan vaimennuksella ja Hatan mallilla kaupunkiin kummallakin otos-
keskiarvo on kohtuullisen lähellä mallia kaikilla taajuuksilla ja yksittäisiä mittauksia
osuu mallin molemmille puolille. Tuloksista on nähtävissä trendi, jonka mukaan
matalimmalla taajuudella mitattiin eniten vaimennusta vapaan tilan vaimennukseen
nähden ja korkeimmalla taajuudella vähiten. Tyypillisesti tulosten tulisi olla juuri
päinvastaisia, sillä korkeampi taajuinen radioaalto taipuu huonommin esteiden taakse
[6, s. 113–118]. Kuvaajasta voi myös havaita, että mittaustuloksissa on suhteelli-
sen suuri hajonta eli kaikille yhteysväleille ei välttämättä sovi sama etenemismalli,
vaikka esimerkiksi Hatan malli esikaupungille kuvaakin keskimäärin melko hyvin
yhteysvälejä. Toisaalta kaikilla yhteysväleillä ei toteutunut näköyhteys lähettimestä
vastaanottimeen ja maasto oli muutenkin vaihtelevaa eli yksi empiirinen malli ei
kovin tarkkaan voikaan kuvata kaikkia mittauksia.

Mittaustulokset ja säteenseurantamallit etäisyyden funktiona 922 MHz:n taajuu-
della on esitetty seuraavassa kuvaajassa. Akselit on määritelty samalla tavalla kuin
empiiristen etenemismallien tapauksessa eli etäisyys on normalisoitu metreistä ja
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vaimennus lineaarisella asteikolla ja sen jälkeen muutettu desibeleiksi, jolloin vakio
etenemiseksponentilla α kukin etenemismalli esiintyy kuvaajassa suorana. Säteen-
seurantamallien CRC-Predict ja ITU-R 1812 lisäksi kuvaajassa on vapaan tilan vai-
mennus helpottamassa tulosten tulkintaa. Mittaustulokset ovat kaikilla taajuuksilla
samansuuntaisia ja tämä kuva edustaa kaikkia taajuuksia melko hyvin.

Kuva 14: Mittaukset vs säteenseurantamallit 922 MHz mittauksissa etäisyyden
funktiona.

Edellisestä kuvaajasta voi havaita, että molemmat säteenseurantamallit vastaavat
liki vapaantilan vaimennuksen mukaista vaimenemista etäisyyden toiseen potenssiin.
CRC-Predictissä on selkeä vakiopoikkeama vapaan tilan vaimennuksesta ja ITU-R
1812 puolestaan vastaa pitkälti vapaan tilan vaimennusta. Suoralta poikkeavia ete-
nemisennusteita on melko vähän, mikä tarkoittanee, että säteenseurantamalleissa
käytetyssä maastoaineistossa näköyhteysreitti toteutunee lähes aina. Mittauksissa
käytetyt lähetys- ja vastaanottopaikat todella olivat korkeita maastonkohtia, mutta
mitattujen vaimennusten suureen hajontaan nähden laskennalliset vaimennukset ovat
jopa yllättävän yksipuoliset. Silmämääräisesti CRC-Predict osuu melko hyvin suuri-
hajontaisten mittaustulosten keskelle. ITU-R 1812 puolestaan ennustaa järjestään
mitattuja pienempiä vaimennuksia.

Säteenseurantamallien ja mittaustulosten numeerinen analyysi on esitetty seu-
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raavassa kuvaajassa. Kuvaajassa alikuvaajat on järjestelty samalla tavalla kuin em-
piiristen etenemismallien tapauksessa eli kukin alikuvaajista koostuva rivi edustaa
tiettyä etenemismallia ja kukin alikuvaajista koostuva sarake edustaa tiettyä taajuut-
ta. Myös palkit on määritelty kussakin alikuvaajassa samalla tavalla kuin empiiristen
etenemismallien tapauksessa eli palkit 2 (95 % luottamusvälin alempi reuna), 3 (otos-
keskiarvo) ja 4 (95 % luottamusvälin ylempi reuna) kuvaavat mitattujen arvojen
keskimääräistä suhdetta etenemismalleihin sekä palkit 1 (otoksen pienin arvo) ja 5
(otoksen suurin arvo) kuvaavat mitattujen arvojen hajontaa etenemismalliin sidotulla
asteikolla.

Kuva 15: Mittaukset vs empiiriset etenemismallit. Palkkien selitykset: 1: Otok-
sen pienin arvo, 2: 95 % luottamusvälin alempi reuna, 3: Otoskeskiarvo, 4: 95 %
luottamusvälin ylempi reuna, 5: Otoksen suurin arvo

Edellisestä kuvaajasta voi huomata, että CRC-Predict korreloi paremmin mit-
tausten kanssa kuin ITU-R 1812. Kahdella taajuudella CRC-Predict osuu otoksen
95 % luottamusvälin sisäpuolelle. 428 MHz:n ylempi luottamusväli on +0,2 desibeliä
eli malli vastaa tällä taajuudella 95 % luottamustasolla, vaikka sitä onkin hieman
hankala kuvasta lukea. ITU-R 1812 ei vastaa mittauksia yhdelläkään taajuudella
tällä luottamustasolla.

Mittauksiin nähden säteenseurantamalleilla on lähes yhtä suuri varianssi kuin
empiirisillä etenemismalleilla, mikä on hieman yllättävää. Säteenseurantamallien
pitäisi tasoittaa ääripoikkeamia, koska niiden pitäisi huomioida eri yhteysvälien eri-
lainen maasto radiotiellä [5, s. 26–27]. Mutta kuten etäisyyden funktiona esitetystä
vaimennuksista, kuva 14, voitiin jo todeta, käytetyt säteenseurantamallit noudat-
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tivat pitkälti vakioeksponenttista vaimenemista, mikä ei vastaa mitattuja tehojen
vaihteluita.

Yhteenvetona säteenseurantamallit eivät tuo tämän työn mittauksissa paran-
nusta mittaustarkkuuteen verrattuna empiirisiin etenemismalleihin. Empiirisistä
etenemismalleista mittauksia parhaiten vastaava Hatan malli esikaupunkiin on tasa-
vertainen säteenseurantamalleista parhaan CRC-Predictin kanssa. Kumpikin malli
vastaa mittaustuloksia 95 % luottamustasolla ja malleilla on suurin piirtein yhtä
suuret hajonnat. Toisaalta tämän työn 144 etenemismittausta ei ole vielä kovin suuri
otos pitkälle meneviin johtopäätöksiin. Varsinkin yksittäiset empiiriset etenemismal-
lit saattavat vastata todella hyvin tai huonosti pientä mittausaineistoa. Empiiristen
etenemismallien kanssa on myös ongelma, että on hankala tietää etukäteen, mikä
malli on kulloinkin tarkin. Suurella aineistomäärällä säteenseurantamallien tulisi vas-
tata paremmin mittauksia, sillä vaihtelevalla radiotiellä niiden edut tulevat parhaiten
esiin.

4.2.2 PDOA-algoritmien vertailu

PDOA-paikantamisen tarkkuutta voi analysoida graafisesti esimerkiksi tutkimal-
la lähettimen määritetyn sijainnin todennäköisyyttä kuvaavia lämpökarttoja tai
numeerisesti tutkimalla paikannusten virheitä tilastollisesti. Graafisessa analyysis-
sa samoilla mittaustuloksilla tehdään vertailukelpoisia lämpökarttoja vaihtelemalla
PDOA-algoritmia ja radioaaltojen etenemismallia. Esimerkiksi vertailukelpoiset tulok-
set eri PDOA-algoritmeilla mutta samalla etenemismallilla tehdyistä paikannuksista
on esitetty seuraavissa kuvaajissa. Tässä työssä kaikkiin paikannuksiin on käytetty
kaikkia kuutta vastaanotinta.
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Kuva 16: Paikannus epälineaarisen pienimmän neliösumman menetelmällä ja Hatan
mallilla 427,950 MHz taajuudella. Punainen *: vastaanotin, vihreä *: lähetin, pai-
kannus: musta *. Lähettimen sijainnin todennäköisyys on lämpökarttana (sininen:
epätodennäköinen, keltainen: todennäköinen), jonka maksimissa on musta *.
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Kuva 17: Paikannus diskreetin todennäköisyystiheyden menetelmällä ja Hatan mal-
lilla 427,950 MHz taajuudella. Punainen *: vastaanotin, vihreä *: lähetin, paikannus:
musta *. Lähettimen sijainnin todennäköisyys on lämpökarttana (sininen: epätoden-
näköinen, keltainen: todennäköinen), jonka maksimissa on musta *.
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Kuva 18: Paikannus leikkauspisteiden tiheyden menetelmällä ja Hatan mallilla 427,950
MHz taajuudella. Punainen *: vastaanotin, vihreä *: lähetin, paikannus: musta *.
Lähettimen sijainnin todennäköisyys on lämpökarttana (sininen: epätodennäköinen,
keltainen: todennäköinen), jonka maksimissa on musta *. Valkoiset käyrät ovat
vastaanotinparien mittaamista tehoeroista johdettuja ympyröitä.

