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Isohookana, Matti, Combat durable spread spectrum data link for national
military aviation. 
University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Faculty of Information Technology
and Electrical Engineering; Centre for Wireless Communications
Acta Univ. Oul. C 716, 2019
University of Oulu, P.O. Box 8000, FI-90014 University of Oulu, Finland

Abstract

The primary mission of the Finnish Air Force is to ensure a continuous surveillance and policing
of the national airspace. The wartime mission is defensive counter-air fighter operations.
Implementation of the air surveillance is carried out mainly with air surveillance radars – policing
and defensive actions with fighters.

A foundation to a well-executed flight operation is a situation awareness. Pilots have to have a
real time air picture in their use, i.e., exact information of the own and enemy’s fighters, and
instructions of the mission command. The later has to have information for example about the
remaining flight time of the fighters.

To keep up the situation awareness the fighters participating the flight operation and the
mission command on the ground are connected via real time robust communications system. In
this thesis, the system development of the experimental SIHTI (Suomen ilmavoimien
hajaspektritietovuo) spread spectrum data link fulfilling the national requirements is considered
from the requirement specification to the performance measurements of the airproof prototype.
The SIHTI system, which has to be secure, robust and having good LPD/LPI (Low Probability of
Detection/Low Probability of Interception) properties has to enable bidirectional transmission
between fighters and base stations as well as the fighters themselves. The SIHTI system has to
operate in the case when many of similar nets are operating simultaneously in the same region and
under heavy jamming. The system concept and its implementation has to be configurable so that
an end user and a maintenance of the system can affect on the performance of the system only via
parameters and changes in algorithms.

In this thesis, it will be shown that the experimental SIHTI prototype with minor changes can
fulfil the set requirements.

Keywords: aircraft communication, detection, interception, jamming resistance,
multiple access, spread spectrum communication, system design





Isohookana, Matti, Taistelunkestävä hajaspektritietovuo kansalliseen sotilasilmailuun. 
Oulun yliopiston tutkijakoulu; Oulun yliopisto, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta; Centre for
Wireless Communications
Acta Univ. Oul. C 716, 2019
Oulun yliopisto, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto

Tiivistelmä

Suomen ilmavoimien perustehtävä on kansallisen ilmatilan jatkuva valvonta ja vartiointi sekä
sodan aikana ilmatilan puolustus. Ilmatilan valvonta hoidetaan pääasiassa ilmavalvontatutkilla –
vartiointi ja puolustus sotilaskoneilla.

Sotilaskoneiden tehokkaan toiminnan edellytyksenä on tilannetietoisuus. Lento-operaatioon
osallistuvilla tahoilla tulee olla käytettävissä ajan tasalla oleva ilmatilannekuva eli tarkat tiedot
omista ja vastapuolen koneista, taistelujohdon toimintaohjeet sekä tietoa muun muassa operaati-
oon osallistuvien koneiden jäljellä olevasta toiminta-ajasta.

Tilannetietoisuuden ylläpitäminen edellyttää, että lento-operaatioon osallistuvia lentokoneita
ja maassa olevaa taistelujohtoa yhdistää reaaliaikainen varmatoiminen tiedonsiirtoyhteys. Tässä
väitöskirjassa tarkastellaan kansallisen sotilasilmailun tarpeet täyttävän lentokelpoisen SIHTI
(Suomen ilmavoimien hajaspektritietovuo) -hajaspektritiedonsiirtokoejärjestelmän järjestelmä-
kehitystä aina vaatimusmäärittelystä lentokelpoisen koelaitteiston suorituskykymittauksiin. Tur-
vallisen, varmatoimisen ja vaikeasti tiedusteltavan tiedonsiirtojärjestelmän tulee mahdollistaa
niin lentokoneiden kuin lentokoneiden ja maa-asemien välinen kaksisuuntainen sanomansiirto
useiden lähekkäin toimivien verkkojen tapauksessa hyvinkin voimakkaassa tahallisessa häirin-
nässä. Tiedonsiirtojärjestelmässä ja sen toteutuksessa tulee olla myös riittävä määrä muunnelta-
vuutta, jotta järjestelmän loppukäyttäjä ja järjestelmän ylläpitäjä pystyvät parametri- ja algorit-
mimuutoksin vaikuttamaan järjestelmän suorituskykyyn.

Väitöskirjassa osoitetaan, että FH/DS-CDMA (Frequency Hopping / Direct Sequence Code
Division Multiple Access)- ja TDMA (Time Division Multiple Access) -monikäyttömenetel-
miin pohjautuva SIHTI-koejärjestelmä pystyy pienin muutoksin täyttämään sille asetetut vaati-
mukset.

Asiasanat: hajaspektritiedonsiirto, häirintäsietoisuus, ilmaistavuus, järjestelmä-
suunnittelu, lentokonetiedonsiirto, monikäyttö, siepattavuus
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Esipuhe 

Tämä väitöskirja on tehty Oulun yliopiston tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa 

Centre for Wireless Communications (CWC) -tutkimusyksikössä. Väitöskirjaan 

liittyvä tutkimustyö on osa Ilmavoimien esikunnan 1980-luvun lopussa 

käynnistämää laajaa tutkimus- ja kehityshanketta, jonka tavoitteeksi asetettiin 

taistelunkestävän hajaspektritietovuokoejärjestelmän kehittäminen kansallisen 

sotilasilmailun tarpeisiin. 

Väitöskirjaan liittyvä spesifinen tutkimustyö alkoi jo vuonna 1994, ja sen 

viimeiset tulokset näkivät päivänvalon hieman yli kymmenen vuotta myöhemmin 

vuonna 2005. Tutkimus ja sen tulokset ovat olleet ja ovat edelleen turvaluokiteltua 

tietoa, mutta Puolustusvoimien Pääesikunta on antanut sille julkaisuluvan tässä 

väitöskirjassa esitetyssä laajuudessa. Tästä esitänkin heille kiitokset. 

Työn valvojana ja työn kirjoittamisen aikana yksikön esimiehenä toiminutta 

akatemiaprofessori Matti Latva-ahoa tahdon kiittää minulle suodusta 

mahdollisuudesta kirjoittaa väitöskirja näin pitkän ajan kuluttua varsinaisen 

tutkimustyön päätyttyä. Haluan kiittää häntä myös siitä tuesta, jonka olen häneltä 

saanut tätä työtä kirjoittaessani. 

Väitöskirjaan liittyvä tutkimustyö on tehty useassa eri tutkimusprojektissa 

tiimityönä, ja siihen on osallistunut lukuisia kollegoja useasta eri organisaatiosta. 

Tutkimuksen tilaajan eli Ilmavoimien esikunnan puolelta tahdon kiittää 

insinöörieversti evp. Niilo Kansasta, insinöörieversti evp. Jouko Lindhiä, 

insinöörieverstiluutnantti Juhani Junttia, insinöörieverstiluutnantti Kalle Passojaa, 

insinöörimajuri evp. Tuomo Reiliä ja ohjelmajohtaja Seppo Pietiläistä siitä 

luottamuksesta, että CWC-tutkimusyksikköä edeltävä tietoliikennelaboratorio 

valittiin haasteelliseen tutkimus- ja kehityshankkeeseen tutkimusta edustavaksi 

osapuoleksi. Samaisen ryhmän ansiot tutkimusta ohjaavassa roolissa ja kriittisenä 

mutta rakentavana opponenttina ovat kiistattomat. 

Silloisesta tietoliikennelaboratorion hajaspektritutkimusryhmästä 

ensimmäiseksi haluan kiittää tutkimusryhmän perustajaa ja visionääriä emeritus 

professori Pentti Leppästä kaikesta siitä pyyteettömästä työstä, jonka hän 

tutkimusryhmän eteen teki. Hänen aloitteestaan on käynnistynyt useita sellaisia 

tutkimushankkeita, jotka ovat mahdollistaneet niin tämän kuin monen muunkin 

väitöskirjan synnyn. Suuret kiitokset kuuluvat myös tutkimukseen osallistuneille 

ryhmän jäsenille professori Jari Iinatille, TkL Pekka Kunnarille (†), dosentti Kari 

Kärkkäiselle, professori Ari Poutulle, TkL Jaakko Reinilälle, DI Kari Rysbergille, 

TkL Jukka Vikstedtille ja TkL Risto Vuohtoniemelle. Heidän ansiokas 
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tutkimuksellinen panos heidän omilla tutkimusalueilla mahdollisti kohteena olleen 

hajaspektritietovuojärjestelmän määrittelyn. TkL Timo Kumpuniemi, DI Pasi 

Maliniemi, DI Jari Sillanpää ja DI Sami Siltala ansaitsevat vastaavat kiitokset 

hedelmällisestä yhteistyöstä ja laitteistotuesta tietovuojärjestelmän demonstrointi- 

ja koejärjestelmävaiheessa.  

Tutkimus- ja kehityshankkeeseen osallistuneita teollisuusosapuolia ja niiden 

henkilöstöä haluan kiittää niin taloudellisesta, tutkimuksellisesta kuin 

koejärjestelmän toteutuksellisesta panostuksesta tutkimushankkeen eri vaiheissa. 

Työni esitarkastajille professori Markku Renforsille ja professori Kimmo 

Kansaselle tahdon lausua kiitokseni arvokkaista kommenteista ja ehdotuksista 

työni parantamiseksi. Samoin haluan kiittää väitökseni vastaväittäjää professori 

Hannu Karia hänen ottaessa vastaan vastaväittäjän tehtävän. Dosentti Harri 

Saarnisaari ansaitsee myös lämpimät kiitokset siitä työstä, joka edesauttoi 

väitöskirjani julkaisua.  

Yli kolmekymmentä vuotta kestäneen yliopistourani aikana yksikössämme on 

työskennellyt satoja henkilöitä niin opetus-, tutkimus- kuin tukitehtävissä. Heille 

kaikille haluan lausua kiitokseni nuorekkaasta, rennosta ja kansainvälisestä 

ilmapiiristä, jonka he ovat yksikköömme luoneet.  

Lopuksi, mutta ei suinkaan vähiten, haluan kiittää lähimmäisiäni – puolisoani 

Marjaa, lapsiamme Reettaa, Joelia, Erikiä ja Johannesta sekä sisariani perheineen 

– kaikesta siitä tuesta, jonka olen heiltä saanut yliopistourani eri vaiheissa. 

Oulussa 7. päivänä lokakuuta 2019 Matti Isohookana 
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Lyhenteet  

AC active channel estimator, aktiivinen kanavaestimoija 

AFC automatic frequency correction, automaattinen taajuudensäätö 

AGC automatic gain control, automaattinen vahvistuksensäätö 

AJ anti-jamming, häirintäsietoisuus 

AM amplitude modulation, amplitudimodulaatio 

ASM airborne SIHTI modem, lentokoneen SIHTI-modeemi 

AWGN additive white gaussian noise, summautuva valkoinen Gauss- 

 jakautunut kohina 

A/D analogia-digitaali 

BCH Bose-Chaudhuri-Hocquenghem 

BCSK binary code shift keying, binäärinen koodiavainnus 

BFSK binary frequency shift keying, binäärinen taajuusavainnus 

BPSK binary phase shift keying, binäärinen vaiheavainnus 

CA CFAR cell averaging constant false alarm receiver, jatkuvaan 

 keskiarvon laskentaan pohjautuva vakio väärän hälytyksen 

 ilmasin  

CCSK cyclic code shift keying, syklinen koodiavainnus 

CDD code division duplex, koodidupleksointi 

CDMA code division multiple access, koodijakomonikäyttö 

CE channel encoder, kanavakooderi 

CE channel estimation, kanavan estimointi 

CMF chip matched filter, chippiaaltomuotoon sovitettu suodatin 

CSK code shift keying, koodiavainnus 

CT controller, kontrolleri 

CVSD continuously variable slope delta, jatkuvasti muuttuvan 

 kulmakertoimen delta 

CWC Centre for Wireless Communications 

DBPSK differential binary phase shift keying, differentiaalinen 

 binäärinen vaiheavainnus 

DF digital front end, kantataajuisen lähetinvastaanottimen 

 digitaalinen etupää 

DM delta modulation, deltamodulaatio 

DMPSK differential M-ary phase shift keying, differentiaalinen  

 M-tasoinen vaiheavainnus 

DQPSK differential quadrature phase shift keying, differentiaalinen  
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 kvadratuurinen vaiheavainnus 

DS direct sequence, suorasekvenssi  

DSP digital signal processor, digitaalinen signaaliprosessori 

D/A digitaali-analogia 

dB desibeli 

dBi desibeliä suhteessa isotrooppiseen säteilijään 

ED envelope detection, verhokäyräilmaisu 

EIRP effective isotropic radiation power, efektiivinen isotrooppinen 

 säteilyteho 

ELE envelope level estimation, verhokäyrän tason estimointi 

FCS frame check sequence, kehyksentarkistussekvenssi 

FDD frequency division duplex, taajuusdupleksointi 

FDLA Finnish data link applique, suomalainen tietovuoapplikaatio 

FDMA frequency division multiple access, taajuusjakomonikäyttö 

FFFEC feed forward frequency error correction, myötäkytketty 

 taajuusvirheen korjaus 

FFH fast frequency hopping, nopea taajuushyppely 

FFSLN feed forward signal level normalization, myötäkytketty 

 signaalitason normalisointi 

FFT fast Fourier transform, nopea Fourier-muunnos 

FH frequency hopping, tajuushyppely 

FIR finite impulse response, äärellinen impulssivaste 

FM frequency modulation, taajuusmodulaatio 

FSK frequency shift keying, taajuusavainnus 

GMSK Gaussian minimum shift keying, gaussian minimivaiheavainnus 

GPS global positioning system, maailman laajuinen paikannusjärjestelmä 

GSM global system for mobile communications, toisen sukupolven 

matkaviestinjärjestelmä 

HF high frequency, korkea taajuus 

HP Hewlett Packard 

I in phase, vaiheenmukainen 

IF intermediate frequency, välitaajuus 

IMBE improved multiband excitation, parannettu monen taajuuskaistan 

 heräte 

ISI inter symbol interference, symbolien välinen keskinäisvaikutus 

I&D integrate and dump, integroi ja pura 
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JTIDS joint tactical information distribution system, hajautettu taktinen 

tiedonsiirtoverkko 

KEVA keskivalvontatutka 

L lentokone 

LCD level crossing detector, kynnysarvoilmaisin 

LPC linear predictive coding, lineaarinen ennustava koodaus 

LPD low probability of detection, matala ilmaisutodennäköisyys 

LPI low probability of interception, matala sieppaustodennäköisyys 

MF matched filter, sovitettu suodatin 

MFSK M-ary FSK, M-tasoinen FSK 

MLU mid-life upgrade, elinkaaren puolivälin ylläpitopäivitys 

MRC maximal ratio combining, maksimisuhdeyhdistely 

MSK minimum shift keying, minimivaiheavainnus 

NATO North Atlantic Treaty Organization, Pohjois-Atlantin 

 puolustusliitto 

NDSP network data slot pool, verkon datalle varatut aikavälit 

NMP Nokia Mobile Phones 

NTR network time reference, verkon aikareferenssi 

OFDMA orthogonal frequency division multiple access, ortogonaalinen 

taajuusjakomonikäyttö 

PC personal computer, henkilökohtainen tietokone 

PR packet radio, pakettiradio 

PDI post detection integration, ilmaisun jälkeinen integrointi 

ppm parts per million, miljoonasosa 

Q quadrature, kvadratuurinen 

RC rake combiner, monitieyhdistelijä 

RF radio frequency, radiotaajuus 

RR rake receiver, monitievastaanotin 

RSSI received signal strength indicator, vastaanotetun signaalin 

voimakkuuden ilmaiseva signaali 

R&S Rohde and Schwarz 

SCCL sample correlation and choose the largest, valitaan auto- 

 korrelaatiofunktion pääkeilasta otetuista näytteistä suurin 

SDMA space division multiple access, tilajakomonikäyttö 

SF spreading factor, hajotussuhde 

SHF slow frequency hopping, hidas taajuushyppely 

SIHTI Suomen ilmavoimien hajaspektritietovuo 
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STR system tid referense, järjestelmän aikareferenssi 

T tukiasema 

TARAS taktiska radiosystemet, taktinen radiojärjestelmä 

TDD time division duplex, aikadupleksointi 

TDMA time division multiple access, aikajakomonikäyttö 

TH time hopping, aikahyppely 

UDSP user data slot pool, käyttäjädatalle varatut aikavälit 

UHF ultra high frequency, ultrakorkea taajuus 

UMTS universal mobile telecommunications system, 

 maailmanlaajuinen liikkuvan televiestinnän järjestelmä 

V tiedonsiirtoverkko 

VALDE validation and demonstration unit, todentamis- / demonstrointilaite 

VHF very high frequency, hyvin korkea taajuus 

WCDMA wideband code division multiple access, laajakaistainen 

koodijakomonikäyttömenetelmä 

 

A signaalin amplitudi  

Adata päätösmuuttujan Z rajauskynnys 

Anorm signaalin normalisointiraja pehmeässä päätöksenteossa  

Arssii, Arssij parametri, jonka perusteella päätetään, tehdäänkö signaalin 

 tason estimointi välitaajuussignaalista vai kantataajuussignaaleista  

a signaalivektori 

a1, a2, a3 SCCL-algoritmin näytearvoja 

Bn kohinakaistanleveys 

Bn hyppyaikavälin n:s Barker-koodin bitti 

BER bittivirhesuhde virheenkorjauksen jälkeen 

BER* bittivirheiden lukumäärä virheenkorjauksen jälkeen 

b signaalivektori 

b1, b2, b3 SCCL-algoritmin näytearvoja 

C kanavankapasiteetti 

ChBER kanavabittivirhesuhde 

ChBER* kanavabittivirheiden lukumäärä 

ChMER* niiden sanomien lukumäärä, joissa on ollut kanavabittivirheitä 

c(t) valesatunnainen koodisignaali 

c1, c2, c3 SCCL-algoritmin näytearvoja  

D kanavaparametri 

d(t) datasignaali 
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dI tiedusteluvastaanottimen etäisyys lähettimestä 

dJ häirintälähettimen etäisyys vastaanottimesta 

dn hyppyaikavälin n:s kanavabitti 

dL tiedonsiirtolinkin pituus 

Eb bitin energia 

Ebkan kanavabitin energia 

f taajuus 

fa aikautussanoman käytössä oleva kiinteä taajuus 

fD Doppler-siirtymä 

fs näytteenottotaajuus 

fs
’ 508:lla desimoitu näytteenottotaajuus 

fj aikavälin j:s hyppyaikaväli 

G1, G2, G3 koodipolynomi  

IRX vastaanottimen vaiheenmukainen kantataajuussignaali 

IFRX vastaanottimen välitaajuus 

IFTX lähettimen välitaajuus 

i ei-negatiivinen kokonaisluku 

J häirintäteho vastaanottimen tulossa 

JBB häiriösignaalin teho vastaanottimen ilmaisimen tulossa 

j(t) häiriösignaali 

j ei-negatiivinen kokonaisluku 

K koodin vaikutuspituus 

Ka FH-järjestelmän alikaistojen lukumäärä 

KSF hajotussuhde 

k CA CFAR -ilmaisimen painokerroin 

k positiivinen kokonaisluku 

km verhokäyräilmaistun signaalin keskiarvon painokerroin 

kσ verhokäyräilmaistun signaalin keskipoikkeaman painokerroin 

k’ modulaatiotasojen lukumäärästä riippuva vakio 

LMR lost message rate, menetettyjen sanomien suhde 

l positiivinen kokonaisluku 

M positiivinen kokonaisluku 

M symboliaakkoston koko, modulaatiotasojen lukumäärä 

MER message error rate, sanomavirhesuhde 

m hyppyaikavälin m:s symboli vektorimuodossa 

m keskiarvo 

N näytteiden määrä 
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N signaalikaistalla oleva kohinateho vastaanottimen tulossa 

NBB kohinateho vastaanottimen ilmaisimen tulossa 

NFCS virheentarkistussumman pituus bitteinä 

Nj häiriösignaalin tehotiheys 

Nkv kynnysvertailujen lukumäärä 

Nsan sanoman pituus bitteinä 

N0 kohinan yksipuoleinen tehotiheys 

NF kohinaluku 

NFI tiedusteluvastaanottimen kohinaluku 

n ei-negatiivinen kokonaisluku 

P teho 

Pb bittivirhetodennäköisyys 

Pbkan kanavabittivirhetodennäköisyys 

Pd ilmaisutodennäköisyys 

Pd
ov kokonaisilmaisutodennäköisyys 

Pd ilmaisutodennäköisyys häirityllä kaistalla 

Pd
ov painotettu ilmaisutodennäköisyys 

PERR sanoman virheellisen ilmaisun todennäköisyys 

PFA väärän synkronoitumisen todennäköisyys 

Pfa väärän hälytyksen todennäköisyys 

PJ häirintälähettimen teho 

Pkynnys kynnystaso, jolla signaalin katsotaan leikkautuvan A/D- 

 muuntimen tulossa 

PLOST sanoman menettämistodennäköisyys 

PMER sanomavirhetodennäköisyys 

Ps kanavasymbolivirhetodennäköisyys 

PT lähetysteho 

PG ilmaisuvahvistus 

PGDS DS-tekniikalla saavutettava ilmaisuvahvistus 

PGFH FH-tekniikalla saavutettava ilmaisuvahvistus 

QRX vastaanottimen kvadratuurinen kantataajuussignaali 

q monikantoaaltohäirinnän kantoaaltojen lukumäärä 

R koodaussuhde 

Rb tiedonsiirron bittinopeus 

Rbkan kanavabittinopeus 

Rc chippinopeus 

Rhop taajuushyppelynopeus 
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RXX signaalin X autokorrelaatiofunktio 

RXY signaalien X ja Y ristikorrelaatiofunktio 

Ref hyppyaikavälin referenssibitti 

RFRX vastaanottimen RF-taajuus 

RFTX lähettimen RF-taajuus 

r(t) vastaanotettu signaali 

S signaaliteho vastaanottimen tulossa 

SBB signaaliteho vastaanottimen ilmaisimen tulossa 

SX signaalin X teho vastaanottimen tulossa 

SY signaalin Y teho vastaanottimen tulossa 

SNRIN signaali-kohinasuhde vastaanottimen tulossa 

SNROUT signaali-kohinasuhde vastaanottimen lähdössä 

s(t) SIHTI-järjestelmän preamblen aaltomuoto 

Ta aikavälin ajallinen kesto 

Tb bitin ajallinen kesto 

Tbkan kanavabitin ajallinen kesto 

Tc chipin ajallinen kesto 

TDI signaalin etenemisviive lähettimeltä tiedusteluvastaanottimelta  

TDJ signaalin etenemisviive häirintälähettimeltä vastaanottimelle  

TDL tiedonsiirtolinkin etenemisviive  

Tdrift lentokoneen ajan ryömintäarvio  

TF taajuudenvaihtoaika 

Thop hyppyaikaväli 

TI tiedusteluvastaanottimen prosessointiaika 

Tint radiometrin integrointiaika 

TJ häirinnän efektiivinen vaikutusaika 

Tk kehyksen ajallinen kesto 

Ts symbolin ajallinen kesto 

Th kynnysarvo 

Th1offset estimoituun kynnysarvoon lisättävä arvo 

t aika 

ta ajanhetki, jolloin preamble voidaan aikaisintaan ilmaista 

tf1,Th2 ajanhetki, jolloin kynnysarvo Th2 ylittyy taajuudella f1 

tfv,Th2 ajanhetki, jolloin kynnysarvo Th2 ylittyy taajuudella fv 

tl ajanhetki, jolloin preamble voidaan viimeistään ilmaista 

td1, td2 täytedata 

UDMER undetected message error rate, havaitsemattomien 
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 sanomavirheiden suhde 

u positiivinen kokonaisluku 

u1 vektorin pituus 

u2 vektorin pituus 

v positiivinen kokonaisluku 

W kaistanleveys 

WJ häirityn taajuuskaistan kaistanleveys 

WRX vastaanottimen etupään kaistanleveys 

WSIHTI SIHTI-järjestelmälle varattu taajuuskaista 

WSS hajaspektrisignaalin kokonaiskaistanleveys 

x positiivinen kokonaisluku 

y positiivinen kokonaisluku 

Z differentiaalisen ilmaisimen päätösmuuttuja 

#MES niiden sanomien lukumäärä, joiden kohdalla synkronointi on 

 onnistunut 

 

 jäännöskantoaallosta johtuva peräkkäisten symbolien välinen 

 vaihe-ero 

α jäännöskantoaallosta johtuvan peräkkäisten symbolien välisen 

 vaihe-eron estimaatti 

f taajuusero 

 aallonpituus 

 häirintäsuhde 

σ häiriösignaalin keskipoikkeama 

σ häiriösignaalin keskipoikkeama häirityllä kaistalla 

 viive 

 

f() funktio 

MED mediaani 

Q() Q-funktio 

Q(a,b) Marcumin Q-funktio 

Γ() Gammafunktio  
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1 Johdanto  

1.1 Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja rajaus 

Ilmavoimat on yksi Suomen puolustusvoimien kolmesta puolustushaarasta. Kaksi 

muuta puolustushaaraa ovat maavoimat ja merivoimat [1]. Ilmavoimien 

perustehtävä on kansallisen ilmatilan jatkuva valvonta ja vartiointi. Sodan aikana 

ilmavoimien päätehtävä on hävittäjätorjunta [2]. 

Suomen ilmatilan valvonta hoidetaan pääasiassa ilmavalvontatutkilla. 

Valvonnan pääkalustona on eri puolille Suomea sijoitetut kaukovalvonta- ja 

keskivalvontatutkat, joiden havaintoja tarvittaessa täydennetään 

lähivalvontatutkien ja muiden sensorien avulla. Tutkien ja sensorien tuottama 

informaatio välitetään ilmavoimien johtokeskukseen, jossa siitä muodostetaan 

yhdessä muun ilmatilanneinformaation kanssa reaaliaikainen ilmatilannekuva. [3] 

Jos Suomen ilmatilassa lentävää tai ilmatilaa lähestyvää maalia ei tunnisteta siviili-

ilmailun lennonvarmistuselimiltä saatuja lentosuunnitelma- ja muita tietoja vertaamalla, 

valvonta- ja johtovastuussa oleva johtokeskus lähettää tunnistuskoneen ilmaan. 

Tunnistuskoneen tehtävänä on selvittää havaitun maalin kansallisuus ja yksilötiedot. 

Tämän jälkeen kohde joko saatetaan pois kansallisesta ilmatilasta tai se pakotetaan 

laskeutumaan maahan. Tarpeen vaatiessa kohdetta vastaan käytetään myös 

voimakeinoja. [2, 3] 

Pystyäkseen hoitamaan ilmavoimille määriteltyä tehtävää sillä tasolla, jonka 

Suomen hallitus on määritellyt, ilmavoimat on uusinut ja modernisoinut 

tehtävässään tarvittavaa kalustoa. Vuosien 1995–2000 aikana ilmavoimat uusi 

hävittäjäkalustoa siten, että Saab Draken- ja MiG-21 bis -torjuntahävittäjät 

korvattiin Boeing F-18 C/D Horneteilla. Hornetien ensimmäinen elinkaaripäivitys 

MLU 1 (Mid-Life Upgrade) tehtiin vuosien 2006–2010 aikana ja toinen 

elinkaaripäivitys MLU 2 saatiin päätökseen vuoden 2016 aikana. MLU 2:n yhteydessä 

koneisiin asennettiin muun muassa kansainvälisesti yhteensopiva Link 16 -tietovuo-

järjestelmä. [120] 

Myös tutkavalvontaa on kehitetty useilla uudistushankkeilla. Thomson 

TRS22XX -kaukovalvontatukalle tehtiin muutama vuosi sitten elinkaaripäivitys, 

joka jatkaa tutkan käyttöikää noin 15 vuodella. Kotimainen KEVA-

keskivalvontatutka on puolestaan korvattu Thales-Raytheon Systemsin 

valmistamalla siirrettävällä GroundMaster 403 -tutkalla. [3] 
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Oulun yliopiston Centre for Wireless Communications 

(CWC) -tutkimusyksikkö ja sen edeltäjä tietoliikennelaboratorio ovat tehneet 

tutkimusyhteistyötä Ilmavoimien esikunnan ja sitä lähellä olevan kotimaisen 

puolustusvälineteollisuuden kanssa jo 80-luvun alkuvuosista lähtien. Useimmat 

tutkimushankkeet ovat liittyneet joko langattomaan tiedonsiirtoon, navigointiin, 

paikannukseen tai ilmavalvontaan. Tutkimushankkeilla on pyritty tukemaan 

ilmavoimia ja puolustusvälineteollisuutta uusien tiedonsiirto-, navigointi-, 

paikannus- ja valvontajärjestelmien määrittelyssä, hankinnassa ja ylläpidossa ja 

näin parantamaan ilmavoimien toimintakykyä sille asetetussa tehtävässä. 

Tämä väitöskirja, joka kuuluu järjestelmäsuunnittelun kategoriaan, liittyy 

erääseen edellä mainituista tutkimushankkeista. Väitöskirjassa tarkastellaan jo 

hieman historiallisesta näkökulmasta kansallisen sotilasilmailun tarpeet täyttävän 

lentokelpoisen tiedonsiirtojärjestelmän järjestelmäkehitystä vaatimusmäärittelystä 

aina lentokelpoisen koelaitteiston suorituskykymittauksiin. Väitöskirjassa 

pohditaan myös, miten järjestelmän suorituskykyä voitaisiin parantaa järjestelmän 

perusarkkitehtuuria muuttamatta ja miten järjestelmä sijoittuu ominaisuuksiltaan 

suhteessa 2010-luvulla käytössä oleviin järjestelmiin. Niitä lukijoita, jotka eivät ole 

perehtyneet digitaaliseen siirtotekniikkaan, hajaspektritekniikkaan eivätkä 

tietoliikenteen elektroniseen sodankäyntiin, suositellaan tutustumaan muun muassa 

lähteisiin [39, 41, 4549]. 

Kun Suomen hallitus teki vuonna 1992 päätöksen F-18 Hornet -kaluston 

hankinnasta, Ilmavoimien esikunta, tietoliikennelaboratorio ja kotimainen 

puolustusvälineteollisuus muodostivat konsortion, jonka tehtäväksi annettiin uuden, 

turvallisen, varmatoimisen ja vaikeasti tiedusteltavan hajaspektritietovuokoe-

järjestelmän määrittely kansallisen sotilasilmailun tarpeisiin. Tietovuojärjestelmän, 

josta jatkossa käytetään nimitystä SIHTI (Suomen ilmavoimien hajaspektritietovuo) 

-järjestelmä, tuli mahdollistaa niin lentokoneiden kuin lentokoneiden ja maa-

asemien välinen kaksisuuntainen sanomansiirto useiden lähekkäin toimivien 

verkkojen tapauksessa hyvinkin voimakkaassa tahallisessa häirinnässä. 

Järjestelmässä tuli olla myös riittävä määrä muunneltavuutta, jotta loppukäyttäjä ja 

järjestelmän ylläpitäjä pystyvät parametri- ja algoritmimuutoksin vaikuttamaan 

järjestelmän suorituskykyyn. Kuriositeettina mainittakoon, että SIHTI-järjestelmän 

määrittelyn käynnistyessä GSM-900 (Global System for Mobile Communications) 

-järjestelmä oli ollut käytössä vasta muutamia vuosia ja WCDMA (Wideband Code 

Division Multiple Access) -järjestelmään liittyvä tutkimustyö oli alkuvaiheessa.  

SIHTI-järjestelmän määrittely saatiin päätökseen vuonna 1996, minkä jälkeen 

hanke jatkui laboratoriodemonstraatiolla (1997–1999), ohjelmistoradion 
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tunnuspiirteet omaavan koejärjestelmän suunnittelulla, toteuttamisella ja 

suorituskykymittauksilla sekä lentokelpoisten piirikorttien suunnittelulla ja 

toteuttamisella (1999–2005). 

SIHTI-järjestelmän määrittelyvaiheessa CWC:n tehtävänä oli määritellä 

SIHTI-järjestelmän verkkoarkkitehtuuri, tiedonsiirtoresurssien jakoperuste eli 

monikäyttömenetelmä, fyysisen kerroksen signaalirakenne sekä 

lähetinvastaanottimen algoritmit. Määrittelyn lähtökohtana oli Ilmavoimien 

esikunnan ja teollisuuden laatima vaatimusmäärittely. SIHTI-järjestelmän 

demonstrointivaiheessa CWC laati lähetinvastaanottimen algoritmeista 

demonstrointilaitteistolle soveltuvat pseudokieliset kuvaukset, suunnitteli 

laboratoriomittaukset ja analysoi mittaustulokset yhdessä teollisuuden kanssa. 

Teollisuuden toteuttamalle koejärjestelmälle tehtyjen laboratorio- ja 

lentomittausten analysointi kuului myös CWC:n toimenkuvaan yhdessä 

teollisuuden kanssa. 

Tämän väitöskirjan tavoitteena on kuvata, kuinka ilmavoimien 

tietovuojärjestelmälle laaditusta vaatimusmäärittelystä voidaan johtaa SIHTI-

järjestelmän suunnittelua ohjaavia järjestelmävaatimuksia ja reunaehtoja ja 

millainen niiden pohjalta laadittu SIHTI-järjestelmä on, sekä osoittaa 

laitteistomittauksin, että SIHTI-järjestelmällä voidaan saavuttaa pienin muutoksin 

vaatimusmäärittelyn mukainen toiminta ja suorituskyky. 

1.2 Väitöskirjan rakenne 

SIHTI-järjestelmän kehitystyö on ollut iteratiivinen prosessi (kuva 1), jossa 

varhaisemmassa vaiheessa tehtyjä valintoja on jouduttu muuttamaan 

myöhäisemmässä vaiheessa saatujen tulosten perusteella. Jotta lukijan on helpompi 

sisäistää SIHTI-järjestelmään liittyvät asiat ja niiden väliset relaatiot, kehitystyö 

esitetään tässä väitöskirjassa huomattavasti suoraviivaisemmin kuin kuvan 1 

vuokaaviossa. 

Väitöskirja alkaa johdantoluvulla, jossa esitellään tutkimuksen taustat ja 

tavoite, se, miten aihepiiri on rajattu, väitöskirjan rakenne ja se, mikä on kirjoittajan 

kontribuutio laajaa yhteistyötä edellyttäneessä tutkimuksessa. Luku 2 pitää 

sisällään kirjallisuuskatsauksen, jossa tarkastellaan SIHTI-järjestelmän 

kehitystyön käynnistymisajankohtaa (1994) edeltäviä 

hajaspektrisotilasradiojärjestelmiä. Luvussa 3 esitellään SIHTI-järjestelmälle 

asetetut vaatimukset ja niiden analysointi. Luku 4 pitää sisällään SIHTI-

järjestelmän kuvauksen ja perustelut valituille ratkaisuille. Luku 5 käsittelee 
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SIHTI-järjestelmän demonstrointia laboratorioympäristössä ja SIHTI-

koejärjestelmän suorituskykymittauksia niin laboratorioympäristössä kuin 

todellisissa lento-olosuhteissa. Luvussa 6 tarkastellaan, millaisia järjestelmän 

suorituskykyä parantavia muutoksia ja lisäyksiä SIHTI-järjestelmään on 

mahdollista tehdä järjestelmän perusarkkitehtuuria muuttamatta. Samaisessa 

luvussa niin ikään verrataan kehitettyä SIHTI-järjestelmää jo aiemmin mainittuun 

Link 16 -järjestelmään ja Ruotsin vastaavaan TARAS (Taktiska 

Radiosystemet) -tietovuojärjestelmään. Väitöskirjan viimeisenä lukuna on 

yhteenveto, jossa esitetään väitöskirjatyön keskeiset tulokset. 

 

Kuva 1. SIHTI-järjestelmän kehitystyötä kuvaava vuokaavio. 

1.3 Kirjoittajan kontribuutio yhteistyönä tehtyyn tutkimukseen 

CWC osallistui SIHTI-järjestelmän kehitystyöhön neljän eri projektin kautta. 

Kolmessa ensimmäisessä projektissa kirjoittaja toimi projektipäällikkönä ja 

järjestelmän kokonaissuunnittelusta vastaavana tutkijana. Neljännessä projektissa 

kirjoittaja toimi koejärjestelmän suorituskykyanalyysistä vastaavana tutkijana. 

Kuvassa 1 esitetyssä vuokaaviossa on havainnollistettu eri värisävyin 

kirjoittajan kontribuutio SIHTI-järjestelmän kehitystyön eri osavaiheisiin. SIHTI-
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järjestelmän määrittelyvaiheessa kirjoittaja oli päävastuussa SIHTI-järjestelmälle 

laaditun vaatimusmäärittelyn analysoinnista ja vastasi määritellyn järjestelmän 

kokonaissuunnittelusta. Vaatimusmäärittelyn analysoinnissa SIHTI-järjestelmälle 

asetetut vaatimukset ja rajoitteet purettiin järjestelmäsuunnittelun edellyttämiksi 

tiedonsiirrollisiksi ja toiminnallisiksi vaatimuksiksi. Järjestelmän 

kokonaissuunnittelu piti puolestaan sisällään kolmen vaihtoehtoisen 

järjestelmäkonseptin määrittelyn niin verkkoratkaisun, signaalirakenteen kuin 

modeemitoimintojen osalta. Kokonaissuunnitteluun kuului myös 

osavaiheessa ”vaihtoehtoisten järjestelmien analyysi ja mallinnus” koko 

tutkimusryhmän voimin tehdyn tutkimuksen (radiotekniset asiat, hajotuskoodit ja 

lähetinvastaanottimen algoritmit) tulosten integrointi ja tulosten pukeminen 

järjestelmätoteutuksen mahdollistavan järjestelmäkuvauksen muotoon. 

Kirjallisuuskatsauksessa ja vaihtoehtoisten järjestelmien analyysissä ja 

mallinnuksessa kirjoittajalla oli osavastuu. Järjestelmän demonstrointivaiheessa 

kirjoittaja vastasi demonstrointilaitteistolle koodattavien algoritmien 

pseudokielisistä kuvauksista, laboratoriomittausten suunnittelusta ja 

mittaustulosten analysoinnista teollisuuden vastatessa demonstraatioiden 

toteutuksesta. Kehitystyön viimeisessä vaiheessa, jossa teollisuus kehitti 

lentokelpoisen koejärjestelmän, kirjoittaja vastasi koejärjestelmälle laboratoriossa 

tehtyjen suorituskykymittausten analysoinnista ja osallistui koejärjestelmälle 

tehtyjen lentomittausten analysointiin. 

Väitöskirjan lähteinä käytetyistä laboratorioraporteista, esitelmistä tai muista 

vastaavista dokumenteista lähteet [61, 78, 79, 84, 85, 89, 91, 92, 93, 99] ovat 

kirjoittajan laatimia. Lähteissä [4, 33, 53, 54, 55, 86, 96] kirjoittaja on ollut 

ykköskirjoittajana. Lähteisiin [56–60, 66, 100, 106] kirjoittaja on osallistunut joko 

kirjoittajana tai tutkimustyön ohjaajana. 
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2 Katsaus SIHTI-järjestelmää edeltäviin 
hajaspektrisotilasradiojärjestelmiin 

Sotilasradiojärjestelmien digitalisoituminen niin laitteistototeutuksen kuin 

tiedonsiirron osalta käynnistyi voimallisesti 1980-luvulla. Digitalisoitumisen 

taustalla oli merkittävä askel puolijohdekomponenttien kehityssaralla, mikä 

realisoitui nopeina ja riittävän sananleveyden omaavina A/D (analogia-digitaali)- 

ja D/A (digitaali-analogia) -muuntimina, DSP (digital signal 

processor) -prosessoreina sekä nopeina ja suurikapasiteettisina muistipiireinä. 

Digitalisoitumista ajoi eteenpäin myös tietokoneiden yleistyminen. Haluttiin, että 

tietokoneet pystyvät keskustelemaan toistensa kanssa digitaalisen siirtolinkin 

välityksellä. 

Digitalisoituminen toi mukana myös uusia mahdollisuuksia. Se mahdollisti 

sellaisia toimintoja, jotka olivat analogiatekniikalla joko mahdottomia tai ainakin 

hyvin vaikeita toteuttaa. Muun muassa puhe pystyttiin kompressoimaan puhujan 

tunnistettavuuden kustannuksella hyvin pieneen bittimäärään, jolloin 

tiedonsiirtonopeus ja edelleen lähetysteho voitiin pitää hyvin alhaisena. 

Virheenkorjaavalla kanavakoodauksella voitiin vastaavasti parantaa 

tiedonsiirtolinkin luotettavuutta. 

Digitalisoituminen paransi myös signaalitiedustelun mahdollisuuksia. Nopeat 

A/D-muuntimet ja FFT (Fast Fourier Transform) -prosessorit mahdollistivat 

spektrianalyysin, joka paljasti vääjäämättömästi kiinteällä taajuudella lähetettävän 

signaalin ja mahdollisti näin ollen joko signaalin sieppauspyrkimyksen tai signaalin 

häirinnän. Parantunut signaalitiedustelu ja häirintä johtivat puolestaan siihen, että 

tiedonsiirtojärjestelmien ilmaistavuus ja siepattavuus oli tehtävä vaikeammaksi ja 

häirintäsietoisuutta oli parannettava. Menetelmät, joilla edellä mainittuja 

ominaisuuksia pyrittiin parantamaan, olivat muun muassa hajaspektritekniikka, 

häiriönvaimentimet ja adaptiiviset antennit. 

Lähteissä [4] ja [5] on tarkasteltu SIHTI-järjestelmän määrittelyvaihetta 

edeltäviä digitaalisen puheen ja datan siirtoon soveltuvia 

hajaspektrisotilasradiojärjestelmiä tai niiden kehitteillä olleita versioita. Useiden 

järjestelmien kohdalla julkaistut järjestelmäkuvaukset ovat olleet hyvin 

pelkistettyjä ja etenkään järjestelmien suorituskyvystä ei ole juurikaan mainintoja 

avoimissa tietolähteissä. Tässä luvussa esitetään suppea katsaus SIHTI-

järjestelmän määrittelyn kannalta merkittävimmistä lähteissä [4] ja [5] 

tarkastelluista hajaspektrisotilasradiojärjestelmistä. Katsaus toimii eräänlaisena 

vertailupohjana SIHTI-järjestelmän määrittelylle. 
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Hieman tuonnempana olevissa taulukoissa (taulukot 1 ja 2) on esitetty 

kahdentoista hajaspektritekniikkaa hyödyntävän sotilasradiojärjestelmän keskeiset 

ominaisuudet. Järjestelmien taajuusalueet ovat pääsääntöisesti joko UHF (Ultra 

High Frequency)- tai VHF (Very High Frequency) -alueella. UHF-alueella toimivat 

järjestelmät on suunniteltu lentokonetietoliikennettä varten ja VHF-alueella 

toimivat järjestelmät maavoimia varten. Mikäli järjestelmää käytetään 

puheensiirtoon, yleisin puheenkoodausmenetelmä on CVSD (Continuously 

Variable Slope Delta)-modulaatio [6]. Kyseisen puheenkoodausmenetelmän 

valinta on perusteltua siksi, että se ei ole kovin herkkä tiedonsiirtovirheille [7] ja 

sen edellyttämä datanopeus 16kbit/s mahdollistaa puheensiirron järjestelmissä, 

joissa kanavaväli on 25 kHz. Mikäli järjestelmää käytetään datansiirtoon, 

kanavakoodaamattomat datansiirtonopeudet ovat tyypillisesti enintään muutamia 

kilobittejä sekunnissa. 

Järjestelmissä käytettävät hajaspektritekniikat, joita tarkastellaan tarkemmin 

luvussa kolme, ovat pääsääntöisesti joko taajuushyppytekniikka (FH, Frequency 

Hopping) tai yhdistetty suorahajotustaajuushyppytekniikka(DS/FH, Direct 

Sequence / Frequency Hopping) eli niin sanottu hybriditekniikka. FH-tekniikkaa 

käytetään tyypillisesti sellaisissa järjestelmissä, jotka pohjautuvat vanhoihin 

konventionaalisiin radiojärjestelmiin. Tämä johtuu pääosin siitä, että signaalin 

kaistanleveyttä kasvattavan DS-tekniikan käyttäminen vaatisi huomattavia 

muutoksia itse radioihin. FH-tekniikan käyttäminen edellyttää sen sijaan vain 

taajuussyntesoijien ohjausta, mikä on suhteellisen helposti järjestettävissä. 

FH-tekniikkaa käyttävissä järjestelmissä hyppynopeudet vaihtelevat 

pääsääntöisesti 50 hypystä 2 560 hyppyyn sekunnissa. Poikkeuksen tekee JTIDS 

(Joint Tactical Information Distribution System) -järjestelmä [8, 9], jossa 

hyppynopeus on lähes 77000 hyppyä sekunnissa. Yhden hyppyaikavälin aikana 

lähetetään tyypillisesti useita datasymboleja, joten järjestelmät luokitellaan 

akateemisessa mielessä hitaasti hyppiviksi taajuushyppyjärjestelmiksi (SFH, Slow 

Frequency Hopping). Jotkut laitevalmistajat voivat käyttää erilaista, 

laiteteknologiaan sidottua luokittelua ja kutsuvat yli tuhat hyppyä sekunnissa 

hyppiviä radioita nopeasti hyppiviksi taajuushyppyradioiksi (FFH, Fast Frequency 

Hopping) riippumatta siitä, kuinka monta datasymbolia yhden hyppyaikavälin 

aikana lähetetään. Taajuushyppykanavien lukumäärä vaihtelee noin kymmenestä 

kanavasta aina 7000 kanavaan. Jos järjestelmä on puhdas FH-järjestelmä, 

taajuushyppykanavia on runsaasti, ja jos järjestelmä on hybridijärjestelmä, 

taajuushyppykanavia on vähän. 
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DS-tekniikkaa käyttävissä järjestelmissä suurimmat chippinopeudet ovat 3 ja 

5Mchip/s. DS-hajotussuhteista ei ole yleensä suoraa mainintaa, mutta 

järjestelmille varatuista taajuuskaistoista, taajuushyppykanavien lukumääristä ja 

datansiirtonopeuksista voidaan päätellä hajotussuhteiden olevan korkeintaan 

muutamia kymmeniä. Tämä on mahdollistanut hajotuskoodeihin sovitettujen 

suodattimien käytön DS-signaalin koostamisessa. 

