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Tiivistelmä

Synteettisen apertuurin tutkalla voidaan muodostaa korkearesoluutioisia
kaksi- tai kolmiulotteisia tutkakuvia tutkittavista kohteista ja kohdealueis-
ta. Korkea resoluutio tutkan ja kohdealueen keskipisteen yhdistävän suoran
suuntaisessa etäisyydessä saavutetaan käyttämällä lähetettävälle radioalueen
signaalille laajaa taajuuskaistaa. Toinen, etäisyyssuuntaa vastaan kohtisuo-
rassa oleva ulottuvuus tutkakuvaan saadaan kohteen ja tutkan välistä kulma-
asentoa muuttavan suhteellisen liikkeen avulla. Tämä kulma-asennon muutos
aiheuttaa vastaanotettuun signaaliin Doppler-siirtymiä, joita voidaan hyö-
dyntää sivusuuntaisen erottelukyvyn muodostamiseen.

Tämä tutkielma keskittyy yksipaikkaisen käänteisen synteettisen aper-
tuurin tutkan signaalinkäsittelyyn. Tällöin tutkan ja kohteen välinen suh-
teellinen liike on ideaalisessa tapauksessa kohteen tasaista pyörimisliikettä.
Perinteiset etäisyys-Doppler- ja polar-format-prosessointimenetelmät perus-
tuvat Fourier-muunnokseen ja tiettyihin approksimaatioihin. Tutkielmassa
esitetään matemaattisesti optimaalinen prosessointimenetelmä, joka ei sisäl-
lä approksimaatioita. Tässä käänteiskuvausmenetelmässä tutkakuvan pro-
sessointi suoritetaan erikseen jokaiselle kuvapisteelle korreloimalla kuvapis-
teestä muodostettua pisteleviämisfunktiota tutkan vastaanottaman signaalin
kanssa. Pisteleviämisfunktiolla tarkoitetaan ideaalisen pistemäisen sirottajan
vastetta kuvaa muodostavalle systeemille.

Kaikissa prosessointimenetelmissä kohteen tuntematon ja epäideaalinen
liiketila heikentää tai voi jopa tehdä mahdottomaksi onnistuneen tutkaku-
van muodostamisen. Erityisesti käänteiskuvausmenetelmässä on jokaisen ku-
vapisteen etäisyys tutkasta ajan funktiona tunnettava eksplisiittisesti. Tun-
tematon liiketila aiheuttaa vastaanotettuun signaaliin vaihemuutoksia, jotka
on korjattava ennen kuvan muodostamista liikekompensaation avulla. Tut-
kielmassa simuloidaan taajuusaskellettua tutkasignaalia, jonka avulla voi-
daan toteuttaa käänteiskuvausmenetelmä ja tutkia tälle prosessointimene-
telmälle sopivia liikekompensaatiomenetelmiä.

Rotaatioakselin tarkan sijainnin määrittämiseen käytetään tuloskuvan
kontrastin maksimointia. Kontrastiksi määritellään tuloskuvan amplitudien
keskihajonnan ja keskiarvon suhde. Käänteiskuvausmenetelmän kanssa yh-
teensopiviksi liikekompensaatiomenetelmiksi todetaan maksimikorrelaatio-
menetelmä ja dominoivia sirottajia hyödyntävät menetelmät. Toteutettu-
jen liikekompensaatiomenetelmien tarkoituksena on muokata vastaanotettu
signaali sellaiseen muotoon, että kohteella on ainoastaan tasaista pyörimis-
liikettä liikekompensaation jälkeen. Jatkotutkimuksen aiheeksi ehdotetaan
liikekompensaation yhdistämistä käänteiskuvausmenetelmän prosessointiin.
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Luku 1

Johdanto

Synteettinen apertuuri

Synteettisen apertuurin tutkalla (Synthetic Aperture Radar, SAR) voidaan
muodostaa korkearesoluutioisia kaksi- tai kolmiuloitteisia tutkakuvia tutkit-
tavista kohteista ja kohdealueista. SAR-tutkan toiminta perustuu laajakais-
taisen radioalueen signaalin käyttöön ja kohteen ja tutkan väliseen suhteel-
liseen liikkeeseen [1]. Suhteellinen liiketila tutkan ja kohdealueen välille voi-
daan luoda liikuttamalla tutkaa esimerkiksi lentokoneen kyydissä. Synteet-
tisellä apertuurilla tarkoitetaan liikeradasta muodostuvaa antennin lasken-
nallista läpimittaa, joka voi olla huomattavasti suurempi kuin käytettävän
antennin todellinen koko. Synteettisellä apertuurilla muodostettava tutka-
kuva voidaan laskennallisesti muodostaa siten, että se vastaa liikeradan ko-
koisella antennijärjestelmällä muodostettua kuvaa. SAR-tutkan tärkeimpiä
sovellutuksia ovat esimerkiksi kaukokartoitus ja maan digitaalisten korkeus-
mallien tuottaminen. Lisäksi SAR-tutkalla on tärkeä merkitys sotilaallises-
sa tiedustelussa, sillä tutkakuva saadaan muodostettua visuaalisista esteis-
tä (kuten pilvistä ja pimeydestä) huolimatta. Koska SAR-tutkan toiminta
perustuu tutkan ja kohteen väliseen suhteelliseen liikkeeseen, voidaan myös
tutkittavan kohteen liiketilaa hyödyntää tutkakuvan muodostamiseen. Täl-
löin puhutaan käänteisen synteettisen apertuurin tutkasta (Inverse Synthetic
Aperture Radar, ISAR). ISAR-tutkan tapauksessa suhteellinen liike on ide-
aalisessa tapauksessa tutkittavan kohteen pyörimisliikettä kiinnitetyn akse-
lin suhteen tutkan ollessa paikallaan [1]. ISAR-tutkaa voidaan hyödyntää esi-
merkiksi meri- ja ilmavalvonnassa laivojen ja lentokoneiden tunnistamiseen.
Tässä tutkielmassa keskitytään ainoastaan käänteisen synteettisen apertuu-
rin tutkan toimintaperiaatteeseen ja signaalinkäsittelyyn.

ISAR-tutkalla muodostettavissa kuvissa ensimmäinen ulottuvuus on tut-
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LUKU 1. JOHDANTO 2

kan ja kohdealueen keskipisteen yhdistävän suoran suuntainen etäisyys, jos-
sa erottelukyky saavutetaan käyttämällä lähetettävälle radioalueen signaa-
lille riittävän laajaa taajuuskaistaa [1]. Toinen, etäisyyttä vastaan kohtisuo-
rassa oleva ulottuvuus, on sivusuuntainen etäisyys. Erottelukyky sivusuun-
nassa saadaan hyödyntämällä kohteen ja tutkan välistä suhteellista liiket-
tä, joka on kohteen pyörimisliikettä ISAR-tutkan tapauksessa. Pyörimisliik-
keen avulla voidaan erottaa pisteitä tässä etäisyys- ja rotaatioakselia vastaan
kohtisuorassa olevassa suunnassa. Tämä perustuu siihen, että pyörimislii-
ke aiheuttaa kohteesta heijastuvaan signaaliin Dopplerin ilmiöstä aiheutu-
via vaihemuutoksia [2]. Nämä vaihemuutokset riippuvat pisteen nopeuden
etäisyysakselin suuntaisesta komponentista, joka taas puolestaan on verran-
nollinen pisteen etäisyyteen rotaatioakselista. Tällöin pystytään erottamaan
pisteitä etäisyys- ja rotaatioakselia vastaan kohtisuorassa olevassa suunnas-
sa tutkimalla näitä vaihemuutoksia [2]. Kolmas ulottuvuus tutkakuvaan on
mahdollista saada kulma-asennon muutoksella atsimuuttitasoa vastaan koh-
tisuorassa suunnassa. Kaksiulotteinen tutkakuva kuvaa kohteen kykyä hei-
jastaa tutkan lähettämää sähkömagneettista radioalueen säteilyä projisoitu-
na etäisyys- ja sivusuuntaisen akselin muodostamaan tasoon. Tässä tutkiel-
massa rajoitutaan tutkimaan kaksiulotteisen tutkakuvan muodostamista.

Prosessointimenetelmät

Perinteinen tapa muodostaa kaksiulotteinen ISAR-kuva kohteesta on Fou-
rier-muunnokseen perustuva etäisyys-Doppler-menetelmä [2]. Etäisyys-Dopp-
ler-menetelmä toimii kuitenkin ainoastaan silloin, kun synteettiselle aper-
tuurille eli kohteen kulma-asennon muutokselle on voimassa pienen kul-
man approksimaatio. Tämä johtuu sivusuuntaiseen prosessointiin käytettä-
vän Fourier-muunnoksen rajoitusehdoista. Suurilla kulma-asennon muutok-
silla voidaan tutkakuvan muodostamiseen käyttää esimerkiksi polar-format-
menetelmää [3, 4]. Tässä työssä esitetään käänteiskuvaukseen perustuva sig-
naalinkäsittelymenetelmä tutkakuvan muodostamiseksi, jonka on kehittänyt
Juha Jylhä Tampereen Teknillisen Yliopiston Signaalinkäsittelyn laitoksel-
la. Tässä laskentamenetelmässä tutkakuvan prosessointi suoritetaan kuva-
pisteittäin käyttämällä pistemäisen sirottajan vastetta kuvaa muodostavalle
systeemille sovitettuna suodattimena. Kullekin kuvapisteelle käytetään sen
etäisyydestä riippuvaa sovitettua suodatinta, jonka avulla saadaan koheren-
tisti integroitua kuvapisteeseen tulevan heijastuvuuden arvo. Pisteleviämis-
funktiossa käytetään tietoa kuvapisteen liiketilasta eli pistemäisestä kohtees-
ta sironneen aallon vaiheen käyttäytymisestä mittauksen aikana. Mikäli ku-
vapisteen alueella on mittauksen aikana ollut näkyvissä pistemäinen sirotta-
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ja, saadaan tällöin koherentissa integroinnissa summattavaksi koherentteja
eli samassa vaiheessa olevia termejä, jotka vahvistavat toisiaan. Tässä tut-
kielmassa esitetään käänteiskuvausmenetelmän matemaattinen perusta sekä
toteutetaan simulaatio-ohjelma, jossa ISAR-kuvien muodostamiseen käyte-
tään tätä sovitettuun suodattimeen perustuvaa menetelmää.

Liikekompensaatio

Kaikissa prosessointimenetelmissä kohteen tuntematon ja epäideaalinen lii-
ketila heikentää tai voi jopa tehdä mahdottomaksi onnistuneen tutkakuvan
muodostamisen. Käänteiskuvausmenetelmällä on kohteen mittauksen aikai-
nen sijainti ja liiketila tunnettava täydellisesti koherentin integroinnin onnis-
tumiseksi. Kontrolloiduissa tilanteissa, kuten ajoneuvojen tutkamittauksissa
tasaisella kulmanopeudella pyörivällä kääntöpöydällä, liiketilan jäljentämi-
nen ei tuota vaikeuksia. Sen sijaan rotaatioakselin tarkan sijainnin määrit-
täminen on hankalampaa. Mikäli rotaatioakselin tarkkaa sijaintia ei tunne-
ta, on koherentin integroinnin vaihelaskennassa käytettävä virheellistä las-
kentaetäisyyttä. Virheellisestä laskentaetäisyydestä johtuen pistemäiset si-
rottajat leviävät kuvassa todellisen sijaintinsa ympärille. Tällöin kohteesta
prosessoidut kuvat muodostuvat virheellisiin paikkoihin kuvan koordinaa-
tistossa. Tyypillisesti muodostetut kuvat summataan yhdeksi tuloskuvaksi,
jolloin kohteen väärä sijainti kuvissa tuottaa virheellisen, defokusoituneen
ja epämuodostuneen tuloskuvan. Tässä työssä on tarkoituksena tutkia, että
kuinka rotaatioakselin tarkka sijainti voidaan määrittää tarkan tuloskuvan
muodostamiseksi.

ISAR-tutkan tapauksessa kohteen mielivaltaista translaatioliikettä voi-
daan hyödyntää tutkakuvan muodostamiseen [5]. Mikäli kohteen liiketilasta
kompensoidaan tutkan suuntainen etäisyysmuutos pois, voidaan jäljelle jää-
vä tangentiaalinen nopeus käsitellä kohteen kulma-asennon muutoksena eli
pyörimisliikkeenä. Tämä pyörimisliike luo kohteen pisteille sivusuuntaiseen
erottelukykyyn tarvittavan Doppler-gradientin [5]. Kohteen etäisyysmuutos
aiheuttaa pistemäisten sirottajien liikettä kuvan etäisyysalkioiden välillä se-
kä ylimääräisiä, mahdollisesti ajasta riippuvia vaihemuutoksia kullekin sirot-
tajalle [6]. Jotta kohteesta voidaan muodostaa tutkakuva etäisyys-Doppler-
menetelmällä, on nämä vaihemuutokset kompensoitava vastaanotetusta sig-
naalista pois. Lisäksi etäisyys-Doppler-menetelmällä kuvaa muodostettaessa
kohteen kulma-asennon muutoksen on tapahduttava tasaisilla kulmaväleil-
lä [1]. Vastaanotetulle signaalille on siis suoritettava myös pyörimisliikkeen
kompensaatio, jonka jälkeen kohteen kulma-asennon muutos tapahtuu ta-
saisin kulmavälein. Myös käänteiskuvausmenetelmällä kohteen etäisyysmuu-
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tos on huomioitava joko kompensoimalla vaihe ennen koherenttia integroin-
tia tai korjaamalla koherentin integroinnin vaihelaskennassa käytettävä etäi-
syys. Lisäksi kohteen kulma-asento on tiedettävä kullakin ajanhetkellä. Täs-
sä tutkielmassa on tarkoituksena etsiä sopivat menetelmät liikekompensaa-
tion suorittamiseksi käänteiskuvausmenetelmällä ja toteuttaa ne simuloidulle
tutkavasteelle.

Tutkielman rakenne

Tutkielman rakenne on seuraavanlainen. Toinen luku toimii johdantona tut-
kan toiminnan ja työssä tarvittavan signaalinkäsittelyn perusteisiin. Kol-
mannessa luvussa esitetään ISAR-tutkan signaalinkäsittelyn perusteet ja pe-
rinteinen Fourier-muunnokseen perustuva etäisyys-Doppler-menetelmä tut-
kakuvan muodostamiseksi. Neljäs luku esittelee käänteiskuvausmenetelmän
ISAR-kuvan muodostamiseksi. Ensiksi esitetään menetelmän matemaattinen
perusta, jonka jälkeen esitetään menetelmän yksityiskohtainen toteutus si-
muloidulle tutkavasteelle. Lisäksi esitetään yksityiskohtaisesti ideaalisten pis-
temäisten sirottajien tutkavasteen simulointi. Viidennessä luvussa käsitellään
etäisyys- ja liikekompensaatiota. Luvussa tutkitaan virheellisen etäisyyspa-
rametrin ja kompensoimattoman translaatio- ja pyörimisliikkeen vaikutusta
tutkakuvan muodostamiseen ja esitetään valitut kompensaatiomenetelmät
yksityiskohtaisesti. Kuudennessa luvussa esitetään suoritettuja simulaatioi-
ta, joissa etäisyys- ja liikekompensointiin on käytetty valittuja menetelmiä.
Viimeisessä seitsemännessä luvussa pohditaan käytettyjä kompensaatiome-
netelmiä ja jatkotutkimuksen tarvetta.



Luku 2

Tutkasignaalinkäsittelyn

perusteita

2.1 Kuvantava tutka

Tutkasysteemeillä on kaksi perustoimintamuotoa: monostaattinen ja bistaat-
tinen. Monostaattisessa toimintamuodossa tutkan lähetin ja vastaanotin si-
jaitsevat fyysisesti samassa paikassa. Tällöin sama antenni voi toimia sekä
lähettimenä että vastaanottimena. Sen sijaan bistaattisessa toimintamuodos-
sa käytetään eri paikoissa sijaitsevia antenneja tutkasignaalin lähettämiseen
ja vastaanottamiseen. Näiden lisäksi voidaan käyttää multistaattista toimin-
tamuotoa, jossa käytetään useita eri antenneja sekä lähettämiseen että vas-
taanottamiseen. Tässä tutkielmassa keskitytään kuitenkin ainoastaan mo-
nostaattiseen toimintamuotoon, johon kaikki jatkossa tehtävät määritelmät
ja esitetyt mallit perustuvat.

Tutkan toiminta perustuu tutkan antennin lähettämän sähkömagneetti-
sen säteilyn havaitsemiseen sen sirottua havaittavasta kohteesta tutkan vas-
taanottoantennin suuntaan. Tässä tutkielmassa tutkakuvalla tarkoitetaan
havaittavan kohteen heijastuvuusominaisuuksien jakaumaa paikka-avaruudes-
sa. Tätä jakaumaa voidaan tarkastella yksi-, kaksi tai kolmiulotteisessa ava-
ruudessa tutkan käyttötarkoituksesta ja toimintamuodosta riippuen. Täs-
sä tutkielmassa keskitytään korkearesoluutioiseen kaksiulotteisen tutkakuvan
muodostamiseen monostaattisella käänteisen synteettisen apertuurin tutkal-
la. Kuvan resoluutiolla tarkoitetaan kykyä erottaa kaksi lähekkäin olevaa
sirottajaa toisistaan. Tarkkuus puolestaan kuvaa sirottajan absoluuttiselle
sijainnille saatavan arvion luotettavuutta [7].

Tutkakuva voidaan muodostaa suorilla tai synteettisillä kuvantamisme-
netelmillä. Suorissa kuvantamismenetelmissä voidaan käyttää esimerkiksi ly-
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LUKU 2. TUTKASIGNAALINKÄSITTELYN PERUSTEITA 6

hytkestoisia pulsseja lähettävää kapeakeila-antennia. Antennin muodosta-
malla säteilykeilalla käydään koko havaittavan kohteen täyttämä tilavuus lä-
pi ja tutkan vastaanottimeen sironneen signaalin intensiteetti esitetään paik-
kakoordinaattien funktiona. Näin kuvaksi saadan kohteen heijastuvuuden
projektio tutkan ja kohteen yhdistävän suoran suunnassa. Suoran kuvanta-
mismenetelmän etuna on sen vaatima vähäinen signaalinkäsittely ja se, että
kohdetta tai tutkaa ei tarvitse liikuttaa. Suoran menetelmän haittana on se,
että korkeaan resoluutioon etäisyyssuunnassa vaaditaan hyvin lyhytkestoisia
pulsseja ja sivusuunnassa laajaa apertuuria. Lisäksi sivusuunnan resoluutio,
joka saadaan antennin keilan leveydestä, heikkenee etäisyyden kasvaessa. Va-
laistaessa vain osa kohteesta kapeakeila-antennilla saattaa lisäksi jäädä huo-
mioimatta vuorovaikutukset ja interferenssit kohteen eri osien välillä, joita
tapahtuu kun koko kohde valaistaan samanaikaisesti. [7]

Tarkka erottelukyky paikka-avaruuden koordinaateissa voidaan saavut-
taa synteettisesti yhdistämällä koherentisti kohteesta eri taajuuksilla ja kat-
selukulmilla saadut havainnot. Kohteen katselukulman muutos saadaan ai-
kaiseksi tutkan ja kohteen välisen suhteellisen liikkeen avulla [7]. Katselu-
kulmalla tarkoitetaan tutkan ja kohteen välistä kulmaa, joka kuvaa kohteen
asentoa tutkasta katsottuna. Tarkka määritelmä tutkan ja kohteen väliselle
kulmalle tehdään kappaleessa 3, kun käsitellään tutkakuvan muodostamista
käänteisen synteettisen apertuurin tutkalla. Eri taajuuksilla tarkoitetaan tut-
kan lähettämän signaalin taajuuskaistaa, joka vaaditaan etäisyysresoluution
saavuttamiseen. Tällä tavalla saadaan laajaa taajuuskaistan leveyttä ja aper-
tuurin kokoa vastaavat tulokset aikaiseksi yhdistämällä havaintoja ottamal-
la huomioon sekä havaitun signaalin amplitudi että vaihe. Tässä tutkielmas-
sa tutkitaan tutkakuvan muodostamista käänteisen synteettisen apertuurin
tutkalla, joka vaatii vastaanotetun signaalin käsittelyä havaintojen jälkeen.
Taajuuskaistan leveys tuotetaan käyttämällä signaalina taajuusaskellettua
aaltomuotoa ja katselukulman laajuus eli synteettinen apertuuri muodoste-
taan ideaalisessa tapauksessa pyörittämällä kohdetta kiinteän akselin suh-
teen. Synteettisen apertuurin muodostamiseen voidaan käyttää myös koh-
teen translaatioliikettä, mikäli se muuttaa kohteen kulma-asentoa tutkaan
nähden. Kyseiset menetelmät esitellään yksityiskohtaisesti luvussa 3.

2.2 Sähkömagneettinen säteily

Klassisen sähkömagnetismin teorian perustana olevat Maxwellin yhtälöt osoit-
tavat, että muuttuva sähkökenttä E toimii magneettikentän B lähteenä ja
toisin päin (Faradayn induktiolaki ja Amperen laki) [8]. Sähkömagneettises-
sa aallossa siis sähkökenttä ja magneettikenttä ylläpitävät toisiaan edetes-
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sään avaruudessa. Muodostuvan aallon komponentit värähtelevät toisiaan
ja etenemissuuntaansa vastaan kohtisuorassa suunnassa. Tyypillisesti sähkö-
magneettisen aallon käsittelyssä rajoitutaan tutkimaan ajan t ja paikan r

funktiona värähtelevää sähkökenttää E(r, t). Sähkökenttää kuvaava funktio
E(r, t) toteuttaa sähkömagneettisen säteilyn aaltoyhtälön

∂2E(r, t)

∂t2
= c2∇2E(r, t), (2.1)

jossa c on aallon etenemisnopeus eli sähkömagneettisen säteilyn tapauksessa
valon nopeus. Aaltoyhtälön (2.1) toteuttava aaltovektorin k suuntaan etene-
vä tasoaalto on muotoa

E(r, t) = E0e
i(k·r−2πft), (2.2)

jossa E0 on aallon amplitudi ja f taajuus. Funktio (2.2) saa vakioarvon jo-
kaisella ajanhetkellä t aaltovektoria k vastaan kohtisuoraan olevilla tasoilla,
josta nimitys tasoaalto seuraa [8]. Kompleksista muotoa (2.2) käytetään tyy-
pillisesti laskujen helpottamiseksi, todellinen aalto saadaan ottamalla reaa-
liosa Re{E(r, t)}.

Tutkassa antenni lähettää radioalueen sähkömagneettista säteilyä tietyllä
aaltomuodolla, joista korkearesoluutioiselle tutkalle tyypillisimpiä ovat joko
lyhytkestoiset tai taajuusmoduloidut pulssit [9]. Tutkan lähettämät radioaal-
lot siroavat erilaisten esteiden ja aineiden rajapintojen vaikutuksesta. Tut-
kan vastaanotin analysoi takaisin sen suuntaan heijastunutta säteilyä. Tä-
män perusteella saadaan informaatiota säteilyä sirottavasta kohteesta. Tut-
kan tapauksessa sekä heijastuneen aallon amplitudi että vaihe sisältävät tär-
keää informaatiota, koska tutkakuvaan tarvitaan sironneen energian jakauma
paikkakoordinaattien funktiona. Jatkossa sähkömagneettisen aallon vaiheel-
la tarkoitetaan tasoaallon eksponentissa olevaa paikasta r riippuvaa osaa.
Koska lähetetty aalto tekee kaksinkertaisen matkan kohteen ja tutkan välil-
lä, tulee tutkittavasta kohteesta etäisyydeltä r sironneen aallon vaiheeksi φ
kaukokentässä φ = 2k · r.

2.3 Tutkapoikkipinta-ala

Tutkan kannalta havaittavan kohteen tai kappaleen oleellinen fysikaalinen
ominaisuus on sen kyky heijastaa sähkömagneettista säteilyä tutkan vas-
taanottimen suuntaan. Mikäli tutkan lähettämän säteilyn teho on Pa, on
säteilyn tehotiheys etäisyydellä R tutkasta Pa/4πR2 säteilyn isotrooppisen
leviämisen vaikutuksesta. Edelleen etäisyyden R päässä tutkasta olevasta
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kohteesta sironnnut säteily leviää isotrooppisesti, joten tutkan vastaanotta-
man säteilyn teho on pienentynyt kuten 1/R4. Jotta kohde voidaan erottaa
ympäristön aiheuttamasta lämpökohinasta, on sen sirotettava riittävä mää-
rä säteilyenergiaa takaisin tutkan suuntaan. Kappaleen tätä ominaisuutta
kuvaava suure on kohteen tutkapoikkipinta-ala (radar cross section, RCS),
jonka yksikkö on m2 [9]. Kaikupinta-ala määritellään kappaleen tai kohteen
pinta-alana, joka vastaanottaa tutkan lähettämän säteilytehon ja sirottaa
sen isotrooppisesti ympäristöönsä [5]. Määritellään seuraavaksi analyyttinen
lauseke tutkapoikkipinta-alalle.

Olkoon havaittava kappale etäisyydellä R tutkan vastaanottimesta ja lä-
hettimestä. Oletetaan lisäksi, että tutkan lähetin ja vastaanotin sijaitsevat
samassa paikassa. Kuvataan tutkan lähettämää säteilyä tasoaalloilla ja ol-
koon tasoaalloista muodostuvan säteilyn tehotiheys etäisyydellä R tutkasta
Wi. Jos tutkittavan kappaleen tutkapoikkipinta-ala on σ, niin silloin kappa-
leen sirottama säteilyteho on Ps = σWi. Tutkapoikkipinta-alan määritelmän
mukaan tämä säteilyteho siroaa isotrooppisesti kaikkiin suuntiin, joten si-
ronneen säteilyn tehotiheys tutkan vastaanottimessa on tällöin

Ws =
Ps

4πR2
=

σWi

4πR2
.

Ratkaisemalla σ ja ottamalla raja-arvo R → ∞ saadaan tutkapoikkipinta-
alaksi [10]

σ = lim
R→∞

Ws

Wi
4πR2. (2.3)

Sähkömagneettisen säteilyn osuessa kappaleeseen siroaa sitä kappaleen
koosta ja muodosta ja säteilyn aallonpituudesta riippuen useaan suuntaan,
mutta ainoastaan takaisin tutkan suuntaan siroava säteilyteho vaikuttaa kap-
paleen tutkapoikkipinta-alaan. Kappaleen tutkapoikkipinta-ala muodostuu
kolmesta ominaisuudesta, jotka ovat kappaleen poikkipinta-ala tutkan suun-
taa vastaan kohtisuorassa tasossa, kyky sirottaa ja absorboida sähkömag-
neettista säteilyä (heijastuvuus) ja kyky suunnata sironnutta säteilyä tutkan
vastaanottimen suuntaan (suuntaavuus). Heijastuvuus on kohteesta heijas-
tuvan säteilytehon ja kohteen vastaanottaman säteilytehon suhde. Suuntaa-
vuus puolestaan on kappaleen tutkan suuntaan sirottaman säteilytehon ja
isotrooppisesti tutkan suuntaan sironneen säteilytehon suhde. [10]

Tutkapoikkipinta-alan määritelmästä (2.3) huomataan, että se ei riipu
kappaleen etäisyydestä tutkasta. Sen sijaan se riippuu käytetyn säteilyn taa-
juudesta sekä kappaleen ja kohteen välisestä asennosta eli katselukulmasta.
Useille materiaaleille heijastuvuus on taajuusriippuva ja lisäksi katselukul-
man muuttuessa kohteen poikkipinta-ala tutkan suunnasta katsottuna muut-
tuu. Yksinkertaisille täydellisesti sähköä johtaville esineille kuten palloille ja
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sylintereille voidaan laskea tutkapoikkipinta-ala määritelmää (2.3) käyttäen.
Todelliset tutkalla havaittavat kohteet sisältävät monimutkaisia rakenteita ja
eivät ole täydelliseti sähköä johtavia kohteita, joten niiden tutkapoikkipinta-
alan laskeminen ei onnistu suoraviivaisesti määritelmää käyttäen vaan on
tyydyttävä sopiviin numeerisiin menetelmiin. [10]

2.4 Tutkayhtälö

2.4.1 Tutkayhtälön johtaminen

Tutkayhtälöä muodostettaessa tutkitaan mitä tapahtuu tutkan lähettämän
signaalin voimakkuudelle sen kulkiessa ensiksi tutkan lähettimestä tutkitta-
vaan kohteeseen ja sitten kohteesta takaisin tutkan vastaanottimeen. Tut-
kayhtälön avulla saadaan arvio maksimietäisyydelle, josta tutka voi havaita
tietyn tutkapoikkipinta-alan σ omaavan kohteen. [11]

Olkoon tutkan lähettimen lähetettävälle signaalille antama teho Pa. Ol-
koon antenninvahvistus G, jolloin antennin lähettämän signaalin teho on
PaG. Antenninvahvistus kuvaa sitä, että kuinka hyvin antenni muuntaa sille
syötettyä tehoa tiettyyn suuntaan eteneväksi sähkömagneettiseksi säteilyk-
si. Se voidaan lausua myös käytetyn aallonpituuden ja antennin efektiivi-
sen apertuurin Aeff avulla, jolloin G = 4πAeff/λ

2. Antennin efektiivinen
apertuuri kuvaa sen kykyä vastaanottaa säteilytehoa. Se määritellään pinta-
alana, joka on kohtisuorassa vastaanotetun säteilyn etenemissuuntaa vastaan
ja joka pystyy ottamaan yhtä paljon säteilytehoa vastaan kuin kyseessä ole-
va antenni. Nyt säteilyn tehotiheys kohteessa, joka on etäisyydellä R tutkan
antennista, on

W1 =
PaG

4πR2
=
PaAeff
R2λ2

.

