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As mobile cellular networks continue to develop, the goals and requirements set 
for them are also evolving, in particular when it comes to their supported data 
rates. One way to solve the constant need for higher data rates is MIMO antenna 
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1 JOHDANTO 

 

 

Matkaviestinverkkojen kehittyessä niiden suorituskyvylle asetetut ehdot ja tavoit-

teet myös kasvavat jatkuvasti etenkin mitä tulee niiden tukemaan tiedonsiirtono-

peuskapasiteettiin. Alun perin matkaviestinverkkojen tiedonsiirtonopeudet olivat 

olemattomat, koska analogijärjestelmissä tarvitsi siirtää vain puhetta, tarve datan 

siirtoon matkaviestinverkoissa syntyi vasta 2G-sukupolven aikana. Vaatimukset 

kaistanleveydelle ja tiedonsiirtonopeudelle ovat siitä eteenpäin kasvaneet räjäh-

dysmäisesti, varsinkin älypuhelimien yleistyttyä 2010-luvulla. Yksi tapa ratkaista 

jatkuva tarve korkeammille tiedonsiirtonopeuksille ovat niin kutsutut MIMO- ja 

adaptiiviset antennijärjestelmät. 

 

MIMO-termin määritelmä on vaihdellut ajan myötä 1990-luvun määritelmästä jär-

jestelmästä, joka käyttää useampaa lähettävää ja vastaanottavaa antennia tie-

donsiirtoon nykypäivän määritelmästä järjestelmästä, joka käyttää tiedonsiirrossa 

hyväkseen monitie-etenemistä. 

 

Adaptiiviset antennit ovat antenniryhmiä ja toinen kahdesta älyantennien alala-

jista. Älyantennit ovat antenniryhmiä, jotka käyttävät hyväkseen kehittyneitä al-

goritmeja lukuisten signaalitunnisteiden laskemiseen. Adaptiiviset antennit käyt-

tävät kyseisiä algoritmeja lähetyksensä ohjaamiseen haluttuun suuntaan ja sa-

manaikaisesti häiriöiden kumoamiseen. 
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2 MATKAVIESTINVERKKOJEN KEHITYS LYHYESTI 

 

 

Tässä luvussa annetaan lyhyt yleiskatsaus matkaviestinjärjestelmien kehityk-

seen ja historiaan. Tarkoituksena on luoda taustaa matkaviestinverkkojen ylei-

sestä kehityksestä sekä siitä, milloin ja miksi MIMOa ja adaptiivisia antenneja 

alettiin alun perin kehittämään ja miksi näitä teknologioita tarvitaan tulevaisuu-

dessa vielä enemmissä määrin. 

 

 

2.1 Nollas sukupolvi (0G) 

 

Ensimmäisten, nk. 0G-matkaviestinverkkojen rakennus alkoi heti toisen maail-

mansodan jälkeen ja niiden rakennus jatkui 1980-luvulle asti. Ensimmäiset solul-

liset matkaviestinverkot kuitenkin kehitettiin vasta 1960-luvun lopulla. 0G-verk-

koja käytettiin esim. palvelemaan erilaisia autopuhelinjärjestelmiä, ja myöhemmin 

myös nk. salkkupuhelimia. 0G-teknologiat ovat kaikki analogisia ja kykenevät ai-

kaisempien radiopuhelinteknologioiden tapaan vain puheen siirtämiseen. (Evolu-

tion of mobile wireless… 2015, 2.) Esimerkki 0G-verkosta on suomalainen ARP-

verkko, jota alettiin rakentaa vuonna 1969 ja otettiin käyttöön vuonna 1971. ARP-

verkko saatiin koko maan kattavaksi vuonna 1978 ja sen käyttö lopetettiin vuonna 

2000. (ICT's Nordic heritage... 2016) Huomionarvoinen on myös yhdysvaltalainen 

MTS, joka vuonna 1946 käyttöönotettuna oli maailman ensimmäinen kaupallinen 

matkaviestinverkko. 0G on jälkeenpäin keksitty termi kuvaamaan varsinaisia mat-

kaviestinverkkoja edeltäviä analogisia radioverkkoteknologioita. (Evolution of 

mobile wireless… 2015, 2.) 

 

 

2.2 Ensimmäinen sukupolvi (1G) 

 

Ensimmäisen sukupolven matkaviestinverkkoteknologiat ovat 1970-luvun lopulla 

ja 1980-luvulla kehitettyjä, joko täysin tai osittain analogisia solukkoverkkotekno-

logioita. Ensimmäisenä 1G-teknologiana pidetään japanilaista, vuonna 1979 

käyttöönotettua NTT:tä. (Evolution of mobile wireless… 2015, 2.) Alun perin kan-

taen vain Tokion metropolialueen, vuoteen 1984 mennessä NTT:stä oli tullut 
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maailman ensimmäinen koko maan kattava 1G-verkko (Hirade 1999, 27–28). 

Toinen huomattava 1G-teknologia on vuonna 1981 käyttöönotettu NMT. NMT oli 

maailman ensimmäinen verkko, joka mahdollisti kansainvälisen roamingin eli 

verkkovierailun. NMT oli käytössä Pohjoismaissa, Alankomaissa, Sveitsissä, Itä-

Euroopassa ja Venäjällä, jossa se on edelleen rajallisessa käytössä maailman 

ainoana jäljellä olevana 1G-verkkona. (Matkapuhelinten sukupolvet 1999; The 

mobile phone… 2012.) 1G on jälkeenpäin keksitty termi erottamaan aikaiset ana-

logiset matkaviestinverkot täysin digitaalisista 2G-verkoista (Net-Informations 

n.d.). 

 

 

2.3 Toinen sukupolvi (2G/2.5G/2.75G) 

 

Toisen sukupolven teknologioiden suurin ero edeltäviin 1G-teknologioihin on se, 

että ne ovat kokonaan digitaalisia järjestelmiä. 2G-järjestelmät tarjoavat edeltä-

viin teknologioihin verrattuna kolme suurta etua: puheen salauksen digitaalisesti, 

huomattavasti tehokkaamman taajuusalueen käytön ja datapohjaisten palvelu-

jen, kuten teksti- ja multimediaviestien tukemisen. (Net-Informations n.d.) Tunne-

tuin 2G-teknologia on GSM, joka on käytössä suurimmassa osassa maailmaa 

Yhdysvaltoja ja Japania lukuun ottamatta. Maailman ensimmäisen 2G-verkon otti 

vuonna 1991 käyttöön suomalainen Radiolinja, nyk. Elisa (Net-Informations n.d.). 