Kuvaajissa väriskaala määräytyy kunkin kuvaajan arvojoukon minimin ja mak-
simin mukaan eikä huomioi arvojen esiintymistiheyttä. Epälineaarisen pienimmän
neliösumman menetelmällä kuvataan tarkalleen ottaen käänteisluvut varsinaisesta
paikannusta osoittavasta suureesta (Q), jotta väriskaala menee loogisesti oikein päin.
Muilla algoritmeilla väriskaalan taustalla olevat arvot vastaavat osioiden 3.2.1 - 3.2.3
määritelmiä. Kuvissa on 100x100 ruudukko ja samaa ruudukkoa käytetään myös
numeeriseen analyysiin empiiristen etenemismallien yhteydessä.

Kuvaajista voi lukea, että kyseisessä tilanteessa epälineaarinen pienimmän neliö-
summan menetelmä (NLLS) ja diskreetin todennäköisyystiheyden menetelmä (DPD)
määrittävät melko onnistuneesti lähettimen sijainnin, mutta leikkauspisteiden ti-
heyden menetelmä (ID) ei. Kyseisessä tilanteessa paikannustulos voisi olla täysin
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toisenlainen, jos olisikin valittu leikkauspisteiden massakeskipiste eikä suurinta arvoa.
Tosin massakeskipisteellä on vinouma keskelle valittua ruudukkoa.

Useissa vastaavissa kuvissa toistuu ID:llä jonkinasteinen arvaamattomuus, missä
ympyrät sattuvat leikkaamaan toisensa ja miten se osuu valittuun ruudukkoon. NLLS
ja DPD vaikuttavat graafisesti tarkasteluna melko johdonmukaiselta, jos mitatut
etenemisvaimennukset ovat linjassa keskenään. Toisaalta kaikilla algortmeilla on
tapana määrittää lähettimen sijainti pieleen, jos yksikin vastaanotin on mitannut
linjasta poikkeavan arvon. Tällöin tyypillisesti paikannustulos menee vastaanottimien
väliin tai kohti valitun alueen keskipistettä. Algoritmeilla on siis paikannuksessa
vinouma kohti jompaa kumpaa, kun mittauksissa on hajontaa. Paikanmäärityksessä
massakeskipisteen käyttö pahentaisi tätä vinoumaa, mutta vähentisi arvaattomuutta.

PDOA-paikantamisen tarkkuuden tunnuslukuja käytetyillä algoritmeilla ja ete-
nemismalleilla on koottu seuraaviin kuvaajiin. Ensimmäisessä kuvaassa on PDOA-
paikannuksia empiirisillä etenemismalleilla ja jälkimmäisessä kuvassa sänteenseuran-
tamalleilla. Kuvaajissa kukin alikuvaajista koostuva rivi edustaa tiettyä etenemismal-
lia ja kukin alikuvaajista koostuva sarake edustaa tiettyä PDOA-algoritmia. Kussakin
alikuvaajassa on viisi palkkia kuvaamassa mittauksen tunnuspiirteitä. Palkit on mää-
ritelty samalla tavalla kuin etenemismallien yhteydessä eli 1: otoksen pienin arvo, 2:
95 % luottamusvälin alempi reuna, 3: otoskeskiarvo, 4: 95 % luottamusvälin ylempi
reuna ja 5: otoksen suurin arvo. Palkkien y-suuntainen asteikko kuvaa paikannuksen
virhettä kilometreissä kyseisellä etenemismallin ja PDOA-algoritmin yhdistelmällä.

Kuva 19: Paikannusten tarkkuudet PDOA-algoritmeittäin ja etenemismalleittain.
Palkkien selitykset: 1: Otoksen pienin arvo, 2: 95 % luottamusvälin alempi reuna, 3:
Otoskeskiarvo, 4: 95 % luottamusvälin ylempi reuna, 5: Otoksen suurin arvo
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Ensimmäisestä kuvaajassa Hatan malli edustaa kaikkia Hatan malleja eri olo-
suhteisiin, sillä ne pelkistyvät PDOA-paikantamisessa samoiksi kaavoiksi, kuten
osiossa 3.2 todetaan. Etenemismallien vinoumat ja mittausten järjestelmälliset vir-
heet supistuvat myös pois, mikä nähdään esimerkiksi porenssilakimallien suhteellisen
hyvänä tarkkuutena paikannuksessa verrattuna niiden todella huonoon tarkkuuteen
etenemismallien vertailussa. Tämä antaa merkittävästi virheitä anteeksi PDOA-
paikannuksessa. Potenssilakimalli etenemiseksponentilla α = 4 on keskimäärin tarkin
etenemismalli, mutta erot keskimääräisissä tuloksissa ovat alle kymmenen prosenttia
eli hyvin pieniä.

Merkittävin havainto PDOA-algoritmien vertailussa on, että NLLS:n ja DPD:n
tulokset ovat identtiset, kun paikannus tehdään valitsemalla todennäköisin piste.
Näiden algoritmien tuloksissa on eroa aikaisemmin esitetyissä lämpökartoissa ja
jollain toisella valintaperusteella paikannuksiin voisi tulla eroa. ID:n keskimääräinen
virhe on noin +30 % NLLS:ään ja DPD:hen verrattuna, mikä on melko hyvin siihen
nähden, että välillä ID antaa arvaamattomia tuloksia. Tämä voidaan nähdä vertai-
lemalla graafisesti eri paikannustuloksia ja niiden pohjalla olevien etenemismallien
virheitä. Toisaalta algoritmissa on vinouma kohti ruudukon keskipistettä, mikä ta-
soittaa tuloksia. Ympyröillä on usein vähintään toinen leikkauspiste vastaanottimien
välissä ja vastaanottimet ovat keskellä käytettävää ruudukkoa.

Keskimääräinen tarkkuus on melko maltillinen, sillä käytettäessä pääkaupunkiseu-
tua paikannusalueena NLLS:n ja DPD:n noin viiden kilometrin tarkkuus (parhaim-
millaan 5,052 km, 95 % luottamusväli 3,151–6,952 km) tai ID:n vajaan seitsämän
kilometrin tarkkuus (parhaimmillaan 6,545 km, 95 % luottamusväli 4,481–8,609
km) on suuntaa-antavaa tasoa. Vaikka osa paikannuksista on hyvinkin tarkkoja
eli paikannus osui oikealle ruudulle, mahtuu joukkoon myös epäonnistuneita pai-
kannuksia, joiden virhe on yli 15 kilometriä. Tyypillisesti näiden epäonnistuneiden
paikannusten pohjalla on mittauksia, joihin sopisi keskenään eri etenemismallit. Yk-
sittäiseen paikannukseen ei välttämättä voi siis luottaa, jos mittaukset eivät ole
linjassa keskenään.
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Kuva 20: Paikannusten tarkkuudet PDOA-algoritmeittäin ja etenemismalleittain.
Palkkien selitykset: 1: Otoksen pienin arvo, 2: 95 % luottamusvälin alempi reuna, 3:
Otoskeskiarvo, 4: 95 % luottamusvälin ylempi reuna, 5: Otoksen suurin arvo

Edellisessä kuvaajassa on kummankin käytetyn säteenseurantamallin sekä epäli-
neaarisen pienimmän neliösumman menetelmän ja diskreetin todennäköisyystiheyden
menetelmän tarkkuuden tunnusluvut. Leikkauspisteiden tiheyden menetelmää ei ole
mukana kuvaajassa, koska se ei sovellu sellaisenaan käytettäväksi säteenseurantamal-
leilla, kuten luvussa 3.2.3 todetaan. Säteenseurantamallien numeerisessa analyysissä
on huomattavasti tarkempi ruudukko (2000x2000 vs empiiristen etenemismallien
100x100 ruudukko), koska siinä ei ole mukana leikkauspisteiden tiheyden menetel-
mää, joka kärsisi liian tiheästä ruudukosta. NLLS:n ja ID:n tulokset ovat tässäkin
kuvaajassa identtiset.

