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Mäenpää M. (2018) Radiotaajuisen kentän mittaukset ja sietotestaus 

kannettavilla puhelimilla. Oulun yliopisto, Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan 

tutkinto-ohjelma. Kandidaatintyö, 48 s. 

 

TIIVISTELMÄ 
 

Tämän työn tarkoituksena on tutkia kannettavien puhelimien aiheuttamia 

sähkökentän voimakkuuksia ja ohjeistaa, miten elektronisten laitteiden 

sähkömagneettinen yhteensopivuus voidaan varmistaa puhelimilla. 

Kannettavina puhelimina tässä työssä ovat DECT puhelin, VIRVE, radiopuhelin 

sekä matkapuhelin eri generaatioilla. 

 

Työssä todennetaan kannettavien puhelimien aiheuttamia sähkökentän 

voimakkuuksia laboratoriossa eri generaatioilla ja taajuusalueilla. 

Maksimikentänvoimakkuudeksi DECT puhelimelle mitattiin 8,5 V/m, VIRVE:lle 

10,6 V/m, radiopuhelimelle 5,4 V/m ja matkapuhelimelle 18,6 V/m. Työssä myös 

tutkitaan kannettavien puhelimien sähkömagneettisen kentän vaikutusta 

sähköisiin järjestelmiin, kuten automaatiokaappien sisäiseen elektroniikkaan.  

 

Tätä työtä voidaan käyttää apuna esimerkiksi voimalaitosympäristössä, kun 

halutaan todentaa, kuinka voimakkaille sähkökentille käytettävä laitteisto 

altistuu ja varmistaa käytettävän laitteiston häiriönsietokyky kannettavien 

puhelimien sähkömagneettiselle säteilylle. 

 

Tämä työ perustuu lähdekirjallisuuteen sekä laboratoriomittauksiin 

radiokaiuttomassa huoneessa, joita sovelletaan kenttäolosuhteisiin, missä 

laboratoriomittauksia ei ole mahdollista suorittaa. 

 

Avainsanat: tekniikan kandidaatin tutkinto, sähkökenttä, kentänvoimakkuus, 

EMP, EMC, EMI, sähkömagneettinen yhteensopivuus. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Mäenpää M. (2018) Radiated field measurements and immunity testing against 

radio frequency radiating disturbances with handheld phones. University of Oulu, 

Degree Program in Electrical Engineering, Bachelor’s Thesis, 48 p. 

 

ABSTRACT 
 

The purpose of this work is to study the electric field strengths caused by portable 

telephones and to guide how the electromagnetic compatibility of electronic 

devices can be ensured by using telephones. Portable phones used in this work 

include DECT phone, VIRVE, radiotelephone and mobile phone with different 

generations. 

 

The work verifies the electric field strengths of the mobile phones in different 

frequency ranges and generations with laboratory measurements. The maximum 

measured field strength for the DECT phone was 8.5 V/m, for VIRVE 10.6 V/m, 

for the radiotelephone 5.4 V/m and for the mobile phone 18.6 V/m. The paper 

also examines the effects of the electromagnetic fields caused by portable 

telephones on electrical systems such as electronics inside automation cabinets. 

 

This work can be used, for example, in a power plant environment, when it is to 

be verified how strong electric fields are present and to ensure that the equipment 

used is immune to the electromagnetic radiation of portable telephones. 

 

This work is based on source literature and laboratory measurements inside an 

anechoic chamber which are adapted to field conditions where it is not possible 

to carry out laboratory measurements. 

 

Key words: B.Sc. degree, electric field, field strength, EMP, EMC, EMI, 

electromagnetic compatibility. 
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ALKULAUSE 
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tämän kandidaatintyön aiheen työskennellessäni ABB Oy:llä kesätöissä Power 
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 
 

 

 

2G  second generation mobile network, 2. generaation  

  matkapuhelinverkko 

 

3G  third generation mobile network, 3. generaation  

  matkapuhelinverkko 

 

4G  fourth generation mobile network, 4. generaation  

  matkapuhelinverkko 

 

5G  fifth generation mobile network, 5. generaation  

  matkapuhelinverkko 

 

ACEC  advisory committee on electromagnetic compatibility 

 

AM  amplitudimodulaatio 

 

CEN  European committee for standardization 

 

CENELEC  the European committee for electrotechnical  

  standardization 

 

CISPR  international special committee on radio interference 

 

DC  direct current, tasavirta 

 

DECT  digital enhanced cordless telecommunications,  

  matkapuhelintekniikka 

 

DQPSK  differential quadrature phase shift keying,  

  differentiaalinen kvadratuurivaihesiirtoavainnus  

  modulointimenetelmä 

 

EMC  electromagnetic compatibility, sähkömagneettinen  

 yhteensopivuus 

 

EMI  electromagnetic interference, radiotaajuushäiriöt 

 

EMP  electromagnetic pulse, sähkömagneettinen pulssi  

 

ERP  effective radiated power, lähetysteho suhteessa  

  puoliaaltodipoliin 

 

ETSI  the European telecommunications standards institute 
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FSK  frequency shift keying, taajuudensiirtoavainnus 

  modulointimenetelmä 

 

GBIP  general purpose interface bus, tietoliikenneväylä 

 

GMSK  Gaussian minimum-shift keying,   

  minimivaihesiirtoavainnus modulointimenetelmä 

 

GSM  global system for mobile communications, 2. generaation 

  matkapuhelinjärjestelmä 

 

I/O  input/output 

 

IEC  international electrotechnical commission 

 

LTE  long term evolution, 4. generation   

  matkapuhelinjärjestelmä 

 

MIMO  multi-input multi-output, moniantennitekniikka 

 

NFC  near field communication, lähikenttäkommunikaatio 

 

OFDM   orthogonal frequency-division multiplexing,  

  ortogonaalinen taajuusjakomultipleksointi 

 

QPSK  quadrature phase shift keying, kvadratuurinen  

  vaihesiirtoavainnus modulointimenetelmä 

 

RF  fadio frequency, radiotaajuus 

 

RMS  root mean square, neliöllinen keskiarvo 

 

SIM  subscriber identity module, matkapuhelinliittymän  

  älykortti 

 

SMS  short message service, tekstiviesti 

 

TC77  technical committee 77 

 

TETRA  terrestial trunked radio, maailman laajuinen  

  viranomaisradioverkko 

 

UMTS  universal mobile telecommunications System, 3.  

  generaation matkapuhelinjärjestelmä 

 

VIRVE  Suomen viranomaisradioverkko 

 

VoLTE  voice over LTE, äänen siirto LTE-yhteydellä 
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WiFi  langaton internet 

 

WLAN  wireless local area network, langaton internet 

 

 

 

c  valonnopeus  

 

D   antennin suurin mitta 

 

d  etäisyys 

 

dB  desibeli 

 

dBµV/m  desibelimikrovolttia per metri, kentänvoimakkuuden  

  yksikkö 

 

dBm  desibeli milliwattia kohden 

 

E  sähkökenttä 

 

f  taajuus 

 

Ga  antennin absoluuttinen vahvistus 

 

Hz  hertsi, taajuuden yksikkö 

 

P  teho 

 

RFF  etäisyys antenniin 

 

T  aika 

 

V/m  volttia per metri, kentänvoimakkuuden yksikkö 

 

 

 

λ  lambda, aallonpituus 

 

Ω  ohmi, resistanssin yksikkö 
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1. JOHDANTO 
 

Matkapuhelimien käyttö on osa jokapäiväistä elämää. Langaton verkko mahdollistaa 

yhteyden lähes mihin tahansa maailmassa. Matkapuhelimet, kuten muutkin 

langattomat puhelimet, käyttävät sähkömagneettisia aaltoja viestinnän 

mahdollistamiseksi. Nämä aallot sisältävät energiaa, joka voi häiritä tai jopa rikkoa 

lähellä olevia elektronisia laitteita. Teollisuudessa käytettävien yhdistettyjen 

elektronisten laitteiden määrä on kasvanut eksponentiaalisesti viimeisten 

vuosikymmenien aikana. Vuoteen 2020 mennessä maailmassa on arviolta 50 biljoonaa 

verkkoon yhdistettyä laitetta [1]. Älypuhelimet ovat yksi syy langattomien laitteiden 

suureen määrään. 

Puhelimien vaikutusta lääketieteellisiin laitteisiin on tutkittu paljon, ja tulokset 

osoittavat, että ne voivat häiritä elektronisten laitteiden toimintaa [2]. Medicines and 

Healthcare Products Regulatory Agencyn tutkimuksen mukaan 23 % testatuista 178 

laitteesta altistui sähkömagneettisille häiriöille ja jopa 43 % häiriöistä olisi vaikuttanut 

suoraan potilasturvallisuuteen [3]. Kannettavien puhelimien vaikutusta teollisissa 

ympäristöissä on kuitenkin tutkittu huomattavasti vähemmän. Tutkimuksissa saatetaan 

mainita, että EMC (electromagnetic compatibility) -testauksia tehdään teollisuudessa 

kannettavilla puhelimilla, mutta ainoastaan yhdessä tutkimuksessa [4] määriteltiin 

käytännössä ohjeet EMC-testaukseen matkapuhelimella. Lähdekirjallisuuden 

perusteella mittauksia matkapuhelinten aiheuttamista kentänvoimakkuuksista on myös 

tehty hyvin vähän tai mittaukset ovat suppeita. KwaZulu-Natalin yliopistossa 

Durbanissa tehdyissä mittauksissa tutkittiin ainoastaan GSM 1800 signaalien 

kentänvoimakkuutta [5]. 

Nykyään EMC on hyvin tunnettu aihe, ja elektroniikka osataan suunnitella 

kestämään sähkömagneettisia häiriöitä. Usein ei kuitenkaan ole kyse yhden laitteen 

sietokyvystä vaan laitteet yhdistetään suuremmaksi kokonaisuudeksi, jossa voi olla 

kymmeniä elektronisia laitteita. Tällaisen järjestelmän sietokykyä on lähes 

mahdotonta ennustaa, joten se tulee todeta testaamalla. Laitteiden toimintaympäristön 

kopioiminen laboratorioon voi olla todella kallista ja joissain tapauksissa jopa 

mahdotonta. Tästä johtuen sietotestaus suoritetaan usein kannettavilla puhelimilla 

teollisissa ympäristöissä. 

ABB Oy:n Power Generation yksikössä Vaasassa käytetään kannettavia puhelimia 

EMC koestuksiin. Se on kustannustehokas ratkaisu varmistaa laitteiden 

sähkömagneettinen yhteensopivuus niiden luonnollisessa toimintaympäristössä. 

Nykyinen testaustapa on toimiva, mutta uusiutuvien standardien ja tiukentuvien 

säännösten johdosta se ei täytä kaikkia vaatimuksia. Puhelimien aiheuttamia 

kentänvoimakkuuksia ei ole mitattu eikä tärkeimpiä testauspisteitä tai rasitusaikaa ole 

määritetty. Jos puhelimen aiheuttamaa kentänvoimakkuutta ei tiedetä, voivat 

testaustulokset olla virheelliset. 