Toinen esimerkki 2G-teknologiasta on Yhdysvalloissa käytetty IS-95, jota yleensä 

kutsutaan toimintaperiaatteensa mukaisesti nimellä CDMA. Joissakin maissa 2G-

verkkoja on ajettu alas niiden käyttämien radiotaajuuksien vapauttamiseksi uu-

dempien teknologioiden käyttöön, mutta suuressa osassa maailmaa 2G-verkot 

ovat vielä tärkeässä käytössä, varsinkin haja-asutusalueilla (What you need to 

know… 2017; Germany's rural 4G… 2019; T-Mobile Poland expects… 2019; The 

status of the 2G/3G… 2019; Sunset on 2G/3G… 2019). Mielenkiintoisesti jotkin 

operaattorit ovat ajaneet alas 3G-verkkojaan, mutta jättäneet 2G-verkkonsa toi-

mintaan varajärjestelmän rooliin (Sod 3G, that can go… 2019). 

 

Termit ”2,5G” ja ”2,75G” viittaavat toimintaperiaatteensa tai tiedonsiirtonopeu-

tensa suhteen GSM:n ja varsinaisten 3G-teknologioiden väliin jääviä teknolo-

giota, termit viittaavat myös siihen, että ne ovat GSM jatkeita eivätkä täysin uusia 
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teknologioita. 2,5G viittaa GPRS-teknologiaan, joka oli pakettikytkentäinen ver-

rattuna aikaisempiin piirikytkentäisiin järjestelmiin ja toi mukanaan. mm. sähkö-

postituen. EDGE käytti modulaatiomenetelmänään 8PSK:ta toisin kuin GSM, 

joka käytti modulointiinsa GMSK:ta. GSM ja EDGEn symbolinopeus on sama, 

mutta 8PSK käyttäminen tarkoittaa, että yhden symbolin pituus yhden bitin sijasta 

kolme bittiä, mikä mahdollistaa korkeammat tiedonsiirtonopeudet. GPRS käytet-

täessä 2G-verkon teoreettinen maksimitiedonsiirtonopeus on 40 kbit/s, EDGEä 

taas käytettäessä teoreettinen maksimitiedonsiirtonopeus on 384 kbit/s. (GPRS 

& EDGE 2021; Net-Informations n.d.) 

 

 

2.4 Kolmas sukupolvi (3G/3,5/3,75G) 

 

Kolmannen sukupolven teknologiat ovat niitä, jotka täyttävät IMT-2000-standar-

din vaatimukset, joista loppukäyttäjälle keskeisin vaatimus 144 kbit/s tiedonsiirto-

nopeudelle (3G vs. 4G… 2013). Käytännössä kaikkia IMT-2000-standardin täyt-

täviä teknologioita ei kuitenkaan kutsuta 3G-teknologioiksi, yleensä johtuen siitä, 

että ne eivät pohjaudu samoihin teknologioihin, kuin muut laajemmin käyttöön-

otetut teknologiat. Toisen sukupolven tapaan, myöhempiä kolmannen sukupol-

ven teknologioita HSPA ja HSPA+ kutsutaan ja markkinoidaan nimillä ”3,5G” ja 

”3,75” erotukseksi aikaisemmista ja hitaammista 3G-teknologioista. Ensimmäi-

nen ei-kaupallinen 3G-verkko otettiin käyttöön vuonna 1998 ja ensimmäinen kau-

pallinen 3G-verkko vuonna 2001, kumpikin näistä Japanissa. (A Brand New Mo-

bile… 1999; First 3G mobiles launched… 2001). 

 

Esimerkkejä 3G-teknologioista ovat GSM:stä kehitetty UMTS ja CDMA2000/IS-

2000. GSM:stä kehitetty UMTS on hallitseva teknologia GSM-valtaisilla alueilla, 

eli suurimmassa osassa maailmaa (Universal Mobile Telecommunications Sys-

tem (UMTS) n.d.). CDMA2000/IS-2000 on UMTS tapaan kehitetty aikaisem-

masta 2G-teknologiasta, tässä tapauksessa IS-95:stä, ja tästä syystä se on käy-

tössä pääasiassa IS-95 käyttäneissä Yhdysvalloissa ja Etelä-Koreassa (Code Di-

vision Multiple Access 2000 (CDMA2000) n.d.). 

 

Esimerkkejä teknologioista, jotka täyttävät IMT-2000 ehdot, mutta joita ei tyypilli-

sesti lasketa 3G-teknologioiksi ovat EGPRS, DECT ja Mobile WiMAX. EGPRS 



11 

on yhdistelmä aikaisemmista EDGE- ja GPRS-teknologioista, mikä mahdollistaa 

200 kbit/s tiedonsiirtonopeuden, EGPRS ei kuitenkaan markkinoida 3G:nä, vaan 

ns. ”2,9G:nä”. Syy tähän on se, että EGPRS käyttämä GSM:n 200 kHz kaistan-

leveys rajoittaa saavutettavia tiedonsiirtonopeuksia ja on siten kehityksellinen 

umpikuja. (Enhanced Data GSM Environment (EDGE) n.d.) DECTiä ja Mobile 

WiMAXia ei pidetä 3G-teknologioina johtuen niiden erilaisesta teknologia- ja 

suunnittelupohjasta. 

