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LUKIJALLE

Olen jakanut työni yhdeksään eri lukuun. Johdanto-osassa kerron työni taustaa, 

sekä mikä on motivaationi tehdä juuri tämän kaltainen selvitys. Kuvaan lyhyesti, 

miten häiveteknologia vaikuttaa tutkajäijestelmiin, sekä miten tietotekniikkaa 

hyödynnetään tutkapoikkipintamittauksissa.

Toisessa luvussa selvitän sähkömagneettisen säteilyn teorian, ja miten radioaallot 

heijastuvat sekä siroavat kohteesta. Tässä luvussa perehdytään myös tutkan 

toimintaan sekä tutkamittauksessa tärkeisiin ilmiöihin, ja miten tutkapoikkipinta 

matemaattisesti vaikuttaa tutkayhtälössä.

Kolmas luku käsittelee häiveteknologiaa. Siinä käydään läpi, mitä häiveteknologia 

tarkoittaa, ja miten se vaikuttaa tutkamittaukseen. Luvussa kerrotaan, kuinka 

kohteen muotoiluja pintamateriaalit vaikuttavat tutkan kykyyn havaita sekä 

ilmaista tutkakaikua.

Neljäs luku antaa teoriapohjan, millä eri menetelmillä tutkapoikkipinnan 

mittauksia voidaan suorittaa. Tässä luvussa perehdytään, miten tietotekniikalla ja 

eri tietokonesovellutuksilla voidaan simuloida ja laskea eri kohteiden tutkapoikki- 

pintaherätteen suuruuksia.

Viidennessä luvussa kerron omista pienoismallimittauksista. Tässä luvussa 

kuvailen, miten olen jo opetustutkalla tehnyt erilaisia kokeita rakentamilleni 

maaleille sekä myös kokeillut RAM-pinnoitteen toimintaa. Tässä luvussa kuvailen 

myös, miten valitsin mitattavat kohteet, ja mitkä olivat mittausolosuhteet sekä 

järjestelyt pienoismallimittauksissa.
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Kuudes luku käsittelee omia pienoismallimittauksiani sekä tehtyjen mittausten 

analysointia. Käsittelen tässä luvussa millimetritutkan mittaustulokset MATLAB- 

sovelluksella ja vertailen tuloksia keskenään. Tutkin myös, onko kohteesta saadut 

tutkapoikkipintamittaustulokset teoriaosuuden tiedoilla selvitettävissä.

Seitsemäs luku kerää niin teoriaosan kuin omat mittaustulokseni yhteen. Selvitän 

tässä luvussa, miten mittaustulokseni ovat yhtenäiset teoriaosan kanssa. Kerron 

myös, ilmenikö mittauksissa jotain mittausteknisiä vaikeuksia, mitkä mahdollises

ti voisivat vaikuttaa lopputuloksiin.

Kahdeksas luku antaa näkymän tulevaisuuden häiveteknologialle. Tässä luvussa 

pohdin, mihin suuntaan kohteen muotoilussa ja materiaalien suunnittelussa ollaan 

siirtymässä. Pohdin myös, miten tutkapoikkipinta vaikuttaa kohteen havaitsemi

seensa onko tutkajäijestelmillä mitään mahdollisuutta havaita mitattavaa 

kohdetta. Kerron myös miten tietotekniikka hyödynnetään tutkatekniikassa.

Työni viimeiseen lukuun yhdeksän olen kerännyt lähdekirjallisuuden sekä 

internetistä hakemani lähteiden www-osoitteet. Aivan viimeiseksi olen liittänyt 

esimerkin mittauksissa käytetyistä MATLAB-ohjelmista.
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO

A antennin sieppauspinta-ala

c valon nopeus tyhjiössä (299795458 m/s)

D mittauskohteen suurin pituus

f taajuus

G antennin vahvistus

Gr vastaanottoantennin vahvistus

Pd Probability of detection, ilmaisutodennäköisyys

Pr tutkan vastaanottama teho

Ps sironneen signaalin tehotiheys

P, tutkan lähetysteho

R tutkan ja kohteen välinen etäisyys

t aika

v nopeus

a mittauskulma

ß kaistanleveys

Я aallonpituus

a tutkapoikkipinta

(Tre/ Reference, tutkapoikkipinta verrattuna neliömetriin, dBsm.

T pulssin pituus

A/D Analog to Digital converter, analogia/digitaali-muunnin

AFC Automatic Frequency Control automaattinen taajuudensäätö

EIRP Equivalent Isotropic Radiated Power, ekvivalenttinen isotrooppinen

säteilijä

PPI Plan Position Indicator, karttanäyttölaite

9



PRF

RF

RADAR

RAM

RAS

RCS

SAR

ТЕМ

TWT

VHF

Pulse Repetition Frequency, pulssintoistotaajuus 

Radio Frequency, radiotaajuinen 

Radio Detecting and Ranging, tutkalaite

Radar Absorbing Materials, tutkasignaalia absorpoiva materiaali 

Radar Absorbing Structure, tutkasignaalia absorpoiva rakenne 

Radar Cross Section, tutkapoikkipinta

Synthetic Aparture Radar, synteettisen apertuurin tutka, kartoitus- 

tutka

Transverse Electromagnetic Wave, poikittaissähköinen 

Traveling Wave Tube, tutkan lähetinputki, kulkuaaltoputki 

Very High Frequency, taajuusalue 30 - 300 MHz
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1 JOHDANTO

Tutkajärjestelmä muodostaa nykyaikana digitaalisen taistelukentän monimutkai

semman elektronisen jäijestelmän. Tutkasensorin avulla kyetään valvomaan 

kohteita hyvinkin suurelta alueelta sekä siirtämään kohteen paikkatiedot moneen 

eri jäijestelmään. Näillä ominaisuuksilla tutkat ovat ylivoimaisia valvontasenso- 

reita, jos verrataan, mihin muut sensorit pystyvät. [9.]

Tutkan käyttö myös siviili tarkoituksiin laajenee ja monipuolistuu koko ajan. 

Päivittäin saamme katselle sääennustuksien yhteyksissä tutkakuvaa, joissa 

selvitellään sadepilvien liikkeitä hetki hetkeltä. Säätutkalla on tärkeä saada 

tutkakaikuja juuri sadepilvistä, kun taas sotilaallisessa käytössä tutkalle ilmassa 

oleva vesi eri muodoissa aiheuttaa vaikeuksia kohteen havaitsemiselle. 

Sääilmiöihin ja muihin häiriöihin emme tutkamittauksessa voi paljoakaan 

vaikuttaa, mutta niiden tiedostaminen on tutkan parhaimman hyötykäytön 

kannalta tunnettava hyvin.

Kohteen häivyttäminen tai saattaminen jopa ”näkymättömäksi” valvovalta 

sensorilta on yritetty toteuttaa varmasti jo siitä asti, kun tutkaa on käytetty 

valvovana sensorina. Mutta vasta 90-luvun alun sodissa on häiveteknologia tullut 

tavallisen kansan tietoisuuteen. Alkuun puhuttiin häiveteknologian englanninkie

len vastineesta Stealth technology:sta, ja varsinkin tutkatekniikan osalta lehdistö 

käytti mielellään tutkassa näkymätöntä lentokonetta Stealth-teknologian 

ilmentymänä. [4.]

Niistä ajoista on kehittymistä tapahtunut paljon erityisesti tietokoneiden ja 

tietotekniikan nopean monipuolistumisen myötä. Tietotekniikan kehittyminen on 

mahdollistanut mallintamis- ja simulointiohjelmistojen kehittymisen yhdeksi 

omaksi tutkimusosa-alueeksi tutkasignaalien analysoinnissa ja mallintamisessa. 

Tämän päivän tietokonesovellutukset pystyvät luotettavasti laskemaan ja
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mallintamaan esimerkiksi tutkan sähkömagneettisen signaalin käyttäytymisen 

sekä käsittelemään signaalia digitaalisessa muodossa. (18.)

Häiveteknologiassa eli häivetekniikassa pyritään juuri nimensä mukaisesti 

”häivyttämään” kohde, näin myös tutkasensorin kohdalla. Häivetekniikan 

tarkoituksena on suojautua tiedustelulta ja sen myötä myös hyökkäykseltä. 

Sotilaallisessa mielessä kaikki kohteet, mitkä pystytään tunnistamaan ja 

havaitsemaan, voidaan myös tuhota. Jos kohde pystytään ”häivyttämään” tutkalle 

näkymättömäksi, vältytään myös todennäköisesti tuhoamiselta. Näin tutkan 

mittauskykyä ylivoimaisena valvontasensorina voidaan ainakin jotenkin yrittää 

hoputtaa. Häiveteknologia ei rajoitu pelkästään sähkömagneettisen säteilyn 

synnyttämään herätteeseen. Nykyaikaisessa häivetekniikassa tarkastellaan 

seismisten, akustisten ja magneettisten impulssien aiheuttamaan herätettä. 

Tarkasteltaessa sähkömagneettisen säteilyn aallonpituusaluetta, käsittää se 

ultra violetin, näkyvän valon, infrapunasäteilyn sekä radiosäteilyn, ja tietysti 

tutkasäteilyn. [9.]

Tutkatekniikassa määriteltäessä maalin havaintoetäisyyttä ja sen aiheuttamaa 

herätettä eri jäijestelmille, on otettava huomioon maalin tutkapoikkipinta. 

Tutkapoikkipinta on laskennallinen arvo, mihin vaikuttavat mm. sähkömagneetti

sen pulssin aallonpituus sekä kohteen fyysinen kokoja muoto. [7.]

Häivetekniikan eri osa-alueiden merkitys vaihtelee kohteen, käyttöympäristön ja 

siihen kohdistuvien uhkien mukaan. Häivetekniikan merkitys havaittiin 

ensimmäisenä erityisesti lentokoneiden ja laivojen suunnittelussa. Alettiin 

suunnittelemaan aluksia ja erityisesti lentokoneita, joiden sähkömagneettisen 

säteilyn heräte eli tutkapoikkipinta oli huomattavasti alhaisempi kuin jonkin muun 

saman luokan aluksen tai lentokoneen vastaava arvo. [11.]
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Tutkapoikkipinnan laskennallinen arvo vaikuttaa siihen, miten kaukaa tutka voi 

kohteen havaita, koska arvo sijoitetaan tutkatekniikassa käytettyyn tutkayhtälöön, 

missä otetaan tutkan muut tekniset ominaisuudet huomioon. Sotilaallisessa 

mielessä tällä on suuri merkitys, koska jos kohde pystytään havaitsemaan 

kauempaa, pystyttiin se myös tuhoamaan kauempaa. [13.]

Työssäni tarkastelen ainoastaan häivetekniikkaa tutkasensorin kannalta, ja millä 

perusmenetelmillä kohteen tutkapoikkipinta voidaan mitata. Selvitän myös 

tietotekniikan käyttömahdollisuuksia tutka- ja häiveteknologiassa, ja miten voin 

mittauksissa hyödyntää eri tietokonesovellutuksia. Helpoin ja luotettavin tapa olisi 

mitata oikealla tutkalla ja oikeasta kohteesta, mutta olosuhteiden jäljestäminen 

olisi vaikeaa. Tutkan maksimimittausetäisyys on satoja kilometrejä ja kohteen 

paikalla pysyminen sekä kyseiset sääolot vaihtelevat, joten työssäni joudun 

käyttämään mittauksissa pienoismalleja, jotka suhteutan pienoismallin 

mittasuhteiden mukaan oikealle taajuudelle. Mittauksien avulla tutkin ja 

analysoin, miten kohteen muotoilu ja pintamateriaalit vaikuttavat herätteen eli 

tutkapoikkipinnan suuruuteen, sekä mitkä seikat voivat vaikuttaa erityisesti tutkan 

kykyyn havaita ja mitata kyseinen kohde.
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2 JOHDATUS TUTKAJÄRJESTELMÄÄN

2.1 SÄHKÖMAGNEETTINEN SÄTEILY

Tutkan lähettämät radioaallot ovat sähkömagneettista säteilyä, joka koostuu 

sähkökentän voimakkuuden komponentista E ja magneettikentän voimakkuuden 

komponentista В (Kuva 1). Nämä komponentit ovat kohtisuorassa toisiaan ja 

aallon etenemissuuntaa vastaan, jolloin puhutaan TEM-aaltomuodosta 

(Transverse Electromagnetic Wave). [7.]

У

Kuva 1. Sähkömagneettinen säteily c etenee x-akselin suuntaisesti.

Kenttäkomponentit värähtelevät vapaassa tilassa sinimuotoisesti samalla 

taajuudella saavuttaen minimi-ja maksimiarvonsa samalla ajanhetkellä. 

Väliaineessa sähkö-ja magneettikenttä voivat olla erivaiheiset johtuen väliaineen 

erilaisista magneettisista ja sähköisistä ominaisuuksista [1]. Vapaassa tilassa, eli 

tyhjiössä, sähkömagneettinen aalto etenee suoraviivaisesti valon nopeudella c eli 

n. 300 000 km/s. Käytännössä myös ilmaa voidaan pitää vapaana tilana. Valon 

nopeuden tarkka arvo saadaan kaavasta

c = Kaava 2.1
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jossa So on tyhjiön permittiivisyys (e0~ 8,854* 10'12 [As/Vm]) ja po on tyhjiön 

permeabiliteetti (p0 = 4л * 10 7 [Vs/Am]). Väliaineessa aallon nopeus muuttuu, 

koska väliaineen permeabiliteetti ja permittiivisyys eroavat vapaan tilan arvoista. 

Tällöin aallon nopeus v väliaineessa saadaan kaavalla

v = 1 — tai v = Xf, Kaava 2.2
Vе e

eli aallonpituuden lambda ja taajuuden f tulona. Sähkömagneettisen aallon 

etenemissuunnan määrittelee aaltoluku k, joka on vektorisuure. Häviöttömässä 

väliaineessa aaltoluku on skalaarina

k = 2л/X = (йд/sp . Kaava 2.3

Sähkömagneettisen aallon polarisaatiolla tarkoitetaan sitä, miten sähkökentän 

suunta kulloinkin esiintyy [7]. Kolme erilasta polarisaatiota voidaan erotella 

toisistaan. Kun sähkökenttäkomponentit ovat samassa tasossa, puhutaan 

lineaarisesta polarisaatiosta. Radioaallot ovat yleensä lineaarisesti polarisoituneet, 

ja silloin puhutaan vaaka- tai pystypolarisaatiosta. Ympyräpolarisaatiossa 

sähkökenttäkomponentti pyörii etenemissuunnan määrittämän akselin ympäri.

[7-]

2.2 RADIOAALTOJEN HEIJASTUMINEN

Kompleksisista ja epäsäännöllisistä kohteista tapahtuvaa radioaaltojen heijastu

mista kutsutaan sironnaksi. Lentokone on rakenteeltaan kompleksinen kohde, 

jossa on paljon epäsäännöllisiä pintoja, joten lentokoneesta tapahtuvia heijastu- 

misilmiöitä voidaan kutsua sironnaksi. [3.]
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Kuva 2. Lentokoneen pintaan tuleva signaali siroaa eri suuntiin [9].

Sirontamekanismeja on useita erilaisia riippuen sirottavan pinnan geometriasta ja 

sähköisestä pituudesta (Kuva 2). Sähköisellä pituudella tarkoitetaan aallonpituu

den X ja sirottajan suurimman mitan L välistä riippuvuutta. Jos aallonpituus on 

paljon pienempi kuin sirottajan suurin mitta (noin X < 10L), muistuttaa 

sirontamekanismi valon heijastumista ja taittumista rajapinnoista. Mitä lyhyempi 

aallonpituus on, sitä paremmin sironta muistuttaa optista heijastumista ja 

taittumista. Määritelmän mukaan optisen heijastuksen alueelle siirrytäänkin, kun 

aallonpituus lähenee nollaa. [1.]

Tutkat toimivat tavallisesti taajuusalueella, jolla tärkein sirontamekanismi on 

heijastava sironta. Tämän vuoksi kappaleessa tutustutaan tasoaallon optisiin 

heijastumis-ja taittumisominaisuuksiin. Tässä yhteydessä kuvatut mekanismit 

perustuvat ideaalitapauksiin, jolloin väliaineet ovat häviöttömiä ja homogeenisiä. 

[5.]

