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Luotiaseilla tapahtuvaan ampumaharjoitteluun on käytössä monia erilaisia maalitauluja. Pe-

rinteisesti maalitauluna on toiminut puukehikkoon kiinnitetty pahvitaulu ja osumat on to-

dettu siihen jääneiden reikien perusteella. Nykymaailmassa kaikki kuitenkin sähköistyy ja 

niin käy myös maalitauluille. Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on selvittää kirjallisuus-

tutkimuksen sekä kokeellisen tutkimuksen avulla metallisen luotiaseille tarkoitetun osuman 

havaitsevan maalilaitteen käyttöön soveltuva anturointi. Kirjallisuustutkimuksen avulla sel-

vitetään antureilta vaadittavat ominaisuudet sekä valitaan kokeellista tutkimusta varten vaih-

toehdot anturoinnille. Kokeellinen tutkimus suoritetaan kahdessa osassa, ensin laboratori-

ossa ja myöhemmin ampumaradalla tositilanteessa. Kokeellisen tutkimuksen tarkoituksena 

on vertailla valittujen antureiden ominaisuuksia ja valita niistä käyttötarkoitukseen soveltu-

vin. Kokeellista tutkimusta varten kehitettiin kaksi eri mittausjärjestelyä, joiden todettiin so-

veltuvan hyvin antureiden vertailemiseen. Kokeellisessa tutkimuksessa selvitettiin kolmen 

piezosähköisen PVDF- eli polyvinyylideenifluoridi-anturin sekä kahden erilaisen akustisen 

anturin soveltuvuus maalilaitteen käyttöön. Tutkimuksen perusteella todettiin PVDF-antu-

reiden olevan soveltuvia maalilaitteen anturointiin. Akustiset anturit eivät testatulla tavalla 

täyttäneet anturoinnille asetettuja vaatimuksia. 
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Examiner: Associate professor Mikko Kuisma 

 

 

Many kinds of targets are used in the shooting training with rifles. Traditionally there has 

been a cardboard placed on a wooden frame and the hits have been detected by the holes in 

the cardboard. Today everything is going to be electrified and so is happening to shooting 

targets. In this bachelor thesis a proper sensoring of the metal target for bullet hit detecting 

is investigated. The research is done by literary and experimental research. Literary research 

is made to investigate the needed features of the sensors and to choose sensor options for the 

experimental research. Experimental research is done in two parts, first in laboratory and 

then on the shooting range. Two different measuring setups were created and their suitability 

for comparing the sensors were proofed. The features of the chosen sensors are compared 

and the best alternative is chosen. In experimental research three piezoelectric PVDF-      

(polyvinylidene fluoride) sensors and two different acoustic sensors and their feasibility are 

investigated. As a result PVDF-sensors are stated to be applicable to the metal target for 

bullet hit detecting. Acoustic sensors did not passed the requirements stated for the sensors 

as they were examined. 
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KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET 

 

cal.  kaliiperi, aseen luodin koon mitta 

DC  direct current, tasasähkö 

FMJ  full metal jacket, kokovaippainen harjoitusluoti 

GRSTS Gemini Reactive Steel Target System 

PVDF  polyvinyylideenifluoridi, muovimateriaali 

Rem  Remington, kiväärinpatruunan tyyppimerkintä 

Win  Winchester, kiväärinpatruunan tyyppimerkintä 
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m  massa 
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1. JOHDANTO 

1.1 Tausta 

Ampumaurheilussa sekä ampumaharjoittelussa on käytössä monenlaisia maalilaitteita. Maa-

litauluun osuneen luodin vaikutukset on perinteisesti havaittu silmämääräisesti pahviin jää-

neestä reiästä. Etenkin ilma-aseiden puolella kuvioihin on kuitenkin tulossa myös laitteet, 

joissa luodin osumakohta määritetään elektroniikan avulla. Elektronisia ammuntalaitteita, 

joiden ammunnassa käytetään oikeita luotiaseita tarjoavat kaupallisesti esimerkiksi SIUS ja 

Honestas, joista SIUS valmistaa pääasiassa kilpailutoimintaan tarkoitettuja laitteita. Elekt-

roniset maalilaitteet tarjoavat parhaimmillaan luotettavan ja turvallisen ammunnan analy-

soinnin. 

 

Elektroninen maalitaulu tai -laite tarvitsee toimiakseen jonkinlaisen anturin, joka havainnoi 

ympäristössä tapahtuvia muutoksia. Anturina voi toimia infrapunalaser tai mikrofoni, kuten 

SIUS AG:n laitteissa (kuva 1.1) (SIUS 2014) tai esimerkiksi tärähdykseen reagoiva anturi. 

Yksinkertaisimmillaan elektroniikan avulla voidaan havaita osuma kohteeseen, kuten teräk-

siseen maalitauluun. Elektroniikan avulla voidaan myös lisätä ampumaharjoittelun vaati-

vuutta ja monipuolisuutta esimerkiksi usean maalilaitteen yhteistoiminnan avulla. Esimerk-

kinä tällaisesta usean maalilaitteen yhteistoiminnasta on Honestasin luoma GRSTS (Gemini 

Reactive Steel Target System) -järjestelmä, jossa usean taulun kokonaisuuksia voidaan oh-

jata joko manuaalisesti tai automatiikan avulla (kuva 1.2). Varsinkin viranomaisille tai toi-

minnallisten ammuntalajien harrastajille useampi kohde tuo selkeän lisäarvon harjoitteluun. 

 

 

Kuva 1.1.  Havainnekuva SIUS AG:n Hybridscore maalilaitteesta, jossa osuman paikallistamiseksi 

 käytetään sekä infrapunalasereita että mikrofoneja. Mikrofonit havainnoivat osuman keilaamalla 

luodin aiheuttaman äänen, jonka jälkeen osuman sijaintimäärityksen tarkkuutta parannetaan infra-

punalaserien avulla. (SIUS 2014) 
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Kuva 1.2.  Honestas Oy:n valmistama GRSTS6-järjestelmä, jossa elektronisia maalilaitteita voidaan käyttää 

yhteistoimintaan ampumaharjoittelun monipuolistamiseksi. (Honestas 2010) 

1.2 Tutkimuksen tavoite 

Kandidaatintyön tavoitteena on kirjallisuustutkimuksen ja kokeellisen tutkimuksen avulla 

selvittää sopiva anturointiratkaisu luodin osuman havaitsemiseksi luotiaseille tarkoitettuun 

metalliseen maalilaitteeseen. Maalilaitteen tarkoituksena on tulevaisuudessa toimia yhdessä 

useamman samanlaisen maalilaitteen kanssa yhteistoiminnassa osana ampumaharjoittelua. 

Maalilaitteiden on myös tarkoitus olla yhteydessä toisiinsa, sekä ampujaan esimerkiksi ra-

dioyhteyden välityksellä ampuharjoittelun monipuolisuuden lisäämiseksi. Kaupallistetun 

tuotteen osana tulisi lisäksi olla laitteiston käyttöön sekä ammuntatapahtumien tallentami-

seen soveltuva ohjelmisto. Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on keskittyä luodin osu-

man havaitsemiseen tarkoitetun anturoinnin selvitystyöhön, joka toimii osana luotiaseille 

tarkoitetun maalilaitejärjestelmän kehitystyötä. Tästä syystä maalilaitteen lopullinen mekaa-

ninen rakenne sekä taulujen ja ampujan välinen yhteydenpito ja ohjelmisto jätetään jatkotut-

kimuksen tehtäväksi. 

 

Kirjallisuustutkimuksen tarkoituksena on selvittää erilaiset ratkaisuvaihtoehdot sovellus-

kohteen tarpeisiin, sekä eri anturointityyppien soveltuvuus nopeiden muutosten havaitsemi-

seen. Lisäksi selvitetään mitkä ominaisuudet kyseiseen käyttötarkoitukseen soveltuvalle an-

turille ovat tärkeitä. Tehtävän selvityksen perusteella valitaan muutama anturointivaihtoehto 

kokeellista tutkimusta varten. Kokeellisen tutkimuksen tavoitteena on kehittää helposti tois-
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tettava mittausjärjestely antureiden vertailemiseksi. Kokeellinen tutkimus suoritetaan kah-

dessa osassa, ensin laboratorio olosuhteissa ja myöhemmin kenttäkokeena ampumaradalla. 

Kokeellisen tutkimuksen tarkoituksena on vertailla valittuja antureita kirjallisuustutkimuk-

sessa selvitettyjen ominaisuuksien osalta ja sen perusteella selvittää ovatko valitut anturit 

käyttötarkoitukseen soveltuvia. 
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2. ELEKTRONINEN MAALILAITE 

2.1 Maalilaitteelle asetetut vaatimukset 

Elektronisen maalilaitteen ajatus oli lähtöisin ampumaurheilun harrastajilta, joilla oli tarve 

maalilaitteelle, joka pystyisi havaitsemaan usean nopeasti ammutun laukauksen vaikutukset 

mahdollisimman luotettavasti. Tällä hetkellä esimerkiksi practical-ammunnan harjoittelussa 

sekä kilpailuissa käytetään yhtenä taulumuotona teräslevyä, johon osumat todetaan levyn 

kaatumisen tai levystä kuuluvan äänen perusteella. Tällöin harjoittelutilanteessa taulu pitää 

jokaisen osuman jälkeen nostaa takaisin pystyyn tai pahimmassa tapauksessa taulusta kuu-

luva ääni jää kokonaan kuulematta. Elektronisen maalitaulun etuna olisi juuri se, että siihen 

pystyisi ampumaan usean nopean laukauksen ja erottamaan jokaisen osuman toisistaan luo-

tettavasti. 

