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1. JOHDANTO 

Hakkuriteholähde on tyypillinen sähkömagneettisen häiriön (EMI) lähde tehoelektroniikan sovelluksissa. 

Pulssinleveysmodulaatiota (PWM) käyttävät teholähteet tuottavat korkeataajuista, korkeajännitteistä ja 

jyrkkäreunaisia signaaleja. Nämä signaalit sisältävät korkeamman kertaluokan harmonisia komponentteja, 

jotka aiheuttavat häiriötä itse laitteeseen ja samassa sähköverkossa toimiviin laitteisiin. Häiriöltä 

suojautuminen ja häiriön tuottamisen estäminen ovat tärkeä osa sähkölaitteen suunnittelua. [5][8] 

Sähkömagneettinen häiriö voi siirtyä kahdella tavalla: johtumalla tai säteilemällä. Hakkurimuuttajat 

aiheuttavat johtumalla siirtyvää häiriötä sähköverkkoon, joka on yleensä muutamaa kertalukua suurempi 

kuin säteilynä siirtynyt häiriö vapaaseen tilaan. Säteilevältä häiriöltä voidaan suojautua koteloimalla 

sähkölaite metallikotelolla. Tehokkain tapa vähentää johtuvaa EMI-häiriötä on estää sen syntyminen 

sähkölaitteissa ennen varsinaisen EMI-suotimen, suojauksen tai muiden menetelmien hyödyntämistä. [10] 

Johtunut sähkömagneettinen häiriö voidaan luokitella yhteismuotoiseen (CM) ja eromuotoiseen (DM) 

häiriöön. Eromuotoinen häiriö esiintyy virtana tai jännitteenä sähköverkon linjojen välillä. Yhteismuotoinen 

häiriö esiintyy virtana tai jännitteenä sähköverkon ja maan välillä ja on tyypillisesti kytköksissä 

hajakapasitanssin kautta maahan. Molempia häiriötyyppejä esiintyy sekä tulo- ja lähtölinjoissa. 

Sähkölaitteiden luotettavan toiminnan varmistamiseksi häiriöt on suodatettava EMI-suotimella. [10] 

Teholinjoissa esiintyvä yhteismuotoinen häiriö suodatetaan tyypillisesti CM-suotimella, joka koostuu 

diskreeteistä komponenteista. Suotimissa käytetään usein korkeamman kertaluokan rakennetta kasvattamaan 

vaimennusta ja tekemään päästö- ja estokaistan väli jyrkemmäksi. Tyypillisen EMI-suotimen kytkentäkuva 

esitetään kuvassa 1.1. Suodin koostuu kahdesta magneettisesti kytköksissä olevasta kelasta ja Y-

kondensaattoreista CM-häiriön suodattamiseen, sekä X-kondensaattoreista DM-häiriön suodattamiseen. 

Kelojen kytkentä ja vaiheistus toteutetaan niin, että eromuotoisen virran synnyttämä vuo kumoutuu 

vastakkaisen käämin synnyttämän vuon vaikutuksesta. [5][8] 

 

Kuva 1.1 Korkeamman kertaluokan EMI-suotimen kytkentäkuva. 

  

C
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C
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Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa on kehitetty ja tutkittu kuvassa 1.2 esitettyä uudenlaista 

foliokäämittyä EMI-suodinta, joka toimii sekä CM- ja DM-suodattimena. Suodin koostuu kahdesta rungon 

ympärille käämitystä foliosta, joiden välillä on eriste. Suotimella on useita etuja diskreeteistä komponenteista 

koostuviin suotimiin nähden. Foliokäämit yhdistävät kelan ja kondensaattorin samaan yksikköön, mikä tekee 

rakenteesta yksinkertaisen ja luetettavan. Ylimääräisiä liitäntöjä ei tarvita korkeataajuisen häiriön 

suodattamiseksi. Suodin säilyttää induktanssin korkeilla taajuuksilla ja matalilla taajuuksilla induktanssia 

voidaan kasvattaa lisäämällä ferromagneettinen sydänmateriaali. [5][8] 

Folioiden hyödyntäminen suotimissa ei ole ideana uusi ja siitä on olemassa jo muutamia patentteja ja 

tutkimuksia. Kaikki nämä käyttävät kuitenkin magneettista sydäntä ja tyypillisesti vain toinen 

kondensaattoreista on integroitu suotimeen. Esitellyssä suotimessa on erona lisäksi Y-kondensaattori 

käämitys vähentämään käämityksen loiskapasitanssia. [5][8] 

 
Kuva 1.2 Foliokäämityn EMI-suotimen yksinkertaistettu 3D-kuva ja 2D-rakennekuva. Suodin koostuu rungon 

ympärille käämityistä folioista, joiden välillä on eriste. 

