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Tutkat ovat olleet oleellinen osa sodankäyntiä koko niiden historian ajan. Kuitenkin parantu-

neiden ominaisuuksien, kuten erottelukyvyn, ja huomattavasti edullisemmaksi kehittyneen tekno-
logian, ansiosta niitä on alettu käyttää hyvin laajasti eri tieteen- ja teollisuudenaloilla. Laskentate-
hon kasvaminen on ollut oleellinen osatekijä siinä, miksi tutkia on nykypäivänä nähtävissä mo-
nissa siviilisovellutuksissa. Teknologian kehittyminen ja laskentatehon kasvaminen ovat mahdol-
listaneet tutkien koon pienemisen, jolloin liikutettavuus on yhtä helppoa kuin vaikkapa kannetta-
van tietokoneen.  

Tutkia voidaan siis käyttää ja kantaa helposti erillään raskaista alustoista. Etäkäytön mahdol-
lisuus on myös olemassa. Pullonkaulana tässä kuitenkin on raakadatan, jota tutkat generoivat 
valtavia määriä, lähettäminen nykyisen kaltaisia tietoliikenneyhteyksiä pitkin. Tutkien tapauk-
sessa laskentatehoa on aina oltava, jotta tutkan tuottama data olisi millään tavalla järkevästi hyö-
dynnettävissä. Toinen ongelma on datan lähettäminen hyödyntämällä nykyisiä tiedonsiirtoreittejä. 
Tämä ongelma on ratkaistavissa liittämällä tehokas laskentayksikkö tutkajärjestelmään.  

Tässä työssä esitellään työkaluja, jotka voivat mahdollistaa tutkien etäkäytön maastossa niin, 
että käyttäjä saisi prosessoidut tulokset suoraan vaikkapa omaan puhelimeensa. 
 
Avainsanat: FMCW, SAR, tutka, tutkan etäkäyttö 
 
Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkistettu Turnitin OriginalityCheck -ohjelmalla. 
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LYHENTEET JA MERKINNÄT 

µD mikro-Doppler -resoluutio (micro-Doppler resolution) 

CW kantoaaltotutka (continuous wave radar) 

FFT nopea Fourier-muunnos (short-time fourier transform) 

FMCW   taajuusmoduloitu kantoaaltotutka (frequency modulated continuous 

wave radar) 

GNSS satelliittipaikannus (global navigation satellite system) 

IFFT nopea käänteinen fourier-muunnos (inverse fast fourier transform)  

PSR  ensiötutka (primary surveillance radar) 

PCL  passiivinen tutka (passive coherent locator)  

SAR synteettisen apertuurin tutka (synthetic-aperture radar) 

SSR toisiotutka (secondary surveillance radar) 

STFT lyhytaikainen Fourier-muunnos (short-time fourier transform) 

 

∆R etäisyysresoluutio 

λ  aallonpituus 

𝜎 tutkapoikkipinta-ala 

B kaistanleveys (bandwidth) 

c valonnopeus 

G antennivahvistus 

𝐺𝑅   vastaanottoantennin antennivahvistus 

𝐺𝑇    lähetysantennin antennivahvistus 

L   tutkahäviö 

𝐿𝑇   häviö lähettimen ja antennin välillä 

𝐿𝑅    häviö antennin ja vastaanottimen välillä 

𝑃𝑅    vastaanottoteho 

𝑃𝑇   lähetysteho 

R   kohteen ja antennin välinen etäisyys 

𝑅𝑅   kohteen ja vastaanottoantennin välinen etäisyys 

𝑅𝑇    kohteen ja lähetysantennin välinen etäisyys 
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1. JOHDANTO 

Sanasta tutka tulee helposti ensimmäisenä mieleen suuri valvontatutka, joka pyörii tu-

kevan alustansa päällä. Mieleen saattaa tulla myös pyöreä näyttö, jossa kohteet näky-

vät eräänlaisina vaaleina läiskinä. Tällaiset niin sanotut läiskäilmaisimet olivat yleisiä 

etenkin, kun ensimmäisiä ilmavalvontatutkaverkkoja rakennettiin. Brittien 1930-luvulla 

rakentama Chain Home, jonka ansiosta vihollisen lentokoneet pystyttiin havaitsemaan 

jopa 100 mailin etäisyydellä, oli ensimmäinen laajamittainen tutkaverkosto. Siinä anten-

nit eivät vielä kuitenkaan pyörineet alustoillaan. 

