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1 JOHDANTO 

 

Tämän työn tarkoituksena on esitellä rakennusten audiovisuaaliseen (AV) esitystek-

niikkaan liittyviä runkokaapelointeja, niissä käytettyjä signaaleita sekä niihin kohdis-

tuvia häiriöitä ja niiden välttämistä. 

 

AV-järjestelmiin välittyvät häiriöt liittyvät yleensä kuvan ja äänen esittämiseen estäen 

pahimmassa tapauksessa järjestelmän käytön kokonaan tai ovat vähintään häiritseviä.  

Tyypillisesti häiriöt eivät esiinny yhtä voimakkaina jatkuvasti, mikä tekee niiden al-

kuperän selvittämisen ja korjaamisen hyvin työlääksi. Valtaosa häiriöistä ei suoraan 

välity runkokaapelointiin sähkökenttien välityksellä vaan aiheutuvat suoraan johtu-

malla kytkeytyvistä, kuten esimerkiksi maadoituksiin liittyvistä ongelmista. Tästä 

huolimatta ei sähkökenttien aiheuttamiakaan häiriöitä pidä unohtaa. 

 

Työn alussa käsitellään yleisempiä AV-järjestelmissä käytettyjä signaaleita käyttötar-

koituksen mukaan jaoteltuina sekä niiden fyysistä rajapintaa. Osuudessa käsitellään 

myös niiden erikoispiirteitä. Työssä esitellään kaapelointiin liittyviä teknisiä ominai-

suuksia sekä rakennuksissa ilmeneviä häiriöitä. Teknisessä osuudessa käsitellään eri 

häiriötyypeistä aiheutuvia häiriöitä sekä niiden kytkeytymistapoja. Työn loppuosassa 

tutkitaan asennusteknisiä tapoja minimoida häiriöiden siirtymistä AV-järjestelmiin 

asennettaessa järjestelmien runkokaapelointeja.  

 

Työn tavoitteena on luoda kuva lukijalle, millä tavoin häiriöt ilmenevät ja miten AV-

runkokaapeloinnin asennustavoilla voidaan vaikuttaa häiriöiden esiintyvyyteen val-

miissa järjestelmissä. 

 

 

2 AV-JÄRJESTELMIEN SIGNAALIT RUNKOKAAPELOINISSA 

 

AV-järjestelmien runkokaapeloinnit liittyvät pääosin äänen ja kuvansiirtoon ohjelma-

lähteiltä edelleen esityslaitteille. Lisäksi usein tarvitaan kaapelointia myös järjestel-

män keskitettyä ohjaamista varten. Yksinkertaisimmillaan signaaliketju sisältää vain 

lähettävän- ja esityslaitteen ja niitä yhdistävän kaapeloinnin. Useimmiten järjestel-
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mään kuitenkin kuuluu useampia laitteita liitäntäpisteineen, jolloin myös runkokaape-

loinnin määrä on suurempi. 

 

Tekniikan kehittyminen ja digitalisoituminen on viemässä äänen ja kuvansiirtoa yhä 

enemmän Ethernet-pohjaiseksi ja lähiverkkoon. Langaton signaalinsiirto on myös 

yleistynyt nopeaa vauhtia niin kuvan kuin äänenkin kohdalla. Useat langattomista 

tekniikoista hyödyntää nykyään WLAN-tekniikkaa. Näiden yleistymistä on kuitenkin 

hidastanut jossain määrin kustannuskysymykset sekä soveltuvien laitteiden saatavuus. 

Tekniikat eivät myöskään välttämättä sovellu kaikkiin ratkaisuihin niiden ominaisuuk-

sista johtuen. Käytettävissä olevat taajuusalueet ovat rajalliset ja usein ruuhkaisia, 

mikä vaatii tarkkaa suunnittelua päällekkäisyyksien välttämiseksi. Ongelmia saattaa 

aiheutua myös lähiverkon tukkeutumisesta varsinkin kuvansiirron yhteydessä. Lähi-

verkon yhteyksien ruuhkanhallintatavasta johtuen ei pakettien perille pääsyn aikara-

joista pystytä antamaan takeita, jolloin esimerkiksi videokuvassa voi esiintyä häiritse-

vää pätkimistä. Olemassa olevien tekniikoiden rinnalla on kehitteillä standardeja, joil-

la aika-kriittisiä sovelluksia voitaisiin toteuttaa paremmin lähiverkoissa. 

 

Valtaosa signaaleiden siirrosta tapahtuukin edelleen signaalin mukaisin runkokaape-

loinnein signaalin ollessa joko analogista tai digitaalista. Signaalien digitalisoituminen 

näkyy parhaiten kuvansiirrossa, jossa suurin osa signaaleista ja niiden siirrosta tapah-

tuu digitaalisessa muodossa. Äänisignaalien kohdalla digitaalisten signaalien käyttö 

runkokaapeloinneissa on selkeämmin fokusoitunut ammattilaisjärjestelmien teknii-

kaksi. Digitalisoituminen näkyy myös häiriöiden esiintymistavassa. Siinä missä ana-

logiseen siirtotiehen kohdistunut häiriö näkyy tai kuluu vaikkapa lisääntyneenä ”sä-

rinänä”, ei digitaalisessa järjestelmässä siinä tapauksessa välttämättä näy kuvaa tai 

kuulu ääntä ollenkaan. 

 

Seuraavissa osioissa käsitellään yleisempiä järjestelmissä käytettyjä signaaleita ja nii-

den sähköisiä sekä muita teknisiä ominaisuuksia signaalinsiirron näkökulmasta. Opti-

nen siirto on tässä yhteydessä jätetty pois, vaikka monia signaaleita on mahdollista 

siirtää myös valokaapelin välityksellä. 
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3 ANALOGINEN AUDIO 

 

Audiosignaalin siirtoa tapahtuu usealla eri tasolla riippuen, onko kyseessä voimak-

kuudeltaan mikrofoni-, linja- vai kaiutintasoinen signaali. Laitteille tulevat signaalit 

ovat yleensä mikrofoni- tai linjatasoisia ja lähtevät taas kaiutin- tai linjatasoisia. Sig-

naalien taajuusalue on tyypillisesti 20 Hz – 20 kHz eli ihmisen kuuloalue. [6, s.112.] 

 

3.1 Mikrofoni- ja linjataso 

 

Analogisen audiosignaalin vertailutasona käytetään yleisemmin ns. nollatasoa, joka on 

0 dBu. Tämä vastaa 775 mV jännitettä kuormituksesta riippumatta. Tätä korkeampia 

audiojännitteitä kutsutaan usein linjatasoisiksi ja vastaavasti reilusti alle jääviä mikro-

fonitasoisiksi. Taulukkoon 1 on koottuna jotain yleisesti käytössä olevia signaali-

tasoja. [30, s.170-171.] 

 

TAULUKKO 1. Yleisesti käytössä olevia signaalitasoja 

Jännite Taso Käyttö 

25mV -30 dBu Mikrofonisignaalitaso 

245mV -10 dBu Yleinen kuluttajalaitetaso 

775mV 0 dBu Vertailu eli ns. nollataso 

1,23V 4 dBu Yleinen ammattilaislaitetaso 

1,55V 6 dBu Eurooppalainen yleisradio standarditaso 

2,18V 9 dBu Yleinen maksimitaso ohjelmansiirrossa 

 

Mikrofonitasoisen signaalin jännitetaso vaihtelee tyypillisesti 0 – 40 mV ja linjatasoi-

sen signaalin 0 – 2V välillä. 

 

3.2 Symmetrinen ja epäsymmetrinen signaalitie 

 

Audion siirrossa käytetyt signaalitiet voivat olla joko symmetrisiä tai epäsymmetrisiä. 

Epäsymmetrisessä kytkentätavassa signaali kulkee yhtä johdinta pitkin ja paluujohti-

mena toimii maattojohdin. Epäsymmetrinen liitäntätapa on tavallinen kuluttajalaitteis-

sa. [41, s.223-224.] Kuvassa 1 nähdään epäsymmetrisen kytkentätavan periaate. 
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KUVA 1. Epäsymmetrisen kytkentätavan periaate 

 

Epäsymmetrinen liitäntä on herkkä häiriöille, ja ne summautuvat tuloasteen lähtöön. 

Epäsymmetriset signaalitiet analogisen audion siirrossa onkin syytä pitää mahdolli-

simman lyhyinä. 

 

Symmetrisessä kytkentätavassa signaali ja sen vastavaiheiseksi käännetty signaali 

kulkee kahta johdinta pitkin eikä maattojohdin toimi signaalireittinä. Tällä tavoin saa-

daan hyvin häiriöiltä suojattu siirtolinja. Tämä mahdollistaa heikkojen mikrofonisig-

naalienkin viemisen yli sadan metrin matkoja. Symmetristä liitäntätapaa käytetään 

ammattilaislaitteissa ja niiden liitännöissä. [41, s.222-223.] Kuvassa 2 nähdään sym-

metrisen kytkentätavan periaate. 

 

KUVA 2. Symmetrisen kytkentätavan periaate 

 

Kuvassa esiintyvää tilannetta voidaan kuvata kaavan 1 mukaisesti. 
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(A+B) – (-A+B) = A+ B + A – B = 2A    (1) 

Jossa A on hyötysignaali ja B häiriö. 

 

Symmetrisyys siirtotiellä vaimentaa häiriöt tehokkaasti, kun molempiin signaalijoh-

toihin kytkeytyy yhtä suuri ja samanvaiheinen häiriö [30, s.100]. 

 

3.3 Kaiutintaso 

Kaiutinsignaalit voidaan jakaa syöttö tavan mukaan joko matalaohmiseen- tai muunta-

jasyöttöisiin. Taulukkoon 2 on koottuna jotain käytössä olevia kaiutinsignaalitasoja. 

 

TAULUKKO 2. Käytössä olevia kaiutinsignaalitasoja 

Teho Kaiutin Jännite Taso Tyyppi 

200W 4Ω  28V 31 dBu Matalaohminensyöttö 

800W 4Ω 57V 37 dBu Matalaohminensyöttö 

  70V 39 dBu Muuntajasyöttö 

  100V 42 dBu Muuntajasyöttö 

 

 

Matalaohmisensyötön signaalin jännitetaso vaihtelee tyypillisesti 0 – 60V välillä. 

Muuntajasyötön jännite taas on vastaavasti Suomessa yleisimmin 70V tai 100V.[6, 

s.112.] Suurten jännitetasojen vuoksi kaiutinsignaalit eivät ole herkkiä häiriöille, mut-

ta saattavat aiheuttaa itse niitä lähellä kulkeviin kaapeleihin [6, s.148]. 

 

Ohjelmaäänentoistoon käytetään pääsääntöisesti matalaohmista syöttöä, jolla saavute-

taan laadukkaampi äänentoisto. Siirtotielle sijoitetut linjamuuntajat aiheuttavat helpos-

ti toistettavaan ääneen säröä ja vaikuttavat taajuusvasteeseen. [6, s.145.] Kuvassa 3 

nähdään matalaohmisen kytkennän periaate. 
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KUVA 3. Matalaohminensyöttö, kytkentätavan periaate 

 

Kuormaa pienennettäessä tehovahvistin pyrkii toimimaan vakiojännitelähteen tavoin, 

kunnes sen sisäinen virranrajoitus estää virran kasvun liian suureksi. Kuorman kasva-

essa ei vahvistin pysty syöttämään lisää tehoa kuormaan. Liitäntä on sovitukseltaan 

jännitesovitteinen. [6, s.113.] 

 

Muuntajasyöttöistä liitäntätapaa käytetään järjestelmissä, joissa on tarve kytkeä use-

ampia kaiuttimia samaan kaiutinlinjaan. Muuntajasyöttöinen kaiutinlinja toimii myös 

paremmin pitkillä siirtoyhteyksillä, jolloin tehohäviöt kaapeleissa jää huomattavasti 

pienemmäksi. Kytkentätapaa käytetään esimerkiksi rakennusten yleisäänentoistojär-

jestelmissä. [6, s.145.] Kuvassa 4 nähdään muuntajasyöttö-kytkennän periaate. 

 

KUVA 4. Muuntajasyöttö, kytkentätavan periaate 
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Linjamuuntaja nostaa vahvistimelta saatavan signaalin jännitteen 70V:iin, ja vastaa-

vasti kaiuttimen päässä se taas lasketaan kaiuttimelle sopivaksi. Muuntajasyöttö on 

sovitukseltaan tehosovitteinen. [6, s.113] 

 

3.4 Induktiosilmukka 

 

”Induktiosilmukka on kuulovammaisen apuväline, joka siirtää magneettikentän väli-

tyksellä äänen suoraan kuulolaitteen vastaanottokelaan” [27]. Induktiosilmukkavah-

vistin syöttää silmukkajohtoon äänitaajuisen virran, jonka voimakkuuden vaihtelut 

saavat aikaan ympärilleen äänitaajuisen, äänisignaalin mukaan värähtelevän sähkö-

magneettisen kentän. Silmukkajohto tulee pitää erillään muusta heikkovirtakaapeloin-

nista häiriöiden välittymisen estämiseksi heikkovirtakaapelointiin. Silmukassa kulke-

va signaalin jännitetaso on vahvistimesta riippuen tyypillisesti 0 – 35V välillä virran 

vaihdellessa äänisignaalin amplitudista sekä silmukan koosta riippuen 0-10A välillä 

[3]. Silmukkajohdon poikkipinta-ala ja tyyppi tulee valita vahvistimen valmistajan 

ohjeiden mukaisesti. Induktiosilmukan tulee täyttää standardin IEC /SFS 60118–

4:2006 vaatimukset. [27.] 