Kohteen, jonka tutkapoikkipinta-ala on σ, heijastama säteilyteho on siten

Pkohde =
PaGσ

4πR2
=
PaAeffσ

R2λ2
.

Nyt kohteesta heijastuneen säteilyn tehotiheys tutkan vastaanottimen etäi-
syydellä on

W2 =
Pkohde
4πR2

=
PaGσ

(4π)2R4
=
PaAeffσ

4πR4λ2
.

Antennin vastaanottama teho on sen efektisen apertuurin ja säteilyn tehoti-
heyden tulo, eli

Pl = AeffW2 =
λ2σG2Pa
(4π)3R4

=
PaA

2
effσ

4πR4λ2
.
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Tähän asti on oletettu, että lähettimen, vastaanottimen ja antennin väli-
sissä tehonsiirroissa ei tapahdu tehohäviöitä. Todellisuudessa tehohäviöitä
kuitenkin tapahtuu, joten merkitään kaikkien mahdollisten tehohäviöiden
aihettamaksi osuudeksi Ltot. Tällöin vastaanotetuksi tehoksi tulee

Pl =
λ2σG2Pa

(4π)3R4Ltot
.

Nyt vastaanotetun tehon ja lähetetyn tehon suhteeksi saadaan

Pl
Pa

=
A2
effσ

4πλ2R4Ltot
=

λ2σG2

(4π)3R4Ltot
.[10, 11] (2.4)

Tutka pystyy erottamaan kohteen ympäristöstään, mikäli sen heijastama
säteilyteho on suurempi kuin ympäristön ja laitteiston aiheuttaman kohi-
nan teho. Yhtälön (2.4) avulla saadaan arvio maksimietäisyydelle josta tut-
ka pystyy havaitsemaan kohteen, jonka tutkan kaikupinta-ala on σ. Olkoon
Pmin sellainen teho, että se on juuri taustan ja tutkan aiheuttaman kohina-
tason yläpuolella, jolloin tutka pystyy sen vielä havaitsemaan. Kun asetetaan
yhtälössä (2.4) Pl = Pmin, saadaan maksimietäisyydeksi

Rmax =

(
PaA

2
effσ

Pmin4πλ2

) 1
4

.[11] (2.5)

2.4.2 Signaali-kohina-suhde

Signaali-kohina-suhteella tarkoitetaan tutkan vastaanottimesta ulos tulevan
tehon ja kohinan tehon suhdetta. Kohinaa aiheuttaa sekä ympäristö että it-
se tutka. Tutkasysteemin kohinan tehotiheys on N0 = kBTeff , missä kB on
Boltzmannin vakio ja Teff on efektiivinen lämpötila, joka liittyy todelliseen
lämpötilaan T0 tutkalle ominaisen kohinaluvun Fn välityksellä, Teff = FnT0.
Tutkan kohinateho saadaan tutkalle ominaisen kohinakaistanleveyden Bn
avulla. Kohinatehoksi tulee

Pn = N0Bn = kBFnT0Bn. (2.6)

Signaali-kohina-suhteeksi saadaan yhtälöiden (2.4) ja (2.6) avulla

SNR =
Pl
Pn

=
Paλ

2σG2

(4π)3R4(kBFnT0Bn)
.[11] (2.7)

Usein yhtälössä (2.5) oleva minimiteho Pmin saadaan pienimmästä signaali-
kohina-suhteesta, jonka tutkan vastaanottosignaalikäsittelyn detektori sie-
tää.
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2.5 Keskeiset operaatiot

2.5.1 Jatkuva Fourier-muunnos ja konvoluutio

Tärkeitä työkaluja tutkan signaalinkäsittelyssä ovat Fourier-muunnos F ja
sen käänteisoperaatio F−1, joiden avulla voidaan muuttaa esimerkiksi ai-
kamuuttujan t funktio taajuusmuuttujan f funktioksi ja päinvastoin. Aika-
alueen funktion g Fourier-muunnoksena saadaan taajuusalueen funktio G

määritelmällä [12]

F{g(t)} = G(f) =

∫ ∞
−∞

g(t)e−i2πftdt. (2.8)

Fourier-muunnos F on lineaarinen operaatio, jonka käänteisoperaatio F−1

muuttaa taajuusalueen funktion G takaisin aika-alueen funktioksi g määri-
telmän [12]

F−1{G(f)} = g(t) =

∫ ∞
−∞

G(f)ei2πftdf (2.9)

mukaisesti. Toinen tärkeä operaatio on konvoluutio-operaatio ∗. Konvoluutio
kahden aika-alueen funktion h ja g välillä määritellään integraalina [12]

(h ∗ g)(t) =

∫ ∞
−∞

h(τ)g(t− τ)dτ. (2.10)

Konvoluutio siis kuvaa kahden funktion päällekkäisyyttä tai vastaavuutta
niiden välisen aikasiirron t funktiona. Konvoluution hyödyllisyys seuraa kon-
voluutioteoreemasta, jonka mukaan

F{(h ∗ g)(t)} = F{h(t)}F{g(t)} = H(f)G(f). (2.11)

Yhtälöstä (2.11) seuraa, että

(H ∗G)(f) = F{h(t)g(t)}. (2.12)

Siis funktioiden kertominen keskenään aika-alueessa vastaa konvoluutiota
taajuusalueessa ja konvoluutio aika-alueessa vastaa kertomista taajuusalu-
eessa. Konvoluution avulla voidaan ymmärtää sen kanssa samankaltaisen
operaation, ristikorrelaation, toimintaperiaate.

2.5.2 Ristikorrelaatio

Ristikorrelaatio-operaatio ? kahden aikamuuttujan funktion f ja g välillä
määritellään integraalina [12]

(f ? g)(t) =

∫ ∞
−∞

f∗(τ)g(t+ τ)dτ. (2.13)
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Nyt vertaamalla yhtälöitä (2.13) ja (2.10) huomataan, että yllä määritel-
ty ristikorrelaatio on f∗(−t):n ja g(t):n konvoluutio. Ristikorrelaatio kuvaa
konvoluution tapaan kahden funktion päällekkäisyyttä niiden välisen aika-
siirron funktiona [12]. Diskreeteille funktioille ristikorrelaatio määritellään
summana [12]

(f ? g)[n] =
∞∑

m=−∞
f∗[m]g[n+m]

Ristikorrelaatiolle on voimassa konvoluutioteoreemaa (2.11) vastaava tulos,
jonka mukaan

F{(f ? g)(t)} = F{f∗(t)}F{g(t)}. (2.14)

Ristikorrelaatioteoreeman (2.14) avulla voidaan helpottaa kahden funktion
välisen ristikorrelaation laskemista. Laskemalla ensiksi yhtälössä (2.14) oi-
kealla puolella oleva kertolasku taajuusalueessa ja ottamalla käänteinen Fou-
rier-muunnos saadaan laskettua ristikorrelaatio kahden aika-alueen funktion
välillä. Ristikorrelaation avulla voidaan tutkia kahden signaalin vastaavuut-
ta. Esimerkiksi tässä työssä sitä hyödynnetään kahden yksiuloitteisen tutka-
kuvan välillä tapahtuneen etäisyysmuutoksen arvioimiseen.

2.5.3 Diskreetti Fourier-muunnos

Tutkan signaalinkäsittelyssä vastaanottimeen saapuva jatkuva signaali näyt-
teistetään, jolloin saadaan joukko diskreettejä näytepisteitä. Analoginen eli
jatkuva signaali s(t) muutetaan digitaaliseksi eli diskreetiksi signaaliksi ot-
tamalla siitä näytteitä tasaisin aikavälein Ts yhteensä N kappaletta, jolloin
saatu näytteistetty signaali on kompleksilukujen

s[n] = s(nTs)

muodostama joukko, jossa n = 0, ..., N. Edellisessä kappaleessa määritelty
Fourier-muunnos muuntaa jatkuvan aikamuuttujan funktion taajuusmuut-
tujan funktioksi. Tasaisella aikavälillä Ts näytteistetty aika-alueen digitaa-
linen signaali s voidaan muuttaa taajuusalueen digitaaliseksi signaaliksi S
diskreetin Fourier-muunnoksen [12]

Sk =

N−1∑
n=0

sne
−i2π n

N
k (2.15)

avulla. Vastaavasti taajuusalueen digitaalinen signaali S voidaan muuntaa
aika-alueeseen käänteisellä diskreetillä Fourier-muunnoksella, joka määritel-
lään [12]

sn =

N−1∑
k=0

Ske
i2π k

N
n. (2.16)
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Aika-alueen diskreetin signaalin s diskreetin Fourier-muunnoksen (2.15) avul-
la saadaan joukko kompleksilukuja S, jotka kertovat signaalissa esiintyvien
taajuuskomponenttien osuudet. Vastaavasti käänteisellä diskreetillä Fourier-
muunnoksella voidaan muuntaa taajuusalueen signaali aika-alueen signaalik-
si. Taajuusaskellettua aaltomuotoa käytettäessä tutka vastaanottaa ja näyt-
teistää signaalin taajuusalueessa. Jotta heijastuneen signaalin jakaumaa voi-
daa tutkia aika- ja paikka-avaruudessa, on signaalista tällöin otettava kään-
teinen diskreetti Fourier-muunnos. Diskreetin Fourier-muunnoksen laskemi-
nen N pisteelle (kompleksiluvulle) vaatii suuruusluokkkaa N2 aritmeettista
operaatiota. Diskreetin Fourier-muunnoksen laskemiseen on kehitetty vaadit-
tavia operaatioita vähentävä algoritmi FFT (Fast Fourier Transform), jon-
ka avulla tarvittavien laskuoperaatioiden määrä vähenee suuruusluokkaan
N logN operaatiota [12].

2.6 Aaltomuodot

Tutkan lähettämä sähkömagneettinen säteily voidaan lähettää erilaisilla aal-
tomuodoilla tutkan käyttötarkoituksesta ja toimintamuodosta riippuen. Yk-
sinkertaisin tapa saavuttaa korkea resoluutio etäisyyssuunnassa olisi käyt-
tää hyvin lyhytkestoisia pulsseja. Tämä osoittautuu kuitenkin epäkäytän-
nölliseksi, sillä hyvin lyhyeen pulssiin on vaikeaa saada riittävästi energiaa.
Korkearesoluutioisissa kuvantavissa tutkissa yleisesti käytössä olevat aalto-
muodot ovat lineaarinen taajuusmodulaatio ja taajuusaskellus. Tässä työssä
kehitetyssä simulointimallissa aaltomuotona on taajuusaskellettu aalto. Va-
linta on tehty sillä perusteella, että Puolustusvoimilla on tutkimuskäytössä
taajuusaskelletttuja pulsseja lähettävä tutka. Seuraavassa vertaillaan lyhyes-
ti edellä mainittuja aaltomuotoja.

2.6.1 Taajuusaskellettu aaltomuoto

Taajuusaskellettu signaali muodostetaan lähettämällä sarja peräkkäisiä yh-
destä taajuudesta koostuvia pulsseja. Tällöin yksi taajuuspyyhkäisy koos-
tuu N :stä kappaleesta pulsseja, joiden taajuutta kasvatetaan tai vähenne-
tään taajuusaskeleen ∆f verran peräkkäisten pulssien välillä [7]. Tällöin yk-
si taajuuspyyhkäisy muodostuu N kappaleesta pulsseja, joilla kullakin on
oma taajuutensa. Taajuusaskelletun signaalin avulla saadaan tutkittavasta
kohteesta heijastunut signaali mitattua taajuusalueessa, joka voidaan muut-
taa aika- ja etäisyysalueeseen käänteisellä diskreetillä Fourier-muunnoksella.
Kaistanleveys taajuusalueessa N :stä pulssista (taajuudesta) koostuvalle taa-
juusaskelletulle signaalille on Bf = N∆f . Resoluutioksi aika-alueeessa tulee
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Taulukko 2.1: Taajuusaskelletun aaltomuodon parametrit ja niitä vastaavat
symbolit

Parametri/Suure Symboli

Taajuuksien lukumäärä N

Taajuuspyyhkäisyjen lukumäärä M

Taajuusaskeleen koko ∆f

Taajuuskaistan leveys Bf
Keskitaajuus fK
Taajuuspyyhkäisyjen toistotaajuus fPR
Taajuuspyyhkäisyjen toistoaikaväli TPR
Integrointiin käytettävä aika Tint

Etäisyysresoluutio ∆x

[7] ∆t = 1/Bf , josta saadaan etäisyysresoluutioksi

∆x =
c

2Bf
. (2.17)

Taajuusaskellettua aaltomuotoa käytettäessä tutkan vastaanottama sig-
naali on kohteen taajuusvaste eli sen tutkan lähettämälle signaalille muo-
dostama vaste taajuuden funktiona. Taajuusaskellettua aaltomuotoa käytet-
täessä oleellista on sopivien aaltomuodon parametrien määrittäminen. Tutka
lähettää taajuuspyyhkäisyjä pulssintoistotaajuudella fPR, jolloin peräkkäis-
ten taajuuspyyhkäisyjen välillä kuluu aika TPR = 1/fPR. Signaalissa olevien
diskreettien taajuuksien lukumäärä N ja taajuuskaistan leveys Bf määrit-
tävät osa-aaltojen välisen taajuusaskeleen ∆f . Taajuusaskeleen koko on tär-
keä suure tutkakuvaa muodostettaessa, sillä se määrittää etäisyyssuuntai-
sen yksikäsitteisyysalueen koon. Yksikäsitteisyyteen palataan kohdassa 3.2.2.
Tutkakuvaan prosessoitavien taajuuspyyhkäisyjen lukumäärä M ja pulssin-
toistoaikaväli TPR määrittävät prosessointiin mukaan otettavan aikaikkunan
T = TM − T1 = MTPR koon. Taajuusaskellettuun aaltomuotoon palataan
tarkemmin kohdassa 4.2 esitettävän simulaatio-ohjelman yhteydessä. Taa-
juusaskelletun aaltomuodon tärkeät suureet ja niille simulaatioiden yhtey-
dessä käytetyt symbolit ovat esitettynä taulukossa 2.1.

2.6.2 Lyhyet pulssit

Suorissa kuvantamismenetelmissä kohteen etäisyys saadaan selville mittaa-
malla lähetettävän signaalin aikaviive lähetyksen ja vastaanoton välillä. Ai-
kaviive t voidaan helposti muuttaa etäisyydeksi x, sillä x = ct. Fourier-
analyysin perusteella taajuuskaistan leveys Bf on kääntäen verrannollinen



LUKU 2. TUTKASIGNAALINKÄSITTELYN PERUSTEITA 15

pulssin kestoon T , eli Bf = 1/T . Käytetyn pulssin kesto T määrittää etäi-
syysresoluution, joksi saadaan yhtälön (2.17) avulla

∆x =
cT

2
. (2.18)

Yhtälön (2.18) perusteella etäisyysresoluutiota voidaan parantaa lyhentä-
mällä käytetyn pulssin kestoa. Lyhyiden pulssien muotona aika-alueessa voi-
daan käyttää esimerkiksi suorakulmaista tai sinimuotoista aaltoa. Esimerkik-
si aika-alueessa suorakulmainen pulssi vastaa taajuusalueessa sinus cardinalis-
muotoista spektriä (sincx = sinπx/πx). Käytännössä hyvin lyhyeen pulssiin
on vaikea saada riittävästi energiaa, joten lyhyet pulssit eivät ole paras vaih-
toehto hyvän etäisyysresoluution saavuttamiseksi. Tämän ongelman poista-
miseksi on kätevää muuttaa lähetetyn pulssin taajuutta ajan kuluessa, jolloin
pystytään käyttämään pitempikestoisia pulsseja. [7, 10]

2.6.3 Lineaarinen taajuusmodulaatio

Mikäli vakiotaajuisella pulssilla halutaan saavuttaa korkea etäisyysresoluu-
tio, on pulssin keston oltava erittäin lyhyt yhtälön (2.18) perusteella. Tä-
mä ongelma voidaan välttää käyttämällä taajuusmoduloitua pulssia, joka
tuottaa tarvittavan kaistanleveyden taajuusalueessa. Käytännössä tutka lä-
hettää taajuusmoduloituja pulsseja pulssintoistoaikavälin TPR välein, jolloin
pulssintoistotaajuus fPR = 1/TPR. Lineaarisesti taajuusmoduloitu signaali
voidaan esittää muodossa [10]

s(t) =

Ae
[
i2π

(
f0(t−nTPR)+

K(t−nTPR)2

2

)]
, nTPR ≤ t ≤ nTPR + T

0, muulloin
, (2.19)

jossa A on lähetetyn signaalin amplitudi, f0 on aloitustaajuus, K on taajuu-
den muutosnopeus, T on pulssin kesto ja n = 1, ..., N , kun N on lähetet-
tävien pulssien lukumäärä. Taajuusmoduloidun signaalin (2.19) hetkellinen
taajuus fi saadaan vaiheen aikaderivaattana, jolloin [10]

fi(t) =
1

2π

d

dt

[
2π

(
f0(t− nTPR) +

K(t− nTPR)2

2

)]
= f0 +Kt. (2.20)

MikäliK > 0, kasvaa lähetetty taajuus yhtälön (2.20) mukaisesti lineaarisesti
aloitustaajuudesta f0 taajuuteen f0 +KT . Jos taas K < 0, taajuus pienenee
lineaarisesti ajan funktiona. Molemmissa tapauksissa taajuuskaistan levey-
deksi saadaan Bf = |K|T , joka määrää etäisyysresoluution yhtälön (2.17)
mukaisesti. Lineaarisesti taajuusmoduloidulla pulssilla voidaan muodostaa
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etäisyyspro�ili pulssikompression avulla, jolloin vastaanotetun pulssin kes-
toa saadaan lyhennettyä konvoluutio-operaation avulla. Pulssikompression
tarkka periaate löytyy esimerkiksi lähteistä [10, 13].

2.7 Doppler-taajuus

Doppler-taajuudella tarkoitetaan kohteesta sironneen sähkömagneettisen aal-
lon taajuuden muutosta johtuen tutkan ja kohteen välisestä suhteellisesta
liikkeestä. Dopplerin ilmiön yleisessä tapauksessa sekä säteilyn lähde L että
vastaanottaja V ovat liikkeessä. Tällöin saadaan sähkömagneettisen aallon
lähetystaajuuden fL ja vastaanottajan havaitseman taajuuden fV välille re-
laatio

fV =

√
1− v2/c2

1− (v/c) cosψ
fL, (2.21)

jossa v on vastaanottajan ja lähteen välinen suhteellinen nopeus. Yhtälössä
(2.21) kulma ψ on säteilylähteen nopeuden ja säteilyn etenemissuunnan väli-
nen kulma. Tarkastellaan tilannetta koordinaatistossa, jossa tutka on paikal-
laan ja jossa kohde lähestyy tutkaa nopeudella vr. Tällöin kohteesta tutkan
suuntaan heijastuneen säteilyn taajuuden muutokseksi saadaan [10]

fV =
(c+ vr)

(c− vr)
fL. (2.22)

Taajuuden muutokseksi eli Doppler-taajuudeksi saadaan yhtälön (2.22) avul-
la

fD = fV − fL =
(c+ vr)

(c− vr)
fL − fL =

2vr
c− vr

fL.

Koska tyypillisesti vr � c, saadaan Doppler-taajuudeksi

fD =
2vr
c
fL. (2.23)

Näin saadaan tärkeä tulos, jonka mukaan Dopplerin ilmiön aiheuttama taa-
juuden muutos on suoraan verrannollinen kohteen nopeuteen vr. Yhtälössä
(2.23) positiivinen nopeus vr tarkoittaa, että kohde lähestyy tutkaa ja vas-
taavasti negatiivinen nopeus vastaa tutkasta loittonevaa kohdetta. Lisäksi
on syytä huomata, että nopeus vr on kohteen nopeus tutkan ja kohteen yh-
distävän suoran suunnassa [10]. Pulssitutkan tapauksessa Dopplerin ilmiö
nähdään peräkkäisten vastaanotettujen signaalien vaiheen muutoksena. Jot-
ta nämä vaihemuutokset aiheuttava Doppler-taajuus voidaan määrittää yk-
sikäsitteisesti, on tutkan käytettävä riittävän suurta pulssintoistotaajuutta
fPR.



Luku 3

ISAR-prosessointi

Fourier-muunnoksella

3.1 Johdanto

ISAR-tutkalla voidaan kohteesta muodostaa kaksi- tai kolmiulotteinen tut-
kakuva kohteen ja tutkan välisen suhteellisen liikkeen avulla. Ideaalisessa
tapauksessa, kuten tutkamittauksissa tasaisella kulmanopeudella pyörivällä
kääntöpöydällä [14], liike on kohteen pyörimisliikettä kiinnitetyn akselin suh-
teen. Kuvassa 3.1 on esitettynä periaate kaksiulotteisen ISAR-kuvan muodos-
tamiseen tarvittavasta atsimuuttikulman Ω muutoksesta. Kuvassa 3.1 kap-
paleen rotaatioakseli on kohtisuorassa paperin pintaa vastaan ja sekä tutka
että kohde ovat samassa tasossa. Muodostettavan tutkakuvan ulottuvuuk-
sia kutsutaan jatkossa etäisyydeksi (range) ja sivusuuntaiseksi etäisyydeksi
(cross-range) [5].

Tutkan suunnalla tarkoitetaan tutkan ja rotaatioakselin yhdistävää suo-
raa. Muodostettavan tutkakuvan etäisyysakseli on yhdensuuntainen tämän
suoran kanssa ja sivusuuntainen akseli on kohtisuorassa sekä etäisyys- että
rotaatioakselia vastaan [5]. Kaksiulotteinen tutkakuva voidaan muodostaa
keräämällä kohteen sirottama signaali eri taajuksilla ja katselukulmilla ja
koherentisti prosessoimalla nämä signaalit [7]. Käänteisen synteettisen aper-
tuurin tutkan tapauksessa valaistaan koko kohde ja kohteen taajuusvaste
mitataan eri katselukulmilla. Perinteinen tapa muodostaa kaksiuloitteinen
ISAR-kuva on ottaa ensin Fourier-muunnos taajuuksien suhteen (etäisyys-
prosessointi) ja sitten Fourier-muunnos katselukulmien suhteen (sivusuun-
nan prosessointi) [1, 2]. Seuraavaksi esitetään matemaattinen ja fysikaalinen
perusta Fourier-muunnokseen perustuvalle etäisyys-Doppler-menetelmälle.

ISAR-tutkan signaalinkäsittely perinteisellä Fourier-muunnokseen perus-

17
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Kuva 3.1: Käänteisen synteettisen apertuurin kuvan muodostamisen geomet-
ria.

tuvalla etäisyys-Doppler-menetelmällä perustuu muutamaan tärkeään ole-
tukseen. Ensimmäiseksi oletetaan, että tutkan lähettämää aaltorintamaa voi-
daan mallintaa tasoaaltorintamana kohteen etäisyydellä. Tämä oletus pätee
erityisesti tilanteissa, joissa kohteen koko on huomattavasti pienempi kuin
kohteen ja tutkan välinen etäisyys. Myöhemmin esitettävässä käänteisku-
vausmenetelmässä tätä oletusta ei tarvitse tehdä. Toiseksi oletetaan, että
kohteella on ainoastaan tasaisella kulmanopeudella tapahtuvaa pyörimislii-
kettä. Tästä seuraa, että kohteen translaatioliike on kompensoitava signaa-
lista pois ennen kuvan muodostamista. Lisäksi epätasainen kulmanopeus on
kompensoitava kuvan muodostamisen onnistumiseksi. Tutkakuvan proses-
sointi perustuu siihen, että kohteesta tutkan suuntaan sironnutta signaalia
voidaan kuvata painotettuna sinimuotoisten signaaleiden summana. Tämän
ja edellä esitettyjen oletusten avulla voidaan perustella seuraavaksi esitettävä
etäisyys-Doppler-menetelmä ISAR-kuvan muodostamiseksi. [15, 16]

3.2 Etäisyysprosessointi

3.2.1 Yksiulotteinen etäisyyspro�ili

Tutkitaan, että kuinka voidaan muodostaa kohteen etäisyyspro�ili sen sirot-
tamasta sähkömagneettisesta aallosta, joka mitataan taajuusalueessa. Mer-
kitään tutkan suuntaista etäisyyskoordinaattia x:llä ja olkoon tällä akselilla
J kappaletta pistemäisiä täydellisesti sähköä johtavia sirottajia. Oletetaan
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tutkan sijaitsevan negatiivisessa äärettömyydessä, jolloin kohde on kaukoken-
tässä. Tällöin pistemäisistä sirottajista muodoustuvasta kohteesta sironneen
aallon sähkökentän voimakkuus voidaan esittää muodossa [10]

E(f) =
J∑
j=1

Aje
−i2kxj =

J∑
j=1

Aje
−i2( 2πf

c )xj , (3.1)

kun Aj on pisteestä j sironneen aallon amplitudi ja xj on pisteen j koor-
dinaatti etäisyysakselilla. Kohteen etäisyyspro�ili eli sironneen sähkökentän
voimakkuus etäisyyden funktiona saadaan nyt ottamalla käänteinen Fourier-
muunnos funktiosta (3.1) muuttujan 2f/c suhteen. Siis [10]

E(x) = F−1{E(f)}

=

∫ ∞
−∞

J∑
j=1

Aj exp

[
−i2π

(
2f

c

)
xj

]
exp

[
i2π

(
2f

c

)
x

]
d

(
2f

c

)
.
(3.2)

Koska summaaminen ja integroiminen ovat lineaarisia operaatioita, voidaan
niiden järjestys yhtälössä (3.2) vaihtaa. Saadaan

E(x) =
J∑
j=1

Aj

∫ ∞
−∞

exp

[
i2π

(
2f

c

)
(x− xj)

]
d

(
2f

c

)
. (3.3)

Suorittamalla integrointi yhtälössä (3.3) saadaan kohteen etäisyyspro�iliksi
[10]

E(x) =
J∑
j=1

Ajδ(x− xj). (3.4)

Yhtälössä (3.4) esiintyvä delta-funktio δ toteuttaa ehdot∫ ∞
−∞

δ(x)ei2πfxdx = 1

ja ∫ ∞
−∞

e−i2πfxdf = δ(x).

Siis kompleksisen eksponenttifunktion Fourier-muunnoksena saadaan delta-
funktio ja päinvastoin. Tutkittavan kohteen muodostavat pistemäiset sirotta-
jat ovat siis täydellisesti paikannettavissa etäisyysakselilla todellisiin sijain-
teihinsa xj . Pistemäisen sirottajan amplitudin jakaumaa kuvaa tässä ide-
aalisessa tapauksessa siis delta-funktio. Yhtälön (3.4) mukainen tulos saa-
tiin suorittamalla integrointi äärettömän suuren taajuuskaistan yli, todelli-
suudessa käytössä oleva taajuuskaistan leveys on kuitenkin aina äärellinen.



LUKU 3. ISAR-PROSESSOINTI FOURIER-MUUNNOKSELLA 20

Käyttämällä integroinnin alarajana aloitustaajuutta fA ja ylärajana lope-
tustaajuutta fL saadaan integraalista (3.3) [10]

E(x) =

J∑
j=1

Aj

∫ fL

fA

exp

[
i2π

(
2f

c

)
(x− xj)

]
d

(
2f

c

)
. (3.5)

Käyttämällä keskitaajuutta fK = (fA + fL)/2 ja taajuuskaistan leveyttä
Bf = |fL − fA| saadaan integraalista (3.5) [10]

E(x) =

J∑
j=1

Aj
i2π(x− xj)

{
exp

[
i2π

(
2fL
c

)
(x− xj)

]
− exp

[
i2π

(
2fA
c

)
(x− xj)

]}

=
J∑
j=1

Aj exp [i2kK(x− xj)] ·exp
[
i2π

(
Bf
c

)
(x− xj)

]
− exp

[
−i2π

(
Bf
c

)
(x− xj)

]
i2π(x− xj)

 .

(3.6)

Yhtälössä (3.6) kK = 2πfK/c = 2π/λK on keskitaajuutta ja -aallonpituutta
vastaavan aaltovektorin suuruus. Sieventämällä yhtälöä (3.6) saadaan [10]

E(x) =
2Bf
c

J∑
j=1

Aj exp [i2kK(x− xj)] · sinc

[
2Bf
c

(x− xj)
]
, (3.7)

jossa sinc(x) = sin(πx)/πx on normalisoitu sinus cardinalis-funktio. Kohteen
etäisyyspro�ili saadaan ottamalla funktiosta (3.7) itseisarvo. Yhtälössä (3.7)
eksponenttitermi on vaihetermi, joka ei vaikuta sen amplitudin suuruuteen.
Sen sijaan sinc-termi määrittelee amplitudijakauman muodon. Äärellisestä
kaistanleveydestä johtuen pistemäisen sirottajan amplitudin päämaksimin
huippuarvo pienenee ja päämaksimi levenee ideaalisesta impulssifunktiosta
(3.4). Lisäksi pisteen etäisyyspro�iliin tulee sinc-funktion itseisarvon mukai-
set sivumaksimit.