Ensimmäiset tutkat olivat maahan kiinteästi pystytettäviä mastoja, mutta hyvin pian hiu-

kan toisen tyyppisiä tutkia alettiin valmistamaan myös muun muassa ajoneuvojen, len-

tokoneiden ja laivojen käyttöön. Näissäkin tilanteissa laskentayksiköt, jotka käsittelevät 

tutkadatan, ovat melko isoja ja hankalasti siirrettävissä olevia. Monesti, etenkin Holly-

wood-elokuvissa, saattaa nähdä toimintasankarien ja agenttien käyttävän melko pieniä 

kannettavia laitteita, tai jopa rannekelloja, joissa valvontatutkien pyöreää läiskäilmai-

sinta muistuttava näyttö kertoo vihollisen sijainnin.  

Nykypäivänä, kun prosessorien laskentateho on merkittävästi parempi kuin esimerkiksi 

20 vuotta sitten, on jo täysin mahdollista ohjata pienempitehoisia tutkia vaikkapa omalla 

kannettavalla tietokoneellaan. Tällainen ei olisi vielä agenttielokuvien kulta-aikana tullut 

kysymykseenkään oikeana sovellutuksena, mutta ehkä lähitulevaisuudessamme pää-

semme näkemään tutkaa ohjaavan rannekellon. Tässä työssä käydään läpi erilaisia 

mahdollisia tapoja etäohjata siviilikäyttöön tarkoitettuja tutkia ja käydään myös läpi, 

minkälaista dataa ne antavat ulos. Merkittävin haaste etäkäytössä on tutkien tuottama 

raakadatan määrä verrattuna nykyisten langattomien tiedonsiirtoverkkojen kantokapa-

siteetteihin. 

Työn rakenne koostuu neljästä pääosasta. Teoria osuudessa käydään tutkan perustei-

den lisäksi työn kannalta tärkeimpään tutkatyyppiin ja erilaisiin tutkakuvantamistyyppei-

hin. Kolmannessa luvussa perehdytään jonkin verran siihen, millä tavoin tämän tyyppi-

siä tutkia voidaan tietokoneella ohjata ja etäkäyttää. Neljännessä luvussa perehdytään 

mittaustuloksiin ja lopuksi luvussa 5 esitetään johtopäätökset ja yhteenveto työn sisäl-

löstä. 
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2. TEORIA 

Tutka on mittalaite, joka hyödyntää radioaaltosäteilyä erinäisten kohteiden etäisyyk-

sien, korkeuksien ja nopeuksien määrittämisessä. Tutkan isänä voidaan pitää Christian 

Hülsmeyeria, joka 1900-luvun alussa kehitti Telemobiloskoopin laivojen tömäyksenes-

tolaitteeksi. Laajamittaisesti tutkia alettiin kehittämään vasta 30 vuotta myöhemmin, 

kun niiden potentiaali sodankäynnissä huomattiin. Pitkä kantama ja säätilojen pieni vai-

kutus erityisesti olivat mullistavia tekijöitä. Tutkatekniikkaa kehitettiin monissa sotaan 

osallistuneissa maissa, jolloin myös siirryttiin yhä korkeammille taajuuksille yhä pie-

nempikokoisempien ja resoluutioiltaan parempien tutkajärjestelmien saavuttamiseksi. 

[7, s. 10–11] 

Tutkat voidaan jakaa monella eri tavalla, kuten esimerkiksi ne voidaan jakaa valvonta-

tutkiin, joita ovat muun muassa ensiötutka (engl. primary surveillance radar, PSR) ja 

toisiotutka (engl. secondary surveillance radar, SSR), sekä seurantatutkiin. Jo aikai-

semmin mainittujen valvontatutkien tehtävä on valvoa suurta ilma- tai merialuetta ja nii-

den etäisyys on suuren lähetystehon ansiosta satoja kilometrejä. Seurantatutkien teh-

tävänä on taas seurata kohteen liikettä huomattavasti pienemmällä alueella, jolloin tut-

kan fyysinenkin koko on pienemmän lähetystehon ansiosta vain murto-osa valvontatut-

kien koosta. 