Jo yleissilmäyksellä voi todeta, että säteenseurantamalleilla PDOA-paikannus
ei tuota samaa tarkkuutta kyseisellä mittausaineistolla: keskimääräinen ja suurin
paikannusvirhe liki tuplaantuvat. Yllättävää on se, että myös pienin paikannusvirhe
kasvaa, vaikka ruudukkoa tihennettiin, mikä mahdollistaa paremman paikannus-
tarkkuuden. Yksittäisen mittauksen 30 kilometrin virhe on jo niin suuri, että se
lähenstyy ruudukon reunaa. Paikannustulokset CRC-Predictillä ja ITU-R 1812:lla
ovat hyvin samankaltaiset, sillä vakiotermit supistuvat pois PDOA-paikantamisessa.
Kuten etenemismallien vertailun yhteydessä luvussa 4.2.1 todetaan, lähettimien si-
jainneista vastaanottimien sijainteihin kummankin säteenseurantamallin ennustamat
vaimennukset muistuttivat vakaata vaimenemista etäisyyden neliön mukaan hieman
poikkeavilla vakioilla ja vain joillain yhteysväleillä ennuste poikkesi tästä.

Huonomman paikannustarkkuuden taustalla lienee mittausaineiston suurehko
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varianssi sekä yhteysväleille mallinnettu pieni varianssi. Tällöin suureen varianssin
mittausaineistoon sopii paremmin mallinnetut etenemisennusteet sellaisista pisteistä,
joissa vaimennusten varianssi on suurempaa. Selvästikin käytetystä maastoaineistosta
löytyy kohtia, jotka vastaavat paremmin mittaustuloksia mallien keskimääräisestä
etäisyyden neliöllisestä vaimenemisesta huolimatta. PDOA-paikantamisen ominaisuus
supistaa pois järjestelmälliset virheet ja vinoumat mahdollistaa paikan määrittämisen
pisteeseen, jossa absoluuttiset etenemisvaimennukset voivat olla eri kertaluokassa
kuin mittaustulokset, mutta suhteessa samansuuntaiset. Graafinen paikannusten
tarkastelu tukee tätä havaintoa.

4.3 Virhelähteiden arviointi
Tässä osiossa esitetään työlle olennaiset virhelähteet. Virhelähteet on jaoteltu mittauk-
sista johtuviksi virheiksi, etenemismallien virheiksi ja PDOA-algoritmien virheiksi.

4.3.1 Mittausten virheet

Osiossa 4.1 esitellyistä muuttujista lähetysteho Ptx on syytä olettaa hyvin tarkaksi.
Taajuuksilla 161,500 MHz ja 427,950 MHz lähettimenä käytetään vähän käytettyä
lähetinvastaanotinta Yaesu FT-991, jonka ruudulta luettiin lähetysteho. Taajuuksilla
922,000 MHz ja 1804,900 MHz lähettiminä käytetään R&S SML 03 signaaligeneraat-
toria, jonka ruudulta luetaan heräteteho, ja alunperin GSM-tukiasemissa käytettyjä
pääteastevahvistimia. Vahvistimien vahvistukset käytetyille lähetystaajuuksilla ja
herätetehoille on mitattu syksyllä 2019 ja ne on syytä olettaa hyvinkin tarkoiksi.
Signaaligeneraattori on mittalaite ja sen toleranssit tehtaalla lienevät hyvin pienet.
Myöskin laadukkaan lähetinvastaanottimen lähetysteho voitaneen olettaa tarkaksi.
Toisaalta yksilöllisiä eroja ei voida sulkea pois ja ajansaatossa tulevaa ryömintää on
hankala arvioida.

Lähettimen kaapelivaimennus Atx on syytä olettaa hyvinkin tarkaksi, sillä se on
mitattu syksyllä 2020. Ehjällä, oikein kytketyllä kaapelilla vaimennuksen vaihtelu
mittausten välillä on olematonta.

Lähetysantennin vahvistus Gtx voi sisältää merkittäviä virheitä yhdellä mittaus-
taajuudella. Taajuuksilla 161,500 MHz, 427,950 MHz ja 922,000 MHz käytetyn Crea-
tive Design Corp. CLP5130-2 logperiodisen antennin vahvistus on mitattu syksyllä
2020 ja kyseiselle kytkentätavalle tulokset ovat hyvin luotettavat. Kuitenkin noin 155
MHz kohdalla antennilla oli merkittävästi viereisiä taajuuksia matalampi vahvistus,
joka johtui kyseisessä mittauksessa käytetystä johtavasta mastosta, joka kytkeytyi
antennin lähiketässä antenniin aiheuttaen epäsovitusta tai suuntakuvion vääristy-
mää. On mahdollista, että tämän työn mittauksissa käytetyllä mastolla vastaava
vahvistuksen alenema osuisikin lähemmäksi taajuutta 161,500 MHz ja vaikuttaisi mit-
taustuloksiin jopa useita desibelejä. Taajuudella 1804,900 MHz käytetyn Aerial AU
15/1.7-18 torviantennin vahvistus on valmistajan ilmoittama. Antennityyppi ei ole
herkkä maston vaikutukselle. Lähetysantennin vahvistusta voidaan pitää taajuutta
161,500 MHz lukuunottamatta melko luotettavina.

Vastaanottoantennin vahvistus Grx ja vastaanottimen kaapelivaimennus Arx
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on syytä olettaa kohtuullisella, korkeintaan parin desibelin tarkkuudella oikeiksi.
Valmistaja tarjoaa antennin toiminnasta graafisena ja numeerisena vastaanottoan-
tennin vahvistuksen horisonttiin taajuuden funktiona, mutta antennin asennustapa
voi vaikuttaa toimintaan kuten lähetysantennin yhdellä taajuudella. Nimellisesti
ympärisäteilevällä antennilla on suuntakuviossa todellisuudessa aina rosoisuutta eli
vahvistus ei ole täysin sama kaikkin suuntiin. Asennuspaikan rakenteiden mahdol-
linen varjostus voidaan tässä yhteydessä myös laskea osaksi antennin vahvistusta
erotuksena siirtotiehen. Valmistaja myös suosittelee antennia käytettäväksi vain 350
MHz – 6 GHz taajuusalueella [46], mikä ei kata yhtä mitattavaa taajuutta. Valmista-
ja tarjoaa kaapelivaimennukseen numeerista dataa yleisellä tasolla, mutta yksittäisiä
vastaanottimen rf-ketjuja ei ole mitattu. Vaikka vastaanottimen kytkentätapa lienee
pitkälti standardoitu, voi yksittäisten vastaanottimien asennuksissa olla poikkea-
mia. Vastaanottimen kaapelivaimennus sisältää myös muut vastaanotinjärjestelmän
sisäiset häviöt kuten ukkossuojauksen vaikutuksen.

Vastaanotettu teho Prx voidaan olettaa melko tarkaksi, sillä vastaanottimet ovat
tarkoitettu mm. PDOA-paikannukseen eli niiden tulee kyetä mittaamaan tarkkoja
tehoja. Suure ei ole asennustavasta riippuva, mutta yksilöllisiä eroja ei voida sulkea
pois. Vastaanottimen virheet tehtaalta lähtiessä voidaan olettaa hyvin pieniksi, mutta
ajansaatossa tulevaa ryömintää on hankala arvioida. Vastaanottimen ilmoittamaa
lukemaa voi vääristää myös liian voimakas mitattava signaali tai liian voimakas
signaali hyvin läheisellä taajuudella, jolloin vastaanotin voi yliohjautua. Tämä voi
olla järjestelmällistä esimerkiksi jatkuvan lähetteen lähellä tai satunnaista esimerkiksi
lähettäessä mitattavaa signaalia liian lähellä vastaanotinta. Vastaavasti liian heikolla
signaali-kohinasuhteella vastaanotettuun tehoon summautuu merkittävissä määrin
kohinatehoa.