Järjestelmissä käytetyt modulaatiomenetelmät ovat hyvin moninaiset. 

Vanhemmissa radioissa on käytetty analogisia modulaatiomenetelmiä, kuten AM 

(Amplitude Modulation)- ja FM (Frequency Modulation) -modulaatio. 

Uudemmissa radioissa on puolestaan käytetty digitaalisia modulaatiomenetelmiä, 

kuten FSK (Frequency Shift Keying), MSK (Minimum Shift Keying), GMSK 

(Gaussian Minimum Shift Keying), DBPSK (Differential Binary Phase Shift 

Keying) ja DQPSK (Differential Quadrature Phase Shift Keying). 

Järjestelmien monikäyttömenetelmistä ei ole suoraa mainintaa kovinkaan 

monen järjestelmän kohdalla. Rivien välistä voidaan kuitenkin olettaa niiden 

olevan useimmiten joko TDMA (Time Division Multiple Access)- tai FH-CDMA 

(Frequency Hopping Code Division Multiple Access) -menetelmiä. FDMA 

(Frequency Division Multiple Access) -menetelmä on myös käytössä eroteltaessa 

radioverkkoja toisistaan. Järjestelmissä, joissa siirretään puhetta, vallitsevin 

monikäyttömenetelmä on FH-CDMA. Tämä johtunee siitä, että puhetta ei tarvitse 

silloin puskuroida TDMA:n edellyttämällä tavalla ja hetkellinen kaistanleveys 

pysyy radioille tyypillisen 25 kHz:n kaistanleveyden rajoissa.   

Järjestelmien synkronoinnin osalta ei useinkaan mainita, onko kyse verkon vai 

linkin synkronoinnista. Synkronointiin käytettävät menetelmät pohjautuvat joko 

tarkkaan ajanhallintaan, jatkuvan synkronointisignaalin lähettämiseen tai 

synkronoinnin mahdollistavan esikehyksen (preamble) lähettämiseen. Kullakin 

menetelmällä on omat hyvät ja huonot puolensa. Esimerkiksi tarkka ajanhallinta 

mahdollistaa nopean ja suhteellisen yksinkertaisen synkronointimenetelmän, mutta 

vaatii toisaalta tarkan kellon ja jonkinlaisen lukkiutumismenetelmän, jolla 

aikakantaan voidaan lukkiutua uudelleen, mikäli oikea aika menetetään. 

Jatkuvan synkronointisignaalin lähettäminen edellyttää yleensä niin sanotun 

tukiaseman olemassa oloa. Se mahdollistaa muun muassa nopean 

synkronoitumisen ja jatkuvan radiokanavan estimoinnin tukiasema–

lentokone-välisen linkin eli alalinkin (downlink) suuntaan. Jatkuvan 

synkronointisignaalin käytön huonona puolena on se, että se syö osan järjestelmän 

käyttöön osoitetusta tiedonsiirtoresurssista ja helpottaa vihollisen elektronista 

tiedustelua. 
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Synkronoinnin mahdollistavaa esikehystä käytettäessä järjestelmän resursseja 

kulutetaan ainoastaan silloin, kun tiedonsiirto aloitetaan. Menetelmä vaikeuttaa 

myös vihollisen elektronista tiedustelua, koska lähetyshetki voi olla satunnainen. 

Esikehyksen käyttö edellyttää järjestelmältä erittäin varmatoimista ja nopeaa linkin 

synkronointimenetelmää, ja useimmiten se toteutetaan sovitettuun suodattimeen 

pohjautuvana ratkaisuna. 

Järjestelmien suorituskyvystä, kuten bittivirhesuhteesta, sanomavirhesuhteesta 

tai toimintasäteestä, ei ole mainintoja, joten ne jäävät arvailujen varaan. 
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Taulukko 1. Hajaspektritekniikkaa hyödyntävien sotilasradiojärjestelmien taajuusalueet, 

hajaspektritekniikat ja hajotussuhteet (tiedot lähteistä [4, 5, 8–29], julkaistu 

puolustusvoimien luvalla [121]). 

 Taajuusalue, Spektrin levitys, Hyppykanavien lkm., 

Järjestelmä käyttötarkoitus hyppy-/chippinopeus DS-hajotussuhde 

JRSVC [10] 225–400 MHz, 

ilmavoimien 

puheensiirto 

TH1/FH, 

hetkellinen 

kaistanleveys 6 MHz 

32 kanavaa 4 MHz:n 

välein, - 

JTIDS [9], [11] 960–1 215 MHz, 

puhe-/dataliikenne 

FH/DS/(TH), 

~77 khyppyä/s / 

5 Mchip/s 

51 kanavaa 3 MHz:n 

välein, 

5 bittiä -> 32 chippinen 

symboli 

SINCARS [12], [13] 30–88 MHz, 

maavoimien puhe-

/dataliikenne 

FH, 

111 hyppyä/s 

2 320 kanavaa 25 kHz:n 

välein, - 

JAGUAR V [14] 30–88 MHz, 

maavoimien kenttäradio 

FH, 

50–500 hyppyä/s 

Yhdeksän 6,4 MHz:n 

alikaistaa, joista kullakin 

256 kanavaa 25 kHz:n 

välein, - 

CARACAL [15] 30–88 MHz, 

sotilasradio 

FH, 

150–200 hyppyä/s 

Sama kuin Jaguar V:ssä 

HYDRA V [16], [17] 30–88 MHz, 

kaupallinen radio 

FH/DS, 

noin 400 hyppyä/s 

- 

HAVE QUICK [13], [18] UHF, 

ilmavoimien puhe-

/dataliikenne 

FH, 

50–100 hyppyä/s 

(HQ IIA:lla > 1000 

hyppyä/s) 

7 000 kanavaa 25 kHz:n 

välein, - 

SATURN [19], [20] 225–400 MHz, 

100–156 MHz 

FH, - 7 000 kanavaa 25 kHz:n 

välein 

EPLRS [8], [21] 420–450 MHz, 

 

FH/DS, 

alle 1000 hyppyä/s, 

DS-kaista 3 MHz 

8 kanavaa, 

DS-hajotussuhde 

kahdeksan 

HUGHES HF 2000 [22], 

[23] 

HF, 

pitkän kantaman 

tiedonsiirto 

FH, 

2560 hyppyä/s 

512 kanavaa, - 

MRR [24], [25], [26], [27], 

[28] 

30–88 MHz, 

monikäyttöradio 

DS tai FH/DS, 

> 100 hyppyä/s 

2 320 kanavaa 25 kHz:n 

välein, - 

SOTRIN SCRA [29] 30–88 MHz FH/DS, 

900 hyppyä/s 

8 kanavaa/tukiasema, - 

1 Time Hopping (aikahyppely) [47], [48] 
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Taulukko 2. Hajaspektritekniikkaa hyödyntävien sotilasradiojärjestelmien modulaatio- 

ja monikäyttömenetelmät sekä tiedonsiirtonopeudet (tiedot lähteistä [4, 5, 8–29], 

julkaistu puolustusvoimien luvalla [121]). 

 Modulaatio/puheenkoodaus/ 

kanavakoodausmenetelmä 

Monikäyttömenetelmä Linkkitason 

tiedonsiirtonopeus Järjestelmä 

JRSVC [10] - /16 kbit/s CVSD/- CDMA - 

JTIDS [9], [10] 

 

MSK-chippimodulaatio, 

CCSK-datamodulaatio/ 

16 kbit/s CVSD ja 

2,4 kbit/s LPC-10/ 

(31,15) RS 

CDMA/TDMA 30–300 kbit/s 

SINCARS [12], [13] FM(FSK)/16 kbits DM/ - CDMA 75–16 000 bit/s 

JAGUAR V [14] FM(FSK)/16 kbit/s DM/- CDMA/FDMA 19,2 kbit/s max 

CARACAL [15] FM(FSK)/-/- CDMA/FDMA 19,2 kbit/s max 

HYDRA V [16], [17] FM, DBPSK/16 kbit/s DM/- CDMA 16 kbit/s max 

HAVE QUICK [13], 

[18] 

AM, FM(FSK)/-/- FDMA - 

SATURN [19], [20] 

 

FSK/ 

16 kbit/s CVSD/- 

FDMA - 

EPLRS [8], [21]  TDMA - 

HUGHES HF 2000 

[22], [23] 

DPSK/-/ 

R=1/2, K=7 konvo-luutiokoodaus 

TDMA/FDMA - 

MRR [24], [25], [26], 

[27], [28] 

 

CSK-avainnus/ 

16 kbit/s DM/ 

Reed-Solomon 

FDMA/FH-CDMA - 

SOTRIN SCRA [29] 

 

MSK-chippimodulaatio/ 

16 kbit/s CVSD/ 

BCH-koodaus 

TDMA - 
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3 SIHTI-järjestelmälle asetetut vaatimukset ja 
vaatimusten analysointi 

SIHTI-järjestelmä on varmatoiminen (robust), vaikeasti tiedusteltava (LPD/LPI, 

Low Probability of Detection/Low Probability of Interception) ja häirintäsietoinen 

(AJ, Anti-Jamming) tiedonsiirtojärjestelmä, jolla voidaan välittää monenlaista 

tietoa maassa olevan taistelujohdon ja lentokoneiden välillä sekä lentokoneiden 

kesken. Sen kehitystyö käynnistyi vaatimusmäärittelyllä ja vaatimusmäärittelyn 

analysoinnilla, ja näitä osavaiheita tarkastellaan tämän luvun kahdessa 

ensimmäisessä alaluvussa. Kolmannessa alaluvussa esitetään yhteenveto 

analysoinnin tuloksena saaduista järjestelmäsuunnittelua ohjaavista 

tiedonsiirrollisista ja toiminnallisista vaatimuksista sekä mahdollisista rajoitteista. 

3.1 Vaatimusmäärittely 

Koska SIHTI-järjestelmässä on kyse sotilastiedonsiirtojärjestelmästä, jota 

käytetään muun muassa komentojen, maalitietojen, omapaikkatietojen ja koneiden 

statustietojen välittämiseen, siltä vaaditaan varmatoimisuutta kaikkein 

häiriöllisimmissäkin tilanteissa. Tällä tarkoitetaan sitä, että riittävä määrä edellä 

mainittua tietoa sisältäviä sanomia tulee saada luotettavasti perille ja virheellisten 

sanomien pääsy sovellustasolle tulee pystyä estämään myös tahallisessa 

häirinnässä. Yleisin tapa parantaa järjestelmän varmatoimisuutta on lisätä 

järjestelmään erilaista koodausta, toistetta eli diversiteettiä (diversity), 

häiriönvaimennusta, häiriön väistelyä tai muuta adaptiivisuutta. On myös oleellista, 

että järjestelmä ei sisällä sellaisia elementtejä tai toimintoja, jotka häirittyinä tai 

toimintakyvyttöminä estävät koko järjestelmän toiminnan. Esimerkkeinä tällaisista 

toiminnoista voidaan mainita muun muassa järjestelmän yhteinen pilottisignaali ja 

GPS (Global Positioning System) -satelliittipaikannusjärjestelmä. 

On kuitenkin tilanteita, joissa edellä mainitut aktiiviset toimenpiteet eivät riitä 

järjestelmän toiminnan takaamiseksi. Mikäli vastapuoli on älykäs ja pystyy 

selvittämään järjestelmän parametreja,häirintä pystytään kohdentamaan niin aika-, 

taajuus- kuin tilatasossa. Tällainen kohdennettu häirintä on huomattavasti 

tehokkaampaa kuin sattumanvaraisesti kohdennettu häirintä. Mikäli vastapuolen 

kohdennettu häirintä pystyy häiritsemään järjestelmän toimintaa, siihen ei saa 

reagoida sellaisilla vastatoimilla, jotka paljastavat vastapuolelle häirinnän tehoavan. 

Myös kohdennetulta häirinnältä voidaan suojautua. Mikäli järjestelmä 

suunnitellaan sellaiseksi, että järjestelmän parametreja ei pystytä estimoimaan, 
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silloin järjestelmää ei voi häiritä kohdennetusti. Järjestelmän parametrien 

estimointia voidaan vaikeuttaa suuntaamalla lähetysteho pelkästään vastaanottajan 

suuntaan, pienentämällä signaalin tehotiheyttä, vaihtamalla lähetystaajuutta, 

satunnaistamalla lähetyshetkeä ja niin edelleen. 

SIHTI-järjestelmälle asetetut vaatimukset, jotka järjestelmän tulee täyttää, on 

kirjattu lähteisiin [30, 31]. Vaatimukset voidaan ryhmitellä toiminnallisuuden ja 

toimintaympäristön asettamiin vaatimuksiin, laitteistovaatimuksiin sekä 

suorituskykyvaatimuksiin. Seuraavassa on yhteenveto niistä vaatimuksista, jotka 

ovat olleet merkityksellisiä SIHTI-järjestelmän määrittelyn kannalta. 

 

Toiminnallisuuden asettamat vaatimukset 

– Tiedonsiirtoverkko (V) muodostuu enimmillään (kuva 2) 

– maassa olevasta tukiasemasta (T) ja neljästä lentokoneesta (L1…L4) tai 

– maassa olevasta tukiasemasta ja kahdeksasta lentokoneesta (L1…L8). 

 

Kuva 2. SIHTI-järjestelmän toimintaympäristö. 
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– Tiedonsiirtoverkko on suljettu, eikä siinä ole niin sanottua isäntäjäsentä. 

– Samanaikaisesti toimivien tiedonsiirtoverkkojen lukumäärä on enimmillään 

sata (V1…V100). 

– Maantieteellisesti lähekkäin ( 20 km) toimivia verkkoja on enimmillään 

kolme. 

– Tiedonsiirtoverkko muodostetaan lentotoiminnan alussa syöttämällä 

lentokoneen tietojärjestelmään järjestelmäaika ja niin sanottu verkko-osoite, 

joka määrittelee tiedonsiirtoverkon ja sen parametrit. 

– Verkkoon liittyminen ja kanavanvaraus eivät voi perustua kuittauksiin. 

– Tukiasemilla on verkon tarkka aika aina hallussa. 

– Mikäli lentokoneiden kellot pysyvät verkon ajassa 0,5 millisekunnin 

tarkkuudella, lentokoneiden katsotaan olevan verkkoon liittyneinä ja 

kykenevän vastaanottamaan sanomia. 

– Verkon jäsenten välillä siirretään yhteisjakeluna (broadcast, point to multipoint) 

sanomia, joiden sisältönä on 200 bitin salattuja tietolohkoja. Koko tietolohko 

on lähetettävä samassa sanomassa. 

– Neljän koneen verkossa tukiasema päivittää verkkoon tasaisin väliajoin 

enintään kaksikymmentä sanomaa ja kukin lentokone enintään kymmenen 

sanomaa viiden sekunnin aikana. 

– Kahdeksan koneen verkossa tukiasema päivittää verkkoon enintään 

kaksikymmentä sanomaa ja kukin lentokone viisi sanomaa viiden sekunnin 

aikana. 

– Siirrettävien sanomien reaaliaikaisuusvaatimus on tyypillisesti alle yksi 

sekunti. 

– Mikäli järjestelmässä käytetään FH-hajaspektritekniikkaa, taajuushyppelyn 

nopeus voi olla enintään 900 hyppyä sekunnissa. 

Toimintaympäristön asettamat vaatimukset 

– Tiedonsiirtoon käytettävissä oleva taajuusalue on 225‒400 MHz. 

– Pisin tavoiteltava linkkiväli häiriöttömässä tilanteessa on 300 km ja 

häiriöllisessä tilanteessa 150 km. 

– Lentokoneiden suurin nopeus on 660 m/s. 

– Lentokoneiden keskinäinen nopeus voi muuttua enimmillään 160 m/s2. 

– Tiedonsiirtoa voidaan häiritä ilmasta kohdennetulla elektronisella häirinnällä 

(kuva 2). 
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– Häirintälähteen etäisyys vastaanottavasta verkon jäsenestä on tyypillisesti 

100 km ja pienimmillään 50 km. 

– Häirinnän efektiivinen isotrooppinen säteilyteho (EIRP, Effective Isotropic 

Radiation Power) on 2 kW. 

– Häirintä voi olla kohinan kaltaista sulkuhäirintää, osakaistahäirintää tai 

seuranta-/toistohäirintää sekä kantoaaltohäirintää (kuva 3). 

Sulkuhäirinnässä häirintäteho kohdistetaan koko sille taajuuskaistalle, 

joka tiedonsiirtoon on varattu. Osakaistahäirinnässä häirintäteho 

kohdistetaan vain osalle edellä mainittua taajuuskaistaa. Seuranta- ja 

toistohäirinnässä häiritsijä pyrkii keskittämään häirintätehon aina sille 

taajuuskaistalle, jota tiedonsiirtoon kullakin hetkellä käytetään. 

Kantoaaltohäirinnässä häiritsijä asettaa yhden tai useamman kantoaallon 

tiedonsiirtoon varatulle taajuuskaistalle.  

– Vastapuolen tiedustelu pyrkii selvittämään järjestelmän toiminnan ja 

signaalirakenteen. Ilma-aluksessa olevan tiedusteluvastaanottimen etäisyys 

verkosta on tyypillisesti 100 km ja pienimmillään 50 km (kuva 2). 

Kuva 3. Vastapuolen kohdistaman häirinnän eri tyypit. 

Laitteistovaatimukset 

– Järjestelmässä käytettävän peruskellon tarkkuus on ±1ppm (parts per million). 

– Järjestelmässä käytettävällä radiokalustolla on seuraavia SIHTI-järjestelmän 

suunnittelua ohjaavia reunaehtoja: 

– Liikennöinti on vuorosuuntaista (half duplex). 

– EIRP-lähetysteho on 15W. 
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– IF (Intermediate Frequency) -kaistanleveys on noin 10 MHz. 

– Viritystaajuuden vaihtoaika taajuudelta toiselle on 80–130 s. 

– Viritystaajuuden ohjaussanan lataamisen ja ohjaussanaa vastaavalle 

lähetystaajuudelle virittymisen välinen latenssiaika on noin 1 ms. 

– Kääntymisajat lähetykseltä vastaanotolle ja päinvastoin ovat 

suuruusluokkaa 3 ja 15 ms. 

– Tukiasema- ja lentokoneantennit ovat lähes ympärisäteileviä, ja 

antennivahvistukset ovat 0 dBi. 

– SIHTI-järjestelmän tiedonsiirto-osuuden vaatiman elektroniikan eli modeemin 

tulee sopia kahdelle piirikortille, joiden vapaa piiripinta-ala on yhteensä noin 

4 dm2. 

– Modeemin tuottama lämpö on pyrittävä pitämään mahdollisimman vähäisenä, 

jotta lämmön poistaminen modeemista voi tapahtua johtamalla. 

Suorituskykyvaatimukset 

– Sanomavirhesuhde MER (Message Error Rate) 

– Sanomaan synkronoitumisen epäonnistumisen vuoksi menetettyjen 

sanomien ja virheellisesti ilmaistujen sanomien suhde kaikkiin 

lähetettyihin sanomiin. 

– Häiriöttömässä tilanteessa alle 300 km yhteysvälillä MER  10-3. 

– Häiriöllisessä tilanteessa (häirintä ja kahden muun verkon aiheuttama 

monikäyttöhäiriö) alle 150 km yhteysvälillä MER  10-2.1 

– Virheellisen sanoman havaitsematta jäämisen suhde (UDMER, Undetected 

Message Error Rate) 

– Havaitsemattomien virheellisten sanomien suhde kaikkiin lähetettyihin 

sanomiin. 

– Häiriöttömässä tilanteessa alle 300 km yhteysvälillä UDMER  10-7. 

– Häiriöllisissä tilanteissa alle 150 km yhteysvälillä UDMER  10-5.2 

                                                        
1 MER-vaatimusta päivitettiin demonstrointivaiheen päätyttyä arvoon 10-1, mutta tässä työssä tarkastelut 
tehdään arvon 10-2 pohjalta. 
2 Suorituskyvylle saadaan selkeää lisäarvoa, mikäli suorituskyky UDMER  10-10 saavutetaan. 
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3.2 Vaatimusten analysointi 

Lähde [32], joka käsittelee pakettiradioteknologiaa (PR, Packet Radio), on hyvä 

yhteenveto pakettiradion suunnitteluun liittyvistä asioista. Dokumentti toimii myös 

hyvänä lähtökohtana sille, millaisiin asioihin SIHTI-vaatimusmäärittelyn 

analysoinnissa tulee kiinnittää huomiota. Seuraavissa alaluvuissa tarkastellaan, 

millaisia järjestelmävaatimuksia ja reunaehtoja SIHTI-järjestelmälle voidaan 

luvussa 3.1 esitetyistä vaatimuksista johtaa [33]. Useat vaatimukset ja reunaehdot 

saadaan hyvin suoraviivaisen tarkastelun tuloksena, osa puolestaan edellyttää 

varsin monitahoista tarkastelua.  

3.2.1 Toiminnallisuuden, toimintaympäristön ja laitteiston 

asettamien vaatimusten tarkastelu 

Toiminnallisuuden asettamista vaatimuksista voidaan tehdä seuraavat 

johtopäätökset: 

– Siirrettävän tiedon kokonaismäärä kussakin verkossa on 2,4 kbit/s. 

Tukiaseman lähettämä tiedon osuus on 0,8 kbit/s ja kunkin lentokoneen osuus 

joko 0,4 kbit/s tai 0,2 kbit/s riippuen verkossa olevien lentokoneiden 

lukumäärästä. 

– Mikäli lentokoneiden lähettämä tieto välitetään muille lentokoneille 

tukiaseman kautta, se nostaa verkossa siirrettävän tiedon määrän 4 kbit/s 

tasolle. Tämä vaihtoehto ei ole kuitenkaan relevantti, koska tukiasemasta tulee 

tällöin kriittinen elementti, jonka tuhoutuminen estää koneiden välisen 

tiedonsiirron siihen asti, kunnes verkolle osoitetaan uusi korvaava tukiasema.   

– Mikäli järjestelmässä käytetään kanavakoodausta ja sen yhteydessä lomittelua, 

lomittelusyvyyden tulee rajoittua yhteen sanomaan, koska koko tietolohko on 

lähetettävä samassa sanomassa.  

– Kullekin verkon jäsenelle on tarjottava tiedonsiirtokapasiteettia vähintään 

kerran sekunnissa, jotta siirrettävien sanomien yhden sekunnin 

reaaliaikaisuusvaatimus täyttyy. 

Toimintaympäristön asettamissa vaatimuksissa todetaan, että tiedonsiirtoon 

käytettävä taajuusalue on 225‒400 MHz. Ilmavoimien esikunnan ja CWC:n 

toteuttamassa mittauskampanjassa on selvitetty lentokone–tukiasema- ja 

lentokone–lentokone-yhteysvälin radiokanavaominaisuuksia VHF- ja UHF-

taajuusalueiden rajapinnassa Suomen olosuhteissa. Mittauksissa, jotka tehtiin noin 
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300 MHz:n keskitaajuudella liukuvaa korrelaattoria käyttäen [34, 35], 

mittaussignaalin chippinopeutena oli 15 Mchip/s, käytettyjen DS-koodien 

pituuksina joko 63, 127 tai 255 chippiä ja aikaskaalauskertoimena3 tuhat. Näillä 

parametreilla päästään noin 100 ns:n viiveresoluutioon ja mitattuja impulssivasteita 

kertyy DS-koodin pituudesta riippuen joko 238, 118 tai 59 kappaletta sekunnissa. 

Mittauksessa käytettävän koodinpituuden määrää se, millaista radiokanavan 

dynamiikkaa mittauksessa tavoitellaan ja mikä on kanavan muutosnopeus. Pitkä 

koodi mahdollistaa hyvinkin heikkojen etenemisteiden ilmaisun, lyhyt koodi 

puolestaan kanavan nopeat muutokset. 

Tehtyjen kanavamittausten perusteella [36–38] molempien yhteysvälien 

tiedonsiirtokanavaa voidaan pitää korkealla lennettäessä yksitiekanavana, jonka 

etenemisvaimennus noudattaa vapaan tilan vaimennusta. Matalalla lennettäessä 

molempien yhteysvälien tiedonsiirtokanavaa voidaan pitää pääsääntöisesti 

kaksitiekanavana, mikäli monitie-edenneistä komponenteista huomioidaan 

ainoastaan ne, jotka ovat voimakkuudeltaan suurempia kuin -15 dB suhteessa 

suoraan edenneeseen komponenttiin. Maan- tai vedenpinnasta heijastuneen 

komponentin viive suhteessa suoraan etenevään komponenttiin on tyypillisesti 

100 ns, mikä vastaa 30 metrin suuruista matkaeroa etenemisteiden välillä. 

Pahimmillaan lentokone–lentokone-yhteysvälin tiedonsiirtokanava voi olla 4-

tiekanava, jonka impulssivasteen pituus on 300 ns (taulukko 3). Kanavan 

muutosnopeus mitattuna noin 10 MHz:n kaistalla ja lentonopeudella 300km/h on 

muutamia kymmeniä hertsejä. Monitie-etenemisestä johtuva signaalitason vaihtelu 

on tyypillisesti alle 2 dB. Linkin pituudesta riippuva etenemisvaimennus ei noudata 

enää vapaan tilan vaimennusta, vaan etenemisvaimennuksen lausekkeessa oleva 

etäisyyden eksponentti saa linkkijänteen eri osajaksoilla taulukossa 4 esitettyjä 

arvoja. 

Taulukko 3. Kanavaparametrit 4-tiekanavan tapauksessa (tiedot lähteestä [37], julkaistu 

puolustusvoimien luvalla [121]). 

Kanavan tappikertoimen numero 0 1 2 3 

Viive suhteessa tappikertoimeen numero 0 [ns] 0 100 200 300 

Teho suhteessa tappikertoimeen numero 0 [dB] 0 -10 -7 -13 

Rice-jakautuneen tappikertoimen K-arvo 1 [dB] 13 12 7 R 2 

1 Heijastuvan dominoivan komponentin tehon suhde siroavien komponenttien keskimääräiseen tehoon. 
2 Heijastuva dominoiva komponentti puuttuu, jolloin tappikertoimen arvo noudattaa Rayleig-jakaumaa. 

                                                        
3 Yhden impulssivasteen mittaamiseen kulunut aika jaettuna DS-koodin ajallisella kestolla. 
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Taulukko 4. Radiokanavan etenemisvaimennus matalalla lennettäessä (tiedot lähteestä 

[36], julkaistu puolustusvoimien luvalla [121]). 

Osajakso [km] 0–10 10–50 > 50 

Etäisyyden eksponentti ko. osajaksolla 2,17 2,83 5,27 

Radiokanavan ominaisuuksien perusteella voidaan tehdä seuraavat johtopäätökset: 

– Mikäli siirrettävän symbolin ajallinen kesto on merkittävästi suurempi kuin 

kanavan impulssivasteen pituus, monitie-etenemisestä aiheutuva symbolien 

välinen keskinäisvaikutus eli ISI (Inter Symbol Interference) jää niin 

vähäiseksi, että SIHTI-järjestelmässä ei tarvita kanavakorjainta [39]. 

– Mikäli SIHTI-järjestelmässä halutaan käyttää niin sanottua RAKE-

vastaanotinta [40] monitie-edenneiden komponenttien yhteisvastaanottoon, 

signaalin hetkellisen kaistanleveyden tulee olla vähintään 10 MHz, jotta 

monitie-edenneet komponentit voidaan erotella toisistaan [41]. 

– RAKE-vastaanottimella voidaan saavuttaa maksimisuhdeyhdistelyllä (MRC, 

Maximal Ratio Combining) noin 1,3 dB:n parannus signaali-kohinasuhteeseen, 

mikä on varsin pieni parannus ottaen huomioon vastaanottimen 

kompleksisuuden kasvun [41]. Asiaa on havainnollistettu kuvassa 4, jossa on 

esitetty yksikanavaisella DBPSK-vastaanottimella ja maksimisuhdeyhdistelyä 

hyödyntävällä RAKE-vastaanottimella saavutettavat 

bittivirhetodennäköisyydet taulukon 3 mukaisessa monitiekanavassa. 



39 

Kuva 4. Yksikanavaisen DBPSK-vastaanottimen ja maksimisuhdeyhdistelyä 

hyödyntävän RAKE-vastaanottimen bittivirhetodennäköisyys taulukon 3 mukaisessa 

monitiekanavassa. 

Lentokoneiden liike ja siitä johtuva tiedonsiirtojärjestelmän geometrian muutos 

aiheuttavat radiosignaaliin muutoksia, jotka tulee ottaa huomioon SIHTI-

järjestelmän suunnittelussa. 

– Nopeudella 660 m/s liikkuvat lentokoneet aiheuttavat vastaanotettavan 

signaalin kantoaaltoon taajuussiirtymän fD, jonka suuruus 400 MHz:n 

taajuudella on enimmillään 1 760 Hz. Vastaavasti lentokoneiden keskinäisen 

nopeuden muutoksesta (maksimi 160 m/s2) seuraa, että edellä mainitun 

kantoaallon taajuus muuttuu enimmillään 213 Hz/s. Nämä molemmat asiat on 

huomioitava, kun suunnitellaan järjestelmän signaalirakennetta sekä 

vastaanottimen synkronointi- ja AFC (Automatic Frequency 

Control) -toimintoa. 

– Kanavan muutosnopeus lentokoneiden maksiminopeudella ja 10 MHz:n 

kaistalla on enintään muutamia satoja hertsejä. Mikäli järjestelmässä käytetään 

suurinta mahdollista taajuushyppelynopeutta ja signaalin hetkellinen 

kaistanleveys on alle 10 MHz, radiokanava ei juuri muutu hyppyaikavälin 

aikana. 

– Tiedonsiirtogeometrian muutos kompressoi tai venyttää signaalia ajallisesti. 

Mikäli kommunikoivat lentokoneet lentävät maksiminopeudella joko toisiaan 

vastaan tai toisistaan poispäin, kantoaaltoon moduloidun 10 MHz:n signaalin 
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taajuus muuttuu vastaanottimen tulossa 44 Hz. Kuvattua asiaa kutsutaan 

tietoliikenteessä koodidoppleriksi (Code Doppler), ja se on huomioitava 

suunniteltaessa muun muassa vastaanottimen koodi- ja symbolisynkronointia.  

Laitteistovaatimuksista, jotka koskevat pääasiassa järjestelmässä käytettyä 

radiokalustoa, voidaan tehdä seuraavat johtopäätökset: 

– Radiokaluston half duplex -ominaisuus mahdollistaa niin lähetyksen kuin 

vastaanoton mutta ei samanaikaisina toimintoina. Näin ollen TDD (Time 

Division Duplex) -dupleksointi on ainoa potentiaalinen vaihtoehto tekniikaksi, 

jolla lähetettävät ja vastaanotettavat sanomat erotellaan toisistaan 

lähetinvastaanottimessa. FDD (Frequency Division Duplex)- ja CDD (Code 

Division Duplex) -dupleksoinnilla ei voida parantaa radion käyttöastetta radion 

half duplex -ominaisuuden vuoksi. 

– Koska verkossa tapahtuva liikenne on liikennettä yhdestä pisteestä useaan 

pisteeseen (point to multipoint) ja radiot ovat half duplex -radioita, 

potentiaalisin vaihtoehto verkon monikäyttömenetelmäksi on TDMA-

monikäyttömenetelmä. 

– Mikäli SIHTI-järjestelmä hyödyntää taajuushyppelynopeutta Rhop 

maksimaalisesti (900 hyppyä/s), radioiden efektiivinen käyttöaste pienenee 

taajuudelta toiselle -vaihtoajan TF (max. 130 s) vuoksi noin 11,7 %. 

– Radioiden kääntymisaika vastaanotolta lähetykselle (15 ms) pienentää verkon 

tiedonsiirtoresurssia noin 18 %. 

– Järjestelmässä käytettävän peruskellon ±1 ppm:n tarkkuus voi aiheuttaa 

kahden 400 MHz:n taajuudelle viritetyn radion lähettimen ja vastaanottimen 

välille enimmillään ±800 Hz:n taajuuseron. Tämä on huomioitava 

signaalirakennetta sekä vastaanottimen synkronointi- ja AFC-toimintoa 

suunniteltaessa. Peruskellon yhden ppm:n tarkkuudesta seuraa myös, että 

lentokoneen aikaa on päivitettävä vähintään 500 sekunnin välein, jotta 

lentokoneen aika pysyy ±0,5 ms:n tarkkuudessa suhteessa verkon oikeaan 

aikaan. 

– SIHTI-järjestelmän piirikorttien rajallinen pinta-ala ja piirien tuottaman 

lämmön poistaminen johtamalla rajoittavat paljon laskentaa vaativien 

toimintojen sisällyttämisen SIHTI-järjestelmään. Vaikka 

komponenttiteknologian kehitys parantaa laskentatehon ja tehonkulutuksen 

välistä suhdetta nopeaan tahtiin, tästä ei ole SIHTI-järjestelmän kohdalla 

merkittävää hyötyä. Avioniikan rakentaminen nimittäin edellyttää, että 
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komponenttivalinnat tehdään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 

suunnitteluprosessia. 

Toiminnallisuuden, toimintaympäristön ja laitteiston asettamien vaatimusten 

perusteella voidaan myös arvioida, miten asetetut vaatimukset ja Shannon-

Hartley -teoreemaan pohjautuva kanavan kapasiteetti 

 𝐶 𝑊 ∙ log 1 𝑆 𝑁⁄  (1) 

suhtautuvat keskenään. Kanavan kapasiteetti C nimittäin kertoo, mikä AWGN 

(Additive White Gaussian Noise) -kanavan virheettömän tiedonsiirron yläraja 

annetulla kaistanleveydellä ja signaali-kohinasuhteella on. Yhtälössä (1) WSIHTI on 

SIHTI-järjestelmälle varatun taajuuskaistan leveys, S signaaliteho vastaanottimen 

tulossa ja N signaalikaistalla olevan kohinan kaltaisen sulkuhäirinnän teho niin 

ikään vastaanottimen tulossa. Kun järjestelmässä käytettävien radioiden 

lähetysteho PT on 15 W, häirintälähettimen teho PJ 2kW, tiedonsiirtolinkin pituus 

dL 150 km, häiritsijän etäisyys dJ 50 km ja WSIHTI 175 MHz ja 

etenemisvaimennuksen oletetaan noudattavan vapaan tilan vaimennusta, kanavan 

kapasiteetiksi C saadaan 210 kbit/s. Kun yhtäaikaisesti toimivien verkkojen 

maksimilukumäärä on sata ja kunkin verkon tiedonsiirtotarve on 2 400 bit/s, 

kokonaistiedonsiirtotarpeeksi saadaan 240 kbit/s. Tämä on enemmän kuin mitä 

kanavan kapasiteetti on, mikä ensi silmäyksellä antaa viitteitä sille, että SIHTI-

järjestelmä ei mahdollista täysin virheetöntä tiedonsiirtoa häirinnässä. Tilanne 

muuttuu kuitenkin toiseksi, kun otetaan huomioon se, että kaikki sata verkkoa eivät 

toimi samalla maantieteellisellä alueella eivätkä ne näin ollen ole edellä mainitun 

häirintälähettimen saatikka toistensa vaikutuspiirissä. Jos häirintälähettimen ja 

toistensa häirintäetäisyydellä on esimerkiksi kymmenen verkkoa, 

kokonaissiirtotarve jää merkittävästi pienemmäksi kuin kanavankapasiteetti C. 

Toisaalta on huomioitava myös se, että synkronointiin tarvittava informaatio ja 

erilaiset suoja-ajat syövät kapasiteettia varsinaiselta datansiirrolta. Lopuksi on 

syytä tuoda esille se, että koska SIHTI-järjestelmältä vaaditun sanomavirhesuhteen 

MER yläraja on 10-2, SIHTI-järjestelmältä ei edellytetä täysin virheetöntä 

tiedonsiirtoa. Näin ollen kanavan kapasiteetti C ei tule rajoittavaksi tekijäksi 

SIHTI-järjestelmän edellyttämän tiedonsiirtonopeuden kannalta. 
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3.2.2 Tietoliikenteellisten suorituskykyvaatimusten tarkastelu 

SIHTI-järjestelmän ensimmäisenä tietoliikenteellisenä suorituskykyvaatimuksena 

oli, että sanomavirhesuhteen MER tulee olla häiriöttömässä tilanteessa pienempi 

kuin 10-3 ja häiriöllisessä tilanteessa pienempi kuin 10-2. Koska sanomavirheisiin 

luetaan epäonnistuneen synkronoinnin vuoksi menetetyt sanomat sekä 

virheellisesti ilmaistut sanomat ja synkronointiprosessi edeltää ilmaisuprosessia, 

sanomavirhetodennäköisyyden PMER, sanoman menettämisen todennäköisyyden 

PLOST ja sanoman virheellisen ilmaisun todennäköisyyden PERR välille saadaan 

riippuvuus 

 1 𝑃 1 𝑃 1 𝑃 . (2) 

Yhtälöä (2) on tulkittava siten, että sanoman onnistunut vastaanotto edellyttää, että 

sanomaan pystytään synkronoitumaan ja sanoma ilmaistaan oikein. Mikäli PLOST-

arvo asetetaan hyvin pieneksi, se edellyttää hyvin luotettavaa linkin synkronointia, 

mutta toisaalta se ei vaadi tiedonsiirto-osuudelta aivan maksimaalista 

suorituskykyä. Sama pätee myös päinvastoin eli hyvin pieni PERR-arvo edellyttää 

tiedonsiirto-osuudelta suurta luotettavuutta, mutta ei vaadi linkin synkronoinnilta 

maksimaalista suorituskykyä. Koska PLOST- ja PERR-arvojen välillä voidaan käydä 

kauppaa, kiinnitetään PLOST-arvo PMER-arvon funktiona seuraavasti: 

 

PLOST = 10-4, kun PMER = 10-3
 ja 

PLOST = 10-3, kun PMER = 10-2. 

 

Yhtälön (2) perusteella PERR-arvoiksi saadaan arvot 910-4 ja 910-3. Nämä luvut 

kertovat, kuinka suuri osa vastaanotetuista sanomista voidaan ilmaista virheellisesti, 

jotta asetettu MER-vaatimus täyttyisi. Olettakaamme, että häiriöttömässä 

tilanteessa lähetettyjä sanomia on yksi miljoona. Epäonnistuneen synkronoinnin 

vuoksi niistä menetetään sata sanomaa. Kun PERR = 910-4, vastaanotetuista 999 900 

sanomasta menetetään virheellisen ilmaisun vuoksi 900 sanomaa. Kun 

epäonnistuneen synkronoinnin ja virheellisen ilmaisun takia menetettyjen 

sanomien lukumäärä suhteutetaan lähetettyihin sanomiin, MER-arvoksi saadaan 

tavoiteltu 10-3. 

Sanoma katsotaan sanomansiirrossa virheelliseksi, jos sanoman yksikin bitti 

tulee ilmaistua virheellisesti. Vastaavasti sanoma katsotaan oikeaksi, jos sen 

jokainen bitti ilmaistaan oikein. Jos tiedonsiirtojärjestelmän 



43 

bittivirhetodennäköisyys on Pb ja sanoman pituus Nsan bittiä, todennäköisyys, että 

siirretty sanoma on oikein, on 

 1 𝑃 1 𝑃 . (3) 

Yhtälöä (3) muokkaamalla bittivirhetodennäköisyydeksi Pb saadaan 

 𝑃 1 1 𝑃 . (4) 

Kun PERR saa arvot 910-4 ja 910-3 ja Nsan on 200 bittiä, bittivirhetodennäköisyydelle 

Pb saadaan arvot 510-6 ja 510-5.  

Toisena suorituskykyvaatimuksena oli, että virheellisen sanoman 

havaitsematta jäämisen suhde UDMER tulee olla häiriöttömässä tilanteessa 

pienempi kuin 10-7 ja häiriöllisessä tilanteessa pienempi kuin 10-5. 

Vaatimusmäärittelyssä UDMER on määritelty kaikkien lähetettyjen sanomien 

suhteen. Mikäli UDMER määritellään virheellisesti ilmaistujen sanomien suhteen, 

alkuperäiset UDMER-tavoitearvot tulee jakaa vastaavilla (1-PLOST)  PERR -tuloilla. 

Eräs keino havaita sanomavirhe on lisätä lähetettävän sanoman loppuun NFCS 

bittiä pitkä FCS (Frame Check Sequence) -tarkistusosa [42], joka on laskettu 

varsinaisista databiteistä. Vastaanottopäässä FCS-tarkistusosa lasketaan uudestaan 

ja saatua summaa verrataan vastaanotettuun tarkistusosaan. Mikäli tarkistusosat 

ovat samat, sanoma tyypillisesti tulkitaan vastaanotetuksi oikein. Joissakin 

tilanteissa varsinaisiin databitteihin ja tarkistusosaan voi tulla siirron aikana 

virheitä siten, että vastaanottopäässä ”virheellisestä” datasta laskettu tarkistusosa 

tuottaa tarkistusosan, joka on identtinen siirtovirheitä sisältävän tarkistusosan 

kanssa. Tässä tapauksessa virheellinen sanoma läpäisee tarkistuksen ja se etenee 

sovellukselle asti. Kuvatun tilanteen todennäköisyyttä voidaan pienentää 

kasvattamalla FCS-tarkistusosan pituutta. Epäyhtälö 

 
 2 1 1 𝑃  𝑃 1 𝑃 𝑃⁄  (5) 

määrittelee, kuinka pitkä tarkistusosan tulee olla Nsan bitin sanomalle, jotta 

virheellisen sanoman havaitsematta jäämisen todennäköisyys täyttyy [43, 44]. 

Sanomansiirron kannalta pahin tilanne syntyy silloin, kun vastaanotin synkronoituu 

sanomaan väärin tai synkronointi onnistuu, mutta häirintä tai jokin muu vastaava 

seikka ”tuhoaa” sanoman dataosuuden. Tällöin Pb saa arvo 0,5. Mikäli FCS-

tarkistusosan pituudeksi valitaan 10 bittiä, epäyhtälön vasemman puolen arvoksi 

saadaan 0,00098. Epäyhtälön oikean puolen arvoksi saadaan vastaavasti 0,0011. 

Näin ollen 10 bitin FCS-sana riittää vaadittuun minimisuorituskykyyn häirinnässä. 
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Jos tarkistusosan pituudeksi valitaan 24 bittiä, tulokseksi saadaan 610-8, mikä lähes 

täyttää vaatimusmäärittelyssä lisäarvona nähtävän suorituskykyvaatimuksen 

kaikissa tilanteissa. 

3.2.3 Linkin suorituskyky AWGN-kanavassa 

Luvussa 3.2.2 todettiin, että SIHTI-vaatimusten mukainen 

sanomavirhetodennäköisyys edellyttää häiriöttömässä tilanteessa Pb arvoa 510-6 

ja häiriöllisessä tilanteessa 510-5. Tällaiset arvot edellyttävät AWGN-kanavassa 

esimerkiksi BPSK (Binary Phase Shift Keying)- ja DBPSK-datamodulaatioilla 

ilman kanavakoodausta noin 9‒11 dB:n signaali-kohinasuhdetta [41]. Jollei toisin 

mainita, jatkossa käytetään 10 dB:n signaali-kohinasuhde- ja signaali-

häiriösuhdearvoa vaaditun suorituskyvyn edellyttämänä alarajana. 

Tarkastellaan seuraavaksi, voidaanko SIHTI-järjestelmän yksittäisellä linkillä 

päästä edellä mainittuun 10 dB:n alarajaan häiriöttömässä tilanteessa. AWGN-

kanavassa signaali-kohinasuhde bittiä kohden vastaanottimen tulossa voidaan 

laskea yhtälöstä 

 𝐸 𝑁⁄ 𝑆 𝑁 ∙  𝑊 𝑅⁄⁄ , (6) 

jossa Eb on databitin energia, N0 vastaanottimen tulon lämpökohinan yksipuolinen 

tehotiheys, S vastaanotettu signaaliteho, N vastaanottimen kaistalta WRX mitattu 

kohinateho ja Rb linkin bittinopeus [45]. Kun vastaanotettu signaaliteho S 

korvataan lähetysteholla PT ja vapaan tilan etenemisvaimennuksella ja suhde 

N/WRX kohinan tehotiheydellä N0, yhtälö (6) saadaan muotoon 

 𝐸 𝑁  𝑃  𝑇 4𝑑 ∙ 𝑁⁄⁄ , (7) 

jossa  on kantoaallon aallonpituus, Tb = 1/Rb eli siirrettävän databitin kesto ja dL 

linkkivälin pituus. Mikäli SIHTI-järjestelmässä verkon sisäiseksi 

monikäyttömenetelmäksi valitaan TDMA-monikäyttömenetelmä, linkin 

bittinopeudeksi Rb saadaan 2,4 kbit/s. Kun SIHTI-järjestelmässä käytettävä 

lähetysteho on 15 W, SIHTI-järjestelmälle varatun taajuuskaistan suurinta taajuutta 

(400 MHz) vastaava aallonpituus 0,75 m, pisin tavoiteltava linkkiväli 300 km ja 

lämpökohinan yksipuolinen tehotiheys -174 dBm/Hz [45], signaali-

kohinasuhteeksi bittiä kohden saadaan yhtälön (7) perusteella 48 dB. Tämä on noin 

38 dB enemmän kuin mitä vaadittuun sanomavirhetodennäköisyyteen tarvittava 10 

dB:n alaraja on. Marginaalia pienentää merkittävästi muun muassa vastaanottimen 

kohinaluku NF (10 dB, ks. luku 3.2.7), implementointihäviöt (arvio 3 dB) ja 
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sanomiin sisällytettävät synkronointi- ja suojajaksot (arvio 3 dB), mutta siitä 

huolimatta linkin suorituskykyvaatimus on saavutettavissa. Toisaalta suhteellisen 

kevyellä kanavakoodauksella on mahdollista saavuttaa 5 dB koodausvahvistusta 

[41], jolloin haluttu suorituskyky voidaan saavuttaa 5 dB aiemmin mainittua 

alarajaa pienemmällä signaali-kohinasuhteella. Matalalla lennettäessä vapaan tilan 

etenemisvaimennusta suurempi etenemisvaimennus rajoittaa linkin pituuden 

radiohorisonttiin asti eli huomattavasti alle 300 kilometriin. 