Tämä työ selvittää laboratoriomittauksilla kannettavien puhelimien aiheuttamia 

sähkökentänvoimakkuuksia, sekä ohjeistaa puhelimien käyttöön EMC-testeissä. 

Mittaukset suoritetaan generoiduilla signaaleilla eri tehoilla ja taajuusalueilla. Työssä 

käytettävät puhelimet on lueteltu taulukossa 1. Lisäksi työ esittelee oleellisen teorian 

kannettavien puhelimien sähkömagneettisesta säteilystä sekä tärkeimmät EMC-

standardit, jotka tulee ottaa huomioon sähkömagneettisessa ympäristössä. Työtä 

voidaan hyödyntää teollisuudessa sekä soveltaa esimerkiksi sotilaallisiin sovelluksiin, 

joissa halutaan kartoittaa ympäröivää häiriösäteilyä ja laitteiden sietokykyä. 
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Taulukko 1. Työssä mitattavat kannettavat puhelimet 

 

  

Laite Taajuus 

(uplink/downlink) 

ERP Teho [W] Suorituskyky-

vaatimus 

DECT puhelin 1880 – 1900 MHz 0,25 A 

VIRVE  380 – 400 MHz 1,80 A  

Radiopuhelin 403 – 470 MHz 1,00 A 

Matkapuhelin 

2G/GSM 900 

880 – 960 MHz 2,00 A 

Matkapuhelin 

2G/GSM 1800 

1710 – 1880 MHz 1,00 A 

Matkapuhelin 

3G/UMTS 900 

880 – 960 MHz 0,25 A 

Matkapuhelin 

3G/UMTS 2100 

1920 – 2170 MHz 0,25 A 

Matkapuhelin 

4G/LTE 800 

791 – 862 MHz 0,20 A 

Matkapuhelin 

4G/LTE 1800 

1710 – 1880 MHz 0,20 A 

Matkapuhelin 

4G/LTE 2600 

2500 – 2690 MHz 0,20 A 
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2. KANNETTAVIEN PUHELIMIEN SÄHKÖMAGNEETTINEN 

SÄTEILY 
 

2.1. Sähkömagneettinen säteily ja radioaallot 

 

Sähkömagneettista säteilyä on joka puolella ympärillämme. Se yhdistää kaiken 

luonnossa olevan ja pitää aineen koossa. Ihminen voi havaita vain hyvin pienen osan 

säteilystä, näkyvän valon. Nykyaikaisessa digitalisoituneessa yhteiskunnassa 

säteilevän energian merkitys on suuri, koska se mahdollistaa langattoman viestinnän 

toiminnan, esimerkiksi radioaaltojen etenemisen muodossa. [6]  

 

 

Sähkömagneettinen säteily on poikittaista aaltoliikettä, joka muodostuu 

värähtelevistä sähkö- ja magneettikentistä. Nämä kentät muodostavat fysikaalisen 

ympäristön, jota kutsutaan sähkömagneettiseksi kentäksi. Sähkö- ja magneettikentällä 

on tyhjiössä sama vaihe ja ne ovat kohtisuorassa toisiaan sekä etenemissuuntaa 

vastaan. Sähkömagneettinen säteily etenee valon nopeudella kuljettaen 

sähkömagneettista energiaa. Sähkömagneettiset aallot ovat jaksollisia siniaaltoja, 

joiden voimakkuus tietyssä avaruuden pisteessä vaihtelee ajan suhteen. Aallonpituus 

kuvaa matkaa, jonka aalto kulkee yhden periodin T aikana. Se voidaan kuvata myös 

taajuuden suhteen 

 

   𝜆 = 𝑐 ∙ 𝑇 =
𝑐

𝑓
   (1) 

 

missä  λ on aallonpituus [m] 

 c on valonnopeus 2,998∙108 [m/s] 

 T on aika [s] 

 f on taajuus [Hz] 

 

Radioaalloiksi luokitellaan sähkömagneettinen säteily taajuusalueella 3 Hz – 300 

GHz. Tällä alueella toimii kaikki langaton viestintä, esimerkiksi matkapuhelimet ja 

Kuva 1. Sähkömagneettisen kentän eteneminen. 

Sähkökenttä 
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langaton internet kuten WLAN (wireless local area network) ja WiFi. Myös 

maanpälliset radio- ja TV-lähetykset toimivat kyseisellä taajuusalueella. 

Radiotaajuuksien käyttöä säädellään kansainvälisillä sopimuksilla. [6, 7] 

Säteily voi myös olla jatkuvaa tai katkonaista. Katkonaisen säteilyn on tutkittu 

aiheuttavan enemmän sähkömagneettisia häiriöitä kuin jatkuvan säteilyn. Tämä johtuu 

siitä, että jotkin laitteet voivat toimia jaksollisesti, jolloin pulssimainen säteily häiritsee 

laitteita eniten. [8] 

Sähkömagneettisella yhteensopivuudella, johon usein viitataan lyhenteellä EMC, 

tarkoitetaan laitteen kykyä toimia sähkömagneettisessa ympäristössä aiheuttamatta 

häiriöitä muihin laitteisiin ja sietäen muiden laitteiden aiheuttamia häiriöitä. [6] 

 

2.2. Kannettavat puhelimet säteilyn lähteenä 

 

Kannettavat puhelimet toimivat langattomasti radiotaajuuksia käyttäen, pääosin 

taulukon 1 mukaisilla taajuusalueilla. Langattoman viestinnän kahden puhelimen 

välillä mahdollistaa niiden sisäiset tai ulkoiset lähetys- ja vastaanottoantennit. Lisäksi 

tarvitaan tukiasemia ja kiinteä verkko, joiden kautta puhelut ja muu viestintä kulkevat 

[9]. Kannettavat puhelimet ovat merkittävä säteilyn lähde ja ne sisältävät useita 

säteileviä komponentteja. Puhelimen antenni oskilloi tietyllä taajuudella muodostaen 

sähkömagneettisen kentän ympärilleen ja näin mahdollistaa langattoman lähetyksen 

sekä vastaanoton [6]. Antennin muodostama sähkömagneettinen kenttä voi olla 

merkittävän voimakas aiheuttaen häiriöitä ympärillä oleviin elektronisiin laitteisiin. 

Puhelimien antennit ovat erilaisia ja niiden säteilykuviot vaihtelevat puhelinmallin 

mukaan. Työssä tutkittava Motorola DP4000ex radiopuhelin käyttää 

puoliaaltodipoliantennia, kuten myös VIRVE (Suomen viranomaisradioverkko) ja 

DECT–puhelimet (digital enhanced cordless telecommunications) [10, 11, 12, 13]. 

Matkapuhelimen antenni on hieman monimutkaisempi MIMO (multiple-input and 

multiple-output) tyyppinen ratkaisu, joka tukee useita eri taajuuksia sekä kaistoja [14].  

Puhelimen sähkömagneettinen säteily riippuu monesta eri tekijästä, kuten 

lähetystehosta, taajuudesta sekä puhelimen etäisyydestä kohteeseen. Sähkökentän 

voimakkuus vaihtelee myös puhelimen asennosta riippuen, koska antenni säteilee 

ympärilleen erilaisilla säteilykuvioilla ja voimakkuuksilla [15].  Kaava 2, jota 

kutsutaan myös dipoliantennin kaavaksi, ilmaisee sähkökentän voimakkuuden 

radiolähettimen ERP (effective radiated power) tehon avulla. ERP teho kertoo 

antennin lähettämän kokonaistehon watteina suhteessa puoliaaltodipoliantenniin. 

Sähkökentän voimakkuus kaukokentässä on suoraan riippuvainen antennin ERP–

tehosta IEC61000-4-3:2006 standardin mukaan [16]: 

 

   𝐸 = 𝑘 ∗
√𝑃

𝑑
   (2) 

 

missä E on sähkökentän voimakkuus (RMS)[V/m] 

 k on 7, vakio, vapaan tilan eteneminen kaukokentässä 

 P on ERP teho [W] 

 d on etäisyys antennista [m] 

 

Samaa kaavaa käytetään myös IEC TR 61000-2-5:2017 standardissa hieman eri 

muodossa. Standardissa todetaan, että lähietäisyydellä olevat heijastavat ja 
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absorboivat esineet voivat vaikuttaa kentänvoimakkuuteen. Jos lähettimen ERP -tehoa 

ei tiedetä, voidaan käyttää antennille tulevaa syöttötehoa ja vakiokerrointa k = 3.  

Antennin ympärillä oleva tila voidaan jakaa lähikenttään ja kaukokenttään sen 

säteilyominaisuuksien perusteella. Lähikentän pituus saadaan aallonpituudesta (1) eli 

se on riippuvainen käytetystä taajuudesta [17]: 

 

   𝑅𝐹𝐹 =
2∙𝐷2

𝜆
   (3) 

 

missä RFF on etäisyys antenniin eli lähikentän pituus [m] 

 D on antennin suurin mitta [m] 

 λ on aallonpituus [m] 

 

Taajuus vaikuttaa sähkömagneettisiin häiriöihin, koska eri laitteet voivat häiriintyä eri 

taajuuksista [8]. Kaavasta 3 huomataan, että taajuuden kasvaessa lähikentän pituus 

pienenee. Esimerkiksi NFC (near field communication) lähimaksutekniikka 

hyödyntää lähikenttää. Lähikentän päättyessä siirrytään kaukokenttään. Kuva 1 

havainnollistaa sähkömagneettisen kentän vaimenemista lähi- ja kaukokentässä. 

Kuten kuvasta nähdään, kaukokentässä aaltoimpedanssin voidaan olettaa olevan vakio 

377Ω. Lähikentässä aaltoimpedanssi vaihtelee voimakkaasti. Lähikentässä 

sähkökentän voimakkuus voidaan laskea standardin IEC TR 61000-2-5:2017 

mukaisesti [18]:  

 

   𝐸 =
ʎ2√30∗𝑃∗𝐺𝑎

4∗𝜋2∗𝑑3
  (4) 

 

missä E on sähkökentän voimakkuus [V/m] 

 P on ERP teho [W] 

 Ga on antennin absoluuttinen vahvistus, jonka voidaan olettaa olevan 

 1,64 (2,15 dB) mikä on puoliaaltodipoliantennin absoluuttinen 

 vahvistus 

 d on etäisyys antennista [m] 
 

Kyseistä kaavaa käytetään IEC TR 61000-2-5:2017 standardissa kaikille lähikentän 

etäisyyksille, joille d < λ/2π. Kaava kertoo dipoliantennin tai dipolin kaltaisen antennin 

sähkökentän voimakkuuden olettaen, että antennin vahvistus on aina vakio 2,15 dB. 

