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TIIVISTELMÄ 

Tämän kandidaatintyön aiheena on FMCW-autotutkan toimintaan perehtyminen. 

Työssä käydään läpi autotutkien historiaa ja nykytilannetta, selitetään FMCW-tutkan 

toimintaperiaate ja edut muihin tutkatyyppeihin verrattuna, ja suoritetaan kokeellinen 

mittaus tutkan kulmaresoluution arvioimiseksi. 

Mittaus suoritettiin liikuttamalla kahta samanlaista pesupalloa kauemmas toisistaan, 

kunnes ne näkyivät selvästi kahtena eri kohteena tutkaohjelmistossa. Pesupallojen välisen 

etäisyyden perusteella saatiin laskettua kulmaresoluutio. 

 

Avainsanat: FMCW, autotutka, kulmaresoluutio. 
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ABSTRACT 

The topic of this bachelor’s thesis is to explore the working principles of an FMCW 

automotive radar. The thesis goes through the past and present of automotive radars, 

explains how FMCW radars work, and points out its advantages over other radar types. 

A measurement is also conducted to determine the value of the angular resolution of the 

radar. 

The measurement was carried out by moving two identical detergent dosing balls 

farther away from each other until they were clearly seen as two distinct targets in the 

software. The distance between these detergent dosing balls was used to calculate the 

angular resolution.  

 

Key words: FMCW, automotive radar, angular resolution. 
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 

AD-muunnos analogia-digitaalimuunnos (Analog-to-Digital Conversion, ADC) 

Chirp signaali, jonka taajuus nousee tai laskee ajan suhteen (sweep-signaali) 

FFT Fast Fourier Transform, nopea Fourier-muunnos 

FMCW Frequency Modulated Continuous Wave, taajuusmoduloitu kantoaalto 

IC Integrated Circuit, integroitu piiri (mikropiiri) 

IF Intermediate Frequency, välitaajuus, jolle vastaanotettu kantotaajuinen 

 signaali muutetaan käsittelyä varten 

LP filter Low-Pass filter, alipäästösuodatin 

mmWave millimetriaaltoteknologia 

RoM RADAR on Module, tutka moduulissa 

RF Radio Frequency, radiotaajuus 

RX Receiver, vastaanotin (antenni) 

TX Transmitter, lähetin (antenni) 

 

c valonnopeus 

f taajuus 

fD, Δf taajuusero 

L kohteen (tutkan mittaussuuntainen) etäisyys tutkasta 

R kohteen (todellinen) etäisyys tutkasta 

t aika 

x kohteiden etäisyys toisistaan 

Δt aikaero 

ΔR etäisyysresoluutio 

Θ kulmaresoluutio 

 

GHz gigahertsi 

° aste 
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1 JOHDANTO 

Tutkien käyttämistä autojen turvallisuuden parantamiseksi tutkittiin jo 1970-luvulla, kun Länsi-

Saksan Tiede- ja teknologiaministeriö rahoitti aiheeseen liittyvää tutkimusta. Kaupalliseen 

käyttöön autotutkat tulivat ensimmäisen kerran 1980-luvun lopulla Toyotan toimesta, ja 90-

luvun lopulla kaikilla maailman johtavilla autovalmistajilla oli käytössä tutkia huippumallin 

autoissaan. Alussa tutkiin tarvittavat antennit olivat niin isoja, että niitä varten täytyi asentaa 

erillinen lokero auton puskuriin, mutta nykyään antennit saadaan helposti mahtumaan auton 

rungon sisään.[1] 

Tutkien alkuvaiheessa niiden tärkein sovelluskohde oli kuskin sokean pisteen havaitseminen 

[1]. Tämä ominaisuus on hyödyllinen varsinkin rekoille, joiden sokeiden pisteiden koko ja 

onnettomuuksien vakavuudet ovat molemmat tavallista henkilöautoa suuremmat. Ei siis ole 

yllätys, että ensimmäiset autotutkat kehitettiin juuri rekkoja varten. 

Nykyisin autotutkat ja niiden erinäiset sovellukset ovat jokaisen auton vakiovarusteita. 

Sokean pisteen havaitsemisen lisäksi tutkat muun muassa auttavat auton peruttamisessa, 

toimivat kaistavahtina ja kaikista moderneimmissa autoissa jopa ohjaavat autoa täysin 

itsenäisesti. 

 

 
Kuva 1. Esimerkkejä autotutkien sovelluksista. 

