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1. JOHDANTO

Vaikka toisen sukupolven digitaaliset matkapuhelinverkot ovat edelleenkin kehityksen 

kohteena ja tyydyttävät kysynnän tarpeita hyvin, aloitettiin kolmannen sukupolven 

matkapuhelintekniikkaa kehittää rinnalla jo vuosia sitten.

Yksi syy oli etsiä mahdollisuuksia hyödyntää taajuusspektriä vielä tehokkaammin kuin 

nykyisissä järjestelmissä. Toinen syy on tarjota suurempia yhteysnopeuksia ja 

pakettidatapal veluj a.

Toisen sukupolven verkoissa näkyy vielä päätavoitteena olleen yhden puhekanavan 

luotettava siirto, datapalvelut olivat toissijaisia. Kolmannen sukupolven kehityksessä on 

datapalvelut nostettu paljon keskeisempään asemaan.

Järjestelmän teknisissä rakenteissa on monelta osin päädytty maailmanlaajuiseen 

yhteisymmärrykseen IMT-2000 standardissa, vaikkei kuitenkaan vain yhteen ainoaan 

radiotieratkaisuun, joten moninormi käyttäjäterminaaleja joudutaan tarvittaessa 

rakentamaan, jos halutaan laitteiden toimivan kaikkien operaattoreiden verkoissa.

Eräs standardointityön määrittelemistä radiotieratkaisuista on nimeltään WCDMA joka 

on määritelty 3GPP standardissa. Sitä voidaan hyvällä syyllä nimittää Eurooppalais- 

Japanilaiseksi ratkaisuksi johtuen niistä alueista, joilla sitä on haluttu ajaa 

maailmanlaajuiseksi.

Tämän työn lähtökohta oli tutkia ja rakentaa systeemisimulointia hyväksikäyttäen malli, 

jolla voitaisiin tuottaa ja analysoida tukiaseman radio-osien simulointiin soveltuvaa 

kantataajuista signaalia, sekä simuloida vastaanottimen ja lähettimen osia 

piirisimuloinnista saatavien tulosten avulla tai yhdistämällä piirisimulointi mukaan.

Erityinen kiinnostuksen kohde oli Agilent ADS simulointiyökalu, joka sisältää sekä 

systeemisimulointivälineet, että piirisimulointivälineet. Tarvittaessa Aplac ohjelmistoa 

voitaisiin käyttää vertailumenetelmänä.

3GPP standardin mukaiset tyyppihyväksyntämittaukset ovat suunnittelun keskeisinä 

lähtökohtina. Standardeissa kuvatut parametrit edellyttävät mallia, joka sisältää kaikki
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osa-alueet missä signaalia käsitellään digitaalisena tai analogisena sisältäen 

kanavakoodauksen ja modulaation.

Systeemisimulointi tarjoaa suoraan mahdollisuuden digitaalisen signaalikäsittelyosan 

mallintamiseen. Sen sijaan piirisimuloinnista tutut menetelmät eivät yleensä sovellu näin 

monimutkaiseen tarkasteluun. Molempien simulointitapojen yhdistäminen on siksi 

mielenkiintoinen vaihtoehto.
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2. WCDMA FDD JÄRJESTELMÄN SIGNAALIMODULAATIO JA RADIOTIE

Tässä jaksossa esittelen WCDMA-jäijestelmän keskeiset rakenteelliset piirteet, jotka on 

simulointimallia rakennettaessa otettava huomioon.

Ennen modulaation ja radiotien esittelyä muutamia tarkennuksia käytetyistä nimikkeistä. 

Tukiasema on itsessään selkeä kokonaisuus. Se on yksikkö, joka vastaa radiotien 

saatavuudesta palvelua tarvitseville. Palvelun tarvitsijat on yleisesti mielletty 

matkapuhelimiksi, mutta tekstissä käytän nimikettä terminaali, koska sellainen saattaa 

olla jonkin liikkuvan järjestelmän osa, tietokonepääte tai muu sulautettu sovellus. 

Liikenteen suunta pitää myös erotella. Siirtotietä tukiasemasta terminaaliin nimitetään 

alalinkiksi ja vastaavasti terminaalista tukiasemaan ylälinkiksi.

2.1 Suorahajotus

Kolmannen sukupolven matkapuhelinjärjestelmään, jota voidaan myös nimittää 3GPP 

järjestelmäksi, johtuen standardointiryhmän itselleen valitsemasta nimestä, on siis valittu 

WCDMA modulointitapa. Lyhenne muodostuu englanninkielisestä nimityksestä joka 

voidaan vapaamuotoisesti kääntää suomeksi “laajakaistainen koodijakoinen monikäyttö”. 

Modulaation keskeinen osa on niin sanottu suorahajotusmenetelmä, jossa jokainen 

siirrettävä tietobitti kerrotaan usean bitin koodilla. Käytetty usean bitin koodi antaa 

mahdollisuuden yhden terminaalin kanssa kommunikoitaessa käyttää useita eri loogisia 

tietokanavia yhtäaikaisesti molempiin suuntiin, sekä erotella eri terminaalit toisistaan. 

Kuvassa 2.1 on esitetty hajotustapahtuma [ 4 ].

hajotuskoodi ПЛЩ UTJTJTJU UlfUlJll Ulf

tietovirta

íiwm njuumnjinruTJirmjL
Kuva 2.1 Hajotusmodulaatio
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Koska jokainen tietobitti muuttuu koodibittisaijaksi kasvaa tarvittava signaalin 

kaistaleveys siirtotiellä koodibittien lukumäärän mukaisesti. Tarvittava kaistaleveys on 

3GPP WCDMA jäijestelmässä 3.84 MHz [ 19 ].

Jotta tietobitit ja koodibitit eivät sekoittuisi toisiinsa on otettu käyttöön nimike chip 

koodibitin yksiköksi.

Chip nopeus siis määrää siirtokaistan leveyden. Chip nopeus pidetään järjestelmässä 

vakiona, tietobittien välitysnopeus sen sijaan voi muuttua riippuen siitä kuinka pitkällä 

chip sekvenssillä tietobitti koodataan. Chip sekvenssin pituutta nimitetään 

hajotuskertoimeksi "spreading factor".

Valitusta koodaustavasta johtuen hyötysignaalin energia jakautuu laajemmalle 

taajuuskaistalle kuin perinteisissä digitaalimodulaatiomenetelmissä. Ilmaistaessa tällaista 

signaalia tunnetaan vastaanotettavan signaalin muodosta enemmän kuin vain yhden bitin 

informaatio, josta on seurauksena, että tietobitti voidaan erottaa kohinaisemmasta 

taustasta kuin pelkkä yksittäinen bitti. Periaatteessa yksittäinen koodimoduloitu signaali 

voi peittyä täysin taustakohinaan siten, ettei pelkästään taajuuskaistan spektraalista tehoa 

mittaamalla voida havaita signaalin olemassaoloa. Tämä ominaisuus viittaa järjestelmän 

historian lähtevän sotilasradiosovellutuksista. Matkapuhelinjärjestelmissä ei tämä 

ominaisuus ole itseisarvo, mutta varmasti hyödyllinen, jos ajatellaan terminaalin 

aiheuttamia häiriöitä ympäristölleen. Kuvassa 2.2 on havainnollistettu energian 

jakautumista, pystypylväs on hajottamaton kapeakaistainen signaali ja vaakapalkki 

koodilla hajotettu signaali. Kun palkkien pinta-alat ovat yhtä suuret on 

ilmaisuluotettavuus molemmilla karkeasti sama [ 4 ].

hajo

CO
S

T3oo

uskoodattu

taustakohina

Kuva 2.2 Signaalin energia
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Eräs merkittävä muutos verrattuna esimerkiksi GSM järjestelmän TDMA modulointiin, 

on tukiasemien taajuussuunnittelun, eli eri radiotaajuuksien jakamisen, poistuminen 

tietyillä varauksilla. Kaikki tukiasemat periaatteessa käyttävät yhden operaattorin 

järjestelmässä yhtä kantoaaltotaajuutta. Kuitenkin joissain erikoistilanteissa on parempi 

käyttää toista taajuutta. Jos esimerkiksi valtatie ohittaa taajaman, on tiellä liikkuvan 

terminaalin siirryttävä tien vartta kattavan soluverkon ohjauksesta taajamassa vaikuttavan 

verkon ohjaukseen, jos tarvittava terminaalin lähetysteho kasvaa häiritsevän suureksi 

taajamassa olevalle alisolulle. Tämä tarve saattaa kestää vain hetken mikäli ajoneuvo 

jatkaa matkaansa valtatiellä. Syntyy turhaa kuormitusta verkko-ohjauksessa. Helpompi 

on varata eri taajuus eri solutyyppien tukemiseksi. Toisaalta on myös muistettava, että 

GSM:n taajuusjako ja WCDMA:n hajotuskoodijako ovat duaalisia toisiinsa nähden, 

jolloin tietyissä tilanteissa taajuussuunnittelun ongelma muuttuu koodien jakamisen 

ongelmaksi.

WCDMA on lisäksi jaettu kahteen alatyyppiin FDD ja TDD. Edellinen on 

taajuusjakoinen duplex liikennöinti, jossa ylä-ja alalinkissä käytetty taajuusero on 190 

MHz. Jälkimmäinen on aikajakoinen duplex liikennöinti. Työssäni käsittelen vain FDD 

järjestelmää, TDD järjestelmä on vielä osin standardoinnin ja käyttötapansa osalta 

vakiintumaton, mutta kuitenkin tulossa FDD järjestelmän rinnalle.

2.2 Kanavajako ja ortogonaalikoodaus

Chip koodit muodostetaan kahden eri valintaperiaatteen mukaan. Fyysisten siirtokanavien 

muodostamiseksi käytetään erilaisten koodikuvioiden ortogonaalisuutta hyväksi. 

Terminaalin ja tukiaseman tunnistus taas perustuu satunnaissekvenssien käyttöön.

Kun välitetään fyysisiä tietokanavia yhdelle yksikölle (tukiasema tai terminaali) tarvitaan 

koodaustapa, jolla kanavat voidaan erotella tosistaan. Kanaville halutaan myös erilaisia 

tiedonvälitysnopeuksia riippuen käytössä olevasta palvelusta. Puhetta voidaan siirtää 

hitaalla tietobittinopeudella, kun taas liikkuva kuva vaatii suurta nopeutta.
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Ortogonaaliset bittikuviot perustuvat matemaattisen ortogonaalisuuden periaatteeseen, 

jossa tietty kantajoukko muodostaa n-ulotteisen avaruuden siten ettei yksittäistä kantaa 

voida esittää millään jäljellejäävien kantojen lineaarikombinaatiolla.

Ortogonaalisekvenssit muodostetaan seuraavalla rekursiokaavalla [ 19 ].

+<=>«„ =even

-<^>m„=odd

kgn+\mn+1

g n gn+\ 

m„=int(m„+l/2)

g=l,2,4,...2"

m=0,l,2,3,..g-l

C,0=[l]

(2.1)

Kaavassa (2.1) esitetty termi g määrää sekvenssin pituuden. Valitulla g-pituisella 

ortogonaalisekvenssillä voidaan muodostaa g-kappaletta toisistaan riippumatonta 

koodikanavaa. g kasvaa kahden potensseissa 2, 4, 8,... .

Soveltamalla kaavaa tapaukseen g=16 saadaan seuraavan taulukon koodisekvenssit.

Ci6, o 1111111111111111

Ci6, i 1111111100000000

Cl6,2 1111000011110000

Cie, 3 1111000000001111

Cl6,4 1100110011001100

Cl6,5 1100110000110011

Cie, 6 1100001111000011

Cl6,7 1100001100111100

Cl6,8 1010101010101010

Cl6,2 1010101001010101

Cie,io 1010010110100101

Cie,li 1010010101011010
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Ci6,i2 1001100110011001 
Ci6,i3 1001100101100110 
Ci6,i4 1001011010010110
Ci6,i5 1001011001101001

Taulukko 2.1 Ortogonaalikoodisekvenssit, pituus 16-bittiä

Mikäli halutaan tarjota kaikki g kanavaa käyttöön voi tiedon siirtonopeus olla kaikille 

chip nopeus / g. Mikäli tarvitaan jollekin kanavalle suurempi välitysnopeus menetetään 

samalla kanavakapasiteettia.

Jos yksi kanavista tarvitsee kaksinkertaisen siirtonopeuden on ortogonaalikoodi- 

sekvenssin pituus tietobittiä kohti puolet alkuperäisestä sekvenssistä, koska chip nopeus 

pysyy entisellään.

Tarkastelemalla yllä olevaa 16 chipin taulukkoa havaitaan, että valitsemalla parillisen 

kanavan koodikuvio, on sitä seuraa van parittoman kuvio sama kahdeksaan chippiin asti. 

Tästä seuraa, ettei ortogonaalisuus täyty tähän naapurikanavaan nähden käytettäessä vain 

alkuosan 8 chippiä yhden tietobitin koodaukseen. Kuitenkin tietobittien välitysnopeus 

kasvaa kaksinkertaiseksi, koska chip koodi on lyhempi. Kanava-avaruus siis pienenee 

palvelunopeuden kasvaessa. Yhtäkaikki suurempien kanavanopeuksien tarjoaminen on 

mahdollista chip nopeuden muuttumatta.

Esimerkkitaulusta nähdään myös, että kanavan 0 muodostaa pelkkä ykkösten jono. Siitä 

seuraa, että koodihaj otusta ei itse asiassa tapahdu ollenkaan vaan kanavainformaatio 

siirtyy sellaisenaan. Kanava onkin varattu järjestelmässä pilottikanavaksi, jonka avulla 

suoritetaan yksiköiden tunnistusta ja tahdistusta. Myös muissa koodeissa hajotus on 

tavallaan vajavaista, koska se voi muodostua pitkistä saman bitin jaksoista. Tilanne 

kaikkien osalta muuttuu kun lisätään yksiköitä erotteleva satunnaiskoodi mukaan.

2.3 Käyttäjän yksilöinti, satunnaiskoodit

Signaalia käsitellään hajotuksessa ja moduloinnissa kompleksilukujonona (Ib-ja Qb- 

jonona). Ortogonaalisekvenssi on itsessään reaaliarvoinen jono. Hajotuksessa Ib ja Qb 

haarat kerrotaan molemmat samalla ortogonaalisekvenssin antamalla reaaliarvolla.

7



Kanavakoodauksen jälkeen kerrotaan kanavasignaalit chip nopeudelle muodostetulla 

kompleksisella pseudosatunnaissekvenssillä. Käytettyjen sekvenssien pituus on 

moninkertainen verrattuna ortogonaalisekvensseihin. Signaali muuttuu yksilölliseksi 

tukiaseman tai terminaalin omaksi.

Tunnetusti satunnaisprosessi korreloi vain itsensä kanssa. Tähän perustuu vastaanottajan 

mahdollisuus löytää sille tarkoitettu chip sekvenssin sisältämä hyötytieto kaikkien muiden 

joukosta. Vastaanottimen ilmaisin on korrelaation, jossa vastaanotettua signaalia 

korreloidaan omaan tunnukseen.

Satunnaissekvenssien muodostaminen perustuu matemaattisesti polynomien 

jaollisuusominaisuuksiin [ 7 ]. Digitaalipiireillä toteutus kulminoituu takaisinkytketyn 

siirtorekisteriketjun käyttöön. Takaisinkytkentä edustaa nk. generaattoripolynomia, joka 

toimii jakajana, ja rekisterin sisältö on jaettava polynomi, joka muuttuu aina kun 

jakojäännös kopioituu mukaan laskutoimitukseen.

Jos siirtorekisterin pituus on m niin toteutuva PN-sekvenssi on jaksollinen ja sen pituus 

on n = 2"' -1. Järjestelmässä käytetään kuitenkin vain osaa koko pituudesta, joka on 

38400 chippiä. Valittu pituus on yhden 10 ms kestävän tietokehyksen pituinen. 

Siirtorekisteriin ladataan alkuarvoksi m -1 pituinen koodi joka samalla edustaa 

terminaalin tai tukiaseman tunnistuskoodia. Kullakin alkuasetuksella muodostunut 

satunnaissekvenssi on erilainen.

Käytettäessä yhtä siirtorekisteriä on syntyvien koodisekvenssien ristikorrelaatiossa 

heikkouksia [ 7 ], siksi WCDMA järjestelmässä käytetään Gold koodeina tunnettuja 

jaksoja, joissa ristikorrelaatio-ominaisuudet on saatu paremmaksi käyttämällä kahta 

siirtorekisteriä ja niiden antamien jaksojen binääristä summausta.

