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The purpose of this bachelor’s thesis is to examine the performance of commercial isola-

tion amplifiers and the different implementation methods used in them. The aim is to give 

an idea of  the current equipment’s capabilities and to determine how the implementation 

method affects these. The study consists of a background literature review and a compari-

son section. 

 

The three methods of creating the component’s galvanic separation found in the literature 

review are capacitive separation, inductive separation and optical separation. All of these 

are given a general explanation and a case-example. The compared isolation amplifiers 

represent all three methods, although commercial optical separation amplifiers are not as 

common as capacitive or inductive ones. 

 

Parameters for the comparison are CMRR, nonlinearity, bandwidth, isolation voltage and 

barrier capacitance. The compared commercial separation amplifiers operate with similar 

performance in terms of selected parameters, regardless of the separation method, differ-

ences seem to be mainly model-specific. This is despite the fact that the publications in the 

field contain, for example, case-specially designed optical isolation amplifiers with consid-

erably higher bandwidths. 
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1. JOHDANTO 

Useissa mittalaitesovelluksissa mittalaitteen syöttämä signaali kohtaa ensimmäisenä diffe-

rentiaalivahvistimen, jota käytetään signaalin vahvistamiseksi jatkokäsittelyyn sopivalle 

tasolle. Differentiaalivahvistin vertailee ja vahvistaa kahden sisääntuloterminaalin välistä 

jännite-eroa ja vaimentaa molemmilla linjoilla yhtäaikaisesti esiintyvien eli yhteismuotois-

ten jännitteiden vaikutusta (Kitchin & Counts 2004). Ideaalisessa differentiaalivahvisti-

messa nämä eivät näkyisi lähdössä lainkaan. 

 

Mikäli on olemassa mahdollisuus, että piirien välille muodostuu suuria jännite-eroja, voi-

daan käyttää erotusvahvistinta, joka on differentiaalivahvistimien alalaji. Erotusvahvistin 

mahdollistaa kelluvan virtapiirin mittalaitteelle, jolloin häiriötilanteessa sen lävitse ei pääse 

kulkemaan suuria virtoja. Tällainen järjestely on erityisen hyödyllinen ympäristöissä, jois-

sa on paljon häiriöitä tai laitteistolle tai käyttäjille vaarallisia suuria, satojen volttien tai 

useiden kilovolttien jännitteitä. (Garrett 1994). Toisin kuin useissa muissa vahvistintyy-

peissä, erotusvahvistimessa hyötysignaalin vahvistus on yleensä toissijaista, ja monissa 

malleissa vahvistus on 0 dB. 

 

Kaupallisissa erotusvahvistimissa on huomattavia mallikohtaisia suorituskykyeroja. Valit-

taessa erotusvahvistinta sovelluskohtaisesti on usein tärkeää tietää, minkälaisia parametreja 

valinnassa tulisi käyttää, jotta löydettäisiin toimintaympäristöön sopiva komponentti. Tässä 

kandidaatintyössä taulukoidaan ja vertaillaan tällä hetkellä käytössä olevien erotusvahvis-

tintekniikoiden suorituskykyyn liittyviä parametrejä, kuten jännitettä, kaistanleveyttä ja 

rajapinnan kapasitanssia niiltä osin kuin eri valmistajilla on näistä tarjolla keskenään ver-

tailukelpoisia numeroita. Samalla tutkimuksen kohteena on myös, millaisia erilaisia teknii-

koita erotusvahvistimien toteutuksessa on käytetty nykyisin saatavilla olevissa tuotteissa 

galvaanisen erotuksen ja modulaation osalta, sekä mitä eroja käytetty menetelmä aiheuttaa 

suorituskyvyssä. Digitaaliset erotusvahvistimet kuitenkin rajataan pois tästä työstä. 

 

Työ suoritetaan kirjallisuustutkimuksena, jonka lisäksi erilaisia käytössä olevia tekniikoita 

tarkastellaan myös tapausesimerkkien avulla. Kirjallinen materiaali koostuu kirjalähteiden 

lisäksi valmistajien antamista datalehdistä. Datalehdet ovat puolueettomien mittaustulosten 

puuttuessa paras tapa hankkia suoritusarvoja markkinoilla olevista erotusvahvistimista, jo-

ten niistä saatuja suoritusarvoja vertaillaan toisiinsa ja tämän vertailun perusteella tehdään 

johtopäätökset. 

 

1.1 Erotusvahvistimen toimintaperiaate 

 

Erotusvahvistin luo tasavirtaeristyksen tulo- ja lähtöporttiensa välille. Sen toiminta voi-

daankin jakaa tulo- ja lähtöosaan, joiden välillä signaali ei kulje ilman muokkausta. Muo-

kattu signaali siirretään tulo-osalta lähtöosalle yhdellä kolmesta eri perusmenetelmästä, 

jotka selitetään tarkemmin luvuissa 2.1.1 – 2.1.3. (Floyd 2007) 

 

Tulo-osa koostuu yleensä kolmesta perusosasta, jotka ovat (operaatio)vahvistin, oskil-

laattori ja modulaattori. Vahvistimella vahvistettu signaali siirtyy modulaattoriin, jossa sitä 

käytetään moduloimaan oskillaattorin vakio- ja korkeataajuista signaalia. Esimerkiksi Te-

xas Instrumentsin ISO122-erotusvahvistimessa moduloitava signaali on 500 kHz:n taajuis-
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ta, signaalin kaistanleveyden ollessa 50 kHz. Erotusvahvistimissa voidaan käyttää esimer-

kiksi pulssinleveysmodulaatiota PWM tai amplitudimodulaatiota AM. Syy, miksi modu-

laatiota käytetään, on että ilman sitä jouduttaisiin käyttämään hitaampia, erotusta huonon-

tavia komponentteja. (Floyd 2007) 

 