Lisäksi oletetaan, että rajapinnat ovat äärettömiä tasoja. Jos rajapinnat eivät olisi 

äärettömiä, aiheutuisi äärellisistä rajapinnoista muita sirontamekanismeja, joilla 

voisi olla tietyillä tulokulmilla ja polarisaatioilla suurempi vaikutus tutkapoikki- 

pinta-alaan kuin heijastavalla sironnalla. [5.]
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2.3 SIRONTAMEKANISMI

Fysikaalisesti sironnassa sähkömagneettisen aallon kulkutielle osuvaan sirottajaan 

indusoituu tulevan aallon sähkö-ja magneettikentistä sähkövirtoja, jotka 

värähtelevät tulevan aallon tahdissa. Nämä virrat puolestaan säteilevät 

isotrooppisesti palloaaltona tehoa ympäristöönsä, eli tuleva sähkömagneettinen 

aalto siroaa. Sironnan voimakkuus riippuu sirottajan koosta, muodoista ja 

sähkömagneettisista ominaisuuksista. [5.]

Oleellista sironnassa ei ole sirottavan kappaleen ”absoluuttiset” fyysiset mitat, 

vaan kappaleen sähköinen pituus. Täten myös lentokonetta, suuresta koostaan 

huolimatta, voidaan pitää sirottajana. Eri sirontamekanismit ovatkin voimakkaasti 

taajuudesta riippuvaisia ja ne voidaan luokitella ominaisuuksiensa mukaan 

kolmeen taajuusluokkaan: Rayleigh-alueeseen eli matalataajuiseen sirontaan, 

resonanssialueen sirontaan ja korkeataajuiseen eli optiseen sirontaan. [1.]

Resonanssialue Optinen -

0.2 0,3 0.4 0,5 0,8 1,0 3 4 5 8 10

Ympärysmitta / aallonpituus = 2 n a / X

Kuva 3. Metallipallon tutkapoikkipinta-ala (RCS) eri aallonpituuksilla pallon 

ympärysmitan funktiona [9].
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2.4 SIRONTA-ALUEET

Kun aallonpituus on suurempi kuin sirottavan kappaleen koko, eli on voimassa L 

< X, ollaan Rayleigh-alueella. Matalataajuisessa sironnassa koko kappale 

vaikuttaa sirontaan, jolloin muodon yksityiskohdat eivät ole oleellisia tutkapoik- 

kipinta-alan kannalta. Kun sähkömagneettinen aalto kohtaa kappaleen tällä 

taajuusalueella, ovat kappaleeseen indusoituneet virrat ja varaukset sitä paremmin 

samassa vaiheessa mitä lyhyempi kyseinen kappale on aallonpituuteen verrattuna. 

Sirontakentän suuruus riippuu kappaleen geometriasta ja siitä, onko se johde vai 

eriste. Rayleigh-sironnalla on pieni vaikutus lentokoneiden tutkapoikkipinta- 

alaan, sillä tutkissa käytetyillä taajuuksilla muut sirontamekanismit ovat 

merkittävämpiä. Kun tarkastellaan vakiokokoisen maalin RCS:n vaihtelua 

aallonpituuden suhteen, voidaan erottaa kolme toisistaan poikkeavaa aallonpituus

aluetta: Rayleigh-alue, resonanssialue ja optinen (suurtajuus) alue. Kuvassa 3 on 

hahmoteltu johtavan pallopinnan RCS:n vaihtelu ympärysmitta/aallonpituus- 

osamäärän funktiona. Kuten havaitaan, alkaa RCS lähestyä fyysistä projektiopin- 

ta-alaa aallonpituuden pienentyessä (taajuuden kasvaessa). [1.]

Rayleigh-sironnassa tutkapoikkipinnan ja taajuuden välillä on syy-yhteys öcc o)4 , 

eli taajuuden nostaminen kasvattaa voimakkaasti tutkapoikkipinta-alaa, kuten 

kuvasta 3 havaitaan. Kun tulevan sähkömagneettisen aallon aallonpituus on 

sirottajan kokoluokkaa tai tätä pienempi, noin X < L < 10X, kutsutaan sitä 

resonanssialueella tapahtuvaksi sironnaksi. Tällöin sinimuotoisesti värähtelevä 

aalto ehtii vaihtamaan merkkiään useita kertoja sirottajan pituudella, jolloin 

sirottajan pinnalle indusoituu erimerkkisiä varauskeskittymiä. Resonanssialueella 

vaikuttaa kaksi eri sirontamekanismia : heijastava sironta ja pinta-aallot. [1.]

Pinta-aaltoja on kolmea tyyppiä: kulkuaallot (traveling waves), ryömivät aallot 

(creeping wave) ja reunakulkuaallot (edge traveling waves) [1]. Resonanssialueel

la sirottajan muotojen yhteisvaikutus on tärkeä, sillä tietystä pisteestä saatava 

sirontakenttä saadaan sironneen aallon ja sirottajan muista osista sironneiden 

aaltojen interferenssinä [1]. Resonanssialueella sirottajan yleisgeometrialla on 

huomattavasti suurempi vaikutus sirontaan kuin Rayleigh-alueella. Koska pinta-

18



aallot aiheuttavat sirontaa vasta osuttuaan pinnan epäjatkuvuuksiin kuten koloihin, 

reunoihin, uriin jne. on myös pienillä pinnanmuodoilla vaikutusta sirontaan. 

Tutkapoikkipinnalla ja aallonpituudella on pinta-aalloille vastaavuus g cc X~ [1].

Kun aallonpituus on paljon pienempi kuin sirottajan koko, eli on voimassa À. < 

10L, ollaan optisen sironnan alueella. Mitä lyhyempi aallonpituus, sen paremmin 

sironta noudattaa optisen sironnan heijastumis-ja taittumislakeja. Tällä 

taajuusalueella sirottajan eri osien välinen vuorovaikutus on hyvin pientä, jolloin 

sirottajaa voidaan pitää yksittäisten sirontapisteiden kokoelmana. Tällöin 

sirottajan pientenkin yksityiskohtien merkitys tutkapoikkipinnan lisääjänä kasvaa, 

koska kokonaissironta saadaan yksittäisten sirontapisteiden erivaiheisten 

sirontojen summana. [1.]

Myös optisten sironnan alueella voidaan erottaa eri sirontamekanismeja, kuten 

resonanssialueella, joista tärkeimmät ovat heijastava sironta, diffraktio ja reuna- 

alueen sironta. Heijastavana sirontana voidaan pitää myös soppi-ja kulmasiron- 

taa, ja näin ollen on kohteen tutkapoikkipinnan suurin kasvattaja sirontatyyppi. 

Kuvasta 3 nähdään, että taajuuden muutos ei enää kasvata pallon tutkapoikkipin- 

ta-alaa, kun 2тта/Х = 10 . [3.]

2.5 PULSSITUTKAN PERUSTEET

Tutka-sana on valittu kuvaamaan englannin kielen termiä RADAR (RAdio 

Detecting And Ranging). Tutka on siis ”radio”, millä pystytään ilmaisemaan ja 

paikantamaan kohde (Kuva 4). Tutkan toiminta perustuu sähkömagneettisen 

säteilyn suuntaamiseen ja lähettämiseen, jolloin kohteesta heijastunut sekä 

sironnut säteily vastaanotetaan niin, että sen perusteella voidaan määrittää kohteen 

suunta ja etäisyys. [15.] Pelkistettynä tutkan tehtävät ovat:
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1. Ilmaista maalin olemassaolo aistimalla maalista heijastunutta säteilyä.

2. Määrittää maalin etäisyys.

3. Selvittää maalin suunta.

4. Paikantaa maalin sijainti etäisyyden ja suunnan perusteella.

5. Arvioida maalin nopeus dopplertaajuuden avulla.

Kuva 4. Tutkan perustehtävä on maalista sironneen signaalin avulla selvittää 

kohteen suunta ja paikka [15].

2.6 TUTKIEN JAKO

Tutkat voidaan luokitella useiden eri periaatteiden mukaisesti. Sotilastutkat 

jaetaan: ennakkovaroitus-, valvonta-, seuranta-, tulenjohto-, kartoitus-, navigointi- 

ja säätutkiin sekä hakupäätutkiin. Tutkat voidaan jakaa myös lähettimen ja 

vastaanottimen sijoituspaikan perusteella. Tällöin tutkat jaetaan mono-, bi-ja 

multistaatisiin sovelluksiin. Monostaattisella (yksipaikkatutka) tarkoitetaan tutkaa, 

jonka vastaanotin ja lähetin on sijoitettu samaan laitteistotilaan, vaikka ne 

käyttäisivätkin eri antenneja. [14.]
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2.7 TUTKAN RAKENNEOSAT

Tutkaa voidaan tekniikkansa osalta pitää koko taistelukentän monimutkaisimpana 

laitteena. Vaikka tutka on suuri, monimutkainen ja kallis jäijestelmä, sen voidaan 

ajatella koostuvan radiotekniikan peruslohkoista. Tutkassa nämä pienet lohkot on 

integroitu yhdeksi saumattomasti toimivaksi kokonaisuudeksi. [15.]

Tutkan osat

Kääntö-
mekanis:

Kaikupulsst
LV* ^ — Suoja-
kytkin pihi

Sekoitin Välitaajuus- 
vahvistin I

Ilmaisin yi*\

Tuloaika

*. Etäisyys- 
mittaus

Nävnö-
laite

Kuva 5. Pulssitutkan yksinkertainen rakenne ja toiminnot eri yksiköiden välillä 

[15].

2.8 PULSSITUTKAN LOHKOKAAVIO

Työssäni käsittelen vain perustutkatekniikkaa yleisellä tasolla, joten en selvitä 

yksityiskohtaisemmin eri yksiköiden toimintaa (Kuva 5). Lohkokaaviotasolla 

tutka sisältää lähettimen, vastaanottimen, LV-kytkimen (lähetys-vastaanotto- 

vaihtokytkin), antennin, ilmaisimen, näyttölaitteen ja ajastimen. Ajastin toimii 

koko tutkajäijestelmän ohjaavana osana ja generoi tutkajäijestelmän liipaisusig- 

naalit. Liipaisusignaalit käynnistävät sekä tutkan lähettimen että etäisyyden
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mittausjäijestelmän. Tavallisesti ajastimen lähettämien liipaisupulssien väliaika 

voidaan ohjelmoida tai muodostaa satunnaisesti eri pituisiksi, jolloin on kyse 

pulssintoistotaajuuden harituksesta. Pulssitutka on suunniteltu toimimaan 

vuorotellen lähettimenä ja vastaanottimena. [15.]

Suurimman osan ajastaan tutka ottaa vastaa lähettämäänsä eri kohteista sironnutta 

signaalia. Tutkan lähettämä pulssin pituus määrää tutkan etäisyyssuunnan 

erottelutarkkuuden ja pulssin toistotaajuus määrää tutkajäijestelmän maksimimit- 

tausetäisyyden. Tutkan erottelukykyä voidaan parantaa esimerkiksi pulssikom- 

pressiolla. Silloin vastaanotossa käytetään sovitettua suodinta ja pulssin 

kompressiosuhde määrää erottelukyvyn. Vastaanotettu signaali siirtyy antennin ja 

LV-kytkimen kautta vastaanottimelle. Antennin kääntömekanismi antaa suunta- 

tiedon näyttölaitteelle ja vastaanottimen signaalin käsittelyn jälkeen signaali 

ilmaistaan näyttölaitteella. [15.]

2.8.1 Lähetin

Oletetaan esimerkkitutkan mikroaaltolähteeksi kulkuaaltovahvistin eli TWT 

(Travelling Wave Tube). Tässä tapauksessa pulssigeneraattori synnyttää korkea- 

jännitteisen ja halutun pituisen pulssin tutkan lähettimeen, joka synnyttää 

suuritehoisen tutkapulssin. Värähtelevien resonaattorien avulla lähetin saadaan 

värähtelemään halutulla taajuudella. Sen jälkeen halutun taajuinen ja tehoinen 

suurtaajuuspulssi ohjataan LV-kytkimen kautta antenniin. Antenni muodostaa 

lähetettäessä halutun muotoisen keilakuvion. [15.]

LV-kytkin on yleisesti kolmiporttinen, aaltoputken kaltainen komponentti, joka 

päästää sisään tulleen signaalin ainoastaan sisääntuloportin vasemmanpuoleiseen 

ulostuloon. Näin lähetetty tai vastaanotettu signaali voidaan johtaa haluttuun 

aaltoputkeen ja sitä pitkin haluttuun lohkoon. Täten lähettimestä tuleva tutkapulssi 

johdetaan antenniin ja antennin vastaanottama kaikupulssi johdetaan vastaanotti

meen. Vaikka LV-kytkimen vaimennus on suuri, se ei yksinään riitä eristämään
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useiden kilowatti en lähetyspulssia herkästä vastaanottimesta, joka on suunniteltu 

ilmaisemaan nano-pikowattiluokan signaaleita. Sen tähden LV-kytkimessä on 

usein suojapiiri, joka estää lähetyspulssin vuotamisen vastaanottimeen. Näiden 

suojapiirien toimintaa tarkkaillaan koko ajan erillisillä mittauksilla ja näin 

varmistetaan tutkajäijestelmän toiminta sekä estetään herkän vastaanottimen 

rikkoutuminen. [9, 15.]

2.8.2 Signaalin vastaanotto

Antennin sieppaama kaikupulssi johdetaan LV-kytkimen kautta vastaanottimeen, 

joka ilmaisee maalin olemassaolon. Vastaanottimen etupää koostuu sekoittimesta 

ja paikallisoskillaattorista. Usein ennen sekoitinta edeltää suurtaajuusvahvistin. 

Sekoittimessa vastaanotetun kaikupulssin ja paikallisoskillaattorin taajuuksien 

erotuksena syntyy välitaajuus (Intermediate Frequency). AFC:n (Automatic 

Frequency Control) avulla sekoittimen jälkeinen välitaajuus pidetään vakiona. 

Paikallisoskillaattorin taajuutta muutetaan sopivasti, jolloin esimerkiksi hyppivä- 

taajuisen lähetteen ja paikallisoskillaattorin taajuuksien sekoittimessa synnyttämä 

välitaajuus pysyy aina samana lähetystaajuudesta riippumatta. Sekoitin yksikkö 

on vastaanottimessa syntyvän tutkamittausta häiritsevän kohinan suurin aiheuttaja. 

Signaalin ilmaisu voi estyä kokonaan, jos häiritsevä kohinataso nousee liian 

korkeaksi. [9.]

Vastaanottimen välitaajuusvahvistin sisältää välitaajuuteen optimoidun kapea

kaistaisen kaistanpäästösuodattimen, jonka tarkoituksena on rajoittaa muiden kuin 

halutulla välitaajuuskaistalla olevien signaalien pääsy ilmaisimeen. 

Välitaajuusvahvistimen ja kaistanpäästösuodattimen tarkoituksena on parantaa 

vastaanottimen selektiivisyyttä. Selektiivisyyden parantaminen vaatii sovitettua, 

kiinteällä taajuudella toimivaa vahvistinta ja sovitettua suodatinta, joiden käyttö 

ennen sekoitinta olisi mahdotonta, varsinkin hyppivä taajuista lähetettä käyttävissä 

tutkissa.
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Tutkan vastaanotin välittää etäisyyden mittauslaitteelle tutkakaiun tuloajan, jonka 

perusteella maalin etäisyys lasketaan. Tämän jälkeen antennin kääntömekanismis- 

ta saatu tieto kaiun tulosuunnasta välitetään näyttölaitteeseen, jossa suuntatieto 

sekä etäisyystieto muutetaan maalin sijainniksi. Vastaanottimen ilmaisin 

demoduloi kaikupulssin välitaajuudesta. Tämän jälkeen pelkkä pulssi vahvistetaan 

video vahvistimella ja välitetään näyttölaitteelle. Tutkan yksinkertaistetussa 

kuvassa (Kuva 5) näyttöyksikkö on PPI-tyyppinen (Pian Position Indicator). 

Näyttö on tavallisesti toteutettu siten, että tutkan (antenni) paikka on kuvaruudun 

keskellä ja aika-akseli liikkuu antennin pyörimisnopeudella karttapohjan päällä. 

Havaitut maalit esitetään pisteinä näytöllä tulosuunnan ja etäisyyden funktiona.

[8, 9.]

Nykyaikaisen tutkan vastaanotin käsittää hyvin paljon tietotekniikka ja toiminnot 

tapahtuvat eri tietokoneohjelmien avulla. Ilmaisun jälkeen signaali muutetaan 

A/D-muuntimen avulla digitaaliseen muotoon ja signaalin käsittely tapahtuu 

pelkästään tietokoneohjelmien avulla. Signaalin käsittely vaatii tietokoneelta 

paljon laskentakapasiteettia ja tulokset on saatettava heti tutkajäijestelmän 

käyttöön. Tietoverkkojen avulla digitaalisessa muodossa oleva tutkasignaali 

voidaan lähettää eteenpäin ja kerätä yhteen tietokoneeseen näytettäväksi. 