 

 

4 DIGITAALINEN AUDIO 

 

Digitaalisessa äänensiirrossa on esimerkiksi mikrofonista saatu analoginen audiosig-

naali muunnettu ensin digitaaliseen muotoon. Muunnokseen käytetään AD-

muuntimia, joiden näytteenottotaajuus on vähintään Nyqvistin teoreeman mukaisesti 

kaksinkertainen korkeimpaan analogisessa signaalissa esiintyvään taajuuteen nähden. 

Kvantisointikohinan vähentämiseksi ja signaalikohina-suhteen parantamiseksi käyte-

tään näytteenotossa vähintään 16 bitin tarkkuutta. Muunnoksen näytteenoton bittien 

määrä sanelevat signaalin ja kohinan suhteen kaavan 2 mukaisesti. [26, s.12.] 

 

(S/N) ~ 6 * n [dB]     (2) 

jossa n on näytteenoton bittien lukumäärä / näyte 
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Millä tavoin muunnoksessa saatua informaatiota jatkossa käsitellään, riippuu valitusta 

siirtoformaatista. Siirtotienä käytetään joko formaatin mukaista liityntää tai Ethernet-

tiä hyödyntävää ratkaisua.  

 

4.1 AES/EBU 

 

Audio Engineering Society AES ja Euroopan yleisradiounioni EBU ovat kehittäneet 

standardeja audion digitaalista siirtoa varten. Standardit kattavat eri tapoja siirtää ään-

tä digitaalisessa muodossa. Standardeista löytyy myös muita audioon ja sen käsitte-

lyyn liittyviä standardeja. Osioissa esitellään joitain standardisarjan liitännöistä. 

 

AES3 on standardi digitaalista äänisignaalin siirtoa varten ammattilaislaitteiden välil-

lä. AES3 on sisällytetty myös kansainvälisen sähköteknisen komission IEC standar-

diin IEC-60958. [20.] Laitevalmistajien Sony ja Philips toimesta standardista johdet-

tiin kuluttajalaitteita varten oma muunnoksensa, joka tunnetaan nimellä S/PDIF. [60.] 

 

AES3 on tyypiltään asykroninen sarjamuotoista dataa käyttävä digitaalinen liitäntäta-

pa.  Lähetettävä data koostuu 64 bitin datakehyksestä sisältäen kaksi 32 bitin alikehys-

tä. Kytkennältään liitäntä voi olla joko symmetrinen tai epäsymmetrinen. Symmetri-

nen liitäntä on sovitukseltaan 110Ω-kytkentä. Kuvassa 5 nähdään symmetrisen kyt-

kennän standardin mukainen periaate. 

 

 

KUVA 5. Symmetrisen kytkentätavan periaate [21, s.17] 

 

Liityntä käyttää suojattua kaksijohtimista pari-kierrettyä kaapelia, jonka nimellinen 

ominaisimpedanssi on 110Ω ± 20% taajuusalueella 0,1 – 128 x maksimi kehysnopeus. 
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Jännite siirtolinjassa on 2 – 7V. [21, s.17.] Siirtomatkaksi standardissa on määritelty 

100 metriä [21, s.5]. 

 

Epäsymmetristä kytkentää käytetään yleisemmin kuluttaja- ja semi-pro-laitteissa sekä 

niiden liitännöissä. Liitäntäkaapelina toimii perusaudion siirtoon tarkoitettu suojattu-

kaapeli tai optinen liitäntä. Kuvassa 6 nähdään epäsymmetrisen kytkennän standardin 

mukainen periaate.  

 

 

KUVA 6. Epäsymmetrisen kytkentätavan periaate [ 20, s.15] 

 

Liitynnän nimellinen ominaisimpedanssi on 75Ω ± 35% taajuusalueella 0.1 – 128 x 

maksimi kehysnopeus. Jännite siirtolinjassa on 0.5V± 20%. [20, s.15-16.] Standardis-

sa ei ole mainittu siirtomatkoja.  

 

Koaksiaalikaapelia hyödyntävää ammattilaiskäyttöön tarkoitettu liitäntätapa on esitel-

ty standardissa AES-3id. Tällä liitäntätavalla on mahdollista päästä 1000 metrin siir-

toetäisyyksiin. Kytkentätapa vastaa epäsymmetristä kytkentää, mutta sen sähköiset 

ominaisuudet ovat tarkemmin ja tiukemmin määriteltyjä. Liitännän kaapelityyppi on 

koaksiaalikaapeli, jonka nimellinen ominaisimpedanssi on 75Ω ± 3Ω taajuusalueella 

0.1 – 6 Mhz heijastusvaimennuksen ollessa vähintään 15dB. Jännite siirtolinjassa on 

1V± 20%. [1, s.5-6.] 

 

Koaksiaalista liitäntää hyödyntää myös AES3 standardista edelleen kehitetty AES10, 

joka tunnetaan myös nimellä MADI. Kyseessä on monikanavaliitäntä joka mahdollis-

taa 56-kanavan lähettämisen liitännän kautta. Kaapeloinnin ominaisimpedanssi 75Ω ± 
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KUVA 8. Seitsemänportainen OSI-malli [59] 

 

Yleisempinä mainittakoon esimerkiksi A-NET, CobraNet, Ethersound, Soungrid, 

AES67 ja Audinate Dante. Kaikki muut paitsi AES67 ovat kaupallisia sovelluksia. 

Näistä A-NET käyttää vain OSI-mallin mukaista ensimmäistä eli fyysistä kerrosta [4]. 

CobraNet, Ethersound ja Soungrid hyödyntävät myös siirtokerrosta [8;12;58]. AES67 

ja Dante hyödyntävät ylempiäkin kerroksia 3 / 4 ja tukevat myös IP-protokollaa sekä 

reititystä [61;31]. Käytettävät tiedonsiirtoformaatit poikkeavat eri valmistajien kesken, 

eivätkä ne näin ollen ole myöskään pääsääntöisesti suoraan yhteensopivia keskenään. 

 

Fyysiseltä liitännältään sekä sähköisiltä ominaisuuksiltaan ne tukevat standardoitua 

Ethernet-liitäntää. Kaikki vaativat vähintään kategorian 5 (100BaseTX) mukaisen 

kaapeloinnin. Uusiin järjestelmiin on suositeltava käyttää kategorian 6 mukaista kaa-

pelointia. Mikäli käytetään yhteistä lähiverkkoa jossa on myös muutakin liikennettä, 

on suositeltavaa jakaa VLAN:ien (Virtual Local Area Network) avulla audion siirto 

omaan segmenttiinsä, jotta palvelut häiritsisivät toisiaan mahdollisimman vähän. Mi-

kään mainituista ei tue siirtoa WLAN:in välityksellä. 

 

Edellä mainittujen lisäksi on joitain muitakin kaupallisia liitäntöjä, kuten esimerkiksi 

Rocknet ja BSS Soundweb, jotka hyödyntävät kierrettyä parikaapelia (CAT5/6) sekä 

RJ45-liittimiä, mutta eivät ole muilta osin Ethernet yhteensopivia. Kaapelointi tapah-
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tuu molemmilla lähinnä rengastyyppisesti (Token Ring). Myös nämä ovat kaupallisia 

ratkaisuja. [40;39, s.241;5, s.160.] 

  

 

5 ANALOGINEN VIDEO 

 

Analogisen videon siirron tarve on vähentynyt kiihtyvää vauhtia viime vuosina, kun 

yhä enemmän digitaalinen video on vallannut markkinoita. Valtaosasta käytettäviä 

ohjelmalähteitä kuten tietokoneet, kamerat jne. on saatavissa kuva myös digitaalisessa 

muodossa. Käytössä on kuitenkin vielä laitteita, joista on saatavissa video analogisena 

ja sen käytölle on olemassa perusteensa. 

 

5.1 Komposiittivideo, YC, komponettivideo YPb Pr ja RGB 

 

Analoginen kuvasignaali muodostuu kuvan valoisuus- ja värisignaaleista sekä tahdis-

tustiedosta. Komposiittivideossa nämä kaikki on yhdistetty yhteen signaaliin. Tämä 

mahdollistaa kuvansiirron yhdessä koaksiaalikaapelissa. Jännitetasoltaan signaali on 

amplitudiltaan 1Vp-p kaistanleveyden ollessa keskimäärin 5Mhz. [32.] 

 

YC-signaalissa valoisuussignaali ja värisignaalit ovat erotettu omiksi signaaleikseen. 

Kyseessä on siis kaksijohtiminen liitäntä. Jännitetasoltaan valoisuussignaali (Y) on 

amplitudiltaan 1Vp-p ja värisignaalit (C) 0.7Vp-p. [32.] 

 

Analogisessa komponenttivideossa on valoisuussignaali erotettu värierosignaaleista, 

jotka nekin on jaettu kahteen osaan. Kyseessä on siis kolmijohtiminen liitäntä. Tällä 

saavutetaan huomattavasti parempi kuvanlaatu kuin edellä esitetyllä komposiittivideo 

liitännällä. Jännitetasoltaan valoisuussignaali (Y) on amplitudiltaan 1Vp-p ja vä-

rierosignaalit (Pb ja Pr) 0.7Vp-p. [32.] 

 

RGB-liitännässä kaikki värit siirretään omassa johtimessaan. Liitännästä on olemassa 

eri variaatioita, joissa tahdistussignaali voidaan siirtää omassa johtimessaan (RGBS) 

ja edelleen pysty- ja vaakatahdistus omissaan (RGBHV). Kuvassa 9 nähdään eri ana-

logisten videosignaalien vertailua. 
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6 DIGITAALINEN VIDEO 

 

Digitaaliset videoliitännät ovat lisääntyneet niin kuluttaja- kuin ammattipuolen lait-

teissa samaa tahtia kuin kuvan tarkkuudessa olla siirrytty HD-tasoiseen kuvaan. Pok-

karikokoisilla kameroilla voidaan jo kuvata 1080p tasoista videota ja vastaavaan pys-

tyy jo moni mobiililaitekin. Blu-ray alkaa pikkuhiljaa menemään DVD-levyjen ohi ja 

televisiolähetyksissäkin on siirrytty jo teräväpiirtolähetyksiin. Jotta olemassa oleva 

materiaali saadaan siirrettyä mahdollisimman laadukkaasti näyttölaitteelle saakka, on 

kuvansiirrossa ollut tarve siirtyä tehokkaampaan ja sitä kautta digitaaliseen kuvansiir-

toon. Sisällönsuojauksella on myös roolinsa kehityksessä. 

 

6.1 DVI, DisplayPort ja HDMI 

 

Digital Visual Interface (DVI) kehitettiin Digital Display Working Group (DDWG) 

toimesta, joka oli yhteenliittymä tietokonekomponenttien ja –valmistajien, kuten Intel 

Corporation, Silicon Image Inc., Compaq Computer Corp., Fujitsu Limited, Hewlett-

Packard Company, International Business Machines Corp., ja NEC Corporation, välil-

lä. Liitännän tarkoitus oli tuoda markkinoille laitetoimittajasta riippumaton nopea di-

gitaalinen näyttöliitäntä, joka tuki myös plug and play- sekä Display Data Channel 

(DDC) -ominaisuuksia. Liitännästä on myös versio, jossa on mukana analoginen 

(RGBHV) liitäntä. Liitännän ensisijainen tarkoitus on toimia tietokoneiden ja niiden 

näyttölaitteiden välisenä liitäntänä. [9, s.2.] DVI-liitännän kehitys on nyttemmin lope-

tettu, mutta se on edelleen käytössä. 

 

DVI-liitännästä on olemassa kolme eri versiota riippuen, siirretäänkö sen kautta vain 

digitaalista kuvaa (DVI-D), pelkkää analogista (DVI-A) vai molempia (DVI-I). Ylei-

simmin käytössä näistä on DVI-D ja DVI-I. Kuvansiirtoa varten on yksi (single-link) 

tai kaksi (dual-link) 3-kanavaista datalinkkiä sekä niitä palveleva kellotus. Lisäksi 

liitäntään kuuluu Display Data Channel (DDC), jota myöten ohjelmalähde ja näyttö-

laite vaihtavat tietoja keskenään. [9, s.5.] Taulukossa 3 nähdään DVI-liitännän signaa-

lit.  
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KUVA 10. TMDS-kanavan periaate ja sähköisiä arvoja [52, s.48] 

 

Liitännän maksimi kaistanleveys on single-link -kokonpanossa 165MHz ja dual-link -

kokoonpanossa 330MHz. Jokainen kanava siirtää enkoodatun 8/10 bitin sanan refe-

renssinä toimivan pikselikellon mukaisesti. Pikselikellon taajuus riippuu käytetyistä 

resoluutiosta ja virkistystaajuudesta, mutta on aina vähintään 25 MHz ja maksimis-

saan 165 MHZ. Näiden avulla voidaan määritellä esitettävän kuvan maksimiresoluu-

tio, värisyvyys sekä virkistystaajuus.  Tätä kautta määräytyy myös maksimi bittinope-

us / kanava, josta edelleen saadaan datalinkin maksimibittinopeus. [9, s.7.] 