Lähtöosa puolestaan koostuu demodulaattorista ja toisesta operaatiovahvistimesta. Demo-

dulaattori erottaa alkuperäisen signaalin moduloidusta aallosta, minkä jälkeen signaali syö-

tetään operaatiovahvistimen kautta lähtöporttiin. (Floyd 2007) 

1.2 Erotusvahvistimen yleiset sovelluskohteet 

Eräs tärkeä sovelluskohde erotusvahvistimille on lääketiede. Maakohtaiset turvallisuus-

säännökset määrittävät suurimmat mahdolliset vuotovirrat siinä tapauksessa että mitattava-

na oleva potilas sattuisi luomaan kosketuksen esimerkiksi tehonlähteen ja sähköisen maan 

välilä. Yleisiä vaatimuksia ovat ainakin riittävä galvaaninen erotus sekä vähäinen kapasi-

tanssi eristysrajapinnassa. Esimerkiksi 800 pF:a pienemmällä kapasitanssilla suurin mah-

dollinen vuotovirta potilaan koskiessa 220 voltin 50 Hz verkkovirtaan on 50 µA. Kapasi-

tanssin ollessa pienempi kuin 300 pF:a se on samaa luokkaa kuin kehon luonnollinen ero 

maan suhteen, jolloin vuotovirtojen vaikutus on hyvin pieni. (Metting van Rijn et al. 1991) 

 

Erotusvahvistimia käytetään teolllisuudessa useissa mittaustarkkuutta ja eristystä vaativissa 

sovelluksissa. Käyttökohteena voivat olla esimerkiksi sähkömoottoreiden säätö ja virtamit-

taus (Analog Devices 2015; Toshiba 2015), teholinjojen ja transienttien monitorointi sekä 

värähtelyanalyysi (Analog Devices 2017) 
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2. KATSAUS YLEISIMPIIN EROTUSTEKNIIKOIHIN 

2.1 Erotusmenetelmät 

Peter Waugh antaa yhteenvedossaan erotusvahvistintekniikoista kolme eri menetelmää 

signaalin kuljettamiselle erotusrajapinnan ylitse:  

A) Signaali moduloidaan ja siirretään rajapinnan yli muuntajan, kapasitiivisen kytkey-

tymisen tai optisen kytkennän avulla. 

B) Analoginen signaali siirretään sellaisenaan optisen kytkennän avulla. 

C) Analoginen signaali digitoidaan ja siirretään rajapinnan ylitse muuntajan tai optisen 

kytkennän avulla. 

(Waugh 1991) 

 

Vaikka analoginen signaali digitoitaisiin erotuspinnan ylitystä varten, tehdään usein lähtö-

puolella muunnos takaisin analogiseksi. Digitoitua signaalia ei kuitenkaan aina haluta 

muuntaa takaisin analogiseksi, ja myös digitaalisia vaihtoehtoja on kehitetty (Culurciello et 

al. 2007; Marcus et al. 2007). Niiden suoritusarvot eivät kuitenkaan ole suoraan vertailu-

kelpoisia analogisten erotusvahvistinten kanssa, eikä niitä käsitellä tarkemmin tässä kandi-

daatintyössä. 

 

2.1.1 Kapasitiivinen erotus 

 

Kapasitiivinen erotustapa perustuu kondensaattorin levyjen välille muodostuvaan sähkö-

kenttään. Toisistaan eristettyjen levyjen välillä ei varsinaisesti kulje sähkövirtaa, vaan nii-

den välille muodostuu elektronien uudelleenasettumisesta johtuva jännite-ero, jolloin säh-

kövirta kulkee vain kunkin johdinlevyn ja tähän yhdistetyn johtimen välillä. (Floyd 2007)   

 

Kapasitiivinen erotustapa on halpa ja yksinkertainen menetelmä verrattuna muihin vaihto-

ehtoihin, sillä yksinkertaisen kondensaattorin voi toteuttaa dielektrisen eristemateriaalin 

molemmin puolin asetettujen johdelevyjen avulla. Se kuitenkin vaatii tehonlähteen sekä 

tulo- että lähtöpuolelle, sillä teho ei kulje erotusrajapinnan ylitse (Tang et al. 2001). 

 

Esimerkki kapasitiivisella erotuksella toimivasta erotusvahvistimesta: 

 

Kuvassa 2.1 on esitetty Texas Instrumentsin ISO122 erotusvahvistimen toiminta. Operaa-

tiovahvistimella A1 toteutettu integraattori vertailee tulon Vin: aikaansaamaa virtaa ja te-

honlähteen 500 kHz:n taajuudella vaihdettavaa 200 uA:n virtaa. Kun komparaattorin raja-

arvo ylittyy, virta kytkeytyy sense amplifierin kautta eteenpäin kolmioaaltomuotoisena ero-

tussuojan kondensaattorilevyille. Resultantti aaltomuoto on pulssinleveysmoduloitua kant-

tiaaltoa. 

 

Erotussuojan toisella puolella pulssinleveysmoduloitu signaali demoduloidaan vastaamaan 

tulosignaalia käyttäen hyväksi toista integraattoria A2, sense amplifieria ja 200 µA:n te-

honlähdettä. Demodulaatiossa syntyvät jännitteen rippelit poistetaan näytteenotto- ja pito-

piireillä S/H. (Texas Instruments 2015) 
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Kuva 2.1  Kapasitiivisen erotuspiirin kaavio (Texas Instruments 2015) 

 

2.1.2 Induktiivinen erotus 

 

Muuntaja hyödyntää induktiivisen käämin ominaisuutta luoda sähkömagneettinen kenttä, 

kun sen läpi johdetaan virtaa. Virran muuttuessa ensiökäämissä myös kenttä muuttuu, ja 

toisiokäämissä syntyy Lenzin lain mukaisesti muutosta vastustava induktiojännite ja -virta. 