 

Maalilaitteen anturoinnin selvitystyö aloitettiin asettamalla maalilaitteelle vaatimukset. 

Maalilaitteelle asetetut vaatimukset toimivat kirjallisuustutkimuksen pohjana, selvitettäessä 

sopivia vaihtoehtoja anturoinnille. Maalilaitteen yhdeksi vaatimukseksi asetettiin nopeus, 

jonka lähtökohdaksi asetettiin Suomen Puolustusvoimien käyttämän rynnäkkökivääri 

RK 62:n teoreettinen tulinopeus 700 laukausta minuutissa (Puolustusvoimat 2013). Yhden 

sekunnin aikana laukausten määrä on siten 11,7 kpl, jolloin laukausten välinen aika on noin 

86 millisekuntia. 86 ms on siis aika, jonka jälkeen maalitaulun tulee olla viimeistään valmis 

uuden laukauksen havaitsemiseen. Laukausten havainnoimiseen liittyen maalilaitteen antu-

roinnin tuottaman sähköisen signaalin tulisi olla helposti havainnoitavissa jopa ilman vah-

vistamista, mikä käytännössä tarkoittaa, että jännitesignaalin amplitudin tulee olla vähintään 

yhden voltin luokkaa. 

 

Ammunta toteutetaan pääasiassa ulkona, jolloin maalilaitteen tulisi olla säänkestävä, tarkoit-

taen lähinnä hyvää kosteuden ja lämpötilavaihteluiden kestoa. Lämpötilan osalta maalilait-

teen tulisi kestää lämpötilat -30 celsiusasteesta +50 celsiusasteeseen ja laitteen tulisi kestää 

myös vesisateen vaikutukset. Ulkona toimimiseen liittyy myös maalilaitteen liikuteltavuus 

ja helppo siirreltävyys, joka käytännössä tarkoittaa, että yksi ihminen voi siirtää maalilaitetta 

ja asettaa sen toimintakuntoon. 
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Elektronisesta laitteesta puhuttaessa on myös otettava huomioon laitteen vaatima mahdolli-

nen huolto. Huolloksi käsitetään tässä tapauksessa lähinnä rikkoutuneiden tai muutoin epä-

kuntoon joutuneiden osien, kuten antureiden tai johdinten vaihtaminen. Sen tulisi sujua vai-

vattomasti ja tarvittavien varaosien ollessa saatavilla sen tulisi onnistua myös kenttäolosuh-

teissa ampumaradalla. Maalilaitteen tulisi olla myös mekaanisesti kestävä ja luotien sekä 

niiden kimmokkeiden mahdollisuus aiheuttaa vauriota laitteistolle tulee minimoida, jotta 

maalilaitteen toimintaikä olisi mahdollisimman pitkä. 

2.2 Anturointi 

Anturointivaihtoehtoja pohdittaessa huomiota kiinnitettiin anturoinnin resonanssitaajuuteen, 

kaistanleveyteen ja kestävyyteen. Suminto on julkaisussaan (Suminto 1991) todennut, että 

suuria, jopa tuhannen g:n kiihtyvyyksiä mittaavien antureiden vaatimuksiin kuuluu vaimen-

tamattomuus, suuri kaistanleveys (DC – 10 kHz) sekä kovien iskujen ja kiihtyvyyksien kes-

täminen (kiihtyvyydet luokkaa 20 000 g) (Suminto 1991). Hyvin samanlaiset vaatimukset 

on esittänyt myös Xiaoli (2010) halkaisijaltaan 95 mm ammusten kiihtyvyyksiä tutkiessaan 

(Xiaoli 2010). Anturilla on Suminton mukaan oltava myös suuri resonanssitaajuus, jotta 

kiihtyvyyksiä pystytään mittaamaan lineaarisesti mahdollisimman suurella alueella (Su-

minto 1991). Maalitaulun tapauksessa absoluuttisen tarkat arvot eivät ole oleellisia, joten 

resonanssitaajuus ei ole maalilaitteen anturia valitessa merkittävin tekijä. Vaimentamatto-

muudella Suminto tarkoittaa, että anturin tulee pystyä reagoimaan hyvin erittäin nopeisiin 

nousuaikoihin sekä lyhyisiin ja voimakkaisiin iskuihin. Maalilaitteen toiminnan kannalta 

olisi kuitenkin tärkeää, että osuman aiheuttama värinä anturissa vaimenisi mahdollisimman 

nopeasti.  Tällöin uusi osuma pystyttäisiin havaitsemaan lyhemmän ajan sisällä. 

 

Tässä tapauksessa anturin kestävyydelle asetettiin ehto 20 000 g:n kiihtyvyyden kestämi-

sestä, mikä jopa moninkertaisella äänennopeudella liikkuvan luodin osumasta voi aiheutua. 

Jong ym ovat tutkimuksessaan (Jong ym 2012) todenneet, että pelkästään matkapuhelimen 

kokoisen esineen pudottaminen 1,2 metrin korkeudelta ja sen osuminen maahan aiheuttaa 

jopa 2000 g:n kiihtyvyyden. Vastaavasti Xiaoli on tutkimuksessaan mitannut jopa 25 000 

g:n kiihtyvyyden halkaisijaltaan 95 mm ammuksen osuessa teräsbetoniin (Xiaoli 2010). 

Suomen oloihin laitetta suunniteltaessa tulee myös ottaa huomioon sääolosuhteet. Talvella 

pakkasta voi olla kaksikymmentä astetta ja maalilaitteen anturoinnin tulisi toimia myös täl-

laisissa ääritilanteissa. 
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Selvitettäessä kaupallisesti saatavilla olevia edullisia, alle kymmenen euron hintaisia antu-

reita, ainoat saatavilla olevat anturit osoittautuivat piezosähköisiksi. Piezo-antureilla voidaan 

havainnoida kiihtyvyyttä, tärinää, iskuja sekä painetta. Antureiden toiminta perustuu anturi-

materiaalin mekaanisen muodonmuutoksen aiheuttamaan varaukseen tai jännitteeseen. 

Piezo-antureiden antamat jännitelukemat ovat kymmeniä voltteja, kovan iskun seurauksena 

jopa sata volttia. (Gabay 2011) Edellä mainittujen ominaisuuksien vuoksi piezosähköiset 

anturit vaikuttavat aiottuun käyttötarkoitukseen soveltuvilta. 

 

Tirri on kandidaatintyössään (Tirri 2011) aiemmin selvittänyt erilaisten piezo-antureiden 

ominaisuuksia. Tirri selvitti lisäksi kokeellisesti kahden erilaisen anturin käyttömahdolli-

suutta metallisen maalilaitteen anturoinnissa. Tirrin hyväksi havaitsemaa anturia ei kuiten-

kaan enää ole saatavilla, joten uuden anturin etsiminen oli välttämätöntä. Edullisten, muuta-

man euron hintaluokassa olevien kiihtyvyysantureiden saatavuus oli hyvin rajallinen ja siten 

testattaviksi antureiksi valikoitui kaksi melko samanlaista anturia. Molemmat ovat PVDF- 

eli polyvinyylideenifluoridi-filmejä. Polarisoitu PVDF on piezosähköiseltä ominaisuudel-

taan erittäin hyvä ja siksi se on hyvin yleinen piezosähköisten anturifilmien materiaalina, 

herkkyyden ja hyvän mekaanisen kestävyyden sekä korkeiden jännitteiden tuottokyvyn an-

siosta (MSI 2008; Kotian ym 2013). MSI:n piezosähköiset anturit LDT1-028K sekä Mini-

Sense 100 on esitetty kuvassa 2.1. 

 

PVDF-antureiden todettiin täyttävän anturoinnille asetetut ehdot kestävyydessä. Suomen 

olosuhteisiin anturit vaikuttivat myös sopivilta, sillä PVDF-antureiden käyttölämpötilan ker-

rotaan valmistajan mukaan olevan -40:stä jopa 100 celsiusasteeseen (MSI 2008). Niiden to-

dettiin myös olevan mekaanisen kestävyytensä puolesta olevan soveltuvia käyttötarkoituk-

seen.  

 

Testattavaksi anturiksi valikoitui myös ultraäänianturi sekä eräs kolmas PVDF-anturi. Ult-

raäänianturi on Multicompin valmistama MCUSD16P40B12RO ultraäänilähetin-vastaan-

otin. Kisatsky (2000) sekä Levanon (2001) ovat tutkimuksissaan todenneet, että akustisia 

antureita voidaan käyttää maalitaulusovelluksissa havaitsemaan ohi lentävä luoti. Metallisen 

maalitaulun tapauksessa akustisen anturin käyttöön kuitenkin liittyy haasteita yliäänisten 

luotien aiheuttaman lentoäänen vuoksi (Kisatsky 2000). Testattavaksi valikoitunut kolmas 

levymallinen anturi on Prowaven valmistama FS-2513P. Molemmat anturit olivat valmiiksi 
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saatavilla, joten mielenkiinnon vuoksi ne otettiin mittauksiin mukaan. Myös Multicompin 

ultraäänianturi ja Prowaven levyanturi on esitetty kuvassa 2.1. 