Seuraavilla kaavoilla 3 ja 4 voidaan laskea datalinkin maksimibittinopeus. 

 

pxlclk	 	tot_horpxl	 	 _tot_verpxl	 	rfsrate	   (3) 

 
jossa, 

pxlclk pikselikellon taajuus Hz 

tot_horpxl kuvan horisontaalisten pikselien todellinen määrä 

tot_verpxl kuvan vertikaalisten pikselien todellinen määrä 

rfsrate virkistystaajuus Hz 
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maksbt	 	pxlclk	 väridp 6    (4) 

 
jossa, 

maksbt tarvittava kokonaisbittivirta määrä bt/s (sisältää kaikki kanavat)  

pxlclk pikselikellon taajuus Hz 

väridp
 haluttu värisyvyys 

 

Standardi määrittelee yli 24 bitin värisyvyyksille dual-linkin käyttöä [9, s.13]. Pikseli-

kellon taajuutta laskettaessa on myös huomattava, että todellinen pikselien määrä on 

suurempi kuin näkyvien. Ylimääräiset pikselit tarvitaan näytön sisäisten ajoituksien 

kompensoimiseksi. 

 

Esimerkkinä näyttölaitteella halutaan esittää WUXGA 1920 x 1200 @ 60 lomittama-

tonta kuvaa. Näyttölaite tukee tätä resoluutiota saatujen EDID-tietojen (DMT ID:44h) 

perusteella. Tällöin horisontaalisten pikselien määrä on 1920 + 160 = 2080 ja verti-

kaalisten pikselien määrä 1200 + 35 = 1235. [55, s.91.] Käyttämällä yllä olevia kaavo-

ja saadaan pikselikellon nopeudeksi ~154MHz ja värisyvyyden ollessa 24 bittiä data-

linkin bittinopeudeksi 4,62Gb/s. 

 

Ohjelmalähde saa näyttölaitteelta tiedon sen ominaisuuksista DDC-väylän kautta 

EDID tietona. EDID on Video Electronics Standards Association (VESA) -

standardoitu protokolla ohjelmalähteen ja näyttölaitteen väliseen tietojenvaihtoon. 

Aina kun ohjelmalähde kytketään näyttölaitteeseen, käy ohjelmalähde lukemassa tie-

dot siihen kytketyn näyttölaitteen ominaisuuksista kuten tuetuista resoluutioista, vir-

kistystaajuuksista, väritiloista jne. Myös laitteen valmistaja ja tyyppitiedot kuuluvat 

saataviin tietoihin.  Tämän perusteella ohjelmalähde valitsee lähetettävän kuvan para-

metrit vastaamaan näyttölaitteen ominaisuuksia. Pituudeltaan tietolohko on 128 tavua. 

[54, s.13.] 

 

Tietojen vaihdossa käytettävä väylä (DDC) on toteutettu I2C-väylänä. I2C on alun pe-

rin Philipsin kehittämä, mutta nykyään spesifikaation ylläpidosta vastaa NXP Semi-

conductor. Väylä on erittäin laajassa käytössä, ja sitä käytetään aina piiritason tiedon-

siirrosta laitteiden väliseen tiedonsiirtoon. I2C on osoitteellinen kaksisuuntainen kaksi-
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johtiminen väylä, jossa on erillinen kello- (SCL) ja datasignaali (SDA). Väylän kello-

taajuudelle on määritelty kolme eri maksiminopeutta riippuen, onko kyseessä Stan-

dard-mode (100kHz) , Fast-mode (400kHz) vai Fast-mode plus (1MHz). [36, s.6.] 

DVI-liitännän tapauksessa käytössä on Standard-mode. Kuvassa 11 nähdään I2C kyt-

kennän periaate. 

 

 

KUVA 11. I2C väylän periaatekytkentä. Jännite Vcc on +5V ja ylösvetovastusten 

R1 arvot 1.5 kΩ - 2 kΩ sekä R2 47kΩ ±10% [53, s.37] 

 

Liikennöinti väylällä tapahtuu heti näyttölaitteen kytkemisen jälkeen. Mikäli tällöin 

väylään kytkeytyy häiriöitä, saattaa kuvan tuleminen näyttölaitteelle viivästyä. Myös 

kuvan näkyminen väärällä resoluutiolla on tällöin mahdollista. 

 

Liitäntään kuluu myös hot plug detect (HPD) –signaali, jota käytetään tunnistamaan, 

milloin näyttölaite on kytketty ohjelmalähteeseen. Kun jännite linjassa nousee yli 

+2V:n, tulkitaan se näyttölaitteen kytkemiseksi ja EDID-tietojen luku aloitetaan. Vas-

taavasti linja mennessä alle +0.8V:n tarkoittaa se näyttölaitteen irtikytkeytymistä. Li-

säksi ohjelmalähde tuottaa +5V:n linjan, jonka kuormitettavuus on vähintään 55 mA. 

[9, s.15-17.] 

 

Standardissa ei ole määritelty maksimipituutta kaapeloinneille. Tähän vaikuttaa voi-

makkaasti kulloisetkin kuvan ominaisuudet ja sitä kautta pikselikellon taajuus sekä 

käytetyn kaapeloinnin laadukkuus. Liitäntään on mahdollista sisällyttää myös digitaa-

linen sisällönsuojaus HDCP (High-Bandwith Digital Content Protection), vaikkei 

DVI-standardissa sitä vaaditakaan. 
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High Definition Multimedia Interface HDMI on kehitetty DVI-liitännästä perustuen 

myös Consumer Electronics Association CEA:n standardiin CEA-861. Kehitysjouk-

koon kuului laitevalmistajien lisäksi myös sisällöntuottajia. HDMI on selkeästi kulut-

tajalaitteisiin suunnattu liitäntä. [16, s.1] Liitäntä on lisenssimaksullinen, kuten myös 

siihen liittyvä HDCP-sisällönsuojaustekniikka. Standardia ylläpitää HDMI Forum ja 

lisensoinnista huolehtii HDMI Licensing, LCC. [14.] 

 

HDMI-liitäntä sisältää useita uusia ominaisuuksia DVI-liitäntään verrattuna, vaikka 

signaaleiltaan liitäntä on hyvin samankaltainen. Kuvansiirtoon käytetään samaa 

TMDS-tekniikkaa kuin DVI-tapauksessa, mutta tämän lisäksi siinä siirretään myös 

monikanavaista audiota. [16, s.9-10] Myös mahdolliset tiedonsiirtonopeudet ovat kas-

vaneet aiemmasta ja uusimmassa 2.0 version spesifikaatiossa datalinkille maksimino-

peudeksi määritellään 18 Gbit/s. Tällä pystytään siirtämään resoluutioltaan 4096 × 

2160@60p kuvaa. [15.] 

 

DVI-liitännässä olevien signaalien lisäksi HDMI:stä löytyy Consumer Electronic 

Control (CEC) -signaali. Kyseessä on yksijohtiminen osoitteellinen tiedonsiirtolinja, 

jota voidaan käyttää kauko-ohjaussignaalin välittämiseen. CEC-linjan maksimiresis-

tanssi liittimestä liittimeen on 5 Ω. Mikäli näyttölaite lähettää vähintään 100 ms puls-

sin HPD- linjaan, tulee ohjelmalähteen käydä lukemassa EDID-tiedot näyttölaitteelta, 

muilta osin se toimii kuten DVI-liitännässä. Myös +5V syöttö toimii samoin tavoin 

kuin DVI:ssä. [16. s.71-74.] 

 

Versiosta 1.4 lähtien liitännässä aiemmin käyttämättömään utility line -

signaalivaraukseen ja HPD signaaliin on lisätty uusi käyttömahdollisuus. Niitä voi-

daan käyttää audiopaluukanavana  audio return channel ARC tai 100BASE-TX verk-

koliitännän HDMI Ethernet channel HEC -käytössä. Utility line -linjan impedanssiksi 

on määritelty 55 Ω ±35%. [16, s.74.] 

 

HDMI-liitäntään liittyy läheisesti myös sisällönsuojaustekniikka HDCP. Siihen liitty-

vä liikennöinti tapahtuu DDC-väylän avulla. HDCP-kättely suoritetaan heti EDID-

tietojen haun jälkeen. Tietojen vaihto kättelyssä on määritelty tapahtuvan tietyssä ai-

ka-ikkunassa, ja mikäli sitä ei pystytä sen puitteissa suorittamaan, aloitetaan kättely 
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alusta. Tämä saattaa hidastaa kuvan saamista näyttölaitteelle. Esitettäessä kopiosuojat-

tua materiaalia on kaikki datalinkissä liikkuva tieto salattua. Lisäksi ohjelmalähde 

tarkastaa liitännän olemassa olon n. 2 sekunnin välein kyselyllä näyttölaitteelle. Tämä 

aiheuttaa toisinaan ongelmia, mikäli DDC-väylään kohdistuu häiriöitä. Tällöin ohjel-

malähteen rekisterinluku saattaa epäonnistua, jolloin datalinkin lähetys näyttölaitteelle 

katkeaa. 

 

Uusin versio HDCP-sisällönsuojauksesta on 2.2, jota käytetään HDMI 2.0 -liitännän 

yhteydessä. Tämä HDCP-versio ei ole yhteensopiva aiempien versioiden kanssa [10, 

s.42]. Tästä saattaa seurata ongelmia, mikäli esimerkiksi HDMI 1.x -liitännän omaava 

ohjelmalähde, jossa on käytössä HDCP:n aiempi versio (1.x), kytketään HDMI 2.0 -

liitäntään, jossa on vain HDCP-versio 2.2.  

 

Myöskään HDMI-liitännälle ei standardi määrittele varsinaisia enimmäispituuksia, 

mutta 10 metriä on mainittu yhdeksi rajapyykiksi. Myös tässä tapauksessa haluttu ku-

vantarkkuus väriavaruuksineen vaikuttaa kaapelointipituuksiin. 

 

DisplayPort on VESA:n standardoima lisenssimaksuton digitaalisen videon siirtoon 

kehitetty liitäntä, jonka ensisijainen tarkoitus on toimia tietokoneiden ja niiden näyttö-

laitteiden välisenä liitäntänä. Liitännällä on mahdollista välittää myös monikanava-

audiota HDMI-liitännän tavoin. Käytössä on sekä single-link- että dual-link -variaatiot 

DVI:n tapaan.[56, s.21.] 

 

Liitännässä on neljä datakanavaa, jotka välittävät kuva- ja mahdollisen audiodatan 

ohjelmalähteeltä näyttölaitteelle. DVI / HDMI-liitännän tavoin myös tässä on erillinen 

AUX-kanava, jota käytetään EDID-tietojen, mutta myös DPCD (DisplayPort Configu-

ration Data) -datalinkin ja -kanavien määrittelytietojen välittämiseen. Myös mahdolli-

sen digitaalisen sisällönsuojauksen, kuten HDCP tai DPCP (DisplayPort Content Pro-

tection), kättely ja tietojen välittäminen hoituu tämän väylän kautta. Aux-kanavan 

kautta on mahdollista välittää tarvittaessa myös muuta data-liikennettä. Tämän lisäksi 

liitännästä löytyy myös HPD ja +3,3V:n käyttöjännite sekä kaksi config-linjaa. [56, 

s.34 -37.] Kuvassa 12 nähdään Displayport-liitännän periaate. 
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KUVA 15. DVI / HDMI-adapterin periaate DP++ -liitäntään [62] 

 

Versiosta 1.2 lähtien DisplayPort tukee myös multi-stream -tekniikka, jolloin yhdellä 

liitännällä voidaan lähettää kuva useammalle näytölle yhtä aikaa. Kytkeminen tällöin 

tapahtuu yleensä viemällä signaali ensin yhdelle näyttölaitteelle ja ketjuttamalla sitten 

näyttöjä peräkkäin. Kuten DVI / HDMI-liitäntöjen tapauksessa ei standardi määrittele 

enimmäispituuksia kaapeloinnille.  

 

6.2 SD-SDI, HD-SDI ja 3G-SDI 

 

Serial digital interface SDI on ammattimaiseen digitaaliseen videon siirtoon liittyvä 

liitäntä standardi, joka on alunperin The Society of Motion Picture and Television 

Engineers SMPTEn julkaisema. Liitäntä on laajasti käytössä ammattilaitteissa, ja se 

onkin televisio- sekä vastaavassa sisällöntuotannossa käytettävän kuvaus- ja muun 

studiolaitteiston standardiliitäntöjä. 