 

 

2.5 Neljäs sukupolvi (4G) 

 

Neljännen sukupolven teknologiat ovat niitä, jotka täyttävät IMT-Advanced-stan-

dardin vaatimukset, joista loppukäyttäjälle keskeisin vaatimus 100 Mbit/s tiedon-

siirtonopeudelle nopeassa liikkeessä kuten autolla tai junalla kulkiessa ja 1 Gbit/s 

tiedonsiirtonopeudelle hitaassa liikkeessä kuten esim. kävellessä. Käytännössä 

kaikki 4G-verkot pohjautuvat yhteen kahdesta standardista: GSM ja UMTS poh-

jautuvan LTE kehittyneempään versioon LTE Advancediin ja IEEE 802.16m -

standardiin, jota kutsutaan yleensä nimellä Mobile WiMAX. Muita ehdotuksia 4G-

teknologioiksi olivat IS-2000 pohjautuva UMB, Flash-OFDM ja iBurst, joka kehittyi 

myöhemmin MBWA:ksi, joka standardoitiin nimellä IEEE 802.20. Ensimmäinen 

WiMAX-verkko otettiin käyttöön Etelä-Koreassa vuonna 2006 ja ensimmäinen 

kaupallinen LTE-verkko otettiin käyttöön samanaikaisesti Tukholmassa Ruot-

sissa ja Oslossa Norjassa. (What is LTE… n.d.) 

 

Maailman ylivoimaisesti käytetyin 4G-standardi on LTE. LTE ensimmäinen jul-

kaisu ei virallisesti täyttänyt 4G:lle asetettuja ehtoja ja sitä kutsutaankin joskus 

nimellä 3,95G. Koska LTE edusti kuitenkin huomattavaa kehitystä aiempiin 3G-

standardeihin verrattuna, ITU päätti LTE:n julkaisun jälkeen, että sen voidaan 

katsoa kuuluvan 4G-teknologioihin. LTE kehitetty LTE Advanced oli ensimmäi-

nen versio LTE:stä, joka täytti IMT-Advanced-standardin vaatimukset. LTE teo-

reettinen huippulatausnopeus on 100 Mbit/s ja huippulähetysnopeus 50 Mbit/s, 

näitä arvoja voidaan nostaa käyttämällä hyväksi MIMOa. (What is LTE… n.d.) 
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LTE jaetaan toimintaperiaatteensa perusteella kahteen ryhmään: aikajakoiseen 

LTE-TDD:hen ja taajuusjakoiseen LTE-FDD:hen. Mainitut ryhmät eroavat toisis-

taan pääasiassa siinä, miten dataa vastaanotetaan ja lähetetään sekä taajuus-

spektrinsä puolesta. LTE-FDD käyttää kahta taajuutta, toista vastaanottamiseen 

ja toista lähettämiseen, kun taas LTE-TDD käyttää vain yhtä taajuutta, joka vaih-

telee aikajakoisesti vastaanottamisen ja lähettämisen välillä. Ryhmät käyttävät 

myös eri taajuuksia, LTE-FDD toimii paremmin matalammilla taajuuksilla ja LTE-

TDD toimii paremmin korkeammilla taajuuksilla. LTE-TDD taajuusspektrillä on 

myös päällekkäisyyttä WiMAX-spektrin kanssa, mikä mahdollistaa WiMAXin päi-

vittämisen tukemaan LTE-TDD helposti. (FDD/TDD Comparison n.d.) 

 

 

2.6 Viides sukupolvi (5G) 

 

Viides sukupolvi on kirjoittamishetkellä uusin matkaviestinverkkosukupolvi ja sille 

määritelty arkkitehtuuri julkaistiin vuonna 2016 (View on 5G architecture 2016). 

Kaupalliset 5G-verkot kuitenkin otettiin käyttöön vasta vuonna 2019 (digitaltrends 

2020). Luultavasti tärkein 5G:n tuoma kehitys on 4G:n verrattuna huomattavasti 

korkeampi 10 Gbit/s tiedonsiirtonopeus (How-To Geek 2020). 5G hyödyntää 

aiempia matkaviestinverkkosukupolvia laajempaa taajuusaluetta, mikä mahdol-

listaa aiempien verkkosukupolvien käyttämien matalampien taajuusalueiden käy-

tön sekä näitä korkeampien taajuusalueiden käytön (digitaltrends 2020). 5G-tek-

nologiat voidaan jakaa arkkitehtuurinsa pohjalta NSA-teknologioihin ja SA-tekno-

logioihin. NSA-teknologiat hyödyntävät toimiakseen 4G-verkkoa ja SA-teknolo-

giat eivät käytä 4G-verkkoa ollenkaan. (Standalone (SA) and Non-Standalone 

(NSA)… 2020.) Huomattava syy 5G:n kehittämiseen ja käyttöönottoon on myös 

laitteiden keskinäiseen tiedonsiirtoon ja etävalvontaan käytettävä nk. Internet of 

Things eli IoT. 

 

5G:n käyttämät taajuusalueet jaetaan kolmeen ryhmään: matalaan, keskitasoon 

ja korkeaan taajuusalueeseen. Matala taajuusalue koostuu lähinnä samoista taa-

juuksista kuin 4G-taajuusalue ja mahdollistaa 30 Mbit/s – 100 Mbit/s tiedonsiirto-

nopeuden. Keskitason taajuusalue käyttää mikroaaltotaajuusaluetta ja mahdol-

listaa 100 Mbit/s – 900 Mbit/s tiedonsiirtonopeuden. Korkean taajuusalue lähen-
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telee nk. millimetriaaltoaluetta ja tällä taajuusalueella 10 Gbits/s tiedonsiirtono-

peus ladattaessa olisi teoreettisesti saavutettavissa, mutta realistisempi arvio tie-

donsiirtonopeudesta tukiaseman läheisyydessä on 1 Gbit/s – 3Gbit/s. (Venture-

Beat 2019.) Korkeampien taajuusalueiden haittapuolena on verkon solukoon pie-

nentyminen, ja radioaaltojen heikentynyt rakennelmien ja esineiden läpäisykyky. 

 

5G:n standardoinnista on vastuussa kolmannen sukupolven UMTS- ja neljännen 

sukupolven LTE-verkkoteknologian kehittänyt 3GPP (digitaltrends 2020). 3GPP 

määrittää 5G:n olevan verkko, joka hyödyntää ”5G New Radio”- ohjelmistoa, joka 

lyhennetään yleisesti muotoon ”5G NR”. 5G vähimmäisvaatimukset määrittää 

ITU:n IMT-2020-julkaisu, joka määrittää 5G oltava kykenevä 20 Gbit/s latausno-

peuksiin. (Minimum requirements related to… 2017, 2.) 

