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Tutkimuksessa tarkastellaan tutkasäteilyä absorboivia materiaaleja ja pohditaan niiden 

soveltuvuutta purjelentokoneeseen, jota käytettään sotilaalliseen tiedustelutarkoitukseen.  

Sopivan materiaalin valitsemiseksi on ymmärrettävä purjelentokoneen toimintaperiaate ja 

siitä johtuvat purjekoneen käyttömahdollisuudet ja rajoitukset. Purjelentokone lentää ilman 

moottoria nousevia ilmavirtauksia hyödyntäen. Se tekee koneesta lähes äänettömän, mutta 

rajoittaa lentotoiminnan vain hyvälle kesäsäälle. 

 

Häivetekniikka ja tutkat käyvät kilpajuoksua, jossa toisen kehitys pyrkii kiihdyttämään 

toista. Erilaisia tutkia pyritään häiritsemään ja hämäämään uusin keinoin etulyöntiaseman 

saavuttamiseksi taistelukentällä. Tutka ei ole ainoa havaintokeino. Myös moottoreista 

johtuva lämpö ja ääni, sekä radiolähetyksien signaalit voivat paljastaa taistelualueella 

liikkuvan lentokoneen viholliselle. Purjekoneelle nämä eivät kuitenkaan ole ongelmia, sillä 

se kykenee liikkumaan ilman moottoria ja siitä aiheutuvaa melua ja lämpöä. Myöskään 

radiolähettimen käyttö ei ole toiminnan kannalta välttämätöntä. 

 

Mahdollisia häivemateriaaleja on tarkasteltu ja verrattu niiden aikaansaaman vaimenemisen 

lisäksi myös niiden massan mukaan. Hyvä materiaali imee mahdollisimman paljon säteilyä 

laajalla taajuusalueella, mutta on myös kevyt. Purjekoneen lento-ominaisuuksien 

säilyttämiseksi massan lisäytymistä on vältettävä. 
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This study inspects radar absorbing materials and discusses their application on a sailplane 

designed to provide reconnaissance in military purposes. Selection of suitable material 

requires understanding of sailplanes operation as well as its possibilities and restrictions of 

use in different environments. Sailplane flies without an engine by using rising air to 

navigate. This makes the plane practically silent, but limits its use to clear summer weather. 

 

Development of radar absorbing materials and radars is a race where ones’ advancement 

accelerates the development of the other. Different ways to confuse or jam opponents radar 

are invented to gain the upper hand on the battlefield. Radar is not the only way to observe 

aircrafts as heat and noise from the engines as well as radar transmissions can give away the 

position to the enemy. Sailplane on the other hand does not have these problems as it can fly 

without an engine and it doesn’t need to use its radio to operate. 

 

Possible stealth materials were compared not only by their radar absorption, but also by their 

mass. Good material absorbs as much radar waves as possible on wide bandwidth, but is also 

light. In order to maintain flight characteristics of the plane excessive mass should be 

avoided.



4 

 

SISÄLLYSLUETTELO 

 

 

TIIVISTELMÄ 

ABSTRACT 

SISÄLLYSLUETTELO 

SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

1 JOHDANTO ................................................................................................................. 6 

2 TUTKIMUSMENETELMÄT .................................................................................... 7 

3 VAATIMUSPROFIILIN KOKOAMINEN PURJELENTOKONEEN 

HÄIVEMATERIAALIN VALITSEMISEKSI ................................................................. 8 

3.1 Purjelentokone ....................................................................................................... 8 

3.2 Purjekoneen soveltuvuus tiedusteluun ................................................................. 11 

4 HÄIVETEKNIIKKA ILMA-ALUKSESSA ............................................................ 13 

4.1 Vaatimukset purjelentokoneessa .......................................................................... 13 

5 TUTKAHÄIVYTTÄVIÄ MATERIAALEJA ......................................................... 14 

5.1 Hiilinanoputki komposiitit ................................................................................... 16 

5.1.1 Nanoputki polymeeri komposiitti ............................................................ 16 

5.1.2 Nikkelipinnoitettu hiilikuitu komposiitti ................................................. 18 

5.1.3 Nanoputki sinkkioksidi komposiitti ......................................................... 20 

5.1.4 Rauta/grafiitti nanokomposiitti ................................................................ 22 

5.2 Neopreenisekoitteet ............................................................................................. 24 

5.3 Materiaalien yhteenveto ....................................................................................... 25 

6 VAATIMUS JA OMINAISUUSPROFIILIEN YHTEENSOVITTAMINEN ..... 26 

6.1 Kirjallisuuskatsauksella löydettyjen koekappaleiden vertailu ............................. 26 

7 POHDINTA ................................................................................................................ 28 

7.1 Häiveteknologian näkökohtien vertailu ............................................................... 28 

7.2 Objektiivisuus ja luotettavuus .............................................................................. 29 

7.3 Tulosten arviointi ja uutuusarvo .......................................................................... 29 

7.4 Tutkimuksen johtopäätökset ................................................................................ 29 

7.5 Jatkokehitysmahdollisuudet ................................................................................. 29 

8 YHTEENVETO ......................................................................................................... 30 

LÄHTEET .......................................................................................................................... 31 



5 

 

SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

d  Resistiivisen kerroksen paksuus 

dL  Resistiivisen kerroksen paksuus salisbury kerroksessa 

dS  Väliaineen paksuus resistiivisessä kerroksessa 

f_res  Materiaalin resonanssitaajuus 

R_huippu  Taajuuden huippuarvo 

wt%  Massaprosentti 

 

CNT  Carbon NanoTube, Hiilinanoputki 

MWCNT  Multi Wall Carbon NanoTube, Moniseinäinen hiilinanoputki 

NiCF/NCF  Nickel-coated carbon fibers, Nikkeli pinnoitettu hiilikuitu 

PE  Polyeteeni 

PET  Poluetyleenitereftalaatti 

PP  Polypropeeni 

SCF  Short carbon fibre, Lyhyt hiilikuitu 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä tutkahäivyttävää materiaalia on mahdollista 

käyttää purjelentokoneessa pinnoitteena tai rakenteena. Mahdollisuuksia tarkastellaan 

erityisesti puolustusvälineteollisuudelle mahdollisesti kiinnostavasta näkökulmasta. 

Tutkalle vaikeasti havaittava kone mahdollistaa tiedustelun kiristyvän ulkopoliittisen 

tilanteen tai rajoitetusti kriisin tai sodan uhan aikana, pitäen vastapuolen tietämättömänä 

tiedustelun olemassaolosta. 

 

Aihe on rajattu käsittelemään vain koneessa käytettävää materiaaleja. Saatavilla olevan 

tiedon perusteella verrataan eri materiaalien ominaisuuksia. Vaatimuksina on 

mahdollisimman suuri tutkaheijasteen vaimentaminen eri tutkien käyttämillä taajuuksilla 

sekä materiaalin soveltuvuus purjelentokoneessa rakennus tai pinnoitusmateriaalina.  