Gold koodin myötä vaikeutuu myös mahdollisuus purkaa alkuarvona annettu tunnuskoodi 

vastaanotetusta signaalista. Tämä on tietysti käyttökelpoinen turvallisuuspiirre, mutta 

samalla vaikeuttaa terminaalin mahdollisuuksia tunnistaa lähellä olevat tukiasemat, ja 

pakottaa käyttämään jonkinlaista lisäkoodia pilottikanavassa tunnistuksen 

helpottamiseksi.

8



Kuva 2.3 Gold koodin muodostaminen alalinkissä

Kuvassa 2.3 esitetty rakenne ei aivan ole identtinen oppikirjoissa esitettyjen Gold 

koodigeneraattoreiden mukainen [ 19 ]. Kuvan rakenteessa on hyödynnetty 

mahdollisuutta tehdä kahden siirtorekisteriketjun tuottamista sekvensseistä kaksi toisiinsa 

vaihesiirrettyä sekvenssiä, jotka yhdessä edustavat kompleksilukujonoa. Is sekvenssi 

muodostuu tyypillisellä Gold koodigeneraattorilla, Qs sekvenssi muodostuu kahden 

apupolynomi jakajan tuottaman jakojäännöksen binäärisummasta. Koska 

satunnaissekvensseistä hyödynnetään vain osa, ei Is ja Qs sekvensseissä ole identtistä 

jaksoa.

2.4 Kanavien yhdistäminen alalinkissä

Kun kanavan Ib ja Qb on koodattu ortogonaali-ja satunnaiskoodilla, summataan Ic ja Qc 

haarat erikseen aritmeettisesti yhteen. Vaikka edellä on kuvattu signaalia ja hajotusta 0 1 

arvon omaavina jonoina käytännössä summaimelle tuleva kanavasignaali on symmetrinen 

tai se muutetaan symmetriseksi tässä vaiheessa. Mikäli yksinkertaistetaan tarkastelua 

ajattelemalla kaikkien olevan tasoa ±1 on yhdistetty signaali ( ICSumma ja Qcsumma erikseen) 

huippuarvoltaan ±g tasoinen kun aktiivisia kanavia on g kappaletta.

Käytännössä ei tilanne ei ole näin yksioikoinen, koska kanavien amplitudit eivät ole 

identtiset. Palvelun siirtonopeuden kasvaessa on myös kasvatettava lähtevän
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kanavasignaalin tasoa virhesuhteen kasvun välttämiseksi, koska ortogonaal¿koodauksesta 

syntyvä ekvivalenttinen vahvistus pienenee koodisekvenssin lyhentyessä. Tämän lisäksi, 

jos terminaali sijaitsee kuuluvuusalueen laidalla eikä liikenteen vaihto onnistu vielä 

muuhun lähempänä olevaan tukiasemaan, voidaan tälle terminaalille tarkoitettujen 

kanavien tehoa nostaa jonkin verran muiden siitä häiriytymättä. Muutoin ei terminaalin 

etäisyys tukiasemasta vaikuta kanavatehoon. Ennen summausta on siis kanavakohtainen 

tehon asetus.

kanavan tehon säätö

kussakin kanavassa tietobitit ja kontrollibitit on aikalomitettu keskenään

Kuva 2.4 Alalinkin summaus ja hajotusmodulointi

Kuvassa 2.4 on alalinkin kanavasummauksen periaate [ 19 ], jossa yksityiskohtaisemmin 

näkyy ortogonaali ja satunnaiskoodin liittäminen signaaliin, sekä tehon säätö. Alalinkin
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kysymyksessä ollen itse kanavabittivirta sisältää vuorottain tietolohkoja ja 

kontrollilohkoja ja niistä muodostetaan sarja/rinnanmuunnoksel 1 a kaksi haaraa Ib ja Qb.

Satunnaiskoodin lisääminen signaaliin on kompleksilukujen kertolasku, jossa signaali 

käsitetään lukujonoksi Ic+jQc sekä hajotussekvenssi lukujonoksi Is+jQs. Tuloksena 

saadaan kompleksilukujono jonka reaaliosa jatkossa on ICsumma ja imaginaariosa QCSumma-

kanava 1

kanava 3

HPSK
koodaus

ortogonaalikoodi kanavan
painokerroin

kanava 0
QAM modulaattorille

binääri 0/1

kanava 2
väylä reaaliluku

väylä kompleksiluku

kanava 0 sisältää kontrollibittejä, kanava l-N sisältää tietobittejä

Kuva 2.5 Ylälinkin summaus ja hajotusmodulointi

2.5 Erot ylälinkissä

Ylälinkissä käytetään vastaavaa rakennetta [ 19 ], mutta ulostulevat sekvenssit eivät 

suoraan edusta alalinkin vastaavaa kompleksilukujonoa. Lopullisen kompleksilukujonon 

muodostamisessa on looginen uudelleenkoodaus. Sekvenssi käsitellään kahden merkin 

ryhmissä. I ja Q muodostetaan siten ettei kvadratuurimoduloinnin yhteydessä signaalin 

amplitudia ja vaihetta kuvaava vektori tilasiirroksessaan siirry nurkasta nurkkaan nollan 

kautta, eli ei tapahdu nollalävistystä. Kun siirrytään merkkiryhmästä toiseen saa
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nollalävistys tapahtua, jos niin on tarpeen sekvenssin tilan mukaan. Ilman 

uudelleenkoodausta signaalissa olisi neljännes siirtymistä nollalävistyksiä uudelleen 

koodauksessa putoaa määrä kahdeksanteen osaan. Menetelmää kutsutaan HPSK 

koodaukseksi ja sen tarkoituksena on pienentää signaalin huippuarvon ja keskimääräisen 

arvon suhdetta eli crest factoría [ 14 ]. Terminaalilaitteissa ominaisuutta tarvitaan 

hyötysuhteen parantamiseksi. Suuri signaalin crest factor vaatii pääteasteelta ylimitoitusta 

"back off lineaarisuuden säilyttämiseksi.

2.6 Kanavasuodatus ja kvadratuuri modulaatio radiotielle

Summauksen jälkeen signaali suodatetaan neliöjuurikohokosinisuotimella. Vastaanotossa 

ennen ilmaisua tehdään samanlainen suodatus. Molemmat yhdessä muodostavat 

kantataajuisen kohokosinisuodatuksen, jolla pyritään siirtoenergia optimoimaan 

tietoliikennekanavalle sopivaksi [ 19 ][ 13 ]. Suodatinparametrien valinta on kompromissi 

suodattimen toteutustekniikan, kanavan kaistaleveyden ja signaalin ominaisuuksien 

välillä.

Ideaalinen suodin kanavalle teoriassa olisi puhdas suorakaidemuoto, mutta sitä ei 

käytännössä voida toteuttaa, koska sen approksimointi edellyttää digitaalisessa 

signaalinkäsittelyssä aikatasossa äärettömän pitkän suodatinalgoritmin käyttöä. 

Kohokosinisuodin on käyttökelpoinen ideaalisuotimen approksimointi, jonka viive ja 

kaistaleveyden kasvu verrattuna ideaaliseen siirtokaistaan on hallittavissa.

Syntynyttä kantataajuista signaalia voi luonnehtia laajakaistaiseksi kohinaksi. Sen crest 

factor on suuri ja vaatii hyviä lineaarisuusominaisuuksia lähetin-ja vastaanotinpiireiltä.

Siirto kantoaallolle suoritetaan kvadratuurimodulaattorilla. Modulaatiossa ICSumma ja 

Qcsumma signaalit muuttuvat toisistaan riippumattomiksi amplitudi-ja 

vaiheinformaatioiksi. Matemaattisesti voidaan asia käsittää siirtymiseksi 

suorakulmaisesta koordinaatistosta polaarikoordinaatistoon, jossa vektorin pituus edustaa 

kantoaallon amplitudia ja vektorin suunta vaihetta.

Useimmissa tietoliikennejärjestelmissä yllämainittua vastaavat I ja Q komponentit ovat 

keskeisessä asemassa referenssinä radiokanavan laatua arvioitaessa. WCDMA 

jäijestelmässä tilanne on monimutkaisempi, koska ICSumma ja Qcsumma muodostavat
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perinteisiä vektori- ja konstellaatiokuvia vain rajoitetuilla kanava- ja käyttöasetuksilla, 

jotka eivät vastaa käytännön liikennetilannetta.

2.7 Tehonsäädön perusperiaatteet

3GPP järjestelmässä pyritään käytetty lähetysteho pitämään mahdollisimman alhaisena, 

mutta kuitenkin riittävänä luotettavien liikennekanavien aikaansaamiseksi.

Terminaalit tarkkailevat koko ajan vastaanoton laatua, joka välitetään tukiasemalle. 

Tukiasema voi säätää tiedon perusteella terminaalille tarkoitetun kanavan tehon, säätö 

kuitenkin alkaa toimia vasta tukiaseman kuuluvuusalueen rajoilla. Tukiaseman lähettämä 

teho muuten vaihtelee riippuen siitä kuinka monta terminaalia kulloinkin on palveltavana 

sekä kuinka paljon muuta taustahäiriötä on taajuuskaistalla. Karkeasti voidaan ajatella 

yksittäisten solujen asettuvan suhteellisesti samalla tavalla vallitsevaan taustakohinaan 

nähden liikennetarpeidensa mukaisesti. Tässä mekanismissa on huomattava, että viereiset 

solut ja niihin kommunikoivat terminaalit ovat tarkasteltavalle solulle taustakohinaa, 

koska ne toimivat samalla taajuuskaistalla. Kohina ei siis ole pelkästään luonnon lähteistä 

ja järjestelmään kuulumattomista laitteista syntyvää taustakohinaa.

Tukiasema ohjaa kontrollilohkojen informaatiolla terminaalien lähetystehoa. Tavoite on 

saada tukiaseman vastaanottimeen kaikkien terminaalien tehot suhteellisesti yhtä suurina 

kuitenkin huomioon ottaen myös käytössä olevien kanavien nopeudet. Kokonaisteho 

pyritään asettamaan pienimmäksi mahdolliseksi, jolla kanavat voidaan ilmaista 

luotettavasti. Tehon säätö on nopea, terminaalin suuntaan 1500 komentoa/s. Näin suurella 

nopeudella voidaan terminaalin signaalista kompensoida nopeiden häipymien vaikutus. 

Näin yhden terminaalin signaali tukiaseman vastaanottimessa vie vain pienen osan 

vahvistimen dynamiikasta.

Yksittäisen solun palvelukyky WCDMA järjestelmässä on ympäristön häiriöiden 

rajoittama, ja rajoitus on siis myöskin naapurisolujen liikennetilanteesta riippuva. Vaikka 

käytetty kanavakoodaus sallisi useita kymmeniä palveluja yhtä aikaa, rajoittaa tukiaseman 

maksimiteho, vastaanottimen dynamiikka sekä A/D muunnoksen tarkkuus palvelujen 

yhtäaikaisen suurimman määrän häiriöllisessä ympäristössä. Häiriötason suuruus rajoittaa 

myös solun kokoa, koska terminaalien lähetystehoja vastaanottokyky on rajoitettu.
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Tukiaseman vastaanottimen välitaajuusosaan on liitetty myös automaattinen vahvistuksen 

säätö AGC, jolla voidaan sovittaa järjestelmän toimintapistealuetta. Säädön avulla 

pidetään analogia/digitaalimuuntimelle tuleva signaalitaso prosessoinnin kannalta 

edullisena. Kokonaistehonsäätö on välillisesti tietoinen vastaanottimen säätötilasta siten, 

että A/D muuntimen jälkeen approksimoidaan vastaanottimen sisään tuleva teho ottaen 

huomioon vahvistimen kulloinenkin vahvistusasetus. On kuitenkin huomattava, ettei 

tämä säätö kasvata solun suurinta mahdollista liikennekapasiteettia vaan se määräytyy 

vastaanottimen dynamiikan mukaan ilman automaattista vahvistuksen säätöä.

2.8 Diversiteetti ja RAKE vastaanotin

Tukiaseman vastaanottama signaali sisältää useiden terminaalien tunnuksilla ja kanavien 

ortogonaalikoodeilla hajotettujen kanavasignaalien summaa. Sinänsä signaalia voidaan 

luonnehtia kanavasuotimen leveyden suuruiseksi kohinaksi. Jotta tästä kohinasta voidaan 

erottaa haluttu tieto täytyy tuntea sekä terminaalin tunnus sekä kanavien koodit. Lisäksi 

tarvitaan tahdistustietoa.

Kanavatieto ilmaistaan muodostamalla terminaalin tunnuksesta ja kanavan 

ortogonaalikoodista tunnettu kompleksinen koodijono, joka syötetään korrelaattoriin 

referenssisignaaliksi, vastaanotettu signaali syötetään sellaisenaan korrelaattoriin 

tuntemattomana signaalina. Mikäli korreloinnin vaihe on oikein saadaan biteittäin 

positiivinen tai negatiivinen itseisarvoltaan kasvava signaalimuoto kunkin tietobitin ajan. 

Kanavan bittivirta rekonstruoidaan näytteenotolla korrelaattorin ulostulosta jokaisen 

tietobitin lopussa.

Terminaali ja tukiasema tahdistuvat toisiinsa kontrollikanavan tietosisällön avulla. 

Tahdistuminen tapahtuu silloin kun terminaali alkaa kuunnella tukiasemaa tultuaan sen 

alueelle ja samalla valmistautuen siirtymään sen ohjaukseen mikäli verkon ohjaus niin 

päättää. Tahdistus säilyy vaikka aktiivista liikennöintiä ei olisikaan varsinaisilla 

liikennekanavilla. Samalla tukiasema ja terminaali ovat tietoisia toistensa 

tunnistekoodeista, suorittamiensa kättelyiden perusteella.
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Monitie-eteneminen, diversiteetti, aiheuttaa vastaanotettavaan signaaliin komponenttien 

monistumista aikatasossapa onkin monissa radiojärjestelmissä ilmaisua haittaava piirre. 

Hajotuskoodimodulaatiossa voidaan viivästyneet signaalikomponentit käyttää 

päätöksenteossa hyödyksi käyttämällä yksittäisen korrelaattorin sijasta RAKE 

vastaanotinta (suomeksi harava vastaanotin) [ 4 ] kuva 2.6.

Vastaanotin muodostuu useasta korrelaattorista, joille vastaanotettua signaalia 

viivästetään kulkuaikaerojen mukaisesti. Tarvittavat kulkuaikaviiveet tunnistetaan nk. 

signaaliin sovitetulla suotimella [ 7 ], eli jälleen käytetään hyödyksi sitä, että signaalin 

muoto tunnetaan etukäteen. Korrelaattoreiden tuloksia painotetaan ja summataan 

halutulla tavalla varsinaisen ilmaistun bittivirran muodostamiseksi.

viiveohjaus

signaali

Sovittettu
suodatin

Viivekorjaus
painotus

Viivekorjaus
painotus

V iivekorjaus
painotus

Hajotuskoodi-
generaattori Korrelaation Korrelaation Korrelaation

Summaus

ilmaistu signaali
Kuva 2.6 Kolmesorminen RAKE vastaanotin

Vaikka periaate on yksinkertainen vaatii RAKE vastaanottimen ohjaus paljon 

prosessointikykyä, tarvittavat aikaviiveet pitää hallita koko ajan dynaamisesti sekä 

korrelaattoreita pitää allokoida koko ajan seuraamaan aikatasossa erillisiä komponentteja.

Diversiteettiä hyödynnetään myös rakentamalla tukiaseman vastaanotin kahdesta eri 

haarasta jotka kytketään erillisiin antenneihin. Optiona on 3GPP standardiin määritelty 

myös kanavakoodaukseen liittyvä laajennus, jonka avulla voidaan diversiteetti lisätä 

myös tukiaseman lähetykseen kahden antennin avulla.
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2.9 Kanavakoodaus

Edellä on käsitelty WCDMA radiolinkin toiminta keskeisimmiltä osiltaan. Tarvitsemme 

kuitenkin lisäselvennystä myös välitetyn tiedon muodosta, jotta saamme selvemmän 

kuvan 3GPP standardin määrittelemien erilaisten mittausten kohteista. Mittaukseen 

tarvittava aikajakso vaihtelee huomattavasti riippuen mitattavasta parametristä., mikä 

puolestaan kiinnostaa kun arvioidaan mahdollisuuksia seurata standardia simuloinnissa.

