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KÄNNYKÖIDEN JA LANGATTOMIEN TIEDONSIIRTOLAITTEIDEN LAHETTAMIEN 
RADIOAALTOJEN VAIKUTUKSET ELEKTRONIIKKALAITTEISIIN 

Radiopuhelimet synnyttävät muutaman metrin etäisyydelle usein niin voimakkaan 
sähkömagneettisen kentän, että se aiheuttaa häiriöitä erilaisten elektroniikkalaitteiden 
toimintaan. Viime vuosina erityisesti yleisten matkapuhelinverkkojen käsipuhelimet 
ovat yleistyneet voimakkaasti. GSM- tai NMT-puhelin on jatkuvasti mukana 
huomattavalla osalla ihmisistä. Aikaisemminkin toki monet erikoisalojen työntekijät 
kuten pelastus- ja palomiehet ja huoltomiehet ovat käyttäneet kannettavia radio- 
puhelimia, mutta niiden määrä on ollut melko pieni. Nämä puhelimet ovat lisäksi usein 
suurempitehoisia, kuin kännykät, joten ne voivat käytännössä häiritä elektroniikka- 
laitteita helpommin kuin kännykät. Vaikka kännyköiden aiheuttamaa vaaraa ehkä 
hieman liioitellaankin, ongelmana on kuitenkin juuri niiden suuri määra, joka nostaa 
hairiön esiintymistodennäköisyyttä. 

Radiolähettimien säteilemän sähkömagneettisen kentän häiritsevyyteen 
elektroniikkalaitteiden kannalta vaikuttavat yleisesti kentänvoimakkuus, taajuus ja 
mahdollinen modulaatio ja aallon tulosuunta elektroniikkalaitteeseen nähden. 

Radiopuhelimen säteilyn kentänvoimakkuuteen vaikuttaa puhelimen lähetysteho ja 
etäisyys puhelimesta. Esimerkiksi GSM-puhelin, jonka lähetysteho on suurin sallittu 2 
W synnyttää 1 m:n etäisyydelle kentänvoimakkuuden noin 10 V/m ja kentän- 
voimakkuus pienenee vapaassa tilassa kääntäen verrannollisena etäisyyteen 
radiopuhelimesta ollen siis esimerkiksi 3 m:n etäisyydellä noin 3 V/m. 

Eri matkapuhelinjärjestelmien puhelimien ja erilaisten muiden radiopuhelimien 
käyttämät taajuudet poikkeavat toisistaan merkittävästi. Yleensä häiriövaikutus on 
suurimmillaan pienillä taajuuksilla toimivilla radiopuhelimilla kuten esim. 
kenttäradiolla ja muilla VHF-alueella toimivilla radiopuhelimilla. 

Myös modulaatiotavoissa on häiritsevyyden kannalta merkittäviä eroja. Vanhat 
radiopuhelimet lähettävat tyypillisesti jatkuvaa signaalia, joka on periaatteessa 
taajuusmoduloitu, joka FM tai PM. Jonkin verran on vielä käytössä myös 
amplitudimoduloituja laitteita. Uudet radiopuhelimet taas lähettävat yleensä 
pulssijonoja, joten lähetyssignaalin luonne on hyvin erilainen kuin em. vanhoilla 
puhelimilla. Esimerkiksi GSM-signaalin pulssitaajuus on 21 8 Hz, mika usein kuuluu 
radiosta tai tavallisesta puhelimesta eli aiheuttaa hairiön niiden toiminnassa. Erilaiset 
elektroniikkalaitteet reagoivat modulaatioihin kuitenkin hyvin erilailla, eikä oikeastaan 
voida sanoa mika modulaatio on häiritsevyyden kannalta pahin. 



Euroopan Unionin EMC-direktiivi on vuodesta 1992 alkaen edellyttänyt kaikilta 
myynnissä olevilta elektroniikkalaitteilta jonkin asteista sähkömagneettisten häiriöiden 
sietoa, ja yksi tärkeimmistä vaatimuksista on radiotaajuisen säteilevän kentän sieto. 
Suomessa häiriönsietovaatimukset ovat olleet pakollisia kaikille elektroniikkalaitteille 
vuoden 1996 alusta lähtien, kun direktiivin soveltamisen siirtymäkausi päättyi. 
Teollisuusympäristöön tarkoitetuilta elektroniikkalaitteilta vaaditaan yleensa 
häiriötöntä toimintaa, kun radiotaajuisen kentän voimakkuus ei ylitä 10 Vlm. 
Järjestelmään asennetun laitteen kentänsieto voi kuitenkin olla myös huonompi kuin 
hyväksyntätestin kohteena olleen laitteen, esimerkiksi kaapelointi- tai asennustavan 
vuoksi. 