 

Tutkimuksen ongelmia ovat tärkeimpien taajuuksien selvittäminen oikean materiaalin 

koostumuksen valitsemiseksi, aiheuttaako materiaali purjekoneeseen rakenteellisia 

ongelmia tai muuttaako se lentolaitteen aerodynaamisia ominaisuuksia tai kokonaismassaa 

ja painopistettä rikkoen purjekoneen tasapainon. Näiden vaikuttavien asioiden vuoksi voi 

olla, että koko koneen rakennetta ja valmistusta on pohdittava kokonaisvaltaisemmin. 

Perimmäinen kysymys tutkimuksessa on millainen materiaali täyttää sekä tarpeet tutkan 

häivyttämiseksi sekä on mahdollinen materiaali purjekoneen valmistuksessa. 

 

Tutkimuksen lähteinä on käytetty Lappeenrannan teknisen yliopiston tiedekirjaston käytössä 

olevia tietokantoja. Tutkimuksen tekijällä on kymmenen vuoden kokemus purjelentämisestä 

harrasteilmailijana. 
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2 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

 

Tämä tutkimus on kirjallisuustutkimus. Työssä hyödynnetään kirjallisia lähteitä, sekä 

muiden tutkijoiden tekemiä mittauksia, sekä analyysejä.  Tässä tutkimuksessa sovelletaan 

systemaattista materiaalinvalintaprosessissa kuvan 1 mukaisesti. 

 

 

Kuva 1. Tutkimuksessa käytetty systemaattinen materiaalinvalintaprosessi. 

 

Kuvan 1 mukaisten vaatimusprofiilien ja ominaisuusprofiilien yhteensovittaminen tehdään 

arvoanalyysiä käyttäen. Kriittisiksi havaituille materiaaliominaisuuksille annetaan 

painokertoimet ja kukin materiaaliominaisuus arvioidaan kouluarvosanoin niiden 

soveltuvuuden perusteella. Painokertoimien mukaan materiaaleille annetaan arvosanat 

mahdollistaen materiaalien vertailun. Käytetyt painokertoimet on esitetty taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Taulukko materiaalien ominaisuuksien painokertoimista. 

 Painokerroin 

Häiveominaisuudet 0.7 

Tiheys 0.2 

Valmistettavuus 0.1 

 

Tässä tutkimuksessa tarvittavat kirjallisuuslähteet on haettu Lappeenrannan teknisen 

yliopiston käytettävissä olevista tietokannoista kuten Elsevier ja IEEE, sekä 

kirjallisuuslähteistä. Lähteet ovat pääsääntöisesti vuodelta 2007 tai uudempia. 

 

 

 

3 VAATIMUSPROFIILIN KOKOAMINEN PURJELENTOKONEEN 

HÄIVEMATERIAALIN VALITSEMISEKSI 

 

 

Tässä luvussa kootaan vaatimusprofiili purjelentokoneen häivemateriaalin valitsemiseksi. 

Vaatimusprofiilin kokoaminen edellyttää purjelentoon liittyvien näkökohtien ja 

purjelentokoneen rakenteen yksityiskohtien tuntemista. Vaatimusprofiili kootaan 

systemaattisen materiaalinvalintaprosessin mukaisesti. 

 

Purjelentokone on ilma-alus, joka kykenee liikkumaan nousevia ilmavirtoja hyödyntäen 

ilman moottoria. Auringon lämmittäessä maastoa syntyy ympäristöä lämpimämpiä kohtia, 

joiden yllä oleva ilmamassa lähtee kohoamaan ympäröivään viileämpään ilmaan nähden. 

Tätä nousevaa ilmamassaa kutsutaan termiikiksi. Jos tämä termiikki nousee nopeammin 

kuin kone vajoaa, saa kone lisää korkeutta maahan nähden. Myös vuoristoissa vuoren rinteen 

mukaisesti ylöspäin kääntyvä rinnetuuli voi nostaa purjelentokonetta. Rinnetuulen 

syntyminen ei ole yhtä riippuvainen vuodenajasta ja säästä kuin termiikki, mutta Etelä-

Suomen tasaisessa maastossa ei sitä myöskään synny. (Keskinen & Koponen 2007, s. 5.) 

 

3.1  Purjelentokone 

Purjelentokoneen ulkomuodon määrittää sen vaatimat ominaisuudet, minkä vuoksi varsinkin 

kokemattomalle tarkastelijalle erityyppisten purjelentokoneiden erottaminen toisistaan on 

hyvin vaikeaa. Koneessa on hoikka runko, nykyään yleensä T-mallinen peräsin ja siihen 
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nähden huomattavan pitkät siivet. Valmistusmateriaalina on nykyään pääsääntöisesti 

hiilikuitu (Keskinen & Koponen 2007, s.13.). Koneet jaetaan eri luokkiin siipien pituuksien 

ja ominaisuuksien mukaan. Vakioluokan koneessa siipien kärkiväli on 15m, mutta 

esimerkiksi kuten kuvassa 2 oleva tyypillinen avoimenluokan purjelentokoneen kärkiväli on 

26,5m (Münch 2017).  

 

 

Kuva 2. Tyypillinen kaksipaikkainen avoimenluokan purjelentokone (Münch 2015). 

 

Purjelentokone voi nousta ilmaan kolmella lähtötavalla: vinssillä, lentokoneella hinaten, tai 

omalla moottorilla, jolloin kyseessä on itsestarttaava purjelentokone.  Koska moottori ei 

kuulu koneen vakiovarusteisiin, ei maastoon laskeutuminen ole epänormaalia. Tämän 

vuoksi purjelentokoneen siivet ja peräsin ovat irrotettavia ja konetta voidaan siirtää 

henkilöauton peräkärryssä. Koneiden lisävarusteena voi kuitenkin olla niin kutsuttu 

kotiinpaluumoottori. Se ei ole riittävän tehokas, jotta kone voisi nousta ilmaan sen avulla, 

mutta se kykenee ylläpitämään lentokorkeutta. (Keskinen & Koponen 2007, s. 35-38.) 

 

Vintturihinaus on nopein keino saada kone lentokorkeuteen. Vinttauksessa kone saa noin 

minuutissa lentokentän pituudesta riippuen useita satoja metrejä korkeutta, pidemmän 

kiitotien ja hinauslangan mahdollistaessa korkeamman nousun. Lentokentän toisessa päässä 
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oleva vinssi vetää starttaavan koneen ilmaan kentän poikki vedetyllä hinauslangalla. 

Vintturin käyttäjän ei tarvitse itse olla lentäjä, vaan tottumus vinssin käyttöön riittää. 

Kuvassa 3 nähdään, kuinka vintturihinauksesta starttaava kone nousee heti lähtökiidon 

jälkeen jyrkästi taivaalle.  

 

 

Kuva 3. Vinssillä starttaava purjelentokone (Thomason 2013). 

 

Lentokonehinaus on helpommin havaittava ja hitaampi lähtötapa, joka tarvitsee myös toisen 

pätevän lentäjän koneen hinaamiseen. Lentokonehinauksen etuna on mahdollisuus hinata 

kone käytännössä mihin tahansa. Tämä on etuna pitkillä siirtymillä, jolloin purjekone 

voidaan viedä lähemmäs toiminta-aluetta ja niin korkealle kuin on tarpeellista.  

 

Itsestarttaavat purjelentokoneet nostavat moottorin käyttöasentoon rungon sisältä, johon se 

piilotetaan taas lennon ajaksi, jottei se häiritse purjekoneen aerodynaamisia ominaisuuksia. 