1.1 Työn tavoitteet 

Kandidaatin työn tavoitteena on määrittää foliokäämityn EMI-suotimen folioiden välinen kapasitanssi 

käyttäen seuraavia tutkimusmenetelmiä: 

 geometrisen mallin teoreettinen tulkinta käyttäen sähköstatiikan perusyhtälöitä 

 käytännön mittaukset 

 FEM-mallinnus 

Lähtökohtana on väitöskirjassa [6] esitetty menetelmä, jonka avulla EMI-suotimen folioiden välinen 

kapasitanssi voidaan laskea. Teoreettisen tarkastelun tuloksena johdettiin uusi yhtälö folioiden välisen 

kapasitanssin määrittämiseksi. FEM-mallinnuksen ja käytännön mittausten avulla voidaan osoittaa, että tässä 

työssä johdettu yhtälö toimii ja väitöskirjassa [6] esitetty yhtälö ei anna oikeaa tulosta folioiden väliselle 

kapasitanssille. 

folio

eriste

folio

eriste

runko 1
3 2

5

4

Foliokäämit
Eristeet

Y-kondensaattori käämi
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FEM-mallinnus simuloidaan COMSOL Multiphysics -ohjelmalla. Simulointiosuudessa käydään läpi 

suotimen matemaattisen mallin luominen, 2D-mallin muodostaminen, mallin verkottaminen ja 

simulointitulosten analysointi. Mallin ja verkon yksinkertaistamista pohditaan eri menetelmin. Lisäksi FEM-

ohjelmalla tarkastellaan suotimen sähköpotentiaalikenttiä, kun suotimen folioiden välille kytketään jännite. 

1.2 Työn rajaus 

Työssä keskitytään vain suotimen folioiden väliseen kapasitanssiin sähköstaattisessa tilassa, eikä huomioida 

foliokäämitysten muodostamaa induktanssia tai keskinäisinduktanssia. Lisäksi kuvassa 1.2 esitetty Y-

kondensaattorikäämitys jätetään huomioimatta. Kapasitanssin määrittäminen johdetaan käyttäen hyväksi 

sähköstatiikan perusyhtälöitä ja foliot oletetaan täydellisiksi johteiksi. 

Käytännön suotimia rakennetaan kolme kappaletta, koska suotimet ovat vaikeita tehdä käsityönä ja yhden 

suotimen valmistaminen on yksin hankalaa. 

Työssä esitetyt suotimen geometriset mallit ovat yksi tapa kuvata suotimen rakennetta ja folioiden 

muodostamaa pinta-alaa. FEM-mallinnuksessa suodin mallinnetaan Arkhimedeen spiraalina, koska se on 

helppo kuvata ja spiraalin kaarenpituutta ei ole monimutkaista laskea. 

Simulointi suoritetaan vain kaksiulotteisena, koska 3D-mallin verkottaminen ja simulointi eivät olleet 

mahdollista toteuttaa käytössä olleella tietokoneella. FEM-mallinnus tehdään vain DC-tilassa sähköstatiikan 

ehtojen mukaisesti ja foliot oletetaan täydellisiksi johteiksi. 
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2. KIRJALLISUUDEN MENETELMÄ KAPASITANSSIN MÄÄRITTÄMISEKSI 

Väitöskirjassa [6] ja artikkeleissa [5] ja [8] esitetään menetelmä suotimen folioiden välisen kapasitanssin 

määrittämiseksi. Menetelmä perustuu suotimen yksinkertaistamiseen, jossa folioiden välinen pinta-ala 

voidaan laskea sisäkkäisten lieriöiden pinta-alojen summana kuvassa 2.1a ja 2.1b esitetyllä tavalla. 

Kuvassa 2.1a esitetään suotimen spiraalimainen rakenne, jossa seuraava kierros kiertyy edellisen folion 

päälle suotimen aloituskohdassa. Spiraalimainen rakenne voidaan ajatella koostuvan sisäkkäisistä ympyröistä 

kuvan 2.1b mukaisesti. Kuvan 2.1a kaarenpituus on lähellä kuvan 2.1b ympyröiden kehien summaa, kun 

seuraavan ja edellisen kierroksen väli Δ  on pieni. Kokonaispinta-ala  saadaan summaamalla kaikki 

sisäkkäisten lieriöiden kehänpituudet ja kertomalla tulos suotimen korkeudella. 