3.2.4 Linkin vaatima ilmaisuvahvistus häirinnässä 

Tiedonsiirtolinkin ilmaisuvahvistus PG (Processing Gain) häirinnässä voidaan 

määritellä yhtälön 

 𝑃𝐺 𝑆 𝐽 𝑁⁄ ∙ 𝑆 𝐽 𝑁⁄  (8) 

esittämällä tavalla [46]. Yhtälössä (8) S on vastaanotettu signaaliteho, J 

vastaanotettu häirintäteho ja N kohinateho vastaanottimen tulossa. SBB, JBB ja NBB 

ovat vastaavia tehoja vastaanottimen ilmaisimen tulossa (kuva 5). Ilmaisuvahvistus 

kertoo, kuinka paljon keskimääräinen signaali-häiriö-plus-kohinasuhde paranee 

vastaanottimen tulon ja ilmaisimen tulon välissä. Adaptiivisilla antenneilla ja 

häiriönvaimentimilla saavutettavaa signaali-häiriö-plus-kohinasuhteen 

paranemista ei tyypillisesti lasketa mukaan ilmaisuvahvistukseen. 

 

Kuva 5. Signaalin, häiriön ja kohinan tehot vastaanottimen ja ilmaisimen tuloissa. 

Jos J >> N, mikä on varsin tyypillistä toimittaessa tahallisessa häirinnässä, JBB >> 

NBB, mikä puolestaan on oltava mahdollista häirinnässä toimivalle järjestelmälle, 

ja SBB = S, mikä merkitsee, että vastaanotin pystyy hyödyntämään 

vastaanottamansa signaalin energian kokonaisuudessaan, yhtälö (8) pelkistyy 

muotoon 

 𝑃𝐺 𝐽 𝐽⁄ . (9) 

Ilmaisuvahvistuksen alaraja häirinnän kannalta voidaan määrittää vastaanotetun 

signaali- ja häirintätehon sekä vaaditun suorituskyvyn perusteella. 



46 

Tiedonsiirtojärjestelmän toimiessa vapaassa tilassa ja häirinnässä signaali-

häiriösuhteeksi S/J vastaanottimen tulossa saadaan 

 𝑆 𝐽⁄ 𝑃 𝑃⁄ ∙ 𝑑 𝑑⁄ , (10) 

jossa PJ on vastaanottimen kaistalla lähetetty häirintäteho ja dJ häiritsijän etäisyys 

vastaanottimesta. SIHTI-järjestelmän tapauksessa PT = 15 W, PJ = 2 kW, dL = 

150 km ja dJ = 50 km, joten signaali-häiriösuhteeksi S/J saadaan -30,8 dB. Jotta 

ilmaisimen tuloon saadaan kaikkien vaatimusmäärittelyssä esitettyjen 

häirintäskenaarioiden tapauksessa signaali-häiriösuhde Eb/Nj  10 dB, jossa Nj on 

häirintäsignaalin tehotiheys, SIHTI-järjestelmässä tulee olla noin 41 dB 

ilmaisuvahvistusta. 

Tyypillinen keino ilmaisuvahvistuksen saavuttamiseen on käyttää 

tiedonsiirrossa hajaspektritekniikka [39, 46–49]. Siinä datasignaali siirretään 

radiokanavan yli huomattavasti suurempaa kaistanleveyttä käyttäen kuin 

datasignaali edellyttäisi. Kaistanleveyden kasvattaminen tapahtuu datasignaalista 

riippumattomalla signaalilla, niin sanotulla hajotuskoodilla. DS-

hajaspektrijärjestelmässä spektrin levitys tapahtuu siten, että datasignaali d(t) 

kerrotaan valesatunnaisella hajotuskoodilla c(t), jonka kaistanleveys WSS = 1/Tc. 

Symboli Tc on hajotuskoodin pienimmän elementin ”chipin” kesto. Tyypillisesti 

 𝑇 𝑇  𝐾 ≫ 1⁄ , (11) 

jossa KSF on hajotussuhteeksi (SF, Spreading Factor) kutsuttu kokonaisluku. DS-

tekniikalla saavutettava ilmaisuvahvistus PGDS riippuu häirintätyypistä, 

häirintäsignaalin sijainnista DS-signaalin kaistalla ja hajotuskoodin c(t) 

ominaisuuksista [46, 47]. Yleisenä arviona voidaan pitää, että PGDS  KSF, mikäli 

DS- ja häirintäsignaalin keskitaajuudet eivät poikkea merkittävästi toisistaan. 

Aiemmin todettiin, että SIHTI-järjestelmä vaatii häirintätilanteita varten 41 dB 

ilmaisuvahvistusta. Näin ollen hajotussuhteen KSF tulee olla vähintään 12 600, josta 

seuraa, että tiedonsiirtonopeudella 2,4 kbit/s DS-signaalin kaistanleveydeksi WSS 

tulee 2-tasoista datamodulaatiomenetelmää käytettäessä noin 30 MHz. Tämä on 

selkeästi enemmän kuin mitä SIHTI-järjestelmässä käytettävien radioiden 

10 MHz:n IF-kaistanleveys on. Tarvittavan ilmaisuvahvistuksen määrää voidaan 

pienentää jonkin verran kanavakoodauksella, mutta toimenpiteiden 

yhteisvaikutuksella ei ole kovin suurta vaikutusta DS-signaalin kaistanleveyteen. 

FH-hajaspektrijärjestelmässä [47] spektrin levitys tapahtuu siten, että 

kantoaaltoon moduloidun datasignaalin lähetystaajuutta vaihdetaan koodin c(t) 

ohjaamana. Mikäli lähetystaajuutta vaihdetaan enintään kerran datasymbolin 
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keston Ts aikana eli hyppyaikaväli Thop  Ts, järjestelmää kutsutaan hitaasti 

hyppiväksi FH-järjestelmäksi. Muussa tapauksessa järjestelmää kutsutaan nopeasti 

hyppiväksi FH-järjestelmäksi. SIHTI-järjestelmän tapauksessa, jossa 

hyppynopeuden yläraja on asetettu arvoon 900 hyppyä/s, tarkastelu voidaan rajata 

hitaasti hyppivään FH-järjestelmään, koska nopeasti hyppivä FH-järjestelmä 

edellyttäisi hyvin monitasoista datamodulaatiota. Väittämän perustelut ovat 

seuraavat. Yksittäisen TDMA-verkon tiedonsiirtotarve on 2,4kbit/s. 

Synkronointiosuudet ja erilaiset suoja-ajat nostavat hetkellisen siirtonopeuden 

kaksinkertaiseksi eli arvoon 4,8 kbit/s. Mahdollinen kanavakoodaus 

kaksinkertaistaa hetkellisen kanavabittinopeuden arvoon 9,6 kbit/s. Nopeasti 

hyppivä FH-järjestelmä edellyttää, että symbolinopeuden tulee olla pienempi kuin 

900 symbolia/s, esimerkiksi 450 symbolia/s, jolloin yhdessä symbolissa tulisi 

lähettää noin 22 (9 600/450) kanavabittiä. Jos 8-tasoisen modulaatiomenetelmän 

datasymboli siirtää kolme bittiä dataa, 22 bitin siirtäminen yhdessä symbolissa 

edellyttää todella suurta symboliaakkostoa. Suuren symboliaakkoston käyttäminen 

ei ole perusteltua muun muassa Doppler-ilmiöstä ja kellojen epätarkkuudesta 

johtuvan suuren taajuusvirheen vuoksi eikä myöskään ilmaisimen 

kompleksisuuden vuoksi.  

Mikäli FH-tekniikkaa käyttävälle tiedonsiirtojärjestelmälle varattu 

kaistanleveys on WSS ja datasignaalin kaistanleveys W = Rb, kaistanleveydelle WSS 

sopii datamodulaatiosta riippuen Ka  WSS/W kappaletta ortogonaalista alikaistaa. 

Jos Ka = 1, tiedonsiirtojärjestelmässä on käytössä vain yksi alikaista. Mikäli 

häiritsijä häiritsee tätä ainoaa alikaistaa häirintäteholla J, signaali-häiriösuhteeksi 

saadaan S/J. Kun tiedonsiirtojärjestelmässä otetaan käyttöön Ka alikaistaa käyttävä 

FH-tekniikka ja häiritsijä haluaa häiritä kaikkia alikaistoja yhden alikaistan sijaan, 

kullekin alikaistalle tuleva häirintäteho on J/Ka ja signaali-häiriösuhteeksi saadaan 

KaS/J. Näin ollen FH-järjestelmän ilmaisuvahvistukseksi PGFH sulkuhäirinnässä 

saadaan Ka. 

Mikäli häiritsijä ei häiritse kaikkia alikaistoja vaan osaa niistä, tällöin puhutaan 

osakaistahäirinnästä [47]. Jos häirittyä kaistaa merkitään symbolilla WJ, 

häirintäsuhteeksi  saadaan 

 ρ 𝑊 𝑊 1⁄ . (12) 

Häirittyjen alikaistojen lukumäärä on tällöin Ka ja kullekin häiritylle alikaistalle 

tuleva häirintäteho on J/Ka. Kun kaikki alikaistat otetaan huomioon, 

keskimääräiseksi signaali-häiriösuhteeksi saadaan J/Ka. Vaikka tulos on sama kuin 

sulkuhäirintätilanteessa, FH-järjestelmän suorituskyky 
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bittivirhetodennäköisyydellä mitattuna on erilainen osakaistahäirinnässä kuin 

sulkuhäirinnässä. Sulkuhäirinnässä bittivirhetodennäköisyyden yhtälö on muotoa 

 𝑃 𝑓 𝐸 𝑁 𝑁⁄ , (13) 

jossa f() on datamodulaatiomenetelmäkohtainen bittivirhetodennäköisyyden 

funktio ja Nj häiriösignaalin tehotiheys. Osakaistahäirinnässä yhtälö saa muodon 

[47] 

 𝑃 1 ρ 𝑓 𝐸 𝑁⁄ ρ𝑓 𝐸 𝑁 ρ⁄ 𝑁 . (14) 

Mikäli Eb/N0 >> 0, yhtälön (14) ensimmäinen termi lähestyy nollaa, ja näin ollen 

yhtälö pelkistyy muotoon 

 𝑃 ρ𝑓 𝐸 𝑁 ρ⁄⁄ . (15) 

Kuvassa 6a on havainnollistettu, kuinka FH-järjestelmässä, jossa 

datamodulaatiomenetelmänä on epäkoherentti BFSK (Binary Frequency Shift 

Keying), bittivirhetodennäköisyys käyttäytyy signaali-häiriösuhteen Eb/Nj 

(S/JWSS/Rb) funktiona häirintäsuhteen :n ollessa parametrina. Jos Eb/Nj on 

esimerkiksi 20 dB, häiritsijän kannalta :n arvo 0,04 on parempi häirintäsuhde kuin 

:n arvo 0,2. Kuvassa 6b on puolestaan havainnollistettu, miten 

bittivirhetodennäköisyys käyttäytyy optimaalisessa osakaistahäirinnässä Eb/Nj 

funktiona modulaatiotasojen lukumäärän M ollessa parametrina. SIHTI-

järjestelmän tapauksessa S/J voi olla huonoimmillaan -30,8 dB ja WSS voi olla 

enimmillään 175 MHz, joten bittinopeudella Rb = 2,4 kbit/s Eb/Nj-arvoksi saadaan 

noin 18 dB. Kun tarkastellaan kyseisellä Eb/Nj-arvolla saavutettavaa 

bittivirhetodennäköisyyttä M:n eri arvoilla, voidaan todeta, että optimaalisessa 

osakaistahäirinnässä jäädään kohtalaisen kauas SIHTI-järjestelmän 

suorituskykyvaatimusten edellyttämästä bittivirhetodennäköisyydestä 510-5. 

Vastaavaan tulokseen päädytään, jos BFSK-modulaatiomenetelmä vaihdetaan 

DBPSK-modulaatiomenetelmään [47]. Johtopäätös edellisestä on, että pelkällä 

taajuushypinnällä ei ole mahdollista saavuttaa ilmaisuvahvistusta niin paljon, että 

suorituskykyvaatimusten edellyttämä bittivirhetodennäköisyys olisi 

saavutettavissa optimaalisessa osakaistahäirinnässä. 
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Kuva 6. FH/BFSK-hajaspektrijärjestelmän bittivirhetodennäköisyys osakaista-

häirinnässä (a) ja FH/MFSK-hajaspektrijärjestelmän bittivirhetodennäköisyys 

optimaalisessa osakaistahäirinnässä (b). 

FH-järjestelmän suorituskykyä osakaistahäirinnässä voidaan kuitenkin parantaa 

merkittävästi virheryöppyjä satunnaistavalla lomituksella ja satunnaisvirheitä 

korjaavalla kanavakoodauksella. Mikäli FH/BFSK-järjestelmässä käytetään hyvin 

yleisesti käytettyä konvoluutiokoodia, jolla vaikutuspituus (constraint length) 

K=7 ja koodisuhde (code rate) R=½, bittivirhetodennäköisyyden ylärajalle on 

voimassa [49] 

 

 𝑃 1 2 36𝐷 211𝐷 1404𝐷 11633𝐷 ⋯⁄ , (16) 

jossa D on kanavakooderin lähdön ja kanavadekooderin tulon välisestä 

tiedonsiirtokanavasta ja dekoodausmetriikasta riippuva kanavaparametri. Mikäli 

häirinnän tilatieto ei ole kanavadekoodauksen käytettävissä ja kanavadekoodaus 

tapahtuu kovan päätöksen dekoodauksena, kanavaparametri D on [49] 

 𝐷 𝑃 , (17) 

jossa Ps on kanavakoodatun järjestelmän kanavasymbolivirhetodennäköisyys ja M 

symboliaakkoston koko. Jos FH-järjestelmän modulaatiomenetelmänä on BFSK-

modulaatio ja kanavakoodauksen koodisuhteena R = ½, kanavabitin energia Ebkan 

on puolet databitin energiasta Eb. Jos verkon tiedonsiirtonopeus Rb = 2,4 kbit/s, 
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kanavabittinopeus Rbkan = 4,8 kbit/s ja sulkuhäirinnässä Ebkan/Nj = 14,8 dB. 

Optimaalisessa osakaistahäirinnässä kanavabittivirhetodennäköisyyden ylärajaksi 

saadaan [47] 

 𝑃 𝑘 𝐸 𝑁⁄⁄ . (18) 

Binäärisessä tapauksessa k’ = 0,3679 [47], jolloin Pbkan  0,0122. Yhtälön (17) 

perusteella kanavaparametriksi D saadaan arvo 0,220, ja edelleen yhtälön (16) 

perusteella kanavakoodatun FH-järjestelmän bittivirhesuhteen Pb ylärajaksi 6,7  
10-6. Tulos osoittaa, että kanavakoodatulla FH-järjestelmällä on mahdollisuus 

saavuttaa SIHTI-järjestelmälle asetettu suorituskyky osakaistahäirinnässä. 

Kantoaaltohäirinnän vaikutus FH-järjestelmän suorituskykyyn on varsin 

vähäistä, mikäli alikaistojen lukumäärä Ka on riittävän suuri. Jos 

kanavakoodaamattoman FH-järjestelmän modulaatiomenetelmänä on esimerkiksi 

ortogonaalinen BFSK, ilmaisu tapahtuu epäkoherentisti ja edellisten lisäksi 

J >> S >> N, bittivirhetodennäköisyys häirityllä alikaistalla lähestyy puolta ja ei-

häirityillä alikaistoilla nolla. Keskimääräiseksi bittivirhetodennäköisyydeksi 

saadaan 0,5/Ka, mikä antaa SIHTI-järjestelmän tapauksessa 

(Ka = 175 MHz/0,0048 MHz = 36 458) tulokseksi Pb = 1,410-5. 

Häiritsijän kannalta optimaalisempi häirintämenetelmä on 

monikantoaaltohäirintä, jossa häirintäteho J jaetaan useammalle (q) kantoaallolle 

siten, että S < J/q. Mikäli FH-järjestelmän modulaatiomenetelmänä käytetään 

MFSK-modulaatiota, järjestelmän bittivirhetodennäköisyydeksi saadaan [47] 

 𝑃
⁄ ⁄

  ,    . (19) 

Vastaava tulos DBPSK-modulaation tapauksessa on [46] 

 𝑃
⁄ ⁄

  ,     1  . (20) 

SIHTI-järjestelmän parametreilla S/J = -30,8 dB, Wss = 175 MHz ja Rb = 2,4 kbit/s 

bittivirhetodennäköisyydeksi Pb saadaan BFSK-modulaatiolla 1,610-2 ja DPSK-

modulaatiolla 8,210-3. Tuloksista voidaan havaita, että SIHTI-järjestelmän 

ilmaisuvahvistus pahimmassa monikantoaaltohäirinnässä ei ole riittävä, jotta 

SIHTI-järjestelmälle asetettu suorituskykyvaatimus voitaisiin saavuttaa. 

Kanavakoodauksella tilannetta voidaan parantaa, mutta esimerkiksi aiemmin esillä 

olleella konvoluutiokoodilla, jolla K = 7 ja R = ½, bittivirhetodennäköisyys Pb jää 

yhtälöiden (16) ja (17) perusteella BFSK-modulaatiolla arvoon 1,510-3. DPSK-

modulaatiolla vastaava tulos on 3,310-5. Häiritsijän kannalta optimaalinen 
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monikantoaaltohäirintä on 4,3 dB optimaalista osakaistahäirintää tehokkaampaa 

BFSK-modulaation tapauksessa [47]. Vastaavasti DPSK-modulaatiolla 

saavutetaan noin 3 dB parempi suorituskyky kuin 2- tai 4-tasoisella FSK:lla. 

Osakaista- ja monikantoaaltohäirinnästä voidaan lopuksi tuoda esille, että 

vaikka optimaalisella häirinnällä voidaankin rajoittaa SIHTI-järjestelmän 

suorituskyky juuri ja juuri vaatimukset täyttävälle tasolle, käytännössä häiritsijä ei 

tähän pysty. Häiritsijän kannalta ongelmaksi muodostuu nimittäin se, että 

häiritsijän on mahdotonta estimoida vastaanotettua signaalitehoa S ja näin säätää 

optimaalisella tavalla häirintäsuhdetta  tai kantoaaltojen lukumäärää q. 

FH-järjestelmän ilmaisuvahvistusta seurantahäirinnässä ei pystytä 

määrittämään samalla tavalla kuin muiden aiemmin tarkasteltujen häirintöjen 

yhteydessä. Seurantahäirinnässä vastapuolen elektroninen tiedustelu pyrkii 

ilmaisemaan, millä taajuudella FH-järjestelmä kulloinkin lähettää, ja sen jälkeen 

häirintä kohdistetaan kyseiselle taajuudelle. Jos hyppyaikavälin kestoa merkitään 

symbolilla Thop, enimmäisvaihtoaikaa taajuudelta toiselle symbolilla TF ja 

hyppyaikavälin efektiivistä häirintäjaksoa symbolilla TJ, häirintäsuhteeksi saadaan 

 ρ 𝑇 𝑇 𝑇 1⁄ , (21) 

jossa 

 𝑇 𝑇 𝑇 𝑇 𝑇 𝑇 𝑇 . (22) 

Yhtälössä (22) TDI on signaalin etenemisviive lähettimeltä 

tiedusteluvastaanottimelle, TDJ etenemisviive häirintälähettimeltä vastaanottimelle, 

TI tiedusteluvastaanottimen prosessointiaika ja TDL linkin etenemisviive. SIHTI-

järjestelmän suurimmalla taajuushyppelynopeudella Thop = 1,111 ms ja TF = 

0,130 ms. Kuvan 7 mukaisessa seurantahäirintäskenaariossa TDI = TDL + 0,333 ms 

ja TDJ = 0,333 ms, jolloin TJ = 0,315 ms - TI. Koska hyppyaikaväliä ei voi lyhentää, 

efektiivisen häirintäsuhteen minimoimiseen on kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäisessä 

vaihtoehdossa pyritään huonontamaan signaalin tiedusteltavuutta, jotta 

tiedusteluvastaanottimen prosessointiaikaa TI saadaan kasvatettua. Signaalin 

tiedusteltavuutta, jota tarkastellaan tarkemmin seuraavassa luvussa, voidaan 

huonontaa muun muassa siten, että signaalin tehotiheyttä pienennetään esimerkiksi 

DS-hajotuksella. Toisessa vaihtoehdossa osa hyppyaikavälin lopusta jätetään 

hyödyntämättä, jolloin seurantahäirintä ei ehdi häiritä informaatiobittejä samassa 

määrin. Efektiivisen lähetysajan pienentäminen kasvattaa kuitenkin hetkellistä 

siirtonopeutta, joka puolestaan pienentää ilmaisuvahvistusta ja huonontaa 

suorituskykyä muiden häirintämenetelmien tapauksessa. 
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Kuva 7. Seurantahäirintäskenaario. 

3.2.5 Linkin tiedusteltavuus 

Elektronisen tiedustelun tavoitteena on ensivaiheessa havaita vastapuolen 

sähkömagneettisen spektrin käyttö. Tämän jälkeen edessä on havaittujen 

lähetteiden ominaisuuksien (mm. taajuusalue, signaalityyppi, signaaliparametrit, 

tulosuunta) selvittely ja edelleen vastapuolen käyttämien elektronisten 

järjestelmien luokittelu, tunnistus ja paikannus. Elektronisen tiedustelun tuloksia 

voidaan hyödyntää vastapuolen toiminnan arviointiin ja oman toiminnan 

tukemiseen muun muassa oikein kohdistetulla elektronisella häirinnällä ja 

paikannettujen lähetinalustojen tuhoamisella [50]. 

Jotta vastapuoli ei pystyisi hyödyntämään SIHTI-järjestelmän tietoja omassa 

toiminnassaan, SIHTI-järjestelmän tulee olla vaikeasti tiedusteltavissa. Tähän 

tavoitteeseen päästään, mikäli SIHTI-järjestelmässä käytettävän signaalin 

tehospektri voidaan painaa vastapuolen tiedusteluvastaanottimen kannalta 

katsottuna mahdollisimman alas suhteessa lämpökohinaan. Lähteessä [46] on 

tarkasteltu varsin laajasti erilaisten tiedusteluvastaanottimien periaatteita ja niiden 

luotettavaan päätöksentekoon edellyttämiä signaali-kohinasuhteita. Luotettavalla 

päätöksenteolla tarkoitetaan sitä, että tiedusteluvastaanottimen 

ilmaisutodennäköisyys Pd on korkea, esimerkiksi 0,99, ja väärän hälytyksen 

todennäköisyys Pfa matala, esimerkiksi 10-5. Niin sanotut lineaariset 

tiedusteluvastaanottimet, jotka pystyvät pureutumaan signaalien ominaisuuksiin, 

edellyttävät implementointihäviöt huomioon otettaessa vähintään +15 dB:n 

signaali-kohinasuhdetta tunnetun signaalin luotettavaan ilmaisuun. Mikäli 

ilmaistava signaali ei ole ennestään tunnettu, signaali-kohinasuhdevaatimus on 

edellä mainittua korkeampi [46, 52]. 

Tiedusteluvastaanottimien toinen pääryhmä, johon kuuluvat muun muassa 

radiometri ja kaksikanavainen korrelaattori, on epälineaariset 

tiedusteluvastaanottimet. Niitä voidaan käyttää signaalin ilmaisuun jopa alle 0 dB:n 

signaali-kohinasuhteella. Yhtälöstä 
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 𝑆𝑁𝑅 1 1 𝑇 𝐵 𝑆𝑁𝑅⁄ ⁄ 𝑇 𝐵 𝑆𝑁𝑅⁄⁄ , (23) 

jossa Bn on radiometrin kohinakaistanleveys ja Tint integrointiaika, käy ilmi, 

millainen riippuvuussuhde radiometrin tulon signaali-kohinasuhteella SNRIN ja 

radiometrin lähdön signaali-kohinasuhteella SNROUT on, kun aika-

kaistanleveystulo TintBn on vähintään 125 [46]. Vastaava graafinen tulos on esitetty 

kuvassa 8. Jos luotettava päätöksenteko (Pd = 0,99 ja Pfa = 10-5) edellyttää 

radiometrin tapauksessa noin 17 dB:n SNROUT-arvoa ja radiometrin aika-

kaistanleveystulo TintBn on 125, SNRIN-arvoksi saadaan noin 0,6 dB. Mikäli SIHTI-

signaalin ilmaistavuus halutaan pitää alle edellä kuvatun esimerkin, SIHTI-

signaalin teho tulee levittää niin laajalle kaistalle W, että signaalin tehotiheys 

radiometrin kohinaluku huomioituna painuu alle 0,6 dB:n (≙1,15) suhteessa 

lämpökohinan tehotiheyteen N0. Tämä ehto täyttyy, mikäli 

 𝑊 𝑃 ∙  4𝜋𝑑⁄ / 1,15 ∙ 𝑁𝐹 ∙ 𝑁 , (24) 

jossa dI on tiedusteluvastaanottimen etäisyys lähettimestä ja NFI 

tiedusteluvastaanottimen kohinaluku. Yhtälössä (24) on lisäksi oletettu, että 

radiometrin antennivahvistus on 0 dB. Kun PT = 15 W,  = 1 m, dI = 100 km ja NFI 

= 10 dB, W:n tulee olla vähintään 207 MHz, mikä on noin 20 % enemmän kuin 

mitä SIHTI-järjestelmälle on varattu taajuuskaistaa. Jotta SIHTI-signaalin 

tiedusteltavuus voitaisiin painaa edellä esitettyihin tiedusteltavuusvaatimuksiin, 

lähetystehoa tulisi pudottaa noin yhden desibelin verran. 

Kuten aiemmin tuli jo esille, epälineaarinen tiedusteluvastaanotin voi toimia 

tietyin edellytyksin myös signaali-kohinasuhteilla, jotka ovat reilusti alle 0 dB. 

Esimerkiksi, jos signaali-kohinasuhde SNRIN on -10 dB ja vastaanottimen aika-

kaistanleveystulo 30 dB, yhtälön (23) perusteella päätöksentekoon saatava 

signaali-kohinasuhde SNROUT on 10 dB. Taulukosta 5 [46], jossa on esitetty, 

millaista signaali-kohinasuhdetta SNROUT päätöksenteossa tarvitaan Pd:n ja Pfa:n eri 

kombinaatioilla, voidaan todeta, että 10 dB:n SNROUT-arvo antaa 

ilmaisutodennäköisyyden Pd = 0,5 väärän hälytyksen todennäköisyydellä Pfa = 10- 3. 

Tulos ei ole tiedustelijan kannalta kovin mairitteleva, joten parannusta on haettava 

kasvattamalla aika-kaistanleveystuloa. Kaistanleveyden kasvattaminen johtaa 

helposti siihen, että SNRIN huononee kohinan määrän kasvaessa. Näin ollen 

ratkaisuvaihtoehdoksi jää integrointiajan kasvattaminen. Mikäli tiedusteltava 

signaali on ”ryöppymäinen”, integrointiajan kasvattaminen saattaa johtaa siihen, 

että tiedusteluvastaanotin integroi osan aikaa pelkästään kohinaa. 
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Kuva 8. Radiometrin tulon ja lähdön signaali-kohinasuhteiden välinen riippuvuus. 

Taulukko 5. Epälineaariselta tiedusteluvastaanottimelta edellytettäviä SNROUT-arvoja 

[dB] Pd- ja Pfa-arvojen funktiona, kun SNRIN << 1 (tiedot lähteestä [46]). 

 

Ilmaisutodennäköisyys Pd 

Väärän hälytyksen todennäköisyys Pfa 

10-3 10-4 10-5 10-6 10-8 10-10 

0,05 

0,90 

0,95 

0,99 

0,999 

0,9999 

0,99999 

9,8 

12,8 

13,5 

14,7 

15,8 

16,7 

17,3 

11,4 

14,0 

14,6 

15,6 

16,7 

17,4 

18,0 

12,6 

14,9 

15,4 

16,4 

17,3 

18,0 

18,6 

13,5 

15,6 

16,1 

17,0 

17,9 

18,6 

19,1 

15,0 

16,8 

17,2 

18,0 

18,8 

19,4 

19,9 

16,1 

17,7 

18,1 

18,8 

19,5 

20,1 

20,5 

3.2.6 Linkin synkronointi 

Tietoliikennejärjestelmissä, joissa ei ole käytössä vastaanottimen synkronointia 

helpottavaa pilottisignaalia tai kättelyitä ja viestit ovat lyhyitä, lähetettävän 

sanoman alkuun lisätään yleensä niin sanottu synkronointijakso eli preamble. Se 
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on hyvät autokorrelaatio-ominaisuudet omaava signaalijakso, joka mahdollistaa 

vastaanottimen nopean synkronoitumisen sellaiseen sanomaan, jonka tarkkaa 

saapumisaikaa ja taajuutta ei tunneta. Tilanne on analoginen tutkan toiminnan 

kanssa, jossa tutkavastaanotin pyrkii ilmaisemaan liikkuvasta maalista 

heijastuneen tunnetun mutta mahdollisesti vääristyneen pulssin tietyn 

epävarmuuden vallitessa niin pulssin saapumisajan kuin keskitaajuudenkin suhteen. 

Oletetaan, että s(t) on SIHTI-järjestelmän preamble-signaali. Kuvassa 9a on 

esitetty epäkoherentti vastaanotin, jolla s(t) voidaan ilmaista [51]. MF (Matched 

Filter) -lohko, joka käsittää niin sanotut vaiheenmukaisen (I, In phase) ja 

kvadratuurisen (Q, Quadrature) haaran suodattimet, on signaaliin s(t) sovitettu 

suodatin. ED (Envelope Detector) -lohko on verhokäyräilmaisin, ja sitä seuraa 

kynnysarvoilmaisin. 

 

Kuva 9. Epäkoherentti ilmaisin (a) ja signaalin jakaumat verhokäyräilmaisimen 

lähdössä (b). 

Kun vastaanottimen tulossa on AWGN-kohinan kaltainen häirintäsignaali j(t), 

verhokäyräilmaisimen lähtösignaali on kohinaa, jonka amplitudijakauma noudattaa 

Rayleigh-jakaumaa (kuva 9b). Kun häirintäsignaaliin summautuu signaali s(t), 

verhokäyräilmaisimen lähtösignaalin amplitudijakauma muuttuu Rice-jakaumaksi 

[41]. Verhokäyräilmaisimen lähtösignaalia verrataan kynnykseen Th, joka tulisi 

valita siten, että kynnys ylittyy ainoastaan s(t):n vaikutuksesta. Kuten kuvasta 9b 

voidaan todeta, kynnysarvon kasvattaminen pienentää todennäköisyyttä, että 

kynnys ylittyy häirintäsignaalin j(t) vaikutuksesta. Samalla se pienentää kuitenkin 

todennäköisyyttä, että kynnys ylittyy s(t):n vaikutuksesta. Kynnysarvon Th 

optimaalinen valinta riippuukin siitä, millaista väärän hälytyksen todennäköisyyttä 

Pfa ja millaista ilmaisutodennäköisyyttä Pd SIHTI-järjestelmän päätöksenteolta 

edellytetään ja millaisen signaali-häiriösuhteen toimintaympäristö SIHTI-

järjestelmälle tarjoaa. 
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Jos kynnysilmaisimelle saapuva signaali on Rayleigh-jakautunut, väärän 

hälytyksen todennäköisyydelle Pfa voidaan johtaa yhtälö [41] 

 𝑃 𝑒 ⁄ , (25) 

jossa σ2 on häiriösignaalin varianssi sovitetun suodattimen I-haaran ja Q-haaran 

lähdössä. Vastaavasti, jos signaali ja siihen summautunut häiriö on Rice-jakautunut, 

ilmaisutodennäköisyydelle Pd voidaan johtaa yhtälö [41] 

 𝑃 𝑄 𝐴 σ⁄ , 𝑇ℎ σ⁄ , (26) 

jossa Q(a,b) on Marcumin Q-funktio ja A/σ on signaali-häiriösuhteen (Es/Nj) 

neliöjuuri sovitetun suodattimen lähdössä. 

Luvussa 3.2.2 tarkasteltiin, millä edellytyksillä SIHTI-järjestelmälle asetettu 

sanomavirhesuhdevaatimus täyttyy. Menetettyjen sanomien todennäköisyydelle 

asetettiin vaatimus, että PLOST:n tulee olla toimintaympäristön tilasta riippuen 

pienempi tai yhtä suuri kuin10-4 tai 10-3. Koska sanoma voidaan menettää joko 

väärän synkronoitumisen vuoksi tai sitten oikea-aikainen synkronoitumishetki jää 

ilmaisematta, PLOST voidaan esittää yhtälön 

 𝑃 𝑃   1 𝑃  (27) 

esittämällä tavalla, jossa PFA on väärän synkronoitumisen todennäköisyys ja Pd 

ilmaisutodennäköisyys. Jotta PLOST pysyisi vaatimusten mukaisissa rajoissa, PFA 

saa olla enintään 10-4 tai 10-3 ja Pd:n tulee olla vastaavasti vähintään 0,9999 tai 

0,999. Tehdään SIHTI-järjestelmän kannalta seuraavat oletukset. 

– Järjestelmässä käytetään taajuushyppelyä, jolloin vastaanotin voi integroida 

preamble-signaalia yhdellä taajuudella enimmillään Thop sekuntia. 

– Preamble-signaali voidaan lähettää joko häirityllä () tai häiriöttömällä (1-) 

taajuuskaistalla (kuva 10a). 

– Lähettimen ja vastaanottimen kellojen ryöminnästä ja etenemisviipeestä 

johtuen preamblen ilmaisuajankohta sijoittuu aikavälille ta–tl (kuva 10b), ja se 

on tasan jakautunut edellä mainitulle aikavälille. 

– Preamble-signaalin kaistanleveys on W, joten kynnysvertailu on tehtävä 

vähintään 1/W sekunnin välein. Kynnysvertailujen lukumäärä Nkv sanomaa 

kohden on enimmillään ta-tlW. 

– Synkronointi tehdään sarjamuotoisena etsintänä [47]. 
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Kuva 10. SIHTI-järjestelmälle varatun taajuuskaistan häirintäsuhde (a) ja 

kynnysvertailun päätöksentekohetket (b). 

Tarkastellaan seuraavaksi, millä todennäköisyydellä preamble pystytään 

ilmaisemaan häirityllä kaistalla . Mikäli preamble-signaali on läsnä hetkellä 

t=(ta+n/W), jossa kokonaisluku n[0, Nkv-1], todennäköisyys sille, että preamble 

ilmaistaan kyseisellä hetkellä, on 

 𝑃 𝑛 𝑃 𝑡 𝑛 𝑊⁄ 1 𝑃 ∙ 𝑃  , (28) 

jossa Pd ja Pfa ovat ilmaisun ja väärän hälytyksen todennäköisyydet 

kynnysvertailussa. Termi (1-Pfa)n tulee siitä, että preamblen onnistunut ilmaisu 

hetkellä n edellyttää, että preamblea edeltävillä ajanhetkillä ei saa tapahtua väärää 

hälytystä. Koska preamble voi esiintyä yhtä todennäköisesti kaikilla n:n arvoilla, 

kokonaisilmaisutodennäköisyys häirityllä kaistalla Pd
ov on 

 𝑃
    

1 𝑁 ∙ ∑ 𝑃 𝑛⁄ 1 𝑁 ∙ 𝑃 ∙ ∑ 1 𝑃⁄ . (29) 

Yhtälön (29) ratkaiseminen edellyttää, että Pd ja Pfa tunnetaan. Koska väärän 

synkronoitumisen todennäköisyys on PFA ja väärä hälytys voi tapahtua kaikilla 

niillä päätöksentekohetkillä, jotka edeltävät preamblea (kuva 11), PFA:n ja Pfa:n 

välille saadaan yhteys 

 1 𝑃 1 𝑁 1⁄ ∙ ∑ 1 𝑃 . (30) 

Kun yhtälöstä (30) ratkaistaan Pfa, Th/σ saadaan ratkaistua yhtälöstä (25) ja Pd 

edelleen yhtälöstä (26). 
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Kuva 11. Preamblen mahdollisia esiintymiskohtia aikaikkunan ta–tl sisällä. 

Koska preamble-signaali voidaan lähettää niin häirityllä kuin ei-häirityllä 

taajuuskaistalla, kokonaisilmaisutodennäköisyydeksi Pd
ov saadaan 

 𝑃  1 ρ ∙ 1 ρ ∙ 𝑃    , (31) 

jossa on oletettu, että ilmaisutodennäköisyys häiriöttömällä kaistalla on aina yksi. 

Oletetaan SIHTI-järjestelmän preamble-signaalilta seuraavaa: 

– W = 1 MHz 

– Thop = 1/900 s 

– ta-tl= 3 ms. 

Kynnysvertailujen maksimilukumäärä Nkv sanomaa kohden on näin ollen 3000. 

Toimintaympäristön ja hyppyaikavälin keston perusteella sulkuhäirintätilanteessa 

Es/Nj on 22 dB 4 . Aiemmin todettiin, että PFA saa olla sulkuhäirintätilanteessa 

enintään 10-3. Yhtälön (30) perusteella Pfa:n ylärajaksi saadaan 6,6710-7. Yhtälöä 

(25) hyödyntämällä suhteeksi Th/σ saadaan 5,33, josta saadaan edelleen 

kynnykselle Th arvo 5,33σ. Taulukossa 6 on esitetty häirintäsuhteen  funktiona 

signaali-häiriösuhde Es/Nj sovitetun suodattimen lähdössä ja 

ilmaisutodennäköisyys Pd
ov häirityllä taajuuskaistalla. Kun tuloksia vertaa 

liitteessä 1 esitettyihin tuloksiin [50], tulosten voidaan todeta olevan yhtenevät. 

Taulukossa on esitetty myös kokonaisilmaisutodennäköisyys Pd
ov. Sen osalta 

voidaan todeta, että mikäli häirintäsuhde  on noin 0,3 tai sitä pienempi, yhden 

hyppytaajuuden varaaminen preamble-signaalille oletetulla hyppynopeudella ei 

takaa sellaista ilmaisutodennäköisyyttä Pd
ov, että haluttu MER-vaatimus täyttyisi. 

Mikäli hyppynopeudeksi valitaan oletettua nopeutta pienempi nopeus, se 

mahdollistaa paremman signaali-häiriösuhteen osakaistahäirinnässä ja näin ollen 

paremman synkronoituvuuden. Saatu etu menetetään kuitenkin seurantahäirinnässä, 

koska häiritsijä pystyy kohdentamaan koko häirintätehonsa preamble-signaalin 

loppuosaan ja vieläpä sille taajuudelle, jolla preamble-signaali lähetetään. Näin 

ollen ainoa keino synkronoituvuuden parantamiseksi on käyttää useampaa 

                                                        
4 Es/Nj = (15W/2000W)(50 km/150 km)2(175 MHz/900 Hz) 
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hyppyaikaväliä/hyppytaajuutta preamble-signaalin välittämiseen. Tämä kasvattaa 

todennäköisyyttä, että osa synkronointi-informaatiosta tulee lähetettyä 

häiriöttömällä taajuudella. Menetelmän varjopuolena on se, että 

synkronointiprosessista tulee monimutkainen ja usean hyppyaikavälin varaaminen 

preamble-signaalille syö kapasiteettia datansiirrolta. Preamble-signaalin ja 

datajakson ajallisen keston välille onkin löydettävä sopiva tasapaino, jotta 

kumpikaan ei dominoi liikaa toisen kustannuksella. Vastaanottimen synkronointia 

tarkastellaan niin signaalirakenteen kuin toiminnankin kannalta laajemmin luvussa 

4. 

Taulukko 6. Sanomaan synkronoitumisen todennäköisyys, kun preamble-signaalin 

lähetykseen käytetään yhtä hyppytaajuutta, Pfa = 6,6710-7 ja Th/σ = 5,33. 

Häirintäsuhde  1 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 

Es/Nj häirityllä kaistalla [dB] 22 19 18 17 15 12 

A/σ 12,73 9,00 8,05 6,97 5,69 4,03 

Pd
ov 1 0,999 0,997 0,958 0,674 0,117 

Pd
ov=[(1-)1+Pd

ov] 1 0,9995 0,9988 0,9874 0,9348 0,9117 

3.2.7 SIHTI-järjestelmässä käytetyn radiokaluston mittaukset 

SIHTI-järjestelmässä käytettäville radioille tehdyissä mittauksissa [52] todettiin, 

että radioiden lähetystehot vaihtelevat kiinteällä viritystaajuudella enimmillään 

yhden watin, kun radioiden IF-porttiin tuodun signaalin tasoa pienennetään 

asteittaan nollasta dBm:stä -10 dBm:iin. Mikäli signaalin taso pienennetään 

alle -10 dBm:n, radioiden RF-osa putoaa pois päältä. Kyseinen tulos merkitsee sitä, 

että SIHTI-järjestelmässä voidaan käyttää vain vakioverhokäyräisiä aaltomuotoja. 

Näin ollen SIHTI-järjestelmään soveltuvat modulaatiomenetelmät rajoittuvat 

vaihe- ja taajuusmodulaatioihin. Mittauksissa todettiin myös, että radioiden 

lähetystehot vaihtelevat SIHTI-järjestelmälle varatulla taajuuskaistalla 

viritystaajuuden funktiona noin yhden desibelin keskimääräisen arvon molemmin 

puolin. Tulos on huomioitava vastaanottimen mitoituksessa ja AGC (Automatic 

Gain Control) -toimintoa suunniteltaessa. 

Radioiden vastaanottimille tehdyt mittaukset osoittivat puolestaan, että 

radioiden RF-osan keskimääräinen vahvistus on 8 dB ja vahvistus vaihtelee 

viritystaajuuden funktiona noin kaksi desibeliä keskimääräisen vahvistusarvon 

molemmin puolin. Vastaanottimien tulon yhden desibelin kompressiopiste 

on -9 dBm. Myös nämä seikat on huomioitava vastaanottimen mitoituksessa ja 
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AGC-toimintoa suunniteltaessa. Viritystaajuuden vaikutus vastaanottimien 

kohinalukuun NF oli ±1,5 dB keskimääräisen kohinaluvun ollessa 10 dB.  

3.3 Yhteenveto SIHTI-järjestelmän suunnittelua ohjaavista 

vaatimuksista ja rajoitteista 

Vaatimusmäärittelyn ja vaatimusmäärittelyn analysoinnin pohjalta voidaan tehdä 

seuraava yhteenveto keskeisistä SIHTI-järjestelmän suunnittelua ohjaavista 

tiedonsiirrollisista ja toiminnallisista vaatimuksista ja rajoitteista. 

Toiminnallisuudesta seuraa, että 

– kussakin verkossa tulee pystyä siirtämään kaksitoista 200 bitin tietolohkoa 

sisältävää sanomaa sekunnissa 

– kunkin verkon tiedonsiirtokapasiteetin tulee olla 2 400 bittiä/s 

– suurin mahdollinen taajuushyppelynopeus voi olla 900 hyppyä/s 

– järjestelmä ei saa sisältää sellaisia elementtejä tai toimintoja, jotka häirittyinä 

tai toimintakyvyttöminä estävät koko järjestelmän toimimisen. 

Toimintaympäristöstä seuraa, että 

– radiokanavaa voidaan pitää yksitiekanavana 

– vapaan tilan vaimennusta voidaan käyttää radiosignaalin 

etenemisvaimennuksen laskennassa 

– vastaanotetussa signaalissa (kantoaallossa) voi olla enimmillään 2 560 Hz 

suuruinen taajuusvirhe 

– kunkin verkon tulee hyödyntää häirinnän ja elektronisen tiedustelun vuoksi 

järjestelmälle varattua taajuuskaistaa maksimaalisesti. 

Järjestelmässä käytettävien radioiden ominaisuuksista johtuen 

– dupleksointimenetelmän tulee olla aikajakoinen dupleksointi (TDD) 

– SIHTI-signaalin hetkellinen kaistanleveys voi olla enintään 10 MHz 

– SIHTI-signaalin tulee olla vakioverhokäyräinen signaali. 

Suorituskykyvaatimuksista (MER ja UDMER) seuraa, että 

– SIHTI-linkin bittivirhesuhde BER saa olla enintään 510-6 / 510-5 

– sanomaan synkronoitumisen todennäköisyyden 1-PLOST tulee olla vähintään 

0,9999 / 0,999 

– synkronointiin tarvittavan signaalijakson pituudeksi ei riitä 1/Thop, mikäli 

järjestelmässä käytetään suurinta mahdollista taajuushyppelynopeutta 
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– UDMER-vaatimuksen minimiarvo täyttyy, mikäli FCS-tarkistusosan pituus on 

vähintään 10 bittiä, ja jos tarkistusosan pituus kasvatetaan 24 bittiin, silloin 

täyttyy myös lisäarvoa tuottava suorituskyky. 