 

Ennen autotutkissa käytettiin alempia taajuuksia kuten 24 GHz, mutta sittemmin on siirrytty 

käyttämään 77 ja 79 GHz:n taajuuksia suuremman kaistanleveyden ja tarkemman 

mittausresoluution takia [2]. Suuremmilla taajuuksilla signaalit myös vaimenevat enemmän, 

mistä ei autotutkien tapauksessa ole haittaa, sillä tutkien ei tarvitse havaita kohteita kuin 

korkeintaan muutaman sadan metrin päähän, eikä vaimeneminen ole näillä etäisyyksillä 

merkittävää. 

FMCW-tutkat (Frequency-Modulated Continuous-Wave) ovat yleisin autoissa käytettävä 

tutkatyyppi muun muassa niiden halpuuden vuoksi muihin tutkatyyppeihin verrattuna [2]. 

Tässä työssä tarkastellaan 77 GHz:n FMCW-tekniikkaa käyttävää autotutkaa, ja arvioidaan 

mittaamalla sen kulmaresoluutiota. 
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2 TEORIA 

2.1 FMCW-tutka 

77 GHz:n tutkilla on käytettävissä paljon kaistaa, mikä mahdollistaa FMCW-tutkan käytön. 

FMCW-tutka lähettää moduloitua signaalia (chirp-signaali), esimerkiksi saha-aaltoa, joka 

heijastuu osuessaan kohteisiin. Kohteesta heijastuneella signaalilla ja vastaanottohetkellä 

lähetetyllä signaalilla on vaihe-ero,  ja tästä vaihe-erosta saadaan laskettua kohteen etäisyys. 

FMCW-tutkan toiminta perustuu siis signaalien vaihe-eroon.[3] 

 

 
Kuva 2. FMCW-tutkan toimintaperiaate. Punaisella lähetetty signaali ja vihreällä 

vastaanotettu (kaiku) signaali. Näiden signaalien välisestä taajuuserosta saadaan laskettua 

vaihe-ero, josta taas voidaan laskea kohteen etäisyys. 

 

 

2.2 FMCW-tutkalla mitattavia suureita 

Kohteen etäisyys tutkasta saadaan laskettua kaavalla 

 

 
𝑅 =  

𝑐|𝛥𝑓|

2 (
𝑑(𝑓)
𝑑(𝑡)

)
, 

(1) 

 

missä R on etäisyys kohteesta, c on valonnopeus, Δf on lähetetyn ja vastaanotetun signaalin 

taajuusero, ja d(f)/d(t) on lähetetyn signaalin taajuuden muutosnopeus ajan suhteen (kuvassa 2 

saha-aallon kulmakerroin). Tämä kaava on johdettu yksinkertaisemmasta, aikaan perustuvasta 

etäisyydenmittauskaavasta (2): 
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𝑅 =  

𝑐|𝛥𝑡|

2
, 

 

(2) 

missä t on signaalin vastaanottoajan ja lähetysajan erotus.[3] 

FMCW:n etu perinteiseen aikaeromittaukseen verrattuna on, ettei FMCW:ssä tarvitse 

pulssittaa lähetettyä signaalia. Pulssituksessa ongelmana ovat korkeat tehopiikit, suuri 

kaistavaatimus ja kalleus. Lisäksi pulssitutkalla ei voi samanaikaisesti sekä lähettää että 

vastaanottaa signaalia. FMCW-tutkalla näitä ongelmia ei ole.[2] 

Autotutkaksi soveltumisen kannalta tärkein ominaisuus FMCW-tutkassa on, että sillä 

voidaan mitata samanaikaisesti sekä kohteen etäisyyttä että sen nopeutta. Kohteen nopeus 

saadaan selville Doppler-ilmiön ansiosta [3]. Doppler-ilmiössä kohteen liike tutkaan nähden 

muuttaa kohteesta heijastuneen signaalin taajuutta (fD kuvassa 2). Tästä taajuusmuutoksesta 

voidaan laskea kohteen nopeus. 