Kaava 4 on johdettu standardin kaavasta B.1 [18]: 

 

  𝐸 =
√30∙𝑃∙𝐺𝑎

𝑑
∙ √1 − (

𝜆

2𝜋𝑑
)
2

+ (
𝜆

2𝜋𝑑
)
4

  (5) 

 

missä E on sähkökentän voimakkuus [V/m] 

 P on ERP teho [W] 

 Ga on antennin absoluuttinen vahvistus, jonka voidaan olettaa olevan 

 1,64 (2,15 dB) mikä on puoliaaltodipoliantennin absoluuttinen 

 vahvistus 

 d on etäisyys antennista [m] 
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2.3. Matkapuhelinverkot ja niiden toiminta 

  

Matkapuhelinverkko on tietoliikenneverkko, joka koostuu tukiasemista ja kiinteästä 

verkosta. Tukiasemissa on antennit sekä lähetykselle että vastaanotolle, ja ne 

muodostavat koko maan kattavan tukiasemaverkoston. Tämä verkosto jakaantuu 

soluihin, joiden sisällä on vähintään yksi tukiasema. Solujen tukiasemat 

mahdollistavat langattoman viestinnän, jolla voidaan siirtää esimerkiksi ääntä ja dataa. 

Tukiasemia on useampia alueilla, joissa käyttäjiä on paljon, koska yksi tukiasema voi 

käsitellä vain rajallisen määrän dataa kerralla. Harvaan asutuilla alueilla tukiasemia on 

vähemmän, mutta ne käyttävät enemmän tehoa suuremman kuuluvuusalueen 

muodostamiseen. [9] 

Euroopassa on tällä hetkellä käytössä matkapuhelimille 2G (second generation 

mobile network), 3G (third generation mobile network) sekä 4G (fourth generation 

mobile network) verkot, joiden taajuusalueet on lueteltu taulukossa 1. Taajuusalueet 

ilmoitetaan aina muodossa uplink-downlink, missä uplink tarkoittaa lähetystä 

matkapuhelimesta verkkoon (lähetys) ja downlink tarkoittaa lähetystä verkosta 

matkapuhelimeen (vastaanotto) [19]. Esimerkiksi GSM 1800 (global system for 

mobile communications) toimii taajuusalueella 1710 – 1880 MHz, missä 1710 MHz 

on lähetystaajuus ja 1880 MHz vastaanottotaajuus. Lisäksi taajuusalueet jaetaan 

erillisiin kaistoihin. Käytössä olevat kaistat Euroopassa ovat 3G:lle 1 ja 8 [20]. Kaistat 

3, 7 ja 20 ovat 4G kaistoja [21].  Puheluiden soittamiseen käytetään kuitenkin vain 2G 

ja 3G verkkoja, koska Suomen 4G verkko ei tue VoLTE (voice over LTE) tekniikkaa. 

4G on siis tarkoitettu vain datan siirtoon ja vaikka käyttäjä olisikin 4G–verkossa, 

vaihtaa puhelin automaattisesti 3G tai 2G verkkoon, kun puhelimella soitetaan. 4G 

yhteyttä voi kuitenkin käyttää soittamiseen esimerkiksi Skypen avulla. 

Kuva 2. Sähkömagneettisen kentän vaimeneminen. [3] 
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TETRA (terrestial trunked radio) puhelinradioverkossa toimivat VIRVE–puhelimet 

toimivat myös tukiasemien kautta, mutta niille on jaettu omat taajuuskaistat, jotka ovat 

viranomaisten käytössä. Euroopassa käytössä olevat kaistat viranomaisille ovat 380 - 

383 MHz ja 390 - 393 MHz [22]. Radiopuhelimet eivät yleensä käytä tukiasemia, vaan 

muodostavat ympärilleen lyhyen kantaman soluja viestinnässä vastaanottajalle. Tässä 

työssä käytettävä radiopuhelin käyttää taajuusaluetta 403-470MHz. 

Radiotaajuuksien ja taajuuskaistojen käyttöä hallitaan standardeilla ja määräyksillä. 

Suomessa käytössä oleva Radiotaajuusmääräys 4 määrittää kaikki sallitut taajuudet ja 

taajuuskaistat langattomalle viestinnälle [23]. 

Kun matkapuhelimella soitetaan, syntyy tukiaseman ja puhelimen välille langaton 

radioyhteys. Tämän yhteyden muodostuminen ja kulkeutuminen aina vartaanottajalle 

saakka noudattaa tarkkaa kättely-protokollaa. Kun puhelin käynnistetään, se yrittää 

ensimmäisenä etsiä sopivaa verkkoa ja rekisteröityä siihen. Puhelin ilmoittaa 

tukiasemalle mitä taajuuskaistoja se tukee ja tukiasema vastaavasti tarjoaa käytössä 

olevat kaistat puhelimelle. Puhelin valitsee automaattisesti sen kaistan, jonka signaali 

on vahvin. SIM-kortille (subscriber identity module) tallentuu aina viimeisin käytössä 

ollut verkko, mikä nopeuttaa puhelimen yhdistämistä verkkoon. SIM-kortin tiedoilla 

verkon operaattori (esim. Telia, Elisa, DNA) ohjaa matkapuhelinta valitsemaan 

käytettävän radiotekniikan (GSM, UMTS, LTE) ja rekisteröitymään. Jos viimeksi 

käytettyä solua ei löydy, puhelin suorittaa etsinnän kaikista saatavilla olevista 

verkoista. Vaikka uudet SIM-kortit yrittävät ensisijaisesti yhdistää LTE (long term 

evolution) verkkoon, niin puhelin kuitenkin etsii myös muita käytössä olevia 

radiotekniikoita, jos ne ovat samalla taajuusalueella. [19] 

Uuden älypuhelimen tulee tukea kaikkia mahdollisia LTE-taajuuskaistoja, jotta sitä 

voidaan käyttää ympäri maailmaa. Käytettävän taajuuden ja kaistan valinta on 

kuitenkin automatisoitua kuten koko matkapuhelinverkon toiminta, eikä käyttäjä voi 

itse siihen juurikaan vaikuttaa. Esimerkiksi Applen iPhone puhelimen käyttäjä voi 

ainoastaan valita käytetäänkö 2G, 3G vai 4G verkkoa [24]. Android puhelimella voi 

myös valita näiden verkkojen välillä, mutta lisäksi joihinkin puhelimiin on mahdollista 

asentaa ohjelma, joka sallii taajuuskaistan valinnan [25]. 

Taulukossa 1 ilmoitetut ERP arvot tarkoittavat suurinta mahdollista tehoa, jota 

puhelin saa käyttää, kun se on yhteydessä verkkoon. Käytännössä puhelin käyttää 

suurinta sallittua tehoa ainoastaan yhdistäessään puhelua vastaanottajalle. Puhelun 

aikana matkapuhelinverkko laskee tai nostaa puhelimen käyttämää tehoa tarpeen 

mukaan. Käyttäjä ei siis itse voi valita puhelimen käyttämää tehoa. Huonolla 

kuuluvuusalueella puhelin joutuu käyttämään enemmän tehoa yhteyden 

muodostamiseen ja ylläpitämiseen, kun taas hyvällä kuuluvuudella puhelin minimoi 

käytetyn tehon. [19]  

UMTS (universal mobile telecommunications System) signaalin pienin 

mahdollinen lähetysteho saa olla jopa alle -49 dBm, kun LTE:lle vastaava arvo on -39 

dBm [20, 21]. Työssä käytetyn DECT puhelimen keskimääräinen teho on 9 dBm. 

VIRVE puhelimella käytetyn tehon voi valita viidestä eri tehotasosta: 15, 20, 25, 30 

tai 32,5 dBm [10]. Radiopuhelinten arvioitu lähetysteho on 27 dBm. [26] 

Zagrebin yliopistossa suoritetussa tutkimuksessa selvitettiin, että GSM signaalin 

amplitudi on suurin SMS (short message service) viestien lähetyksessä sekä puhelimen 

soidessa. Esimerkiksi GSM 900 -yhteyden maksimiteho on 2 W, mutta yleensä se 

toimii huomattavasti pienemmällä teholla 0,1-2 W [27]. Kuvassa 3 nähdään GSM 

puhelimen amplitudin vaihtelu puhelun vastaanottamisessa. 
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[W]  

2.4. Radiotaajuisen kentän haitat elektronisille laitteille 

 

Sähköiset järjestelmät ja elektroniikka toteutetaan nykyään yhä vähemmällä määrällä 

erillisiä komponentteja, koska ne voidaan liittää yhdeksi kokonaisuudeksi 

digitaalilogiikan ja ohjelmoitavien mikroprosessorien avulla. Näin yksikin prosessori 

voi käsitellä esimerkiksi voimalaitoksen tai matkapuhelimen kaikkia käskyjä. 

Järjestelmien digitalisoituminen on hyvin kustannustehokasta, mutta se altistaa 

komponentit useille erilaisille säteilevän kentän häiriöille verrattuna täysin analogisiin 

järjestelmiin. Radiotaajuinen kenttä voi kytkeytyä elektronisiin laitteisiin useassa eri 

kohdassa ja digitaalisilla sekä analogisilla piireillä on omat heikkoutensa. Häiriöiden 

kytkeytymistä laitteisiin kutsutaan radiotaajuushäiriöiksi (electromagnetic 

interference, EMI). 

Digitaaliset järjestelmät kärsivät eniten pulssimaisista RF (fadio frequency) 

häiriöistä, kun taas analogiset piirit haavoittuvat herkemmin jatkuva-aikaisesta 

altistumisesta RF-kentälle. Lähtökohtaisesti analogiset piirit ovat kuitenkin parempia 

EMC ominaisuuksiltaan kuin digitaaliset. Piirilevytasolla radiotaajuinen kenttä 

kytkeytyy esimerkiksi piirilevyn johdinpolkuihin, mutta kriittisin osa on maataso. 

Maatasossa yhteismuotoinen kohina muuttuu differentiaaliseksi signaalien 

solmukohdissa, jos maadoitus on huonosti suunniteltu. Radiotaajuinen kenttä voi 

aiheuttaa analogisissa piireissä epälineaarisuutta, ylikuormitusta sekä tahattomia DC-

biasointeja. Nämä voivat johtaa esimerkiksi mittalaitteiden epätarkkuuteen. 

Digitaalisissa piireissä RF kenttä voi häiritä esimerkiksi datan siirtoa aiheuttaen 

bittivirheitä. [3] 

Digitaalisissa piireissä haavoittuvin yksittäinen komponentti on mikrokontrolleri. 