WCDMA järjestelmän radiotie muodostaa ISO-OSI verkkomallin mukaisesti kerroksen 1 

(fyysinen linkki) välitystason. Kerrokselle yksi tuodaan ylempää loogisiksi kanaviksi 

nimettyjä bittivirtoja, joiden nopeus määräytyy 3GPP radioverkossa määriteltyjen 

kanavien mukaan [ 17 ]. 3GPP radioverkko on alunperin GSM radioverkon laajennuspa 

GSM verkkoon suunniteltu modulointimuunnos EDGE tulee osittain myös tukemaan 

nopeita kanavatyyppejä. WCDMA järjestelmän fyysisten kanavien nopeudet riippuvat 

chip nopeudesta ja hajotuskertoimesta. Pienin on teoriassa 7.5 кВ/s ja tästä lukemasta 

lähtien aina kahdella kertoen suurimpaan 960 kB/s.

Fyysinen kanava jaetaan lohkoihin ja kehyksiin [ 18 ][ 15 ]. Lohko kuljettaa sekä 

tietobittejä että fyysisen kanavan kontrollibittejä, kuten tehonsäätöön liittyvä tieto. Kehys 

kuljettaa yhden loogisen kanavan lohkon ja siihen liittyvän virheentunnistus-ja 

korjaustiedon.

Loogisen kanavan tietolohkoon lisätään aluksi CRC summa ja tarvittaessa ylimääräisiä 

bittejä bittimäärän sovittamiseksi kehykseen. Seuraavaksi konvoluutiokoodauksella 

lisätään tietolohkoon redundanssia, jonka avulla voidaan koodia purkaessa bittivirheitä 

koijata. Lopuksi tietobitit lomitellaan uudestaan purskeluonteisten häiriöiden vaikutuksen 

vähentämiseksi. Syntynyt uusi tietolohko lomitellaan fyysisen kanavan lohkoihin, ja 

mukaan yhdistetään fyysisen kanavan kontrollibitit lohkoittain. Tämä tietovirta viedään 

ortogonaalikoodauksen ja hajotuksen jälkeen radiotielle yhtenä fyysisenä kanavana.

Edellä esitetty pätee täsmälleen alalinkin osalta. Ylälinkki poikkeaa kontrollitiedon osalta. 

Ylälinkissä kontrollitieto kulkee omalla fyysisellä kanavalla hitaalla välitysnopeudella, 

tietokehykset muodostetaan lomittamatta fyysisen kanavan kontrollitietoa ja välitetään
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omana fyysisenä kanavana. Näin on käytännöllisempi, koska ylälinkin suunnassa kaikki 

kanavat lähetetään vain yhdelle yksikölle eli tukiasemalle, kun taas alalinkissä fyysisen 

kanavan vastaanottaja tyypillisesti on yksittäinen terminaali, ja se tarvitsee oman 

yksilöidyn kontrollitiedon aikalomitettuna tietovirran kanssa.

Fyysisen kanavan nopeus usein on huomattavan suuri verrattuna sillä välitettävään 

loogiseen kanavanopeuteen, tämä suurelta osin johtuu käytetystä

konvoluutiokoodauksesta, jossa lähetettävien bittien määrä tyypillisesti kaksinkertaistuu 

tai kolminkertaistuu riippuen kanavalta vaadittavasta luotettavuudesta. Tiedonsiirron 

luonne ratkaisee vaatimustason.
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3. RADIOTIEN KESKEISET ARVIOINTIKRITEERIT

Edellä on käyty läpi 3GPP WCDMA järjestelmän toiminnan keskeiset periaatteet, tässä 

jaksossa esitellään 3GPP standardin asettamia suoritusvaatimuksia [ 20 ]. 

Simulointijäijestelmältä voidaan toivoa simulointitilanteen vastaavuutta standardin 

vaatimuksiin.

3.1 Mittasignaalit

Mittaukset tehdään tyypillisesti käyttäen moduloitua WCDMA signaalia, joka sisältää 16 

tai 32 tietoliikennekanavaa. Tieto kanavien tietosisältö on satunnaissekvenssi. Mukana on 

myös tarvittavat yhteiskanavat, siis eräänlainen normaaliliikennetilanne.

Alalinkin suunnassa ei tarvita todellista kanavakoodausta, kontrollisignaaleja ja kehyksiä, 

koska mittauksissa ei tarvita täydellistä kanavan tietosisällön tahdistettua ilmaisua. 

Ylälinkin suunnassa testisignaalin tulee sisältää täydellinen kanavakoodaus ja sen lisäksi 

signaalin tulee olla oikein tahdistettu vastaavasti kuin todellisessa liikennetilanteessa. 

Tämä siksi, että mittaukset perustuvat bittivirhesuhteen tai lohkovirhesuhteen laskentaan. 

Suhteet voidaan laskea vain jos kanavan tietosisältö ilmaistaan vertailua varten.

Standardoitu mittasignaali muistuttaa kanavasuotimella suodatettua valkoista kohinaa. 

Kuitenkin sen tilastolliset ominaisuudet ovat erilaiset. Korkeiden signaalihuippujen 

esiintyminen aikatasossa on todennäköisempää aidossa WCDMA signaalissa verrattuna 

valkoiseen kohinaan liikennekanavamäärän kasvaessa.

3.2 Lähettimen ominaisuuksien arviointi

Vahvistimelta ja erityisesti pääteasteelta vaaditaan hyvää amplitudilineaarisuutta. 

Amplitudiepälineaarisuus sekä signaalin leikkautuminen aiheuttavat keskeismodulaatiota, 

joka näkyy harhatoistotehona sekä kaistalla, että taajuuskaistan sivuilla. Kun tarvitaan 

suuria lähetystehoja joudutaan tyytymään pääteasteen huonoon hyötysuhteeseen, mikä 

tietysti akkukäyttöisen terminaalin tapauksessa on ikävä asia, mutta ei myöskään 

merkityksetön tukiasemarakenteissa.
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Toinen laadun kriteeri on moduloidun signaalin säilyminen muodoltaan ideaalisena 

radiotiellä. Taajuudesta riippuvat amplitudi ja vaihevirheet vääristävät signaalin muotoa 

vaikka eivät aiheutakaan yllämainittua keskeismodulaatiota.

Radio-osien suunnittelussa modulaation tarkkuuteen suoraan vaikuttavia osia modernissa 

suunnittelussa on vähän tai ei ollenkaan. Äärimmillään signaaliprosessorilla käsitellään 

ensimmäistä välitaajuutta digitaalisesti. Muita signaalia vääristäviä elementtejä ketjussa 

silti löytyy.

Lähettimen arviointiin määritellyt keskeisimmät mittauskohteet ovat: käytetty 

kaistaleveys, vuoto viereiselle kanavalle, harhalähetteet, virhevektorin suuruus sekä 

kooditason tehovirhe. Kaksi ensin mainittua mittausta paljastavat erityisesti 

epälineaarisuudesta johtuvia puutteita, kolmas suoranaisia fyysisiä rakenneongelmia. 

Kaksi viimeistä paljastavat amplitudi ja vaihevirheitä taajuustasossa sekä heijastelevat 

modulaation epäideaalisuuksia.

Edellä mainituissa mittaustyypeissä on kooditason tehovirhe uusi verrattuna perinteisiin 

digitaalijäijestelmiin. Siinä vertaillaan yhdellä satunnaiskoodilla, mutta eri 

ortogonaalikoodeilla moduloituja kanavia, keskenään. Signaalin vääristymät aiheuttavat 

tehon kytkeytymistä kanavalta toiselle, ja mittauksella tarkastellaan tämän kytkeytymisen 

suuruutta.

Sekä virhevektori, että kooditason tehovirhe mitataan vastaanotetusta signaalista chip 

nopeudella, joten mittaukseen tarvittava signaalin ilmaisu on melko yksinkertainen.

3.3 Vastaanottimen ominaisuuksien arviointi

WCDMA jäijestelmässä vastaanottimen osalta ehkä tärkeimmät ominaisuudet ovat sen 

dynamiikka sekä tukkeutumisen sieto. Tukiaseman teknisestä rakenteesta riippuu kuinka 

suurella A/D-muunnosresoluutiolla halutaan yhden solun osalta käsitellä vastaanotettua 

signaalia digitaalisesti ja tämä puolestaan asettaa vastaanottimen dynamiikalle reunaehdot 

millä tahansa taustakohinamäärällä. Automaattisella vahvistuksen säädöllä voidaan sitten 

tätä ikkunaa siirtää kulloisenkin kohinatason mukaan. Ikkunan suuruus on pikemminkin 

tekninen valinta tukiaseman tyypin ja käyttökohteen mukaan, standardi ei aseta sinänsä
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vaatimuksia tässä suhteessa. Mitä suurempi ikkuna sitä suurempi palvelukapasiteetti 

odotettavissa.

Standardin määrittelemät mittaustavat herkkyys, selektiivisyys, tukkeutuminen ja 

keskeismodulaatiohäiriön sieto suhteutetaan kanavan tietovirran bittivirhesuhteeseen. 

Virhesuhteen pitää olla pienempi tai yhtä suuri, kun määriteltyä signaalia ja/tai häiriötä 

syötetään vastaanottimeen.

Vastaanottimen signaalikohinasuhdetta kuvaava Eb/No on suhteutettu 

lohkovirhesuhteeseen.

Sekä bitti- että lohkovirhesuhde voidaan mitata vasta kanavakoodauksen purkamisen 

jälkeen. Bittinäytteitä kertyy jokaisesta vastaanotetusta loogisen kanavan tietobitistä. 

Vertailu lähetettyyn tietoon perustuu tunnetun satunnaisekvenssijonon käyttöön, joten 

tukiasemaan voidaan rakentaa itsenäinen mittauslohko ilman ulkoista vertailutietoa, 

kunhan vastaanotettava signaali on muodostettu standardin mukaan. Lohkovirhesuhde 

mitataan laskemalla virheellisesti vastaanotettuja loogisen kanavan lohkoja. Niiden 

tunnistus perustuu CRC summan tarkistukseen. Lohkonäytteitä muodostuu oleellisesti 

hitaammin kuin bitti virheitä. Sen mittaus todellisessa tukiasemassa vaatii useamman 

sekunnin toimintaa, joten sen simulointi on pikemminkin teoreettinen mahdollisuus.

Signaalikohinasuhde on suure joka kuvaa järjestelmän vastaanottolaatua. Eb/No 

digitaalijärjestelmissä kuvaa koko vastaanottimen, myös demoduloinnin ja 

virheenkorjauskoodien suorituskykyä, siksi sen suuruus riippuu täysin välitettävän tiedon 

luonteesta ja nopeudesta. Suhde tarkoittaa bittienergian suhdetta kohinatasoon, ja sille 

voidaan esittää likimääräinen yhteys analogiajärjestelmistä tunnettuun 

signaalikohinasuhteeseen S/N [ 21 ].

K N f„

(3.1)

Kaavassa B„ on tietobittivirran siirtoon käytetty kaistaleveys ja fb tietobittinopeus.
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Suhdeluku Bn/fb on WCDMA signaalilla varsin suuri. Esimerkiksi bittinopeus 12.2 kB/s 

ja kaistaleveys 3.84 MHz antaa suhteeksi 25 dB. Tästä nähdään helposti jo alussa todettu 

hajotuskoodimodulaation ominaisuus siirtää informaatiota kohinarajan alapuolella. 

Järjestelmän Eb/No vaatimus onl2.2 кВ/s kanavalle 5-12 dB radiotietä kuvaavasta 

häiriömallista riippuen, jolloin S/N on -20 - -13 dB.

3GPP standardissa on esitetty useita radiotien häiriömalleja, joissa otetaan huomioon 

myös monitie-etenemisen ja häipymien vaikutus, mallien tarkoitus on kuvastaa 

olosuhteita paikallaan, jalankulkijan mukana tai liikkuvassa ajoneuvossa olevalle 

terminaaliyhteydelle. Kaikille tapauksille on annettu oma vaatimustaso. Yksinkertaisin 

kanavahäiriömalli sisältää ainoastaan staattista AWGN kohinaa. Viimemainittu on myös 

radio-osien suunnittelun kannalta keskeisin häiriötyyppi, joten simulointimallia voidaan 

yksinkertaistaa paljon, kun signaalin diversiteettiä ei tarvitse ottaa huomioon.
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4. SIMULOINTIMENETELMÄT

Edellä olen käynyt läpi WCDMA järjestelmän yksityiskohtia, jotka vaikuttavat 

simulointimallin rakentamisessa. Seuraavassa esittelen simuloinnin periaatteita yleensä ja 

erityisesti systeemisimuloinnin rakennetta sekä pyrin selvittämään seikkoja, jotka 

vaikuttavat erilaisten menetelmien yhdistämismahdollisuuksiin.

Historiallisesti niin kutsuttu piirisimulointi on ollut jo vuosikausia 

elektroniikkasuunnittelussa keskeinen apuväline. Sen juuret juontavat tietokoneen tai 

sähköisten laskimien hyväksikäyttöön piiriteoriasta johdettavien yhtälöiden ratkaisussa.

Digitaalitekniikka ja tietoliikennetekniikka toivat myöhemmin uuden lähestymistavan, 

joka oleellisesti perustaltaan liittyy signaalin digitaaliseen käsittelyyn. Puhutaan yleensä 

systeemisimuloinnista. Se ei ole samalla tavalla vakiintunut menetelmällisesti kuten 

piirisimulointi vaan toteutus ja siihen liittyvät algoritmit voivat olla hyvinkin erilaisia.

Tämän työn puitteissa olen perehtynyt erityisesti Agilent ADS simulaattoriin, jonka 

historia on Hewlett Packardin mittalaiteosaston tekemässä työssä. Osasto on 

mittalaitteiden lisäksi tarjonnut ohjelmistotyökaluja tukemaan tuotekehitystyötä. 

Emoyhtiön jakauduttua kahtia perinteitä jatkaa Agilent Technologies.

Lisäksi toisinaan viittaan Aplac ohjelmistoon, joka on ollut vertailukohteena ADS 

simulaattoriin nähden tätä työtä tehdessäni.

4.1 Piirisimulointi

Piirisimulointi perustuu sähköisen piirin mallintamiseen silmukka- tai 

solmumenetelmällä. Malli yleensä mielletään rakennetuksi resistansseista, 

kapasitansseista, induktansseista ja ohjautuistä tai vakiovirta- tai jännitelähteistä.

Käytännössä matemaattisilla muunnoksilla piirikytkentä muunnetaan simulointiin 

soveltuviksi matriiseiksi, joilla numeerinen käsittely voidaan optimoida analyysitavasta 

riippuen. Peruselementit voidaan kuvata tosiasiassa ohjatuilla lähteillä.
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Vallitseva periaate yhtälöiden muodostamiseksi on solmumenetelmä, koska maapisteen 

kiinnittäminen tässä ajattelutavassa on yksinkertaista ja vastaa suoraan suunnittelijan 

suorittamaa valintaa.

Solmu- tai silmukkamenetelmällä synnytetään itse asiassa differentiaaliyhtälöryhmä, ja 

simulointi erilaisista lähtökohdista riippuen on ko. yhtälöryhmän ratkaisu.

Seuraavassa on lyhyt referointi ratkaisutavoista analyysityypin mukaan. Aihetta on 

käsitelty tarkemmin lähteessä [ 5 ].

4.1.1 DC-analyysi

Nimensä mukaisesti tällä ratkaisulla haetaan piirin toimintapiste tasavirralla. Piiristä 

voidaan poistaa aikariippuvat elementit oikosuluilla tai avoimilla piireillä. Operaation 

jälkeinen yhtälöryhmä ratkaistaan iteroimalla.

DC-analyysi usein on käyttäjän kannalta läpinäkyvä esivaihe taajuustasoanalyysille, jossa 

tarvitaan epälineaaristen komponenttien linearisoitu vastine toimintapisteessään.

DC-analyysi on käyttökelpoinen haettaessa oikea esivirroitus ja arvioitaessa 

virrankulutusta.

4.1.2 Taajuustasoanalyysi

Taajuustasoanalyysi toteutetaan käyttäen hyväksi Laplace muunnosta. Taajuudesta 

riippuvat komponentit muunnetaan differentiaalimuodostaan lineaarisiksi Laplace 

muunnoksen avulla. Jäljelle jää vakiotermin lisäksi osoittajaan tai nimittäjään 

kulmataajuus jota analyysissä varioidaan.

Amplitudista riippuvat termit on linearisoitu edeltävän DC-analyysin avulla.