Kolmella taajuudella neljästä on useita mittauksia, joissa mitattu etenemisvai-
mennus on pienempi kuin vapaantilan vaimennus, jopa lähes 5 dB. Virhe ei selity
lähettimien ja vastaanottimien epätarkoilla sijainneilla tai etäisyyksillä, vaan jossain
kohdassa signaaliketjua tai tietojen käsittelyä täytyy olla virhe. Vaikka tilastollisesti
konstruktiivinen interferenssi on harvinainen ilmiö, ei sen vaikutusta yksittäisiin
mittauksiin voida täysin sulkea pois, koska lähettäessä vastaanottimet ja lähetin
olivat aina paikallaan. Tällöin monitie-etenemisen kannalta kanava on staattinen ja
konstruktiivisen intereferenssin osuessa jollekin radiotielle kyseisen vastaanottimen
tulokset kärsivät. Eräs vähintäänkin osittainen selitys vastaanottimen virheellisen
suurelle lukemalle on yliohjautuminen. Vastaanottimet sijaitsevat kaupunkialueella
ja niitä hyvinkin lähellä voi olla viereisillä taajuuksilla voimakkaita lähettimiä kuten
900 MHz:lla mobiiliverkon tukiasemaa. Kahdella vastaanottimella pohjakohina 900
MHz:lla on kaikissa mittauksissa korkeammalla kuin muilla, mikä kielii yliohjau-
tumisesta ja selittäisi ainakin osan virheellisestä mittaustuloksesta. Muutamassa
mittauksessa myös näkee kuinka pohjakohina viereisellä kanavalla nousee, kun vas-
taanotettu teho kysessä vastaanottimessa kasvaa tarpeeksi suureksi lähetysantennin
kääntyessä kohti vastaanotinta. Tämä ainakin on selvä merkki yliohjautumisesta,
joka täytyy huomioida virhelähteenä. Esimerkki yliohjautumisesta on esitetty seuraa-
vassa kuvaajassa. Siinä tumma pohjakohina viereisillä taajuuksilla kohoaa kirjavan
kantoaallon voimakkuuden funktiona.
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Kuva 21: Vastaanottimen yliohjautuminen liian voimakkaasta lähetteestä

Yhteenvetona merkittävimmät virhelähteet signaaliketjusta ovat lähetysantennin
vahvistus Gtx 161,5 MHz:llä, vastaanottoantennin kytkentä, mikä vaikuttaa vastaanot-
toantennin vahvistukseen Grx varsinkin 161,5 MHz:lla, vastaanottimen vaimennukset
Arx, joiden yksityiskohtia ei ole tässä työssä tarkastettu sekä vastaanotettu teho
Prx sellaisissa mittauksissa, joissa signaalikohinasuhde on heikko tai vastaanotin
yliohjautuu.

4.3.2 Etenemismallien virheet

Empiirisissä etenemismalleissa muuttujia ja sitä kautta virheitä on vähän Etenemis-
malleja vertailtaessa lähettimien ja vastaanottimien sijaintien virhe on hyvin pieni
(vain joitakin metrejä) kokonaisetäisyyteen nähden ja tätä ei voida pitää merkittä-
vänä virhelähteenä empiirisille etenemismalleille. Potenssilakimallissa, selaisenaan
kuin sitä tässä työssä käytetään, ei ole säädettäviä muuttujia eikä niistä aiheutu-
via virhelähteitä. Voidaan kuitenkin yleisesti todeta, että se on liian pessimistinen
malli pitkälle matkalle. Alkumatka johonkin asti tulisi olla vapaantilan vaimennusta
ja vasta sen jälkeen alkaa soveltamaan suurempaa etenemisekspontenttia α [6, s.
98–100].

Vastaavasti Hatan mallillakin on vain muutama muuttuja. Hatan malli on hy-



61

vin herkkä lähetysantennin korkeudelle ja käyttämällä eri korkeutta voisi tulokset
näyttää hyvin erilaisilta. Todellisissa vastaanottimien korkeuksissa on eroja, mutta
Hatan mallin laskennassa on käytetty vain yhtä korkeutta yksinkertaisuuden vuoksi,
mistä seuraa järjestelmällinen virhe joihinkin vastaanottimiin. Työssä ei sovelleta
Hatan mallin mahdollisuutta käyttää merkitsevää antenninkorkeutta eli maastonkor-
keuksien huomioimista osana antenninkorkeuksia. Hatan mallin reunaehtoa soveltaa
sitä vain 1–20 km yhteysväleille noudatetaan pääsääntöisesti mittauksissa. Sen si-
jaan reunaehto ei todeudu PDOA-paikannusten yhteydessä, sillä kaikkiin ruudukon
pisteisiin, myös esimerkiksi aivan lähettimen viereen, täytyy laskea etenemisennuste.
Toisaalta koska Hatan malli pelkistyy PDOA-paikantamisessa potenssilakimalliksi,
myös järjestelmälliset virheet supistuvat pois.

Säteenseurantamallien tapauksessa vaimennukset lasketaan simuloimalla vastaa-
nottimien antenneista, jotka sijaitsevat korkeissa rakenteissa, kuuluvuusennuste valit-
tuun ruudukkoon. Lähettimien sijainnit pyöristetään tässä lähimpään ruutuun, mistä
seuraa korkeintaan parin kymmenen metrin poikkeama. Hyödyntämällä radiotien
resiprookkisuutta tätä etenemisvaimennusta voidaan käyttää myös toiseen suuntaan.
Poikkeama ei ole kokonaisetäisyydessä merkittävä, mutta maastonmuodoissa sillä voi
olla olennainen vaikutus. Pahimmillaan jokin piste saattaa poikkeaman yhtedessä
nousta tai laskea useita metrejä. Säteenseurantamallien taustalla vaikuttava maas-
toaineisto voi myös olla merkittävä virhelähde. Aineiston korkeustiedot perustuu
laserkeilaukseen eikä siis välttämättä huomioi oikealla tavalla eri tyyppisiä esteitä
kuten mäkiä, metsiä ja rakennuksia. Säteenseurantamallien laskenta-algoritmit ovat
myös virhelähde. Ne ovat kuitenkin hyvin monimutkaisia kokonaisuuksia eikä niihin
ole realistista paneutua syvällisesti tässä työssä.

Yhteenvetona empiirisissä etenemismalleissa on muutamia olennaisia lähteitä
järjestelmällisille virheille, mutta ei mahdollisuutta satunnaisiin virheisiin niitä sovel-
taessa. Säteenseurantamalleissa on puolestaan huomattava määrä erilaisia virheläh-
teitä. Näitä kaikkia ei kuitenkaan ole huomioitu tai voitu kompensoida. Tärkeimmät
käytetyt virhelähteiden torjumiskeinot ovat mahdollisimman tarkan maastoraste-
rin käyttö sekä tietojen käsittelyssä tulosten realistisuuden arviointi esimerkiksi
vertaamalla tuloksia vapaan tilan vaimennukseen.

4.3.3 PDOA-algoritmien virheet

PDOA-paikantamisessa olennaisin virheitä karsiva mutta myös virheitä mahdollis-
tava tekijä, on ominaisuus supistaaa pois absoluuttinen lähetysteho ja etenemisvai-
mennus sekä mittausten järjestelmälliset poikkeamat ja etenemismallien vinoumat.
Supistamisen yhteydessä epäfysikaalisista ratkaisuista voi tulla tasavertaisia loogi-
sempien ratkaisujen kanssa. Esimerkiksi säteenseurantamalleilla tietystä pisteestä
lasketut epärealistisen suuret vaimennukset, jotka edellyttävät suurempia lähetyste-
hoja kuin mittauksissa on käytetty, voivat olla mahdollinen ratkaisu, jos mallinnetut
vaimennukset ovat vain keskenään samassa linjassa kuin mitatut vaimennukset.