Itsestarttaava kone ei tarvitse lentoon lähtöön apujoukkoja kuten toiset lähtötavat ja 

mahdollistaa myös koneen siirtymisen oman voimanlähteensä avulla. Itsestarttaavan 

moottori käyttöasennossa on nähtävissä kuvassa 4. 
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Kuva 4. Itsestarttaavan purjelentokoneen moottori käyttöasennossa (Münch 2015). 

 

3.2 Purjekoneen soveltuvuus tiedusteluun 

Sotilaskäytössä purjelentokoneen käyttömahdollisuudet ovat tiedustelussa. Kone kykenee 

kuljettamaan varsin vähän hyötykuormaa, joten sen aseistaminen ei ole järkevää. Parhaiten 

tiedusteluun sopisi kaksipaikkainen avoimen luokan itsestarttaava tai kotiinpaluumoottorilla 

varustettu kone. Koneen koon rajoittaminen pienempään luokkaan ei ole tarpeellista, saati 

järkevää, avoimen luokan koneiden ollessa pääsääntöisesti suorituskykyisempiä. 

Kaksipaikkaisessa koneessa työkuorma miehistön kesken saadaan jaettua toisen pystyessä 

keskittyä lentämiseen ja ilmatilan tarkkailuun, toisen voidessa keskittyä tähystämiseen ja 

tarvittaessa valokuvaamiseen.  

 

Mahdollinen operaatio koneelle voisi olla seuraavanlainen: Aamupäivällä kone nousee 

ilmaan toiminta-alueen läheisyydestä. Päivän aikana kone kykenee valvomaan liikennettä ja 

tarkistamaan omien joukkojen asemia. Purjekone lentää varsin korkealla ja yleensä 

lentotoiminnan voi olettaa tapahtuvan 600–1600 metrin korkeudella. Tämän vuoksi 

ajoneuvoja pienempien maalien seuraamien ja tarkastelu ei todennäköisesti ole järkevää. 

Kone pystyy raportoimaan havaintonsa radiolla, tai palaamalla maahan kertomaan tietonsa. 
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Tehtävän laadusta riippuen kone voi toimia esimerkiksi halkaisijaltaan 10 km kokoisella 

alueella valvontaroolissa, tai laajemmalla alueella ylimalkaisena silmäparina taivaalla. 

 

Hyvällä säällä purjekoneella voi lentää päivän aikana satojen kilometrien matkan. 

Suomenennätys vapaasti edestakaisin lennetystä matkasta on 806.6 km ja edestakainen 

matkaennätys ennalta määrättyyn maaliin on jopa enemmän; 1078 km (Ilmailuliitto 2017). 

Tiedustelutarkoituksessa kohteiden luokse siirtyminen on kuitenkin liian aikaa vievää, jotta 

koneen sijoittaminen kauas maalialueesta olisi kannattavaa. Koneen lähtöpaikka olisi siis 

sijoitettava lähelle tutkittavaa aluetta. Varsinkin itsestarttaava purjekone voi toimia varsin 

pieneltä kentältä tai pellolta, mikä lisää mahdollisia tukikohdan paikkoja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Systemaattista materiaalinvalintaprosessia sovellettaessa keskeisimmiksi purjelentoa ja 

purjelentokoneen rakenteen tärkeimmät vaatimukset ovat koneen keveys, materiaalin 

keveys, häiveominaisuudet ja materiaalin valmistettavuus. 

 

 

  



13 

 

4 HÄIVETEKNIIKKA ILMA-ALUKSESSA 

 

 

Tässä luvussa käsitellään häivetekniikkaa, tutkan toimintaa ja keinoja tutkan signaalin 

vaimentamiseksi.  Näiden keinojen soveltuvuutta purjelentokoneeseen tarkastellaan ottaen 

huomioon muut toiminnalliset vaatimukset ja mahdolliset rajoitukset. 

 

Taivaalla liikkuva lentokone ei kykene suojautumaan varsinkaan Etelä-Suomen tasaisessa 

maastossa luonnon muodostumien taakse. Ilmassa oleva kone antaa merkkejä itsestään 

moottorista tulevalla lämmöllä ja äänellä, sekä tutkaheijasteena. Purjelentokone ei 

moottorittomana pidä melua tai jätä lämpöjälkeä. Jäljelle jää siis ongelma, kuinka piilottaa 

kone tutkalta. Tutkaa voi häiritä erillisillä tutkanhäirintä- laitteilla, muotoilemalla esine niin, 

että tutkan heijaste ei suuntaa takaisin tutkaa kohden, tai pinnoitteella, joka häiritsee säteilyn 

takaisin heijastumista. (Klemola & Lehto 1998, s. 79-85) Purjelentokoneen muodon 

muuttaminen heikommin tutkassa näkyväksi ei ole mahdollista, sillä koneen ominaisuudet 

riippuvat merkittävästi jo optimoidusta muodosta. Pinnan tai rakenteen valmistaminen 

tutkaa häivyttävästä materiaalista on paras ratkaisu, kun alus halutaan pitää passiivisena, 

ilman sähköjärjestelmiä toimivana rakenteena. 

 

4.1 Vaatimukset purjelentokoneessa 

Purjelentokone on valmistettu yleensä hiilikuidusta. Pinnoitteen tulee olla riittävän kevyt, 

jotta koneen lento-ominaisuudet eivät kärsi. Rakenteen hiilikuidun epoksi ei siedä 

kuumuutta, joten pinta ei saa aiheuttaa suuria muutoksia rakenteen lämpötilaan. Myös 

saavutettu pinnan sileys on oltava riittävä, jotta liito-ominaisuudet eivät heikkene. 

Kaarteleva purjelentokone on hetkittäin näkyvissä koko profiililtaan. Jos esimerkiksi ASH 

30 Mi purjelentokonetta käytetäisiin verrokkina, on koneella siipipinta-alaa 17.17 

neliömetriä, mutta valitettavasti tutkan havaitsema tutkapoikkipinta ei ole näin 

yksinkertainen (Münch 2017). Eri muotoiset osat koneesta heijastavat tutkan signaaleja eri 

tavoin ja tarkastelu suunta vaikuttaa myös hyvin paljon (Klemola & Lehto 1998, s. 61-63). 

 

Yksinkertaistettuna tutkan havaitsema tutkapoikkipinta on maalin projektiopinta-ala 

kerrottuna heijastuvuudella ja suuntaavuudella. Poikkipintaan ja suuntautuvuuteen ei tässä 

tilanteessa kykene vaikuttamaan, joten heijastuvuuden pienentäminen on ainut keino 
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pienentää tutkapoikkipintaa. Tämän vuoksi materiaalin heijastuvuuden minimointi on ainut 

vaikutettavissa oleva muuttuja (Klemola & Lehto 1998, s. 61-68). 

 

Kappaleessa pääteltiin tutkan olevan suurin uhka purjelentokoneelle muiden 

havaintokeinojen ollessa tehottomia konetta vastaan. Purjelentokoneen ominaisuuksien 

vuoksi materiaalin valinta on ainut tapa koneen häivyttämiseksi. 