Tutkitaan seuraavaksi yksiulotteisen etäisyyspro�ilin muodostamista yk-
sinkertaisella simulaatiolla. Simuloidaan yksiulotteista tilannetta, jossa tutka
sijaitsee positiivisessa äärettömyydessä (xtutka = +∞ m) ja yksi pistemäi-
nen täydellisesti sähköä johtava sirottaja sijaitsee etäisyysakselilla 20 met-
rin päässä origosta (xj = 20 m). Normitetaan tutkan vastaanottama sig-
naali pisteen sirottaman aallon amplitudilla, jolloin pisteestä sironneen aal-
lon amplitudi on ideaalisesti yhden yksikön suuruinen. Tutka lähettää nyt
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yhden taajuuspyyhkäisyn, joka sisältää N kappaletta diskreettejä taajuuk-
sia ja vastaanottaa sironneen signaalin kaikilla lähettämillään taajuuksilla.
Vastaanotetusta signaalista otetaan yksi näyte kullakin taajudella. Yhtälön
(2.17) mukaisesti kaistanleveydellä Bf = 1 GHz saadaan etäisyysresoluutiok-
si ∆x = 0, 15 m. Vastaanotettu signaali taajuusalueessa on kompleksilukujen
joukko {E(f)|f = f1, . . . , fN}. Kohteen etäisyyspro�ili saadaan muodostet-
tua ottamalla käänteinen diskreetti Fourier-muunnos taajuusalueen signaa-
lista. Pistemäisestä sirottajasta muodostettu etäisyyspro�ili on esitetty ku-
vassa 3.2. Simulaatiossa käytetyt parametrit ja suureet ovat esitettynä tau-
lukossa 3.1.

Kuva 3.2: Pistemäisen sirottajan etäisyyspro�ili. Simulaation parametrit
ovat taulukossa 3.1.

3.2.2 Yksikäsitteisyysalue

Käytettäessä näytteistettyjä signaaleja aiheuttaa Fourier-muunnos monikä-
sitteisyyttä saatuun tulokseen. Tämä johtuu siitä, että diskreeteissä pisteis-
sä määritellyn signaalin Fourier-muunnos on jaksollinen. Tutkan lähettämän
signaalin kulkema matka kohteen ja tutkan välillä koostuu eri määrästä aal-
lonpituuksia eri taajuuksille. Kun vastaanotetut signaalit näytteistetään dis-
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Taulukko 3.1: Kuvassa 3.2 esitetyn simulaation parametrit ja suureet.

Parametri/Suure Parametrin/Suureen arvo ja yksikkö

N 512

M 1

∆f 1, 95 Mhz

Bf 1 GHz

fK 9,5 GHz

xtutka +∞ m

xj 20 m

∆x 0, 15 m

kreeteillä taajuuksilla, on taajuusaskeleen koon oltava riittävän pieni, jotta
vaiheen muutos kahden peräkkäisen askeleen välillä olisi pienempi kuin 2π.
[7]

Kahden peräkkäisen taajuuden fn ja fn+1 = fn + ∆f välinen vaihe-ero
∆φ on yksikäsitteinen, mikäli ∆φ ≤ 2π. Etäisyydellä x tutkasta sijaitsevasta
pisteestä sironneen aallon vaihe on

φ = 2kx =
4πfx

c
.

Jotta kohteen etäisyys säilyisi yksikäsitteisenä, on peräkkäisten taajuusas-
kelten välisen vaihe-eron toteutettava epäyhtälö

4πx

c
(fn+1 − fn) =

4π∆fx

c
≤ 2π.

Tästä seuraa, että suurin yksikäsitteinen etäisyys

xmax =
c

2∆f
. (3.8)

Siis yhtälön (3.8) mukaan yksikäsitteisyysalueen koko riippuu ainoastaan
käytetystä taajuusaskeleen suuruudesta. Käytännössä tämä tarkoittaa si-
tä, että taajuuksien näytteistysväli määrittää saatavan kuvan etäisyyssuun-
taisen ikkunan koon. Muodostettaessa tutkakuvaa taajuusaskelletulla aalto-
muodolla on aaltomuodon parametrit valittava siten, että tutkittava kohde
tai etäisyysalue mahtuu kokonaan yksikäsitteisyysalueen sisään.

3.3 Sivusuunnan prosessointi

Käänteisen synteettisen apertuurin tutkan sivusuuntainen erottelukyky saa-
daan prosessoimalla usealle erilaiselle diskreetille katselukulmalle näytteistet-
tyjä signaaleita [7]. Katselukulman muutos vaatii tutkan ja kohteen välistä
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Kuva 3.3: Synteettisen apertuurin muodostumisen geometria.

suhteellista liikettä, joka on ideaalisessa tapauksessa tasaisella kulmanopeu-
della tapahtuvaa pyörimisliikettä. Siis synteettinen apertuuri muodostetaan
pitämällä tutkan vastaanotinta paikallaan, pyörittämällä tai muuten liikut-
tamalla kohdetta ja tallettamalla vastaanotetut signaalit eri katselukulmil-
le. Synteettiseksi apertuuriksi muodostuu tällöin ympyrän kaari, jonka kes-
kipiste on kohteen rotaatioakselin kohdalla ja säde on tutkan ja rotaatio-
akselin välinen etäisyys. Sivusuuntainen kompressio suoritetaan koherentisti
prosessoimalla nämä diskreeteillä katselukulmilla vastaanotetut signaalit. Si-
vusuuntainen prosessointi suoritetaan tyypillisesti etäisyysprosessoinnin jäl-
keen kullekin etäisyysresoluutioalkiolle [7].

Kuvan muodostamiseksi on synteettisen apertuuri pystyttävä kohdista-
maan mielivaltaiseen pisteeseen tutkittavan kohteen koordinaatistossa. Jot-
ta sivusuuntaisessa kompressiossa summattavat signaalit saataisiin koheren-
teiksi, on jokaiseen vastaanotetun signaalin arvoon ensiksi suoritettava vaihe-
korjaus. Tutkitaan kuvan 3.3 mukaista tilannetta, jossa pistemäisestä koh-
teesta sironnut signaali on näytteistetty ympyrän kaarella, jonka säde on
R0. Siis R0 on tutkan etäisyys rotaatioakselista. Nyt jokainen piste ympyrän
kaarella eli muodostuvalla synteettisellä apertuurilla on yhtä kaukana rotaa-
tioakselista, jolloin apertuuri on kohdistettu tähän pisteeseen. Tällöin kaikki
origosta sironneet signaalit ovat samassa vaiheessa ja tuottavat summattaes-
sa (integroitaessa) maksimaaliseen vasteen. Nyt kohteen koordinaatistossa
olevan mielivaltaisen pisteen (x, y) ja apertuurin kaarella olevan mielivaltai-
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sen pisteen välinen etäisyys on

r(θ, x, y) = R0

[
1 +

2

R0
(x cos θ − y sin θ) +

(x2 + y2)

R2
0

] 1
2

.

Amplitudillaan normitettu pisteestä (x, y) heijastunut aalto aaltoluvun k ja
kääntökulman θ funktiona on muotoa

E(k, θ) = e−i2kr(θ)

= exp

[
−i2kR0

(
1 +

2

R0
(x cos θ − y sin θ) +

(x2 + y2)

R2
0

) 1
2

]
.

(3.9)

Summattavat signaalit saadaan koherenteiksi eli samaan vaiheeseen jaka-
malla jokainen vastaanotettu signaali yhtälön (3.9) mukaisella vaihetekijäl-
lä ennen summaamista. Tällöin pisteeseen (x, y) kohdistetulle synteettiselle
apertuurille saadaan kaikkien kulmasuuntien θ yli integroiduksi vasteeksi

Eint(k, x, y) =∑
θ

E(k, θ) exp

[
i2kR0

(
1 +

2

R0
(x cos θ − y sin θ) +

(x2 + y2)

R2
0

) 1
2

]
.
(3.10)

Yhtälön (3.10) mukainen kohdistusoperaatio tulee siis suorittaa jokaiselle
kulmien θ ja koordinaattien (x, y) kombinaatiolle erikseen. Tämä voi olla
laskennallisesti erittäin raskas operaatio. Tarvittavaa vaihekorjausta voidaan
yksinkertaistaa ja siten laskentaoperaatioita vähentää kehittämällä ekspo-
nentissa oleva funktio r(θ, x, y) Taylorin sarjaksi. Mikäli kulma θ on riittä-
vän pieni, voidaan käyttää pienen kulman approksimaatioita sin θ ≈ θ ja
cos θ ≈ 1. Lisäksi, jos R0 � x ja R0 � y, eli tutkan etäisyys kohteesta on
paljon suurempi kuin kohteen koko, saadaan etäisyydeksi

r(θ, x, y) ≈
√
R2

0 + 2R0(x− yθ). (3.11)

Kehittämällä (3.11) Taylorin sarjaksi saadaan

r(θ, x, y) ≈ R0 + x− yθ. (3.12)

Sijoittamalla (3.12) eksponenttiin (3.10) saadaan

Eint(k, x, y) = exp [i2k(R0 + x)]
∑
θ

E(k, θ) exp [−i2kyθ] . (3.13)

Summauksen ulkopuolella oleva vaihetermi ei vaikuta amplitudin suuruu-
teen, joksi saadaan

|Eint(k, x, y)| =

∣∣∣∣∣∑
θ

E(k, θ) exp

[
−i4πfθy

c

]∣∣∣∣∣ . (3.14)
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Yhtälö (3.14) on katselukulman θ funktiona vastaanotetun signaalin kään-
teinen diskreetti Fourier-muunnos sivusuuntaisen koordinaatin y funktioksi.
Näin ollen sivusuuntainen kompressio ISAR-prosessoinnissa voidaan suorit-
taa Fourier-muunnoksen avulla. Sivusuunnassa suoritettava Fourier-muunnos
on kuitenkin ainoastaan approksimatiivinen, sillä yhtälöä (3.14) johdettaessa
oletettiin tutkan etäisyys kohteesta huomattavasti suuremmaksi kuin tutkit-
tavan kohteen koko. Lisäksi synteettisen apertuurin koon määrittävä kulma
θ oletettiin pieneksi. [7]

3.4 Etäisyys-Doppler-menetelmä

Yleinen käytössä oleva menetelmä kaksiulotteisen ISAR-kuvan muodostami-
seen on etäisyys-Doppler-menetelmä. Tässä menetelmässä etäisyyssuuntai-
nen kompressio saavutetaan edellä esitettyyn tapaan käyttämällä riittävää
taajuuskaistan leveyttä lähetetylle signaalille. Kohteen pyörimisliike tuot-
taa muutoksen kohteesta sironneen säteilyn taajuuteen, jolloin analysoimal-
la näitä Doppler-taajuuksia voidaan erottaa pisteet sivusuuntaisella akselilla.
Sivusuuntainen akseli on myös tässä tapauksessa kohtisuorassa sekä tutkan
suuntaa että pyörimisakselia vastaan. Etäisyys-Doppler-menetelmässä tyy-
pillisesti käytetyt aaltomuodot ovat lineaarinen taajuusmodulaatio ja taa-
juusaskellus. [10]

3.4.1 Liikkeen aiheuttama Doppler-taajuus

Oletetaan seuraavaksi, että kappale pyörii tasaisella kulmanopeudella ω ori-
gossa olevan rotaatioakselin ympäri kuvan 3.4 mukaisesti. Tällöin pisteellä
P on pyörimisliikkeestä aiheutuen tangentiaalinen nopeus

vt = ωrP , (3.15)

jossa rP on pisteen P etäisyys pyörimiskeskipisteestä eli origosta. Pisteen P
etäisyyssuuntaisen akselin suuntainen nopeus on

vr =
yP vt
rP

. (3.16)

Tämä seuraa siitä, että tangentiaalisen nopeuden ja radiaalista nopeutta
ja rotaatioakselia vastaan kohtisuorassa olevan nopeuskomponentin välinen
kulma on sama kuin pisteen paikkavektorin rP ja etäisyysakselin välinen
kulma. Tällöin yhtälö (3.16) seuraa kuvan 3.4 yhdenmuotoisista kolmioista.
Nyt yhdistämällä yhtälöt (3.15) ja (3.16) saadaan radiaalinopeudeksi

vr =
yP
rP
· ωrP = ωyP . (3.17)



LUKU 3. ISAR-PROSESSOINTI FOURIER-MUUNNOKSELLA 26

Kuva 3.4: Pyörimisliikkeen aiheuttaman Doppler-taajuuden muodostuminen

Tasaisen pyörimisliikkeen tapauksessa yP = sin(θ0 + ωt), kun θ0 on pisteen
P paikkavektorin ja etäisyysakselin välinen kulma aloitushetkellä. Siis pis-
teen radiaalinen nopeus vr riippuu myös sinimäisesti ajasta. Tutkitaan ti-
lannetta niin lyhyellä aikavälillä, että pisteen P radiaalinen nopeus voidaan
approksimoida vakioksi tällä aikavälillä. Yhtälöstä (3.17) huomataan, että vr
on suoraan verrannollinen pisteen sivusuuntaiseen koordinaattiin yP . Laske-
malla pisteen radiaalisen nopeuden aiheuttama muutos heijastuneen aallon
taajuuteen eli Doppler-taajuus, saadaan yhtälön (2.23) mukaisesti

fDP =
2vr
c
fi =

2ω

λi
yP , (3.18)

kun fi on säteilyn taajuus ennen pisteestä heijastumista. Siis yhtälön (3.18)
mukaan pisteen P pyörimisliikkeestä aiheutuva Doppler-taajuus on suoraan
verrannollinen pisteen sivusuuntaiseen koordinaattiin yP . [10]

3.4.2 Etäisyys- ja sivusuuntainen kompressio

Tarkastellaan edelleen kuvan 3.4 mukaista tilannetta, jossa piste P pyörii ta-
saisella kulmanopeudella origossa olevan pyörimiskeskipisteen ympäri. Täl-
löin kaukokentässä pisteestä P heijastunut, omalla amplitudillaan normitettu
aalto on muotoa

E(k, t) = e−i2kRP (t), (3.19)

kun RP (t) on pisteen P etäisyys tutkasta ajan t funktiona. Kun tutkan etäi-
syys origosta on huomattavasti suurempi kuin pisteen P etäisyys origosta,
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eli kun R0 >> rP , saadaan etäisyydeksi

RP (t) ≈ R0 + xP + vrt. (3.20)

Sijoittamalla (3.20) yhtälöön (3.19) saadaan sironneeksi aalloksi

E(k, t) = exp [−i2k(R0 + xP )] exp [−i2kvrt] . (3.21)

Yhtälössä (3.21) ainoastaan jälkimmäisessä eksponenttitermissä on aikariip-
puvuutta. Sijoitamalla vr = λfDP /2 ja k = 2π/λ saadaan heijastuneeksi
aalloksi

E(k, t) = exp [−i2k(R0 + xP )] exp

[
−i2

(
2π

λ

)(
λfDP

2

)
t

]
= exp [−i2k(R0 + xP )] exp [−i2πfDP t] ,

(3.22)

kun fDP on pisteen P liikkeestä aiheutuva Doppler-taajuus. Nyt aikamuut-
tujan funktiosta (3.22) päästään Doppler-taajuusmuuttujan funktioon kään-
teisen Fourier-muunnoksen avulla. [10]

Tarkastellaan seuraavaksi, kuinka taajuuden ja ajan funktiona vastaa-
notetusta signaalista saadaan etäisyyden ja Doppler-taajuuden funktio kak-
siulotteisella Fourier-muunnoksella. Oletetaan, että tutkittava kohde koos-
tuu J kappaleesta ideaalisia täydellisesti sähköä johtavia pistemäisiä sirot-
tajia. Tällöin asettamalla origo vaiheen nollakohdaksi voidaan vaihetermi
exp [−i2kR0] jättää pois yhtälöstä (3.22). Tällöin vastaanotettu signaali taa-
juuden ja ajan funktiona on muotoa

E(f, t) =
J∑
j=1

Aj exp

[
−i2π

(
2f

c

)
xj

]
exp

[
−i2πfDj t

]
, (3.23)

missä Aj on pisteen j sirottaman aallon amplitudi. Approksimoidaan seu-
raavaksi, että Doppler-taajuus fD ei riipu taajuudesta f , jolloin yhtälössä
(3.18) taajuus f korvataan keskitaajuudella fK . Tämä approksimaatio pätee
sitä paremmin mitä pienempi on taajuuskaistan leveyden ja keskitaajuuden
suhde Bf/fK . Tällöin ottamalla käänteinen Fourier-muunnos sekä taajuu-
den että ajan suhteen, saadaan signaali etäisyyden ja Doppler-taajuuden
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funktiona. Siis

E(x, fD) = F−1{F−1{E(f, t)}}

=

J∑
j=1

AjF−1{exp

[
−i2π

(
2f

c

)
xj

]
}F−1{exp

[
−i2πfDj t

]
}

=

∫ ∞
−∞

∫ ∞
−∞

J∑
j=1

Aj exp

[
−i2π

(
2f

c

)
xj

]
exp

[
i2π

(
2f

c

)
x

]
·

exp
[
−i2πfDj t

]
exp [i2πfDt] d

(
2f

c

)
dt

=

∫ ∞
−∞

∫ ∞
−∞

J∑
j=1

Aj exp

[
i2π

(
2f

c

)
(x− xj)

]
·

exp
[
i2πt(fD − fDj )

]
d

(
2f

c

)
dt.

(3.24)

Mikäli integrointi yhtälössä (3.24) suoritetaan negatiivisesta äärettömyydes-
tä positiiviseen äärettömyyteen sekä taajuuksien että ajan suhteen, saadaan

E(x, fD) =

J∑
j=1

Ajδ(x− xj)δ(fD − fDj ). (3.25)

Käyttämällä integroinnissa äärellistä taajuuskaistan leveyttä, muuttuu etäi-
syyssuunnan delta-funktio yhtälössä (3.25) sinus-cardinalis-funktioksi yhtä-
lön (3.7) mukaisesti. Käyttämällä sivusuuntaisessa integroinnissa koherenttia
integrointiaikaa T saadaan integraalista ajan suhteen∫ T

0
exp

[
i2πt(fD − fDj )

]
dt =

exp
[
i2πT (fD − fDj )− 1

]
2iπ(fD − fDj )

=
exp

[
iπT (fD − fDj )

]
2iπ(fD − fDj )

{
exp

[
iπT (fD − fDj )

]
− exp

[
−iπT (fD − fDj )

]}
= T exp

[
iπT (fD − fDj )

]
sinc

[
T (fD − fDj )

]
.

(3.26)

Yhtälön (3.26) viimeisellä rivillä eksponenttitermi on vaihetermi, joka ei vai-
kuta amplitudin suuruuteen. Siis myös sivusuunnassa amplitudin jakaumaa
kuvaava yhtälön (3.25) mukainen ideaalinen delta-funktio muuttuu sinus-
cardinalis-funktioksi äärellisestä aikaikkunasta johtuen. Amplitudin jakau-
maksi etäisyys-Doppler-alueessa saadaan yhtälöiden (3.7) ja (3.26) mukaan
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sinc-tyyppisten funktioiden tulo, eli

|E(x, fD)| =

∣∣∣∣∣∣
J∑
j=1

Aj
2BfT

c
sinc

[
2Bf
c

(x− xj)
]
sinc

[
T (fD − fDj )

]∣∣∣∣∣∣ . (3.27)

Mikäli pyörimisliikkeen kulmanopeus tiedetään, voidaan suorittaa muuttujan
vaihto Doppler-taajuudesta sivusuuntaiseen etäisyyteen, sillä yhtälön (3.18)
perusteella

y =
λK
2ω

fD. (3.28)

3.4.3 Yksikäsitteisyys ja resoluutio

Etäisyyssuunnassa taajuusaskelletun ja näytteistetyn signaalin käyttäminen
aiheuttaa monikäsitteisyyttä muodostettavaan kuvaan. Vastaavalla tavalla
sivusuunnassa signaalin näytteistys aiheuttaa monikäsitteisyyttä. Kääntö-
kulmalle θ saadaan uusi diskreetti arvo jokaisen taajuuspyyhkäisyn jälkeen.
Tällöin kääntökulmien näytteistys tehdään kulma-askeleen dθ välein, jolloin
kulma-askeleen koko saadaan jakamalla kokonaiskääntökulma eli synteet-
tisen apertuurin koko lähetettyjen taajuuspyyhkäisyjen lukumäärällä. Jot-
ta sivusuuntainen etäisyys säilysi yksikäsitteisenä, on peräkkäisten kulma-
askelten välillä tapahtuvan vaihesiirron oltava pienempi kuin 2π. Tämä vai-
hesiirto on suurimmillaan kuva-alueen reunalla kohtisuorassa suunnassa tut-
kaa vastaan. Tästä saadaan ehto suurimmalle yksikäsitteisyydelle sivusuun-
taiselle etäisyydelle ymax. Todellisuudessa ymax on taajuudesta riippuva,
mutta approksimoidaan sitä taajuudesta riippumattomana käyttämällä kes-
kitaajuutta fK . Peräkkäisten kulma-askelten välisen vaihe-eron on edellisen
perusteella toteutettava epäyhtälö

4πfK
c

ydθ ≤ 2π. (3.29)

Epäyhtälöstä (3.29) saadaan suurimmaksi yksikäsitteiseksi sivusuuntaiseksi
etäisyydeksi

ymax =
c

2fKdθ
. (3.30)

Etäisyyssuuntaisen yksikäsitteisyysalueen koko riippuu ainoastaan taajuusas-
keleen suuruudesta. Sivusuuntaisen yksikäsitteisyysalueen koko riippuu vas-
taavasti kulma-askeleen suuruudesta, mutta sen lisäksi se riippuu myös käy-
tetyn signaalin taajuudesta (aallonpituudesta).

Sivusuunnan resoluutioksi saadaan yhtälön (3.28) perusteella

∆y =
λK
2ω

∆fD. (3.31)
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Fourier-duaalimuuttujien välisen epämääräisyysrelaation perusteella perus-
teella Doppler-taajuuden resoluutio on kääntäen verrannollinen integroinnis-
sa käytettävän aikaikkunan suuruuteen, eli

∆fD =
1

T
, (3.32)

kun T on koherenttiin integrointiin käytetty aika. Nyt yhtälöistä (3.31) ja
(3.32) saadaan sivusuunnan resoluutioksi

∆y =
λK
2ωT

. (3.33)

Nyt yhtälössä (3.33) ωT = Ω, kun Ω on koko kääntymiskulma eli synteet-
tisen apertuurin koko. Saadaan tärkeä tulos, jonka mukaan sivusuuntainen
resoluutio on kääntäen verrannollinen synteettisen apertuurin kokoon. [10]

3.5 Tutkakuvan muodostaminen

Tarkastellaan seuraavaksi, että kuinka kohteesta voidaan muodostaa kaksiu-
lotteinen tutkakuva käänteisen synteettisen apertuurin tutkalla taajuusaskel-
letulla aaltomuodolla ja etäisyys-Doppler-menetelmällä. Teoreettinen perus-
ta etäisyys- ja sivusuuntaiselle kompressiolle Fourier-muunnoksen avulla on
esitetty edellä olevissa kappaleissa. Oletetaan, että taajuusaskellettua aalto-
muotoa käytettäessä tutka lähettääM kappaletta taajuuspyyhkäisyjä, joissa
kussakin on N diskreettiä taajuutta. Tutka vastaanottaa kohteesta heijas-
tuneen signaalin, josta otetaan yksi näyte kullakin N taajuudella. Näytteis-
tetystä signaalista muodostetaan M ×N matriisi, jossa jokainen rivi vastaa
yhtä tutkan vastaanottamaa taajuuspyyhkäisyä ja kukin sarake vastaa tiet-
tyä diskreettiä taajuutta. Tällöin siis matriisissa aika (kääntökulma) muut-
tuu siirryttäessä riviltä toiselle ja taajuus muuttuu siirryttäessä sarakkeesta
toiseen. Nyt havaintomatriisi koostuu kompleksiluvuista, joten se voidaan
esittää muodossa

E =


A11e

iφ11 A12e
iφ12 · · · A1Ne

iφ1N

A21e
iφ21 A22e

iφ22 · · · A2Ne
iφ2N

...
...

. . .
...

AM1e
iφM1 AM2e

iφM2 · · · AMNe
iφMN .

 (3.34)

Matriisissa (3.34) Amn on vastaanotetun signaalin amplitudi ajanhetkellä
(kääntökulmalla) m ja taajuudella n. Vastaavasti φmn on vastaanotetun sig-
naalin vaihe ajanhetkellä m ja taajuudella n. Etäisyyskompressio suorite-
taan ottamalla käänteinen diskreetti Fourier-muunnos taajuuksien suhteen
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eli riveittäin matriisista (3.34). Näin saadaan muodostettua M synteettistä
etäisyyspro�ilia matriisiksi

Ẽ = F−1
rivit{E}

=


F−1{A11e

iφ11 A12e
iφ12 · · · A1Ne

iφ1N }
F−1{A21e

iφ21 A22e
iφ22 · · · A2Ne

iφ2N }
...

...
. . .

...
F−1{AM1e

iφM1 AM2e
iφM2 · · · AMNe

iφMN }



=


A
′
11e

iφ
′
11 A

′
12e

iφ
′
12 · · · A

′
1Ne

iφ
′
1N

A
′
21e

iφ
′
21 A

′
22e

iφ
′
22 · · · A

′
2Ne

iφ
′
2N

...
...

. . .
...

A
′
M1e

iφ
′
M1 A

′
M2e

iφ
′
M2 · · · A

′
MNe

iφ
′
MN



(3.35)

Matriisissa (3.35) on siis kohteesta muodostetut kompleksiset etäisyyspro�ilit
eri ajanhetkillä. Sivusuuntainen kompressio suoritetaan ottamalla matriisista
(3.35) käänteinen diskreetti Fourier-muunnos ajan suhteen eli sarakkeittain.
Näin saadaan kompleksinen kuvamatriisi

Ĩ = F−1
sarakkeet{Ẽ}

=


F−1{A′11e

iφ
′
11 A

′
21e

iφ
′
21 · · · A

′
M1e

iφ
′
M1}

F−1{A′12e
iφ
′
12 A

′
22e

iφ
′
22 · · · A

′
M2e

iφ
′
M2}

...
...

. . .
...

F−1{A′1Neiφ
′
1N A

′
2Ne

iφ
′
2N · · · A

′
MNe

iφ
′
MN }


T

=


A
′′
11e

iφ
′′
11 A

′′
12e

iφ
′′
12 · · · A

′′
1Ne

iφ
′′
1N

A
′′
21e

iφ
′′
21 A

′′
22e

iφ
′′
22 · · · A

′′
2Ne

iφ
′′
2N

...
...

. . .
...

A
′′
M1e

iφ
′′
M1 A

′′
M2e

iφ
′′
M2 · · · A

′′
MNe

iφ
′′
MN



. (3.36)

Kuvamatriisissa (3.36) riveinä ovat sivusuuntaiset etäisyydet ja sarakkei-
na etäisyydet tutkan suunnassa. Mikäli lopulliseksi tuloskuvaksi halutaan
amplitudikuva, otetaan kustakin matriisin (3.36) alkiosta itseisarvo. Tällöin
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lopulliseksi kuvamatriisiksi tulee

I = |Ĩ| =


|A′′11e

iφ
′′
11 | |A′′12e

iφ
′′
12 | · · · |A′′1Neiφ

′′
1N |

|A′′21e
iφ
′′
21 | |A′′22e

iφ
′′
22 | · · · |A′′2Neiφ

′′
2N |

...
...

. . .
...

|A′′M1e
iφ
′′
M1 | |A′′M2e

iφ
′′
M2 | · · · |A′′MNe

iφ
′′
MN |



=


I11 I12 · · · I1N

I21 I22 · · · I2N
...

...
. . .

...
IM1 IM2 · · · IMN

 .
(3.37)

Nyt kuvamatriisissa I on P = M · N kuvapistettä, joista jokaista vastaa
reaalinen amplitudi Imn, kun m on kuvapisteen sivusuuntaista etäisyyttä
kuvaava indeksi ja n on tutkan suuntaista etäisyyttä kuvaava indeksi. Kukin
kuvapiste täyttää kuvassa resoluutioalkion kokoisen alueen, jonka koko mää-
räytyy käytetystä taajuuskaistasta ja kääntökulman suuruudesta yhtälöiden
(2.17) ja (3.33) mukaisesti.

