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1 JOHDANTO 

 

Tämä opinnäytetyö käsittelee sähkömagneettisia pulsseja ja niiden testausta EMP-simulaattoreilla. 

Työssä keskitytään pääasiassa voimakkaisiin sähkömagneettisiin pulsseihin ja käydään läpi, kuinka 

ne muodostuvat, mitä vaikutuksia niillä on, miten niiltä voidaan suojautua, sekä miten niitä simuloi-

daan.  

 

EMP-testaus ei ole kovinkaan yleistä, koska erittäin voimakas EMP on ilmiönä hyvin harvinainen. Li-

säksi suurimmalle osalle sähkölaitteista EMP-suojaus olisi pelkästään käyttöä rajoittavaa ja hankaloit-

tavaa. Näistä syistä EMP-testaus onkin keskittynyt sotilaskäytössä olevien laitteiden lisäksi lähinnä 

vain sähkönjakelun ja muiden yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten laitteiden suojaukseen. 

Viimeisen parin vuosikymmenen aikana EMP-testaus on alkanut kuitenkin yleistymään myös siviili-

puolella ja EMP-testilaboratorioita on rakennettu myös kaupalliseen käyttöön. 

 

Työn tarkoituksena on perehtyä EMP-testaukseen kokonaisuutena ja selvittää, mitä erilaisia EMP-

testausmenetelmiä ja -laitteistoja on kehitetty sekä minkälaisia vaatimuksia niiden rakentamiseen 

liittyy. Tavoitteena on selvittää, pystyisikö Savonia-amk käyttämään suurjännitelaboratoriosta löyty-

vää laitteistoa osana EMP-simulaattoria, sekä kuinka kannattavaa EMP-simulaattorin rakentaminen 

olisi Savonialle. Lisäksi on tarkoitus antaa Savonialle suosituksia sopivaksi todetun laitteiston raken-

tamiseen sekä ohjeistus sen kalibrointiin ja käyttöön.  

 

Koska työ on pääasiassa selvitysluontoinen, se pohjautuu suurelta osin erinäisten raporttien ja stan-

dardien tutkimiseen ja soveltamiseen. Tärkeimpinä tiedonlähteinä tässä työssä ovat Yhdysvaltojen 

armeijan tuottamat MIL-standardit, IEC:n, eli International Electrotechnical Commissionin, 61000-

sarjan standardit, sekä erinäiset EMP- ja HEMP-testeistä kirjoitetut raportit. Tarkentavaa lisätietoa 

pyritään keräämään myös laitevalmistajilta, joilla on tarvetta EMP-testaukselle, sekä muilta EMP-

testaukseen perehtyneiltä yhteyshenkilöiltä. 
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1.1 Lyhenteet ja määritelmät 

 

CME Coronal mass ejection, eli auringon koronan massapurkaus, on aurin-

gon koronasta asti purkautuva hiukkaspilvi. 

EMC Electromagnetic compatibility, eli sähkömagneettinen yhteensopivuus, 

tarkoittaa sähkölaitteiden luotettavaa toimivuutta niille tarkoitetussa 

toimintaympäristössä. 

EMP Electromagnetic pulse, eli sähkömagneettinen pulssi, on lyhytkestoinen 

ja korkeaenerginen sähkömagneettinen aalto. 

ESD Electrostatic discharge, eli sähköstaattinen purkaus, on suuren staatti-

sen sähkövarauksen nopea purkautumisilmiö. 

EUT  Equipment under test, eli testattavana oleva laite. 

Faradayn häkki Johtavasta aineesta rakennettu häkki, joka estää sähkömagneettista 

säteilyä pääsemästä sen sisälle. 

HEMP High-altitude electromagnetic pulse, eli korkealla ilmakehässä tapah-

tuva sähkömagneettinen pulssi.  

NEMP Nuclear electromagnetic pulse, eli ydinräjähdyksen aiheuttama sähkö-

magneettinen pulssi. 

Syöksyjännite  Erittäin lyhytkestoinen ja korkeatasoinen jänniteaalto.  

Stripline Testausväline, joka johtaa sähkömagneettista kenttää TEM-aaltomuo-

tona. 

TEM-aaltomuoto Transverse electric and magnetic field, eli sähkömagneettisen kentän 

etenemismuoto, jossa sähkö- ja magneettikenttä ovat liikettä vastaan 

kohtisuorassa. 
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2 SÄHKÖMAGNETISMI 

 

Sähkömagnetismi on yksi fysiikan ala, jossa tutkitaan sähkö- ja magneettikenttiä; miten ne syntyvät, 

mikä on niiden suhde toisiinsa ja kuinka ne vaikuttavat ympäristöönsä. 

 

Matemaattisen perustan sähkömagnetismille loi James Clerk Maxwell, jonka yhtälöt perustuivat 

aiemmin löydettyihin ja tutkittuihin sähköön ja magnetismiin liittyviin fysikaalisiin ilmiöihin. Yhtälöt 

kuvaavat, kuinka sähkö- ja magneettikentät syntyvät ja mikä on niiden suhde toisiinsa. Yhtälöitä on 

neljä ja ne on nimetty keksijänsä mukaisesti Maxwellin yhtälöiksi. (Lindell & Sihvola, 2007) 

 

Tässä luvussa käydään läpi lyhyesti sähkömagnetismiin liittyvä fysikaalinen perusta, jotta voidaan 

paremmin ymmärtää, kuinka sähkömagneettinen pulssi syntyy ja miten se vaikuttaa sähkölaitteisiin. 

Aluksi selitetään sähkö- ja magneettikenttä yksinkertaisesti fysikaalisina ilmiöinä, joiden pohjalta 

edetään sähkömagneettiseen säteilyyn, josta puolestaan sähkömagneettisiin häiriöihin. 

 

2.1 Sähkökenttä 

 

Sähkökenttä on kenttäviivoilla kuvattava vektorikenttä, joka muodostuu jokaisen sähkövarauksen 

ympärille. Sähkökenttä muodostuu myös muuttuvan magneettikentän vaikutuksesta. Esimerkki kah-

den vastakkaisen pistevarauksen välille muodostuvasta sähkökentästä on esitetty kuvassa 1. (Lindell 

& Sihvola, 2007) 

 

 

Kuva 1. Kahden vastakkaisen pistevarauksen ympärille muodostuva sähkökenttä (Sharayanan, 2007) 

 

Sähkökentän laatua voidaan kuvata sähkökentän voimakkuudella ja sähkövuon tiheydellä. Sähkö-

kentän voimakkuudella tarkoitetaan voimaa, joka kohdistuu sähkökentän sisällä oleviin sähkövarauk-

siin. Tämän voiman suuruus määräytyy sähkökentän voimakkuuden sekä kentässä olevan varauksen 

perusteella. Elektronit liikkuvat aina sähkökentän korkeampaa potentiaalia kohti. Sähkökentän voi-

makkuuden tunnus on E ja sitä mitataan yksiköllä V/m eli volttia per metri. (Lindell & Sihvola, 2007) 
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Sähkövuon tiheydellä puolestaan kuvataan sähkökentän kenttäviivojen tiheyttä tutkittavalla alueella. 

Sähkövuon tiheys siis tavallaan kuvaa sähkökentän voimakkuutta siinä materiaalissa, jossa se vai-

kuttaa. Kenttäviivojen tiheyteen vaikuttaa täten suoraan verrannollisesti sähkökentän voimakkuus ja 

tutkittavan väliaineen laatu eli permittiivisyys ε. Permittiivisyys kuvaa väliaineen vaikutusta siihen 

kohdistuvaan sähkökenttään eli se toimii siis ikään kuin vastuksena sähkökentälle ja epätasaisuudet 

sen laadussa aiheuttavat aina sähkökentän epätasaista jakautumista jossain määrin. Sähkövuon ti-

heyden tunnus on D ja yksikkö C/m2 eli coulombia per neliömetri. (Lindell & Sihvola, 2007) 

 

Jos sähkökenttään viedään johtavaa materiaalia, sen elektronit järjestäytyvät sähkökentän mukai-

sesti, jotta kappaleen vastakkaisille puolille muodostuu positiivinen ja negatiivinen varaus. Tästä ai-

heutuu lyhytkestoisia virtoja, joiden voimakkuus määräytyy sähkökentän voimakkuuden ja muutos-

nopeuden mukaan. (Lindell & Sihvola, 2007) 

 

2.2 Magneettikenttä 

 

Magneettikenttä on monin tavoin samanlainen kuin sähkökenttä. Magneettikenttä on myös kenttävii-

voilla kuvattava vektorikenttä, joka muodostuu magneetin ympärille, ja sen ominaisuudet ja niihin 

vaikuttavat tekijät ovat periaatteeltaan täysin samoja kuin sähkökentällä. Magneettikenttä on kuiten-

kin mahdollinen hahmottaa fyysisesti esimerkiksi kestomagneetin ja rautahippujen avulla. Tämä il-

miö on esitetty kuvassa 2. (Lindell & Sihvola, 2007) 

 

 

Kuva 2. Rautahippujen jakautuminen magneetin ympärille. (Meyer, 2007) 

 

Magneettikentän laatua voidaan kuvata magneettikentän voimakkuudella ja magneettivuon tihey-

dellä, jotka vastaavat periaatteiltaan sähkökentän voimakkuutta ja sähkövuon tiheyttä. Magneetti-

kentän voimakkuus kuvaa magneettikentässä sijaitsevaan magneettiseen kappaleeseen kohdistuvaa 

voimaa. Magneettikentän voimakkuuden tunnus on H ja yksikkö A/m eli ampeeri per metri. (Lindell 

& Sihvola, 2007) 

 

Magneettivuon tiheydellä kuvataan magneettikentän kenttäviivojen tiheyttä väliaineessa. Periaate on 

sama kuin sähkövuon tiheydellä, mutta magneettikentän kenttäviivojen tiheyteen vaikuttaa permittii-

visyyden sijasta väliaineen permeabiliteetti µ, joka kuvaa kuinka hyvin väliaine tukee magneettiken-

tän muodostumista. Magneettivuon tiheyden tunnus on B ja yksikkö T, eli tesla. (Lindell & Sihvola, 

2007) 
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Magneettikenttä ilmenee myös sähkövirran tai muuttuvan sähkökentän vaikutuksesta. Johtimessa 

liikkuva tasainen sähkövirta aiheuttaa johtimen ympärille staattisen magneettikentän, joka leviää 

ympyrän muotoisena kenttänä kohtisuoraan johtimesta. Tämän kentän voimakkuus on suoraan ver-

rannollinen johtimessa kulkevaan virtaan. Mitä suurempi virta, sitä voimakkaampi magneettikenttä. 

Kun johtimeen syötetään vaihtovirtaa, sen ympärille muodostuva magneettikenttä muuttuu virtauk-

sen mukaisesti. Virta-aallon nousevalla reunalla magneettikenttä vahvistuu ja laskevalla reunalla se 

heikkenee. Virran kääntäessä suuntaa magneettikentänkin kiertosuunta muuttuu päinvastaiseksi. 

(Lindell & Sihvola, 2007) 

 

Johtimen ympärille muodostuvan magneettikentän kiertosuuntaa on helppo hahmottaa oikean kä-

den säännöllä, joka on esitetty kuvassa 3. Jos johtimesta otetaan kiinni oikealla kädellä niin, että 

peukalo osoittaa virran kulkusuuntaan, muut sormet kertovat johtimen ympärille muodostuvan mag-

neettikentän kiertosuunnan. (Suvanto & Laajalehto, 2011) 

 

Kuva 3. Oikean käden sääntö. (Oikean käden sääntö: Wikipedia, 2006) 

 

2.3 Sähkömagneettinen säteily 

 

Sähkömagneettinen säteily on energian liikkumista sähkömagneettisen aallon muodossa, joka syntyy 

sähkövarausten epätasaisesta liikkeestä ja niiden aiheuttamien muuttuvien sähkö- ja magneettikent-

tien ketjureaktiosta. (Lindell & Sihvola, 2007) 

 

Yksinkertaisesti sähkömagneettinen aalto saadaan aikaan, kun johtimeen syötetään vaihtovirtaa. 

Tämä aiheuttaa johtimen ympärille jatkuvasti muuttuvan magneettikentän, joka puolestaan muodos-

taa ympärilleen muuttuvan sähkökentän. Tämä muuttuva sähkökenttä muodostaa jälleen ympäril-

leen muuttuvan magneettikentän ja näin aalto etenee, kunnes se vaimenee ja katoaa. (Lindell & 

Sihvola, 2007) 

 

Sähkömagneettisessa aallossa ilmenevät sähkökentät ja magneettikentät ovat aina kohtisuorassa 

toisiinsa nähden, mutta ne voivat edetä kolmessa eri muodossa: TE-, TM-, tai TEM-aaltomuotona.  
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TEM-aaltomuodossa sähkö- sekä magneettikenttä ovat kohtisuorassa etenemissuuntaan nähden. 