 

 

Kuva 2.1. Mittauksissa käytetyt anturit. Vasemmanpuolimmaisena ultraäänianturi, oikealla ylhäällä MSI:n 

LDT1-028K ja oikealla keskellä MiniSense 100. Oikealla alhaalla Prowave:n FS-2513P. Kaikki 

piezosähköiset anturit kuvan oikeassa laidassa ovat hyvin samanlaisia, levymäisiä antureita, jotka 

reagoivat levyn liikkeisiin ja muodonmuutoksiin. Ultraäänianturi taas poikkeaa rakenteeltaan täy-

sin muista. 
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3. LABORATORIO-OSIO 

Antureiden ominaisuuksien, jännitesignaalin amplitudin ja signaalin asettumisajan, vertaile-

miseksi kehitettiin mittausjärjestely, jossa lattiatasolla olevan maalitaulun päälle pudotettiin 

teräskuula vakiokorkeudelta. Pyöreän kappaleen ansiosta pudotustapahtuma pystyttiin pitä-

mään likimain identtisenä ja siten eri mittaustuloksista saatiin vertailukelpoisia. Maalitaulun 

materiaalina oli Ruukki Raex® 500 kulutusteräs ja anturit kiinnitettiin siihen neodyymi-

magneettien sekä sovellettujen lisätarvikkeiden avulla. Mittauksista analysoitiin antureiden 

ominaisuuksien lisäksi erilaisten kiinnitystapojen vaikutuksia mittaustuloksiin. Pudotuksen 

aikana antureiden ulostulot luettiin Agilent DSO-X 2024A oskilloskoopilla ja ne tallennet-

tiin tietokoneelle myöhempää tarkastelua varten. 

3.1 Laboratoriomittaukset 

Laboratoriomittauksissa teräskuula, halkaisijaltaan 17 mm ja massaltaan mk 21,70 g, pudo-

tettiin 0,70 metrin korkeudelta teräksiseen maalitauluun, joka oli kooltaan 150x150x12 mm 

(kuva 3.1). Laboratoriomittauksissa käytetyn kuulan liike-energia saadaan määritettyä kuu-

lan potentiaalienergiasta, kun ilmanvastus oletetaan mitättömäksi. Tällöin kuulan liike-ener-

gia sen osuessa tauluun on 

 

𝐸𝑘 = 𝑚𝑘𝑔ℎ ,  (3.1) 

 

missä g on maan putoamiskiihtyvyys ja h kuulan pudotuskorkeus. Yhtälön (3.1) mukaan 

laskettu kuulan liike-energia on 0,15 J. Taulukossa 3.1 esitetyt luotien liike-energiat on saatu 

Lapuan ilmoittamista tuotetiedoista (Lapua 2011). Kaliipereiksi taulukkoon on valittu am-

pumaratamittauksissa käytettävät kaliiperit. Kuulan sekä eri kaliiperien luotien liike-energiat 

on esitettynä taulukossa 3.1. 

 

Taulukko 3.1.  Laboratoriomittauksissa käytetyn kuulan liike-energia, sekä neljän eri kaliiperin luodin liike-

energiat piipunsuulta mitattuna. Taulukosta nähdään, että jo pienoiskiväärin luodin liike-ener-

gia on noin tuhatkertainen laboratoriomittauksissa käytetyn kuulan liike-energiaan. 

 Liike-energia [J] 

Kuula, 17 mm, 21,70 g 0,15 

Lapua X-act, .22cal; 2,59 g 139 

Lapua FMJ, 9x19; 8,00 g 410 

Lapua FMJ, .223 Rem; 3,60 g 1625 

Lapua FMJ, .308 Win; 8,00 g 3204 
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Anturit kiinnitettiin maalitauluun, joko yhdellä tai useammalla neodyymimagneetilla tai ta-

vallisella sähköteipillä. Magneetteja oli kaksi erilaista, toinen suurempi, kooltaan 20x10x5 

mm, jota käytettiin yksin sekä pienempi tarrapintainen magneetti, kooltaan 10x5x1 mm, joita 

käytettiin useita yhdessä. Kuvassa 3.1 on esitetty erän mittauksen antureiden kiinnitys maa-

litauluun. 

 

 

Kuva 3.1. Erään mittauskytkennän antureiden kiinnitys. Anturit pyrittiin kiinnittämään yhtä kauas taulun 

keskipisteestä, johon kuula tiputettiin. Tällöin kuulan aiheuttaman iskun etäisyys jokaiseen antu-

riin on likimain sama, jolloin antureiden ja eri kiinnitystapojen herkkyyttä reagoida iskuun voitiin 

vertailla luotettavasti. Laboratoriomittauksissa käytetyn taulun mitat olivat 150x150x12 mm. 

 

Mittaukset suoritettiin kolmella eri tavalla, levyn ollessa lattialla antureiden ollessa levyn 

päällä (kuten kuvassa 3.1.) ja levyn ollessa vaahtomuovipalojen päällä antureiden ollessa 

levyn päällä sekä levyn alla. Anturin käyttäytymistä tutkittiin tällä tavoin erilaisissa tilan-

teissa, jotta anturin ominaisuuksista saatiin kattava käsitys. Mittaustuloksista MATLAB® -

ohjelmistolla piirretyistä jännitekuvaajista luettiin jännitesignaalin amplitudi (V) sekä aset-

tumisaika (ms). Asettumisajaksi antureille määriteltiin aika iskusta siihen hetkeen, kunnes 

jännitesignaali laskee kymmenesosaan signaalin amplitudista. Laboratoriomittauksissa saa-

duista jännitekuvaajista luettujen jänniteamplitudien ja asettumisaikojen keskiarvot, minimit 

ja maksimit, sekä keskihajonnat on esitetty liitteessä 1. Taulukoiden tulokset ja otosmäärät 

N on esitetty antureiden vertailun helpottamiseksi graafisessa muodossa kuvissa 3.2 – 3.5. 
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Kuva 3.2.  Antureiden jänniteamplitudien keskiarvot sekä minimi- ja maksimiarvot maalitaulun ollessa lattiaa 

vasten. 

 

 

Kuva 3.3.  Antureiden asettumisaikojen keskiarvot sekä minimi- ja maksimiarvot maalitaulun ollessa lattiaa 

vasten. 

 

Lattiaa vasten olevan maalitaulun osalta voidaan antureiden toiminnan olevan halutun kal-

tainen kolmen levymäisen anturin osalta. Kaikkien antureiden jännitesignaalissa on selvä 

piikki, joka vaimenee nopeasti, selvästi alle tavoiteajan 86 ms. Myös mikrofonin asettumis-

aika täyttää sille asetetut vaatimukset, mutta sen jänniteamplitudi on hyvin pieni, vain noin 

260 millivolttia. 
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Kuva 3.4.  Antureiden jänniteamplitudien keskiarvot sekä minimi- ja maksimiarvot maalitaulun ollessa vaah-

tomuovin päällä lattialla. 

 

 

Kuva 3.5. Antureiden asettumisaikojen keskiarvot sekä minimi- ja maksimiarvot maalitaulun ollessa vaah-

tomuovin päällä lattialla. 

 

Kolmen levymäisen anturin osalta mittauksista voidaan esimerkkikäyrien ja yllä olevien ku-

vaajien pohjalta todeta, että antureiden käyttäytyminen kuulan osuessa on toivottu. Kuulan 

osumasta aiheutuu selkeä ja helposti havaittavissa oleva jännitepiikki myös vaahtomuovilla 

vaimennetun maalitaulun tapauksessa. Signaali myös vaimenee nopeasti, selvästi alle tavoi-

teajan 86 ms. Mikrofonin asettumisaika sen sijaan on jopa 135 ms, mikä ei täytä anturoinnille 

asetettuja ehtoja. Myös mikrofonin jänniteamplitudi jää hyvin vaatimattomaan noin 150 mil-

livolttiin. Laboratoriomittauksissa saatujen kolmen levymäisen anturin jännitekuvaajien esi-

merkkikäyrät on esitetty kuvissa 3.6 – 3.8. 
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Kuva 3.6.  LDT1-028K-anturin jänniteulostulo kuulan pudotuksen seurauksena. Anturi kiinnitettynä maali-

taulun päälle suurella magneetilla maalitaulun ollessa lattialla. Jänniteamplitudi kuvaajasta luet-

tuna 2,0 V ja asettumisaika 13 ms. 

 

 

Kuva 3.7.  FS-2513P-anturin jänniteulostulo kuulan pudotuksen seurauksena. Anturi kiinnitettynä maalitau-

lun päälle suurella magneetilla maalitaulun ollessa lattialla. Jänniteamplitudi kuvaajasta luettuna 

2,7 V ja asettumisaika 12 ms. 
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Kuva 3.8.  MiniSense-anturin jänniteulostulo kuulan pudotuksen seurauksena. Anturi kiinnitettynä maalitau-

lun alle suurella magneetilla maalitaulun ollessa vaahtomuovin päällä lattialla. Jänniteamplitudi 

kuvaajasta luettuna 3,1 V ja asettumisaika 8 ms. 