(Floyd 2007) 

 

Induktiivisesti erotetussa erotusvahvistimessa erotuspinnan molemmin puolin on muunta-

jan tapaan toinen toisestaan eristetty käämi, joiden välillä energia siirtyy induktion avulla. 

Muuntajapohjaiset erotusvahvistimet voivat siirtää sekä signaalin että energiaa erotusraja-

pinnan ylitse, toisin kuin kapasitanssiin tai optiseen erotukseen perustuvat erotusmuuntajat. 

Perinteisillä muuntajasydämeen perustuvilla muuntajilla ovat kuitenkin rajoittavana tekijä-

nä magneettisen materiaalin ominaisuudet suurilla taajuuksilla. (Tang et al. 2001) Tyypilli-

sen muuntajapohjaisen erotusvahvistimen kaistanleveys yltää korkeintaan 500 megahert-

siin asti (Pan et al. 2015). (Tang et al. 2001) 

 

Esimerkki muuntajaerotuksella toimivasta erotusvahvistimesta: 

 

Kuvan 2.2 AD215 on induktiivista erotusmenetelmää hyödyntävä, 120 kHz:n kaistanle-

veydellä toimiva erotusmuuntaja. Sisään tulevaa jännitesignaalia vahvistetaan operaatio-

vahvistimella, minkä jälkeen sillä amplitudimoduloidaan 430 kHz:n kantoaaltoa, joka siir-

retään muuntajan T1 ensiökäämille. Toisiokäämiin indusoitunut jännite demoduloidaan ja 

suodatetaan 150 kHz:n Bessel-alipäästösuotimella, jonka ulostulo vastaa alkuperäistä sig-

naalia. (Analog Devices 2017) 

 

Signaalin lisäksi myös tehon siirtämiseen käytetään tässä sovelluksessa muuntajaa. Muun-

tajan T2 ylitse siirretään piirin lähtöpuolen tehonlähteestä tehoa myös tulopuolen elektro-

niikan käyttöön. Tällä toteutustavalla erotusvahvistimessa ei tarvita kahta erillistä tehon-

lähdettä. (Analog Devices 2017) 
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Kuva 2.2  Muuntajapohjaisen erotuspiirin kaavio (Analog Devices 2017) 

2.1.3 Optinen erotus 

 

Optisessa erotuksessa tulon sähköinen signaali muunnetaan optiseksi signaaliksi valoa sä-

teilevän komponentin, kuten LEDin - ja takaisin sähköiseksi lähtöön valoherkän kom-

ponentin, kuten fototransistorin tai fotodiodin avulla, kuten kuvassa 2.3 (Cheng et al. 

2010). Tällaista erotuspiiriä kutsutaan optoerottimeksi tai optoeristimeksi. 

 

Optoerottimiin perustuvat erotusvahvistimet voivat saavuttaa jopa megahertsien luokkaa 

olevan kaistanleveyden mutta ovat suhteellisen kalliita. (Pan et al., 2015) Niissä on sama 

ongelma tehonvälityksen suhteen kuin kapasitiivisilla erotuksilla, nimittäin tarve kahdelle 

tehonlähteelle (Tang et al. 2001). Lisäksi niiden ongelmana on ollut heikko lineaarisuus 

(Lin et al. 2003). 

 

 
 

Kuva 2.3  Optisen erotuspiirin toimintaperiaate. (Cheng et al. 2010) 

 

Esimerkki optisella erotuksella toteutetusta erotusvahvistimesta: 

 

Vuoden 2015 julkaisussa Fusion Engineering and Design esiteltiin J-TEXT -

tokamakprojektiin tarkoitettu suuren kaistanleveyden optinen erotusvahvistin, jonka toi-

mintaa on esitelty kuvassa 2.4. Sen suunnitteluvaatimuksena oli vähintään 1 MHz:n kais-

tanleveys, mutta artikkelin kirjoittaneet tutkijat lupaavat jopa 2,7 MHz:n kaistanleveyttä 

hyvällä lineaarisuudella (Pan et al. 2015). 
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Sisään tuleva jännitesignaali muunnetaan virtasignaaliksi (voltage-to-current) 15 V tehon-

lähteen ja operaatiovahvistimen avulla. Virralla käytetään sähköisen signaalin fotoneiksi 

muuntavaa LED:iä, jonka puolestaan fotodiodi PD2 muuttaa takaisin sähköiseksi signaa-

liksi lähtöpuolella. Tulopuolella signaali käsitellään vielä takaisin jännitesignaaliksi (cur-

rent-to-voltage) sekä vahvistetaan. 

 

Tavallisesti käytettäessä LED:iä vaihtelevan suuruisella virralla ongelmaksi muodostuisi 

LED:in luminenssin huono lineaarisuus lämpötilojen kasvaessa, mutta tässä kytkennässä 

ongelma on korjattu käyttämällä toiselta fotodiodilta PD1 LED:iä ajavalle piirille lähtevää 

takaisinkytkentää. 

 

 

Kuva 2.4  Optinen erotusvahvistin (Pan et al. 2015) 

 

2.2 Modulaatiomenetelmät 

2.2.1 Pulssinleveysmodulaatio 

 

Pulssinleveysmodulaatiota, PWM, käytetään helpon säädettävyyden vuoksi yleisesti esi-

merkiksi sähkömoottoreiden nopeussäädössä ja tehoelektroniikassa (Sun 2012). Sitä käyte-

tään myös erotusvahvistimissa signaalin muuntamiseksi erotusrajapinnan ylittämiseen so-

pivalle suurelle taajuudelle. 

 

Pulssinleveysmodulaatio tuottaa kuvan 2.5 havainnollistamaa kanttiaaltoista signaalia, jon-

ka yksittäisten syklien pulssisuhdetta muokataan pidemmäksi tai lyhyemmäksi vertailemal-

la referenssisignaalia kantoaallon nouseviin, laskeviin tai molempiin reunoihin (Sun 2012). 

