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Tutkan perusasioita
RADAR on lyhenne sa-
noista RAdio Detection And 
Ranging. Suomeksi se tarkoit-
taa radion avulla toteutettua 
havaitsemista ja etäisyyden 
määritystä.

Suomen kieleen varta vas-
ten luotu sana TUTKA ei sen 
sijaan sisällä fysikaalisen toi-
mintaperiaatteen määritystä. 
Kaupallisessa markkinakieles-
sä käytetään sekä radaria että 
tutkaa mitä ihmeellisimmissä 
käyttötarkoituksissa. 

Koska tutkalaitteiden käyt-
töliittymät usein ovat englan-
ninkielisiä, käytetään tutkan 
säädöistä usein myös niiden 
englanninkielisiä nimiä.

Miten pitkälle  
näkee?

Maapallo on pyöreä. Näin 
muodostuva tutkahorisontti 
asettaa pomminvarman rajan 
sille, miten kaukaa tutkalla voi 
edes yrittää nähdä maalin. Mi-
tä ylempänä antenni on, sitä 
pitempi on kantaman mahdol-
lisuus. Maalin korkeus lisää 
myös tätä periaatteellista kan-
tamaa. Tilanne on sama kuin 
merenkulkuopissa opetettu 
majakan valon näkyvyys. Ve-
netutka ei välttämättä kanta-
mansa puolesta näe edes tut-
kahorisonttiin saakka. Siihen 
ei myöskään ole tarvetta, sillä 
tapahtumat niin kaukana eivät 

voi olla kovin kiinnostavia ve-
neen merenkulun kannalta.

Kantamaan tarvitaan lisäksi 
tehoa ja muita ominaisuuksia. 
Teho kuitenkin kasvattaa kohi-
naa. Melko matalalle asennet-
tu venetutka ei hyödy suures-
ta tehosta eli maltti on valttia. 
Suuri tutkan teho ei ole ve-
neenomistajan merenkulku-
pätevyyden osoitin.

Keila
Tutka rakennetaan keilaamaan 
näkymää kapeassa, vaakata-
soisessa sektorissa. Mitä ka-
peampi keila on, sitä yksityis-
kohtaisemmin ja tarkemmin 
tutka erottaa lähekkäin olevia 
maaleja toisistaan. Kapeam-
pi keila edellyttää suurempaa 
antennia. Edullisissa venetut-
kissa hyväksytään sen vuoksi 

kovin epätarkkoja keilan leve-
yksiä – tyypillisesti 4–6 astetta. 
Suuren laivatutkan tarkkuus 
on sitä vastoin vain asteen 
luokkaa – ero käytössä on val-
tava.

Pystysuunnassa keila on 
korkea,  25–30 astetta. Tämä 
kompensoi veneen keinumi-
sen mutta ei tee eroa veden 
pinnalla kulkevan pikkuveneen 
ja ylhäällä lentävän lintupar-
ven välillä.

Sivukeilat
Tutkan säde suunnataan ka-
peaan keilaan. Teknisistä syis-
tä johtuen antenni lähettää 
samalla pieniä, vaimentunei-
ta tutkasäteitä myös muihin 
suuntiin. Kun ne ovat riittävän 
voimakkaita, näkyy vahvasta, 
yksittäisestä maalista lukuisia, 

Viime lehdessä testasimme venetutkia. Nyt perehdymme niiden    käyttöön, mahdollisuuksiin ja tutkasanastoon.

Opi käyttämään
  tutkaa! Tutka osaavissa käsissä on suureksi avuksi 

silloin, kun omat silmät eivät riitä katsomaan. 
Kuvassa Marinerit ry:n helatorstain eskaaderi 
ylittämässä Suomenlahtea.
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Viime lehdessä testasimme venetutkia. Nyt perehdymme niiden    käyttöön, mahdollisuuksiin ja tutkasanastoon.

helminauhanomaisia maaleja 
ympyrän muotoisella kehällä. 
Ilmiöstä pääsee eroon säätä-
mällä Gain-säätöä pienem-
mälle. Samalla saattaa jokin 
muu maali vaimentua näky-
mättömäksi. On parempi sää-
tää gainia edestakaisin koko-
naistilanteen hallitsemiseksi.