2.1 Tutkien jaottelua 

Olkoonpa kyseessä minkälainen tutka tahansa, voidaan jokaisesta tutkasta erottaa 

kolme tärkeintä osaa. Lähetin käyttää suurimman tehon lähettäessään lähetyssignaalia 

kohti maalia ja muualle ympäristöön. Signaali maaliin osuessa siroaa siten, että vain 

pieni osa siroaa kohti vastaanotinantennia. Vastaanotin tarvitsee vain pienen tehon 

vastaanottaakseen heikon, takaisin päin sironneen signaalin, mutta sitäkin tärkeämpää 

on aikaleimaus lähettimen ja vastaanottimen välillä. Tutkan vastaanotin tulkitsee sig-

naalin ja muodostaa tutkavasteen. Kolmantena osana on itse antenni, jonka kautta lä-

hetys ja vastaanotto tapahtuvat. 

Jaotteluja eri tutkien välillä voidaan tehdä myös sen perusteella, missä lähetin ja vas-

taanotin sijaitsevat. Yksipaikkatutkassa lähetin ja vastaanotin ovat samassa paikassa 

ja muodostavat yhden kokonaisuuden. Lähetin ja vastaanotin pystytään synkronoi-

maan paremmin, kun ne muodostavat yhdessä laitekokonaisuuden ja siksi tällä peri-

aatteella toimivat tutkat ovat yleisimpiä. Kaksipaikkatutkassa taas lähetin ja vastaanotin 
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ovat eri paikoissa.  Etuna kaksipaikkatutkassa on se, että sitä on vaikeampi häiritä, sillä 

vastaanotin on passiivinen ja siitä syystä se ei säteile energiaa ympäristöönsä. Lisäksi 

sen lähettimellä voidaan lähettää jatkuvaa aaltoa suurellakin teholla ilman, että vas-

taanotin häiriintyisi suoraan lähettimestä vastanottimeen kulkeneesta signaalista, kuten 

yhdellä, tai kahdella vierekkäisellä, antennilla varustettu monostaattinen, eli yksipaikka-

tutka. 

Joissakin tilanteissa on hyödyllistä saada vastaustietoa tutkakohteesta. Sotilaskäytössä 

usein käytettyjen toisiotutkien (engl. secondary surveillance radar, SSR) ideana on tut-

kan lähettämään signaaliin vastaaminen vastauslaitteella, joka voi sijaita vaikkapa len-

tokoneissa. Vastaustietona saadaan helposti selville, mitkä ovat koneen tiedot ja oma-

tunnistuslaitteita käytettäessä jopa se, onko kyseessä oma kone vaiko ei. Ensiötutkina 

voidaan taas pitää kaikkia muita tutkia, joissa kaikupulssi yksinkertaisesti heijastuu 

kohteesta takaisin vastaanottimeen. 

Jokaisella tutkalla, sen mallista riippumatta, on oma taajuusalueensa millä se operoi. 

Eri taajuusalueita merkitään eri kirjaimilla IEEE:n jaottelua käyttämällä. Eri taajuuksilla 

toimivat tutkat omaavat erilaiset ominaisuudet. Ilmakehä vaimentaa tutkasäteilyä 

yleensä sitä enemmän, mitä korkeammalla taajuudella ollaan. Seurantatutkat, esimer-

kiksi lentokoneissa niiden lentäessä sään yläpuolella, käyttävät suuria taajuuksia, jotta 

niistä saadaan tehtyä pienempikokoisempia ja tarkempia. Valvontatutkat käyttävät ma-

talimpia taajuuksia ja ne ovat teholtaan, sekä fyysiseltä kooltaan suurempia. Niille tyy-

pillinen taajuus on 3GHz. Taajuuden kasvaessa voidaan huomata, että jo 10 GHz taa-

juudella toimivien tutkien signaali ei enää etene sääriippumattomasti. 