 

Kuvaajista saatiin selville, että anturin käyttäytyminen riippui huomattavasti sen kiinnitys-

tavasta. Magneeteilla tukevasti kiinnitetyt levymäiset anturit toimivat hyvin niin lattiaa vas-

ten olevassa kuin vaahtomuovilla vaimennetussa taulussa. Hankalan fyysisen muotonsa 

vuoksi koekytkentälevyn ja magneettien avulla tauluun kiinnitetyn MiniSensen (kuva 3.1 

oikea ylälaita) jänniteamplitudi sen sijaan laski selvästi ja asettumisaika kasvoi huomattavan 

suureksi väljän kiinnityksen johdosta (kuva 3.9). Tästä syystä antureiden ominaisuuksia hah-

mottavien graafisten esitysten pohjana toimivissa liitteen 1 taulukoissa L1 ja L2 on huomi-

oitu vain magneettikiinnitteisen MiniSensen mittaustulokset. 

 

 

Kuva 3.9.  MiniSense-anturin jänniteulostulo kuulan pudotuksen seurauksena. Anturi kiinnitettynä maalitau-

lun alle koekytkentälevyn ja magneetin avulla maalitaulun ollessa vaahtomuovin päällä. Jänni-

teamplitudi kuvaajasta luettuna 1,2 V, joka on edelliseen verrattuna selvästi pienempi (vrt. kuva 

3.2). Asettumisaika on myös kasvanut huomattavasti 65 millisekuntiin. 
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Kolmesta muusta täysin poikkeavan ultraäänianturin käyttäytyminen oli jännitesignaalin 

muodon perusteella hyvin samankaltainen kuin muilla antureilla (kuva 3.10), mutta sen jän-

niteamplitudi oli selvästi heikompi ja sillä oli taipumus vaahtomuovilla vaimennettuna jäädä 

värähtelemään pitkäksi aikaa (kuva 3.11). Ultraäänianturin käyttö osuman havaitsevan maa-

litaulun anturoinnissa voisi olla mahdollista jännitesignaalia vahvistamalla, mutta anturin 

signaalin vahvistaminen ei kuulunut tämän tutkimuksen piiriin. 

 

 

Kuva 3.10.  Ultraääni-anturin jänniteulostulo kuulan pudotuksen seurauksena. Anturi kiinnitettynä maalitau-

lun päälle koekytkentälevyn ja magneetin avulla maalitaulun ollessa lattiaa vasten. Jänniteampli-

tudi kuvaajasta luettuna vaatimaton 0,24 V ja asettumisaika 11 ms. 

 

 

Kuva 3.11. Ultraääni-anturin jänniteulostulo kuulan pudotuksen seurauksena. Anturi kiinnitettynä maali

 taulun päälle teipin avulla maalitaulun ollessa vaahtomuovin päällä lattialla. Jänniteamplitudi ku-

vaajasta luettuna vielä vaatimattomampi 0,11 V ja asettumisaika venynyt 135 millisekuntiin. 
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Mittausten perusteella voidaan todeta, että antureiden kiinnitykseen on varsinaista kenttä-

koetta varten kiinnitettävä erityistä huomiota ja saatava anturit tukevasti kiinni taulua vasten, 

anturin toiminnan sekä anturoinnin mekaanisen kestävyyden varmistamiseksi. Laboratorio-

mittausten perusteella voidaan myös sanoa, että taulun kiinnittäminen tukevasti tukiraken-

teisiin parantaa anturoinnin toimivuutta etenkin asettumisajan osalta. 

 

Laboratoriomittauksissa mitattiin myös kenttäkoetta varten valitun 4 metriä pitkän suojatun 

ja kierretyn parikaapelin vaikutukset antureiden antamaan jännitesignaaliin. Mittausten pe-

rusteella tehtiin havainto, että kaapelin vaikutuksesta signaalin amplitudi laski noin 0,2 V 

levyantureiden osalta. Lasku ei kuitenkaan ollut merkittävä, vaan anturin toiminta pysyi kaa-

pelin myötä edelleen toivottuna. Asettumisaikaan ei kaapelilla havaittu olevan selkeää vai-

kutusta. Ultraäänianturin osalta kaapeli kuitenkin aiheutti sen, että varsinainen kuulan osu-

masta aiheutuva impulssi hävisi taustakohinaan anturin matalan jänniteamplitudin takia. 

Tästä syystä todettiin ultraäänianturin olevan käyttökelvoton maalitaulusovelluksessa ja se 

jätettiin pois kenttäkokeen mittauksista. Siirtokaapelin mittauksissa havaittiin lisäksi, että 

suojatun parikaapelin suojavaippa on hyvä maadoittaa oskilloskooppiin häiriöiden minimoi-

miseksi. 

 

Kokonaisuudessaan laboratoriomittauksista voidaan todeta, että antureiden vertailemiseksi 

kehitetty mittausjärjestely oli toimiva ja mittauksista saadut tulokset olivat keskenään ver-

tailukelpoisia. Mittausjärjestely on myös annetun kuvauksen ja kuvien perusteella helposti 

toistettavissa. Antureiden osalta kaikki kolme levymäistä anturia vaikuttavat sopivan aiot-

tuun käyttötarkoitukseen. Ainoastaan ultraäänianturi jouduttiin hylkäämään varsinaisesta 

kenttäkokeesta liian matalan jänniteamplitudin ja liian pitkän asettumisajan johdosta. Lisäksi 

todettiin, että siirtokaapeliksi valittu parikaapeli on mittausten mukaan kelvollinen siirtä-

mään jännitesignaali suojassa oleville mittalaitteille.  
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4. AMPUMARATAKOE 

Antureiden ominaisuuksia testattiin myös kenttäkokeessa, jossa hieman eri tavalla muotoil-

tuun kulutusteräslevyyn ammuttiin käsiaseilla ampumaradalla. Ampumaratakoe suoritettiin 

Lappeenrannassa Muukon ampumaradan kivääriradalla, lämpötilan ollessa 0 °C tuntumassa. 

Mittauksiin otettiin mukaan kolme laboratoriomittauksissa ollutta levymäistä anturia, 

LDT1-028K, MiniSense 100 sekä FS-2513P -anturi. Lisäksi referenssiksi valittiin G.R.A.S. 

40 AN-mikrofoni, 26 AC Preamp-esivahvistimella varustettuna mittaamaan luodin osu-

masta, sekä lennosta aiheutuvaa ääntä akustisen anturoinnin soveltuvuuden selvittämiseksi. 

Mikrofoni sijoitettiin noin metrin päähän taulun taakse. Antureiden jännitesignaalit siirrettiin 

4 metriä pitkää suojattua ja kierrettyä parikaapelia pitkin suojassa olevalle mittalaitteelle, 

joka oli TiePie HS4 DIFF USB-oskilloskooppi yhdessä kannettavan tietokoneen kanssa 

(kuva 4.1). Maalitaulu, johon anturit kiinnitettiin, pultattiin kiinni vanerilevyyn, jotta maali-

taulu pysyisi pystyssä ammunnan aikana (kuva 4.2). Antureiden johdotusten suojaamiseksi 

ja vanerin paikallaan pitämiseksi kiinnitettiin toinen samanlainen teräslevy ylösalaisin osoit-

tamaan maata kohti (kuva 4.28). 

 

 

Kuva 4.1.  Mittauslaitteisto. Mittauslaitteisto sijoitettiin maalitauluun nähden takavasemmalle maahan kai-

vetun suojakäytävän pohjalle. Mittalaitteiden suojana oli lisäksi vanerinen suojalaatikko. Kuvan 

vasemmassa reunassa näkyvät kolme antureilta tulevaa vaaleata piuhaa, jotka on yhdistetty koak-

siaalikaapeleihin pienen piirilevyn ja liittimien avulla. Kannettavan tietokoneen alta näkyy myös 

osa nelikanavaisesta USB-oskilloskoopista. 
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Aseina mittauksissa käytettiin .22 kaliiperin pienoiskivääriä, 9 mm pistoolia sekä kaliiperien 

.223 ja .308 kivääreitä. Jokaisella aseella ammuttiin maalitauluun useita osumia 75 metrin 

etäisyydeltä ja osumien aiheuttamat jännitesignaalit tallennettiin tietokoneelle myöhempää 

tarkastelua varten. 75 metrin etäisyys valittiin ampumaradan asettamien vaatimusten mukai-

sesti, sen ollessa lyhin etäisyys mittalaitteiden suojaan saamiseksi. Pienoiskiväärin ja kahden 

kiväärin osalta maalitauluun osuminen 75 metrin matkalta oli helppoa, mutta 9 mm kaliipe-

risella pistoolilla riittävän osumamäärän saamiseksi jouduttiin ampumaan kymmeniä lau-

kauksia. 