 

SDI-liitäntä mahdollistaa pakkaamattoman digitaalisen videon siirtämisen yhtä koak-

siaalikaapelia pitkin. Standardi mahdollistaa myös audion siirron sekä ohjausten välit-

tämisen samassa kaapelissa. Liitäntään liittyviä standardeja ovat mm. ITU-R BT.656 

ja SMPTE 259M (SD-SDI), SMPTE 292M (HD-SDI), SMPTE 292M (dual-link HD-

SDI) ja SMPTE 424M (3G-SDI). Paraikaa on 6G-SDI (SMPTE ST 2081)- ja 12G-

SDI (SMPTE  ST 2082) -standardit valmistumassa, ja niitä odotetaan 2014 ja 2015 

aikana.[18, s.39; 19, s.10.] 
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Liitännän nopeudet ovat 270 Mbps, 1.485G bps ja 2.970 Gbps. Liitännässä on ylei-

semmin käytössä yksi koaksiaalikaapeli, mutta myös dual-link-liitäntä kahdella koak-

siaalikaapelilla on mahdollinen.  Liitännässä käytetään 10 bitin sanapituutta koodauk-

sen ollessa tyypiltään salattu Non-Return-to-Zero Inverted (NRZI). [46, s.3-4.] Vaa-

dittavat kellotaajuudet käytetylle kuvaformaateille voidaan laskea halutusta resoluuti-

osta tai katsoa suoraan taulukoista. 

 

Liitäntä on sovitukseltaan 75 Ω ja signaalin amplitudi on 800 mVp-p ±10%. Kaape-

loinnin tulee olla yhteensopiva yli 3 GHz taajuuksille, ja sen heijastusvaimennuksen 

tulee olla yli 15 dB taajuusalueella 5MHz – ½ lähetykseen käytettävästä kellotaajuu-

desta ja yli 10dB taajuusalueella ½ - 1x lähetykseen käytettävästä kellotaajuudesta. 

[46, s.4-6.] 

 

Liitännällä on mahdollista päästä koaksiaalikaapelilla 300 metrin (270Mbps) kaapeli-

pituuksiin. Käytetyllä kuvaformaatilla ja kellotaajuudella, kuten myös kaapelilla ja sen 

vaimennusominaisuuksilla, on paljon merkitystä toteutuneisiin pituuksiin. 

 

6.3 HDbaseT 

 

HDbaseT on siirtotekniikka, jolla voidaan siirtää pakkaamatonta HD-tasoista kuvasig-

naalia, audiota, ohjausväylien ja Ethernet-lähiverkkoliitännän signaaleita jopa yli 100 

metriä yhdessä kategoria 5e/6 kaapelissa. Liitäntä mahdollistaa myös tehonsyötön 

samassa kaapelissa. Tekniikasta käytetään nimitystä 5Play-tekniikka sekä version 2.0 

myötä HomePlay. HDbaseT on HDbaseT Allianssin kehittämä ja ylläpitämä kaupalli-

nen liitäntätapa. Liitännässä käytettäviä piirisarjoja valmistaa tällä hetkellä vain Va-

lens Semiconductor. [51.] Kuvassa 16 nähdään liitynnän periaate. 
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naalimodulointiin. Liitynnän versio 1.x käyttää OSI-mallin fyysistä- ja siirtokerrosta, 

mutta versiosta 2.0 lähtien käytössä on kaikki seitsemän kerrosta. Valensilta löytyy 

useampia piirisarjoja, joiden tekniset ominaisuudet poikkeavat hieman toisistaan. 

Yleisimmät erot liittyvät luvattuihin maksimipituuksiin kaapeloinnissa. [51.] 

 

Vaikka liitäntä toimii myös kategorian 5e kaapelilla, suositellaan asennuksissa käytet-

täväksi kategorian 6 suojattua kaapelia. Yhteensopivuus laitteiden välillä on yleensä 

varsin hyvä, aina se ei kuitenkaan takaa täyttä yhteensopivuutta kaikilta osin. Liityn-

nästä käytetään myös eri laitevalmistajien osalta muita nimityksiä, kuten esimerkiksi 

Panasonicin käyttämä DigitalLink [38]. Varsinkaan tällöin ei täydellisestä yhteensopi-

vuudesta laitteiden kesken ole varmuutta. Liitäntä on yleistynyt voimakkaasti varsin-

kin ns. HDMI – CAT – HDMI -muunninpareissa, joita käytetään HDMI-signaalin 

viemisessä parikaapelia pitkin pidempiä matkoja kuin pelkkä HDMI-liitäntä mahdol-

listaa. 

 

6.4 Ethernet ja muut parikaapeli liitännät  

 

Monet laitevalmistajat ovat kehittäneet omia väylätekniikoita, joilla voidaan siirtää 

HDMI-signaali parikaapelia pitkin pidempiä matkoja. Liitännöiden tekniikka poikkeaa 

valmistajakohtaisesti, eivätkä ne näin ollen ole keskenään yhteensopivia. Yhteistä 

kaikille on, että ne käyttävät kategorian 5e/6 kaapelointia. Siirtomatkat vaihtelevat 

valmistajakohtaisesti. 

 

Myös digitaalisen kuvansiirtoon on kehitetty ratkaisuja, jotka hyödyntävät ja toimivat 

Ethernet-verkossa. Fyysiseltä liitännältään sekä sähköisiltä ominaisuuksiltaan ne tuke-

vat standardoitua Ethernet-liitäntää. Lisäksi käytössä on streamaus-tekniikoita, joilla 

voidaan ohjelmaa lähettää esimerkiksi internetin yli useammalle katsojalle samanai-

kaisesti.  

 

Audio Video Bridging (AVB) on yksi IEEE 802.1 -standardisarjaan perustuva tek-

niikka, jolla voidaan siirtää reaaliaikaista audiota ja videota Ethernet-verkossa [22;35]. 

Kuten digitaalisen audionkin kohdalla, myös tässä suuren haasteen asettaa viiveet, 

joita siirrossa pyrkii syntymään. Toinen kehitteillä oleva reaaliaikaisen videon siirtoon 

IP- verkon yli on SMPTE 2022 -standardi. [29.] 
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7 OHJAUKSET 

 

AV-järjestelmien ohjaustarpeet liittyvät niin laitteiden kuin koko järjestelmän ohjaa-

miseen. Tyypillisiä laiteohjauksia, jotka vaativat runkokaapelointia, ovat projektorit 

tai muut näyttölaitteet. Myös järjestelmän ohjaamiseen käytettävät kosketusnäyttöoh-

jaimet tai muut vastaavat ohjauspaneelit sijaitsevat yleensä muualla kuin AV-

ohjauslogiikan läheisyydessä. Laitteiden ohjaamiseen käytetään myös enenevissä 

määrin Ethernetin kautta tapahtuvaa ohjausta.  

 

7.1 Sarjaliikenne RS232 

 

Laitteiden ohjauksessa on hyvin yleisesti käytössä RS232-liitäntä. Liitäntä on asyn-

kroninen sarjamuotoista dataa välittävä väylä. Liitäntää koskeva standardi on nimel-

tään TIA/EIA-232-F. Alun perin liitäntä on esitelty jo vuonna 1962. Kuvassa 18 näh-

dään liitännän periaate sekä siihen liittyviä sähköisiä arvoja. 

 

 

 

KUVA 18. RS232-liitynnän periaate [47, s.4] 

 

Liitännän maksimi standardin mukainen tiedonsiirtonopeus on 20kbit/s. Käytännössä 

liitännällä päästään myös suurempiin nopeuksiin aina 116 kbit/s saakka. Maksimi 

kaapelipituuksia ei standardissa suoraan määritellä. Rajoittava tekijänä toimii liitännän 

kapasitiivisen kuorman 2500pF määrittely ja sitä kautta valitun kaapelin kapasitanssi. 

Kuvassa 19 nähdään kaavat kaapelipituuden ja datanopeuden määrittelyyn. [47, s.6.] 
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tysignaali voi toimia toiselle häiriösignaalina. Tällaisia tarkoituksella tietyllä taajuuk-

silla sähkömagneettista energiaa säteileviä laitteita ja siten toisille häiriölähteitä ovat 

esimerkiksi tietoliikennejärjestelmien lähettimet tai vaikkapa matkapuhelimet. Häiri-

öiden esiintymiseen tarvitaan aina häiriölähde, kytkeytymismekanismi ja häiriintyvä 

laite. [63, s.33; 28, s.4.] 

 

Laitteistojen sähkömagneettista yhteensopivuutta säännellään EMC-direktiivillä 

2014/30/EY. Laitteistolla tarkoitetaan mitä tahansa loppukäyttäjälle tarkoitettua laitet-

ta tai kiinteää asennusta, joka voi aiheuttaa sähkömagneettisia häiriöitä tai jonka toi-

mintaan sähkömagneettinen häiriö voi vaikuttaa. Sähköturvallisuuslaissa 

14.6.1996/410 luvussa 5a (21.12.2007/1465) on säädetty sähkölaitteiden ja -

laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta. [50.] 

 

EMC-standardit on käyttötarkoituksensa perusteella jaettu kolmeen ryhmään. 

 Yleisstandardeissa esitetään tiettyyn toimintaympäristöön tarkoitettujen laittei-

den EMC-vaatimukset.  

 Tuote- tai tuoteperhestandardeissa esitetään tuotetta tai tuoteryhmää koskevat 

EMC-vaatimukset. 

  Perusstandardeissa esitetään EMC-testausmenetelmät ja testilaitteistoille ja 

testausolosuhteille yleisemminkin asetettavat vaatimukset. [42.] 

 

EMC-perusstandardit on kirjattu IEC 61000 -sarjaan. Sarja jakautuu kuuteen eri ko-

konaisuuteen sisältäen yli 70 valmista standardia. Sarjan rakenne on seuraava: 

 

Osa 1: Yleistä 

• Yleiset näkökohdat 

• Määritelmät, terminologia 

Osa 2: Ympäristö 

• Ympäristöolosuhteiden kuvaus 

• Ympäristöolosuhteiden luokittelu 

• Yhteensopivuustasot 

Osa 3: Häiriöiden raja-arvot 

• Päästöjen raja-arvot 

• Sietokyvyn raja-arvot 
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Osa 4: Testaus ja mittausmenetelmät 

• Mittausmenetelmät 

• Testausmenetelmät 

Osa 5: Asennuksiin liittyvät ohjeet 

• Ohjeet asennusten tekemiseen 

• Menetelmät ja laitteet 

Osa 6: Yleisstandardit 

Osa 9: Erikoistapaukset 

 

Julkaisusarjan osat on jaettu alaosiin, jotka on julkaistu kansainvälisinä standardeina 

tai teknisinä raportteina. [45, s.4.] 

 

8.1 Häiriölähteet 

 

Sähkömagneettiset häiriölähteet ja niiden pääominaisuudet on kuvattu standardissa 

IEC 61000-2. Sähkömagneettiset häiriöt voidaan jakaa ja ryhmitellä alkuperän, taa-

juusalueen, etenemistavan ja kytkeytymistavan perusteella. Häiriölähteet alkuperän 

mukaan voidaan jaotella luonnollisiin, keinotekoisiin ja teknisiin häiriöihin. [63, 33-

34; 28, s.5.] 

 

Häiriöitä voidaan luokitella myös häiriösignaalin luonteeseen perustuen laajakaistai-

siin tai kapeakaistaisiin häiriöihin. Laajakaistaisia häiriöitä ovat impulssiluonteiset 

satunnaisesti esiintyvät, kohinaluonteisesti sekä jaksollisina impulsseina tai ko-

hinapulsseina esiintyvät häiriöt. Valtaosa tällaisen häiriön energiasta on 1 MHz ala-

puolella. Kapeakaistaisen häiriön aiheuttajia ovat tiettyä taajuutta kapealla kaistalla 

säteilevät laitteet kuten esimerkiksi radiolähettimet. Energian pääosa on tällöin keskit-

tynyt taajuusalueeseen nähden kapealle kaistalle. [25, s.8; 28, s.5.] 

 

Yleisesti EMC:hen liittyy viisi ryhmää erilaisia häiriötyyppejä: [45, s.9] 

 pientaajuiset johtuvat ilmiöt kuten harmoniset virrat, jännitekuopat ja huojunta 

 pientaajuiset säteilevät ilmiöt kuten verkkotaajuiset magneettikentät 

 suurtaajuiset johtuvat ilmiöt kuten nopeat muutosilmiöt 

 suurtaajuiset säteilevät ilmiöt kuten sähkömagneettiset kentät 

 sähköstaattiset purkaukset (ESD) 
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8.1.1 Luonnolliset häiriöt 

 

Luonnollisiin häiriöihin kuuluu ilmastolliset häiriöt. Salaman iskiessä syntyy voimak-

kaita sähkö- ja magneettikenttiä pilven varauksen purkautuessa. Näistä saattaa indu-

soitua jännitteitä johdinsilmukoihin ja aiheuttaa jännite-eroja johtimien välille. Myös 

kosminen säteily kuuluu luonnollisiin häiriöihin. Sen aiheuttajiin kuuluu aurinko ja 

muut kosmiset lähteet. [63, s.33.] 

 

8.1.2 Keinotekoiset ja tekniset häiriöt 

 

Keinotekoisiin ja teknisiin häiriöin lasketaan ihmisen synnyttämät häiriöt. Häiriöitä 

syntyy monista eri lähteistä kuten tietoliikenne, sähkövoima, teollisuuden ja kuluttaji-

en koneet ja laitteet sekä staattisen sähkön purkaukset. [28, s.4.] 