2 KÄYTOSSÄ OLEVAT RADIOPUHELIMET 

Lähettävän radiopuhelimen läheisyydessa kentänvoimakkuus voi olla selvästi suurempi 
kuin 10 Vlm, joten se, että elektroniikkaa sisältävä laite täyttää tämän .- 

teollisuusympäristön kentänsietovaatimuksen, ei takaa häiriötöntä toimintaa 
radiopuhelimien läheisyydessa. Yleisten matkapuhelinverkkojen käsipuhelimilla 
kentänvoimakkuus 10 Vlm voi yleensa ylittyä korkeintaan yhden metrin etaisyydella 
puhelimesta. - 

Suurin osa nykyisin käytetyistä radiopuhelimista on 900 MHz:n taajuusalueella 
toimivia GSM-puhelimia, joiden suurin lähetysteho on 2 W. GSM-puhelimet lähettävät 
900 MHz:n signaalia pulsseina noin 2 18 Hz:n taajuudella. Suurin teho on kaytössa 
silloin, kun etäisyys tukiasemaan on suuri tai puhelinta kaytetään epäsuotuisassa 
paikassa esimerkiksi maan alla. Suurimmalla tehollaan lähettävä GSM-puhelin 
synnyttää 1 metrin etaisyydella kentänvoimakkuuden noin 10 Vlm eli juuri em. 
vaaditun sietorajan. 

GSM-järjestelmää on juuri laajennettu siten, että on otettu käyttöön ns. City-puhelimet, 
jotka toimivat mikroaaltoalueella eli taajuusalueella 1700 - 1800 MHz. Niiden 
modulaatio on sama kuin 900 MHz:lla toivilla puhelimilla. Suurin lähetysteho on 
kuitenkin vain 1 W, joten ne aiheuttavat ympärilleen hieman heikomman kentän kuin 
tavalliset GSM-puhelimet. Tutkimusten perusteella ne eivät kuitenkaan häiritse 
elektroniikkalaitteita.1äheskään yhtä paljon kuin 900 MHz:lla toimivat vanhat GSM- 
puhelimet. Syynä on ilmeisesti se, että elektroniset virtapiirit esim. vahvistimet ovat - 
melko immuuneja mikroaalloille. Asiaa on kuitenkin toistaiseksi tutkittu melko vähän, 
joten kovin varmana tätä immuniteettia ei voi pitää. 

Käytössä on edelleen myös NMT-järjestelmiin liitettyjä kännyköitä, joiden taajuus voi - 
olla joko noin 450 MHz tai 900 MHz ja suurin lähetysteho 1 W. Niiden lähetyssignaali 
on kuitenkin jatkuvaa ja taajuusmoduloitua eikä pienempi lähetysteho käytännössä 
merkitse pienempää häiriötodennäköisyyttä. Päinvastoin 450 NIHz:n kännykät 
aiheuttavat hairiöita erittäin tehokkaasti. 

Vaikka lähes kaikki kaytössa olevat radiopuhelimet ovat kännyköitä, käytetään monissa 
paikoissa myös suuritehoisia käsipuhelimia, kannettavia radiopuhelimia ja autoihin 
asennettuja radiopuhelimia. Niiden lähetysteho on paljon suurempi kuin kännyköiden, 
joten ne myös synnyttävät ympärilleen voimakkaamman kentän. Lisäksi niiden 
toimintataajuus voi olla paljon pienempi kuin kännyköillä, jolloin niiden säteilemä 
kenttä myös tehokkaammin häiritsee elektronisia piirejä. Tällaisilla radiopuhelimilla on 
saatu aikaan hairiöita elektroniikkalaitteisiin paljon suuremmilta etäisyyksiltä, kuin 
edellä on esitetty esim. 10 metrin päästä. 



2 TUTKIMUSTIETOA 

Radiopuhelinten synnyttämän voimakkaan kentän aiheuttamat häiriöt elektroniikka- 
laitteille tiedetään suureksi ongelmaksi maailmalla. Asiaa on myös tutkittu varsin 
paljon, mutta tutkimukset ovat yleensä koskeneet vaativia toimintaympäristöjä kuten 
sairaaloita, tietoliikenneasemia, voimalaitoksia ym.. Siksi läheskään kaikista 
tutkimuksista ei myöskään ole saatavissa perusteellista tutkimustietoa. 