 

 

Kuva 4.2.  Maalitaulu ja antureiden johdotus maalitaulun takana suojassa luodeilta. Maalitaulu on kiinnitet-

tynä 50x50x120 mm teräsputkeen kahdella pultilla ja teräsputki neljällä pultilla kiinni vanerile-

vyssä. Maalitaulun kiinnityksen osalta huomattiin mittausten lopussa, että maalitaulun kiinnitys 

oli löystynyt, joten siihen on tulevaisuudessa kiinnitettävä erityistä huomiota. Kuvan vasemmassa 

laidassa näkyvät myös mikrofoni sekä suojalaitteiden suojaamiseen käytetty maahan kaivettu suo-

jakäytävä. 
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Kuva 4.3. Antureiden kiinnitys maalitaulun tukirakenteeseen. Luodin osuman vaikutuksen todettiin siirtyvän 

 maalitaulusta teräsputkeen, joten kiinnityksen helpottamiseksi anturit kiinnitettiin teräsputkeen. 

Anturit on painettu piirilevyn ja ruuvien avulla putkea vasten. Myös antureiden kiinnityksen osalta 

havaittiin löystymistä mittausten lopussa, joten myös siihen on kiinnitettävä jatkossa huomiota. 

Kuvassa näkyvät myös maalitaulun ja vanerin kiinnittämiseksi käytetyt pultit, sekä luodin sirpa-

leiden aiheuttama kuluma vanerin etureunassa. 

 

Ampumaratamittauksissa tallennetuista jännitekäyristä vertailtiin laboratoriomittauksen ta-

paan antureiden jänniteamplitudien suuruutta sekä asettumisaikaa. Jännitekäyristä luetut ja 

niistä lasketut mittaustulokset ovat taulukoituna liitteessä 2. Seuraavassa on käsitelty 

asekohtaisesti ampumaratamittauksissa saatuja tuloksia. 

4.1 Pienoiskivääri cal .22 

Ampumaratamittaukset aloitettiin pienoiskiväärillä, sillä sen luodilla on selvästi pienin 

liike-energia. Tällä tavoin varmistettiin maalitaulun kestävyyden säilyminen mahdollisim-

man pitkään ja samalla mittausten onnistuminen. Pienoiskiväärillä ammuttiin tauluun kaik-

kiaan 21 laukausta, joista jännitesignaalit saatiin tallennettua. Mikrofonin osalta tallennettiin 

4 mittaustulosta. Pienoiskiväärin luodin keskimääräisen lähtönopeuden mitattiin olevan 319 

m/s. Kuvassa 4.4 on esitetty graafisesti antureiden jännitesignaalien keskiarvojen itseisarvot 

sekä minimi- ja maksimiarvot ja kuvassa 4.5 antureiden asettumisaikojen keskiarvot sekä 

minimi- ja maksimiarvot. 
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Kuva 4.4.  Antureiden jänniteamplitudien keskiarvojen itseisarvot sekä minimi- ja maksimiarvot .22 kaliipe-

risen pienoiskiväärin luodin osuman johdosta. 

 

 
Kuva 4.5.  Antureiden asettumisaikojen keskiarvot sekä minimi- ja maksimiarvot .22 kaliiperisen pienoiski-

väärin luodin osuman johdosta. 

 

Yllä olevista kuvista voidaan havaita, että FS-2513P ja MiniSense -antureiden jänniteampli-

tudit ovat samansuuruiset, reilun voltin luokkaa. MiniSensen kohdalla hajonta on kuitenkin 

hieman suurempi. LDT1-028K sekä mikrofoni erottuvat kahdesta edellä mainitusta selvästi 

jänniteamplitudin suhteen. LDT1-028K:n jänniteamplitudi on selvästi joukon suurin, keski-

määrin yli 3 V. Mikrofonin jänniteamplitudi jäi hyvin vaatimattomaksi, keskimäärin noin 10 

millivolttiin, eikä se siten yksinään sovellu testatulla tavalla luodin osuman havaitsemiseen 

pienoiskiväärin osalta. Kolmen levyanturin asettumisajat olivat hyvin lyhyitä, keskimäärin 

jopa alle 8 ms, maksimiarvojen yltäessä reiluun 11 millisekuntiin. Mikrofonin keskimääräi-

nen asettumisaika oli vajaa 17 ms ja selvästi joukon suurin. Kuvaajien perusteella voidaan 
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todeta, että kaikki kolme levyanturia olisivat soveltuvia osuman havaitsemiseen pienoiski-

vääriammuntaa varten. Antureiden jännitesignaalien esimerkkikäyrät on esitetty kuvissa 4.6 

– 4.9. Kuvista voidaan nähdä, että signaalimuoto on jokaisella anturilla hyvin samanlainen, 

hieman nollatason toiselle puolelle painottuva värähdyskäyrä. Signaalin painottumisen mää-

rää anturin asento, mikä selvitettiin laboratoriomittauksissa. Tästä johtuen joidenkin anturei-

den signaalit ovat painottuneet positiiviselle puolelle ja toisten negatiiviselle puolelle. Mik-

rofonin osalta on myös hyvä huomata signaalipiikin ajoittuminen keskimäärin 2,7 ms levy-

antureiden jälkeen, mikä johtuu äänen kulkeman matkan aiheuttamasta viiveestä.  

 

 

Kuva 4.6.  LDT1-028K anturin jännitesignaali erään pienoiskiväärin luodin osuman johdosta. Esimerkki-

käyrän jänniteamplitudi on 3,07 V ja asettumisaika 10 ms. 

 

 

Kuva 4.7.  FS-2513P anturin jännitesignaali erään pienoiskiväärin luodin osuman johdosta. Esimerkki-

käyrän jänniteamplitudi on -1,25 V ja asettumisaika 7 ms. 
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Kuva 4.8. MiniSense anturin jännitesignaali erään pienoiskiväärin luodin osuman johdosta. Esimerkki-

käyrän jänniteamplitudi on -1,78 V ja asettumisaika 6 ms. 

 

 

Kuva 4.9. Mikrofonin jännitesignaali erään pienoiskiväärin luodin osuman johdosta. Esimerkkikäyrän jän-

niteamplitudi on 0,009 V ja asettumisaika 17 ms. 

4.2 Pistooli, 9 mm 

Ampumaratamittauksia jatkettiin ampumalla kaliiperiltaan 9 mm pistoolilla. Maalitauluun 

osuminen tuotti vaikeuksia 75 metrin matkalta, mutta lopulta kasaan saatiin 10 tallennettua 

osumaa. Mikrofonin osalta kuitenkin jouduttiin tyytymään vain kolmeen tallennettuun lau-

kaukseen. Pistoolin luodin keskimääräiseksi lähtönopeudeksi mitattiin 344 m/s. Kuvissa 
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4.10 ja 4.11 on vastaava graafinen esitys kuin pienoiskiväärin kohdalla, jännitesignaalin 

amplitudin osalta kuvassa 4.10 ja asettumisaikojen osalta kuvassa 4.11. 

 

 

Kuva 4.10.  Antureiden jänniteamplitudien keskiarvojen itseisarvot sekä minimi- ja maksimiarvot 9 mm kalii-

perisen pistoolin luodin osuman johdosta. 

 

 
Kuva 4.11. Antureiden asettumisaikojen keskiarvot sekä minimi- ja maksimiarvot 9 mm kaliiperisen pistoolin 

luodin osuman johdosta. 

 

Luodin liike-energian kolminkertaistuminen (taulukko 3.1) kolminkertaisti myös antureiden 

LDT1-028K (3,3-kertainen) sekä FS-2513P (3,0-kertainen) jännitesignaalien keskimääräi-

sen amplitudin, kuten kuvasta 4.10 voidaan nähdä (vrt. kuva 4.4). Myös mikrofonin jännite-

signaalin amplitudi kolminkertaistui (2,9-kertainen), mutta MiniSensen osalta keskimääräi-

nen amplitudi kasvoi vain noin 2,5-kertaiseksi. LDT1-028K:n amplitudi oli jälleen suurin, 

keskimäärin noin 10 V. FS-2513P:n ja MiniSensen keskimääräiset amplitudit olivat edelleen 
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hyvin lähellä toisiaan, keskimäärin reilun kolmen voltin luokkaa. Asettumisajat levyantu-

reilla olivat edelleen hyvin pienet, keskimäärin alle 10 ms, LDT1-028K:n maksimiarvon ko-

hotessa kuitenkin kaksi kertaa hieman yli 20 millisekunnin. Mikrofonin jänniteamplitudi oli 

edelleen vaatimaton, keskimäärin noin 25 mV ja asettumisaika edelleen joukon suurin, kes-

kimäärin 19 ms. Pistoolin osalta voidaan todeta, että kaikki kolme levyanturia olisivat so-

veltuvia luodin osuman havaitsemiseen nopeasti. Mikrofonin tapauksessa jännitesignaalin 

amplitudi on yksin edelleen liian vaatimaton sovelluksen käyttöön, vaikka sen asettumisaika 

sopii annettujen rajojen sisälle. antureiden esimerkkikäyrät on esitetty kuvissa 4.12 – 4.15. 

Antureiden jännitekäyrät ovat käyrämuodoltaan hyvin samanlaisia kuin pienoiskiväärin ta-

pauksessa. 

 

 

Kuva 4.12. LDT1-028K anturin jännitesignaali erään pistoolin luodin osuman johdosta. Esimerkkikäyrän jän-

niteamplitudi on 8,94 V ja asettumisaika 11 ms. 
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Kuva 4.13. FS-2513P anturin jännitesignaali erään pistoolin luodin osuman johdosta. Esimerkkikäyrän jänni-

teamplitudi on -3,66 V ja asettumisaika 9 ms. 