 
Kuva 2.1 a) Suotimen yksinkertaistettu spiraalimainen rakenne. b) Spiraalimaisen rakenteen yksinkertaistaminen 

sisäkkäisillä ympyröillä. 

Suotimen kapasitanssi folioiden välillä voidaan ajatella koostuvan levykondensaattorin kapasitanssista 

V
ins
	, (2.1)  

missä  on suhteellinen permittiivisyys,  tyhjön permittiivisyys ja ins folioiden välisen eristeen paksuus. 

[5][6]  

Yhtälön (2.1) pinta-ala  lasketaan 

2 mid 	, (2.2) 

missä  on kierrosluku,  suotimen korkeus ja mid säde, joka on kaikkien sisäkkäisten ympyröiden säteiden 

keskiarvo. [5][6] 

rin rin

∆r ∆r

a) b)
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Ympyröiden säteet saadaan yhtälöllä 

in 1 2 foil 2 ins 4 air 	, 1 , (2.3) 

missä  on :nes kierros. 

Kierrosluku  määritetään 

out in

2 foil 2 ins 4 air
	, (2.4) 

missä out ja in ovat suotimen ulko- ja sisäsäteet. [6] 

Väitöskirjassa [6] esiteltyjen yhtälöiden (2.1) ja (2.2) tarkastelu osoittaa, että suotimen folioiden välisen 

kapasitanssin määrittäminen ei pidä paikkaansa. Väitöskirjassa ei selvitetä, miksi suotimen kapasitanssi 

voidaan ajatella levykondensaattorin kapasitanssina, eikä siinä huomioida folioiden molemmille puolille 

muodostuvaa kapasitanssia.  

Väitöskirjassa ei myöskään huomioida folioiden välillä olevaa ilmarakoa tai muita mahdollisia 

materiaalipintoja, kuten folion ja teipin toisella puolella olevaa liimapintaa. Yhtälöissä (2.3) ja (2.4) esiintyvä 

ilmarako air  otetaan huomioon vain folion pituuden laskemisessa ja se jätetään huomioimatta folioiden 

välisenä eristeenä. Kaikki eristemateriaalit on otettava huomioon, koska ne vaikuttavat folioiden väliseen 

kapasitanssiin. 
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3. KAPASITANSSIN MÄÄRITTÄMINEN GEOMETRISEN MALLIN AVULLA 

3.1 Suotimen geometrian kuvaaminen lieriömallilla 

Ajatellaan suotimen yhden kierroksen koostuvan sisäkkäisistä lieriöistä kuvassa 3.1 esitetyllä tavalla, johon 

on piirretty kahden folion muodostama lieriökondensaattori. Lieriöillä on korkeus  ja ne voidaan ajatella 

pitkänä johteena. Kirjallisuudessa [7] ja [12] esitetään yhtälö lieriökondensaattorin kapasitanssille 

2
ln a b⁄

	, (3.1) 

missä a ja b ovat lieriöiden ulko- ja sisäpintojen säteet kuvan 3.1 mukaisesti. 

 
Kuva 3.1 Yksinkertaistettu kuva suotimen yhdestä kierroksesta, jossa foliot voidaan ajatella muodostavan 

lieriökondensaattorin. 

Lieriöiden pintojen väliselle etäisyydelle voidaan kirjoittaa Δ a b. Yhtälön (3.1) nimittäjä saadaan 

tällöin muotoon:  

ln a

b
ln b Δ

b
ln 1

Δ

b
 (3.2) 

Määrittämällä Δ b⁄  voidaan yhtälö (3.2) kirjoittaa Maclaurinin sarjana [1] 

ln 1
1

2 3 4
⋯ 1 1 . (3.3) 

Sarjan jälkimmäiset termit suppenevat hyvin nopeasti, koska Δ ≪ b . Pienillä :n arvoilla Maclaurinin 

sarja ln 1  ja yhtälö (3.2) voidaan kirjoittaa muotoon 

Ra
E

Rb
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ln a

b

Δ

b
	. (3.4) 

Sijoittamalla yhtälö (3.4) kapasitanssin yhtälöön (3.1), saadaan kapasitanssille likiarvo 