TEM-aaltomuoto on helppo käsittää kolmen sormen säännön mukaisesti, joka on esitetty kuvassa 4. 

(Electronics notes, 2018) 

 

  

Kuva 4. Sähkömagneettisen aallon vektorien suunnat. (Radio wave propagation: VE6XL, 2008) 

 

Tässä esimerkissä keskisormi kuvaa aallon etenemissuuntaa, jolloin peukalo on sähkökentän vektori 

ja etusormi magneettikentän vektori. TE-aaltomuodossa pelkästään sähkökentän vektori on kohti-

suorassa etenemissuuntaan nähden, jolloin magneettikentän vektori osoittaa samaan suuntaan kuin 

aalto etenee. TM-aaltomuoto on päinvastainen TE-aaltomuotoon, eli pelkästään magneettikentän 

vektori on kohtisuorassa etenemissuuntaan nähden. (Herres, 2015) 

 

Sähkömagneettisen aallon ominaisuuksia ovat sen voimakkuus ja taajuus, jotka määräytyvät esimer-

kiksi johtimeen syötetyn vaihtovirran mukaisesti. Aallon voimakkuudella tarkoitetaan sen amplitudia, 

joka määrää, kuinka pitkälle aalto pystyy etenemään, kunnes se vaimenee olemattomiin. Aallon taa-

juus puolestaan määrää, kuinka paljon energiaa aalto kuljettaa. Mitä korkeampi taajuus, sitä enem-

män energiaa sähkömagneettisessa aallossa liikkuu. Tästä syystä säteily muuttuu vaarallisemmaksi, 

mitä korkeampi taajuus sillä on. Esimerkkeinä tästä ovat röntgen- tai gammasäteily. Aallon etenemi-

seen vaikuttaa tietysti myös sen väliaineen ominaisuudet, jossa aalto liikkuu. Näitä ovat aiemmin 

mainitut sähkö- ja magneettikenttään vaikuttavat permittiivisyys ja permeabiliteetti. (Lindell & 

Sihvola, 2007) 

 

Sähkömagneettinen säteily voidaan esittää spektrinä, jonka avulla on helpompi jakaa ja hahmottaa 

säteilyn osat taajuuden tai aallonpituuden mukaan. Sähkömagneettisen säteilyn spektri on esitetty 

kuvassa 5. 
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Kuva 5. Sähkömagneettisen säteilyn spektri (Ronan, 2007) 

 

Sähkömagneettisen pulssin aiheuttama sähkömagneettinen säteily keskittyy suurimmaksi osaksi ra-

dioaaltojen alueelle eli alle 109 Hz. Koska lähes kaikki langaton tiedonsiirto tapahtuu kyseisellä taa-

juusalueella, EMP myös estää käytännössä kaiken langattoman tiedonsiirron sillä alueella, jolle se 

leviää. (Minteer;Mooney;Artz;& Whitehead, 2017) 
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3 SÄHKÖMAGNEETTINEN YHTEENSOPIVUUS 

 

Sähkömagneettisella yhteensopivuudella tarkoitetaan yksinkertaisesti sähkölaitteiden toimivuutta 

niille tarkoitetuissa tiloissa. Sähkömagneettista yhteensopivuutta testataan erilaisilla immuniteetti- ja 

emissiotesteillä. Immuniteetillä tarkoitetaan laitteen kestävyyttä ulkoista häiriötä vastaan ja emissi-

olla laitteen itse tuottamaa häiriötä sen lähiympäristöön. Sähkölaitteet eivät saa aiheuttaa ympäris-

töönsä rajattua määrää enempää sähkömagneettista säteilyä tai muita sähkömagneettisia häiriöitä. 

Laitteiden tulee myös kestää tietty määrä sen ympäristön aiheuttamista häiriöistä eikä laitteiden toi-

minta saa heikentyä niille suunnitelluissa olosuhteissa. Nämä rajat vaihtelevat laitteesta toiseen riip-

puen niiden käyttötarkoituksista ja tiloista, joissa niitä yleensä käytetään. Suomessa sovelletaan 

EU:n asettamaa EMC-direktiiviä 2014/30/EU, jonka avulla pyritään takaamaan mahdollisimman hyvä 

sähkölaitteiden välinen sähkömagneettinen yhteensopivuus. Jokaisen myytävän sähkölaitteen täytyy 

siis läpäistä tarvittavat EMC-testit, jotta niille voidaan antaa CE-merkintä. (Tukes, 2018) 

 

Tässä luvussa käydään läpi lyhyesti erilaisia sähkömagneettisia häiriöitä, niiden vaikutuksia ja niiltä 

suojautumista. Sähkömagneettisiin pulsseihin perehdytään hieman kattavammin kuin muihin sähkö-

magneettisiin häiriöihin, joten se on eroteltu omaan lukuunsa 3.2. 

 

3.1 Sähkömagneettiset häiriöt ja niiltä suojautuminen 

 

Sähkömagneettiset häiriöt voivat aiheuttaa laitteissa toimintahäiriöitä, laskuvirheitä, tallennetun da-

tan katoamista tai jopa laitteen hajoamista, laitteen kestävyydestä ja häiriön voimakkuudesta riip-

puen. Nämä häiriöt voivat kytkeytyä sähkölaitteisiin sähköverkon kautta johtimia pitkin tai sähkö-

magneettisen säteilyn välityksellä. Sähkömagneettiset häiriöt voidaan jakaa jatkuviin ja pulssimaisiin 

häiriöihin. (Electronics notes, 2018) 

 

Jatkuvat häiriöt ovat nimensä mukaisesti jatkuvia joko lyhyt- tai pitkäkestoisia häiriöitä, jotka eivät 

välttämättä poikkea laitteiden normaalista jännitteestä, virrasta tai taajuudesta kovinkaan paljon. 

Häiriön aiheuttama poikkeama on kuitenkin riittävän suuri aiheuttamaan laitteisiin satunnaisia toi-

mintahäiriöitä. Tämän tyyppisiltä häiriöiltä laitteet suojataan yleensä ali- ja ylipäästösuotimilla, jotka 

suodattavat signaalista häiriötaajuudet ja päästävät laitteelle vain halutun taajuusalueen. Kaapelit 

voidaan suojata sähkömagneettiselta säteilyltä rakentamalla johtimien ja uloimman eristeen väliin 

ylimääräinen kerros johtavaa materiaalia, jonka kautta häiriösignaalit voidaan johtaa maahan. 

(Electronics notes, 2018) 

 

Pulssimaiset häiriöt ovat lyhytkestoisia ja normaalista jännitteestä tai virrasta poikkeavia, korkeam-

pia sysäyksiä, jotka saattavat johtaa jopa laitteen pysyvään vaurioitumiseen. Pulssimaisiin häiriöihin 

kuuluvat mm. sähköstaattinen purkaus ja sähkömagneettinen pulssi. 

 

Sähköstaattinen purkaus, eli ESD, on nopea sähkövirtaus kahden materiaalin välillä. Hyvin yksinker-

taisesti selitettynä ESD ilmenee, kun kahden materiaalin välinen jännite-ero kasvaa tarpeeksi suu-
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reksi. ESD on vaarallinen lähinnä vain herkälle elektroniikalle, ja koska se aiheutuu useimmiten ihmi-

sen kosketuksesta, paras suoja sitä vastaan on tarkoitukseen valmistettujen suojavarusteiden käyttö 

tai herkkien komponenttien kotelointi. (Electronics notes, 2018) 

 

3.2 Sähkömagneettinen pulssi  

 

Sähkömagneettinen pulssi, eli EMP, on lyhytkestoinen purkaus sähkömagneettista energiaa, joka 

etenee sähkö- ja magneettikentän muodossa, sähkömagneettisena säteilynä tai johtumalla läheisiin 

johtimiin. Yleisemmin EMP muodostuu äkillisten ja suurien virtapiikkien yhteydessä, kuten sähkös-

taattisen purkauksen, salaman tai erilaisten kytkentätilanteiden vaikutuksesta. Näistä tilanteista 

muodostuvat EMP:t eivät kuitenkaan ole yleensä vaarallisia muille kuin erittäin herkille elektroniikka-

piireille. Erittäin korkeaenerginen ja laajasti leviävä EMP, joka voi tuhota jopa muuntajia tai muita 

’raskaampia’ sähkölaitteita, ei ole yleinen ilmiö, koska sellaisen muodostamiseen vaaditaan ydinrä-

jähdys tai erittäin voimakas auringon koronan massapurkaus. On myös kehitetty laitteita, joilla pys-

tytään tuottamaan korkeaenerginen EMP kohdistettuna pienelle tai keskisuurelle alueelle, kuten säh-

köasemalle tai kaupunginosaan. Näistä laitteista käytetään erilaisia nimityksiä, joista yleisin on HPM 

(High-power microwave weapon) eli korkeatehoinen radioaaltoase. (Wilson, 2008) 

 

Suurien kapasitiivisten kuormien, moottorien ja muuntajien kytkentätilanteet aiheuttavat yleensä 

nimellisvirrasta monta kertaa korkeampia virtapiikkejä, joiden pulssiaika on erittäin lyhyt. Näiden 

virtapiikkien voimakkuus ja taajuus riippuvat täysin kytketystä kuormasta, mutta niiden pulssimuoto 

on olennainen EMP:n muodostumiseen. Voimakas ja nopeasti muuttuva virtapiikki aiheuttaa aikai-

semman teorian mukaisesti samassa suhteessa muuttuvan magneettikentän, josta muodostuu säh-

kömagneettinen pulssi. Myös salaman syöksyvirrasta aiheutuva EMP muodostuu samalla periaat-

teella kuin kytkentätilanteiden aiheuttamien virtapiikkien muodostama EMP. 

 

Auringon koronan massapurkaukset kuljettavat mukanaan voimakkaita magneettikenttiä, jotka saat-

tavat aiheuttaa geomagneettisia myrskyjä törmätessään maan magneettikenttään. Näiden myrsky-

jen aiheuttamat EMP:t ovat erittäin matalataajuisia ja vaikuttavat lähinnä vain erittäin pitkiin johti-

miin sekä langattomaan tiedonsiirtoon. Geomagneettisten myrskyjen voimakkuus riippuu täysin pur-

kauksen voimakkuudesta, mutta ne voivat pahimmillaan vaurioittaa tai jopa tuhota sähkönjakelu-

verkkoa ja sen laitteita, kuten muuntajia. (Ilmatieteen laitos, 2018) 

 

Myös voimakkaan ydinräjähdyksen jälkivaikutuksena muodostuu EMP, josta käytetään nimitystä 

NEMP (Nuclear electromagnetic pulse). Ydinräjähdyksen korkeus merenpinnasta ja räjähdyksestä 

vapautuneen gammasäteilyn määrä vaikuttavat suoraan EMP:n voimakkuuteen ja leviämisaluee-

seen. Tämän takia NEMP luokitellaan vielä erikseen korkealla ilmakehässä ja lähellä maanpintaa ta-

pahtuviin räjähdyksiin. (The Office of the Under Secretary of Defense for Acquisition and 

Technology, 1998) 
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Korkealla ilmakehässä, yli 30 km korkeudessa, tapahtuvan ydinräjähdyksen muodostamasta EMP:stä 

käytetään nimitystä HEMP, eli High-altitude electromagnetic pulse. HEMP jakautuu vielä kolmeen 

erilaiseen vaiheeseen, jotka ilmenevät peräkkäin. Näistä vaiheista käytetään usein lyhenteitä E1, E2 

ja E3. (Savage;Gilbert;& Radasky, 2010) 

 

Ensimmäinen vaihe, E1, on pulssin voimakkain ja nopein vaihe, jonka aikana pulssi nousee huippu-

arvoonsa muutamassa nanosekunnissa ja kestää kokonaisuudessaan vain noin mikrosekunnin. Tä-

män erittäin nopean pulssin aikana EMP:n muodostama sähkökenttä voi nousta jopa 50 kV/m luke-

miin, joka on enemmän kuin tarpeeksi tuhoamaan elektroniikkaa. Pulssin ensimmäinen vaihe on 

kriittisin suojautumisen kannalta, koska sen aikana ilmenee voimakkaimmat sähkökentän vaihtelut. 