SIHTI-järjestelmän suunnittelua ohjaa edellisten lisäksi yksi toteutuksellinen 

aspekti. Tiedonsiirto-osuuden vaatiman elektroniikan (modeemi) määrä on 

pyrittävä pitämään mahdollisimman vähäisenä, jotta modeemi voidaan sijoittaa 

sille varattuun tilaan ja modeemin tuottama lämpö saadaan johdettua laitteistosta 

pois johtamalla. 
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4 SIHTI-tietovuojärjestelmän kuvaus 

Tässä luvussa esiteltävä SIHTI-tietovuojärjestelmän kuvaus pohjautuu luvussa 3 

esitettyyn tarkasteluun sekä lähteisiin [52–71]. Kuvauksessa esitetään SIHTI-

järjestelmän rakenne ja toiminnallisuus sekä perustelut valituille ratkaisuille. 

4.1 Verkkokerros 

SIHTI-järjestelmän verkkokerros määrittelee, millaisia verkkomuotoja SIHTI-

järjestelmässä voi olla, miten tiedonsiirtoresurssia jaetaan niin eri verkkojen kuin 

yksittäisen verkon jäsenten välillä, miten verkon jäsen saa tiedonsiirtokanavan 

käyttöönsä ja miten verkon synkronointi on järjestetty. 

4.1.1 Verkkomuodot 

SIHTI-järjestelmä mahdollistaa toimimisen kahdessa eri verkkomuodossa. 

Verkkomuoto 1:ssä verkkoon kuuluu tukiasema (T) ja enimmillään neljä 

lentokonetta (L1…L4) ja verkkomuoto 2:ssa tukiasema ja enimmillään kahdeksan 

lentokonetta (L1…L8). Kummassakaan verkkomuodossa ei ole niin sanottua 

isäntäjäsentä. Verkon jäsenet on kuitenkin priorisoitu siten, että tukiaseman 

prioriteetti on korkein, L1 on seuraava, L2 sitä seuraava jne. Priorisointia tarvitaan 

verkon ajan ylläpitoon ja sitä tarkastellaan myöhemmin luvuissa 4.1.4 ja 4.3.2. 

Verkkomuodon valinta samoin kuin kaikki muukin verkon toimintaan liittyvä 

informaatio välitetään verkon jäsenille 128 bittisen avaimen avulla [53]. 

4.1.2 Monikäyttömenetelmät 

Monikäyttömenetelmällä tarkoitetaan sitä, miten tiedonsiirtojärjestelmälle varattua 

tiedonsiirtoresurssia eli radiotaajuusspektriä jaetaan järjestelmän käyttäjien kesken. 

Koska SIHTI-järjestelmässä käyttäjät muodostavat suljetun tiedonsiirtoverkon ja 

näitä verkkoja voi olla enimmillään sata kappaletta, monikäyttö on jaettu verkon 

sisäiseen monikäyttöön ja verkkojen väliseen monikäyttöön. Verkon sisäinen 

monikäyttömenetelmä määrittelee, kuinka verkolle osoitettua tiedonsiirtoresurssia 

jaetaan verkon jäsenten kesken. Verkkojen välinen monikäyttömenetelmä 

määrittelee puolestaan sen, kuinka järjestelmälle varattua resurssia jaetaan eri 

verkkojen kesken. 
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Verkon sisäinen monikäyttömenetelmä 

SIHTI-järjestelmässä verkon sisäisenä monikäyttömenetelmänä on TDMA-

monikäyttömenetelmä. Verkolle osoitettua tiedonsiirtoresurssia jaetaan verkon 

jäsenten kesken aikajaetusti siten, että kun yksi verkon jäsenistä lähettää, muut 

verkon jäsenet vastaavasti kuuntelevat. TDMA:n valintaa verkon sisäiseksi 

monikäyttömenetelmäksi tukee se, että radiokalusto ei mahdollista samanaikaista 

lähetystä ja vastaanottoa, ja verkossa tapahtuva liikennöinti on luonteeltaan ”point 

to multipoint” -liikennöintiä. [53] 

FDMA, CDMA ja OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 

-tekniikoiden käyttö verkon sisäisenä monikäyttömenetelmänä olisi periaatteessa 

myös mahdollista, mutta koska kaikille vastaanottajille lähetetään sama sanoma, 

kyseiset tekniikat eivät paranna spektrikäytön tehokkuutta. Kyseiset tekniikat 

edellyttäisivät myös, että modeemiin implementoidaan kahdeksan rinnakkaista 

modulaattoria, demodulaattoria ja/tai ilmaisinta, mikä kasvattaa modeemin kokoa 

ja lämmön tuotantoa. SDMA (Space Division Multiple 

Access) -monikäyttömenetelmä on sen sijaan täysin poissuljettu vaihtoehto, koska 

lentokone- ja tukiasema-antennit eivät ympärisäteilevinä mahdollista tilatasossa 

suunnattua lähetystä. 

Verkkojen välinen monikäyttömenetelmä 

Lähteissä [55–60] on analysoitu kolmea [54] verkkojen välistä 

monikäyttömenetelmää – FH-CDMA, FH/DS-CDMA ja FDMA – niin häirinnän 

kuin elektronisen tiedustelun kannalta. Analyysin tulokset yhdistettynä 

käytettävissä olevan radiokaluston ominaisuuksiin [52] osoittivat, että FH/DS-

CDMA-tekniikka on paras menetelmä verkkojen väliseksi 

monikäyttömenetelmäksi. Käytettävissä olevaa radiotaajuusspektriä jaetaan eri 

verkkojen kesken siten, että verkot vaihtavat lähetystaajuutta 900 kertaa sekunnissa 

verkkokohtaisen taajuushyppykoodin (FH-koodi) ohjaamana. Tämän lisäksi 

kussakin verkossa lähetettävät kanavasymbolit hajotetaan DS-tekniikkaa käyttäen 

verkkokohtaisella 127 chipin DS-koodilla [53, 62].  

Perustelut edellä kuvatun hybridi-CDMA-tekniikan valinnalle ovat hyvin 

moninaiset. FH-tekniikan valinnalla halutaan taata se, että jokainen verkko voi 

hyödyntää käytettävissä olevaa 175 MHz:n taajuuskaistaa kokonaisuudessaan ja 

saavuttaa siten riittävän ilmaisuvahvistuksen häirintää vastaan. Samalla 

saavutetaan maksimaalinen taajuusdiversiteetti radiokanavan taajuudesta riippuvia 
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ominaisuuksia vastaan. Laajalla taajuusalueella tapahtuva taajuushypintä 

vaikeuttaa myös SIHTI-signaalin elektronista tiedustelua. 

Valittu taajuushyppelynopeus 900 hyppyä/s, lentokoneiden kelloille sallittu 

0,5 millisekunnin poikkeama verkon oikeasta ajasta ja enimmillään 300 km:n 

pituiset yhteysvälit johtavat yksittäisen alikaistan kannalta kuvassa 12 

havainnollistettuun tilanteeseen. Lähetys voi alkaa kyseisellä alikaistalla puoli 

millisekuntia ennen verkon oikeaa aikaa, ja vastaanotto voi päättyä vastaavasti 

2,6 ms ajanhetken nolla jälkeen. Kyseinen alikaista on näin ollen ”varattuna” 

verkolle X 3,1 ms pituisen ajanjakson. Mikäli verkkokohtaiset FH-koodit 

suunnitellaan siten, että koodit ovat keskenään ortogonaalisia ainoastaan 

synkronisessa tapauksessa ja viive-erolla nolla (kuva 13), tämä johtaa SIHTI-

järjestelmän kohdalla kuvan 14 mukaiseen asynkroniseen verkkoratkaisuun. Siinä 

eri verkot, joilla on ortogonaaliset hyppysekvenssit, voivat satunnaisesti käyttää 

samaa alikaistaa samaan aikaan eli tapahtuu niin sanottu taajuusosuma. Asiaa 

kutsutaan myös termillä monikäyttöhäiriö. Taajuusosumien todennäköisyys 

riippuu alikaistojen lukumäärästä, samanaikaisten verkkojen lukumäärästä ja 

kuvassa 12 esitetyn aikaikkunan pituudesta. Se, voidaanko eri verkkojen signaalit 

erotella toisistaan taajuusosumatilanteessa, riippuu signaalien välisestä 

ristikorrelaatiosta sekä tehosuhteesta vastaanottimen tulossa. Asiaa tarkastellaan 

tarkemmin hivenen myöhemmin. 

 

Kuva 12. Verkon X signaalin esiintymisen aikaikkuna tietyllä alikaistalla. 
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Kuva 13. Synkroniset ortogonaaliset FH-verkot. 

 

Kuva 14. Keskenään asynkronisesti toimivat FH-verkot. 

Mikäli verkkojen välinen monikäyttöhäiriö halutaan estää kokonaan, kunkin 

alikaistan käyttö tulisi rajoittaa järjestelmätasolla korkeintaan joka kolmanteen 

hyppyaikaväliin. Tämä vaikeuttaa alikaistojen käytön suunnittelua, rajoittaa 

alikaistojen käytön satunnaisominaisuuksia ja tuhlaa 67 % järjestelmälle 

osoitetusta taajuusresurssista. Toinen vaihtoehto välttää monikäyttöhäiriötä on 

varata hyppyaikavälin alkuun riittävä suoja-aika alikaistalta toiselle siirryttäessä. 

Tämä pienentää merkittävästi taajuushyppelyn hyppynopeutta ja toisaalta syö osan 

tiedonsiirtoon käytettävästä ajasta eli tiedonsiirtoresurssista. Tiedonsiirtoresurssin 

pieneneminen nostaa luonnollisesti linkin hetkellistä tiedonsiirtonopeutta, mikä 

näkyy häirintämarginaalin pienenemisenä. Taajuushyppelyn hyppynopeuden 

pienentäminen puolestaan huonontaa järjestelmän toimintakykyä 

seurantahäirinnässä. 

Edellä esitetyistä seikoista johtuen SIHTI-järjestelmän verkkojen välistä 

monikäyttöhäiriötä ei pyritä poistamaan kokonaan taajuushyppelyn tasolla, vaan 
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asia hoidetaan verkkokohtaisilla DS-koodeilla [53]. Jos verkot X ja Y käyttävät 

samanaikaisesti samaa alikaistaa, verkon X vastaanottaja kykenee ilmaisemaan 

sille osoitetun signaalin suhteellisen luotettavasti, mikäli 

 𝑆 𝑆  dB⁄ 𝑅 0 𝑅 τ  dB⁄ 5 dB , (32) 

jossa SX on verkosta X vastaanotetun signaalin teho, SY verkosta Y vastaanotetun 

signaalin teho, RXX(0) verkon X DS-koodin autokorrelaatiofunktion arvo viipeellä 

 = 0 ja RXY() verkkojen X ja Y DS-koodien keskimääräinen ristikorrelaatioarvo. 

Epäyhtälössä (32) on lisäksi oletettu, että alikanavalla oleva kohina- ja häirintäteho 

ovat pieniä suhteessa signaalitehoihin. Epäyhtälöä voidaan tulkita siten, että 

vastaanottimessa tapahtuva DS-koostaminen parantaa signaali-

monikäyttöhäiriösuhdetta DS-koodien keskinäisten korrelaatio-ominaisuuksien 

mahdollistamalla määrällä. Suhdetta RXX(0)/RXY() voidaankin pitää 

monikäyttöhäiriön kannalta ilmaisuvahvistuksena. Mikäli signaali-

monikäyttöhäiriösuhde spektrin koostamisen jälkeen on vähintään 5 dB ja 

järjestelmässä hyödynnetään kanavakoodausta, jolla saavutetaan 5 dB 

koodausvahvistusta, järjestelmän haluttu suorituskyky voidaan saavuttaa. 

DS-tekniikan käytöllä saavutetaan monikäyttöhäiriön vaimennuksen ohella 

myös muita etuja. Tahallista häirintää voidaan vaimentaa DS-koodin 

ilmaisuvahvistuksen sallimissa rajoissa ja signaalin pienentynyt tehotiheys 

vaikeuttaa elektronista tiedustelua. Signaalin kasvanut kaistanleveys parantaa 

monitiekanavassa eri etenemisteiden erottelua ja mahdollistaa tarvittaessa RAKE-

vastaanoton [41]. Kasvanut kaistanleveys parantaa myös vastaanottimen 

symbolisynkronoinnin ajallista tarkkuutta. 

4.1.3 Kanavanvarausprotokolla 

SIHTI-järjestelmän kanavanvarausprotokollaksi oli ehdolla kiinteävaraus-, 

tarvevaraus-, satunnaisvaraus- ja adaptiivinen protokolla. Protokollille tehdyn 

tarkastelun [33] tuloksena valinta kohdistui kiinteävarausprotokollaan, jossa 

TDMA-verkon kullekin jäsenelle osoitetaan tietyn mittaisesta aikakehyksestä yksi 

tai useampi kiinteä aikaväli, jonka aikana verkolle osoitettu tiedonsiirtoresurssi on 

verkon jäsenen käytössä (vrt. GSM-järjestelmä [72]). 

Perustelut kiinteävarausprotokollan valinnalle kumpuavat 

vaatimusmäärittelystä [30]. Kiinteävarausprotokolla on yksinkertainen toteuttaa, 

sillä se ei vaadi erillistä pilottisignaalia, ei edellytä minkäänlaista 



68 

kanavanvarausinformaation lähettämistä eikä vaadi kuittauksia. Näin ollen 

kanavanvarausprosessia on vaikea häiritä. Koska verkon jäsenten lukumäärä on 

pieni ja liikennöintitarpeet yhtenevät, protokolla on siirtokapasiteetin käytön 

kannalta tehokas eikä se aiheuta käyttäjille kohtuutonta viivettä. 

Kiinteävarausprotokollalla on myös heikkouksia. Mikäli häiritsijä pystyy 

selvittämään verkon tiedonsiirtoresurssin käyttötavan, se voi optimoida häirinnän 

käyttötavan. TDMA-verkossa häiritsijä voi esimerkiksi keskittää häirintätehon 

sanoman alkuhetkiin ja näin yrittää estää sanomaan synkronoitumisen. Toisena 

heikkoutena voidaan mainita se, että jos verkon jäsenellä ei ole tarvetta käyttää sille 

osoitettua tiedonsiirtoresurssia, resurssi jää hyödyntämättä.  

4.1.4 Verkon synkronointi 

SIHTI-järjestelmässä verkkokohtaisten FH-koodien vaiheet on tiukasti sidottu 

SIHTI-järjestelmän järjestelmäaikaan. Kun oikea järjestelmäaika on tiedossa, 

silloin tiedetään FH-koodien senhetkiset vaiheet. Edelleen, kun tiedetään verkolle 

allokoitu FH-koodi, silloin tiedetään myös, millä taajuudella verkon liikennöinti 

kullakin hetkellä tapahtuu. Järjestelmäajan perusteella verkon jäsenet tietävät myös 

verkon sisäisen TDMA-monikäytön edellyttämän ajastuksen. 

SIHTI-järjestelmän tukiasemilla on aina tiedossa järjestelmän tarkka aika. 

Lentokoneille oikea aika jaetaan niiden lähtiessä suorittamaan tehtävää. Niin kauan 

kuin koneiden kellot pysyvät 0,5 ms:n tarkkuudella oikeassa ajassa, koneiden 

katsotaan olevan liittyneenä verkkoon ja kykenevän vastaanottamaan verkossa 

lähetettäviä sanomia. Koska tukiasemalla on tarkka aika aina tiedossa, koneet 

kykenevät vastaanottamaan tukiaseman lähettämiä sanomia vielä 1,0 ms 

aikavirheen tapauksessa. Asiaa tarkastellaan tarkemmin luvussa 4.3.2. 

Lentokoneiden on mahdollista ylläpitää oikea aika tukiaseman lähetysvuorojen 

perusteella. Tukiaseman lähettämä sanoma on lentokoneen ilmaistavissa 

etenemisviipeen kuluttua siitä, kun tukiasema sanoman lähettää. Koska tukiaseman 

ja lentokoneen välisen tiedonsiirtolinkin pituus voi vaihdella toimintaympäristössä 

alle sadasta metristä aina 300 kilometriin, sanoma voi saapua lentokoneelle 

vähimmillään alle mikrosekunnin viipeellä ja enimmillään yhden millisekunnin 

viipeellä. Kun lentokone saa vastaanotettua sanoman, se vertaa vastaanottohetkeä 

omaan kelloonsa. Jos vastaanottohetki ja koneen kello poikkeavat toisistaan 

enemmän kuin ±0,5 ms, kone päivittää oikeaksi ajaksi vastaanottohetken, josta on 

vähennetty puolet etenemisviipeen maksimiarvosta. Päivitystarkkuutta voidaan 
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parantaa lentokoneen ja tukiaseman paikkatiedon avulla, koska todellinen 

etenemisviive voidaan tällöin määrittää. 

Jos tukiasema ei ole syystä tai toisesta verkossa mukana, oikean ajan 

ylläpitäminen lentokoneissa ei ole mahdollista. Tällöin lentokoneet pitävät yllä 

koneiden yhteistä aikaa korkeimman prioriteetin omaavan lentokoneen 

lähetysvuorojen perusteella. Yhteinen aika voi tässä tapauksessa kuitenkin ryömiä 

verkon todelliseen aikaan nähden. 

Mikäli koneiden kellot poikkeavat verkon oikeasta ajasta enemmän kuin edellä 

mainittu 1,0 ms, koneiden ajansäätö ei välttämättä enää onnistu tukiaseman 

lähetysvuorojen perusteella. Tällöin koneet joutuvat suorittamaan niin sanotun 

alkusynkronoinnin, jota tarkastellaan tarkemmin luvussa 4.3.2. Samassa 

yhteydessä tarkastellaan verkkoon liittymistä erityisen aikautustoiminnon avulla. 

Tämä mahdollistaa verkkoon liittymisen siinäkin tilanteessa, että lentokone on 

menettänyt verkon ajan kokonaan.  

4.2 Fyysinen kerros 

SIHTI-järjestelmän fyysisellä kerroksella tarkoitetaan kaikkia niitä toimintoja, 

laitteita ja väliaineita, jotka yhdistävät sanoman lähettäjän ja sanoman 

vastaanottajan sovellukset [53]. 

4.2.1 Fyysisen kerroksen rakenne ja toiminnot 

SIHTI-järjestelmän fyysinen kerros, jota on havainnollistettu kuvassa 15, 

muodostuu sanoman lähettäjän hajaspektrimodeemin lähetinosasta, järjestelmässä 

käytettävien radioiden lähetinosasta, tiedonsiirtokanavasta, radioiden 

vastaanotinosasta sekä sanoman vastaanottajan hajaspektrimodeemin 

vastaanotinosasta. Fyysisen kerroksen yli tapahtuvaa tiedonsiirtoa häiritsee 

vastapuolen tahallinen häirintä sekä samanaikaisesti toimivien muiden omien 

verkkojen aiheuttama monikäyttöhäiriö. 

Hajaspektrimodeemin lähetin- ja vastaanotinosassa tehdään niin sanottu 

kantataajuinen signaalinkäsittely, modulointi kiinteään välitaajuuskantoaaltoon 

IFTX ja alassekoitus välitaajuudelta IFRX kantataajuudelle. Modeemi ohjaa myös 

radioiden RF-osaa taajuushyppelyn osalta. 
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Kuva 15. Fyysisen kerroksen rakenne (muokattu lähteestä [53], julkaistu 

puolustusvoimien luvalla [121]). 

4.2.2 Kehys- ja signaalirakenne 

SIHTI-järjestelmän TDMA-kehysrakenne määrää verkon jäsenten lähetysvuorot 

suhteessa verkon aikaan. Kuvassa 16 on esitetty kehysrakenteet kahden 

samanaikaisesti toimivan verkon tapauksessa. Verkossa yksi on tukiaseman lisäksi 

neljä lentokonetta ja verkossa kaksi kahdeksan lentokonetta. Yhden TDMA-

kehyksen kesto Tk on yksi sekunti, ja se sisältää 12 aikaväliä Ta kukin kestoltaan 

1/12 sekuntia. Neljän koneen verkossa tukiasema saa käyttöönsä joka kolmannen 

aikavälin ja kukin lentokone joka kuudennen aikavälin. Kahdeksan koneen 

verkossa tukiasema saa käyttöönsä niin ikään joka kolmannen aikavälin ja kukin 

kone joka kahdennentoista aikavälin. 

Kussakin aikavälissä radiokanavaan lähetettävän signaalin rakennetta on 

havainnollistettu kuvassa 17. Kukin aikaväli muodostuu 75 hyppyaikavälistä Thop 

ja kukin hyppyaikaväli edelleen 16 kanavabittiaikavälistä Tbkan. Kunkin aikavälin 

k+l (k ja l ovat positiivisia kokonaislukuja) ensimmäistä hyppyaikaväliä 

(synkronointijakso) on varattu vastaanottimen synkronointiin tarvittavalle 

informaatiolle, 48 seuraavaa hyppyaikaväliä (datajakso) sovellusten välillä 

siirrettävälle datalle ja loput hyppyaikavälit (suoja-aika) etenemisviivettä, kellojen 

aikaeroa ja radioiden kääntymisaikoja (lähetys  vastaanotto, vastaanotto  

lähetys) varten. Suoja-ajan aikana ei lähetä mitään. Kunkin hyppyaikavälin kaksi 
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viimeistä kanavabittiaikaväliä, jotka on merkitty kuvaan 17 harmaalla, on varattu 

radioiden taajuuden vaihtoon ja nämä bittiaikavälit täytetään niin sanotulla 

merkityksettömällä täytedatalla (td1 ja td2).  

 

Kuva 16. Tukiaseman (T) sekä neljän ja kahdeksan lentokoneen (L) muodostaman 

verkon kehysrakenne (muokattu lähteestä [53], julkaistu puolustusvoimien luvalla 

[121]). 

Kuva 17. SIHTI-signaalirakenne (muokattu lähteestä [53], julkaistu puolustusvoimien 

luvalla [121]). 

Synkronointijakson k:n ensimmäisen hyppyaikavälin (f1…fk) datana (ref, d1,…, 

d13) on vakio 0-dataa, ja kukin databitti hajotetaan BPSK-modulaatiomenetelmää 

käyttäen 127-chippisellä (c1…c127) verkkokohtaisella m-sekvenssillä [47, 53]. 

Jakson tavoitteena on mahdollistaa vastaanottimen synkronoituminen lähetettyyn 

sanomaan ja löytää vastaanotettavasta sanomasta niin sanottu oikea DS-koodivaihe. 

Vakio 0-datan ja m-sekvenssin valinnan taustalla on kombinaation hyvät 
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autokorrelaatio-ominaisuudet vastaanottimen synkronoitumisen kannalta, sillä 

127-chippisen m-sekvenssin periodisen parillisen autokorrelaatiofunktion 

normalisoitu pääkeila-arvo on yksi ja sivukeila-arvo -1/127 (kuva 18a). Asiaa 

tarkastellaan lisää vastaanottimen synkronointitoiminnon yhteydessä luvussa 4.3.2. 

 

Kuva 18. 127-chippisen m-sekvenssin normalisoitu parillinen periodinen 

autokorrelaatiofunktio (a) ja 13-bittisen Barker-koodin normalisoitu aperiodinen 

autokorrelaatiofunktio (b). 

Synkronointijakson jälkimäisten hyppyaikavälien (fk+1…fk+l) datana on yksi 

referenssibitti, jota seuraa differentiaalisesti koodattu 13-bittinen binäärinen 

Barker-koodi [73]. Barker-koodilla, jolla on hyvät aperiodisen 

autokorrelaatiofunktion ominaisuudet, pyritään ilmaisemaan vastaanotettavan 

signaalin hyppytahti. Barker-koodin tilalla voidaan käyttää myös vastaavanlaiset 

ominaisuudet omaavaa Willard-sekvenssiä [45]. Koska DS-synkronointi oletetaan 

saavutetun ennen Barker-koodin vastaanottoa, Barker-koodin bittien hajotukseen 

voidaan käyttää 127-chippistä verkkokohtaista Gold-koodia niiden m-sekvenssejä 

parempien ristikorrelaatio-ominaisuuksien vuoksi [47, 53]. Kun hyppyaikavälien 

datana käytettävä Barker-koodi ilmaistaan kyseiseen koodiin sovitetulla 

suodattimella, koodin aperiodisen autokorrelaatiofunktion (kuva 18b) pääkeila 

sijaitsee vakioviipeen päässä hyppyaikavälin alkukohdasta. Tämä mahdollistaa 

vastaanotettavan signaalin taajuushyppelyn oikean vaiheen löytymisen. Tätäkin 

asiaa tarkastellaan lisää vastaanottimen synkronointitoiminnon yhteydessä. 

Barker-koodin kohdalla referenssibitin ja differentiaalisen koodauksen 

taustalla on SIHTI-järjestelmään valittu datamodulaatiomenetelmä. Koska 

ilmaistavassa signaalissa voi olla Doppler-ilmiöstä ja järjestelmän peruskellojen 

epätarkkuudesta johtuen enimmillään ±2 560 Hz:n suuruinen taajuusvirhe (luku 

3.2.1) ja taajuusvirheen suuruus vaihtelee taajuushypystä toiseen, 

datamodulaatiomenetelmäksi on valittu differentiaalisesti koherentin ilmaisun 

mahdollistava DBPSK-modulaatiomenetelmä sen varmatoimisuuden ja 
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yksinkertaisen toteutuksen vuoksi. Kaiken lisäksi DBPSK:n suorituskyky AWGN-

kanavassa jää vain 1–2 dB ja Rayleigh-häipyvässä kanavassa noin 3 dB 

huonommaksi kuin koherenttia ilmaisua edellyttävän BPSK-

modulaatiomenetelmän suorituskyky kanavabittivirhesuhteella 10-2‒10-3 [41]. 

Monitasoisten taajuus- (MFSK) ja vaihemodulaatioiden (DMPSK) käytöstä 

luovuttiin sen vuoksi, että joko niillä ei saavuteta parannusta suorituskykyyn tai 

sitten kantoaallossa oleva suuri taajuusvirhe suhteessa symbolinopeuteen tulee 

niiden käytön esteeksi. 

Datajakson hyppyaikaväleissä signaalirakenne on identtinen 

synkronointijakson loppuosan kanssa sillä erotuksella, että differentiaalisesti 

koodattu Barker-koodi on korvattu differentiaalisesti koodatuilla kanavabiteillä. 

Kanavabitit saadaan siten, että siirrettävään dataan lisätään FCS-tarkistusosa ja 

näin saatu datapaketti kanavakoodataan ja lomitellaan. Asiaa tarkastellaan 

tarkemmin seuraavassa alaluvussa. 

Palataan vielä tarkastelemaan, miten k+l-hyppyaikaväliä kestävään 

synkronointijaksoon on päädytty. Luvussa 3.2.6 todettiin, että yhden 

hyppyaikavälin varaaminen synkronointijaksolle ei takaa niin luotettavaa 

synkronointia, että vaatimusten mukainen sanomavirhesuhdevaatimus täyttyisi. 

Lähteissä [63–65] on esitetty varsin kattava analyysi siitä, millä tavalla vaatimukset 

täyttävä synkronointi voidaan toteuttaa. Analyysin tuloksena on, että vaatimukset 

täyttävään synkronointiin tarvitaan kolme hyppyaikaväliä oikean DS-koodivaiheen 

etsimiseen ja kolme hyppyaikaväliä oikean FH-koodivaiheen etsimiseen 

(3+3-kombinaatio). Tästä tuloksesta huolimatta SIHTI-järjestelmän synkronointiin 

valittiin 2+2-kombinaatio, koska 

– järjestelmässä käytettävien radioiden uuden taajuuden ohjaussanan 

lataamineen ”stop and go” -tilanteessa vaatii oman aikansa, 

– radioiden virittyminen ohjaussanaa vastaavalle taajuudelle vie tietyn ajan, 

– vastaanotin suorittaa uudella viritystaajuudella tietyt toiminnot (kanavantilan 

estimointi, AGC-säätö ja erilaisten kynnysarvojen asettelu), mikä vaatii oman 

aikansa, ja 

– synkronointiproseduurille haluttiin varioitavuutta, jolloin sitä ei välttämättä 

aloiteta hyppytaajuudelta f1 vaan hyppytaajuudelta fu, jossa 1 < u < k. 

Edellä esitetyt perusteet olisivat kasvattaneet synkronointijakson pituutta 3+3-

kombinaatiolla niin paljon, että se olisi syönyt datajaksolta ajallista 

siirtokapasiteettia noin 12,5 %. Synkronointianalyysi osoitti lisäksi, että 2+2-
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kombinaatiolla päästään noin0,3-suuruisen -arvon omaavaa osakaistahäirintää 

lukuun ottamatta noin 99 %:n synkronoitumistodennäköisyyteen. 

4.2.3 Datajakson muodostus 

SIHTI-järjestelmässä käytettävää datajakson muodostusta on havainnollistettu 

taulukossa 7. Sovelluksen tuottamaksi sanomakohtaiseksi datamääräksi tarkentui 

178 bittiä, mikä on 10 % vähemmän kuin alkuperäinen vaatimus. Todennäköisyyttä, 

että virheellinen sanoma pääsee sovellustasolle, on haluttu pienentää, joten FCS-

tarkistusosan pituudeksi on valittu 24 bittiä. Tarkistusosan generoivana polynomina 

käytetään polynomia P24(X)=X24+X22+X20+X19+X18+X16+X14+X13+X11+X10+ X8+ 

X7+X6+X3+X+1 [74]. 

Taulukko 7. Datajakson muodostus SIHTI-järjestelmässä (tiedot lähteestä [53], julkaistu 

puolustusvoimien luvalla [121]). 

Toimenpide Kokonaisbittimäärä 

Sovelluksen tuottama salattu data 178 

24 bitin FCS-tarkistusosan lisääminen 202 

Kuuden kanavakooderin ”nollausbitin” lisääminen 208 

Kanavakoodaus (R=1/3, K=7) 624 

Lohkolomittelu (26, 24) 624 

Lomitellun datan lohkominen 13 bitin lohkoihin 624 

13 bitin lohkojen (48 kpl) differentiaalinen koodaus 672 

Kanavakoodauksessa kanavakoodina käytetään satunnaisvirheitä korjaavaa 

konvoluutiokoodia, jolla koodisuhde R=1/3 ja vaikutuspituus K=7. 

Koodipolynomeina ovat G1=1338, G2=1718 ja G3=1458 [75, 76]. Koodattavien 

bittien perään lisätään koodausvaiheessa kuusi nollabittiä, jotta kanavakooderi 

saadaan koodauksen päätyttyä nollautumaan. Valintaperuste käytettävälle 

kanavakoodille oli sen hyvä koodausvahvistus, Viterbi-algoritmilla toteutetun 

dekoodauksen kohtuullinen laskentatarve ja se, että koodille oli olemassa 

kaupallinen koodaus- ja dekoodauspiiri. Valittua kanavakoodia parempi vaihtoehto 

olisi ollut nykyisin hyvin laajasti käytetty Turbo-koodaus [77]. Se keksittiin 

kuitenkin vasta vuonna 1993 eli hieman ennen SIHTI-tutkimushankkeen 

käynnistymistä, joten se ei ehtinyt tutkimukseen mukaan. Turbo-koodin 

varjopuolena olisi ollut sen vaatima suuri laskentatarve suhteessa senhetkisten 

piirien laskentakapasiteettiin. 
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Koska SIHTI-järjestelmä on taajuushyppivä järjestelmä, jossa osa alikaistoista 

voi olla voimakkaasti häirittyjä, kanavabittien ilmaisussa voi syntyä niin sanottuja 

virheryöppyjä. Kun kanavakoodina käytetään satunnaisvirheitä korjaavaa koodia, 

järjestelmässä tulee olla kanavabittien virheryöppyjä satunnaistava lomittelu. 

Lomittelu toteutetaan lohkolomitteluna, jossa lomittelutaulukon koko on 26 

saraketta ja 24 riviä (kuva 19) [53]. Taulukko täytetään rivi kerrallaan 

kanavakooderin lähtöbiteillä ja taulukko puretaan differentiaaliseen koodaukseen 

sarakkeittain 13 bitin lohkoina (sininen - punainen - sininen - …), jolloin 

kanavakooderilta saatavien peräkkäisten kanavabittien etäisyydeksi tulee 24 

kanavabittiä. Valitulla lomittelulla halutaan varautua niin osakaistahäirintää kuin 

seurantahäirintää vastaan. Kuten kuvasta voidaan havaita, kanavakooderin 

peräkkäisiä lähtöbittejä ei koskaan lähetetä samalla hyppytaajuudella. Mikäli joku 

hyppytaajuus osuu voimakkaasti häiritylle kaistalle, vastaanottimen tekemän 

vastalomittelun jälkeen kanavadekooderille menevien häirittyjen kanavabittien 

etäisyys on vähintään 26 kanavabittiä. 
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Kuva 19. SIHTI-järjestelmässä käytettävä lohkolomittelu (muokattu lähteestä [53], 

julkaistu puolustusvoimien luvalla [121]). 

Kuvassa 20 on esitetty vastaanottimen vastalomittelutaulukko, jonka sarakkeet on 

täytetty DBPSK-ilmaisimelta saaduilla pehmeän päätöksen kanavabiteillä. Kuvaan 

on merkitty punaisella hyppyaikavälin lopun kanavabitteihin kohdistunut 

seurantahäirintä. Mikäli seurantahäirintä kohdistuu kahteen viimeiseen 

kanavabittiin, vastalomittelun jälkeen häirintä kohdistuu enää yksittäisiin 

kanavabitteihin. Mikäli seurantahäirintä kohdistuu kolmeen tai neljään viimeiseen 

kanavabittiin, vastalomittelun jälkeen häirintä kohdistuu enintään kahteen 

peräkkäiseen kanavabittiin ja korkeintaan kolmeen kanavabittiin seitsemän 

peräkkäisen kanavabitin alueella. Kun seurantahäirinnän kesto kasvaa viiteen 

viimeiseen kanavabittiin, vastalomittelun jälkeen häirintä kohdistuu jo kolmeen 

peräkkäiseen kanavabittiin. 
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Kuva 20. Seurantahäirinnän käyttäytyminen vastalomittelussa (muokattu lähteestä [53], 

julkaistu puolustusvoimien luvalla [121]). 

Valittua lomittelumenetelmää (lomittelumenetelmä 1) on verrattu lähteessä [68] 

kahteen muuhun lomittelumenetelmään – lomittelumenetelmään 2 ja 

lomittelumenetelmään 3. Lomittelumenetelmässä 2 kanavakooderilta saatavien 

peräkkäisten kanavabittien etäisyydeksi tulee 29 kanavabittiä ja 

lomittelumenetelmässä 3 vastaavasti 103 kanavabittiä. Kun FH-järjestelmän 

kanavakoodina käytetään SIHTI-järjestelmään valittua konvoluutiokoodia ja 

datamodulaatiomenetelmää, esitettyjen lomittelumenetelmien välillä ei voida 

havaita merkittäviä eroja kaikki häirintäskenaariot huomioitaessa. Sen sijaan 

yksittäisissä häirintäskenaarioissa (kuva 21, kuva 22 ja taulukko 8) voidaan havaita 

pieniä eroja, koska mitään lomittelumenetelmää ei voi optimoida kaikkiin eri 

häirintäskenaarioihin. Toteutetulle järjestelmälle tehdyistä 

suorituskykymittauksista, joita tarkastellaan luvussa 5, tullaan näkemään, että 

valittu lomittelumenetelmä mahdollistaa vaatimusten mukaisen suorituskyvyn aina 

neljän viimeisen kanavabitin seurantahäirintään asti. 
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Kuva 21. Lomittelumenetelmien koodatut bittivirhesuhteet osakaistahäirinnässä, kun 

häirintänä on kohinahäirintä ([68], © Ilmavoimat, julkaistu puolustusvoimien luvalla 

[121]). 

 

 

Kuva 22. Lomittelumenetelmien koodatut bittivirhesuhteet osakaistahäirinnässä, kun 

häirintänä on monikantoaaltohäirintä ([68], © Ilmavoimat, julkaistu puolustusvoimien 

luvalla [121]). 
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Taulukko 8. Eri lomittelumenetelmien koodatut bittivirhesuhteet seurantahäirinnässä 

pehmeän päätöksen DBPSK-ilmaisulla, kun häirintäsignaalina on kohinaa (tiedot 

lähteestä [68], julkaistu puolustusvoimien luvalla [121]). 

Häirittyjen bittien 

lkm. 

 Lomittelumenetelmä 1 Lomittelumenetelmä 2 Lomittelumenetelmä 3 

Ebkan/Nj -10 dB 0 dB -10 dB 0 dB -10 dB 0 dB 

1  0 0 0 0 0 0 

2  0 0 0 0 0 0 

3  0 0 0 0 0 0 

4  0 0 0 9,210-5 0 0 

5  1,210-5 1,110-3 2,010-4 2,710-3 0 2,810-4 

Datajakson muodostuksen viimeisenä vaiheena on hyppyaikavälikohtainen 

differentiaalinen koodaus. Lomittelutaulukosta (kuva 19) luetaan sarakkeittain 13 

bittiä kerrallaan ja niille tehdään differentiaalinen koodaus kuvan 23 osoittamalla 

tavalla. Syy, miksi jokaisen hyppyaikavälin alussa käytetään omaa referenssibittiä, 

on se, että SIHTI-signaalin vaihejatkuvuus menetetään radioiden vaihtaessa 

taajuutta. 

 

Kuva 23. Esimerkki hyppyaikavälikohtaisesta differentiaalisesta koodauksesta. 

4.2.4 SIHTI-parametrit 

Taulukossa 9 on esitetty yhteenveto määritellyn SIHTI-järjestelmän parametreista. 

Parametreista kolme ensimmäistä juontavat juurensa suoraan 

vaatimusmäärittelystä, kun taas loput parametrit ovat vaatimusmäärittelyn 

analysoinnin ja vaihtoehtoisten järjestelmien kuvauksen, analyysin ja mallinnuksen 

tuloksia. 
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Taulukko 9. Määritellyn SIHTI-järjestelmän parametrit (tiedot lähteestä [53], julkaistu 

puolustusvoimien luvalla [121]). 

Parametri Parametrin arvo 

Taajuusalue [MHz] 225–400 

TDMA-kehyksen kesto [s] 1 

Aikavälejä/kehys 12 

Hyppyaikavälejä/aikaväli 75 

Taajuushyppelynopeus [hyppyä/s] 900 

Kanavabittinopeus Rbkan [kbit/s] 14,4 

DS-hajotussuhde 127 

Chippinopeus Rc [Mchip/s] 1,8288 

Chippiaaltomuoto Suorakaidepulssi 

Alikaistojen kanavaväli [MHz] Valinnainen - oletusarvo 1,75 

Alikaistojen lukumäärä Ka 100 

Datamodulaatiomenetelmä DBPSK 

DS-hajotusmodulaatiomenetelmä BPSK 

Kanavakoodaus Konvoluutiokoodi (R = 1/3, K = 7) 

Lomittelu Lohkolomittelu (26, 24) 

Sanomanopeus [sanomaa/s] 12 

Hyötykuorma [bit/s] 12 x 178 

4.3 SIHTI-vastaanotin 

SIHTI-vastaanotin muodostuu järjestelmässä käytetyn radion taajuushyppivästä 

RF-osasta ja hajaspektrimodeemin vastaanotinosasta (kuva 15). Tässä luvussa 

tarkastellaan modeemin vastaanotinosan rakennetta, vastaanottimen 

kokonaistoimintaa ja modeemin keskeisiä vastaanotinalgoritmeja [53, 63–71]. 

4.3.1 Hajaspektrimodeemin vastaanottimen rakenne 

Hajaspektrimodeemin vastaanotinosa muodostuu välitaajuusosasta ja 

kantataajuusosasta [53]. 

Välitaajuusosa 

Vastaanottimen välitaajuusosan toiminnalliset osat ovat säädettävä 

vahvistin/vaimennin, kaistanpäästörajoitin, käytettyyn aaltomuotoon sovitettu 

kaistanpäästösuodatin CMF (Chip Matched Filter) ja IQ-demodulaattori. 

Vastaanottimen välitaajuusosan lohkokaavio on esitetty kuvassa 24. 
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Kuva 24. Hajaspektrimodeemin vastaanottimen välitaajuusosa (muokattu lähteestä [53], 

julkaistu puolustusvoimien luvalla [121]). 

Välitaajuusosalle tuleva IFRX-signaali saadaan vastaanottavan radion väli-

taajuuslähdöstä, ja se demoduloidaan kantataajuudelle IQ-demodulaattorilla. 

Peräkkäisten sanomien väliset signaalitasovaihtelut pyritään kompensoimaan 

säädettävän vahvistimen/vaimentimen avulla, jotta kantataajuisten IRX- ja 

QRX-signaalien tasot olisivat kantataajuusosan A/D-muuntimien dynaamisella 

alueella. Seuraavaksi arvioidaan, kuinka paljon väli- ja kantataajuusosan 

nettovahvistuksen tulisi olla ja kuinka paljon siinä tulisi olla säätövaraa, jotta 

kaikkein heikoimmat signaalit ja toisaalta hyvin voimakkaat signaalit pystytään 

vahvistamaan ilmaisun edellyttämälle tasolle. Luvussa 4.2.3 esitettyä 

kanavakoodausta hyödyntävä SIHTI-järjestelmä edellyttää vähintään 5 dB:n 

Eb/N0-arvoa halutun suorituskyvyn saavuttamiseen. Kun kanavakoodauksen 

koodisuhde R=1/3, tällöin signaali-kohinasuhteen Ebkan/N0 tulee olla vähintään 

0 dB. Edelleen, kun kanavabittinopeus Rbkan on 14,4 kbit/s, lämpökohinan 

yksipuoleinen tehotiheys N0 on -174 dBm/Hz, radion RF-osan kohinaluku NF on 

10 dB [52] ja arvio vastaanottimen implementointihäviöistä on 3 dB, 

vastaanottimen herkkyydeksi saadaan -119 dBm (-174+ 

10+10log10(14 400)+3). Jos vastaanottimen 8 bitin A/D-muuntimen 

tulojännitealue on ±2 V ja tuloimpedanssi 50 , mikä vastaa 19 dBm:n 

maksimitulotehoa, ja kantataajuinen signaali halutaan näytteistää vähintään neljällä 

bitillä, vastaanottimen välitaajuus- ja kantataajuusosan nettovahvistuksen tulee olla 

106dB. Tuloksessa on huomioitu radioiden RF-osan 8 dB:n keskimääräinen 

vahvistus [52]. Jos lentokoneiden minimietäisyys on 50 metriä, lähettävän radion 

lähetysteho 15 W ja lähetystaajuus 225 MHz, vastaanottavan radion RF-tuloon 

saadaan vapaan tilan vaimennuksella -12 dBm:n tehotaso, mikä on vähemmän kuin 

vastaanottimen yhden desibelin kompressiopiste. Näin ollen, kun huomioidaan RF-

osan vahvistus ja A/D-muuntimien maksimituloteho, nettovahvistuksen säätövaran 

tulisi olla noin 83dB (-12+8+106-19). Edellä esitetyn tarkastelun tulokset ovat 

tiukemmat kuin mitä SIHTI-järjestelmän vaatimukset todellisuudessa edellyttävät, 
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koska tarkastelun tuloksena saatu vastaanottimen herkkyys -119dB mahdollistaa 

vapaassa tilassa huomattavasti pidemmän yhteysvälin kuin vaadittu 300 km. 

SIHTI-järjestelmän toteutuksessa on kuitenkin syytä tavoitella mahdollisimman 

hyvää herkkyyttä, jotta se mahdollistaa järjestelmän toimimisen myös silloin, kun 

maastoeste tai lentokoneen runko varjostaa yhteysväliä. 

Välitaajuusosassa olevan kaistanpäästörajoittimen tehtävänä on leikata suuria 

signaalitasoja, jotta välitaajuusosa ja sitä seuraava kantataajuusosa eivät pääse 

vaurioitumaan. Suuria signaalitasoja voi esiintyä vastaanottimen tulossa 

esimerkiksi silloin, kun vastaanotin on hyvin lähellä verkon lähettävää jäsentä tai 

voimakas häiriösignaali osuu vastaanottimen viritystaajuudelle. 

Kaistanpäästörajoittimelta saadaan myös tietoa rajoittimelle tulevan signaalin 

tasosta (RSSIRX, Received Signal Strength Indicator) ja tätä tietoa käytetään 

hyväksi välitaajuusvahvistuksen ohjaussignaalin (AGCRX) generoinnissa ja 

vastaanottimen synkronointistrategiaa valittaessa [67]. 

Chippiaaltomuotoon sovitetulla suodattimella (CMF) pyritään maksimoimaan 

signaali-kohinasuhde myöhemmin tapahtuvassa näytteenotossa. 

Kantataajuusosa 

Hajaspektrimodeemin vastaanottimen kantataajuusosan lohkokaavio on esitetty 

kuvassa 25 [53]. Vastaanottimen synkronoinnin toteuttava osa on rajattu kuvassa 

punaisella katkoviivalla ja datan ilmaisuun käytettävä osa vihreällä katkoviivalla. 

Harmaalla värillä esitetyt lohkot toimivat näytteenottonopeudella, kun taas muut 

lohkot toimivat kanavabittinopeutta vastaavalla tai sitä pienemmällä 

näytenopeudella. Seuraavana on lyhyt kuvaus eri lohkojen merkityksestä. 

Tarkempi toiminnallinen kuvaus esitetään luvussa 4.3.2. 