Toinen merkittävä virhelähde PDOA-paikannukselle on yhtenäisestä linjasta poik-
keavat mitatut etenemisvaimennukset. Yksikin poikkeava tulos kuudesta voi aiheuttaa
virheellisen paikannuksen, sillä käytetyissä PDOA-algorimeissa ei ole mekanismia
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hylätä mittaustuloksia. Kaikissa käsitellyissä PDOA-algoritmeissa on havaittavissa
vinouma kohti valitun alueen keskipistettä varsinkin linjasta poikkeavien tulosten
yhteydessä.

Leikkauspisteiden tiheyden menetelmälle eräs virhelähde on ruudukon tiheyden
valinta. Liian väljällä ruudukolla paikannuksen erottelukyky kärsii ja liian tiheällä ruu-
dukolla taas leikkauspisteet hajaantuvat kukin eri ruuduille ja useasta ruudusta tulee
mahdollinen paikannustulos. Tässä työssä käytetään väljähköä 100x100 ruudukkoa,
jolloin paikannuksen erottelukyky ei ole kuin satoja metrejä, mutta tasatilanteita syn-
tyy silti usein. Virhelähdettä kompensoidaan painottamalla tasatilanteissa viereisten
ruutujen leikkauspisteiden määrää.

4.4 Johtopäätökset ja jatkotutkimukset
Kaikilla PDOA-algoritmeilla ja radioaaltojen etenemismalleilla on mahdollista tehdä
onnistunutta paikannusta. Yksittäiset paikannustulokset tässä työssä eivät ole luo-
tettavia, mutta ne ovat keskimäärin suuntaa-antavia. Työn ulkopuolelle on rajattu
monen parametrin optimointi kuten tarkasteltavan alueen rajaus, ruudukon valinta,
paikannuksen valinta (maksimi, massakeskipiste, yms.) ja etenemismallien kalibrointi.
Näillä toimenpiteillä tarkkuutta voitaneen parantaa.

Hieman epäintuitiivisena lopputuloksena säteenseurantamallit tuottavat epätar-
kempia paikanustuloksia kuin empiiriset etenemismallit. Johtopäätöksenä voidaan
todeta, että säteenseurantamallien kanssa tulee olla varovainen PDOA-paikantamisen
yhteydessä. Mitattujen etenemisvaimennusten ja mallinnettujen etenemisvaimennus-
ten kertaluokkia kannattaa verrata ristiin, vaikka mitatut vaimennukset ja mallinnetut
vaimennukset keskenään olisivatkin samansuuntaisia. Jatkokehityksenä algoritmeissa
voisi olla mekanismi, joka hylkäisi epäfysikaalisia ratkaisuja, jotka vaatisivat esimer-
kiksi megawatin lähetystehon. Tämä tosin rikkoo yhteistyöhaluttoman lähettimen
paikannuksen periaatetta, että lähettimestä ei ole ideaalisti mitään esitietoja.

Algoritmeissa on useita muitakin jatkokehitysmahdollisuuksia, sillä sellaisenaan
kuin ne ovat kirjallisuudessa, ne on melko väljästi määritelty. Eräs toinen kehitys-
kohde on liian kohinaisen tai muista muuten poikkeavan mittauksen hylkääminen.
Tässäkin mekanismissa voi tulla vastaan yhteistyöhaluttoman lähettimen paikan-
nuksen periaate paikannuksesta ilman esitietoja, sillä jokainen mittaustulos sinänsä
yhtä hyvä havainto lähettimestä, josta ei tiedetä mitään. Toisaalta mekanismia voisi
viedä vieläkin pidemmälle ja tehdä paikannuksia eri vastaanottimien määrillä ja
yhdistelmillä. Vaikka paikannus perustavanlaatuisesti edelleen pohjautuisi vain yhtä
moneen mittaukseen kuin on vastaanottimia, voisi tällä löytyä uusia näkökohtia
PDOA-paikannukseen ja keinoja vähentää virhelähteitä.

Kirjallisuudesta löytyy useita konsepteja, esimerkiksi [18], saapuneen tehon perus-
teella paikantamisen (POA) yhdistämisestä saapumisaikapaikannukseen (TOA) tai
saapumisaikaeropaikannukseen (TDOA) varsinkin matkaviestinverkkojen ja WiFi:n
kontekstissa, mutta ei juurikaan PDOA:n yhdistämistä muihin paikannustekniikoi-
hin yhteistyöhaluttoman lähettimen kontekstissa. Yhdessä lähteessä [16] PDOA-
paikannuksen motivaattorina pidetään juuri edullisten PDOA-kykyisten laitteiden
yhdistämistä monimutkaisempia paikannustekniikoita (esimerkiksi tulosuunta, AOA)
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hyödyntäviin laitteisiin, mutta tutkimusta konseptista ei esitetä. Tässä työssä pai-
kannustarkkuus ei ole kovin hyvä, kun paikannus tehdään pelkästään PDOA:lla.
Tarkkuutta voisi parantaa yhdistämällä tekniikkaa myös muihin yhteistyöhaluttomien
lähettimien paikannustekniikoihin, jotka kompensoivat toistensa virhelähteitä.
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5 Yhteenveto
Tässä työssä tutkitaan PDOA-paikannusta kolmella algoritmilla (epälineaarinen pie-
nimmän neliösumman menetelmä, NLLS, diskreetin todennäköisyystiheyden menetel-
mä, DPD ja leikkauspisteiden tiheyden menetelmä, ID) sekä radioaaltojen etenemistä
suhteessa kahteen säteenseurantamalliin (CRC-Predict ja ITU-R 1812) ja kahteen
empiriiseen radioaaltojen etenemismalliin (Hatan malli neljään eri ympäristöön ja
potenssilaki malli kolmella eri etenemiseksponentilla, mikä sisältää vapaan tilan
vaimennuksen).

Empiirisistä etenemismalleista parhaiten mittauksia vastaava Hatan malli esikau-
punkiin on tasavertainen säteenseurantamalleista parhaan CRC-Predictin kanssa.
Kumpikin malli vastaa mittaustuloksia 95 % luottamustasolla kahdella taajuudella
neljästä ja malleilla on likimain yhtä suuret hajonnat. Varsinkin yksittäiset empiiriset
etenemismallit saattavat vastata todella hyvin tai huonosti pientä mittausaineis-
toa. Empiiristen etenemismallien kanssa on myös ongelma, että on hankala tietää
etukäteen, mikä malli on kulloinkin tarkin. Suurella aineistomäärällä säteenseuranta-
mallien tulisi vastata paremmin mittauksia, sillä vaihtelevalla radiotiellä niiden edut
tulevat parhaiten esiin.

Yksinkertaiset empiiriset etenemismallit, kuten Hatan malli eri ympäristöihin,
pelkistyvät PDOA-paikantamisessa keskenään samoiksi etenemismalleiksi ja tuotta-
vat identtisiä paikannuksia. Etenemismallien vinoumat ja mittausten järjestelmälli-
set virheet supistuvat myös pois Tämä antaa PDOA-paikannuksessa merkittävästi
anteenksi järjestelmällisiä etenemismallien virheitä ja mittausvirheitä. Potenssilaki-
malli etenemiseksponentilla α = 4 on keskimäärin tarkin etenemismalli, mutta erot
keskimääräisissä tuloksissa ovat alle kymmenen prosenttia eli hyvin pieniä. Säteen-
seurantamalleilla PDOA-paikannus ei tuota samaa tarkkuutta kyseisellä mittausai-
neistolla. Paikannustulokset CRC-Predictillä ja ITU-R 1812:lla ovat keskenään hyvin
samankaltaiset, mutta huonommat kuin yhdelläkään empiirisellä etenemismallilla.

PDOA-algoritmeista pienimmän neliösumman menetelmä ja diskreetin todennä-
köisyystiheyden menetelmä tuottavat identtiset tulokset. Leikkauspisteiden tiheyden
menetelmän keskimääräinen virhe on noin +30 % NLLS:ään ja DPD:hen verrattu-
na, mutta vertailua ei ole tehty säteenseurantamalleilla, koska ID ei sovellu niihin.
Kaikissa algortmeissa, varsinkin ID:ssä, on vinouma kohti ruudukon keskipistettä,
mikä tasoittaa tuloksia. Parhaimmillaankin empiirisillä etenemismalleilla keskimää-
räinen PDOA-paikannuksen tarkkuus on melko maltillinen, sillä pääkaupunkiseudun
kontekstissa NLLS:n ja DPD:n tarkkuus on noin viiden kilometrin luokkaa tai ID:n
tarkkuus vajaan seitsämän kilometrin luokkaa. Yksittäiseen paikannukseen ei voi
luottaa tekemättä mittausaineistolle jatkotarkastelua.
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A PDOA:n ympyrän kaavan johtaminen
Korjaa tänne merkit oikeinpäin, vaihda indeksointi vastaamaan muuta
työtä ja vaihda muuttujien nimet vastaamaan muuta työtä.