 

Nykyaikaiset kellotaajuuksiltaan nopeat digitaaliset järjestelmät aiheuttavat huomatta-

van nopeita sähkö- ja magneettikenttien muutoksia jolloin syntyy myös sähkömag-

neettisia aaltoja ympäristöön. Sähköverkossa tapahtuu jännitteen muutoksia kuormien 

kytkemisen yhteydessä. Tällöin hetkelliset jännitepiikit saattavat olla hyvinkin suuria. 

Teollisuuden ja kuluttajien laitteet voivat toimia häiriölähteenä aiheuttamalla esimer-

kiksi sähköverkkoon mutta myös ympäristöönsä häiriöitä. Kuivissa olosuhteissa lait-

teisiin ja ihmiseen voi varautua 10…20 kV staattinen jännite ESD. Purkautuessaan 

suojaamattomaan elektroniseen laitteeseen tämä saattaa aiheuttaa laitteen vioittumisen 

tai virhetoimintoja. [63, s.34; 28, s.5.] 

 

8.2 Kytkeytymismekanismit 

 

Häiriöiden syntymiseksi tarvitaan teholtaan riittävän suuren signaalin kytkeytymistä 

ei-suunnitellusti johonkin laitteiston tai järjestelmän osaan. Häiriöasetelma voi olla jo 

geometrialtaan hyvin mutkikas ja sisältää paljon muuttujia kuten muuttuvat etäisyydet, 

johtimissa kulkevat tehomuutokset, jne. Tästä johtuen kaikkien ympäristöolojen huo-

mioon ottaminen suunnitellussa on hyvin vaikeaa. Kytkeytymismekanismit kuitenkin 

tunnetaan ja ne voidaan jakaa neljään ryhmään kytkeytymistapansa perusteella. Säh-

kömagneettisten aaltojen eteneminen ja piireihin kytkeytyminen voidaan ratkaista 
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Maxwellin yhtälöistä. Yksinkertaisimmallekin ongelmalle ratkaisu on tavallisesti hy-

vin monimutkainen. [63, s.34-35; 28, s.7.] 

 

8.2.1 Sähkömagneettinen säteily 

 

Sähkömagneettinen kytkeytyminen on häiriöiden siirtymistä sähkömagneettisen aalto-

liikkeen välityksellä. Se koostuu sähkö- ja magneettikentästä, joiden molempien suun-

ta on poikittainen kentän etenemissuuntaan nähden. Sähkömagneettisen kentän omi-

naisuuksiin vaikuttaa säteilylähde, jonka etäisyyden perusteella myös määräytyy onko 

kyseessä lähi- vai kaukokenttä. Väliaine vaikuttaa kentän komponenttien tasoittumis-

nopeuteen ja tällöin myös aaltoimpedanssiin, jolla tarkoitetaan komponenttien suhdet-

ta. Impedanssin määräytyminen näkyy kaavasta 5. [17.] 

 

																																																																																																															 5  

jossa, 

Z on impedanssi 

E on sähkökentänvoimakkuus 

H on magneettikentän voimakkuus 

 

Lähikentässä on yleensä toinen komponenteista hallitseva. Lähikentän tyypin määrit-

tää säteilylähde. Energia on varastoitunut lähikenttään ja se katoaa, kun lähde sammu-

tetaan. Säteilyn tyyppiä lähikentässä voidaan arvioida sen perusteella, onko piiri pieni-

impedanssinen, aaltoimpedanssi < 377Ω, jolloin virta on suuri ja magneettikenttä on 

hallitseva, vai onko se suuri-impedanssinen, aaltoimpedanssi >377 Ω, jolloin sähkö-

kenttä on hallitseva. [17.] 

 

Kaukokentästä on kyse silloin, kun lähde on rajaetäisyyttä l > λ/6 kauempana. Tällöin 

sähkö- ja magneettikentän voimakkuudet tasoittuvat. Säteilykenttä säilyy ja kentän 

energia jatkaa etenemistä vaikka lähde sammutetaan. Vastaanottimella ei myöskään 

ole vaikutusta säteilylähteeseen. Komponenttien suhde tunnetaan, ja se määräytyy 

väliaineen dielektrisyyden mukaisesti. [17;34.] Kuvassa 22 nähdään lähi- ja kauko-

kentän raja lineaariapproksimaationa.  
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KUVA 22. Lähi- ja kaukokentän raja lineaariapproksimaationa [34] 

 

8.2.2 Kapasitiivisesti tapahtuva kytkeytyminen 

 

Kapasitiivista kytkeytymistä voidaan kuvata, että johonkin järjestelmän osaan syntyy 

kondensaattorin kaltainen kytkentä. Tarkemmin ilmaistuna kapasitiivinen kytkeyty-

minen tarkoittaa häiriön kytkeytymistä sähkökentän välityksellä. Kytkentä voidaan 

tällöin esittää keskinäiskapasitanssin avulla. Kuvassa 23 nähdään kapasitiivinen kyt-

keytymismekanismi kahden johtimen välillä. 

 

 

KUVA 23. Kapasitiivinen kytkeytyminen kahden johtimen välillä [37, s.45] 
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Kaavasta 6 nähdään, kuinka johtimeen 2 välittyvä häiriöjännite riippuu useasta teki-

jästä [33; 37, s.46]. 

 

Vn 	
jω 	 C12

C12 C2G
	

jω 1
R C12 C2G

		V1																																																																				 6  

 

jossa, 

V1 on johtimen 1 jännite 

Vn on häiriöjännite 

C12 on johtimien 1 ja 2 keskinäiskapasitanssi 

C2G on johtimen 2 hajakapasitanssi maapotentiaalia vasten 

R on resistanssi piirin ja maapotentiaalin välillä 

 

Mikäli resistanssi R on huomattavasti pienempi kuin hajakapasitanssien C12 ja C2G 

yhteenlaskettu reaktanssi, voidaan yhtälöä kirjoittaa kaavoissa 7 näkyvään muotoon 

[33; 37, s.46]. 

 

R≪ 1
jω	 C12	 	C2G

																																																																																											 7  

 

 

Vn 	jωRC12 1																																																																																															 

 

Kaavasta nähdään, että kytkeytyvä häiriöjännite on suoraan verrannollinen jännitteen 

V1 amplitudiin ja taajuuteen, keskinäiskapasitanssiin C12 sekä piirin ja maapotentiaalin 

väliseen resistanssiin R. Useimmiten jännitteeseen V1 ja sen taajuuteen ei ole mahdol-

lista vaikuttaa, jolloin kytkeytymisen vaimentumiseen voidaan vaikuttaa vain pienen-

tämällä resistanssia R tai keskinäiskapasitanssia C12. [33; 37, s.46.] 

 

Tilanteessa jossa resistanssi R on huomattavasti suurempi kuin hajakapasitanssien C12 

ja C2G reaktanssi, kääntyy yhtälö kaavassa 8 muotoon [33; 37, s.46]. 
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R≫ 1
jω	 C12	 	C2G

																																																																																											 8  

 

 

Vn
C12

C12	 	C2G
1																																																																																										 

 

Tällöin häiriöjännite on seurausta C12:n ja CG2:n muodostamasta jännitteenjakajasta. 

Häiriöjännite ei ole riippuvainen taajuudesta ja on suuruusluokaltaan isompi. [33; 37, 

s.46-48.] 

 

Samaa tilannetta voidaan tarkastella myös siinä tapauksessa, kun kyseessä on suojattu 

johto. Kuvassa 24 nähdään kapasitiivinen kytkeytymismekanismi kahden johtimen 

välillä, joista toinen on suojattu. 

 

 

 

KUVA 24. Kapasitiivinen kytkeytyminen, suojattu johdin [37, s.50] 

 

Kuvasta nähdään, että suojaus pienentää huomattavasti häiriövirran kytkeytymistä 

tässä tapauksessa. Samalla nähdään, että on tärkeää, ettei suojassa ole aukkoja ja se on 

maadoitettu asianmukaisesti. Suojan ulkopuolelle tuleva signaalijohdon osa tulisi 

myös olla mahdollisimman pieni. [33; 37, s.50.] 

 

Esimerkkinä kapasitiivisestä kytkeytymisestä voidaan tarkastella tilannetta joka näh-

dään kuvassa 25. Johtimet kulkevat yhdensuuntaisesti 10 metrin matkan maatason 
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päällä. Toisessa niistä kulkee 230V 50 Hz jännite ja toinen on häiriintyvä signaalijoh-

din. Johtimet ovat 3 cm maatasosta ja niiden välinen etäisyys toisistaan on 5 cm.  

Kuorman resistanssi R on 15 kΩ ja johtimien poikkipinta-ala on 2,5 mm2. 

 

 

 

KUVA 25. Maatason päällä kulkevat yhdensuuntaiset johtimet [28, s.35] 

 

Kaavasta 9 saadaan keskinäiskapasitanssi kahdelle maatason päällä tietyn matkan yh-

densuuntaisesti kulkevalle johtimelle [28, s.35]. 

 

12
2 ∙ ∙ ∙ √ 4

4 	 √ 4
	 																																																 9  

 

jossa, 

C12 on keskinäiskapasitanssi [F] 

ε on väliaineen permittiivisyys (1·8,854·10-12 F/m) 

s on johtimien välinen etäisyys [m] 

h on johtimien korkeus maatasosta [m] 

l on johtimien yhdensuuntaisesti kulkema matka [m] 

d on johtimien halkaisija [m] 

kun h > d ja s > d 

 

Annetuilla lähtötiedoilla saadaan keskinäiskapasitanssiksi noin 3pF. Sijoittamalla läh-

tötiedot aiemmin esitettyyn alempaan kaavoista 7 saadaan kaavan 10 mukainen lasku-

toimitus. 

 

Vn 	2	∙	π	∙	50Hz	∙	10000Ω	∙	3 ∙ 10 F		∙	230 0,00325 																 10 		 
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Signaalijohtimeen kapasitiivisesti siirtyvä häiriöjännite olisi tässä tapauksessa noin 

3mV. 

 

Edelleen voidaan tutkia, millainen häiriöjännite kytkeytyy signaalijohtoon, jos samas-

ta järjestelmästä verkkojännite kytketään pois nopeudella 15μs. Ratkaisuun voidaan 

soveltaa kapasitanssin kaavaa sekä ohmin lakia, jotka näkyvät kaavassa 11. 

 

∙ ∆ ∙ ∆ 			 			
∆
∆

																																																										 11 						 

 

3	 ∙ 10 F	
325

15 ∙ 10
0,000065  

 

Vn	 	 ∙ 15000Ω	∙	0,000065 0,975 																													 

 

jossa, 

Δt on aika 

ΔU on jännitteen huippuarvo 

In on häiriövirtapiikki 

Vn on häiriöjännitepiikki 

R on kuorman resistanssi 

 

Signaalijohtimeen kapasitiivisesti siirtyvä häiriöjännitepiikki olisi noin 1V. 

 

8.2.3 Induktiivisesti tapahtuva kytkeytyminen 

 

Induktiivinen kytkeytyminen tarkoittaa häiriön kytkeytymistä magneettikentän väli-

tyksellä. Kun johtimessa kulkee virtaa, syntyy sen ympärille magneettivuo Φ. Muut-

tuvan magneettikentän lävistäessä häiriintyvän johtimen muodostaman piirin silmu-

kan, indusoituu siihen sähkömotorinen voima. [37, s.53.] Kytkeytyminen voidaan esit-

tää keskinäisinduktanssin avulla kuvan 26 mukaisesti.  
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KUVA 26. Induktiivinen kytkeytymismekanismi kahden johtimen välillä [37, 

s.53] 

 

Virran kulkiessa johtimessa syntyy magneettivuo, joka on verrannollinen virtaan. 

Kaavassa 12 nähdään virran I ja induktanssin L yhteys magneettivuohon Φ sekä sil-

mukan pinta-alan A ja magneettivuon tiheyden B yhteyden toisiinsa. 

 

∅ ∙ ∙ 																																																																																													 12  

 

Kun virta I1 kulkee yhdessä piirissä ja tuottaen vuon Φ12 toiseen piiriin, niihin vaikut-

taa keskinäisinduktanssi M12 kaavan 13 mukaisesti. 

 

12
∅12
1
		 	

∙

1
																																																																																				 13  

 

Keskinäisinduktanssi on silmukoiden geometriasta johtuva suure ja siten silmukoiden 

itsensä ominaisuus. Jos silmukka pysyy paikallaan ja vuontiheys vaihtelee ajan funk-

tiona sinimuotoisesti, voidaan indusoituvalle jännitteelle johtaa edelleen kaava 14. 

[37, s.52.] 