Monitie- 
eteneminen
Tutkasäde heijastuu lähes kai-
kista tutkalle otollisista pin-
noista. Myös meren pinta on 
tällainen. Osa antennin vas-
taanottamasta signaalista on 
saattanut kulkea “kimmokkee-
na” veden pinnasta, jolloin 
pulssin kulkema matka on hie-
man suurempi kuin ohjekirjan 
mukaisesti suoraan kulkeneel-
la säteellä. 

Se saattaa aiheuttaa tilan-
teen, jossa vastaanotettu, pi-
temmän matkan kulkeneen 
signaalin aallon vaihe on päin-
vastainen kuin suoraan kulke-
neen signaalin vaihe. Havaittu 
kokonaissignaali vaimenee ja 
saattaa jopa vaikeuttaa maalin 
havaitsemista. 

Aallon pituus
Aallon pituus on veneluokan 
tutkissa 2,5–3,75 cm ja taajuus 
8–12 GHz. Laivoissa ja meren-
kulun valvontatutkissa käyte-
tään lisäksi suurempia tutkia. 
Suuret tutkat näkevät pitem-
mälle, tunkeutuvat paremmin 
sateen ja lumen läpi. Pienem-
mät tutkat ovat paitsi kevy-
empiä ja edullisempia, myös 
tarkempia – ainakin periaat-
teessa.

Pulssin pituus
Lyhyessä pulssissa on vähem-
män energiaa kun pitkässä 
pulssissa. Se on kuitenkin tar-
kempi ja kehittää vähemmän 
häiriöitä. Tutka säätää pulssin 
pituuden valitun alueen mu-
kaiseksi. Edullisessa tutkassa 
pulssin on pitempi, jolloin tut-
kan tarkkuus on huonompi ja 
lähialueen katve on suurempi.

Pulssi- ja  
laajakaistatutka
Pulssitutka lähettää lyhyitä 
mutta paljon energiaa sisältä-
viä pulsseja ja jää odottamaan 
pulssin paluuta maalista. Pa-
luuajasta ja antennin suunnas-
ta tutka päättelee maalin etäi-
syyden ja suuntiman.

Laajakaistatutka lähettää 

taajuudeltaan nousevan lähet-
teen ja kuuntelee, millä taajuu-
della palaava signaali tulee. 
Siitä tutka päättelee maalin 
etäisyyden. 

Lähikatve
Lähialueelle syntyy lähikatve, 
jonka sisältä tutka ei näe mi-
tään. Tutka vuoroin lähettää 
ja kuuntelee. Kuuntelua ei voi 
aloittaa ennen kuin pulssi on 
lähtenyt. Mitä lyhyempi pulssi 
on, sitä nopeammin voidaan 
kuuntelu aloittaa ja sitä pie-
nempi on lähikatve.

Laajakaistatutkassa on eri 
antennit lähetykselle ja kuun-
telulle, joten tästä johtuvaa lä-
hikatvetta ei ole.

Pyörimisnopeus
Tutka-antenni pyörii jotta mit-
tauksia saataisiin tehtyä 360° 
näkökentässä. Radioaallon no-
peus ja pulssin toistotaajuus 
ovat niin suuret, että kuvasta 
tulee jatkuvan oloinen.

Tutkan pyörimisnopeus on 
tyypillisesti 24 rpm, mutta 
eräät tutkat käyttävät korke-
ampaa nopeutta, esimerkiksi 
48 rpm. Nopeus saattaa myös 
olla valittavissa tai asettuu au-
tomaattisesti.

Suuremmalla nopeudella 
kuva päivittyy nopeammin. 
Tästä on hyötyä nopeassa ve-
neessä, aallokossa tai nope-
asti liikkuvia maaleja seurat-
taessa.

Tutkan käyttö
Tutkan hyödylliseen käyttöön 
ei ole olemassa muuta tietä 
kuin kokemuksen kautta han-
kittu osaaminen. Huviveneili-
jä ei vähillä tuntimäärillään voi 
kerryttää kokemustaan ilman, 
että tutkaa käytetään aina kun 
veneellä ollaan liikkeellä. Pa-
himpia virheitä on käynnistää 
tutka ensimmäisiä kertoja vas-
ta silloin, kun sitä oikeasti tar-
vitaan.
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Käyttösäädöt
L Käyttösäädöillä tutka asetetaan kulloinkin 
haluttuun toimintotilaan ja säädetään tutka-
kuva parhaimmaksi. Eri tutkamerkeissä sää-
töjen nimitykset vaihtelevat jonkin verran 
vaikka kyse on samasta asiasta. Usein tutkan 
näyttämä saadaan käsisäädöillä automaat-
tisäätöä paremmaksi.