(Savage;Gilbert;& Radasky, 2010) 

 

Pulssin seuraava vaihe, E2, on kestoltaan noin yhdestä mikrosekunnista yhteen sekuntiin ja täten 

samankaltainen salaman aiheuttaman jännitepulssin kanssa. HEMP:n E2 vaiheen vaikutukset kuiten-

kin leviävät paljon laajemmalle alueelle kuin salaman vaikutukset. Koska E2 on samankaltainen kuin 

salama, sen varalta osataan jo suojautua. Näille suojauksille aiheuttaa kuitenkin riskin pulssin ensim-

mäinen vaihe, joka saattaa tuhota nykyiset suojat ennen E2 vaihetta, jolloin E2 vaiheen energia pää-

see suoraan suojauksien läpi järjestelmään. (Foster, ym., 2004) 

 

Pulssin viimeinen vaihe, E3, on hitaasti nouseva pulssi, joka muodostuu räjähdyksen aiheuttamista 

muutoksista maan magneettikenttään ja on verrattavissa auringon koronan massapurkauksen ai-

heuttamiin geomagneettisiin myrskyihin. E3 saattaa kestää jopa satoja sekunteja, mutta ei ole kovin 

voimakas. Hitaan nousuajan takia se kuitenkin vaikuttaa erityisesti pitkiin johtimiin, kuten sähkö-

verkkoon, jonka kautta se saattaa tuhota esimerkiksi muuntajia. (Gilbert;Kappenman;Radasky;& 

Savage, 2010) 

 

HEMP muodostuu, kun ydinräjähdyksestä muodostuneet gammasäteet osuvat ilmakehään ja ionisoi-

vat sen atomeja. Irronneet elektronit ohjautuvat maan magneettikentän mukaisesti, aiheuttaen voi-

makkaan sähkömagneettisen pulssin. Tämä ilmiö perustuu Comptonin sirontaan ja sen periaate on 

esitetty kuvassa 6. (Minteer;Mooney;Artz;& Whitehead, 2017) 
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Kuva 6 Gammasäteiden muodostama EMP. (USA Department of the Army, 1994) 

 

Ydinräjähdyksessä muodostuneiden gammasäteiden määrä vaikuttaa suoraan HEMP:n sähkökentän 

voimakkuuteen. Mitä enemmän ydinräjähdyksestä vapautuu gammasäteilyä, sitä enemmän ilmake-

hän atomeista ionisoituu elektroneja, joiden määrä on suoraan verrannollinen sähkökentän voimak-

kuuteen. Gammasäteiden määrän lisäksi myös räjähdyksen korkeus vaikuttaa jossain määrin sähkö-

kentän voimakkuuteen. Kuvassa 7 on esitetty kuvaaja ydinräjähdyksen korkeuden ja vapautuneen 

gammasäteilyn vaikutuksista sähkökentän voimakkuuteen. (Minteer;Mooney;Artz;& Whitehead, 

2017) 

 

 

Kuva 7 Ydinräjähdyksen gammatuotannon ja korkeuden vaikutus sähkökenttään. (Overbye, 2016) 

 

Ydinräjähdyksen korkeus vaikuttaa myös sähkökentän voimakkuuden lisäksi erittäin paljon EMP:n 

leviämisalueeseen. HEMP leviää lähes kokonaan sille alueelle, joka jää räjähdyspisteen ja siitä nähtä-

vän horisontin väliin. Periaatteena voidaan siis pitää, että mitä korkeammalla räjähdys tapahtuu, sitä 
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suuremmalle alueelle se leviää. Myös räjähdyksen sijainnilla on merkitystä siihen, miten EMP:n voi-

makkuus tulee jakautumaan leviämisalueelle, koska EMP ohjautuu maan magneettikentän vaikutuk-

sesta. (Minteer;Mooney;Artz;& Whitehead, 2017) 

 

Esimerkiksi noin 400 km korkeudessa tapahtuvan ydinräjähdyksen muodostama EMP voi teoriassa 

peittää suurimman osan Pohjois-Amerikasta sekä Kanadan tiheimmin asutetut alueet. Tämä le-

viämisalue ja räjähdyksen voimakkuuden jakautuminen tälle alueelle on esitetty kuvassa 8. 

 

 

Kuva 8 HEMP:n sähkökentän voimakkuuden jakautuminen (E1 vaihe). (Overbye, 2016) 

 

Kuvasta 8 voidaan havaita, että pienin sähkökentän voimakkuus on suoraan räjähdyksen alla ja suu-

rin on hieman etelässä pienellä alueella. HEMP:n voimakkuus jakautuu epätasaisesti maapallon mag-

neettikentän muodon takia. Suurimmalle osalle HEMP:n vaikutusalueesta muodostuu jopa 25 kV/m 

sähkökenttä. 

 

Lähellä maanpintaa, alle 20 km korkeudessa, tapahtuvan ydinräjähdyksen muodostamasta EMP:stä 

käytetään nimitystä SREMP, eli source region EMP. SREMP leviää vain noin 3-8 km alueelle räjähdyk-

sestä, mutta sen sähkökentät saattavat nousta jopa yli 105 kV/m ja magneettikentät yli 4 kA/m luke-

miin. Koska SREMP vaikuttaa pienellä alueella, sen kohde saattaa olla vielä sähkömagneettisen in-

duktion alueella, jolloin sähkö- ja magneettikentät eivät välttämättä ole kohtisuorassa toisiinsa, ku-

ten sähkömagneettisen säteilyn alueella. Tämä vaikeuttaa SREMP:n simuloimista testaustarkoituk-

sissa, koska molemmat kentät täytyisi muodostaa samanaikaisesti. (The Office of the Under 

Secretary of Defense for Acquisition and Technology, 1998) 
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3.2.1 Sähkömagneettisten pulssien vaarat ja niiltä suojautuminen 

 

Voimakas ja laajalle leviävä EMP voi pahimmassa tapauksessa halvaannuttaa esimerkiksi koko Suo-

men infrastruktuurin pitkäksikin aikaa. Koska luotettava sähkönjakelu toimii nyky-yhteiskunnan sel-

kärankana, sen pitkäaikaisella katkeamisella on merkittävä vaikutus ihmisten päivittäiseen elämi-

seen. Vaikka voimakkaita sähkömagneettisia pulsseja muodostuu vain erittäin harvinaisissa tilan-

teissa, on niitä vastaan syytä varautua, jotta pahimmalta tilanteelta voidaan välttyä yllättävissäkin 

tapauksissa. 

 

Laitteiden suojaaminen sähkömagneettisilta pulsseilta on periaatteessa hyvin yksinkertaista. Monissa 

tapauksissa pelkkä metallinen suojakotelo, ns. Faradayn häkki, laitteen ympärillä riittää suojaksi. 

HEMP voi kuitenkin olla niin voimakas, että se pääsee jopa metallilevystä valmistetun kotelon läpi. 

Kotelon suojauksen vahvistamiseksi vaihtoehtoina on lisätä suojakerroksia, vaihtaa koteloinnin mate-

riaalia, tai lisätä suojakotelon paksuutta. Laitteiden koteloinnissa on myös otettava huomioon mah-

dolliset läpiviennit tarvittaville signaali- ja/tai syöttökaapeleille, sillä jokainen aukko kotelossa laskee 

sen varmuutta suojata sisällä olevaa laitetta. Tiettyyn rajaan asti kaapeleiden läpiviennit voidaan 

suojata EMP-suojaukseen tarkoitetuilla ylijännitesuojilla, mutta nämäkään suojat eivät välttämättä 

kestä voimakkaimpien pulssien energiaa. On myös hyvä muistaa, että salaman aiheuttamiin ylijän-

nitteisiin suunnitellut suojat eivät toimi EMP:tä vastaan, sillä ne on suunniteltu toimimaan paljon hi-

taammalle pulssille. (Wilson, 2008) 
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4 EMP-TESTAUS 

 

Ensimmäiset voimakkaat sähkömagneettiset pulssit havaittiin 1940-luvulla ensimmäisten ydinkokei-

den yhteydessä. Jo ennen ensimmäisiä ydintestejä räjähdysten teorioitiin aiheuttavan sähkömag-

neettisia pulsseja, mutta niiden vaikutuksiin ei osattu vielä varautua aivan täysin. Ydinräjähdysten 

aiheuttamien sähkömagneettisten pulssien vakavuus ymmärrettiin vasta ensimmäisten ulkoavaruu-

dessa tehtyjen ydinkokeiden myötä, joiden muodostamat sähkömagneettiset pulssit tuhosivat 

eräässä tapauksessa katuvaloja ja puhelinlinjoja yli tuhannen kilometrin päässä räjähdyksestä. Tämä 

tapaus nopeutti maailmanlaajuisen ydintestien kieltosopimuksen solmimista, joka lopulta solmittiin 

vuonna 1963. Havaittujen sähkömagneettisten pulssien aiheuttamien vaarojen perusteella alettiin 

suunnittelemaan EMP-simulaattoreita, joilla pystyttäisiin testaamaan sähkömagneettisten pulssien 

vaikutusta laitteisiin hallituissa olosuhteissa. Kaikki nykyinen tieto ja EMP-testeihin perustuvat stan-

dardit pohjautuvatkin suurimmaksi osaksi kylmän sodan aikana tehtyihin ydinkokeisiin ja tutkimuk-

siin. (Emanuelson, 2016) 

 

Nykyään EMP-testaus ei kuitenkaan ole rajoittunut pelkästään ydinaseiden aiheuttamiin vaaroihin. 

Kuten luvussa 3.2 on mainittu, on havaittu, että auringon koronan purkaukset voivat mahdollisesti 

myös aiheuttaa erittäin voimakkaita sähkömagneettisia pulsseja, joita varten on myös alettu varau-

tumaan lisäämällä kriittisten laitteiden EMP-suojausta, etenkin sähkönjakelun osalta. 

  

Tässä luvussa käydään läpi EMP-testausta käsittelevissä standardeissa esitettyjä erilaisia testausme-

netelmiä sekä HEMP-simulaattoreita ja niiden rakentamiseen liittyviä vaatimuksia. Tarkoituksena on 

myös vertailla standardien välisiä eroavaisuuksia laitteistojen rakentamiseen liittyvien vaatimusten 

osalta. Liitteessä 1 on esitetty tarkka ohjeistus tässä luvussa esitettyjen laitteistojen kalibrointi- ja 

testausprosessiin.  

 

4.1 Testauslaitteistot ja -menetelmät 

 

HEMP-testilaitteistot jaetaan yleensä kolmeen eri kategoriaan: guided wave, dipoli ja hybridi. Nämä 

laitteistot ja niiden toiminta perustuvat amerikkalaisen professorin, Carl Baumin, 70-luvulla teke-

mään tutkimustyöhön. Yksikään näihin kategorioihin luokiteltavista HEMP-simulaattoreista ei ole täy-

dellinen siinä mielessä, että niillä pystyttäisiin testaamaan HEMP:n kaikki vaiheet yhdellä kerralla. 

(IEC - International Electrotechnical Commission, 2002) 

 

Yleisin EMP-simulaattorityyppi on Guided wave -simulaattori, joka toimii stripline-periaatteella. Strip-

line muodostuu kahdesta päällekkäisestä toisistaan eristetystä johtimesta, useimmiten metallile-

vyistä, joiden väliin jäävään tilaan testattava laite asetetaan. Suurissa simulaattoreissa pulssin johti-

mena saatetaan käyttää jonkin tyyppistä metalliverkkoa metallilevyn sijaan. Päällekkäisten johtimien 

väliin muodostetaan TEM-aaltona etenevä sähkömagneettinen kenttä syöttämällä nopea jännite-

pulssi päällimmäiseen johtimeen. Stripline käyttäytyy siis periaatteessa aivan kuten kondensaattori. 