 
Alla olevassa kuvassa 1 esitellään matkaviestinverkkosukupolvien tärkeimmät 
ominaisuudet ensimmäisestä sukupolvesta lähtien viidenteen sukupolveen asti. 

 

KUVA 1. Matkaviestinverkkosukupolvet. (5glearning 2021) 

 

 

 

 

 



14 

3 MIMO 

 

 

Tässä luvussa käsitellään MIMOa sekä vertailun kohteeksi lyhyesti SISO, MISO 

ja SIMO-teknologioita, lisäksi luvussa käsitellään MIMOn historiaa ja erilaisia 

MIMO-teknologiota. 

 

 

3.1 MIMO, MISO, SIMO ja SISO 

 

MIMOsta on olemassa kaksi eri määritelmää, vanhempi ja uudempi, ja siitä pu-

huttaessa on hyvä tarkentaa, kumpaa näistä kahdesta määritelmästä käytetään. 

Vanhemman määritelmän mukaan ”MIMO” on mikä tahansa antennijärjestelmä, 

jossa käytetään useampaa antennia sekä tiedon lähettämiseen ja vastaanotta-

miseen (MIMO (multiple input, multiple output) n.d.). Uudemman määritelmän 

mukaan termillä ”MIMO” viitataan käytännön teknologioihin, joiden avulla voidaan 

lähettää useampi signaali samassa radiokanavassa samanaikaisesti monitie-ete-

nemistä hyödyntäen (802.11n, MIMO, and… 2007). MISOa (multiple-input and 

single-output) ja SIMOa (single-input and multiple-output) voidaan pitää MIMOn 

erityissovellutuksina. 

 

MISOssa eli lähetysdiversiteetissä useampaa antennia käytetään signaalin lähet-

tämiseen ja yhtä antennia sen vastaanottamiseen, vastaanotin valitsee sen vas-

taanottamista signaaleista parhaimman, parantaen järjestelmän redundanssia. 

MISO-järjestelmän etuna on antenniryhmän ja redundanssikoodauksen siirtämi-

nen lähettimelle, minkä takia vastaanottimen koko, tehonkulutus ja hinta saadaan 

pienemmiksi verrattuna siihen, että vastaanottimessa olisi käytössä useampi an-

tenni, mitkä kaikki ovat esim. matkapuhelimissa tärkeitä etuja. (MIMO Formats - 

SISO… n.d.) 

 

SIMOssa eli vastaanottodiversiteetissä yhdellä lähettävällä antennilla lähetetään 

signaalia useampaan vastaanottavaan antenniin. SIMOa käytetään yleensä sig-

naalien vastaanottamiseen useista eri lähteistä häipymisen ehkäisemiseksi, 

esim. lyhytaaltojärjestelmien vastaanottimissa SIMOa on käytetty pitkään ehkäi-
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semään ionisfääristä häipymistä ja häiriötä. SIMOn hyötynä on, että se on verrat-

taen helppo toteuttaa, haittapuolena on taas diversiteettikoodauksen käsittelyn ja 

antenniryhmän tuoma lisääntynyt koko, hinta ja sähkönkulutus. Vaikka SIMO so-

piikin moniin eri käyttökohteisiin, matkapuhelimissa edellä mainitut koko-, hinta- 

ja sähkönkulutusvaatimukset voivat rajoittaa sen käytännöllisyyttä näissä järjes-

telmissä. (MIMO Formats - SISO… n.d.) 

 

SISO tietoliikenteessä on perinteinen yhden lähettävän ja yhden vastaanottavan 

antennin järjestelmä. Koska SISO-järjestelmä ei käytä diversiteettiä hyväkseen 

radiokanavassaan, on se tästä syystä yksinkertainen, mikä onkin sen suurin etu. 

SISOn haittoja ovat sen herkkyys häiriöille ja häipymiselle verrattuna MIMOon, 

kaistanleveyden rajoittuminen Shannonin teoreeman mukaisesti ja tiedonsiirto-

nopeuden riippuvuus kanavan kaistanleveydestä ja signaalikohinatasosta. 

(MIMO Formats - SISO… n.d.) 

 

Kuvio 1 esittää yksinkertaistettuja MIMO-, MISO-, SIMO- ja SISO-järjestelmiä. 

 

KUVIO 1. SISO-, SIMO-, MISO- ja MIMO-tekniikoiden erot. 

Tx = lähetin, Rx = vastaanotin. (MIMO n.d.) 
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3.2 MIMOn historiaa 

 

MIMOn juuria pidetään yleensä 1970-luvulla julkaistuissa digitaalisiin moni-

kanavajärjestelmiin ja kaapelinipussa olevien johdinparien ylikuuluvuuteen liitty-

vissä tutkimuksissa, myös 1980-luvun puolivälissä tehty tutkimus aikajakokana-

voinnin ja kaksoispolarisoitujen radiojärjestelmien toimintaan monikäyttäjäympä-

ristössä käytettiin myöhemmin hyödyksi MIMO-tekniikoita kehitellessä. (Multiple-

In/Multiple-Out (MIMO) n.d.) 

 

MIMO-tekniikoiden kehittämisen voidaan sanoa alkaneen varsinaisesti vasta 

1990-luvun alussa, kun menetelmiä matkapuhelinverkkojen suorituskykyä ja käy-

tössä olevien taajuuksien uudelleenkäyttöä haluttiin parantaa. Vuonna 1991 

kaksi Arraycomin tutkijaa, Roy ja Björn Ottersten, toivat esille SDMA:n käytön 

antenniryhmän kanssa tukiasemassa. Arogyaswami Paulraj ja Thomas Kailath 

ehdottivat vuonna 1993 SDMA:an pohjautuvaa käänteiskanavointi menetelmää, 

jossa suurinopeuksinen signaali pilkottaisiin useammaksi hitaammaksi signaa-

liksi, jotka lähetettäisiin useasta toisistaan fyysisesti erillisestä antennista ja nämä 

signaalit vastaanottaisi antenniryhmä perustuen niiden eri saapumissuuntiin.  

(What is MIMO… n.d.) 