Käytettäessä Fourier-muunnosta sivusuuntaiseen prosessointiin on syytä
huomata käytettyjen oletusten merkitys kuvaa muodostettaessa. Sivusuun-
tainen prosessointi suoritetaan siis ottamalla käänteinen diskreetti Fourier-
muunnos kustakin etäisyysalkiosta aikamuuttujan suhteen. Tämä tarkoittaa
sitä, että pistemäisten sirottajien on pysyttävä samassa etäisyysalkiossa nii-
den taajuuspyyhkäisyjen aikana, joista kuva muodostetaan. Lisäksi kunkin
sirottajan Doppler-taajuuden on oltava vakio, jotta Fourier-muunnos aika-
alueesta Doppler-alueeseen tuottaa sinc-muotoisen funktion (3.26). Tämä
tarkoittaa sitä, että kunkin sirottajan vaiheen on oltava lineaarinen ajan
funktio. Tasaisen pyörimisliikkeen tapauksessa sirottajien ja tutkan väliset
etäisyydet muuttuvat likimain sinimäisesti, jolloin vaihe on hetkellisesti lä-
hes lineaarinen. Mikäli kohteen liiketila ei ole täydellistä pyörimisliikettä, ei
sirottajan vaihe välttämättä ole edes hetkellisesti lineaarinen ajan funktio.
Tästä johtuen sirottajan Doppler-taajuus ei ole vakio, joten Fourier-muunnos
ei tuota tarkasti fokusoitunutta kuvaa. Ennen sivusuunnan prosessointia on
siis suoritettava liikekompensaatio, jonka avulla kunkin sirottajan Doppler-
taajuus saadaan vakioksi. Liikekompensaatioon palataan luvussa 5.

Simuloidaan seuraavaksi kaksiulotteisen tutkakuvan muodostamista etä-
isyys-Doppler-menetelmällä. Kaikki simulaatiossa käytetyt parametrit ja oleel-
liset suureet ovat esitettynä taulukossa 3.2. Sijoitetaan neljä ideaalista piste-
mäistä sirottajaa koordinaatistoon, jossa origon etäisyys tutkasta on 1000
m. Nyt jokainen piste kiertää origossa olevan rotaatioakselin ympäri ta-
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saisella kulmanopeudella ω. Asetetaan tutka etäisyysakselille, jolloin muo-
dostetussa koordinaatistossa tutkan koordinaatit ovat xtutka = 1000 m ja
ytutka = 0 m. Tutka lähettää nyt M = 128 kappaletta taajuusaskellettuja
taajuuspyyhkäisyjä, joista kukin koostuu N = 128 kappaleesta diskreettejä
taajuuksia. Jokaisen taajuuspyyhkäisyn aikana pisteet ovat nyt pyörähtäneet
kulma-askeleen dθ = ωTPR verran. Taajuusaskeleen ∆f ja kulma-askeleen
dθ avulla voidaan laskea yksikäsitteisyysalueiden koot yhtälöiden (3.8) ja
(3.30) mukaisesti. Nyt integrointiin käytettävän ajan Tint = MTPR aika-
na pisteiden tekemä kokonaispyörähdys eli synteettisen apertuurin koko on
Ω = ωTint. Apertuurin koon Ω ja käytetyn taajuuskaistan leveyden Bf avul-
la saadaan määritettyä etäisyysresoluutio ∆x ja sivusuuntainen resoluutio
∆y yhtälöiden (2.17) ja (3.33) mukaisesti.

Kuva 3.5: Simuloitu ISAR-kuva ideaalisista pistemäisistä sirottajista. Vä-
riskaala kuvaa amplitudin voimakkuutta.
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Taulukko 3.2: Kuvassa 3.5 esitetyn simulaation parametrit ja suureet.

Parametri/Suure Parametrin/Suureen arvo ja yksikkö

N 128

M 128

Bf 480 MHz

fK 9,24 GHz

∆f 3,8 Mhz

fPR 300 Hz

TPR 3,3 ms

Tint 0,43 s

ω 0,12 1/s

dθ 0, 023◦

Ω 2, 9◦

∆x 0,31 m

∆y 0,32 m

xtutka 1000 m

(xj , yj) (4 m,4 m),(4 m,-4 m),(-4 m,4 m),(-4 m,-4 m)

3.6 Ikkunointi

Tutkakuvan muodostamisessa yleinen käytäntö sirottajien kompressiofunk-
tioiden sivukeilojen suuruuden pienentämiseen on ikkunointi. Kompressio-
funktiolla tarkoitetaan tässä tapauksessa kuvaa muodostavan systeemin im-
pulssivastetta, eli vastetta pistemäisen sirottajan heijastamalle signaalille.
Koska etäisyys-Doppler-menetelmässä tutkakuvaa muodostettaessa integroin-
ti yhtälössä (3.24) suoritetaan äärellisen taajuuskaistan ja aikaikkunan yli,
tulee kompressiofunktioksi paikka-avaruudessa sinc-tyyppinen funktio sekä
etäisyys- että sivusuunnassa yhtälön (3.27) mukaisesti. Ikkunoitu tutkakuva
on ulkomuodoltaan siistimpi johtuen paremmin lokalisoituneista sirottajis-
ta ja pienentyneistä sivukeiloista. Diskreetin signaalin ikkunointi suoritetaan
ikkunointifunktiolla, joka on muotoa

w[n] =

{
h[n], kun n = 0, ..., N − 1

0, muulloin,

missä N on ikkunassa olevien näytteiden lukumäärä. Ikkunoinnin vaiku-
tus seuraa Fourier-muunnoksen ominaisuuksista. Aika-alueessa suorakulmai-
nen askelmaisesti alkava ja loppuva pulssi on taajuusalueessa sinus-cardinalis
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tyyppinen funktio, jolla on sivumaksimit. Ikkunoimalla pulssia aika-alueessa
sitä silotetaan reunoilta niin, että se ei saavuta maksimiarvoaan saman tien
eikä se putoa nollaksi suoraan maksimista pulssin loppuessa. Tällöin muunta-
malla pulssi taajuusalueeseen sen päämaksimin koko leviää ja sivumaksimien
koot pienenevät. Suorakulmaisen ikkunan lisäksi tyypillisiä ikkunointifunk-
tioita ovat esimerkiksi kolmio-, Hanning- sekä Hamming-ikkuna. Esimerkiksi
Hamming-ikkuna on muotoa

h[n] = 0.53836− 0.46164 cos

[
2πn

N − 1

]
. (3.38)

Ikkunoinnilla saadaan pienennettyä tutkakuvassa olevien sirottajien sivukei-
loja, mutta päämaksimin leveneminen aiheuttaa vastapainoksi resoluution
heikkenemisen. [10]



Luku 4

Käänteiskuvausmenetelmä

ISAR-tutkalle

4.1 Laskentamenetelmä

4.1.1 Johdanto

Perinteinen tapa muodostaa kaksiulotteinen käänteisen synteettisen aper-
tuurin tutkakuva on luvussa 3 esitetty kaksiulotteinen Fourier-muunnos taa-
juuksien ja aikahistorian suhteen (etäisyys-Doppler-menetelmä). Etäisyys-
Doppler-menetelmä on yksinkertaisuutensa vuoksi tehokas tapa muodostaa
ISAR-kuva liikkuvasta kohteesta. Etäisyyssuuntaisessa kompressiossa käy-
tettävä Fourier-muunnos ei sisällä approksimaatiota ja sillä saavutettavan
tuloksen tarkkuus riippuu käytetyn taajuuskaistan leveydestä. Sen sijaan si-
vusuuntaiseen kompressioon käytettävä Fourier-muunnos on ainoastaan ap-
proksimatiivinen.

Pienillä kääntökulman arvoilla taajuusvasteen muodostava pistejoukko
muodostaa likimain suorakulmaisen systeemin, jolloin kuva voidaan muo-
dostaa edellä esitetyllä etäisyys-Doppler-menetelmällä. Tämä tarkoittaa si-
tä, että kunkin sirottajan Doppler-taajuus pysyy vakiona, jolloin t ja fD
ovat approksimatiivisesti Fourier-duaalimuuttujia. Kuitenkin pyörimisliik-
keestä johtuen kunkin sirottajan radiaalinopeus muuttuu likimain sinimäi-
sesti, jolloin myös Doppler-taajuus on todellisuudessa sinimäinen ajan funk-
tio. Lisäksi kunkin sirottajan Doppler-taajuus riippuu taajuudesta f . Tästä
johtuen kaksiulotteisella Fourier-muunnoksella muodostetut kuvat defokusoi-
tuvat suurilla taajuuskaistoilla ja synteettisillä apertuureilla, joita tarvitaan
korkeaan resoluutioon sivusuunnassa.

Tutkakuvan muodostamiseen laajoilla taajuuskaistoilla ja synteettisillä

36
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apertuureilla voidaan käyttää esimerkiksi polar-format-menetelmää [3, 5].
Tässä menetelmässä tutkittavan kohteen taajuusvasteen muodostavat näy-
tepisteet esitetään ensiksi napakoordinaattimuodossa, jossa radiaalinen koor-
dinaatti on verrannollinen taajuuteen f ja kulmakoordinaatti vastaa kään-
tökulmaa θ. Jotta kuvan muodostaminen voidaan suorittaa kaksiulotteisel-
la Fourier-muunnoksella, on näytepisteet muutettava napakoordinaattimuo-
dosta karteesiseen muotoon [5]. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että na-
pakoordinaattimuodossa olevat näytepisteet on interpoloitava karteesiseen
muotoon [18]. Interpolaation jälkeen kuva voidaan muodostaa kaksiulottei-
sella Fourier-muunnoksella.

Polar-format-menetelmässä suoritettava interpolaatio heikentää lopulli-
sen kuvan laatua. Esitetään seuraavaksi ISAR-kuvan muodostamiseen sovel-
tuva käänteiskuvausmenetelmä, jolla pystytään parantamaan muodostetta-
van kuvan laatua. Menetelmän on kehittänyt Juha Jylhä Tampereen Tek-
nillisen Yliopiston Signaalinkäsittelyn laitoksella. Tämä menetelmä toimii
mielivaltaisilla kääntökulman ja taajuuskaistan arvoilla mutta onnistunee-
seen kuvanmuodostukseen tarvitaan täsmällinen tieto kohteen liikkeestä mit-
tauksen aikana. Tämän tiedon avulla voidaan määrittää käänteiskuvauksessa
referenssisignaaleina käytettävät kuvapisteiden pisteleviämisfunktiot, jotka
kuvaavat ideaalisten pistemäisten sirottajien vastetta tutkakuvaa muodos-
tavalle systeemille. Näiden pisteleviämisfunktioiden avulla voidaan toteut-
taa sovitettu suodatin kullekin kuvapisteelle. Pisteleviämisfunktion avulla
toteutettu sovitettu suodatin suorittaa samanaikaisesti sekä etäisyys- että
sivusuuntaisen kompression. Tätä työtä varten kyseistä menetelmää sovelle-
taan taajuusaskelletulle aaltomuodolle ja käänteisen synteettisen apertuurin
tutkalle.

4.1.2 Sovitettu suodatin

Signaalinkäsittelyssä sovitettu suodatin on menetelmä, jossa jokin tunnettu
referenssisignaali korreloidaan tuntemattoman signaalin kanssa [16]. Tarkoi-
tuksena on tutkia, että esiintyykö referenssisignaalia tuntemattomassa sig-
naalissa. Esitettävässä laskentamenetelmässä ideana on käyttää kuvapisteen
pisteleviämisfunktiota referenssisignaalina sovitetussa suodattimessa. Sovi-
tettu suodatin muodostetaan korreloimalla kuvapisteen pisteleviämisfunktio-
ta kohteesta mitatun taajuusalueen signaalin kanssa. Näin saadaan selville,
että minkä kuvapisteiden alueella kohteen muodostavat sirottajat ovat.

Sovitettua suodatinta muodostettaessa on laskettava jokaiselle kuvapis-
teelle sen pisteleviämisfunktio Φ. Kuvapisteen p pisteleviämisfunktio taajuu-
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den ja ajan funktiona on

Φp(f, t) = exp

(
i
4πfRp(t)

c

)
, (4.1)

kun Rp(t) on kuvapisteen p etäisyys tutkasta ajanhetkellä t. Koska kuvapis-
te täyttää kaksiulotteisessa paikka-avaruudessa äärellisen pinta-alan ∆x∆y,
lasketaan käytännössä etäisyys Rp kuvapisteen keskipisteestä. Sovitetussa
suodattimessa funktiota (4.1) ja vastaanotettua signaalia E(f, t) korreloi-
daan keskenään. Pisteleviämisfunktiossa (4.1) kuvapisteen etäisyys Rp voi-
daan jakaa etäisyys- ja sivusuuntaiseen komponenttiin, jotka riippuvat ku-
vapisteen etäisyyskoordinaatista xp ja sivusuuntaisesta koordinaatista yp.
Tämän perusteella saadaan kuvapisteeseen p tulevaksi näytteen arvoksi

I(xp, yp) = Ip =

∫ ∞
−∞

∫ ∞
−∞

E(f, t)Φ∗p(f, t)dfdt. (4.2)

Yhtälössä (4.2) suoritettavaa integrointia kutsutaan koherentiksi integroin-
niksi. Nimitys tulee siitä, että integroinnissa (4.2) hyödynnetään komplek-
sisten funktioiden E ja Φ vaiheessa olevaa informaatioita. Käytännössä in-
tegrointi (4.2) on suoritettava äärellisillä taajuus- ja aikaväleillä sekä näyt-
teistetyillä diskreeteillä funktioilla E ja Φ. Tällöin pisteleviämisfunktiota
(4.1) muodostettaessa on otettava huomioon tutkan käyttämä aaltomuoto
eli tutkan tapa näytteistää taajuuksia f . Lisäksi on huomioitava kuvapisteen
ja tutkan välinen suhteellinen liike etäisyystermissä Rp(t). Yhtälön (4.2) mu-
kainen sovitettu suodatin on muodostettava erikseen jokaiselle kuvapisteelle
p. Tästä johtuen kuvan prosessointiin vaadittavien laskuoperaatioiden mää-
rä tulee huomattavasti suuremmaksi kuin FFT:tä hyödyntävissä algoritmeis-
sa. Seuraavaksi esitetään ISAR-kuvan muodostamiseen soveltuva algoritmi,
jossa yhtälön (4.2) mukainen integrointi toteutetaan äärellisillä taajuus- ja
aikaväleillä diskreetissä muodossa oleville funktioille.

4.1.3 Kuvapisteiden koordinaattilaskenta

Algoritmin ensimmäisessä vaiheessa valitaan muodostettavan kuvan reso-
luutio. Etäisyyssuunnassa tämä tarkoittaa sitä, että valitaan mittausdatasta
sellainen taajuuskaista, jolla saadaan yhtälön (2.17) mukaisesti haluttu etäi-
syysresoluutio muodostettavaan kuvaan. Sivusuunnassa puolestaan valitaan
kuvaan prosessoitavien taajuuspyyhkäisyjen lukumäärä siten, että niiden ai-
kana tapahtunut kohteen katselukulman muutos eli synteettisen apertuurin
koko Ω tuottaa tarvittavan sivusuuntaisen resoluution yhtälön (3.33) mu-
kaisesti. Seuraavaksi valitaan muodostettavan kuvan koko, joka tarkoittaa
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suurimpien yksikäsitteisten etäisyyksien määrittämistä. Tämä voidaan to-
teuttaa redusoimalla mittausdataa siten, että hypitään tarpeettomien taa-
juuksien ja katselukulmien yli, jolloin saadaan asetettua taajuus- ja kulma-
askeleiden koot sellaiseksi, että saadaan haluttu yksikäsitteisyysalueen koko
aikaiseksi. Kuvan muodostamisen kannalta on edullisinta valita sekä reso-
luutiot että yksikäsitteisyysalueiden koot siten, että ne ovat likimain samat
sekä etäisyys- että sivusuunnassa.

Seuraavassa vaiheessa muodostetaan kuvan pikseleitä eli kuvapisteitä
vastaava koordinaatisto. Mikäli muodostetaan kuva alueesta, jonka rajaa-
vat suurimmat yksikäsitteiset etäisyydet sekä etäisyys- että sivusuunnassa,
on ensiksi määritettävä nämä yksikäsitteisyysalueet. Etäisyyssuuntaisen yk-
sikäsitteisyysalueen koon määrittää käytetyn taajuusaskeleen koko ∆f yh-
tälön (3.8) mukaisesti. Tällöin etäisyyssuuntainen akseli saadaan muodos-
tettua jakamalla väli nollasta suurimpaan yksikäsitteiseen etäisyyteen xmax
etäisyysresoluution pituisiin alueisiin. Etäisyysresoluutio määräytyy valitun
taajuuskaistan leveyden Bf perusteella yhtälön (2.17) mukaisesti. Tyypilli-
sesti muodostettavassa kuvassa rotaatioakseli sijoitetaan origoon, joka sijait-
see kuvan keskipisteessä. Nyt origo saadaan etäisyysakselin keskelle vähentä-
mällä jokaisen resoluutiosolun arvosta puolet suurimmasta yksikäsitteisestä
etäisyydestä xmax. Etäisyysakselin resoluutioalkioiden lukumäärä on tällöin
sama kuin kuvaan mukaan otettujen taajuuksien lukumäärä N .

Suurin yksikäsitteinen sivusuuntainen etäisyys ymax riippuu yhtälön (3.30)
mukaisesti keskitaajuudesta fK ja kulma-askeleen dθ suuruudesta. Sivusuun-
nan resoluutio riippuu keskitaajuuden lisäksi kohteen katselukulman muu-
toksesta integroinnin aikana eli synteettisen apertuurin Ω koosta yhtälön
(3.33) mukaisesti. Tällöin sivusuuntainen akseli voidaan muodostaa vastaa-
valla tavalla kuin etäisyyssuuntainen akseli. Jaetaan siis sivusuuntainen etäi-
syys nollasta suurimpaan yksikäsitteiseen sivusuuntaiseen etäisyyteen ymax
resoluutioalkioihin ja siirretään origo tämän pistejoukon keskelle. Tällöin si-
vusuuntaiselle akselille alkoiden määräksi tulee kuvaan otettavien kulma-
askelten lukumäärä, joka puolestaan vastaa kuvaan prosessoitujen taajuus-
pyyhkäisyjen lukumäärää M .

Nyt on siis muodostettu etäisyyssuuntainen x-akseli, jossa on N kappa-
letta resoluutioalkioita ja sivusuuntainen y-akseli, jossa on M resoluutioal-
kiota kun N on taajuuksien lukumäärä ja M on taajuuspyyhkäisyjen luku-
määrä. Tällöin muodostettavaksi kuvaksi tulee matriisi, jossa on M riviä ja
N saraketta. Tämän matriisin alkiot vastaavat muodostettavan kuvan kuva-
pisteitä. Nyt jokaista kuvapistettä vastaa koordinaattien (xp, yp) määräämä
piste, kun p = 1, ..., P on kuvapisteen indeksi ja P = MN on kuvapisteiden
lukumäärä.
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Algoritmin seuraavassa vaiheessa liikutetaan muodostettua koordinaatis-
toa vastaavalla tavalla kuin tutkittava kohde on liikkunut mittauksen aikana.
Ideaalisessa tapauksessa tämä tarkoittaa koordinaatiston pyörittämistä ta-
saisella kulmanopeudella origon ympäri. Tällöin kuvapisteen p koordinaatit
xp ja yp muuttuvat kääntökulman θ = ωT funktiona kuten

xp(T ) = xp0 cos (ωT )− yp0 sin (ωT ) , (4.3)

yp(T ) = xp0 sin (ωT ) + yp0 cos (ωT ) , (4.4)

kun (xp0, yp0) on kuvapisteen sijanti aloitushetkellä T1 = 0. Nyt yhtälöis-
sä (4.3) ja (4.4) esiintyvä aikamuuttuja on näytteistetty jokaisen taajuus-
pyyhkäisyn alkuhetkellä, jolloin kääntökulma θ saa diskreettejä arvoja yh-
den kulma-askeleen dθ välein. Siis aikavektori T on muotoa

T =
[
T1 T2 · · · TM

]T
ja aikavektorin ja kulmanopeuden ω avulla määriteltävä kääntökulmavektori
θ on

θ =
[
ωT1 ωT2 · · · ωTM

]T
(4.5)

Jokaiselle kuvapisteelle p lasketaan sen koordinaattien arvot ajan (kääntö-
kulman) funktiona seuraavaksi suoritettavaa koherenttia integrointia varten.

4.1.4 Koherentti integrointi

Seuraavassa vaiheessa mittaus- tai simuloitu data (taajuusvaste) jaetaan so-
pivan mittaisiin aikaikkunoihin. Valittavan aikaikkunan kokoa vastaava kat-
selukulman muutos eli synteettisen apertuurin koko määrittää sivusuuntai-
sen resoluution. Tällöin yhtä aikaikkunaa vastavaa osa mittausdatasta voi-
daan esittää matriisina, jossa on M kappaletta rivejä ja N kappaletta sa-
rakkeita. Siis kohteen taajuusvastetta ajan funktiona kuvaava matriisi voi-
daan esittää muodossa 3.34. Matriisissa E kukin rivi vastaa yhtä taajuus-
pyyhkäisyä (ajanhetkeä). Vastaavasti jokainen sarake vastaa yhtä taajuutta.
Seuraavaksi lasketaan jokaiseen kuvapisteeseen integrointia varten pisteleviä-
misfunktio (4.1) mittauksen taajuuskaistan ja kohteen mittauksen aikaisen
liikkeen avulla.

Kuvapisteen p kantafunktioksi taajuudella fn ja ajanhetkellä Tm tulee

Φmn
p (f, T ) = exp

(
i
4πfnRp(Tm)

c

)
, (4.6)

jossa n = 1, ..., N käy läpi kaikki taajuudet ja m = 1, ...,M käy läpi kaik-
ki valittuun aikaikkunaan kuuluvat ajanhetket eli kääntökulman arvot. Nyt
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yhtälössä (4.6) Rp(T ) on kuvapisteen p etäisyys tutkasta ajan T funktiona,
joksi saadaan origon ympäri tasaisella kulmanopeudella tapahtuvan pyöri-
misliikkeen tapauksessa

Rp(T ) =
√

(xtutka − xp(T ))2 + (ytutka − yp(T ))2, (4.7)

kun tutka sijaitsee pisteessä (xtutka, ytutka). Näin jokaiselle kuvapisteelle saa-
daan etäisyys kaikilla kääntökulman θ diskreeteillä arvoilla. Seuraavaksi suo-
ritetaan jokaiseen kuvapisteeseen koherentti integrointi sekä taajuuden että
ajan suhteen. Tällöin kuvapisteeseen p saatavan näytteen Ip arvoksi tulee

Ip =
N∑
n=1

[
M∑
m=1

Amn exp [iφmn] (Φmn
p )∗(f, T )

]

=

N∑
n=1

M∑
m=1

Amn exp [iφmn] exp [−i4πfnRp(Tm)/c] .

(4.8)

Yhtälön (4.8) mukainen koherentti integrointi suoritetaan jokaiselle kuva-
pisteelle p. Yhtälöä (4.8) tutkimalla voidaan ymmärtää koherentin integroin-
nin toimintaperiaate. Mikäli kuvapisteen p alueella on pistemäisiä sirottajia,
saadaan tällöin summaan (4.8) samassa vaiheessa olevia koherentteja ter-
mejä. Tällöin nämä termit vahvistavat toisiaan ja kuvapisteeseen tulevan
näytteen itseisarvosta tulee suuri. Mikäli taas kuvapisteen alueella ei ole pis-
temäisiä sirottajia, summan (4.8) termit summautuvat epäkoherentisti yh-
teen. Tällöin kuvapisteen näytteen itseisarvoksi tulee likimääräisesti nolla.
Siis koherentti integrointi suoritetaan kertomalla mitattua signaalia kuva-
pisteen pisteleviämisfunktion kompleksikonjugaatilla ja summaamalla saatu
tulos kaikkien taajuuksien ja katselukulmien yli.

Koherentti integrointi voidaan suorittaa erikseen jokaiselle aikaikkunal-
le, jolloin saadaan aikaikkunoiden lukumäärää vastaava määrä sektorikuvia.
Nyt saadut sektorikuvat ovat kompleksisia, jolloin amplitudikuva saadaan
muodostettua ottamalla kuvamatriisin alkioista itseisarvot. Lisäksi amplitu-
dien skaalaamiseksi on summa (4.8) normalisoitava eli jaettava kuvapisteiden
lukumäärällä. Näin on saatu muodostettua ISAR-kuva, jossa kuvapisteessä
p olevan tutkapoikkipinta-ala-näytteen arvo on

Ip =
1

P

∣∣∣∣∣
N∑
n=1

M∑
m=1

Amn exp [iφmn] exp (−i4πfnRp(Tm)/c)

∣∣∣∣∣ . (4.9)

Viimeisessä vaiheessa muodostetaan lopullinen tuloskuva saaduista sektori-
kuvista. Tämä voidaan suorittaa esimerkiksi summaamalla kuvapisteittäin
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yhtälön (4.9) mukaiset sektorikuvien näytteiden arvot ja jakamalla tulos ai-
kaikkunoiden eli sektorikuvien lukumäärällä. Näin saadaan tuloskuvaksi sek-
torikuvien epäkoherentti keskiarvo.

Edellä on esitetty käänteiskuvausmenetelmän käyttö kaksiulotteisen tut-
kakuvan muodostamiseksi käänteisen synteettisen apertuurin tutkalla. Koor-
dinaatiston liiketilana käytettiin tasaisella kulmanopeudella tapahtuvaa pyö-
rimisliikettä origossa olevan rotaatioakselin ympäri. Menetelmää voidaan so-
veltaa myös synteettisen apertuurin tutkalle ja muille aaltomuodoille, jolloin
laskennassa on otettava huomioon sekä taajuuksien näytteistys että etäisyy-
den R(T ) käyttäytyminen. Menetelmän toiminta edellyttää kohteen liiketi-
lan täydellistä tuntemista, joka käytännön tilanteissa edellyttää automaat-
tista liikeparametrien määrittämistä. Tämä tarkoittaa sitä, että pyörimisak-
selin etäisyys, kohteen translaatio- ja rotaatioliike on tiedettävä tarkasti ku-
vaa muodostettaessa. Tuntemattomien liikeparametrien määrittämiseen pa-
lataan luvussa 5.

4.2 Kehitetty simulaatio-ohjelma

4.2.1 Ohjelman rakenne

Työn ensimmäisessä vaiheessa rakennettiin Matlab-ohjelma, jolla voidaan
simuloida ideaalisten pistemäisten sirottajien vastetta tutkan lähettämälle
taajuusaskelletulle signaalille. Ohjelmassa lasketaan pistemäisistä sirottajis-
ta heijastuneen aallon vaihetta, kun pistemäisen kohteen sirottama aalto on
kaukokentässä muotoa eiφ, kun φ = 2kR. Kaikkien pisteiden sirottamien aal-
tojen amplitudit oletetaan yhtä suuriksi, jolloin kustakin pisteestä sironnut
aalto voidaan olettaa normitetuksi omalla amplitudillaan. Siis |eiφ| = 1, eli
ideaalisessa tapauksessa kunkin sirottajan amplitudia vastaa yksikötön luku
1. Ohjelman toiminta voidaan jakaa neljään oleelliseen osaan, joiden toiminta
käsitellään seuraavissa kappaleissa yksityiskohtaisesti. Ensimmäisessä osas-
sa määritellään tutkan lähettämän taajuusaskelletun signaalin parametrit ja
lasketaan niistä seuraavat oleelliset suureet. Toisessa osassa lasketaan sirot-
tajien taajuusvaste eli muodostetaan sirottajien vaihematriisi sekä mahdol-
lisesti lisätään vastaanotettuun signaaliin Gaussista valkoista kohinaa. Kol-
mannessa osassa lasketaan yksikäsitteisyysalueet etäisyys- ja sivusuunnissa
ja muodostetaan näiden avulla kuvaan tulevat koordinaattiakselit. Ohjel-
man viimeisessä osassa suoritetaan varsinainen tutkakuvan prosessointi eli
koherentti integrointi, jonka tuloksena saadaan etäisyys- ja sivusuunnassa
kompressoitu kaksiulotteinen ISAR-kuva.
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4.2.2 Aaltomuodon parametrit

Simulointiohjelman ensimmäisessä osassa määritellään taajuusaskelletun aal-
tomuodon eli lähetetyn signaalin parametrit. Ensimmäinen parametri on yh-
dessä taajuuspyyhkäisyssä olevien diskreettien taajuuksien lukumäärä N .
Diskreettien taajuusaskelten lukumäärä saadaan vähentämällä taajuuksien
lukumäärästä yksi. Seuraavat parametrit ovat yhteen aikaikkunaan (sekto-
rikuvaan) otettavien taajuuspyyhkäisyjen lukumäärä M ja muodostettavien
sektorikuvien lukumäärä S, joiden tulona saadaan lähetettyjen taajuuspyyh-
käisyjen kokonaislukumääräMtot = MS. Seuraavaksi määritellään lähetetyn
signaalin aloitustaajuus fA ja lopetustaajuus fL, eli käytetyn taajuuskaistan
leveys Bf = fL− fA. Näiden avulla saadaan keskitaajuus fK = (fA+ fL)/2.
Taajuuskaistan leveyden ja taajuusaskelten lukumäärän avulla saadaan las-
kettua taajuusaskeleen ∆f koko Hertzeissä, joka määrää etäisyyssuuntai-
sen yksikäsitteisyysalueen koon. Seuraava parametri on taajuuspyyhkäisyjen
toistotaajuus fPR, jonka käänteislukuna saadaan yhteen taajuuspyyhkäisyyn
kuluva aika eli pulssintoistoaikaväli TPR. Lisäksi määritellään tutkan sijainti
xtutka etäisyyssuuntaisella akselilla ja pyörimisliikkeen kulmanopeus ω. Kul-
manopeuden ω, pulssintoistoaikavälin TPR ja taajuuspyyhkäisyjen lukumää-
rän M avulla voidaan määrittää yhden sektorikuvan apertuurin koko ΩS ,
joksi saadaan ΩS = ωMTPR. Nyt voidaan suureiden Bf , ΩS ja fK avulla
määrittää etäisyysresoluutio ∆x ja sivusuuntainen resoluutio ∆y yhtälöiden
(2.17) ja (3.33) mukaisesti. Kuvan koordinaatisto asetetaan siten, että rotaa-
tioakseli on origossa ja tutka sijaitsee etäisyysakselilla, jolloin sen sivusuun-
tainen koordinaatti ytutka on nolla. Viimeinen vaihe parametrien määritte-
lyssä on pistemäisten kohteiden sijoittaminen kuvan koordinaatistoon. Tämä
tehdään antamalla etäisyyssuuntaiset ja sivusuuntaiset koordinaatit metrei-
nä yhtä monta alkiota sisältävinä vektoreina.