Tuotetun signaalin pulssisuhde kerrottuna maksimiarvolla antaa tulokseksi syklin aikaisen 

signaalin keskiarvon.  
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Kuva 2.5 Ylhäällä moduloiva referenssisignaali 𝑟(𝑡) ja kantoaalto 𝑐(𝑡). Alimpana tuotettu kanttiaalto 

𝑏pwm(𝑡). (Sun 2012) 

2.2.2 Sigma-delta-modulaatio 

 

Sigma-delta -modulaatiossa analoginen signaali muutetaan digitaaliseksi hyödyntäen ana-

logista suodatusta sekä kvantisointia takaisinkytketyssä silmukassa. Sen lähdössä näkyy 

kuvan 2.6 kaltainen, sarjamuotoinen bittijono. (Janssen & van Roermund) 

 

 

Kuva 2.6 Analoginen signaali ja siitä sigma-delta -modulaation avulla luotu bittijono, jossa suuria 

positiivisia arvoja kuvaa tihentynyt ykkösien määrä ja vastaavasti suuria negatiivisia arvoja 

tihentynyt nollien määrä lukusarjassa. (Texas Instruments 2018) 

 

 Yksinkertaisimmillaan sigma-delta-modulaattorin suodatin käyttää yhtä integraattoria en-

simmäisen kertaluvun silmukassa, mutta korkeamman kertaluvun rakenteilla saavutetaan 

parempi resoluutio. Tämä modulointitapa käyttää selvästi Nyquist-taajuuden ylittäviä näyt-

teenottoaikoja riittävän resoluution saavuttamiseksi. (Janssen & van Roermund 2011; Bo-

ser & Wooley 1988) 

2.2.3 Amplitudimodulaatio 

 

Amplitudimodulaatio on yksinkertainen ja helppo toteuttaa. Sitä käytetään myös erotus-

vahvistimissa, esimerkiksi AD215:ssä (Analog Devices 2017). Amplitudimodulaatiossa 

muutetaan suuritaajuisen kantoaallon amplitudia tulosignaalin amplitudin mukaan siten 

että tuloksena saatava signaali s(t) sisältää moduloivan signaalin m(t) informaation kanto-

aallon taajuudella yhtälön 2.1 

 

𝑠(𝑡) = 𝐴𝑐[1 + 𝑘𝑎𝑚(𝑡)]cos(2𝜋𝑓𝑐𝑡) (2.1) 

 

mukaisesti kuvassa 2.7 havainnollistetulla tavalla. Yhtälössä t on aika, 𝐴𝑐  kantoaallon 

amplitudi, 𝑘𝑎 amplitudiherkkyys ja 𝑓𝑐 kantoaallon taajuus. Demodulaatio voidaan toteuttaa 

helposti käyttämällä verhokäyränilmaisinta, johon kuuluu yksinkertaisimmillaan vain diodi 

ja sen kanssa rinnankytketty vastus ja kondensaattori. (Lee et al.  2007) 
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Kuva 2.7 Amplitudimoduloitu signaali. Suurempitaajuisen kantoaallon amplitudi vaihtelee alkuperäi-

sen signaalin amplitudin vaihdellessa. (Lee et al.  2007) 

2.3 Suorituskyvyn parametrit 

Walls & Wallsin mukaan erotusvahvistimia voidaan arvioida mm. niiden vaihekohinan, 

vaihemodulaation, taajuusvakauden (frequency stability), lämpötila-alueen, viiveen, impe-

danssisovituksen, elektro-mekaanisen rakenteen, ESD-suunnittelun ja eristyksen (front-to-

back ja channel-to-channel) avulla (Walls & Walls 2007). Monet näistä soveltuvat kuiten-

kin lähinnä itse suoritettuihin mittauksiin, sillä valmistajat eivät joko anna niistä keskenään 

vertailukelpoisia- tai mitään arvoja. 

 

Jotta suoritusarvojen välillä voidaan tehdä myös mallien välistä vertailua, on käytettävä 

arvoja, joita useampi eri valmistaja antaa datalehdissään. Tällaisia ovat esimerkiksi 

CMRR, kaistanleveys, käyttöjännite, eristysjännite ja epälineaarisuus. 

 

Parametreista tärkeimpiä selvennetään osioissa 2.2.1-2.2.5 

2.3.1 CMRR 

 

CMRR, common mode rejection ratio, on yleisesti käytetty parametri differentiaalivahvis-

tinten suorituskyvyn määrittämisessä (Pallas-Areny 1991; Zhou & Lin 2005). Se määritel-

lään differentiaalisen jännitesignaalin vahvistuksena 𝐴𝐷 suhteessa yhteismuotoisen jännite-

signaalin vahvistukseen 𝐴𝐶: 

𝐶𝑀𝑅𝑅 =
𝐴𝐷

𝐴𝐶
[dB]. (2.1) 

Ideaalisesti CMRR:n tulisi olla mahdollisimman suuri, jotta mitattavana oleva differentiaa-

limuotoinen jännite-ero erottuisi mahdollisesti huomattavasti suurempaa yhteismuotoista 

jännitettä vasten. (Karki 1998) 

 

Koska erotusvahvistimien CMRR on riippuvainen taajuudesta, valmistajat ilmoittavat 

yleensä CMRR:n tasavirralla mitattuna parametrina, joka tässä työssä taulukoidaan. Todel-

lisuudessa erotusvahvistimen CMRR-ominaisuus heikkenee taajuuden kasvaessa kuvassa 

2.8 ilmenevällä tavalla, ja yhteismuotoiset häiriölähteet, kuten 50 Hz:n verkkohurina, alka-

vat näkyä vahvemmin lähdössä. (Karki 1998; Zhou & Lin 2005) 
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Kuva 2.8  CMRR taajuuden funktiona. Suuremmille taajuuksille siirryttäessä ominaisuus heikkenee. 