 

2.2 Tutkayhtälö 

Tutkan vastaanottamaa tehoa ja siten tutkan kantamaa mallinnetaan tutkayhtälöllä 

 

𝑃𝑅 =
𝑃𝑇𝐺𝑇𝐺𝑅𝜆2𝜎

(4𝜋)3𝑅𝑇
2𝑅𝑅

2 𝐿𝑇𝐿𝑅
,   [1]    (2.1) 

 

jossa 𝑃𝑅 on vastaanottoteho, 𝑃𝑇 on lähetysteho, 𝐺𝑇 on lähetysantennivahvistus, 𝐺𝑅 on 

vastaanottoantennin antennivahvistus, 𝜆 on tutkan käyttämä aallonpituus, 𝜎 on tutka-

poikkipinta-ala, 𝑅𝑇 on etäisyys lähetysantennilta kohteeseen, 𝑅𝑅 on etäisyys vastaan-

ottoantennilta kohteeseen, 𝐿𝑇 on signaalihäviö lähettimessä ja 𝐿𝑅 on signaalihäviö 
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vastaanottimessa. Tutkayhtälön tarkoituksena on kuvata vastaanotetun signaalin voi-

makkuutta huomioiden keskeiset tekijät. 

Yhtälöstä voidaan huomata miten eri tekijät vaikuttavat tutkan suorituskykyyn, sekä 

millä tavoin ne siihen vaikuttavat. On tärkeää kuitenkin huomata, että yhtälö ei huomioi 

näin esitetyssä muodossa ympäristön olosuhteita, jotka omalta osaltaan voivat vaikut-

taa suuresti tutkan toimintaan. Yhtälöön on kuitenkin mahdollista huomioida niin sa-

nottu propagation factor, joka mallintaa tehon vaimenemista ilmakehässä. 

 

2.3 Tutkan resoluutio 

Tutkan resoluutiolla, eli erottelukyvyllä kuvataan tutkan kykyä erotella kaksi lähekkäin 

olevaa esinettä toisistaan. Tämä erottelukyky voidaan jakaa kahteen erilaiseen erotte-

lutyyppiin: spatiaaliseen ja doppler-resoluutioon. Erottelukykyyn ja mittausetäisyyden 

minimiarvoon vaikuttaa tutkan pulssin pituus. Tutkan erottelukyky kuvaa sitä, miten pal-

jon kohteesta mitattu vaste leviää eri ulottuvuuksissa. Näitä ulottuvuuksia mittaamalla 

voidaan muodostaa siten tutkakuva. Etäisyysresoluutio voidaan laskea kaavalla 

 

∆𝑅 =  
𝑐

2𝐵
 , [7, s. 41]    (2.2) 

 

missä ∆R on pienin kahden kohteen välinen etäisyyden muutos, c on valonnopeus ja B 

on tutkan käyttämä kaistanleveys. Todellisuudessa erottelukyky on hiukan suurempi 

kuin laskukaavan tulos, mutta merkille pantavaa on se, että etäisyysresoluutio ei riipu 

tutkan ja kohteen välisestä etäisyydestä.  

Spatiaalinen resoluutio sisältää myös käsitteet atsimuutti- ja elevaatioresoluutiot, eli 

suunta- ja korkeuskulman tarkkuudet, mutta nämä molemmat riippuvat tutkan keilan 

muodosta. Keila on tutkan synnyttämä säteilykuvio ja mitä pienempi keila on, sitä suu-

rempi kulmatarkkuus sillä on. Nimiinkin viitaten atsimuuttiresoluutio riippuu keilan le-

veydestä, kun taas elevaatioresoluutio sen korkeudesta. 

Resoluutio, joka kertoo parhaiten kohteen suunnan muutoksista ja sen värähtelyliik-

keestä kutsutaan mikro-Doppler -resoluutioksi (engl. micro-Doppler, µD). Tämä siksi, 

että se perustuu Doppler-ilmiön hyödyntämiseen. Ilmiö perustuu säteilylähteen ja ha-

vaitsijan väliseen liikkeeseen. Kun säteilylähde ja havaitsija liikkuvat toistensa suhteen, 

takaisin havaitsijaan palaava signaali eroaa lähteneestä alkuperäisestä signaalista 
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dopplertaajuuden verran. Tämä taajuuden muutos on suoraan verrannollinen säteily-

lähteen säteittäiseen nopeuteen. Jos kappale lähestyy säteilylähdettä, on taajuuden 

muutos positiivinen, kun taas loitonnuttaessa se on negatiivinen. 