Prosessorilla ohjattavissa järjestelmissä käsitellään useita eri tilanteita ja käskyjä 

mikrokontrollerin avulla. Mikrokontrolleri toimii tilakoneen tavoin ja se tarvitsee 

hyvin vähän energiaa tilan muuttamiseen. Radiotaajuiselle kentälle altistuminen voi 

aiheuttaa vääriä tiloja johtaen järjestelmän virheelliseen toimintaan. Mikrokontrollerin 

haavoittuvimmat kohdat ovat kello-oskillaattorin, resetoinnin sekä keskeytyksen 

(interrupt) sisääntulopinnit. Muita häiriöherkkiä osia ovat piirin jännitelähde ja I/O-

Kuva 3. GSM puhelimen amplitudi puhelun vastaanottamisessa. [27] 
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portit (input/output). Prosessorilla toimivista ohjausjärjestelmistä tekee myös 

haavoittuvia se, että  häiriöiden vaikutusta on mahdotonta ennustaa etukäteen. [3]  

 

Useita elektronisia laitteita sisältävät järjestelmät sijoitetaan yleensä koteloon tai 

kaappiin. Esimerkiksi voimalaitosten sähkö- ja automaatiojärjestelmät voidaan 

sijoittaa metalliseen kaappiin. Kun useampi laite sijoitetaan kaapin sisään, täytyy sinne 

myös tuoda ulkopuolelta useita kaapeleita, jotka vaativat reikien poraamista kaapin 

runkoon. Nämä reiät voivat toimia aaltojohtimina ja ovat näin hyviä 

tunkeutumisreittejä sähkömagneettisille aalloille. Kaapin sisään voi reikien kautta 

muodostua seisovia aaltoja, jotka resonoivat tietyllä taajuudella ja näin vaikuttavat 

negatiivisesti kaapin suojauskykyyn. Käytännössä reikien tekemiseltä kaappeihin on 

melkein mahdotonta välttyä, koska kaapelien lisäksi esimerkiksi jäähdytys, 

painonapit, kytkimet ja näytöt vaativat reikien tekemistä kaappiin. [3, 6] 

Ulkopuolelta tulevien kaapelien lisäksi kaapin sisäiset johdot ovat mahdollisia 

kohteita häiriöille, ja radiotaajuinen kenttä voi kytkeytyä niihin tehokkaasti. 

Taulukossa 2 on vielä esitetty kootusti RF häiriöille herkimmät kohdat. 

  

Kuva 4. Radiotaajuuksien vaikutus logiikkapiireihin. 
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Taulukko 2. RF häiriöille herkät kohdat 

Elektronisissa laitteissa Kotelossa/Kaapissa 

Mikrokontrolleri Reiät ja aukot 

Maataso Ulkoiset kaapelit 

Johdinpolut Sisäiset johdot 

Jännitelähde Saumat 

I/O portit - 

Näytöt - 

Sarjaportit - 

 

2.5. EMC Standardit 

 

Standardien tarkoitus on varmistaa tuotteiden laatu, turvallisuus sekä yhteensopivuus. 

Ne mahdollistavat vapaan kaupan maiden välillä, koska valmistajien ei tarvitse tehdä 

jokaiselle maalle omaa, kyseisen maan vaatimuksia täyttävää tuotetta. Standardit 

määrittävät tuotteen olennaiset ominaisuudet, jotka jokaisen valmistajan on vähintään 

täytettävä, jotta tuotetta voidaan myydä Euroopassa tai muualla maailmassa. EMC 

standardit säätelevät tuotteen sähkömagneettisia ominaisuuksia, kuten säteilyä ja 

suojauskykyä. Ne voivat koskea erilaisia ympäristöjä, kuten teollisuutta, sairaaloita tai 

kotitalouksia sekä eri tuoteluokkia radiolaitteista aina tietoliikennelaitteisiin asti. [3] 

IEC (International Electrotechnical Comission) koostuu useista komiteoista, joista 

kaksi työskentelee kokoaikaisesti ainoastaan EMC aiheiden parissa: TC77 (technical 

committee 77) ja CISPR (International Special Committee on Radio Interference). 

Nämä kaksi komiteaa valmistavat perusstandardit, yleisstandardit ja tuotekohtaiset 

standardit. TC77:n tärkein tuotos on sähkömagneettisen yhteensopivuuden IEC 61000 

sarja. CISPR määrittelee radiotaajuisten häiriöiden rajoja ja mittausohjeita. Sen 

tuotoksia ovat CISPR XX standardit, joiden on tarkoitus esiintyä yhdessä IEC 61000 

sarjan kanssa. Näiden kahden komitean lisäksi erilliset tuotekomiteat vastaavat myös 

tuotekohtaisista standardeista. IEC:n apuna toimii myös ACEC (Advisory Committee 

on Electromagnetic Compatibility), joka varmistaa, että standardit eivät ole 

ristiriidassa toistensa kanssa. Myös Euroopan sisäiset sekä maakohtaiset standardit 

pohjautuvat IEC:n standardeihin, vaikka laki määrää käyttämään IEC standardeja. 

Usein IEC standardit muunnetaan suoraan tai hieman muokattuina esimerkiksi EN 

standardeihin. [3, 28, 29] 

Euroopassa EMC standardeja hoitaa ETSI (the European Telecommunications 

Standards Institute), CENELEC (the European Committee for Electrotechnical 

Standardization) sekä CEN (European Committee for Standardization). Näistä 

kolmesta CENELEC tuottaa EN sarjan EMC standardeja, kun taas ETSI on 
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erikoistunut tietoliikenneverkkoihin ja -laitteisiin. CEN määrittelee standardeja, jotka 

eivät liity sähkötekniikan aiheisiin. EMC standardien rakenne kansainvälisesti ja 

Euroopan sisällä on kuvattu taulukossa 3. [3, 28, 29] 

 

 

 

 

Tässä työssä käytettävä IEC 61000-6-2:2016 standardi määrittä laitteiden raja-arvot 

radiotaajuisen kentän sietokyvylle. Standardin määrittämät testaustasot on esitetty 

taulukossa 4. Elektronisten laitteiden toimivuudelle teollisessa ympäristössä on 

määritetty suorituskykyvaatimukset A, B ja C. Kaikkien radiotaajuiselle kentälle 

altistuvien laitteiden suorituskykyvaatimus on A: ”Testattavan laitteiston tulee toimia 

normaalisti testin aikana ja sen jälkeen. Suorituskyvyn heikkenemistä tai toimintojen 

menetystä alle valmistajan ilmoittaman suorituskyvyn ei sallita, kun laitetta käytetään 

tarkoituksenmukaisesti. Jos laitteen valmistaja ei määrittele suorituskykyä, se voidaan 

johtaa tuotekuvauksesta ja dokumenteista sekä käyttäjän asettamista olettamuksista 

laitteen normaalille toiminalle. [30]” 

 

Taulukko 4. IEC 61000-6-2:2016 radiotaajuisen kentän testaustasot 

Taajuusalue 

[MHz] 

Kentänvoimakkuus 

[V/m] 

Modulaatiomenetelmä 

 

Suorituskyky- 

vaatimus 

80-1000 10 sini 80% AM (1kHz) A 

1400 - 6000 3 sini 80% AM (1kHz) A 

 

IEC 61000-2-5 standardin teknisessä raportissa esitetään tarkemmin 

sähkömagneettisten ympäristöjen ominaisuuksia sekä johdetut laskukaavat sähkö- ja 

magneettikentille. Lisäksi standardissa on laskennalliset arvot esimerkiksi GSM ja 

DECT puhelimien kentänvoimakkuuksille. Standardin määrittämät raja-arvot eivät 

vastaa CISPR standardin raja-arvoja [18]. IEC 61000-4-3 standardi määrittää 

vaatimukset radiotaajuisen kentän sietotestaukseen. Testit suoritetaan 

radiokaiuttomassa huoneessa kentänvoimakkuuksilla 1, 3, 10 ja 30 V/m. Käytetty 

signaali on yhden kilohertsin siniaalto, joka on AM-moduloitu modulaatioindeksillä 

0,8 [16]. Kuva 5 havainnollistaa signaalin aaltomuotoa. Teollisuudessa käytettävien 

elektronisten laitteiden sallittu sähkömagneettinen säteily on esitetty IEC 61000-6-4 

standardissa. Standardi kattaa säteilyvaatimukset taajuusalueella 9 kHz – 400 GHz 

[31]. Vaatimukset on esitetty taulukossa 5. 

IEC

TC 77

IEC 61000-X

Tuote 
komiteat

CISPR

CISPR XX

ACEC

ETSI

EN 300 XXX

CENELEC

TC210

EN50 XXX
EN55 XXX
EN6X XXX

CEN

Kansainväliset standardit 

Maakohtaiset 

standardit 

Euroopan standardit 

Taulukko 3. EMC standardien rakenne 
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Taulukko 5. IEC 61000-6-4 säteilyvaatimukset elektronisille laitteille [31] 

Testauspaikka Taajuusalue [MHz] Säteilyraja [dBµV/m] 

Avoin ympäristö tai 

puolikaiuton huone 

30 - 230 

230 - 1000 

40 Quasi-peak/10m 

47 Quasi-peak/10m 

Poikittainen 

sähkömagneettinen tila 

30 - 230 

230 - 1000 

40 Quasi-peak 

47 Quasi-peak 

Täysin radiokaiuton 

huone 

30 - 230 

230 - 1000 

52-45 Quasi-peak/3m 

52 Quasi-peak/3m 

Vapaan tilan avoin 

ympäristö,  

avoin ympäristö,  

täysin radiokaiuton 

huone tai 

puolikaiuton huone 

1000 - 3000 

 

76 huippu/3m 

56 keskiarvo/3m 

3000 - 6000 80 huippu/3m 

60 keskiarvo/3m 

 

 

 

EN 55011 standardi kattaa myös elektronisten laitteiden sallitut sähkömagneettisen 

säteilyn taajuusalueella 9 kHz – 400 GHz. Koska EN 55011 standardin esitystapa on 

hieman erilainen verrattuna IEC 61000 standardiin, ovat niiden säteilyrajatkin 

erilaiset. EN 55011 jakaa elektroniset laitteet kahteen eri ryhmään sekä luokkiin A ja 

B. Raja-arvot säteilylle löytyvät lähteestä [32 s. 17-29]. [32] 

Taulukko 6 kokoaa kaikki tärkeimmät EMC standardit sisältöineen. Työssä 

käytetyt standardit on tummennettu. 