 

Käytännön ratkaisuja MIMOn toteuttamiseen saatiin vuonna 1996, kun Grag Ra-

leigh ehdotti, että luonnollista monietenemistä voitiin hyödyntää useampien eril-

listen tietovirtojen lähettämiseen useampaa antennia ja moniulotteista signaalin-

käsittelyä hyödyntäen, julkaisussa myös esitti käytännön ratkaisun modulaation 

(MIMO-OFDM), koodauksen, synkronoinnin ja kanavan arvioinnin suhteen. (Mul-

tiple-In/Multiple-Out (MIMO) n.d.) 

 

MIMOa alettiin standardoida 2000-luvun alussa, jolloin IEEE muodosti toimiryh-

män kehittämään vähintään 100 Mbit/s nopeuteen kykenevän WLAN-järjestel-

män. Tuloksena oli kaksi laajaa kilpailevaa ehdotusta: TGn Sync, jota tukivat Intel 

ja Philips ja WWiSE, jota tukivat mm. Greg Raleigh’n Airgo Networks, Broadcom 

ja Texas Instruments. Molemmat osapuolet olivat samaa mieltä siitä, että IEEE 

802.11n -standardi käyttäisi MIMO-OFDM:ä 20 ja 40 MHz kanavaoptioilla. Lo-

pulta TGn Sync, WWiSE ja Motorola ja Mitsubishin tukema kolmas ehdotus, MIT-
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MOT, yhdistettiin nk. yhteisehdotukseksi. (802.11n rivals agree… 2005.) Viimeis-

telty, vuonna 2009 julkaistu, IEEE 802.11n -standardi tukee maksimissaan 600 

Mbit/s nopeutta neljää samanaikaista tietovirtaa käyttäen (802.11n-2009 - IEEE 

Standard for... 2009). 

 

MIMOa hyödynnettiin myös WiMAX-järjestelmissä. WiMAX oli IEEE 802.16e -

standardiin perustuva teknologiaperhe, joka kehitettiin vaihtoehdoksi matkapuhe-

linverkkojen rinnalle. WiMAX käytti MIMO-OFDM ja ylsi 138 Mbit/s nopeuksiin 

802.16e -standardia käytettäessä ja myöhemmän kehittyneemmän 802.16m -

standardin käyttö mahdollisti 1 Gbit/s yltävän tiedonsiirtonopeuden. WiMAXia 

käytettiin pääasiassa Yhdysvalloissa ja eräissä Aasian maissa, esim. Euroo-

passa WiMAXille ei allokoitu taajuusalueita, johtuen esim. UMTS:n laajasta levin-

neisyydestä. WiMAX oli myös mukana 4G-stardardikilpailussa, mutta lopulta hä-

visi LTE:lle, huomattavin syy tähän oli se, että LTE ja myöhemmin LTE Advanced 

oli olemassa olevien 3G-standardien jatke, mikä oli operaattoreille paljon kustan-

nustehokkaampaa toteuttaa, kuin täysin uuteen teknologiastandardiin vaihtami-

nen. (WiMAX IEEE 802.16 technology tutorial n.d.) WiMAX sinnitteli Yhdysval-

loissa 2010-luvun puoliväliin asti, jolloin paikallinen operaattori Sprint ajoi alas 

maanlaajuisen WiMAX-verkkonsa (Today is the last… 2016). 

 

 

3.3 MIMOn toimintamenetelmät 

 

MIMO-tekniikoiden toiminta voidaan jakaa kolmeen pääkategoriaan: esikoodauk-

seen, tilakanavointiin ja diversiteettikoodaukseen. 

 

 

3.3.1 Esikoodaus 

 

Esikoodauksesta on olemassa useampi määritelmä, tarkimmillaan määritelmän 

mukaan esikoodauksella tarkoitetaan säteenmuodostusta useampaa antennia 

käytettäessä ja laajimmillaan sillä voidaan tarkoittaa kaikkea lähettimessä tehtä-

vää tilallista signaalinkäsittelyä, kuten esim. säteenmuodostusta. On huomioita-

vaa, että esikoodaus vaatii toimiakseen lähettävän ja vastaanottavan antennin 
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kanavan tilatiedon, CSI:n. (Precoding n.d.) Säteenmuodostuksesta tarkemmin lu-

vussa 4.2.  

 

Seuraavana on yksinkertainen esimerkki esikoodauksesta toimintaperiaatteesta. 

Jos lähetetään dataa s, joka kulkee kanavassa h, johon lisätään Gaussin kohina 

n, saadaan vastaanotetusta signaalista r vastaanottimessa kaavan 1 mukainen 

 

 𝑟 = 𝑠 ∗ ℎ + 𝑛. (1) 

 

Vastaanottimen on tiedettävä mitä h ja n ovat, vastaanotin voi kumota n lisää-

mällä SNR:ää, mutta h sen tarvitsee tiedon, mikä lisää vastaanottimen monimut-

kaisuutta. Koska vastaanottimen on oltava mahdollisimman yksinkertainen esim. 

hinnan ja koon minimoimiseksi, lähettävä antenni ennakoi käytettävän kanavan, 

jolloin vastaanottimen monimutkaistumiselta vältytään. Käytetään hest kuvaa-

maan ennakoitua kanavaa, jolloin data esikoodautuu kaavan 2 mukaiseen muo-

toon 

 

 𝑠

ℎ𝑒𝑠𝑡
 , (2) 

 

mistä seuraa, että vastaanotettavasta signaalista muodostuu kaavan 3 mukainen 

 

 
𝑟 =

ℎ

ℎ𝑒𝑠𝑡
∗ 𝑠 + 𝑛. 

(3) 

 

Jos ennakointi onnistuu täydellisesti ℎ =  ℎ𝑒𝑠𝑡 ja vastaanotettu signaali 𝑟 = 𝑠 + 𝑛, 

josta edellä mainitun mukaan n voidaan kumota SNR nostamalla. Esikoodaus ei 

oikeasti kumoa kanavan vaikutusta, vaan yksinkertaisesti kohdistaa lähetysvek-

torin siten, että se saavuttaa vastaanottimen niin voimakkaasti kuin kyseisellä ka-

navalla on mahdollista. (Precoding n.d.) 

