
DIGITA PRO- PÄIVÄ
RADIOKELIT JA SFN

Verkkosuunnittelu / Ainonen



Esityksen sisältö

Radiokelit, syitä ilmiöiden takana

● Radiokelit ja niihin varautuminen

● Radiokelit, havaintoja Digitan kenttämittauksista vuosien varrella

SFN, lyhyt kertaus termistöön ja teoriaan

● SFN – verkot Digitan verkkosuunnittelun näkökulmasta

● SFN, missä ratkaisuista on hyötyä

● SFN, miltä se näyttää mittalaitteelta



Vuoden aikojen vaikutus antenni-tv-vastaanottoon

Kesällä puiden lehdet vaimentavat 
tv-signaalia

Vesi- ja lumisade saattavat 
vaikuttaa myös tv-vastaanottoon

● Lisäksi lumen kertyminen 
antenniin voi vaikuttaa antenni 
ominaisuuksiin ja toimivuuteen



Radiokelit
Signaalin eteneminen on erilaista 
riippuen vuorokauden ajasta, 
lämpötilan, ilmanpaineen ja kosteuden 
vaihtelusta
Ilmiö syntyy kun kahdella ilmamassalla 
on sopiva lämpötila- ja kosteusero ja 
se esiintyy tyypillisesti korkeapaineen 
reuna-alueella
Radiokelien vaikutus lähellä 
lähetysasemaa on pieni. 
Näkyvyysalueen reunamilla ja 
muutenkin haastavissa vastaanotto-
oloissa vaikutus on suurempi

Eniten radiokelejä esiintyy kevättalvella ja heinä-elokuussa. Ilmiö voi kestää 
tunneista vuorokausiin ja häviää säätilan muuttuessa
Digita seuraa ja mittaa radiokelejä ja pyrkii tiedottaman aina kun ilmiötä 
havaitaan
Tehokkaampi ja suuntaavampi antenni voi vähentää radiokelien vaikutusta

https://www.digita.fi/kuluttajille/tv/tv_ohjeet_ja_tietopankki/radiokelit

https://www.digita.fi/kuluttajille/tv/tv_ohjeet_ja_tietopankki/radiokelit


Radiokelit ja niihin varautuminen:
Perustana edellytykset hyvälle antenni-tv-vastaanotolle

Selvitetään alueella oleva palvelutarjonta ja lähetysasemat (Digita Info, Digitan 
karttapalvelu, www.digita.fi)

Valitaan tarkoituksenmukainen antenni ja mahdolliset muut antennijärjestelmän osat, 
esim. antennivahvistin ja / tai suodin

Sijoitetaan antenni hyvään paikkaan ja oikeaan korkeuteen

● Kiinnitettävä huomiota antennin paikkaan sivuittaissuunnassa ja pystysuunnassa 
(tarvittaessa 10 m korkeuteen)

Suunnataan antenni vastaanoton kannalta edullisimpaan suuntaan

Varmistetaan mittalaitteella, että antennisignaali on riittävän vahva, jotta se kestää 
vuodenaikojen aiheuttamat vaihtelut signaalinvoimakkuudessa

http://www.digita.fi/


Radiokelit ja niihin varautuminen

Valitaan tarkoituksenmukainen antenni ja mahdolliset muut 
antennijärjestelmän osat, esim. antennivahvistin ja / tai suodin

Sijoitetaan antenni hyvään paikkaan ja oikeaan korkeuteen

Tehokkaampi ja suuntaavampi antenni voi vähentää radiokelien vaikutusta

Mikäli asennustilanteessa ilmenee radiokeliä, tiedostettava sen vaikutus 

Presenter
Presentation Notes
Digitan havainnot vuosien varrelta: Ilomantsissa vastaanotettu Ruotsin Kiirunan TV4, Pyhätunturissa Ruotsin länsirannikon lähetteitä



UHF-verkon rakenne

Päälähettimien peittoalue voi olla halkaisijaltaan yli 100 kilometriä

Täytelähettimet paikkaavat päälähetinten näkyvyysalueella olevia 
pieniä katvealueita (halkaisijaltaan n. 10-20 km)

Päälähettimien signaali tulee siirtoverkosta, täytelähettimet 
releoivat päälähetintä

● SFN-toteutus vaatii viiveiden optimoinnin *

Kanavanippujen 
koostaminen

Siirto Asemainfra
TV lähetinTV-yhtiöt Digita

Alueellisuus



SFN: Termistöä ja periaatteita

SFN-verkot tarkoittavat saman taajuuden
verkkoja
Verkkojen toiminta perustuu 
radioverkkosuunnittelussa valittuun verkon 
topologiaan ja valittuihin verkkojen 
parametreihin. Digitalla ”isot mastot ja isot tehot”
Parametrit D, F: 8 Mhz, 32kE, CR 4/5, 256-QAM, GI 19/128 (159 km)
SFN-verkoissa erityisen tärkeä on suojavälin pituus, jonka perusteella vastaanotin pystyy 
hyödyntämään usean lähettimen signaalin vastaanotossa.
● Suojavälin sisällä vastaanotetut lähetteet pystytään summaamaan
● Suojavälin ulkopuolinen lähete tai heijastus häiritsee vastaanottoa

Suunnittelussa on optimoitu viiveet eri lähetinasemien välillä huomioiden siirtoverkko ja 
lähettimet
SFN hyötyä kutsutaan SFN-gainiksi tai SFN-vahvistukseksi

MFN-verkko SFN-verkko

Presenter
Presentation Notes
Miksi SFN: Taajuuksien tehokas käyttö, käytössä olevat taajuus kapasiteetti



SFN-verkot Digitan verkkosuunnittelun 
näkökulmasta F-muxD-mux



SFN-verkot Digitan verkkosuunnittelun näkökulmasta
Esimerkki
F-mux CH 41 
viiveet kartalla.

Viiveet optimoitu 
siten, että 
Jurvalassa ”nolla-
piste”.



SFN-verkot Digitan verkkosuunnittelun 
näkökulmasta -> missä on hyötyä

SFN-vahvistus 
alue nähtävissä 
Joutsenon ja 
Anjalankosken 
peittoalueiden 
välillä.



SFN, mitä voit nähdä mittalaitteella?

Toimittaessa SFN-verkkojen kanssa, 
on ymmärrettävä 
impulssivastemittauksen periaatteet
Eri lähetysasemat sekä lähetteiden 
heijastukset näkyvät tolppina signaalin 
voimakkuuden funktiona , aika-asteikko 
µs

SFN-häiriö?
● Signaali etenee SFN-alueella liian 

voimakkaana suojavälin 
ulkopuolella.

● Syitä: Laitevika lähetysverkossa, 
radiokeli , virhe verkon operoinnin 
yhteydessä tai verkon vikatilanne



KIITOS
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