4.2.3 Vaihematriisin muodostaminen

Toisessa osassa simulointiohjelma laskee määritellyistä pisteistä heijastuneen
ja tutkan vastaanottaman näytteistetyn signaalin taajuusalueessa (taajuus-
vasteen). Ensiksi luodaan taajuuksien ja kääntökulmien näytteistys. Taa-
juussuuntainen näytteistys saadaan diskreeteillä taajuuksilla yhden taajuusas-
keleen välein ja kääntökulmien näytteistys suoritetaan pulssintoistoaikavälin
TPR välein. Tällöin siis saadaan yksi näyte kullakin taajuudella ja kääntö-
kulmalla. Taajuusvektorin f alkioina ovat signaalissa esiintyvät diskreetit
taajuudet ja kääntökulmavektorissa θ ovat alkioina kunkin taajuuspyyhkäi-
syn alkuhetken kääntökulmat. Siis kääntökulmavektori θ on muotoa (4.5) ja
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taajuusvektori on muotoa

f =
[
f1 f1 + ∆f · · · f1 + (N − 1)∆f

]
=
[
f1 f2 · · · fN

]
.

(4.10)

Jokaiselle pisteelle j lasketaan aloituskulma θj0, joka on pisteen j ja etäi-
syysakselin välinen kulma, kun aloitusasento määräytyy edellä määritellyistä
x- ja y-koordinaateista. Seuraavaksi lasketaan kullekin pisteelle etäisyys tut-
kasta kääntökulman θ funktiona. Ensiksi lasketaan kullekin pisteelle etäisyys

origosta, joksi saadaan rj =
√
x2
j + y2

j , jossa j = 1, ..., J kun J on pistemäis-

ten sirottajien lukumäärä ja (xj , yj) ovat pisteelle j määritellyt koordinaatit.
Pisteen ja etäisyysakselin välinen kulma eri ajanhetkillä saadaan lisäämällä
kääntökulmavektorin θ kuhunkin alkioon pisteen aloituskulma θj0. Nyt jokai-
sen pisteen etäisyys tutkasta voidaan jakaa x-akselin suuntaiseen ja y-akselin
suuntaiseen komponenttiin. Etäisyyssuuntainen komponentti on

Xj(T ) = xtutka − rj cos(ωT + θj0)

ja sivusuuntainen komponentti

Yj(T ) = rj sin(ωT + θj0).

Näin ollen pisteen j etäisyydeksi tutkasta saadaan

Rj(T ) =
√
Xj(T )2 + Yj(T )2.

Pisteestä j sironnut aalto on tällöin muotoa exp [i4πfRj(T )/c]. Siis siron-
neen aallon vaihe riippuu sekä lähetetyn signaalin taajuudesta että pisteen
etäisyydestä, joka puolestaan riippuu pisteen kääntökulmasta.

Edellä esitetyssä vaihelaskennassa oletettiin pisteiden liikkuvan ympy-
räradalla tasaisella kulmanopeudella origossa olevan rotaatioakselin ympä-
ri. Tämä vastaa ideaalista tilannetta ISAR-kuvan muodostamisen kannal-
ta. Käytännössä tällainen tilanne toteutuu esimerkiksi tasaisesti pyörivällä
kääntöpöydällä suoritettavissa tutkamittauksissa. Kyseistä mallia käytetään
rotaatioakselin tarkan sijainnin määrittämiseen, jotta kääntöpöydällä muo-
dostetuista sektorikuvaista voidaan muodostaa tarkka tuloskuva. Tasaisen
pyörimisliikkeen sijasta pisteille voidaan simuloida myös erilaisia liiketiloja.
Mikäli pisteryhmän translaatioliike muuttaa sen kulma-asentoa tutkaan näh-
den, voidaan sitä hyödyntää tutkakuvan muodostamiseen. Tällöin pisteiden
liiketilan simuloinnissa kunkin pisteen x- ja y-koordinaatit riippuvat ajasta
kuten xj(T ) = xj0 + vxT ja yj(T ) = yj0 + vyT , kun vx ja vy ovat pistei-
den nopeuden komponentit etäisyys- ja sivusuunnassa. Muuten vaihelasken-
ta suoritetaan täsmälleen samalla tavalla kuin edellä. Tätä mallia käytetään
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simuloinneissa, joissa ISAR-kuva muodostetaan kohteen translaatioliikkeen
avulla. Kohteelle voidaan ohjelman avulla simuloida mielivaltainen liiketi-
la määrittelemällä koordinaattien käyttäytyminen ajan funktiona halutulla
tavalla. Tutkittaessa pyörimisliikkeen kompensaatiota käytetään esimerkiksi
kiihtyvää kulmaliikettä.

Seuraavaksi luodaan simuloitu data eli kohteen taajuusvasteen muodosta-
va matriisi, jossa on pistejoukon heijastama signaali jokaiselle kääntökulmalle
kaikilla taajuuksilla. On siis muokattava edellisessä kappaleessa määritellyis-
tä vektoreista ja skalaareista sopivat matriisit laskutoimitusten suorittami-
seksi. Määritelemällä kääntökulmavektori θ sarakevektoriksi (4.5) ja taajuus-
vektori f rivivektoriksi (4.10) saadaan matriisin sarakkeiksi taajuusalueessa
taajuudet ja riveiksi taajuuspyyhkäisyt eli aika (kääntökulma). Heijastuneen
signaalin vaiheen laskemista varten muodostetaan taajuuksista matriisi, jos-
sa riveinä on taajuuspyyhkäisyjä vastaava lukumäärä (M kappaletta) kopioi-
ta taajuusvektorista f . Vastaavasti kääntökulmavektorista θ muodostetaan
matriisi, jossa sarakkeina on kopioita atsimuuttivektorista taajuuksien luku-
määrän N verran. Tällöin pisteelle j saatava etäisyys Rj on myös matriisi,
jossa on N kappaletta kopiota sarakevektorista

Rj =
[
Rj(T1) Rj(T2) · · · Rj(TM )

]T
, (4.11)

jossa on pisteen j etäisyys laskettuna kullekin diskreetille kääntökulmalle
θm = ωTm, kun m = 1, ...,M . Laskemalla kohteesta heijastuneen signaalin
vaihe 4πfR(T )/c alkioittaisena kertolaskuna taajuuksista ja kääntökulmista
muodostettujen matriisien avulla ja asettamalla jokainen arvo eksponent-
tiin saadaan pisteen j taajuusvastetta kuvaava kompleksinen vaihematriisi
taajuusalueessa. Vaihematriisiksi tulee tällöin

Ej =


exp [i4πf1Rj(T1)/c] · · · exp [i4πfNRj(T1)/c]

exp [i4πf1Rj(T2)/c] · · · exp [i4πfNRj(T2)/c]
...

. . .
...

exp [i4πf1Rj(TM )/c] · · · exp [i4πfNRj(TM )/c]

 . (4.12)

Vaihematriisi (4.12) lasketaan kullekin pistemäiselle sirottajalle j erikseen ja
lopuksi kunkin pisteen taajuusvasteen muodostava matriisi (4.12) summa-
taan, jolloin saadaan koko simuloiduksi dataksi matriisi

E =

J∑
j=1

Ej .

Tämän jälkeen voidaan vielä lisätä taajuusalueen signaaliin Gaussista val-
koista kohinaa, jotta simuloitu tilanne vastaisi paremmin todellisuutta. Tä-
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mä tehdään sen vuoksi, että voidaan tutkia kohinan vaikutusta käytettyihin
etäisyys ja liikekompensaatiomenetelmiin.

Ohjelman kolmannessa vaiheessa muodostetaan kuvan koordinaatisto.
Koordinaattiakselien muodostaminen toteutetaan kohdassa 4.1.3 esitetyllä
tavalla. Kuva muodostetaan alueesta, jonka määräävät suurimmat yksikäsit-
teiset koordinaatit sekä etäisyys- että sivusuunnassa.

4.2.4 Tutkakuvan prosessointi

Simulointiohjelman neljäs ja viimeinen vaihe on varsinainen ISAR-prosessointi
ja saatujen tuloskuvien visualisointi. Kuvien prosessointiin käytetään koh-
dassa 4.1 esitettyä käänteiskuvausmenetelmää. Tarkoituksena on toteuttaa
koherentti integrointi (4.8) mahdollisimman laskentatehokkaasti kullekin ku-
vapisteelle. Yhden kuvapisteen prosessointiin vaaditaan yhtälön (4.8) mukai-
sesti P kappaletta kompleksisia kertolaskuja ja toiset P kappaletta komplek-
sisia yhteenlaskuja. Koko kuvan prosessointiin vaaditaan siten 2P 2 komplek-
sista laskuoperaatiota. Itse laskuoperaatioiden määrää ei voida vähentää,
mutta simulointiohjelmaa rakennettaessa ilmeni että toteutustavalla on suu-
ri merkitys laskentanopeuden kannalta. Prosessoinnin toteuttamiseen kehi-
tettiin varsin tehokas matriisikertolaskua hyödyntävä laskentarutiini, jonka
yksityiskohdat löytyvät tutkielman liitteestä. Kuvassa 4.1 on muodostettu
ISAR-kuva kehitetyllä simulaatio-ohjelmalla neljästä ideaalisesta pistemäi-
sestä sirottajasta. Simulaatiossa käytetyt parametrit ja suureet ovat esitet-
tynä taulukossa 4.1.
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Taulukko 4.1: Kuvassa 4.1 esitetyn simulaation parametrit ja suureet.

Parametri/Suure Parametrin/Suuren arvo ja yksikkö

N 256

M 256

Bf 1 GHz

fK 9,5 GHz

∆f 3,9 Mhz

fPR 300 Hz

TPR 3,3 ms

Tint 0,85 s

ω 0,15 1/s

dθ 0, 029◦

Ω 7, 3◦

∆x 0,15 m

∆y 0,12 m

xtutka 230 m

(xj , yj) (5 m,5 m),(5 m,-5 m),(-5 m,5 m),(-5 m,-5 m)

Kuva 4.1: Simulaatio 4.1, ISAR-kuva ideaalisista pistemäisistä sirottajista
muodostettuna käänteiskuvausmenetelmällä.



Luku 5

Etäisyys- ja liikekompensaatio

5.1 Lähtökohta

Kaikissa prosessointimenetelmissä kohteen tuntematon ja epäideaalinen lii-
ketila heikentää tai tekee mahdottomaksi onnistuneen ISAR-kuvan muodos-
tamisen. Muodostettaessa ISAR-kuvaa luvussa 4.1 esitetyllä käänteiskuvaus-
menetelmällä on kohteen mittauksen aikainen liiketila tunnettava tarkasti,
jotta koherentti integrointi (4.8) onnistuu. Tämä johtuu siitä, että kullekin
kuvapisteelle toteutettavaan sovitettuun suodattimeen tarvitaan täsmällinen
tieto kuvapisteen pisteleviämisfunktiosta. Rajoitutaan tutkimaan kaksiulot-
teista tilannetta, jossa kohteen liike pysyy etäisyys- ja sivusuuntaisen akse-
lin määrittämässä tasossa. Mikäli koherentissa integroinnissa käytettävään
pisteleviämisfunktioon (4.6) laskettava etäisyys on virheellinen, ei integroin-
ti tuota tarkasti fokusoitunutta kuvaa. Tässä luvussa tarkastellaan kuinka
etäisyys- ja liikekompensaatio voidaan suorittaa käänteiskuvausmenetelmän
tapauksessa käyttämällä etäisyys-Doppler-menetelmää vertailukohtana.

Kohteen tuntemattomien liikeparametrien määrittäminen voidaan jakaa
kolmeen osaan. Ensimmäinen määritettävä parametri on rotaatioakselin tark-
ka sijainti, joka määrittää oikean laskentaetäisyyden pisteleviämisfunktion
(4.6) vaiheeseen, mikäli kohteella on ainoastaan pyörimisliikettä kiinnitetyn
akselin ympäri. Seuraavaksi on määritettävä kohteen translaatioliike, joka
voidaan jakaa tutkan suuntaista etäisyyttä muuttavaan komponenttiin vr
ja tangentiaaliseen komponenttiin vt sekä kohteen ympyräliikkeeseen tutkan
ympäri. Kohteen etäisyyttä tutkasta muuttava komponentti vr aiheuttaa vas-
taanotettuun signaaliin vaihemuutoksia, jotka on kompensoitava signaalista
pois [6]. Tämä voidaan tehdä kahdella eri tavalla käänteiskuvausmenetelmän
tapauksessa. Vaihe voidaan kompensoida ennen koherenttia integrointia koh-
teesta mitattuun vasteeseen tai se voidaan huomioida koherentissa integroin-

48
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nissa käytettävän kuvapisteen pisteleviämisfunktion (4.6) etäisyyslaskennas-
sa. Kun nopeuden vr aiheuttama etäisyysmuutos on kompensoitu, voidaan
nopeus vt käsitellä kohteen kohteen kulma-asennon muutoksena, jonka avul-
la ISAR-kuva voidaan muodostaa. Tangentiaalista komponenttia vt voidaan
siis käsitellä kohteen pyörimisliikkenä sen oman symmetria-akselin ympäri.

Etäisyys-Doppler-menetelmää sovellettaessa tämä pyörimisliike luo ku-
van muodostamiseen tarvittavan Doppler-gradientin kohteen pisteille. Kään-
teiskuvausmenetelmän tapauksessa on pystyttävä arvioimaan myös nopeu-
den vt aiheuttaman näennäisen kulmanopeuden ω suuruus. Lisäksi etäisyys-
Doppler-menetelmässä kulmanopeuden tulee olla vakio, jotta kunkin sirotta-
jan Dopp ler-taajuus pysyy likimain vakiona lyhyellä aikavälillä. Tämä tar-
koittaa sitä, että ennen kuvan muodostamista on myös epätasainen pyörimis-
liike kompensoitava [10]. Etäisyys-Doppler-menetelmässä tutkakuva voidaan
muodostaa tuntematta pyörimisliikkeen kulmanopeutta, mutta tällöin kuvan
sivusuuntaisen akselin yksiköksi saadaan taajuuden yksikkö. Kohteen tun-
nistamisen kannalta on oleellista saada myös sivusuuntaisen akselin yksik-
kö skaalattua pituuden yksiköksi. Muuttujan vaihto Doppler-taajuudesta si-
vusuuntaiseen etäisyyteen voidaan tehdä yhtälön (3.28) perusteella vain, mi-
käli pyörimisliikkeen kulmanopeus tunnetaan. Käänteiskuvausmenetelmällä
kuvaa muodostettaessa on kohteen kulma-asento tiedettävä kullakin ajan-
hetkellä. Tämä asettaa tiukemman vaatimuksen pyörimisliikkeen kompen-
saatiolle kuin etäisyys-Doppler-menetelmä.

Tuntemattomien liikeparametrien määrittäminen voidaan käsitellä op-
timointitehtävänä, jossa on ensiksi valittava sopiva kuvan tarkkaa fokusta
kuvaava optimointikriteeri, jota voidaan tutkia etäisyys- ja liikeparametrien
funktiona. Optimointikriteeri on valittava siten, että sen arvolla on globaali
ääriarvokohta oikeilla liikeparametrien arvoilla. ISAR-prosessoinnissa tyypil-
lisesti käytettyjä optimointikriteerejä ovat esimerkiksi entropia [19], vaihe-
erot [20, 21], kontrasti [22] ja amplitudihuippujen arvot. ISAR- ja SAR-
tutkan signaalinkäsittelyssä vaihevirheen arvioimiseen on kehitetty myös lu-
kuisia muita menetelmiä [23], joista yleisin on vaihegradienttimenetelmä
[24, 25]. Suurin osa näistä menetelmistä pätee kuitenkin ainoastaan Fourier-
muunnokseen perustuville prosessointimenetelmille. Toteutettaviksi liikekom-
pensaatiomenetelmiksi on siis valittava käänteiskuvausmenetelmän kanssa
yhteensopivat menetelmät. Mikäli tuntemattoman parametrin määrittämi-
nen suoritetaan jonkin valitun optimointikriteerin ääriarvoa etsimällä, to-
teutetaan parametrin arvon määrittäminen tällöin sopivalla hakualgoritmil-
la.
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5.2 Oikean laskentaetäisyyden määrittäminen

5.2.1 Etäisyysvirheen määrittely

Tutkitaan seuraavaksi mitä tapahtuu, kun kuvapisteen pisteleviämisfunk-
tion etäisyyslaskennassa käytettävä arvio rotaatioakselin sijainnille on vir-
heellinen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että koherentissa integroin-
nissa käytetään väärää arvoa tutkan koordinaateille (xtutka, ytutka). Yksin-
kertaisuuden vuoksi rajoitutaan tarkastelemaan tilannetta, jossa tutka si-
jaitsee etäisyysakselilla eli ytutka = 0. Kutsutaan koherentissa integroinnis-
sa käytettävän arvion ja tutkan todellisen sijainnin välistä eroa etäisyys-
virheeksi ∆R. Siis tutkan ja rotaatioakselin välinen todellinen etäisyys on
xtutka = x

′
tutka −∆R, kun x

′
tutka on arvio tutkan etäisyyskoordinaatille.

Kuvan 5.1 simulaatiossa on koherentin integroinnin etäisyyslaskennas-
sa tutkan etäisyyskoordinaatille käytetty arvoa xtutka + ∆R etäisyysvirheen
ollessa ∆R = 1 m. Siis pisteleviämisfunktion etäisyyslaskennassa rotaatio-
akselin sijanti on tällöin asetettu pisteeseen (-1 m, 0 m), koska tutka sijaitsee
positiivisella etäisyysakselilla. ISAR-kuva 5.1 on epäkoherentti keskiarvo nel-
jästätoista sektorikuvasta. Yhden sektorin leveys ΩS on 5,9 astetta, jolloin
integrointi suoritetaan hieman alle 90 asteen kokonaismatkalta. Loput simu-
laation parametreistä löytyvät taulukosta 5.1. Simuloidusta kuvasta 5.1 huo-
mataan, että virheellisellä rotaatioakselin sijainnilla lasketussa ISAR-kuvassa
pistemäisten sirottajien vasteet leviävät usean eri kuvapisteen alueelle. Li-
säksi leviäminen ei tapahdu mielivaltaisesti, vaan piste muodostaa ympyrän
kaaren, jota vastaavan kulman koko vastaa synteettisen apertuurin kokoa.
Lisäksi muodostuvan ympyrän säde on sama kuin etäisyysvirheen ∆R arvo.

Pistemäisen sirottajan defokusoituminen käytettäessä virheellistä lasken-
taetäisyyttä koherentissa integroinnissa voidaan ymmärtää pisteleviämisfunk-
tion (4.1) etäisyyslaskennan avulla. Tutkitaan tilannetta, jossa tutkan ja ro-
taatioakselin välinen etäisyys on arvioitu liian pieneksi eli ∆R < 0. Ole-
tetaan, että muodostettavan kuvan alueella on pistemäisiä sirottajia, jotka
liikkuvat ympyräradalla origossa olevan rotaatioakselin ympäri. Tällöin aloi-
tettaessa koherentti integrointi kuvautuu pistemäinen sirottaja virheelliseen
kuvapisteeseen, joka on etäisyysvirheen verran kauempana kuin pisteen to-
dellinen sijainti. Tämä johtuu siitä, että tämän kuvapisteen pisteleviämis-
funktioon (4.1) laskettava etäisyys vastaa hetkellisesti sirottajan mittauksen
aikaista liikettä. Kohteen kulma-asennon muuttuessa tilanne ei kuitenkaan
pysy samanlaisena. Tämä on helpointa ymmärtää tutkimalla tilannetta koh-
teeseen kiinnitetyssä koordinaatistossa, jossa sirottajat pysyvät paikallaan ja
tutka liikkuu niiden ympäri ympyräradalla. Tällöin myös se kuvapiste, jonka
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pisteleviämisfunktio tuottaa koherentteja termejä summaan (4.8), muuttaa
jatkuvasti sijaintiaan. Siis se kuvapiste, johon pistemäinen sirottaja virheelli-
sesti kuvautuu, muuttuu jatkuvasti tutkan liikkeen mukana. Koska etäisyys-
virhe on tutkan ja rotaatioakselin yhdistävän suoran suunnassa, on tämän
virheellisen kuvapisteen liike ympyräliikettä sirottajan todellisen sijainnin
ympärillä.

Tehtävänä on valita sopiva optimointikriteeri, jonka käyttäytymistä etäi-
syysvirheen funktiona tutkitaan. Käytännössä optimointi toteutetaan siten,
että muodostetaan ISAR-kuva useilla ∆R:n arvoilla ja tutkitaan valitun op-
timointikriteerin käyttäytymistä. Kutsutaan jatkossa etäisyysvirheelle ∆R

laskuissa käytettäviä arviota etäisyyskorjaukseksi ∆Rest.

Kuva 5.1: Virheellisellä laskentaetäisyydellä muodostettu epäkoherentti kes-
kiarvo 14 sektorikuvasta. Etäisyysvirheen ∆R arvo on 1 m.

5.2.2 Optimointikriteerin valinta

Ensimmäisenä tutkittiin muodostettujen sektorikuvien välisiä vaihe-eroja.
Muodostettaessa sektorikuvia havaitaan, että peräkkäiset kuvat muodostu-
vat etäisyysvirheestä johtuen eri paikkaan. Summaamalla muodostetut sek-
torikuvat koherentisti tai epäkoherentisti nähdään kuinka pistemäiset sirot-
tajat leviävät summakuvassa ympyrän kaarelle, jonka säteenä on etäisyysvir-
he ∆R. Mikäli muodostetaan kuva kokonaiselle kierrokselle eli 360 asteelle,
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Taulukko 5.1: Simulaatiossa 5.1 käytetyt parametrit ja suureet.

Parametri/Suure Parametrin/Suureen arvo ja yksikkö

N 128

M 128

S 14

Bf 1 GHz

fK 9,5 GHz

∆f 7,9 Mhz

fPR 200 Hz

TPR 5 ms

Tint 9,0 s

ω 0,16 1/s

dθ 0, 046◦

ΩS 5, 9◦

Ωtot 82, 1◦

∆x 0,15 m

∆y 0,15 m

xtutka 1000 m

(xj , yj) (2 m,2 m),(2 m,-2 m),(-2 m,2 m),(-2 m,-2 m)

muodostavat pistemäiset sirottajat summakuvaan täydellisen ympyrän. Täl-
löin muodostetut sektorikuvat liikkuvat ympyrän kehällä jonka säde on sama
kuin etäisyysvirhe. Ensimmäiseksi tutkittiin, että kuinka tämä sektorikuvien
muodostuminen eri kohtiin näkyy kompleksiarvoisten ISAR-kuvien välisissä
keskimääräisissä vaihe-eroissa.

Kuvien välisiä vaihe-eroja tutkitaan muodostamalla sektorikuvat siten,
että peräkkäiset sektorit siirretään ainoastaan yhden taajuuspyyhkäisyn ver-
ran eteenpäin, jolloin kuvat poikkeavat toisistaan ainoastaan yhden taa-
juuspyyhkäisyn verran. Tämä tarkoittaa siis sitä, että sektorikuvat muo-
dostetaan aina yhden kulma-askeleen dθ välein. Seuraavaksi lasketaan sek-
torikuvien väliset keskimääräiset vaihe-erot. Tämä voidaan tehdä helpos-
ti hyödyntämällä kompleksilukujen ominaisuuksia. Jos nyt z1 = |z1|eiφ1 ja
z2 = |z2|eiφ2 niin tällöin z∗1z2 = |z1||z2|ei(φ2−φ1), jolloin vaihe-eroksi saa-
daan ∆φ = φ2 − φ1 = arg(z∗1z2). Kuvien välisen vaihe-eron laskemiseksi
kertolasku suoritetaan kuvien välillä alkioittain, jolloin saadaan kuvan ko-
koinen kompleksinen erotusmatriisi. Sitten keskimääräisen vaihe-eron saa-
miseksi summataan kaikki erotusmatriisin alkiot yhteen. Näin saadaan yksi
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kompleksiluku, jonka vaihekulma φ on kahden peräkkäisen sektorikuvan vä-
linen keskimääräinen vaihe-ero.

Vaihe-eron valitseminen tutkittavaksi suureeksi perustui siihen, että sek-
torikuvan tekemä ympyräliike voisi näkyä peräkkäisten kuvien välisissä vaihe-
eroissa johtuen liikkeen aiheuttamasta Doppler-taajuudesta. Tällöin vaihe-
eron maksimiarvosta saataisiin selville sen ympyrän säde, jonka ympäri ku-
van liike tapahtuu. Vertaamalla peräkkäisten sektorikuvien välisiä keskimää-
räisiä vaihe-eroja ei kuitenkaan saada selville etäisyysvirheen ∆R arvoa.
Vaihe-erojen laskemista voidaan soveltaa kohteen translaatioliikkeen kom-
pensoimiseen, kuten jatkossa huomataan. Menetelmä ei kuitenkaan toimi
valmiita koherentisti integroituja sektorikuvia vertaamalla. Tämä siksi, että
sektorikuvien tekemän näennäisen liikkeen taustalla ei ole mitään todellis-
ta ympyräliikettä, joka aiheuttaisi vaiheeseen Doppler-taajuudesta riippuvia
muutoksia. Tällöin sektorikuvien väliset vaihe-erot ovat ainoastaan satunnai-
sia ja pieniä johtuen osaltaan etäisyysvirheestä ja osaltaan siitä, että pistele-
viämisfunktio (4.1) lasketaan diskreeteissä koordinaattiakselien määräämissä
pisteissä eikä pistemäisten sirottajien todellisissa sijainneissa.

Seuraavaksi tutkittavaksi suureeksi valittiin epäkoherenteissa keskiarvo-
kuvissa esiintyvien amplitudien maksimi-arvot. Amplitudien maksimiarvo-
jen valinta perustuu siihen, että kuvan ollessa tarkka ja oikein fokusoitu
muodostavat kohteessa olevat pistemäiset sirottajat hyvin teräviä amplitu-
dipiikkejä yhdessä todellisen sijaintinsa mukaisessa kuvapisteessä. Sen sijaan
laskettaessa pisteleviämisfunktion (4.6) vaiheeseen virheellinen etäisyys ja-
kaantuu pistemäisen sirottajan tutkan suuntaan heijastama energia usean
eri kuvapisteen alueelle tuloskuvaa muodostettaessa, kuten edellä todettiin.
Tällöin myös pistemäisestä sirottajasta heijastuneen aallon amplitudin arvo
jakaantuu usean kuvapisteeen alueelle, jolloin amplitudin huippuarvo pie-
nenee. Suurimpia amplitudeja maksimoitaessa on kuitenkin tehtävä arvio
kohteessa olevien pistemäisten sirottajien lukumäärälle, joka on jälleen yksi
tuntematon parametri. Amplitudin huippuarvoja yleispätevämpi optimoin-
tikriteeri on kuvan kontrasti, joka voidaan määritellä eri tavoilla [22, 26].
Käytetään tässä määritelmää, jonka mukaan kontrasti κ on kuvan amplitu-
dien keskihajonnan ja keskiarvon suhde. Siis

κ =
σ

µ
(5.1)

kun amplitudien keskiarvo on

µ =
1

P

N∑
n=1

M∑
m=1

Imn
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ja keskihajonta on

σ =

√√√√ 1

P

N∑
n=1

M∑
m=1

(Imn − µ)2.

Amplitudin arvojen keskihajonta on pieni silloin, kun kaikkien kuvapisteiden
amplitudien arvot ovat lähes samanlaisia. Toisaalta keskihajonta on suuri sil-
loin, kun osassa kuvapisteitä on hyvin suuria amplitudin arvoja ja osassa hy-
vin pieniä. Keskihajonta on siis hyvä mittari kuvassa esiintyvien amplitudi-
huippujen terävyydelle. Keskihajonnan jakaminen amplitudien keskiarvolla
takaa sen, että eri kuvien kontrastia voidaan vertailla keskenään luotetta-
vammin.

Tutkitaan seuraavaksi kuvan kontrastin κ käyttäytymistä etäisyyskor-
jauksen ∆Rest funktiona. Kuvassa 5.2 on esitetty ISAR-kuvan kontrasti etäi-
syyskorjauksen funktiona 300 pisteessä välillä ∆Rest ∈ [−3 m, 3 m]. Epäko-
herentit keskiarvokuvat on muodostettu samoilla parametreillä kuin simu-
laation 5.1 kuva, jossa käytetyt parametrit on esitetty taulukossa 5.1. Nyt
siis aina kuvaa muodostettaessa koherentin integroinnin etäisyyslaskennassa
kuvapisteen pisteleviämisfunktion etäisyystermiin (4.7) lisätään etäisyyskor-
jaus ∆Rest. Kuvasta 5.2 huomataan, että kontrastifunktiolla κ on erittäin
selkeä globaali maksimikohta etäisyyskorjauksen ∆Rest arvolla 1 m, joka oli
simulaatiossa käytetty etäisyysvirheen ∆R arvo. Näin ollen valitaan mak-
simoitavaksi suureeksi kuvan kontrasti κ, jonka avulla haluttu etäisyyskor-
jauksen arvo voidaan määrittää.