 

  



19 

3.3.2 Tilakanavointi 

 

Yksi tilakanavoinnin (Spacial multiplexing) tärkeimmistä hyödyistä on tiedonsiir-

tokapasiteetin lisääminen. Tilakanavointi saa tämän aikaiseksi käyttämällä use-

ampaa etenemistietä, jotka toimivat ikään kuin ylimääräisinä kanavina tiedonsiir-

toa varten. Yhdessä kanavassa siirrettävän datan teoreettisen ylärajan kohi-

naisessa ympäristössä määrää nk. Shannonin teoreema (kaava 4): 

 

 
𝐶 = 𝐵 ∗ 𝑙𝑜𝑔2 ∗ (1 +

𝑆

𝑁
) , 

(4) 

 

missä C on kanavan tiedonsiirtokapasiteetti bitteinä sekunnissa, B on kanavan 

kaistanleveys hertseissä, S on signaalin teho wateissa ja N on kanavakohinan 

keskimääräinen teho wateissa, 
𝑆

𝑁
 tunnetaan myös signaali-kohinasuhteena 

(Shannon–Hartley theorem n.d.). Shannonin teoreeman mukaiseen maksimika-

pasiteettiin ei todellisuudessa päästä, vaan kanavan kapasiteettia rajoittaa vas-

taanotetun signaalin signaali-kohinataso, myöskin valittu modulaatiomenetelmä 

vaikuttaa huomattavasti kanavan kapasiteettiin. (MIMO Spacial Multiplexing n.d.) 

 

Vaikka kanavan kapasiteettia voidaankin parantaa tietyissä puitteissa käyttä-

mällä kehittyneempiä modulaatiomenetelmiä ja korkeampia signaali-kohinasuh-

teita, näiden toteuttaminen voi olla hyvinkin vaikeaa ja kallista. Ylimääräisen ka-

pasiteetin aikaansaamiseksi MIMO käyttää hyväkseen useampaa antennia. An-

tenneja on yleensä käytössä kaksi, mutta mikään ei estä vielä useamman anten-

nin käyttöä kapasiteetin lisäämiseksi, tilakanavoinnissa vastaanottavia antenneja 

on oltava vähintään sama määrä kuin lähettäviä antenneja. (MIMO Spacial Mul-

tiplexing n.d.) Tilakanavointi ei vaadi toimiakseen CSI:tä lähettimessä, mutta 

CSI:n ollessa saatavilla esikoodaus ja tilakanavoinnin toiminnot voidaan yhdistää 

keskenään toisiinsa (Shifting the MIMO Paradigm… 2007). 

 

MIMO käsittelee useampaa lähettävää ja vastaanottamaa antennia sekä muo-

dostuvia kanavia matriisinomaisesti. Jos esimerkiksi on käytössä kolmen lähet-

tävän ja vastaanottavan antennin järjestelmä, jossa lähetettävät tietovirrat ovat 

tx, eri siirtotiet eli kanavat ovat htr ja vastaanotetut signaalit ovat rx, muodostuu 

kaavan 5 mukainen matriisi 
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 𝑟1 = ℎ11 ∗ 𝑡1 + ℎ21 ∗ 𝑡2 + ℎ31 ∗ 𝑡3 (5) 

 𝑟2 = ℎ12 ∗ 𝑡1 + ℎ22 ∗ 𝑡2 + ℎ32 ∗ 𝑡3  

 𝑟1 = ℎ13 ∗ 𝑡1 + ℎ23 ∗ 𝑡2 + ℎ33 ∗ 𝑡3.  

 

Aiempi matriisi voidaan ilmoittaa myös kaavan 6 mukaisessa muodossa 

 

 [𝑅] = [𝐻] × [𝑇] , (6) 

 

missä [R], [H] ja [T] ovat vastaanotettujen signaalien, kanavien ja lähetettävien 

tietovirtojen muodostamat matriisit. Vastaanottimessa on tehtävä huomattava 

määrä signaalinkäsittelyä, jotta vastaanotetusta signaalista saadaan purettua tie-

tovirrat hyödylliseen muotoon, ensiksi MIMO-järjestelmän dekooderin on arvioi-

tava jokaisen kanavan siirtotien ominaisuudet. Kun kaikki kanavat on arvioitu, on 

saatu aikaan kanavamatriisi [H], jonka käänteismatriisilla voidaan tietovirrat re-

konstruktioida kaavan 7 mukaisesti 

 

 [𝑇] = [𝐻]−1 × [𝑅] , (7) 

 

jossa [H]-1 on kanavamatriisi [H] käänteismatriisi. Todellisuudessa tilakanavointi 

ei toimi ihan näin yksinkertaisesti, koska esim. signaalin eteneminen ei ole yhtä 

yksinkertaista kuin aikaisemmista kaavoista voisi päätellä, mutta ne kuitenkin ku-

vaavat tilakanavoinnin ja MIMO-järjestelmien perusperiaatetta. (MIMO Spacial 

Multiplexing n.d.) 

 

 

3.3.3 Diversiteettikoodaus 

 

Diversiteettikoodausta käytetään silloin, kun CSI:tä ei ole saatavilla lähettimessä. 

Diversiteettikoodauksessa, toisin kuin tilakanavoinnissa, lähetetään vain yhtä sig-

naalia, joka on koodattu nk. tila-aikakoodausmenetelmillä (STC). STC yksi sig-

naali lähetetään kaikista lähettimen antenneista samalle vastaanottajalle siinä toi-

vossa, että jokin näistä signaaleista saavuttaa vastaanottimen kunnossa, jossa 

se voidaan vielä luotettavasti dekoodata. (MIMO Space Time Block… n.d.) STC 

voidaan jakaa kahteen pääryhmään: konvoluutioon perustuviin trellis-koodeihin 



21 

ja lohkokoodeihin, lisäksi riippuen siitä tietääkö vastaanotin kanavahäiriöstä vai 

ei, voidaan STC jakaa koherentteihin ja epäkoherentteihin järjestelmiin (Space–

time codes for… 1998; A simple transmit diversity… 1998; Space–Time Block 

Codes… 1999; Capacity of a mobile… 1999; Full-diversity, high-rate… 2003). 