Ratkaisu saadaan nopeasti, koska jäljelle jäänyt yhtälöryhmä on lineaarinen ja 

vakiokertoiminen.

Tässä menetelmässä virhelähteitä on väärin valittu perusimpedanssitaso, joka määrää 

käytetyn lukualueen ulottuvuuden, tai liian ideaalinen malli. Esimerkiksi resonanssipiiri 

ilman kuormittavaa impedanssia saattaa antaa epärealistisia tuloksia tai vuotaa lukualueen
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yli, koska piirin Q-arvo on ääretön. Analyysin heikkoutena voidaan pitää sitä, ettei piirin 

epälineaarisuuksia amplitudin suhteen oteta huomioon.

Tuloksena saadaan amplitudi-ja vaihekäyrät taajuuden funktiona.

Analyysistä on käytössä myös muunnos, jossa ohjaava lähde korvataan halutun 

impedanssin omaavalla portilla sekä asetetaan vastaavasti tarkasteltavaan solmuun tai 

useampaan vastaava portti. Näin tuloksia voidaan tulkita N-portti matriisiesityksellä. 

Yleisimmin käytetään S-parametriesitystä.

4.1.3 Aikatasoanalyysi

Aikatasoanalyysi on tietojenkäsittelyllisesti perusmenetelmistä hitain. Siinä ei tehdä 

differentiaaliyhtälöryhmälle yksinkertaistuksia vaan ratkaisua lähdetään hakemaan 

askeltamalla aikatasossa eteenpäin ja hakemalla yhtälöryhmälle ratkaisu jokaisella 

askeleella iteroimalla.

Menetelmä on käytetystä iterointimenetelmästä riippuen arka testisignaalin jyrkille 

epäjatkuvuuksille tai piirin monikäsitteiselle vahvistusfunktiolle, kuten tunnelidiodin 

kyseessä ollen. Klassinen esimerkki oskillaattorin simuloinnin vaikeudesta on kahdesta 

transistorista tehty multivibraattori. Kytkentä joka toimii varmasti rakennettuna, mutta 

simuloidessa ei värähtely käynnisty, koska vastakkain kytketyillä transistoripiireillä ei ole 

minkäänlaista epätasapainoa keskenään ellei sitä tarkoituksella kytkentään tehdä. 

Todellisessa piirissä juuri komponenttien pieni erilaisuus saa värähtelyn käyntiin.

Analyysi antaa siis tuloksena aikatasossa määritellyn herätteen seurauksena aikatasossa 

olevan vasteen halutuista solmupisteistä. Heräte voi olla myöskin käyttöjännitteen 

kytkeytyminen piiriin tai jonkin piirissä olevan kytkimen tilan muuttuminen.

Menetelmää käytetään paljon erilaisten piirien käynnistys tai muutostilanteitten 

tarkasteluun ja siksi siitä usein käytetään nimeä transienttianalyysi tai -menetelmä.

Toisaalta simuloimalla riittävän pitkään sinimuotoista herätettä saadaan esimerkiksi 

vahvistimen epälineaarisuudesta hyvä kuva erityisesti suorittamalla tuloksena olevalle 

aaltomuodolle Fourier-analyysi. Tällöin puhutaan tavallisesti jatkuvan tilan menetelmästä 

(steady state method).
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4.1.4 Harmoninen balanssi

Harmoninen balanssi perustuu piirin analysointiin käyttäen herätteenä yhtä tai useampaa 

pistetaajuutta, jotka oletetaan pysyvän vakiona.

Ennen malliyhtälöiden ratkaisua jaetaan piiri n-porttiesitykseen perustuen lineaariseen ja 

epälineaariseen osaan. Lineaariseen osaan kuuluvat taajuudesta riippuvat 

differentiaalielementit, jotka Laplace muunnoksella saadaan helposti käsiteltävään 

muotoon. Epälineaariset elementit muodostavat vektorin, jonka käyttäytymistä voidaan 

iteroimalla ratkaista. Lineaarisen ja epälineaarisen osan välissä on keinotekoiset virtaa 

kuljettavat solmujen väliset haarat. Ratkaisussa haetaan iteroimalla tasapaino, jossa 

välihaaroissa kulkeva virta on nolla, kuten pitää ollakin, koska haarojen yhdistämät 

solmut ovat alunperin samat. Menetelmä on kuvattu yksityiskohdissaan lähteessä [2].

Laskenta joudutaan tekemään perustaajuudella ja harmonisilla, sekä uudelleen 

keskeismodulaatiovaikutus huomioon ottaen mikäli perustaajuuksia on enemmän kuin 

yksi. Laskenta on siis työläs, ja siksi mukaan otettavat taajuudet kannattaa valita harkiten.

Etuna tällä analyysillä on piirin amplitudiepälineaarisen osan huomioon ottaminen, jolla 

voidaan esimerkiksi simuloida spektrin leviämistä.

Harmonisesta balanssista on myös taijolla muunnoksia, jossa vain yksi testitaajuuksista 

harmonisineen on voimakas, ja otetaan huomioon epälineaarisuutta käsitellessä. Muut 

taajuudet ovat pieniä amplitudiltaan, jolloin riittää tarkastella vain ensimmäisen 

kertaluvun sekoitustuloksia. Tämä menetelmä soveltuu esimerkiksi kytkintyyppisten 

sekoittajien analyysiin.

Analyysin tulos harmonisesta balanssista on siis joukko taajuuksia eli spektri halutuissa 

solmuissa sen mukaan miten taajuuksia on valittu mukaan, ja niiden harmoniset haluttuun 

tarkastelutarkkuuteen asti.

Koska heräte on joukko pistetaajuuksia ilman muutoksia aikatasossa, lasketaan tämäkin 

analyysitapa kuuluvan jatkuvan tilan menetelmien ryhmään.
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4.1.5 Verhokäyräanalyysi

Agilent ADS simulaattorissa on mielenkiintoinen muunnos harmonisesta balanssista. 

Menetelmää kutsutaan verhokäyräanalyysiksi (circuit envelope) [11].

Tässä menetelmässä kantataajuisella signaalilla ohjataan harmonisessa balanssissa 

käytettyä herätesignaalia. Signaalin muutokset otetaan huomioon lisäämällä aikariippuva 

derivaattavektori kuvaamaan perustaajuuden verhokäyrän muutoksia.

Tuloksena saadaan aikatasossa koko ajan muuttuva spektri askeleittain, kuitenkin 

taajuuslukumäärältään samalla tavalla rajoitettu kuin harmonisessa balanssissa yleensä. 

Käänteisellä Fourier muunnoksella voidaan signaali muuntaa aikatasoon, jolloin 

menetelmä tulokseltaan vastaa aikatasoanalyysiä.

4.1.6 Muut simulointia tukevat työkalut piirisimuloinnissa

Varioimalla komponenttiarvoja simulointikerrasta toiseen ja asettamalla piirin 

käyttäytymiselle tavoiterajat, voidaan usealla peräkkäisellä simuloinnilla nähdä piirin 

käyttäytyminen komponenttiarvojen muuttuessa. Menetelmää kutsutaan Monte-Carlo 

menetelmäksi. Se on käyttökelpoinen arvioitaessa kuinka suuri osa tuotannossa 

rakennettavista piireistä pitäisi täyttää piirin toiminalle asetetut rajat.

Edelliseen liittyen on myös joissakin ohjelmistoissa herkkyysanalyysi, jolla voidaan etsiä 

kriittiset komponentit tai kytkennät joiden vaikutus on suurin piirin käyttäytymisessä.

Komponenttiarvojen varioinnilla voidaan myös antaa automaattisen optimoinnin hakea 

parhaat mahdolliset komponenttiarvot asetettujen rajojen mukaan. Optimointikriteerejä 

on yleensä useita tarjolla. Lisäksi optimointiin liittyen saattaa olla tarjolla viritystila, jossa 

käyttäjä voi itse muuttaa komponenttiarvoja ja saada uuden tuloksen vanhan säilyessä 

vertailupohjana.

Fourier muunnos on keskeinen työkalu tulosten jatkokäsittelyssä, jolla varsinkin 

aikatasoanalyysin tuloksia voidaan tarkastella taajuustasossa ja vastaavasti harmonisen 

balanssin taajuusjoukosta saadaan signaalin esitys aikatasossa.
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4.2 Systeemisimulointi

Systeemisimulointi käsitteenä on hiukan horjuva. Agilent käyttää ADS simulaattorissaan 

käsitettä signaalisimulaattori. Aina on kuitenkin kysymys simulaattorista, jossa 

näytteistettyä signaalia syötetään laskentalohkosta toiseen. Lohkot sidotaan toisiinsa 

jollakin verkkomallilla. Verkkokuvaus voidaan purkaa automaattisesti 

simulointilaskennaksi. Lohkojen sisäinen laskentatapa ei ole rajoitettu.

Simulaattoreiden ajateltu pääsovellusalue riippuu usein toimittajan EDA työkalujen 

yleisestä suuntautumisesta. Digitaalisen mikropiirin suunnittelu noudattaa omaa 

ajattelutapaansa ja analogisten piirien omaansa.

Digitaalisten piirien simuloinnissa aluksi oli tärkeää yrittää todentaa loogisten toimintojen 

oikeellisuus. Perinteinen piirisimulointi, käytännössä aikatasoanalyysi, kävi kyllä 

tarkoitukseen, mutta logiikkaporttien lukumäärän kasvun myötä se oli hidasta. Toinen 

hidastava tekijä oli tarve pitää aika-askel selvästi pienempänä kuin lyhin esiintyvä pulssi 

tai jopa pulssin nousuaika. Oli helpompi yksinkertaistaa algoritmeja ja kuvata 

komponentteja loogisella funktiolla tarkan piirimallin sijasta.

Loogista toimintaa simuloitaessa pienin aikayksikkö millä simulointia askelletaan on 

systeemissä esiintyvä lyhin jakso, mikä tyypillisesti on piiriä ohjaavan kellon jakso. 

Ulkoisesti ohjatut herätteet huomioitiin vain kellon määräämällä ajan hetkellä ja pääteltiin 

komponenteittain herätteiden ja vasteiden tilat (komponentti tässä on useaan 

solmupisteeseen kytketty lohko, jolle on määritelty jokin looginen käytös esim. 

päätöksentekotaulu). Tilat yksinkertaisimmillaan olivat '0'ja T tai 'epätosi'ja 'tosi'.

Laajentamalla tätä ajatustapaa kahdella tavalla saadaan yleiskäyttöinen 

simulointiympäristö, jolla voidaan mallintaa mitä tahansa signaalimuotoa vapaasti 

aikatasossa. Ensiksi tila voi olla reaaliarvoinen lukuja toiseksi päätöksentekoa ohjaava 

aika-askel voi olla mikä tahansa tasavälinen aika-askel. Lopputuloksena päädytään 

signaalin esitystapaan, joka on tuttu signaalin digitaalista käsittelyä kuvaavassa 

kirjallisuudessa.
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4.2.1 Näy tiristetty signaali

Seuraavassa käydään läpi näytteistetyn signaalin ominaisuuksia lähteen [ 1 ] mukaan. 

Esityksessä alaindeksi s viittaa näytteistettyyn signaaliin jatkuvana signaalina esitettynä, 

alaindeksi d diskreettiä lukujonoa. Jos alaindeksiä ei ole kysymyksessä on jatkuva 

funktio.

Näytteistetty signaali jatkuvana funktiona määritellään seuraavasti.

xs(t) = x(t)p(t)

xs(t) näytteistetty signaali 

x(t) jatkuva signaali 
- n näyteindeksi
T näytejakso

P(t)= ¿8{t-nT)
n=—oo

(4.1)

Kuva 4.1 Jatkuva ja näytteistetty signaali

Signaali on siis deltafunktiosta muodostuvalla ääretön pituisella jaksollisella pulssijonolla 

kerrottu alkuperäinen jatkuva signaali. Kuva 4.1 on hieman harhaanjohtava, deltafunktion 

amplitudi on ääretön ja pinta-ala 1, joten muuttuva näytteen korkeus kuvaa pinta-alaa.

Näytteistetty signaali lukujonona merkitään yksinkertaisesti.

xd(n) = x(nT)

(4.2)
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Tutkitaan seuraavaksi näytteistetyn signaalin Fourier muunnosta. Yhtälö (4.1) voidaan 

esittää seuraavasti soveltaen ( 4.2) merkintää.

Xs(t)= ¿xd{n)Ö(t-nT)
n=z—oo

(4.3)

Tästä johdetaan näytteistetyn signaalin jatkuva Fourier muunnos (CTFT)

Xs(jco) = °jxs(t)e~j(0,dt = j ^xd(n)ö(t-nT)e~jMdt 

= ^ xd (n) J S(t - n T)e~J<0'dt
n=-°° —oo

= ±xAn)e-»"T
П=—оo

(4.4)

Näytteistetyille signaaleille lukujonoksi käsitettynä on määritelty diskreetti Fourier 

muunnos (DTFT)

Xd(e¡a)=
n=—°°

(4.5)

Yhtälöstä ( 4.4) ja ( 4.5) nähdään, että DTFT on sama kuin CTFT kun Q = 0)T. 

DTFT:ssä taajuus normalisoituu näytteistysjakson pituudella kulma-arvoksi Q, jonka 

yksikkö on radiaani, kun taas jatkuvan signaalin yhteydessä taajuus tuon tunnetusti 

radiaania/sekunnissa. Voidaan siis määrittää yhteydet CTFT:n ja DTFT:n välillä 

seuraavasti

XsUco) = Xd(ejtoT)

(4.6)
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tai

XAeJ“) = xA

(4.7)

Näytteistäminen vaikuttaa alkuperäisen signaalin spektrin tulkintaan tietyillä ehdoilla. 

Kirjoitetaan yhtälön ( 4.1) muotoisen näytteistetyn signaalin jatkuva Fourier muunnos 

konvoluutiona. Avuksi tarvitaan seuraava Fourier muunnospari, jonka tarkempi analyysi 

löytyy lähteessä [ 3 ].

F J,S(t-nT)
_n=—oo

= co0 Xö(co-km0)

k=—°°

(4.8)

Näytteistetyn signaalin spektri voidaan siis kirjoittaa muodossa

Xs(jm) = -^—X(jco) * P(jco)
¿K

jossa

P{j(o) = co0 ¿<5(co-kco0)
*=-~

(4.9)

Yhtälöissä ( 4.8 ) ( 4.9) O)0 = 2n/T näytteistystaajuus. Spektri siis muodostuu jatkuvan 

signaalin spektrin ja deltafunktiosumman konvoluutiosta. Spektri voidaan myös kirjoittaa 

seuraavaan muotoon.

ХЛМ = ^Х(Лсо-к(о0))

(4.10)

Soveltamalla edelliseen yhteyttä ( 4.7) saadaan vastaava esitysmuoto diskreetin Fourier 

muunnoksen spektrille.
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(4.11)

XAe*') = ^'ZXU( 
1 *=-~

Í2 , 2 л-----k—
T T

))

Näytteistetyn signaalin (lukujonon) spektri on siis summa alkuperäisen jatkuvan signaalin 

spektrejä jotka ovat taajuustasossa siirtyneet toisiinsa nähden näytteistystaajuuden 

määräämillä kerrannaisilla. Spektri on siis jaksollinen ja jakso on 2л . Kuvassa 4.2 on 

esitetty jatkuvan signaalin spektri ja saman signaalin näytteistetty spektri.

к Ълк -Ъл -2

Kuva 4.2 Jatkuvan ja näytteistetyn signaalin spektri

Yllä olevasta nähdään, että jos jatkuva signaali sisältää vain spektri komponentteja joiden 

taajuus on co( < л/Т (tai Цел) ei tapahdu niin kutsuttua spektrin laskostumista. Tämä

ehto tunnetaan Nyquistin kriteerinä paremmin muodossa <0, < (O0/2 .

i k i k iL*rf(o>7V k t k

\coT
_____

-^4|л -Ъл -2 Л -TT 0 л: 2 л Ъл 4 Л

Kuva 4.3 Näytteistetyn laskostuneen signaalin spektri

Voidaksemme siis näytteistetyn signaalin avulla hahmottaa todellisuudessa jatkuvan 

signaalin käytöstä, täytyy signaalin näytetaajuuden olla vähintään kaksi kertaa jatkuvan 

signaalin sisältämän suurimman taajuuden.
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4.2.2 Kaistarajoitettu jatkuva signaali

Simuloitaessa välitaajuudella tai kantoaallolla toimivia lohkoja korkea pistetaajuus yksin 

määrää näytteistystaajuuden ja tämä johtaa simuloinnin hidastumiseen. Yleensä kuitenkin 

halutaan tietoa suurtaajuussignaalin käyttäytymisestä kantataajuisen signaalin 

määräämään deviaatioon asti tai jonkun verran sen yli ulottuvalla rajoitetulla kaistalla.