Määritellään pisteet A, B, C, D ja E siten, että ne sijaitsevat samalla suoralla,
jossa

– A on vastaanottimen 1 sijainti

– B on lähettimen ensimmäinen mahdollinen sijainti

– C on vastaanottimen 2 sijainti

– D on paikannusympyrän keskipiste

– E on lähettimen toinen mahdollinen sijainti.

Pisteiden A ja C sijainnit (x1, y1) ja (x2, y2) ovat tunnetut sekä etäisyyksien AB ja
BC suhde

d12 = d1

d2
= | A⃗B

C⃗B
| = | A⃗E

C⃗E
| ≠ 1 (30)

on tunnettu. Pisteiden B, D ja E sijainnit eivät ole lähtötilanteessa tunnettuja.
Alkuarvolla d12 = 1 ratkaisu ei ole ympyrä kummankaan vastaanottimen ympärillä,
vaan ratkaisu on suora niiden puolivälissä. Alkuarvoilla d12 = 3 (x1, y1) = (0, 0) ja
(x2, y2) = (2, 1) pisteiden geometria näyttäisi tältä.
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Kuva 22: Pisteiden määrittely

Käyttämällä tunnettua suhdelukua d12 ja tunnettuihin pisteisiin (x1, y1) ja (x2, y2)
origosta osoittavia vektoreita O⃗A ja O⃗B voidaan pisteiden B ja E sijainnit lausua
vektorimuodossa yhtälöpareina

O⃗B = O⃗A + d12P⃗

O⃗B = O⃗C − P⃗ = O⃗A + A⃗C − P⃗
(31)

ja

O⃗E = O⃗A + d12Q⃗

O⃗E = O⃗C + Q⃗ = O⃗A + A⃗C + Q⃗,
(32)

joista voidaan ratkaista

O⃗B = O⃗A + A⃗B

1 + 1/d12
(33)
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ja

O⃗E = O⃗A + A⃗B

1 − 1/d12
, (34)

joihin sijoittamalla tunnetut pisteet (x1, y1) ja (x2, y2) saadaan lopulta ratkaisut

O⃗B = d12x2 + x1

d12 + 1 x⃗ + d12y2 + y1

d12 + 1 y⃗ (35)

ja

O⃗E = d12x2 − x1

d12 − 1 x⃗ + d12y2 − y1

d12 − 1 y⃗. (36)

Piste D on keskipiste sellaiselle ympyrälle, jonka kehältä kaikista pisteistä (mukaan
lukien pisteet B ja E) etäisyys pisteeseen A on d12-kertainen etäisyyteen pisteeseen C
nähden. Piste D on siis puolessa välissä pisteiden B ja E välillä ja sen sijainti voidaan
ilmaista

O⃗D = 1
2(O⃗C + O⃗E), (37)

johon sijoittamalla tunnetut pisteet (x1, y1) ja (x2, y2) saadaan ratkaisu

O⃗D = d2
12x2 − x1

d2
12 − 1 x⃗ + d2

12y2 − y1

d2
12 − 1 y⃗. (38)

Ympyrän säde r voidaan ratkaista pisteiden B ja E avulla

r = |12(O⃗E + O⃗B)|, (39)

johon sijoittamalla tunnetut pisteet (x1, y1) ja (x2, y2) saadaan ratkaisu

r =
√

(x2 − x1)2 + (y2 − y1)2| d12

d2
12 − 1 |. (40)
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B Epälineaarinen pienimmän neliösumman mene-
telmän Matlab-koodi

function pdoa = pdoanonlinleastsq(pos, diflist, set, pllist, txloclist,...
pdoa, PLsim)

%read frequency list
freqlist = set.fc;

%read number of tx's
txlen = length(txloclist);

%read number of rx pairs
pairlen = length(diflist);

%read number of path loss models
pllen = length(pllist);

%read coordinate vectors and grid step
lonvec = set.grid.lon;
latvec = set.grid.lat;
step = set.grid.step;

%create lat and lon coordinate tables for one dimensional distances
lontable = lonvec.*ones(set.grid.dens);
lattable = latvec.*ones(set.grid.dens);

%create empty numeric array
data = zeros(set.grid.dens,set.grid.dens);

%go through all the frequencies
for freqctr = 1:length(freqlist)

%pick exact frequency
freqex = freqlist(freqctr);

%pick rounded frequency corresponging indexing
freq = append('f', string(ceil(freqex/1e6)), '_MHz');

%go through all the path loss models
for plctr = 1:pllen

%pick pathloss model
pl = pllist{plctr};

%go through all the tx's
for txctr = 1:txlen

%pick tx
tx = txloclist{txctr};
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%create empty variable for summing q's
qsum = array2table(data, 'VariableNames', string(lonvec),...

'RowNames', string(latvec));

%go through all the rx pairs
for pairctr = 1:pairlen

%pick rx pair
pair = diflist{pairctr};

%read locations of rx's of the pair
rxloci = pair(1:5);
rxlocj = pair(end-4:end);

%resolve rx's names
rxi = nameresolverrx(set, rxloci);
rxj = nameresolverrx(set, rxlocj);

%read locations of the rx's
loni = set.rx.(rxi).loc.lon;
lati = set.rx.(rxi).loc.lat;
lonj = set.rx.(rxj).loc.lon;
latj = set.rx.(rxj).loc.lat;

%create table for distances
disttablei = sqrt((lontable-loni).^2 + (lattable-lati).^2);
disttablej = sqrt((lontable-lonj).^2 + (lattable-latj).^2);

%dynamically refer to path loss function
f = str2func(strcat('loss', pl));

%calculate theoretical power difference in each point of
%the grid using given pathloss model
ptheori = f(disttablei, freqex, set, rxi, PLsim);
ptheorj = f(disttablej, freqex, set, rxj, PLsim);

%invert the result, since large path loss corresponds to
%small received power
ptheortable = -(ptheori - ptheorj);

%read measured "actual" power difference of the pair
pact = pos.(freq).abs.powerdif.full{{tx}, {pair}};

%calculate square of difference of the theoretical
%and measured values
q = (pact - ptheortable).^2;

%sum q's of the given pathloss model
qsum{:,:} = qsum{:,:} + q;

end

%copy the table structure
qthing = qsum;
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%make the qsum values meaningful colormap
%qthing{:,:} = abs(qsum{:,:} - max(qsum{:,:}, [], 'all'));
qthing{:,:} = 1./qsum{:,:};

%return heatmap values
pdoa.pdoanonlinleastsq.(freq).(pl).(tx).heat = qthing;

%find most likely position of tx
[maxval, ~] = max(qthing{:,:},[],'all','linear');
%pick corresponding index
I = find(qthing{:,:}==maxval);

%check if maximum value is unique
if length(I) == 1

%unique -> return corresponding index
[latpos, lonpos] = ind2sub(size(qthing),I);

else
%allocate variable for summing even cases
imax = zeros(length(I),1);

%not unique -> go through all the maximums
for maxind = 1:length(I)

%sum values of adjacent squares
[latpostemp, lonpostemp] = ind2sub(size(qthing),...