 

Diversiteettikoodauksen tarkoituksena ei ole lisätä tiedonsiirtokapasiteettia vaan 

parantaa yhteyden laatua ja varmuutta (MIMO Space Time Block… n.d.). Diver-

siteettikoodaus on erityisen hyödyllistä urbaaneissa ympäristöissä ja sisätiloissa, 

missä lähettävällä ja vastaanottavalla antennilla ei harvoin näköyhteyttä keske-

nään. Näissä ympäristöissä signaali heijastuu useaa eri siirtotietä vastaanotti-

melle, mikä aiheuttaa signaaliin vaihesiirtoa, viivettä, vaimennusta ja säröä, näin 

tehden signaalista mahdollisesti käyttökelvottoman. 

 

 

3.4 MIMO-teknologiat 

 

MIMO-teknologiat voidaan jakaa kahteen pääryhmään: moniantenni- eli yksikäyt-

täjäteknologioihin ja monikäyttäjäteknologioihin. 

 

 

3.4.1 Yksikäyttäjäteknologiat (SU-MIMO) 

 

Yksikäyttäjäteknologiat, ts. moniantenniteknologiat ovat niitä teknologioita, joita 

nimensä mukaisesti hyödynnetään silloin, kun MIMOa hyödynnetään yhden käyt-

täjän ja tukiaseman välisessä tiedonsiirrossa. Esimerkkejä moniantenniteknolo-

gioista ovat luvussa 3.1 käsitellyt MISO- ja SIMO-menetelmät sekä BLAST, 

PARC ja SPARC (Unified Optimal Power Allocation… 2005). 

 

 

3.4.2 Monikäyttäjäteknologiat (MU-MIMO) 

 

Monikäyttäjäteknologiat ovat yksikäyttäjäteknologioita uudempia teknologioita, 

jotka mahdollistavat useamman käyttäjän keskenään kommunikoimisen yhtä tai 

useampaa antennia samanaikaisesti käyttäen. Monikäyttäjä-MIMO-teknologiat 
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perustuvat useamman käyttäjän hyödyntämisen tilallisesti jakautuneina anten-

neina, mikä vaatii monimutkaisempaan ja enemmän resursseja vaativan signaa-

linkäsittelyä. Monikäyttäjä-MIMO voidaan jakaa kahteen ryhmään: MIMO-lähe-

tykseen (MIMO BC) ja MIMO-monikäyttöön (MIMO MAC). MIMO-lähetyksestä on 

kyse silloin, kun tukiasemalta lähetetään tietoa useammalle laitteelle saman-ai-

kaisesti eli ns. downlink-yhteyksissä. MIMO-lähetys tuo lukuisia etuja verrattuna 

SU-MIMOon, etenkin silloin, kun lähettimellä on käytössä enemmän antenneja, 

kuin milläkään vastaanottavalla laitteella. MIMO-lähetys vaatii toimiakseen 

CSIT:n. MIMO-monikäytöstä on kyse silloin kun useampi laite lähettää tietoa yh-

teen vastaanottavaan verkkoon, eli ns. uplink-yhteyksissä. MIMO-monikäyttöjär-

jestelmät toimivat SU-MIMO-järjestelmiä tehokkaammin erityisesti silloin, kun tu-

kiaseman vastaanottavien antennien määrä on lähettävien laitteiden lähetysan-

tennien määrää korkeampi. MIMO-monikäyttö vaatii toimiakseen CSIR:n. Esi-

merkkejä monikäyttäjäteknologioista ovat Cooperative MIMO (CO-MIMO) sekä 

4G:ssä ja 5G:ssä käytettävä Massive MIMO. (MU MIMO Multi-User MIMO n.d.) 
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4 ADAPTIIVISET ANTENNIT 

 

 

Tässä luvussa käsitellään älyantenneja yleisesti, saapumissuunnan arviointia, 

säteenmuodostusta ja säteenohjausta. 

 

 

4.1 Yleistä älyantenneista 

 

Älyantennit ovat antenniryhmiä, jotka käyttävät älykkäitä signaalinkäsittelyalgorit-

meja tilallisten signaalitunnisteiden, kuten tulosuunnan tunnistamiseen ja säteen-

muodostusvektoreiden laskemiseen. Adaptiiviset antennit ovat toinen älyanten-

nien päätyypeistä. Adaptiiviset antennit ovat aina antenniryhmiä eikä niitä pidä 

sekoittaa uudelleenkonfiguroitaviin antenneihin, joilla on käytössään samankal-

taisia toimintoja, mutta ovat yksittäisiä antenneja eivätkä antenniryhmiä.  Adaptii-

viset antennit mahdollistavat muodostetun säteen ohjaamisen haluttuun suun-

taan sekä samanaikaisen häiriöiden kumoamisen (Myllyniemi 2011, 19). Säteen 

suunta voidaan ennustaa nk. saapumissuunnan (DOA) ennustusmenetelmillä. 

(Gartner n.d.) 

 

 

4.2 Saapumissuunnan ennustus 

 

Saapumissuunnan ts. saapumiskulman (AoA) ennustusta käytetään nimensä 

mukaisesti ennustamaan mistä suunnasta tai kulmasta antennin tai antenniryh-

män vastaanottama signaalivastaanottama signaali tulee.  Tyypillisesti saapu-

missuunnan ennustus tehdään mittaamalla vastaanotetun signaalin keskinäinen 

vaihe-ero antenniryhmän jokaisessa antennissa. Saapumissuunnan ennustusta 

voidaan pitää ikään kuin päinvastaisena säteenmuodostuksena, jossa lähetettyä 

signaalia painotetaan lähettävissä antenneissa signaalin ”ohjaamiseksi”. Esi-

merkkejä saapumissuunnan arviointialgoritmeista on MUSIC, ESPRIT sekä Mat-

rix Pencil ja siitä johdetut algoritmit. Kaikki saapumissuunnan arviointimenetelmät 

ovat laskennallisesti intensiivisiä. (Approaches for Angle… n.d.) 
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4.3 Säteenmuodostus ja säteenohjaus 

 

Säteenmuodostus ja säteenohjaus ovat tekniikoita, joilla radiokanavan suoritus-

kykyä pyritään parantamaan mahdollistamalla moniantennijärjestelmässä ”sä-

teen” kohdistamisen tietylle vastaanottajalle, millä pyritään parantamaan kysei-

sen linkin laatua ja samalla vähentämään muille antenneille syntyvää häiriötä, 

parantaen näidenkin lähetysten laatua. Säteenmuodostus ja -ohjaus toteutetaan 

muuttamalla antenniryhmässä olevien antennien lähettämien signaalien amplitu-

dia ja vaihetta tietyillä painoarvoilla. Säteenmuodostus ja -ohjaus ovat monimut-

kaisia ja paljon järjestelmäresursseja vaativia tekniikoita, mutta tehokkaasti to-

teutettuna voivat parantaa signaalin laatua huomattavasti (Beamforming & 

Beamsteering Antennas n.d.) 