Jos kaistarajoitettu kantataajuinen signaali kerrotaan pistetaajuudella päädytään 

seuraavaan esitykseen [ 3 ].

va>0(0 = v(/)cos (öo/ + 0o)

_ £-Д<»о,+0о) )

(4.12)

Yllä øg on vakiovaihesiirto kantoaallossa ja co0 kantoaallon taajuus. Soveltamalla 

seuraavaa Fourier muunnosparia [ 3 ] voidaan tehdä johtopäätöksiä moduloidun signaalin 

spektristä.

FkOe'-'J-Ktø-m-i w0)

(4.13)

Yllä olevan Fourier muunnoksen mukaan ajasta riippuvan funktion kertominen

kompleksisella eksponenttifunktiolla aiheuttaa funktion spektrin siirtymisen

to0 taajuuden verran. Yhtälöstä ( 4.12 ) voidaan erottaa kaksi kantataajuuden spektriä

joista toinen on negatiivisella keskitaajuudella ja on alkuperäisen spektrin 

kompleksikonjugaatin spektri ja toinen on alkuperäisen kopio positiivisella 

keskitaajuudella.

Muutamme ( 4.12 ) muotoa ottamalla mukaan sekä amplitudi- r(t) että vaiheohjauksen 

(f)(t), molemmat ovat kaistarajoitettuja.
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(4.14)

v„o (О = I(r( 1)ет,)е^‘ + \г(1)ет)]е~]щ‘)jW)0i<t> a'

Yhtälö kuvaa kompleksista modulointia yleisesti. Mikäli yhtälössä jompikumpi 

ohjaavista signaaleista on vakio saadaan yksinkertainen amplitudi- tai vaihemodulaatio 

riippuen siitä kumpi signaaleista on vakio. Myös taajuusmodulaatio voidaan palauttaa ( 

4.12 ) muotoon, koska taajuusohjaus palautuu integroimalla vaiheohjaukseksi.

(4.15)

Kantataajuinen ohjaus voidaan yleisessä tapauksessa käsittää kompleksifunktioksi 

seuraavasti.

v(i) = r{t)ejm = r(t) cos(0(O) + Mt) sin (0(0) = x(t) + jy(t)

(4.16)

Pistetaajuus ei itsessään sisällä oleellista informaatiota ja näyttää siltä, että voimme tyytyä 

pelkästään ohjaavan kompleksisen kantataajuussignaalin tarkasteluun, kantoaalto on vain 

tieto siitä missä päin taajuustasossa spektri todellisuudessa sijaitsee. Simulointiohjelma 

voi käyttää keskitaaj uusarvoa parametrina piirrettäessä signaalin spektriä.

Käsiteltävä kantataajuinen signaali voi siis yleisessä tapauksessa olla kompleksinen. 

Simuloinnin ja tietokonekäsittelyn kannalta se merkitsee kahden erillisen näytejonon 

(signaalin) käsittelyä erikseen.

4.2.3 Kaistarajoitetun signaalin vääristyminen

Signaalin vääristymiseen vaikuttavat mekanismit voidaan kuvata kahdella lohkolla 

seuraavasti [2].
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w(t) = /(w(0)
epälineaarinen

Kuva 4.4 Taajuudesta riippuva ja amplitudista riippuva vääristymä

Ensimmäinen lohko kuvaa lineaarisia taajuudesta riippuvia muutoksia H (со) ja toinen 

lohko epälineaarisia amplitudista riippuvia muutoksia f (u(t)) .

4.2.3.1 Taajuudesta riippuva vääristymä

Taajuudesta riippuvan osan vaikutus alkuperäiseen signaaliin on selvä. Kukin 

taajuuskomponentti kerrotaan H (со) siirtofunktion arvolla, joka tavallisesti on 

kompleksinen ja siis muuttaa taajuuskomponentin amplitudia ja vaihetta. Yhtälö ( 4.17 ) 

kuvaa tätä tuttua yhteyttä.

W'(co) = H(co)V(m)

(4.17)

Edellä todettiin, että signaalin modulointi ei muuta kapeakaistaisen signaalin spektrin 

ominaisuuksia muuten kuin siirtämällä keskitaajuutta. Voimme siis rajoittua 

taajuusvääristymisen osalta tarkastelemaan piirin vaikutuksia kantataajuudella siirtämällä 

siirtofunktio kantataajuudelle.

Yhtälöstä ( 4.17 ) saadaan käyttökelpoinen yhteys aikatasoon konvoluution ja Fourier 

muunnoksen avulla.

w'(/) = F“1 [#(«)]* v(0
= h(t) * v(/)

(4.18)

Taajuusriippuva muutos signaaliin voidaan laskea siis siirtofunktion käänteisen Fourier 

muunnoksen eli impulssivasteen ja alkuperäisen signaalin konvoluutiona, tämä yhteys on 

keskeinen, koska systeemisimuloinnissa käsitellään signaaleja aina aikatasossa.

34



Signaalia käsitellessä lukujonona konvoluution laskeminen on helppoa. N näytettä 

signaalista kerrotaan h(nT) impulssivasteen määrittämillä näytteillä ja näytteet lasketaan 

yhteen. Summa on w\nT). Aika-askellus siirtää näytteitä seuraavasti 

v((n +1)7) = v(nT). Periaatetta käytetään DSP käsittelyssä FIR (finite impulse response) 

suodattimien yhtenä perusmuotona.

Kuva 4.5 Näytteistetyn signaalin konvoluution laskenta

4.2.3.2 Amplitudista riippuva vääristymä

Epälineaarisen amplitudia vääristävän funktion vaikutus kaistarajoitettuun signaaliin ei 

ole niin yksinkertainen kuin taajuudesta riippuva vääristymä. Seuraavassa esittelen joitain 

keskeisiä tekijöitä, jotka on otettava huomioon mikäli halutaan mallintaa kaistarajoitettua 

moduloitua signaalia kantataajuudella.

Heikosti epälineaarisen funktion vaikutusta signaaliin voidaan käsitellä potenssisarjan 

avulla, jossa alkuperäinen siirtofunktio jaetaan korkeamman asteen komponentteihin, 

joita voidaan tarkastella jokaista erikseen. Se että valittu approksimaatio asettaa 

reunaehtoja epälineaarisuudelle ei vaikuta niihin yleisiin johtopäätöksiin, joita koetan 

seuraavassa havainnollistaa. Lähteen [ 2 ] mukaan epälineaarinen funktio voidaan 

approksimoida seuraavalla saijakehitelmällä.

к
w(u(t)) = ^ akuk (t) = a,«1 (0 + a2u2(t) + аъи (t) + a4u4(t) +....

*=i
к

= ^ wk (0 missä wk (t) = akuk (i)
k=I

(4.19)
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Muodostamme herätefunktion yhtälöä ( 4.14 ) seuraillen äärellisestä määrästä 

pistetaajuuksia. Komponenttien taajuudet ovat coq. Kun g = 0, jolloin co0 = 0, on

kysymyksessä tasavirtakomponentti. Vq on kompleksiluku, joka edustaa yksittäisen 

pistetaajuuden amplitudia ja vaihetta.

1 H z q=-Q

(4.20)

Sijoitamme herätteen yhtälöön ( 4.19 ) ja saamme

i«)=ft¿ i- ZK/n-KS
Z q\=-Q4i=-Q 4k=-Q

(4.21)

Epälineaarisen piirin vaste on tällaisten termien summa kun k on 1 ...K. Tarkastelemalla 

eksponenttifunktion taajuustermien merkitystä muistaen, että (0_k = -<yt, havaitaan 

vääristyneen signaalin sisältävän herätetaajuuksien summia ja erotuksia sekä niiden 

kokonaislukukerrannaisiä, eli keskeismodulaatiotuloksia ja harmonisia, k:n arvon ollessa 

suurempi kuin 1. Kun k = 1 saamme samat spektrikomponentit kuin herätteessä. 

Alkuperäinen spektri siis kuvautuu laajemmalle alueelle taajuustasossa, kuin sen 

alkuperäiset komponentit epälineaarisen funktion takia.

Edellä esitetty saijakehitelmä edellyttää, että epälineaarisuus on heikko. Syntyvien 

komponenttien suuruus heikkenee taajuuden etääntyessä ensimmäisen asteen taajuuksista. 

Kapeakaistaisen moduloidun signaalin osalta kiinnostava taajuusalue on itse kaista ja sen 

välitön läheisyys.

Aluksi tarkastelemme tilannetta, jossa kaikki taajuudet sijaitsevat tarkastelumme kannalta 

kantataajuudella. Yhtälön ( 4.21 ) taajuussummien perusteella, voimme hahmottaa 

signaalien erotuksia osuvan sekä parillisilla että parittomilla k asteluvuilla alkuperäisten 

viereen tai kohdalle.
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Seuraavaksi lisäämme herätteeseen termin, joka edustaa kantoaaltoa. Käytämme hyväksi 

merkintää ooq c = coq + coc ja muistamme, että (0_q = -0)q ja co_q c = -û)q c

uc{t) = \ iy/'" eM' + \ try* е-М'

. 4=-Q _Z q=-Q

2q=-Q
' q-~Q

7 ^ ч

( 4.22 )

Herätteen muoto ei sinänsä muuttunut, mutta taajuusjoukko on nyt kantoaallon 

läheisyydessä eikä kantataaj uudella.

Yhteyden ( 4.21 ) perustella voimme jatkaa johtopäätöksiä. Eri taajuuksien itseisarvo ei 

poikkea paljon toisistaan lähtökohtiemme takia. Tästä seuraa, että kaikilla parillisilla 

virhetermin asteluvuilla lähin mahdollinen keskeismodulaatiotulos on tasavirralla tai 

kantoaallon toisella harmonisella. Sen sijaan edelleen parittomilla asteluvuilla 

keskeismodulaatiotuloksia osuu myös kantoaallon läheisyyteen.

Mallintaessamme epälineaarista elementtiä on edellä mainitut seikat otettava huomioon. 

Emme välttämättä saa oikeita tuloksia, kun kohdistamme moduloivaan signaaliin saman 

epälineaarisen funktion, kuin kantoaallolla tapahtuu. Jos mallinnamme 

sekoittajakytkentää joudumme ottamaan huomioon sekä parillisen että parittoman 

asteluvun tuottamat keskeismodulaatiotulokset kun määrittelemme epälineaarisuusmallia 

porttien väliselle kytkennälle.

4.2.4 Amplitudi ja vaihemodulaatio virhetyyppinä

Edellä kappaleessa 4.2.3 hahmotettiin kapeakaistaisen signaalin vääristymiä kahdessa 

muodossa, lineaariset taajuusriippuvat ja epälineaariset amplitudista riippuvat virheet.

Simuloinnin yhteydessä näistä kahdesta tyyppistä johtuvia virhemekanismeja on totuttu 

referoimaan nimillä PM/PM, PM/AM, AM/AM ja AM/PM. PM tulee sanoista phase 

modulation ja AM amplitude modulation. Modulaatiossa on totuttu tarkastelemaan kahta 

signaalilähdettä, joiden keskeinen tyypillisesti kertojalla saatu tulos on modulointi tai

37



demodulointitulos, kuitenkin virheet vahvistimissa ja suodattimissa tuottavat 

samankaltaisia muutoksia, vaikka erillistä moduloivaa tai sekoitettavaa signaalia ei 

olekaan. Siksi edellä esitellyt nimikkeet ovat hyvinkin oikeutettuja kuvastamaan 

todellisuutta.

Vaiheen muutos signaalissa kuvautuu sekä vaihe että amplitudimuutokseksi 

vääristyneessä signaalissa. Selkeä esimerkki on esimerkiksi klassiset Butterworth tai 

Tsebyshev suodatin approksimaatiot, joissa keskitaajuudella saadaan yleensä kapea 

approksimaatio lineaarisesta vaiheen muutoksesta vakioamplitudilla, mutta koko 

päästökaistalla ja varsinkin sen laidoilla sekä vaihe että amplitudi poikkeavat 

voimakkaasti keskialueen arvoista.

Amplitudin muutos kuvautuu duaalisesti pienillä muutoksilla lineaarisesti eikä vaihe 

muutu ollenkaan amplitudin mukaan, mikä on toivottu tulos. Suurilla muutoksilla tulee 

väistämättä mukaan amplitudin kasvun epälineaarisuus sekä signaalin kyllästyessä myös 

vaiheen muutokset. Edellisen kappaleen 4.2.3.2 tarkastelussa havainnollistuu selkeästi 

AM/AM vaikutus. AM/PM vaikutusten todentamiseksi pitäisi tarkemmin analysoida 

keskeismodulaatiotulosten vaihesuhteiden vaikutusta signaaliin. Edellä todettiin vain 

miten kantataajuudella ja kapeakaistaisella moduloidulla signaalilla joudumme ottamaan 

keskeismodulaation huomioon eri tavalla, emmekä voi siis vahvistimen mallia siirtää 

suoraan kantataajuudelle.

Kokemuksesta tiedämme, että kapeakaistaisessa vahvistimessa suurin ongelma on 

AM/AM vaikutus, AM/PM usein jätetään pienenä huomiotta. PM/PM ja PM/AM 

suurtaajuussuunnittelussa kulminoituu tyypillisesti suodattimiin, joilla vastaanottimen 

selektiivisyys yritetään muodostaa tai lähettimen häiriöpuhtaus yritetään parantaa.

4.2.4.1 Systeemisimuloinnissa käytetty yleinen vahvistimen malli

Vahvistimen dynamiikan ylärajaa mitataan käsitteellä kompressiopiste [ 6 ]. Käsite 

ilmaisee millä sisääntulotasolla ei enää saavuteta lineaarisen vahvistusalueen antamaa 

vahvistusta. Kuvassa 4.6 esitetään yhden desibelin kompressiopisteen määräytyminen. 

Kompressiopiste voidaan antaa piirille joko sisääntuloon tai ulostuloon referoituna, 

käytössä on nimikkeet ICP tai OCP riippuen portista.

38



P ulos 
dBm

P sisään 
dBm

Kuva 4.6 Yhden desibelin kompressiopiste

Toinen tapa on luonnehtia piirin lineaarisuutta signaalitasolla, jolla kahden lähekkäisen 

sinisignaalin n:nen kertaluvun keskeismodulaatiotulos herätteiden lähellä kasvaa yhtä 

suureksi perussignaaleihin nähden. Käsite on nimeltään n:nen kertaluvun leikkauspiste 

[ 6 ]. Kuvassa 4.7 nähdään periaate kuinka leikkauspistetaso määräytyy. Tästä tasosta 

voidaan laskea suoraan käytännöllinen signaalitaso kun ei toivotulle 

keskeismodulaatiotulokselle halutaan tietty signaali/häiriö suhde. Yleensä käytetään 

kolmannen kertaluvun leikkauspistettä vahvistimen kyseessä ollen, jolloin puhutaan 1IP3 

tai OIP3 käsitteestä referoiden sisään- tai ulostuloporttia.

P ulos

P perus 
P n:s 

kertaluku

P sisään 
dBm

Kuva 4.7 n:nen kertaluvun leikkauspiste
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Suodattimien simuloinnissa käytännöllinen impulssivasteen käyttö esiteltiin jo 

kappaleessa 4.2.3.1. Tätä menetelmää voidaan käyttää myös vahvistimen PM/PM 

käyttäytymisen kuvaamiseen ja voi olla siis erillinen lohko.

Kyllästyminen ja keskeismodulaatiovaikutus on mallinnettava erikseen. Valmis 

kapeakaistainen vahvistinmalli löytyy yleensä valmiina 

systeemisimulointikomponenteista.

Niissä hyödynnetään tietoa seuraavista vahvistimen epälineaarisuutta kuvaavista arvoista 

IIP3, kompressiopiste tai kyllästyminen. Mallissa etsitään kappaleessa 4.2.3.2 esitetyn 

sarjakehitelmän kautta sopivat epälineaarisuutta kuvaavat kertoimet polynomifunktiolle, 

joka parhaiten kuvaa vahvistimen vahvistuskäyrää.

Jos kaikki parametrit on annettu, polynomille joudutaan laskemaan useita termejä. 

Parametrejä ei voi asettaa mielivaltaisesti, vaan niiden tulee olla sellaisissa rajoissa 

toisiinsa nähden, että polynomifunktio voidaan määrittää.