Operaattorilla on näytöllä monen eri tutkan maalitiedot. [11.]

2.9 TUTKAN SUORITUSKYKYYN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Tutkan suorituskykyyn arvioitaessa ja laskettaessa erilaiset häviöt tutkan sekä 

elektronisissa komponenteissa että mekaanisissa osissa vaikuttavat oleellisesti 

lopputulokseen. Jotta tutkan suoristuskyky voitaisiin arvioida laskennallisiin 

arvioihin perustuen, muun muassa ilmaston vaikutus tulee huomioida radioaallon 

etenemiseen. Varsinaisesti suoristuskykyyn vaikuttavat häviöt voidaan jakaa 

kahteen kategoriaan: jäijestelmä-ja etenemishäviöihin. Joka tapauksessa 

molemmissa kategorioissa olevien kaikkien häviöiden arvioiminen ja 

huomioiminen saattaa olla useimmissa tapauksissa aivan tarpeetonta, mutta jopa 

myös mahdotonta. [9.]
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2.9.1 Etenemishäviöt

Etenemishäviöihin kuuluu kaikki ilmaston kaasujen ja epäpuhtauksien sekä 

maastosta aiheutuvien monitie-etenemisten aiheuttamat signaalin vaimenemiset 

ennen kaikujen vastaanottoa. Sateen, sumun ja pilvien aiheuttama vaimennus on 

useimmiten suoraan verrannollinen vesihöyryn tai veden määrään. Sateen 

aiheuttama vaimennus johtuu absorptiosta ja sironnasta. Absorptiossa osa 

radioaallon energiasta absorboituu vesipisaroiden muodostamaan dielektriseen 

väliaineeseen. [3.]

Sade on merkittävä radioaallon valmentaja noin 10 GHz taajuuksista alkaen. 

Sadepisarat ovat muodoltaan litistyneitä, jolloin vertikaalisesti polarisoitunut aalto 

vaimenee vähemmän kuin horisontaalisesti polarisoitunut. Tämä muuttaa 

radioaallon polarisaatiota. Vesipisaroiden koko vaihtelee millimetrin osista 

kymmeniin millimetreihin, joten radio-ja mikroaaltojen sironta noudattaa 

Rayleigh-sirontaa. [ 1. ]

Vaimennus dB/km

0 10 20 30 40

35 GHz

30 GHz

25 GHz

20 GHz

15 GHz

10 GHz 
5 GHz

Sademaara R mm/hr

Kuva 6. Radioaallon vaimennus (dB/km) sademäärän R (mm/h) funktiona eri 

taajuuksilla [15].
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Edellä olevasta kuvasta 6 nähdään, että sateen merkitys on erittäin pitkän 

kantaman sovelluksia lukuun ottamatta otettava huomioon vasta 10-15 GHz 

taajuuksista alkaen. Etenemishäviöihin lasketaan myös vastaanotettavan kaiun 

pulssikohtainen amplitudi variaatio (skintilaatio), joka syntyy liikkuvan maalin 

valaisun aikana, jolloin maalin tutkapoikkipinta vaihtelee aiheuttaen kaikuun 

amplitudimuutoksia, joiden suuruus voi olla jopa 3-15 dB. Maalin häilyntä 

aiheuttaa myös etenemisvaimennusta, joka kuitenkin huomioidaan useimmiten 

signaali-kohinasuhdetta kasvattamalla Swerling-mallien avulla.

2.9.2 Järjestelmähäviöt

Jäijestelmähäviöt muodostuvat pääasiassa tutkan erilaisten komponenttien kuten 

radomin (sääsuoja), antennin ja siirtolinjojen epäsovituksista, jotka aiheuttavat 

vaimennusta vastaanotettavaan kaikuun. Mikäli tutkan suorituskykyä laskettaessa 

kaikkia jäijestelmähäviöitä ei tunneta riittävällä tarkkuudella tai ei ole ilmoitettu 

niitä, voidaan ne arvioida erillisen taulukon mukaisilla nyrkkisäännöillä.

Tutkanyhtälön yhteydessä esitettyjen lähinnä tutkan maksimikantamaan liittyvien 

parametrien lisäksi tutkan toimintaan vaikuttaa useita muita parametreja, joilla on 

keskeinen merkitys maalin havaitsemisessa ja paikantamisessa. [9.]

2.10 TUTKAN TOIMINTAAN VAIKUTTAVAT PARAMETRIT

Tutkan teoreettiseen suorituskykyyn vaikuttavia parametrit ovat esimerkiksi 

lähetteen taajuus, pulssinpituus, pulssintoistotaajuus, antennin keilanleveys, 

maalin tutkapoikkipinta-ala, pulssisuhde ja pulssikompressiosuhde. Nämä ovat 

sidoksissa toisiinsa; esimerkiksi pulssinpituus vaikuttaa etäisyysresoluutioon, 

kohinakaistanleveyteen ja lyhimpään mittausetäisyyteen. Teoriaosuudessa pyrin 

keskittymään tutkan perusparametreihin eli lähinnä tutkayhtälöön, ja mitkä 

vaikutukset tutkapoikkipinnan suuruudella on signaalin ilmaisuun.
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2.11 TUTKA YHTÄLÖ

Tutkayhtälön avulla saadaan tietoa siitä, kuinka paljon kohde sirottaa tehoa 

takaisin tutkan suuntaan (Kuva 7). Tutkayhtälön eri parametrien avulla voidaan 

myös arvioida tutkan suorituskykyä. Perusmuodossaan yhtälö on varsin epätarkka, 

sillä siinä oletetaan, että maali on pistemäinen ja tutkan keilan keskiakselilla. 

Mitään häviötekijöitäkään ei ole huomioitu.

Tutkayhtälöstä saa kuitenkin karkean arvion eri tekijöiden vaikutusten suhteesta ja 

haluttaessa yhtälöä voidaan tarkentaa erilaisilla muuttujilla, esim. ottamalla 

kohina huomioon. Tutkan antenni on yleensä suuntaa va, jolloin sillä on vahvistus 

Gt. Kun tähän antenniin tuodaan lähetysteho Pt, säteilee antennin pääkeilan 

suuntaan tehon, joka etenee palloaaltona. Tämä teho aiheuttaa etäisyydellä R 

olevan kohteen kohdalla tehotiheyden

S = Kaava 2.4
4л R2

josta kohde sieppaa tutkapoikkipintaansa a vastaavan osan. [9.] Siepatun tehon 

kohde ajatellaan sirottavan signaalin saman suuruisesti, siis isotrooppisesti 

kaikkialle avaruuteen. Tällöin antenniin palaavan aallon tehotiheys on kaavamuo

dossa:

S, = ^L.—-— Kaava 2.5
4л R2 4л R2

Tutkan antenni sieppaa paluuaallosta sieppauspintaansa

A = ОТ Kaava 2 6
4л

vastaavan tehon. [9.] Jos vastaanottoantenni on sama kuin lähetysantenni on Gr = 

Gt= G, jolloin vastaanotetuksi tehoksi saadaan
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p P.G t q t G A.2 = P,G2?i2g 
4 л R2 4л R2 4л (4л)3 R4

Kaava 2.7

Kun tutkayhtälöä hieman muokataan, saadaan se muotoon

R=4 'P,G2?t2q
(4л)3 Pr

[m], Kaava 2.8

josta saadaan tutkan kantama R. [9.] Tutkapoikkipinnan kannalta yhtälön tekee 

mielenkiintoiseksi yhteys R cc \[a . Tämän mukaan haluttaessa vähentää 

lentokoneen havainnointietäisyys N:teen osaan täytyy tutkapoikkipinnan 

pienentyä noin neljänteen osaan. Esimerkiksi, jos halutaan puolittaa koneen 

havainnointietäisyys, täytyy koneen tutkapoikkipinnan pienentyä 1/16 osaan 

alkuperäisestä. [15.]

Kuva 7. Tutkayhtälön keskeiset parametrit [15].

2.11.1 Tutkan ilmaisuteoria

Tutkan mahdollisuus ilmaista signaali voidaan vielä jakaa ainakin yhteen osa- 

alueeseen, tutkan ilmaisuteoriaan. Tutkayhtälössä oleva pienin ilmaistava signaali 

määrittää tutkan kykyyn ilmaista jonkin suuruinen signaali. Kysymyksessä on 

ilmaisuun riittävä signaali-kohinasuhde. Kyseiseen arvoon vaikuttaa mm. 

ilmaisutodennäköisyys ja virheilmaisutodennäköisyys.
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Tutkan ilmaisuun vaikuttaa siis moni tekijä ja päätöksen tekee tutkajärjestelmän 

automatiikka. Näin myös maalikaiun tilastollinen luonne vaikuttaa maalikaikujen 

käsittelyyn ja ilmaisuun. Kaikki yhdessä niin tutkayhtälön parametrit, jäijestelmän 

ilmaisu-ja virheilmaisutodennäköisyys sekä vallitsevat sääolosuhteet vaikuttavat, 

pystyykö tutkajäijestelmä kyseisellä kerralla ilmaisemaan maalikaikua. Tutkan 

käyttäjä pystyy jossakin määrin vaikuttamaan, haluaako hän alentaa tai nostaa 

tutkan ilmaisukynnystä. Ilmaisukynnyksen alentaminen aiheuttaa virheilmaisuja 

eli näytöllä näkyvä kaikupiste ei oikeasti ole maalikaiku. Nämä ovat omiaan 

monimutkaistamaan ja mahdollisesti heikentämään tutkajärjestelmän kykyä 

ilmaista oikeita maalikaikuja näytöllä. [9.]

2.12 HÄILYNTÄ

Tutkan kantama riippuu maalin tutkapoikkipinta-alasta. Tutkapoikkipinta-ala 

muuttuu sekä hitaasti maalin valaisukulman muuttuessa että nopeasti eri puolilta 

maalia heijastuneiden ja sironneiden aaltokomponenttien interferoidessa 

keskenään. Tätä tutkapoikkipinta-alan muutosta kutsutaan häilynnäksi. Maalin 

häilyntä on monimutkainen prosessi, jota on vaikea mallintaa. Siihen on kuitenkin 

kehitetty ns. Swerling-mallit (Kuva 7).

Swerling 0 on häilymätön maali. Swerling 1 ja 2 ovat useista riippumattomista 

saman suuruisista satunnaissirottajista koostuvia maaleja. Malli 1 soveltuu hitaan 

häilynnän mallintamiseen, esimerkiksi suurten suihkukoneiden mallintamiseen 

silloin, kun pulssintoistotaajuus ja antennin pyörimisnopeus ovat riittävän suuria. 

Malli 2 soveltuu nopeasti häilyvien maalien mallintamiseen, erityisesti 

potkurikoneiden mallinnukseen, kun antennin pyörimisnopeus ja PRF ovat 

riittävän pieniä. Swerling 3 ja 4 malleissa on yksi dominoiva sirottaja ja useita 

pienempiä. Malli 3 soveltuu hitaaseen ja 4 nopeaan häilyntään. Malleja 3 ja 4 

voidaan soveltaa sylinterimäisten maalien, esim. ohjusten mallintamiseen. 

Häilynnän vaikutus tutkapoikkipinta-alaan ja havaitsemistodennäköisyyteen 

voidaan huomioida laskennallisesti lisäämällä vaadittua signaalikohinasuhdetta. 

Tarvittava lisäys nähdään kuvasta 8. [9, 15.]
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Swerlir g 1 з 2

Swt rima 3

0.9 0,95 0,99 р0,2 0,30.05 O.l

Kuva 8. Kohteen häilynnän huomioon ottamiseen tarvittava lisä signaali- 

kohinasuhteeseen eri häilyntämalleissa havaitsemistodennäköisyyden funktiona

[9].

Työssä ei arvioida kohteen häilyntää, koska kohde pyörii mitattaessa samalla 

nopeudella ja samassa kulmassa. Näin mitattavan kohteen kulma ei muutu ja 

ainoastaan kohteen eri sirottajat tulevat näkyviin mittaustuloksissa.

2.13 VÄLKE

Tutkan säteilemä teho heijastuu ja siroaa maalien lisäksi myös muista kohteista, 

mikä aiheuttaa tutkan ilmaisussa väikettä (clutter). Väike syntyy, kun tutkan 

mittauksen kannalta ei-toivotuista kohteista heijastuva kaiku ilmaistaan. Mitä 

korkeampaa taajuutta käytetään, sitä pienemmät kohteet synnyttävät väikettä. 

Väike voidaan jakaa karkeasti ottaen pinta väikkeeseen (surface dutter) ja 

tilavuusvälkkeeseen (volume dutter). Pintavälkettä syntyy maan- ja merenpinnan 

heijastuksista ja kasvillisuudesta. Tilavuusvälke syntyy sade-ja pilviheijastuksista 

sekä esimerkiksi lintu-ja hyönteisparvista. Väikkeen intensiteetti vaihtelee
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tilastollisesti heijastavan tai sirottavan pinnan ominaisuuksien, heijastusgeometri- 

an, säätilan yms. seikkojen vuoksi. [9.]

Erilaisilla tutkatoimintaympäristöä mallintavia välkeympäristö simulaattoreilla 

voidaan luoda keinotekoisesti haluttu välkeympäristö. Ohjelmien toiminta 

perustuu matemaattisiin laskentamalleihin. Määrätyn todennäköisyyden ja 

keskiarvon mukaan luodaan esimerkiksi meri väikettä kuvaa malli. Näin tutkan 

signaalin prosessoinnissa jää aikaa enempi käsitellä kohteesta tulevaa kaikusig- 

naali, koska merivälke malli on jo tietokoneen muistissa valmiina. Kun tietokone 

tekee ”päätöksi”, kasvaa riski tehdä virhearvioita. Tämä voi koitua valvovan 

tutkasensorin kohtaloksi, jos häirinnällä pystytään harhauttamaan tutkajäijestel- 

mää, eikä kohde näy tutkan näytöllä.

2.13.1 Pintavälke

Pintavälkkeen mallintaminen ja huomioiminen sensorin suunnittelussa ja 

suorituskyvyn arvioinnissa huomattavasti hankalampaa tilavuusvälkkeen 

vaikutusta hankalampaa sen satunnaisen luonteen vuoksi. Esimerkiksi merivälk- 

keen syntyyn vaikuttaa eniten aaltojen korkeus ja nopeus, kun taas pintavälkkeen 

voimakkuus riippuu maaperän rakenteesta, pinnanmuodosta, kasvipeitteestä ja 

säästä (erityisesti tuulesta, joka heiluttaa kasvillisuutta). Väikkeen voimakkuus 

vaihtelee myös vuodenajan funktiona, maaperän ja kasvillisuuden kosteuserojen 

vuoksi. [9.]

2.13.2 Tilavuusvälke

Tilavuusvälkkeen muodostumiseen vaikuttavat ilmakehän epäpuhtaudet ja 

erilaiset sääilmiöt, kuten vesi-, lumi-ja raesade sekä pilvet, sumuja voimakkaat 

ilmanpyörteet. Myös suuret lintu-ja hyönteisparvet sekä tuulen mukana lentävät 

roskat synnyttävät väikettä. Väikkeen vaikutusta voidaan vähentää sen maalista
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eroavien doppler- tai polarisaatio-ominaisuuksien perusteella sekä integroimalla 

pulsseja. Sateen synnyttämää väikettä voidaan yrittää poistaa ympyräpolarisäätiöl

lä, koska sadepisaroista heijastuneen säteilyn kiertosuunta muuttuu, jolloin 

vastaanottoantennin ristipolarisaatiovaimennus estää vastakkaisen polarisaation 

kytkeytymisen. Tilavuusvälkkeen mallintaminen on huomattavasti vaikeampaa 

kuin pinta väikkeen, koska ilman epäpuhtaudet edustaa paljon heterogeenisempaa 

ympäristöä. [9.]

32



3 HÄIVETEKNOLOGIA

Kohteen havainnoinnin vaikeuttamiseksi käytettäviä menetelmiä kutsutaan 

häivetekniikaksi. Vaikka puhekielessä häivetekniikalla usein tarkoitetaan tutka- 

signaaleilta piiloutumista, häivetekniikka kattaa kaikki kohteen havainnointiin 

vaikuttavat tekniikat, kuten visuaalisen-, ääni-, IP-, laser-, magneettisen-, RF- 

havainnoinnin ym. havainnointitekniikat. Häivetekniikkaa voidaankin pitää eräänä 

elektronisen sodankäynnin osa-alueena. Englanninkielisessä kirjallisuudessa 

häivetekniikkaa kutsutaan LowObservables-teknologiaksi (LO-teknologia), eli 

matalamman havaittavuuden teknologiaksi. [6, 17.]