 

 

Kuva 4.14. MiniSense anturin jännitesignaali erään pistoolin luodin osuman johdosta. Esimerkkikäyrän jän-

niteamplitudi on -3,48 V ja asettumisaika 6 ms. 
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Kuva 4.15. Mikrofonin jännitesignaali erään pistoolin luodin osuman johdosta. Esimerkkikäyrän jänni-

teamplitudi on 0,026 V ja asettumisaika 18 ms. 

4.3 Kivääri, cal .223 

.223 kaliiperin kiväärillä ammuttiin onnistuneesti 9 laukausta, joista kaikista saatiin jokai-

selle anturille jännitesignaalit tallennetuksi. Luodin keskimääräiseksi lähtönopeudeksi mi-

tattiin 954 m/s. Kuten pienoiskiväärin ja pistoolin tapauksessa, kuvissa 4.16 ja 4.17 on esi-

tettynä antureiden ominaisuudet graafisessa muodossa.  

 

 

Kuva 4.16.  Antureiden jänniteamplitudien keskiarvojen itseisarvot sekä minimi- ja maksimiarvot .223 kalii-

perisella kiväärillä ammuttaessa. 
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Kuva 4.17.  Antureiden asettumisaikojen keskiarvot sekä minimi- ja maksimiarvot .223 kaliiperisella kivää-

rillä ammuttaessa. 

 

Antureiden jänniteamplitudeja kuvaavasta kuvasta huomataan, etteivät levyantureiden kes-

kimääräiset amplitudit enää huomattavasti kasvaneet (vain noin 20 prosenttia) vaikka luodin 

liike-energia nelinkertaistui. LDT1-028K keskimääräinen jänniteamplitudi oli hieman alle 

13 V, FS-2513P 4,0 V ja MiniSense 3,8 V. Mikrofonin keskimääräinen amplitudi sen sijaan 

kasvoi yli viisinkertaiseksi ollen noin 130 millivolttia, pysyen silti vaatimattomana. Hajonta 

amplitudin suhteen oli suurinta suuren amplitudin omaavalla LDT1-028K -anturilla. Kivää-

rillä ammuttaessa antureiden asettumisaikoihin myös tuli hieman eroa. LDT1-028K:n aset-

tumisaika pysyi alle 10 millisekunnin, MiniSensen asettumisajan maksimiarvon noustessa 

yli 12 millisekuntiin ja FS-2513P:n noin 22 millisekuntiin. Mikrofonin asettumisajan kes-

kiarvo laski merkittävästi ollen noin 5 ms. Asettumisajan pieneneminen johtui reilusti kas-

vaneesta jänniteamplitudista, jolloin myös 10 prosentin jänniteraja alittui selvästi aiemmin.  

Kaliiperin .223 kiväärin osalta voidaan todeta, että levyanturit ovat edelleen soveltuvia osu-

man havaitsemiseen, mikrofonin jänniteamplitudin jäädessä edelleen liian vaatimattomaksi. 

Antureiden jännitesignaalien esimerkkikäyrät on esitetty kuvissa 4.18 – 4.21. Edellisiin ku-

vaajiin verrattuna alla olevat kuvaajat ovat hyvin samanlaisia, ainoastaan signaalin amplitudi 

on hieman kasvanut. 

 

0

5

10

15

20

25

30

LDT1-028K FS-2513P MiniSense Mikrofoni

A
se

tt
u

m
is

ai
ka

 [
m

s]



32 

 

 

 

Kuva 4.18. LDT1-028K jännitesignaali erään .223 kaliiperin kiväärin luodin osuman johdosta. Esimerkki-

käyrän jänniteamplitudi on 10,9 V ja asettumisaika 6 ms. 

 

 

Kuva 4.19. FS-2513P jännitesignaali erään .223 kaliiperin kiväärin luodin osuman johdosta. Esimerkkikäyrän 

jänniteamplitudi on -4,2 V ja asettumisaika 12 ms. 
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Kuva 4.20. MiniSense jännitesignaali erään .223 kaliiperin kiväärin luodin osuman johdosta. Esimerkkikäyrän 

jänniteamplitudi on -3,9 V ja asettumisaika 7 ms. 

 

 

Kuva 4.21. Mikrofonin jännitesignaali erään .223 kaliiperin kiväärin luodin osuman johdosta. Esimerkki-

käyrän jänniteamplitudi on -0,12 V ja asettumisaika 6 ms. 

4.4 Kivääri, cal .308 

Kaliiperin .308 kivääri säästettiin mittausten viimeiseksi sen omaavan erittäin suuren liike-

energian johdosta. Luodin suuren energian arveltiin aiheuttavan maalitaulun rakenteelle ja 

kiinnityksille vaurioita. Epäilykset toteutuivat ja mittausten lopuksi huomattiin, että maali-

taulun sekä antureiden kiinnitykset olivat löystyneet merkittävästi. Luodin keskimääräiseksi 
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lähtönopeudeksi mitattiin 801 m/s. Jokaiselle anturille kuitenkin saatiin 10 mittaustulosta, 

joiden perusteella alla olevat kuvat 4.22 ja 4.23 on tehty. 

 

 

Kuva 4.22.  Antureiden jänniteamplitudien keskiarvojen itseisarvot sekä minimi- ja maksimiarvot .308 kalii-

perisella kiväärillä ammuttaessa. 

 

 

Kuva 4.23.  Antureiden asettumisaikojen keskiarvot sekä minimi- ja maksimiarvot .308 kaliiperisen

 kiväärillä ammuttaessa. 

 

Yllä olevista kuvaajista voidaan havaita, että LDT1-028K keskimääräinen jänniteamplitudi 

on edelleen selvästi suurin, noin 17 V. FS-2513P keskimääräinen amplitudi kasvoi vajaaseen 

9 volttiin ja MiniSensen hieman yli 5 voltiin. Luodin liike-energia kaliiperin .223 kivääriin 

verrattuna kaksinkertaistui, mutta ainoastaan FS-2513P:n jänniteamplitudi kasvoi 2,1 -ker-

taiseksi. LDT1-028K:n sekä MiniSensen keskimääräiset amplitudit kasvoivat noin 30       

prosenttia. Mikrofonin keskimääräinen jänniteamplitudi pieneni hieman arvoon 125 mV. 
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Amplitudi on vaatimuksiin nähden edelleen liian pieni, jotta anturia pystyttäisiin käyttämään 

yksin ilman vahvistusta. LDT1-028K:n keskimääräinen asettumisaika oli pienin, alle 12 ms, 

myös hajonnan ollessa joukon pienin. MiniSensen asettumisajat olivat keskimäärin vain hie-

man LDT1-028K suurempia. FS-2513P keskimääräinen asettumisaika sen sijaan kasvoi 

huomattavasti keskimääräisen asettumisajan ollessa lähes 30 ms ja maksimiarvon kasvaessa 

yli 40 millisekuntiin. Asettumisaikojen ja amplitudien puolesta kaikki kolme ovat kuitenkin 

edelleen soveltuvia aiottuun käyttötarkoitukseen. Mikrofonin asettumisaika kasvoi myös, 

keskimääräisen asettumisajan ollessa 23 ms ja maksimiarvon yltäessä noin 34 millisekuntiin. 

Vaatimattomasta amplitudista johtuen mikrofoni ei edelleenkään ole vaatimusten mukainen. 

Antureiden jännitekäyrien esimerkit on esitetty kuvissa 4.24 – 4.27. Antureiden käyrämuo-

dot ovat edelleen pysyneet lähes muuttumattomina, pienen jälkivärinän lisääntyessä hieman. 

 

 

Kuva 4.24. LDT1-028K jännitesignaali erään .308 kaliiperin kiväärin luodin osuman johdosta. Esimerkki-

käyrän jänniteamplitudi on 15,6 V ja asettumisaika 11 ms. 
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Kuva 4.25. FS-2513P jännitesignaali erään .308 kaliiperin kiväärin luodin osuman johdosta. Esimerkkikäyrän 

jänniteamplitudi on 10,0 V ja asettumisaika 12 ms. 

 

 

Kuva 4.26. MiniSense jännitesignaali erään .308 kaliiperin kiväärin luodin osuman johdosta. Esimerkkikäyrän 

jänniteamplitudi on 5,9 V ja asettumisaika 15 ms. 
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Kuva 4.27. Mikrofonin jännitesignaali erään .308 kaliiperin kiväärin luodin osuman johdosta. Esimerkki-

käyrän jänniteamplitudi on -0,12 V ja asettumisaika 20 ms. 

 

Ampumaratamittaukset saatiin vietyä onnistuneesti läpi neljän eri kaliiperisen aseen turvin. 