Jännitepulssin tulee olla erittäin lyhytkestoinen ja voimakas, koska tällä simulaattorityypillä testataan 

laitteen kestävyyttä HEMP:n ensimmäistä vaihetta (E1) vastaan. Tähän testiin tarvittavan pulssin 
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toteuttamiseen käytetään usein Marx-generaattoria. (IEC - International Electrotechnical 

Commission, 2002) 

 

Alla olevassa kuvassa 9 on esimerkki Aalto-yliopiston käyttämästä stripline-tyyppisestä EMP-simu-

laattorista, jonka johdinlevynä on käytetty metallilevyä ja maatasona alumiinifoliota. Striplinen runko 

on tehty puusta ja kiinnikkeinä on käytetty muovisia kiinnikkeitä kelluvien potentiaalien välttä-

miseksi. Tällä laitteistolla pystytään testaamaan 50x50x50 cm kokoisia laitteita. (Hyvönen, 2018) 

 

 

Kuva 9. Aalto-yliopiston käyttämä stripline-tyyppinen EMP-simulaattori. (Hyvönen, 2018) 

 

Dipoli-simulaattorit toimivat samalla periaatteella kuin normaalit antennit. Niillä voidaan luoda va-

paasti ilmaan säteilevää lyhytkestoista TEM-aaltomuotoista sähkömagneetista säteilyä. Useimmiten 

tämän tyyppiset simulaattorit on rakennettu johtavan alustan päälle asetetuista dipoliantenneista, 

jolloin saadaan aikaan pystysuunnassa polarisoituneita aaltoja. Tämän tyyppisiä simulaattoreita on 

käytetty yleensä liikkuvien kohteiden, kuten hävittäjien tai helikopterien, EMP-kestävyyden testaami-

seen. (IEC - International Electrotechnical Commission, 2002) 

 

Hybridi-simulaattorissa yhdistetään staattisten ja säteilevien simulaattorien ominaisuuksia, jotta 

HEMP:n simulointiin voidaan ottaa huomioon lisäksi myös maasta aiheutuva heijastuminen. Tämän 

tyyppisillä simulaattoreilla ei saada aikaiseksi voimakkaita pulsseja, mutta niillä voidaan parhaiten 

simuloida pitkäkestoista ja matalataajuista EMP:tä, jonka vaikutus kohdistuu esimerkiksi pitkiin johti-

miin. (IEC - International Electrotechnical Commission, 2002) 

 

Standardissa IEC 61000-4-32 on myös esitetty ympäri maailmaa rakennettuja eri tyyppisiä HEMP-

testilaitteistoja sekä niiden toimintaa. Kyseisen standardin viimeisin version on julkaistu vuonna 

2002, joten se ei ole enää kovin tuore, mutta sen perusteella saa kuitenkin kokonaiskuvan eri tyyp-

pisistä testilaitteistoista ja niiden toiminnasta. 

 

Standardeissa MIL-STD-461 ja IEC 61000-4-25 on esitetty testausmenetelmiä erityyppisille säteile-

ville ja johtuville ilmiöille, mukaan lukien sähkömagneettisille pulsseille. HEMP-testeihin molemmat 

standardit ohjeistavat käyttämään stripline-rakennetta, joka luokitellaan guided wave -testisimulaat-

toriksi. Molemmissa standardeissa on esitetty tarkat rajat ja ohjeistus laitteiston kalibrointiin ja 
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HEMP-testien suorittamiseen. MIL-STD-461 kattaa myös melko tarkan kuvauksen testilaitteiston ra-

kenteesta ja mittalaitteiden sijoittelusta. Lisäksi myös IEC 61000-4-20 -standardista, joka perustuu 

kokonaan TEM-aaltoja käyttäviin testilaitteistoihin, löytyy erittäin tarkkaa tietoa stripline-tyyppisten 

testijärjestelmien valmistamisesta ja niiden testausprosessista. 

 

Liitteessä 1 on esitetty tarkemmin guided wave -simulaattorin kalibrointi sekä testausprosessi MIL-

STD-461G -standardin mukaisesti. 

 

4.2 Laitevaatimukset 

 

Molemmissa EMP-testausta käsittelevissä standardeissa, MIL-STD-461G ja IEC 61000-4-25, on esi-

tetty järjestelmän toiminnan kannalta välttämättömät laitteet ja komponentit. Molempien standar-

dien vaatimukset laitteille ovat myös lähes samanlaiset. Eroavaisuuksina MIL-STD-461G sisältää tar-

kemman kuvauksen laitteiston rakenteesta sekä laajemman listan tarvittavista komponenteista, kun 

taas IEC 61000-4-25 -standardi sisältää vain toiminnan ja tärkeimpien mittausten kannalta välttä-

mättömät komponentit, mutta niiden valintakriteerit on perusteltu tarkemmin mm. laskutoimitusten 

kautta. 

 

Tärkein osa koko järjestelmää on sähkökentän oikean muotoinen pulssi, jolle standardeissa on mää-

rätty tarkat ominaisuudet ja raja-arvot. Nämä tarkat arvot on esitetty liitteessä 1: Kalibrointi ja tes-

tausprosessi. Itse pulssigeneraattorille ja striplinelle, johon pulssi syötetään, ei ole annettu erikseen 

mitään vaatimuksia, koska jokainen järjestelmä on hieman erilainen. Tärkeintä on saada aikaiseksi 

oikean muotoinen ja tarpeeksi voimakas pulssi. 

 

Tarvittavat mittaukset suoritetaan oskilloskoopilla, jota varten MIL-STD-461G antaa vaatimukseksi 

vähintään 700 MHz kaistanleveyden ja 1 GSa/s näytteenottotaajuuden. IEC 61000-4-25 -standar-

dissa on puolestaan esitetty vaatimukseksi vähintään 500 MHz kaistanleveyden ja 2 GSa/s näytteen-

ottotaajuuden 8 bitin tarkkuudella. Oskilloskoopin tarkkuus määräytyy kuitenkin lopulta siitä, kuinka 

tarkat testitulokset simulaattorista halutaan.  

 

Mittauksiin molemmat standardit ohjeistavat hankkimaan sähkö- ja magneettikentän sensorit, joiden 

kaistanleveys on vähintään 3 dB 50 kHz – 1 GHz alueella. MIL-STD-461G -standardi ohjeistaa mit-

taamaan myös striplineen syötettävän jännitepulssin osana järjestelmän mittauksia ja mittapään tu-

lisi toimia vähintään 1 GHz kaistanleveydellä. IEC 61000-4-25 -standardissa ei ohjeisteta mittaamaan 

jännitepulssia, ellei sille ole erityistä tarvetta. Kummassakaan standardissa ei ole annettu tarkkaa 

ohjeistusta, mikäli EUT:sta, eli testattavana olevasta laitteesta, halutaan mitata testauksen aikana 

virta- ja jännitetietoja. IEC 61000-4-25 -standardissa on vain maininta, että tarvittaessa nämä mit-

taukset tulee suunnitella erittäin huolellisesti, jotta mittatuloksista pystytään erottelemaan voimak-

kaan sähkökentän aiheuttamat häiriöt. 
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EUT:n syötölle MIL-STD-461G -standardi ohjeistaa hankkimaan TPD:n (Terminal Protection Device), 

jolla suojataan EUT:ta syöttävä verkko mahdollisilta häiriöiltä, ja LISN:n (Line Impedance Stabiliza-

tion Network), eli ns. keinoverkon, jonka avulla estetään sähköverkossa ilmenevien häiriöiden johtu-

minen testattavaan laitteeseen. Keinoverkon avulla pystytään mittaamaan pelkät EUT:sta johtuvat 

häiriöt. IEC 61000-4-25 -standardi ei ohjeista kummankaan laitteen käyttöön. 

 

Lopuksi molemmat standardit suosittelevat poistamaan testitilasta kaikki ylimääräiset laitteet sekä 

suojaamaan erityisesti oskilloskoopin ja tarvittaessa myös EUT:n kuorman EMP-suojatulla kotelolla. 

Näillä toimenpiteillä pyritään poistamaan tilasta kaikki mahdolliset häiriötekijät mittauksiin, sekä suo-

jaamaan mittalaitteet vikaantumiselta tai häiriöiltä. Mittaussignaalien siirrossa suositellaan käyttä-

mään valokuitua, koska sähkökentällä ei ole siihen vaikutusta. 

 

4.3 Tilavaatimukset 

 

Koska kyseessä olevissa EMP-testeissä luodaan erittäin voimakkaita ja nopeasti muuttuvia sähkö-

kenttiä avonaisilla järjestelmillä, ne aiheuttavat väistämättä häiriötä ympäristöönsä. Tämän takia 

kaikki testit on suoritettava suojatuissa tiloissa, joiden täytyy toimia Faradayn häkkinä, koska tes-

teissä muodostuvia säteileviä häiriöitä ei saa päästää testitilojen ulkopuolelle. Suojatun tilan koko-

vaatimus riippuu täysin testilaitteiston koosta. Esimerkiksi pienien mikropiirilevyjen testaamiseen 

suunniteltu laitteisto voisi ehkä mahtua jopa käsin siirrettävään laatikkoon, kun taas esimerkiksi pe-

räkärryn kokoisen laitteiston testaamiseen suunniteltu testilaitteisto vaatii jo suuren hallin. Suurim-

mat simulaattorit on rakennettu ulkokäyttöön, koska niiden suojaamiseen vaadittaisiin valtavan suu-

ret tilat. Nämä laitteistot on kuitenkin rakennettu tarpeeksi syrjään, jotta niistä aiheutuvat häiriöt 

eivät vaikuta esimerkiksi tietoliikenteeseen. 

 

Kaikki EMP-testausta käsittelevät standardit sisältävät melko samanlaisia vaatimuksia ja suosituksia 

liittyen EUT:n, testilaitteiston ja testitilojen kokoon. Koska kaikki nämä asiat vaikuttavat toisiinsa, 

testilaitteiston kokoluokan lähtökohtina kannattaa pitää testattavien laitteiden maksimikokoa ja saa-

tavilla olevien testitilojen kokoa. Tästä syystä jo ennen järjestelmän suunnittelun aloittamista on 

syytä olla tiedossa, minkä kokoluokan laitteille EMP-testejä aiotaan tarjota ja minkä kokoiset tilat 

testeihin on käytettävissä.  

 

Koska EMP-simulaattorilla luotava sähkökenttä on aina johdinlevystä maatasoon päin, eikä todelli-

sessa tilanteessa tapahtuvan EMP:n sähkökentän suuntaa voida tietää ennalta, EUT täytyy testata 

jokaisesta suunnasta. Tämän takia testattavien laitteiden maksimimittojen arvioinnissa on tärkeintä 

vain niiden pisimmän reunan pituus, joka saa olla kaikkien standardien mukaan vain kolmasosan 

testilaitteiston johdinlevyn ja maatason etäisyydestä. EUT:n pisin reuna ei saa myöskään olla pi-

dempi kuin puolet johdinlevyn leveydestä tai pituudesta. Näitä etäisyyksiä on noudatettava, jotta 

testissä muodostettuun sähkökenttään ei ilmene liikaa häiriötä EUT:sta. 
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Myös testitilojen minimikoko määräytyy simulaattorin johdinlevyn ja maatason välisen etäisyyden 

perusteella. Standardeissa on eroavaisuuksia simulaattorin ja seinien sekä muiden johtavien materi-

aalien välisen minimietäisyyden määrittelyyn. MIL-STD-461G -standardin mukaan simulaattorin ja 

kaikkien johtavien rakenteiden välillä tulisi olla vähintään kaksi kertaa simulaattorin johdinlevyn ja 

maatason välinen etäisyys. IEC 61000-4-20 -standardissa puolestaan minimietäisyydeksi riittäisi joh-

dinlevyn ja maatason välinen etäisyys. Lisämainintana on kuitenkin suositeltu seinien ja katon suo-

jaamista jonkinlaisella vaimennusmateriaalilla, joka ehkäisee johtavien pintojen aiheuttamaa sähkö-

kentän heijastusta. 

 

Testilaitteiston maksimikokoon vaikuttaa tietysti täysin pulssia syöttävän generaattorin tehokkuus, 

sillä suurempi väli johdinlevyn ja maatason välissä vaatii luonnollisesti suuremman jännitepulssin 

muodostaakseen standardien vaatiman 50 kV/m sähkökentän.  

 

Näiden vaatimusten lisäksi IEC 61000-4-25 sisältää myös maininnan testeihin vaikuttavista ilmastolli-

sista tekijöistä, jonka mukaan testit tulisi suorittaa IEC 60068-1 -standardissa esitettyjen raja-arvo-

jen puitteissa. Kyseisen standardin mukaan testit tulisi suorittaa tiloissa, joissa on 15 ℃ – 35 ℃ 

lämpötila, 25 % – 75 % suhteellinen ilmankosteus ja 86 kPa – 106 kPa ilmanpaine. 

 

Keskeisimmässä osassa testilaitteiston mitoituksessa on siis johdinlevyn ja maatason välimatka. Hel-

poin tapa suunnitella testauslaitteisto on täten mitoittaa se testattavien laitteiden ja mahdollisten 

testitilojen mittojen mukaan.  