 

 

 

5 TUTKAHÄIVYTTÄVIÄ MATERIAALEJA 

 

 

Tässä kappaleessa käsitellään eri häivemateriaalien ominaisuuksia ja olemassa olevien 

tutkimuksien pohjalta saatuja materiaalitietoja on vertailtu. Etenkin nanoputkien 

soveltuvuutta komposiittien osana on tarkasteltu. 

 

Häivetekniikassa säteilyä absorboivia materiaaleja voidaan jakaa kolmeen ryhmään, 

Absorboiviin, resonoiviin ja dispersiivisiin materiaaleihin. Absorboivissa materiaaleissa 

tutkan säteily saa materiaalin molekyylit värähtelemään muuttaen radioaallon lämmöksi. 

Resonoivat materiaalit heijastavat osan säteilystä takaisin vastakkaisessa vaiheessa, jolloin 

aallot kumoavat toisensa. Dispersiiviset materiaalit saavat heijastuvan aallon hajoamaan 

ympäristöön takaisin heijastumisen sijaan. (Klemola & Lehto 1998, s. 82) 

 

Vaimeneminen on tutkan lähettämän signaalin ja takaisin heijastuvan signaalin tehon suhde 

desibeleinä. Eri muotoiset pinnat heijastavat eri tavoin. 10 dB vaimennus saa koneen 

näyttämään tutkalle kymmenesosan kokoiselta todelliseen kokoonsa verrattuna. Desibelin 

logaritmisuuden vuoksi 20 dB vaimennus tarkoittaa havaittavan kappaleen näyttävän jo 

satakertaisesti pienemmälle. 

 

Salisbury vaimennin on yksinkertainen resonoiva häivyttämismenetelmä. Vaimentimessa on 

resistiivinen pintakerros, väliaine, ja heijastava rakenne. Pintakerroksen ja rakenteen välinen 

etäisyys on oltava neljäsosa oletetun tutka-aallon pituudesta (Klemola & Lehto 1998, s. 82-

83). Tällöin pinnasta osittain heijastunut aalto on vastakkaisessa vaiheessa rakenteesta 

heijastuneeseen aaltoon, jolloin ne kumoavat toisensa eivätkä ole havaittavissa. Ongelmana 
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rakeessa on yleensä varsin suuri paksuus ja kapea toimiva taajuusalue (Kim 2010, s. 17-18.). 

Kuvassa 5 on esitetty yksikerroksinen resistiivinen materiaali ja kaksikerroksinen salisbury 

vaimennin. 

 

Kuva 5. Yksikerroksinen vaimennin (a) ja kaksikerroksinen Salisbury vaimennin (b) 

(käännetty. De Rosa et al. 2010, s. 106). 

 

Lisäämällä useamman resistiivisen kerroksen materiaaliin saadaan Jaumann-vaimennin. 

Salisbury vaimentimeen verraten Jaumann on laajakaistaisempi, mutta myös vielä 

paksumpi. 

 

Testikappaleita verrattaessa tarkastellaan kahta muuttujaa, tutkalähteen taajuutta ja takaisin 

heijastuvan signaalin vaimennusta. Materiaalin paksuutta ja koostumusta muuttamalla 

voidaan siis pyrkiä kohdentamaan häivemateriaali tietyillä taajuuksilla toimivia tutkia 

vastaan. Esimerkiksi jos tiedetään tarkkailevan tutkien yleensä käyttävän 15GHz taajuutta, 

pyritään materiaalin huippuvaimennus saamaan samalle taajuudelle. Koska tutkat kuitenkin 
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voivat toimia eri taajuusalueilla, on hyvän häivemateriaalin toimittava myös 

mahdollisimman laajalla taajuusalueella. 

 

5.1 Hiilinanoputki komposiitit 

Hiilinanoputkikomposiitit ovat potentiaalisia ohuita ja kevyitä materiaaleja, joilla on hyvä 

absorbointikyky 2-18 GHz taajuusalueella (Li et al. 2010, s.81-85).  

 

5.1.1 Nanoputki polymeeri komposiitti 

Polymeereihin seostettu nanoputki saa massaprosentista riippuen huippuarvon eri 

taajuuksilla, mikä tarkoittaa, että toimivaa taajuusaluetta voidaan säädellä hiilinanoputken 

konsentraatiolla. Jo pieni muutos aiheuttaa merkittäviä vaihteluita havaituissa 

ominaisuuksissa. Alla olevassa taulukossa 2 on eri seosmäärillä sekoitetun hiilinanoputki 

polyeteeniseoksen huippuarvoja ja niiden taajuusalueet. 

 

Taulukko 2: Absorptio ominaisuudet 2 mm kerroksessa eri hiilinanoputki pitoisuuksilla 

polyeteeni seoksessa. (Fan et al. 2006, s. 87). 

CNTs (wt%) Absorption piikkitaajuus 

(GHz) 

Huippuarvo (dB) 

0,5 17,03 -1,21 

2 13,91 -0,24 

4 10,16 -1,38 

8 7,36 -8,01 

 

Lakkaan seostettujen nanoputkien konsentraation kasvaessa heijastuvuus ei vähene mikä 

johtuu mahdollisesti materiaalin ominaisuuksien muuttumisesta heijastavaksi. (Fan et al. 

2006.) Kuvassa 6 alla on kuvattu eri komposiittien heijastuvuus 2–18 GHz taajuusalueella. 

Kuvaajassa on merkitty hiilinanoputkien, Carbon Nano Tube (CNT) massaprosentti (wt%), 

seostettu polymeeri ja kerroksen paksuus. 
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Kuva 6. Eri hiilinanoputkipolymeerikomposiittien absorbointi ominaisuudet 2–18 GHz 

taajuusalueella (Fan et al. 2006, s. 88). 

 

Kahden millimetrin paksuisella seoksella polyetyleenitereftalaattia (PET), jossa on 4 % 

nanoputkia nähdään olevan suurin yli 15 dB vaimennus 7 ja 8 GHz välillä. 8 % massasta 

nanoputkia sisältävä lakkasekoite saa vielä suuremman, liki 25 dB vaimennuksen noin 15 

GHz:n kohdalla. (Fan et al. 2006, s. 88.) 

Fan et al. tekemässä kokeessa käytetyt nanoputket valmistettiin propeenista, joka hajotettiin 

Rauta-alumiinioksidi katalyytillä 

Vain pieni 4-8 % osa pinnoitteen massasta on hiilinanoputkia, joten pinnoitteen massa on 

lähellä täyteaineen massaa. Tutkimuksesta ei ilmene, mitä lakkaa on käytetty tutkimuksissa. 