A/D-lohkot edustavat signaalin näytteistämistä. Välitaajuusosalta saatavat 

kantataajuiset IRX- ja QRX-signaalit näytteistetään kahdeksan bitin resoluutiolla ja 

nelinkertaisella näytenopeudella chippinopeuteen nähden. Välitaajuusosalta 

saatava RSSIRX-signaali näytteistetään puolestaan vähintään 10 bitin resoluutiolla 

ja kanavabittinopeutta vastaavalla näytenopeudella. 

MF-lohko on verkon kullakin hetkellä käyttämään DS-koodiin sovitettu 

suodatin, jolla koostetaan lähetyspäässä signaaliin tehty DS-hajotus. Suodattimessa 

on omat suodattimet vastaanotetun signaalin vaiheenmukaiselle komponentille ja 

kvadratuuriselle komponentille. Koska DS-koodit ovat binäärisiä koodeja ja 

välitaajuusosassa on chippiaaltomuotoon sovitettu suodatin, suodattimien 

kertoimet voivat olla yksibittisiä. Nelinkertaisesta näytenopeudesta johtuen 
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äärellisen impulssivasteen (FIR, Finite Impulse Response) omaavien suodattimien 

asteluku on 508 ja ainoastaan joka neljännen kertoimen arvo on nollasta poikkeava 

eli joko yksi tai miinus yksi [53]. 

 

Kuva 25. Hajaspektrimodeemin vastaanottimen kantataajuusosa (muokattu lähteestä 

[53], julkaistu puolustusvoimien luvalla [121]). 

PDI (Post Detection Integration) -lohkot edustavat integrointia liukuvan 

aikaikkunan yli. Lohkoissa ei integroida peräkkäisten näytteiden yli vaan 

yhtälöiden 

 𝑅3 𝑛 𝑅2 𝑛 𝑅2 𝑛 𝑇 𝑅2 𝑛 2𝑇 ⋯                    
 𝑅3 𝑛 1 𝑅2 𝑛 1 𝑅2 𝑛 1 𝑇 ⋯                                

. 

 .                                                           (33) 

. 

𝑅3 𝑛 507 𝑅2 𝑛 507 𝑅2 𝑛 507 𝑇 ⋯ 
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osoittamalla tavalla niiden näytteiden yli, joiden ajallinen etäisyys on 

kanavabittiaikavälin Tbkan monikerta. Liukuva aikaikkuna, jonka yli integrointi 

tehdään, voidaan valita väliltä Tbkan–14Tbkan. 

ED-lohko on verhokäyräilmaisin, ja se laskee kompleksisen R3-signaalin 

itseisarvon.  

LCD (Level Crossing Detector) -kynnysarvoilmaisimet vertaavat niille tulevia 

signaaleja R4 ja R6 kynnysarvoihin Th1 ja Th2 ja tekevät kovia päätöksiä siitä, 

ylittyykö kynnys vai ei. Kynnysarvo Th1 estimoidaan ELE (Envelope Level 

Estimation) -lohkolla myöhemmin esitettävällä tavalla. Jälkimmäisen LCD-

kynnysarvoilmaisimen kynnys Th2 on puolestaan aseteltava parametri väliltä 

1…14 [53, 63]. 

Näytenopeudella toimivan DS CODE TRACKING -lohkon tehtävänä on 

huolehtia siitä, että sovitetun suodattimen (MF) lähtösignaali tulee desimoitua siten, 

että datan ilmaisuun saadaan se näyte, jossa koostettu kanavabitti saa 

maksimiarvon [53, 66]. CE-lohko estimoi puolestaan radiokanavan (alikaista) tilan 

ja ilmaistun signaalin voimakkuuden. Radiokanavan tila estimoidaan 

synkronointivaiheessa joko vastaanotetusta signaalista (R1) tai RSSIRX-signaalista 

(R12) ja ilmaistun signaalin voimakkuus puolestaan MF-lohkon lähtösignaalista 

(R2) myöhemmin esitettävällä tavalla [53, 67]. 

Vastaanottimen synkronointiin liittyy vielä neljä tarkastelematonta lohkoa. 

DBPSK DETECTION -lohko tekee kovan päätöksen ilmaisun differentiaalisesti 

koodatuille Barker-koodin biteille. Ilmaistut bitit suodatetaan Barker-koodiin 

sovitetulla suodattimella (BARKER CODE DETECTION), ja kun suodattimen 

lähtö ylittää LCD-ilmaisimelle asetetun kynnysarvon Th3, Barker-koodi katsotaan 

vastaanotetuksi [53, 64]. AGC (Automatic Gain Control) -lohko ohjaa 

vastaanottimen välitaajuusosan vahvistinta/vaimenninta. Synkronointivaiheen 

alussa säätö tapahtuu yhtälön 

 𝐴𝐺𝐶 𝑓 𝑅13  (34) 

mukaisesti alikaistalta mitatun kokonaistehon perusteella, jolloin puhutaan 

laajakaistaisesta AGC-toiminnosta. DS-synkronointivaiheen päätyttyä säätö 

tapahtuu DS-koostetun signaalin tehon perusteella, ja tällöin puhutaan 

kapeakaistaisesta AGC-toiminnosta [53, 67]. Yhtälössä (34) f() on 

laitteistospesifinen funktio, joka kuvaa kanavan estimoinnin (CE) tuloksen (R13) 

vahvistuksen säätöarvoksi. 

Tarkastellaan seuraavaksi kanavabittinopeudella toimivia datailmaisuun 

liittyviä lohkoja [53, 68–70]. FFFEC (Feed Forward Frequency Error Correction) 
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-lohko estimoi hyppyaikavälikohtaisesti vastaanotetun signaalin kantoaallossa 

olevan taajuusvirheen ja kompensoi estimoidun virheen myötäkytketysti. FFSLN 

(Feed Forward Signal Level Normalization) -lohko estimoi puolestaan 

hyppyaikavälikohtaisesti ilmaistavan signaalin keskimääräisen tason ja normalisoi 

estimointituloksella signaalitason niin ikään myötäkytketysti. Signaalintason 

vaihtelu, joka johtuu etenemisvaimennuksen ja laitteistojen vahvistuksen 

taajuusriippuvuudesta, täytyy eliminoida pois, jotta pehmeän päätöksen 

datailmaisu ja kanavadekoodaus toimisivat parhaalla mahdollisella tavalla [69]. 

DBPSK DETECTION -lohko tekee pehmeän päätöksen ilmaisun 

differentiaalisesti koodatuille kanavabiteille. Ilmaisimen lähtösignaali (R17) on 

useampiarvoinen signaali, joka kvantisoidaan (SIGNAL QUANTIZATION) 

kanavadekoodausta varten nelibittiseksi. Kvantisoinnissa käytetään hyväksi 

FFSLN-lohkolta saatavaa tietoutta (R21) radiokanavan tilasta [69]. 

DEINTERLEAVING-lohkon tehtävänä on purkaa lähettimessä tehty 

lohkolomittelu. Vastalomitellulle signaalille (R19) tehdään siirtovirheitä korjaava 

kanavadekoodaus (CHANNEL DECODING) pehmeän päätöksen Viterbi-

algoritmilla [67]. 

Datailmaisuun liittyvän ketjun viimeisenä vaiheena on laskea vastaanotetulle 

datalle FCS-tarkistusosa samalla algoritmilla kuin se tehdään lähetyspäässä ja 

verrata tätä tarkistusosaa sanoman mukana lähetettyyn tarkistusosaan (FCS 

COMPARISON). Mikäli FCS-tarkistusosat ovat samat, kanavadekoodauksen 

voidaan katsoa pystyneen korjaamaan kaikki siirtovirheet ja vastaanotettu sanoma 

voidaan hyväksyä. Muussa tapauksessa sanoma hylätään virheellisenä [69]. 

4.3.2 Vastaanottimen toiminta 

Vastaanottimen toiminta sanoman vastaanotossa voidaan jakaa kahteen vaiheeseen: 

synkronointivaiheeseen ja datanilmaisuvaiheeseen. Synkronointivaiheessa 

vastaanotetusta signaalista tehtävien ”mittausten” perusteella pyritään löytämään 

vastaanotetun signaalin chippi-, bitti- ja FH-ajastus eli saavuttamaan niin sanottu 

koodi- ja symbolisynkronointi. Tämän lisäksi estimoidaan vastaanotettavan 

signaalin taso. Datanilmaisuvaiheessa vastaanotin pitää yllä symbolisynkronointia 

sekä suorittaa datailmaisuun ja virheenkorjaukseen liittyviä toimintoja. 
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Toiminta synkronointivaiheessa 

Synkronointivaiheen toimintaa voidaan tarkastella kahdessa eri tilanteessa [53]. 

Ensimmäisessä tapauksessa lähettäjän ja vastaanottajan aika poikkeaa verkon 

oikeasta ajasta enintään 0,5 ms, jolloin molempien jäsenten katsotaan olevan 

liittyneenä verkkoon. Jälkimmäisessä tapauksessa vastaanottajan aika poikkeaa 

verkon ajasta enemmän kuin 0,5 ms, jolloin sen ei katsota olevan liittyneenä 

verkkoon, ja näin ollen se joutuu tekemään niin sanotun alkusynkronoinnin. 

Kun verkon jäsenet ovat liittyneenä verkkoon, sanoman saapumiselle on 

olemassa tietty aikaepävarmuus. Kuvan 26 yläosassa on esitetty tilanne [78], jossa 

sanoman lähettäjän kello on 0,5 ms verkon aikaa edellä ja vastaanottajan kello 

0,5 ms verkon aikaa jäljessä. Mikäli etenemisviivettä ei ole, sanoman alku saapuu 

vastaanottajalle 1 ms ennen vastaanottajan aikavälikelloa. Kuvan alaosassa on 

puolestaan esitetty tilanne, jossa sanoman lähettäjän kello on 0,5 ms verkon aikaa 

jäljessä ja vastaanottajan kello 0,5 ms verkon aikaa edellä. Mikäli etenemisviive on 

1 ms (≙ 300 km linkkiväliä), sanoman alku voi saapua vastaanottajalle vasta 2 ms 

vastaanottajan aikavälikellon jälkeen. Sanoman saapumisen aikaepävarmuusalue 

on näin ollen -1…+2 ms suhteessa vastaanottajan aikavälikelloon, mikä on 

huomioitava synkronointiprosessissa. 

 

Kuva 26. Sanoman saapumisen aikaepävarmuusalue (muokattu lähteestä [78], julkaistu 

puolustusvoimien luvalla [121]). 

Vastaanottimen toimintastrategiaa synkronointivaiheessa on havainnollistettu 

kuvassa 27 seuraavin olettamuksin: 

– Lähettäjä ja vastaanottaja ovat lähellä toisiaan, joten etenemisviivettä ei 

käytännössä ole. 

– Vastaanottajan kello on lähettäjän kelloa hivenen edellä. 
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– Vastaanotin käyttää synkronoitumiseen taajuuksia f1, fv, fx, ja fy, missä 1 < v < 

x < y ≤ (k+l). 

 

Kuva 27. Vastaanottimen toimintastrategia synkronointivaiheessa (muokattu lähteestä 

[53], julkaistu puolustusvoimien luvalla [121]). 

Synkronointivaiheen alussa vastaanotin tekee niin sanotun DS-koodisynkronoinnin 

kuvassa 28 esitetyn vuokaavion mukaisesti. Vastaanotin siirtyy oman 

aikavälikellon perusteella taajuudelle f1 noin kolme hyppyaikaväliä aikaisemmin 

kuin signaali saapuu kyseiselle taajuudelle. Vastaanotin asettaa välitaajuusosan 

vahvistuksen oletusarvoon, minkä jälkeen se tekee kyseisellä taajuudella 

kanavantilan estimoinnin eli mittaa taajuuskaistalla olevan tehon yhtälön 

 𝑅13
1 𝑀 ∑ 𝑎𝑏𝑠 𝑅1 𝑛 𝑖 , 𝑅13 𝑃   ⁄
𝑅12 𝑘𝑇                              , muulloin           

 (35) 

esittämällä tavalla [53, 67]. Yhtälössä (35) M on keskiarvostettavien tehoarvojen 

lukumäärä, k = 1, 2, 3… ja Pkynnys signaalitaso, jolla signaalin katsotaan 

leikkautuvan A/D-muuntimien tulossa. Koska suoja-aika on kaikilla verkoilla 

samaan aikaan, kanavantilan estimoinnin tuloksena saadaan taajuuskaistalla oleva 

kohina- ja mahdollinen häiriöteho. Mikäli estimointitulos osoittaa taajuuskaistan 

olevan häiriötön tai sallituissa määrin häiritty, vastaanotin käynnistää täyspitkän 

etsintäprosessin. Sen ensimmäisenä toimenpiteenä on säätää välitaajuusosan 

vahvistus siten, että vastaanottimen herkkyys on vallitsevissa olosuhteissa 

mahdollisimman hyvä. Vahvistuksen säädön jälkeen vastaanotin estimoi 

verhokäyräilmaisimen lähtösignaalin (R4) keskiarvon mR4 ja keskipoikkeaman σR4, 
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joita tarvitaan kynnyksen Th1 asetteluun (luku 3.2.6). Muut toimenpiteet liittyvät 

kynnyksen Th2 asetteluun. 

 

 

Kuva 28. DS-koodisynkronointia kuvaava vuokaavio. 

Yksi hyppyaikaväli ennen signaalin oletettua saapumista taajuudelle f1 

vastaanottajan vastaanotin käynnistää enintään noin neljä hyppyaikaväliä 5 

kestävän DS-koodinetsintävaiheen, jolla se pyrkii ilmaisemaan vastaanotettavan 

signaalin chippi- ja symbolitahdin tarkasti ja FH-koodivaiheen vähintään puolen 

hyppyaikavälin tarkkuudella. Kuvassa 29 on havainnollistettu seikkaperäisesti 

vastaanottimen signaalinkäsittelyä synkronointivaiheessa. Vastaanotin pyrkii 

ilmaisemaan taajuudella f1 lähetetyt verkkokohtaiset m-sekvenssit 

mahdollisimman kattavasti kyseiseen sekvenssiin sovitetulla suodattimella (MF). 

Mikäli vastaanotettavan signaalin taajuusvirhe on pieni, vastaanotin voi integroida 

(PDI) sovitetun suodattimen lähtösignaalia taajuusvirheen asettamissa rajoissa 

yhtälön (33) määrittelemällä tavalla. Esimerkiksi tukiaseman lähetysvuoroilla 

                                                        
5  Neljä hyppyaikaväliä johtuu sanoman saapumisen 3 ms:n aikaepävarmuudesta ja sanoman 
ensimmäisestä hyppyaikavälin kestosta. 
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Doppler-ilmiöstä johtuvan taajuussiirtymän maksimiarvo on selkeästi pienempi 

kuin mitä se on lentokoneiden lähetysvuoroilla. Vastaava tilanne on tukiaseman 

toimiessa vastaanottajana. 

Kuva 29. Vastaanottimen synkronointivaiheessa tekemä signaalinkäsittely (muokattu 

lähteestä [53], julkaistu puolustusvoimien luvalla [121]). 

Seuraavassa vaiheessa kompleksiselle R3-signaalille lasketaan itseisarvo (ED), jota 

verrataan (LCD) näyte näytteeltä kynnysarvoon [65]. 

 𝑇ℎ1 𝑘 𝑚 𝑘 σ , (36) 

jossa km ja kσ simulointituloksina saatuja kanavan tilan perusteella määräytyviä 

painokertoimia [65]. Yhtälöä (36) voidaan tulkita siten, että kynnyksen 

ensimmäinen termi kmmR4, jossa [41] 

 𝑚 2σ Γ 3 2⁄ 𝜋σ 2⁄ 1.25σ , (37) 

asettaa kynnykselle väärän hälytyksen edellyttämän minimitason. Yhtälössä (37) 

σR3
2 on häiriösignaalin varianssi sovitettujen suodattimien lähdössä ja Γ() 

gammafunktio. Kynnyksen jälkimmäinen termi kσσR4, jossa [41] 

 σ 2 𝜋 2⁄ σ 0.66σ , (38) 

kasvattaa kynnystä sen mukaan, millainen signaali-häiriösuhde taajuuskaistalla 

oletetaan olevan. Mikäli taajuuskaista on häiriötön, σR4:n suuri kerroin kasvattaa 

kynnysarvoa Th1, mikä pienentää väärän hälytyksen todennäköisyyttä. Mikäli 
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taajuuskaista on voimakkaasti häiritty, signaali-häiriösuhde on oletettavasti pieni ja 

näin ollen kynnysarvo joudutaan pitämään matalana. 

Häiriöttömässä tilanteessa kynnysarvoilmaisimelta saadaan ykkösarvoinen 

päätös jokaista vastaanotettua m-sekvenssiä kohden. Kynnysarvoilmaisimen 

tekemiä päätöksiä (R5) on mahdollista jälki-integroida (PDI) enimmillään 14 

kanavabittiaikaväliä kestävän liukuvan aikaikkunan yli vastaavalla tavalla kuin 

yhtälössä (33) on esitetty. Integrointitulosta (R6) verrataan (LCD) kynnysarvoon 

Th2, ja se ajanhetki tf1,Th2, jona kynnys Th2 ylittyy, on indikaatio vastaanotetun 

signaalin DS-koodivaiheesta ja symbolitahdista sekä karkeasta taajuushypinnän 

vaiheesta. Samoin se on indikaatio siitä, että sanoman alkureuna on saapunut 

vastaanottimelle korkeintaan yhtä hyppyaikaväliä aiemmin. Mikäli kynnys ei ylity 

DS-etsinnän aikana, todetaan, että mitään sanomaa ei ole lähetetty, ja vastaanotin 

siirtyy seuraavassa aikavälissä lähetettävän sanoman vastaanottoon. 

Mikäli taajuudella f1 tehty etsintäprosessi päättyy kynnyksen Th2 ylittymiseen 

tai kanavan tilan estimointi toteaa taajuuden f1 voimakkaasti häirityksi, vastaanotin 

siirtyy välittömästi taajuudelle fv, jossa toistetaan taajuudella f1 tehty etsintäprosessi 

tietyin muutoksin. Taajuudella fv tehtävä etsintä käynnistyy kanavan tilan 

estimoinnilla, jonka perusteella päätetään, miten jatkossa edetään. 

– Mikäli taajuudella f1 ei tehty etsintää laisinkaan, silloin tehdään täysaikainen 

etsintä kanavan tilasta riippumatta samalla tavalla kuin se tehtiin taajuudella f1. 

– Mikäli taajuudella f1 tehtiin etsintä ja taajuuden fv todetaan olevan 

voimakkaasti häiritty, silloin siirrytään taajuudella fx lähetettävän Barker-

koodin ilmaisuun taajuudella f1 saaduin etsintätuloksin (DS-koodivaihe, 

symbolivaihe). 

– Jos taajuus fv ei ole voimakkaasti häiritty, kyseisellä taajuudella tehdään 

hieman yli yhden hyppyaikavälin kestävä lyhennetty etsintä. Mikäli etsintä ei 

tuota positiivista tulosta, silloin siirrytään taajuudella fx lähetettävän Barker-

koodin ilmaisuun taajuudella f1 saaduin etsintätuloksin. Jos etsintä tuottaa 

puolestaan positiivisen tuloksen ajanhetkellä tfv, Th2, tehdään seuraava päättely: 

– Jos tfv,Th2 = tf1,Th2 + (v-1)Thop, silloin siirrytään taajuudella fx lähetettävän 

Barker-koodin ilmaisuun taajuudella f1 saaduin etsintätuloksin. 

– Jos tfv,Th2 ≠ tf1,Th2 + (v-1)Thop, silloin siirrytään taajuudella fx lähetettävän 

Barker-koodin ilmaisuun etsintätuloksin, jotka saatiin vähemmän 

häirityllä taajuudella (f1, fv). 

Kun vastaanotin päättää DS-synkronoinnin, sillä on tarkka tieto vastaanotettavan 

signaalin symbolitahdista, mutta epätarkka tieto taajuushypinnän vaiheesta. Koska 
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13-bittinen Barker-koodi sijoittuu hyppyaikavälin sisällä ajallisesti 

kanavabittiaikaväleihin 2–14, vastaanotettavan signaalin taajuushypinnän vaihe 

saadaan estimoitua ilmaisemalla Barker-koodi. Tämä tapahtuu kuvassa 30 esitetyn 

vuokaavion mukaisesti. Barker-koodi ilmaistaan ensimmäisen kerran taajuudella fx, 

mikäli kyseinen taajuus ei ole voimakkaasti häiritty. Mikäli taajuus on 

voimakkaasti häiritty, silloin ilmaisu tehdään taajuudella fy. 

Barker-koodin ilmaisussa sovitetun suodattimen (MF) kompleksista 

lähtösignaalia desimoidaan 508:lla siten, että jatkokäsittelyyn (R14) otetaan 

symbolisynkronoinnin tahdittamana yksi näyte kutakin kanavabittiä kohden. 

Koska lähetetty Barker-koodi on differentiaalisesti koodattu, edellä mainituille 

näytteille tehdään kovan päätöksen DBPSK-ilmaisu. Ilmaistut Barker-koodin bitit 

suodatetaan kyseiseen koodiin sovitetulla suodattimella ja se hetki tfx,Th3, jolloin 

suodattimen lähtösignaali (R10) ylittää kynnysarvon Th3, tulkitaan 

taajuudenvaihdon aloitushetkeksi (ks. luku 4.2.2). Tämän tiedon pohjalta 

vastaanotin säätää omaa FH-ajastusta. 

Barker-koodin ilmaisu on mahdollista varmentaa taajuudella fy, mikäli 

kyseinen taajuus ei ole voimakkaasti häiritty. Ilmaisuprosessi käynnistyy nyt 

päivitetyn FH-ajastuksen ohjaamana oletetun referenssibitin alusta ja päättyy 

hyppyaikavälin lopussa. Barker-koodiin sovitetun suodattimen lähtösignaalin (R10) 

tulisi ylittää kynnysarvo Th3 täsmälleen (y-x) hyppyaikavälin kuluttua siitä, kun 

ylitys tapahtui taajuudella fx. Jos kynnys ylittyy muuna ajanhetkenä ja kanavan tila 

taajuudella fy on parempi kuin taajuudella fx, FH-ajastusta säädetään uudelleen. 

Tämän jälkeen siirrytään datanilmaisuvaiheeseen. 

Mikäli lentokoneen aika on ryöminyt verkon oikeasta ajasta sivuun niin paljon, 

että se ei kykene vastaanottamaan tukiaseman lähettämiä sanomia, lentokone ei 

pysty myöskään päivittämään omaa aikaansa. Tällöin lentokoneen on tehtävä 

alkusynkronointi, jonka tuloksena se pääsee kiinni verkon oikeaan aikaan [53]. 

Alkusynkronoinnin edellytyksenä on, että lentokoneella on arvio siitä, kuinka 

paljon lentokoneen aika on ryöminyt sivuun. Tällainen ryömintäarvio Tdrift voidaan 

laskea, kun tiedetään viimeisen tukiasemayhteyden ajankohta ja kellon epätarkkuus. 

 



92 

Kuva 30. Barker-koodin ilmaisua kuvaava vuokaavio. 

Esimerkiksi 1000 sekunnin kuluessa aika voi liukua 1 ms sivuun oikeasta ajasta. 

Vastaanottimen toimintaperiaate alkusynkronoinnissa on etsinnän ajallista kestoa 

lukuun ottamatta samanlainen kuin tilanteessa, jossa vastaanotin on verkkoon 

liittyneenä. Koska oikean FH-koodivaiheen epävarmuusalue on nyt suurempi, 

vastaanottimen tulee siirtyä tukiaseman seuraavaa lähetysvuoroa vastaavaan FH-

koodivaiheeseen aiemmin kuin verkkoon liittyneenä. Taajuudella f1 suoritettava 

DS-koodinetsintä ja siihen liittyvät muut toiminnot tulee käynnistää vähintään 

ryömintäarvion verran ennen vastaanottimen aikavälikelloa, ja DS-koodinetsinnän 

ajallisen keston yläraja on 2Tdrift + Thop + etenemisviipeen maksimiarvo. 

Tilanteessa, jossa lentokone on menettänyt verkon ajan kokonaan, voidaan 

käyttää kuvassa 31 havainnollistettua aikautustoimintoa koneen liittämiseksi 

takaisin verkkoon [79]. Tukiasema lähettää säännöllisin väliajoin aikautussanomaa, 

joka poikkeaa normaalista sanomasta siinä, että sanomassa käytettävä 

taajuushyppely ei noudata tarkalleen verkkokohtaisen FH-koodin määrittelemää 

taajuushyppelyä, vaan on sen modifikaatio. Kuvan sinisellä esitetyt hyppyaikavälit 

lähetetään poikkeuksellisesti ennalta määrätyllä kiinteällä taajuudella fa ja vieläpä 

siten, että näiden hyppyaikavälien ajallinen etäisyys noudattaa sovittua 
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valesatunnaista kaavaa. Verkon ajan menettänyt vastaanotin siirtyy taajuudelle fa, 

jossa se pyrkii ilmaisemaan sync-jakson. Sen löydyttyä vastaanotin odottaa kolme 

hyppyaikaväliä ja käynnistää sitten viidennen hyppyaikavälin sisältämä datan (083) 

ilmaisun. Näin jatketaan eteenpäin, kunnes kaikki aikaleimaan tarvittava data on 

saatu ilmaistua.  

 

Kuva 31. Aikautussanomaan pohjautuva verkkoon liittyminen (muokattu lähteestä [79], 

julkaistu puolustusvoimien luvalla [121]).  

Toiminta datailmaisuvaiheessa 

Synkronointivaiheen päätyttyä vastaanotin siirtyy taajuudelle fk+l+1, jota käytetään 

ensimmäisten differentiaalisesti koodattujen kanavabittien lähettämiseen. 

Ensimmäinen toimenpide kyseisellä taajuudella on vastaanottimen vahvistuksen 

kiinnittäminen datajakson vastaanoton ajaksi [53]. Vahvistuksen säätö tehdään 

taajuuksilla fx ja fy koostettujen mutta ilmaisemattomien (R14) Barker-koodin 

bittien tason perusteella (kapeakaistainen AGC) yhtälön 

 𝐴𝐺𝐶 𝑓 𝑅13 𝑓 ∑ abs 𝑅14 𝑛 𝑖 𝑇 𝑁⁄  (39) 

esittämällä tavalla, jossa N on pienempi tai yhtä suuri kuin hyppyaikavälissä 

olevien efektiivisten kanavabittien lukumäärä. Vahvistuksen säädön jälkeen 

informaatiosignaalin tason tulisi asettua A/D-muuntimen dynaamisen alueen 

keskivaiheelle, mikä mahdollistaa sen, että lähetystaajuudesta riippuvat 

signaalitason muutokset ja informaatiosignaalia noin 15 dB voimakkaampi 

häirintäsignaali ei johda kokonaissignaalin leikkautumiseen A/D-muuntimissa. 

Lähteessä [80] on nimittäin osoitettu, että mikäli DS-signaali ja siihen 
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summautunut voimakas häiriösignaali leikkautuu A/D-muuntimen tulossa, osa DS-

signaalin ilmaisuvahvistuksesta menetetään. 

Varsinainen datailmaisu alkaa vastaanotetusta signaalista estimoidun FH- ja 

symboliajastuksen tahdittamana. Sovitetun suodattimen (MF) lähtösignaalista 

poimitaan DS CODE TRACKING -lohkon tahdittamana joka 508. näyte, ja nämä 

näytteet edustavat hyppyaikaväleissä lähetettyjä kanavabittejä [53]. Kunkin 

hyppyaikavälin 14 ensimmäistä kanavabittiä siirretään FFFEC-lohkolle 

jatkokäsittelyyn. Koska lähettimen ja vastaanottimen kellojen ryömintä (±1 ppm) 

sanoman aikana on hyvin pientä suhteessa hyppyaikaväliin Thop, FH-koodivaihetta 

ei tarvitse korjata sanoman aikana. Sen sijaan kellojen ryömintä yhdessä 

koodidopplerin kanssa (luku 3.2.1) mahdollistaa sen, että vastaanotetun signaalin 

ja vastaanottimessa paikallisesti generoidun chippikellon välinen vaihe voi liukua 

datajakson aikana enimmillään 0,63 kellojaksoa. Koska yhdestä chipistä otetaan 

neljä näytettä, vastaanottimen symbolikellon vaihetta on tarvittaessa korjattava 

±1 näyteväli muutaman kerran sanoman aikana. Korjaus tehdään DS CODE 

TRACKIN -lohkossa ja kuvassa 32 havainnollistettua modifioitua SCCL (Sample 

Correlation and Choose the Largest) -algoritmia käyttäen [53, 66]. Siinä verrataan 

keskenään verhokäyräilmaisimen (ED) lähdöstä saatavan verkkokohtaisen DS-

koodin autokorrelaatiofunktion pääkeilasta otettua kolmea peräkkäistä näytettä (a1, 

b1 ja c1). Se näyte, joka on vertailussa suurin, kasvattaa I&D (Integrate and Dump) 

-laskurin arvoa yhdellä. Kun vertailu on tehty hyppyaikavälin neljäntoista 

ensimmäisen kanavabitin kohdalla ja vielä keskiarvostettu k:n hyppyaikavälin yli, 

I&D-lohkojen arvoja verrataan keskenään. Mikäli b3 on arvoista suurin, 

symboliajastus on kohdallaan eikä sitä tarvitse muuttaa. Jos taas a3 tai c3 on suurin, 

symboliajastusta joko aikaistetaan tai viivästetään yhden näytevälin verran. Syy, 

miksi näytteitä a1, b1 ja c1 ei integroida sellaisenaan, kuten lähteessä [81] on tehty, 

vaan keskinäisen vertailun kautta kovina päätöksinä, on se, että näin voidaan 

rajoittaa voimakkaan häirinnän vaikutusta I&D-lohkojen tulokseen ja sitä kautta 

symbolisynkronointiin [66]. 
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Kuva 32. Symbolisynkronoinnissa käytettävä modifioitu SCCL-algoritmi (muokattu 

lähteestä [53], julkaistu puolustusvoimien luvalla [121]). 

FFFEC-lohkolle siirretyissä symboleissa voi olla radioiden peruskellon ±1 ppm:n 

tarkkuudesta ja lentokoneiden liikkeestä johtuen enimmillään ±2 560 Hz:n 

suuruinen taajuusvirhe. Kun SIHTI-järjestelmän kanavabittinopeutena on 14,4 

kbit/s, peräkkäisten symbolien välinen modulaatiosta riippumaton vaihe-ero  voi 

näin ollen olla enimmillään 64 astetta. Tämä huonontaa DBPSK-ilmaisun 

suorituskykyä simulointien perusteella jopa 8 dB. Tämän estämiseksi peräkkäisistä 

symboleista estimoidaan modulaatiosta riippumaton vaihe-ero α,  joka sitten 

poistetaan symbolien väliltä. Vaihe-eron estimointi tehdään 

hyppyaikavälikohtaisesti hyppyaikavälin kymmenestä ensimmäisestä symbolista 

yhtälön [69] 

 α MED
; …

∠ 𝑅14 ; , 𝑅14 ;  (40) 

esittämällä tavalla, jossa 𝑅14 ;  on j:nnen hyppyaikavälin m:s symboli 

vektorimuodossa, 

 ∠ 𝑅14 ; , 𝑅14 ; tan ; ; ; ;

; ; ; ;
       (41) 

on peräkkäisten vektorien välinen vaihe-ero ja MED mediaanin laskeva 

laskuoperaatio. Syy, miksi estimointi tehdään vain hyppyaikavälin kymmenestä 

ensimmäisestä symbolista, on se, että annetun geometrian mukainen 
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seurantahäirintä ei käytännössä ehdi häiritsemään näitä kymmentä ensimmäistä 

symbolia (ks. luku 3.2.4). Mediaanin käyttö aritmeettisen keskiarvon sijaan antaa 

puolestaan paremman estimointituloksen, mikäli signaali-kohinasuhde on pieni tai 

vaihe-eroissa (𝑅14j;m-1, 𝑅14j;m) on häirinnästä johtuvia yksittäisiä merkittävästi 

poikkeavia arvoja. Tämä käy ilmi lähteestä [69], jossa on vertailtu 

mediaanisuodatuksen, aritmeettisen keskiarvon ja näiden yhdistelmän –ka5-

algoritminsuorituskykyä signaali-kohinasuhteen ja taajuusvirheen funktiona. ka5-

agoritmissa keskiarvo lasketaan mediaaniarvosta, kahdesta sitä pienemmästä 

arvosta ja kahdesta sitä suuremmasta arvosta.     

Loput datan ilmaisuun liittyvistä toiminnoista ovat hyvin samankaltaisia kuin 

mitä ne ovat tyypillisessä digitaalisessa tiedonsiirtojärjestelmässä. Pieninä 

poikkeuksina ovat myötäkytketty signaalintason normalisointi (FFSLN) ja 

signaalin kvantisointi (SIGNAL QUANTIZATION). Koska vastaanottimen 

välitaajuusvahvistus asetetaan kiinteäksi koko datajakson vastaanoton ajaksi, 

ilmaistavan signaalin taso voi vaihdella merkittävästi lähetystaajuudesta ja 

kanavantilasta johtuvista seikoista. Vaikka siirrettävä informaatio onkin sisällytetty 

tiedonsiirrossa käytettävän signaalin vaihemuutoksiin, ilmaistavan signaalin taso 

halutaan normalisoida rajatulle alueelle pehmeän päätöksen ilmaisuna tehtävän 

DBPSK-ilmaisun (DBPSK DETECTION) ja kanavadekoodauksen (CHANNEL 

DECODING) vuoksi. Normalisointi tehdään kunkin hyppyaikavälin kymmenen 

ensimmäisen symbolin keskimääräisen signaalitason mukaan yhtälön [69] 

 𝑅16 ; 𝑅15 ; 𝑅21⁄  (42) 

esittämällä tavalla, jossa 

 𝑅21  ∑ 𝑅15 ; 𝑅15 ;
∗ 10. (43) 

Tarkastellaan seuraavaksi SIHTI-järjestelmään valittua datailmaisua. Koska 

DBPSK-modulaatiomenetelmässä data on sisällytetty peräkkäisten symbolien 

väliseen vaihemuutokseen (0, ), data voidaan ilmaista estimoimalla peräkkäisten 

symbolien välinen vaihemuutos symbolivektorien (a, b) välisen pistetulon 

 𝑎 ∙ 𝑏 ∥ 𝑎 ∥∥ 𝑏 ∥ cos ∠ 𝑎, 𝑏  (44) 

avulla. Kuvassa 33 on esitetty pistetuloon perustuva pehmeän päätöksen DBPSK-

ilmaisin, joka laskee yhtälön 

 𝑍 cos ∠ 𝑅16 ; , 𝑅16 ;   

(45) 
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  ; ; ; ;

; ;  ∙ ; ;

   

mukaisen päätösmuuttujan hyppyaikavälin jokaiselle differentiaalisesti koodatulle 

kanavabitille siten, että kunkin hyppyaikavälin ensimmäistä kanavabittiä (ref) 

käytetään referenssinä hyppyaikavälin ensimmäisen differentiaalisesti koodatun 

kanavabitin (d1) ilmaisussa, d1:tä toisen kanavabitin (d2) ilmaisussa jne. Yhtälössä 

(45) R16j;m ja R16j;m-1 ovat j:nnen hyppyaikavälin m:s ja m-1:s kanavabitti 

vektorimuodossa. 

 

Kuva 33. Z-päätösmuuttujan laskeva pehmeän päätöksen DBPSK-ilmaisin (muokattu 

lähteestä [53], julkaistu puolustusvoimien luvalla [121]). 

SIHTI-järjestelmään valittu ilmaisin on edellä esitetyn modifikaatio. 

Päätösmuuttujan Z laskenta pohjautuu yhtälöön 

 𝑍 ; ; ; ;

; ; ; ;

 , (46) 

jossa päätösmuuttuja on normalisoitu vektorien pituuksien summalla eikä tulolla. 

Tämän jälkeen lopullinen päätösmuuttuja rajataan yhtälön 

 𝑅17 ;  
𝑍 ; 𝑢 , 𝑢 𝐴
0,01 ; muulloin    

 (47) 

osoittamalla tavalla, jossa u1 ja u2 ovat vektorien R16j;m ja R16j;m-1 pituudet ja Adata 

hylkäyskynnys. 

Lähteissä [68, 69] on verrattu edellä kuvattuja ilmaisinrakenteita keskenään. 

Ilmaisimien välillä voitiin todeta häirinnässä noin puolen desibelin suorituskykyero 

jälkimmäisen ilmaisimen eduksi. Syyt suorituskykyeroon ovat löydettävissä 

seuraavista seikoista: 
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– Ensimmäisessä ilmaisimessa Z riippuu pelkästään vektoreiden R16j;m ja 

R16j;m-1 välisestä kulmasta eli Z[-1,1]. Ilmaisin ei huomioi millään tavalla 

sitä, onko jompikumpi ilmaisuprosessin kanavabiteistä häiritty. 

– Jälkimmäinen ilmaisin normalisoi Z:a voimakkaammin. Oletetaan, että 

signaalintason normalisoinnin (FFSLN) tavoitearvo signaalin amplitudille on 

yksi. Jos u1,u2[0,2], yhtälön (46) nimittäjä on suurempi tai yhtä suuri kuin 

yhtälön (45) nimittäjä.6  Yhtälön (46) päätösmuuttuja saa pienemmän arvon 

kuin yhtälön (45) päätösmuuttuja. Esimerkiksi, mikäli (𝑅16 j;m, 𝑅16 j;m-1) = 

180º, u1 = 1,0 ja u2 = 0,1, kuvan 33 ilmaisimella Z:n arvoksi saadaan -1, kun 

taas järjestelmään valitulla ilmaisimella arvoksi saadaan -0,1. Järjestelmään 

valittu ilmaisin on huomioinut vektorin R16j;m-1 pienuuden (signaali-

häiriösuhde on pieni) ja luokittelee Z:n näin ollen epävarmaksi. 

– Mikäli rajoitetun päätösmuuttujan ilmaisimessa toisen tai molempien 

vektoreiden pituus ylittää hylkäyskynnyksen Adata (signaaliin summautunut 

voimakas häiriökomponentti), päätösmuuttuja pakotetaan 

kanavadekoodauksen kannalta minimiluotettavuusluokkaan eli lähelle nollaa. 

Simulointien perusteella hyvä arvo hylkäyskynnykselle Adata on kaksi [53, 69]. 

Ennen vastalomittelua ja pehmeän päätöksen kanavadekoodausta lukualueelle 

[-1, 1] rajoitettu päätösmuuttuja eli R17-signaali kvantisoidaan 4-bittiselle 

kanavadekooderille siten, että kvantisoinnissa huomioidaan myös kanavan 

tilainformaatio. Jos myötäkytketyn signaalitason normalisoinnin normalisointiarvo 

R21j ≤ Anorm, R17-signaali kvantisoidaan kuvan 34 kvantisointitasojen mukaan. 

Mikäli normalisointiarvo R21j > Anorm, kanava tulkitaan voimakkaasti häirityksi ja 

R17-signaali kvantisoidaan koko hyppyaikavälin osalta keskimmäisiin 

kvantisointitasoihin eli niille annetaan pieni luotettavuus. 

 

                                                        
6 u1, u2 [0,2]. 
  Oletetaan, että u1 > u2. u1 + u2  u1u2  u1/u2 + 1 u1, mikä on tosi. 
  Oletetaan, että u2 > u1. u1 + u2  u1u2  1 + u2/u1 u2, mikä on tosi. 
  Oletetaan, että u1 = u2. u1 + u2  u1u2  2u1  u1

2   2  u1, mikä on tosi. 
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Kuva 34. Differentiaalisesti ilmaistun DBPSK-signaalin kvantisointitasot. 

Kvantisoinnin jälkeen tehtävä vastalomittelu [53, 69], Viterbi-algoritmilla 

suoritettu pehmeän päätöksen kanavadekoodaus ja FCS-tarkistusosan vertailu ovat 

triviaaleja tietoliikennejärjestelmän toimintoja. Niitä on tarkasteltu jo aiemmin 

luvuissa 3.2.2, 4.2.3 ja 4.3.1. 
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5 SIHTI-järjestelmän suorituskyky 

SIHTI-järjestelmän määrittelyvaiheessa järjestelmän osakokonaisuuksien toiminta 

ja suorituskyky varmennettiin niin teoreettisin analyysein kuin TOPSIM- [82], 

MATLAB- ja COSSAP [83] -simuloinnein. Kokonaista järjestelmää koskevista 

tietokonesimuloinneista sen sijaan luovuttiin, koska kattavien simulointien 

arvioitiin kestävän silloisten tietokoneiden laskentateholla liian kauan etenkin, kun 

simulointeihin haluttiin ottaa mukaan implementoinnin tuomia erityispiirteitä. 

Näin ollen SIHTI-järjestelmän toimivuus päätettiin varmentaa 

laboratorioympäristössä tapahtuvin demonstraatioin ja tulosten osoittautuessa 

odotusten mukaisiksi rakentamalla koejärjestelmä ja mittaamalla sen suorituskyky.   

5.1 SIHTI-järjestelmän demonstrointi laboratorioympäristössä 

SIHTI-järjestelmän demonstrointi laboratorioympäristössä tapahtui Ilmavoimien 

esikunnan, CWC:n ja hankkeeseen osallistuneen teollisuuden toimesta vuosien 

1997–1999 aikana kaksivaiheisena hankkeena. Ensimmäisessä vaiheessa SIHTI-

järjestelmä toteutettiin ja testattiin puhtaasti taajuushyppivänä järjestelmänä [84–

86]. Jälkimmäisessä vaiheessa, jota tarkastellaan jatkossa, toteutukseen otettiin 

mukaan myös määrittelyn mukainen DS-hajotus. Perusedellytys demonstrointien 

toteutumiselle oli pari vuotta aiemmin valmistunut VALDE (VALidation and 

DEmonstration unit) -demonstrointialusta [87], jolla yhdessä mittalaitteiden ja 

radioiden kanssa pystyttiin toteuttamaan reaaliajassa toimiva SIHTI-

tiedonsiirtolinkki pienin muutoksin. 

5.1.1 VALDE-demonstrointialusta 

VALDE-demonstrointialusta (kuva 36) on puolustusvoimien ja Nokia Mobile 

Phones Oy:n (NMP) rahoittama ja Elektrobit Oy:n, NMP:n ja 

tietoliikennelaboratorion toteuttama yleiskäyttöinen testialusta erilaisten 

radiojärjestelmien ilmarajapintojen evaluointiin. Simulaattorin valmiita 

toiminnallisia lohkoja konfiguroimalla ja sen DSP-kortteja ohjelmoimalla alustalla 

saadaan toteutettua niin perinteisen kapeakaistaisen kuin DS-

hajaspektritiedonsiirtojärjestelmän lähetinvastaanottimen kantataajuustoiminnot. 

Kuvassa 36 on esitetty VALDE-demonstrointialustan lohkokaavio. 

Ohjaustietokoneen (PC, Personal Computer) ja sisäisen kontrollerin (CT, 

Controller) lisäksi simulaattorissa on omat moduulit lähetyspään 
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kanavakoodaukselle (CE, Channel Encoder) ja 

suorahajotushajaspektrimodulaatiolle (DS, Direct Sequence Spreader). DS-

moduuli mahdollistaa myös useiden loogisten kanavien yhdistämisen yhdeksi 

fyysiseksi kanavaksi.  

 

Kuva 35. VALDE-demonstrointialusta. 

Vastaanottopään moduuleja ovat DS-hajaspektrisignaalin koostamiseen käytettävä 

sovitettu suodatin (MF, Matched Filter) [88], radiokanavan estimointiin käytettävä 

aktiivikanavaestimaattori (AC, Active Channel Estimator), monitie-edenneen 

signaalin etenemisteiden ilmaisuun käytettävät viisi RAKE-vastaanotinta (RR, 

Rake Receiver), etenemisteiden yhdistelijä (RC, Rake Combiner) ja 

kanavadekooderi (CD, Channel Decoder). Simulaattorin liittäminen radio-osiin 

tapahtuu digitaalisen etupään (DF, Digital Front End) välityksellä. 
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Kuva 36. VALDE-kovosimulaattorin lohkokaavio ([87], julkaistu Bittium Wireless Oy:n 

luvalla). 
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SIHTI-tiedonsiirtolinkin kantataajuustoimintojen implementointi VALDE-

demonstrointialustalle toteutettiin teollisuuden toimesta lähteen [89] 

algoritmikuvausten pohjalta. VALDE-demonstrointialustan ja demonstroinnissa 

käytetyn radion yhdistelmä ei mahdollistanut määritellyn SIHTI-järjestelmän 

mukaista toteutusta, vaan demonstrointia varten SIHTI-konseptiin tehtiin taulukon 

10 mukaiset muutokset. 

Taulukko 10. Määritellyn SIHTI-järjestelmän ja demonstroidun järjestelmän väliset erot 

(tiedot lähteistä [53, 96], julkaistu puolustusvoimien luvalla [121]). 