Koska elektroniikalaitteiden häiriönsieto on vaatimusten asettamisen jälkeen parantunut 
huomattavasti, osa tutkimustiedosta alkaa olla vanhentunutta. Käytössä on kuitenkin 
vielä paljon vanhojakin laitteita tai muuten huonoja, joten vanhallakin tiedolla on 
käyttöä. Voidaan kuitenkin sanoa, että nykyaikainen ammattielektroniikka sietää 
säteilevää kenttää melko hyvin lukuunottamatta herkkiä vahvistimia ja mittauspiirejä, 
joiden suojaus on hyvin vaikeata. 

VTT Automaation EMC-Laboratoriossa on tehty viime vuosina 2 laajaa tutkimusta 
radiopuhelinhäiriöistä, toinen HYKS:n laitekannalle ja toinen Puolustusvoimille. 
Lisäksi meillä on laaja kokemus suunnittelu- ja tuotekehitystestauksesta, jota olemme 
suorittaneet laitevalmistajille. Seuraavassa esitetään yhteenvetoja näiden tutkimusten 
tuloksista. 

3 SAIRAALAN ELEKTRONIIKKALAITTEET 

VTT Automaation EMC-Laboratorio teki vuonna 1997 tutkimuksen HYKS:n yleisissä 
tiloissa ja tavallisilla vuodeosastoilla käytettäville lääkintälaitteille. Tutkimuksessa 
testattiin erilaisten hoitopumppujen, EKG-piirtureiden, Cardiotocografien ja 
keskoskehtojen häiriintyvyyttä käsiradiopuhelimien kentässä. Testilähettiminä 
käytettiin NMT- ja GSM-järjestelmien kännyköitä, jotka toimivat 450,900 ja 1800 
MHz:n taajuusalueilla. Kännyköiden lähetysteho oli ohjelmoitu testausta varten 
suurimmilleen, eli se oli GSM-900-puhelimilla 2 W ja muilla 1 W. 

Tutkimuksen tulosten perusteella noin 25 % tämäntyyppisistä lääkintälaitteista on 
radiopuhelimille jokseenkin immuuneja, ja noin 80 % laitteista sietää radiopuhelimen 
lähetyksen, ellei sitä tuoda hyvin lähelle, < 30 cm, lääkintälaitetta. Kuitenkin noin 20 % 
laitteista häiriintyy, jos radiopuhelin lähettää täydellä tehollaan 1 m:n etäisyydellä. 
Taulukossa 1 on esitetty yhteenveto testien tuloksista. 

Tutkimuksen yhteydessä selvitettiin myös muiden tutkimuslaitosten julkaisemaa tietoa 
lääkintalaitteiden häiriönsiedosta. Maailmalla on tutkittu asiaa melko paljon, mutta 
monet tutkimuksista ovat valitettavasti mittausteknisesti niin alkeellisia, etteivät niiden 
tulokset ole luotettavia. Muiden tutkimusten perusteella immunien lääluntälaitteiden 
mrnärä olisi vieläkin suurempi kuin edellä on esitetty eli jopa 60 % j a  vain 5 % 
laitteista on häiriintynyt 1 m:n etäisyydeltä. Tutkittu laitekanta ja käytetyt 
radiopuhelimet ovat myös olleet jonkin verran erilaisia, joten se tietenkin osaltaan 
selittää eroja tuloksissa. 



Taulukko 1. Yhteenveto lääkintälaitteiden häiriönsiedosta, kun lähellä käytetään 
radiopuhelinta. 

4 PROSESSIEN OHJAUSJÄRJESTELMÄT 

ETÄISWS (cm tai m) 

- 
Syksyllä 1998 tutkittiin puolustuvoimien käytössä olevia prosesseja, joissa käsitellään 
räjähdysaineita. Tutkimuksessa pyrittiin testaamaan erilaisia prosessiohjauksia kaikilla 
sellaisilla radiopuhelimilla, joita kyseisissä tiloissa saatetaan käyttää. Siksi 
testilähettimet olivatkin hyvin erityyppisiä kenttäradioista, joiden taajuus oli testeissa - 
30 tai 90 MHz, aina mikroaaltoalueella toimiviin City-GSM-kännyköihin. 