Muovimateriaalien tiheydet ovat kokoluokassa hieman alle yhdestä puoleentoista grammaan 

kuutiosenttimetrissä (Omnexus 2017). Kyseiset materiaalit olisivat siis varsin kevyitä samaa 

luokkaa maalin kanssa. 
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5.1.2 Nikkelipinnoitettu hiilikuitu komposiitti 

Taulukossa 3 Nähdään nikkelipinnoitetun hiilikuidun, Nickel Carbon Fibre (NiCF) eri 

seoksien vaimennuksia. Aineseoksia on kokeiltu sekä yksikerroksisina vaimentimina, että 

kaksikerroksisina Salisbury vaimentimina. Seosaineina on ollut lyhyitä hiilikuituja, Short 

Carbon Fibre (SCF) tai monikerroksisia hiilinanoputkia, MultiWall Carbon NanoTube 

(MWCNT). Salisbury kerroksen väliaine voi olla lasikuituvahvisteista epoksia, Glass Fibre 

Reinforced epoxy (GFR-epoksi) tai Rohacell polymetakryyli-imidi vaahtoa. Vaimentimen 

kerroksien paksuutta säätelemällä materiaalien resonanssitaajuus, f_res, on asetettu 

testikappaleesta riippuen 10 tai 15 GHz:n kohdalle säätelemällä materiaalin paksuutta. Tällä 

tavoin saadaan kyseinen materiaali toimimaan parhaiten oletetun tutkan toiminta alueella. 

Tässä tutkimuksessa käytetään De Rosan käyttämää kappaleiden nimeämistapaa, jossa 

kappaleet on nimetty F1-F12 ja P1-P-12. 

 

Taulukko 3: De Rosa et al. esittämät vaimentimien ominaisuudet (De Rosa et al. 2009, s. 

107). 

 

 

Paneelin Rakenne Kerroksen Materiaali Paksuus f_res R_huippu Taajuusalue kokonaispaksuus

Nro. Nro. (mm) (GHz) (dB) (-10 dB)(GHz) (mm)

F1 Yksikerroksinen 1 NiCF(1 %) + SCF 3,44 10 -13,15 2,61 3,44

F2 Yksikerroksinen 1 NiCF(4 %) + SCF 2,71 10 -24,41 5,14 2,71

F3 Yksikerroksinen 1 NiCF(1 %) + SCF 2,51 15 -16,42 >6,00 2,51

F4 Yksikerroksinen 1 NiCF(4 %) + SCF 2,08 15 -19,90 >6,50 2,08

F5 Salisbury Kaksikerroksinen 1 GFR-epoksi (epr = 4) 0,50 10 -13,00 2,55 3,00

2 NiCF(1 %) + SCF 2,95

F6 Salisbury Kaksikerroksinen 1 GFR-epoksi (epr = 4) 1,25 10 -55,59 5,02 2,81

2 NiCF(4 %) + SCF 1,56

F7 Salisbury Kaksikerroksinen 1 GFR-epoksi (epr = 4) 0,35 15 -16,30 >6,20 2,50

2 NiCF(1 %) + SCF 2,15

F8 Salisbury Kaksikerroksinen 1 GFR-epoksi (epr = 4) 1,15 15 -45,51 >6,40 2,18

2 NiCF(4 %) + SCF 1,03

F9 Salisbury Kaksikerroksinen 1 Rohacell (epr = 1,1) 0,20 10 -13,11 2,59 3,44

2 NiCF(1 %) + SCF 3,24

F10 Salisbury Kaksikerroksinen 1 Rohacell (epr = 1,1) 1,35 10 -53,12 5,40 2,91

2 NiCF(4 %) + SCF 1,56

F11 Salisbury Kaksikerroksinen 1 Rohacell (epr = 1,1) 0,20 15 -16,40 >6,00 2,50

2 NiCF(1 %) + SCF 2,30

F12 Salisbury Kaksikerroksinen 1 Rohacell (epr = 1,1) 1,28 15 -85,07 >6,70 2,32

2 NiCF(4 %) + SCF 1,04

P1 Yksikerroksinen 1 NiCF(1 %) + MWCNT (1 %) 1,99 10 -12,80 2,09 1,99

P2 Yksikerroksinen 1 NiCF(4 %) + MWCNT (1 %) 1,89 10 -19,03 2,62 1,89

P3 Yksikerroksinen 1 NiCF(1 %) + MWCNT (1 %) 1,34 15 -10,04 0,50 1,34

P4 Yksikerroksinen 1 NiCF(4 %) + MWCNT (1 %) 1,29 15 -16,34 3,92 1,29

P5 Salisbury Kaksikerroksinen 1 GFR-epoksi (epr = 4) 1,80 10 -41,67 3,27 2,44

2 NiCF(1 %) + MWCNT (1 %) 0,64

P6 Salisbury Kaksikerroksinen 1 GFR-epoksi (epr = 4) 1,20 10 -50,51 2,88 2,11

2 NiCF(4 %) + MWCNT (1 %) 0,91

P7 Salisbury Kaksikerroksinen 1 GFR-epoksi (epr = 4) 1,30 15 -25,79 2,29 1,73

2 NiCF(1 %) + MWCNT (1 %) 0,43

P8 Salisbury Kaksikerroksinen 1 GFR-epoksi (epr = 4) 0,93 15 -53,60 4,65 1,49

2 NiCF(4 %) + MWCNT (1 %) 0,56

P9 Salisbury Kaksikerroksinen 1 Rohacell (epr = 1,1) 2,03 10 -70,17 3,82 2,73

2 NiCF(1 %) + MWCNT (1 %) 0,70

P10 Salisbury Kaksikerroksinen 1 Rohacell (epr = 1,1) 1,27 10 -56,45 3,05 2,18

2 NiCF(4 %) + MWCNT (1 %) 0,91

P11 Salisbury Kaksikerroksinen 1 Rohacell (epr = 1,1) 1,75 15 -73,15 >5,60 2,13

2 NiCF(1 %) + MWCNT (1 %) 0,38

P12 Salisbury Kaksikerroksinen 1 Rohacell (epr = 1,1) 1,00 15 -44,51 5,05 1,57

2 NiCF(4 %) + MWCNT (1 %) 0,57
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F1-F12 materiaalit on valmistettu lyhytsäikeisen hiilikuidun seoksessa. P1-P12 materiaalit 

ovat seoksessa käytettyjä moniseinäisiä hiilinanoputkia. Nanoputkista valmistetut 

vaimentimet ovat hiilikuituisia ohuempia, mutta saavutettu vaimeneminen vaihtelee 

materiaalista riippuen. 15 Ghz kohdalle mitoitetulla neljä massaprosenttia nikkelihiilikuitua 

sisältävä Rohacell-vaahtoa väliaineena käyttävä materiaali F12, vaikuttaa parhaalta 

materiaalilta. Sen piikkiarvossa saama vaimennus on suurin tutkimuksen materiaaleista. 

Kuvassa 7 alla on kuvattu taulukon 3 materiaalien vaimennus 8-18 GHz alueella. 

Vasemmanpuoleisissa käyrissä on hiilikuituseostetut ja oikealla nanoputkiin seostetut 

materiaalit. 

 
Kuva 7. Taulukon 3 materiaalien ominaisuudet esitetty kuvaajissa (De Rosa et al. 2009, s. 

108). 
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Salisbury vaimentimena toimivien kerroksien vaimennus on yksikerroksista materiaalia 

parempi. Nanoputkista valmistettu materiaali on ohuempi kuin lyhytsäikeisen hiilikuidun, 

mutta vaimennus vaikuttaa heikentyvän. 

 

Testikappaleiden väliaineen tiheys valmistajan mukaan oli 3.8 g/cm3. Väliaine oli 

polyesterihartsia. Seostettujen MWCNT:n tiheys on 2.0 g/cm3. 