I(maxind));
imax(maxind) = sum(qthing{latpostemp-1:latpostemp+1,...

lonpostemp-1:lonpostemp+1},'all');
end
%pick maximum, when adjacent squares count
[~, imaxind] = max(imax,[],'all','linear');
[latpos, lonpos] = ind2sub(size(qthing),I(imaxind));

end

%return coordinates of maximum
pdoa.pdoanonlinleastsq.(freq).(pl).(tx).lat = latvec(latpos);
pdoa.pdoanonlinleastsq.(freq).(pl).(tx).lon = lonvec(lonpos);

%return coordinate indexes of maximum
pdoa.pdoanonlinleastsq.(freq).(pl).(tx).latind = latpos;
pdoa.pdoanonlinleastsq.(freq).(pl).(tx).lonind = lonpos;

end
end

end

end
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C Diskreetin todennäköisyystiheyden menetelmän
Matlab-koodi

function pdoa = pdoadiscprobdens(pos, diflist, set, pllist, txloclist,...
pdoa, PLsim)

%read frequency list
freqlist = set.fc;

%read number of tx's
txlen = length(txloclist);

%read number of rx pairs
pairlen = length(diflist);

%read number of path loss models
pllen = length(pllist);

%read coordinate vectors and grid step
lonvec = set.grid.lon;
latvec = set.grid.lat;
step = set.grid.step;

%create lat and lon coordinate tables for one dimensional distances
lontable = lonvec.*ones(set.grid.dens);
lattable = latvec.*ones(set.grid.dens);

%create empty numeric array
data = ones(set.grid.dens,set.grid.dens);

%read proability density method input parameter sigma
sigma = set.pdoa.pdoadiscprobdens.sigma;

%go through all the frequencies
for freqctr = 1:length(freqlist)

%pick exact frequency
freqex = freqlist(freqctr);

%pick rounded frequency corresponging indexing
freq = append('f', string(ceil(freqex/1e6)), '_MHz');

%go through all the path loss models
for plctr = 1:pllen

%read pathloss model
pl = pllist{plctr};

%create empty 3 dimensional table for q's
q = zeros(txlen,set.grid.dens,set.grid.dens);
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%go through all the tx's
for txctr = 1:txlen

%pick tx
tx = txloclist{txctr};

%create empty variable for multiplying F_XY's
fprod = array2table(data, 'VariableNames', string(lonvec),...

'RowNames', string(latvec));

%go through all the rx pairs
for pairctr = 1:pairlen

%pick rx pair
pair = diflist{pairctr};

%read locations of rx's of the pair
rxloci = pair(1:5);
rxlocj = pair(end-4:end);

%resolve rx's names
rxi = nameresolverrx(set, rxloci);
rxj = nameresolverrx(set, rxlocj);

%read locations of the rx's
loni = set.rx.(rxi).loc.lon;
lati = set.rx.(rxi).loc.lat;
lonj = set.rx.(rxj).loc.lon;
latj = set.rx.(rxj).loc.lat;

%create table for distances
disttablei = sqrt((lontable-loni).^2 + (lattable-lati).^2);
disttablej = sqrt((lontable-lonj).^2 + (lattable-latj).^2);

%dynamically refer to path loss function
f = str2func(strcat('loss', pl));

%calculate theoretical power difference in each point of
%the grid using given pathloss model
ptheori = f(disttablei, freqex, set, rxi, PLsim);
ptheorj = f(disttablej, freqex, set, rxj, PLsim);

%invert the result, since large path loss corresponds to
%small received power
ptheortable = -(ptheori - ptheorj);

%read measured "actual" power difference of the pair
pact = pos.(freq).abs.powerdif.full{{tx}, {pair}};

%calculate square of difference of the theoretical and
%measured values
q = (pact - ptheortable).^2;

%calculate F_XY of the given pathloss model and rx pair
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fxy = (1/(2*sigma*sqrt(pi)))*exp(-q/(4*sigma^2));

%multiply F_XY's of each rx pair
%fprod{:,:} = fprod{:,:} + fxy;
fprod{:,:} = fprod{:,:} .* fxy;

end

%copy the table structure
Pxy = fprod;

%calculate c
c = sum(Pxy{:,:}, 'all');

%normalize P_XY
Pxy{:,:} = Pxy{:,:}/c;

%return heatmap values
pdoa.pdoadiscprobdens.(freq).(pl).(tx).heat = Pxy;

%find most likely position of tx
[maxval, ~] = max(Pxy{:,:},[],'all','linear');
%pick corresponding index
I = find(Pxy{:,:}==maxval);

%check if maximum value is unique
if length(I) == 1

%unique -> return corresponding index
[latpos, lonpos] = ind2sub(size(Pxy),I);

else
%allocate variable for summing even cases
imax = zeros(length(I),1);

%not unique -> go through all the maximums
for maxind = 1:length(I)

%sum values of adjacent squares
[latpostemp, lonpostemp] =ind2sub(size(Pxy),I(maxind));
imax(maxind) = sum(Pxy{latpostemp-1:latpostemp+1,...

lonpostemp-1:lonpostemp+1},'all');
end
%pick maximum, when adjacent squares count
[~, imaxind] = max(imax,[],'all','linear');
[latpos, lonpos] = ind2sub(size(Pxy),I(imaxind));

end

%return coordinates of maximum
pdoa.pdoadiscprobdens.(freq).(pl).(tx).lat = latvec(latpos);
pdoa.pdoadiscprobdens.(freq).(pl).(tx).lon = lonvec(lonpos);

%return coordinate indexes of maximum
pdoa.pdoadiscprobdens.(freq).(pl).(tx).latind = latpos;
pdoa.pdoadiscprobdens.(freq).(pl).(tx).lonind = lonpos;

end
end
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end

end
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D Leikkauspisteiden tiheyden menetelmä Matlab-
koodi

function pdoa = pdoaintersectdens(pos, diflist, set, pllist, txloclist,...
pdoa)

%read frequency list
freqlist = set.fc;

%read number of tx's
txlen = length(txloclist);

%read number of rx pairs
pairlen = length(diflist);

%read number of path loss models
pllen = length(pllist);

%read coordinate vectors and grid step
lonvec = set.grid.lon;
latvec = set.grid.lat;
step = set.grid.step;

%create empty numeric array
data = zeros(set.grid.dens,set.grid.dens);

%read extrema and step of the grid
lonmin = set.grid.lonmin;
lonmax = set.grid.lonmax;
latmin = set.grid.latmin;
latmax = set.grid.latmax;
step = set.grid.step;

%go through all the frequencies
for freqctr = 1:length(freqlist)

%pick exact frequency
freqex = freqlist(freqctr);

%pick rounded frequency corresponging indexing
freq = append('f', string(ceil(freqex/1e6)), '_MHz');

%go through all the path loss models
for plctr = 1:pllen

%pick path loss model
pl = pllist{plctr};

%go through all the tx's
for txctr = 1:txlen
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%pick tx
tx = txloclist{txctr};

%create empty variable for summing intersections
inters = array2table(data, 'VariableNames', string(lonvec),...

'RowNames', string(latvec));

%go through all the rx pairs except last one
for pairctri = 1:pairlen-1

%pick rx pair i
pairi = diflist{pairctri};

%go through all the rx pairs starting from second
for pairctrj = pairctri+1:pairlen

%pick rx pair j
pairj = diflist{pairctrj};

%read coordinates of the center of the circles
lati = pos.(freq).(pl).(pairi).D.lat(txctr);
loni = pos.(freq).(pl).(pairi).D.lon(txctr);
latj = pos.(freq).(pl).(pairj).D.lat(txctr);
lonj = pos.(freq).(pl).(pairj).D.lon(txctr);

%read radius' of the circles
ri = pos.(freq).(pl).(pairi).r(txctr);
rj = pos.(freq).(pl).(pairj).r(txctr);

%solve the intersections based on geometry
if (lati ~= 0 && latj ~= 0)

%two circles

%calculate distance between centers of the circles
c = sqrt( (lati-latj)^2 + (loni-lonj)^2 );

if c >= ri + rj
%no intersection -> circles outside
lon1=(loni+lonj)/2+(ri-rj).*(lonj-loni)./(2*c);
lat1=(lati+latj)/2+(ri-rj).*(latj-lati)./(2*c);
lon2 = -1;
lat2 = -1;

elseif c >= abs(ri - rj)
%two intersections
u = (ri * (ri^2 - rj^2 + c^2))/(2 * ri * c);
lon1 = loni + (1/c)*((lonj - loni)*u...

+ (latj - lati) * sqrt(ri^2 - u^2));
lat1 = lati + (1/c)*((latj - lati)*u...

- (lonj - loni) * sqrt(ri^2 - u^2));
lon2 = loni + (1/c)*((lonj - loni)*u...