FMCW-tutka voi myös mitata kohteen kulman tutkan mittaussuuntaan nähden, jos tutkassa 

on useampi kuin yksi vastaanotinantenni (kuten useimmissa tutkissa on). Esimerkiksi kahden 

antennin tapauksessa molemmat antennit vastaanottavat kohteesta tulevan kaikusignaalin 

hieman eri vaiheessa, ja tästä vaihe-erosta voidaan laskea kohteen kulma tutkan 

mittaussuuntaan nähden.[4] 

 

 

2.3 FMCW-tutkan etäisyysresoluutio 

Etäisyysresoluutio on pienin kahden kohteen välinen tutkan mittaussuuntainen etäisyys, jolla 

tutka vielä erottaa kohteet toisistaan. FMCW-tutkan etäisyysresoluutio saadaan kaavalla (3): 

 

 ∆𝑅 =
𝑐

2 ∗ ∆𝑓
, 

 

(3) 

missä c on valonnopeus ja ∆f on chirp-signaalin yhden vaiheen taajuusmuutos (kuvassa 2 

taajuusero sahalaidan pohjan ja huipun välillä), toisin sanoen tutkasignaalin kaistanleveys [5].  

Etäisyysresoluution minimointi on tärkeää autotutkissa, sillä silloin tutka erottaa helpommin 

esimerkiksi kaksi autoa, jotka ajavat peräkkäin. Pieni etäisyysresoluutio myös pienentää tutkan 

minimimittausetäisyyttä, mikä on tärkeää muun muassa parkkitutkasovelluksissa [6]. Kuten 

aiemmin mainittu, koska etäisyysresoluutio on kääntäen verrannollinen kaistanleveyteen, 

autotutkat käyttävät yhä korkeampia taajuuksia suuremman kaistanleveyden saavuttamiseksi 

(77–81 GHz). Näillä taajuuksilla kaistaa on yleensä saatavilla 4 GHz [6]. 

 

 

2.4 Mittauksessa käytetty tutka 

Tässä kandidaatintyössä käytettiin Mistral Solutions:in 77GHz mmWave Automotive RoM -

tutkamoduulia. Moduuli käyttää nimensä mukaisesti millimetriaaltoteknologiaa (mmWave), eli 

tutkan aallonpituus on millimetriluokkaa, joka on lyhyt aallonpituus radiotaajuusmaailmassa. 

Tämä mahdollistaa pienten komponenttien käytön, sillä tutkan antennin pituus on kääntäen 

verrannollinen sen taajuuteen (eli suoraan verrannollinen aallonpituuteen). Muita mmWave -

teknologian etuja ovat tarkka resoluutio ja tarkkuus [4]. 
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Kuva 3. Mistral Solutions 77GHz mmWave Automotive RoM -piirilevy. Tutka-antennit (TX 
ja RX) ovat kellertävässä osassa piirilevyn ylälaidassa. Keskellä oleva musta siru on Texas 
Instruments AWR1843 ES2.0 -tutkasensoripiiri. Piirilevyn dimensiot ovat 53 x 49,33 x 18 

mm. 
 

 
Kuva 4. Tutka kotelossaan. Tutkan tehonsyöttö ja tiedonsiirto tapahtuu USB-liittimen kautta. 
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Tässä työssä käytetyn tutkan signaalin kaistanleveys on 4 GHz [7], jolloin sen teoreettinen 

minimietäisyysresoluutio on (kaavasta 3): 

 

∆𝑅 =
𝑐

2 ∗ ∆𝑓
=

3 ∗ 108 𝑚/𝑠

2 ∗ 4 𝐺𝐻𝑧
= 3,75 𝑐𝑚. 

 

 

2.4.1 Tutkan toiminta 

Työssä käytetty tutka on IC-piiri, jossa yhteen siruun sisältyvät RF-toiminnallisuudet, kuten 

tutkan lähetys ja vastaanotto (TX ja RX), sekä signaalin suodatus, AD-muunnos ja 

signaalinkäsittely. Tutkan toimintaa voidaan kuvata lyhyesti näin: syntetisaattori tuottaa chirp-

signaalin, joka lähetetään TX-antennista. Signaali heijastuu kohteesta ja vastaanotetaan RX-

antennilla. Tämän jälkeen lähetetty ja vastaanotettu signaali sekoitetaan keskenään, ja näin 

saatu signaali muutetaan digitaaliseksi. Tästä digitaalisesta signaalista voidaan laskea kohteen 

etäisyys, nopeus ja kulma signaalinkäsittelyn avulla.[4] 

 

 
Kuva 5. Työssä käytetyn FMCW-tutkan toiminnallinen lohkokaavio. 

 

 

2.5 Kulmaresoluutio 

Kulmaresoluutio on kahden yhtä kaukana tutkasta olevan kohteen välinen pienin etäisyys, jolla 

tutka vielä erottaa ne toisistaan. Tässä työssä käytetyn tutkan kulmaresoluutiota ei oltu 

ilmoitettu missään tutkaan liittyvässä dokumentissa, mikä toimi motivaationa tutkan 

kulmaresoluution arvioimiseen mittaamalla. 