 

 

Kuva 5. IEC 61000-4-3 testaustasot ja aaltomuodot. [16] 
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Taulukko 6. Tärkeimmät EMC standardit 

Tunnus/ vastaava 

standardi 

Otsikko Tyyppi Sisältö 

IEC 61000-2-5 

/EN 61000-2-5 

Environment – 

Description and 

classification of 

electromagnetic 

environments 

Tekninen 

raportti, 

ympäristö 

Häiriöasteet, 

sähkömagneettiset 

ilmiöt, 

yhteensopivuustasot, 

kaavat laskuille 

IEC 61000-3-X 

/EN 61000-3-X 

Electromagnetic 

compatibility – Part 

4: Limits 

Perusstandardi, 

raja-arvot 

 

Raja-arvot 

pienitaajuisille 

johtuville häiriöille 

IEC 61000-4-2 

/EN 61000-4-2 

Electrostatic 

discharge immunity 

test 

Perusstandardi, 

testaus/mittaus 

 

Staattisen 

sähkönpurskauksen 

testaus 

IEC 61000-4-3 

/EN 61000-4-3 

Radiated, radio-

frequency, 

electromagnetic 

field immunity test 

Perusstandardi, 

testaus/mittaus 

 

Radiotaajuisen 

kentän sietotestaus 

IEC 61000-4-4 

/EN 61000-4-4 

Electrical fast 

transient/burst 

immunity test 

Perusstandardi, 

testaus/mittaus 

 

Nopean 

transienttipurskeen 

sietotestaus 

IEC 61000-4-5 

/EN 61000-4-5 

Surge immunity 

test 

Perusstandardi, 

testaus/mittaus 

 

Syöksyaallon 

sietotestaus 

IEC 61000-4-6 

/EN 61000-4-6 

Immunity to 

conducted 

disturbances, 

induced by radio-

frequency fields 

Perusstandardi, 

testaus/mittaus 

 

Johtuvan 

radiotaajuisen häiriön 

sietotestaus 

IEC 61000-4-8 

/EN 61000-4-8 

Power frequency 

magnetic field 

immunity test 

Perusstandardi, 

testaus/mittaus 

 

Käyttötaajuuden 

magneettikentän 

sietotestaus 

IEC61000-4-11 

/EN61000-4-11 

Voltage dips, short 

interruptions and 

voltage variations 

immunity tests 

Perusstandardi, 

testaus/mittaus 

 

Verkkojännitteen 

vaihtelun sietotestaus 

IEC 61000-6-1 

/EN 61000-6-1 

Immunity for 

residential, 

commercial and 

light-industrial 

environments 

Yleinen, 

suojauskyky 

Asuinalueiden, 

kaupallisten ja 

teollisten 

ympäristöjen 

sietokyky 

IEC 61000-6-2 

/EN 61000-6-2 

Immunity for 

industrial 

environments 

Yleinen, 

suojauskyky 

Teollisten 

ympäristöjen 

sietokyky 

IEC 61000-6-3 

/EN 61000-6-3 

Emission standard 

for residential, 

commercial and 

Yleinen, päästöt Asuinalueiden, 

kaupallisten ja 

teollisten 

ympäristöjen säteily 
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light-industrial 

environments 

IEC 61000-6-4 

/EN 61000-6-4 

Emission standard 

for industrial 

environments 

 

Yleinen, päästöt Teollisten 

ympäristöjen säteily 

EN 55011 

/ CISPR 11 

Industrial, scientific 

and medical (ISM) 

radio-frequency 

equipment – 

Electromagnetic 

disturbance 

characteristics – 

Limits and methods 

of measurement. 

Tuotestandardit, 

päästöt 

Radiotaajuisen 

kentän tuottavien 

teollisten, 

tieteellisten ja 

lääketieteellisten 

laitteiden mittaukset, 

mukaan lukien 

kipinöivät osat. 

EN 55014-1 

/ CISPR 14-1 

Requirements for 

household 

appliances, electric 

tools and similar 

apparatus - Part 1: 

Emission 

Tuotestandardit, 

päästöt 

Moottorilla, 

kytkemällä tai 

säätämällä toimivien 

kodin laitteiden 

säteily 

EN55022 

/ CISPR 22 

Information 

Technology 

Equipment - Radio 

disturbance 

characteristics - 

Limits and methods 

of measurement 

Tuotestandardit, 

päästöt 

Dataa käsittelevien 

tietoliikennelaitteiden 

häiriöiden mittaukset 

ja rajoitukset  
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3. MITTAUKSET 
 

3.1. Mittausjärjestelyt 
 
Säteilymittaukset suoritettiin Oulun yliopiston radiokaiuttomassa EMC kammiossa, 
joka on käytännössä puolikaiuton huone. Signaalit generoitiin Agilent E4438C 
signaaligeneraattorilla, koska kannettavien puhelimien tehoa ei voi säätää halutuksi. 
Kentänvoimakkuutta mitattiin Rohde&Schwarz ESCS30 EMI vastaanottimella. 
Laitteita ohjattiin tietokoneella GBIP (general purpose interface bus) väylän kautta. 
Ohjaukseen käytettiin Matlab ohjelmaa. Signaaligeneraattori kytkettiin 
lähetysantenniin kahdeksan metrin pituisella koaksiaalikaapelilla ja 
vastaanottoantenni liitettiin ESCS30 vastaanottimeen samanmittaisella kaapelilla. 
Matalilla taajuuksilla (Radiopuhelin ja VIRVE) käytettiin lähetykseen 
Rohde&Schwarz HK014 antennia ja vastaanottoon Chase CBL6112 BiLog antennia. 
Korkeammilla taajuuksilla lähetys tehtiin HyperLOG 60100 X antennilla ja 
vastaanotto Aerial LPD700-4000 antennilla. Antennit valittiin käytössä olevien 
resurssien puitteissa. Mittauksissa käytettiin pystypolarisaatiota. 
 

Kuva 6. Mittausjärjestely 
 

Signaali-
generaattori
+ 

ESCS30 
Vastaanotin 

generaattori
+

Ohjaustietokone Vastaanottoantenni Lähetysantenni 

Vahvistin 
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Kuva 8. Mittausjärjestely korkeilla taajuuksilla 

Kuva 7. Mittausjärjestely matalilla taajuuksilla 
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3.2. Mittaustulokset 

 

Mittaustulokset on esitetty taulukoissa 7-16. Signaalin vahvuus on kuvattu oikealla 

puolella palkkeina kuten matkapuhelimessa. Kun signaalin vahvuus on hyvä, ovat 

kaikki palkit täynnä ja laite käyttää vähemmän tehoa. Huonolla kuuluvuusalueella 

palkkeja on vähemmän ja laite joutuu käyttämään enemmän tehoa. Generoidut 

signaalit olivat standardien mukaiset ja vastasivat käytännön matkapuhelinsignaaleja 

asetuksiltaan. Jokainen yksittäinen tulos on kahdeksasta mittauksesta laskettu 

keskiarvo. Kaikki mittausdata on pyydettäessä saatavilla allekirjoittaneelta.  

 

 

3.2.1. DECT 

 

DECT signaali generoitiin suoraan signaaligeneraattorin asetuksista. Signaalin 

kaistanleveys oli 1728 kHz ja modulointimenetelmä 2-FSK (frequency shift keying). 

 

Taulukko 7. Mittaustulokset DECT 

 

  

Teho 

[dBm] 

Kentänvoimakkuus [V/m] Signaalin 

vahvuus 1 m 0,1 m 

Lähetys 

1880 MHz 

Vastaanotto 

1990 MHz 

Lähetys 

1880 MHz 

Vastaanotto 

1990 MHz 

9 0,516 0,538 1,488 1,453  

12 0,694 0,695 2,094 1,998 

15 0,946 0,927 2,950 2,788 

18 1,296 1,247 4,104 3,928 

21 1,753 1,769 5,823 5,605 

24 2,484 2,443 8,461 7,988 
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3.2.2. VIRVE 

 

VIRVE signaali generoitiin suoraan signaaligeneraattorin asetuksista. Signaalin 

kaistanleveys oli 25 kHz ja modulointimenetelmä π/4 DQPSK (differential quadrature 

phase shift keying). 

 

Taulukko 8. Mittaustulokset VIRVE 

 

 

3.2.3. Radiopuhelin 

 

Radiopuhelimen signaali generoitiin Keysight Signal Studio ohjelmalla, josta se sitten 

ladattiin signaaligeneraattoriin. Signaalin kaistanleveys oli 12,5 kHz ja 

modulointimenetelmä 4-FSK. 

 

Taulukko 9. Mittaustulokset radiopuhelin 

 

  

Teho 

[dBm] 

Kentänvoimakkuus [V/m] Signaalin 

vahvuus 1 m 0,1 m 

Lähetys 

380 MHz 

Vastaanotto 

400 MHz 

Lähetys 

380 MHz 

Vastaanotto 

400 MHz 

15,4 1,262 1,288 1,666 1,411  

20,4 2,170 2,263 2,852 2,437 

25,2 3,501 3,481 4,640 3,786 

26,9 3,591 3,716 4,747 4,052 

30 5,623 5,623 7,943 7,079 

32,5 7,499 7,499 10,593 9,441 

Teho 

[dBm] 

Kentänvoimakkuus [V/m] Signaalin 

vahvuus 1 m 0,1 m 

Lähetys 

403 MHz 

Vastaanotto 

470 MHz 

Lähetys 

403 MHz 

Vastaanotto 

470 MHz 

9 0,581 0,316 0,637 0,547  

12 0,823 0,445 0,891 0,764 

15 1,159 0,621 1,278 1,091 

18 1,653 0,877 1,799 1,539 

21 2,239 1,199 2,468 2,138 

24 3,228 1,813 3,549 3,215 

27 4,958 2,539 5,443 4,515 
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3.2.4. GSM 

 

GSM signaali generoitiin suoraan signaaligeneraattorin asetuksista. Signaalin 

kaistanleveys oli 200 kHz ja modulointimenetelmä GMSK (Gaussian minimum-shift 

keying). 

 

Taulukko 10. Mittaustulokset GSM 900 

 

Taulukko 11. Mittaustulokset GSM 1800 

 

  

Teho 

[dBm] 

Kentänvoimakkuus [V/m] Signaalin 

vahvuus 1 m 0,1 m 

Lähetys 

880 MHz 

Vastaanotto 

960 MHz 

Lähetys 

880 MHz 

Vastaanotto 

960 MHz 

18 0,396 0,319 0,910 0,829  

21 0,554 0,449 1,263 1,160 

24 0,771 0,635 1,736 1,626 

27 1,062 0,897 2,378 2,270 

30 1,371 1,277 3,176 3,192 

33 1,777 1,721 4,143 4,498 

Teho 

[dBm] 

Kentänvoimakkuus [V/m] Signaalin 

vahvuus 1 m 0,1 m 

Lähetys 

1710 MHz 

Vastaanotto 

1880 MHz 

Lähetys 

1710 MHz 

Vastaanotto 

1880 MHz 

18    3,862  

21 1,408 1,533 4,417 5,430 

24 1,971 2,138 6,346 7,733 

27 2,805 3,046 9,215 11,226 

30 3,951 4,406 13,047 16,406 
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3.2.5. UMTS 

 

UMTS signaali generoitiin suoraan signaaligeneraattorin asetuksista. Signaalin 

kaistanleveys oli 5 MHz ja modulointimenetelmä downlinkille QPSK (quadrature 

phase shift keying). Uplinkille käytettiin DQPSK modulointia. 