 

2.4 FMCW 

Kantoaaltotutka (engl. continuous wave radar, CW) käyttää Dopplerin ilmiötä hyväk-

seen. Dopplertaajuus saadaan erotetuksi takaisin tulevasta signaalista, mutta ennen 

tätä vastaanottimessa poistetaan kiintomaalien aiheuttama DC-komponentti signaa-

lista, jotta se ei läpäisisi suodatusta. Tämä taas tapahtuu muotoilemalla vahvistimen 

taajuusvaste oikeanlaiseksi. Suodatuksen jälkeen pitäisi jäädä jäljelle vain kappaleen 

säteittäinen nopeus. Itse nopeusvektori kuitenkin saadaan, kun tiedetään maalin paikka 

ja nopeusvektorin suunta tutkaan nähden. 

 

Kuva 2.1 FMCW-tutkan toimintaperiaate  
[2] 

 

Jos halutaan mitata myös etäisyyttä tavallisella CW-tutkalla, tarvitaan lähetyssignaaliin 

ajastinmerkki. Sen avulla signaalit voidaan erotella toisistaan ja taajuusmuutoksen pe-

rusteella etäisyys saadaan mitattua. Tähän tarpeeseen on keksitty taajuusmoduloitu 

kantoaaltotutka (engl. frequency modulated continuous wave radar, FMCW), jossa on 

siis jatkuva-aikaisen kantoaaltotutkan tavoin korkean µD-resoluution lisäksi myös taa-

juusmoduloinnin ansiosta korkea spatiaalinen resoluutio. Tutkan lähetystaajuutta pyyh-

käistään jatkuvasti hyvin leveällä kaistalla, mutta vastaanotto tapahtuu hetkellisesti ker-

rallaan, jolloin tutkalle riittää melko hidaskin AD-muunnin. FMCW-tutka tuottaa siis mal-



6 
 

 
 

tillisen määrän näytteitä ja on melko edullinen valmistaa. Korkea etäisyysresoluutio pe-

rustuu siihen, että tutka pyyhkäisee hitaasti laajaa kaistaa. Hidas pyyhkäisynopeus on 

samalla myös tutkan heikkous, sillä joskus pyyhkäisy saattaa olla liian hidas. Tällöin 

doppler-kaista jää hyvin kapeaksi. Kantoaaltotutkan yleinen toiminta on kuvattu ku-

vassa 2.1 

2.5 SAR ja ISAR 

Yleisimpiä tutkakuvantamismenetelmiä ovat SAR (engl. synthetic aperture radar) ja 

ISAR (engl. inverse synthetic aperture radar).  Ne toteutetaan yleensä tutkilla, joilla on 

hyvä etäisyyserottelukyky ja siksi niitä näkee sijoitettavan usein lentokoneisiin ja jopa 

satelliitteihin. SAR- ja ISAR-toteutuksissa sivusuuntainen erottelukyky saadaan hyväksi 

pitkällä synteettisellä apertuurilla. Resoluutio on parhaimmillaan muutaman sentin luok-

kaa ja mittausetäisyydet voivat olla jopa satoja kilometrejä. Tutkien käyttöä on tutkittu 

varsin paljon, sillä ilmakehän olosuhteet eivät juurikaan vaikuta niiden toimintaan. [3] 

Kuvan muodostuksessa oleellista on mitata amplitudin lisäksi vaihekulmaa kulkuajan 

funktiona. Antennin apertuurien eri osista tulevat signaalit kerätään mittauspiste kerral-

laan, jonka jälkeen ne tallennetaan muistiin ja summataan erikoistuneen ohjelmiston 

toimesta. Tällainen ohjelmisto on hyvin vaikea toteuttaa varsinkin laskentatehokkaasti, 

jos kuva halutaan pian kuvaamisen jälkeen. Etu muihin tutkiin verrattuna on, että SAR-

tutkan resoluutiosolun koko periaatteessa sama millä tahansa etäisyydellä. Käytän-

nössä on kuitenkin hyvin haastavaa saada apertuuri muodostettua ideaalisesti, mikä 

rajoittaa saavutettavaa suorituskykyä. 