Ominaisuus SIHTI-järjestelmä Demonstroitu järjestelmä 

Sanomanopeus [sanomaa/s] 12 2 

Hyppynopeus [hyppyä/s] 900 720 

Kanavabittinopeus Rbkan [kbit/s] 14,4 11,52 

Chippinopeus Rc [Mchip/s] 1,8288 1,46304 

Datamodulaatiomenetelmä Barker-koodin osalla DBPSK BCSK1 

DS-koodi Barker-koodin osalla  Gold-koodi kaksi m-sekvenssiä 

Kanavantilan estimointi (CE) tehdään ei tehdä 

Kynnyksen Th1 asettelu algoritmipohjainen asetetaan ennalta tehtyjen 

koemittausten pohjalta 

DS-etsintä taajuudella f1, varmennus 

taajuudella fv 

taajuudella f1, ei 

varmennusta 

FH-etsintä taajuudella fx, varmennus 

taajuudella fy 

taajuudella fx, ei 

varmennusta 

Sanoman saapumisen aikaepävarmuusalue -1 ms … +2 ms 

(-14,4Tbkan…+28,8Tbkan) 

-0,35 ms … +0,52 ms 

(-4Tbkan…+6Tbkan) 

Differentiaalinen ilmaisu datajakson osalla Pehmeän päätöksen 

rajoitetun päätösmuuttujan 

ilmaisin 

Kovan päätöksen ilmaisin2 

1 Binary Code Shift Keying (binäärinen koodiavainnus)    2 sgn[Re(𝑅16j;m  𝑅16j;m-1

)] 

5.1.2 Demonstrointijärjestelyt 

SIHTI-järjestelmän demonstroinnissa käytetty laitteistokokoonpano on esitetty 

kuvassa 37. VALDE TX:llä muodostetaan huoltoyhteys-PC:llä generoiduista 178 

bitin datalohkoista kantataajuisia DS-hajotettuja sanomia, jotka moduloidaan 

SMHU 58 -signaaligeneraattorilla lähettävän radion välitaajuudelle. Lähettävän 

radion lähetinosa sekoittaa sanomat edelleen SIHTI-järjestelmän taajuusalueelle ja 

lisää niihin taajuushyppelyn. Tiedonsiirtokanavana voidaan käyttää joko kiinteää 

yksitiekanavaa tai PropSim-kanavasimulaattorilla luotua monitiekanavaa [90, 93]. 



105 

Datasignaaliin voidaan summata halutun tehotiheyden omaavaa sulku-, osakaista- 

tai seurantahäirintää siten, että UFX 7911 -kohinageneraattorin tuottamaa 

laajakaistaista kohinaa rajataan tarvittaessa suodattamalla tai sitä kytketään 

sopivasti päälle ja päältä pois. HP 8350A -signaaligeneraattorilla voidaan 

vastaavasti generoida joko kiinteätaajuista tai pyyhkäisevää kantoaaltohäirintää. 

Signaalin vastaanotto, taajuushyppelyn poisto ja signaalin sekoitus kiinteälle IF-

taajuudelle tehdään vastaanottavalla radiolla. IF-signaalia vahvistetaan ESM 500 R 

-mittavastaanottimella, minkä jälkeen signaali demoduloidaan HP 

8981A -vektorimodulaatioanalysaattorilla kompleksiseksi kantataajuiseksi IQ-

signaaliksi. Kaikki sanomien ilmaisuun liittyvät kantataajuustoiminnot ja 

vastaanottavan radion taajuushyppelyn hienosäätö sijaitsee VALDE RX:llä. 

Tulosten käsittely hoidetaan huoltoyhteys-PC:llä. 

 

Kuva 37. Demonstroinnissa käytetty laitteistokokoonpano (muokattu lähteestä [93], 

julkaistu puolustusvoimien luvalla [121]). 

 



106 

5.1.3 Demonstroinnin tavoitteet ja keskeiset tulokset 

Demonstroinnin keskeisenä tavoitteena oli osoittaa määritellyn SIHTI-järjestelmän 

toimivuus ja selvittää, onko järjestelmässä arvioitua enemmän suorituskykyä 

heikentäviä tekijöitä. Demonstrointeihin liittyvät mittaukset on määritelty lähteissä 

[91–93]. Mittaustulokset ja mittaustulosten analyysi on puolestaan esitetty lähteissä 

[94–96]. Koska demonstrointeihin liittyviä mittauksia on tehty hyvin runsaasti ja 

myöhemmin tarkastellaan lisää lentokelpoiselle koejärjestelmälle tehtyjä 

suorituskykymittauksia, tässä työssä esitetään vain osa demonstrointeihin 

liittyvistä mittauksista. Tämän lisäksi esitetään lähteen [96] yhteenveto 

mittaustulosten analyysistä. 

Kynnysten vaikutus synkronoituvuuteen 

Luvussa 4 tuotiin esille, että SIHTI-järjestelmän vastaanottimessa on kolme eri 

kynnysarvoa, joilla voidaan vaikuttaa vastaanottimen synkronoinnin 

suorituskykyyn. Kynnys Th1 määrittää, mikä on ilmaisun ja väärän hälytyksen 

todennäköisyys m-sekvenssien ilmaisun osalta. Kynnys Th2 puolestaan määrittää, 

kuinka monta kynnyksen Th1 ylitystä tarvitaan halutussa aikaikkunassa samalla 

DS-koodivaiheella, jotta sanoman alku voidaan katsoa vastaanotetuksi ja kyseinen 

DS-koodivaihe voidaan hyväksyä vastaanottimen symbolikellon oikeaksi 

vaiheeksi. Kynnys Th3 taas liittyy Barker-koodin ilmaisuun, ja se määrää, kuinka 

monta Barker-koodin bittiä on ilmaistava oikein, jotta Barker-koodi katsotaan 

vastaanotetuksi ja kynnyksen ylityshetki voidaan valita vastaanottimen 

taajuushypintää ohjaavan FH-kellon oikeaksi vaiheeksi. Kaikilla kolmella 

kynnyksellä on se ominaisuus, että niiden kasvattaminen pienentää niin väärän 

synkronoitumisen kuin onnistuneen synkronoitumisen todennäköisyyttä. 

Kynnysten pienentämisellä on luonnollisesti päinvastainen vaikutus edellä 

mainittuihin todennäköisyyksiin. Kynnysten oikea asettelu riippuukin hyvin 

voimakkaasti järjestelmän toimintaympäristöstä eli signaali-häiriösuhteesta ja 

häirintätyypistä, vastaanottimen synkronointistrategiasta ja tietysti 

tietoliikenteellisistä suorituskykyvaatimuksista. Kuvassa 38 on esitetty signaali-

häiriösuhteen Ebkan/Nj
7  funktiona mikä demonstroidun SIHTI-vastaanottimen 

synkronoitumistodennäköisyys on sulkuhäirinnässä kynnysten Th2 ja Th3 eri 

                                                        
7 Mikäli Ebkan/Nj-arvo [dB] halutaan muuttaa vastaanottimen tulon S/J-arvoksi [dB], ensimmäisestä 
arvosta on vähennettävä 21 dB. 
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arvoilla [94]. Toimintaympäristön mukainen signaali-häiriösuhde sulkuhäirinnässä 

demonstroidulla kanavabittinopeudella on 11 dB. Lähetettyjen sanomien 

lukumäärä kussakin yksittäisessä mittauksessa on ollut 1024. Tulosten perusteella 

Barker-koodin ilmaisussa käytettävän kynnyksen Th3 arvoksi kannattaa valita joko 

11 tai 9 ja jälki-integroinnin kynnysarvoksi Th2 arvo väliltä 7–11.   

Vastaava tarkastelu voidaan tehdä väärän synkronoitumisen todennäköisyyden 

suhteen. Kuvassa 39 on esitetty saman mittaussarjan osalta SIHTI-vastaanottimen 

väärän synkronoitumisen todennäköisyys kynnysten Th2 ja Th3 eri arvoilla [94]. 

Väärän synkronoitumisen minimoimiseksi kynnyksien Th2 ja Th3 arvoiksi 

kannattaa valita mahdollisimman suuret arvot. 

Kun edellä mainitut kaksi tulosta yhdistetään, kynnykseksi Th2 voidaan valita 

joko 7 tai 9. Kynnykseksi Th3 kannattaa valita 9, koska se sallii kaksi virheellisesti 

ilmaistua Barker-koodin bittiä. Määritellyn SIHTI-järjestelmän 

datamodulaatiomenetelmän (DBPSK) ominaispiirrehän on, että datailmaisussa 

syntyvät virheet syntyvät yleensä pareittain. 

Edellä esitettyyn tarkasteluun on kuitenkin syytä todeta, että yksittäisessä 

mittauksessa käytettyjen sanomien lukumäärä 1024 on liian pieni tulosten korkean 

luotettavuuden kannalta. Mittaustuloksissa on myös ylimääräistä häviötä, koska 

Barker-koodin yhteydessä datamodulaatiomenetelmänä on käytetty BCSK-

modulaatiota, jossa symbolikoodeina on käytetty ei-ortogonaalisia m-sekvenssejä. 

Häviötä tulee myös siitä, että epäkoherentisti ilmaistavan BCSK-modulaation 

suorituskyky on hieman huonompi kuin DBPSK:n suorituskyky. Asiaa 

tarkastellaan lisää hivenen myöhemmin datailmaisun yhteydessä. 
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Kuva 38. Demonstroidun SIHTI-vastaanottimen synkronoitumistodennäköisyys 

sulkuhäirinnässä (muokattu lähteestä [94], © Ilmavoimat, julkaistu puolustusvoimien 

luvalla [121]). 
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Kuva 39. Demonstroidun SIHTI-vastaanottimen väärän synkronoitumisen 

todennäköisyys sulkuhäirinnässä (muokattu lähteestä [94], © Ilmavoimat, julkaistu 

puolustusvoimien luvalla [121]). 

Datailmaisun suorituskyky sulkuhäirinnässä 

Taulukossa 11 on esitetty demonstroidun SIHTI-järjestelmän mittaustuloksia 

tilanteessa, jossa synkronointijaksoa ei ole häiritty laisinkaan ja datajaksoon on 

kohdistettu kohinaluontoista sulkuhäirintää [95]. Lähetettyjen sanomien lukumäärä 
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on ollut kullakin signaali-häiriösuhteen arvolla 1024 sanomaa. Vastaanotetuista 

sanomista on mitattu 

– kanavabittivirheiden lukumäärä (ChBER*) 

– niiden sanomien lukumäärä, joissa on ollut kanavabittivirheitä (ChMER*) 

– bittivirheiden lukumäärä virheenkorjauksen jälkeen (BER*) 

– niiden sanomien lukumäärä, joihin on jäänyt bittivirheitä (MER*). 

Kun lasketaan mitattujen kanavabittivirheiden (ChBER*) suhde kaikkiin 

lähetettyihin kanavabitteihin (10244813), saadaan taulukon 12 mukaiset 

ChBER-tulokset [96]. Kun näitä tuloksia verrataan yhtälön 

 𝑃 0,5exp 𝐸 𝑁⁄  (48) 

mukaisiin DBPSK-modulaatiomenetelmän teoreettisiin arvoihin, voidaan todeta, 

että pienillä signaali-häiriösuhteilla mitatut arvot ja teoreettiset arvot korreloivat 

hyvin keskenään. Sen sijaan suurilla signaali-häiriösuhteen arvoilla mitatut arvot 

eivät noudata teoreettisia arvoja. Tämä johtuu pääosin siitä, että mittausjaksojen 

kesto ei täytä sitä vaatimusta, mitä luotettavien tulosten aikaansaaminen edellyttää. 

Taulukosta 11 voidaan myös havaita, että virheenkorjaus pystyy korjaamaan 

kaikki bittivirheet aina 5 dB:n signaali-häiriösuhteelle saakka. Signaali-

häiriösuhteella 3 dB ei ihan päästä asetettuun MER-vaatimukseen 10-2. On 

kuitenkin huomioitava, että kyseinen signaali-häiriösuhdearvo vastaa 

toimintaympäristöä, jossa linkkiväli on yli 300 km. 

Kun tarkastellaan vielä virheellisten kanavabittien lukumäärää bittipositioittain 

hyppyjaksossa, voidaan havaita, että ensimmäisessä bittipositiossa on selvästi 

eniten virheitä. Toisessa bittipositiossa on seuraavaksi eniten virheitä ja muissa 

bittipositioissa on kutakuinkin yhtä suuret virhemäärät. Syy siihen, miksi 

ensimmäisessä ja toisessa bittipositiossa on enemmän virheitä kuin muissa 

bittipositioissa, löytyy demonstroitavan järjestelmän oletettua pidemmästä 

taajuudenvaihtoajasta ja oskillaattoreiden asettumisajasta. 
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Taulukko 12. Demonstroidun SIHTI-järjestelmän bittivirhetodennäköisyys ja mitattu 

kanavabittivirhesuhde signaali-häiriösuhteen funktiona. 

Ebkan/Nj
 17 dB 14 dB 11 dB 8 dB 5 dB  3 dB 

Pbkan
1 910-23 610-12 210-6 910-4 210-2 710-2 

ChBER 0 10-5 310-4 510-3 410-2 10-1 

1 Yhtälö (48) 

Kokonaissuorituskyky seurantahäirinnässä 

Seurantahäirinnässä demonstroitua SIHTI-järjestelmää on häiritty niin 

synkronointijakson kuin datajakson osalta. Koska Barker-koodin yhteydessä 

datamodulaatiomenetelmänä on käytetty BCSK-modulaatiota ja datajakson aikana 

DBPSK-modulaatiota, tarkastellaan ensin eri modulaatiomenetelmien 

bittivirhetodennäköisyyksiä. Epäkoherentisti ilmaistavan BCSK:n 

bittivirhetodennäköisyys noudattaa yhtälöä 

 𝑃 0,5exp 𝐸 2𝑁⁄ , (49) 

DBPSK:n virhetodennäköisyys yhtälöä (48) ja BPSK:n virhetodennäköisyys 

yhtälöä 

 𝑃 Q 2 𝐸 𝑁⁄ . (50) 

Signaali-häiriösuhteella 0 dB ja -10 dB kyseisten modulaatiomenetelmien 

bittivirhetodennäköisyyksiksi Pbkan saadaan taulukossa 13 esitetyt arvot. 

Taulukko 13. Binääristen modulaatiomenetelmien bittivirhetodennäköisyydet kahdella 

eri signaali-häiriösuhteella 

Ebkan/Nj 

Pbkan 

BCSK DBPSK BPSK 

   0 dB 0,30 0,18 0,08 

-10 dB 0,48 0,45 0,33 

Taulukossa 14 on esitetty mittaustuloksia seurantahäirintätilanteesta, jossa jokaisen 

hyppyaikavälin neljää viimeistä bittiä on häiritty [95]. Barker-koodin ilmaisun 

kynnysarvona Th3 on käytetty arvoa 11. Kun lähetettyjen sanomien lukumäärä oli 

2048, menetettyjen sanomien lukumäärä signaali-häiriösuhteella 0 dB oli 991 ja 

signaali-häiriösuhteella -10 dB vastaavasti 1 391. Jotta sanoma menetetään 
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kynnysarvon Th3 ollessa 11, se edellyttää, että ilmaistussa Barker-koodissa on 

vähintään kaksi virheellisesti ilmaistua bittiä. Todennäköisyys, että neljästä 

häiritystä bitistä vähintään kaksi on virheellisiä, on 6[Pbkan
2(1 - Pbkan)2] + 

4[Pbkan
3(1 - Pbkan)] + Pbkan

4, jossa Pbkan on Barker-koodissa olevien häirittyjen bittien 

bittivirhetodennäköisyys. Kun Barker-koodin yhteydessä modulaatiomenetelmänä 

on BCSK-modulaatio, sanoman menettämisen todennäköisyydeksi Ebkan/Nj-arvolla 

0 dB ja -10 dB saadaan 0,35 ja 0,66. Kun lasketaan menetettyjen sanomien suhde 

lähetettyihin sanomiin, menetettyjen sanomien suhteeksi LMR (Lost Message Rate) 

saadaan taulukossa 15 esitetyt tulokset. Mitattujen arvojen voidaan todeta olevan 

hivenen huonompia kuin teoreettiset arvot. Eroa voidaan perustella sillä, että 

BCSK-modulaatiossa nolla- ja ykkösbitille käytetyt koodit ovat m-sekvenssejä, 

joiden ristikorrelaatio ei ole päätöksentekohetkellä nolla. Näin ollen käytetty 

modulaatiomenetelmä ei ole täysin ortogonaalinen. 

Taulukko 14. Demonstroidun SIHTI-järjestelmän mittausarvoja neljän viimeisen 

kanavabitin seurantahäirinnässä (tiedot lähteestä [95], julkaistu puolustusvoimien 

luvalla [121]). 

Ebkan/Nj [dB] Mitattu parametri ja sen arvo 

 
Onnistuneet 

synkronoitumiset 
Menetetyt 
sanomat 

Väärät 
synkronoitumiset 

0 1057 991 0 
-10 657 1391 0 

 ChBER* ChMER* BER* MER* 

0 42 920 1057 0 0 
-10 50 749 657 0 0 

 Virheellisten kanavabittien lukumäärä bittipositioittain hyppyjaksossa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 497 16 474 12 572 9 377 

-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 999 15 260 13 547 11 953 

Taulukko 15. LMR- ja ChBER-arvoja neljän viimeisen bitin seurantahäirinnässä (tiedot 

lähteestä [96], julkaistu puolustusvoimien luvalla [121]). 

Ebkan/Nj LMR ChBER 

(neljä viim. bittiä) 

ChBER 

(4. viim. bitti) 

ChBER 

(3. viim. bitti) 

ChBER 

(2. viim. bitti) 

ChBER 

(viim. bitti) 

   0 dB 0,48 0,21 0,09 0,32 0,25 0,18 

-10 dB 0,68 0,40 0,32 0,48 0,43 0,38 
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Tarkastellaan taulukon 14 tuloksia vielä datailmaisun kannalta. Ebkan/Nj -arvolla 0 

dB on pystytty synkronoitumaan 1057 sanomaan ja arvolla -10 dB 657 sanomaan. 

Kun edellä mainittujen sanomamäärien perusteella lasketaan virheellisten bittien ja 

häirinnän kohteeksi joutuneiden bittien välinen suhde, tulokseksi saadaan 

taulukossa 15 esitetyt ChBER-arvot [96]. Kun saatuja tuloksia verrataan taulukon 

13 DBPSK:n arvoihin, voidaan todeta, että teoreettiset ja mitatut arvot ovat lähes 

yhtenevät. Tästä ei voi kuitenkaan vetää suoraan sitä johtopäätöstä, että järjestelmä 

toimii täysin teorian mukaan. Kun lasketaan erikseen virhesuhteet ensimmäiselle 

häiritylle bitille ja kolmelle jälkimmäiselle häiritylle bitille (taulukko 15), saadaan 

näille erilaiset tulokset. Ensimmäisen häirityn bitin virhesuhde noudattaa BPSK:n 

teoreettista arvoa ja kolmen jälkimmäisen bitin virhesuhde DBPSK:n teoreettista 

arvoa. Tulos johtuu siitä, että ensimmäisen häirityn kanavabitin ilmaisussa 

käytettävää referenssibittiä ei häiritä, kun taas kolmen jälkimmäisen bitin 

ilmaisussa niitä häiritään. Näin ollen ensimmäisen häirityn kanavabitin hyvä 

virhesuhdearvo biasoi kokonaistulosta hieman positiiviseen suuntaan. 

Seurantahäirintämittaus osoitti myös sen, että SIHTI-järjestelmään valittu 

lomittelu ja kanavakoodaus toimivat suunnitellusti aina hyppyaikavälin neljän 

viimeisen kanavabitin seurantahäirinnässä. 

Symbolisynkronoinnin verifiointi 

Symbolisynkronoinnin tehtävänä on säätää vastaanottimen symboliajastusta siten, 

että verkkokohtaiseen DS-koodiin sovitetun suodattimen lähdöstä poimitaan 

datailmaisuun ne kanavabittiaikavälein olevat näytteet, joissa signaali-häiriösuhde 

on suurin [53, 66]. Luvussa 4.3.2 todettiin, että lentokoneessa olevan peruskellon 

epätarkkuudesta ja tiedonsiirtogeometrian muutoksesta johtuen symboliajastusta 

on päivitettävä muutamia kertoja sanoman vastaanoton aikana. 

Kuvassa 40 on esitetty symbolisynkronoinnin toteuttavan SCCL-algoritmin 

(kuva 32) a3-, b3- ja c3-laskureiden arvot signaali-häiriösuhteella 5 dB, kun 

symboliajastuksen korjaus on estetty [95]. Mittaus on tehty 120 sanoman yli, mikä 

vastaa 5760 datajakson hyppyaikaväliä, ja integrointiaikana on käytetty kahdeksaa 

hyppyaikaväliä. Koska a3-laskurin arvo on kolmesta laskurin arvosta suurin, tämä 

merkitsee sitä, että vastaanotin on synkronoitunut m-sekvenssin 

autokorrelaatiofunktion pääkeilan nousevaan reunaan. Tällöin a1-haaraan menevä 

näyte on ollut usein miten suurempi kuin yhtä ja kahta näytehetkeä aiemmin otetut 

b1- ja c1-haaraan menevät näytteet. Kuvassa 41 on esitetty vastaava tulos siinä 

tapauksessa, että symboliajastuksen korjaus on sallittu. Symboliajastusta on 
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korjattu alkutilanteen jälkeen yhdellä näytevälillä, jolloin b1-haaraan menevä näyte 

tulee otetuksi autokorrelaatiofunktion pääkeilan huipusta tai ihan sen vierestä. 

 

Kuva 40. SCCL-algoritmin laskureiden arvot, kun symboliajastuksen korjausta ei ole 

tehty (muokattu lähteestä [95], © Ilmavoimat, julkaistu puolustusvoimien luvalla [121]). 
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Kuva 41. SCCL-algoritmin laskureiden arvot, kun symboliajastuksen korjaus on tehty 

(muokattu lähteestä [95], © Ilmavoimat, julkaistu puolustusvoimien luvalla [121]). 

Taajuusvirheen estimoinnin verifiointi 

Luvussa 4.3.2 kuvattiin FFFEC-lohkon toiminta varsin seikkaperäisesti. 

Käytännön toteutuksessa taajuusvirheen estimointialgoritmi luokittelee 

estimointitulokset taulukon 16 mukaisesti seitsemään eri virheluokkaan [95]. Jos 

luokittelu tapahtuu oikein, taajuusvirheen korjauksen jälkeen signaaliin jäävä 

taajuusvirhe on enimmillään 400 Hz (3,5 % symbolinopeudesta). Jos luokittelu 

tehdään virheellisesti viereiseen luokkaan, signaaliin jäävä taajuusvirhe on tällöin 

enimmillään noin 1120 Hz (10 % symbolinopeudesta). Kun virheellinen luokittelu 

tehdään kahden, kolmen, neljän, viiden tai kuuden luokan päähän, vastaavat luvut 

ovat 1840 Hz (16 %), 2560 Hz (22 %), 3260 Hz (28 %), 3960 Hz (34 %) ja 4660 Hz 

(40 %). 

Taulukossa 17 on esitetty estimointialgoritmin tekemä luokittelu signaali-

häiriösuhteen funktiona 4800 hyppyaikavälin ajalta [96, 96]. Kun asetettu 

taajuusvirhe on 600 Hz ja signaali-häiriösuhde 17 dB, taajuusvirheen 

estimointialgoritmi onnistuu luokittelemaan taajuusvirheen oikeaan virheluokkaan 

99,9 %:n varmuudella. Muilla käytetyillä signaali-häiriösuhteen arvoilla vastaavat 

prosentit ovat 98,9 %, 95,0 %, 83,3 % ja 62,6 %. 
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Taulukko 16. Taajuuskorjauksen suuruus estimoidun taajuusvirheen funktiona (tiedot 

lähteestä [96], julkaistu puolustusvoimien luvalla [121]). 

Estimoitu taajuusvirhe [kHz] Virheluokka Taajuuskorjauksen suuruus [kHz] 

1,8 … 2,5 

1,1 … 1,8 

0,4 … 1,1 

-0,4 … 0,4 

-1,1 … -0,4 

-1,8 … -1,1 

-2,5 … -1,8 

-3 

-2 

-1 

0 

1 

2 

3 

-2,16 

-1,44 

-0,72 

0 

0,72 

1,44 

2,16 

Taulukko 17. Taajuusvirheen estimointialgoritmin tekemät luokittelupäätökset (tiedot 

lähteestä [96], julkaistu puolustusvoimien luvalla [121]). 

Ebkan/Nj 

[dB] 

Virheluokka taajuusvirheellä 600 Hz 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

17 0 0 4796 4 0 0 0 

14 0 14 4748 38 0 0 0 

11 0 153 4562 85 0 0 0 

8 0 396 3997 407 0 0 0 

5 4 552 3004 1110 123 7 0 

 Virheluokka taajuusvirheellä -1500 Hz  

 -3 -2 -1 0 1 2 3 

17 0 0 0 0 8 4792 0 

14 0 0 0 0 97 4698 5 

11 0 0 0 1 500 4276 23 

8 0 0 0 62 1349 3319 68 

5 1 19 91 579 2054 1985 71 

Taajuusvirheen ollessa -1500 Hz vastaavat prosentit ovat 99,8 %, 97,9 %, 89,1 %, 

69,1 % ja 41,4 %. Tulosten perusteella voidaan todeta, että kun signaali-häiriösuhde 

on pieni, taajuusvirheen estimointialgoritmi toimii pienillä taajuusvirheen arvoilla 

paremmin kuin suurilla taajuusvirheen arvoilla. Tämä johtuu siitä, että suurilla 

taajuusvirheillä peräkkäisten symbolien välinen modulaatiosta riippumaton vaihe-

ero saattaa kasvaa häiriön vaikutuksesta suuremmaksi kuin ±90º, jolloin 

estimointialgoritmi tulkitsee vaihemuutoksen johtuneen datamodulaatiosta ja antaa 

estimointitulokseksi täysin väärän suuntaisen estimaatin. Väärän suuntainen 

estimaatti puolestaan biasoi yhtälön (40) tulosta, mikä näkyy myös mittausarvoissa. 
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Esimerkiksi taajuusvirheen arvolla -1 500 Hz ja signaali-häiriösuhteella 5 dB 

algoritmi estimoi taajuusvirheen itseisarvon mieluummin todellista pienemmäksi 

kuin suuremmaksi. 

Yhteenveto demonstraatiosta 

Demonstroidun SIHTI-järjestelmän suorituskyky signaali-häiriösuhteella 3–11 dB 

kanavabittiä kohden oli datansiirron osalta likimain teorian mukainen. Suurilla 

signaali-häiriösuhteilla siirtovirheiden lukumäärä jäi mittausten rajallisuuden 

vuoksi liian pieneksi, joten luotettavaa arviota suorituskyvystä ei voida tehdä. [96] 

Seurantahäirinnällä, jossa häirittiin jokaisen hyppyaikavälin enintään neljää 

viimeistä databittiä, ei ollut vaikutusta sanomavirhesuhteeseen niiden sanomien 

osalta, joihin pystyttiin synkronoitumaan. Lomittelun, kanavantilainformaation ja 

kanavakoodauksen avulla voitiin korjata kaikki kanavassa syntyneet siirtovirheet, 

joten virheellisesti ilmaistuja sanomia ei syntynyt. Kun kanavassa syntyneiden 

siirtovirheiden perusteella laskettiin bittipositioittain kanavabittivirhesuhteet, 

niiden voitiin todeta noudattavan erittäin hyvin teoreettisia arvoja. Tämä indikoi 

ilmaisimien toimivan moitteettomasti ja implementointihäviön olevan hyvin pieni. 

[96] 

Seurantahäirintä paljasti myös erinomaisesti synkronoinnin eri kynnysten 

merkityksen. Jos Barker-koodin ilmaisussa käytettävä kynnys Th3 asetetaan siten, 

että se sallii vain yhden virheen edellä mainitussa koodissa, kahden tai useamman 

peräkkäisen databitin seurantahäirintä aiheuttaa merkittävää sanomien 

menettämistä. Neljän bitin seurantahäirinnällä menetetään jo reilusti yli puolet 

sanomista. Toisaalta on todettava se, että jos kynnys asetetaan liian alas, siitä seuraa 

vääriä synkronoitumisia. [96] 

Osakaistahäirinnässä, jossa häirittiin noin 14 %:a koko tiedonsiirtokaistasta, 

synkronoitumistodennäköisyys oli lähes sitä, mitä sen teoreettisesti tulee ollakin. 

Niiden sanomien osalta, joihin pystyttiin synkronoitumaan, mitatut 

kanavabittivirhesuhteet suhteutettuna häirintäsuhteella  vastasivat hyvin 

teoreettista tulosta. Kun järjestelmän suorituskykyä verrataan seurantahäirinnässä 

ja osakaistahäirinnässä, järjestelmän voidaan todeta selviävän paremmin 

seurantahäirinnässä siitäkin huolimatta, että sanomissa on seurantahäirinnässä 

keskimäärin puolitoista kertaa enemmän virheitä. Tämä johtuu siitä, että 

järjestelmän lomittelu on suunniteltu erityisesti seurantahäirintää silmällä pitäen. 

Osakaistahäirinnässä usean peräkkäisen hyppytaajuuden sattuessa häiritylle 
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kaistalle vastalomittelijan lähtöön voi syntyä sellainen virheryöppy, josta 

virheenkorjaus ei enää selviä. [96] 

Pyyhkäisyhäirinnällä, jossa häirintäsignaalina oli pyyhkäisevä kantoaalto, 

jonka pyyhkäisynopeus oli noin 0,8–2,4 MHz/Thop taajuuskaistalla 227–373 MHz 

ja jolla Ebkan/Nj oli -10 dB, ei todettu olevan juurikaan vaikutusta järjestelmän 

suorituskykyyn. [96] 

Järjestelmän suorituskyky kiinteässä kaksitiekanavassa, jossa etenemisteiden 

välinen kulkuaikaviive-ero on enemmän kuin Tc, on samaa luokkaa kuin AWGN-

kanavassa signaali-kohinasuhteen ollessa hyvä. Kun signaali-kohinasuhde 

kanavabittiä kohden jää alle 9 dB:n ja viivästyneen komponentin taso suhteessa 

suoraan edenneeseen komponenttiin on vähintään -2 dB, menetettyjen sanomien 

lukumäärä samoin kuin vastaanotettujen sanomien kanavabittivirheiden lukumäärä 

kasvaa merkittävästi. Kanavakoodaus pystyy tässäkin tapauksessa korjaamaan 

syntyneet kanavavirheet niiden sanomien osalta, joihin pystytään synkronoitumaan. 

Barker-koodin bitit ovat sen sijaan kanavakoodaamattomia, minkä seurauksena 

Barker-koodin biteissä on liian paljon virheitä koodin onnistuneen ilmaisun 

kannalta. [96]  

Mittauksissa saatujen tulosten perusteella voitiin todeta, että demonstroitu 

järjestelmä toimii moitteettomasti eikä merkittäviä implementointihäviöitä ole. 

Bittipositioittain lasketut bittivirheet indikoivat, että hyppyaikavälin ensimmäisten 

bittien ilmaisu ei onnistu yhtä luotettavasti kuin hyppyaikavälin muiden bittien 

ilmaisu. Syy kyseiseen ilmiöön löytyi demonstroitavan järjestelmän oletettua 

pidemmästä taajuudenvaihtoajasta ja oskillaattoreiden asettumisajasta. Lopullista 

järjestelmää toteutettaessa taajuudenvaihtoon on varattava hieman enemmän aikaa 

esimerkiksi siten, että hyppyaikavälin 16 kanavabittiaikaväliä korvataan 17 

bittiaikavälillä ja niistä kolme viimeistä käytetään taajuudenvaihtoon. [96] 

5.2 SIHTI-koejärjestelmän suorituskyky lentotesteissä 

Alkuperäinen suunnitelma SIHTI-koejärjestelmän suorituskykymittausten suhteen 

oli se, että koejärjestelmälle tehdään laite- ja algoritmitestauksen jälkeen kattavat 

suorituskykymittaukset laboratorio-olosuhteissa vaatimusmäärittelyn mukaisissa 

häirintäskenaarioissa ja sen jälkeen lentomittaukset mittauskaluston koko 

huomioon ottaen mahdollisimman nopealla koneella eri lentokorkeuksilla 

rauhanajan toimintaympäristössä. Laitteiston kehitystyössä tapahtuneiden 

viivästymisten ja lentomittauksiin käytettävän lentokaluston varaustilanteen vuoksi 

mittausten suoritusjärjestys jouduttiin kuitenkin muuttamaan päinvastaiseksi. 
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Tässä otettiin tietoinen riski, sillä aina oli olemassa se vaara, että koejärjestelmää 

ei ollut testattu riittävästi eikä se näin ollen toimisi lentomittauksissa kaikilta osin 

niin kuin on oletettu. 

5.2.1 SIHTI-koejärjestelmä 

SIHTI-koejärjestelmä, josta lähdeviitteissä käytetään myös nimitystä 

toiminnallinen prototyyppi, muodostuu ohjelmoitavasta ASM (Airborne SIHTI 

Modem) -kantataajuusmodeemista, FDLA (Finnish Data Link 

Applique) -välitaajuusosasta sekä käytettyjen radioiden RF-osista (kuva 42) [97]. 

Osa kantataajuusmodeemin piirikorteista ja välitaajuusosa ovat nähtävissä 

lähteessä [98]. 

 

Kuva 42. SIHTI-koejärjestelmän lohkokaavio ([97], © Ilmavoimat, julkaistu 

puolustusvoimien luvalla [121]). 

Demonstraatiovaiheessa saatujen tulosten sekä eräiden teknisten seikkojen vuoksi 

koejärjestelmään tehtiin taulukossa 18 esitetyt muutokset suhteessa määriteltyyn 

SIHTI-järjestelmään. DS-signaalin modulaatiomenetelmä vaihdettiin BPSK-

modulaatiosta MSK-modulaatioon, koska MSK-moduloidun signaalin 
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tehospektrin pääkeila on kapeampi ja sivukeilataso matalampi. Tästä on 

monenlaista etua: kanavaväliä voidaan pienentää, naapurikanavalle vuotava teho 

pienenee ja MSK-moduloitu signaali säilyttää kaistarajoitettuna paremmin 

vakioverhokäyräisyytensä [41, 48]. Kun tehdyt muutokset ja SIHTI-järjestelmän 

toimintaympäristö otetaan huomioon, ilmaistavalle signaalille saadaan taulukossa 

19 esitetyt signaali-kohina- ja signaali-häiriösuhdearvot kanavabittiä kohden 

häirityllä taajuuskaistalla [99]. Taulukossa 20 on puolestaan esitetty 

toimintaympäristön mukainen signaali-häiriösuhde kanavabittiä kohden yhdessä 

MER-vaatimuksen edellyttämän signaali-häiriösuhdearvon kanssa. 

Taulukko 18. Määritellyn SIHTI-järjestelmän ja koejärjestelmän väliset erot (tiedot 

lähteistä [53, 97], julkaistu puolustusvoimien luvalla [121]). 

Ominaisuus Määritelty SIHTI-järjestelmä Koejärjestelmä 

Taajuudenvaihtoon varattuja kanavabittiaikavälejä 2 3 

Kanavabittiaikavälien lukumäärä/hyppyaikaväli 16 17 

Kanavabittinopeus Rbkan [kbit/s] 14,4 14,764 

Hyppynopeus [hyppyä/s] 900 868 

Chippinopeus Rc [Mchip/s] 1,8288 1,875 

DS-signaalin modulaatiomenetelmä BPSK MSK  

Alikaistojen kanavaväli [MHz] Valinnainen – oletusarvo 1,75 1,5 

Alikaistojen lukumäärä Ka 100 115 

Taulukko 19. SIHTI-koejärjestelmän signaali-kohinasuhde tai signaali-häiriösuhde 

kanavabittiä kohden häirityllä alikanavalla toimintaympäristössä. 

Toimintaympäristö Ebkan/N0 tai Ebkan/Nj [dB] 

AWGN-kanava: PT = 15 W, dL = 300 km, NF = 10 dB 32 

Sulkuhäirintä: PT = 15 W, dL = 150 km, PJ = 2 kW, dJ = 50 km,  = 1 10 

Osakaistahäirintä: PT = 15 W, dL = 150 km, PJ = 2 kW, dJ = 50 km,  = 0,3 5 

Osakaistahäirintä: PT = 15 W, dL = 150 km, PJ = 2 kW, dJ = 50 km,  = 0,1 0 

Seurantahäirintä: PT = 15 W, dL = 150 km, PJ = 2 kW, dJ = 50 km,  = 1/115 -10 

Kantoaaltohäirintä: PT = 15 W, dL = 150 km, PJ = 2 kW, dJ = 50 km,  = q/115  10 + 10  log10() 
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Taulukko 20. Toimintaympäristön mukainen ja MER-suorituskykyvaatimuksen 

edellyttämä signaali-häiriösuhde kanavabittiä kohden häirityllä kaistalla. 

Toimintaympäristö 

Ebkan/N0, 

Ebkan/Nj [dB]1 

MER-suorituskykyvaatimuksen edellyttämät 

arvot häirityllä kaistalla 

MER2     BER3 Eb/Nj
4 Ebkan/Nj

5 ChBER6 

AWGN-kanava 32 10-3 510-6 6 1 1,410-1 

Sulkuhäirintä 10 10-2 510-5 5 0 1,810-1 

Osakaistahäirintä  10-2     

 = 0,3 5  1,710-4 4 -1 2,310-1 

 = 0,1 0  510-4 3 -2 2,710-1 

Seurantahäirintä -10 10-2 510-5 - - 1,810-1 

Kantoaaltohäirintä 10 + 10  log10() 10-2 510-5 - - 1,810-1 

1 Signaali-häiriösuhde häirityllä kaistalla 2 Vaatimusmäärittely [30] 
3 Yhtälöt (4) ja (14) 4 Huomioitu koodausvahvistus 
5 Databitin ja kanavabitin energioiden suhde on noin 5 dB 6 DBPSK-modulaatio 

5.2.2 Mittausjärjestelyt 

SIHTI-koejärjestelmälle tehdyissä lentomittauksissa, jotka on määritelty lähteissä 

[100, 101], mitattiin tukiasema-lentokoneyhteysvälin suorituskykyä 

lentokorkeuden, etäisyyden ja lentokoneen nopeuden funktiona. Hallissa, Jämsän 

kaupungissa sijaitsevan tukiaseman EIRP-lähetysteho oli noin 11,5 W ja 

antennikorkeus noin 45 metriä [102, 103]. Lentokone, johon vastaanotin 

asennettiin, oli kuvassa 43 esitetty Learjet 35 -suihkukone [104]. Sen antennin 

keskimääräinen vahvistus oli 0 dBi:tä [100]. Taajuusalue, jolla mittaukset tehtiin, 

oli 243,5–308 MHz. 

5.2.3 Lentomittaukset ja mittaustulosten analyysi 

SIHTI-koejärjestelmälle tehdyt lentomittaukset on määritelty lähteissä [100, 101]. 

Lentomittausten mittaustulokset on analysoitu ja raportoitu lähteissä [102, 105, 

106]. 

Lentomittauksissa, joita tehtiin kaikkiaan neljä, koejärjestelmä parametrisoitiin 

seuraavasti: 

– Lentojen 1–3 jokaisessa sanomassa käytettiin samaa taajuushyppysekvenssiä. 

Taajuudet oli valittu taajuusalueelta 247–304,5 MHz. Lennolla 4 käytettiin 

kiinteää 304,5 MHz:n taajuutta. 

– Alikaistojen kanavaväliksi asetettiin 2,5 MHz. 
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– Taajuusvirheenkorjauksen kytkeytymisrajana käytettiin 650 Hz:ä. 

– Symboliajastuksen säätöväli oli 6 hyppyaikaväliä.  

– Vastaanottimen aikasäädön kynnysarvona käytettiin 250 s:a. 

 

Kuva 43. Ilmavoimien Learjet 35 -suihkukone ([104], © Ilmavoimat, julkaistu 

puolustusvoimien luvalla [121]). 

Eri lennoilta kerätty mittausdata käsitti muun muassa seuraavaa mittaustietoa: 

– kanavabittivirheiden lukumäärä vastaanotetuissa sanomissa 

– vastaanotetun signaalin voimakkuus taajuudella fx 

– kanavabittivirheiden jakautuminen eri bittipositioille hyppyaikavälin sisällä 

– bittivirheiden lukumäärä/sanoma linkkivälin pituuden funktiona 

– alikanavan häiriötaso ennen DS-etsintää 

– DS-etsinnän onnistuminen/epäonnistuminen taajuuksilla f1 ja fv 

– DS-etsinnän onnistumishetki kanavabittiaikavälin tarkkuudella suhteessa 

vastaanottimen TDMA-aikavälikelloon 

– DS-etsinnän onnistumishetki näytevälin tarkkuudella suhteessa 

vastaanottimen kanavabittiaikavälikelloon 

– RSSI-signaalin perusteella laskettu informaatiosignaalin taso A/D-muuntimen 

tulossa taajuuksilla fx ja fy 

– FH-synkronoinnin onnistumishetki kanavabittiaikavälin tarkkuudella 

suhteessa vastaanottimen TDMA-aikavälikelloon 

– vastaanottimen mittaama keskimääräinen taajuusvirhe koko lennon ajalta 

– vastaanottimen mittaama lähettimen ja vastaanottimen välinen aikaero 

– radiokanavan vaimennus etäisyyden funktiona. 
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Seuraavaksi tarkastellaan yksityiskohtaisesti lentoon 1 liittyviä mittaustuloksia. 

Lennoista 2–4 esitetään vain keskeiset tulokset ja mahdolliset poikkeamat 

suhteessa lennon 1 tuloksiin. 

Lento 1 

Lennon 1 suunniteltu ja toteutunut reitti on esitetty kuvassa 44. Lennon tavoitteena 

oli selvittää, saavutetaanko järjestelmällä haluttu suorituskyky (MER = 10-3) 

vapaassa tilassa linkkivälin pituuden ollessa vähintään 300 km. 

Mittausgeometriaa ”kutistettiin” vastaanottimen tuloon laitetulla 31 dB:n 

vaimentimella, jolloin tavoitteena ollut 300km:n linkkiväli kutistui 8,5 km:n 

pituiseksi linkkiväliksi, kun lentokorkeutena käytettiin 3000 metriä. 

Taulukossa 21 on esitetty osa lennon 1 mittaustuloksista numeerisessa 

muodossa. Kun lähetetyistä sanomista ja virheettömiksi tulkituista sanomista 

lasketaan MER-arvo, niin tulokseksi saadaan arvo 0,27, joka jää selvästi 

tavoitearvosta. Saatua tulosta vääristää huomattavasti se, että lento ulottui aina 160 

km etäisyydelle asti, joka vastaa ilman 31 dB lisävaimennusta yli 5 000 km 

etäisyyttä, ja suurin osa sanomista on vastaanotettu ja pyritty ilmaisemaan yli 8,5 

km etäisyydellä. Näin ollen tuloksesta ei voi päätellä täyttääkö SIHTI-

koejärjestelmä asetettua MER-vaatimusta häiriöttömässä tilanteessa. 

Kuvassa 45 mittaustulokset on esitetty graafisessa muodossa tukiaseman ja 

lentokoneen välisen etäisyyden funktiona. Kuvasta voidaan havaita, että lähes 

kaikki sanomat on kyetty ilmaisemaan 60 km:n etäisyydelle saakka ja joitakin 

sanomia jopa 160 km:n etäisyydelle saakka. Muutaman kilometrin etäisyydellä on 

menetetty joitain sanomia epäonnistuneen synkronoinnin vuoksi. Lentogeometrian 

tarkastelun perusteella todennäköisin syy synkronoinnin epäonnistumiseen on ollut 

se, että lentokoneen runko on varjostanut tukiasema-antennin ja lentokoneantennin 

välistä yhteysväliä pahimmalla mahdollisella tavalla aiheuttaen suuren 

vaimennuksen. Graafisessa muodossa esitetyn tuloksen perusteella voidaan todeta, 

että SIHTI-koejärjestelmä täyttää asetetun MER-vaatimuksen häiriöttömässä 

tilassa. Parhaimmillaan linkin pituus voisi olla vapaassa tilassa yli 5 000 km, mikä 

indikoi, että vastaanottimen herkkyys olisi jopa -116 dBm. 
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Kuva 44. Lennon 1 suunniteltu ja toteutunut reitti sekä ”kuuluvuusalueet” (muokattu 

lähteestä [102], © Ilmavoimat, julkaistu puolustusvoimien luvalla [121]). 

Taulukko 21. Lennon 1 mittaustulokset (tulokset lähteistä [105, 106], julkaistu 

puolustusvoimien luvalla [121]). 

Kaikki lähetetyt sanomat   8226 kpl 

Onnistuneet DS-synkronoitumiset f1: 6095 kpl f1  fv 6126 kpl 

 fv: 3659 kpl   

Onnistuneet FH-synkronoitumiset fx: 5835 kpl fx  fy 6035 kpl 

 fy: 5884 kpl   

Vastaanotetut sanomat   6028 kpl 

Virheettömiksi tulkitut sanomat  FCS=1 6021 kpl 
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Kuva 45. Sanoman vastaanoton onnistuminen lennolla 1 vastaanottimen etäisyyden 

funktiona ([102], © Ilmavoimat, julkaistu puolustusvoimien luvalla [121]).  

Kuvassa 46 on esitetty lennon 1 kanavabittivirheet ja sanoman bittivirheet 

linkkivälin pituuden funktiona niiden sanomien osalta, joihin on pystytty 

synkronoitumaan. Kuvista voidaan havaita, että kanavakoodaus pystyy korjaamaan 

lähes kaikki kanavabittivirheet. Muutamaan sanomaan on jäänyt virheenkorjauksen 

jälkeen lähes sata virhettä, mikä indikoi siitä, että vastaanotin on synkronoitunut 

sanomaan väärin. Asia vahvistuu kuvasta 47, jossa on esitetty, kuinka monennessa 

vastaanottimen TDMA-aikavälin kanavabittiaikavälissä vastaanotin on tehnyt 

päätöksen FH-synkronoinnista. Ensimmäisessä punaisella rengastetussa kohdassa 

FH-synkronointi taajuudella fx on tapahtunut useita kanavabittiaikavälejä liian 

myöhään, jolloin taajuudella fy tehty varmennus epäonnistuu myös. Jälkimmäisessä 

punaisella rengastetussa kohdassa FH-synkronointi taajuudella fx on tapahtunut 

useita kanavabittiaikavälejä liian aikaisin ja taajuudella fy tehty varmennus liian 

myöhään. 