Infuusionpumppu 1 

Infuusionpumppu 2 

Infuusionpumppu 3 

Infuusionpumppu 4 

Infuusionpumppu 5 

Infuusionpumppu 6 

Ruiskupumppu 1 

Ruiskupumppu 2 

Ruiskupumppu 3 

Ruiskupumppu 4 

Keskoskehto 1 
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EKG piirturi 2 

Cardiotocografi 1 
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Laitteistot sisälsivät niin mittaus- ja säätöjärjestelmiä kuin myös erilaisia mekaanisia 
toimilaitteita. Testatuissa järjestelmissä oli useita vaakoja, säätöyksiköitä, 
paineantureita, lämpömittareita ja antureita sekä prosessitietokoneita ja logiikoita. 
Lisäksi testattiin taajuusmuuttajia, erilaisia mittaustiedon siirtojärjestelmiä 
päätelaitteineen, erilaisia antureita sekä tietokoneita ym. laitteita. 

Taulokkoon 2 on koottu testaustuloksia sarnantyyppisistä laitteista, ja siitä saa 
jonkinlaisen käsityksen eri laiteryhmien häiriönsiedosta, kun häiriön aiheuttajana on 
radiopuhelin. Tutkimuksessa on testattu laitteita ja järjestelmiä käyttöpaikalleen 
asennettuna, ja vain tietyissä tutkimuksen suorittamisen kannalta optimoiduissa 
toimintatiloissa. Siksi taulukossa esitetyt tulokset eivät kuvaa kovin tarkasti laitteiden 
häiriönsietoa, vaan on mahdollista, että häiriöitä voi esiintyä huomattavastikin 
suuremmilla etäisyyksillä kuin näissä testeissa. 
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Taulukko 2. Yhteenveto prosessien mittaus- ja ohjauslaitteiden häiriönsiedosta, kun lähellä 
käytetään radiopuhelinta. 

Prosessien mittaus- ja ohjauslaitteista erikoisen herkkia sähkömagneettiselle sateilylle 
ovat erilaiset mittarit ja mittausjärjestelmissä käytettävät vahvistimet. Usein häiriö 
kytkeytyy mittauspiiriin anturin ja sen kaapeloinnin kautta. Esimerkiksi lämmön- ja 
paineen mittausjärjestelmät sekä vaa'at ovat usein herkkia radiopuhelimien kentälle. 

kohteita 
Ihäiriöitä 

5 YHTEENVETO 

Edellä esitetyistä tuloksista nähdään, että erilliset elektroniikkalaitteet häiriintyvät 
hyvin erilaisilla etäisyyksillä radiopuhelimista. Yleensä laitteet ovat hyvin immuuneja 
säteilevälle suurtaajuuskentälle, eikä radiopuhelin aiheuta niiden toimintaan häiriötä 
edes muutaman cm:n etaisyydeltä. Toisaalta sitten löytyy sellaisia laitteita, joissa on 
esimerkiksi jokin herkkä mittauspiiri, ja radiopuhelin aiheuttaa häiriön useiden metrien 
etaisyydeltä. Lisäksi etenkin vanhat elektroniikkalaitteet ovat usein herkkia 
sähkömagneettisille häiriöille. 

ETAISYYS KOHTEESTA 

Kun radiopuhelimien häiriövaaraa tarkastellaan yleisesti, sitä ei ole syytä liioitella. 
Sekä omien tutkimusten että kirjallisuuselvitysten perusteella voidaan päätellä, että 
lääkintälaitteista noin puolet on jokseenkin immuuneja radiopuhelinten lähettämälle 
sateilylle. Kuitenkin 5 - 10 % laitteista on sellaisia, että radiopuhelimet voivat häiritä 
niitä 1 - 2 metrin etäisyydeltä. Jos tarkastellaan elektroniikkalaitteita yleisesti, 
immuunien laitteiden osuus on vielä selvästi suurempi, sillä useimmissa laitteissa ei ole 
niin herkkiä elektronisia piirejä tai vahvistimia kuin lääkintälaitteissa. Siksi kuuleekin 
usein väitettävän, etteivät radiopuhelimet lainkaan aiheuta minkäänlaista häiriövaaraa, 
vaan, että eräät tahot ovat vain yliherkkiä koko asialle. Näin asia ei kyllä ole, vaan 
siellä, missä on sellaisia elektroniikkalaitteita, joiden virhetoiminnat voivat aiheuttaa 
vaaraa, kuten sairaaloissa, myös hyvin pieni häiriötodennäköisyys on otettava 
huomioon. 
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