  

4.4 Työturvallisuus ja varotoimet 

 

Kuten missä tahansa muissakin korkeajännitetesteissä, testejä tekevän henkilöstön on oltava koulu-

tettu ymmärtämään laitteistoon liittyvät vaarat sekä niiden ennakointi ja ehkäisy. Koska EMP-tes-

teissä käytetään erittäin korkeita jänniteitä, henkilöstön on ymmärrettävä siihen liittyvät lisäturvatoi-

menpiteet ja noudatettava erityistä varovaisuutta käytön aikana. Laitteistoa tai sen kytkentöjä ei kui-

tenkaan ole missään vaiheessa tarpeellista käsitellä jännitteisenä, joten erillistä koulutusta jännite-

työhön ei tarvita. Lisäturvatoimena testialueelle pääsy tulisi olla estetty testien aikana ja ympäris-

tössä olisi hyvä olla varoituskylttejä tai -valoja testien aikana. 

 

EMP-testejä käsittelevissä standardeissa ei ole mainittu yleisten turvallisuuskäytäntöjen lisäksi mi-

tään erityisvaatimuksia työturvallisuuden kannalta. MIL-STD-461G kuitenkin suosittelee testilabora-

toriota tekemään oman turvallisuussuunnitelmansa. Tämä suunnitelma voidaan myös lisätä testaus-

suunnitelmaan tai testausprosessiin, jotta riittävä turvallisuus varmistuu vaiheittain samalla kun tes-

tit suoritetaan.  

 

Koska näissä testeissä esiintyy myös voimakkaita korkeataajuisia sähkökenttiä, MIL-STD-461G suo-

sittelee noudattamaan DoDI 6055.11 ohjeistusta, joka käsittelee henkilöstön suojaamista sähkömag-

neettisilta kentiltä. Kyseisen dokumentin mukaan sähkömagneettisilla pulsseilla ei ole tutkitusti vai-
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kutuksia ihmisiin ja sen mukaan suurin hetkellinen sähkökenttä, jolle ihminen voi altistua turvalli-

sesti, on jopa 200 kV/m. Tässä ei tietenkään oteta huomioon henkilöitä, joilla on sydämentahdistin 

tai jokin muu vastaava elektroninen elintoimintoja ylläpitävä apuväline. Tällaisia laitteita käyttävien 

henkilöiden ei tulisi olla lähelläkään näitä testejä. Kyseinen dokumentti kuitenkin suosittelee henki-

löstölle sähköstaattisilta purkauksilta suojaavaa vaatetusta, kuten kenkiä ja hanskoja. Näiden huomi-

oiden perusteella tässäkin dokumentissa on mainittu tärkeimmäksi asiaksi henkilöstön kouluttaminen 

oikeaoppisiin turvallisuuskäytäntöihin.  

 

4.5 Testilaitteen kalibrointi 

 

Kalibroinnin osalta EMP-testilaitteistoissa pätee samat perusvaatimukset kuin muissakin testeissä ja 

mittauksissa. Luotettavan mittaustuloksen varmistamiseksi järjestelmän ja kaikkien komponenttien 

tulee olla kalibroitu riittävän tarkasti. IEC 61000-4-25 ei ota kalibrointiin kantaa muuten kuin mainit-

semalla, että se on välttämätön ja kaikissa testiraporteissa tulee esittää kalibrointitulokset. Standar-

deissa IEC 61000-4-20 ja MIL-STD-461G on kuitenkin esitetty tarkempia vaatimuksia ja ohjeistuksia 

kalibrointia varten.  

 

MIL-STD-461G mukaan kaikki järjestelmän mitta- ja lisälaitteet on kalibroitava virallisesti ennen 

EMP-simulaattorin virallista käyttöönottoa. Passiivisille laitteille, kuten mittasensoreille ja keinover-

kolle, ei tarvitse tehdä säännöllisesti uutta virallista kalibrointia, ellei niitä jouduta korjaamaan. Näi-

den laitteiden yhtenäisen toiminnan varmistamiseksi riittää standardin määrittelemä jokaisen testin 

yhteydessä suoritettava laitteiston kalibrointi. Tämä kalibrointi suoritetaan syöttämällä järjestelmään 

tunnettu signaali, jonka tuloksista voidaan päätellä laitteiston asianmukainen toiminta. 

 

IEC 61000-4-20 -standardissa, joka käsittelee TEM-aaltojohtimilla suoritettuja testejä, on annettu 

melko samanlaisia vaatimuksia järjestelmän ja sen komponenttien kalibroinnille kuin muissakin stan-

dardeissa. Tässä standardissa on kuitenkin annettu vielä hieman tarkempia määritelmiä esimerkiksi 

sähkökentän sensoreiden asettelulle ja niiden tukijalustojen materiaalille. 

 

Tarkka ohjeistus laitteiston kalibrointiprosessiin on esitetty liitteessä 1: Kalibrointi ja testausprosessi. 
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5 SAVONIAN SUURJÄNNITELABORATORIO  

 

Savonian Opistotien kampuksen tiloista löytyvää suurjännitelaboratoriota käytetään opetuskäytössä 

ja sillä voidaan simuloida korkean jännitteen aiheuttamia läpilyöntejä. Laboratorion testejä on esi-

merkiksi salaman aiheuttaman jännitepiikin läpilyönti eristeen yli tai öljyn läpilyöntikestävyyden mit-

taus. Salamaa matkivana pulssimaisena jännitelähteenä käytetään Marxin kaksiportaista syöksyjän-

nitegeneraattoria, joka on esitetty kuvassa 10. 

 

Kuva 10. Marxin syöksyjännitegeneraattori kaksiportaisena kytkentänä. 

 

5.1 Marxin syöksyjännitegeneraattori 

 

Marxin syöksyjännitegeneraattorin tarkoituksena on saada aikaan erittäin nopea korkeajännitteinen 

pulssi pienellä syöttöjännitteellä. Generaattorin toiminta perustuu kondensaattorien lataamiseen rin-

nakkain, jonka jälkeen ne kytketään sarjaan kipinävälin avulla. Näin jännitepulssista saadaan erittäin 

nopea ja sen jännitettä voidaan kasvattaa lisäämällä kytkentään uusia ”portaita”. Syöksyjännite-

generaattorin yksiportainen sijaiskytkentä on esitetty kuvassa 11 ja sen toimintaperiaate on seuraa-

vanlainen: ”Kondensaattori C1 varataan tasajännitteeseen U0. Kytkimenä käytetään pallokipinäväliä, 

joka sytytetään esim. nostamalla jännite riittävän suureksi, jolloin ilman läpilyöntilujuus kipinävälissä 

ylittyy. Kondensaattorin C1 varaus jakautuu nopeasti sen ja kuormituspiirin kapasitanssin C2 kesken. 

Tämän tasoitusvaiheen aikana jännite u2 nousee piirin aikavakion (RC-piiri) mukaisesti. Tasoitusvai-

heen jälkeen alkaa purkausvaihe, jolloin piiriin varastoitunut energia muuttuu lämmöksi piirin vas-

tuksissa.” (Aro;Elovaara;Karttunen;Nousiainen;& Palva, 2011) 
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Kuva 11. Marxin syöksyjännitegeneraattorin yksiportainen sijaiskytkentä. 

(Aro;Elovaara;Karttunen;Nousiainen;& Palva, 2011) 

 

5.1.1 Pulssimuodon tutkiminen 

 

Työn alkuvaiheessa todettiin, että Savonian syöksyjännitegeneraattorin tuottama pulssi on muodol-

taan täysin samanlainen kuin EMP-testejä käsittelevissä standardeissa on vaadittu. Pulssin nopeutta 

jouduttaisiin kuitenkin muokkaamaan, jotta päästäisiin standardin mukaisiin arvoihin. Molempien 

standardien, MIL-STD-461G ja IEC61000-4-25, vaatimukset pulssin nopeudelle ovat melko samanlai-

sia. Pulssin nousuaika 10% ja 90% välillä huippuarvosta tulisi kestää noin 2,5 ns ja pulssin lasku 

puoleen huippuarvosta tulisi kestää noin 25 ns.  

 

Koska komponenttien aikavakiot määräävät pulssin nopeuden, sitä voidaan säätää melko helposti 

muokkaamalla tiettyjen vastusten arvoja. Ylempänä esitetyssä kuvassa 11 esitetty vastus R1 on va-

rautumispuolen vastus, joka vaikuttaa pulssin nousunopeuteen, ja R2 on purkautumispuolen vastus, 

joka puolestaan vaikuttaa pulssin laskevan reunan kestoon. Pulssin nopeutta on helpointa muokata 

muuttamalla pelkästään vastusten arvoja, koska kumpikin vastus vaikuttaa vain toiseen pulssin aika-

vakioista. Jännitepulssin nousevan reunan aikavakio on 

𝜏1 ≈ 𝑅1
𝐶1𝐶2

𝐶1+𝐶2
    (5.1) 

ja jännitepulssin laskevan reunan aikavakio on 

𝜏2 ≈ 𝑅2(𝐶1 + 𝐶2)   (5.2) 

 

Näillä aikavakioilla voidaan laskea aika jännitepulssin huippuarvoon 

𝑇𝑝 ≈
𝜏1𝜏2

𝜏2−𝜏1
ln

𝜏2

𝜏1
   (5.3) 

sekä pulssin jännite ajanhetkellä t 

�̂�2(𝑡) =
𝑈0

𝑅1𝐶2

𝜏1𝜏2

𝜏2−𝜏1
(𝑒

−
𝑡

𝜏2 − 𝑒
−

𝑡

𝜏1)  (5.4) 

 

Aikavakiot ja komponenttiarvot vaikuttavat myös syöksyjännitepulssin maksimijännitteeseen, joka 

voidaan laskea jännitehyötysuhteella 

𝜂 =
�̂�2

𝑈0
=

1

𝑅1𝐶2

𝜏1𝜏2

𝜏2−𝜏1
(𝑒

−
𝑇𝑝

𝜏2 − 𝑒
−
𝑇𝑝

𝜏1 )  (5.5) 
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Alkuperäisessä kytkennässä kondensaattori C1 oli arvoltaan 25000 pF ja C2 oli arvoltaan 1200 pF. 

Varauspuolen vastus oli arvoltaan 245 Ω ja purkautumispuolen vastus 2400 Ω. Näillä arvoilla pulssin 

nousuaika oli noin 1,5 µs ja pulssin lasku puoleen sen huippuarvosta kesti noin 50 µs. Tämä pulssi-

muoto on esitetty kuvassa 12. (Aro;Elovaara;Karttunen;Nousiainen;& Palva, 2011) 

 

 

Kuva 12. Jännitepulssi laitteiston alkuperäisellä kytkennällä. 

 

Koska pulssin muokkaaminen nanosekuntien tasolle vaatii paljon eri komponenttiarvojen kokeilua ja 

tarvittavat laskukaavat ovat pitkiä ja alttiita virheille, työ aloitettiin tekemällä Exceliin laskuri, jonka 

avulla pystyttiin simuloimaan pulssin teoreettista muotoa muokkaamalla eri komponenttien arvoja. 

Excel-laskuri toimii pääasiassa kaavoilla 5.1-5.5, joiden avulla pystytään luomaan halutulle aikajak-

solle pulssimuodon kuvaaja, jonka muoto ja kesto muuttuvat komponenttiarvoja vaihtamalla.  

 

Ennen testimittausten aloittamista ensimmäiseksi haasteeksi osoittautui sopivan kokoisten kompo-

nenttien hankkiminen. Koska koululla oli varastossa vain muutamia vastuksia ja kondensaattoreita 

kyseiseen laitteistoon, niiden saatavuutta selvitettiin eri valmistajien kautta. Koulun laitteiston raken-

tanut yritys ei kuitenkaan enää valmistanut kyseistä laitteistoa, eivätkä vastaavanlaisten laitteistojen 

valmistajatkaan tarjonneet kuin muutamia tietyn kokoisia komponentteja. Ainoaksi vaihtoehdoksi jäi 

siis vastuksen rakentaminen koululla. Vastus rakennettiin laitteistossa käytetyistä ontoista tukieris-

teistä pujottamalla niiden sisään vastuslankaa. Valmis vastus on esitetty kuvassa 13. 
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Kuva 13. Tukieristeestä valmistettu 0,5 Ω vastus. 

 

Mittauskytkentä oli erittäin yksinkertainen, koska tavoitteena oli mitata pelkkä laitteiston antama 

jännitepulssi yhdestä pisteestä. Pulssin jännitteen u2 mittauksessa käytetty Testecin TT-HVP 15HF -

mittapää kytkettiin syöksyjännitepiirin loppupäähän kuvan 11 mukaisesti. Mittauksissa käytetty oskil-

loskooppi täytyi asettaa turva-aidan ulkopuolelle, koska testialueella oleskelu testien aikana on tur-

vallisuussyistä kielletty. Mittauksissa käytetty oskilloskooppi, mittapää ja mittauskytkentä on esitetty 

kuvissa 14 ja 15. 