The Military Critical Technology -listaan on koottu joitakin sotilaskäyttöön 

tarkoitettujen laitteiden häiveteknisten ominaisuuksien suositeltuja arvoja. 

Äärimmilleen vietyä häivetekniikkaa kutsutaan VeryLowObservable-teknolo- 

giaksi eli Stealth-teknologiaksi. Tällöin oletetaan, että kohde on ”näkymätön” 

tavanomaisille sensoreille. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi 

Stealth-lentokone pääsee niin lähelle toimintakohdetta, että kohteen tutkasensori 

ei havaitse lentokonetta, eikä ehdi suorittaa vastatoimenpiteitä ennen Stealth- 

lentokoneen havaitsemista. Stealth-lentokoneen kannalta katsottuna voi 

parhaimmassa tapauksessa lentokone jäädä tutkasensorilta havaitsematta lainkaan. 

[12, 17.]

3.1 KOHTEEN HÄIVETEKNISIÄ OMINAISUUKSIA

Häiveteknisiä ominaisuuksia voidaan käyttää miltei kaikkiin sotilaallisiin 

sovellutuksiin. Esimerkiksi lentokoneisiin, laivoihin, sukellusveneisiin, panssari- 

vaunuihin sekä miehistönkuljetusvaunuihin ja muihin kohteisiin, mitkä halutaan 

suojata joltakin valvovalta sensorilta. On selvää, että sensoritekniikan kehittyessä 

myös häiveteknisten ominaisuuksien huomioiminen tulee yhä tärkeämmäksi 

kaikilla sodankäynnin alueilla. Esim. lentokoneeseen asennettavalla SAR-tutkalla 

(SAR, Synthetic Aperture Radar, kuvaavat tutkat) saadaan paikallaan olevista 

kohteista kuva n. 0,3 m:n resoluutiolla ja liikkuvista kohteista 1-3 m:n resoluutiol

la, jolloin esim. maakohteiden naamionti asettaa uudenlaisia haasteita. Pitkän
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kantamansa ja säänkestoisuuden johdosta tärkein kaukovalvontavälinen tänä 

päivänä on tutka. [2.]

Tutkasignaalit pääsevät etenemään ilmassa miltei esteettä, joten tästä syystä tutka 

soveltuu eritoten ilma-ja merivalvontaan. Häiveteknisiä ominaisuuksia 

käytetäänkin eniten juuri laivoissa ja lentokoneissa. Lentokoneissa häivetekniikan 

hyväksikäyttö on kehittyneintä ja toisaalta ongelmallisinta, sillä häivetekniset 

ratkaisut ja lento-ominaisuudet eivät kulje välttämättä käsi kädessä. Häivetekniset 

ratkaisut ovatkin useimmiten kompromissejä koneen toimivuuden ja havaittavuu

den välillä. [6]

3.2 TUTKALTA SUOJAUTUMINEN

Koska tutkan kantama on ylivertainen muihin sensoreihin verrattuna, tärkemmäk- 

si häivetekniseksi ominaisuudeksi nousee tutkalta suojautuminen eli tutkan 

lähettämän sähkömagneettisen säteilyn paluuheijastusten minimointi kohteesta. 

Käytännössä tämä tarkoittaa kohteen tutkapoikkipinnan (RCS, Radar Cross 

Section) pienentämistä muotoilun ja RAM-materiaalien (Radar Absorbent 

Material) tai RAS-rakenteiden (Radar Absorbent Structure) avulla. [2.]

Seuraava esimerkki havainnollistaa tutkapoikkipinnan merkitystä 

taistelutilanteessa. Oletetaan, että kaksi samanlaisilla tutkilla varustettua konetta 

kohtaavat samassa kulmassa, eli tutkien näkemät tutkapoikkipinnat ovat suorassa 

suhteessa toisiinsa. Oletetaan, että kyseisillä tutkilla havaitsee vallitsevissa 

olosuhteissa 3 m2, 5 dBsm:n (eli 5 desibeliä verrattuna neliömetriin) kohteen 100 

km:n etäisyydeltä. Kone A on perinteinen hävittäjä, jonka tutkapoikkipinta on n. 5 

dB sm. Koneen В tutkapoikkipintaa on pienennetty 12 dB koneen A 

tutkapoikkipinnasta, eli koneen В tutkapoikkipinta on suhteessa 1/16 koneen A 

tutkapoikkipinnasta. Tällöin tutkayhtälön mukaan kone В havaitsee koneen A 100 

km:n etäisyydeltä, mutta kone A havaitsee koneen В vasta 50 km:n etäisyydeltä.
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Jos molempien koneiden nopeus on 1000 km/h ja ne lähestyvät toisiaan suoraan 

keulan suunnasta, on koneen В lentäjällä 90 sekuntia aikaa reagoida ennen 

havaituksi tulemista. Jos kyseisiä koneita kohti ammutaan tutkaohjuksilla on 

ohjuksen 12 dB:n verran hankalampi lukkiutua koneeseen В kuin koneeseen A. 

Jos koneet yrittävät harhauttaa ohjusta silpulla (aiheuttaa suuren herätteen 

tutkalla), tarvitsee kone A vain 1/16:n siitä silppumäärästä mitä kone A, jotta 

silpulla olisi sama vaikutus. Käytössä olevien Stealth-lentokoneiden tutkapoikki- 

pinnat ovat vaijeltuja salaisuuksia, mutta esim. F-l 17A Stealth-hävittäjän 

tutkapoikkipinnan arvellaan olevan n. -40 - -30 dBsm, riippuen suuresti mm. 

tarkastelukulmasta, tutkan taajuudesta ja muista muuttujista. Edellisen esimerkin 

mukaisessa tilanteessa havaitsisi kone A omalla tutkallaan stealth koneen vasta n. 

12,5 kilometrin etäisyydeltä. [4, 9, 15.]

Tämän esimerkin valossa on ymmärrettävää, miksi nykyaikaisen hävittäjän 

suunnittelussa tutkapoikkipinnan minimoiminen on keskeinen asia. Kehittyvä 

Stealth-teknologia pakottaa kehittämään uusia vastamenetelmiä Stealth-koneiden 

havaitsemiseksi ja torjumiseksi.

Sähkömagneettisten aaltojen käyttäytymiseen liittyvä teoria perustuu pitkälti 

Maxwellin yhtälöihin, jotka James Clark Maxwell kehitti vuosina 1855-1865 [5]. 

Toki tätä ennen oli myös tutkittu aihetta, mutta Maxwell oli ensimmäinen, joka 

muotoili teorian matemaattiseen muotoon. Kun Maxwellin yhtälöihin liitetään 

väliaineyhtälöt ja rajapintaehdot, saadaan miltei kaikki sähkömagneettiset ilmiöt 

esitettyä matemaattisesti. Toisin sanoen teoria suunnitella Stealth-koneita on ollut 

kaikkien saatavilla jo yli 140 vuotta. Radioaaltojen siroaminen on kuitenkin 

monimutkainen prosessi, jonka matemaattinen mallintaminen vaatii raskaita 

laskutoimituksia. Pienen tutkapoikkipinnan omaavien koneiden suunnittelu onkin 

perustunut 70-luvulle asti ’’peukalosääntöihin” ja mittauksiin, jotka suoritettiin 

”erehdys ja yritys ” -periaatteella rakennettuina pienoismalleilla [6].

Esim. F-l 17A koneen suunnittelu aloitettiin vuonna 1975 (Have Blue - 

prototyyppi), jolloin tehokkaita tietokoneita ei vielä ollut käytössä. F-l 17A 

muodostuukin tiettyyn kulmiin asennetuista levypinnoista, sillä tällaisen rakenteen 

sirontaominaisuuksien mallintaminen on helpompaa kuin pyöreiden muotojen.
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Viime vuosina tietokoneiden laskentanopeuksien huima kehitys on kuitenkin 

mahdollistanut matemaattiset simulaatiot, joiden avulla kohteen sirontaominai- 

suuksia voidaan paremmin ymmärtää. Laskentaominaisuuksien parantumisesta 

huolimatta tänäkään päivänä stealth konetta ei suunnitella ilman täysimittaisilla 

malleilla tehtäviä tutkapoikkipinnan mittauksia. [10.], (17.) Mahdollisesti koneet 

voidaan mitata aina, jos on syytä epäillä esimerkiksi RAM-materiaalien 

irtoamista.

3.3 KOHTEEN MUOTOILU

Muotoilu pienentää tutkakaikupintaa uhkasuunnassa. Kaikkiin suuntiin nähden ei 

näin kuitenkaan voida tehdä. Esimerkiksi metallinen F-l 17 lentokone antaa 

voimakkaan kaiun suoraan ylhäältä päin (Kuva 9). Siksi on tarkkaan harkittava, 

mitkä ovat ne painopistesuunnat, joissa kaikupinta halutaan pieneksi. [6.]

Kohteen geometrisella muotoilulla voidaan yleensä vaikuttaa vain tietystä 

suunnasta valaisevaa tutkaa vastaan. Mikäli yhden dominoivan sirottajan vaikutus 

saadaan minimoitua, saattaa aiemmin merkityksettömän sirottajan vaikutus taas 

nousta huomattavaksi. Muotoilu ei ole kovin tehokas vastakeino matalilla 

taajuuksilla kuten radiotaajuudet (VHF), koska koneen runko alkaa resonoida 

suuremmilla aallonpituuksilla, eli toisin sanoen se alkaa toimimaan antennina.
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Kuva 9. Stealth-hävittäjä F-l 17 on muotoiltu sirottamaan alaviistosta tulevia 

signaaleja (18).

3.4 RAM (Radar Absorbing Materials) -MATERIAALI

Vaikka oikealla muotoilulla voidaan saavuttaa huomattavan pieniä 

tutkapoikkipintoja, ei pelkällä muotoilulla aina saavuteta haluttuja tuloksia. 

Tutkapoikkipinta-alaa vähennettäessä muotoiluun liitetäänkin miltei 

poikkeuksetta RAM-materiaalien eli TEM-aaltoja absorboivien materiaalien 

käyttö. Itse asiassa RAM-materiaaleja käytettiin jo ennen kuin muotoilun 

vaikutukset tutkapoikkipintaan alkoivat selvitä. Esim. saksalaiset päällystivät 

toisen maailmansodan aikana sukellusveneidensä torneja RAM-materiaaleilla 

vähentääkseen torneista tapahtuvia tutkaheijastuksia. Jos RAM-materiaali ei ole 

kohteen pinnalle asennettava ”erillinen” kerros, vaan absorptio-ominaisuudet on 

otettu huomioon koko kappaleen rakenteessa, puhutaan RAS-rakenteista (Radar 

Absorbing Structure). Tällainen RAS-rakenne voi olla esim. 

komposiittimateriaaleista valmistettu lentokoneen siipi, johon on lisätty TEM- 

aaltoja absorboivia materiaaleja. [10.]
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Jotta RAM toimisi tutkaheijastuksia vähentävästi, sillä tulee olla kaksi 

ominaisuutta. Ensiksikin sen tulee päästää tuleva TEM-aalto sisäänsä rajapinnan 

läpi ja toiseksi sen tulee vaimentaa sisälleen päässyttä TEM-aaltoa mahdollisim

man tehokkaasti. Absorboiva materiaalin toiminta perustuu joko tutkan signaalin 

magneettisen tai sähköiseen kumoamiseen. Ensimmäinen magneettikentän energia 

muutetaan lämmöksi ja jälkimmäisessä lähtevä sähkökentä kumotaan interferen- 

sin avulla. [17.]

Jotta RAM-materiaalista olisi käytännön hyötyä, sen tulisi olla mahdollisimman 

laajakaistainen, eli sen vaimennuksen tulisi toimia tehokkaasti mahdollisimman 

monella taajuudella. Ideaalinen RAM-materiaali olisi lisäksi kevyttä, kestävää, 

helposti käsiteltävää, halpaa, kestäisi suuria lämpötilanvaihteluita jne. On selvää, 

että käytännössä RAM-materiaalit ovat kompromisseja haluttujen ominaisuuksien 

välillä.

absorptio-
materiaali

pinnoitteesta
heijastunut

metallipinnasta
heijastunut

metallipinta

Kuva 10. RAM-materiaali vaimentaa sironnutta sähkömagneettista signaalia.
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Kuvassa 10 materiaalin toiminta perustuu tuhoavaan interferenssiin. Siinä puolet 

signaalista heijastuu materiaalin pinnasta ja toinen puoli metallipinnasta. 

Heijastuneet aallot kumoutuvat RAM-materiaalin pinnalla. [9.]

Tietylle kapealle taajuuskaistalle viritetyt RAM-materiaalit voidaan tehdä melko 

ohuiksi, mutta lentokoneen päällystäminen tällaisella materiaalilla ei ole järkevää, 

sillä haluttu taajuussuoja saataisiin vain tietyillä taajuuksilla toimivilta 

valvontalaitteilta. Kun ajatellaan lentokoneen eri osien asettamia paino-, lujuus-, 

lämmönkestoisuus- ym. ominaisuuksia on selvää, että tehokkaiden RAM- 

materiaalien käyttö lentokoneissa ei ole ongelmatonta. Vaikka lentokoneissa 

käytetyt RAM-materiaalit ovat tarkoin vaijeltuja salaisuuksia, on RAM- 

materiaalien kaupallinen tarjonta melko runsasta. Kaupallisesti saatavilla olevien 

tuotteiden integrointi toimivaksi kokonaisuudeksi on kuitenkin usein hankalaa. 

[10.]

Kuten edellä totesin, muotoilulla voi saavuttaa tietyn minimiarvon tutkapoikki- 

pinnalle. Kun tutkapoikkipintaa halutaan tästä vielä parantaa, jää ainoaksi 

vaihtoehdoksi RAM ja RAS. Entistä kevyempien, tehokkaampien, laajakaistai

sempien ja kestävämpien RAM-materiaalien kehitystyö on tällä hetkellä ehkä 

tärkein häivetekniikan osa-alue. Myös jo käytössä olevien lentokoneiden 

tutkapoikkipintoja pyritään vähentämään. Koska tällöin ei voida tehdä kovin 

suuria rakenteellisia muutoksia, jäävät RAM-materiaalit miltei ainoaksi 

vaihtoehdoksi. [10.]

3.5 TUTKAPOIKKIPINTA

Jotta tutkalla mitattava kohde näkyisi tutkassa, sen täytyy heijastaa tai absorboida 

tutkasäteilyä ympäristöstä poikkeavasti. Kohteen kykyä heijastaa tutkasäteilyä 

kuvataan tutkakaikupinnalla (engl. Radar Cross Section, RCS). Tutkakaikupinta 

(yksikkö m2) ilmoittaa, miten suuri osa kohteeseen saapuvasta tutkasäteilytehosta 

sirottuu takaisin kohti tutkan vastaanotinta. Koska tutkakaikupinta vaihtelee 

suuresti mittaussuunnasta riippuen, tulokset esitetään usein desibeliasteikolla
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10*log(x), jonka yksikkö on dBm2. Yksikkö voidaan vielä ilmoittaa myös dBsm, 

desibeli yli neliömetrin (dB over square meter). [1.]

Kappaleen tutkapoikkipinta ja projisoitunut pinta-ala ovat yleensä aivan eri 

suuruiset. Jos tutkittavan kappaleen aaltoimpedanssi saadaan saman suuruiseksi 

ilman impedanssia, niin kappaleesta ei tapahdu sirontaa. Kappale on siis tutkassa 

näkymätön, mutta käytännössä tämä on hyvin harvinaista. Samoin käy, jos 

kappale on peitetty sähkömagneetista energiaa absorboivalla materiaalilla (RAM- 

materiaalit).

Tutkapoikkipinta on saatu hyvin suureksi fyysisesti pienikokoisilla kappaleilla, 

kuten ns. tutkasoppilla. Tutkasoppi on suorakulmainen ja heijastaa tulevan säteen 

takaisin tulosuuntaan ja näin tutkapoikkipinta-arvo on hyvin suuri. Työssäni olen 

käyttänyt tutkasoppia mittausjäijestelmän kalibrointiin ja testaukseen.