- (latj - lati) * sqrt(ri^2 - u^2));
lat2 = lati + (1/c)*((latj - lati)*u...

+ (lonj - loni) * sqrt(ri^2 - u^2));
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elseif c > 0
%no intersections -> circles inside
if ri > rj

lon1 = loni + ((ri + rj )./(2 * c)...
+ (1/2))*(lonj - loni);

lat1 = lati + ((ri + rj )./(2 * c)...
+ (1/2))*(latj - lati);

else
lon1 = loni - ((ri + rj )./(2 * c)...

- (1/2))*(lonj - loni);
lat1 = lati - ((ri + rj )./(2 * c)...

- (1/2))*(latj - lati);
end
lon2 = -1;
lat2 = -1;

else
%same centerpoint -> error

end
elseif (lati == 0 && latj == 0)

%two lines

else
%one circle and one line

end

%discard values outside the grid for position 1
if (lon1 >= lonmin && lon1 <= lonmax...

&& lat1 >= latmin && lat1 <= latmax)

%solve the closest point on the grid
lont = floor((lon1 - lonmin)/step)+1;
latt = floor((latmax - lat1)/step)+1;

%add one intersection on the grid
inters{latt,lont} = inters{latt,lont} + 1;

end

%discard values outside the grid for position 2
if (lon2 >= lonmin && lon2 <= lonmax...

&& lat2 >= latmin && lat2 <= latmax)
%solve the closest point on the grid
lont = floor((lon2 - lonmin)/step)+1;
latt = floor((latmax - lat2)/step)+1;

%add one intersection on the grid
inters{latt,lont} = inters{latt,lont} + 1;

end

end

end

%return intersections
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pdoa.pdoaintersectdens.(freq).(pl).(tx).heat = inters;

%find most likely position of tx
[maxval, ~] = max(inters{:,:},[],'all','linear');
%pick corresponding index
I = find(inters{:,:}==maxval);

%check if maximum value is unique
if length(I) == 1

%unique -> return corresponding index
[latpos, lonpos] = ind2sub(size(inters),I);

else
%allocate variable for summing even cases
imax = zeros(length(I),1);

%not unique -> go through all the maximums
for maxind = 1:length(I)

%sum values of adjacent squares
[latpostemp, lonpostemp] = ind2sub(size(inters),...

I(maxind));
imax(maxind) = sum(inters{latpostemp-1:latpostemp+1,...

lonpostemp-1:lonpostemp+1},'all');
end
%pick maximum, when adjacent squares count
[~, imaxind] = max(imax,[],'all','linear');
[latpos, lonpos] = ind2sub(size(inters),I(imaxind));

end

%return coordinates of maximum
pdoa.pdoaintersectdens.(freq).(pl).(tx).lat = latvec(latpos);
pdoa.pdoaintersectdens.(freq).(pl).(tx).lon = lonvec(lonpos);

%return coordinate indexes of maximum
pdoa.pdoaintersectdens.(freq).(pl).(tx).latind = latpos;
pdoa.pdoaintersectdens.(freq).(pl).(tx).lonind = lonpos;

end
end

end

end

function pos = circles(pos, diflist, set, pllist, txloclist)

%read frequency list
freqlist = set.fc;

%read number of rxpairs
pairlen = length(diflist);

%read number of path loss models
pllen = length(pllist);

%read number of tx's
txlen = length(txloclist);
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%generate angle vector
theta = 0:1:360;

%go through all the frequencies
for freqctr = 1:length(freqlist)

%pick exact frequency
freqex = freqlist(freqctr);

%pick rounded frequency corresponging indexing
freq = append('f', string(ceil(freqex/1e6)), '_MHz');

%go through all the rx pairs
for pairctr = 1:pairlen

%read rx pair
pair = diflist{pairctr};

%load rx positions
Alat = pos.(freq).abs.(pair).A.lat;
Alon = pos.(freq).abs.(pair).A.lon;
Clat = pos.(freq).abs.(pair).C.lat;
Clon = pos.(freq).abs.(pair).C.lon;

%go through all the path loss models
for plctr = 1:pllen

%read pathloss model
pl = pllist{plctr};

%read distance difference on given pathloss model
d12vec = table2array(pos.(freq).(pl).distdif.full(:, {pair}));

%generate empty vectors for first pair, empty them for the next
rvec = zeros(txlen, 1);
circlelatvec = zeros(txlen, length(theta));
circlelonvec = zeros(txlen, length(theta));
Dlatvec = zeros(txlen,1);

%generate empty vector to indicate, if d12 is 1
pos.(freq).(pair).(pl).circle.line = zeros(txlen,1);

%create line between the rxpairs for the case of equal rx power

%calculate normal of the slope
slope = -(Clon - Alon)/(Clat - Alat);

%calculate center coordinate between receivers
loncenter = (Clon + Alon)/2;
latcenter = (Clat + Alat)/2;

%generate longitude for the line
linelen = 1e6;
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linelonvec = loncenter-linelen/2:linelen...
/(length(theta)-1):loncenter+linelen/2;

%calculate latitude for the line
linelatvec = slope.*(linelonvec - loncenter) + latcenter;

%go through all the tx positions
for txind = 1:txlen

%read d12 and rx positions of the measurement interval
d12 = d12vec(txind);

%create circle, if distances ratio is not 1
%else write line in the midway of given rx pair
if d12 ~= 1

%calculate center of the circle
Dlatvec(txind,1) = (d12.^2.*Clat-Alat)./(d12.^2-1);
Dlonvec(txind,1) = (d12.^2.*Clon-Alon)./(d12.^2-1);

%claclulate radius of the circle
rvec(txind,1) = sqrt((Clat-Alat).^2+(Clon-Alon).^2)...

.*abs((d12)./(d12.^2-1));

%calculate the circle
circlelatvec(txind,:) = Dlatvec(txind,1)...

+ rvec(txind,1) * cosd(theta);
circlelonvec(txind,:) = Dlonvec(txind,1)...

+ rvec(txind,1) * sind(theta);
else

%write the previously generated line coordinates
circlelonvec(txind,:) = linelonvec;
circlelatvec(txind,:) = linelatvec;

%calculate center of the circle
Dlatvec(txind,1) = 0;
Dlonvec(txind,1) = 0;

%mark that the given interval is line, not circle
pos.(freq).(pair).(pl).circle.line(txind,1) = 1;

end
end

%return the data
pos.(freq).(pl).(pair).D.lat = Dlatvec;
pos.(freq).(pl).(pair).D.lon = Dlonvec;
pos.(freq).(pl).(pair).r = rvec;
pos.(freq).(pl).(pair).circle.lat = circlelatvec;
pos.(freq).(pl).(pair).circle.lon = circlelonvec;

end

end

end
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end

function pos = relativedistance(pos, diflist, set, pllist, txloclist)

%read frequency list
freqlist = set.fc;

%read number of rxpairs
pairlen = length(diflist);

%read number of path loss models
pllen = length(pllist);

%go through all the frequencies
for freqctr = 1:length(freqlist)

%pick exact frequency
freqex = freqlist(freqctr);

%pick rounded frequency corresponging indexing
freq = append('f', string(ceil(freqex/1e6)), '_MHz');

%go through all the path loss models
for plctr = 1:pllen

%read pathloss model
pl = pllist{plctr};

%allocate table for distance differences
pos.(freq).(pl).distdif.full = [];

%dynamically refer to path loss function
f = str2func(strcat('dist', pl));

%go through all the unit pairs
for pairctr = 1:pairlen

%load data from unit pair
pair = diflist{pairctr};
pairpwrdif=table2array(pos.(freq).abs.powerdif.full(:,{pair}));

%read locations of rx's of the pair
rxloci = pair(1:5);
rxlocj = pair(end-4:end);

%resolve rx's names
rxi = nameresolverrx(set, rxloci);
rxj = nameresolverrx(set, rxlocj);

%calculate relative distance dif with given path loss model
reldistdif = f(pairpwrdif, freqex, set, rxi, rxj);

%create table column for return in table format
temptable = table(reldistdif, 'VariableNames', {pair},...
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'RowNames', txloclist);

%return relative distance differences by appending table
pos.(freq).(pl).distdif.full =...

[pos.(freq).(pl).distdif.full temptable];

end

end

end

end
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