5.2.3 Kontrastifunktion maksimointi

Esitetään seuraavaksi yksinkertainen hakualgoritmi etäisyyskorjauksen ∆Rest
arvon määrittämiseksi kontrastifunktiota maksimoimalla. Laskenta-ajan ja
-tehokkuuden kannalta on turhaa muodostaa useita satoja erilaisia tulosku-
via eri etäisyyskorjauksen arvoilla, kuten kuvassa 5.2 on tehty. Ensimmäisek-
si valitaan kuinka suurelle katselukulman muutokselle kuvat muodostetaan.
Jotta kuvassa 5.1 tapahtuva amplitudihuippujen leviäminen tapahtuu, on
syytä muodostaa kuva yli kymmenen asteen kokonaisapertuurilla. Lisäksi
muodostetaan kuvat sektoreissa, jolloin voidaan valita resoluutioalkion ko-
ko neliömäiseksi ja laskea muodostetuista kuvista epäkoherentti keskiarvo.
Yli 90 asteen kokonaisapertuurin käyttäminen on kuitenkin tarpeetonta, sillä
pistemäisten sirottajien leviäminen ja kuvan kontrastin pieneneminen havai-
taan riittävän voimakkaana pienemmälläkin apertuurin koolla.

Toteutetaan hakualgoritmi seuraavasti. Ensiksi määritellään väli, josta
etäisyysvirheen arvoa lähdetään hakemaan. Tämä tehdään määrittelemällä
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Kuva 5.2: Kontrastifunktio laskettuna 300:lle etäisyyskorjauksen arvolle vä-
lillä [-3 m, 3 m]. Kuvat on muodostettu taulukon 5.1 parametreillä.

välin alkupiste ∆Resta ja päätepiste ∆Restl metreinä. Seuraavaksi määritellään
millä tarkkuudella etäisyysvirheen arvo halutaan määrittää. Tämä määrit-
telee sen, että kuinka monta iteraatiokierrosta kaiken kaikkiaan suoritetaan.
Haun ensimmäisessä vaiheessa jaetaan väli [∆Resta ,∆Restl ] metrin mittaisiin
osaväleihin ja muodostetaan ISAR-kuvat käyttämällä etäisyyskorjauksena
näiden osavälien alku- ja päätepisteitä. Seuraavaksi lasketaan kontrastifunk-
tion arvo kullakin etäisyyskorjauksella ja etsitään se etäisyyskorjauksen arvo
∆Restmax, jolla kontrastifunktio saa maksimiarvonsa. Näin saatu arvo ∆Restmax
on siis noin metrin tarkkuudella etäisyysvirheen ∆R arvo.

Seuraavan iteraatiokierroksen hakuvälin keskipisteenä käytetään arvoa
∆Restmax. Välin alku- ja päätepisteet valitaan aina edellisen kierroksen haun
tarkkuuden avulla. Nyt edellisellä kierroksella haun resoluutio oli ∆ = |∆Restn −
∆Restn−l|. Tällöin uuden hakuvälin alkupisteeksi valitaan ∆Restmax−∆/2 ja pää-
tepisteeksi valitaan ∆Restmax + ∆/2. Seuraava iteraatiokierros suoritetaan ja-
kamalla saatu väli kymmeneen osaväliin ja suorittamalla tuloskuvien ja kont-
rastin laskenta edellä esitettyyn tapaan. Näin ollen kolmannen iteraatiokier-
roksen jälkeen saadaan etäisyysvirheen arvo yhden senttimetrin tarkkuudella
ja neljännen kierroksen jälkeen yhden millimetrin tarkkuudella. Mikäli en-
simmäinen hakuväli jaetaan aina metrin mittaisiin osaväleihin, saadaan ha-
luttu tarkkuus määrittelemällä haun alussa iteraatioparametri, joka kertoo
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suoritettavien iteraatiokierroksien lukumäärän. Etäisyyskorjauksen arvoksi
valitaan viimeisellä iteraatiokierroksella saatu kontrastifunktion maksimoiva
arvo ∆Restmax.

Esitetään vielä askeleittain käytetty algoritmi etäisyyskorjauksen mää-
rittämiseksi.

1. Määritellään iteratiiviselle haulle parametrit, jotka ovat suoritettavien
iteraatiokierroksien lukumäärä i, hakuvälin alkupiste ∆Resta ja pääte-
piste ∆Restl .

2. Jaetaan hakuväli [∆Resta ,∆Restl ] metrin mittaisiin osaväleihin ja las-
ketaan ISAR-kuvat (epäkoherentit keskiarvot) käyttämällä koherentin
integroinnin etäisyyslaskennassa etäisyyskorjauksena näiden osavälien
alku- ja päätepisteitä.

3. Lasketaan kontrastifunktion κ arvo kullakin etäisyyskorjauksella. Ol-
koon nyt ∆Restmax se etäisyyskorjauksen arvo, jolla kontrastifunktio saa
maksimiarvonsa.

4. Valitaan uudeksi hakuväliksi [∆Restmax−∆/2,∆Restmax + ∆/2], kun ∆ =

|∆Restn −∆Restn−l| on edellisen haun resoluutio.

5. Askeleet 2-4 toistetaan nyt i kertaa. Etäisyyskorjaukseksi valitaan vii-
meisellä iteraatiokierroksella saatu arvo ∆Restmax.

5.2.4 Kääntöpöytämittaukset

Epäkoherentin keskiarvokuvan kontrastia maksimoimalla löydetään oikea ar-
vo koherentissa integroinnissa käytettävälle laskentaetäisyydelle ideaalisten
pistemäisten sirottajien tapauksessa helposti. Suoritetuissa simulaatioissa
oletettiin, että pistemäiset sirottajat näkyvät tutkan suuntaan kaikissa mah-
dollisissa katselukulmissa. Todellisuudessa kuitenkin äärellisen tilavuuden
täyttävissä kohteissa olevat sirottajat näkyvät ainoastaan äärelliseen katselu-
kulmaan. Lisäksi kohteen etureunan muodostavat sirottajat peittävät taak-
seen jääviä sirottajia aiheuttaen varjostusta. Erityisesti suuret peilimäiset
heijastavat pinnat käyttäytyvät hyvin erilaisesti kuin isotrooppisesti säteilyä
sirottavat ideaaliset pistemäiset sirottajat. Tällaiset pinnat muodostavat hy-
vin suuren vasteen (peilimäisen heijastuksen) tutkan suuntaan ainoastaan
hyvin kapeassa katselukulmassa. Esimerkki tällaisten pintojen muodosta-
masta kohteesta on henkilöauto. Autosta kuvaa muodostettaessa havaitaan,
että virheellinen laskentaetäisyys koherentissa integroinnissa ei levitä sirotta-
jien vasteita usean kuvapisteen alueelle. Tämä aiheutuu siitä, että sirottajat
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Kuva 5.3: Volkswagen Golf-merkkisen henkilöauton kääntöpöytämittauk-
sesta muodostettu epäkoherentti keskiarvokuva.

näkyvät ainoastaan hyvin kapeaan katselukulmaan. Etäisyysvirheen ainut
havaittava vaikutus muodostettaviin sektorikuviin on auton tapauksessa se,
että ne muodostuvat virheellisiin sijainteihin kuvan koordinaatistossa. Kos-
ka jokainen sektorikuva muodostuu etäisyysvirheestä johtuen eri paikkaan,
epäkoherentista keskiarvokuvasta tulee tällöin epämuodostunut.

Tutkitaan seuraavaksi etäisyysvirheen vaikutusta muodostettaessa epä-
koherenttia keskiarvokuvaa henkilöauton kääntöpöytämittauksesta. Kuvassa
5.3 on muodostettuna ISAR-kuva Volkswagen Golf-merkkisestä henkilöau-
tosta. Kuvan muodostamiseen käytetyt parametrit ja suureet löytyvät tau-
lukosta 5.2. Kuva 5.3 on epäkoherentti keskiarvo 13 sektorikuvasta. Kuvaa
muodostettaessa on tutka sijoitettu pisteeseen (238 m, 0 m), kun rotaatio-
akselin oletetaan sijaitsevan origossa. Kuvasta 5.3 havaitaan, että ajoneuvon
vastakkaiset sivut ovat summautuneet tuloskuvassa lähes päällekkäin. Koska
ajoneuvon pinnat toimivat lähes peilimäisten heijastimien tavoin, ei kuvas-
sa havaita sirottajien leviämistä usean kuvapisteen alueelle etäisyysvirheestä
johtuen. Tästä johtuen etäisyysvirheen määrittäminen tuloskuvan kontrastia
maksimoimalla ei onnistu yhtä suoraviivaisesti.

Tutkitaan seuraavaksi tuloskuvan kontrastin käyttäytymistä etäisyyskor-
jauksen funktiona. Kuvassa 5.4 on laskettu epäkoherenttien keskiarvokuvien
kontrastit 200 eri etäisyyskorjauksen arvolla välillä ∆Rest ∈ [-2 m, 2 m]. Ku-
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Taulukko 5.2: Kuvien 5.5 ja 5.3 muodostamisessa käytetyt parametrit ja
suureet.

Parametri/Suure Parametrin/Suureen arvo ja yksikkö

N 86

M 80

S 13

Bf 1,5 GHz

fK 3,4 GHz

∆f 17,6 Mhz

dθ 0, 34◦

ΩS 27, 5◦

Ωtot 357, 5◦

∆x 0,10 m

∆y 0,10 m

xtutka 238 m

vasta 5.4 huomataan, että kontrastifunktiolla on tässäkin tapauksessa selkeä
maksimikohta. Erona ideaalisten pistemäisten sirottajien tapaukseen on se,
että nyt tämä maksimikohta ei vastaa todellista etäisyysvirheen arvoa. Ku-
vaajasta 5.4 havaitaan, että kontrastifunktion globaali maksimikohta vastaa
tilannetta, jossa auton vastakkaiset sivut summautuvat tuloskuvassa pääl-
lekkäin. Tällöin etäisyysvirheen arvon määrittäminen onnistuu, mikäli auton
leveys tunnetaan. Etäisyysvirhe on tällöin puolet auton leveydestä lisättynä
siihen etäisyyskorjauksen arvoon, jolla saadaan kontrastifunktion maksimiar-
vo.

Ajoneuvojen kääntöpöytämittauksien etäisyyskorjauksen määrittämisek-
si tutkittiin myös lukuisia muita menetelmiä. Tutkittiin esimerkiksi sekto-
rikuvien välisiä erotuskuvia ja korrelaatiokertoimia, tuloskuvan maksimi-
ja minimiamplitudeja, informaatioentropiaa ja vierekkäisten kuvapisteiden
amplitudien arvojen erotuksia (amplitudin gradienttia). Tuloskuvan ampli-
tudijakaumasta ei löydetty mitään sellaista piirrettä, jolla etäisyysvirheen
todellinen arvo voitaisiin määrittää. Usealla menetelmällä päästään joko lä-
helle oikeaa arvoa tai löydetään kohta, jossa ajoneuvon vastakkaiset sivut
summautuvat tuloskuvassa päällekkäin. Lopputuloksena päädyttiin siihen,
että yksinkertaisin tapa suorittaa etäisyyskorjaus on sijoittaa kääntöpöy-
dälle pieni kulmaheijastin ajoneuvomittauksien yhteydessä. Kulmaheijastin
käyttäytyy lähes ideaalisen pistemäisen sirottajan tavoin, jolloin sen ampli-
tudijakaumaa tutkimalla voidaan etäisyyskorjaus määrittää.
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Kuva 5.4: Epäkoherentin keskiarvokuvan kontrasti etäisyyskorjauksen funk-
tiona.

Muodostetaan vielä lopuksi henkilöauton kääntöpöytämittauksesta kom-
pensoitu ISAR-kuva. Kontrastifunktion maksimi saadaan kuvan 5.4 perus-
teella etäisyyskorjauksen arvolla ∆Rest = 0,07 m. Auton leveyden ollessa 1,7
metriä on tällöin etäisyyskorjauksen oltava noin 0,92 metriä. Kuvassa 5.5 on
muodostettu epäkoherentti keskiarvokuva tällä etäisyyskorjauksella. Kuvissa
5.5 ja 5.3 amplitudin yksikkönä on tutkapoikkipinta-alan yksikkö m2.

5.3 Translaatioliikkeen kompensaatio

5.3.1 Kompensaatiomenetelmä

Tutkittaessa kohteen liikettä etäisyys- ja sivusuuntaisen akselin määrittä-
mässä tasossa voidaan sen mielivaltainen translaatioliike aina jakaa kolmeen
komponenttiin. Ensimmäinen komponentti on tutkan suuntainen nopeus vr,
joka muuttaa kohteen etäisyyttä tutkasta. Toinen komponentti on tangen-
tiaalinen nopeus vt, joka voidaan käsitellä kohteen pyörimisliikkeenä, mikä-
li radiaalinen komponentti vr on kompensoitu vastaanotetusta signaalista
pois. Kolmanneksi komponentiksi tulee tällöin kohteen ympyräliike tutkan
ympäri, joka ei muuta kohteen etäisyyttä tutkasta eikä näin ollen vaiku-
ta vastaanotetun signaalin vaiheeseen. Mikäli kohde pysyy koko ajan tutkan
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Kuva 5.5: Epäkoherentti keskiarvokuva muodostettuna etäisyyskorjauksella
∆Rest = 0,92 m.

säteilykeilan sisällä, ei tällä ympyräliikkeellä ole vaikutusta kuvan muodosta-
miseen. Jotta pisteleviämisfunktiolla (4.1) suoritettava koherentti integrointi
onnistuu, on siis saatava arvio kohteen etäisyysmuutosta aiheuttavalle radi-
aaliselle nopeudelle vr tai kompensoitava sen aiheuttama etäisyyden muutos
ennen koherenttia integrointia.

Translaatioliikkeen kompensointiin käytetään tyypillisesti kaksivaiheis-
ta menetelmää [10, 6]. Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan kohteen liikettä
tutkimalla peräkkäisissä etäisyyspro�ileissa tapahtuvia muutoksia [26]. Tätä
varten on siis suoritettava käänteinen diskreetti Fourier-muunnos taajuuk-
sien suhteen jokaiselle taajuuspyyhkäisylle, jolloin saadaan taajuuspyyhkäi-
syjen lukumäärää vastaava määrä etäisyyspro�ileja. Peräkkäisten taajuus-
pyyhkäisyjen välillä tapahtuva radiaalisesta nopeudesta aiheutuva etäisyys-
muutos aiheuttaa sen, että peräkkäisissä etäisyyspro�ileissa pistemäisten si-
rottajien amplitudien huippuarvot siirtyvät eri etäisyysalkioihin. Tällöin ta-
pahtuville etäisyysmuutoksille saadaan arvio esimerkiksi laskemalla peräk-
käisten etäisyyspro�ilien välistä ristikorrelaatiota [27]. Näiden etäisyysmuu-
toksien avulla saadaan selville kohteen etäisyyden muutos ajan funktiona
yhden etäisyysresoluutioalkion tarkkuudella. Saatujen etäisyysmuutoksien
avulla voidaan suorittaa taajuusvasteeseen vaihekompensaatio, jonka jälkeen
kukin pistemäinen sirottaja pysyy kuvassa oikeassa etäisyysresoluutioalkios-
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sa [1, 27]. Jotta korrelaatiomenetelmällä suoritettava vaihekompensaatio on-
nistuisi, on se tehtävä riittävän lyhyissä aikaikkunoissa. Tämä johtuu siitä,
että kohteen kulma-asennon muutos muuttaa myös etäisyyspro�ilin muotoa,
jolloin korrelaation laskeminen ei ole mielekästä.

Korrelaatioperusteisella kompensaatiolla saadaan pistemäiset sirottajat
sijoitettua oikeisiin etäisyysalkioihinsa. Sivusuuntaisen kompression onnis-
tumiseksi on kuitenkin kiinnitettävä tarkempaa huomiota kunkin sirottajan
vaiheen käyttäytymiseen ajan funktiona. Ideaalisessa tapauksessa kunkin si-
rottajan vaihe käyttäytyy likimain sinimäisesti ajan funktiona, jolloin sitä
voidaan lokaalisti approksimoida lineaarisena ajan funktiona. Tähän perus-
tuu luvussa 3 esitetty etäisyys-Doppler-menetelmä. Toinen tapa tulkita sama
asia on, että kohteen translaatioliike aiheuttaa jokaisen sirottajan vaihehis-
toriaan tuntemattomia vaihemuutoksia, jotka on kompensoitava signaalista
pois ennen sivusuunnan prosessointia. Tarvittavan vaihekompensaation suo-
rittamiseksi on tutkittava peräkkäisten etäisyyspro�ilien välisiä vaihe-eroja
[20, 21]. Tavoitteena on käyttää mahdollisimman yleispätevää menetelmää,
joka pystyy korjaamaan mielivaltaisia vaihevirheitä. Tällöin voidaan vaihe-
kompensaatioon käyttää esimerkiksi kohteessa olevaa voimakasta sirottajaa,
jonka vaiheen muutos etäisyyspro�ilien välillä kompensoidaan [27]. Kyseistä
menetelmää kutsutaan dominoivan sirottajan menetelmäksi [28].

5.3.2 Maksimikorrelaatiomenetelmä

Maksimikorrelaatiomenetelmässä verrataan eri ajanhetkillä kohteesta muo-
dostettuja etäisyyspro�ileja. Tällöin saadaan arvio sille etäisyydelle, joka tar-
vitaan peräkkäisten etäisyyspro�ilien korrelaation maksimoimiseksi. Olete-
taan, että tutka lähettää M kappaletta taajuuspyyhkäisyjä, joissa jokaisessa
on N diskreettiä taajuutta. Tällöin vastaanotetusta signaalista muodoste-
taan matriisi E, joka on muotoa (4.12). Kohteen etäisyyspro�ilit saadaan
muodostettua ottamalla kustakin matriisin E rivistä käänteinen diskreetti
Fourier-muunnos yhtälön (3.35) mukaisesti. Kahden peräkkäisen etäisyys-
pro�ilin välinen vaihe-ero taajuudella fn on tällöin [10]

∆φ =
4πfn
c

∆r, (5.2)

kun ∆r on kohteen etäisyyden muutos kahden taajuuspyyhkäisyn välillä. Yh-
tälössä (5.2) olevan etäisyysmuutoksen ∆r muoto riippuu kohteen liiketilas-
ta. Mikäli kohde liikkuu mittauksen aikana tasaisella nopeudella, on etäisyys-
muutos muotoa ∆r = vrTPR, kun TPR on taajuuspyyhkäisyjen toistoaikaväli
ja vr on kohteen nopeuden komponentti tutkan suunnassa.
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Seuraavaksi mittausdata jaetaan niin lyhyisiin aikaikkunoihin, että koh-
teen kulma-asennon muutos ei muuta merkittävästi etäisyyspro�ilin muo-
toa määritellyssä aikaikkunassa. Tämän jälkeen suoritetaan ristikorrelaation
laskeminen erikseen kullekin aikaikkunalle. Ensiksi valitaan vertailupro�i-
li, jonka kanssa kaikki muut samaan aikaikkunaan kuuluvat etäisyyspro�ilit
korreloidaan [27]. Valitaan nyt vertailupro�iliksi ensimmäinen etäisyyspro�i-
li. Seuraavaksi lasketaan ristikorrelaatio vertailupro�ilin ja kaikkien muiden
valittuun aikaikkunaan kuuluvien etäisyyspro�ilien välillä, jolloin saadaan
M − 1 kappaletta korrelaatiovektoreita Cm, joissa kussakin on N alkiota
[27]. Nyt kunkin vektorin Cm maksimiarvon sijainti kertoo vertailupro�ilin
ja etäisyyspro�ilin m välillä tapahtuneen etäisyysmuutoksen yhden etäisyys-
resoluutioalkion tarkkuudella [10].

Koska korrelaation maksimi-indeksit muodostavat kokonaislukujoukon,
on niihin syytä sovittaa sopiva sovituskäyrä. Tämä sen takia, että kohteen
todellinen liike ei tapahdu resoluutioalkion kokoisilla diskreeteillä hyppäyk-
sillä. Ennen sovituksen tekoa on lisäksi syytä suodattaa saatua indeksijouk-
koa siten, että selkeästi poikkeavat indeksien arvot keskiarvoistetaan. Simu-
laatioissa käytetään yksinkertaista liukuvaan keskiarvoon perustuvaa suoda-
tinta, joka keskiarvoistaa indeksijoukkoa ennen varsinaisen sovituksen teke-
mistä. Lisäksi on syytä huomata, että mikäli kohteen mittauksen aikainen
liike vie sen pois etäisyyssuuntaiselta yksikäsitteisyysalueelta, tapahtuu kor-
relaatiokäyrässä likimain taajuuksien lukumäärää N vastaava hyppäys. Saa-
tu sovituskäyrä kertoo kohteen etäisyyden kullakin ajanhetkellä tutkittavas-
sa aikaikkunassa. Viimeisessä vaiheessa tehdään vaihekorjaus alkuperäiseen
vaihehistoriaan (4.12). Ajanhetkellä Tm ja taajuudella fn käytettävä vaihe-
korjaus on tällöin muotoa [10]

φkorjaus = −4πfn
c

r(Tm). (5.3)

Yhtälöstä (5.3) huomataan, että jokaiselle taajuudelle ja ajanhetkelle saatava
vaihekorjaus on erilainen.

Ristikorrelaation maksimi-indekseihin sovitetusta käyrästä saadaan siis
kohteen paikka ajan funktiona yhden etäisyysresoluutioalkion tarkkuudel-
la. Koska ensimmäinen etäisyyspro�ili valittiin vertailupro�iliksi, on r1 = 0

eli ensimmäiseen pro�iliin ei tehdä vaihekorjausta. Tällöin taajuudella fn
ja ajanhetkellä Tm taajuusvasteeseen tehtävä vaihekorjaus voidaan suorittaa
kertomalla taajuusvasteen sisältävän matriisin alkio Emn termillä (5.3). Mi-
käli kohteen alkuperäinen kompensoimaton vaihehistoria on matriisissa E,
saadaan maksimikorrelaatiomenetelmällä kompensoiduksi taajuusvasteeksi
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tällöin

Ẽ =


E11 exp [−i4πf1r1/c] · · · E1N exp [−i4πfNr1/c]

E21 exp [−i4πf1r2/c] · · · E2N exp [−i4πfNr2/c]
...

. . .
...

EM1 exp [−i4πf1rM/c] · · · EMN exp [−i4πfNrM/c]

 . (5.4)

Esitetään vielä simulaatioissa toteutettava maksimikorrelaatiomenetelmä
vaiheittain.

1) Otetaan vaihehistorian sisältävästä matriisista E käänteinen diskreet-
ti Fourier-muunnos taajuuksien suhteen, jolloin saadaan muodostettua
M kappaletta etäisyyspro�ileja. Valitaan vertailupro�iliksi ensimmäi-
nen etäisyyspro�ili RP1.

2) Lasketaan ristikorrelaatio vertailupro�ilin ja kaikkien muiden etäisyys-
pro�ilien kanssa. Hyödyntäen ristikorrelaatioteoreemaa (2.14) ensim-
mäisen ja m:nen etäisyyspro�ilin välinen ristikorrelaatio on

Cm = F−1{F{|RP1|} · F{|RP ∗m|}}. (5.5)

Tällöin saadaanM−1 kappaletta korrelaatiovektoreita Cm, joissa kus-
sakin on N kappaletta alkioita.

3) Etsitään korrelaatiovektoreiden (5.5) maksimiarvot, jotka kertovat etäi-
syyspro�ilien välillä tapahtuneen etäisyysmuutoksen. Maksimiarvoihin
sovitetaan polynomi, jonka asteluku riippuu kohteen mittauksen aikai-
sesta liiketilasta. Tasaisen nopeuden tapauksessa sovitetaan suora ja
tasaisesti kiihtyvän liikkeen tapauksessa toisen asteen polynomi. Epä-
lineaarisen nopeuden tapauksessa käytetään korkeamman asteen poly-
nomia tai muuta sopivaa sovitusta.

4) Etäisyyspro�ilien väliset etäisyysmuutokset saadaan selvitettyä edelli-
sessä kohdassa luodun sovituksen avulla. Esimerkiksi vakionopeuden
tapauksessa arvio kohteen nopeudelle saadaan suoran kulmakertoimen
avulla. Sovituksesta saadaan kullakin ajanhetkellä Tm = 1, ...,M vai-
hekompensaatioon tarvittava etäisyysmuutos r(Tm).

5) Viimeisessä vaiheessa kompensoidaan etäisyysmuutoksien aiheuttamat
vaihemuutokset alkuperäiseen vaihehistoriaan eli matriisiin E, joka on
muotoa (4.12). Vaihekorjaus on erilainen jokaiselle taajuudelle ja ajan-
hetkelle johtuen kohteen liikkeestä. Taajuudella fn ja ajanhetkellä Tm
vaihekorjaus on muotoa (5.3). Tämä vaihekorjaus tehdään jokaiselle
taajuudelle ja ajanhetkelle erikseen yhtälön (5.4) mukaisesti.
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5.3.3 Dominoivan sirottajan menetelmä

Maksimikorrelaatiomenetelmällä saadaan kompensoitua kohteen mittauksen
aikainen translaatioliike yhden etäisyysresoluutioalkion tarkkuudella. Yksi
etäisyysresoluutioalkio voi kuitenkin olla useiden aallonpituuksien λK kokoi-
nen, joten kuhunkin etäisyysalkioon voi vielä jäädä tuntemattomia liikkees-
tä johtuvia vaihemuutoksia. Vaihemuutokset eivät välttämättä ole yksikäsit-
teisiä ja ne voivat vaikuttaa merkittävästi sivusuuntaisen kompression on-
nistumiseen. Näiden vaihemuutoksien kompensoimiseen soveltuu esimerkiksi
dominoivan sirottajan menetelmä [27, 29]. Dominoivan sirottajan menetel-
mässä käytetään kohteessa olevaa suurta pistemäistä sirottajaa etäisyyspro-
�ilien välisen vaihekompensaation suorittamiseksi. Menetelmässä oletetaan,
että maksimikorrelaatiomenetelmällä on saatu sijoitettua pistemäiset sirot-
tajat oikeisiin etäisyysalkioihinsa. Dominoivaksi sirottajaksi valitaan tällöin
se etäisyysalkio (sirottaja), jonka amplitudin varianssi on pienin [27].

Seuraavaksi lasketaan tämän sirottajan vaihe-erot vertailupro�ilin ja kaik-
kien muiden etäisyyspro�ilien välillä. Vertailupro�ilina voidaan käyttää sa-
maa etäisyyspro�ilia kuin maksimikorrelaatiomenetelmässä. Jos valittu do-
minoiva sirottaja sijaitsee etäisyysalkiossa l ja sen vaihe ensimmäisessä etäi-
syyspro�ilissa on φ1l, lasketaan tällöin vaihe-erot ∆φm = φml − φ1l, kun
m = 2, ...,M . Tämän jälkeen suoritetaan vaihekompensaatio vaihehisto-
rian sisältävään, korrelaatiomenetelmällä kompensoituun matriisiin Ẽ saatu-
ja vaihe-eroja hyväksi käyttäen. Saadaan lopullinen vaihekompensoitu mat-
riisi, joka on muotoa

Ekomp =


Ẽ11 exp [−i∆φ1] · · · Ẽ1N exp [−i∆φ1]

Ẽ21 exp [−i∆φ2] · · · Ẽ2N exp [−i∆φ2]
...

. . .
...

ẼM1 exp [−i∆φM ] · · · ẼMN exp [−i∆φM ]

 , (5.6)

kun määritellään ∆φ1 = 0.
Esitetään vielä simulaatioissa suoritettava vaihekompensaatio dominoi-

van sirottajan menetelmällä kohdittain.

1. Lasketaan amplitudien varianssit kullekin etäisyyspro�ilit sisältävän
matriisin sarakkeelle eli etäisyysalkiolle. Etäisyysalkion l amplitudin
varianssi on

σ2
l =

1

M

M∑
m=1

(
RPml −

1

M

M∑
m=1

RPml

)2

.

Dominoivaksi sirottajaksi valitaan se etäisyysalkio l, jonka amplitudin
varianssi σ2

l on pienin.
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2. Lasketaan vaihe-erot valitulle etäisyysalkiolle vertailupro�ilin ja kaik-
kien muiden etäisyyspro�ilien kanssa. SaadaanM−1 kappaletta vaihe-
eroja ∆φm = φml − φ1l, kun m = 2, ...,M .