 

Taulukko 12. Mittaustulokset UMTS900 

 

Teho 

[dBm] 

Kentänvoimakkuus [V/m] Signaalin 

vahvuus 1 m 0,1 m 

Lähetys 

880 MHz 

Vastaanotto 

960 MHz 

Lähetys 

880 MHz 

Vastaanotto 

960 MHz 

-39 0,000  0,001 0,002  

-36 0,000 0,001 0,001 0,003 

-33 0,001 0,001 0,002 0,004 

-30 0,001 0,002 0,002 0,006 

-27 0,001 0,003 0,003 0,008 

-24 0,002 0,004 0,004 0,011 

-21 0,002 0,006 0,006 0,016 

-18 0,003 0,009 0,008 0,022 

-15 0,005 0,012 0,012 0,032 

-12 0,007 0,017 0,016 0,045 

-9 0,010 0,024 0,024 0,064 

-6 0,014 0,033 0,033 0,091 

-3 0,019 0,049 0,047 0,132 

0 0,028 0,069 0,068 0,174 

3 0,039 0,100 0,096 0,252 

6 0,056 0,146 0,132 0,361 

9 0,079 0,193 0,185 0,510 

12 0,115 0,275 0,267 0,722 

15 0,155 0,386 0,377 1,003 

18 0,221 0,538 0,534 1,430 

21 0,310 0,728 0,750 2,195 

24 0,431 1,035 1,048 3,117 
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Taulukko 13. Mittaustulokset UMTS2100 

 

  

Teho 

[dBm] 

Kentänvoimakkuus [V/m] Signaalin 

vahvuus 1 m 0,1 m 

Lähetys 

1920 MHz 

Vastaanotto 

2170 MHz 

Lähetys 

1920 MHz 

Vastaanotto 

2170 MHz 

-39 0,205 0,293 0,206 0,297  

-36 0,203 0,301 0,206 0,297 

-33 0,214 0,301 0,212 0,295 

-30 0,215 0,294 0,202 0,295 

-27 0,204 0,313 0,205 0,304 

-24 0,203 0,293 0,212 0,303 

-21 0,209 0,299 0,202 0,305 

-18 0,213 0,294 0,214 0,315 

-15 0,209 0,304 0,224 0,298 

-12 0,204 0,311 0,246 0,313 

-9 0,204 0,325 0,258 0,334 

-6 0,210 0,288 0,314 0,422 

-3 0,226 0,313 0,348 0,438 

0 0,238 0,333 0,484 0,570 

3 0,245 0,340 0,627 0,778 

6 0,297 0,384 0,838 1,113 

9 0,396 0,446 1,228 1,585 

12 0,508 0,581 1,651 2,154 

15 0,657 0,799 2,367 3,278 

18 0,938 1,032 3,217 4,642 

21 1,322 1,658 4,640 6,941 

24 1,839 2,365 6,676 9,757 
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3.2.6. LTE 

 

LTE signaali generoitiin Keysight Signal Studio ohjelmalla, josta se sitten ladattiin 

signaaligeneraattoriin. Signaalin kaistanleveys oli 4,5 MHz ja modulointimenetelmä 

OFDM (orthogonal frequency-division multiplexing). 

 

Taulukko 14. Mittaustulokset LTE800 

 

Teho 

[dBm] 

Kentänvoimakkuus [V/m] Signaalin 

vahvuus 1 m 0,1 m 

Lähetys 

791 MHz 

Vastaanotto 

862 MHz 

Lähetys 

791 MHz 

Vastaanotto 

862 MHz 

-40 0,001  0,001 0,002  

-37 0,001 0,001 0,002 0,002 

-34 0,001 0,001 0,002 0,003 

-31 0,001 0,002 0,003 0,005 

-28 0,002 0,003 0,004 0,007 

-25 0,003 0,004 0,006 0,010 

-22 0,004 0,005 0,009 0,014 

-19 0,006 0,007 0,013 0,020 

-16 0,009 0,011 0,018 0,028 

-13 0,012 0,015 0,025 0,041 

-10 0,017 0,021 0,036 0,058 

-7 0,024 0,030 0,052 0,083 

-4 0,035 0,043 0,074 0,119 

-1 0,049 0,061 0,107 0,161 

2 0,071 0,086 0,141 0,219 

5 0,102 0,120 0,200 0,321 

8 0,135 0,168 0,282 0,443 

11 0,191 0,232 0,400 0,628 

14 0,270 0,340 0,566 0,897 

17 0,382 0,464 0,802 1,272 

20 0,536 0,603 1,132 1,657 

23 0,753 0,854 1,586 2,385 



32 

 

Taulukko 15. Mittaustulokset LTE1800 

  

Teho 

[dBm] 

Kentänvoimakkuus [V/m] Signaalin 

vahvuus 1 m   0,1 m  

Lähetys 

1710 MHz 

Vastaanotto 

1880 MHz 

Lähetys 

1710 MHz 

Vastaanotto 

1880 MHz 

-40 0,153  0,147 0,182  

-37 0,165 0,195 0,149 0,208 

-34 0,161 0,192 0,147 0,190 

-31 0,149 0,199 0,141 0,196 

-28 0,145 0,197 0,153 0,193 

-25 0,157 0,192 0,148 0,192 

-22 0,148 0,191 0,145 0,205 

-19 0,151 0,199 0,151 0,192 

-16 0,155 0,189 0,157 0,189 

-13 0,150 0,192 0,169 0,206 

-10 0,149 0,191 0,172 0,221 

-7 0,155 0,186 0,186 0,249 

-4 0,162 0,196 0,240 0,288 

-1 0,175 0,220 0,313 0,436 

2 0,188 0,219 0,419 0,592 

5 0,204 0,278 0,548 0,787 

8 0,274 0,334 0,763 1,140 

11 0,411 0,439 1,072 1,620 

14 0,501 0,592 1,535 2,384 

17 0,663 0,882 2,154 3,373 

20 0,950 1,223 3,146 4,938 

23 1,392 1,862 4,545 7,185 
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Taulukko 16. Mittaustulokset LTE2600 

 

  

Teho 

[dBm] 

Kentänvoimakkuus [V/m] Signaalin 

vahvuus 1 m 0,1 m 

Lähetys 

2500 MHz 

Vastaanotto 

2690 MHz 

Lähetys 

2500 MHz 

Vastaanotto 

2690 MHz 

-40 0,471 0,628 0,464 0,634  

-37 0,473 0,649 0,491 0,620 

-34 0,496 0,632 0,477 0,624 

-31 0,476 0,635 0,478 0,635 

-28 0,475 0,630 0,481 0,624 

-25 0,474 0,638 0,484 0,626 

-22 0,475 0,621 0,482 0,635 

-19 0,469 0,631 0,479 0,637 

-16 0,480 0,634 0,512 0,646 

-13 0,485 0,639 0,489 0,649 

-10 0,471 0,629 0,530 0,663 

-7 0,485 0,628 0,552 0,707 

-4 0,499 0,653 0,677 0,805 

-1 0,486 0,664 0,847 1,056 

2 0,515 0,660 1,011 1,379 

5 0,537 0,695 1,387 2,016 

8 0,636 0,758 1,991 2,934 

11 0,780 0,940 2,790 4,498 

14 1,057 1,248 3,954 6,479 

17 1,496 1,821 5,691 9,133 

20 2,020 2,823 8,199 13,171 

23 2,935 3,969 11,998 18,557 
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3.3. Laskennalliset kentänvoimakkuudet 

 

Taulukoiden 17 ja 18 tulokset on laskettu kaavoilla 1-4. DECT puhelimen suurin mitta 

D oli 12,5 cm, VIRVE:lle käytettiin D=11,6 cm, Radiopuhelimelle D=13,85 cm ja 

matkapuhelimelle D=14 cm. Arvot mitattiin fyysisistä laitteista, joita tässä työssä 

olivat Siemensin DECT puhelin, Airbus TH1n VIRVE, Motorola mototrbo DP4000 

Ex radiopuhelin sekä Samsung Galaxy S5 matkapuhelin.  

 

Taulukko 17. Lähikentän pituudet 

 

  

Laite  Lähikentän pituus fyysisille laitteille 

uplink downlink 

DECT puhelin 19,6 cm 19,8 cm 

VIRVE 3,4 cm 3,6 cm 

Radiopuhelin 5,2 cm 6,0 cm 

Matkapuhelin 2G/GSM 900 11,5 cm 12,6 cm 

Matkapuhelin 2G/GSM 1800 22,4 cm 24,6 cm 

Matkapuhelin 3G/UMTS 900 11,5 cm 12,6 cm 

Matkapuhelin 3G/UMTS 2100 25,1 cm 28,4 cm 

Matkapuhelin 4G/LTE 800 10.3 cm 11,3 cm 

Matkapuhelin 4G/LTE 1800 22,4 cm 24,6 cm 

Matkapuhelin 4G/LTE 2600 32,7 cm 35,2 cm 
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Taulukko 18. Lasketut kentänvoimakkuudet maksimi teholla 

 

3.4. Mittausten epätarkkuus 

 

Sähkömagneettisten kenttien mittaaminen on suhteellisesti paljon epätarkempaa, 

kuin monen muun suureen mittaaminen. Tarkkuus voi vaihdella jopa 10 desibeliä tai 

enemmän. [3] Myös tässä työssä tehdyissä mittauksissa on useita epätarkkuuteen 

vaikuttavia tekijöitä kuten mittalaitteet, mittausympäristö ja mittaustapa.  

Käytössä ollut signaaligeneraattori oli melko uusi ja sen aiheuttama virhe voidaan 

olettaa pieneksi. Korkeimmilla tehoalueilla signaaligeneraattori ei kuitenkaan 

pystynyt ylläpitämään tehoa vakiona, joten signaaleja täytyi vahvistaa erillisellä 

vahvistimella. Vahvistimen kytkeminen signaaligeneraattorin ja antennin välille 

aiheuttaa virhettä mittaustuloksiin, koska vahvistus vaihteli hieman taajuuden 

muuttuessa. Lisäksi vahvistinta jouduttiin vaihtamaan mittausten aikana ja yksi 

vahvistin rikkoontui. ESCS 30 vastaanotin aiheutti suhteellisesti enemmän 

epätarkkuutta tuloksiin, kuin signaaligeneraattori. Vastaanottimen mittausalue päättyi 

30 desibelimilliwattiin, mikä vastaa yhden watin tehoa. Vastaanotin kuitenkin 

kalibroitiin jokaiselle taajuusalueelle erikseen epätarkkuuden välttämiseksi, mutta 

matalimmilla taajuuksilla ja korkeimmilla tehotasoilla mittausalue jäi hieman vajaaksi. 

ESCS 30 mittaa kentänvoimakkuutta käyttäjän asettamien antenniarvojen perusteella, 

joten virheelliset antennin asetukset vastaanottimessa vaikuttavat suoraan 

Laite MAX Kentänvoimakkuus [V/m] 

Lähikentässä  

(uplink - downlink) 

Kaukokentässä 

0,1 m 1 m 0,1 m 1 m 

DECT puhelin 2,26 - 2,21 0,00226 -

0,00221 

35 3,5 

VIRVE 148 - 134 0,148 - 

0,134 

93,9 9,39 

Radiopuhelin 98,3 – 72,3 0,0983 - 

0,0723 

70 7 

Matkapuhelin 

2G/GSM 900 

29,2 – 24,5 0,0292-

0,0245 

99 9,9 

Matkapuhelin 

2G/GSM 1800 

5,46 – 4,52 0,00546 -

0,00452 

70 7 

Matkapuhelin 

3G/UMTS 900 

10,3 – 8,66 0,0103 - 

0,00866 

35 3,5 

Matkapuhelin 

3G/UMTS 2100 

2,17 – 1,7 0,00217 -

0,0017 

35 3,5 

Matkapuhelin 

4G/LTE 800 

11,4 – 9,61 0,0114 -

0,00961 

31,3 3,13 

Matkapuhelin 

4G/LTE 1800 

2,44 – 2,02 0,00244 -

0,00202 

31,3 3,13 

Matkapuhelin 

4G/LTE 2600 

1,14 – 0,987 0,00114 -

0,000987 

31,3 3,13 
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mittaustulokseen. Käytännössä vastaanottimeen asetettiin käsin vastaanottoantennin 

ominaisuudet, joiden perusteella se teki mittaukset. Mittalaitteiden aiheuttama virhe 

voi olla jopa 5 dB [3]. Koaksiaalikaapelin aiheuttama vaimennus mitattiin olevan 

matalilla taajuuksilla noin 1,38 dB ja korkeilla taajuuksilla 3,96 dB. 