Tutkapoikkipinta riippuu myös polarisaatiosta, jota tässä yhtälössä ei ole otettu 

huomioon. Polarisaatioriippuvuus voidaan kuitenkin huomioida polarisaatiosiron- 

tamatriisilla (polarization scattering matrix), jossa tulevan ja siroavan sähkökent- 

tävektorin polarisaatiovuorovaikutus saadaan selville. Kolme erilaista 

sirontasuuntaa voidaan erotella: monostaattinen- eli takaisinsironta, 

eteenpäinsironta ja bistaattinen sironta [1]. Tällöin saadaan kohteesta myös 

jokaiselle suunnalle oma tutkapoikkipinta. Monostaattinen tutkapoikkipinta 

saadaan, kun lähetin ja vastaanotin ovat samassa paikassa [14]. Yleensä 

tutkapoikkipinnasta puhuttaessa tarkoitetaan juuri monostaattista 

tutkapoikkipintaa.

Bistaattinen tutkapoikkipinta saadaan, kun lähetin ja vastaanotin sijaitsevat eri 

paikoissa. Eteenpäinsironnasta saatava tutkapoikkipinta saadaan, kun vastaanotin 

on kohteen takana samalla linjalla kuin lähetin. Jälkimmäisessä tapauksessa 

sirottajan taakse syntyy varoalueita, sillä johteesta sironnut aalto on yleensä 180 

°:n vaihe-erossa tulevaan aaltoon nähden, jolloin aallot kumoavat toisensa. [11.]

Tutkapoikkipinnan määritelmissä yleensä oletetaan, että sirotta]a on tarpeeksi 

pieni aallonpituuteen nähden, jolloin se sirottaa energian isotrooppisesti eli 

tasaisesti kaikkialle avaruuteen. Kun sirotta]a on ideaali] ohde, se sirottaa kaiken
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vastaanottamansa tehon. Lisäksi oletetaan, että kohde on kaukoalueessa, jolloin 

voidaan olettaa tulevan sähkömagneettisen aallon olevan tasoaalto. Tutkapoikki- 

pinta voidaan määrittää myös intuitiivisesti olettamalla kaukoalueessa olevan 

tutkan lähettämän sähkömagneettisen säteilyn tehotiheyden olevan P¡ [W/m2]. 

Sirottavan kohteen sieppaama tehotiheys on verrannollinen sirotta] an tutkapoikki- 

pintaan g [m2]. Tällöin sirotta]an sieppaama teho on aP¡ [W], Tämän tehon 

sirotta]a sirottaa takaisin avaruuteen tai absorboi itseensä, jolloin absorboitunut 

teho muuttuu lämmöksi. Jos sirotta]a on ideaalinen johde, se sirottaa kaiken 

sieppaamansa energian. Jos sirotta] a on lisäksi sähköisiltä mitoiltaan pieni, se 

sirottaa tehon isotrooppisesti, eli tasaisesti kaikkialle avaruuteen. Tästä sironnasta 

saadaan osa mittauspisteeseen. Sironneeksi tehotiheydeksi saadaan

Ps = T^T’[W/m2].[9.] Kaava 3.1
4л R-

Kun tästä ratkaistaan tutkapoikkipinta, saadaan

0 = 4лк2^,[т2] [9]. 
Pi

Kaava 3.2

Kaavan 3.2 mukaan tutkapoikkipinta on verrannollinen siroavan ja tulevan 

tehotiheyden suhteeseen ja sironneen sähkömagneettisen palloaallon pinta-alaan. 

Näin kaikupinta on mittausetäisyydestä riippumaton [9].

Kaukoalueessa tehotiheys on verrannollinen sähkömagneetisen aallon sähkö- tai 

magneettikentän voimakkuuden neliöön, jolloin edellinen kaava voidaan kiijoittaa 

muotoon

ES
2

hs

0 = 4 л R2-
E{

2 - 4л R -

h'
Kaava 3.3
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sillä E = г||н|, jossa r¡ on väliaineen aaltoimpedanssi [1]. Itse asiassa myös IEEE

määritelmässä verrataan tulevan ja siroavan sähkömagneettisen aallon tehotiheyk- 

siä Ps ja P¡. Tutkapoikkipinnan a virallinen IEEE (Institute of Electrical and 

Electronic Engineers) määritelmä on

ö = Hm 4л R2 [m2], Kaava 3.4

jossa eS on kohteesta tiettyyn suuntaan sironneen sähkökentän voimakkuus ja e' 

on kohteeseen tietystä suunnasta tulevan tasoaallon sähkökentän voimakkuus, kun 

sironneen sähkökentän voimakkuuden mittausetäisyys R lähestyy ääretöntä. [1.]

Joskus voi olla helpompi mitata muita sirontaominaisuuksia tai halutaan korostaa 

jotakin muuta tekijää tutkapoikkipinnan määritelmässä. Tällöin tutkapoikkipinta 

voidaan määrittää myös kohteen absorboiman tehon perusteella (absorption cross 

section), sironnan kokonaistehotiheyden perusteella (total cross section), 

vähentämällä tulevasta tehotiheydestä sironta-ja absorptiokomponentit (extinction 

cross section) tai etusuuntaissirontateoreemalla (forward scattering theorem). [1.]

Koska tutkapoikkipinta voi vaihdella suuresti eri kohteiden välillä, annetaan 

tutkapoikkipinnan arvo yleensä desibeliasteikolla verrattuna neliömetriin, aref = 1

OdB sm CJdBnr 1 0 1 Og,

Í \ 
öm2 = 10 log

f \ Om:
10

X CJref J
. [dBsm, dm"] [1]. Kaava 3.5

Kuten aiemmin todettiin, tutkapoikkipinta riippuu mm. sähkömagneettisen 

säteilyn polarisaatiosta, tarkastelusuunnista jne. Tutkapoikkipinta vaihteleekin 

suuresti myös saman kohteen välillä seuraa vien muutuj ien funktiona:
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■ lähettimen (tutkan) sijainti suhteessa kohteeseen

• vastaanottimen sijainti suhteessa kohteeseen 

m kohteen geometria

• kohteen materiaalikoostumus

• kohteen asento suhteessa lähettimeen ja vastaanottimeen

• lähettimen taajuus

• lähettimen polarisaatio

• vastaanottimen polarisaatio

Lisäksi tutkapoikkipintaan vaikuttaa myös tutkan pulssin pituus x, sillä jos x > 

2L/c, missä L on kohteen pituus tai suurin mitta ja c on valon nopeus, valaistuu 

kohde yhdellä kertaa. Jos x < 2L/c, saadaan tutkapoikkipinta yksittäisten 

sirottajien eriaikaisten sirontojen vaikutuksena. [1.]

3.5.1 Tutkapoikkipinnan minimointi

Tutkapoikkipinnan minimoiminen ei läheskään aina ole sopusoinnussa muiden 

haluttujen ominaisuuksien, kuten aerodynamiikan tai merikelpoisuuden kanssa. 

Sen takia lopullinen suunnittelu on aina kompromissi eri ominaisuuksien välillä. 

Tutkapoikkipinnan minimoimisessa on pelkistettynä kaksi päämenetelmää:

1. Kohteen geometrinen muotoilu siten, että kenttä heijastuu poispäin 

valaisevasta tutkasta.

2. Sirontapinnan tekeminen "läpinäkyväksi" tai absorboivaksi. Läpinäkyvällä 

materiaalilla tarkoitetaan huonosti heijastavaa ainetta, esim. lasikuitua.

Kohteen muotoilulla voidaan yleensä vaikuttaa vain tietystä suunnasta saapuvaa 

tutkasignaalia vastaan. Voimakkaat sirottajat voidaan eliminoida kallistamalla 

tasot poispäin oletetun saapuvan tutkasäteen suunnalta. Myöskään tasojen väleihin 

ei saa muodostua suoria kulmia. Juuri näistä suorakulmista helposti muodostuu 

niin sanottuja soppiheijastimia. Tutkasoppiheijastimet vahvistavat tutkasignaalia 

juuri signaalin tulosuuntaa nähden huomattavasti. Muotoilu merkitys ja tehokkuus
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matalilla taajuuksilla ei vaikuta samalla tavalla kuin esimerkiksi tutkien 

käyttämillä taajuuksilla, koska aallonpituus on huomattavasti suurempi mitattuun 

kohteeseen nähden. [11.]

Yleensä paras vaimennus saavutetaan pinnan normaalin suunnasta tulevilla 

kentillä. Materiaaleja, jotka on suunniteltu vinosti lähestyville aalloille, voidaan 

sijoittaa paikkaan, missä oletetaan juuri kyseisiä aaltoja esiintyvän. Toisaalta mitä 

pienempi käytetty taajuus on, sitä paksumpi tulee materiaalin olla. Näin 

materiaalin käyttö voi olla hankalaa juuri vinosti lähestyvien aaltojen suhteen. 

Tavoiteltavia ominaisuuksia materiaaleilla on mm. ohuus, laaja toimintakaista, 

keveys, kestävyys, asennettavuus ja edullisuus. [10.]

Alla olevassa taulukossa 1 selviää, kuinka suuresti tutkapoikkipinta voi vaihdella 

eri kohteiden välillä. Kohteen fyysinen koko yleensä määrää tutkapoikkipinnan 

suuruuden, mutta häivetekniikan avulla voidaan kohteen herätearvoa laskea 

huomattavasti.

Taulukko 1. Tutkapoikkipinta-arvoja eri kohteille (11).

2m 0,001 0,01 0,1 1 10 100 1000

dBsm -30 -20 -10 0 10 20 30

Hyönteiset, linnut

F-117 Ihminen

Hornet F-18 Laivat

Kuljetuskoneet
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4 TUTKAPOIKKIPINNAN MITTAUSMENETELMÄT

4.1 TUTKAPOIKKIPINNAN MITTAUKSEN PERUSMENETELMÄT

Kohteen tutkapoikkipinnan määrittämiseksi käytetään tavallisesti viittä 

perusmenetelmää tai näiden kombinaatioita. Kaikki tutkapoikkipinnan 

määritystavat antavat tutkapoikkipinnasta arvioarvon, johon ovat vaikuttaneet 

mm. ympäristötekijät ja monet muut tekijät, joita voi olla vaikea kontrolloida. 

Monen mittaustavan yhdistäminen antaa tietysti tarkemman ja mahdollisesti 

realistisemman kuvan kohteen todellisista tutkapoikkipinnan arvioarvoista.

4.1.1 Analyyttinen menetelmä

Yksinkertaisin tapa määrittää kohteen tutkapoikkipinta on suorittaa analyyttinen, 

"peukalosääntöihin” perustuva tarkastelu. Tällöin kohde jaetaan geometrioihin, 

joiden tutkapoikkipinnat voidaan laskea yksinkertaisin laskusäännöin. Nämä 

laskusäännöt perustuvat heijastavan sironnan laskusääntöihin, jolloin etenevän 

tutka-aallon kuvitellaan käyttäytyvän valonsäteen tavoin ja noudattavan Snellin 

heijastumis-ja taittumislakeja. Analyyttisessä "peukalosääntöanalyysissä” 

kohteen eri sirottavia pintoja pidetään itsenäisinä sirottajina ja niiden vaikutukset 

lisätään suoraan toisiinsa. Tällöin kohteesta saadaan epäkoherentti tutkapoikkipin

ta eli kohteessa tapahtuvia interferenssivaikutuksia ei saada selville. Analyyttistä 

tarkastelua käytetäänkin lähinnä pikaiseen tutkapoikkipinta-analyysiin ja oikean 

skaalan haarukointiin tarkempia määritysmenetelmiä käytettäessä.

4.1.2 Tietokonemallinnus RadBase-sovelluksella

Toinen ja kehittyneempi menetelmä tutkapoikkipinnan määrittämiseksi on 

suorittaa mallinnus tietokoneella, jolloin myös kompleksisia kohteita voidaan 

mallintaa. Tällöin myös interferenssi-ja difffaktiovaikutuksia voidaan mallintaa ja
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muuttaa kohteen materiaaliparametrejä. Tällä hetkellä kaupallisesti saatavia 

ohjelmia on ainakin kaksi, eli RadBase ja XPATCH, joiden avulla tutkapoikki- 

pinnan laskentaa voidaan suorittaa. (21.)

Kokeilin RadBase-ohjelmaa ja mittasin yhden kohteen (Stealth-hävittäjä) 

tutkapoikkipinta-arvot. Latasin kohteen valmiista kohdekiijastosta ja valitsin F- 

117:sta hävittäjää muistuttavan kohteen. Valitsin materiaalin, millä kone on 

päällystetty, sekä missä kulmassa konetta mitataan. Pystyin hiirellä klikkaamalla 

valitsemaan myös, onko koneessa yhtenäinen pinta vai alla olevan kuvan 11 

kaltainen ”lankamalli”.

Fie Maleneis Setup Buid У 

Open I Next I Prev | I Setup I Treatments | Assignment |

I Load List ... stealth

J jg^WindomNT Task Managet|| RadBase BjOocumeiHl - Microsoft Woiij

Kuva 11. RadBase-sovelluksen käyttöliittymänäkymä.

.■¿»itlOH 15:42
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RadBase-ohjelma käyttää fysikaalista optiikkaa laskuissa [1]. Näissä laskuissa 

oletetaan, että kohde on kaukokentässä ja pinta on yhtenäinen sekä sileä. Ohjelma 

olettaa myös taajuuden olevan korkea eli aallonpituus mitattavaan kohteeseen 

nähden on paljon pienempi. Fysikaalisen optiikan teoriassa oletetaan, että siroava 

kenttä saa alkunsa heijastuksen rajapintaehdosta maalin pinnalla [9]. Rajaehto 

voidaan ilmaista indusoituneen pintavirran avulla, mikä puolestaan toimii 

siroavan kentän lähteenä. Integraalilaskennalla voidaan pintavirrasta laskea 

tutkapoikkipinta. [17.] Fysikaalisen optiikan mallintamisen etuna on menetelmän 

yksinkertaisuus ja sen avulla voidaan mallintaa muodoiltaan yksinkertaisten 

kohteiden tutkapoikkipintoja [9]. Yleensä oletusarvo on, että kohde on ainakin 

kymmenen kertaa aallonpituutta suurempi. Näissä mittauksissa aallonpituus on 

noin 3 senttiä ja kohde ainakin suurempi kuin 30 senttiä, joten alkuoletus pitää 

hyvin paikkansa. (21.)

Nykyään tietokoneiden laskentakapasiteetti on kasvanut huimasti ja on kehitelty 

erillisiä sovellutuksia juuri tutkasignaalin mittauksiin. Antennien keilakuviot on 

helppo simuloida, kun on tiedetty esimerkiksi lähettimen parametrit.

Kuva 12. Tutkan asetusarvojen näkymä.
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Yllä olevassa kuvassa 12 on näkymä, mihin asetetaan mittaavan tutkan 

parametreja, sekä millä kulma-ja taajuuspyyhkäisyllä toimitaan. Jos halutaan 

suorittaa paljon laskentaa eli mahdollisimman paljon kulma-arvoja, viivästää se 

huomattavasti mittaustulosten saantiaikaa. Sovellus tallentaa mittaustulokset 

tekstitiedostona ja näin ollen ne ovat helposti käsiteltävissä myös työssäni 

käyttämällä MATLAB-sovelluksella.

RadBase-sovellus ei vaadi normaalia pc-tietokonetta kalliimpaa ja tehokkaampaa 

tietokonetta, mutta ei myöskään pysty käsittelemään kovin monimutkaisten 

kohteiden tutkapoikkipintalaskuj a. Sovellus käsittelee seuraavia signaalin datan 

parametreja ja muodostaa niiden avulla kohteesta tarkan tutkapoikkipinnan (15):

■ Amplitudi (voimakkuus)

* Signaalin vaihetieto

• Elevaatio ja atsimuuttitason kulma 

» Signaalin polarisaatio ja taajuus

RadBase-sovellus käyttää geometristä ja fysikaalista optiikkaa generoidessaan 

tutkasignaalin dataa. Sovellus pystyy myös laskemaan tutkapoikkipinnan monelle 

eri pintamateriaalille sekä ottamaan huomioon kohteen muodon ja siitä aiheutuvan 

signaalin taipumisen, tai onko materiaali joltakin osin eristävä. Sovelluksessa on 

pystytty huomioimaan juuri tutkien taajuuksilla tapahtuvia ilmiöitä, kuten 

materiaalin pinnasta aiheutuvat voimakkuudeltaan erilaiset heijastukset. (21.)
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Radar Plotter ННЕЭ

— Frequency-------- -------- Polarization--------- ----------------------------Plot Angles---------

(Sw C vh

C hv C hh

Г Azimuth
PrintI100 i _ r_________ , 190.0

(• ¡Flpvatiorv

stealth

freq=10 0 pol=w elevation angle=90.Q 

Monostatic

RCS (dBsm)

i: .«V

Azimuth Angle

Kuva 13. Mitatun kohteen tutkapoikkipinta-arvot, 360 atsimuuttikulmaa (Radar 

Plotter Display).