 

 

Kuva 14. Mittauksessa käytetty oskilloskooppi. 
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Kuva 15. Mittauksissa käytetty TT HVP 15HF -mittapää ja sen kytkentä. 

 

Ensimmäistä testimittausta varten varautumispuolen vastus R1 pienennettiin 0,2 Ω arvoon. Tämän 

radikaalin muutoksen tarkoituksena oli testata muutosta pulssin nousuajassa, jonka olisi pitänyt las-

kea lähelle standardien vaatimaa nousuaikaa, joka on noin 2,5 ns. Näin nopean pulssin mittaus 

osoittautui kuitenkin erittäin haasteelliseksi, koska koululta tai EMC-laboratoriolta ei löytynyt sopivia 

mittalaitteita tarpeeksi tarkkaan mittaukseen, jotta pulssin nousuaika saataisiin varmistettua. Ensim-

mäiset mittaukset suoritettiin oskilloskoopilla, jonka kaistanleveys oli 100 MHz ja näytteenottotaa-

juus 1 GSa/s. Jännitepulssin mittaukseen käytettiin tarkinta koululta löytyvää mittapäätä, jolle oli 

annettu 30 kV jännitekesto lyhyellä pulssilla sekä kyky mitata minimissään 7 ns nousuaika. Mittaus-

tulokset olivat kuitenkin erittäin tulkinnanvaraisia ja täysin erilaisia kuin teoria ja sen pohjalta raken-

nettu Excel-laskuri osoittivat. Tässä tilanteessa oli kuitenkin vaikeaa sanoa, kuinka paljon mittalait-

teiston epätarkkuus vääristi tuloksia, joten ensimmäisen mittauskerran tulokset hylättiin. 

 

Tässä vaiheessa oli selvää, että tarpeeksi tarkkoja ja luotettavia mittaustuloksia varten olisi hankit-

tava uutta mittauskalustoa. Uutta oskilloskooppia ja mittapäätä lähdettiin etsimään tunnetuilta mit-

talaitteiden valmistajilta ja maahantuojilta. Oskilloskoopin etsiminen ei tuottanut ongelmia ja pian 

Testhouse Nordicilta löytyikin mittauksiin sopiva oskilloskooppi, joka olisi myös mahdollista saada 

tarvittaessa vuokrattua testikäyttöön. Ennen laitteiston vuokraamista tarvittiin kuitenkin sopiva mit-

tapää, joka olisi riittävän nopea mittaamaan muutaman nanosekunnin nousuajan ja kestäisi 10 – 50 

kV jännitepulssin. Näillä vaatimuksilla varustetun mittapään löytäminen tuotti kuitenkin ongelmia, 

koska yhdelläkään kyselyissä mukana olleella maahantuojalla tai laitevalmistajalla ei ollut valikoimas-

saan lähelläkään tähän mittaukseen soveltuvaa mittapäätä. Pitkän etsinnän jälkeen kuitenkin löytyi 

sveitsiläinen yritys nimeltä Montena, jonka erikoisalaa ovat nopeat korkeajännitepulssit. Heidän tuo-

teluettelostaan löytyi täsmälleen näihin mittauksiin suunniteltu jännitteen mittapää ja muita lisätar-

vikkeita. Laitteille pyydettiin tarjousta ainoalta suomalaiselta maahantuojalta, Caltestilta, mutta lait-

teet olivat niin hintavia, ettei niitä voitu hankkia tätä työtä varten. Koska mittauksiin ei löytynyt muu-

alta sopivaa mittapäätä, myöskään Testhouse Nordicin oskilloskoopille ei ollut tarvetta. 
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Koska sopivaa mittalaitteistoa ei saatu hankittua, testit päätettiin toistaa laajemmin samalla mitta-

päällä ja hieman tarkemmalla oskilloskoopilla. Toisella testikerralla käyttöön otettiin koulun tarkin 

oskilloskooppi, jonka kaistanleveys oli 200 MHz ja näytteenottotaajuus 2,5 GSa/s. Tämän oskil-

loskoopin avulla oli tarkoitus tehdä alustavia mittauksia, joiden perusteella saataisiin määritettyä 

syöksyjännitegeneraattorin toimivuutta alle mikrosekunnin pituisilla pulsseilla. Näitä mittauksia var-

ten varautumispuolen vastus R1 muutettiin arvoon 0,5 Ω ja purkautumispuolen vastus R2 muutettiin 

arvoon 1,26 Ω. Koskematta kondensaattoreihin, näillä vastusarvoilla pulssin nousuaika saataisiin las-

kelmien mukaan standardien vaatimalle noin 2,5 ns tasolle ja laskuaika noin 25 ns tasolle. Toisen 

mittauskerran tulokset on esitetty kuvissa 16 – 21. 

 

 

Kuva 16. Jännitepulssin kuvaaja arvoilla U0=15 kV, R1=0,5 Ω, R2=1,26 Ω, C1=25000 pF, C2=1200 pF 

 

Kuvassa 16 esitetystä mittaustuloksesta nähdään, että jännitepulssin huippuarvo oli noin 300 V ja 

pulssin nousuaika noin 150 ns. Koska jännitepulssin huippuarvon odotettiin nousevan lähelle U0 jän-

nitettä, mittaustulokset vaikuttivat aluksi hyvin epäluotettavilta. Myös pulssin nousuaika oli noin 

kymmenen kertaa hitaampi kuin odotettiin, ja lisäksi pulssissa ilmeni voimakasta värähtelyä. Testi 

toistettiin usealla eri jännitteellä 10 – 20 kV välillä, mutta se ei vaikuttanut merkittävästi mittaustu-

loksiin. Pulssin muoto pysyi kaikilla jännitteiden arvoilla samana eikä mitatun jännitepulssin huippu-

arvokaan noussut korkeammalle kuin 350 V. 

 

Mittaustuloksien tarkkuudesta ei voitu olla täysin varmoja, mutta niiden perusteella kuitenkin päätel-

tiin, että näin pienillä vastuksilla suurin osa piiriin syötetystä energiasta todennäköisesti purkautuu 

suoraan maahan purkausvastuksen kautta eikä täten ehdi lataamaan kondensaattoria odotetusti. 

Tätä oletusta vahvisti myös se, että kipinävälissä syntyvä purkaus oli huomattavasti voimakkaampi 

ja äänekkäämpi kuin suuremmilla vastuksilla. Pulssissa esiintyvän värähtelyn todettiin muodostuvan 

induktiivisesta komponentista, joka ilmenee kapasitanssin ominaisuuksista korkealla taajuudella. 
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Suurjännitetekniikka-kirjan teorian mukaan tämän värähtelyn tulisi kuitenkin kadota hieman suurem-

malla varautumispiirin vastuksella R1. (Aro;Elovaara;Karttunen;Nousiainen;& Palva, 2011) 

 

Ennen kuin vastusten arvoja alettiin muuttamaan uudestaan, C2 kondensaattorin tilalle vaihdettiin 

100 pF kondensaattori. Tämän muutoksen odotuksena oli, että pienempi kondensaattori saattaisi 

latautua nopeammin, jolloin pulssin energia ei välttämättä ehtisi purkautua täysin maahan ja täten 

kasvattaisi pulssin huippujännitettä. Lisäksi, pienemmän kapasitanssin myötä piirissä esiintyvän vä-

rähtelyn tulisi vähentyä ja pulssin nousuajan nopeutua. 

 

  

Kuva 17. Jännitepulssin kuvaaja arvoilla U0=10 kV, R1=0,5 Ω, R2=1,26 Ω, C1=25000 pF, C2=100 pF 

 

Kuten kuvasta 17 nähdään, piirissä esiintynyt värähtely väheni huomattavasti pienentämällä piirin 

kapasitanssia. Myös pulssin nousuaika nopeutui odotetusti, mutta 50 ns oli edelleen kaukana tavoit-

teesta. Kapasitanssiarvon muutoksella ei kuitenkaan ollut toivottua merkitystä pulssin huippujännit-

teeseen, joka vahvisti epäilystä liian pienen purkausvastuksen vaikutuksesta energian jakautumi-

seen.  

 

Seuraavien mittausten tavoitteena oli pyrkiä selvittämään, kuinka purkautumisvastuksen reilu suu-

rentaminen vaikuttaa piirin toimintaan, joten purkautumisvastus R2 vaihdettiin suurempaan valmiina 

hyllystä löytyvään 245 Ω vastukseen. Varautumispuolen vastuksen R1 tilalle vaihdettiin aikaisem-

missa mittauksissa käytetty 1,26 Ω purkautumisvastus. Näiden muutosten lisäksi myös kondensaat-

tori C2 palautettiin aikaisempaan 1200 pF. Näillä arvoilla pulssin laskevan reunan keston pitäisi kas-

vaa huomattavasti, mutta pulssin nousuajassa ei tulisi olla suurta muutosta.  
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Kuva 18. Jännitepulssin kuvaaja arvoilla U0=10 kV, R1=1,26 Ω, R2=245 Ω, C1=25000 pF, C2=1200 

pF 

 

Kuvassa 18 esitettyjen mittaustulosten perusteella suurempi purkausvastus vaikutti pulssin kestoon 

odotetusti. Pulssin laskevan reunan kesto kasvoi huomattavasti ja nousuaika pysyi melko samoissa 

lukemissa. Jännitepulssin huippuarvo ei kuitenkaan edelleenkään noussut. Koska jännitepulssin huip-

puarvo tai nousuaika eivät olleet edelleenkään lähellä odotuksia, mittapään luotettavuutta alettiin 

todellakin epäilemään. Mittauksia kuitenkin jatkettiin ja vastaavia tuloksia saatiin 10 – 18 kV arvoilla. 

Yli 20 kV pulsseilla tehdyt mittaukset alkoivat kuitenkin antamaan yllättäviä tuloksia, jotka on esi-

tetty kuvissa 19 – 21. 

 

 

Kuva 19. Jännitepulssin kuvaaja arvoilla U0=20 kV, R1=1,26 Ω, R2=245 Ω, C1=25000 pF, C2=1200 

pF 
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Kuva 20. Jännitepulssin kuvaaja arvoilla U0=23 kV, R1=1,26 Ω, R2=245 Ω, C1=25000 pF, C2=1200 

pF 

 

 

Kuva 21. Jännitepulssin kuvaaja arvoilla U0=25 kV, R1=1,26 Ω, R2=245 Ω, C1=25000 pF, C2=1200 

pF 

 



         

         34 (44) 

Yli 20 kV pulsseilla tehdyt mittaukset osoittautuivat hyvin erilaisiksi verrattuna alle 20 kV pulsseihin. 

Piirin jännitteen hyötysuhde alkoi nousemaan eksponentiaalisesti, kun 20 kV raja ylitettiin. Jännitettä 

nostamalla myös pulssin muoto muuttui koko ajan lähemmäksi haluttua muotoa ja pulssissa esiinty-

nyt värähtelykin vaikutti katoavan täysin. Pulssin nouseva reuna myös suoristui, mutta pysyi edel-

leen noin 100 ns tasolla. Koska pulssin nousuaika ja sen vaihtelu pysyivät melko tasaisena mittaus-

ten ajan, on todennäköistä, että piirissä on sen verran ylimääräistä vastusta ja kapasitanssia, että ne 

vaikuttavat merkittävästi näin nopeaan pulssiin. Joka tapauksessa 20 kV vaikutti olevan raja, jonka 

ylittyessä piiriin syötetty jännite alkoi näyttäytymään kunnolla. Tälle ilmiölle ei keksitty varmaa syytä, 

mutta epäilyksenä oli, että se liittyy kipinäväliin, jonka toiminta saattaa olla epälineaarista alhaisilla 

jännitteillä.  

 

Kuvissa 19 – 21 esitetyt mittaukset tehtiin 20 kV, 23 kV ja 25 kV jännitepulsseilla. Näillä jännitteillä 

mittapää ei pystynyt antamaan tarkkoja tuloksia aivan peräkkäisiltä pulsseilta ja tarvitsi lyhyen tauon 

pulssien välillä. Syyksi tähän epäiltiin mittapään rakennetta, jonka jännitejako on todennäköisesti 

toteutettu kondensaattorin avulla, joka vaatii hieman pidemmän purkautumisajan suuremmilla jänni-

tepulsseilla. Korkeampia jänniteitä kuin 25 kV ei voitu enää mitata, koska mittapää ei enää rekiste-

röinyt tätä suurempia jännitepulsseja. Mittapäässä todennäköisesti aktivoitui jonkunlainen suojapiiri, 

kun jännite kasvoi lähelle sille annettua jännitekestävyyttä.  