Kuvassa 6 tutkan ja kohteiden väliin muodostuu kaksi suorakulmaista kolmiota, joista 

saadaan johdettua kaava tutkan kulmaresoluution laskemiseksi asteina. 

 

tan (
𝛩

2
) =

𝑥
2
𝐿

 

 

 𝛩 = 2 ∗ tan−1(
𝑥

2𝐿
), 

 

(4) 

missä Θ on kulmaresoluutio, x on kohteiden välinen etäisyys, ja L on kohteiden tutkan 

mittaussuuntainen etäisyys tutkasta. 
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Kuva 6. Tutkan kulmaresoluution laskukaavaa havainnollistava kuva. 
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3 MITTAUS 

3.1 Mittausjärjestely 

Mittauksen kohteina käytettiin kahta identtistä pesupalloa, jotka asetettiin yhden metrin 

etäisyydelle tutkasta, kohtisuoraan tutkan mittaussuuntaan nähden. Mittauspaikkana toimi 

Oulun yliopiston aulatila. 

 

 
Kuva 7. Mittausjärjestely tutkan takaa katsottuna. Tutka oli mittauksessa ylösalaisin, sillä 

tutkaa ei pysynyt pystyssä oikeinpäin. Kuvassa näkyvä tutkan yläpuoli olisi siis 

todellisuudessa tutkan pohja. Tämä vaikuttaa mittauksiin siten, että ohjelmiston tutkakuva on 

peilikuva todellisesta näkymästä. 
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Kuva 8. Mittausjärjestely sivulta katsottuna. Tutkan ja pesupallojen välimatka on yksi metri. 

Tutka on liitetty läppäriin USB-kaapelilla, joka sekä antaa virran tutkalle että toimii 

tiedonsiirtokanavana tutkan ja läppärin välillä. 

 

 

3.2 Mittauksessa käytetty tutkaohjelmisto 

Mittauksessa käytettiin Texas Instrumentsin ilmaista mmWave Demo Visualizer -

tutkaohjelmistoa. Ohjelmistolla pystyi säätämään tutkan eri ominaisuuksia, muun muassa 

etäisyysresoluutiota, maksimietäisyyttä ja vastaanotetun signaalin tulokulma-aluetta. Lisäksi 

ohjelmistossa oli erilaisia algoritmeja, joilla pystyi muuttamaan sitä, miten ohjelmisto tunnistaa 

tutkan näkemiä kohteita. 

 

 

3.3 Tutkaohjelmistossa havaitut ongelmat 

Mittauksen alussa pyrittiin tutkaohjelmiston asetuksista asettamaan tutkalle sellaiset parametrit, 

joilla tutka olisi mahdollisimman tarkka. Mittausten aikana huomattiin kuitenkin, että tutkan 

parametrien muuttaminen aiheutti tutkaohjelmiston kaatumisen, joten jouduttiin tyytymään 

oletusasetuksiin. 
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Kuva 9. Tutkaohjelmiston Scene Selection -asetukset. Kuvassa näkyvät asetukset ovat 

oletusasetukset, joita jouduttiin käyttämään. Etäisyysresoluutio on oletusasetuksissa 4,4 cm ja 

kohteen maksimietäisyys oli 9,02 m. 

 

 

3.4 Tutkaohjelmiston asetukset mittauksessa 

Mittauksessa käytettiin tutkaohjelmiston asetuksista löytyvää Best Range Resolution -

konfiguraatiota. Ohjelmistosta laitettiin päälle Group Peaks from Same Object -algoritmi, joka 

yhdistää saman kohteen kaikki havaitut reunat yhdeksi pisteeksi ohjelmiston xy-

koordinaatistossa. Tämä tehtiin siksi, että useammat pisteet samasta kohteesta olisivat 

häirinneet mittauksen tavoitetta, eli sen etäisyyden löytämistä, jolloin pesupallot näkyvät 

selvästi kahtena eri kohteena. Itse mittausta edeltävissä testeissä oltiin havaittu, että yhdestä 

pesupallosta tulee useampi piste näkyviin ohjelmiston koordinaatistoon, jos nämä asetukset 

eivät ole päällä. 