(Analog Devices 2017) 

2.3.2 Kaistanleveys 

 

Kaistanleveys tai taajuuskaista kuvaa toiminnallista taajuusaluetta, jolla signaalin vahvistus 

on vähintään -3 dB. Erotusvahvistimissa kaista rajautuu 0 hertsistä eli tasavirrasta korke-

ampiin taajuuksiin, joilla mitattavaa muutosta ei enää kyetä seuraamaan riittävän nopeasti. 

Erotusvahvistimien kaistanleveys voi erotusmenetelmästä riippuen vaihdella kymmenistä 

kilohertseistä muutamiin megahertseihin. Kuvassa 2.9 on kolme eri signaalia, joilla on 

hieman poikkeavat kaistanleveydet. Kaikkien vahvistus on suurimmillaan 0 dB, mutta -3 

dB vahvistuksen raja ylittyy eri kohdissa, jolloin kaistanleveydet poikkeavat toisistaan. 

 

 
 

Kuva 2.9  Signaalien vahvistus taajuuden funktiona. Tämän erotusvahvistimen kaistanleveys on noin 

100 kHz. (Analog Devices, 2017) 

 

Teoriassa kaistan ylätaajuutta voi rajoittaa vahvistimen slew rate eli lähdön jännitteen 

muutosnopeus: kun lähtö ei kykene seuraamaan tuloa riittävän nopeasti, menetetään sig-
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naalitehoa (Karki 1998). Käytännössä vahvistimen kaistanleveyttä kuitenkin rajoittaa huo-

no lineaarisuus suurilla taajuuksilla. Slew ratea ei tarkastella erikseen tässä kandidaatin-

työssä. 

2.3.3 Epälineaarisuus 

 

Analogisissa järjestelmissä epälineaarisuus on tärkeä tarkkuutta kuvaava suure. Mitä 

enemmän epälineaarisuutta vahvistimessa on, sitä enemmän kuvan 2.10 lähtösignaalin 

vahvuutta suhteessa tuloon kuvaava käyrä poikkeaa suorasta viivasta. Ideaalista olisi siis 

mahdollisimman pieni lukema tässä kategoriassa, sillä mitä suurempi poikkeama on suo-

rasta viivasta, sitä suurempi on esimerkiksi mittausvirhe mittaussovelluksissa. (Kitchin & 

Counts 2004). 

 

Kuva 2.10  Epälineaarisuuden havainnekuva. Käyrän ero suoraan viivaan edustaa lähdössä nähtävän 

virheen suuruutta. (Kitchen & Counts 2004) 

 

Valmistajat antavat tyypillisesti arvot komponentin suurimmalle mahdolliselle epälineaari-

suudelle sekä tyypilliselle epälineaarisuudelle. Tässä työssä käytetään komponentin toi-

minnasta selkeämmän kuvan antavaa maksimiarvoa.  

2.3.4 Eristysjännite 

 

Eristysjännite on tässä yhteydessä suurin jatkuva-aikainen jännite, jonka erotusvahvistin 

pystyy luotettavasti eristämään. Valmistajat antavat yleisesti datalehdissään lukeman verk-

kojännitettä vastaavassa RMS-arvossa. Lisäksi mukana on usein myös hetkellisen tran-

sienttijännitteen maksimiarvo. Eristysjännitteen on suotavaa olla korkea, mutta kaikissa 

käyttötarkoituksissa ei ole tarvetta varautua yli 1000 V AC jännitteisiin. 

2.3.5 Erotuspinnan kapasitanssi 

 

Erotuspinnan kapasitanssi määrittää osaltaan, minkä suuruisia vuotovirtoja erotusvahvistin 

voi päästää lävitseen kapasitiivisen kytkeytymisen välityksellä, vaikka galvaaninen erotus 

toimisi normaalisti. Kapasitiivista reaktanssia kuvaa yhtälö 2.2 

𝑋𝐶 =
1

2𝜋𝑓𝐶
, (2.2) 
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missä f on taajuus ja C kapasitanssi. Yhtälön mukaan kapasitanssin kasvaessa reaktanssi ja 

samalla impedanssi vähenee, jolloin yhä pienempitaajuiset häiriöt pääsevät läpi. Siksi tä-

män suureen olisi hyvä olla mahdollisimman pieni. 

 

Erotusvahvistimien tulon ja lähdön välinen kapasitanssi on tavallisesti hyvin pieni, pikofa-

radien luokkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että vain hyvin korkeataajuiset häiriöt voivat päästä 

läpi. Mikäli esimerkiksi kapasitiivisesti kytkeytyvissä erotusvahvistimissa käytettäisiin 

suurempia kapasitanssin arvoja modulaation tarpeen välttämiseksi, niiden eristysominai-

suus kärsisi.  

2.4 Mallivertailu 

Vertailuun valittiin verkkokauppojen, kuten DigiKey, Farnell ja Mouser valikoimasta 

kaikkia kolmea erotusmenetelmää edustavia erotusvahvistimia, jotka olivat kandidaatin-

työn ajankohtana aktiivisia ja joiden tuotetiedot olivat paitsi saatavissa ja ajankohtaisia, 

myös keskenään mahdollisimman vertailukelpoisia. Valmistajia ei ollut paljon: suurin osa 

tuotevalikoimasta oli joko Analog Devicesin tai Texas Instrumentsin valmistamia. Mukaan 

valikoitui myös Toshiban ja Broadcomin erotusvahvistimia. 