Mittaustulosten esittely tapahtuu omalla ”plotter”-näytöllä. Yllä olevasta kuvasta 

13 nähdään, mitkä ovat arvot eri atsimuuttitasokulmilla, ja kuinka paljon 

tutkapoikkipinta-arvot (RCS) vaihtelevat.

Mittaustuloksista näkyy selvästi, että suunnalla 0 on koneen kylki ja suunnan 90 

kohdalla koneen keula. Arvot vaihtelivat -15 dBsm ja -65 dBsm välillä. 

Taulukosta 1 voimme nähdä, että F-l 17 hävittäjä on sijoitettu -10 dBsm ja —40 

dBsm välille. Näin jo aivan nopealla kokeilulla voimme todeta tulosten olevan 

aika lähelle taulukkoarvoja ja saadaan arvio mitattavan kohteen häiveteknisistä 

ominaisuuksista. Sovelluksen luomaa signaalitietoa voidaan hyödyntää myös 

muissa sovelluksissa, kuten esimerkiksi Radar Work -ohjelmassa. (24.)
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4.1.3 Pienoismallit

Kolmas menetelmä tutkapoikkipinnan määrittämiseksi on suorittaa mittauksia 

pienoismalleilla. Koska mittaukset täysimittaisella kohteella ovat hankalia sekä 

aikaa ja rahaa vieviä, suoritetaan esim. lentokoneen suunnitteluprosessissa 

ensimmäiset tutkapoikkipintamittaukset pienoismalleilla. Näiden tulosten 

perusteella voidaan tietokoneavusteisen mallinnuksen tulokset varmentaa ja 

suorittaa tarvittavat iterointikierrokset ennen siirtymistä täysimittaisella koneella 

tehtäviin mittauksiin.

Pienoismalleilla tehtävät mittaukset antavat melko luotettavan kuvan muotoilun 

vaikutuksesta kohteen tutkapoikkipintaan. Mitattavan pienoismallin koko 

verrattuna täysimittaiseen kohteeseen on skaalattava samassa suhteessa kuin 

halutun reaalitaajuuden omaavan tutkan taajuus skaalautuu mitta tutkan taajuuteen. 

Tässä yhteydessä reaalitaajuudella tarkoitetaan sitä taajuutta, jolle pienoismallista 

mitta tutkalla mitattu tutkapoikkipinta pätee.

Esimerkiksi, jos halutaan kohteen tutkapoikkipinta 10 GHz:n reaalitaaj uudella ja 

mittatutka toimii 100 GHz:n taajuudella, tulee pienoismallin skaalaussuhteen olla 

1:10. Jos mittatutka toimii vakiotaajuudella, on eri reaalitaajuuksien aikaansaami

seksi ainoana vaihtoehtona pienoismallin skaalaussuhteen muuttaminen. Jos 

puolestaan mittatutkan taajuutta voidaan säätää, saadaan tutkapoikkipinnat eri 

taajuuksilla samaa konetta mittaamalla. Vaikka koneen dimensioiden skaalaus 

pienoismallimittauksissa on melko suoraviivaista, on ”absoluuttisen” tutkapoikki

pinnan mittaaminen hankalaa. Tämä johtuu siitä, että pienoismallin pintamateriaa

lin johtavuuden tulisi muuttua samassa suhteessa kuin mittatutkan taajuus 

(verrattuna reaalitutkan taajuuteen). [1,3.] Lisäksi pintamateriaalin permeabilitee- 

tin ja permittiivisyyden tulisi olla samoja kuin täysimittaisella kohteella. Koska 

materiaalien permittiivisyys ja permeabiliteetti ovat usein taajuusriippuvia, tulee 

pienoismallin pintamateriaalien vastata reaalitaajuuden arvoja myös mittatutkan 

taajuudella.
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Tämä ongelma kierretään usein päällystämällä pienoismalli ideaalijohtavalla 

materiaalilla, jolloin pintamateriaalin taajuusriippuvuudet voidaan hyvällä 

tarkkuudella unohtaa [1]. Erittäin suurilla taajuuksilla tosin myös "ideaalijohta- 

vat” materiaalit muuttuvat taajuusriippuviksi, eli materiaalin imaginääriosa alkaa 

heräämään [3]. Mitä suurempi mittatutkan taajuus on, sitä suuremmiksi myös 

mitattavan kohteen pinnan ja geometrian tarkkuusvaatimukset kasvavat.

4.1.4 Täysimittaiset kohteet

Pienoismallimittauksia luotettavampi arvio kohteen tutkapoikkipinnasta saadaan 

täysimittaisilla kohteilla tehtävillä mittauksilla. Jos mitattava kohde on 

alkuperäinen, on kohteen geometria oikea ja esim. tutkan sekä muiden antennien 

vaikutus saadaan mallinnettua luotettavammin, koska voidaan käyttää kohteen 

omaa tutkaa, antenneja jne. Jos mittauskohde on päällystetty "oikeilla” 

materiaaleilla, ei myöskään materiaaliparametrien skaalauksia tarvitse suorittaa. 

Hankaluutena 1:1-mittauksilla on luonnollisesti mielenkiintoisten mittauskohtei- 

den saatavuus. Vaikka täysimittainen malli rakennettaisiin alkuperäisen 

esikuvansa mukaan, jää mallin geometriaan aina epätarkkuuksia (esim. 

ilmanottoaukkojen tarkkaa geometriaa ei uudemmista konemalleista voi tietää), 

jolloin mallin rakentamiseen käytetyt mitat ovat epätarkat jne. Lisäksi suurimpana 

epävarmuustekijänä ovat oikeassa koneessa käytetyt materiaalit, 

komposiittirakenteet jne. (20.)

Täysimittaisilla koneilla tehtävät mittaukset ovat myös mittausteknisesti 

haastavia. Raskas kone on saatava riittävän tukevalle mittausalustalle, joka jo 

itsessään voi aiheuttaa voimakkaan herätteen. Käytännössä kone olisi saatava 

oikein muotoillun ja mahdollisesti kallistetun pylvään päähän. Jos tutkapoikkipin- 

taa halutaan mitata eri kulmista, tulee mittausalustaa voida kääntää sekä 

horisontaali-, että vertikaalitasossa. Tällöin koneen kiinnityksen, esim. 

mittapylvääseen, on oltava riittävän tukeva, jotta koneen liikuttelu eri kulmilla 

olisi mahdollista. Vaihtoehtoisesti mittatutkaa voidaan liikuttaa kohteen ympärillä 

halutuissa tasoissa. (22.)
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4.1.5 Dynaaminen mittaaminen

Tapa jolla voidaan määrittää kohteen tutkapoikkipinta mahdollisimman ”tarkasti”, 

on mitata kohde dynaamisesti. Lentokoneen tutkapoikkipintamittauksissa tämä 

tarkoittaa sitä, että aidolla koneella lennetään hallitussa ympäristössä ennalta 

laaditun lento-ja mittaussuunnitelman mukaisesti ja mitataan lentävän koneen 

antamaa vastetta halutuilla taajuuksilla ja tulokulmilla jne. Tämä menetelmä on 

varmasti myös vaativin jäljestää ja hyvin kallis. Sotilaskäyttöä ajatellen mittaukset 

voidaan suorittaa vain omilla lentokalustoilla. Näin tutkapoikkipintamäärityksissä 

on turvauduttava muihin menetelmiin, jotta saadaan oman tutkajäijestelmän 

kannalta tärkeää tietoa riittävästi. (18.)
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5 OMAT TUTKAPOIKKIPINNAN MITTAUKSET PIENOISMAL

LEILLA

5.1 PERUSLÄHTÖKOHDAT MITTAUKSILLE

Diplomityössäni on tarkoituksena selvittää, voiko yksinkertaisilla 

pienoismallimittauksilla saada aikaan järkeviä mittaustuloksia ja kartoittaa 

pienoismallimittauksiin liittyviä menetelmiä ja ongelmia. Aikaisemmin on 

samalla järjestelmällä mitattu pienoismalleja ja tehty havaintoja, kun kohteen 

rakennetta on muutettu. Mittauksia varten rakensin oman testisoppiheijastimen ja 

suunnittelin siihen RAM-materiaalista ”pinnoitteen” (Kuva 14).

Kuva 14. Testisoppiheijaste sekä mittauksissa käytetty RAM-pinnoite.
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Omalla työpaikallani opetustiloissa on käytössä Labvolt-opetustutka ja tällä olen 

voinut jo alustavasti testata, miten rankentamani tutkasoppi näkyy tutkassa sekä 

myös RAM-materiaalin vaikutusta tutkan signaalin ilmaisuun. Soppiheijaste näkyi 

hyvin opetustutkassa, kun se oli kohdistettu ”soppipuoli” tutkan antennia kohti, 

mutta toisin päin se ei enää näkynyt PPI-näytöllä. Päällystettyäni kohteen RAM- 

materiaalilla se hävisi kokonaan näytöltä. Kohde kyllä oli vielä nähtävissä 

oskilloskoopilla, mutta opetustutkan dynamiikka ei enää riittänyt sen ilmaisuun. 

Pystyin hyvin opetustilanteessa näyttämään käytännössä, miten häiveteknologia 

vaikuttaa tutkajäijestelmään.

Näiden empiiristen tutkimusten pohjalta lähdin suunnittelemaan omia mittauksia 

puolustusvoimien tutkapoikkipinnan mittajärjestelmillä. Tavoitteena oli pystyä 

mittaamalla todentamaan jo teorian pohjalta saadut tiedot häiveteknologian 

vaikutuksista tutkajäijestelmän mittauskykyyn.

5.1.1 Pienoismallin valinta

Mitattavaksi konemalliksi valittiin mittasuhteeltaan 1:32 oleva McDonnell 

Douglas RF-4C Phantom -pienoismalli (Kuva 15).
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Kuva 15. Phantom-pienoismalli ja kolme kalibrointisoppiheijastinta (1 m2, 10 m2, 

100 m2).

Oleellinen kriteeri mittausten kannalta koneen valinnassa on sen mittasuhde. 

Mittauksista saatava tutkapoikkipinta skaalataan ”reaalitaajuudelle”, joka riippuu 

mittatutkan taajuudesta ja pienoismallin mittasuhteesta kaavan

Dm =I= fo 
Do S fm

Kaava 5.1

mukaan, jossa D kertoo kohteen dimension, f on taajuus ja S skaalauskerroin, joka 

tässä tapauksessa on 32 [1]. Alaindeksi m kertoo, että kyseessä on mittatutka ja 

pienoismalli ja alaindeksi 0 indikoi oikeaa konetta ja reaalitaajuutta. Koska 

mittauksissa käytetty tutka toimii 94 GHz:n vakiotaajuudella, skaalautuu 1:32 

olevasta pienoismallista mitattu tutkapoikkipinta 2,9375 GHz:n taajuudelle. Jos 

reaalitaajuutta haluttaisiin ko. mittauksin nostaa, tulisi koneen kokoa kasvattaa.
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1:32 pienoismalli on kuitenkin suurin kokoluokka, johon standardipienoismalleja 

valmistetaan.

Koska pienoismalli on polystyreeniä, on se päällystettävä materiaalilla, joka 

heijastaa tutka-aaltoja. Jos pienoismallimittauksesta halutaan tarkkoja tutkapoik- 

kipinnan arvoja, tulee oikean koneen materiaalit olla tiedossa. Nämä materiaaliar- 

vot muutetaan mittatutkan taajuutta vastaavaksi. Koska johtavuus on määritel

mänsä mukaan riippuvainen resistanssin ja pituuden tulon käänteisarvosta

a -
1

Qm
, tulee johtavuuden muuttua samassa suhteessa kuin mittatutkan

taajuus muuttuu reaalitutkan taajuuteen verrattuna. Eli tässä tutkimuksessa 

pienoismallin johtavuuden olisi pitänyt olla 32-kertainen oikean koneen 

pinnoitteen johtavuuteen verrattuna. Johtavuuden muuttaminen pinnoitemateriaa- 

lissa on kuitenkin ilmeisen vaikeaa. [3.]

Johtavuutta ei tässä tutkimuksessa yritetty muuttaa jo siitäkin syystä, että 

Phantomin pintamateriaalin johtavuus ei ollut mittausten tekijöiden tiedossa. 

Samasta syystä myöskään koneen permittiivisyys-ja permeabiliteettiarvoja ei 

skaalattu. Kyseisten parametrien skaalaamiseksi pienoismallimittauksiin tulisi 

niiden taajuusriippuvuudet selvittää ja muuttaa pinnoitemateriaalin koostumusta 

siten, että permittiivisyys ja permeabiliteettiarvot vastaavat oikean koneen 

permittiivisyys-ja permeabiliteettiarvoja reaalitaajuudella. Nämä parametrit 

määräävät pitkälti nykyaikaisten Stealth-hävittäjien RAM-materiaalien 

absorptiokyvyn. Vaikka kyseiset parametrit olisivat olleet tiedossa, oikein 

skaalatuilla materiaaliparametreilla valmistetun tasalaatuisen pinnoitteen 

tekeminen olisi ollut vaativaa ja resurssivaatimuksiltaan tämän tutkimuksen 

ulkopuolella. Yleensä perusmittaukset pienoismalleilla suoritetaan johtavalla 

pinnoitteella päällystetyillä tai kokonaan johtavasta materiaalista (esim. 

alumiinista) valmistetuilla pienoismalleilla, jolloin kyseisen koneen muotoilun 

vaikutus tutkapoikkipintaan saadaan selville. [1,2.]
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5.2 MITTAUSOLOSUHTEET

Mittaukset suoritettiin alumiinipinnotteisella koneella hyvissä mittausolosuhteissa 

puuskittaisen tuulen hieman häiriten RAM-materiaaleja lennätellen. Mittausetäi- 

syytenä oli noin 70 m, ja laskennallinen kaukokenttäetäisyyden ollessa koneelle 

noin 170 metriä. Ero lähikentän ja kaukokentän välillä aiheuttaa mittaustulosten 

maksimiarvojen lievää pienenemistä ja minimiarvojen vähäistä nousemista. 

Kaukokenttäarvot on laskettu kaavalla:

R = Kaava. 5.2

jossa D on koneen suurin dimensio (0,54 m) ja X (0,0034 m) tutkan aallonpituus. 

Tällöin tasoaalloksi luetaan se aallon osa, jossa vaihe on muuttunut maksimissaan 

л/8 :n verran. Tutkassa käytettiin kaksoisheijastinantennia, jonka keilanleveys on 

0,5 astetta. Mitattavan koneen kohdalla keila on tällöin n. 70 cm leveä. Mittaus- 

alustana toimi 23 cm * 23 cm * 6 cm oleva vaahtomuovipala, jonka sivut oli 

viistottu 45 asteen kulmaan. [E]

Itse mitattava kone kiinnitettiin mittausalustaan ohuilla nylonnaruilla. 

Mittausalusta oli kiinnitetty RAM-materiaalilla päällystettyyn alumiiniputkeen, 

joka puolestaan oli kiinnitetty putkea pyörittävään sähkömoottoriin. Moottori oli 

kiinni säädettävässä levyssä, jonka kallistuskulmaa saatiin säädettyä n. 45 

asteeseen asti. Pyöritysmoottori ja kallistuslevyn etulaita oli peitetty RAM-levyllä. 

Mittauspaikan edusta oli myös peitetty suurilla RAM-levyillä (Kuva 16). Niiden 

tarkoituksena oli estää haitalliset heijastukset etumaastosta.
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Kuva 16. Pyöritystolpan etumaaston RAM-pinnoitteet.

Mittauspaikan kallistus tutkalta koneelle saatiin sähköisellä kallistustason 

mittarilla. Tutka kalibroitiin kolmella (0 dB, 10 dBsm, 20 dBsm) 

soppiheijastimella, joiden tutkapoikkipinnat ovat tarkasti tiedossa (Kuva 15). 