 

 
Kuva 10. Tutkaohjelmiston Real-Time Tuning -kohdassa olevat Group Peaks from Same 

Object -asetukset olivat päällä. Niiden alapuolella näkyy myös Remove Static Clutter -asetus, 

joka poistaa kaikki paikallaan olevat kohteet tutkaohjelmiston xy-koordinaatistonäkymästä. 
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3.5 Tutkaohjelmiston oikean toiminnan varmistus 

Koska pesupallojen etäisyys toisistaan on eri pesupallojen kapeimmasta ja leveimmästä 

kohdasta katsottuna, mitattiin ensiksi tämä ero. Huomattiin, että pesupallot ovat leveimmästä 

kohdasta halkaisijaltaan 2 cm suurempia kuin kapeimmasta. Tämä täytyy ottaa huomioon 

kulmaresoluutiota mitattaessa, sillä kun tutka esimerkiksi mittaa pesupallojen kapeimmasta 

kohdasta, näkee se pesupallojen etäisyydeksi suuremman arvon kuin paksuimmasta kohdasta 

mitattuna. Oletettiin, että kapeimpien kohtien etäisyys olisi ratkaiseva kulmaresoluutiota 

mitattaessa. Tästä eteenpäin pesupallojen etäisyydellä toisistaan viitataan pesupallojen 

kapeimpien kohtien etäisyyteen toisistaan. 

Haluttiin myös varmistua siitä, että tutkaohjelmisto näyttää pesupallot yhtenä kohteena, kun 

ne ovat yhdessä, ja kahtena, kun ne ovat selvästi erillään. Lisäksi säädettiin kuvassa 9 näkyviä 

Range Threshold -asetuksia, jotka määrittävät sen, kuinka voimakas vastaanotettu signaali 

tulkitaan kohteeksi. Tämä tehtiin siksi, ettei ohjelmiston xy-koordinaatistonäkymässä olisi 

liikaa pisteitä, mikä haittaisi pesupallojen pisteiden erottamista muista. Kun pesupallot olivat 

yhdessä, oli niiden etäisyys toisistaan 2 cm, ja ne näkyivät yhtenä kohteena. Pallojen etäisyyden 

ollessa 12 cm, näkyivät ne selvästi kahtena eri kohteena. 

 
Kuva 11. Pesupallot yhdessä. Oikealla tutkaohjelmiston xy-koordinaatistonäkymä, jossa 

pesupallot näkyvät yhtenä pisteenä. Oranssin nuolen osoittama piste vastaa pesupalloja. Muut 

pisteet ovat ympärillä olevia penkkejä ja pöytiä. Kuten aiemmin mainittu, xy-

koordinaatistonäkymä on peilikuva tutkan todellista näkymästä, eli tässä vasemmalla näkyvät 

pisteet ovat oikeasti oikealla ja toisin päin. 
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Kuva 12. Pesupallot 12 cm päässä toisistaan. Pallot näkyvät selvästi eri kohteina 

koordinaatistossa. 

 

Tutkaohjelmistossa oli xy-koordinaatistonäkymän lisäksi Range Profile -näkymä, josta näki 

käyränä eri etäisyyksiltä tulleiden signaalien voimakkuudet. 

 
Kuva 13. Range Profile -näkymä. Sinisellä vastaanotetun signaalin suhteellinen teho 

desibeleissä etäisyyden funktiona. Oranssit pisteet ovat havaittuja kohteita. 
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3.6 Kulmaresoluution mittaus 

Aluksi pesupallot laitettiin 4,4 cm etäisyydelle toisistaan. Huomattiin, että pesupallot näkyvät 

edelleen vain yhtenä kohteena. 

 
Kuva 14. Pesupallot 4,4 cm päässä toisistaan. Pallot näkyvät yhtenä kohteena. 

 

Tämän jälkeen palloja liikutettiin vähitellen kauemmas toisistaan, kunnes ne näkyivät 

koordinaatistonäkymässä kahtena eri pisteenä. Tämä etäisyys oli 4,9 cm. 

 
Kuva 15. Pesupallot 4,9 cm päässä toisistaan. Pesupallot näkyvät nyt selvästi eri pisteinä. 
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Tästä etäisyydestä saadaan laskettua tutkan kulmaresoluutio kaavalla 4: 

 

𝛩 = 2 ∗ tan−1 (
4,9 𝑐𝑚

2 ∗ 100 𝑐𝑚
) = 2,8069 … ° ≈ 2,8 °. 