2.4.1 Erotusmenetelmittäin taulukoidut suorituskyvyn parametrit 

 

Taulukko 2.1  Valmistajittain: TI taulukoituna (kapasitiivinen erotus) 

 
Tuote-

nimi 

Käyttö-

jännite 

(V) 

Hin

ta  

>10

00 

kpl 

($) 

CM

RR 

(typ

, 

dB) 

Eristys-

jännite 

(RMS, 

V) 

Eris-

tysjän-

nite, 

transi-

entti 

(huippu, 

V) 

Kai-

stan-

leveys 

(typ, 

kHz) 

Vuoto

virta 

240 

V/60  

Hz 

(maks,

µA 

RMS) 

Epäline-

aarisuus 

(maks, 

%) 

Toimintalä

mpötila (C) 

Ra-

japin-

nan. 

kapasi-

tanssi 

(pF) 

ISO12

4 

± 4,5  … 

± 18  

10,

02 

140 1500 2400 50 0,5 0,01 -25 … 85 2,0  

ISO12

2 

± 4,5 … 

± 18  

13,

33 

140 1500 2400 50 0,5 0,02 -25 … 85 2,0  

ISO12

1 

± 15  109

,70 

115 3500 5600 60 0,5 0,01 -55 … 125 2,0  

AMC1

200-Q1 

-0,5 … 6  2,6

0 

108 800 4250 100 - 0,075 -40 … 105 1,2  

AMC1

100 

-0,5 … 6  2,0

0 

108 800 4250 100 - 0,075 -40 … 105 1,2  

AMC1

200 

-0,5 … 6  2,2

0 

108 800 4250 100 - 0,075 -40 … 105 1,2  

AMC1

301-Q1 

-0,3 … 7  3,4

2 

92 1000 7000 210 - 0,03 -40 … 125 1,2  

AMC1

301 

-0,3 … 7  2,9

0 

92 1000 7000 210 - 0,03 -40 … 125 1,2  

AMC1

311B 

4,5… 

5,5  

3,1

9 

- 1500 7000 275 - 0,04 -40 … 125 1  

AMC1

311 

4,5… 

5,5  

2,6

5 

- 1500 7000 220 - 0,04 -40 … 125 1  
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ISO-tuotesarjassa on korkea CMRR. ISO124:ssä ja ISO122:ssa molemmissa CMRR on 

140 dB, kun taas ISO121:ssä se on 115 dB. AMC-mallien CMRR on alhaisempi, 108-92 

dB, mutta AMC131x-malleille sitä ei ole ilmoitettu.  

 

ISO-mallien kaistanleveys on varsin alhainen ja vaihteluvälillä 50-60 kHz, mutta AMC-

mallit kykenevät 100-275 kHz kaistanleveysksiin. Korkein ilmoitettu lukema on 

AMC1311B:n 275 kHz. 

 

Jännitteen eristyskyky on keskimäärin hieman pienempi muihin erotusmenetelmiin verrat-

tuna. Suurin arvo on ISO121:lla, joka pystyy eristämään 3500 V suuruisen jatkuva-

aikaisen vaihtojännitteen tai huippuarvoltaan 5600 V transientin jännitteen. 

 

Ilmoitettu epälineaarisuus on yleisesti hieman suurempaa kuin muiden valmistajien mal-

leissa. Se vaihtelee ISO121:n ja ISO124:n 0,01 %:sta AMC1311:n ja AMC1311B:n 0,04 

%:in. 

 

Hintoja vertailtiin yli tuhannen kappaleen tilauksen kappalehinnoissa. ISO121:n kappale-

hinta on vertailluista kapasitiivisista erotusvahvistimista suurin, 109,70 dollaria yli tuhan-

nen kappaleen tilauksissa. Myös ISO122:n ja ISO124:n kappalehinnat 13,33 $ ja 10,02 $ 

ovat korkeampia kuin AMC-sarjan mallien noin 2-3,5 $ vastaavat. 

 

Toimintalämpötiloissa AMC13xx-mallit seuraavat autoalan 1-luokitusta -45 … 125 cel-

siusastetta. ISO121 täyttää sotilasluokituksen lämpötila-alueen -55 … 125 celsiusta, 

ISO122 ja ISO124 kaupallisen luokituksen -25 - + 85 celsiusta ja loput AMC:t teollisella 

lämpötila-alueella -40 … 105 celsiusta. 

 
 

Taulukossa 1.2 on esitelty Analog Devices:in muuntajaerotettuja erotusvahvistimia. 
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Taulukko 2.2  Analog Devices taulukoituna (muuntajaerotus) 

 

Tuote-

nimi 

Käyttö-

jännite 

(V) 

Hin

t-a  

>10

00 

kpl 

($) 

CM

RR 

(typ

, 

dB) 

Eristys-

jännite 

(RMS, 

V) 

Eris-

tysjän-

nite, 

transi-

entti 

(huippu, 

V) 

Kai-

stan-

leveys 

(typ, 

kHz) 

Vuoto

virta 

240 

V/60  

Hz 

(maks,

µA 

RMS) 

Epäline-

aarisuus 

(maks, 

%) 

Toimintalä

mpötila (C) 

Ra-

japin-

nan. 

kapasi-

tanssi 

(pF) 

ADUM

4190 

3… 20  1,2

0 

72 5000 6000 400 - 1 -55 to 125 2,0  

ADUM

3190 

3… 20  1,0

4 

72 2500 4000 400 - 1 -40 to 125 2,2  

AD215 ± 15  48,

94 

105 1500 - 120 2,0 0,015 -40 to 85 4,5  

AD208 ± 8  82,

50 

100 1500 2000 4 2,0 0,015 -40 to 85 - 

AD203 + 15  105

,40 

106

? 

1500 2000 10 4,0 0,025 -55 to 125 4,5  

AD210 ± 15  52,

63 

120 2500 3500 20 2,0 0,012 -25 to 85 5,0  

AD204 ± 15  30,

34 

104 1500 2000 5 2,0 0,025 0 to 70 5,0  

AD202 ± 7,5  33,

73 

104 1500 2000 5 2,0 0,025 0 to 70 5,0  

 

 

Analog Devices:in malliston korkein CMRR-arvo 120 dB on AD210:llä ja muilla AD-

sarjan malleilla se vaihtelee välillä 100-106 dB. ADUM-sarjan kahdella mallilla CMRR on 

molemmilla 72 dB, mikä on merkittävästi huonompi lukema. 