Kuvasta 47 nähdään myös, miten FH-synkronoitumisen ajankohta muuttuu 

porrasmaisesti linkin pituuden muuttuessa. Kun kone loittonee tai lähestyy 

tukiasemaa riittävän kauan, vastaanotin säätää omaa aikaansa. Tämä näkyy noin 

kolmen kanavabittiaikavälin suuruisena äkillisenä muutoksena FH-

synkronoitumisen ajankohdassa. 
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Kuva 46. Lennon 1 sanomakohtaiset kanavabittivirheet ja bittivirheet linkkivälin 

pituuden funktiona (muokattu lähteestä [105], © Ilmavoimat, julkaistu puolustusvoimien 

luvalla [121]). 

 

Kuva 47. Lennon 1 sanomakohtainen FH-synkronoitumisen ajanhetki suhteessa 

vastaanottimen TDMA-aikavälikelloon linkkivälin pituuden funktiona ([105], 

© Ilmavoimat, julkaistu puolustusvoimien luvalla [121]). 

Kuvassa 48a on vastaavasti havainnollistettu, miten vastaanottimen symboliajastus 

muuttuu linkkivälin pituuden muuttuessa. Koska yksi näyteväli on noin 133 ns, 40 

m:n muutos linkkivälin pituudessa siirtää symboliajastusta yhden näytevälin 
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jompaankumpaan suuntaan. Kun etenemisviive tai kellojen ryöminnästä johtuva 

aikaero lähettimen ja vastaanottimen välillä muuttuu riittävästi, vastaanottimen 

aikasäädön kynnysarvona käytetty 250 s ylittyy ja vastaanotin säätää omaa 

aikaansa (kuva 48b). Tämä näkyy äkillisenä muutoksena myös 

symboliajastuksessa. 

 

Kuva 48. Lennon 1 sanomakohtainen symboliajastus suhteessa vastaanottimen 

kanavabittiaikavälikelloon (a) ja vastaanottimen näkemä vastaanottimen ja lähettimen 

välinen aikaero ja sen korjaus linkkivälin pituuden funktiona (b) (muokattu lähteestä 

[105], © Ilmavoimat, julkaistu puolustusvoimien luvalla [121]). 

Lento 2 

Lennon 2 tavoitteena oli selvittää järjestelmän suorituskyky matalalla lennettäessä. 

Lentokorkeudeksi valittiin 500 metriä, jolloin geometrinen horisontti on 

tukiasema-antennista katsottuna hivenen yli 100 km:n etäisyydellä ja 

radiohorisontti noin 120 km:ssä. Kuvassa 49 on esitetty, miten sanoman vastaanotto 



 

129 

on onnistunut etäisyyden funktiona. Kuvasta voidaan havaita, että SIHTI- 

järjestelmän toimintasäde ulottuu 500 metrin lentokorkeudella radiohorisonttiin 

asti. 

 

Kuva 49. Sanoman vastaanoton onnistuminen lennolla 2 vastaanottimen etäisyyden 

funktiona ([102], © Ilmavoimat, julkaistu puolustusvoimien luvalla [121]). 

Lento 3 

Lennon 3 tavoitteena oli selvittää, mikä on järjestelmän toimintasäde, kun 

lentokorkeutena on 10 000 metriä. Geometrinen horisontti tukiasema-antennista 

katsottuna on tällöin 380 km:n etäisyydellä ja radiohorisontti 440 km:n etäisyydellä. 

Kuvasta 50 käy ilmi, että SIHTI-järjestelmän toimintasäde 10 000 metrin 

lentokorkeudella ulottuu radiohorisonttiin asti. 
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Kuva 50. Sanoman vastaanoton onnistuminen lennolla 3 vastaanottimen etäisyyden 

funktiona ([102], © Ilmavoimat, julkaistu puolustusvoimien luvalla [121]). 

Lento 4 

Lennolla 4 pyrittiin selvittämään, miten hyvin järjestelmä sietää Doppler-ilmiöstä 

johtuvaa taajuussiirtymää. Lennettäessä kahdeksikon muotoista lentoreittiä 

tukiaseman yläpuolella hyvin matalalla lentokorkeudella ja noin 500 km:n 

tuntinopeudella (kuva 51) taajuussiirtymäksi saadaan enimmillään noin ±150Hz, 

joka on tosin vain noin kahdestoistaosa vaatimusten mukaisesta taajuussiirtymästä. 

Koska mittauksessa on menetetty ainoastaan kolme sanomaa, ±150Hz:n suuruista 

taajuussiirtymää ei voida pitää SIHTI-järjestelmän suorituskykyä heikentävänä 

tekijänä.  
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Kuva 51. Sanoman vastaanoton onnistuminen lennolla 4, kun lentonopeutena on ollut 

500 km/h ([102], © Ilmavoimat, julkaistu puolustusvoimien luvalla [121]). 

5.2.4 Yhteenveto 

SIHTI-koejärjestelmälle tehdyt lentomittaukset osoittivat, että SIHTI-järjestelmä 

toimii rauhanomaisessa toimintaympäristössä moitteettomasti. Järjestelmällä 

saavutettava yhteysväli ylitti selvästi tavoitteeksi asetetun 300 km:n yhteysvälin, 

mikäli vastaanotin oli tukiasemasta katsottuna radiohorisontin yläpuolella. 

Joissakin tilanteissa muutamia sanomia jäi ilmaisematta alle 300 km:n yhteysvälillä. 

Tarkkaa syytä sanomien menettämiselle ei löydetty, mutta lentogeometrioiden 

perusteella voidaan olettaa syyn liittyvän koneen rungon aiheuttamaan 

lisävaimennukseen radiosignaalin etenemistiellä. 

5.3 SIHTI-koejärjestelmän suorituskyky laboratorioympäristössä 

SIHTI-koejärjestelmälle laboratorioympäristössä tehdyt suorituskykymittaukset on 

määritelty lähteessä [107]. Suorituskykymittausten mittaustulokset on puolestaan 

raportoitu lähteessä [97] ja mittaustulosten analyysi lähteessä [99]. Seuraavana 

tarkastellaan koejärjestelmälle tehtyjä suorituskykymittauksia niiltä osin kuin 

tulokset poikkeavat merkittävästi demonstraation ja lentomittausten tuloksista.  

Laboratorioympäristössä tehdyissä suorituskykymittauksissa 

mittausympäristö oli muuten samanlainen kuin se oli demonstroinneissa (kuva 37), 

mutta VALDE-laitteisto sekä sen ja mittauksessa käytetyn radion välissä olevat 

mittalaitteet oli korvattu kuvassa 42 olevan koejärjestelmän kantataajuus- ja IF-
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osalla. Mittauksissa käytetty signaaliteho vastaanottimen antennitulossa oli 

pääsääntöisesti -84 dBm, joka vastaa lentokoneen lähettämän sanoman 

signaalitasoa 150 km:n etäisyydellä. Kohinaluonteisen häiriösignaalin taso 

asetettiin puolestaan kulloisenkin toimintaympäristön edellyttämälle tasolle. 

Tulosten tarkastelussa on tehty signaali-häiriösuhdearvoihin -1 dB:n (≙1,5/1,875) 

korjaus, koska kohinateho on mitattu 1,5 MHz:n kaistanleveydeltä eikä 

chippinopeutta (Rc = 1,875 MHz) vastaavalta kaistanleveydeltä, kuten se yleensä 

mitataan [97, 99]. 

DS-etsinnässä käytettävän ensimmäisen kynnysvertailijan kynnyksen asettelu 

ei noudata täsmälleen yhtälöä (37), vaan sitä on modifioitu muotoon [107] 

 𝑇ℎ1 𝑘 𝑚 𝑘 σ 𝑇ℎ1 . (51) 

Erinäiset koesimuloinnit nimittäin osoittivat, että kynnys Th1 jää häirinnässä liian 

pieneksi, jollei siihen lisätä Th1offset-arvoa. Liian pieni kynnys näkyy väärän 

ilmaisun todennäköisyyden kasvamisena oletettua suuremmaksi. Toisen 

kynnysvertailijan kynnysarvona Th2 on käytetty joko arvoa 7 tai 9. Pienemmän 

arvon käyttäminen parantaa DS-synkronoitumisen todennäköisyyttä, mutta samalla 

lisää vääriä synkronoitumisia sekä FH-ajastuksen aikaepävarmuutta. Suuremmalla 

arvolla järjestelmä käyttäytyy luonnollisesti päinvastoin. 

5.3.1 Suorituskyky sulkuhäirinnässä 

Kuvassa 52 on esitetty SIHTI-koejärjestelmän kokonaissuorituskyky 

sulkuhäirinnässä sanomavirhesuhteella MER mitattuna [97, 99]. 

Kokonaissuorituskyvyllä tarkoitetaan sitä, että vastaanottimen kaikki toiminnot 

ovat mukana ja ne toimivat itsenäisesti. Parametreilla Arssii ja Arssij on vaikutettu 

siihen, onko kanavan tila määritelty välitaajuusosalta saatavan RSSIRX-signaalin 

avulla vaiko kantataajuisten IRX- ja QRX-signaalien avulla. Kun toimintaympäristö 

tarjoaa sulkuhäirinnässä 10 dB signaali-häiriösuhteen kanavabittiä kohden ja sillä 

pitäisi päästä sanomavirhesuhteeseen 10-2 (taulukko 20), koejärjestelmä vaatii 

kyseiseen MER-arvoon 13 dB signaali-häiriösuhteen. Näin ollen SIHTI-

koejärjestelmä ei täytä kyseisillä asetuksilla asetettua vaatimusta. 
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Kuva 52. SIHTI-koejärjestelmän sanomavirhesuhde signaali-häiriösuhteen funktiona 

sulkuhäirinnässä ([97, 99], © Ilmavoimat, julkaistu puolustusvoimien luvalla [121]). 

Kun kuvaan 52 liittyvän mittauksen ilmaistuille sanomille lasketaan 

kanavabittivirhesuhde (ChBER) signaali-häiriösuhteen funktiona, saadaan kuvassa 

53 esitetyt tulokset. Tulokset ovat vain hieman huonompia kuin mitä DBPSK-

modulaation teoreettiset arvot ovat. 10 dB signaali-häiriösuhteen arvolla ChBER 

painuu alle 10-3, joka on merkittävästi pienempi kuin MER-vaatimuksen 

edellyttämä 1,810-1 (taulukko 20). Tämä indikoi siitä, että koejärjestelmän 

puutteellinen suorituskyky sulkuhäirinnässä ei liity datailmaisuun vaan 

synkronointiin. 

Taulukossa 22 on esitetty, mikä on ilmaistujen sanomien keskimääräinen 

kanavabittivirheiden lukumäärä bittipositioittain. Kussakin bittipositiossa on 

tietyllä signaali-häiriösuhteen arvolla lähes saman verran virheitä, joten yhden 

kanavabittiaikavälin lisääminen taajuudenvaihtoon on poistanut ensimmäisten 

bittipositioiden kohdalta sen taajuuden vaihtoon ja oskillaattoreiden 

stabiloitumiseen liittyvän ongelman, joka ilmeni demonstraatioiden yhteydessä. 
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Kuva 53. SIHTI-koejärjestelmän kanavabittivirhesuhde ilmaistuille sanomille signaali-

häiriösuhteen funktiona sulkuhäirinnässä ([97, 99], © Ilmavoimat, julkaistu 

puolustusvoimien luvalla [121]). 

Taulukko 22. Ilmaistujen sanomien keskimääräinen kanavabittivirheiden lukumäärä 

bittipositioittain sulkuhäirinnässä (tiedot lähteestä [97], julkaistu puolustusvoimien 

luvalla [121]). 

Eb/Nj 

[dB] 

d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 d11 d12 d13 

3 6,439 6,902 6,927 6,171 6,341 5,902 6,537 6,341 6,366 6,317 5,902 6,415 6,049 

5 2,110 2,156 2,218 2,198 2,302 2,240 2,182 2,490 2,114 2,403 2,166 2,244 2,302 

7 0,499 0,489 0,494 0,476 0,537 0,483 0,463 0,555 0,555 0,504 0,476 0,448 0,575 

9 0,056 0,061 0,070 0,071 0,080 0,062 0,078 0,077 0,085 0,088 0,086 0,074 0,074 

11 0,001 0,001 0,004 0,003 0,004 0,000 0,001 0,001 0,001 0,000 0,003 0,001 0,001 

13 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 

Kuvassa 54 on esitetty sanomavirhesuhde sulkuhäirinnässä signaali-häiriösuhteen 

funktiona kolmella eri Th1offset-arvolla. Koska vastaanottimen vahvistus säädetään 

kanavanestimoinnin perusteella ennen sanoman saapumista, häiriösignaalin taso 

verhokäyräilmaisimen lähdössä on kussakin mittauksessa likimain sama. Näin 

ollen sanomasignaali nostaa verhokäyräilmaisimen lähtösignaalin tasoa signaali-

häiriösuhteen parantuessa. Kun Th1offset-arvoksi asetetaan laitteistospesifinen arvo 

2000, pienillä signaali-häiriösuhteen arvoilla kynnys asettuu liian korkealle, jotta 

vastaanotin pystyisi ilmaisemaan taajuuksilla f1 ja fv lähetetyt m-sekvenssit. Tilanne 

parantuu merkittävästi, kun Th1offset-arvoksi asetetaan 100. Tulos on tältä osin 
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looginen. Kun signaali-häiriösuhde kasvaa suureksi, m-sekvenssin sivukeilataso 

kasvaa myös ja tietyssä vaiheessa Th1-kynnys ylittyy jo sivukeilan vaikutuksesta. 

Pienellä Th1offset-arvolla tämä tapahtuu pienemmällä signaali-häiriösuhteen arvolla 

kuin suurella Th1offset-arvolla. Th1offset-arvon muuttuessa sadasta tuhanteen 

suorituskyvyn huononemisen kulminaatiopiste muuttuu vastaavasti 10 dB. Tulos 

on tältäkin osin looginen. Ainoa asia, joka tuloksissa mietityttää, on kahdella 

pienimmällä Th1offset-arvolla saavutettavan hyvän suorituskyvyn alueen kapeus 

signaali-häiriösuhteella tarkasteltuna. Suorituskykymittausten päätyttyä tehdyillä 

lisämittauksilla tällekin asialle löytyi selitys. Signaali-häiriösuhteen kasvaessa 

tiettyä arvoa suuremmaksi vastaanotettu signaali leikkautuu A/D-muuntimien 

tulossa, mikä synnyttää periodisen m-sekvenssin autokorrelaatiofunktioon 

ylimääräisiä sivukeiloja (kuva 55). Mikäli edellä mainittu sivukeila on ajallisesti 

pääkeilan etupuolella ja Th1offset-arvo on pieni, vastaanotin synkronoituu helposti 

kyseiseen sivukeilaan. Koska signaali-häiriösuhde on kyseisen sivukeilan kohdalla 

selvästi pienempi kuin pääkeilan kohdalla, datailmaisun suorituskyky ei voi olla 

sitä luokkaa, mitä se olisi oikein synkronoituneena. 

Yhteenvetona sulkuhäirintämittauksista voidaan todeta, että SIHTI-

koejärjestelmä ei täytä sille asetettuja vaatimuksia, mikäli sanomasignaalin 

dynamiikka vaihtelee merkittävästi. Tähän on löydettävissä kaksi perussyytä. 

Ensinnäkin kynnyksen Th1 asettelu ei ota huomioon sanomasignaalin tuomaa lisää 

verhokäyräsignaalin tasossa, joten voimakkaan sanomasignaalin tapauksessa 

periodisen m-sekvenssin autokorrelaatiofunktion sivukeilat voivat ylittää edellä 

mainitun kynnystason ja aiheuttaa väärän synkronoitumisen. Toiseksi samaisessa 

autokorrelaatiofunktiossa voi olla signaalin leikkautumisesta johtuen ylimääräisiä 

voimakkaita ei-toivottuja sivukeiloja, jotka voivat ylittää edellä mainitun 

kynnystason ja johtaa väärään synkronoitumiseen. Molempiin ongelmiin on 

olemassa ratkaisu, ja niitä tarkastellaan luvussa 6. 
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Kuva 54. Th1offset-arvon vaikutus sanomavirhesuhteeseen sulkuhäirinnässä signaali-

häiriösuhteen funktiona ([97, 99], © Ilmavoimat, julkaistu puolustusvoimien luvalla 

[121]). 

 

Kuva 55. Verhokäyräilmaisimen lähtösignaali, kun vastaanotettu signaali leikkautuu 

A/D-muuntimen tulossa ([97, 99], © Ilmavoimat, julkaistu puolustusvoimien luvalla 

[121]). 
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5.3.2 Suorituskyky osakaistahäirinnässä 

SIHTI-koejärjestelmälle tehdyt osakaistahäirintämittaukset muodostuivat kahdesta 

mittauskokonaisuudesta: synkronointiin liittyvistä suorituskykymittauksista ja 

datailmaisuun liittyvistä suorituskykymittauksista [97, 99]. 

Synkronoinnin suorituskyky 

Synkronoinnin suorituskykymittauksissa synkronointiin käytettäviä taajuuksia 

häirittiin taulukon 23 mukaisesti. Mikäli synkronointiin käytettävä taajuus osui 

häiritylle kaistalle, signaali-häiriösuhde (S/J) DS-signaalin kaistalla oli -22 dB. 

Ensimmäisessä mittauksessa synkronointiin käytettäviä taajuuksia ei häiritty 

lainkaan. Kahden sanoman kohdalla on tapahtunut väärä synkronoituminen, jonka 

seurauksena kummassakin sanomassa on ollut noin sata bittivirhettä. Kolmessa 

sanomassa DS-synkronointi on epäonnistunut täysin ja sanomat on menetetty. 

Koska MER-arvoksi saadaan 0,005, SIHTI-koejärjestelmä ei täytä käytetyillä 

asetuksilla sille asetettua rauhanajan suorituskykyvaatimusta. Suorituskykyvaje 

kulminoituu Th1-kynnyksen asetteluun. Tuloksen luotettavuutta tosin heikentää se, 

että mittauksessa käytettyjen sanomien lukumäärä tuhat sanomaa on aivan liian 

pieni mitattaessa 10-3 suuruisia MER-arvoja. 

Toisessa mittauksessa häirittiin kaikkia synkronointiin käytettäviä taajuuksia. 

Jokaisen sanoman kohdalla DS-synkronointi epäonnistui, joten MER-arvoksi 

saadaan 1. Tulos on yhtenevä kuvassa 54 esitetyn tuloksen kanssa.  

Kolmannessa mittauksessa häirintä kohdistettiin DS- ja FH-etsinnän 

jälkimmäisiin taajuuksiin (fv ja fy) ja neljännessä mittauksessa DS- ja FH-etsinnän 

ensimmäisiin taajuuksiin (f1 ja fx). Kolmannessa mittauksessa vastaanotin teki 17 

väärää synkronoitumista, mistä oli seurauksena 17 sanomavirhettä. MER-arvoksi 

saadaan näin ollen 0,017. Neljännessä mittauksessa DS-synkronointi epäonnistui 

vain yhden sanoman kohdalla, ja MER-arvoksi saadaan 0,001. Kolmas ja neljäs 

mittaus osoittivat, että vastaanotin kykenee noudattamaan kuvissa 28 ja 30 

esitettyjä etsintästrategioita. 

Viides mittaus oli neljännen mittauksen kopio sillä muutoksella, että 

kanavanestimoinnin luokittelukynnys oli asetettu nyt niin korkeaksi, että 

vastaanotin ei tunnistanut taajuutta f1 häirityksi. Näin ollen se yritti tehdä 

täysaikaisen DS-etsinnän häirityllä f1-taajuudella, missä se epäonnistui jokaisen 

sanoman kohdalla. Koska vastaanotin tulkitsee häiriöttömällä f1-taajuudella 
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epäonnistuneen DS-synkronoinnin siten, että mitään sanomaa ei ole lähetetty, 

kaikki tuhat sanomaa menetettiin ja MER-arvoksi saadaan yksi. 

Taulukko 23. Synkronoinnin suorituskyky osakaistahäirinnässä (tiedot lähteistä [97, 99], 

julkaistu puolustusvoimien luvalla [121]). 

 Mittaus 11 Mittaus 21 Mittaus 31 Mittaus 41 Mittaus 51, 2 

f1-taajuus ei-häiritty häiritty ei-häiritty häiritty häiritty 

fv-taajuus ei-häiritty häiritty häiritty ei-häiritty ei-häiritty 

fx-taajuus ei-häiritty häiritty ei-häiritty häiritty häiritty 

fy-taajuus ei-häiritty häiritty häiritty ei-häiritty ei-häiritty 

Sanomavirheet 2 0 17 0 0 

Bittivirheet 203 0 1 462 0 0 

Hyväksytyt sanomat 995 0 983 999 0 

Hylätyt sanomat 2 0 17 0 0 

Epäonnistuneet DS-synkr. 3 1 000 0 1 1 000 

Epäonnistuneet FH-synkr. 0 0 0 0 0 

MER 0,005 1 0,017 0,001 1 

1 Tuhat sanomaa/mittaus. Vastaanottimen parametrit: Th2 = 7, Th3 = 11, Th1offset = 2 000. Häirityllä 

taajuuskaistalla Ebkan/Nj=-1 dB. 
2 Kanavanestimoinnin luokittelukynnys on huomattavasti normaalia korkeampi. 

Yhteenvetona synkronoinnin osalta voidaan todeta seuraavaa. Mittauksessa 

käytetty Ebkan/Nj-arvo -1 dB on yhden desibelin vähemmän kuin mitä signaali-

häiriösuhde on toimintaympäristössä osakaistahäirinnän -arvolla 0,1 (taulukko 

20). Ero ei ole merkittävä. Mikäli FH-koodin satunnaisominaisuudet ovat hyvät, 

todennäköisyys, että molemmat DS-synkronointiin käytettävät taajuudet ovat 

häirittyjä, on 10-2. Mikäli vastaanotin kykenee luotettavaan kanavanestimointiin, 

vastaanotin pystyy tekemään oikean DS-synkronoinnin noin 99 %:n 

todennäköisyydellä. Sama tilanne on myös FH-synkronoinnin kohdalla. 

Kokonaissynkronoinnin todennäköisyys on näin ollen noin 98 % eli hieman alle 

sen, mitä MER-vaatimus minimissään edellyttää. Jos häirintäsuhde  on 0,3, 

keskimäärin kolme kymmenestä taajuushypystä on häirittyjä. Todennäköisyys, että 

molemmat DS-synkronointiin käytettävät taajuudet ovat häirittyjä, on 910-2. 

Tilanne on sama FH-synkronointiin käytettävien taajuuksien kohdalla. 

Häirintäsuhteen  ollessa 0,3 toimintaympäristön mukainen signaali-häiriösuhde 

häirityllä kaistalla kanavabittiä kohden on 4,7 dB. Liitteessä 2 on esitetty, 

millaiseen synkronointi- tai ilmaisutodennäköisyyteen päästään signaali-

kohinasuhteen funktiona, kun parametrina on väärän hälytyksen todennäköisyys ja 

päätöksentekoon integroidaan epäkoherentisti kymmenen pulssia tai bittiä. Vaikka 
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väärän hälytyksen todennäköisyys asetettaisiin niinkin korkeaan arvoon kuin 10-2, 

se ei takaa 99 %:n ilmaisutodennäköisyyttä, jota MER-vaatimus vähintään 

edellyttää. Näin ollen SIHTI-koejärjestelmällä ei voi saavuttaa vaadittua MER-

arvoa 10-2 häirintäsuhteella  = 0,3. 

Datailmaisun suorituskyky 

Taulukossa 24 on esitetty tuloksia mittauksista, joissa synkronointijaksoa ei ole 

häiritty ollenkaan ja datajaksoa on häiritty häirintäsuhteilla  = 0,1 ja  = 0,3. 

Mikäli lähetystaajuus on sattunut häiritylle kaistalle, signaali-häiriösuhde S/J DS-

signaalin kaistalla on ollut -22 tai -32 dB. Mittausasetukset ovat mittausta 1 lukuun 

ottamatta selkeästi tiukemmat kuin mitä toimintaympäristössä voisi olla (Taulukko 

20). 

Taulukon 24 kolmanneksi alimmaisella rivillä on esitetty, millaisia ChBER-

arvoja mittaustuloksiksi on saatu. Kun näitä arvoja verrataan taulukon alimman 

rivin vastaaviin teoreettisiin arvoihin, voidaan todeta, että järjestelmä toimii 

datailmaisun osalta lähes teorian mukaisesti. Kaikissa mittauksissa ChBER-arvo on 

ollut myös pienempi kuin MER-vaatimuksen edellyttämä vähimmäisarvo 0,18. 

Mittauksissa 1–3 kanavakoodaus yhdessä lomittelun kanssa on pystynyt 

korjaamaan siirtovirheitä odotetulla tavalla. Mittauksessa 4, jossa ChBER-arvo on 

selkeästi suurin, vastaavaa tulosta ei ole saavutettu. Tämä johtuu joko siitä, että 

joihinkin sanomiin on kasautunut keskimääräistä enemmän kanavabittivirheitä tai 

sitten virheet ovat kasautuneet vastalomittelun jälkeen kanavadekoodauksen 

kannalta epäedullisesti. 

Yhteenvetona datajaksoon kohdistuvasta osakaistahäirinnästä voidaan todeta, 

että SIHTI-koejärjestelmä täyttää asetetut vaatimukset häirintäsuhteella  = 0,1 ja 

 = 0,3, kun signaali-häiriösuhde pysyy toimintaympäristön mukaisissa rajoissa. 

  



 

140 

Taulukko 24. Datailmaisun suorituskyky osakaistahäirinnässä (tiedot lähteistä [97, 99], 

julkaistu puolustusvoimien luvalla [121]). 

 Mittaus 11 Mittaus 21 Mittaus 31 Mittaus 41 

 0,1 0,3 0,1 0,3 

S/J häirityllä kaistalla [dB] -22 -22 -32 -32 

Ebkan/Nj häirityllä kaistalla [dB] -1 -1 -11 -11 

Kanavabittivirheiden lkm. 18 479 47 319 31 119 86 222 

Bittivirheiden lkm. 0 415 90 2 686 

Sanomavirheet 0 6 1 166 

Virheettömät hyväksytyt sanomat 998 992 998 832 

Virheelliset hyväksytyt sanomat 0 0 0 0 

Hylätyt sanomat 0 6 1 166 

Epäonnistuneet DS-synkronoinnit 2 2 1 2 

Epäonnistuneet FH-synkronoinnit 0 0 0 0 

ChBER 0,030 0,076 0,050 0,138 

MER 0,002 0,008 0,002 0,168 

Pbkan 
2 0,023 0,068 0,046 0,138 

1 Tuhat sanomaa/mittaus. Vastaanottimen parametrit: Th2 = 7, Th3 = 11, Th1offset = 2 000. 

2 Pbkan = 0,5[(1-)e-Ebkan/N0 + e-Ebkan/Nj] 

5.3.3 Suorituskyky seurantahäirinnässä 

Seurantahäirintämittauksissa kohinaluonteinen häirintä kohdistettiin kunkin 

hyppyaikavälin yhdestä viiteen viimeiseen kanavabittiin. Signaali-häiriösuhde S/J 

DS-signaalin kaistalla oli joko -22 tai -32 dB. Vastaava signaali-häiriösuhde 

kanavabittiä kohden oli -1 tai -11 dB. Koska toimintaympäristön mukainen 

Ebkan/Nj-arvo häirityllä kanavalla on -10 dB (taulukko 20), mittaustilanne, jossa 

Ebkan/Nj on ollut -11 dB, vastaa hyvin toimintaympäristön tilannetta. 

Taulukossa 25 on esitetty mittaustulokset ja vastaanottimen asetukset 

mittauksista, joissa koko sanomaa on häiritty seurantahäirinnällä. Koejärjestelmä 

täyttää käytetyillä asetuksilla asetetun MER-vaatimuksen ainoastaan viimeisen 

kanavabitin häirinnässä. DS-synkronointi onnistuu käytännössä vielä kolmen 

viimeisen kanavabitin häirinnässä, mutta ei enää neljän viimeisen kanavabitin 

häirinnässä. Syy DS-synkronoinnin epäonnistumiseen löytyy liian korkeasta 

Th1offset-arvosta suhteessa signaali-häiriösuhteeseen ja liian korkeasta Th2-arvosta 

suhteessa seurantahäirinnän kestoon. FH-synkronointi onnistuu puolestaan 

ainoastaan viimeisen kanavabitin häirinnässä. Th3-kynnyksen saadessa arvon 11 

Barker-sekvenssin ilmaisussa saa olla korkeintaan yksi bittivirhe, jotta FH-
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synkronointi onnistuu. Mittauksissa 1 ja 2 häirintä kohdistuu ainoastaan 

hyppyaikavälin viimeiseen kanavabittiin, joten kyseisen bitin väärä ilmaisu ei ole 

esteenä FH-synkronoinnin onnistumiselle. Kahden tai useamman viimeisen 

kanavabitin häirinnässä FH-synkronointi epäonnistuu jo niin useasti, että asetettu 

MER-vaatimus ei täyty. 

Taulukko 25. Kokonaissuorituskyky seurantahäirinnässä (tiedot lähteistä [97, 99], 

julkaistu puolustusvoimien luvalla [121]). 

Mittaus1 1 2 3 4 5 6 7 8 

Häirittyjen kanavabittien lukumäärä 1 1 2 2 3 3 4 4 

S/J häirityllä kaistalla [dB] -22 -32 -22 -32 -22 -32 -22 -32 

Ebkan/Nj häiritylle kanavabitille [dB] -1 -11 -1 -11 -1 -11 -1 -11 

Virheettömät hyväksytyt sanomat 994 994 954 907 792 515 582 302 

Virheelliset hyväksytyt sanomat 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hylätyt sanomat 2 4 5 3 3 13 1 8 

Epäonnistuneet DS-synkronoinnit 4 2 0 16 10 3 267 215 

Epäonnistuneet FH-synkronoinnit 0 0 41 74 195 469 150 475 

MER 0,006 0,006 0,049 0,093 0,208 0,485 0,418 0,698 

1 Tuhat sanomaa/mittaus. Vastaanottimen parametrit: Th2 = 9, Th3 = 11, Th1offset = 1 000. 

Taulukossa 26 on esitetty tuloksia mittauksista, joissa seurantahäirintä on 

kohdistettu vain datajaksoon. Signaali-häiriösuhde kanavabittiä kohden on ollut 

joko -1 tai -11 dB. Vaikka synkronointijaksoa ei ole häiritty lainkaan, osassa 

mittauksia DS-synkronointi on silti epäonnistunut tai kokonaissynkronointi on 

tapahtunut virheellisesti. Mittauksissa 1–7 ja 9 lomittelu ja kanavakoodaus 

pystyivät korjaamaan kaikkien muiden sanomien paitsi virheellisesti 

synkronoitujen sanomien bittivirheet. Näiden mittausten osalta MER-arvoksi 

saadaan 310-3–810-3. Mittauksissa 8 ja 10 yhteensä kahdenkymmenen 

onnistuneesti synkronoidun sanoman bittivirheet jäivät korjaamatta, joten 

lomittelun ja kanavakoodauksen suorituskyky ei ole täysin riittävä näissä 

tapauksissa. Näiden mittausten osalta MER-arvoksi saadaan 510-3 ja 2,710-2, joista 

ensimmäinen täyttää SIHTI-järjestelmälle asetetut vaatimukset. 

Taulukossa 27 on esitetty vastaavan mittauksen ChBER-arvot bittipositioittain 

1–5 viimeisen kanavabitin seurantahäirinnässä. Koska ensimmäisen häirityn 

kanavabitin ilmaisussa käytettävä referenssibitti on häiriötön, ilmaisua voidaan 

pitää BPSK-ilmaisuna. Seuraavien bittien kohdalla referenssi on aina häiriöllinen 

bitti, joten kyseessä on DBPSK-ilmaisu. Koska teoreettiset arvot kyseisille 
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ilmaisuille ovat taulukon 28 mukaiset, mittaustulosten voidaan todeta korreloivan 

erittäin voimakkaasti teoreettisten arvojen kanssa. 

Taulukko 26. Datailmaisun suorituskyky seurantahäirinnässä (tiedot lähteistä [97, 99], 

julkaistu puolustusvoimien luvalla [121]). 

Mittaus1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Häirittyjen kanavabittien lukumäärä 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 

S/J häirityllä kaistalla [dB] -22 -32 -22 -32 -22 -32 -22 -32 -22 -32 

Ebkan/Nj häiritylle kanavabitille [dB] -1 -11 -1 -11 -1 -11 -1 -11 -1 -11 

Virheettömät hyväksytyt sanomat 995 992 994 992 997 994 995 995 996 973 

Virheelliset hyväksytyt sanomat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hylätyt sanomat 5 4 2 4 3 4 2 2 4 26 

Epäonnistuneet DS-synkronoinnit 0 4 4 4 0 2 3 3 0 1 

Epäonnistuneet FH-synkronoinnit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vääriä synkronoitumisia 5 4 2 4 3 4 2 1 4 7 

MER 0,005 0,008 0,006 0,008 0,003 0,006 0,005 0,005 0,004 0,027 

1 Tuhat sanomaa/mittaus. Vastaanottimen parametrit: Th2 = 9, Th3 = 11, Th1offset = 2 000. 

Taulukko 27. ChBER-arvot bittipositioittain 15 viimeisen kanavabitin seuranta-

häirinnässä (tiedot lähteestä [99], julkaistu puolustusvoimien luvalla [121]). 

Ebkan/Nj 

[dB] 

Häirityt 

kanavabitit 

ChBER 

d9 

ChBER 

d10 

ChBER 

d11 

ChBER 

d12 

ChBER 

d13 

-1 d13     0,104 

-11 d13     0,354 

-1 d12–d13    0,105 0,222 

-11 d12–d13    0,357 0,468 

-1 d11–d13   0,102 0,219 0,221 

-11 d11–d13   0,362 0,465 0,489 

-1 d10–d13  0,103 0,221 0,223 0,222 

-11 d10–d13  0,359 0,465 0,463 0,464 

-1 d9–d13 0,109 0,233 0,232 0,232 0,233 

-11 d9–d13 0,359 0,471 0,468 0,466 0,468 

Taulukko 28. BPSK- ja DBPSK-modulaatiomenetelmien kanavabittivirhe-

todennäköisyydet seurantahäirinnässä kahdella signaali-häirintäsuhteella. 

Ebkan/Nj BPSK DBPSK 

-1 dB 0,104 0,226 

-11 dB 0,345 0,462 
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FH-synkronoinnin onnistumista muilla Th3-arvoilla kuin 11 voidaan arvioida 

taulukon 27 tulosten perusteella. Taulukossa 29 on esitetty, mikä on FH-

synkronoinnin epäonnistumisen todennäköisyys 3–5 viimeisen kanavabitin 

seurantahäirinnässä, kun kynnys Th3 saa arvon 9 tai 7. Jos Th3 saa arvon 7, FH-

synkronointi epäonnistuu, mikäli vähintään neljä Barker-koodin bittiä tulee 

ilmaistua väärin. Todennäköisyys, että neljän viimeisen kanavabitin 

seurantahäirintä synnyttää neljä virheellistä bittiä, on signaali-häiriösuhteella -1dB 

0,001 ja -11 dB 0,036. Todennäköisyys, että viiden viimeisen kanavabitin 

seurantahäirintä synnyttää vähintään neljä virheellistä bittiä, on vastaavilla 

signaali-häiriösuhteen arvoilla 0,006 ja 0,395. 

Taulukko 29. FH-synkronoinnin epäonnistumisen todennäköisyys seurantahäirinnässä 

Th3-kynnyksen arvoilla 9 ja 7 (tiedot lähteestä [99], julkaistu puolustusvoimien luvalla 

[121]). 

Häirityt kanavabitit  

 Th3=9. Todennäköisyys, että häirityistä kanavabiteistä vähintään kolme on 

virheellistä bittiä. 

 Ebkan/Nj [dB] -1 -11 

d11–d13 AB2 1 0,005 0,078 

d10–d13 3AB2(1-B)+(1-A)B3+AB3 0,023 0,225 

d9–d13 6AB2(1-B)2+4(1-A)B3(1-B)+4AB3(1-B)+(1-A)B4+AB4 0,055 0,395 

 

Th3=7. Todennäköisyys, että häirityistä kanavabiteistä vähintään neljä on 

virheellistä bittiä. 

Ebkan/Nj [dB] -1 -11 

d10–d13 AB3 0,001 0,036 

d9–d13 4AB3(1-B)+(1-A)B4+AB4 0,006 0,124 
1 A ja B ovat taulukosta 27 poimittuja BPSK- ja DBPSK-modulaatiomenetelmien kanavabittivirhesuhteita; 

0,105 ja 0,222 tai 0,359 ja 0,465. 

Yhteenvetona koko sanomaan kohdistuvasta seurantahäirinnästä voidaan todeta, 

että kynnysasetuksella Th3 = 11 SIHTI-järjestelmä ei täytä synkronoinnin puolesta 

sille asetettua MER-vaatimusta 10-2 muutoin kuin viimeisen kanavabitin 

häirinnässä. Jos MER-vaatimus halutaan täyttää kahden viimeisen kanavabitin 

häirinnässä, se edellyttää, että Th3-kynnys asetetaan arvoon 9. Kolmen viimeisen 

kanavabitin häirinnässä Th3-kynnyksen tulee olla arvossa 7 ja kyseinen arvo 

melkein täyttää MER-vaatimuksen myös neljän viimeisen kanavabitin häirinnässä. 

Pienen Th3-kynnysarvon osalta on syytä tuoda esille se seikka, että pienet 

kynnysarvot aiheuttavat helposti vääriä synkronoitumisia muissa häirintätilanteissa. 
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5.3.4 Suorituskyky monikäyttöhäiriössä 

SIHTI-koejärjestelmän suorituskyky monikäyttöhäiriössä mitattiin siten, että 

analysoitavan linkin toimintaa häirittiin toisen verkon lähettimellä, jolla oli 

käytössä sama FH-koodi mutta eri DS-koodi kuin analysoitavalla linkillä. 

Verkkojen lähetyshetket ajastettiin yhtäaikaisiksi, joten jokaisella taajuushypyllä 

tapahtui taajuusosuma. Taulukossa 30 on esitetty kyseisen mittauksen 

mittaustuloksia. Tuloksista nähdään, että -10 dB:n S/J-suhteella halutun linkin 

suorituskyky täyttää asetetun MER-vaatimuksen. Saavutettu tulos ei ole kovin hyvä, 

kun sitä vertaa taulukon 19 sulkuhäirintätilanteeseen, jossa esimerkiksi Ebkan/Nj-

arvon ollessa 5 dB saavutetaan MER-arvo 0,005. Osa suorituskykyerosta voidaan 

kuitata sillä, että monikäyttöhäiriötilanteessa kyse on spektriin sovitetusta 

häirinnästä, joka on lähteen [46] mukaan noin 2 dB tehokkaampi kuin saman tehon 

mutta vakiotehotiheyden omaavan häirintäsignaalin. Käytännössä mitatun kaltaista 

monikäyttöhäiriötä SIHTI-järjestelmässä ei esiinny, koska samalla 

maantieteellisellä alueella toimivilla eri verkoilla on eri FH-koodi. 

Taulukko 30. SIHTI-koejärjestelmän suorituskyky monikäyttöhäiriössä (tiedot lähteestä 

[97], julkaistu puolustusvoimien luvalla [121]). 

Signaali-häiriösuhde (S/J) -10 dB -12 dB -14 dB 

Virheettömästi hyväksytyt sanomat 997 977 61 

MER 1 0,003 0,023 0,939 

1 1 000 sanomaa/mittaus, Th1offset = 2 000, Th2 = 9 

5.3.5 Muut suorituskykymittaukset 

Taajuusvirheen vaikutus suorituskykyyn 

SIHTI-järjestelmässä vastaanottimen viritystaajuuden ja vastaanotetun signaalin 

välinen taajuusero f voi olla hetkellisesti jopa 2 560 Hz. Taajuusero johtuu 

SIHTI-järjestelmässä käytettävien peruskellojen epätarkkuudesta ja sanoman 

aikaisen tiedonsiirtogeometrian muutoksen aiheuttamasta taajuussiirtymästä.  

Taulukossa 31 on esitetty synkronointiin liittyviä mittaustuloksia, kun 

synkronointijaksoa on häiritty toimintaympäristöä voimakkaammalla 

sulkuhäirinnällä [97, 99]. Tuloksista voidaan havaita, että epäonnistuneiden DS-

synkronoitumisten ja FH-synkronoitumisten määrä kasvaa, kun taajuusvirheen 

itseisarvo kasvaa. Syy edellä mainittuun on se, että sanoman synkronointiosaan ei 
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kohdisteta taajuusvirheen korjausta (FFFEC) lainkaan. Taajuusvirhe pienentää 

kanavabitin energiaa spektrin koostamisessa (MF) kertoimella sinc2(fTbkan) ja 

Barker-koodin differentiaalisessa ilmaisussa kertoimella cos2(fTbkan). 

Ensimmäisen vaikutus 2560 Hz:n suuruisella taajuusvirheellä on noin -0,5dB ja 

jälkimmäisen vaikutus simulointien perusteella noin -8 dB. Koska taajuusvirheen 

vaikutus on huomattavasti suurempi Barker-koodin ilmaisuun kuin DS-signaalin 

koostamiseen ja FH-synkronoinnin kynnysarvo Th3 on suuri, epäonnistuneiden 

FH-synkronoitumisten lukumäärä kasvaa merkittävästi suuremmaksi kuin 

epäonnistuneiden DS-synkronoitumisten lukumäärä. Mikäli kynnysarvo Th3 

pienennetään arvoon 9 ja Ebkan/Nj-arvona käytetään toimintaympäristön mukaista 

10 dB:ä, taajuusvirhe ei ole esteenä MER-vaatimuksen edellyttämään 

synkronoitumistodennäköisyyteen. Edellisen lisäksi on syytä tuoda esille myös se, 

että maksimaalinen taajuusvirhe Barker-koodien lähetystaajuuksilla edellyttää 

seuraavia asioita: koneet lentävät suurinta mahdollista nopeutta joko toisiaan 

vastaan tai toisistaan poispäin, lähetystaajuudet ovat järjestelmälle varatun 

taajuusalueen yläpäässä ja radioiden taajuusvirheet ovat vastakkaissuuntaiset.  

Taulukko 31. Taajuusvirheen vaikutus vastaanottimen synkronoitumiseen (tiedot 

lähteistä [97, 99], julkaistu puolustusvoimien luvalla [121]). 

Taajuusvirhe [Hz] 1 2 070…2 185 805…920 -345…-460 -1 610…-1 725 

Hylätyt sanomat 4 1 0 3 

Epäonnistuneet DS-synkronoinnit 107 4 9 45 

Epäonnistuneet FH-synkronoinnit 232 10 10 106 

Vääriä synkronoitumisia 4 1 0 3 

1 1 000 sanomaa/mittaus, Ebkan/Ej = 5 dB, Th1offset = 1 000,Th2 = 9, Th3 = 11, AGC-toiminto estetty 

Taulukoissa 32 ja 33 on esitetty datailmaisuun liittyviä mittaustuloksia, kun 

datajaksoa on häiritty voimakkaammalla sulkuhäirinnällä kuin mitä 

toimintaympäristölle on määritelty. Mittauksilla on pyritty selvittämään 

taajuusvirheen korjauksen vaikutusta datailmaisun suorituskykyyn. Taulukon 32 

tuloksista käy ilmi, että taajuusvirheen ollessa suuri taajuusvirheen korjaus 

parantaa suorituskyvyn samalle tasolle kuin mitä se on pienen taajuusvirheen 

tapauksessa. Taulukon 33 mittaustulokset puolestaan osoittavat, että 2 kHz:n 

suuruinen taajuusvirhe ei ole MER-vaatimuksen este, mikäli signaali-häiriösuhde 

kanavabittiä kohden on vähintään 5 dB. 
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Taulukko 32. Taajuusvirheen korjauksen vaikutus SIHTI-koejärjestelmän datailmaisuun 

(tiedot lähteistä [97, 99], julkaistu puolustusvoimien luvalla [121]). 

Taajuusvirhe [Hz] 2 070…2 185  -345…-460 

AFC-toiminto Pois päältä Päällä Pois päältä Päällä 

MER 1 0,016 0,005 0,001 0,004 

Epäonnistuneet DS-synkronoinnit 0 4 0 0 

Epäonnistuneet FH-synkronoinnit 0 0 0 0 

Vääriä synkronoitumisia 3 1 1 4 

Kanavabittivirheiden lkm. 82 568 24 245 14 854 19 438 

ChBER 0,132 0,039 0,024 0,031 

Sanomavirheet 16 1 1 4 

Hylätyt sanomat 16 1 1 4 

1 1000 sanomaa/mittaus, Ebkan/Ej = 5 dB, Th1offset = 2000,Th2 = 9, Th3 = 11, AGC-toiminto estetty 

Taulukko 33. Vakio taajuusvirheen vaikutus SIHTI-koejärjestelmän datailmaisuun 

signaali-häiriösuhteen funktiona (tiedot lähteistä [97, 99], julkaistu puolustusvoimien 

luvalla [121]). 