Mikäli vahvistimesta ei tunnetta muita lähtökohtia mallintamiseksi saadaan tälläkin 

tavalla käyttökelpoista tietoa sen sopivuudesta suunniteltavaan ratkaisuun.

4.2.5 Systeemisimulaattorin rakenne

Edellä havainnollistin sitä tapaa miten signaalia näytteistettynä voidaan tunnetuin 

rajoituksin manipuloida ja saada tietoa sen käyttäytymisestä suunniteltavassa 

jäijestelmässä. Kuinka sitten useista lohkoista koostuva kokonaisuus käsitellään 

algoritmisesti?

Seuraavassa tarkastelen tarkemmin Agilent ADS simulaattorin toiminnallista toteutusta. 

Sen perusperiaatteita on käsitelty jonkun verran toimittajan omissa dokumenteissa, mutta 

ennen kaikkea Ptolemaios ohjelmiston dokumenteissa, johon ADS systeemisimulointi 

perustuu [ 10 ][ 8 ].

Ptolemaios projekti on Kalifornian Berkeley yliopistosta kotoisin oleva ohjelmisto, jonka 

käyttö ei rajoitu pelkästään simulointitehtäviin vaan yhtä hyvin automaattiseen 

ohjelmakoodin generointiin.
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Aplac dokumenteissa ei suoraan käsitellä toiminnallista toteutusta, joten siitä ei tarkempia 

johtopäätöksiä voi tehdä. Käyttäjän kannalta Aplac diskreettiaikasimulointi, kuten 

nimitys esiintyy dokumenteissa, antaa samankaltaisen, mutta ominaisuuksiltaan paljon 

rajoitetumman simulointiympäristön kuin ADS.

4.2.5.1 Tietovuokaavio

Kokonaisuuden mallinnuksessa käytetään hyväksi tietovuokaaviota (DF data flow), jonka 

voi graafisesta esityksestä purkaa algoritmiseksi ratkaisuksi tietokonekäsittelyssä. 

Tapahtuma vastaa piirisimuloinnissa kytkentäkaavion muuntamista piiriteorian 

mukaisesti matriisiksi yhtälöiden ratkaisua varten. Kuvassa on tietovuokaavio siinä 

muodossa, jossa se yleensä on mallinnusteorioiden puitteissa totuttu näkemään.

Muunnos 1
Tietovuo 1

Tietovuo 2

ietovuo 3
Tietovuo 4

Tietovuo 3Muunnos2

Lähde

Kuva 4.8 Tietovuokaavio

Tietovuokaaviossa on neljä keskeistä elementtiä, joiden kautta systeemi kuvataan ja 

käsittelyalgoritmi hallitaan. Elementit ovat lähde, tietomuunnos, nieluja tietovuo. Kolme 

ensimmäistä voivat olla mitä tahansa ohjelmalohkoja. Tietovuo on kuvaus systeemille 

siitä miten lohkot riippuvat toisistaan. Systeemisimuloinnissa voimme referoida 

tietovuota signaalina.

Yksinkertaisesti tiedon käsittely tapahtuu seuraavasti. Lähde määrittää signaalille arvon. 

Arvo välitetään lohkolle, jonka sisääntuloon lähde on kytketty. Seuraavaksi suoritetaan 

sen määräämä ohjelmakoodi, joka tuottaa lohkon lähtöön signaalille arvon, joka 

puolestaan välitetään siihen kytketyn tietovuon määräämään seuraavaan lohkoon. Näin
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jatketaan kunnes päädytään nieluun. Mikäli lohkoketju on haarautumaton voidaan lähteen 

arvo askeltaa seuraavaan arvoon ja tehdä sama suoritusketju uudestaan.

Lohkoon saattaa olla kytketty monta sisään tulevaa tietovuota, algoritmi ottaa sellaisen 

lohkon suoritukseen vasta kun kaikki lohkon sisääntulot on määritelty laskentakierroksen 

aikana. Jos jotakin lohkoa ei voida vielä suorittaa palataan takaisin lohkoja vuo 

kerrallaan kohtaan, josta suoritus voi jatkua rinnakkaisesta haarasta.

Tietovuokaavio voi olla myös hierarkkinen, jolloin ylemmällä tasolla oleva lohko ei 

suoraan määritä ohjelmakoodia vaan edellä kuvattu algoritmi toistetaan lohkon 

määrittelemän tietovuoverkon mukaisesti, ja palataan sitten takaisin suorittamaan 

ylemmän tason tietovuokaaviota.

ADS ja Ptolemaios ympäristössä on tietovuokaaviolle valittu esitystavaksi valittu 

käytännöllisempi lohkokaavioesitys, jossa ympyrät tai nelikulmiot voivat olla 

muunnoksia, nieluja tai lähteitä ja niitä yhdistävä nuoli tietovuo.

Kuva 4.9 Tietovuokaavio käytännön simulaattorissa
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4.2.S.2 Tietovuon sisältö

Edellä olen esittänyt signaalin vain reaalilukujonona, mutta Ptolemaios ei aseta tällaista 

rajoitusta. Signaali voi olla kaavioesityksessä reaalilukuarvon sijasta binäärinen 0 tai 1 

sekä kokonaisluku tai liukuluku, jonka skaalaus on määriteltävissä. Näistä voidaan 

yhdistää väylä, kompleksiluku, vektori tai matriisi.

Tietoa käsittelevä lohko voi olla myös siten laadittu, että se tarvitsee tietyn määrän 

tietoalkiota, ennekuin lohkossa määritelty ohjelmakoodi voidaan suorittaa.

Yksinkertainen esimerkki on nielu, joka suorittaa signaalille Fourier muunnoksen. 

Tarvitaan yleensä paljon näytteitä signaalista ennen kuin muunnos ensimmäisen kerran 

voidaan mielekkäästi suorittaa.

Näytteitä voidaan myös poistaa tietovuosta tai lisätä siihen. Nämä operaatiot ovat 

digitaalisesta signaalin käsittelystä tutut desimointi ja interpolointi, joista ensimmäistä 

hyödynnetään paljon kantataajuusalueen suodatuksessa. Desimointia kannattaa käyttää 

hyväksi myös simuloinnin yksinkertaistamiseksi, jos tarkasteltavan signaalin kaistaleveys 

merkittävästi pienenee suhteessa suurimpaan näytteenottonopeuteen. Desimointi 

määrittää sitä seuraavassa tietovuossa näytteiden tiheyden ja siis laskentatarpeen.

Aplac simulaattorissa ei tunneta yhdistettyjä lukuarvoja kuten väylä tai kompleksiluku. 

Tämä on selkeä puute systeemin kuvauksen kannalta, koska jokainen tietoalkio pitää 

esittää kuvauksessa erikseen. Digitaalisen väylän esittäminen tulee vaivalloiseksi.

Ptolemaioksen voimakas tietovuon tyypitys ja lohkojen vaihtuva tietoalkioiden kulutus ja 

tuotto on systeemiin valittu tarkoituksella. Ohjelmisto voi ennen simuloinnin aloitusta 

suorittaa tarkistuksia kuvauksen mielekkyydestä ja tarvittaessa varoittaa epäloogisista 

yhteyksistä. Järjestelmää ei ole kuitenkaan tehty itsetarkoituksellisen jäykäksi tyypityksen 

suhteen vaan simulaattori hyväksyy tietotyyppien sekakäytön, jos muunnos tietotyypistä 

toiseen on yksikäsitteisesti ratkaistavissa.

4.2.5.3 Takaisinkytkentä tietovuossa

Kun ajattelemme edellä esitettyä tietovuokaavion selausalgoritmia havaitsemme 

ongelman. Jos päätöksenteon yhteydessä syntyy tietoalkio, jonka tietovuo välittää
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takaisin kohtaan, jossa signaalin arvo on jo määritelty kerran kyseisellä askelluskerralla. 

Mikäli tässä tilanteessa yritetään suoritusta jatkaa entisellä tavalla päädytään ikuiseen 

silmukkaan.

Tilanne syntyy aina kun lohkoesityksessä on takaisinkytkentä.

Ongelma voidaan ratkaista käyttämällä viivettä. Viive-elementti yksinkertaisesti pysäyttää 

itseensä tiedon etenemisen kyseisellä askeleella. Seuraavalla askeleella 

takaisinkytkentähaaran edellinen arvo otetaan huomioon kohdassa, jossa se vaikuttaa 

signaalin arvoon. Viive-elementille voidaan asettaa myös pitempi kuin yhden askelluksen 

pituinen viive, jos mallinnettava todellisuus sitä edellyttää.

Ptolemaios ja ADS simulaattorissa suoritetaan tietovuokaaviolle rakenteellinen tarkistus 

ennen simuloinnin aloitusta, eli tehdään päätöksentekokierros ilman tiedon käsittelyä, 

jotta mahdolliset silmukat tulee havaittua etukäteen. Käyttäjän päätettäväksi kuitenkin jää 

mihin kohtaan viive lisätään, kun se jossain ketjussa on tarpeellinen.

Viiveen vaikutus saattaa mallissa olla haitallinen. Yleensä systeemisimuloinnissa pyritään 

pääsemään aika-askeleissa suurimpaan mahdolliseen askelpituuteen suhteutettuna 

tarkasteltavaan taajuuskaistaan. Tämä kuitenkin johtaa viiveen osalta helposti 

epätarkkaan mallinnukseen varsinkin tutkittavan taajuuskaistan ylärajoilla. Aika-askelta 

voidaan tietysti lyhentää, mutta samalla simulointiajat kasvavat.

4.2.S.4 Synkroninen ja ajastettu synkroninen tietovuo.

Piirisimuloinnin johdanto-osassa mainitsin digitaalisten logiikkasimulaattoreiden 

käyttäneen pienimpänä aika askeleena systeemin kellojaksoa.

Tietovuoesityksessä tunnetaan kaksi eri mallia. SDF synchronous data flow ja TSDF 

timed synchronous data flow, joiden keskinäinen ero on aika-askeleen määräytyminen.

SDF ei tunne absoluuttista aikaa vaan näytteet voidaan referoida vain niiden 

kokonaislukuindeksillä. Tässä ympäristössä suoritettu signaalin Fourier muunnos 

kuvautuu aina taajuusalueelle 0 - 0.5. Näytteenottotaajuus on aina 1.
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TSDF tietovuossa näytteistys on absoluuttisesti määriteltyjä näytteitä voidaan referoida 

niiden esiintymisajan mukaan, mutta myös niiden kokonaislukuindeksillä. TSDF siis 

kiinnittää aika-askeleen johonkin haluttuun arvoon.

Ptolemaios ja ADS simuloinnissa on tietty joukko lohkoja, joissa signaalinäytteitä pitää 

referoida aikaan suhteutettuna, toisaalta myöskin suuri joukko lohkoja, joilla ei 

minkäänlaista aikasidonnaisuutta esiinny, kuten esimerkiksi matemaattiset operaatiot ja 

logiikkafunktiot. Näitä lohkoja voidaan yhdistää vapaasti, ja näin tyypillisessä 

simulointimallissa ADS ja Ptolemaios ohjelmistossa tapahtuukin. TSDF voidaan 

hahmottaa tavallaan SDF mallin laajennukseksi, jossa aikasidonnaisuus on otettu 

mukaan.

Jos signaalin käsittelylohko ei tunne aikasidonnaisuutta, sen looginen toiminta seuraa 

suoraan simulointiaskeleen määräämää indeksiä. Esimerkkinä voi mainita yksinkertaisen 

viiveen, jonka ainoan parametrin mukaan viive määräytyy simulointiaskelten määränä.

On olemassa myös ajastettu viive, jolla viiveen suurus on määrätty aika-arvona. Ajastettu 

viive ei ole kiinnostunut montako askellusta on tehty, viiveen ehdot tarkistetaan 

systeemin ylläpitämästä simulointikellosta kullakin askeleella.

Aplac ohjelmistossa signaali on aina ajastettu, jolloin kaikissa simuloinneissa referenssi 

on olemassa.

4.2.5.S Impedanssisovituksen ongelma

Suuri puute tarkastelemassamme simulointimenetelmässä on impedanssisovituksen 

puuttuminen lohkojen välillä. Perinteisessä piirisimuloinnissa sovitus eri piiriasteiden 

välillä mallintuu aina luonnollisesti.

Toisaalta useissa lohkofunktioissa ei impedanssisovituksen käsittely ole edes mielekästä, 

siksi on vaikea rakentaa yleispätevää mallinnustapaa lohkojen välille.

ADS simulaattorissa on pyritty jonkin asteiseen impedanssinormalisointiin ajastettua 

signaalia edellyttävien komponenttien osalta. Ne kaikki sisältävät tuloresistanssin ja 

lähtöresistanssin, joilla voidaan vaikuttaa siirtyvän tehon mallintamiseen oikean 

kaltaisesti. Kun pitäydytään resistansseihin on tarvittava siirtyvän jännitteen
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laskentakaava yksinkertainen, varsinaista etenevän ja palaavan tehon ajatusta ei tarvitse 

ottaa huomioon. Resistansseilla on myös määriteltävissä lämpökohina, jolla voidaan 

yksinkertaisesti mallintaa yksittäisen lohkon kohinavaikutusta.

Resistiivinen impedanssisovitus on kuitenkin yksinkertaistus todellisuudesta, ja on syytä 

rajoituksena ottaa huomioon kun mallilohkoja liitetään toisiinsa. Esimerkiksi huonosti 

sovitettu puolijohdevahvistin saattaa muuttua epästabiiliksi kuormastaan riippuen, 

tämänlaisen ongelman tarkasteluun ei systeemisimulointi sovellu, vaan on käytettävä 

piirisimulointityökaluja.

Taajuudesta riippuvan tehon siirtymisen mallintamiseen voidaan tietysti käyttää S- 

parametreistä tuttua etenevän aallon ja palaavan aallon ajatusta. Mallissa syntyy kuitenkin 

takaisinkytkentälenkki, joka vaatii todennäköisesti aika-askeleen pienentämistä 

epäkäytännöllisen pieneksi, jotta viive olisi merkityksetön suurimmalla siirtyvän tehon 

taajuudella.

Lohko 2Lohko I
viive

Kuva 4.10 Impedanssisovituksen huomioiminen

Kuvan mukaisesti, jos lohkojen S-parametrit tunnetaan, voidaan etenevän signaalin 

taajuuskäytös mallintaa parametreistä laskettujen impulssivasteiden perusteella..

4.2.5.Ó Mallien ohjelmoiminen

Eräs hyödyllinen ominaisuus ADS simulaattorissa on mahdollisuus rakentaa omia malleja 

ohjelmoimalla C++ kielellä [ 10 ][ 9 ].

Koska simulaattorin juuret ovat Ptolemaios ohjelmistossa on liityntä simulointiytimeen 

hyvin dokumentoituja avoin. Ptolemaios projektissa on paljon tietenkin annettu painoa
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käyttäjän mahdollisuuksiin täydentää ominaisuuksia omien näkemysten ja tarpeiden 

mukaiseksi. Projektissa on keskitytty rakentamaan toimiva perusta, jota on helppo 

täydentää.

Tietovuokaavion yhteydessä mainitsin, että vuoesitys voi olla hierarkkinen. Tämä 

ominaisuus antaa mahdollisuuden rakentaa perustoimintalohkoista omia kokonaisuuksia 

ja käyttää niitä ylemmän tason kokonaisuuksissa. Tämän kaltainen omien mallien luonti 

on välttämätön ominaisuus kaikissa mallikuvausympäristöissä. Se antaa mahdollisuuden 

pilkkoa ongelmaa osiin ja piilottaa työläitä rutiinikokonaisuuksia taustalle, siten ettei 

päätavoite jää piiloon. Tämä ei kuitenkaan ratkaise kaikkia ongelmia kuvauksen tai 

mallinnuksen laatimisessa.

Graafisissa kuvaustavoissa ei tarjota mahdollisuutta käsitellä rinnakkaisia haaroja 

taulukkoalkioina kuten ohjelmointikielissä. Esimerkiksi WCDMA järjestelmässä 

tarvitaan simulointisignaalin muodostamiseen äärimmillään useiden kymmenien 

rinnakkain toimivien tietokanavien signaalit. Graafisesti esittäessä kaikki pitää esittää 

erillisinä elementteinä. Koodaamalla C++ kielellä tämän tyyppinen toisto hallitaan 

ohjelmasilmukoilla ja taulukoilla, jolloin kuvaaminen on vähemmän työlästä.