 

AD-sarjan korkein kaistanleveyden lukema on AD215:n 120 kHz, muiden mallien kaistan-

leveys vaihtelee välillä 4-20 kHz, joka on vertailussa muihin erotusmenetelmiin nähden 

pieni arvo. ADUM-sarjan erotusvahvistimien 400 kHz:n kaistanleveys on kuitenkin kor-

kea. 

 

ADUM-sarjassa on Analog Devices:in tuotevalikoiman suurin jännitteen kestokyky. Ne 

erottuvat toisistaan siten, että ADUM4190 kestää jatkuva-aikaisen 5000 V:n vaihtojännit-

teen ja 6000 V:n transientin, kun ADUM3190 vastaavat lukemat ovat 2500 V ja 4000 V. 

AD-sarjan malleissa suurin jännitteen kesto on AD210:llä: 2500 V ja 3500 V. Muille mal-

leille luvataan erotus 1500 V jatkuva-aikaisille ja 2000 V transienteille jännitteille. 

 

Suurin mahdollinen epälineaarisuus vaihtelee AD-sarjassa välillä 0,012-0,025 %, eli se on 

tyypillinen arvo vertailussa muihin erotusmenetelmiin, mutta ADUM-sarjan ilmoitettu epä-

lineaarisuus 1 % on suurin koko vertailussa. 

 

Hintavertailussa AD-erotusvahvistimien sarja edustaa selvästi korkeampaa tasoa kuin 

ADUM-sarja. Kallein niistä, AD203, maksaa valmistajan mukaan 105,40 dollaria kappa-

leelta. Hinta on samaa suuruusluokkaa kuin muita erotusmenetelmiä tässä vertailussa edus-
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tavien komponenttien suurin hintataso. ADUM4190 (1,20 $) ja ADUM3190 (1,04 $) ovat 

vertailun halvimmat erotusvahvistimet. 

 

ADUM4190:lle ja AD203:lle annetaan sotilasluokituksen täyttävä -55 - +125 celsiusasteen 

lämpötila-alue. AD202:lla ja AD204:llä on pienin 0 - +70 celsiusasteen kaupallisen luoki-

tuksen mukainen lämpötila-alue ja muilla malleilla näiden väliin sijoittuvia teollisia luoki-

tuksia täyttäviä luokituksia. 

 
 

Taulukko 2.3  Toshiba, Broadcom (optinen erotus) 

 

Tuo-

te-

nimi 

Käyttö-

jännite 

(V) 

Hin

ta  

>10

00 

kpl 

($) 

CM

RR 

(typ

, 

dB) 

Eristys-

jännite 

(RMS, 

V) 

Eris-

tysjän-

nite, 

transi-

entti 

(huippu, 

kV) 

Kaistan-

leveys 

(typ, 

kHz) 

Vuoto

virta 

240 

V/60  

Hz 

(maks,

µA 

RMS) 

Epäline-

aarisuus 

(maks, 

%) 

Toimintalä

mpötila (C) 

Ra-

japin-

nan. 

kapasi-

tanssi 

(pF) 

TLP7

820 

4,5… 

5,5  

3,0

2 

80 5000 15 230 - 0,02 -40 … 105 1,0  

TLP7

920 

4,5… 

5,5  

3,9

7 

80 5000 15 230 - 0,02 -40 … 105 1,0  

ACP

L-

7900-

000E 

4,5 … 

5,5  

2,6

6 

76 5000 15 220 - 0,05 -40 … 105 0,5  

HCP

L-

7800 

4,5… 

5,5  

8,7

3 

76 3750 10 100 - 0,004 -40 … 100 1,2  

HCP

L-

7850 

4,5 … 

5,5  

117

,12 

69 1500 5 100 1,0 0,1 -55 … 125 2,7  

 

Taulukoiduissa optisissa erotusvahvistimissa CMRR:n vaihteluväli on 69-80 dB, eli tämän 

parametrin osalta suorituskyky on vertailluista erotusmenetelmistä huonointa.   

 

Optisten erotusvahvistinten kaistanleveys on odotetusti korkea: malleissa TLP7820 ja 

TLP7920 230 kHz ja HCPL7850:ssa 100 kHz, mutta se ei kuitenkaan ole yhtä korkea kuin 

tieteellisissä julkaisuissa esiintyvät, useiden megahertsien kaistanleveydet. Vertailussa 

esimerkiksi Analog Devices: in muuntajaerotetut ADUM-sarjan mallit yltävät lähes kak-

sinkertaiseen kaistanleveyteen. Syynä voi olla optiselle erotukselle tyypillinen huono line-

aarisuus kaistan yläpäässä. 

 

Kaikissa malleissa on hyvä jännitteen erotuskyky: esimerkiksi TLP7920:ssa 5000 V jatku-

va-aikaista vaihtojännitettä tai 15 kV transienttijännitettä. 

 

TLP-sarjan erotusvahvistimissa on vertailukelpoinen, 0,02 %:n suurin epälineaarisuus, 

mutta HCPL7850:lle ilmoitettu 0,1 %:n epälineaarisuus on selvästi heikompi kuin mihin 

muilla erotusmenetelmillä keskimäärin päästään. 
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HCPL7850 on malleista selvästi kallein, 117 dollarin yksikköhinnalla yli 1000 kappaleen 

tilauksissa. Muut mallit ovat alle 10 $ yksikköhinnoissa. Hintataso on halvimpien kompo-

nenttien luokassa hieman korkeampaa kuin muilla erotusmenetelmillä. Hinnat ovat Digi-

Key-verkkokaupan sivuilta ja voivat muuttua, joten ne ovat vain suuntaa antavia. 