2 b

Δ Δ
	, (3.5) 

missä 2 b . [7] 

Yhtälö (3.5) esittää levykondensaattorin kapasitanssin yhtälöä ja tämä osoittaa, että suotimen kapasitanssi 

voidaan ajatella levykondensaattorin kapasitanssina olettaen, että folioiden välinen etäisyys Δ ≪ b. Pinta-

ala  on sisemmän lieriön ulkopinnan muodostama pinta-ala, jonka säde on b. Jos folioiden välinen eriste 

on muu kuin tyhjö, täytyy yhtälö (3.5) kertoa eristemateriaalin suhteellisella permittiivisyydellä . 

3.2 Suotimen sähköstaattinen tarkastelu 

Tarkastellaan suotimen sähköstaattista käyttäytymistä olettamalla foliot täydellisiksi johteiksi. Tällöin 

häviöitä ei synny foliossa ja potentiaali on sama joka kohdassa foliota. Kuvassa 3.2 esitetään suotimen 

yksinkertaistettu 2D-malli, jonka kierrosluku on kolme. Folioiden välille muodostuu sähkökenttä main, kun 

suotimen folioihin kytketään vastakkaismerkkiset varaukset. Kuvaa 3.2 tarkastelemalla huomataan, että 

edellisen ja seuraavan kierroksen folioiden välille muodostuu myös sähkökenttä turn , jonka suunta on 

päinvastainen sähkökentän main suuntanuoliin nähden. 

Kuvasta 3.2 nähdään, että folioiden välinen sähkökenttä main  muodostuu kolmen kierroksen verran. 

Kierrosten välinen sähkökenttä turn jää puuttumaan ensimmäiseltä kierrokselta, jolloin sitä muodostuu yksi 

kierros vähemmän kuin folioiden välistä sähkökenttää main. Sähkökenttää ei myöskään muodostu suotimen 

sisä- ja ulkopinnoille. 

Kuvan 3.2 perusteella voidaan todeta, että kapasitanssia muodostuu folioiden välille kohtiin, jossa vaikuttaa 

sähkökenttä. Kapasitanssi voidaan luokitella sähkökentän suunnan mukaan folioiden väliseksi 

kapasitanssiksi main ja kierrosten väliseksi kapasitanssiksi turn . Sähkökentän mukaisesti kapasitanssia 

muodostuu molemmille puolille folioita pois lukien suotimen sisä- ja ulkopinnat. 
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Kuva 3.2 Suotimen yksinkertaistettu kuva, jossa on kolme kierrosta. Foliot on varattu vastakkaismerkkisillä 

varauksilla. Nuolet osoittavat folioiden välille muodostuvaa sähkökentän suuntaa. 

Kuvassa 3.3a esitetään sektorikuva suotimesta, jossa näkyy kaksi foliokierrosta ja niiden välillä vaikuttavat 

kapasitanssit main ja turn. Positiiviset foliot voidaan yhdistää, koska foliot oletetaan täydellisiksi johteiksi 

ja potentiaali on sama joka kohdassa johdetta. Sama asia voidaan todeta negatiivisesti varautuneelle foliolle, 

ja nämä foliot voidaan yhdistää. Suotimelle voidaan piirtää kuvan 3.3b mukainen yksinkertaistettu 

kytkentäkuva, jonka mukaan kokonaiskapasitanssi muodostuu kahdesta rinnakkain kytketystä 

kondensaattorista. Kondensaattoreiden main ja turn kapasitanssit ovat erisuuret, koska kapasitanssia turn ei 

muodostu ensimmäisellä käämintäkierroksella. 

 

Kuva 3.3 a) Sektorikuva suotimen folioista, joiden välillä ilmenee folioiden välinen kapasitanssi main ja kierrosten 
välinen kapasitanssi turn . b) Suotimen kapasitanssit voidaan ajatella kahden kondensaattorin 
rinnankytkentänä. 

 

+Q

−Q

Eturn
Emain

+ +− −
n=1 n=2

Cturn CmainCmain

Cmain

Cturn

+Q

+Q

a) b)

−Q
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Kuvan 3.3b rinnakkain kytkettyjen kondensaattoreiden kokonaiskapasitanssi on kapasitanssien summa  

p main turn . (3.6) 

Koska kierrosten välinen kapasitanssi turn ei muodostu ensimmäisellä kierroksella, voidaan kapasitanssin 

turn pinta-alalle turn kirjoittaa 

turn 	, (3.7) 

missä  on ensimmäisen kierroksen pinta-ala ja se määritetään 

2 in 	, (3.8) 

 missä in on ensimmäisen kierroksen säde. 