Sopista muodostettiin pienimmän neliösumman avulla sovitussuora, jonka avulla 

itse mitattavasta kohteesta saatava vaste skaalataan tutkapoikkipinnaksi. Itse tutka 

suunnattiin kohteeseen sopesta saatavan maksimi vasteen perusteella. Tutkassa on 

moottoroitu jalusta, jota voidaan ohjata kauko-ohjauksella. Itse mittaukset 

pienoismallille tehtiin ainoastaan 0-asteen kallistuskulmilla. Kallistuskulmat 

mitattiin 0,1 asteen tarkkuudella Honeywellin elektronisella kompassilla, jolla 

saatiin pitkittäis- ja sivuttaissuuntainen kallistus mitattua.

5.3 MILLIMETRITUTKAJÄRJESTELMÄ

Millimetritutkajäijestelmä käsitti lähettimen ja vastaanottimen sekä antennin. 

Tiedon keruujäijestelmä ja signaalin käsittely tapahtui normaalilla pc:llä, tutkan 

valmistajan tekemällä ohjelmistolla. Näyttö kalibroidaan vallitsevien mittausolo-
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suhteiden mukaan eli otetaan huomioon voimakkaat sirontakohdat asettamalla 

RAM-materiaali niiden paikalle. Näin näytölle jää ainoastaan mitattavan kohteen 

selvästi erottuva sirotepiikki.

— Л1) omvandUm; 4 k.in.ilei
¿ikiv Instähmgai... Zoom Polarisation fieset

Valda inställningar

Ext/lnt: E xl 
Sampling 100MHz 
Avständ: -20m 

Lucka: 60m (40) 
PRE: 20KHz 

PRF tunst 1 KHz 
Antal Block: 16380 

Antal PRF «/Block 1
Polarisation: V«tikal

PRE:« 
7538 jJ

Status

E0
EO timer

0
9FF38

EI П Medelvärde

Kuva 17. Mittaustutkan vastaanottimen näyttö.

Millimetritutkalla ei ole varsinaista näyttölaitetta, kuten esittelemässäni 

pulssitutkassa oli. Näyttönä toimi valmistajan toimittama pc-sovellus, missä on 

graafinen käyttöliittymä.

Kuvasta 17 näemme, että näyttö vastaa lähinnä oskilloskoopin näyttöä tai tutkan 

A-näyttöputkea (amplitudi-näyttö). Aika-akseli eli etäisyys luetaan vaaka- 

akselista (x-akseli) ja vastaanotetun signaalin voimakkuus nähdään pystyakselista 

(у-akseli). Tässä tapauksessa signaalin amplitudi on suoraan verrannollinen 

sirotteen voimakkuuteen eli kohteen tutkapoikkipinnan lukuarvoon.
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Näytöllä olevaa kuvaa rajataan, jotta signaalin analysointi onnistuisi Matlab- 

sovelluksella eikä tiedostojen koko kasvaisi liian suureksi. Analysoitavaksi 

halutaan vain kaikusignaali, eikä muita mittauksia häiritseviä signaaleja.

Kuva 18. Lähettimen teknisten asetusten käyttöliittymä.

Millimetri tutkan tekniset asetukset mahdollistivat mm. mittausalueen rajauksen, 

sekä kuinka kauan dataa kohteesta talletetaan (Kuva 18). Testimittauksissa tutka 

lähetti 16380 pulssia ja mittausaika oli 16 sekuntia. Normaali tutkahan käsittelee 

vastaanotettua signaalia kokoajan, eikä välillä lopeta mittaamista. Tutkan viereen 

oli myös asennettu kamera, mikä mahdollisti mitattavan kohteen pyörimiskulman 

tarkkailuun (Kuva 19). Oikealla mittaushetkellä, käyttöliittymän painikkeesta 

hiirellä klikkaamalla käynnistettiin tutkan lähetin. Kameran näyttölaitteella oli 

mahdollisemman tarkasti kohdistettu kuva, mistä kohteen pyörimiskulma nähtiin 

ja näin tutkan mittaushetki alkoi kaikilla kohteilla lähes samasta kulmasta 

antenniin nähden (Kuva 20).
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Kuva 19. Kuvassa millimetritutka ja mittausjärjestelmä. Ohjausyksikkö, kameran 

näyttö-ja ohjauslaite sekä mikrotietokone tutkan vastaanottaman signaalin 

käsittelyyn.

Järjestelmän eri yksiköt on kytketty koaksiaalikaapeleilla yhteen. Kaikki 

mittaukseen tarvittavat ohjausyksiköt oli sijoitettu pc:n viereen pöydälle. 

Ainoastaan mittatavan kohteen pyörimisnopeutta ”jouduttiin” ohjaamaan 

muutaman metrin etäisyydeltä tutkasta. Mittaustietokoneessa oli asennettuna 

myös MATLAB-ohjelma. Näin mittauksien ollessa vielä käynnissä pystyi 

varmistamaan mittausdatan kelpoisuuden, eikä ikäviä yllätyksiä päässyt käymään 

mittausdatan oikeellisuudesta.
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Kuva 20. Millimetri tutkan antenni ja kamera sekä ohjattava kääntöalusta 

mittauspaikassa.

Pyörimiskoneisto oli erillinen ohjausyksikkö, mistä voitiin säätää mitattavan 

kohteen pyörimisnopeus ja -suunta. Mitattava kohde kiinnitettiin erilliseen 

kierretankoon ja tanko oli kiinnitetty levyyn, minkä kulmaa pystyttiin säätämään. 

Levyn kulma säädettiin oikeaksi elektronisella kolmijalka-anturilla. Mittalaite 

siirsi saijaväylää pitkin kulmaluvut kannettavassa pc:ssä olevaan mittausohjel

maan. Asteluvut luettiin kahden desimaalin tarkkuudella pc:n näytöltä.

Millimetritutkan ja mitattavan kohteen välinen matka oli noin 70 metriä, joten 

jouduimme erillisillä RAM-materiaaleilla peittämään pahimmat mittausta 

häiritsevät sironnan aiheuttajat. Näitä oli aivan mittausalustan edessä, ja sekä 

tietysti mittausalustan kierretanko ja alusta oli peitetty RAM-materiaalilla. Näin 

saatiin mitattavalle kohteelle lähes samanlaiset mittausolosuhteen, kuin jos kohde 

olisi mitattu ilmassa.

62



6 MITTAUSTEN ANALYSOINTI

6.1 MATLAB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖ ANALYSOINNISSA

Millimetritutkajäijestelmän suorittamat mittaustulokset tallennettiin datatiedosto

na mittauspa:n kovalevylle. Millimetritutkajäijestelmän suorittamat mittaukset 

teki kaikista tutkan suorittamista 16 sekunnin pituisista mittauksista oman 

datatiedoston. Näitä tiedostoja syntyi useita kymmeniä ja yhden tiedoston koko oli 

megatavun luokkaa.

Näitä tiedostoja MATLAB-ohjelmalla pystyttiin käsittelemään ja muuttamaan 

graafiseen muotoon parempaan analysointia ja tarkastelua varten. MATLAB- 

ohjelma avasi tiedot matriisimuodossa. Tiedostot talletettiin aluksi MAT- 

LAB/Work-hakemistoon, ja luotiin oikea ”polku”, mistä tiedostot avattiin 

käsiteltäviksi. Näin vältyttiin hankalilta virheilmoituksilta. [16.]

MATLAB-ohjelmaa varten jouduttiin ensin käsittelemään tiedostoa, koska kaiken 

tiedon näyttäminen sekä tulkiseminen ei olisi ollut järkevää. Mittaustuloksista 

haettiin aluksi vain huippu-ja minimikohdat, sekä valittiin jokin aikaväli 

mittaustuloksista, mitä haluttiin käsitellä [16].

Liitetiedostoon olen kerännyt kaikki käskyt ja komennot, mitä käytin MATLAB- 

sovelluksella, kun analysoin mittaustuloksia. En voi julkaista mittausjäijestelmän 

tekemiä datatiedostoja, koska ne tiedostot ovat puolustusvoimien omaisuutta.

Kaikki kohteet mitattiin tutkan samoilla asetuksilla ja pyörimisnopeudella sekä 

tietysti etäisyydellä. Mittausaika oli myös yhtä pitkä, eli kuinka paljon 

kaikusignaaleja vastaanotin keräsi muistiin aina yhden mittauksen aikana. 

Mittauksien kannalta oli tärkeää, että kohteesta saatiin riittävän paljon ja varmasti 

oikeaa dataa koko sen 16 sekunnin mittauksien ajalta.
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Mittaushetki pyrittiin aloittamaan aina samasta kohdasta kierrosta eli juuri, kun 

kohde kääntyi tutkaan päin, mittaus käynnistettiin. Kohde ehti yhden 16 sekunnin 

mittauksen aikana pyöriä vastapäivään noin kaksi ja puoli kierrosta.

6.2 KALIBROINTISOPPIHEIJASTIMIEN MITTAUKSET

Ensiksi tehtiin mittausjärjestelmän kalibrointimittaukset kolmella soppiheijasti

mella. Mittauksien tarkoituksena on saada selville, mitkä ovat maksimi- ja 

minimitutkapoikkipinta-arvot. Kaikkia soppiheij astimien nimi.dat-tiedostoja käsi

teltiin MATLAB-ohjelmassa aluksi yksitellen ja vasta sen jälkeen ”plotattiin” 

samaan kuvaan.

Jos soppiheijastimien välillä (eivät kasva tasaisesti) havaitaan kovin suuria 

keskinäisiä eroja, voidaan tarkastelualuetta rajoittaa. Näin saadaan varmasti oikein 

skaalattua mittausalue. Monesti kalibrointisoppiheijastimiin voi tulla kolhuja, 

mitkä aiheuttavat voimakkaita kalibroinnin kannalta haitallisia sirotteita (Kuva 

21).
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Kolibrointi soppiheijastimet (1, 10 ja lOOdBsm)

Soppiheijastm tutkaan päin ----  lOdBsm

----  lOOdBsm
----  1 dBsm

Soppiheijastimen reunasta voimakas sirote

Kuva 21. Kalibrointisoppiheijastimet (1 m2, 10 m", 100 m") samassa kuvassa 

skaalauksen helpottamiseksi.

Yllä olevasta kuvasta 21 voidaan havaita, että soppiheijastimet ovat toisiinsa 

nähden heijastusvoimakkuudeltaan oikeat, koska välit ovat lähes saman suuruiset. 

Soppiheijastimet edustavat toisiinsa nähden kymmenkertaista tutkapoikkipinta- 

arvoa. Näin voimme arvioida ja suhteuttaa omat mittaukset näiden arvojen 

mukaan oikean suuruiseksi.

Kuvan 21 oikealla puolella oleva samanlainen kuvio syntyyn, kun tutkan 

polarisaatio on eri, mitä lähettäessä. Näin nähdään, miten polarisaatio myös 

vaikuttaa mittausarvoihin. Mittaustutka tekee automaattisesti myös tämän kuvion 

ja se näkyy kaikissa minunkin mittaustuloksissani.
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Suurimmat sopen huippu

Kuva 22. Suurimman soppiheijastimen mittaustulokset pintakuvana.

MATLAB-ohjelma taijoaa monta eri mahdollisuutta mittaustulosten analysointiin. 

Yllä olevassa kuvassa 22 olen halunnut tarkastella mittaustuloksia etäisyyssuun- 

nan mukaan. Etäisyyakselilta ( 0 - 40 ) voidaan nähdä, että RAM-materiaalilla 

pystytään poistamaan lähes kaikki mittauksia haittaavat heijastukset kohteen ja 

tutkan väliltä. MATLAB-ohjelmalla voi pintakuvaa käännellä ja saada näkyviin 

haluamansa kohdan kuvasta, mutta kuvan eri kuvakulmien kääntäminen vaatii 

pc:Itä paljon toimintakykyä.

6.3 SOPPIHEIJASTE JA RAM-PINNOITE

Mittaukset itse tekemääni testisoppiheijastimeen sekä siihen suunniteltu RAM- 

pinnoite antoivat aivan saman vastauksen, minkä olin jo luokkahuoneessa 

opetustutkalla havainnut. RAM-pinnoite käyttäytyi samalla tavalla myös 94 GHz 

taajuudella ja soppiheij astin hävisi lähes kohinan tasolle.
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Polarisaatio vaikuttaa paljon enemmän testisoppiheijastimeen, kuin mitä se 

vaikutti kalibrointisoppiheijastimeen. Testisoppiheijastimen kulmien epätarkkuu

det näkyivät selvästi ja olivat jopa voimakkaampia kuin itse soppiheijastimen 

voimakkain arvo.

Testisoppiheijastin oli tutkapoikkipinta-arvoltaan kalibrointisoppiheijasteiden 10 

dBsm ja 100 dB sm välistä (Kuva 23). Fyysiseltä kooltaan tekemäni oli lähempänä 

suurinta kuin keskimmäistä soppiheij astinta. Tarkat kulmasovitukset antavat 

parhaan mahdollisen herätearvon, eikä kulmien liitoskohtiin muodostu toisiaan 

kumoavia tai summaavia sirottajia.

Testi soppiheijaste

----  Ei RAM

----  RAM

Kuva 23. Testisoppiheijasteen mittaustulokset RAM-pinnoitteen kanssa ja ilman.

RAM-pinnoite laski soppiheijastimen tutkapoikkipinnan arvon alle sen, mitä se oli 

pienimmällä kalibrointisoppiheijastimella. RAM-pinnoite oli hyvin huokoinen ja 

näytti sekä tuntui aivan samalta kuin vaahtomuovi. RAM-materiaalin toimintataa- 

juusalue on varsin laaja, koska samat havainnot totesin jo 9 GHz taajuudella ja nyt
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käytössä oli yli kymmenkertainen taajuus. RAM-materiaalin toimintahan perustui 

kahteen pääkohtaan eli päästää tutkasignaalin sisäänsä ja vaimentaa sisään 

päässeen signaalin.

6.4 PIENOISMALLIN MITTAUSTULOKSET

Pienoismallimittaukset suoritin О-kulmalla ja myös pyörintänopeus oli sama, mikä 

on muillakin kohteilla ollut. Ensin mittasin koneen ilman RAM-materiaalia ja 

käytin molempia sekä horisontaalista että vertikaalista polarisaatiota. Tuloksissa 

ei ollut suuria eroja, joten käsittelin MATLAB-ohjelmalla vain horisontaalisuun- 

taisia mittaustuloksia.

Mittauksissa käytin RAM-materiaalia moottorin pakokaasuaukoissa sekä koneen 

edessä ilmanottoaukoissa (Kuva 24). Samanlaiset mittaukset eivät olisi 

mahdollisia suorittaa oikealla koneella, koska ilmaotto- ja pakokaasuaukkojen 

peittäminen estää koneen moottoreiden toiminnan. Omissa mittauksissa halusin 

vain todeta, miten paljon RAM-materiaalien käyttö vaikuttaa kokonaistulokseen, 

ja miten ne on nähtävissä tutkapoikkipintapolaarikuviossa (Kuva 26).
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Kuva 24. Pienoismalliin asetetut RAM-materiaalit peittävät ilmanottoaukot.

Ilman RAM-materiaalia koneen peräosasta heijastui lähes yhtä suuri herätearvo, 

kuin mitä koneen sivusta tuli. Koneen suunnittelussa ei todennäköisesti ole kovin 

paljon vielä otettu huomioon, miten kone näkyy tutkassa, ja mistä mahdollisesti 

saadaan suurimmat herätearvot. Näin ainakin huomaa heti, että pakoaukkojen 

muotoilulla olisi varmasti suurta hyötyä, jos halutaan parantaa koneen häivetekni- 

siä ominaisuuksia.

69



180
Pienoismallin mittaukset

Kuva 25. Pienoismallin mittaustulokset RAM-materiaalin kanssa ja ilman.

Phantom-pienoismallin suurimmat tutkapoikkipinta-arvon aiheuttajat ovat koneen 

sivut. Mittaustuloksissa on havaittavissa jopa toisen kyljen erilainen aseripustin. 

Mittauksien aikana koneen toisella puolella siiven alla oli vain aseteline ja toiseen 

asetelineeseen oli asennettu ”ohjus”. Kun katsoo kuvaa 25, niin huomataan 

herätepiikkien 0,6 ja 1,25 kohdalla korkeammat arvot, kun verrataan, mitkä arvot 

koneen toinen kylki aiheuttaa. Toisen kyljen herätepiikit näkyvät kohdissa 0,25 

(keneen sivu nuoli kuvassa) ja 0,9. Jo hyvin pienetkin rakenteelliset muutokset 

voivat aiheuttaa muutoksia tutkapoikkipinta-arvoihin. Jos eri mittauksia verrataan 

tai yleistetään, niin on huomioitava hyvin tarkkaan, millä ”varustuksilla” kone on 

mitattu.
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Koneen keula RCS/dBsm

----- Ei RAM
-----  RAM

Kulma/astetta

Koneen perä

Kuva 26. Pienoismallin dB sm tutkapoikkipinta-arvot 360 astetta käsittävässä 

polaarikuvassa.