ISAR-tutkan lähtökohta on erilainen. Siinä ideana on, että tutka pysyy paikoillaan ja 

kohde liikkuu tai pyörii. SAR tuottaa paremman erottelukuvun, mutta ISARin etuna on 

se, että tutkaa tai antennia ei tarvitse liikuttaa lainkaan. ISAR on kuitenkin vaikeampi 

toteuttaa, sillä kohteen liiketilan tietoa ei ole todennäköisesti saatavilla, jolloin se joudu-

taan estimoimaan tutkadatasta. SAR-tutkan tapauksessa oma liiketila voidaan saada 

selville, vaikka GNSS-navigointiyksikön avulla. ISAR-tekniikkaa käytetään etenkin maa-

lien tarkassa tunnistamisessa. Kohteen liikkuessa oman akselinsa ympäri heijastuu sig-

naali takaisin hiukan eri tavalla kappaleen pinnan muotojen takia. Signaalin vaiheinfor-

maation hyödyntämiseen perustuen saadaan laskemalla selville kappaleen pinnan 

muotoja. 
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3. TUTKAN OHJAAMINEN JA ETÄKÄYTTÖ 

Työssä tarkastellaan Inras-nimisen yrityksen valmistamaa FMCW-ohjelmistotutkaa, 

jossa on RadarLog-yksikkö varustettuna 24 Ghz:n MIMO (engl. Multiple-Input and Mul-

tiple-Output) etupäällä. [4] RadarLog on Inrasin oma nimitys sen tutkan datankäsittely-

yksikölle, kuten kuvan 3.1 tutkalle. 

 

Kuva 3.1 Inrasin tutkan datankeruuyksikkö [6] 

 

 

3.1 Tutkan käyttö 

FMCW-tutkan tilanteissa, jossa kuvattavat kohteet tai tutka liikkuvat nopeasti vaaditaan 

tutkalta nopeita pyyhkäisyjä (fast ramp scenarios). Tämän seurauksena useat vastaan-

ottokanavat vaativat suuren datansiirtonopeuden (> GBit / s) tallentaakseen tutkan raa-

kadataa tietokoneen kovalevylle. Tämä on haastavaa toteuttaa, joten tässä on käte-

vintä käyttää RadServeä. Se on Inrasin oma tutkien käyttöön tarkoitettu ohjelma, joka 

mahdollistaa suurien datamäärien siirtämisen tutkapiiriltä USB-serverin kautta tietoko-

neelle ja edelleen tietokoneella datan striimauksen pakattuun tiedostomuotoon. 
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Kuva 3.2 Mittausjärjestely, jossa on tutka (RadarLog) ja RadServe avattuna yh-
delle PC:lle [6] 

 

RadServe hoitaa tutkajärjestelmän ohjaamisen tutkapiirin USB 3.0 portin kautta. Konfi-

guroinnin voi tarvittaessa hoitaa toiselta tietokoneelta Matlab- tai Python-ohjelmointikie-

len avulla, jonka jälkeen RadServe tallentaa mitattua raakadataa ja puskuroi sen sisäi-

seen FIFO (engl. First In, First Out) datarekisteriin, joka on eräänlainen jonotyyppinen 

tietorakenne. Järjestely on esitetty lohkokaaviona kuvassa 3.2. RadServeä on järkevää 

käyttää kaikissa kyseisen tutkan mittauksissa, vaikka kyseessä ei olisikaan tilanne, 

jossa olisi kyse nopean pyyhkäisyn skenaariosta, sillä se mahdollistaa kompaktimman 

tiedostomuodon ja näin ollen nopeamman tutkadatan talletuksen. Sen avulla tutkan 

etäkäyttökin mahdollistuu kahden tietokoneen avulla.  