 

HCPL7850:lle annetaan -55 - +125 celsiusasteen lämpötila-alueen sotilasluokitus, muissa 

malleissa on teollisuusluokitus -40 - +105. 

 

2.5 Keskinäinen vertailu 

 

Taulukoidut CMRR: n kaistanleveyden ja epälineaarisuuden arvot lajiteltiin ja piirrettiin 

Matlab-ohjelmalla pienimmästä suurimpaan. 

 

2.5.1 Vertailu: CMRR 

 

Kuvassa 2.11 esitetään kaikki vertaillut erotusvahvistimet CMRR: n suhteen lajiteltuina. 

Vertailussa kapasitiivisesti erotetut ISO122 ja ISO124 erottuivat selkeästi muista malleista 

140 dB:n ilmoitetuilla arvoillaan. Myös muut kapasitanssia hyödyntävät erotusvahvistimet 

ISO121, AMC1200, AMC1100 ja AMC1200-Q1 pois lukien AMC1301, sekä kaikki 

muuntajaerotetut AD-sarjan mallit pääsivät yli 100 dB:in. Yksikään vertailluista optisista 

erotusvahvistimista, ACPL- HCPL- ja TLP-sarjat, ei päässyt yli 80 dB: n CMRR:n. 

AMC1311:lle ja AMC1311B:lle ei löytynyt valmistajan datalehdestä CMRR:n arvoa. 

 

 

Kuva 2.11  Erotusvahvistinmallit lajiteltuna CMRR: n mukaan. 
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2.5.2 Vertailu: kaistanleveys 

 

Kaistanleveyden vertailussa, kuva 2.12, hieman yllättäen muuntajaerotetuilla 

ADUM3190:lla ja ADUM4190:lla ovat suurimmat kaistanleveydet (400 kHz). Myös osa 

kapasitiivisesti erotetuista AMC-sarjan erotusvahvistimista sekä optisesti erotetut ACPL-

7900-000E, TLP7820 ja TLP7920 ylsivät yli 200 kHz: n. Matalimpia, alle 100 kHz:n arvo-

ja ilmoitettiin muuntajaerotetuille AD-sarjan tuotteille AD215:a lukuun ottamatta sekä 

ISO-tuotteille. 

 

Kuva 2.12  Erotusvahvistinmallit lajiteltuna kaistanleveyden mukaan. 

 

 

2.5.3 Vertailu: epälineaarisuus 

 

Kuvassa 2.13 vertailtavat erotusvahvistimet on järjestelty epälineaarisuuden osalta parem-

muusjärjestykseen vasemmalta oikealle. Parhaita lukuja edustavat optisesti erotettu HCPL-

7800 (0,004 %), kapasitiivisesti erotettu ISO121 ja ISO124 (0,01 %) sekä muuntajaerotettu 

AD210 (0,012 %). Enimmäkseen kaikkien mallien epälineaarisuus pysyy tasan tai alle 0,1 

%:n, mutta ADUM-sarjan kahdelle erotusmuuntajalle ilmoitettu 1 %:n epälineaarisuus 

poikkeaa merkittävästi linjasta. 

 

ADUM-mallien voimakas epälineaarisuus on luultavasti seurausta niiden korkeasta kais-

tanleveydestä. Mitoittamalla komponentin kaistanleveys pienemmäksi voitaisiin saada pa-

rempi lineaarisuus, mutta näiden erotusvahvistimien käyttötarkoitukseen se on katsottu riit-

täväksi. 
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Kuva 2.13  Erotusvahvistinmallit lajiteltuna epälineaarisuuden mukaan  
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3. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kirjallisuusosiossa tunnistettiin kolme perusmenetelmää, joiden avulla käytännön sovel-

luksissa erotusvahvistimissa toteutetaan tulon ja lähdön välinen galvaaninen erotus. Tulon 

signaali voidaan viedä erotusrajapinnan yli joko muuntajan induktanssin avulla, konden-

saattorilevyjen välisen kapasitanssin avulla tai optisesti LED:ien ja valosensitiivisten kom-

ponenttien kuten fotodiodien tai fototransistorien avulla. Signaalin modulaatiomenetelminä 

käytetään yleisesti ainakin pulssinleveys-, sigma-delta- sekä amplitudimodulaatiota. 

 

Aihepiirin kirjallisuuden perusteella olisi voinut olettaa, että kaupallisissa erotusvahvisti-

missa optisesti erotetut tuotteet olisivat päässeet korkeampiin kaistanleveyksiin sillä fyysi-

set ominaisuudet eivät rajoita niiden toimintanopeutta samalla tavalla kuin induktanssiin tai 

kapasitanssiin perustuvissa sovelluksissa. Vertailuun valikoituneiden tuotteiden kohdalla 

näin ei kuitenkaan ollut, vaan myös optiset erotusvahvistimet jäivät muiden tapaan selvästi 

alle 500 kHz:n kaistanleveyksiin.  

 

Vaikkakin esimerkiksi Pan et al. erikoissovellukseen suunnittelema optinen erotusvahvistin 

pääsi 2,7 MHz:n kaistanleveyteen ei sarjatuotannon komponenteilta vielä voi odottaa vas-

taavia lukemia. On mahdollista, että niissä riittävään lineaarisuuteen yltäminen suuremmil-

la kaistanleveyksillä on toistaiseksi liian kallista. 

 

Hinnan osalta vertailussa ei löytynyt merkittäviä eroja valmistajien tai erilaisten erotusme-

netelmien välillä. Pienten yksikköhintojen malleissa, kuten kapasitiivisesti erotetuissa 

AMC-sarjan, muuntajaerotetuissa ADUM-sarjan ja TLP-sarjan tai ACPL-7900-000E—

mallin optisissa erotusvahvistimissa kaikissa on tarjolla hyvin samankaltaista suoritusky-

kyä.  
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