 

cos 																																																																																											 14   

jossa, 

A on silmukan pinta-ala [m2] 

B on magneettivuon tiheys [T] 

θ on magneettivuon ja johdinsilmukan välinen kulma 
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Tämä häiriöjännite Vn kytkeytyy sarjaan häiriintyvässä johtimessa kulkevan jännitteen 

kanssa. Kaavasta voidaan nähdä, että kytkeytymien on suoraan verrannollinen häirit-

sevän johtimen signaalin taajuuteen. Tähän on usein hankala vaikuttaa, joten häiriö-

jännitteen pienentämiseksi pitää tekijöitä A, B tai cosθ saada pienennettyä. Näitä saa-

daan pienennettyä muuttamalla johtimien orientaatiota ja välttämällä yhdensuuntaisia 

vetoja. Pinta-alaan voi vaikuttaa parhaiten käyttämällä kierrettyjä johdinpareja. [25, 

s.29; 37, s.53.] 

 

Kaavasta 15 saadaan keskinäisinduktanssi kahdelle maatason päällä tietyn matkan 

yhdensuuntaisesti kulkevalle johtimelle. [33.] 

 

12
∙
2

4 ∙
																																																							 15 						 

jossa, 

Lm = M12 on keskinäisinduktanssi [H] 

μ on permeabiliteetti ( μr × μ0 ) [H/m] 

s on johtimien välinen etäisyys [m] 

h on johtimien korkeus maatasosta [m] 

l on johtimien yhdensuuntaisesti kulkema matka [m] 

 

Häiriöjännitteen itseisarvo voidaan edelleen lausua keskinäisinduktanssin Lm kautta 

kaavan 16 mukaisesti [37, s.53]. 

	 ∙ ∙ 																																																																																														 16  

jossa, 

ω on 2πf 

I on virta [A] 

 

Suojatun kaapelin käytön vaikutusta saadaan tutkittua kuvan 27 mukaisella tilanteella, 

jossa häiriytyvä johdin on suojattu, mutta suojaa ei ole maadoitettu. 
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KUVA 27. Induktiivinen kytkeytymismekanismi suojattuun johtimeen jonka 

suoja on maadoittamaton [37, s.57] 

 

Edellisestä kuvasta voidaan nähdä, että mikäli suojaa ei ole maadoitettu tai se on maa-

doitettu vain toisesta päästä, indusoituu suojan päiden välille jännite, mutta siinä ei 

kulje virtaa Is. Tällä tavoin maadoitella suojalla ei ole vaikutusta induktiiviseen kyt-

keytymiseen. Kun suoja maadoitetaan molemmista päistä, kuva 28, suojaan indusoituu 

virta IS. Suojan ja sisäjohtimen keskinäisinduktanssista johtuen indusoi virta IS sisä-

johtimeen jännitteen VC, joka on vastakkaissuuntainen jännitteen V2 kanssa. Tällöin 

häiriöjännitteet kumoavat toisensa. Jotta suoja toimisi mahdollisimman tehokkaasti, 

tulee sen resistanssin RS olla mahdollisimman pieni. [33;37, s.58.] 
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KUVA 28. Induktiivinen kytkeytymismekanismi suojattuun johtimeen kun suoja 

maadoitettu molemmista päistä [37, s.63] 

 

Verrattaessa suojattua ja suojaamatonta kaapelia voidaan todeta, että alhaisilla taa-

juuksilla induktiivinen kytkeytyminen on suojatulla sama kuin suojaamattomalla. Vas-

ta korkeammilla taajuuksilla sisäjohtimen ja suojan keskinäisinduktanssin vaikutuk-

sesta kytkeytyminen vähenee.  

 

8.2.4 Johtumalla tapahtuva kytkeytyminen 

 

Johtuvissa häiriöissä kytkeytyy häiriö galvaanisesti kahden laitteen tai laitteiston välil-

lä. Useimmiten johtumalla tapahtuva kytkeytyminen on peräisin maadoitus- tai tehon-

syöttöjohtimista. Maasta puhuttaessa on hyvä muistaa, että maalla voidaan tarkoittaa 

esimerkiksi suojamaata (PE), signaalimaata, jakeluverkon maata, tehonsyötön maata, 

häiriönsuojamaata ja tietenkin fyysistä maata. [24.] Useimmiten maadoituksella ym-
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märretään tarkoitusta kytkeä jokin järjestelmän osa samaan potentiaaliin maan kanssa. 

Suojamaan lisäksi usein maa pitää mieltää vain piirin tai piirien paluujohtimeksi. 

Maadoittamisella tavoitellaankin virtasilmukoiden hallittua sulkeutumista. [63, s.35.] 

 

Häiriöiden kytkeytymistä voidaan tarkastella yhteisimpedanssin kautta. Kun kaksi 

piiriä yhdistetään, on niiden välillä aina impedanssia. Yhteisimpedanssin kautta tapah-

tuvan kytkeytymisen periaate nähdään kuvassa 29. 

 

KUVA 29. Esimerkki yhteisimpedanssin kautta kytkeytyminen [37, s.129] 

 

Kuvassa näkyy kaksi piiriä, joiden virtojen paluureittinä maa toimii. Impedanssin RL1 

yli vaikuttaa jännite VL1, joka saadaan kaavalla 17. 

 

1 	 1 																																																																													 17  

 
jossa, 

ZG on maajohtimen impedanssi 

I1 ja I2 ovat piireissä vaikuttavat virrat 

 

Kuten kuvasta ja kaavasta voidaan nähdä, vaikuttaa kuorman RL yli vaikuttavaan jän-

nitteeseen virran I1 lisäksi toisen piirin virta I2 sekä virtojen paluureittinä toimivan 

maan yhteisimpedanssi ZG. [37, s.129.] Tästä johtuen ketjumaadoitusta tulisikin vält-

tää.  

 

Tavallinen tilanne on, jossa useamman järjestelmän maadoitus on toteutettu yhteisen 

maadoituksen avulla. Ongelmia syntyy varsinkin silloin, jos maaimpedanssi on suuri, 

maajohtimessa kulkee isoja virtoja tai käytössä on herkästi häiriintyviä laitteita. Ylei-

simmin käytössä olevassa puumaisessa yksipistemaadoituksessa vältetään induktiivi-
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sesti kytkeytyviä häiriöitä aiheuttavia silmukoita, mutta maadoitusimpedanssin pitä-

minen pienenä on varsinkin isommissa järjestelmissä vaikeaa. Monipistemaadoituksen 

etuna ovat pieni maaimpedanssi eri laitteille, mutta maasilmukoiden syntyminen on 

mahdollista. [24.] 

 

Yksi häiriöiden aiheuttaja on maadoitukseen syntyneet maalenkit. Niitä pääsee usein 

syntymään, jos käytössä on useita eri maadoituspisteitä. Kuvassa 30 nähdään kahden 

piirin välillä oleva maalenkki. 

 

 

KUVA 30. Maalenkki kahden piirin välillä [37, s.143] 

 

Käytössä on kaksi maadoituspistettä, ja kokemuksen mukaan voidaan olettaa, että ne 

ovat eri potentiaalissa. Tämä potentiaaliero VG aiheuttaa häiriöjännitteen VN. Signaalin 

paluuvirralle on silloin myös useita paluureittejä, eikä se palaa ainoastaan signaali-

maata pitkin. Pienemmillä taajuuksilla johtimen resistanssi on määräävä suure. Maa-

doitusjohtimen muodostaessa silmukan, sisältää se induktanssia joka vastustaa suuri-

taajuisen signaalin kulkua, oli se sitten hyöty- tai häiriösignaalia. Silmukkaan voi 

myös voimakkaan magneettikentän vaikutuksesta kytkeytyä induktiivinen häiriö, jon-

ka aiheuttama maavirta kytkeytyy piiriin galvaanisesti. [24;28, s.24; 37, s.143.] Au-

diojärjestelmässä maalenkin aiheuttama häiriöjännite on kohtuullisen helppo huomata 

esimerkiksi hurinana. Maalenkkien aiheuttamia häiriöitä voidaan torjua käyttämällä 

erotusmuuntajaa kuten kuvassa 31 tai käyttää optista siirtoa.  
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KUVA 31. Erotusmuuntaja kahden piirin välillä [37, s.145] 

 

Johtuvien häiriöiden minimoimiseksi onkin maadoituksen oikealla suunnittelulla suuri 

rooli. Isojen järjestelmien ollessa kyseessä voi häiriöiden kytkeytyminen reitteineen 

olla hyvinkin hankala hahmottaa. Suojamaadoituksissa on tavoitteena pieni maadoi-

tusresistanssi, kun taas häiriösuojamaadoituksissa pyritään pieneen aaltoimpedanssin 

arvoon. Aina kuitenkin tulee muistaa, että maadoituksen (PE) tärkein tehtävä on hen-

kilöturvallisuuden takaaminen. [24;63, s.50.] 

 

8.2.5 Häiriöjännite- ja virtatyypeistä 

 

Edellä kuvattujen kytkeytymismekanismien välityksellä johtimissa etenevät häiriöt 

ovat ero- tai yhteismuotoisia. Eromuotoinen esiintyy johtimien välillä poikittaisena 

jännitteenä. Yhteismuotoinen esiintyy molemmissa johtimissa yhtäaikaisesti pitkittäi-

senä jännitteenä. [28, s.12.] Kuvassa 32 nähdään esimerkki kaapelointiin kytkeytyvis-

tä häiriöjännitetyypeistä. 

 

 

 

KUVA 32. Kaapelointiin kytkeytyvät häiriöjännitetyypit [28, s.12] 
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Johtimissa etenevät häiriöt ovat ero- tai yhteismuotoisia. Riippuen siitä indusoituuko 

häiriö sekä signaali- että paluujohtimeen samanvaiheisena vai vastavaiheisena, puhu-

taan yhteismuotoisesta tai eromuotoisesta häiriöstä. [23.] Kuvassa 33 nähdään esimer-

kit yhteis- ja eromuotoisista häiriötyypeistä. 

 

 

KUVA 33. Esimerkit yhteis- ja eromuotoisista häiriötyypeistä [23] 

 

Eromuotoinen häiriö kytkeytyy häirittyyn piiriin, kuten hyötysignaalikin. Se on mitat-

tavissa johtimien välisen jännitteenä tai virtana. Yhteismuotoinen häiriö etenee sa-

manvaiheisena eikä aiheuta johtimiin suoraan jännite-eroa. Se on mitattavissa saman-

vaiheisena jännitteenä tai virtana signaalijohtimien ja maan välillä. Haitallisin yhteis-

muotoinen häiriö on muuttuessaan eromuotoiseksi epäsymmetrian, epäsovituksen tai 

ylimääräisten kytkeytymisteiden vuoksi. [23;24.] 

 

 

9 KAAPELIREITIT JA KAAPELOINTI 

 

Häiriöiden torjunnan kannalta on tärkeää, että rakennuksessa on puhdas TN-S -

sähkönsyöttöjärjestelmä. Häiriöttömyys edellyttää maadoitukselta, että minkä tahansa 

kahden maan välillä oleva potentiaaliero on tehollisarvoltaan enintään 1V ja resistans-

si mahdollisimman pieni. [63, s.125.] 

 

Häiriösuojauksen kannalta maadoituksen tarkoitus on johtaa suojassa kulkevat häiriö-

virrat maahan, mutta ensisijaisesti maadoitus kuitenkin palvelee sähköturvallisuutta. 

Näiden kahden sovittamien yhteen ei ole häiriösuojauksen kannalta ongelmatonta. 
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Johtuen häiriöiden erityyppisistä kytkeytymistavoista, tietyntyyppinen häiriöntorjunta 

toimenpide, kuten esimerkiksi maadoitus, on tehokas vai tiettyjä häiriöitä vastaan. 

Jossain tilanteessa saattaa toiseen häiriöön pureva suojaus aiheuttaakin toisentyyppistä 

häiriötä vastaan vastakkaisen reaktion.  

 

Suojaamattomia kaapeleita käytettäessä on suojaus symmetrisen signaalin tapauksessa 

symmetrian ja signaalin häiriösiedon varassa ja epäsymmetristen signaalien kohdalla 

vain häiriösiedon varassa. On myös hyvä muistaa, että kelluvat eli kytkemättömät 

suojat ovat merkityksettömiä suojauksen kannalta. Suojauksen pitää myös olla ehyt ja 

kattaa koko signaaliketju lähteeltä vastaanottavalle laitteelle. Mikäli halutaan katkaista 

suojaus toisesta päästä maavirtojen välttämiseksi, tulee se tehdä mieluiten vasta laite-

liitännässä. [63, s.135-136.] 

 

Molemmista päistään maadoitettu suoja on tehokas tapa suojautua sähkökentiltä sekä 

suurtaajuisilta magneettikentiltä. Pientaajuisen magneettikentän tai potentiaalieron 

synnyttämät virrat suojassa ja niistä aiheutuva pitkittäinen häiriöjännite on riippuvai-

nen kytkentäimpedanssista. Kytkentäimpedanssi kuvaa suojan kykyä suojata sisäpuo-

lella olevia johtimia sen ulkopuolisilta sähkömagneettisilta häiriöiltä. Toinen häiriö-

sietoa kuvaava suure on suojausvaimennus. [63, s.114.] Kuvassa 34 nähdään kytken-

täimpedanssin määritelmä ja taajuusriippuvuus. 