3.2 Etäkäyttö 

 

Koska pienet- ja edulliset tutkat eivät vielä itsessään kanna mukanaan dataa proses-

soivia laskentayksiköitä, joilla tiedon saisi helposti tulkittavaan muotoon, on aina mu-

kana oltava tietokone. Tämä voitaisiin ratkaista muun muassa lisäämällä pieni, yhden 

piirilevyn tietokone tutkan ja päätelaitteen väliin. Tutkaan kiinnitettyyn tietokoneeseen 

voisi siten olla yhteydessä vaikkapa TCP/IP -protokollaa hyödyntävän Radserven 

kautta. Tämä kuitenkin vaatisi tietokoneiden keskinäisen kommunikaation tietoverkon 

kautta.  

Nykyisellä 4G-laajakaistalla on hyvä kattavuus eri puolilla maailmaa. Sen ongelmaksi 

kuitenkin tässä tilanteessa paljastuu sen datakapasiteetti. Parhaimmillaankin puhutaan 

100:sta megabitistä sekunnissa, riippuen sijainnista suhteessa laajakaistan tukiaseman 
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antenneihin. Laajakaistan latausnopeuksiin ja yhteyksiin liittyy lisäksi muitakin epävar-

muustekijöitä, kuten maaston muotojen eroavaisuudet. 5G voisi kapasiteetin puolesta 

tuoda helpotusta suurien datamäärien siirtämiseen, mutta verkon kattavuusalue tulee 

ainakin aluksi olemaan 4G:ä huomattavasti heikompi. 

SAR-kuvan tuottamisen kannalta, käyttötarkoituksen mukaan, on oleellista päästä pian 

käsiksi mitattuun dataan, jotta siitä saataisiin laskettua hyödyllinen informaatio mahdol-

lisimman nopeasti. Tutkan raakadatan välitön eteenpäin lähettäminen ei tässä mie-

lessä ole infrastruktuurin puutteellisuuden vuoksi kovin järkevää, joten varsinkin suuria 

määriä dataa keräävien FMCW-tutkien tilanteessa on järkevää vähintäänkin pakata tut-

kadata ennen kuin sen lähettää langattomia tietoverkkoja pitkin eteenpäin. 

Laskeminen voidaan toteuttaa pakkaamisen jälkeen joko paikan päällä tutkaan liitettä-

vässä laskentayksikössä, jonka jälkeen valmista SAR-kuvaa voitaisiin suoraa melko 

helposti ja pienellä viiveellä lähettää vastaanottolaitteeseen. Siinä vaiheessa jo val-

miiksi lasketun kuvan lähettämisen olisi merkittävästi vaivattomampaa kuin raakadatan 

lähettäminen verkon yli. Toisena vaihtoehtona on lähettää pakattu tutkan raakadata 

eteenpäin ja laskea tutkakuvaa jossain muualla. On kuitenkin yleensä varmempaa ja 

ajallisesti tehokkaampaa mitä pienempiä tietomääriä joudutaan tietoverkkoa pitkin lä-

hettämään, sillä varsinkin viive voi joissain tilanteissa nousta suureksi.  
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4. MITTAUKSET JA NIIDEN ANALYSOINTI 

Tässä työssä käsitellään ohjelmistotutkan ohjaamista ja työssä sivutaan SAR-kuvanta-

mista. Tämän luvun tarkoituksena on esittää yhtä tutkan ohjaamisen esimerkkiä ja mi-

tatun datan analyysiä. Mitattu data sisältää sekä amplitudin että vaiheen ja sille suori-

tettava analyysi on periaatteeltaan kuvantamisen yksinkertaistettu muoto. Analyysissa 

ilmaistaan liikkuvan kohteen sijainti ja liike perustuen kohteen vaiheen käyttäytymiseen, 

eli pureudutaan täsmälleen samaan ilmiöön kuin SAR-kuvantamisessa. 