 

5.1.3  Nanoputki sinkkioksidi komposiitti 

Taulukossa 4 on kuvattu tetrapodisen sinkkioksidin ja hiilinanoputkien seoksia 

epoksihartsissa. Taulukossa on hiilinanoputken, Carbon Nano Tube (CNT) ja tetrapodisen 

sinkkioksidin massaprosentti, kerroksen paksuus, heijastumisen vaimeneminen ja parhaiten 

toimiva taajuus vaimennukselle.   

 

Taulukko 4 Li et al. esittämät vaimentimien ominaisuudet (Li et al. 2010, s. 81-85). 

 

 

Taulukon 4 materiaalien 6-9 vaimennuksen ominaisuudet taajuuden funktiona on näytetty 

myös graafisesti alla olevassa kuvassa 8. Materiaalien 1-5 vaimennukset ovat niin heikkoja, 

etteivät ne ole yhtä kiinnostavia kuin jälkimmäiset. 

 

Testikappale CNT T-ZnO Paksuus Minimi Toimiva Toimiva

konsentraatio konsentraatio (mm) heijastuksen taajuus (GHz) taajuusalue

(wt%) (wt%) vaimennus (dB) (<-10 dB) (GHz)

1 0 20 1,2 ± 0,1 -3,48 10,24 0

2 8 0 1,2 ± 0,1 -7,83 18,00 0

3 12 0 1,2 ± 0,1 -9,35 18,00 0

4 20 0 1,2 ± 0,1 -8,48 17,78 0

5 8 12 1,2 ± 0,1 -11,21 16,16 1,5

6 12 8 1,2 ± 0,1 -13,36 14,24 2,8

7 12 8 1,5 ± 0,1 -23,07 12,16 5

8 12 8 2,2 ± 0,1 -23,23 12,80 4,4

9 12 8 2,7 ± 0,1 -19,95 8,16 2,56
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Kuva 8. Materiaalien 6-9 vaimennus taajuusvälillä 2-18 GHz (Li et al. 2010, s. 81-85). 

 

Materiaalien 2 ja 3, jotka sisältävät 8 ja 12 massaprosenttia hiilinanoputkia, suurimmat 

vaimennukset ovat skaalan ääripäässä 18 GHz kohdalla, joten on todennäköistä että nämä 

saavat paremman vaimennuksen suuremmilla taajuuksilla. Aikaansaatu vaimennus testatulla 

alueella on varsin heikko. Oikeanpuoleisessa kuvaajassa näkyvät testikappaleet 6–8 ovat 

koostumukseltaan samanlaisia sisältäen 12 massaprosenttia hiilinanoputkia ja 8 

massaprosenttia tetrapodisia sinkkioksideja. Kerroksen paksuus vaikuttaa sekä 

vaimennuksen lukuarvoon ja optimaaliseen vaimennettavaan taajuuteen. Kerroksen 

paksuuden vaikutus vaimenevaan taajuuteen näkyy kuvassa 9.  
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Kuva 9. Paksuuden vaikutus taajuusalueeseen (Li et al. 2010, s. 81-85). 

 

Materiaalin vaimennuksen toimiva taajuusalue kapenee kerroksen paksuuden kasvaessa yli 

1,5 mm paksuudesta. Taajuusalue myös siirtyy paksummilla materiaaleilla alemmille 

taajuuksille. 

 

5.1.4 Rauta/grafiitti nanokomposiitti 

Taulukossa 5 on kuvattu kolmea Rautagrafiitti nanokomposiittiseosta, joissa eri 

valmistuslämpötiloilla on saatu aikaan vaihtelevia seoksia. Materiaalit on valmistettu 

grafeenioksidia ja rauta(III)nitraattia sekoittamalla tislatussa vedessä, jonka jälkeen yhdiste 

kuivatislataan. Tämä yhdiste muokataan nanokomposiitiksi pitämällä niitä vedyssä 

kahdeksan tunnin ajan. Prosessi on muutoin sama kolmelle tarkasteltavalle materiaalille, 

mutta eroavien pitolämpötilojen vuoksi materiaalien sisältämät määrät hiiltä, oksideja ja 

rautaa vaihtelevat.  Nimeäminen on tehty materiaalien valmistuslämpötilan mukaan, joka on 

ollut 300, 600 ja 900 °C. (Zou et al. 2005, s. 343-347) 

 

Taulukko 5 Zou et al. valmistamien materiaalien sisällöt (Zou et al. 2005, s. 343-347). 

 

Materiaali C (%) O (%) Fe (%)

FeGO300 32,95 19,84 47,21

FeGO600 45,69 3,76 50,55

FeGO900 42,69 1,50 55,89



23 

 

 

Tehdyssä kokeessa (Zou et al. 2005, s. 343-347) kolmesta saadusta materiaalista 

valmistettiin 0.8mm, 1mm, 1.5mm, ja 2mm paksut testikappaleet, joiden heijastavuuden 

vaimenemista mitattiin 2–18 GHz taajuusalueella. Kappaleiden tiheydet vaihtelevat välillä 

2.43-2.47 g/cm3. Saadut kuvaajat on kuvattu kuvassa 10. 

 

 

Kuva 10: Materiaalien heijastuvuuden vaimennukset 2-18 GHz:n taajuuksilla (Zou et al. 

2005, s. 343-347). 

 

Kyseisen kokeen kappaleiden vaimennus on varsin vähäinen. Huomattavissa on ohuemman 

kerroksen toimivan korkeammilla aallonpituuksilla kuin paksumpien kerroksien. Tämä 

onkin oletettavaa suurempien taajuuksien lyhyemmän aallonpituuden ja peilautumisesta 

aiheutuvan aaltojen vaimenemisen vuoksi. Tämä ohuempi kerros saa aikaan 

voimakkaamman vaimennuksen kahdella ensimmäisellä materiaalilla.  
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5.2 Neopreenisekoitteet  

Rautapallomaali on perinteisesti käytetty materiaali häivetekniikkaa käyttävissä 

lentokoneissa. Epoksipohjaiseen maaliin lisätään pieniä kuulia, joiden pinta on ferriitillä tai 

metallikarbonyylillä tehty magneettiseksi. Tutka-aallot saavat nämä magneettiset kuulat 

resonoimaan ja aaltojen energia muuttuu lämmöksi. Tämä pieni kohonnut lämpö johdetaan 

runkoon, jossa se häviää. Epoksin sijasta esimerkiksi ensimmäisessä todellisessa 

häivelentokoneessa F-117A Nighthawkissa käytettiin kloropreenikumi eli neopreeni levyjä, 

joihin rautapallot oli sijoitettu. (Mouritz 2012, s. 297-298.) 

 

Kuvassa 11 on kuvaajat kolmesta koekappaleesta. Kussakin koekappaleessa on 1.5mm 

paksu kerros polykloropreenia heijastavan pinnan päällä. Kuvaajassa a ei ole seostettua 

materiaalia. B sisältää massastaan 80 % rauta-karbonyylia ja c 80 % ferromagneettista Co-

TiBaHF täytettä.  

 

 

Kuva 11: Materiaalien heijastuvuuden vaimennukset8-16 GHz taajuusalueella (Pinho et al, 

2002, s. 2321-2327). 
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Pelkkä neopreeni ei vaimenna heijastuvaa säteilyä merkittävästi millään taajuudella. 