 

 

 

KUVA 34. Kytkentäimpedanssin määritelmä ja taajuusriippuvuus [28, s.11] 

 

Kytkentäimpedanssi Zk määritellään kuvan mukaisesti johtavaan vaippaan syntyneen 

häiriöjännitteen U2 ja sen aiheuttaneen häiriövirran Ih suhteena pituusyksikköä kohti, 

kun kaapeli on sähköisesti lyhyt l << λ/4. Tasavirralla kytkentäimpedanssi on vaipan 
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tasavirtaresistanssin suuruinen. [28, s.11.] Taajuuden kasvaessa vaipan rakenne vai-

kuttaa suuresti kytkentäimpedanssin käyttäytymiseen. Epäsymmetrisessä kaapelissa, 

kuten koaksiaalikaapeli, häiriöjännite summautuu suoraan hyötysignaaliin. [63, s.117.] 

 

Suojausvaimennus tarkoittaa suojavaipan kykyä torjua ulkopuolelta tulevia sähkö-

magneettisia häiriöitä. Suojausvaimennus on yli 30MHz taajuuksilla likimain riippu-

maton taajuudesta. Siihen, kuten kytkentäimpedanssiinkin, vaikuttaa suojana toimivan 

ulkojohtimen rakenne. Suojausvaimennuksen yksikkönä on dB. [63, s.119.] 

 

Sovitettuja liitäntöjä käytettäessä kaapelin ominaisimpedanssi on tärkeää huomioida. 

Kaapeleiden ominaisimpedanssin tulee vastata signaalityypin sovitusta ja vaatimuksia. 

Väärällä ominaisimpedanssilla oleva kaapeli lisää heijastumista eli osa johtimeen syö-

tetystä signaalitehosta heijastuu takaisin. 

 

Kaapeliasennuksia suunniteltaessa pitää kaikkeen AV-kaapelointiin soveltaa vähin-

tään yleiskaapelointia koskevaa standardia SFS-EN 50174-1:2009 ja sen mukaisia 

erovaatimuksia [44, s.34]. Standardissa on määritelty tietoliikennekaapeleiden ja vah-

vavirtakaapeleiden väliset etäisyydet toisiinsa. Standardissa SFS 6000-4-44, suojaus 

jännitehäiriöiltä ja sähkömagneettisilta häiriöiltä, on selvitetty periaatteita, joilla voi-

daan rajoittaa sähkömagneettisia häiriöitä. [44, s.2.] Standardissa on ohjeita maadoi-

tuksen ja potentiaalitasauksen toteuttamiseen sekä laitteiden kaapeleiden sijoitukseen 

liittyviä seikkoja. 

 

Samassa johtojärjestelmässä, jossa kaapeleita ei ole kiinnitetty tai niillä ei ole erotti-

mia eri kaapelijärjestelmien välillä, minimierotusvälimatkan määräytymistä havain-

nollistaa kuva 35. 
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KUVA 35. Erotusvälimatkan määräytyminen 

 

Kuvan 34a minimierotusvälimatka A määräytyy kaapeleiden liikkumavaran mukaan 

niiden kiinnityskohtien välillä. Mikäli kaapeleilla ei ole kiinnitystä, oletetaan erotus-

välimatkan A arvoksi 0 (kuva 34b). Kun johtotie on osastoitu tai erottimella varustet-

tu, saadaan erotusvälimatka A erottimella (kuva 34c) tai useammalla erottimella (kuva 

34d). Kuvassa 34e nähdään tilanne, jossa erotusvälimatka A saadaan yhdellä erotti-

mella sekä kahdella erottimella. [43, s.62-64.] 

 

Erotusvälimatkan minimivaatimukset koskevat kolmea ulottuvuutta. Mikäli kaape-

loinnit risteävät toisiaan, tulisi risteämäkulma olla 90° risteämän molemmin puolin. 

Erotusvaatimuksia on mahdollista pienentää tietyin edellytyksin kun kaapelointi kul-

kee palokatkon läpi [43, s.64]. Standardissa on myös minimietäisyydet tiettyihin EMI 

– lähteisiin. Esimerkiksi loistelamppujen, neon- ja elohopeahöyrylamppujen välillä 

minimietäisyys tietotekniikan kaapelointeihin on 130 mm [43, s.66]. 

 

AV-järjestelmissä käytetyt signaalit voivat myös itsessään toimia häiriön lähteenä. 

Esimerkkinä voidaan mainita kaiutintasoiset signaalit, jotka itse ovat kohtuullisen hy-

vin häiriöitä sietäviä korkean jännitetasonsa vuoksi, mutta saattavat aiheuttaa häiriötä 

viereisiin herkemmin häiriintyviin signaaleihin.  

 

Herkimpiin signaaleihin voidaan lukea mikrofonitasoiset signaalit jännitetason vuoksi 

sekä epäsymmetrinen audiokaapelointi. Digitaalisessa kuvansiirrossa käytetyt DVI, 

HDMI ja DisplayPort liitännät kuuluvat myös herkästi häiriintyviin signaaleihin. Var-

sinkin kuvansiirrossa käytettävien kaapeleiden asennukseen ja käsittelyyn on syytä 

kiinnittää erityistä huomiota. Jos suunnitteluvaiheessa on jo tiedossa esimerkiksi han-
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kalat kaapelireitit, kannattaa ennemmin käyttää kuvansiirtoon HDBaseT tekniikkaa 

kuin yrittää siirtää kuvaa suoraan HDMI-kaapelin välityksellä. 

 

Kaapelointien ja kaapelireittien suunnittelussa on otettava huomioon energiakaapelei-

den sijoitus suhteessa heikkovirtakaapelointiin, mutta myös erityyppisten heikkovirta-

kaapeleiden keskinäinen sijoitus. Kuvassa 36 nähdään periaatteita kaapeleiden sijoitte-

lusta. [43, s.66.] 

 

 

KUVA 36. Esimerkkejä eri kaapelointien erillään pitämisestä 
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Vastaavaa periaatetta tulisi pyrkiä noudattamaan myös kaapelitikkailla. Mikäli mah-

dollista, energiakaapeleille ja heikkovirtakaapeleille olisi varattava omat kaapelitik-

kaat. Rakennuksen onteloissa vapaasti tapahtuvaa kaapelointia tulisi välttää. Putkiin 

tulevissa asennuksissa tulisi myös pyrkiä noudattamaan erotusvälimatka vaatimuksia 

ja jakaa kaapelointia signaaleiden mukaan, kuva 37. 

 

KUVA 37. Esimerkki putkiin tulevista kaapeloinneista 

 

Johtoteiden valinta materiaalin ja muodon suhteen riippuu esimerkiksi kaapeloinnin 

tyypistä, sähkömagneettisten häiriöiden sietotasosta ja ympäristön aiheuttamista rajoit-

teista. 

 

Käytännössä on usein hankala toteuttaa standardien ja suunnitelmien mukaisia johto-

teitä ja kaapelointeja kirjaimellisesti. Syynä tähän on useimmiten rakennuksen muu 

tekniikka ja tilanpuute sekä ulkonäkökysymykset. Vähimmäisvaatimuksena voidaan 

kuitenkin pitää, että energia- ja tietotekniikkakaapelointi on omilla johtoteillään. [63, 

s.146.] 

 

Kaapelointeja suunniteltaessa ja tehdessä tulee muistaa noudattaa kaapelinvalmistajan 

ohjeita ja kaapelille määritettyjä raja-arvoja. Tärkeimpinä näihin kuuluu kaapelin mi-

nimi taivutussäde sekä suurin sallittu vetovoima. Asennus vaiheessa on tärkeää huo-

mioida, ettei kaapeliin tule muodonmuutoksia, jotka esimerkiksi vaikuttavat parien tai 

suojan eheyteen kaapelin sisällä. Johtoteillä on varottava liian jyrkkiä mutkia, teräviä 

kulmia ja liian tiukkoja kaapeleiden sidontoja. Kaapelin kuoren rikkoutuminen voi 

esimerkiksi saada kaapelin suojan koskettamaan kaapelihyllyä, jota kautta järjestel-

mään pääsee häiriöitä. Kaapeloinnissa on huomioitava ettei kaapelointeihin synny 
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turhia lenkkejä jotka voivat toimia ”antenneina”. Kaapeloinnin pituus kannattaa pitää 

mahdollisimman pienenä, mutta voimakkaasti häiriöllisiä alueita kannattaa kuitenkin 

karttaa. [63, s.158.] 

 

Kaapeleita valittaessa on tietenkin valittava signaalityypille sopiva kaapeli sekä myös 

sen soveltuvuus suunniteltuun asennusympäristöön. Oikeiden ja hyvälaatuisten kaape-

lien lisäksi tulee muistaa myös valita vastaavat liittimet ja muut päättämis- ja kytken-

tätarvikkeet. Myös kaapeleiden päättämiseen tulee kiinnittää huomiota ja toimia kaa-

pelin- ja liitinvalmistajien ohjeiden mukaisesti. Signaaliketju on täsmälleen niin hyvä 

kuin sen heikoin lenkki. 

 

Mikäli häiriötön siirto on muutoin hankalaa tai mahdotonta, tulee harkita optista siir-

toa valokaapeliyhteyksin. Tällä tavoin päästään eroon sähkömagneettisten häiriöiden 

aiheuttamista ongelmista.  

 

 

10 YHTEENVETO 

 

Tässä opinnäytetyössä oli tavoitteenani esitellä AV-järjestelmissä käytettyjä signaalei-

ta, niihin vaikuttavia häiriöitä sekä asennukseen liittyviä asioita yhtenä kokonaisuute-

na. Tarkoitus oli luoda lukijalle kuva, millaisia signaaleita ja signaalitasoja AV-

järjestelmissä on käytössä ja niiden erityispiirteitä. Häiriöiden tarkastelussa pyrin 

tuomaan esille yleisimmät kytkeytymistavat ja niihin liittyvää teoriaa. 

 

Tiedonhankinnan aikana kävi varsin nopeasti ilmi, että kyseessä on varsinkin häiriöi-

den osalta erittäin laaja aihealue. Haasteena olikin pyrkiä kokoamaan ne perusasiat, 

josta lukija voisi saada näkemyksen häiriöistä ja millä tavoin ne vaikuttavat järjestel-

miin. Lähdeaineistoa lukiessa myös moni käytännössä havaittu asia sai selityksen.  

 

Häiriöihin ja niiden kytkeytymistapoihin perehtyessä varsin nopeasti pystyi päättele-

mään, että johtumalla tapahtuva kytkeytyminen on yleisin häiriöiden aiheuttaja. Var-

sinkin onnistuneen maadoituksen tärkeys nousi monissa kohdin esille. Samaan tulok-

seen voidaan myös päätyä kokemusperäisesti hankitun tiedon nojalla. Muitakaan kyt-
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keytymistapoja ei kuitenkaan ole syytä unohtaa kaapelointeja suunniteltaessa ja asen-

nuksia tehtäessä. 

 

Toimivan lopputuloksen saamiseksi onkin tärkeää jo suunnitteluvaiheessa pyrkiä va-

litsemaan oikeantyyppiset ratkaisut kohdekohtaisesti. Hyvällä ja oikea-aikaisella 

suunnittelulla voidaan järjestelmää määriteltäessä vaikuttaa tarvittaviin kaapelointei-

hin ja signaalityyppeihin ottaen samalla huomioon kohteen erityisvaatimukset. Tämä 

yhdistettynä hyvään ja huolelliseen asennustyöhön antaa hyvät puitteet onnistuneen 

lopputuloksen saamiselle. 

 

 

LÄHTEET 

 
1. AES 2001. AES-3id-2001 AES AES information document for digital audio 

engineering — Transmission of AES3 formatted data by unbalanced coaxial 
cable. New York: Audio Engineering Society. 
 

2. AES 2003. AES10-2003 AES Recommended Practice for Digital Audio Engi-
neering - Serial Multichannel Audio Digital Interface (MADI). New York: 
Audio Engineering Society. 

 
3. Ampetronic 2014. Ampetronic amplifier comparision table. PDF-dokumentti. 

http://www.ampetronic.com/write/documents/AmplifierComparisonTablev5_0
%5B1%5D.pdf. Päivitetty 15.10.2009. Luettu 18.10.2014. 

 
4. Aviom Inc. 2009. PDF-dokumentti. 

http://www.aviom.com/library/Application-Notes/62_A-Net-v.-Ethernet---
Networking-Designed-for-Audio.pdf  Päivitetty 28.9.2012. Luettu 18.10.2014. 

 
5. Baley, Andy 2001: Network Technology for Digital Audio. Oxford: Focal 

Press 
 

6. Blomberg, Esa, Lepoluoto, Ari 2005. Audiokirja. PDF-dokumentti. 
http://ari.lepoluo.to/audiokirja/. Päivitetty 30.6.2008. Luettu 18.10.2014. 

 
7. CEA Standard 2008. CEA-861-e: A DTV Profile for Uncompressed 

High Speed Digital Interfaces. Arlington: Consumer Electronics Association. 
 

8. Cobranet. Switched Networks.  WWW-dokumentti. 
http://www.cobranet.info/support/design/switched_networks. Päivitetty 
31.5.2014. luettu 18.10.2014. 
 