Mittausympäristön vaikutus todettiin, kun antennien ympärillä olevia blokkeja 

siirrettiin kauemmas ja tehtiin mittausalueesta suurempi. Tämä vaikutti suoraan 

mittaustulokseen kasvattaen sitä noin 2 dB. Antennien korkeus ja asento vaikuttavat 

myös mittaukseen [3]. Heijastuvat signaalit pyrittiin minimoimaan asettamalla 

ferriittivaimentimia lattialle ja nostamalla antennit korkealle, mutta heijastumia 

voidaan kuitenkin olettaa syntyvän esimerkiksi ympärillä olevista blokeista. 

Heijastuvat signaalit voivat aiheuttaa 5 dB epätarkkuuden [3].  

Lähikentässä tehdyt mittaukset ovat epätarkempia kuin kaukokentässä 

sähkömagneettisen aallon luonteesta johtuen. Lähikentässä heijastuvia aaltoja on 

enemmän ja ne voivat olla eritaajuisia ja -vaiheisia kuin lähetetty signaali. 

Sähkömagneettisen aallon energia vaihtelee todella voimakkaasti lähikentässä, joten 

mitatut lähikentänvoimakkuudet ovat usein epätarkkoja. Työssä haluttiin mitata 

kentänvoimakkuus 0,1 m etäisyydellä, jolloin ollaan lähetys- ja vastaanottoantennin 

lähikentässä. Tällä etäisyydellä tuloksiin tulee ottaa huomioon lähikentän ja lyhyen 

etäisyyden vaikutukset. Mittayksikkö V/m ilmaisee kentänvoimakkuuden voltteina 

metriä kohden, joten 0,1 m etäisyydellä tehdyt mittaukset ovat epätarkempia kuin 1 m 

etäisyydellä saadut tulokset. 
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4. EMC TESTAUS KANNETTAVILLA PUHELIMILLA 

4.1. Esimerkki testattavasta järjestelmästä 

 

Kuvassa 9 on esitetty esimerkki MNS Select automaatiokaapista. Kaapin 

ominaisuudet löytyvät liitteestä [33]. Kaapissa olevat komponentit on lueteltu 

taulukossa 19. Teollisuudessa käytetään usein kuvan tyyppisiä sähkö- ja 

automaatiokaappeja, joiden EMC ominaisuudet halutaan varmistaa. Kuvassa 9 on 

ympyröity kohdat, jotka ovat haavoittuvimpia radiotaajuisille häiriöille. On tärkeää 

muistaa, että myös kaapin sisällä olevat komponentit ovat alttiita häiriöille. Yleensä 

ABB:n MNS Select kaapeissa on ilmanvaihtoaukot ala- ja yläosassa. Nämä aukot sekä 

muut reiät tulee aina testata häiriöiltä elektronisten laitteiden lisäksi. Tyypillisen 

automaatiokaapin sisällä on prosessoripohjainen ohjain, kuten ABB AC 800M, joka 

ohjaa kaapin toimintaa. Lisäksi kaapin sisältöön kuuluu esimerkiksi I/O-kortteja, 

releitä ja riviliittimiä. 

 

 

Taulukko 19. Mallikaapin komponentit 

 

 

Tunnus Komponentti Malli Huomioita 

P1 Jännitemittaus DEIF FTQ96 Analoginen 

P2 Synkroskooppi DEIF CSQ-3 Mikroprosessoripohjainen 

P3 Taajuusmittaus DEIF 2FTQ96X Analoginen 

PP885 Ohjauspaneeli ABB PP885 Digitaalinen,  

LCD kosketusnäyttö 

B10 Tehonvalvonta Schneider VAMP 

260 

Digitaalinen, RS232 

sarjaportti edessä 

F01 Suojarele  ABB REG615 Digitaalinen, LCD näyttö 

A1 Synkronointirele ABB 

SYNCROTACT 5 

Digitaalinen, LCD näyttö 

H1, H2 Merkkivalo ABB CL2 - 

S1 Hätä-seis painike ABB CE4T-10R-11 - 

S2, S3, S4 Painonappi ABB CP1 - 

S5, S6, S7 Asentokytkin ABB ONU3PB - 
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Kuva 9. Esimerkki testattavasta järjestelmästä. 
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4.2. Radiotaajuisen kentän sietotestaus 

 

Tässä kappaleessa on esitetty yleiset ohjeet radiotaajuisen kentän sietotestaukseen 

kannettavilla puhelimilla. On tärkeää ymmärtää, että laboratoriossa tehdyt EMC 

kokeet ovat aina tarkempia, mutta huolellisesti tehty testaus kannettavilla puhelimilla 

antaa riittävän varmuuden laitteiden EMC ominaisuuksista, kun tiedetään kuinka 

voimakkaalle sähkömagneettiselle kentälle laite altistuu. 

Puhelimen käyttämä taajuuskaistan ja lähetystehon voi tarkistaa Applen 

puhelimella soittamalla numeroon *3001#12345#* ja useimmilla Android puhelimilla 

soittamalla numeroon *#0011# [34].  

Testin aikana tarkkaillaan laitteen toimintaa ja kirjataan havainnot testiraporttiin. 

Erityistä huomiota tulee kiinnittää järjestelmähälytyksiin ja varoituksiin, 

ohjauspaneelin toimintaan sekä suojalaitteiden, kuten releiden laukeamiseen.  

 

Testausprotokolla: 

 

Testaus suoritetaan kaksi kertaa puhelimen ollessa: 

1) pystysuorassa, puhelimen selkämys kohti laitetta 

2) vaakasuorassa, puhelimen yläosa kohti laitetta 

Testausvaiheet: 

1. Valitaan testattava laite ja määritetään tärkeimmät testauspisteet 

2. Varmistetaan laitteen normaali toiminta 

3. Valitaan käytettävä puhelin ja varmistetaan sen toiminta. Matkapuhelinta 

käytettäessä valitaan asetuksista käytettävä yhteys (2G, 3G ja 4G*). 

Suositeltavaa on aloittaa testaus VIRVE puhelimella. 

4. Toistetaan kohdat 5-8 kolme kertaa: 

1) puhelimen ollessa standby tilassa 

2) puhelimen soidessa 

3) puhelun aikana 

5. Kuljetetaan puhelinta testattavan laitteen ympäri eri korkeuksilla 10 cm** 

etäisyydellä laitteesta. Yhden kierroksen tulisi kestää noin 60 s. Kirjataan 

havainnot testiraporttiin. 

6. Tärkeimpien testauspisteiden kohdalla puhelin asetetaan 10 cm** etäisyydelle 

laitteesta ja tarkastellaan vaikutusta testattavaan laitteeseen. Puhelinta pidetään 

aina yhdessä kohdassa noin 15 s. Tämän jälkeen puhelin asetetaan 

mahdollisimman lähelle testauspistettä. Puhelinta kierretään myötäpäivään 

180° nopeudella 5°/s ja palataan nollaan asteeseen samalla nopeudella. Tämän 

jälkeen puhelinta kierretään vastapäivään 180° ja palataan nollaan asteeseen 

[4]. 

7. Jos laitteessa havaitaan häiriöitä, siirrytään kohtaan 8. Jos häiriötä ei havaita, 

siirrytään kohtaan 9. 

8. Asetetaan puhelin 0 cm etäisyydelle laitteesta. Viedään hitaasti puhelinta 

kauemmas laitteesta, noin 2,5 cm/s nopeudella, jotta voidaan määrittää millä 

etäisyydellä puhelin ei enää vaikuta laitteen toimintaan. Kirjataan tulokset 

testiraporttiin [4]. 

9. Toistetaan kohdat 4-8 kunnes laite on testattu kaikilla puhelimilla. 

10. Toistetaan testi kunnes kaikki laitteet on testattu. 
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Lisäksi sietotestaus tehdään laitteen päällä niin, että puhelimen selkämys on kohti 

laitetta ja sillä osoitetaan noin 15 s jokaista laitteen sivua kohti. Jos laitteeseen tuodaan 

ulkopuolelta kaapeleita, tulee puhelinta kuljettaa myös niiden läheltä. 

 
*) Koska 4G yhteydellä ei Suomessa vielä voi soittaa, tulee 4G testaus suorittaa 

datayhteyden avulla. Skype puhelu 4G yhteydellä, sovelluksen lataaminen (downlink) 

ja sähköpostin lähettäminen (uplink) ovat hyviä keinoja muodostaa datayhteys. 
**) Etäisyys voidaan varmentaa esimerkiksi muovisella viivoittimella tai kiinnittämällä 

puhelimeen 10 cm pituinen kappale, kuten käyntikortti. Laser etäisyysmittaria ei tule 

käyttää, koska se voi vaikuttaa sähkömagneettisen kentän voimakkuuteen. 
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5. POHDINTA 
 

Mittauksien arvot poikkeavat melko paljon laskennallisista arvoista. Vaikka 

mittauksissa oli useita epätarkkuuteen vaikuttavia tekijöitä, pyrittiin ne ottamaan 

huomioon. Toisaalta IEC61000 standardien laskukaavat eivät ota huomioon 

esimerkiksi antennien ominaisuuksia, vaan antennin vahvistukseksi oletetaan 2,15 dB. 

Todellisuudessa tämä arvo vaihtelee antennista riippuen. Lisäksi lähikentän pituus 

arvioidaan suhteella λ/2π, kun todellisuudessa pituus riippuu myös antennin 

suurimmasta mitasta kaavan 3 mukaan. Tästä johtuen IEC61000 standardissa 

lähikentän pituuden oletetaan olevan huomattavasti lyhempi kuin tässä työssä. Siksi 

myös sen laskut on tehty kaukokentän kaavalla 2. Kaukokentän kaava antaa 

kentänvoimakkuuden neliöllisen keskiarvon (RMS), kun mittauksissa käytettiin 

kentänvoimakkuuden huippuarvoa. Lähikentän kaava taas kuvaa ainoastaan 

dipoliantennin aiheuttamaa kentänvoimakkuutta, mikä tekee sen skaalasta 

suppeamman. Standardin laskuja ei voi olettaa vääriksi tai mittausten tuloksia täysin 

oikeiksi, koska molemmat arvioivat samaa asiaa eri näkökulmasta. Standardi pyrkii 

löytämään kaavat, jotka sopivat kaikille puhelimille ja taajuuksille, mikä heikentää 

kaavojen tarkkuutta. Standardin tehtävä on tarjota selkeä ja yksinkertainen ohje 

säteilyrajoista, jotta sitä olisi helppo noudattaa. Tästä syystä IEC61000 sarjan 

standardeissa käytetään kaikille signaaleille samaa 80 % sini AM 

modulointimenetelmää yhden kilohertsin kaistanleveydellä, kun todellisuudessa 

modulointimenetelmä ja kaistanleveys vaihtelevat käytetystä signaalista riippuen. 