 19 

4 POHDINTA 

Työn tavoitteena oli selvittää FMCW-tutkan kulmaresoluutio mittaamalla etäisyys, jolla kaksi 

identtistä kohdetta näkyvät erillisinä tutkaohjelmiston näkymässä. Tämän etäisyyden mitattiin 

olevan 4,9 cm, josta laskettiin tutkan kulmaresoluutioksi 2,8 astetta. 

Mittauksessa pesupallot olivat yhden metrin etäisyydellä tutkasta, mikä on lyhyt etäisyys 

verrattuna autotutkien suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Mitattu kulmaresoluutio vastaa 

kuitenkin pidemmänkin matkan kulmaresoluutiota, jos kauempana olevat kohteen ovat sen 

verran suurempia, että niiden muodostama avaruuskulma on sama kuin tässä mittauksessa. Jos 

pesupallot olisivat olleet esimerkiksi 20 metrin päässä, olisi mitattu kulmaresoluutio 

todennäköisesti ollut huonompi lisääntyneen kohinan vuoksi. 

Yksi mittauksen mahdollinen virhelähde oli pesupallojen muoto. Jos pesupallot olisivat 

olleet esimerkiksi kuutioita, olisivat niiden reunat olleet tasaisia, jolloin tutkan näkemästä 

kohteiden etäisyydestä ei olisi ollut epävarmuutta. Muita virhelähteitä saattoivat olla 

inhimilliset virheet, kuten pesupallojen välisen etäisyyden mittausvirheet. Ihannetilanteessa 

mitattavat kohteet olisivat olleet identtisiä kuutioita, ja niiden välisen etäisyyden muuttaminen 

ja mittaaminen olisi automatisoitu virheiden minimoimiseksi. 

Olisi ollut mieluista, jos tutkaohjelmiston asetusten muuttaminen olisi onnistunut. 

Kulmaresoluution lisäksi olisi myös ollut mielenkiintoista testata muitakin tutkan 

ominaisuuksia, kuten maksimimittausetäisyyttä, tai perehtyä tarkemmin tutkan 

nopeudenmittausominaisuuksiin. 
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5 YHTEENVETO 

Autoissa on nykyään lukuisia erilaisia tutkia, ja yleisin käytetty tutkatyyppi on FMCW-tutka, 

joka on muihin tutkatyyppeihin verrattuna halpa, käyttää vähemmän kaistaa, ja joka pystyy 

mittaamaan samaan aikaan sekä kohteen paikkaa että nopeutta. FMCW-tutka lähettää 

taajuusmoduloitua signaalia, jonka vaihetta verrataan kohteesta heijastuneen signaalin 

vaiheeseen. Tästä vaihe-erosta voidaan laskea kohteen etäisyys. Kohteen nopeuden 

mittaaminen taas perustuu Doppler-ilmiöön. 

Työssä käytettiin Mistral Solutions:in 77GHz mmWave Automotive RoM -tutkamoduulia, 

joka perustuu Texas Instruments AWR1843 ES2.0 -tutkasensoripiiriin. Tutkan taajuus, 77 

GHz, on nykyajan autotutkille yleinen taajuus leveiden kaistavaatimusten vuoksi. Tutkasta 

haluttiin mitata sen kulmaresoluutio. 

Mittauksessa käytettiin kohteina kahta pesupalloa, joiden etäisyyttä toisiinsa muutettiin, 

kunnes tutkaohjelmisto tunnisti ne eri kohteiksi. Tutkaohjelmiston kanssa oli hieman 

vaikeuksia, sillä se ei antanut muuttaa tutkan asetuksia. Mittauksen aluksi varmistettiin 

tutkaohjelmiston oikea toiminta laittamalla pesupallot ensin toisiinsa kiinni ja sitten kauas 

toisistaan, ja katsottiin, antaako ohjelmisto varmasti näissä tapauksissa odotetun tuloksen. 

Varsinaisessa mittauksessa pesupalloja liikutettiin koko ajan lähemmäs toisiaan, kunnes ne 

näkyivät tutkaohjelmistossa selvästi erillisinä kohteina. Etäisyydeksi saatiin mitattua 4,9 cm, ja 

tästä etäisyydestä laskettiin kulmaresoluution arvoksi 2,8 astetta. 

Mahdollisia virhelähteitä mittauksessa olivat pesupallojen epäideaalinen muoto ja 

inhimillinen virhe. Jos haluttaisiin mitata kulmaresoluutiota tarkemmin, pitäisi mittauksen 

kohteiden olla tasaisemman muotoisia, ja etäisyyden mittauksen olla automatisoitu virheiden 

minimoimiseksi. 
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