 

Koska mittauksiin ei löytynyt tarkempaa laitteistoa, suureksi kysymykseksi siis jäi, kuinka jännite-

pulssi käyttäytyy tätäkin suuremmilla jännitteillä, kuten 50 kV tai 80 kV. Tämänhetkisistä tuloksista 

voitaisiin kuitenkin päätellä, että suuremmilla jännitteillä pulssi voisi olla lähellä teorian mukaisesti 

laskettua muotoa. Tämä täytyisi kuitenkin varmistaa vielä tarkemmilla mittauksilla ennen EMP-simu-

laattorin rakentamista. Näistä mittauksista saatiin kuitenkin selville, että pelkkiä vastusarvoja muut-

tamalla syöksyjännitegeneraattorista ei saada ulos haluttua pulssia. Nykyisten kapasitanssiarvojen 

kanssa vastukset jäisivät liian pieniksi piirin normaalin toiminnan kannalta, jos generaattorista yritet-

täisiin saada haluttu pulssi. Tämänhetkisten mittaustulosten perusteella vastusten tulisi olla arviolta 

noin 100 – 300 Ω, jolloin molempien kondensaattorien kapasitanssi tulisi olla noin sata kertaa pie-

nempi.  

 

Työn loppuvaiheilla järjestelmän mittauksiin saatiin apua Aalto-yliopiston Petri Hyvöseltä. Petriltä 

saatiin tietoa, kuinka Aalto-yliopiston EMP-simulaattori toimii ja kuinka tarvittavat laitteiston varmen-

nusmittaukset on suoritettu. Aalto-yliopiston EMP-simulaattorin pulssigeneraattori toimii samalla pe-

riaatteella kuin Savonian syöksyjännitegeneraattori. Molemmissa generaattoreissa ensimmäisen pii-

rin jännite ladataan hitaasti haluttuun arvoon, jonka jälkeen sen energia purkautuu erittäin nopeasti 

kipinävälin kautta toiseen piiriin. Molempien järjestelmien jännite mitataan hitaasta piiristä, jolloin 

simulaattoriin muodostuva sähkökenttä voidaan laskea yksinkertaisesti jakamalla piirin jännite stripli-

nen johtimen ja maatason välimatkalla. Aalto-yliopiston EMP-simulaattorin kipinävälin toiminta ja 

piirin jännite on varmistettu nopealla korkeajännitejakajalla, joka vaikuttaa olevan ainut tarpeeksi 

luotettava keino näin nopean korkeajännitepulssin mittaukseen. Simulaattorin sähkökentän pulssi-

muodon mittaus on puolestaan paljon helpompi ja se voidaan toteuttaa itse rakennettavalla D-dot 

anturilla. Tämän tyyppisen anturin ulostulo on kuitenkin integroitava oskilloskoopille, joka saattaa 
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osoittautua haastavaksi. Sähkökentän mittaustulos voidaan kuitenkin varmistaa mittaamalla mag-

neettikenttä. Tähän saatiin neuvoksi käyttää suurtaajuusvirtamuuntajaa, joka on oikosuljettu teke-

mällä sen ikkunan läpi rengas esimerkiksi kuparilangasta. (Hyvönen, 2018) 

 

Jatkomittauksia varten syöksyjännitegeneraattorin Excel-laskuriin lisättiin toinen teoreettisen pulssi-

muodon kuvaaja, johon on lisätty striplinen arvioidun resistanssin ja kapasitanssin vaikutus. Alla on 

esitetty laskurista saatuja esimerkkituloksia, joiden laskemiseen käytetyt esimerkkiarvot on otettu 

Aalto-yliopiston valmistamasta EMP-simulaattorista. EMP-simulaattorin striplinen ja päätevastuksen 

yhteinen vastusarvo on noin 250 Ω ja striplinen kapasitanssi saadaan arvioitua kaavalla 

𝐶 =
𝜀𝑟∗𝜀0∗𝐴

𝑑
,   (5.6) 

jossa k on striplinen johtimen ja maatason välisen aineen suhteellinen permittiivisyys, eli tässä ta-

pauksessa ilma, jolloin εr=1,00054, ε0 on tyhjiön permittiivisyys, eli ε0=8,845*10-12 F/m, A on stripli-

nen johdinlevyn pinta-ala ja d on striplinen johdinlevyn etäisyys maatasosta. Striplinen korkeus on 

1,5 m ja johdinlevyn pinta-ala on 4,5 m2. Näillä arvoilla kapasitanssiksi saadaan 26 pF, johon on kui-

tenkin vielä lisättävä striplinen johdinlevyn molempien päiden kaltevien osien kapasitanssi. Tätä ar-

voa on vaikeaa laskea tarkasti, joten koko striplinen kapasitanssin oletetaan olevan noin 50 pF. Jos 

piirin purkausvastuksena R2 käytettäisiin koululta valmiiksi löytyvää 245 Ω vastusta ja R1 vastus 

muutettaisiin arvoon 50 Ω, kondensaattori C1 tulisi muuttaa arvoon 400 pF ja kondensaattori C2 ar-

voon 20 pF, jotta kapasitanssien suhde pysyisi samana. Näillä arvoilla teorian mukaisesti laskettu 

pulssin nousuaika olisi noin 2,5 ns ja pulssin laskuaika puoleen huippuarvosta kestäisi noin 35 ns. 

(Suvanto & Laajalehto, 2011) 

 

5.2 EMP-testauksen asiakastarpeet 

 

Suurin osa EMP-testejä tekevistä yrityksistä toimii MIL-STD-461G -standardin mukaisesti. Eri testilai-

toksien EMP-simulaattorien kokoluokissa on paljon vaihtelua, koska testattavien laitteiden koko saat-

taa vaihdella pienestä piirilevystä jopa autojen kokoisiin laitteistoihin. EMP-testausta käsittelevät 

standardit eivät aseta rajoja laitteiston koolle, mutta vaativat, että järjestelmän täytyy pystyä muo-

dostamaan vähintään 50 kV/m sähkökenttä tarpeeksi nopealla pulssilla, jolloin laitteiston maksimi-

koon rajaa pulssigeneraattorin tehokkuus. 

 

Tämän työn yhtenä tavoitteena oli selvittää testauslaitteiston koko ja tilantarve, joita varten otettiin 

selvää laitevalmistajien mahdollisesta EMP-testaustarpeesta ja testattavien laitteiden kokoluokasta. 

Yksi tässä opinnäytetyössä mukana olevista yhteyshenkilöistä oli Antti Seppänen Etteplanin Kuopion 

toimipisteeltä. Seppäsen mukaan Etteplanin EMP-testaustarpeet kohdistuvat laitteille, joiden koko 

vaihtelee tulitikkuaskista salkun kokoisiin laitteisiin. Jos oletetaan salkun kokoisen laitteen pisimmän 

reunan olevan noin 50 cm, striplinen johdinlevyn vaakasuoran osuuden tulisi olla vähintään 1 m le-

veä ja pitkä, ja sen korkeus maatasosta tulisi tällöin olla vähintään 1,5 m. Tämän pituiseen väliin 50 

kV/m sähkökentän luominen vaatisi vähintään 75 kV jännitteen, joka pystytään tuottamaan Savo-
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nian suurjännitegeneraattorin yksiportaisella kytkennällä. Tämän lisäksi striplinen pituuteen on otet-

tava huomioon myös vaakasuoran johdinlevyn molempiin päihin tulevat kaltevat luiskat, joiden pää-

dyt johtavat pulssigeneraattorille ja päätevastukselle.   

 

Koska muita laitevalmistajia ei ollut antamassa testaustarpeita, toiseksi esimerkiksi laitteiston koolle 

otettiin suurin laitteisto, joka voitaisiin rakentaa Savonian syöksyjännitegeneraattorin pohjalta. Syök-

syjännitegeneraattorin kaksiportaisella kytkennällä pystytään luomaan ainakin 150 kV pulssi, jolla 

saataisiin standardien vaatima 50 kV/m sähkökenttä kolmen metrin pituiseen väliin. Tämän kokoi-

sella laitteistolla voitaisiin testata standardien mukaisissa rajoissa noin 1 m3 kokoista laitetta, kuten 

pientä generaattoria. Tämän kokoiselle laitteelle striplinen johdinlevyn tulisi olla vähintään 2 m pitkä 

ja leveä. 

 

5.3 Tilasuunnitelmat laitteistoille 

 

Koska suurjännitelaboratorion siirtämistä uudelle Savilahden kampukselle oli mietitty jo ennen tätä 

työtä, laitteistoa varten oli jo tehty alustavat tilasuunnitelmat, jotka on esitetty kuvassa 22. Kyseiset 

suunnitelmat oli kuitenkin tehty sillä oletuksella, että laitteisto siirretään saman tyyppisiin tiloihin, 

missä se nykyäänkin sijaitsee. Näiden alustavien suunnitelmien perusteella koko järjestelmä vaatisi 

noin 6,5 x 7,5 m kokoisen huoneen. 

 

Kuva 22. Savonian suurjännitelaboratorion tilantarve. (Ståhl & Vaskonen, 2017) 

 

Työn aikana nousi esiin ehdotus tehdä koko laitteistosta helposti liikutettava, joka voisi onnistua 

käyttämällä kontteja. Koska striplinen läheisyydessä olevat laitteet on joka tapauksessa suojattava 

sähkömagneettisilta pulsseilta, suurjännitegeneraattorin tilaratkaisuksi kävisi EMP-suojattu kontti, 

jolloin koko laitteisto olisi suojattu häiriöitä vastaan. Kontin tulee kuitenkin olla tarpeeksi suuri, jotta 
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syöksyjännitegeneraattorin kytkentä on mahdollista muuttaa kaksiportaiseksi. Kontin kokoa kasvat-

taa myös tarvittava turvaetäisyys ohjauspöydälle. Jos kontin koko suurenee tästä syystä liikaa, oh-

jauspöytä voitaisiin myös sijoittaa omaan konttiinsa, jossa olisi tilaa myös muille suojausta tarvitse-

ville mittalaitteille. Striplinelle konttiratkaisu ei todennäköisesti olisi järkevä, koska sille on asetettu 

standardeissa niin suuret tilavaatimukset, että kontti vain rajoittaisi laitteiston kokoa. 

 

Kuten luvussa 4.3 on mainittu, EMP-testausta käsittelevien standardien välillä on eroavaisuuksia lait-

teiston tilavaatimuksien kannalta. Testitiloista on kannattavinta tehdä kerralla varmasti riittävän suu-

ret ja toimivat, joten tilojen suunnittelussa on järkevintä käyttää standardia, jossa on esitetty tiukim-

mat vaatimukset. Jos sähkökenttään ilmeneekin seinistä liikaa heijastusta liian pienien etäisyyksien 

vuoksi, tilannetta on hyvin vaikea lähteä korjaamaan. Seinät voidaan tietysti peittää sopivalla vai-

mennusmateriaalilla, mutta tämä ratkaisu voi tulla erittäin kalliiksi. 

 

Etteplanin testaustarpeiden mukaisesti rakennettu stripline olisi korkeudeltaan 1,5 m, leveydeltään 

vähintään 1 m ja pituudeltaan arviolta noin 4 m. MIL-STD-461G -standardin ohjeistuksen mukaisesti 

tämän kokoinen laitteisto vaatisi ympärilleen vähintään 4,5 m korkean, 7 m leveän ja 10 m pitkän 

tyhjän tilan. IEC 61000-4-20 -standardin ohjeistuksen mukaan laitteiston ympärille riittäisi 3 m kor-

kea, 4 m leveä ja 7 m pitkä tyhjä tila.  

 

Jos EMP-simulaattori suunniteltaisiin suurimman syöksyjännitegeneraattorista saatavan jännitepuls-

sin perusteella noin 1 m3 kokoiselle laitteelle, se vaatisi vähintään 3 m korkean, 2 m leveän ja arvi-

olta noin 6 m pitkän striplinen. Tämä vaatisi MIL-STD-461G -standardin mukaisesti vähintään 9 m 

korkean, 14 m leveän ja 18 m pitkän tilan. IEC 61000-4-20 -standardin ohjeistuksella laitteiston ym-

pärille riittäisi 6 m korkea, 8 m leveä ja 12 m pitkä tila. Molempien standardien suositusten perus-

teella tämän kokoinen laitteisto vaatisi melkeinpä jonkunlaisen hallin, jotta huoneen korkeusvaati-

mus täyttyisi. 