Vaikka tutkassa olisi näiden säätöjen auto-
maattisia toimintoja, ei käyttäjä voi onnistua 
tehtävässään ilman, että ymmärtää mistä on 
kysymys ja osaa tehdä tarvittavia käsisäätöjä.

Näytön säädöt
Näytön kirkkaus ja kontrasti tulee säätää ti-
lanteeseen sopiviksi. Värillisissä tutkissa voi-
daan myös muutamasta vaihtoehdosta valita 
käytettävät värit.

Yökäyttöä varten kuva voidaan kääntää ne-
gatiiviksi eli vaaleita maaleja tummalla poh-
jalla. Värillisissä tutkissa on erilliset yö- ja hä-
märäpaletit.

Alue (RANGE)
Tutkan käyttäjä voi valita kulloinkin tarpeelli-
sen näkyvyysalueen. Rangen toistuva vaih-
taminen on osa tutkan käyttäjän osaamista. 
Lähialueelle asetettuna nähdään veneen lä-
hiympäristössä olevat maalit suurella tark-
kuudella ja ennen kaikkea hyvin todennäköi-
sesti. Suuremmalla rangella saadaan kuva 
siitä, mihin tilanne on kehittymässä suurem-

Terminologia tutuksi

L Asennuksen jälkeen tut-
kan perusasetukset tulee 
säätää kohdilleen ohje-
kirjan mukaisesti. Säädöt 
saattavat, kokemuksen 
mukaan, siirtyä vuodesta 
toiseen, joten niiden tar-
kastus on hyvä tehdä vaik-
kapa kauden alussa.

Keulaviivan suunta-
us tarkoittaa keulaviivan 
säätämistä samaan suun-
taan veneen kanssa. Vas-
ta sitten tutkakuva vastaa 
suuntauksen suhteen si-
tä, mikä ikkunasta näkyy. 
Säätö tehdään avoimel-
la vesialueella, jossa on 
yksittäinen, selkeä maa-
li 1–2 mpk päässä. Alus 
suunnataan kohti maalia 
ja tutkan keulaviiva sää-
detään maaliin.

Tutkan virityksellä hae-
taan parasta mahdollis-
ta tutkakuvaa virittämäl-
lä elektroniikan taajuus 
lähettimen taajuuden 
kanssa tarkasti samaksi. 
Viritys voi myös olla au-
tomaattinen.

Pulssin ajoituksen säätö 
parantaa etäisyysmittauk-
sen tarkkuutta ja vaikuttaa 
lähikatveen suuruuteen.

Sektorin vaimennuksel-
la tutka voidaan asettaa 
olemaan lähettämättä va-
littuun sektoriin esimer-
kiksi sektorissa olevien 
ihmisten suojaamiseksi 
tutkasäteiltä. Vaimenne-
tusta sektorista tutka ei 
myöskään näe mitään.

Muut asetukset käsittä-
vät näyttölaitteen toimin-
taan liittyviä asetuksia ku-
ten värejä, mittayksiköitä, 
kellonaikaa ja liitettäviä li-
sälaitteita.

Perus-
asetukset

F Hienon tutkan voi pilata väärällä asennuksella. 
Tämä tutka näkee heikommin eteen 
koska valonheittimet sattuvat pahasti tielle.  

pien maalien suhteen, mutta pienempiä yksityis-
kohtia ja varsinkin lähialueen tapahtumia saattaa 
jäädä näkemättä.

Venetutkan pienin alue on tyypillisesti 1/4 tai 1/8 
mpk – laajakaistatutkalla 50 m. Suurin alue saattaa 
olla 16 mpk tai enemmän. Suurimmalla alueella on 
venetutkia vertailtaessa sama arvo kuin auton no-
peusmittarin suurimmalla nopeuslukemalla.

Yksittäisen maalin kuten merimerkin etsiminen 
saattaa edellyttää eri alueiden ja gainien yhdistel-
mien kokeilua. Samalla ei saa menettää tilanneta-
jua muilla etäisyyksillä olevien tapahtumien suh-
teen. Vain tutkakokemus antaa tähän valmiuksia.

Eräillä digitaalitutkilla voidaan samaan aikaan 
esittää vierekkäin kaksi tutkakuvaa, joilla on eri 
alue. Se on eduksi tilanteissa, joissa halutaan näh-
dä sekä lähelle että pitkälle.