Toinen peruste käyttää ohjelmointikieltä on mahdollisuus hyödyntää organisaatiossa jo 

syntynyttä tai syntyvää valmista ohjelmakoodia hyväksi. WCDMA järjestelmän signaalin 

muodostus ja koko kantataajuinen käsittely tehdään signaaliprosessoreilla. Näiden 

ohjauskoodi tai kehitysvaiheessa käytetty simulointikoodi voidaan käyttää hyödyksi. 

Samalla malliin saadaan sisällytettyä niitä kantataajuusosan yksinkertaistuksia ja 

hyväksyttyjä virhelähteitä, mitä tuotteistettavassa tukiasemassakin on.

Joskus itse mallinnettava asia ei ole ollenkaan mielekkäästi kuvattavissa graafisella 

mallilla. WCDMA järjestelmässä tällainen on esimerkiksi kaava ( 2.1) 

ortogonaalikoodien luonti. Kaavan rekursiivisen algoritmin kuvaus ei onnistu 

tietovuokaavion esitystavalla.

4.3 Systeemi- ja piirisimuloinnin yhdistäminen

Systeemisimuloinnin periaatteiden kuvauksesta jo selviää, että yksinkertainen tapa 

yhdistää piirisimulointi ja systeemisimulointi on etsiä kuvattavan piirin keskeiset
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parametrit piirisimuloinnilla ja soveltaa saatuja arvoja systeemisimuloinnin 

standardilohkoihin.

Agilent ADS simulaattorissa on myös toteutettu suora systeemisimuloinnin ja 

piirisimuloinnin kytkentä yhdessä mallinnusympäristössä.

Jos ajattelemme simulointimenetelmien luonnetta, havaitaan suora yhteys 

piirisimuloinnin aikatasoanalyysin ja systeemisimuloinnin välillä. Molemmissa 

tapauksissa heräte ja vaste ovat näytteistettyjä signaaleita.

Systeemisimuloinnissa lohkon sisällä oleva matemaattinen menettely vasteen 

laskemiseksi herätteestä ei ole mitenkään rajoitettu, eli piirisimuloinnissa käytetty 

differentiaaliyhtälöiden ratkaisu ei ole poikkeus. Piirisimulointilohko voidaan siis liittää 

sellaisenaan mukaan.

Kantataajuisessa tarkastelussa voidaan lohkot kytkeä toisiinsa sellaisenaan.

Moduloidun signaalin tapauksessa kompleksinen signaali muutetaan sinimuotoiseksi 

herätteeksi, jonka amplitudi ja vaihe määräytyy syöttävästä signaalista ja taajuus erillisellä 

lohkoon liittyvällä parametrillä. Piirisimulointi käyttää herätettä tehdäkseen jatkuvan tilan 

analyysin aikatasoanalyysillä ja tuloksesta voidaan erotella kompleksinen 

verhokäyräsignaali takaisin systeemisimulaattorille. Tuloksen saamiseksi on 

ratkaisualgoritmista riippuen piirisimuloinnissa askellettava usean suurtaajuusjakson yli, 

joka on tyypillisesti aikaa vievä operaatio. Piirisimulointilohko on siksi helposti mallin 

hitaimmin ratkaistava lohkoja määrää koko simuloinnin nopeuden. Mallin liittäminen on 

kuitenkin yksinkertaista ja toiminta automaattista.

Lisäksi on huomattava, että äskeisen ajatusmallin soveltaminen edellyttää kantoaallon 

olevan moninkertainen taajuudeltaan suhteessa suurimpaan kantataajuiseen 

komponenttiin, jolloin voimme ajatella tarkastelevamme signaalia hetkittäin siten, ettei 

kantoaalto näennäisesti muutu näytteen aikana.

ADS simulaattorin verhokäyräanalyysi antaa toisen käyttökelpoisen 

yhdistämismahdollisuuden. Kuten kappaleessa 4.1.5 jo totesin on verhokäyräanalyysi 

aika-askeleittain etenevä prosessi ja sopii siis sellaisenaan systeemisimuloinnin osaksi.
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Tässäkin menetelmässä kuitenkin tarvittava algoritminen ratkaisu on raskas ja, koska 

analyysin tulos on spektri, tarvitaan aina lisäksi käänteinen Fourier-muunnos signaalin 

palauttamiseksi systeemisimulointiympäristöön.

Verhokäyräanalyysi on lisäksi ainakin tällä hetkellä vain Agilent ADS ominaisuus, koska 

menetelmä on patentoitu, eikä ainakaan toistaiseksi muut työkaluvalmistajat ole 

osoittaneet välitöntä kiinnostusta menetelmän lisensioimiseksi.

Työkaluvalmistajat ovat muuten kyllä kiinnostuneita löytämään yleisiä automaattisia 

tapoja piirisimuloinnin ja systeemisimuloinnin yhdistämiseksi. Esimerkiksi Cadence 

Design Systems taijoaa SPW (Signal Processing Worksystem) 

systeemisimulointityökalun ja Spectre/RF piirisimulointityökalun yhdistämiseksi 

menetelmää, jossa piirisimuloinnin kautta luodaan yleinen malli aiemmin käsittelemäni 

amplitudi-ja vaihemodulaatiokuvauksen avulla. Systeemisimuloinnissa käytetty malli on 

joukko tiedostoja missä kuvataan piirin amplitudi- ja vaihe-epälineaarisuutta eri 

toimintapisteissä. Mallin käytös on laskennallisesti nopea, koska signaalia muokkaavat 

epälineaariset komponentit saadaan taulukoista interpoloimalla.

Agilent ADS ja Cadence eivät ota huomioon impedanssisovituksen ongelmaa, vaan 

toisiinsa vaikuttavat lohkot on käsiteltävä piirisimulaatiossa yhtenä kokonaisuutena, jos 

piirien välinen kytkentä oletetaan kriittiseksi.

4.4 WCDMA kirjastot systeemisimuloinnin yhteydessä

Niin Agilent ADS kuin edellisessä kappaleessa mainittu Cadence taijoavat myös valmiin 

lähestymistavan. Molemmilta voi simulointiympäristöön ostaa erikseen kirjaston, joka 

sisältää standardissa määritellyn signaalin moduloinnin ja demoduloinnin sekä tarvittavia 

signaalin analyysielementtejä, joilla voidaan tuloksia tarkastella standardin asettamia 

tavoitteita vasten.

Valmiin kirjaston käyttö vaikuttaa helpolta lähestymistavalta. Siihen liittyy kuitenkin 

joitain kysymysmerkkejä, josta johtuu oman työni luonne rakentaa mallia itse.

3GPP WCDMA standardi on viimeisen kolmen vuoden aikana jatkuvasti täsmentynyt ja 

tarkentunut, tästä johtuen kirjastot vaativat jatkuvaa päivitystä. Riippuen valmistajan
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oman soveltajaryhmän nopeudesta kirjasto on aina hiukan jäljessä viimeisiin 

täsmennyksiin nähden. Tämä puute ei poistu, koska standardi kehittyy koko ajan, jolloin 

uusia piirteitä on koko ajan odotettavissa lisää.

Toinen heikkous liittyy mallin modulaarisuuteen. Yleisen kirjaston on tarjottava kaikki 

mahdolliset muunnelmat rakenteellisessa mielessä, jolloin mallin monimutkaisuutta ei 

voida välttää, eikä mallintaminen siksi sinänsä poikkea paljonkaan mallintamisesta 

peruskomponenteilla.

Valmiiden kirjastojen tarkoitus on helpottaa kantataajuisen signaalikäsittelyn 

mallintamisessa. Tämän työn johdannossa mainitsin mahdollisuudesta hyödyntää mallissa 

kantataajuisen osan suunnittelussa syntynyttä algoritmista tietoa. Käytännössä se usein 

merkitsee valmiin ohjelmakoodin sovittamista mallin laskentaan, jolloin yksinkertaisin 

tapa on tietysti luoda omia koodilohkoja. Tähän mallintamistapaan ei valmis kirjasto anna 

mitään konkreettista hyötyä.

Esisuunnittelussa ennen tuoteprojektiin siirtymistä valmis kirjasto varmasti on 

käyttökelpoinen tapa säästää toisarvoisten yksityiskohtien opiskelua ja rutiinityötä.

Tämän työn puitteissa en tutustunut tarkasti ADS-WCDMA kirjaston yksityiskohtiin, 

tavoite oli alunperin rakentaa malli simulaattorin perusominaisuuksiin nojautuen.
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5. SIMULOINTIMALLI

Työn puitteissa rakensin malliympäristön, jonka avulla pystytään testaamaan muutamin 

rajoituksin lähettimen ja vastaanottimen osia.

Malli sisältää vain alalinkin signaalikoodauksen, joten vastaanotinosien testauksessa 

simulointituloksiin liittyy tulkinnanvaraisuutta. Signaalin hajotuskoodaus ei ala-ja 

ylälinkissä ole täsmälleen samanlainen

Tärkeintä oli kuitenkin aluksi sisällyttää kaikki oleelliset piirteet, jotka vaikuttavat mallin 

toimivuuteen. Syntyneen lähtökohdan perusteella on helppo täydentää yksityiskohtia, kun 

yleinen toimivuus on selvillä.

Malli ei sisällä kanavakoodausosia. Lähettimen osien tutkimiseen tämä vastaa standardin 

vaatimuksia. Vastaanotinta simuloitaessa on laskennallisesti korjattava saatua 

bittivirhesuhdetta. Samoin lohkovirhesuhde on johdettava erikseen bittivirhesuhteesta. 

Korjausten suuruus on riippuvainen loogisen kanavan koodaustavasta ja nopeudesta, 

mitään yleistä korjausta ei voi tehdä.

Mallin ylimmän tason kaavio on esitetty liitteessä 1.

5.1 Mallin rakenne

Näistä lähtökohdista syntyi seuraavankaltainen lohkojako.

Kuva 5.1 Signaalin muodostaminen, testipiirit ja signaalin dekoodaus

Tämä lohkojako ei vastaa tyypillistä tukiasema-arkkitehtuuria mikä mahdollisessa 

jatkokehityksessä kannattaa ottaa huomioon tarkemmin.

51



Seuraavassa esittelen kuvan 5.1 lohkot lähtien vasemmalta.

5.1.1 Kanavien ortogonaalikoodaus ja summaus

Kanavakohtaisena tietosisältönä mallissa käytetään pseudosatunnaissekvenssejä, jotka 

jokaiselle kanavalle ovat erilaiset. Jokainen kanava ortogonaal¿koodataan ja summataan 

yhteen ensimmäisessä lohkossa. Lohkosta saadaan ulos I-summa ja Q-summa. Lisäksi 

tarvitaan bittivirhesuhteen laskentaa varten mitattavan kanavan I ja Q bittivirrat. Lohko 

tuottaa myös chip-kellosignaalin muiden lohkojen ohjaukseen.

Ortogonaalikoodaus toteutettiin kooditaulukoiden avulla. Erillisellä ohjelmalla tuotin 

halutun määrän ortogonaalikoodisekvenssejä, jokaisen omaan tiedostoon taulukkona. 

Simulaattorin tarjoama valmis taulukkolukuelementti haki laskurin ohjaamana halutun 

koodiarvon chip-kellon tahdissa, kullekin kanavalle. Kanavia lohkoon kiinnitettiin vain 

kahdeksan kappaletta ja niiden kanavakoodi siis määräytyi tiedostonimen mukaan.

Lohkon ohjaus on työlästä, käytössä olevien kanavien lukumäärä pitää asettaa 

kanavalohkoja aktivoimalla ja passivoimalla päälohkon sisällä. Lisäksi edellä mainittu 

kanavakoodin riippuvuus tiedostonimestä on epäkäytännöllinen ja helposti aiheuttaa 

virheitä, kun muutos unohtuu tehdä signaalin muodostus-ja ilmaisupuolelle samalla 

kertaa.

Lohkon sisäinen rakenne on esitetty liitteissä 2 ja 3.

5.1.2 Koodihajotus satunnaissekvenssillä

Satunnaissekvenssin lisäys tehdään omassa lohkossaan. Käytetty tekniikka on sama kuin 

ortogonaalisekvenssin käsittelyssä. Standardin mukaisella siirtorekisterirakenteella 

ohjelmallisesti tuotettiin tiedosto sisältäen täydelliset koodijaksot I-ja Q-haaran 

ohjaamiseksi.

Käytetty kooditaulukon lukuelementti aiheutti kuitenkin yllätyksen. Satunnaissekvenssin 

pituus on 38400 chippiä, kuitenkin ADS rajoitti indeksin 12000 chippiin. Tämä puute ei 

kuitenkaan estänyt kokeiden tekemiseen mallilla. Koodisekvenssien oikeellisuus on 

kriittistä kun kysymys on ylälinkistä, jolloin satunnaiskoodeja esiintyy yhtä aikaa ja 

virheellinen koodaus voi lisätä ylikuulumista, eli kanavien välistä korrelaatiota.
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Lohkon sisäinen rakenne on esitetty liitteessä 4.

5.1.3 Kanavasuodatus

Neliöjuurikohokosinisuodin on lohkon oleellisin osa. Lohkoon on liitetty kuitenkin myös 

signaalimuodon kvantisointi kuvaamaan D/A muunnoksen vaikutuksia sekä 

yksinkertainen signaalihuippujen leikkuri. Signaalin leikkausta käytetään tukiasemassa 

signaalin crest factoryn pienentämiseksi, kuitenkin tietysti yhteyslaadun kustannuksella. 

Vaikutus on kuitenkin pieni, jos hajotuskerroin on suuri, muutaman chipin virheellisyys 

ei ole dramaattista.

Lohkon sisäinen rakenne on esitetty liitteissä 5.

5.1.4 Kanavaan liitettävä häiriö ja simuloitava piiri

Simuloinnissa käytetty mahdollinen häiriölähde ja simuloitavan piiriosan malli on 

sijoitettu samaan lohkoon.

Ohittamalla tämä lohko voidaan helposti testata signaalin muodostamisen ja imaisun 

toiminta ja varmistaa, ettei ylimääräisiä häiriöitä esiinny ketjussa.

Häiriöiden lisäystä ei tarvita alalinkin simuloinnissa, koska 3GPP standardin mukaiset 

mittaukset kohdistuvat signaaliin, joka syötetään antennille, eikä mittauksissa ole 

radiotietä mukana. Mallin avulla tehtiin vastaanottimen BER mittauskokeita, johon 

AWGN tai kaistalla oleva pistetaajuushäiriö oli tarpeellinen.

RF-piirin malli voidaan liittää tähän lohkoon. Koska kokeilumallissa ei käsitellä kuin 

kantataajuista signaalia on mallin oltava joko yhteissimulointiin soveltuva piirimalli tai 

piirisimulointituloksista johdettu muunnos kantataajuudelle.

Testipiirinä käytin valmistajan toimittamista S-parametreistä johdettua pinta- 

aaltosuodattimen mallia. Pinta-aaltosuodattimella on rakenteesta johtuva kohtalaisen 

suuri ryhmäkulkuajan vaihtelu päästökaistallaan, joten sen avulla oli helppo varmistaa 

simulointimallin tuovan esille signaalin vääristymän. Suodatin on välitaajuussuodatin, 

siksi muunnos välitaajuudelta kantataajuudelle oli tarpeen.
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Kappaleessa 4.2.3.1 esitetyn periaatteen mukaisesti suodattimen S21 spektrin keskitaajuus 

siirrettiin nollaan ja siitä tehtiin käänteinen Fourier muunnos. Muunnostulosta käytettiin 

suoraan FIR-suodattimen kertoimina. Amplitudi ja vaihekäyttäytyminen vastasivat 

toisiaan, kun vertailin niitä piirisimuloinnilla tuotettuna alkuperäisistä S-parametreistä 

sekä systeemisimuloinnilla FIR-suodattimeksi muunnettuna.

Epälineaarisen vahvistuksen kokeiluihin käytin ADS simulaattorin omaa vahvistinmallia. 

Lohkon sisäinen rakenne on esitetty liitteessä 6.

5.1.5 Signaalin dekoodaus

Signaalin dekoodaus on toteutettu suoraan signaalin generoinnissa syntyvän kellon 

tahdistamana. Lisäksi RA KE vastaanotinta ei varsinaisesti simuloida vaan tilalla on vain 

korrelaattori ja siihen tarvittava näytteenottoja pito eli siis RA KE vastaanottimen yksi 

sormi.