Mittauksissa huomattiin maalitaulun rakenteen sekä antureiden kiinnityksen olevan olennai-

sessa osassa antureiden toiminnan kannalta. Pienoiskiväärin, pistoolin ja kaliiperin .223 ki-

väärin osalta muutamissa mittaustuloksissa oli suurta vaihtelua osittain löystyneiden maali-

taulun ja antureiden kiinnityksien johdosta. Tästä syystä osa mittaustuloksista jouduttiin hyl-

käämään ja se aiheutti myös amplitudien ja asettumisaikojen hajontojen kasvua. Antureiden 

löystynyt kiinnitys on mahdollisesti vaikuttanut myös muihin mittaustuloksiin, mutta antu-

reiden vertailtavuus tutkimuksen sisällä on kuitenkin mahdollista. Maalitaulun mekaaniseen 

kestävyyteen on jatkokehityksen yhteydessä kiinnitettävä erityistä huomiota. Maalitaulun 

rakenne oli kuitenkin toimiva ja se pysyi hyvin paikallaan lumihangessa. Maalitaulun mate-

riaalina Ruukin kulutusteräs osoittautui toimivaksi, eikä järeämmilläkään kaliipereilla tau-

luun jäänyt kuin pieniä painaumia (kuva 4.28). 

 



38 

 

 

 

Kuva 4.28.  Maalitaulu ampumaratamittausten päätyttyä. Luotien osumista jäi kulutusteräslevyyn vain pieniä 

painaumia, joten materiaalina se osoittautui olevan sovelias pitkäaikaiseen ammunnan harjoitte-

luun myös suurikaliiperisilla aseilla. Kuvasta näkyy hyvin myös maalitaulun eteen ylösalaisin kiin-

nitetty toinen maalitaulu johdinten suojaamista sekä maalitaulun paikallaan pitämistä varten. 

 

Mittausten perusteella ja taulukkoon 4.1. viitaten voidaan antureiden osalta todeta, että mit-

tauksissa käytetty mikrofoni ei yksin sovellu testatussa muodossa luodin osuman havaitse-

miseen matalan jännitteen vuoksi. Mikrofonin jännitesignaalin muoto on kuitenkin hyvin 

samanlainen kuin muilla antureilla, joten sen käyttö vahvistamalla signaalia olisi todennä-

köisesti mahdollista. Yliääniluodin lentoäänen aiheuttama heräte voisi kuitenkin aiheuttaa 

haasteita osuman ja lentoäänen erottamisessa. Kolmen levyanturin osalta voidaan todeta, että 

ne kaikki ovat mittausten mukaan soveltuvia tutkimuksessa käytetyn maalitaulun anturoin-

tiin. 

 

Taulukko 4.1. Mittaustulosten yhteenveto. Jokaiselle anturille on laskettu asekohtaisesti laskettujen itseis-

arvojen keskiarvojen keskiarvot jänniteamplitudille sekä asettumisajalle. Amplitudien ja 

asettumisaikojen minimi- ja maksimiarvot ovat koko ampumaratamittauksen minimit ja mak-

simit. 

 Jänniteamplitudi [V] Asettumisaika [ms] 

Anturi keskiarvo min max keskiarvo min max 

LDT1-028K 10,8 2,6 20,0 8,5 3,3 20,8 

FS-2513P 4,3 0,8 12,1 14,5 3,9 41,2 

MiniSense 3,3 0,8 8,0 8,6 4,6 21,2 

Mikrofoni 0,07 0,01 0,16 16,0 3,1 33,9 
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Taulukon oleellisimmat tiedot löytyvät jänniteamplitudin osalta minimi-sarakkeesta sekä 

asettumisajan osalta maksimi-sarakkeesta. Amplitudin osalta huomataan, että kolme ylintä 

levyanturia antavat myös pienikaliiperisella pienoiskiväärillä ammuttaessa riittävän, lähes 

yhden voltin suuruisen jännitesignaalin. Mikrofonin signaali jää hyvin paljon tätä pienem-

mäksi kaikissa tutkimuksen tilanteissa. Asettumisajan suhteen kaikki anturit läpäisevät an-

turoinnille asetetut vaatimukset tutkimuksen kaltaisessa maalitaulussa myös kiväärillä am-

muttaessa.  

 

Levyantureista LDT1-028K:n jänniteamplitudi on suurin kaikilla kaliipereilla ammuttaessa. 

Hyvän jänniteamplitudin ja kestävän mekaanisen rakenteen vuoksi LDT1-028K olisi hyvä 

valinta maalitaulun anturointiin. MiniSensen toiminta mittausten aikana muuttui kaikista vä-

hiten, joten tasaisen toimintansa vuoksi myös se olisi hyvä valinta anturointiin. MiniSensen 

ainoaksi heikkoudeksi voidaan lukea sen fyysinen muoto, joka vaatii kekseliään kiinnitysta-

van kehittämistä. Kaliiperin .308 kiväärin osalta FS-2513P asettumisaika kasvoi merkittä-

västi, joten sen käyttöä maalitaulun anturoinnissa tulisi vielä harkita esimerkiksi uusien mit-

tausten avulla. Myös muiden antureiden osalta suurempi otosmäärä kasvattaisi tulosten luo-

tettavuutta. 

4.5 Pohdinta 

Antureiden kiinnittämiseksi maalitauluun kehiteltiin menetelmä, jossa jouduttiin tekemään 

kompromisseja huomioimalla kaksi erilaista anturirakennetta. Tästä syystä toimivan ja luo-

tettavan maalitaulun anturoinnin kiinnityksen pohtiminen on yksi jatkokehityksen tehtävistä. 

Tässä tutkimuksessa ei myöskään pohdittu anturoinnin suojaamiseen tarkoitetun koteloinnin 

toteutusta, mikä on ensiarvoisen tärkeää ulkona toimivalle laitteelle. Maalitaulun mekaani-

nen rakenne jäi myös prototyyppi-asteelle ja mekaanisiin ratkaisuihin liittyen kohdattiin tut-

kimuksen aikana useita haasteita. Anturoinnin näkökulmasta erilaisten värähtelyiden mini-

mointi on tärkeää, joten maalitaulun ja sen telineen kiinnityksien on oltava mahdollisimman 

lujia ja pitäviä. Ammunnan aikana huomattiin löystymistä sekä maalitaulun, että antureiden 

kiinnityksissä, joten kiinni pysyvyyden varmistamiseksi erilaisten ruuvilukitteiden tai luk-

komuttereiden käyttö on luultavasti välttämätöntä. Suurikaliiperisen aseen luodin tauluun 

kohdistama voima asettaa myös maalitaulussa käytettäville materiaaleille tiukat vaatimukset 

kestävyyden ja lujuuden suhteen. 
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Maalilaitteen rakenteen ja muiden mekaanisten haasteiden lisäksi maalilaitteen havaitseman 

osuman muuttaminen ampujalle välitettävään muotoon on yksi jatkotutkimuksen kohteista. 

Ensimmäinen vaihe olisi muuttaa tässä tutkimuksessa tutkituilta antureilta tuleva jännitesig-

naali esimerkiksi digitaaliseksi signaaliksi. Digitaalisen signaalin avulla, signaalin arvon ol-

lessa joko 0 tai 1, voitaisiin osuma ilmaista ampujalle esimerkiksi osuman johdosta syttyvän 

lampun avulla. Tätä kehittyneempi maalilaite taas kommunikoisi langattoman lähiverkon 

avulla muiden samanlaisten maalitaulujen sekä ampujan kanssa, ja niiden toimintaa voisi 

ohjata ja ammuntasuoritukset tallentaa tätä varten kehitetyn tietokone- tai mobiilisovelluk-

sen avulla.  
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5. YHTEENVETO 

Tutkimuksessa selvitettiin kirjallisuustutkimuksen avulla metallisen maalitaulun vaatimuk-

siin soveltuvia anturointiratkaisuja. Kirjallisuustutkimuksen avulla antureiden tärkeimmiksi 

ominaisuuksiksi määriteltiin kyky reagoida nopeisiin muutoksiin sekä kovien iskujen sieto-

kyky. Antureille asetettiin myös vaatimukset riittävän suuren jännitteen tuottamisesta sekä 

anturin jännitesignaalin vaimentumisesta ennalta määritellyssä ajassa. Riittävän suuren jän-

nitteen määriteltiin olevan yhden voltin luokkaa ja aika jännitesignaalin vaimentumiseen 86 

millisekuntia. Kirjallisuustutkimuksen tuloksena jatkotutkimuksiin valittiin neljä eri anturia, 

kolme piezosähköistä PVDF-levyä sekä yksi akustinen ultraäänianturi. 

 

Tutkimuksen toisessa vaiheessa kirjallisuustutkimuksen avulla valituille antureille suoritet-

tiin mittaukset ensin laboratoriossa. Laboratoriomittauksissa vertailtiin antureiden ominai-

suuksia jänniteamplitudin ja asettumisajan näkökulmasta tarkoitusta varten kehitetyn mit-

tausjärjestelyn avulla. Mittaukset suoritettiin pudottamalla pyöreä teräskuula vakiokorkeu-

delta teräksestä valmistetun maalitaululevyn päälle, johon valitut anturit oli kiinnitetty 

neodyymimagneettien sekä muiden lisätarvikkeiden avulla. Kuulan osuman johdosta aiheu-

tuneet jännitesignaalit luettiin oskilloskoopilla ja tallennettiin tietokoneelle. Tietokoneille 

tallennettujen jännitekäyrien avulla analysoitiin antureiden käyttäytymistä. Piezosähköiset 

PVDF-levyt tuottivat kuulan osuman seurauksena suuruudeltaan usean voltin jännitesignaa-

lin, joka vaimentui selvästi niille asetettua tavoiteaikaa nopeammin. Laboratoriomittausten 

perusteella levyt olivat soveltuvia maalilaitteen osuman havaitsevaan anturointiin. Ultraää-

nianturin osalta todettiin sen olevan kykenemätön toimimaan yksin maalilaitteen anturoin-

nissa vaatimattoman, vain noin 250 millivoltin jännitesignaalin vuoksi. 