Ebkan/Nj [dB] 3 5 7 9 

MER 1 0,149 0,005 0,008 0,004 

Epäonnistuneet DS-synkronoinnit 0 4 3 0 

Epäonnistuneet FH-synkronoinnit 0 0 0 0 

Vääriä synkronoitumisia 7 1 5 4 

Kanavabittivirheiden lkm. 77 177 24 245 3 750 240 

ChBER 0,124 0,039 0,006 0 

Sanomavirheet 149 1 5 4 

Hylätyt sanomat 149 1 5 4 

1 1 000 sanomaa/mittaus, f = 2 070…2185Hz, Th1offset = 2 000,Th2 = 9, Th3 = 11, AGC-toiminto estetty 

Yhteenvetona taajuusvirheen vaikutuksesta SIHTI-järjestelmään voidaan todeta, 

että taajuusvirhe heikentää vastaanottimen synkronoinnin suorituskykyä jonkin 

verran. Syy heikennykseen on siinä, että AFC-toiminto ei korjaa taajuusvirhettä 

synkronoitumisvaiheessa, mikä pienentää kanavabitin energiaa. Taajuusvirheen 

vaikutus datanilmaisuun jää vähäiseksi, koska AFC-toiminto pystyy 

kompensoimaan taajuusvirheen riittävän hyvin. Mittausten perusteella SIHTI-

koejärjestelmä täyttää asetetun MER-vaatimuksen taajuusvirheen tapauksessa, 

mikäli signaali-häiriösuhde on toimintaympäristön mukainen tai sitä parempi. 
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Sanoman saapumisajan vaikutus suorituskykyyn 

SIHTI-verkon jäsenen katsotaan olevan liittyneenä verkkoon, kun jäsenen kello 

poikkeaa enimmillään 0,5 sekuntia verkon ajasta. Verkkoon liittyneen jäsenen 

tulee kyetä vastaanottamaan sanomia, jotka saapuvat vastaanottimelle 1 ms ennen 

vastaanottajan aikavälikelloa tai 2 ms sen jälkeen. SIHTI-koejärjestelmälle 

tehdyillä mittauksilla osoitettiin, että kun lähettimen aikaa edistettiin aina 1,6 ms 

vastaanottimen ajan edelle, vastaanotin pystyi vastaanottamaan sanomat. Kun 

lähettimen aikaa vastaavasti viivästettiin 2,4 ms, sanomien vastaanotto onnistui 

niin ikään. Edellä mainittujen tulosten perusteella SIHTI-koejärjestelmä toimii 

määriteltyjen aikavirheitten ja etenemisviipeiden puitteissa. 

Vastaanottimen herkkyys 

Lentomittausten tuloksia analysoitaessa todettiin, että vastaanottimen herkkyys 

AWGN-kanavassa voisi olla jopa -116 dBm. Kun SIHTI-koejärjestelmän 

kanavabittinopeus on 14,764 kbit/s ja vastaanottimen kohinaluku 10 dB, edellä 

mainittu herkkyys muutettuna signaali-kohinasuhteeksi kanavabittiä kohden antaa 

tulokseksi 6 dB [-116-(-174+42+10)], joka on viisi desibeliä enemmän kuin mitä 

MER-vaatimus 10-3 edellyttää (taulukko 20). Näin ollen implementointihäviöt ovat 

5 dB, joka on 2 dB enemmän kuin mitä vaatimusmäärittelyn analysoinnissa on 

arvioitu. Herkkyyden varmentamiseksi SIHTI-vastaanottimelle tehtiin 

herkkyysmittauksia vastaanottimen eri asetuksilla. Osa näiden mittausten 

tuloksista on esitetty taulukossa 34. Mittauksissa 1, 4 ja 5, joissa signaalitaso 

vastaanottimen antenniliittimessä oli -122, -116 ja -110 dBm, yli neljäsosa 

sanomista menetettiin epäonnistuneen DS-synkronoinnin vuoksi. Mittauksessa 6, 

jossa signaalitaso oli -106 dBm, menetettiin sen sijaan vain kolme sanomaa. 

Mittauksen perusteella voidaankin todeta, että vastaanottimen herkkyysraja 

synkronoinnin kannalta on jossain -106 dBm:n tienoilla. Datanilmaisun kannalta 

vastaanottimen herkkyys on noin -116 dBm, sillä kyseisellä signaalitasolla niistä 

sanomista, joihin on kyetty synkronoitumaan, laskettu kanavabittivirhesuhde on 

0,041. Tämä on riittävän pieni arvo, jotta kanavakorjaus pystyy korjaamaan 

siirtovirheet. 

  



 

148 

Taulukko 34. SIHTI-koejärjestelmän vastaanottimen herkkyys (tiedot lähteistä [97, 99], 

julkaistu puolustusvoimien luvalla [121]). 

Mittaus1 12 4 5 6 

Signaalitaso antenniliittimessä [dBm] -122 -116 -110 -106 

Epäonnistuneet DS-synkronoinnit 272 626 286 3 

Epäonnistuneet FH-synkronoinnit 239 6 0 0 

Vääriä synkronoitumisia 15 0 2 4 

Kanavabittivirheiden lkm. 42 956 9 316 1 349 0 

ChBER 0,141 0,041 0,003 0 

Sanomavirheet 72 0 2 4 

Hylätyt sanomat 72 0 2 4 

MER 0,583 0,632 0,288 0,007 

1 1 000 sanomaa/mittaus, Th1offset = 500 (mittaus 1) ja 2 000 (muut mittaukset), Th2 = 7, Th3 = 11 
2 AGC-toiminto pois päältä 

5.3.6 Yhteenveto koejärjestelmän suorituskyvystä häirinnässä 

Taulukossa 35 on esitetty kootusti SIHTI-koejärjestelmälle laboratorio-

olosuhteissa tehtyjen häirintämittausten keskeisimmät tulokset. Niistä voidaan 

havaita, että toteutettu SIHTI-koejärjestelmä ei täytä SIHTI-järjestelmälle asetettua 

MER-vaatimusta määritellyissä häirintätilanteissa. Keskeisimmät syyt 

puutteelliseen suorituskykyyn liittyvät SIHTI-järjestelmän signaalirakenteeseen 

sekä koejärjestelmän vastaanottimen IF-osan toteutukseen ja 

synkronointialgoritmiin. Sulkuhäirinnässä ongelmia aiheuttaa IF-osan 

vahvistuksen mitoitus ja sanomasignaalin suuri dynaaminen vaihteluväli. Näistä 

ensimmäinen johtaa tietyissä tapauksissa signaalin leikkautumiseen A/D-

muuntimen tulossa, mistä aiheutuu ylimääräisiä voimakkaita diskreettejä 

sivukeiloja koostettuun DS-signaaliin. Mikäli vastaanotin synkronoituu tällaiseen 

kanavabittiajan sisällä olevaan sivukeilaan, se merkitsee huonompaa signaali-

häiriösuhdetta ja luonnollisesti huonompaa suorituskykyä. Sanomasignaalin suuri 

dynaaminen vaihteluväli aiheuttaa puolestaan ongelmia Th1-kynnyksen asetteluun. 

Mikäli vastaanotettava signaali on heikko, kynnys tulisi asettaa riittävän matalaksi, 

jotta koostetun DS-signaalin pääkeila ylittää sen. Vastaanotettava signaali voi olla 

myös hyvin voimakas, jolloin koostetun DS-signaalin sivukeilataso on kynnystä 

suurempi ja aiheuttaa väärän DS-synkronoitumisen. Jos kynnys asetetaan 

puolestaan suureksi, heikko sanomasignaali ei ylitä kynnystä koskaan. 
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Taulukko 35. Yhteenveto SIHTI-koejärjestelmän suorituskyvystä (tiedot lähteistä [97, 99], 

julkaistu puolustusvoimien luvalla [121]). 

Vaatimukset ja suorituskyky 

Suorituskykyvaatimukset häirinnässä 

 

 MER = 10-2 

 DS-synkronoitumisen tulee onnistua yli 99 %:n todennäköisyydellä.  

 FH-synkronoitumisen tulee onnistua yli 99 %:n todennäköisyydellä. 

 Kanavabittivirhesuhteen ChBER tulee olla pienempi kuin 1,810-1. 

 

Suorituskyky sulkuhäirinnässä 

 Toimintaympäristön mukainen signaali-häiriösuhde: Ebkan/Nj = 10 dB. 

 Vastaanottimen toiminnan ollessa täysin itsenäistä MER-vaatimus edellyttää 13 dB:n signaali- 

 häiriösuhdetta. Näin ollen vaatimusten mukaista suorituskykyä ei saavuteta. 

 Datailmaisu toimii vaatimusten edellyttämällä tavalla, sillä ChBER < 10-3, kun Ebkan/Nj = 10 dB. 

 Mikäli Th1-kynnys säädetään vastaanotettavan sanoman ja häiriösignaalin tason mukaan, myös 

 synkronointi toimii vaatimusten edellyttämällä tavalla. 

 

Suorituskyky osakaistahäirinnässä 

 Toimintaympäristön mukainen signaali-häiriösuhde häirityllä kaistalla: Ebkan/Nj = 10 dB + 10log10(). 

 Mikäli kanavanluokittelu kyetään tekemään oikein, synkronointi voi toimia lähes vaatimusten 

 edellyttämällä tavalla :n arvolla 0,1. Mikäli  saa arvon 0,3, synkronointi ei toimi vaatimusten 

 edellyttämällä tavalla. 

 Datailmaisu toimii vaatimusten edellyttämällä tavalla niin :n arvolla 0,1 kuin 0,3. 

 

Suorituskyky seurantahäirinnässä 

 Toimintaympäristön mukainen signaali-häiriösuhde häirityille kanavabiteille: Ebkan/Nj = -10 dB. 

 Synkronoinnin onnistuminen riippuu voimakkaasti kynnyksen Th3 arvosta. Mikäli Ebkan/Nj = -11 dB ja 

    Th3 = 11, synkronointi sietää viimeisen bitin seurantahäirintää 

    Th3 = 9, synkronointi sietää kahden viimeisen bitin seurantahäirintää 

    Th3 = 7, synkronointi sietää kolmen viimeisen bitin seurantahäirintää. 

 Mikäli Ebkan/Nj = -1 dB ja 

    Th3 = 9, synkronointi sietää kolmen viimeisen bitin seurantahäirintää 

    Th3 = 7, synkronointi sietää viiden viimeisen bitin seurantahäirintää. 

 Datailmaisu toimii vaatimusten edellyttämällä tavalla aina neljän viimeisen bitin seurantahäirintään 

 saakka. Viiden viimeisen bitin seurantahäirinnässä MER-vaatimusta ei täysin saavuteta.   

Osakaistahäirinnässä ongelmana on puolestaan se, että häirintäsuhteen  ollessa 

noin 0,3 signaali-häiriösuhde häirityllä taajuuskaistalla on niin huono, että 

vastaanotin ei kykene synkronoitumaan kyseisellä taajuuskaistalla luotettavasti. 

Kun DS-synkronointiin käytetään kaksi hyppytaajuutta, todennäköisyys, että edes 

jompikumpi näistä taajuuksista sattuisi häiriöttömälle kaistalle, on reilusti alle 0,99. 

Tilanne on sama FH-synkronointiin käytettävien taajuuksien kanssa. 
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Seurantahäirinnässä ongelmana on Barker-koodin ilmaisussa käytettävän Th3-

kynnyksen asettelu. Koska seurantahäirinnässä signaali-häiriösuhde häirittyä 

kanavabittiä kohden on todella pieni, häirittyjen Barker-sekvenssien bittien 

virhesuhde lähentelee 0,5:tä. Jos seurantahäirintä kohdistuu neljään viimeiseen 

bittiin, todennäköisyys, että nämä kaikki ovat virheellisiä, on 0,036. Näin ollen 

kynnys tulee asettaa niinkin matalalle kuin arvoon 5, jotta Barker-koodin 

ilmaisutodennäköisyys olisi MER-vaatimuksen edellyttämällä tasolla. Pienen 

kynnysarvon varjopuolena on kasvava väärän hälytyksen todennäköisyys niin 

seurantahäirinnässä kuin myös muissa häirintätilanteissa. Tästä seuraa, että FH-

synkronointi lukkiutuu yhä helpommin väärään kanavabittiin. Väärään 

kanavabittiin lukkiutuminen puolestaan merkitsee sitä, että datajakson kanavabitit 

eivät olekaan niillä paikoilla kuin vastaanotin olettaa niiden olevan (kuva 56) ja 

koko datajakson ilmaisu epäonnistuu. 

 

Kuva 56. Vastaanottimen näkemät hyppyaikavälit virheellisen FH-synkronoinnin 

tapauksessa (muokattu lähteestä [53], julkaistu puolustusvoimien luvalla [121]). 

Niiden sanomien tapauksissa, joissa synkronointi onnistuu, datailmaisu toimii 

odotetulla tavalla. Lomittelu ja kanavakoodaus pystyvät korjaamaan niin sulku-, 

osakaista- kuin seurantahäirinnästä aiheutuvat siirtovirheet MER-vaatimuksen 

edellyttämällä kattavuudella. 

Muiden mittausten osalta voidaan todeta, että vastaanotetun signaalin 

taajuusvirheellä ja vastaanottimen aikavirheellä ei ole merkittävää vaikutusta 

SIHTI-vastaanottimen suorituskykyyn, kun ne ovat määritellyissä rajoissa. 

Vastaanottimen herkkyys on sitä luokkaa kuin alun perin otaksuttiin. Herkkyys 

mahdollistaa häiriöttömissä tilanteissa huomattavasti pidemmän yhteysvälin kuin 

300 km. Tämä käy ilmi myös tehdyistä lentomittauksista. Pitkien lentokone-

lentokone-yhteysvälien käyttöä kuitenkin rajoittavat järjestelmän 
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ajastusvaatimukset, jotka on määritelty 300 km:n yhteysväliä vastaavan 

etenemisviipeen (1 ms) perusteella. 

Mikäli SIHTI-järjestelmän MER-vaatimuksena häirinnässä käytettäisiin 

vaatimusmäärittelyn päivitettyä arvoa 10-1, se lieventäisi synkronoitumisen ja 

datansiirron vaatimuksia siinä määrin, että pääosassa mittaustilanteita 

suorituskykyvaatimus täyttyisi. Peräkkäisten sanomien suuresta dynaamisesta 

vaihtelusta johtuvaa synkronointiongelmaa se ei kuitenkaan poistaisi. 

Esitetyssä tarkastelussa ei ole otettu missään vaiheessa kantaa 

suorituskykyvaatimuksissa esitettyyn virheellisen sanoman havaitsematta jäämisen 

todennäköisyyteen UDMER. On syytä tuoda kuitenkin esille, että kaikissa 

mittauksissa virheellisesti hyväksyttyjen sanomien lukumäärä on ollut nolla. 

Virheelliset sanomat on siis pystytty erittelemään FCS-tarkistusosan avulla. 

Tuloksesta ei saa kuitenkaan vetää sitä johtopäätöstä, että virheellisiä sanomia ei 

voi mennä sovellukselle asti. Jos mittauksissa tyypillisesti käytetyn 1 000 sanoman 

asemesta käytetään monikymmenkertaista sanomamäärää, jossain vaiheessa 

esiintyy sellainen virheellinen sanoma, jota FCS-tarkistusosalla ei voida 

diagnosoida. 
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6 SIHTI-järjestelmän kehityskohteet ja vertailu 
käytössä oleviin järjestelmiin 

Tässä luvussa pohditaan, millä keinoin SIHTI-tietovuojärjestelmän suorituskykyä 

voidaan parantaa ilman, että järjestelmäkonseptin perusarkkitehtuuria muutetaan. 

Tämän lisäksi SIHTI-järjestelmää peilataan julkisten lähteiden kautta kahteen 

nykyisin käytössä olevaan vastaavaan järjestelmään.  

6.1 SIHTI-tietovuojärjestelmän kehityskohteet 

Luvussa 4 kuvatun SIHTI-tietovuojärjestelmän pohjalta toteutettu SIHTI-

koejärjestelmä on itsenäisesti toimiva järjestelmä, josta on osoituksena onnistuneet 

lentomittaukset. Järjestelmä pystyy rauhanajan olosuhteissa välittämään sanomia 

pitkäkestoisesti ja luotettavasti hyvin eripituisten linkkivälien yli. Kriisiolosuhteita 

vastaavassa tilanteessa SIHTI-konseptissa ja -koejärjestelmän toiminnassa on sen 

sijaan puutteita, eikä järjestelmä täytä kaikkia sille asetettuja vaatimuksia. Edellä 

mainitut puutteet ovat kuitenkin korjattavissa järjestelmäkonseptin 

perusarkkitehtuuria muuttamatta. Seuraavana on lyhyt yhteenveto sellaisista 

asioista, joilla SIHTI-järjestelmän suorituskykyä voidaan parantaa ja jotka ovat 

SIHTI-koejärjestelmän ohjelmoitavuuden ansiosta helposti verifioitavissa.  

Kuten suorituskykymittaukset häirinnässä osoittivat, SIHTI-järjestelmän 

toiminnan pullonkaulana on sanomaan synkronoituminen. Synkronoinnin 

suorituskykyvajeen taustalla on neljä perimmäistä syytä: signaalirakenne, Th1-

kynnyksen asetteluperiaate, taajuusvirhe Barker-koodin ilmaisussa ja 

vastaanottimen IF-osa. Tarkastellaan ensiksi, millaisia muutoksia 

signaalirakenteeseen on mahdollista tehdä synkronoituvuuden parantamiseksi. 

Luvussa 4.2.2 todettiin, että kolmen hyppyaikavälin käyttäminen niin DS- kuin FH-

synkronointiin (3+3-kombinaatio) mahdollistaa 99 % synkronoituvuuden 

osakaistahäirinnässä. SIHTI-järjestelmään valittiin kuitenkin 2+2-kombinaatio, 

jotta datajaksolle jäisi 12,5 % enemmän kapasiteettia. Koejärjestelmällä tehdyt 

mittaukset kuitenkin osoittavat, että datailmaisu toimii vaatimusten mukaisesti 

toimintaympäristöä huonommalla signaali-häiriösuhteella, joten synkronoinnin 

toteuttaminen 3+3-kombinaatiolla on perusteltua. 

Toinen signaalirakenteeseen tehtävä muutos, joka kannattaa verifioida, liittyy 

FH-synkronoinnin mahdollistavaan Barker-koodiin. Mikäli 13-bittisen Barker-

koodin tilalle vaihdetaan lyhyempi, 11, 7 tai 5 bittiä pitkä koodi, hyppyaikavälin 

viimeisten kanavabittien seurantahäirinnällä ei ole vaikutusta koodisanan 
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ilmaisuun. Jos koodisanaksi vaihdetaan esimerkiksi 11-bittinen koodi ja Th3-

kynnys asetetaan arvoon seitsemän, järjestelmä kestää kaikissa tilanteissa neljän 

viimeisen bitin seurantahäirintää. Todennäköisyys, että viiden viimeisen bitin 

seurantahäirinnässä 11-bittisen Barker-koodin kolme viimeistä bittiä tulee 

ilmaistua virheellisesti, on signaali-häiriösuhteilla -1 ja -11 dB 0,005 ja 0,078. 

Tulos on hieman parempi kuin 13-bittisellä Barker-koodilla (taulukko 29). Barker-

koodin lyhentämisellä on kuitenkin myös varjopuolensa, sillä se kasvattaa väärän 

synkronoitumisen todennäköisyyttä. 

Kolmas signaalirakenteellinen muutos, joka ei varsinaisesti liity synkronointiin, 

mutta on kompensoimassa synkronointijakson datajaksolta viemää kapasiteettia, 

on kanavakoodina käytetyn konvoluutiokoodin vaihtaminen turbokoodiin. 

Esimerkiksi UMTS (Universal Mobile Telecommunications 

System) -järjestelmässä käytetty turbokoodi, jolla koodisuhde R  1/3 ja 

vaikutuspituus K = 4, vaatii AWGN-kanavassa noin 2 dB pienemmän signaali-

kohinasuhteen kuin SIHTI-järjestelmään määritelty konvoluutiokoodi, kun 

koodattavan datalohkon koko on 190 bittiä, dekooderin suorittamien iterointien 

lukumäärä on 14, modulaatiomenetelmänä on BPSK ja tavoitteena oleva BER-arvo 

on 10-5 [108]. Turbokoodin kohdalla on kuitenkin selvitettävä sen edellyttämä 

lisälaskentatarve. 

Tarkastellaan seuraavaksi Th1-kynnyksen asettelua. Kynnyksen asetteluun 

valitun periaatteen ongelmana on se, että kynnyksen asettelu tehdään radiokanavan 

tilan perusteella eikä siinä huomioida informaatiosignaalin tasoa muuten kuin 

epäsuorasti yhtälön (36) ja kertoimien km ja kσ kautta. Kun periodisen m-sekvenssin 

autokorrelaatiofunktion pääkeila-sivukeilasuhde on 21 dB ja informaatiosignaalin 

dynamiikka voi vaihdella linkkivälin pituudesta riippuen kymmeniä desibelejä, 

voimakkaan signaalin tapauksessa sivukeila voi myös ylittää kynnyksen Th1 

aiheuttaen väärän DS-synkronoitumisen. Kynnyksen asetteluun liittyvä ongelma 

voidaan poistaa muun muassa kuvassa 57 esitetyllä adaptiivisella 

ilmaisinrakenteella, joka huomioi kynnyksen asettelussa myös 

informaatiosignaalin. Kyseessä on niin sanottu jatkuvan keskiarvon laskentaan 

pohjautuva vakio väärän hälytyksen ilmaisin (CA CFAR, Cell Averaging Constant 

False Alarm Receiver), jota käytetään yleisesti muun muassa tutkatekniikassa [109]. 

Ilmaisin laskee verhokäyräilmaisimen lähtösignaalista parametrilla k painotettua 

keskiarvoa, jota käytetään päätöksentekokynnyksenä Th1. Keskiarvo lasketaan 

näytevälein 2N+1 näytteen yli siten, että keskiarvoon ei huomioida 

kynnysarvoilmaisimelle tulevan testisolun signaalinäytettä R4(n-N-1). Kun 

testisolussa on m-sekvenssin autokorrelaatiofunktion maksimiarvo, keskiarvo 
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lasketaan häiriösignaalin ja autokorrelaatiofunktion sivukeilan muodostamasta 

summasignaalista. Kun edellä mainittu maksimiarvo ei ole testisolussa, 

maksimiarvo on kasvattamassa kynnyksen arvoa ja näin ollen pienentämässä 

väärän hälytyksen todennäköisyyttä. 

 

 

Kuva 57. CA CFAR -ilmaisin. 

Kolmas asia, jolla voidaan parantaa vastaanottimen synkronointia, on lisätä 

taajuusvirheen estimointi ja taajuusvirheen kompensointi myös Barker-koodin 

ilmaisuun. Koska FH-synkronointi ei ole Barker-koodin ilmaisuvaiheessa vielä 

kohdallaan, Barker-koodin alkamisajankohdassa on muutaman 

kanavabittiaikavälin epävarmuus. Näin ollen taajuusvirheen estimointijakson tulee 

olla lyhyempi kuin Barker-koodin ajallinen pituus ja estimointijakso on pyrittävä 

kohdistamaan Barker-koodin bitteihin. 

Neljäs asia, josta voidaan hakea parannusta vastaanottimen synkronointiin, on 

vastaanottimen IF-osan mitoitus. Suorituskykymittauksissa todettiin, että mikäli 

vastaanotettu signaali leikkautuu A/D-muuntimen tulossa, DS-koostettuun 

signaaliin syntyy ylimääräisiä voimakkaita sivukeiloja ja vastaanotin voi 

synkronoitua näihin sivukeiloihin. Myöhemmin tehty selvitys [110] kuitenkin 

osoitti, että signaalin leikkautuminen ei yksinomaan riitä sivukeilojen syntyyn, 

vaan vastaanottimen tulee myös rajoittaa DS-signaalin kaistanleveyttä riittävästi. 

Kuvassa 58a vasemmalla on esitetty voimakkaasti alipäästösuodatettu 

leikkautumaton m-sekvenssi, jonka amplitudin maksimiarvo on noin 0,39. Kuvissa 

58b ja 58c ovat vastaavat tasoille 0,3 ja 0,2 leikkautuneet m-sekvenssit. 

Leikkautumattomasta m-sekvenssistä voidaan havaita, että voimakas 

alipäästösuodatus rajoittaa signaalin nousu- ja laskuaikaa eikä signaali ehdi 

saavuttaa maksimi- ja minimiarvoa lyhyillä saman chipin juoksuilla. Kun signaali 
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sitten leikkautuu, pitkien saman chipin juoksujen (1 1 1… tai -1 -1 -1…) chipit 

leikkautuvat enemmän kuin yksittäiset vuorottelevat (1 -1 1 -1…) chipit, mikä 

muuttaa signaalin korrelaatio-ominaisuuksia. Tämä voidaan havaita kuvien 58a, 

58b ja 58c m-sekvenssien koostetuista vastinsignaaleista (oikealla). 

Leikkautumattoman m-sekvenssin koostetussa vastinsignaalissa ei ole 

havaittavissa ylimääräisiä sivukeiloja, kun taas leikkautuneiden m-sekvenssien 

tapauksissa sivukeilat voidaan havaita sitä voimakkaampana, mitä enemmän 

signaali leikkautuu. Mikäli vastaanottimen välitaajuusosaan lisätään oikeaan 

paikkaan signaalin maksimitasoa voimakkaammin saturoiva elementti ja 

vastaanottimen kaistanleveyttä hieman kasvatetaan, sivukeilaongelma voidaan 

välttää. 
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Kuva 58. Kaistarajoitetun signaalin leikkautumisen vaikutus signaalin 

autokorrelaatiofunktioon ([110], © Ilmavoimat, julkaistu puolustusvoimien luvalla [121]). 

6.2 SIHTI-tietovuojärjestelmän vertailu käytössä oleviin Link 16- ja 

TARAS-järjestelmiin 

Link 16 on NATO (North Atlantic Treaty Organization) -maiden käytössä oleva 

tiedonsiirtojärjestelmä, joka mahdollistaa lähes reaaliaikaisen tilannekuvan 

jakamisen laajimmillaan muun muassa maa-, meri- ja ilmavoimien 

yhteisoperaatioissa (kuva 59). Järjestelmässä voidaan siirtää useammalla tasolla 

salattuja viestejä, dataa ja kuvia sekä digitaalista puhetta. [111, 112] 
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Kuva 59. Link 16 -järjestelmän mahdollistama yhteisoperaatio ([111], julkaistu Nortrop 

Grumman Corporation, San Diego, USA luvalla). 

Link 16 -järjestelmän perusarkkitehtuuri on hyvin samanlainen kuin SIHTI-

järjestelmän arkkitehtuuri. Sen ”peruspilarina” on SIHTI-järjestelmän tavoin 

yhteinen aikareferenssi (NTR, Network Time Reference), johon järjestelmän 

toiminta on sidottu [111]. Kussakin verkossa on yksi jäsen, jolla on hallussa 

järjestelmän tarkka aika ja jonka suhteen verkon muut jäsenet säätävät omaa 

aikaansa. 

Taajuusalue, jolla Link 16 operoi, on kokonaisuudessaan 960–1215 MHz. 

Taajuusalue ei ole yhtenäinen, vaan se sisältää muutamia muuhun tarkoitukseen 

varattuja taajuuskaistoja [111].  

Tiedonsiirtoverkot, joita voi olla yhteensä 127, erotellaan toisistaan FH-

CDMA-tekniikan avulla. Taajuushyppelyn hyppynopeus on lähes 77000 hyppyä 

sekunnissa, kanavien lukumäärä on 51 ja kanavaväli 3 MHz. 

Kullekin Link 16 -järjestelmän verkolle osoitettu tiedonsiirtokapasiteetti 

jaetaan verkon jäsenten kesken TDMA-tekniikkaa käyttäen. Taulukossa 36 on 

esitetty, miten TDMA-kehysrakenne muodostuu. Koska Link16 -järjestelmän 

käyttäjiä voi olla yhteisoperaatioissa hyvinkin runsaasti ja jäsenten 

tiedonsiirtotarpeet voivat vaihdella merkittävästi, yhdessä TDMA-kehyksessä on 

huomattavasti enemmän aikavälejä kuin SIHTI-järjestelmässä. Verkon jokainen 

jäsen saa käyttöönsä yhden tai useamman aikavälin liikennetarpeidensa mukaisesti. 
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Kun verkon jäsen on lähettänyt oman informaationsa verkkoon, se voi vaihtaa 

toiseen verkkoon ja lähettää siinä vaikkapa saman informaation uudelleen eri 

vastaanottajajoukolle [111]. 

Taulukko 36. Link 16 -järjestelmän TDMA-kehysrakenne (tiedot lähteestä [111]). 

TDMA-jakso Vastaavuus 

Päivä 24 tuntia = 112,5 aikaperiodia (epoch) 

Aikaperiodi 12,8 minuuttia = 64 kehystä = 98 304 aikaväliä = 32 767 kolmen aikavälin rypästä 

Kehys 12 sekuntia = 1536 aikaväliä 

Aikaväli 7,8125 millisekuntia 

Kuvassa 60 on esitetty Link 16 -järjestelmän signaalirakenne sellaisen aikavälin 

tapauksessa, jossa aikavälin alussa on sanoman alkamisajankohdan satunnaistava 

jitter-jakso. Jitter-jaksolla pyritään vaikeuttamaan pulssimaisen häirinnän 

kohdistamista sanoman alkuun. Jitter-jaksoa seuraa 16 symbolia kestävä 

synkronointiosa. Synkronointiosan signaalirakennetta ja sitä, kuinka 

synkronointiosa käytetään vastaanottimen synkronointiin, ei ole avattu julkisessa 

kirjallisuudessa. Kirjoittajalla on tästä kuitenkin oma näkemys, ja sitä tarkastellaan 

hiukan myöhemmin. Synkronointiosaa seuraa neljä symboliaikaväliä kestävä 

ajastuksensäätöosa ja sitä edelleen 109 symboliaikaväliä kestävä sanomaosa. 

Jälkimmäinen muodostuu 16 symbolin otsikko-osasta ja 93 symbolin dataosasta. 

Kunkin symbolin aikana voidaan lähettää joko yksi tai kaksi kantoaaltopulssia, 

joihin on moduloitu 32-chippinen koodisekvenssi. Aikavälin loppuosa on suoja-

aikaa, jota tarvitaan muun muassa signaalin etenemisviipeitä varten [111, 113]. 

Kuten luvun 6.2 alussa mainittiin, Link 16 -järjestelmässä voidaan siirtää niin 

puhetta kuin erilaista dataa. Puheenkoodauksessa voidaan käyttää joko CVSD-

aaltomuotokooderia, jonka siirtonopeus on 16 kbit/s, tai LPC-10 (Linear Predictive 

Coding) -puhekooderia, jonka siirtonopeus on  2,4 kbit/s [113]. Verkon siirtonopeus 

voi olla aikavälin rakenteesta ja kanavakoodauksesta riippuen 28,8, 57,6, 115,7 tai 

238 kbit/s [114]. 

Kuvassa 61 on havainnollistettu Link 16 -järjestelmän sanomanmuodostusta 

[115]. Ylemmältä tasolta tuleva 225 bitin datalohko kanavakoodataan 

virhepurskeita korjaavaa (31, 15) Reed Solomon [45] -lohkokoodausta käyttäen 

465 bitin datalohkoksi. Tämän jälkeen koodatuille datalohkoille tehdään lomittelu 

ja edelleen datamodulaatio. Modulaatiomenetelmänä käytetään 32-tasoista syklistä 

koodiavainnusta (CCSK, Cyclic Code Shift Keying) [116], jossa symboliaakkosto 

muodostuu 32 chipin binäärisestä koodisekvenssistä ja sen 31 syklisestä 
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permutaatiosta (kuva 62). Alkuperäinen koodisekvenssi ja sen 18 syklistä 

permutaatiota ovat keskenään ortogonaalisia. Muiden syklisten permutaatioiden 

kohdalla sisätulo on kolmessa tapauksessa neljä ja kymmenessä tapauksessa miinus 

neljä, joten symboliaakkosto ei ole täysin ortogonaalinen. 

 

 

Kuva 60. Link 16 -järjestelmän aikavälin rakenne. 
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Kuva 61. Link 16 -järjestelmän modeemin lohkokaavio. 

 

Kuva 62. Link 16 -järjestelmän 32-tasoinen CCSK-symboliaakkosto. 

Datamodulaation jälkeen datasymbolien chipit kerrotaan (scrambling) toisella 

verkkokohtaisella 32-chippisellä koodisekvenssillä ja näin saatu chippijono 

moduloidaan kantoaaltoon MSK-modulaatiota käyttäen. Kukin 32 chipin symboli 

lähetetään chippinopeudella 5 Mchippiä/s ja 6,4 s kestävänä purskeena omalla 

taajuudella. Mikäli järjestelmässä halutaan käyttää korkeampaa suojaustasoa, 

kukin symboli voidaan lähettää kahteen kertaan (kuva 60) ja vieläpä eri taajuuksilla. 

[111] 

TARAS (Taktiska Radiosystemet) -järjestelmä on Ruotsin puolustusvoimien 

oma datalinkkijärjestelmä. Sen keskeiset osat ovat Flygradio 90 (lentokoneradio) 

ja Markradio 90 (maaradio), ja niitä kutsutaan yhteisnimellä Radio 90. Osa sen 

kolmannen sukupolven versiosta on asennettu Jas Grippen -hävittäjiin, ja tätä osaa 

kutsutaan nimellä Communication and Data Link 39 [112]. 

TARAS-järjestelmän arkkitehtuuri on hyvin samanlainen kuin Link 

16 -järjestelmän arkkitehtuuri. Siinäkin kaikki toiminta on synkronoitu 
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järjestelmän järjestelmäaikaan STR (System Tid Referens). TARAS-järjestelmä 

poikkeaa Link16 -järjestelmästä siinä, että TARAS-järjestelmässä [113] 

– tiedonsiirtoverkkojen enimmäismäärä on 256 

– aikakehyksen kesto on yksi minuutti ja se on jaettu 7680 aikaväliin kukin 

kestoltaan 7,8125 ms 

– kukin aikaväli on jaettu kahteen osaan, joista ensimmäisessä osassa (UDSP, 

User Data Slot Pool) siirretään käyttäjien dataa ja verkonhallintaan liittyvää 

tietoa ja jälkimmäisessä osassa (NDSP, Network Data Slot Pool) vain 

verkonhallintaan liittyvää tietoa 

– puhe koodataan 4,2 kbit/s siirtonopeuden IMBE (Improved Multiband 

Excitation) -puhekoodekilla, joka tarjoaa hyvälaatuisen puheen kohtuullisella 

laskenta- ja muistikapasiteetilla sekä sietää hyvin taustamelua ja siirtovirheitä 

soveltuen erinomaisesti lentoliikenteeseen ja turvattuun yhteydenpitoon [117]. 

SIHTI-järjestelmän vertailu Link 16- ja TARAS-järjestelmään paremmuus-

mielessä on hyvin vaikeaa, koska järjestelmät on suunniteltu eri lähtökohdista eikä 

Link 16- ja TARAS-järjestelmien suorituskykyvaatimukset ole tiedossa. On 

kuitenkin löydettävissä joitakin yksityiskohtia, joiden suhteen vertailua voi tehdä. 

Ensimmäinen merkittävä ero järjestelmien välillä löytyy tiedonsiirtokyvystä. Link 

16 -järjestelmä mahdollistaa niin puheen- kuin datansiirron, ja sen 

tiedonsiirtokapasiteetti on parhaimmillaan lähes 50-kertainen verrattuna SIHTI-

järjestelmään. Tämä ja Link 16 -järjestelmän käyttämästä taajuusalueesta johtuva 

noin 10 dB suurempi vapaan tilan etenemisvaimennus edellyttävät, että Link 16 -

järjestelmän päätelaitteiden lähetystehon on oltava huomattavasti suurempi kuin 

mitä se on SIHTI-järjestelmässä. Lähteen [118] mukaan Link 16 -päätelaitteiden 

lähetysteho on jopa 200W. TARAS-järjestelmän kohdalla ei ole mainintaa 

tiedonsiirtonopeuksista muuten kuin puheensiirron osalta, mutta sen voi olettaa 

olevan samaa suuruusluokkaa Link 16-järjestelmän kanssa niiden 

signaalirakenteiden samankaltaisuuden perusteella. 

Link 16- ja TARAS-järjestelmän häirintäsietoisuudesta voi todeta sen, että 

niiden lähes satakertainen taajuushyppelynopeus SIHTI-järjestelmään nähden 

eliminoi mahdollisuuden seurantahäirintään käytännössä kokonaan. Suuri 

hyppelynopeus ja yksittäisen symbolin sisältämä vähäinen energia antavat viitteitä 

siitä, että Link 16 -päätelaitteissa on käytössä useita rinnakkain toimivia 

taajuussyntesoijia lähteen [39] esittämällä tavalla. Vastaanotin voidaan 

synkronointivaiheessa ikään kuin ”sovittaa” synkronointijakson 
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taajuushyppykuvioon, jolloin päätöksen tekoon saadaan usean peräkkäisen 

hyppyaikavälin energia (kuva 63). 

SIHTI-järjestelmää pienempi kanavamäärä ja pienempi DS-hajotussuhde 

tekevät Link 16- ja TARAS-järjestelmistä hivenen alttiimpia kantoaalto- ja 

monikantoaaltohäirinnälle sekä monikäyttöhäiriölle. Sitä, mikä näiden häiriöiden 

todellinen vaikutus on, on vaikea arvioida ilman kattavaa analyysiä. Lähteen [111] 

mukaan Link 16 -järjestelmässä voi toimia samanaikaisesti 20–30 eri verkkoa 

ilman, että verkot häiritsevät toisiaan. Tuloksen oikeellisuutta on vaikea arvioida, 

kun järjestelmän tiedonsiirrolliset vaatimukset eivät ole tiedossa. 

 

Kuva 63. FH-signaaliin synkronoituminen useita taajuussyntesoijia sisältävällä 

vastaanottimella. 

Lähteen [119] mukaan Link 16-järjestelmässä käytettävän symboliaakkoston ja 

32-tasoisen ortogonaalisen symboliaakkoston välinen suorituskykyero AWGN-

kanavassa on merkityksetön. Näin olen SIHTI-järjestelmän DBPSK-

modulaatiomenetelmän ja Link 16-järjestelmän epäkoherentisti ilmaistavan 32-

tasoisen CCSK-modulaatiomenetelmän suorituskyvyt kanavabittivirhesuhteella 

10-2 ovat lähes yhtenevät [41]. Sama voidaan todeta datamodulaation ja 

kanavakoodauksen yhdistelmästä. Liitteessä 3 on esitetty, että (31, 15) Reed-

Solomon-kanavakoodaus yhdistettynä 32-tasoiseen ortogonaaliseen MFSK-

modulaatioon vaatii AWGN-kanavassa noin 5–6 dB signaali-kohinasuhteen bittiä 
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kohden, jotta järjestelmällä saavutetaan bittivirhesuhde 510-5. Tulos on yhtenevä 

SIHTI-järjestelmän kanssa. 

Edellä esitetystä tarkastelusta voi saada sellaisen kuvan, että SIHTI-

järjestelmän suorituskyky on huono verrattuna muun muassa Link 16- ja TARAS-

järjestelmien suorituskykyyn. Näin ei kuitenkaan ole, sillä suorituskykyä tulee 

verrata kullekin järjestelmälle asetettuja tiedonsiirrollisia ja toiminnallisia 

vaatimuksia vastaan. Koska julkisissa dokumenteissa ei ole tuotu esille, millaiset 

edellä mainitut vaatimukset ovat Link 16- ja TARAS-järjestelmillä, niiden 

suorituskykyä on hyvin vaikea arvioida. Se, mikä SIHTI-järjestelmän kohdalla on 

merkittävää vaatimukset täyttävän suorituskyvyn lisäksi, on se, että järjestelmän 

käyttö, parametrisointi ja jatkokehitys ovat täysin kansallisissa käsissä. 
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7 Yhteenveto 

Tässä väitöskirjassa on tarkasteltu kansallisen sotilasilmailun sanomansiirtotarpeet 

täyttävän SIHTI-tietovuojärjestelmän järjestelmäkehitystä vaatimusmäärittelystä 

aina lentokelpoisen koelaitteiston suorituskykymittauksiin. Keskeisinä 

järjestelmäkehitystä ohjaavina tekijöinä ovat olleet kyky toimia häirinnässä, olla 

vaikeasti tiedusteltavissa, useiden verkkojen samanaikainen toiminta, 

varmatoimisuus, järjestelmässä käytettyjen radioiden hyödyntäminen ja 

lentokoneeseen sijoitettavan modeemin tekniset rajoitteet. 

Vaatimusmäärittelyn pohjalta määritelty SIHTI-järjestelmä voi palvella 

samanaikaisesti jopa sataa eri verkkoa. Verkot, jotka muodostuvat tukiasemasta ja 

enimmillään kahdeksasta lentokoneesta, erotellaan toisistaan FH/DS-CDMA-

tekniikan avulla. Kullakin verkolla on oma FH-koodi, jonka ohjaamana verkko 

vaihtaa lähetystaajuutta noin millisekunnin välein. Siltä varalta, että kaksi eri 

verkkoa sattuu käyttämään samaa taajuutta samaan aikaan eli tapahtuu niin sanottu 

taajuusosuma, verkkojen datasignaalit hajotetaan verkkokohtaisilla DS-koodeilla. 

Tämä mahdollistaa signaalien erottelun myös taajuusosuman tapauksessa sillä 

edellytyksellä, että häiritsevä signaali ei ole liian voimakas suhteessa varsinaiseen 

signaaliin. DS-hajotuksella saavutetaan myös suojaa häirintää, elektronista 

tiedustelua ja monitie-etenemistä vastaan sekä parannetaan signaalin 

aikaerottelukykyä. 

Verkon sisäisenä monikäyttömenetelmänä on kiinteävarausprotokollan 

mukainen TDMA-monikäyttömenetelmä, jossa verkon jäsenet voivat lähettää 

sanomansa verkkoon vuorotellen ja vähintään kerran sekunnissa. Sanoma, joka 

TDMA-aikavälissä lähetetään, muodostuu synkronointijaksosta, datajaksosta ja 

sanomien välisestä suoja-ajasta. Synkronointijakso mahdollistaa ensivaiheessa 

vastaanottimen DS- ja symbolisynkronoinnin ja loppuvaiheessa FH-synkronoinnin. 

Datajakso, joka saadaan sovellustason tuottamasta informaatiosta FCS-

tarkistusosan lisäämisen, kanavakoodauksen ja lomittelun jälkeen, lähetetään 

verkolle osoitetuilla taajuushypyillä DBPSK-moduloituna 13 bitin lohkoissa. 

Suoja-ajalla katetaan half dupplex -radioiden liikennöintisuunnan kääntämiseen 

tarvittava aika, kellojen aikaepätarkkuus ja signaalin suurin etenemisviive 

määritellyssä tiedonsiirtogeometriassa. 

Määritellyn SIHTI-tietovuon toiminnallisuus ja suorituskyky on verifioitu 

mittalaitteilla suoritetuilla laboratoriodemonstraatioilla sekä rakennetulla 

koejärjestelmällä tehdyin lento- ja laboratoriomittauksin. Rauhanajan olosuhteissa 

tietovuon toiminnallisuuden voitiin todeta olevan sitä luokkaa, että järjestelmälle 
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asetetut suorituskykyvaatimukset täyttyvät. Kriisiolosuhteita vastaavassa 

tilanteessa SIHTI-konseptissa ja -koejärjestelmän toiminnassa on sen sijaan 

puutteita, eikä järjestelmä täytä kaikkia sille asetettuja vaatimuksia. Keskeisin 

toiminnallinen ongelma, joka liittyy vastaanottimen synkronointiin, aiheuttaa 

vastaanottimessa vääriä synkronoitumisia ja sanoman menetyksiä enemmän kuin 

järjestelmälle asetettu sanomien läpäisykykyvaatimus sallii. Toiminnallinen 

ongelma on kuitenkin korjattavissa muuttamalla hieman signaalirakennetta, 

vastaanottimen analogiaosien mitoitusta ja DS-koodisynkronoinnin 

ilmaisukynnyksen asettelua. 

SIHTI-järjestelmän suorituskykyä suhteessa tänä päivänä käytössä oleviin 

Link 16- ja TARAS-järjestelmiin on vaikea arvioida, koska järjestelmät on 

suunniteltu eri lähtökohdista eikä kahdelle jälkimmäiselle järjestelmälle asetettuja 

vaatimuksia tiedetä. SIHTI-järjestelmä täyttää pienin muutoksin kansalliset 

vaatimukset, ja sen eduksi on laskettava se, että järjestelmän käyttö ja jatkokehitys 

ovat täysin kansallisissa käsissä. 
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Liite 1 Epäkoherentisti ilmaistavan signaalin 
ilmaisu- ja väärän hälytyksen todennäköisyys 
signaali-kohinasuhteen funktiona [51] 

 

DiFranco and Rubin, Radar Detection, 1968, Prentice-Hall, Inc. Reprinted by 

permission of the Institution of Engineering and Technology. 
  



 

176 

Liite 2 Epäkoherentisti ilmaistavan signaalin 
ilmaisu- ja väärän hälytyksen todennäköisyys 
signaali-kohinasuhteen funktiona, kun 
integroitavien pulssien lukumäärä N on 10 [51] 

 

DiFranco and Rubin, Radar Detection, 1968, Prentice-Hall, Inc. Reprinted by 

permission of the Institution of Engineering and Technology. 
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Liite 3 (31,31-2t) Reed-Solomon-
kanavakoodausta käyttävän 32-tasoisen MFSK-
järjestelmän suorituskyky AWGN-kanavassa [45] 

 

 

SKLAR, BERNARD, DIGITAL COMMUNICATIONS: FUNDAMENTALS 

AND APPLICATIONS, 2nd, ©2001, p. 440. Reprinted by permission of Pearson 

Education, Inc., New York, New York. 
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