Polaarikuva antaa erittäin hyvän kokonaiskuvan koneen aiheuttamasta 

tutkapoikkipinta-arvoista (Kuva 26). Kone pyörii siis 360 astetta 0-kulmalla, 

vaakatasossa akselinsa ympäri. Voimme kuvitella, että tarkastelemme konetta 

päältäpäin ja kone on vain eri kulmissa tutkaan nähden. Desibeliarvot ovat sitä 

suuremmat mitä laajemman pinta-alan ne peittävät.

Pienoismallin koko on suhteutettu kertomalla luvulla 30,1, jotta MATLAB- 

ohjelmalla on pystytty esittämään oikean kokoisen koneen tutkapoikkipinta-arvot.

Skaalauskerroin saadaan suhteuttamalla taajuudet (mittaustutkan ja pienoismallin, 

942 / 32 GHz ) ja muuttamalla sen jälkeen osamäärä desibeleiksi kaavalla 10 * log 

(x).
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Pienoismallista saadut arvot vaihtelevat useita kymmeniä desibelejä, joten 

vaihtelut ovat suuria ja korostuu, mistä kohdasta konetta tarkastellaan. RAM- 

pinnoitteen vaikutus on selvästi myös nähtävissä ja ”ymmärrettävissä” 

polaarikuvasta. Musta alue kuvassa 26 korostuu hyvin koneen keulassa ja perässä.

Tarkasteltaessa kuvaa 26 huomataan koneen sivuilta tulevan herätteen olevan 

paljon suurempi kuin on koneen etu- tai takaosasta. Samanlaiseen päätelmään 

päädyttiin, kun tarkasteltiin RadBase-ohjelman mittaustuloksia. Pienoismallin 

tulokset ovat huomattavasti tarkemmat ja mahdollisuus jopa yksittäisen lähetetyn 

tutkapulssin tarkasteluun.
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7 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Tutkakaikupinnan minimointi lyhentää sekä havaitsemisetäisyyttä että 

tunnistamisetäisyyttä. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että 12 dB vaimennus 

tutkakaikupintaan vähentää havainnointietäisyyden puoleen. Toisaalta pieni 

tutkakaikupinta auttaa kohdetta sekoittumaan taustaansa Stealth-hävittäjän kaiku 

ei eroa yksittäisen linnun kaiusta. Lisäksi pienennetty kaikupinta parantaa 

omasuojajäijestelmien tehoa. Omasuojajäijestelmän parantaminen on varmasti 

yksi syy, miksi lentokoneiden häiveominaisuuksia tutkitaan ja kehitellään entistä 

enemmän. (18, 20.)

Tutkakaikupintaa voidaan hallita lähinnä muotoilulla, tutkasäteilyä absorboivilla 

materiaaleilla, tutkasäteilyä läpäisevillä materiaaleilla, sekä kaikusignaalia joko 

aktiivisesti tai passiivisesti kumoamalla. Tehokkain näistä on muotoilu. Muotoilun 

ensisijainen tarkoitus on heijastaa saapuva tutkasäteily pois vastaanottimesta. 

Muotoilulla saadaan laajakaistaisempi suoja kuin absorptiomateriaaleilla. Se ei 

vaadi huoltokustannuksia, jotka saattavat absorptiomateriaaleilla muodostua 

ongelmaksi. [17.]

Muotoilun vaikutuksesta tutkakaikupintaan saadaan hyvin havainnollistettua, kun 

katsotaan Stealth-hävittäjän F-l 17 kuvaa (Kuva 9). Siinä on käytetty taaksepäin 

kallistettuja tasopintoja, joiden avulla uhkasuunnasta saapuva tutkasäteily on siro

tettu pois tutkasta. Lisäksi siipien johtoreunat on vedetty nuolimaisesti taaksepäin. 

F-l 17 on hävittäjä, jossa tasopintoja on käytetty tutkakaikupinnan hallintaan. 

Kyseisestä hävittäjästä on tehty karkea verkkomalli, ja muutenkin laskua on 

yksinkertaistettu olettamalla F-l 17 hävittäjä täysin metalliseksi. Todellisuudessa 

koko runko on pinnoitettu absorptiomateriaalilla. Itse käytin RadBase-ohjelmalla 

juuri karkeaa verkkomallia ja valitsin pinnan täysin metalliseksi. Näin jäi 

nähtäväksi, mikä vaikutus absorptiomateriaalilla olisi ollut mittaustuloksiin.

Yksi syy tasopintojen käyttöön on se, että silloin, kun F-l 17 suunniteltiin, ei 

tietokoneiden laskentakyky ollut vielä lähelläkään nykyistä tasoa. Nykyään 

häivetekniikassa edistyneimmillä mailla onkin paremmat tietokoneet ja 

monipuolisemmat laskentaohjelmistot, joilla myös kaarevat pinnat voidaan
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mallintaa. Tietotekniikan hyödyntäminen kohteen häiveteknistenominaisuuksien 

parantamiseksi nopeutuu ja tarkentuu tekniikan kehittymisen myötä. Tietokonei

den kyky käsitellä suuria datatietoja mahdollistaa erilaisten simulointiohjelmien 

kohteen toden mukaisen mallintamisen. (18.)

Kaarevien pintojen etu suoriin nähden on se, että niiden avulla voidaan välttää 

reunoja, jotka sirottavat säteilyä ei toivottuun suuntaan. Näin ollen tutka- 

absorptiomateriaalia tarvitaan vähemmän. Samalla lentokoneiden aerodynaamiset 

ominaisuudet saadaan paremmiksi. Tulevaisuudessa lentokoneiden ja lennokkien 

muodot tulevat olemaan kaarevia, mutta silti tutkasäteilyä tutkasta pois sirottavia. 

Sen sijaan meri-ja maakohteilla, joilla aerodynaamiset ominaisuudet eivät ole 

yhtä merkittäviä, käytettäneen ainakin lähitulevaisuudessa tasopintoja. [17.]

Tutkakaikupinnan hallinnassa pinnan eheys on keskeinen tekijä. Siksi lentokoneil

la epäjatkuvuudet pyritään minimoimaan, kuormat ja moottorit sijoitetaan koneen 

sisään, kuomu tehdään heijastavaksi (lisätään pieni kulta- tai indiumkerros lasiin) 

ja muotoillaan sirottamaan säteily pois tutkasta (Kuva 27). Siellä, missä pintaan 

muodostuu väistämättä epäjatkuvuus, se suunnataan siipilinjojen mukaan. [17.]
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Kuva 27. Tulevaisuuden lentokoneen muotoilussa koneen pinnalle muodostuu 

hyvin vähän epäjatkuvuuskohtia (16).

Näin aikaansaadaan muutama voimakas, mutta erittäin kapea kaiku tarkasti 

haluttuun suuntaan. Tulevaisuudessa suurvaltojen valvontatutkat tulevat 

siirtymään ylös avaruuteen, niin myös koneen yläosien muotoiluun on kiinnitettä

vä entistä enemmän huomiota. Myöskin monipaikkatutkat tulevat tulevaisuudessa 

lisääntymään. Silloin koneen muotoilu on oltava häiveteknisesti suunniteltu joka 

suuntaan, koska signaali lähetetään ja vastaanotetaan eri paikoista. [4.]

Moottorien imuaukkojen heijasteet täytyy minimoida: F-l 17:ssä ne on sijoitettu 

siipien yläpinnoille ja muotoiltu. Myös muita ratkaisuja on käytetty imuaukkojen 

häiveteknisten ominaisuuksien parantamiseksi. Imuaukot voidaan suunnitella ns. 

s-kanavaa käyttäväksi, eli imukanava mutkittelee ja siinä on keraamista tutka- 

absorptiomateriaalia. [17.]

Tietotekniikan sovellutuksien hyödyntäminen tutkatekniikassa on erittäin nopeasti 

kasvava ala. Suurimmat edut saavutetaan, kun pystytään yhdistämään monen eri 

ohjelman tiedot, eikä vain yksistään prosessoida esimerkiksi tutkan mittaamaa 

kaikusignaalia. Hyvä esimerkki on synteettisen apertuurin tutka (SAR). SAR on
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kuvaava tutka, joka kykenee tuottamaan tarkkoja kuvia kaikissa sää- ja 

valaistusolosuhteissa. SAR-tutka on aktiivinen laite, joka valaisee kohdetta 

lähettämällä mikroaaltopulsseja ja näin toimiin tältä osin kuten normaali tutkakin.

Kuva muodostetaan erillisillä signaalinkäsittelyohjelmilla, esimerkiksi VRSG 

Radar -ohjelman avulla pystytään muodostamaan karttakuva (Kuva 28). 

Karttakuvasta on selvästi nähtävissä maaston pinnanmuodot ja erilliset kohteet 

maanpinnalta. Sovellus generoi paluusignaalien vaihe- ja amplituditiedoista 

synteettisen karttanäkymän. (24.)

Kuva 28. SAR-tutkan muodostama syntetisoitu karttakuva (24).

Synteettinen apertuurikarttakuva muodostetaan esimerkiksi lentokoneen 

vastaanottaessa ja yhdistäessä palaavat tutkasignaalit sen liikkuessa lentoradal

laan. Lentosuuntainen (azimuth) resoluutio perustuu Doppler-siirtymään ja 

kohteen liiketekijät voidaan myös määritellä dopplertaajuudesta. Lentosuuntaa 

vastaan (range) olevan suunnan resoluutio riippuu lähetetyn pulssin pituudesta, 

mikä vastaa pulssitutkan etäisyysresoluutiota. Signaalin aloitusaika ja -vaihe on
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tarkasti kontrolloitu stabiililla paikallisoskillaattorilla ja vastaanotettu signaali 

talletetaan tutkan tietokoneen muistiin prosessoitavaksi.

SAR-tutkan signaalin käsittelyssä tehdään vastaanotetulle kaikusignaalille A/D- 

muunnos. Digitaalimuodossa olevasta signaalista VRSG Radar -ohjelma pystyy 

tuottamaan lähes reaaliaikaista karttakuvaa. Sovellus pystyy yhdistelemään monta 

eri datatietoa, kuten digitaalista kuvaa. Yhdistämällä monia eri datatietoa voidaan 

koota karttapohja, mikä on normaalin kamerakuvan ja kolmiulotteisen 

karttapohjan yhdistelmä. Tutkatekniikan etuna on tietysti se, että kuvasta voidaan 

eritellä liikkuvat kohteet. (24.)
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8 YHTEENVETO

Teoriaosassa käsittelin sähkömagneettista säteilyä, ja miten radioaallot siroavat 

kohteesta, sekä miten kohteen kokoja sensorin lähettämä aallonpituus vaikuttavat 

herätteen suuruuteen. Tutkasensorin lähettämän pulssin aallonpituus on 

huomattavasti pienempi kuin itse mitattava kohde, joten sironnan käyttäytyminen 

voidaan katsoa tapahtuvan optisella alueella (Kuva 3). Tällä alueellahan taajuuden 

muutokset vaikuttivat hyvin vähän mitattuihin tutkapoikkipintatuloksiin.

Pulssitutkan parametrit ovat tutkakohtaiset, ja kun halutaan arvioida teoriassa 

tutkan maksimikantamaa, käytetään apuna tutkayhtälöä (Kaava 2.7). Kaavassa 2.7 

on otettu huomioon tutkapoikkipinta-arvo ja yleensä laskuissa käytetään kahden 

neliömetrin arvoa.

Kuten pienoismallin mallimittaukset osoittivat, tulokset vaihtelevat hyvin paljon. 

Pienoismallin pienetkin yksityiskohdat vaikuttavat mittaustuloksiin. Tutkayhtälön 

asetettu arvo voi näin vaihdella huomattavan paljon ja antaa väärän kuvan tutkan 

suorituskyvystä. Yksittäinen ripustus koneen siivessä voi aiheuttaa tarvittavan 

suuren herätearvon tutkajäijestelmälle ja kohteesta voidaan saada paremmin 

havaittua ja sotilaallisessa mielessä mahdollisesti myös tuhottua.

Tutkasensorin kannalta katsottuna häivetekniikan tarkoituksena on pienentää 

suojattavan kohteen tutkapoikkipintaa niin paljon, että kohde kykenee täyttämään 

operatiivisen tehtävänsä uhkaympäristössä. Kuva 29 selventää ja havainnollistaa 

mielestäni erittäin hyvin, miten häiveteknologia vaikuttaa tutkajäijestelmiin. 

Mikäli kohteen tutkapoikkipintaa (7 1 kyetään pienentämään arvoon CT 2, 

pienenee tutkan kantama R2 alkuperäisestä arvostaan Rl suoraan verrannollisena 

tutkapoikkipintojen osamäärän neljänteen juureen (mikäli muut mittaukseen 

vaikuttavat tekijät pysyvät vakioina):

R. = R, Kaava. 8.1
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• ее

Kuva 29. Tutkapoikkipinnan vaikutus valvonta-alueeseen.

Diplomityöni päämääränä oli selvittää teoriassa ja käytännön mittauksilla 

häiveteknologian vaikutuksia tutkajäijestelmiin, sekä miten tietotekniikkaa 

voidaan hyödyntää kyseisillä teknologian aloilla. Mittaustulokset osoittivat, että 

mitattavan kohteen muotoilulla ja materiaaleilla (absorptiomateriaalit) on todella 

vaikutusta tutkapoikkipinta-arvoihin.

Tietotekniikan hyödyntäminen tutka-ja häiveteknologian alueella tulee 

kasvamaan huomattavasti tulevaisuudessa. Tietokonemallintaminen kehittyy ja 

tarkentuu kehityksen myötä. Uusien materiaalien testaus helpottuu, kun pystytään 

pienoismalleilla jo testaamaan häivetekniset ominaisuudet. Käyttämistäni 

sovellutuksista MATLAB-ohjelma soveltui erittäin hyvin mittaustulosten 

analysointiin, koska tulokset voitiin esittää monessa eri havainnollisessa 

graafisessa muodossa. Ongelmana voi tietysti olla, että mittaustulokset eivät aina 

ole siinä muodossa, missä sovellus voisi niitä parhaiten hyödyntää.
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LIITE: Esimerkki mittauksissa käytetyistä MATLAB-ohjelmista.

load sl00a.dat 

tiedosto 

surf (s 100a)

xl 00a=max(sl00a(:,20:30));

plot(xl00a) 

figure

surf(s100a)

print -depsc -tiff kai 100 

load ph0v.dat 

phv=max(ph0v( 20:30)'); 

figure 

plot (phv)

print -depsc -tiff phver 

ph=phv(5374:12313); 

polar(ph)

a=0:2*pi/6940:2*pi; 

a=a( 1:6940); 

polar(a,ph)

Y=[0,10,20];

X=[ 135,181,215]; 

p=polyfit(X,Y,l);

rcsph=polyval(p,ph);

polar(a,rcsph)

polar_oma(a,rcsph)

hold

rcsph=30,l+rcsph;

rcsph=polyval(p,ph);

rcsph=30.1+rcsph;

polar_oma(a,rcsph)

% ladataan 100 dB sm soppiheij astimen 

% pintakuva

% nimetään uudestaan ja haetaan oikea 

%kohta

% plotataan kuva

% pintakuvana 

% talletetaan tiff tiedostona

% haetaan maksimikohdat mittauarvoista 

% polaarikuva 

% 360 astetta

% skaalaus kalibrointi arvojen mukaan

% tutkapoikkipinta arvot

% pienoismallin rcs mittauskuva pohjana 

% dB sm arvojen skaalaus mittakaavaan
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load phrOv.dat 

phrv=max(phrOv( 20:30)');

figure 

plot (phrv) 

figure

phrv=phrv(5376:12341); 

b=0:2*pi/6966:2*pi; 

b=b( 1:6966); 

rcsphr=polyval(p,phrv); 

plot (phrv) 

plot (rcsphr) 

rcsphr=30.1 +rcsphr; 

plot (rcsphr) 

hold

polar_oma(b,rcsphr) 

print -depsc -tiff RAMph

% RAM-pinnoite mittauksien maksimi 

% kohdat

% haetaan datasta maksimi kohdat 

% Täyden ympyrän mittaustulokset 

% 6966 eri mittausta, 360 astetta

% molemmat ram ja ilman polaarikuvana

% talletaan muistiin tiff tiedostona
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