 

IEC 61000-4-20 mukaisen suosituksen perusteella EMP-suojattu kontti saattaisi ehkä olla mahdollista 

toteuttaa Etteplanin tarpeiden mukaisesti suunnitellulle laitteistolle, sillä kontti pysyisi vielä järke-

vissä mittasuhteissa. Kontin sisäpinnat olisi kuitenkin todennäköisesti peitettävä vaimennusmateriaa-

lilla, mutta sekään ei välttämättä estäisi tarpeeksi testejä häiritsevää sähkökentän heijastumista. 
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6 LOPPUPÄÄTELMÄ JA JATKOSUOSITUKSET 

 

Savonian syöksyjännitegeneraattorin soveltuvuutta EMP-simulaattoriin ei saatu täysin varmistettua, 

koska työn aikana ei saatu suoritettua riittävästi mittauksia tarpeeksi tarkkojen mittalaitteiden ja so-

pivien komponenttien puutteen takia. Kipinävälin ja syöksyjännitepiirin toiminta nanosekuntien ta-

solla täytyy siis vielä varmistaa ennen EMP-simulaattorin tarkempaa suunnittelua. Lisäksi, jotta piiri 

saadaan toimimaan halutulla tavalla, sen kapasitanssiarvoja täytyy vielä muokata, joten järjestel-

mään täytyy valmistaa uudet kondensaattorit. Myös vastuksia täytyy muuttaa reilusti suuremmiksi, 

joten nykyisen ratkaisun tilalle on kehitettävä jotain muuta. Jos vain mahdollista, kaikki komponentit 

olisi myös hyvä suunnitella helposti muutettaviksi, koska lopullisen järjestelmän hienosäätöä varten 

komponentteja joudutaan vielä todennäköisesti muuttamaan. Yksi mahdollinen ratkaisu tähän olisi 

rakentaa täysin uusi syöksyjännitepiiri, kuten Aalto-yliopiston EMP-simulaattorissa, mutta tämä asia 

vaatisi lisää tutkimusta. Jatkomittauksiin tulisi riittää EMC-laboratoriosta löytyvä oskilloskooppi, 

mutta sen lisäksi tarvitaan tarpeeksi nopea korkeajännitejakaja ja jännitteen mittapää. Ainakin Kont-

ramilla on tarjolla nopeita korkeajännitejakajia ja todennäköisesti myös riittävän tarkkoja mittapäitä. 

Mittapään löytämisen ei kuitenkaan enää tulisi olla ongelma, kun jännite saadaan laskettua tarpeeksi 

matalalle jännitteenjakajalla. 

 

Jos syöksyjännitegeneraattorin toiminnasta saadaan varmuus, EMP-simulaattorin rakentamisen it-

sessään ei tulisi olla kovin kallista. Stripline on rakenteeltaan hyvin yksinkertainen, joten sen valmis-

taminen olisi todennäköisesti helppoa ja melko edullista Savonialle. Myös lopullisessa laitteistossa 

tarvittavat sähkökentän anturit ovat edullisia valmistaa itse. Suurimman rahallisen investoinnin tulee 

siis vaatimaan EMP-suojattujen konttien sekä EMP-testeille sopivan tilan hankinta. Striplinelle en voi 

suositella EMP-suojattua konttia tilaratkaisuksi, koska sen kanssa on liian iso riski mittauksia vaka-

vasti häiritsevistä sähkökentän heijastuksista. 

 

Jos syöksyjännitegeneraattorin toiminta saadaan varmistettua sopivaksi, laitteiston rakentamisen 

kannattavuudesta on turha lähteä väittelemään. EMP-simulaattorin rakentaminen avaisi Savonian 

EMC-laboratoriolle uusia palveluita EMP-testauksen muodossa, jolle kysyntää löytyy varmasti, koska 

Suomessa ei tietääkseni ole tällä hetkellä yhtäkään kaupallisessa käytössä olevaa EMP-simulaattoria. 

Pohjoismaissa sijaitsevista EMP-simulaattoreista minulla ei ole tietoa, mutta se, että esimerkiksi 

Etteplan joutuu teettämään EMP-testit Espanjassa asti, kertoo jo paljon tilanteesta. Lisäksi EMP-si-

mulaattorista saisi opiskelijoille erittäin mielenkiintoisen harjoitustyön esimerkiksi suurjänniteteknii-

kan kurssille.  

 

Vaikka laitteiston valmistaminen ja toimintaan saattaminen vaatii vielä reilusti työtä, suurimman 

osan siitä pystyy kuitenkin toteuttamaan pienempinä opiskelijaprojekteina, jotka toimivat samalla 

mielenkiintoisina harjoitustöinä. 
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7 YHTEENVETO 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä EMP-testaukseen kokonaisuutena ja tehdä Savonialle kat-

tava selvitystyö EMP-testausprosessista ja EMP-testeissä käytetyistä laitteista. Lisäksi tavoitteena oli 

selvittää, pystyttäisiinkö Savonian omistamaa syöksyjännitegeneraattoria käyttämään osana tällaista 

järjestelmää ja kuinka kannattavaa EMP-simulaattorin rakentaminen olisi Savonialle. 

 

EMP-testaus ei ole kovinkaan yleistä, koska erittäin voimakas EMP on ilmiönä hyvin harvinainen. Li-

säksi suurimmalle osalle sähkölaitteista EMP-suojaus olisi pelkästään käyttöä rajoittavaa ja hankaloit-

tavaa. Näistä syistä EMP-testaus keskittyykin sotilaskäytössä olevien laitteiden lisäksi lähinnä säh-

könjakelun ja muiden yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten laitteiden suojaukseen. Viimeisen 

parin vuosikymmenen aikana EMP-testaus on alkanut kuitenkin yleistymään myös siviilipuolella ja 

EMP-testilaboratorioita on rakennettu myös kaupalliseen käyttöön. 

 

Työ onnistui kokonaisuudessaan hyvin ja lopputulokseen voi olla melko tyytyväinen. Työn aikana 

saatiin kattava ymmärrys EMP-testauksesta, jonka perusteella onnistuttiin tekemään selvitys tarvitta-

vista laitteista ja testausprosessista. Savonian suurjännitegeneraattorin soveltuvuutta järjestelmään 

ei kuitenkaan saatu täysin varmistettua, koska tarpeeksi tarkkoja mittalaitteita ei saatu käyttöön tä-

män työn aikana. Jokseenkin epätarkoilla laitteilla suoritetut mittaukset kuitenkin valaisivat järjestel-

män toimintaa ja antoivat tarpeeksi selkeän suunnan seuraaville testeille. 

 

Savonialle saatiin tarjottua lähes kaikki, mitä tämän työn alkuperäisissä tavoitteissa lähdettiin hake-

maan. Tämä raportti toimii tiivistelmänä EMP-simulaattorien toiminnalle ja työssä saavutettujen tu-

losten perusteella pystyttiin tekemään tarvittavat suositukset jatkokehitystä varten ja karkea arvio 

jäljellä olevasta työmäärästä. Omia lisätavoitteitani tämän työn ohella olivat syventää ymmärrystäni 

sähköfysiikasta sekä piirien ja komponenttien toiminnasta. Koen, että saavutin tämän työn aikana 

kaikki nämä tavoitteet ja niiden lisäksi pääsin syventämään tietoani myös mittaus- ja suurjännitetek-

niikassa, joista uskon olevan paljon hyötyä alkavalla urallani. Kaiken kaikkiaan tämä opinnäytetyö oli 

erittäin mielenkiintoinen ja haastava toteuttaa, ja toivon, että tästä työstä on apua seuraavalle hen-

kilölle tai ryhmälle, joka lähtee tämän hankkeen jatkokehitykseen. 
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LIITE 1: KALIBROINTI JA TESTAUSPROSESSI 
 

Tässä liitteessä on esitetty stripline-tyyppisen EMP-simulaattorin kalibrointi- ja testausprosessi suo-

raan standardista MIL-STD-461G. 

 

Setup 

Set up the EUT as described below. CAUTION: Exercise extreme care if an open radiator is used for 

this test. 

a) Calibration. Configure the test equipment in accordance with Figure RS105-2. 

1) Before installing the EUT in the test volume, place the B-dot or D-dot sensor probe in the 

center position of the five point grid in the vertical plane where the front face of the EUT 

will be located (see Figure RS105-2). 

2) Place the high-voltage probe across the input to the radiation system at the output of the 

transient pulse generator. Connect the probe to a storage oscilloscope. 

 

b) EUT testing. Configure the test equipment as shown on Figure RS105-3 for testing of the EUT. 

1) Place the EUT centerline on the centerline of the working volume of the radiation system in 

such a manner that it does not exceed the usable volume of the radiation system (h/3, B/2, 

A/2)/(x,y,z) as shown on Figure RS105-3 (h is the maximum vertical separation of the pla-

tes). If the EUT is mounted on a ground plane in the actual installation, the EUT shall be 

placed on the radiating system ground plane. The EUT shall be bonded to the ground plane 

in a manner that duplicates the actual installation. Otherwise, the EUT shall be supported by 

dielectric material that produces a minimum distortion of the EM fields. 

2) The EUT orientation shall be such that the maximum coupling of electric and or magnetic 

fields is simulated. This may require more than one test orientation. 

3) Cables for EUT operation and monitoring shall be oriented to minimize induced currents and 

voltages on the cables. Cabling shall be oriented normal to the electric field vector and in a 

manner that minimizes the loop area normal to the magnetic field vector. Cables extending 

out of the parallel plate working volume should remain normal to the electric field vector for 

a minimum distance equal to 2 times h. 

4) Bond the bottom plate of the radiation system to an earth reference. 

5) Keep the top plate of the radiation system at least 2 times h from the closest metallic 

ground, including ceiling, building structural beams, metallic air ducts, shielded room walls, 

and so forth. 

6) Place the EUT actual or simulated loads and signals for electrical interfaces in a shielded en-

closure when an open radiator is used. 

7) Place transient protection devices (TPDs) in the EUT power lines near the power source to 

protect the power source. 

8) Connect the transient pulse generator to the radiation system. 
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Procedures 

The test procedures shall be as follows: 

a) Turn on the measurement equipment and allow a sufficient time for stabilization. 

b) Calibration. Perform the following procedures using the calibration setup: 

1) Generate a pulse and adjust the pulse generator to produce a pulsed field, as measured 

with the B-dot or D-dot probes, which meets the peak amplitude, rise time, and pulse width 

requirements. CAUTION: High voltages are used which are potentially lethal. Record the 

drive pulse waveform as displayed on the oscilloscope. 

2) Tolerances and characteristics of the RS105 limit shall be as follows: 

• Rise time (between 10% and 90% points) between 1.8 ns and 2.8 ns (electric field con-

tinuously increasing). 

• Full width half maximum (FWHM) pulse width equal to 23 ns ± 5 ns. 

• Peak value of the electric or magnetic field for each grid position: 0 dB ≤ magnitude ≤ 6 

dB above limit. 

3) Repeat steps 1) and 2) for the other four test points on Figure RS105-2. 

4) Determine the pulse generator settings and associated pulse drive amplitude which simulta-

neously satisfies the field requirements for all five grid positions. 

c) EUT testing. Perform the following procedures using the test setup: 

1) Turn on the EUT and allow sufficient time for stabilization. 

2) Test the EUT in its orthogonal orientations whenever possible. 

3) Apply the pulse starting at 10% of the pulse peak amplitude determined in b(4) with the 

specified waveshape where practical. Increase the pulse amplitude in step sizes of 2 or 3 

until the required level is reached. 

4) Ensure that the drive pulse waveform characteristics at the required test level are consistent 

with those noted in b(2). 

5) Apply the required number of pulses at a rate of not more than 1 pulse per minute. 

6) Monitor the EUT during and after each pulse for signs of susceptibility or degradation of per-

formance. 

7) If an EUT malfunction occurs at a level less than the specified peak level, terminate the test 

and record the level. 

8) If susceptibility is noted, determine the threshold level in accordance with 4.3.10.4.3. 

(Found in full MIL-STD-461G standard) 

 

Data presentation 

Data presentation shall be as follows: 

a. Provide photographs of EUT orientation including cables. 

b. Provide a detailed written description of the EUT configuration. 

c. Provide oscilloscope recordings that show peak value, rise time, and pulse width of one ap-

plied pulse for each EUT orientation. 

d. Provide the pulse number, with the first pulse being Number 1, for each recorded wa-

veshape. 

e. Record the time-to-recovery for each EUT failure, if applicable. 
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FIGURE RS105-2. Typical calibration setup using parallel plate radiation system. 

 

FIGURE RS105-3. Typical test setup using parallel plate radiation system. 