 

Säteenmuodostus perustuu nk. vaiheisissa antenniryhmissä tapahtuvaan sig-

naalinkäsittelyyn, mikä perustuu antenniryhmän antennien fyysisiin etäisyyksiin 

toisistaan ja niiden vaiheisiin, näitä eroja hyödyntämällä saadaan säteestä muo-

dostettua halutun muotoinen ja suuntainen. Säteenohjausta voidaan pitää sä-

teenmuodostuksen kehittyneempänä muotona, missä säteen muotoa voidaan 

muokata dynaamisesti reaaliajassa ilman, että antenneihin tai muuhun laitteis-

toon täytyisi tehdä muutoksia. (Beamforming & Beamsteering Antennas n.d.) 

 

Säteenmuodostus voidaan jakaa analogiseen säteenmuodostukseen ja digitaali-

seen säteenmuodostukseen. Analogisessa säteenmuodostuksessa tietovirta 

syötetään datamuuntimille ja RF-lähettimelle. RF-lähettimen ulostulo jaetaan 

yhtä moneen osaan kuin antenniryhmässä on antenneja ja jokainen näistä sig-

naaleista syötetään taajuusmuuntimelle, vahvistetaan ja siirretään antenneilleen. 

Digitaalisessa säteenmuodostuksessa jokaisella antennilla on omat datamuunti-

met ja lähetin, mikä mahdollistaa useamman tietovirran ja säteen samanaikaisen 

lähetyksen yhdestä antenniryhmästä. Digitaalisessa säteenmuodostuksessa 

kaikkien antenniryhmästä lähetetyt säteet tavallisesti käyttävät samaa taajuutta, 

millä saadaan taajuusspektrin käyttö optimoitua. Analoginen säteenmuodostus 

on digitaaliseen säteenmuodostukseen verrattuna halvempi ja yksinkertaisempi 

toteuttaa, se pystyy kuitenkin käsittelemään vain yhtä tietovirtaa ja lähettämään 

yhden säteen kerrallaan, mikä rajoittaa sen käyttöä sovelluksissa, jotka vaativat 
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useamman säteen käyttöä, kuten esim. 5G-järjestelmissä. (Beamforming & 

Beamsteering Antennas n.d.) 

 

Kuva 2 esittää säteenmuodostusta moniantennijärjestelmässä. 

 

KUVA 2. Moniantennijärjestelmän säteenmuodostus. (5G NR: Massive MIMO… 

2018) 
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5 POHDINTA 

 

Matkaviestinverkkojen kehitys on johtanut jatkuvaan tiedonsiirtonopeuden nou-

suun, aikaisempien analogijärjestelmien olemattomasta nykyisen 5G tasolle, 

jonka saavuttamia nopeuksia voi verrata Wi-Fiin tai kaapeli-internetin kautta saa-

taviin tiedonsiirtonopeuksiin. Uusia matkaviestinverkkosukupolvia on julkaistu n. 

kymmenen vuoden välein, joten seuraava kehitysaskel 6G todennäköisesti jul-

kaistaan 2030-luvun tienoilla. Käyttäjälle 6G tuomat edut olisivat käytännössä sa-

moja kuin aikaisempien matkaviestinverkkojen tuomat edut: lisää nopeutta sekä 

kapasiteettia ja vähemmän latenssia. 

 

MIMO-antenneja alettiin kehittää 1990-luvulla tehostamaan antennien suoritus-

kykyä ja kiertämään radiokanavassa siirrettävän tiedon määrää rajoittamaa 

Shannonin teoreemaa. MIMO on moniantennijärjestelmä, joka käyttää hyväk-

seen monitie-etenemistä tietonsa siirtämiseen. Alun perin termi ”MIMO” viittasi 

antennijärjestelmiin, joissa oli useampi lähettävä ja vastaanottava antenni. MIMO 

voidaan jakaa yksikäyttäjä- ja monikäyttäjäjärjestelmiin. Yksikäyttäjäjärjestel-

missä antenniryhmä käyttää useampaa antennia yhden vastaanottajan kanssa, 

monikäyttäjäjärjestelmissä taas antenniryhmä kommunikoi useamman vastaan-

ottajan kanssa samanaikaisesti. 

 

Adaptiiviset antennit ovat moniantennijärjestelmiä ja toinen älyantennien päätyy-

peistä. Adaptiiviset antennit käyttävät älykkäitä signaalinkäsittelyalgoritmeja sä-

dekeilansa ohjaamiseen ja signaalia heikentävien häiriöiden kumoamiseen. Sig-

naalin saapumissuunnan ennustuksessa saapuvan signaalin tulosuunta yrite-

tään ennustaa, yleensä tämä tehdään vertailemalla vastaanottavien antennien 

keskinäistä vaihe-eroa. Säteenmuodostuksessa lähetettävän signaalin amplitu-

dia ja vaihetta muokataan tietyillä painoarvoilla, jolloin antennin lähettämää sä-

dekeilaa saadaan ohjattua. 

 

Työn aihe oli aika monimutkainen, mikä teki sen työstämisestä ajoittain hidasta. 

Toisaalta vaativa aihe myös vaati opettelemaan paljon uutta asiaa, mistä voi hy-

vinkin olla hyötyä tulevaisuudessa. Opinnäytetyön aiheen vaativuudesta johtuen 

olisi ollut myös hyvä varata enemmän aikaa. 
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