3. Suoritetaan vaihekompensaatio vaihehistorian sisältävään matriisiin (5.4).
Rivin m jokainen alkio kerrotaan vaihetermillä e−i∆φm . Saatava vaihe-
kompensoitu matriisi Ekomp on tällöin muotoa (5.6)

Dominoivan sirottajan menetelmää käytettäessä on syytä kiinnittää eri-
tyishuomioita muutamaan oleelliseen asiaan. Ensinnäkin, toimiakseen halu-
tulla tavalla menetelmä vaatii sen, että valittu dominoiva sirottaja pysyy sa-
massa etäisyysalkiossa siinä aikaikkunassa, jossa vaihekompensaatiota suo-
ritetaan. Siis maksimikorrelaatiomenetelmän on onnistuttava sijoittamaan
sirottajat oikeisiin etäisyysalkioihinsa, jotta dominoivan sirottajan menetel-
mä toimisi. Toiseksi, valitussa etäisyysalkiossa on oltava nimenomaan vain
yksi dominoiva sirottaja. Mikäli valitussa etäisyysalkiossa oleva näyte on ko-
herentti summa useamman sirottajan signaalista, ei niiden vaiheita voida
määrittää yksikäsitteisesti. Tällöin dominoivan sirottajan menetelmällä suo-
ritettava vaihekompensaatio ei tuota toivottua tulosta. Tämä voi aiheuttaa
lopullisessa kuvassa ei toivottua sirottajien sivukeilojen energian kasvamis-
ta [18]. Dominoivan sirottajan menetelmässä siis valitun sirottajan vaiheesta
tehdään vakio kyseisessä aikaikkunassa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä,
että kohteen näennäinen pyörimisliike tapahtuu vaihekompensaation suorit-
tamisen jälkeen tämän pisteen ympäri. Käänteiskuvausmenetelmää käytet-
täessä on lisäksi huomioitava rotaatioakselin sijainnin muuttuminen pistele-
viämisfunktion etäisyyslaskennassa.

5.4 Pyörimisliikkeen kompensaatio

5.4.1 Usean dominoivan sirottajan menetelmä

Translaatioliikkeen kompensaatio poistaa tutkan vastaanottamasta signaa-
lista kohteen etäisyysmuutoksen eli nopeuden radiaalisen komponentin. Jäl-
jelle jäävä tangentiaalinen nopeus voidaan käsitellä kohteen kulma-asentoa
muuttavana pyörimisliikkeenä. Fourier-muunnokseen perustuvan etäisyys-
Doppler-menetelmän onnistumiseksi on kunkin sirottajan Doppler-taajuuden
oltava vakio (vaiheen on oltava lineaarinen ajan funktio). Mikäli kohteen pyö-
rimisliike tapahtuu tasaisella kulmanopeudella, pienillä kulmaväleillä kunkin
sirottajan Doppler-taajuus on tällöin likimain vakio. Lisäksi signaali on täl-
löin näytteistetty tasaisilla kulmaväleillä.
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Epätasaisen kulmanopeuden tapauksessa sirottajan vaihetta ei välttä-
mättä voida approksimoida lineaarisena ajan funktiona edes lyhyillä kul-
maväleillä. Tällöin kunkin sirottajan Doppler-taajuudesta tulee aikariippu-
va, eikä kompressio Fourier-muunnoksella tuota hyvää tulosta. Näin ollen
on suoritettava pyörimisliikkeen kompensaatio, jossa kunkin sirottajan vai-
heesta tehdään lokaalisti lineaarinen ajan funktio. Tämän jälkeen kunkin
sirottajan Doppler-taajuus pysyy vakiona.

Pyörimisliikkeen kompensaatioon voidaan soveltaa usean dominoivan si-
rottajan menetelmää. Kyseinen menetelmä on alunperin kehitetty SAR-
tutkalle liikkuvien kohteiden fokusoimiseksi, mutta sitä voidaan soveltaa
myös ISAR-tutkalle. Menetelmän ensimmäisessä vaiheessa valitaan kohteen
etäisyyspro�ileista ensimmäinen dominoiva sirottaja, jonka avulla suorite-
taan translaatioliikkeen kompensaatio. Tämän sirottajan vaiheesta tehdään
vakio, eli se valitaan rotaatioakselin uudeksi sijainniksi. Tämä vastaa kohdas-
sa 5.3.3 esitettyä yhden dominoivan sirottajan menetelmää sillä erotuksella,
että dominoivaa sirottajaa ei valita automaattisesti. Toisessa vaiheessa vali-
taan etäisyyspro�ileista toinen dominoiva sirottaja. Tämä sirottaja valitaan
siten, että se on mahdollisimman lähellä ensimmäistä dominoivaa sirottajaa.
Tämä tehdään sen vuoksi, että lähellä rotaatioakselia sijaitsevan sirottajan
vaihetta voidaan approksimoida lineaarisena. Toisen sirottajan yksikäsittei-
nen vaihe määritetään jokaisesta etäisyyspro�ilista. Tarkoituksena on saa-
da tämän sirottajan vaihe käyttäytymään lineaarisesti ajan funktiona. Tä-
mä tarkoittaa sitä, että aikamuuttuja on uudelleennäytteistettävä siten, et-
tä sirottajan vaiheesta saadaan lineaarinen ajan funktio. Aikamuuttujan uu-
delleennäytteistyksen jälkeen liikekompensoitu vaihehistoria (5.6) interpoloi-
daan ajan suhteen. Etäisyyssuuntainen näytteistys (taajuuksien näytteistys)
pysyy samana. Interpoloinnin jälkeen toisen sirottajan vaihe on lineaarinen
ajassa, jolloin taajuuspyyhkäisyt ovat näytteistetty tasaisilla kulmaväleillä.
[18, 30]

Suurilla synteettisen apertuurin arvoilla kuvan muodostamiseen on käy-
tettävä joko käänteiskuvausmenetelmää tai polar-format-menetelmää. Mo-
lemmissa menetelmissä on synteettisen apertuurin koko tunnettava tutka-
kuvan muodostamiseksi. Tästä syystä käytetään kolmatta dominoivaa sirot-
tajaa apertuurin koon määrittämiseen. Usean dominoivan sirottajan mene-
telmän kolmannessa vaiheessa muodostetaan etäisyyspro�ilit interpoloidus-
ta vaihehistoriasta ja valitaan kolmas dominoiva sirottaja [18]. Kolmas si-
rottaja valitaan siten, että se on mahdollisimman kaukana ensimmäisestä
dominoivasta sirottajasta. Tämä tehdään sen vuoksi, että kaukana rotaatio-
akselista sijaitsevan sirottajan lähes sinimäisesti ajan funktiona käyttäytyvä
vaihe käyttäytyy ääriarvojensa ympäristössä lähes neliöllisesti. Tällöin voi-
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daan tuntematon kulmamuutos määrittää vaiheen neliöllisen termin avulla
[18]. Tämän sirottajan yksikäsitteinen vaihe määritetään jokaisesta etäisyys-
pro�ilista. Kolmannen sirottajan vaihetta käytetään kohteen kulma-asennon
muutoksen eli synteettisen apertuurin koon määrittämiseen. Kun pyörimis-
liikkeen kompensaatio on suoritettu ja on saatu arvio synteettisen apertuurin
koolle, voidaan tutkakuva muodostaa käyttäen käänteiskuvausmenetelmää.

Menetelmän toisen vaiheen jälkeen vaihehistoria on interpoloitu siten, et-
tä kohteen kulma-asento muuttuu tasaisella kulmanopeudella. Tällöin kään-
tökulma θm = km, kun k on tuntematon kulmanopeudesta riippuva skaala-
tekijä ja m on ajanhetken indeksi toisessa vaiheessa suoritetun interpolaa-
tion jälkeen. Seuraavaksi määritetään tämän kolmannen sirottajan vaiheen
neliöllinen komponentti, kun vaihe on esitetty interpoloidun aikamuuttujan
m funktiona. Vaiheen neliölliseksi komponentiksi saadaan ensimmäisen ja
kolmannen sirottajan välisen etäisyyden avulla [30]

Q =
4πfK
c

x13

2
k2, (5.7)

kun x13 = |x1 − x3| on ensimmäisen ja kolmannen dominoivan sirottajan
etäisyyskoordinaattien erotuksen itseisarvo. Yhtälöstä (5.7) saadaan tunte-
mattomaksi skaalatekijäksi

k =

√
c|Q|

2πfKx13
. (5.8)

Neliöllinen komponentti Q voidaan määrittää kolmannen dominoivan sirot-
tajan vaiheesta neliöllisellä sovituksella. Lisäksi sirottajien välinen etäisyys
x13 voidaan määrittää etäisyyspro�ileista. Tällöin yhtälön (5.8) avulla mää-
ritetään skaalatekijä k ja synteettisen apertuurin kooksi saadaan Ω = kM ,
kun M on viimeisen ajanhetken indeksi interpolaation jälkeen.

Pyörimisliikkeen kompensaatio usean dominoivan sirottajan menetelmäs-
sä suoritetaan seuraavien askelten avulla.

1) Valitaan ensimmäinen dominoiva sirottaja, jonka vaiheesta tehdään
vakio. Tämä sirottaja toimii uutena rotaatioakselin sijaintina. Tämä
kohta vastaa translaatioliikkeen kompensaatiossa käytettävää yhden
dominoivan sirottajan menetelmää.

2) Valitaan toinen dominoiva sirottaja ja määritetään sen yksikäsitteinen
vaihe jokaisella ajanhetkellä. Uudelleennäytteistetään aikamuuttuja si-
ten, että tämän sirottajan vaiheesta tulee lineaarinen ajan funktio. In-
terpoloidaan liikekompensoitu vaihehistoria uudelleennäytteistetyn ai-
kamuuttujan mukaan.
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3) Muodostetaan etäisyyspro�ilit interpoloidusta vaihehistoriasta. Vali-
taan kolmas dominoiva sirottaja ja määritetään sen yksikäsitteinen
vaihe jokaisella ajanhetkellä. Tehdään vaiheeseen neliöllinen sovitus ja
määritetään neliöllisen termin kerroin Q.

4) Lasketaan skaalatekijä (5.8) kertoimen Q avulla. Määritetään synteet-
tisen apertuurin koko Ω ja suoritetaan tutkakuvan prosessointi kään-
teiskuvausmenetelmällä.

Usean dominoivan sirottajan menetelmässä pätevät suurelta osin samat
rajoitusehdot kuin yhden dominoivan sirottajan menetelmässä. Suoritetuissa
simulaatioissa sirottajat valitaan kohteesta muodostetuista etäisyyspro�ileis-
ta. Tällöin ongelmana on se, että yhdessä etäisyysalkiossa voi olla useampi-
kin dominoiva sirottaja. Ainut vaihtoehto tämän ongelman välttämiseksi on
muodostaa kaksiulotteinen tutkakuva ja tutkia, että missä etäisyysalkiois-
sa on vain yksi dominoiva sirottaja. Tämäkään ei välttämättä auta, mikä-
li kuva on liian defokusoitunut epätasaisesta pyörimisliikkeestä tai muuten
tuntemattomasta liiketilasta johtuen. Lisäksi valittujen sirottajien liikettä
etäisyysalkioiden välillä on kyettävä seuraamaan, jotta niiden vaihe saadaan
määritettyä. Kappaleen 6.3 simulaatioissa tutkitaan yksinkertaisuuden vuok-
si tilanteita, joissa kulma-asento muuttuu ainoastaan vähän. Tällöin kukin
sirottaja pysyy valitussa aikaikkunassa muutaman vierekkäisen etäisyysal-
kion alueella.



Luku 6

Simulaatioiden tulokset

6.1 Etäisyyskorjaus

6.1.1 Simulaatio 6.1

Simuloidaan ensimmäiseksi yksinkertaista tilannetta, jossa neljä pistemäistä
sirottajaa kiertävät origossa olevan rotaatioakselin ympäri kulmanopeudel-
la ω = 0, 19 1/s. Muut simulaatiossa käytetyt parametrit ja suureet löyty-
vät taulukosta 6.1. Kuvassa 6.1 on muodostettu epäkoherentti keskiarvokuva
kahdeksasta sektorikuvasta etäisyysvirheen ollessa ∆R = 1, 3825 m. Tämä
tarkoittaa siis sitä, että koherentin integroinnin vaihelaskennassa on oletettu
tutkan sijaitsevan pisteessä (xtutka + ∆R, 0) rotaatioakselin ollessa origossa.

Toteutetaan seuraavaksi kohdassa 5.2.3 esitetty kontrastifunktion maksi-
mointi etäisyyskorjauksen ∆Rest arvon määrittämiseksi. Määritellään ensim-
mäiseksi hakuväliksi [-5 m, 5 m] ja iteraatiokierrosten lukumääräksi kolme,
jolloin saadaan arvio etäisyyskorjaukselle yhden senttimetrin tarkkuudella.
Kuvassa 6.2 on esitettynä ensimmäisen iteraatiokierroksen tuloskäyrä. Kont-
rastifunktio saa maksimiarvonsa etäisyyskorjauksen arvolla ∆Rest = 1, 0 m,
joten seuraava iteraatio suoritetaan hakuvälillä [0,5 m, 1 m]. Toisen iteraa-
tiokierroksen tuloksena saadaan käyrä 6.3, jonka perusteella viimeiseksi ha-
kuväliksi saadaan [1,35 m, 1,45 m]. Viimeisen iteraation tuloksena saadaan
etäisyyskorjauksen arvoksi ∆Rest = 1, 38 m. Muodostetaan lopuksi epäko-
herentti keskiarvokuva käyttäen koherentin integroinnin etäisyyslaskennassa
saatua etäisyyskorjauksen arvoa. Saadaan kuvan 6.5 mukainen tulos, jossa
pistemäiset sirottajat ovat tarkasti fokusoituneet oikeisiin paikkoihinsa.

69
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Kuva 6.1: Epäkoherentti keskiarvokuva ilman etäisyyskorjausta. Simulaa-
tion parametrit ja suureet ovat taulukossa 6.1.

Kuva 6.2: Kontrastifunktion κ arvot ensimmäisellä iteraatiokierroksella.
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Taulukko 6.1: Simulaatiossa 6.1 käytetyt parametrit ja suureet.

Parametri/Suure Parametrin/Suureen arvo ja yksikkö

N 100

M 100

S 8

Bf 800 MHz

fK 8,4 GHz

∆f 8,1 Mhz

fPR 200 Hz

TPR 5 ms

Tint 4,0 s

ω 0,19 1/s

dθ 0, 054◦

ΩS 5, 4◦

Ωtot 43, 5◦

∆x 0,19 m

∆y 0,19 m

xtutka 230 m

(xj , yj) (2 m,2 m),(2 m,-2 m),(-2 m,2 m),(-2 m,-2 m)

∆R 1,3825 m

Kuva 6.3: Kontrastifunktion κ arvot toisella iteraatiokierroksella.
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Kuva 6.4: Kontrastifunktion κ arvot viimeisellä iteraatiokierroksella.

Kuva 6.5: Summakuva muodostettuna saadulla etäisyyskorjauksen arvolla
∆Rest = 1, 38 m.
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Kuva 6.6: Epäkoherentti keskiarvokuva ilman etäisyyskorjausta. Simulaa-
tion parametrit ja suureet ovat taulukossa 6.2.

6.1.2 Simulaatio 6.2

Simuloidaan seuraavaksi tilannetta, jossa sijoitetaan yhteensä 116 pistemäis-
tä sirottajaa suorakulmion reunalle 0,1 metrin välein. Suorakulmion keski-
piste on origossa ja sen leveys on 2 metriä ja pituus 4 metriä. Simulaa-
tiossa suorakulmion muodostavat pisteet liikkuvat ympyräradalla origossa
olevan rotaatioakselin ympäri. Vastaanotettuun signaaliin on lisäksi lisät-
ty Gaussista valkoista kohinaa, jotta simulaatio vastaisi paremmin todel-
lista tilannetta. Tutkitaan sen vaikutusta kontrastifunktion käyttäytymi-
seen, että lähekkäin olevat pistemäiset sirottajat saattavat levitä toisten-
sa päälle virheellisellä laskentaetäisyydellä. Simulaation muut parametrit ja
suureet löytyvät taulukosta 6.2. Kuvassa 6.6 on muodostettu epäkoherent-
ti keskiarvokuva etäisyysvirheen ∆R ollessa -0,9174 m. Siis koherentin in-
tegroinnin etäisyyslaskennassa tutkan on tällöin oletettu sijaitsevan pistees-
sä (xtutka + ∆R, 0 m) = (229, 0826 m, 0 m) kun rotaatiokeskipiste on ori-
gossa. Toteutetaan jälleen tuloskuvan kontrastin maksimointi kolmella ite-
raatiokierroksella käyttäen ensimmäisenä hakuvälinä väliä [-5 m, 5 m]. Nyt
kuvissa 6.7, 6.8 ja 6.9 on piirrettyinä kontrastifunktion arvot kullakin iteraa-
tiokierroksella.

Kontrastifunktiota maksimoimalla saadaan nyt etäisyyskorjauksen ar-
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Taulukko 6.2: Simulaatiossa 6.2 käytetyt parametrit ja suureet.

Parametri/Suure Parametrin/Suureen arvo ja yksikkö

N 128

M 128

S 4

Bf 1 GHz

fK 3,5 GHz

∆f 7,9 Mhz

fPR 100 Hz

TPR 10 ms

Tint 5,1 s

ω 0,22 1/s

dθ 0, 126◦

ΩS 16, 1◦

Ωtot 64, 5◦

∆x 0,15 m

∆y 0,15 m

xtutka 230 m

∆R -0,9174 m

voksi viimeisestä iteraatiosta kuvan 6.9 perusteella ∆Rest = -0,91 m. Muo-
dostetaan jälleen korjattu ISAR-kuva käyttäen saatua etäisyyskorjausta ko-
herentissa integroinnissa, jolloin saadaan kuvan 6.10 mukainen tulos. Havai-
taan, että lähekkäisten pisteiden leviäminen päällekkäin ei vaikuta merkit-
tävästi kontrastifunktion käyttäytymiseen kun sirottajat näkyvät koko tut-
kitussa sektorissa.
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Kuva 6.7: Kontrastifunktion κ arvot ensimmäisellä iteraatiokierroksella.

Kuva 6.8: Kontrastifunktion κ arvot toisella iteraatiokierroksella.
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Kuva 6.9: Kontrastifunktion κ arvot viimeisellä iteraatiokierroksella.

Kuva 6.10: Summakuva muodostettuna saadulla etäisyyskorjauksen arvolla
∆Rest = −0.91 m.
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Kuva 6.11: Simulaation 6.3 geometria.

6.2 Translaatioliikkeen kompensaatio

6.2.1 Simulaatio 6.3

Tutkitaan seuraavaksi, kuinka kohteen translaatioliikettä voidaan hyödyntää
ISAR-kuvan muodostamiseen. Simuloidaan kuvan 6.11 mukaista tilannetta,
jossa neljästä pistemäisestä sirottajasta muodostuva kohde liikkuu nopeu-
della v = (vx, vy) = (0 m/s, 25 m/s). Simulaatiossa käytetyt aaltomuo-
don parametrit ja muut suureet ovat taulukossa 6.3. Koordinaatisto määri-
tellään siten, että origoksi valitaan kohteen symmetria-akselin sijainti aloi-
tushetkellä. Tällöin tutka sijaitsee määritellyssä koordinaatistossa pisteessä
(xtutka, ytutka) = (1000 m, 0 m). Kohteen sivusuuntaisen y-akselin suuntainen
nopeus muuttaa nyt kohteen kulma-asentoa, joten sitä voidaan hyödyntää
ISAR-kuvan muodostamiseen. Oletetaan seuraavaksi, että kohteen etäisyys
alkuhetkellä sekä kulma-asennon muutos tunnetaan tilanteen geometriasta,
jolloin tehtäväksi jää kohteen etäisyysmuutoksen määrittäminen ja liikekom-
pensaation suorittaminen.

Suoritetaan ensimmäiseksi kohdassa 5.3.2 esitetty maksimikorrelaatiome-
netelmä. Nyt kohteen kulma-asennon muutos eli synteettisen apertuurin ko-
ko Ω on pieni, joten korrelaatiomenetelmä voidaan suorittaa ainoastaan yh-
dessä aikaikkunassa kaikille saaduille etäisyyspro�ileille. Maksimikorrelaatio-
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menetelmällä saadaan kuvan 6.12 mukainen tulos. Indeksijoukkoa on kuvat-
tu jatkuvalla viivalla indeksien suuren lukumäärän vuoksi. Koska y-akselin
suuntainen nopeus aiheuttaa kiihtyvän etäisyysmuutoksen, sovitetaan saa-
tuihin arvoihin toisen asteen polynomi. Sovituksen ensimmäiseksi arvoksi
lisätään nolla, koska ensimmäinen etäisyyspro�ili valittiin vertailupro�iliksi.
Tällöin vaaka-akseli voidaan korvata aikavektorin T arvoilla ja pystyakseli
saadaan etäisyydeksi kertomalla saadun polynomisovituksen jokainen arvo
etäisyysresoluutiolla ∆x. Näin saatu sovitus 6.13 kertoo kohteen etäisyyden
ajan funktiona, kun aloitushetken sijainti valitaan etäisyyden nollakohdaksi.
Seuraavaksi suoritetaan vaihekompensaatio alkuperäiseen tutkan vastaanot-
tamaan vaihehistoriaan saaduilla sovituksen arvoilla r(Tm).

Koska kohteen kulma-asennon muutos oletetaan tunnetuksi, voidaan muo-
dostaa kohteesta ISAR-kuva käänteiskuvausmenetelmällä muodostamalla ku-
vapisteitä vastaava koordinaatisto ja käyttämällä koherentin integroinnin
etäisyyslaskennassa kulmanopeutta ω = Ω/Tint. Tällöin saadaan kuvan 6.14
mukainen tulos. Kuvasta 6.14 huomataan, että pistemäiset sirottajat ja nii-
den sijainnit erottuvat jo selkeästi. Kuitenkin huomataan myös, että kukin
piste on vielä levinnyt usean kuvapisteen alueelle, joten kuva ei ole vielä
tarkasti fokusoitunut. Suoritetaan seuraavaksi lopullinen vaihekompensaatio
kohdassa 5.3.3 esitetyllä dominoivan sirottajan menetelmällä. Valitaan do-
minoivaksi sirottajaksi se etäisyysalkio, jonka amplitudin varianssi on pienin
ja tehdään tämän etäisyysalkion vaiheesta vakio. Dominoivan sirottajan me-
netelmän jälkeen muodostetaan lopullinen liikekompensoitu ISAR-kuva 6.15,
josta huomataan selkeästi pistemäisten sirottajien fokusoituminen.
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Taulukko 6.3: Simulaatiossa 6.3 käytetyt parametrit ja suureet.

Parametri/Suure Parametrin/Suureen arvo ja yksikkö

N 256

M 256

Bf 600 MHz

fK 9,3 GHz

∆f 2,4 Mhz

fPR 100 Hz

TPR 10 ms

Tint 2,56 s

∆x 0,25 m

∆y 0,25 m

xtutka 1000 m

ytutka 0 m

vy 25 m/s

Ω 3, 7◦

dθ 0, 014◦

(xj , yj) (-4 m, 4 m),(4 m, -4 m),(-2 m, 2 m),(2 m, -2 m),

Kuva 6.13: Korrelaation maksimi-indekseihin sovitettu toisen asteen poly-
nomi skaalattuna paikkaan ja aikaan.
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Kuva 6.12: Ristikorrelaation maksimiarvojen sijainnit korrelaatiovektoreissa
Cm.

Kuva 6.14: ISAR-kuva maksimikorrelaatiomenetelmällä suoritetun vaihe-
kompensaation jälkeen.
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Kuva 6.15: ISAR-kuva dominoivan sirottajan menetelmällä suoritetun vai-
hekompensaation jälkeen.

Kuva 6.16: Simulaation 6.4 geometria.
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6.2.2 Simulaatio 6.4

Simuloidaan seuraavaksi kuvan 6.16 mukaista tilannetta. Määritellään koor-
dinaatisto siten, että kahdesta pistemäisestä sirottajasta muodostuvalla koh-
teella on x-akselin suuntainen nopeus v = (vx, vy) = (75 m/s, 0 m/s). Koh-
teen nopeuden suunta ja suuruus pysyvät vakiona simulaatiossa. Sijoitetaan
tutka kuvan 6.16 mukaisessa koordinaatistossa pisteeseen (xtutka, ytutka) =

(1000 m, 1000 m). Nyt kohteen nopeus vx muuttaa sen kulma-asentoa, jolloin
koherenttiin integrointiin käytetyn ajan Tint aikana synteettisen apertuurin
kooksi tulee Ω. Oletetaan jälleen, että kohteen kulma-asennon muutos Ω ja
kohteen etäisyys alkuhetkellä tunnetaan tilanteen geometriasta, jolloin teh-
täväksi jää liikekompensaation suorittaminen. Simulaatiossa käytetyt aalto-
muodon parametrit ja muut suureet löytyvät taulukosta 6.4.

Suoritetaan liikekompensaatio vastaavalla tavalla kuin edellisessä simu-
laatiossa. Jälleen kulma-asennon muutos Ω on niin pieni, että maksimikor-
relaatiomenetelmä voidaan suorittaa yhdessä aikaikkunassa. Valitaan jäl-
leen vertailupro�iliksi ensimmäinen etäisyyspro�ili ja lasketaan ristikorre-
laatiot sen ja kaikkien muiden etäisyyspro�ilien kanssa. Etsitään maksimiar-
vojen sijainnit saaduissa korrelaatiovektoreissa Cm, jolloin saadaan kuvan
6.17 mukainen tulos. Sovitetaan kuvan 6.17 indeksijoukkoon suora ja kerro-
taan muodostettu sovitus etäisyysresoluutiolla ∆, jolloin saadaan kuvan 6.18
mukaisesti kohteen etäisyys tutkasta ajan funktiona. Sovituksen 6.18 avul-
la suoritetaan vaihekompensaatio, jonka jälkeen kohde saadaan sijoitettua
oikealle etäisyydelle tutkasta. Suoritetaan koherentti integrointi käyttämäl-
lä etäisyyslaskennassa kulmanopeutta ω = Ω/Tint, jolloin saadaan kuvan
6.19 mukainen tulos. Muodostettavissa kuvissa käytetään koordinaatistoa,
jossa tutka sijaitsee etäisyysakselilla eli koordinaatistoa, jossa ytutka = 0m.
Kuvan 6.16 koordinaatistosta päästään tutkakuvan koordinaatistoon yksin-
kertaisesti kiertämällä x-akseli tutkan ja rotaatioakselin yhdistävän suoran
suuntaiseksi, koska kohteen kulma-asennon muutos tunnetaan.

Kuvasta 6.19 huomataan, että pistemäiset sirottajat ovat levinneet si-
vusuunnassa usean kuvapisteen alueelle. Lisäksi korrelaatiomenetelmä ei on-
nistu täydellisesti palauttamaan sirottajia oikeisiin etäisyysalkioihinsa. Tä-
mä huomataan kuvassa 6.19 olevista pistemäisten sirottajien muodostamista
viivoista, jotka ovat hieman käyristyneet. Suoritetaan seuraavaksi lopullinen
vaihekompensaatio dominoivan sirottajan menetelmällä. Dominoivan sirot-
tajan menetelmän jälkeen muodostetaan lopullinen liikekompensoitu ISAR-
kuva 6.20 vastaavasti kuten edellisessä simulaatiossa. Lopullisessa kuvassa
pistemäiset sirottajat sijaitsevat oikeilla paikoillaan, mutta edelleen levin-
neinä muutaman kuvapisteen alueelle. Dominoivan sirottajan menetelmän
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onnistuminen edellyttää, että sirottajat pysyvät omissa etäisyysalkioissaan.
Koska korrelaatiomenetelmä ei onnistu täydellisesti, ei tällöin dominoivan
sirottajan menetelmä tuota parasta mahdollista tulosta.

Taulukko 6.4: Simulaatiossa 6.4 käytetyt parametrit ja suureet.

Parametri/Suure Parametrin/Suureen arvo ja yksikkö

N 256

M 256

Bf 500 MHz

fK 9,25 GHz

∆f 2,0 Mhz

fPR 200 Hz

TPR 5 ms

Tint 1,28 s

∆x 0,30 m

∆y 0,32 m

xtutka 1000 m

ytutka 1000 m

vx 75 m/s

Ω 2, 9◦

dθ 0, 011◦

(xj , yj) (-5 m, 5 m),(5 m, -5 m)
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Kuva 6.17: Ristikorrelaation maksimiarvojen sijainnit korrelaatiovektoreissa
Cm.

Kuva 6.18: Korrelaation maksimi-indekseihin sovitettu suora skaalattuna
paikkaan ja aikaan.
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Kuva 6.19: ISAR-kuva maksimikorrelaatiomenetelmällä suoritetun vaihe-
kompensaation jälkeen.