Huomioimalla rinnankytkentä folioiden välillä voidaan yhtälöiden (3.5), (3.6), (3.7) ja (3.8) avulla johtaa 

yhtälö suotimen kokonaiskapasitanssille 

filt 	
2 1, (3.9) 

missä 2 mid  ja 2 in  ja  levyjen välisen eristeen paksuus. Yhtälöstä (3.9) voidaan todeta, 

että suotimen kokonaiskapasitanssi on aina pienempi kuin kaksinkertaisen levykondensaattorin kapasitanssi. 

3.3 Folioiden väliset materiaalikerrokset 

Suodinta käämittäessä syntyy folioiden ja eristeteippien liitoskohtiin ilmarako. Folion ja eristeteipin toisella 

puolella voidaan mahdollisesti käyttää myös liimapintaa, joka on käämittäessä osa kondensaattorin eristettä. 

Kaikki eristekerrokset on otettava huomioon, koska eristeillä on omat suhteelliset permittiivisyydet ja ne 

vaikuttavat folioiden väliseen kapasitanssiin. 

Kuvassa 3.4 esitetään suotimen folioiden välinen poikkileikkauskuva, jossa näkyy levyjen väliset 

materiaalikerrokset ja niiden paksuudet ja suhteelliset permittiivisyydet. Paksuudet adh,i ja adh,f kuvaavat 

eristeteipin ja folion liimapintaa. Yhtälöä (3.9) tulisi muokata vielä niin, että materiaalien suhteelliset 

permittiivisyydet otetaan huomioon. 
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Kuva 3.4 Suotimen folioiden välinen poikkileikkauskuva, jossa kuvataan folioiden välillä olevat mahdolliset 
materiaalikerrokset. 

Varataan kuvan 3.4 kondensaattori varauksella , jolloin levyjen välille muodostuu jännite af. Levyjen 

välinen jännite koostuu materiaalien rajapintajännitteistä 

af ab bc cd de ef	. (3.10) 

Koska jokaisen jännitteen välillä on eriste, voidaan kuvan 3.4 kondensaattori ajatella koostuvan viidestä 

sarjaan kytketystä kondensaattorista. [7] 

Sarjakytkennän kokonaiskapasitanssi määritellään [12] 

1

s

1
	. (3.11) 

Yhdistämällä yhtälöt (3.5) ja (3.11) ja huomioimalla, että jokaisen sarjaan kytketyn kondensaattorin pinta-ala 

on yhtä suuri, saadaan 

1

filt 	
	

1
. (3.12) 

Sijoittamalla kuvassa 3.4 esitetyt parametrit saadaan yhtälö (3.12) muotoon 

1

filt

1 air

air

adh,i

adh

diel

diel

air

air

adh,f

adh
1 2 air

air

adh,f adh,i

adh

diel

diel
	, 

(3.13) 

mistä filt ratkaisemalla saadaan 

filt
2 air

air

adh,f adh,i

adh

diel

diel
. (3.14) 

dair
dadh,i
ddiel
dair
dadh,f

a

b

c

d

e

f

εair
εadh,i
εdiel
εair
εadh,f

+Q
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Huomioimalla yhtälön (3.9) kokonaispinta-ala tot 2 , saadaan yhtälö (3.14) lopulliseen muotoon 

filt 2
2 air

air

adh,f adh,i

adh

diel

diel
, (3.15) 

missä 2 mid  ja 2 in . Paksuudet adh,f ja adh,i on määritettävä nollaksi, jos valmistettavassa 

suotimessa ei ole liimapintoja. Yhtälöllä (3.15) voidaan laskea kapasitanssi suotimelle, jonka kierrosluku 

menee tasan. 

Suotimen muiden mittojen lisäksi ilmarako on tärkeä parametri ja se vaikuttaa kapasitanssin arvoon 

merkittävästi. Yksi menetelmä ilmaraon määrittämiseksi on olettaa se tasaisesti jakautuneeksi folioiden ja 

eristeteippien välille. Ilmarako voidaan määrittää ratkaisemalla air yhtälöstä (2.4). 

air
out in

4
foil

2
ins

2
	. (3.16) 

Ilmaraon maksimivirhe saadaan kokonaisdifferentiaalilla 

|Δ air|
air |Δ | air |Δ | air

foil
|Δ foil|

air

ins
|Δ ins| out in 	

1
4

|Δ |
4

|Δ |
1
2
|Δ foil|

1
2
|Δ ins| . 