9. DDWG Specification 1999. Digital Visual Interface 1.0 DVI. Digital Display 
Working Group Promoters. 

 



54 

 

10. Digital Content Protection LLC 2012. HDCP on HDMI Specification 2.2. 
PDF-dokumentti. http://www.digital-
cp.com/files/static_page_files/F3FDE47C-1A4B-B294-
D0802DFEF646E602/HDCP%20on%20HDMI%20Specification%20Rev2_2_
Final1.pdf.  Päivitetty: 19.2.2013. Luettu 18.10.2014. 

 
11. Elation Professional 2008. DMX 101: A DMX 512 HANDBOOK. PDF-

dokumentti. http://www.elationlighting.com/pdffiles/dmx-101-handbook.pdf. 
Päivitetty 7.10.2008. Luettu 18.10.2014. 

 
12. Ethersound 2008. Technology: Overview. WWW-dokumentti.  

http://www.ethersound.com/technology/overview.php. Ei päivitystietoa. Luet-
tu 18.10.2014. 

 
13. Filpus Antti-Juhani 2013. Opinnäytetyö: HDBaseT. PDF-dokumentti. 

https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/58215/Filpus_Antti-
Juhani.pdf?sequence=1.  Päivitetty 22.8.2013. Luettu 18.10.2014. 

 
14. HDMI Organization 2014a.  HDMI Adopters terms. WWW-dokumentti.  

http://www.hdmi.org/manufacturer/terms.aspx. Ei päivitystietoa. Luettu 
18.10.2014.  

 
15. HDMI Organization 2014b.  Overview HDMI 2.0 . WWW-dokumentti . 

http://www.hdmi.org/manufacturer/hdmi_2_0/index.aspx. Ei päivitystietoa. 
Luettu 18.10.2014.  

 
16. HDMI Specification 2011. HDMI Specification 1.4b. Sunnyvale: HDMI Li-

censing LLC. 
 

17. Honkanen, H  2010. Luentomateriaali: Sähkömagneettinen kytkeytyminen. 
PDF-dokumentti.  
http://gallia.kajak.fi/opmateriaalit/yleinen/honHar/ma/EMCs_S%C3%A4hk%
C3%B6magn_kytk.pdf. Päivitetty 16.11.2010. Luettu 5.11.2014. 

 
18. Hudson, John 2014.UHD-SDI Standards Over view-  Towards a Hierarchy of 

SDI data Rates. PDF-dokumentti. 
https://www.smpte.org/sites/default/files/u388/Semtech%20PDF%20Presentati
on.pdf. Päivitetty:15.1.2014. Luettu 18.10.2014. 

 
19. IABM Technology 2014. IABM Report on SMPTE Technology Committee 

Meetings. PDF-dokumentti. 
http://www.theiabm.org/utilities/download.BFD352A3-1A26-4880-
B8638B881BE83E76.html. Päivitetty 6.10.2014. Luettu  18.10.2014. 

 
20. IEC Standardi 2008a. IEC 60958-1 Digital audio interface – Part 1: General. 

Geneve: International Electrotechnical Commission 
 

21. IEC Standardi 2008b. IEC 60958-4 Digital audio interface – Part 4 Profession-
al applications. Geneve: International Electrotechnical Commission. 

 



55 

 

22. IEEE Time-Sensitive Networking Task Group 2014. Audio Video Bridging 
(AVB). WWW-dokumentti. http://www.ieee802.org/1/pages/tsn.html. Päivi-
tetty 3.11.2014. Luettu 5.11.2014. 

 
23. Ikonen, Anssi 2006. Luentomateriaali: EMC Mittajohtimien maadoitus . PDF-

dokumentti.   
http://users.metropolia.fi/~k0201257/koulu/emc/L3_maadoitus.pdf. Päivitetty 
24.4.2006. Luettu 5.11.2014. 

 
24. Kuisma, M 2009a. Luentomateriaali: Johtuvat häiriöt. PDF-dokumentti. 

https://noppa.lut.fi/noppa/opintojakso/bl50a0200/luennot/l4-johtuvat.pdf. Päi-
vitetty 21.9.2009. Luettu 5.11.2014. 

 
25. Kuisma, M. 2009b. Luentomateriaali: EMC ja sähkömagnetismi. PDF-

dokumentti. 
https://noppa.lut.fi/noppa/opintojakso/bl50a0200/luennot/l2_smg_osa_1.pdf. 
Päivitetty 5.9.2009. Luettu 5.11.2014. 

 
26. Kurki, Jouko 2013. Luentomateriaali: Tiedonsiirron perusteet. PDF-

dokumentti.  https://noppa.aalto.fi/noppa/kurssi/t-110.2100/luennot/T-
110_2100_luento_09.pdf. Ei päivitystietoa. Luettu 5.11.2014. 

 
27. Kuuloliitto 2014. Induktiosilmukka. WWW-dokumentti. 

http://www.kuuloliitto.fi/fin/kuulo/apuvalineet/induktiosilmukka/. Ei päivit-
ystietoa. Luettu 18.10.2014. 

 
28. Kärhä, Petri 1999. Häiriökysymykset – häiriöt mittauksissa. PDF-dokumentti. 

http://metrology.hut.fi/courses/s108-180/hairmit.pdf. Päivitetty 23.8.2006. Lu-
ettu  5.11.2014. 

 
29. Laabs, Matthias, EBU 2012. SDI over IP. PDF-dokumentti. 

https://tech.ebu.ch/docs/techreview/trev_2012-Q4_SDI-over-IP_Laabs.pdf. 
Päivitetty 29.11.2012. Luettu 18.10.2014. 

 
30. Laaksonen Jukka 2006. Äänityön kivijalka. Helsinki: Idemco Oy, Riffi-

julkaisut. 
 

31. Martins, João 2014. AudioXpress. Audinate Dante (Part 2). WWW- doku-
mentti. http://audioxpress.com/assets/upload/files/DanteP2AXMar2014.pdf. 
Päivitetty 28.10.2014. Luettu 18.10.2014.   

 
32. Maxim Integrated, 2002, Tutorial 1184: Understanding Analog Video Signals. 

WWW-dokumentti. http://www.maximintegrated.com/en/app-
notes/index.mvp/id/1184. Ei päivitystietoa. Luettu 18.10.2014.   

 
33. Metropolia ammattikorkeakoulu. Luentomateriaali: Kapasitiivinen ja induktii-

vinen kytkeytyminen. PDF-dokumentti.  
http://users.metropolia.fi/~k0201257/koulu/emc/L2_kytkeytyminen.pdf. Päivi-
tetty 24.4.2006. Luettu 5.11.2014. 

 



56 

 

34. Metropolia ammattikorkeakoulu. Luentomateriaali: EMC Sähkömagneettinen 
kytkeytyminen. PDF-dokumentti.  
http://users.metropolia.fi/~k0201257/koulu/emc/ L4_kotelointi.pdf. Päivitetty 
28.4.2006. Luettu 5.11.2014. 
 

35. Meyer Sound Laboratories, Inc. 2014. AVB: Why AVB. WWW-dokumentti.    
http://www.meyersound.com/product/d-mitri/avb.htm.  Ei päivitystietoa. Luet-
tu 18.10.2014.  
 

36. NXP 2014. UM10204 I2C-bus specification and user manual.  PDF-
dokumentti. http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10204.pdf. Päi-
vitetty 28.4.2014. Luettu 18.10.2014.   

 
37. Ott, Henry, W 2009. Electromagnetic Compatibility Engineering. New Jersey: 

John Wiley & Sons. 
 

38. Panasonic 2014. What is the difference between DIGITAL LINK and 
HDBaseT?  WWW-dokumentti. 
http://panasonic.net/avc/projector/support/faq/digitallink.html#digitallink01. 
Päivitetty 21.8.2014. Luettu 18.10.2014.   

 
39. Rumsey, Francis, Watkinson, John 2004. John Digital Interface Handbook. 

Oxford: Focal Press 
 

40. Riedel 2014. ROCKNET – Digital Audio Network. WWW-dokumentti. 
http://www.riedel.net/en-
us/products/signaltransportprocessing/rocknetdigitalaudionetwork/about.aspx. 
Ei päivitystietoa. Luettu 18.10.2014   

 
41. Self, Douglas 2010. Audio Engineering explained. Oxford: Focal Press 

 
42. Sesko Ry 2014. EMC-standardijärjestelmä.  WWW-dokumentti. 

http://www.sesko.fi/portal/fi/ajankohtaista/uudet_julkaisut?bid=419. Ei päivit-
ystietoa. Luettu 5.11.2014. 

 
43. SFS-EN 50174-2 2009. Tietotekniikka. Kaapeloinnin asentaminen. Osa 2: 

Asennuksien suunnittelu ja asennuskäytännöt rakennusten sisätiloissa. Helsin-
ki: Suomen standardisoimisliitto SFS. 

 
44. SFS 6000-4-44 2012. Pienjännitesähköasennukset. Osa 4-44: Suojausmene-

telmät. Suojaus jännitehäiriöiltä ja sähkömagneettisilta häiriöiltä. Helsinki: 
Suomen standardisoimisliitto SFS. 

 
45. SFS IEC/TR 61000-5-1:fi 2012. Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC). 

Osa 5. Ohjeita sähkömagneettisten häiriövaikutusten minimoimiseen asennuk-
sissa. Kappale 1: Yleiset näkökohdat. Helsinki: Suomen standardisoimisliitto 
SFS. 

 
46. SMPTE Standard 2006. SMPTE 424M-2006: 3 Gb/s Signal/Data Serial Inter-

face. New York: Society of Motion Picture & Television Engineers. 
 



57 

 

47. Texas Instruments 2002. Interface Circuits for TIA/EIA-232-F. PDF-
dokumentti. 
www.ti.com/lit/an/slla037a/slla037a.pdf. Päivitetty 6.8.2011. Luettu 
18.10.2014.   

 
48. Texas Instruments 2007. Interface Circuits for TIA/EIA-485(RS-485). PDF-

dokumentti. http://www.ti.com/lit/an/slla036d/slla036d.pdf. Päivitetty 
6.8.2011. Luettu 18.10.2014.   

 
49. TIA/EIA 2006. TSB-89-A Application Guidelines for TIA/EIA-485-A. Tele-

commu-nications Industry Association & Electronic Industries Association. 
 

50. Tukes 2014. EMC-sahkomagneettinen-yhteensopivuus. WWW-dokumentti. 
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Sahko-ja-
hissit/Sahkolaitteet1/Sahkolaitteiden-vaatimukset/EMC---sahkomagneettinen-
yhteensopivuus/. Päivitetty 14.10.2014. Luettu  5.11.2014. 

 
51. Valens 2014. Introducing HDBaseT. WWW-dokumentti.  

http://valens.com/technology. Päivitetty 18.11.2014. Luettu 
 

52. VESA Standardi 1997. VESA plug and display standard. Newark: Video Elec-
tronics Standards Association. 

 
53. VESA Standardi. 1998. VESA display data channel command interface 

(DDC/CI) standard. Newark: Video Electronics Standards Association. 
 

54. VESA Standardi 2006. VESA Enhanced Extended Display Identification Data 
Standard (E-EDID). Newark: Video Electronics Standards Association. 

 
55. VESA Standardi 2008. VESA and Industry Standards and Guidelines for 

Computer Display Monitor Timing (DMT). Newark: Video Electronics Stand-
ards Association. 

 
56. VESA Standardi 2010. VESA DisplayPort Standard 1.2. Newark: Video Elec-

tronics Standards Association. 
 

57. VESA 2014. DisplayPort v1.3 Feature Summary. PDF-dokumentti. 
http://www.displayport.org/wp-content/uploads/2014/09/DP-1.3-Overview-
for-VESA-v1.pdf. Päivitetty 22.9.2014. Luettu  18.10.2014.    

 
58. Waves Audio Ltd. 2014. About Waves SoundGrid Technology. WWW-

dokumentti.  http://www.waves.com/soundgrid-systems. 2014. Ei päivitystie-
toa. Luettu 18.10.2014.   

 
59. Wikipedia, vapaa tietosanakirja 2014. OSI_malli. WWW-dokumentti. 

http://fi.wikipedia.org/wiki/OSI-malli. Päivitetty 1.10.2014. Luettu 
18.10.2014.   
 

60. Wikipedia, vapaa tietosanakirja 2014. S/PDIF. WWW-dokumentti. 
http://fi.wikipedia.org/wiki/S/PDIF. Päivitetty 10.3.2013. Luettu 18.10.2014.   



58 

 

 

61. Wikipedia, vapaa tietosanakirja 2014. AES67. WWW-dokumentti. 
http://en.wikipedia.org/wiki/AES67. Päivitetty 20.10.2014. Luettu 18.10.2014.    

 
62. Wiley, Craig, VESA 2011. VESA DisplayPort Technical Overview. PDF-

dokumentti. http://www.vesa.org/wp-content/uploads/2011/01/ICCE-
Presentation-on-VESA-DisplayPort.pdf. Päivitetty 3.8.2012. Luettu  
18.10.2014.  

 
63. Ylinen, Timo 2008. ST-käsikirja nro.37, EMC ja rakennusten sähkötekniikka. 

Espoo: Sähkötieto Ry.  