Vahvistus (GAIN)
Tutkan käyttäjän perusosaaminen on taito säätää 
tutkan vahvistus siten, että aiheettomat ja ei-toivo-
tut signaalit poistuvat ruudulta ilman, että hyöty-
signaaleja jää näkymättä. Oikein säädettynä kuvan 
pohjalle jää aavistuksen verran kohinaa.

Sadevälke (RAIN CLUTTER) 
Sadepilvi saattaa näkyä tummana “lumisateen-
omaisena” alueena peittäen alleen kiinnostavia 
hyötysignaaleja. Sadevälkkeen poistolla välke sää-
detään vähemmäksi. Samalla heikkenevät muiden 
maalien kuvat ruudulla. Vaatii usein gainin uudel-
leen säädön.

Tyypillistä aaltovälkettä tutkaruudulla. 
Vaimentamalla saattaa osa hyötysignaaleista 
samalla kadota. Sadevälke näyttää samanlaisel-
ta, mutta sijoittuu sadepilven kohdalle eikä 
välttämättä vain veneen ympärille.

Jokaisella pulssitutkalla on lähikatve, 
jonka sisältä laite ei näe mitään. 
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Aaltovälke  
(SEA CLUTTER)
Tutkasignaali heijastuu 
myös aallon pinnasta eri-
tyisesti silloin, kun pinta 
on kohtisuorassa tutkasä-
teitä vastaan. Näkyy tiu-
hana täplämerenä veneen 
ympäristössä etenkin vas-
tatuulen suunnassa. Aal-
tovälkkeen poistolla vai-
kutusta pienennetään 
samoin seuraamuksin, 
kuin sadevälkkeen kohdal-
la. Vaatii usein gainin uu-
delleen säädön.

Tutkavälke  
(RADAR  
INTERFERENCE)
Toinen, samalla aallonpi-
tuudella lähettävä tutka 
aiheuttaa häiriötä tutkan 
näytöllä. Tutkavälkkeen 
poistolla tutka poistaa täl-
laisia häiriöitä. Samalla 
poistuu tutkamajakoiden 
ja vastaavien näkyminen 
ja hyötysignaalien voimak-
kuus vähenee hieman.

Etäisyysrenkaat 
(RINGS)
Tutkalle voidaan asettaa kiin-
teitä etäisyysrenkaita. Ren-
kaiden väli riippuu kulloinkin 
käytössä olevasta alueesta ja 
niiden jako on myös tutkakoh-
tainen. Renkaiden avulla on 
helppoa päätellä eri kohteiden 
etäisyys veneestä.

Keskipisteen siirto 
(OFF SET)
Perustilassa vene sijoittuu tut-
kakuvan keskelle. Koska eteen 
halutaan usein nähdä pitem-
mälle, voidaan “veneen paik-
kaa” siirtää ruudulla alem-
maksi tai eräissä tapauksissa 
vapaavalintaiseen paikkaan.

Maalin kulkujälki 
(TAIL)
Liikkuvista maaleista jää ruu-
dulle jälki, josta voidaan pää-
tellä liikkeen suunta. Hyvä toi-
minta edellyttää tutkakuvan 
vakauttamista suunta- ja paik-
ka-anturin avulla.

Etäisyyden nopeata arviointia varten ruudulle voidaan asettaa 
määrävälein olevat etäisyysrenkaat. Näiden väli riippuu 
valitusta tutkan alueesta. Oma paikkamme kuvassa on ruudun 
keskellä. Monessa tutkassa pistettä voi siirtää hieman alas-
päin jolloin eteen näkee enemmän. Ja onpa eräissä tutkissa 
mahdollista siirtää piste minne tahansa ruudulla. 

Maahantuoja: Oy KAHA Ab
www.kaha.fi puh 09-61568300

Varmat 
energiajärjestelmät
12V - 24V- 48V - 230V - 400V - 750V,

2-200kW sovelluksiin
12V - 24V- 48V - 230V - 400V - 750V,,

2-200kW sovelluksiin
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Työkaluja
L Tutkalla on mahdollisuus 
käyttää muutamia työkaluja. 
Näiden avulla tutkasta saa-
daan enemmän irti siihen ver-
rattuna, että tyydyttäisiin vain 
katsomaan näkymää ruudus-
sa. Ohessa yleisimpiä työka-
luja.