Rautakarbonyylin havaitaan toimivan hyvin 8-10 GHz taajuusalueella Co–TiBaHF:n 

toimiessa paremmin korkeammilla taajuusalueilla, muttei saavuta yhtä suurta vaimennusta 

kuin Rautakarbonyyli huippuarvossaan noin 9 GHz:n taajuudella. 

 

Rautakarbonyylin tiheys on 7.6743g/cm3, Co–TiBaHF:n tiheyden on 5.2722 g/cm3 ja 

sidosaineena olevan neopreeniin tiheys on 0.9300 g/cm3. Kuutiosenttimetri 

rautakarbonyylistä valmistettua pinnoitetta painaisi siis 6.325 grammaa Co-TiBaHF 

pinnoitteen painaessa 4.404 grammaa. 

 

5.3 Materiaalien yhteenveto 

Pääluvussa 5 tutkituista materiaaleista selviää, että erilaiset nanoputkista valmistetut 

komposiitit voivat toimia hyvinä häivemateriaaleina. Ne ovat keveytensä ja 

häiveominaisuuksiensa vuoksi lentokoneeseen hyvin soveltuvia. Valmistettaessa pinnoite 

useammasta kerroksesta voidaan näitä häiveominaisuuksia edelleen parantaa. 

Nanoputkikomposiitit toimivat parhaiten 12-16 GHz taajuusalueella. Yksittäistä selkeää 

parasta materiaalia ei voi kyseisien tutkimuksien pohjalta valita, mutta eri 

nanoputkikomposiitit vaikuttavat oikeilta jatkokehityskohteilta. 
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6 VAATIMUS JA OMINAISUUSPROFIILIEN YHTEENSOVITTAMINEN 

 

 

Tässä kappaleessa pohditaan edellisen kappaleen materiaalien soveltumista 

purjelentokoneen pinnoitemateriaaliksi. Testien materiaaleja verrataan toisiinsa niiden 

häiveominaisuuksiensa, paksuuden ja massan perusteella.  

 

On huomioitava, etteivät kaikki edellä olleet materiaalien koekappaleet olleet optimoitu 

kuten nikkelikuitukomposiitit toimimaan tietylle halutulle aallonpituudelle.  Muuttamalla 

materiaalien paksuuksia ja pinnoitteen rakenteen optimoinnilla jokaista materiaalia on 

mahdollista parantaa käyttötarkoitukseen paremmin sopivaksi. Tarkastelemalla kyseisiä 

testejä voimme päätellä mikä materiaaleista on joukosta parhaiten kehitykseen sopiva. 

 

Toivottuja ominaisuuksia materiaalille olivat suuri vaimennus laajalla taajuusalueella, 

materiaalin ollessa silti ohut ja kevyt, Vaimennusmateriaalin paksuus ei vaikuta purjekoneen 

aerodynamiikkaan eikä lisämassa aiheuttaessa muutoksia koneen käyttäytymiseen. 

Hiilinanoputkikomposiittien keveyden vuoksi ne sopisivat mainiosti purjelentokoneen ja 

myös purjelentokoneeseen paremmin kuin perinteisempi raudan ja neopreenin sekoite. 

 

Tarkastelluista De Rosa et al. esittämissä koetuloksissa nikkelipinnoitetuille 

hiilikuitukomposiiteille oli eniten rakenneversioita ja niillä saavutetut koetulokset olivat 

parhaita. Tämä selittyy osittain koekappaleiden sisältämästä salisbury-kerroksella. Muiden 

kokeiden pinnalle oli levitetty yksittäinen absorboiva kerros. Kyseisen tutkimuksen 

lähestymistapa kuvastaa häiveteknologiaa hyödyntävän laitteen suunnittelun tarpeita 

koekappaleiden ollessa kohdennettu tiettyyn toimintaympäristöön. 

 

Nikkelipinnoitettujen hiilikuitukomposiittien käyttäminen 10 ja 15 GHz:n taajuusalueella 

saa aikaan kohtalaisen vaimennuksen käytettäessä salisbury kerrosta. Materiaalin paksuutta 

optimoimalla voidaan toiminnallinen taajuusalue kyseisen taajuusalueen ääriarvojen välillä.  

 

6.1 Kirjallisuuskatsauksella löydettyjen koekappaleiden vertailu 

Vertailukohtana käytetään nikkelipinnoitettujen hiilikuitukomposiittien testikappaletta F4 

(ks. Taulukko 3). Kyseinen kappale on 2.08mm paksu yksikerroksinen materiaali, joka 



27 

 

sisältää neljä massaprosenttia nikkelipinnoitettua hiilikuitua seostettuna lyhyisiin 

hiilikuituihin. Sillä on suurin vaimennus 15 GHz taajuudella. Suurin vaimennus on -19.90 

dB ja materiaali vaimentaa vähintään 10 dB yli 6.50 GHz:n taajuusalueella. 20 dB 

vaimennus saa kohteen näyttämään tutkalle vain sadasosalta alkuperäisestä. Kun tämä 

materiaali tehdään väliaineella salisbury kerrokseksi, paranee saavutettu vaimennus -45.51 

ja -85.07 desibeliin testikappaleilla F8 ja F12 materiaalin kokonaispaksuuden kasvaessa vain 

kolme millin kymmenystä. 

 

Lakan ja kahdeksan massaprosenttia hiilinanoputkia sisältävän pinnoitteen paras saavutettu 

vaimennus on myös 15 GHz:n kohdalla, joka on -24.27 dB. Pinnoite on 1mm paksua ja yli 

10 dB vaimennus saadaan yli 5 GHz:n taajuusalueella. Tiedot on luettu kuvan 6 kuvaajasta.  

 

Sinkkioksidi nanoputkikomposiitit saavuttavat yli 23 dB vaimennuksen 12 GHz taajuuden 

jälkeen 1.5 ja 2.2 mm paksuilla kerroksilla. Yli 10 dB vaimennus saavutetaan 5 ja 4.4 GHz 

taajuusalueella. 

 

Neopreeni sekoitteet saavat aikaan hyvän vaimennuksen maksimin ja yli 10 dB 

vaimennuksen varsin laajalla taajuusalueella, mutta nämä materiaalit ovat huomattavasti 

raskaampia. Mahdollisuuksien rajoissa tulisi suosia kevyempiä materiaaleja. 

 

Seuraavassa taulukossa 6 on esitetty materiaalien painotuksiin perustuva häiveteknisen 

suorituskyvyn arviointi arvoanalyysiä käyttäen. 

 

Taulukko 6 Materiaalien vertailu ja arvoanalyysi 

 

 

Salisbury kerrokset ovat muita materiaaleja parempia. Erilaisen rakenteen vuoksi ne eivät 

ole suoraan verrattavissa muihin materiaaleihin vaan vastaava yksikerroksinen on parempi 

vertailukohde muihin materiaaleihin. Zou 8wt%CNT lakka ja Li ZnO CNT (12wt%)+T-

Heijastuksen vaimennus (dB/Hz) Materiaalin tiheys Valmistettavuus Keskiarvo

Materiaali Painokerroin 0,7 painokerroin 0,2 painokerroin 0,1 1

Zou 8wt%CNT Lakka 8 7 7 7,7

Zou 4wt%CNT PET 6 8 7 6,5

De Rosa NiCF(4%)+SCF 7 7 7 7

De Rosa NiCF(4%)+SCF+GFR salisbury 9 8 6 8,5

De Rosa NiCF(4%)+SCF+Rohacell salisbury 10 9 6 9,4

Li CNT(12wt%)+T-ZnO(8wt%) 8 7 7 7,7
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ZnO(8wt%) komposiitit on verrattaessa parempi kuin De Rosan yksikerroksinen materiaali. 