Kuva 6.20: ISAR-kuva dominoivan sirottajan menetelmällä suoritetun vai-
hekompensaation jälkeen.
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6.3 Pyörimisliikkeen kompensaatio

6.3.1 Simulaatio 6.5

Simuloidaan seuraavaaksi tilannetta, jossa epätasainen kulmanopeus voidaan
muuttaa tasaiseksi kulmanopeudeksi kohdassa 5.4.1 esitetyn kompensaatio-
menetelmän avulla. Simulaatiossa kahdesta pistemäisestä sirottajasta muo-
dostuva kohde pyörii origossa olevan rotaatioakselin ympäri kulmanopeudella
ω(T ) = ω0 +αT alkukulmanopeudella ω0 = 0, 10 1/s ja kulmakiihtyvyydellä
α = 0, 36 1/s2. Simulaation muut parametrit ja suureet ovat taulukossa 6.5.
Tutka lähettää taajuuspyyhkäisyt pulssintoistotaajuuden fPR määrittämäl-
lä tasaisella pulssintoistoaikavälillä TPR. Koska kulmanopeus ei ole vakio,
ei kohteen kulma-asento muutu tasaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että taa-
juuspyyhkäisyjä ei ole näytteistetty tasaisilla kulmaväleillä. Muodostetaan
ensiksi ISAR-kuva olettamalla koherentissa integroinnissa kulmanopeus ta-
saiseksi, kun kulma-asennon muutos eli synteettisen apertuurin koko Ω tie-
detään. Tasaisilla kulmaväleillä muodostetusta ISAR-kuvasta 6.21 huoma-
taan, että pistemäiset sirottajat leviävät sivusuunnassa usean kuvapisteen
alueelle. Kulmakiihtyvyydestä johtuen kunkin sirottajan vaihe käyttäytyy
nyt lyhyellä aikavälillä lähes neliöllisesti. Muodostetaan seuraavaksi kohteen
etäisyyspro�ilit ottamalla käänteinen diskreetti Fourier-muunnos kustakin
taajuuspyyhkäisystä. Kuvassa 6.22 on sijoitettu kohteesta muodostetut etäi-
syyspro�ilit eri ajanhetkillä allekkain.

Valitaan kuvasta 6.22 dominoivaksi sirottajaksi etäisyysakselilla kohdas-
sa 2 m sijaitseva voimakas sirottaja. Määritetään seuraavaksi tämän sirot-
tajan yksikäsitteinen vaihe kullakin ajanhetkellä. Sirottajan yksikäsitteinen
vaihe radiaaneina ajan funktiona on kuvassa 6.23. Kulmakiihtyvyydestä joh-
tuen vaihe on nyt likimain neliöllinen ajan funktio. Seuraavaksi suoritetaan
aikamuuttujan uudelleennäytteistys siten, että sirottajan vaiheesta tulee li-
neaarinen ajan funktio. Uudelleennäytteistetyn aikamuuttujan avulla inter-
poloidaan tutkan vastaanottama vaihehistoria. Tämän jälkeen taajuuspyyh-
käisyjen näytteistys on suoritettu tasaisilla kulmaväleillä. Suoritetaan seu-
raavaksi koherentti integrointi uudelleen, mutta tällä kertaa interpoloidulle
taajuusvasteelle. Saadaan muodostettua ISAR-kuva 6.24, jossa pistemäiset
sirottajat fokusoituvat tarkasti yhteen pisteeseen.
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Taulukko 6.5: Simulaatiossa 6.5 käytetyt parametrit ja suureet.

Parametri/Suure Parametrin/Suureen arvo ja yksikkö

N 100

M 100

Bf 800 MHz

fK 8,4 GHz

∆f 8,1 Mhz

fPR 200 Hz

TPR 5 ms

Tint 0,50 s

ω0 0,10

α 0,36

dθ 0, 054◦

Ω 5, 4◦

∆x 0,19 m

∆y 0,19 m

xtutka 2300 m

(xj , yj) (-2 m,2 m),(2 m,-2 m)

Kuva 6.21: ISAR-kuva muodostettu käyttämällä tasaista kulmaväliä kohe-
rentissa integroinnissa.
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Kuva 6.22: Kohteesta muodostetut etäisyyspro�ilit eri ajanhetkillä allekkain
sijoitettuina.

Kuva 6.23: Etäisyyspro�ileista valitun sirottajan vaihe absoluuttisissa kul-
mayksiköissä ajan funktiona.
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Kuva 6.24: ISAR-kuva muodostettuna taajuuspyyhkäisyjen uudelleennäyt-
teistyksen jälkeen.

6.3.2 Simulaatio 6.6

Toteutetaan viimeisessä simulaatiossa tässä työssä esitetyt liikekompensaa-
tiomenetelmät kokonaisudessaan. Simuloidaan kuudesta pistemäisestä sirot-
tajasta muodostuvalle kohteelle liiketila, jossa sillä on sekä translaatio- et-
tä rotaatioliikettä. Simulaation geometria on esitetty kuvassa 6.25. Koh-
de liikkuu nopeudella v = (25 m/s, 25 m/s) ja pyörii samalla symmetria-
akselinsa suhteen kulmanopeudella ω(T ) = αT kulmakiihtyvyyden ollessa
α = 1, 00 1/s2. Käytetyt aaltomuodon parametrit ja muut suureet löytyvät
taulukosta 6.6.

Ensiksi suoritetaan translaatioliikkeen kompensaatio. Ennen maksimi-
korrelaatiomenetelmää muodostetut etäisyyspro�ilit on esitetty kuvassa 6.26.
Maksimikorrelaatiomenetelmän tuloksena saadaan kuvan 6.27 mukainen käy-
rä. Käyrään 6.27 tehdään lineaarinen sovitus, jonka perusteella ensimmäi-
nen vaihekompensaatio suoritetaan. Kuvassa 6.28 on etäisyyspro�ilit muo-
dostettuna maksimikorrelaatiomenetelmän jälkeen. Translaatioliikkeen kom-
pensaation toisessa osassa suoritetaan vaihekompensaatio dominoivan sirot-
tajan menetelmällä. Erona aikaisempiin simulaatioihin on se, että nyt si-
rottaja valitaan etäisyyspro�ileista manuaalisesti eikä amplitudin varianssin
perusteella. Näin tehdään, jotta voidaan jatkossa suorittaa pyörimisliikkeen
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kompensaatio kohdassa 5.4.1 esitetyllä menetelmällä. Ensimmäiseksi domi-
noivaksi sirottajaksi valitaan kuvassa 6.28 etäisyydellä 1 m oleva sirottaja.

Seuraavaksi suoritetaan pyörimisliikkeen kompensaatio. Toiseksi domi-
noivaksi sirottajaksi valitaan kuvassa 6.28 etäisyydellä 2 m sijaitseva sirot-
taja. Tämän sirottajan vaiheen käyttäytyminen ajan funktiona on esitet-
ty kuvassa 6.29. Seuraavaksi uudelleennäytteistetään aika siten, että tästä
vaiheesta tulee lineaarinen ajan funktio. Viimeisessä vaiheessa valitaan kol-
manneksi dominoivaksi sirottajaksi kuvassa 6.28 etäisyydellä 5 m oleva sirot-
taja. Tämän sirottajan vaiheeseen tehdään neliöllinen sovitus, jonka avulla
saadaan arvio synteettisen apertuurin koolle. Sovituksesta 6.30 saadaan ne-
liöllisen osan kertoimeksi Q = −6, 84 · 10−4. Tästä saadaan yhtälön (5.8)
avulla synteettisen apertuuriin kooksi Ω = 5, 58◦. Kohteen todellinen liiketi-
la muuttaa sen kulma-asentoa 6, 46◦, joten arvion suhteellinen virhe on noin
10 prosenttia.

Kun liikekompensaatio on suoritettu ja on saatu arvio synteettisen aper-
tuurin koolle, voidaan lopullinen ISAR-kuva muodostaa. Koherentissa in-
tegroinnissa on huomioitava rotaatioakselin etäisyyden muuttuminen ensim-
mäisen dominoivan sirottajan paikalle. Lisäksi pisteleviämisfunktion etäi-
syyslaskennassa on käytettävä kulmanopeutta ω = Ω/Tint ≈ 0, 195 1/s. Näin
saadaan muodostettua kuva 6.31. Kuvasta 6.31 havaitaan, että pistemäiset
sirottajat erottuvat kyllä selkeästi, mutta sivusuunnassa havaitaan vasteen
leviämistä usean kuvapisteen alueelle. Saatua tulosta heikentää luultavasti
eniten toisen dominoivan sirottajan vaiheen 6.29 kohinaisuus. Tästä kohinai-
suudesta johtuen suoritettava interpolaatio ei kykene täysin linearisoimaan
sirottajan vaihetta.
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Taulukko 6.6: Simulaatiossa 6.6 käytetyt parametrit/suureet.

Parametri/Suure Parametrin/Suureen arvo ja yksikkö

N 100

M 100

Bf 1 GHz

fK 8,5 GHz

∆f 10 Mhz

fPR 200 Hz

TPR 5 ms

Tint 0,50 s

α 1,00 1/s2

∆x 0,15 m

∆y 0,15 m

xtutka 1000 m

(xj , yj) (-5 m,0 m),(-2 m,0 m),(-1 m,0 m),
(1 m,0 m),(2 m,0 m),(5 m,0 m)

Kuva 6.25: Simulaation 6.6 geometria.
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Kuva 6.26: Etäisyyspro�ilit ennen liikekompensaatiota.

Kuva 6.27: Maksimikorrelaatiomenetelmällä saatu indeksijoukko.
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Kuva 6.28: Etäisyyspro�ilit maksimikorrelaatiomenetelmän jälkeen.

Kuva 6.29: Toisen dominoivan sirottajan vaihe radiaaneina ajan funktiona
translaatioliikkeen kompensaation jälkeen.
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Kuva 6.30: Kolmannen dominoivan sirottajan vaiheeseen tehty neliöllinen
sovitus radiaaneina.

Kuva 6.31: Liikekompensoitu ISAR-kuva.



Luku 7

Yhteenveto ja pohdintaa

Käänteiskuvausmenetelmä ja etäisyyskorjaus

Tässä työssä esitettiin käänteiskuvaukseen perustuva laskentamenetelmä ISAR-
kuvan muodostamiseksi. Menetelmässä suoritetaan koherentti integrointi erik-
seen jokaiselle kuvapisteelle korreloimalla kuvapisteen pisteleviämisfunktiota
tutkan vastaanottaman signaalin kanssa. Kompleksisen pisteleviämisfunk-
tion vaiheessa käytetään täsmällistä tietoa kohteen mittauksen aikaisesta lii-
ketilasta ja käytetystä taajuuskaistasta. Työssä kehitettiin simulaatio-ohjelma,
jolla voidaan mallintaa ideaalisten pistemäisten sirottajien tutkavastetta ja
simuloida niille erilaisia liiketiloja. Tutkakuvan prosessointi toteutettiin kään-
teiskuvausmenetelmällä. Simulaatio-ohjelman avulla voidaan tutkia etäisyys-
virheen ja liiketilan vaikutusta tutkakuvan muodostamiseen.

Mikäli pisteleviämisfunktion etäisyyslaskennassa käytetään virheellistä
etäisyyttä rotaatioakselin sijainnille, muodostuvat kohteesta prosessoidut sek-
torikuvat virheellisiin paikkoihin. Lisäksi pistemäisten sirottajien vaste leviää
usean eri kuvapisteen alueelle muodostaen ympyrän kaaren todellisen sijain-
tinsa ympärille. Etäisyysvirheen määrittämiseksi tutkittiin muodostettujen
tuloskuvien amplitudijakaumaa. Tuloskuvan tarkan fokuksen ilmaisimeksi
valittiin kuvan kontrasti κ, joka määritellään kuvan amplitudien keskihajon-
nan ja keskiarvon suhteena. Maksimoimalla tuloskuvan kontrasti saadaan
selville etäisyysvirheen arvo ideaalisten pistemäisten sirottajien tapaukses-
sa. Etäisyysvirheen määrittämiseksi toteutettiin yksinkertainen hakualgorit-
mi, jossa tutkittiin kontrastifunktion arvoja eri etäisyyskorjauksen arvoilla
muodostetuille tuloskuville.

Todellisuudessa kohteen muodostavat sirottajat näkyvät vain äärellisessä
katselukulmassa, joten maksimiamplitudien pieneneminen ja pisteiden leviä-
minen muodostetussa tuloskuvassa eivät tapahdu yhtä selkeästi. Ympyrän
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kehän muotoinen kappale voi tuloskuvassa kutistua pisteeksi, mikäli etäi-
syysvirheen arvo on täsmälleen kappaleen säteen kokoinen ja kehällä ole-
vat sirottajat näkyvät vain hyvin kapeaan sektoriin. Tällaisessa tilanteessa
kontrastifunktion maksimoiminen koko kuvan amplitudijakaumasta ei anna
todellista etäisyysvirheen arvoa. Esimerkiksi henkilöauton kääntöpöytämit-
tauksesta tuloskuvaa muodostettaessa havaitaan, että kontrastifunktio saa
maksimiarvonsa ajoneuvon vastakkaisten sivujen summautuessa päällekkäin.
Ajoneuvojen kääntöpöytämittauksista muodostettujen tuloskuvien amplitu-
dijakaumasta ei löydetty mitään sellaista piirrettä, jolla etäisyysvirheen arvo
voitaisiin määrittää. Päädyttiin siihen tulokseen, että helpoin tapa suorittaa
etäisyyskorjaus ajoneuvojen kääntöpöytämittauksissa on asettaa kääntöpöy-
dälle pieni kulmaheijastin, jonka avulla etäisyyskalibrointi voidaan suorittaa.

Liikekompensaatio

Kohteen translaatioliikettä voidaan hyödyntää ISAR-kuvan muodostamiseen,
mikäli kohteen tutkan suuntainen etäisyysmuutos kompensoidaan vastaano-
tetusta signaalista pois. Translaatioliikkeen aiheuttama etäisyysmuutos ai-
heuttaa pistemäisten sirottajien liikettä etäisyysalkioiden välillä sekä ylimää-
räisen, mahdollisesti ajasta riippuvan Dopplerin ilmiöstä aiheutuvan vaihe-
muutoksen kullekin sirottajalle. Translaatioliikkeen kompensointiin käytett-
tiin kaksivaiheista menetelmää. Ensimmäisessä vaiheessa pistemäiset sirot-
tajat sijoitetaan oikeisiin etäisyysalkioihinsa. Toisessa vaiheessa kompensoi-
daan kussakin etäisyysalkiossa oleva virheellinen vaihetermi signaalista pois.
Etäisyyssuuntaiseen kompensaatioon käytettiin maksimikorrelaatiomenetel-
mää. Tämän etäisyyskompensaation jälkeen oikeissa etäisyysalkioissa olevis-
sa näytteissä voi edelleen olla vaihevirheitä, jotka ovat merkittävän suuria
käytettyyn aallonpituuteen nähden. Tämän vaihevirheen kompensoimiseksi
käytettiin dominoivan sirottajan menetelmää, jossa vaihekompensaatio suo-
ritetaan asettamalla yhden voimakkaan sirottajan vaihe vakioksi. Vaihekom-
pensaation jälkeen tämän sirottajan paikka toimii uutena rotaatioakselin si-
jaintina.

Maksimikorrelaatiomenetelmän toimiminen edellyttää kahta asiaa. En-
sinnäkin, kohteessa olevien pistemäisten sirottajien on oltava näkyvissä ko-
ko ajan siinä aikaikkunassa (sektorissa), jossa ristikorrelaatiota lasketaan.
Toiseksi, kohteen kulma-asennon muutoksen on oltava niin vähäinen, että
pyörimisliike ei merkittävästi muuta kohteen asentoa. Tästä johtuen mak-
simikorrelaatiomenetelmä on suoritettava riittävän lyhyissä aikaikkunoissa.
Todellisissa tilanteissa kohteen äkilliset liikahdukset, voimakkaat heijastuk-
set kapeissa katselukulmissa ja skintillaatio voivat aiheuttaa maksimikorre-
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laatiomenetelmän epäonnistumisen. Maksimikorrelaatiomenetelmää voisi ke-
hittää siten, että siinä otetaan huomioon sirottajien amplitudin muutos koh-
teen etäisyyden muuttuessa. Simulaatioissa ei tätä ilmiötä havaita, mutta to-
dellisuudessa kohteesta heijastuneen tutkan vastaanottaman signaalin teho
on kääntäen verrannollinen etäisyyden neljänteen potenssiin. Lisäksi maksi-
mikorrelaatiomenetelmä on luonteeltaan lokaali, koska siinä verrataan aina
kahta etäisyyspro�ilia kerrallaan. Tämä saattaa tuottaa suuriakin virheitä,
mikäli etäisyyspro�ileissa tapahtuu nopeita hetkellisiä muutoksia. Jatkossa
liikekompensaation suorittamiseen olisi syytä kehittää globaalimpi menetel-
mä, jossa etäisyysmuutoksen määrittämisessä otettaisiin huomioon kaikki
etäisyyspro�ilit.

Vaihevirheen korjaamiseksi käytetty dominoivan sirottajan menetelmä
toimii hyvin, mikäli kohteen etäisyyspro�ilista löytyy etäisyysalkio, jota hal-
litsee yksi voimakas sirottaja. Menetelmän etuihin voi laskea sen, että se
toimii mielivaltaisille vaihevirheille. Lisäksi vaihe-erojen monikäsitteisyys ei
tuota ongelmia. Dominoivan sirottajan menetelmän onnistuminen edellyt-
tää sitä, että maksimikorrelaatiomenetelmällä on saatu sijoitettua sirottajat
oikeisiin etäisyysalkioihinsa. Menetelmä on yksinkertaisuutensa vuoksi hyvä
lähtökohta vaihekompensaation suorittamiseen, mutta mielivaltaisille koh-
teille toimivan menetelmän kehittäminen olisi jatkossa hyödyllistä.

Jotta saadaan selville kohteen kulma-asento kullakin ajanhetkellä ja ar-
vio synteettisen apertuurin koolle koherenttia integrointia varten, on suori-
tettava myös pyörimisliikkeen kompensaatio. Pyörimisliikkeen kompensaa-
tioon käytettiin usean dominoivan sirottajan menetelmää. Menetelmän en-
simmäinen vaihe on sama kuin yhden dominoivan sirottajan menetelmä, jol-
loin valitusta sirottajasta tulee uusi pyörimiskeskipiste. Toisen dominoivan
sirottajan avulla suoritetaan pyörimisliikkeen kompensaatio, jonka jälkeen
taajuuspyyhkäisyt on näytteistetty tasaisilla kulmaväleillä. Kolmannen do-
minoivan sirottajan vaiheen neliöllisen komponentin avulla saadaan arvio
kohteen kulma-asennon muutokselle eli synteettisen apertuurin koolle. Me-
netelmän onnistuminen vaatii siis vähintään kolme dominoivaa sirottajaa.
Mikäli näin montaa sirottajaa ei löydy tai osa näistä on samassa etäisyysal-
kiossa, ei menetelmä tuota toivottua tulosta. Yhteenvetona voidaan todeta,
että liikekompensaation onnistuminen dominoivien sirottajien avulla riippuu
saatavilla olevan hyödyllisen ja selkeän vaiheinformaation määrästä.

Jatkotutkimus

Edellä esitettyjen liikekompensaatiomenetelmien tarkoituksena on muokata
tutkan vastaanottama signaali sellaiseen muotoon, että kohteella on ainoas-
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taan tasaista pyörimisliikettä liikekompensaation jälkeen. Jatkossa voisi myös
tutkia, että voiko liikekompensaatiota yhdistää jollakin tavalla käänteisku-
vausmenetelmän koherenttiin integrointiin. Tällöin vaihekorjaukset tehtäi-
siinkin vasta koherentissa integroinnissa ja integroinnin tulosta tarkasteltai-
siin esimerkiksi jonkun optimointikriteerin suhteen. Tässä työssä keskityt-
tiin tutkimaan etäisyys- ja liikekompensaatiota simuloidulle tutkavasteelle ja
ISAR-tutkalle. Käänteiskuvausmenetelmän ja liikekompensaation toteutta-
minen SAR-tutkalle ja kolmiulotteisen tutkakuvan muodostamiseksi on myös
jatkossa mahdollista.



Liite

Koherentin integroinnin laskentatehokas toteutus

Tässä esitetään käänteiskuvausmenetelmään perustuva ja mahdollisimman
laskentatehokkaaksi kehitetty Matlab-toteutus yksityiskohtaisesti.

Ensimmäinen vaihe on kuvapisteiden koordinaattien määrittäminen. Tä-
mä tarkoittaa sitä, että jokaiselle kuvapisteelle p määritetään aloitusasentoa
vastaavat koordinaatit xp0 ja yp0. Tämä on helpointa toteuttaa siten, että
muodostetaan kaksi kuvan kokoista matriisia, joista toisessa on kunkin kuva-
pisteen x-koordinaatit ja toisessa kunkin kuvapisteen y-koordinaatit. Edelli-
sessä vaiheessa määritellyt koordinaattiakselit ovat nyt vektorit

x =
[
x1 x2 · · · xN

]
(7.1)

y =
[
y1 y2 · · · yM

]T
. (7.2)

Tällöin y-koordinaattimatriisi saadaan muodostettua asettamalla N kopio-
ta sarakevektorista (7.2) vierekkäin ja x-koordinaattimatriisi muodostetaan
asettamalla M kappaletta rivivektoreita (7.1) allekkain. Kuvapisteelle käy-
tettävä indeksi pmääritellään nyt siten, että se lähtee liikkeelle kuvamatriisin
I alkiosta I11. Nyt indeksi p kasvaa siirryttäessä riviltä toiselle, jolloin p = M

vastaa kuvamatriisin alkiota I1M . Indeksi p kasvaa nyt yhdellä siirryttäessä
kuvamatriisin pisteestä I1M pisteeseen I21 eli siirtymällä ensimmäisen sarak-
keen viimeiseltä riviltä toisen sarakkeen ensimmäiselle riville. Kuvapisteen
indeksi p käy tällä tavalla läpi arvot p = 1, ..., P , kun P = MN . Nyt toisessa
vaiheessa tuotetussa vaihematriisissa (4.12) riveinä ovat taajuuspyyhkäisyt,
jotka vastaavat ajanhetkiä ja sarakkeina ovat taajuudet. Tämä tarkoittaa si-
tä, että muodostuvassa kuvassa pystyakselina on sivusuuntainen etäisyys ja
vaaka-akselina etäisyys.

Seuraavaksi toteutetaan datan jakaminen aikaikkunoihin. Kuhunkin ai-
kaikkunaan otetaan mukaan ensimmäisessä vaiheessa määritelty määrä taa-
juuspyyhkäisyjä. Sitten liikutetaan muodostettua koordinaatistoa kohteen
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liikkeen mukaisesti. Simulaatio-ohjelman lähtökohtana on pyörittää koordi-
naatistoa tasaisella kulmanopeudella origon ympäri. Koherenttia integrointia
varten on jokaiseen kuvapisteeseen tallennettava koordinaatit kaikilla kään-
tökulman arvoilla. Vaihematriisin laskemisen yhteydessä määritelty kääntö-
kulmavektori θ sisältää kaikki diskreetit kääntökulmien arvot. Nyt kuvapis-
teiden sijaintien laskemista varten otetaan kääntökulmavektorin transpoo-
sista P kappaletta kopiota ja asetetaan ne allekkain, jolloin saadaan P ×M
ulotteinen kääntökulmamatriisi. On siis muodostettu kääntökulmavektoris-
ta matriisi, jossa jokaisella rivillä on kaikki diskreetit kääntökulman arvot
ja rivejä on yhteensä P kappaletta. Seuraavaksi muodostetaan koordinaatti-
matriiseista vektorit

X =
[
x1 x2 · · · xP

]
Y =

[
y1 y2 · · · yP

]T
.

(7.3)

On syytä tarkentaa, että koordinaattivektoreissa (7.3) esiintyvät indeksit
ovat nyt kuvapisteen indeksejä eivätkä alkuperäisten koordinaattivektorei-
den (7.1) ja (7.2) indeksejä. Jotta jokaiseen kuvapisteeseen saadaan lasket-
tua koordinaattien xp ja yp arvot kääntökulman funktiona, muodostetaan
koordinaattivektoreista (7.3) P ×M ulotteiset matriisit, joissa on sarakkeina
M kappaletta kopiota vektoreista (7.3). Nyt voidaan laskea muodostettujen
matriisien avulla kunkin kuvapisteen koordinaatit kääntökulman funktiona,
jolloin saadaan matriisit

Xθ =


x1 cos θ1 x1 cos θ2 · · · x1 cos θM
x2 cos θ1 x2 cos θ2 · · · x2 cos θM

...
...

. . .
...

xP cos θ1 xP cos θ2 · · · xP cos θM



−


y1 sin θ1 y1 sin θ2 · · · y1 sin θM
y2 sin θ1 y2 sin θ2 · · · y2 sin θM

...
...

. . .
...

yP sin θ1 yP sin θ2 · · · yP sin θM



=


x1 cos θ1 − y1 sin θ1 · · · x1 cos θM − y1 sin θM
x2 cos θ1 − y2 sin θ1 · · · x2 cos θM − y2 sin θM

...
. . .

...
xP cos θ1 − yP sin θ1 · · · xP cos θM − yP sin θM



(7.4)
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ja

Yθ =


x1 sin θ1 x1 sin θ2 · · · x1 sin θM
x2 sin θ1 x2 sin θ2 · · · x2 sin θM

...
...

. . .
...

xP sin θ1 xP sin θ2 · · · xP sin θM



+


y1 cos θ1 y1 cos θ2 · · · y1 cos θM
y2 cos θ1 y2 cos θ2 · · · y2 cos θM

...
...

. . .
...

yP cos θ1 yP cos θ2 · · · yP cos θM



=


x1 sin θ1 + y1 cos θ1 · · · x1 sin θM + y1 cos θM
x2 sin θ1 + y2 cos θ1 · · · x2 sin θM + y2 cos θM

...
. . .

...
xP sin θ1 + yP cos θ1 · · · xP sin θM + yP cos θM

 .

(7.5)

Nyt siis matriisien (7.4) ja (7.5) riveillä on kunkin kuvapisteen x- ja y-
koordinaatit kääntökulman funktiona. Seuraavaksi lasketaan kunkin kuva-
pisteen etäisyys tutkasta kääntökulman funktiona. Käytetään seuraavassa
merkintää Xmn

θ matriisin Xθ rivillä m ja sarakkeessa n olevalle alkiolle. Yh-
tälön (4.7) perusteella saadaan etäisyysmatriisiksi

Rθ =

√
(xtutka −X11

θ )2 + (−Y 11
θ )2 · · ·

√
(xtutka −X1M

θ )2 + (−Y 1M
θ )2√

(xtutka −X21
θ )2 + (−Y 21

θ )2 · · ·
√

(xtutka −X2M
θ )2 + (−Y 2M

θ )2

...
. . .

...√
(xtutka −XP1

θ )2 + (−Y P1
θ )2 · · ·

√
(xtutka −XPM

θ )2 + (−Y PM
θ )2

 .
(7.6)

Yhtälön (4.8) mukainen koherentti integrointi voidaan suorittaa kullekin taa-
juudelle matriisikertolaskuna, kun taajuudella fn käytetään koherentissa in-
tegroinnissa kertojamatriisin alkioita

Φpm = exp
[
−i4πfnRpmθ /c

]
,

jossa p = 1, ..., P ja m = 1, ...,M . Tällöin koherentin integroinnin tulokseksi
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saadaan

I =

N∑
n=1


exp

[
−i4πfnR11

θ /c
]
· · · exp

[
−i4πfnR1M

θ /c
]

exp
[
−i4πfnR21

θ /c
]
· · · exp

[
−i4πfnR2M

θ /c
]

...
. . .

...
exp

[
−i4πfnRP1

θ /c
]
· · · exp

[
−i4πfnRPMθ /c

]




exp [iφ1n]

exp [iφ2n]
...

exp [iφMn]



=

N∑
n=1

M∑
m=1


exp

[
−i4πfnR1m

θ /c
]

exp [iφmn]

exp
[
−i4πfnR2m

θ /c
]

exp [iφmn]
...

exp
[
−i4πfnRPmθ /c

]
exp [iφmn]

 ,
(7.7)

jossa exp [iφmn] on simuloidun mittausdatan eli toisessa vaiheessa muodoste-
tun vaihematriisin (4.12) alkio Emn. Koherentin integroinnin (7.7) tuloksena
saadaan sarakevektori I, jossa on kuvapisteiden lukumäärän P verran alkioi-
ta. Vektori I saadaan kuvamuotoon järjestämällä sen alkiot niin, että siitä
tulee M ×N ulotteinen matriisi. Nyt jokaisen kuvapisteen indeksi p riippuu
alkuperäisten koordinaattimatriisien indekseistä m = 1, ...,M ja n = 1, .., N

aiemmin määritellyllä tavalla, jolloin vektorin alkioiden uudelleen järjestely
kuvamatriisiksi ei tuota ongelmia. Lopullinen ISAR-kuva saadaan ottamal-
la kuvamatriisin jokaisesta alkiosta itseisarvo ja jakamalla jokaisen matriisin
alkion arvo pikseleiden lukumäärällä P . Edellä on siis muodostettu kuva
sektorista, jonka leveyden määrittävät kääntökulmavektorin θ arvot θ1 ja
θM . Vastaavalla tavalla voidaan suorittaa koherentti integrointi seuraaval-
le aikaikkunalle, jolloin kuvaan otettavan sektorin määräävät kääntökulmat
θM+1 ja θ2M . Tällä tavalla voidaan muodostaa S kappaletta sektorikuvia,
sillä taajuuspyyhkäisyjen kokonaislukumääräMtot = MS. Muodostetut sek-
torikuvat voidaan summata alkioittain yhteen, jolloin saadaan muodostettua
kuvien epäkoherentti keskiarvo. Nyt muodostetussa ISAR-kuvassa kuvamat-
riisin jokainen alkio täyttää resoluutioalkion kokoisen alueen, jonka koko on
∆x∆y. Näin ollen kuvamatriisi voidaan esittää x- ja y-akselin muodostamas-
sa koordinaatistossa.
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