 

Kokeellisen osion toinen vaihe suoritettiin ampumaradalla, jota varten mitattiin antureilta 

tulevan jännitesignaalin siirtolinjaksi valitun suojatun ja kierretyn parikaapelin sopivuus sig-

naalin siirtämiseen. Mittausten perusteella parikaapeli aiheutti jännitesignaalin amplitudissa 

noin 200 millivoltin aleneman, mutta asettumisaikaan sillä ei todettu olevan vaikutusta. Le-

vyantureiden todettiin toimivan alenemasta huolimatta, mutta ultraäänianturin tuottaman 

signaalin todettiin häviävän parikaapelin johdosta taustakohinaan. Parikaapelin mittauksissa 

huomattiin lisäksi, että parikaapelin suojavaipan maadoittaminen oskilloskooppiin vähensi 

merkittävästi taustakohinan määrää. 
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Itse ampumarata-osuus suoritettiin Lappeenrannassa Muukon kivääriradalla. Ammunnassa 

käytetty maalitaulu kiinnitettiin ruuvien avulla vanerilevyyn sen liikkumisen estämiseksi. 

Anturit kiinnitettiin maalitauluun ruuvien ja muovilevyjen avulla puristamalla anturit maa-

litaulun runkoa vasten. Ammunnoissa käytettiin neljän eri kaliiperin aseita, pienoiskivääriä 

kaliiperiltaan .22, pistoolia kaliiperiltaan 9 mm sekä kivääreitä kaliipereissa .223 ja .308. 

Jokaisella aseella ammuttiin maalitauluun vähintään 10 laukausta 75 metrin etäisyydeltä ja 

luodin osumien aikaansaamat jännitesignaalit tallennettiin tietokoneelle. Ampumarata-

mittauksiin otettiin kolmen levyanturin lisäksi mukaan laboratoriomittauksissa käytetystä 

ultraäänimikrofonista poikkeava mikrofoni. Mikrofonin tarkoituksena oli tutkia akustisen 

anturoinnin soveltuvuutta luodin osumaäänen ja samalla myös lentoäänen mittauksessa. 

 

Ampumaradalla suoritettujen mittausten perusteella levyanturit osoittivat olevansa soveltu-

via toimimaan tutkimuksessa käytetyn maalilaitteen anturoinnissa. Kaikkien kolmen anturin 

jänniteamplitudit olivat pienitehoisimmalla pienoiskiväärillä ammuttaessa vajaan voltin 

luokkaa, yhdellä anturilla yli 2,5 volttia. Lisäksi asettumisajat sopivat selvästi niille asetetun 

86 millisekunnin rajan alle. Erään anturin suurin asettumisaika oli hieman yli 40 millisekun-

tia kahden muun anturin arvojen jäädessä noin 20 millisekuntiin. Mikrofonin osalta ampli-

tudit jäivät koko mittausten ajan vaatimattomiksi maksimiarvon ollessa vain 160 millivolttia. 

Asettumisaika on kuitenkin asetettujen vaatimusten mukainen, maksimiarvon ollessa noin 

34 millisekuntia, joten signaalia vahvistamalla myös mikrofonin käyttö maalitaulun antu-

roinnissa voi olla mahdollista. Ampumaratamittauksissa kohdattiin haasteita maalitaulun 

mekaanisiin ratkaisuihin liittyen, maalitaulun ja antureiden kiinnitysten löystyessä luodin 

osumien johdosta. Jatkokehityksen tehtävänä onkin ratkaista maalitaulun mekaaniseen ra-

kenteeseen liittyvät haasteet, niin kestävyyden kuin värähtelyjen minimoimisen osalta. 

 

Kokonaisuudessaan tutkimukselle asetetut tavoitteet saatiin täytettyä kolmen tutkitun antu-

rin läpäistäessä niille asetetut vaatimukset. Jatkokehityksen tehtäväksi jää ratkaista mekaa-

nisten ongelmien lisäksi antureilta tulevan signaalin muuttaminen ampujan havaitsemaan 

muotoon ja maalilaitteen kehittäminen langattomaan ja etäohjattavaan toimintaan. 

 

Kiitokset mielenkiintoisesta tutkimusaiheesta kandidaatintyön ohjaajalle tutkijaopettaja 

Mikko Kuismalle, ampumaradalla avustaneille kollegoille Niko Vesalaiselle ja Harri Mati-

kaiselle, avopuoliso Karoliina Tähtiselle sekä muille tutkimuksen teossa avustaneille henki-

löille. 
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Liite 1. Laboratoriomittausten mittaustulokset. 

 

Taulukko L1.  Laboratoriomittausten mittaustulokset lattiaa vasten olevan maalitaulun osalta. 

Taulu lattialla 

  Jänniteamplitudi [V] Asettumisaika [ms] 

Anturi 
kes-

kiarvo 
min max 

keski-

hajonta 

kes-

kiarvo 
min max 

keski-

hajonta 

LDT1-028K 1,8 1,4 2,3 0,3 15,3 11 18 2,3 

FS-2513P 2,5 1,7 4,1 0,7 15,7 12 24 4,3 

MiniSense 3,3 2,1 4,0 0,8 11,3 7 18 3,9 

Mikrofoni 0,26 0,23 0,33 0,05 12,8 11 18 2,9 

 

 

Taulukko L2. Laboratoriomittausten mittaustulokset vaahtomuovin päällä olevan maalitaulun osalta. 

Taulu vaahtomuovilla 

  Jänniteamplitudi [V] Asettumisaika [ms] 

Anturi keskiarvo min max 
keski-

hajonta 
keskiarvo min max 

keski-

hajonta 

LDT1-028K 2,0 1,4 2,6 0,4 20,9 14 36 6,3 

FS-2513P 3,9 1,7 7,7 2,1 24,8 13 32 5,0 

MiniSense 3,6 3,1 5,1 0,7 11,6 8 19 3,9 

Mikrofoni 0,15 0,11 0,17 0,02 70,6 25 135 48,3 

 

 

 

 



 

 

 

 

Liite 2. Ampumaratamittausten mittaustulokset. 
 

Taulukko L3. Ampumaradalla suoritettujen mittausten tulokset pienoiskiväärin osalta.  

.22 cal 

  Jänniteamplitudi [V] Asettumisaika [ms] 

Anturi keskiarvo min max 
keski-

hajonta 
keskiarvo min max 

keski-

hajonta 

LDT1-

028K 3,2 2,6 4,0 0,3 6,7 4 11 1,8 

FS-2513P -1,1 -1,6 -0,8 0,3 7,1 5 10 1,4 

MiniSense -1,3 -2,0 -0,8 0,3 6,5 5 11 1,4 

Mikrofoni 0,009 0,008 0,010 0,001 16,8 16 19 1,3 

 

Taulukko L4. Ampumaradalla suoritettujen mittausten tulokset 9 mm pistoolin osalta. 

9 mm 

  Jänniteamplitudi [V] Asettumisaika [ms] 

Anturi keskiarvo min max 
keski-

hajonta 
keskiarvo min max 

keski-

hajonta 

LDT1-

028K 10,4 7,0 15,8 3,7 9,8 4 21 6,7 

FS-2513P -3,4 -4,3 -2,4 0,6 9,0 4 16 4,1 

MiniSense -3,1 -4,0 -1,9 0,8 7,4 5 12 2,7 

Mikrofoni 0,03 0,02 0,03 0,004 19,5 18 21 1,3 

 

Taulukko L5. Ampumaradalla suoritettujen mittausten tulokset .223 kaliiperisen kiväärin osalta. 

.223 

  Jänniteamplitudi [V] Asettumisaika [ms] 

Anturi keskiarvo min max 
keski-

hajonta 
keskiarvo min max 

keski-

hajonta 

LDT1-

028K 12,8 9,6 15,8 1,9 5,8 3 8 1,7 

FS-2513P -4,0 -5,0 -3,2 0,7 13,3 6 21 5,4 

MiniSense -3,8 -4,0 -3,0 0,3 7,0 5 13 2,4 

Mikrofoni -0,13 -0,15 0,11 0,02 5,0 3 8 1,9 

 

 

 

 

(jatkuu) 



 

 

 

 

Liite 2. (jatkoa) 

 

Taulukko L6. Ampumaradalla suoritettujen mittausten tulokset .308 kaliiperisen kiväärin osalta. 

.308 

  Jänniteamplitudi [V] Asettumisaika [ms] 

Anturi keskiarvo min max 
keski-

hajonta 
keskiarvo min max 

keski-

hajonta 

LDT1-

028K 16,7 12,4 20,0 2,8 11,6 9 16 2,6 

FS-2513P 8,6 5,2 12,1 2,2 28,8 12 41 8,3 

MiniSense 5,2 3,7 8,0 1,3 13,5 9 21 3,9 

Mikrofoni -0,12 -0,16 -0,10 0,02 22,6 11 34 6,1 

 