Näin yksinkertainen vastaanotinmalli estää radiotiellä tapahtuvien diversiteetistä 

johtuvien ilmiöiden tarkastelun. Radio-osien suunnittelussa ei asia ole merkittävä vaan 

AWGN riittää tavallisesti häiriömallina.

Tämä lohko tarvitsee myös parametrointia, eli vastaanotettavan kanavan ortogonaalikoodi 

ja satunaishajotuskoodi pitää määritellä. Vaivalloinen piirre, kun pikaisesti kokeillessa 

muutos unohtuu tehdä sekä tähän, että signaalin muodostuslohkoon muutostilanteissa.

Korrelointia varten lohkossa tuotetaan referenssisignaaliksi ortogonaalikoodin ja 

satunnaissekvenssin tuloa. Signaali suodatetaan kohokosinisuotimella. Suodatus ei ole 

välttämätön, mutta suodattamattomalla referenssillä ajastusvirheen vaikutus on suurempi

[4 ].

Suodattimet ja monimutkaisemmat signaalinkäsittelylohkot aiheuttavat viivettä mikä 

tulee ottaa huomioon signaalin generointia ja dekoodausta tahdistettaessa. Viive ei 

myöskään ajastetussa simuloinnissa (TSDF) ole välttämättä aika-askeleiden 

kokonaislukukerrannainen. Aika-askeleen pituutta saattaa joutua lyhentämän pelkästään 

siksi, että korrelaattori saadaan mahdollisimman hyvin tahdistettuapa tästä luonnollisesti 

seuraa simuloinnin hidastuminen.
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Lohkon sisäinen rakenne on esitetty liitteissä 7,8 ja 9.

5.2 Mallin mittausreferenssihaara

Mallissa on kuvan 5.2 mukaisesti signaalin muodostuksesta lähtevä vertailuhaara, 

bittivirhesuhteen laskentaa varten.

Kuva 5.2 Mittausreferenssin muodostus ja virhesuhdemittauslohkot

Vertailuhaarassa ensin signaalia viivästetään simuloinnin aiheuttaman käsittelyviiveen 

verran ja tämän jälkeen desimoidaan tasolle yksi näyte yhtä databittiä kohti. Näin 

bittivirhelaskentalohkon käsittelyä tarvitaan vain kun uusi databitti on ratkaistu 

simulointihaarassa. Simulointihaara sisältää vastaavan desimoinnin korrelaattorin 

päätöksenteon jälkeen.

Kuvassa on esitetty kaksi laskentalohkoa. Testasin mallilla laskentaa sekä ADS 

simulaattorin omalla komponenttilohkolla, että näytteiden hajontaan perustuvalla 

jälkilaskennalla. ADS laskentalohko on yksinkertainen virhe-Zkokonaisbittilaskuri ja 

ilmoittaa tuloksen suoraan prosenttiarvoina.

Jälkilaskennan avulla virhesuhde saadaan esille pienellä näytemäärällä, jos voidaan 

olettaa virheiden kanavassa aiheuttavan normaalijakautuneen bittiamplitudin 

korrelaattorin lähdössä. Näin voidaan olettaa olevan, jos häiriölähde on AWGN. 

Testauksessa ei näiden kahden menetelmän välillä löytynyt merkittävää eroa tuloksessa, 

mutta simulointiajoissa päästiin useista tunneista kymmeniin minuutteihin .

Lohkokaavioissa näkyy useita "ajastettu nielu" (Timed Sink) nimikkeellä olevia 

elementtejä. Sen avulla voidaan tallettaa signaali taulukkoon jälkitarkastelua varten, ja on 

oikeastaan keskeisin tallennustapa tulosten tarkastelua varten. Vastaava elementti löytyy
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myös taulukon tallentamiseksi tiedostoon, jolloin jälkikäsittelyä ja tulosten tarkastelua voi 

tehdä vaikkapa taulukkolaskennalla.

Agilent ADS simulaattori tarjoaa kohtuulliset mahdollisuudet määritellä tulosten 

jälkilaskentaa matemaattisilla funktiolla ja yhtälöillä, joten signaalista tai spektristä 

johdettujen tulosten jälkikäsittely on mahdollista, mutta jossain määrin vaivalloista. 

Taulukkolaskentaa tai MATLAB ohjelmaa paremmin tunteva käyttäjä saattaa kokea 

jälkikäsittelyn sujuvan paremmin tutuilla menetelmillä.

MATLAB ohjelman yhdistäminen ADS ohjelmaan on mahdollista erikseen lisensioidulla 

ominaisuudella, joten sen avulla voidaan tietysti mallia täydentää.

5.3 Mallin testaus

Jotta malli olisi käyttökelpoinen tehtäväänsä edellytetään siltä tietysti häiriötöntä 

ideaalista toimintaa ilman testattavaksi asetettavia lohkoja.

Tämä tavoite toteutui muiden lohkojen osalta kohtuullisesti, mutta ADS:n 

neliöjuurikohokosinisuotimen mallia käytettäessä on muistettava sen olevan 

kompromissi, jonka käytös eri tilanteissa ei ole aina samanlainen. Tämä vaiva on 

ilmeisesti yleinen systeemisimulaattoreissa.

Valmis suodinmalli pyritään tietysti toteuttamaan vähän laskentaa ja signaaliviivettä 

aiheuttavalla metodilla, ja silloin joitakin kompromisseja on hyväksyttävä.

Yksittäinen kohokosinisuodin toimii lähes ideaalisesti. Sen muotoja dynamiikka 

taajuustasossa on hyvä ja virhevektori liki olematon.

Kytkettäessä kaksi neliöjuurikohokosinisuodinta peräkkäin, kuten WCDMA 

radiokanavassa tulee tehdä, tilanne muuttui.

Jos suodattimilta halutaan hyvää dynamiikkaa taajuustasossa aiheutuu siitä kohtalaisen 

suuri virhevektori. Jos taas virhevektori halutaan mahdollisimman pieneksi suodattimien 

dynamiikka on kehno.

Kun mallin oma virhevektori pienennettiin lähelle ideaalista ja siis suodatinvaikutus 

taajuustasossa huono, jäi pinta-aaltosuodattimen aiheuttama virhevektorin kasvu noin
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50% pienemmäksi kuin vertailumittauksissa. Tämä johtui siitä, että pinta-aaltosuotimen 

oma suodatusfunktio oli taajuustasossa voimakkaampi kuin kohokosinisuotimella, ja 

toimi siis kanavasuotimena.

5.3.1 Virhevektori

Virhevektorin mittauksen toteutin tulostamalla I ja Q haaran kanavasuodatetuista 

signaaleista näytteiden itseisarvot, ja laskemalla näytteiden keskiarvot ja hajonnat. 

Seuraavassa kuvassa on näytteenottopiirin kuvaus.

TImedDot qW ri te

Stop = De f ou It TimeStop 
Con t г o I S¡mu I o t i on-YES 
F i IeNome = "I s owl 1"

T i med DoloWrite

S top=Default TimeStop 
Conlro I S imu I otion-YES 
F i IeNome«"Qsow1I"

S t op=De f o

Kuva 5.3 Näytteenotto virhevektorin laskentaa varten

Näytteenoton tahdistus tapahtui viivettä säätelemällä, signaalin pitopiiriä ei varsinaisesti 

ole vaan signaalin desimointi näytemäärällä chippiä kohti ajaa saman asian eikä 

tulostiedostoon tule toistuvia arvoja.

Parasta tahdistusta ei näytteenotolle saanut pelkästään simulointiaskeleen tarkkuudella, 

vaan käsittelyyn oli otettava kaksi pienimmän hajonnan antavaa näytesaijaa, joista 

taulukkolaskennalla voitiin lineaarisella interpolaatiolla hakea varianssin pienin arvo.

Testipiirin virhevektorivaikutus osoittautui hyvin pieneksi. Se saatiin kuitenkin esille 

vaikka mallin itsensä aiheuttama virhevektori oli kertaluokkaa suurempi. Mitattu suuruus 

säilyi samana vaikka näytteenottotiheyttä vertailumittauksissa muutettiin, kunhan myös 

kohokosinisuoto oli riittävän voimakas.
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5.3.2 Bittivirhesuhteen mittaukset

Bittivirhesuhteen mittaustapa mallissa on esitetty kohdassa 5.2. Seuraavassa kuvassa on 

esitetty pinta-aaltosuodattimen aiheuttama bittivirhesuhteen kasvu kun häiriölähteenä on 

AWGN.

.E+00l.E-02l.E-08l.E-10l.E-14

Kuva 5.4 Pinta-aaltosuodattimen aiheuttama virhesuhteen kasvu

Simulointi tehtiin asettamalla kohinatasoa askeleittain, sekä mittaamalla virhesuhde ilman 

pinta-aaltosuodinta sekä se mukana. Kuvassa on näiden mittaustulosten suhde esitetty 

bittivirhesuhdetason mukaan.

Mallin avulla voidaan mitata vain virhesuhdetta välittömästi korrelaattorin jälkeen. Jos 

siis halutaan tietää virhesuhteen todellinen taso täytyy tulosta korjata ottaen huomioon 

kanavakoodauksen vaikutus laskennallisesti. Mallin kokeilusta saamani kokemuksen 

perusteella ei täydellisen kanavakoodauksen lisääminen ole mielekästä, joskin toki 

mahdollista. Mikäli mallilla suoritettavat simuloinnit voidaan suorittaa kohtuullisen 

vähässä ajassa, mikä käytännössä merkitsee maksimissaan muutamia tunteja, kasvaa sen 

käyttökelpoisuus merkittävästi käytännön suunnittelutyössä.
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5.3.3 Spektrimittaukset

ADS simulaattori sisältää spektrianalysaattorikomponentin Jonka avulla voidaan tehdä 

alalinkin mittauksia taajuustasossa, valitettavasti vain tämän elementin tuottamaa 

taulukkotietoa ei saa tulostettua tiedostoon Joten ulkoisilla työkaluilla täytyy tarvittaessa 

tehdä Fourier muunnos aikatasoesityksestä.

Kuten virhevektorimittauksissa tuli ilmi kohokosinisuoto on merkittävä virhelähde 

tuloksissa. Siksi suodattimen spektri on syytä testata erikseen esimerkiksi impulssivasteen 

avulla ja tarvittaessa liittää tulosten jälki laskentaan korjaus mittauksen perusteella.

Koska käytössäni ei ollut sopivaa vahvistinmallia testattavaksi tyydyin tarkistamaan vain 

ADS simulaattorin omalla epälineaarisella vahvistinelementillä spektrin käyttäytymistä.

Seuraavassa kuvassa on tyypillinen WCDMA signaali Joka sisältää kahdeksan 

ortogonaalikoodattua kanavaa. Spektri on mitattu ensimmäisen 

neliöjuurikohokosinisuotimen jälkeen Joten se vastaa sitä signaalispektriäjota 

käsitellään lähettimen radio-osissa. Kuva osoittaa, että suodattimen dynamiikka on 

riittävä lähettimen pääteasteen spektriominaisuuksien simuloimiseksi.

Kuva 5.5 Kanavasuodatettu WCDMA signaali radiotiellä

Epälineaarista vahvistusta kokeilin ADS simulaattorin omalla vahvistinlohkolla. 

Seuraavassa kuvassa on määritelty pelkästään OIP3 termi epälineaarisuuden aiheuttajaksi.
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freq, MHz

Kuva 5.6 Kolmannen asteen epälineaarisuuden aiheuttama spektrin leviäminen

Kuvasta näkyy selvästi kuinka spektrin leviäminen tässä mallissa rajoittuu vain viereiselle 

kanavalle.

Toinen esimerkkikuva on vastaava, mutta mukaan on määritelty myös vahvistimen 1 dB 

kompressiopiste.
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Kuva 5.7 Kolmannen asteen epälineaarisuuden ja vahvistimen kompressoitumisen

aiheuttama spektrin leviäminen

Spektrin leviäminen ulottuu nyt seuraavallekin kanavalle, eli vahvistimen ominaiskäyrä 

aiheuttaa useamman kertaluvun särön.

Kuvista saa vain suuntaa antavia tuloksia. Standardin esittämien lukuarvojen esille 

saamiseksi tarvitaan tietysti jälkilaskenta, jossa simuloiduista spektriviivoista lasketaan
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kokonaistehon suuruus kullakin kaistalla, ja neliöjuurikohokosinisuodattimella painottaen 

naapurikanavilla. Lisäksi alussa mainittu mahdollinen suodattimen aiheuttama virhe on 

otettava mukaan.
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET

Rakentamani simulointimalli on vielä rajoitettu ominaisuuksiltaan. Kuitenkin siitä saatu 

kokemus osoitti, että täydellisemmän simulointimallin kuvaaminen on mahdollista.

Nykyinen malli sinänsä soveltuu jo erilaisten yksityiskohtien vaikutusten tutkimiseen. 

Kuitenkin mallin parametrointi ja ohjaus on vaivalloista. Erityisesti viiveiden käsittely on 

työlästä. Mallin toiminta on syytä varmentaa ilman testattavia rakenteita, jotta voidaan 

olla varmoja signaalin moduloinnin ja demoduloinnin tahdistuksesta. Testattava lohko 

tuo oman viiveensä, joka pitää ottaa huomioon monessa paikassa. Tämän muutoksen 

huomioimiseen en saanut tyydyttävää ratkaisua.

Vaikka ADS simulaattorin lohkovalikoima on monipuolinen, kannattaa mielestäni C++ 

ohjelmoinnilla korvata useimmat toiminnot. WCDMA signaalin koodaaminen ja 

dekoodaaminen ovat luonteeltaan sen verran monimutkaisia, ettei simulaattorin graafinen 

verkkoesitys sovellu kovin hyvin tähän tehtävään. Sen sijaan mallin yleisen rakenteen ja 

hierarkian hallintaan verkkoesitys käy hyvin.

Samalla saadaan helpommin malliin kantataajuusosien suunnittelussa tai simuloinnissa 

käytettyä valmista ohjelmakoodia, ja sitä kautta myöskin sieltä johtuvat epäideaalisuudet.

Erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota mallin lohkojen parametrointiin keskitetyllä 

tavalla. C++ koodia käytettäessä voisi käyttää erikseen kirjoitettavaa ohjaustiedostoa. 

Simulaattorin käyttöliittymästä kontrolloitaisiin vain itse simuloinnin ohjaukseen 

tarvittavat seikat.

Simulointiajoista saadun kokemuksen perusteella kannattaa ylälinkin mallissa tähdätä 

bittivirhesuhteen mittaukseen fyysisessä kanavassapa tehdä laskennalliset korjaukset 

tuloksista loogisen kanavan vastaavaan ja lohkovirhesuhteeseen. Jos mittaus myös 

suoritetaan tutkimalla korrelaattorista lähtevän bittiamplitudin hajontaa, voidaan 

vastaanotinsimuloinnit pitää hyvinkin lyhyinä.

Alalinkin suunnassa tehtävät simuloinnit ovat luonteeltaan sellaisia, ettei pitkiä 

simulointijaksoja tarvita. Pisimmät niistä ovat standardin vaatimuksesta johtuen
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virhevektorin ja kooditason tehovirheen simuloinnit, joissa edellytetään 10 ms 

mittausjaksoa eli 38400 chippiä.

Pyrkimällä mallissa lyhyeen simulointiin antaa mahdollisuuden käyttää myös ADS 

simulaattorin yhteissimulointia, jolloin mallin siirtoa kantataajuudelle ei tarvitse erikseen 

tehdä.

ADS simulaattori on uusija sen ensimmäiset versiot sisälsivät monia lastentauteja. 

Nykyinen versio on saatu käyttökelpoiselle tasolle, eikä sen kanssa työskennellessä enää 

tarvitse käyttää aikaa kiertoteiden löytämiseen, jos jokin asia ei toiminut dokumentoidulla 

tavalla. Suurimmaksi puutteeksi voi mainita sen, ettei lohkojen käytöstä ole tyypillisiä 

käyttöesimerkkejä, joiden avulla oikea käyttötapa selviäisi nopeammin.

ADS simulaattorin systeemisimulointiosa on myös selvästi kehittyneempi kuin Aplacin 

vastaava. Aplac soveltuu kyllä rajoitettujen yksityiskohtien testaamiseen, mutta laajojen 

kokonaisuuksien rakentaminen ja ohjaaminen on työlästä. Suurin puute Aplacissa on 

vapaan ohjelmoinnin puuttuminen.
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Radiosignaalin kanavasuodatus ja hajotuskoodin muodostaminen korrelaationne



Liite 8

Korrelaationi ja näytteenotto-/pitopiiri
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Liite

Korrelaattorin integraation
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