Elektroninen suuntima (EBL) 
asettaa suunnaltaan säädettä-
vän suuntimaviivan aluksesta. 

Voidaan mm. suuntia maaleja 
ja seurata muuttuuko suunti-
ma maaliin.

Aseteltava etäisyysrengas 
(VRM) asettaa säteeltään va-
littavan suuruisen renkaan 
ruudulle. Voidaan käyttää mm. 
etäisyyden mittaamiseen ja 
pienimmän sivuutusetäisyy-
den asettamiseen. 

Kursorilla voidaan ruudul-
la osoittaa kohteita. Samalla 
saadaan suuntima ja etäisyys 
kohteeseen. Kohteiden osoi-
tusta tarvitaan mm. myöhem-
min esitettyjen toimintojen yh-
teydessä. Kursoria tarvitaan 
nykyaikaisissa tutkissa myös 
ruudulla olevien valintojen te-
kemiseen.

ARPA ja MARPA
Tutka seuraa automaattises-
ti sille osoitettuja maaleja ja 
määrittää niiden liiketilaa aluk-
seen nähden. Toiminnolla saa-

Näyttö-
suunnat
L Ruudun suunta voidaan 
asettaa eri tavalla tarpees-
ta riippuen.

 
Suunta ylös (HEAD UP) 
on tavanomaisin perusti-
la. Tilanne näkyy ruudulla 
kuten “eteensä katsomal-
la”. Tämä on ainoa näyt-
tösuunta, joka ei edellytä 
suuntatietoa.

 
Kurssi ylös (COURSE UP) 
tarkoittaa sitä, että reitti-
pistenavigoinnissa tai au-
topilotilla legin suunta on 
ylöspäin. Vene saa mutki-
tella ruudulla ilman, että 
kuva sekoaa.

 
Pohjoinen ylös (NORTH 
UP) muuttaa ruudun kar-
tanomaiseksi siten, että 
keulaviiva osoittaa kuljet-
tuun suuntaan. Kuva on 
tällöin myös terävämpi ja 
rauhallisempi, sillä veneen 
mutkittelu ei häiritse. 

 
Tosiliike (TRUE MOTION) 
tilassa tutkakuva pysyy 
paikallaan, pohjoinen ylös 
ja vene liikkuu ruudul-
la kuten plotterilla. Reu-
nan lähestyessä omapis-
te “hyppää” taaksepäin. 
Tämä toiminto on kuvan 
kannalta selkein koska 
veneen liiketila aallokos-
sa vaikuttaa siihen vähi-
ten. Suuntatiedon lisäksi 
se edellyttää myös paik-
katietoa (gps).

Terminologia tutuksi

Tutkakuvan esittäminen kartan päällä vaatii korkeatasoista suunta- ja paikkatietoa. 
Pientutkassa kuvasta saattaa silti tulla sekava. Sea Cross on ratkaissut asian kahdella 
ikkunalla, missä toisessa on puhdas kartta. Toisessa on tutkakuva ja kartta, 
jossa esiintyy vain ne kiinteät asiat, joiden kuuluu näkyä tutkassa. 

F Kursorin avulla osoitetaan kohteita ruudulla. 
Tässä sillä on määritetty suuntima EBL ja etäisyys VRM 
ruudulla näkyvään maaliin. Tulos on luettavissa pienellä 
ilmoitusalueella ruudun alanurkassa. 

daan mm. ennuste siitä ollaan-
ko törmäyskurssilla.

ARPA on ammattialusten 
säännöt täyttävä järjestelmä 
ja MARPA (mini) huvialuksia 
varten karsittu versio. ARPA 
edellyttää toimiakseen tarkkaa 
ja vakaata suuntatietoa ja aal-
lokossa mutkittelematta kulke-
vaa venettä.

AIS on maalien seurantaan 
tarkoitettu toiminto. AIS maalit 
näkyvät ruudulla oikeilla pai-
koillaan edellyttäen, että tut-
kaan on kytketty gps ja hyvä-
laatuinen suuntatieto.

Hälytysalue  
(ALARM ZONE)
Asetettava alue, josta tulee 
äänihälytys, kun alueella ha-
vaitaan maali. On yleensä 
ympyrä, sektori tai ympyrä-
segmentin osa. Toimii kuten 
kaikuluotaimen matalan ve-
den hälytys.
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