Nämä materiaalit voivat olla tehokkaampia salisburykerroksina. 

 

Komposiitit ovat ominaisuuksiltaan samankaltaisia. Ne saavuttavat yli 20 dB vaimennuksen. 

Nanoputket mahdollistavat ohuemman vaimentimen rakentamisen, mikä keventää 

rakennetta ja mahdollistaa materiaalin paremmat häiveoinaisuudet. 

 

 

 

7 POHDINTA 

 

 

7.1 Häiveteknologian näkökohtien vertailu 

Tehdyn kirjallisuuskatsauksen perusteella on nähtävissä, että monet lähteet korostavat 

materiaalikohtaisesti heijastuksen vaimennuksen ja taajuuden välistä riippuvuutta valittaessa 

sopivaa materiaalia häiveteknologiaa hyödyntävässä sovelluskohteessa. Samankaltaisia 

mittaustuloksia esittävät esimerkiksi De Rosa et al. ja Li et al. ja Zou et al. ja Pinho et al. 

Tämä osa kirjallisuuskatsausta antaa yhdenmukaisen näkökulman arvoanalyysissa 

käytettyjen painokertoimien ja asiantuntija lausunnon kanssa. 

 

Tarkasteltaessa kirjallisuusviitteistä löytyviä lukuarvoja on saatu vahvistus sille, että 

erityyppisten konstruktiomateriaalien valinta häiveteknologian sovelluskohteisiin vaatii 

optimaalisen ratkaisun löytämiseksi tiedon ajateltavissa olevan tutkan toimintataajuudesta, 

jolta kohde halutaan piilottaa. 

 

De Rosan, Pinhon ja Lin tutkimukset antavat hyviä tuloksia. Zoun tutkimuksien antamat 

tulokset eivät ole yhtä lupaavia. Tässä tutkimuksessa päähuomio on keskitetty 

häivetekniikan materiaaliominaisuuksiin. Tämän vuoksi materiaalin valmistettavuus on 

jätetty vähemmälle huomiolle. 

 

De Rosan tutkimuksissa oli materiaaleista tehty yksikerroksisien häivemateriaalien lisäksi 

tehty salisbury kerroksia, joissa vaimentimessa oli väliaineella tehty kaksikerroksinen 

ratkaisu. Nämä salisbury kerrokset ovat tehokkaampia suhteessa yksikerroksisiin. Tämän 
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vuoksi tässä tutkimuksessa tehdyssä arvoanalyysissä on tehty kaksi vertailua. Salisbury 

kerroksia käyttävät materiaalit ovat parempia, mutta yksikerroksina Zou 8wt%CNT lakka ja 

Li CNT (12wt%)+T-ZnO(8wt%) ovat painotuksen mukaan De Rosan materiaaleja 

parempia. 

 

7.2 Objektiivisuus ja luotettavuus 

Lähteet ovat arvioituja tieteellisiä artikkeleita, jolloin niitä voi pitää luotettavina. Lähteiden 

testit ovat toistettavissa. Materiaalien arviointitaulukon painotus pohjautuu asiantuntijan 

haastatteluun ja näkemyksiin.  

 

7.3 Tulosten arviointi ja uutuusarvo 

Tässä tutkimuksessa on tuotettu systemaattisen materiaalivalintaprosessin sovellus 

häiveteknologiaa hyödyntävien laitteiden materiaalinvalinnan tueksi. Vaikka 

sovelluskohteena on ollut purjelentokone niin tutkimustietoa voi käyttää hyväksi 

samankaltaisissa olosuhteissa toimivien laitteiden suunnittelussa. Tämän tutkimuksen 

perusteella voi alustavasti päätellä hiilinanoputkilla lujitetuttujen komposiittien voivan 

tarjota suorituskyvyltään kilpailukykyisiä ratkaisuja.  

 

7.4 Tutkimuksen johtopäätökset 

Nanoputkikomposiittimateriaalit ovat sopivia häivemateriaaleja tutkaheijastumisen 

vaimentamisen, keveytensä ja lujuutensa vuoksi. Tämän tutkimuksen mukaan yksi 

mahdollinen materiaali on kahdeksan massaprosenttia tetrapodista sinkkioksidia ja 

kaksitoista massaprosenttia hiilinanoputkea sisältävä seos. 2,2 millimetrin paksuinen kerros 

saa 23,23 dB vaimennuksen 12.8 GHz taajuudella. Tässä tutkimuksessa on hyödynnetty 

systemaattista materiaalinvalintaprosessia ja tarkennettu sen päävaiheiden sisältöä sopimaan 

aikaisempaa paremmin häivemateriaalien vertailutavalle. 

 

7.5 Jatkokehitysmahdollisuudet 

Jatkokehityskohteena on noussut esille tarve toteuttaa materiaalitestien kenttäkokeita, joilla 

täytetään kirjallisuuskatsauksen aukkoja.  
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8 YHTEENVETO 

 

 

Tutkassa näkymättömälle purjekoneelle ei ole valmista häiveteknistä ratkaisua. 

Tutkimuksessa tarkasteltujen materiaaleja jatkokehittelemällä on mahdollista löytää 

ratkaisu, jolla voidaan pienentää koneen havaitsemisen todennäköisyyttä. Täysin 

näkymättömäksi konetta on kuitenkin mahdoton tehdä. Vaikka piiloutuminen 

mikroaaltotaajuisilta tutkilta onnistuisikin, kykenee matalamman aaltopituuden tutka 

todennäköisesti havaitsemaan koneen. 

 

Purjelentokone kykenee suoriutumaan vain varsin rajallisesta määrästä tehtäviä 

tiedustelukoneena. Miehittämättömien ilma-alusten ollessa jo nyt varsin yleisiä voi 

purjelentokoneen käyttö tiedustelussa olla vanhanaikaista. Miehittämätön alus voi olla hyvin 

pieni, jolloin sen havaitseminen on jo itsessään hankalampaa kuin kymmeniä metrejä 

kärkiväliltään olevan purjekoneen. Mikäli olemassa olevan purjekoneen pinnoittaminen ei 

onnistu, vaan uudentyyppinen kone on tarpeen, voivat kustannukset olla kohtuuttomat 

saavutettuun hyötyyn nähden. 

 

Vaikka purjekoneen häivyttäminen tutkalta ei välttämättä olisi järkevää resurssien käyttöä, 

voidaan häivemateriaaleja käyttää myös muissa kuin sotilastarkoituksissa. Korkeista 

rakennelmista, kuten tuulivoimaloista ja pilvenpiirtäjistä voi aiheutua häiriötä tutka-

asemille. Näiden rakennusten pinnoittaminen voi olla tulevaisuudessa tarpeen lisäten 

häivemateriaalien käyttöä siviilikohteisiin.    
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