Testimittaukset suoritettiin Ancortekin valmistamalla FMCW-ohjelmistotutkalla sisäti-

loissa noin 6x7 metrin kokoisessa huoneessa, jossa tutka oli sijoitettu osoittamaan 

kohti seinää noin viiden metrin etäisyydeltä. Mittauksessa käytetty tutka toimii 24 – 26 

Ghz:n taajuuskaistalla. Mittauksen aikana tutkan edestä käveltiin parin metrin etäisyy-

deltä, sekä lopuksi soppiheijastinta liikutettiin pöydän päällä tutkasta pois päin. Mittaus-

ympäristö on nähtävissä kuvasta 4.1. Tallennuksen kestoksi määritettiin 10 sekuntia. 

Tutkassa on neljä eri kanavaa, joista kanavaa numero 4 käytettiin mittauksien aikana 

vastaanottavana kanavana. Tutkan tallentama data koostuu kompleksilukuja sisältä-

västä matriisista. Kompleksiluvut kuvaavat vastaanotetun signaalin amplitudia ja vai-

hetta jokaisella ajanhetkellä. Ensiksi datasta voidaan suodattaa häiriöitä vähentämällä 

ensin keskiarvo koko mittauksesta kaikkien pyyhkäisyjen yli. Kaikkein voimakkain tut-

kan aiheuttama häiriö saadaan tällä tavoin pois signaalista. Nyt käyttämällä nopeaa 

käänteistä Fourier-muunnosta IFFT (engl. inverse fast fourier transform) saadaan da-

tan lyhyen ajan dimensio muutettua etäisyydeksi ja tällä tavoin piirrettyä kuva 4.2. Etäi-

syysakselilla on nähtävissä etäisyyskompressoitu data. Pyyhkäisyssä muodostunut 

taajuusvaste on käännetty IFFT:lla aikatasoon, missä vaste näkyy etäisyyden funktiona 

ja kunkin etäisyyden vaste on kompressoitunut kapeaksi piikiksi. Piikin leveys kertoo 

tutkan etäisyysresoluution. Kuvasta nähdään helposti tutkan edessä tapahtuneen liik-

keen etäisyys ja aika.  

Tulkittaessa etäisyyttä, jolla soppiheijastinta liikuteltiin, tarvitsee laskea lyhyen ajan 

Fourier-muunnos sille etäisyyssolulle. Hamming-ikkuna luomalla ja ikkunan mittaa 

muuttamalla saadaan säädettyä taajuusresoluutiota. Jos ikkunaa lyhentää saadaan ai-

katason resoluutiota paremmaksi. Kuvassa 4.3 on otettu STFT (engl. short-time fourier 

transform) 4:n metrin etäisyydeltä tutkasta. Kuvasta on nähtävissä selvä liike, kun sop-

piheijastinta on liikutettu eteen- ja taakse päin. Ensin sitä on liikutettu poispäin tutkasta, 



11 
 

 
 

jolloin taajuus on negatiivinen ja lopuksi positiivisella taajuuspuolella sitä on viety kohti 

tutkaa.  
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Kuva 4.1 Mittausympäristö 
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Kuva 4.2 Testimittaus saha-aallolla 

 

Kuva 4.3 Yhden etäisyyssolun STFT 
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5. YHTEENVETO 

Tämän työn tarkoituksena oli perehtyä SAR-kuvaa muodostavan ohjelmistotutkan toi-

mintaperiaatteen lisäksi sen käyttöön, sekä pohtia mahdollisuuksia sen etäkäytölle. 

Toiselle samankaltaiselle taajuusmoduloidulle kantoaaltotutkalle suoritettiin myös koe-

mittaus ja laskettiin datasta dopplertaajuusesitys etäisyyssoluille lyhytaikaisen Fourier-

muunnoksen avulla. Tulokset laskettiin ja visualisoitiin Matlabin avulla. 

Kokonaisuutena työ antaa hyvän peruskuvan ohjelmistotukan etäkäytön haasteista ja 

mahdollisuuksista. Ohjelmistotutkien mahdollisuuksia etäkäytössä on syytä tutkia, ja 

etenkin tulevaisuuden kannalta, testata monipuolisesti, jotta voidaan vetää pidemmälle 

meneviä johtopäätöksiä ohjelmistotutkien etäkäytön parhaimmista menetelmistä. 
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