Tässä työssä jokaiselle signaalille käytettiin protokollan mukaista 

modulointimenetelmää ja kaistanleveyttä. Mittausten luotettavuutta tukee se, että 

KwaZulu-Natalin yliopistossa Durbanissa tehdyissä mittauksissa saatiin lähes sama 

kentänvoimakkuus GSM1800 signaaleille 0,1m etäisyydellä [5]. Koska mittalaitteiden 

toimivuus on testattu tämän työn lisäksi aiemmassa käytössä, voidaan olettaa, että 

mittauksissa ei ole systemaattista virhettä. Mittauksen tuloksia voidaan pitää 

luotettavampina, kuin standardin kaavoilla laskettuja arvoja, koska kaavoja on 

pelkistetty todella paljon eikä niihin ole tuotu riittävästi antennien yksilöllisiä 

ominaisuuksia. 

Kun laskennallisia arvoja ja mittaustuloksia verrataan, ovat kaukokentässä lasketut 

ja mitatut arvot lähimpänä toisiaan. Kaukokentässä mittaukset ovat siis tarkempia. 

Myös käytännössä elektroniset laitteet altistuvat todennäköisemmin kaukokentälle. 

Lähikentän mittauksia voidaan pitää suuntaa antavina, koska tarkat 

kentänvoimakkuuden mittaukset lähikentässä ovat lähes mahdottomia työn taajuus- ja 

tehoalueilla. Työn tavoitteiden kannalta tulokset ovat kuitenkin riittävän tarkkoja. 

Tavoitteena oli saada mahdollisimman kattava määrä kannettavien puhelimien 

aiheuttamia kentänvoimakkuuksia eri matkapuhelingeneraatioilla ja soveltaa tuloksia 

kenttäolosuhteisiin. Mittaustuloksia saatiin yhteensä yli 5000, joista tärkeimmät 

kirjattiin työhön analysoinnin jälkeen. Työssä esitettiin sovellettu EMC-testausohje 

kannettavilla puhelimilla sekä esimerkkijärjestelmän tärkeimmät testauspisteet. 

Teoriaosassa esitettiin tarvittavat tiedot aiheen ymmärtämiseen ja tekniikan nykyinen 

tila. Työlle asetetut tavoitteet saavutettiin. Käytössä olleet resurssit huomioiden 

mittauksilla saatiin tarvittavat tulokset riittävällä tarkkuudella. Tarkempia mittauksia 

olisi voitu saada, jos käytössä olisi ollut enemmän erilaisia antenneja ja tarkempi 

kentänvoimakkuusmittari.  
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Alkuperäisen suunnitelman mukaan työssä aiottiin mitata kentänvoimakkuuksia 

käyttäen fyysisiä laitteita. Työn aikana todettiin, ettei se ole järkevää, koska 

kannettavien puhelimien käyttämä teho vaihtelee todella paljon ja mittausten 

kattavuudesta olisi tullut todella suppea. Lisäksi radiopuhelinta ja VIRVE puhelinta ei 

saatu mukaan mittauksiin. Generoiduilla signaaleilla saatiin kentänvoimakkuudet 

niillä tehotasoilla, joita puhelimet myös käytännössä käyttävät. Signaalit olivat 

standardien mukaiset ja näin vastasivat fyysisten laitteiden käyttämiä signaaleja. 

Tehdyt mittaukset siis kattavat myös käytännössä tehtävät EMC-testaukset ja 

puhelimen senhetkinen teho voidaan peilata suoraan tämän työn tuloksiin. Käytännön 

testiympäristössä on myös ympäröiviä signaaleja ja heijastuneita aaltoja kuten tämän 

työn mittauksissa. Signaalit voivat heijastua esimerkiksi testattavasta järjestelmästä tai 

muista ympärillä olevista elementeistä. 

Työn kannalta haastavinta oli mittausten toteutus ja analysointi sekä aiheen laajuus. 

Lähteitä löytyi todella paljon sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta, 

matkapuhelinverkoista ja standardeista. Teorian jäsentäminen olennaiseen pysytellen 

kandityön laajuuden rajoissa oli haastavaa, mutta olennaisimmat asiat saatiin tiiviisti 

esitettyä. Työssä käytettiin useita alan kirjoja ja standardeja, jotka ovat luotettavia 

lähteitä. Kaikkia mittauksiin vaikuttavia asioita on lähes mahdotonta ottaa huomioon 

ja kuten kappaleessa 3.4. todettiin, on EMC mittauksissa useita epätarkkuutta 

aiheuttavia tekijöitä. Nämä tekijät pyrittiin ottamaan mahdollisuuksien mukaan 

huomioon, mutta jatkon kannalta mittausjärjestelyyn ja mittausten suunnitteluun tulisi 

kiinnittää vielä enemmän huomiota.  

Mittaukset tehtiin ja kuvattiin niin, että ne ovat helposti toistettavissa. Uusien 

matkapuhelinverkkojen ja 5G (fifth generation mobile network) taajuuksien kannalta 

on tärkeää, että mittaukset voidaan tehdä myös tulevaisuuden korkeammille 

taajuusalueille, jotka voivat olla jopa yli 26 GHz [7]. Tulevaisuudessa 5G taajuuksilla 

myös matkapuhelinten aiheuttamat häiriöt vähenevät, koska 5G toimii korkeilla 

taajuuksilla ja signaalit vaimenevat nopeasti sekä käyttävät yhä vähemmän tehoa 

piensolutekniikan vuoksi. Myös mittauksissa huomattiin, että korkeilla taajuuksilla 

kentänvoimakkuus vaimenee nopeammin etäisyyden kasvaessa. Esimerkiksi 

LTE2600 kentänvoimakkuus vaimeni noin 8-14 V/m etäisyyden kasvaessa 0,1 

metristä yhteen metriin, kun UMTS900 vaimeni vain 0,5-2 V/m. 
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6. YHTEENVETO 
 

Työn tavoitteena oli kehittää ABB Oy:n Power Generation yksikön EMC-koestuksia 

uudistuneiden standardien ja vaatimusten mukaisiksi. Työssä haluttiin verifioida 

kannettavien puhelimien aiheuttamia sähkökentän voimakkuuksia sekä määrittää 

tärkeimmät testauspisteet ja rasitusajat EMC koestuksille. 

Työssä tutkittiin puhelimia ja niiden säteilyn vaikutusta elektronisiin laitteisiin. 

Haavoittuvimpia osia elektronisissa laitteissa ovat mikrokontrolleri, maataso, 

johdinpolut, jännitelähde, I/O portit, näytöt ja sarjaportit. Koteloinnin kannalta 

herkimpiä kohtia ovat reiät ja aukot, ulkoiset kaapelit, sisäiset johdot sekä saumat. 

Kansainvälisiä EMC standardeja tekee esimerkiksi International Electrotechnical 

Comission jonka IEC 61000-6-4 standardi määrittelee säteilyrajat elektronisille 

laitteille. Puolikaiuttomassa huoneessa taajuusalueella 230 - 1000 MHz säteilyraja on 

47 dBµV/m kymmenen metrin päässä laitteesta. Taajuuksilla 1000 - 3000 MHz 

säteilyraja on 76 dBµV/m kolmen metrin päässä laitteesta. 

Työssä mitattiin DECT, VIRVE, radio- ja matkapuhelimen aiheuttamia 

kentänvoimakkuuksia simuloimalla niitä signaaligeneraattorilla. Mittaukset tehtiin 

käyttäen ohjaustietokonetta, signaaligeneraattoria, ESCS30 vastaanotinta sekä 

laajakaistaisia antenneja. Mittaustuloksia sovellettiin käytännön tilanteeseen, jossa 

laitteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus halutaan varmistaa kannettavilla 

puhelimilla. Mittauksissa käytettiin useita eri tehoja, taajuuksia ja generaatioita. 

Tuloksia saatiin yli 5000 ja niiden huolellisen analysoinnin jälkeen todettiin, että 

käytännön mittaukset poikkeavat laskennallisista arvoista useasta eri syystä. 

Mittausten luotettavuutta tuettiin toisella tutkimuksella, jossa saatiin yhtäläisiä 

kentänvoimakkuuksia. Lisäksi mittauksiin vaikuttavat tekijät tunnistettiin. Työ tehtiin 

fyysisten laitteiden sijaan generoiduilla signaaleilla, jotta saatiin mahdollisimman 

kattava tutkimus kentänvoimakkuuksista halutuilla tehotasoilla. 

 Mittausten tuloksista todettiin, että maksimikentänvoimakkuus DECT puhelimella 

on 8,5 V/m, VIRVE:llä 10,6 V/m, radiopuhelimella 5,4 V/m ja matkapuhelimella 18,6 

V/m. Tulokset kertovat kuinka suurille kentänvoimakkuuksille kannettavien 

puhelimien lähellä olevat laitteet voivat altistua.  
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8. LIITTEET 
 

Liite 1 Matlab ohjauskoodi  
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values=0; 
%obj1 = gpib('KEYSIGHT', 7, 18); %id of R&S analyzer 
obj1 = instrfind('Type', 'gpib', 'BoardIndex', 7, 'PrimaryAddress', 18, 

'Tag', ''); 

  
if isempty(obj1) 
    obj1 = gpib('KEYSIGHT', 7, 18); 
else 
    fclose(obj1); 
    obj1 = obj1(1); 
end 
obj2 = instrfind('Type', 'gpib', 'BoardIndex', 7, 'PrimaryAddress', 19, 

'Tag', ''); 
if isempty(obj2) 
    obj2 = gpib('KEYSIGHT', 7, 19); 
else 
    fclose(obj2); 
    obj2 = obj2(1); 
end 
%obj2 = gpib('NI', 7, 19); %id of used Agilent signalgenerator  
fopen(obj1); 
fopen(obj2); 
tic 

  
%TEHO [dBm] 
for k = -11:3:7          %amplitudi 
c=':POW:LEV'; 
poweri=int2str(k); 
d='dBm'; 
temp_power=strcat([c , ' ', poweri,' ', d]); 
fwrite(obj2,temp_power); 
level_all=[]; 

  
%TAAJUUS [Hz] 
for i=470000000  
a='FREQUENCY'; 
b='FREQ:FIX'; 
f=int2str(i); 
temp=strcat([a , ' ', f]); 
temp2=strcat([b , ' ', f]); 
fwrite(obj2,temp2); 

  
%MITTAPISTEET 
for j=1:10                       
fwrite(obj1,temp); 
fwrite(obj1, '*TRIG;*WAI');  
%fwrite(obj1, 'LEVEL:LASTVALUE?'); 
fwrite(obj1, 'LEVEL?'); 
data1=scanstr(obj1); 
temp3=cell2mat(data1);           
temp4=strsplit(temp3);           
temp5=cell2mat(temp4(1,2)); 
level(j)=str2num(temp5); 
end 
level_all=[level_all;level]; 
%values=[values data1]; 
end 
nimi=strcat(['level_' , poweri]); 
save(nimi,'level_all'); 
end 
toc 
fclose(obj1); 
fclose(obj2); 

 