(3.17) 

Ilmaraon maksimivirhe on kääntäen verrannollinen kierroslukuun eli kasvattamalla kierroslukua voidaan 

ilmarako määrittää yhä tarkemmin. 

3.4 Suotimen geometrian kuvaaminen spiraalimallilla 

Suotimen rakennetta voidaan approksimoida kuvassa 3.5 esitetyllä Arkhimedeen spiraalilla. Spiraalimallista 

on hyötyä simuloinnissa, koska spiraali on yhtenäinen koko matkalta. Malli ei ole kuitenkaan eksakti, koska 

reaalimallin kierrokset ovat lähes ympyrän muotoisia ja kiertyminen seuraavalle kierrokselle tapahtuu 

porrasmaisesti folion alkupään kohdalla. Poikkeavuuksista johtuen spiraalimallin kaarenpituus ei vastaa 

reaalimallin folion pituutta, vaikka kierrosluku on sama. Ongelma voidaan ratkaista määrittämällä spiraalin 

kaarenpituus yhtä suureksi reaalimallin kanssa. 
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Kuva 3.5 Suotimen geometrian kuvaaminen Arkhimedeen spiraalilla. 

Arkhimedeen spiraali voidaan kuvata napakoordinaatiston yhtälöllä 

	, (3.18) 

missä muuttuja  muuttaa spiraalin haarojen välimatkaa ja  määrittää spiraalin aloituskohdan x-akselilla. 

[13] 

Napakoordinaattiyhtälö voidaan esittää parametrimuodossa merkitsemällä 2⁄ , in ja 2  

in cos 2 	

	 in sin 2
, 0 1 (3.19) 

missä  on spiraalin kierrosten välinen etäisyys, in spiraalin sisäsäde,  kierrosluku ja  parametri kuvan 3.5 

mukaisesti. [1] 

Suotimen pituus voidaan laskea polaarisen käyrän kaarenpituuden  avulla. [1] 

′  (3.20) 

Kirjoitetaan parametrinen yhtälö (3.19) uudelleen merkitsemällä 2 . 

2 in cos 	

	
2 in sin

, 0 2  (3.21) 

Yhtälö (3.21) voidaan esittää polaarikoordinaattimuodossa yhtälöillä [1] 

rin w

1 2 3
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cos 	

	 sin
	

	. 
(3.22) 

Yhdistämällä yhtälöt (3.21) ja (3.22) saadaan viivaintegraali (3.20) muotoon 

2 in 2
 

(3.23) 

Muokataan yhtälöä (3.23) muotoon 

1
4

	 4 in 4 in

, in , in

1
2

	. 

(3.24)  

Yhtälön (3.24) integraalille voidaan kirjoittaa seuraava ratkaisukaava. [9] 

	

2
4

4
8

1

√
ln 2 2 	 

(3.25) 

Sijoittamalla yhtälöön (3.25) yhtälön (3.24) parametrit , , ,  saadaan integraalille ratkaisu 

2 in

4
4 in 4 in

1
4

ln 2 4 in 4 in 4 in

in

2
4 in

1
4

ln 4 in 4 in 	 .

 (3.26) 

Yhtälöä (3.26) ei voida ratkaista algebrallisesti kulman  suhteen, jolloin ratkaisun löytämiseksi on 

käytettävä numeerisia menetelmiä. [13] 
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4. SUOTIMEN KAPASITANSSIN MÄÄRITTÄMINEN KOKEELLISESTI 

Suotimen folioiden välisen kapasitanssin yhtälö (3.15) vahvistetaan kokeellisesti rakentamalla halkaisijaltaan 

erilaisia suotimia ja mittaamalla näiden kapasitanssit. Kaikkien suotimien foliopituudet pidetään vakiona. 

Lisäksi rakennetaan samalla foliopituudella levykondensaattori, jonka kapasitanssia verrataan suotimien 

kapasitansseihin. 

Suotimen foliomateriaalina käytetään 3M 1194-kupariteippiä. Teipin toisella puolella on sähköä eristävä 

liimapinta. Eristemateriaalina käytetään 3M 1350-1 polyesterifilmiteippiä, jonka toisella puolella on sähköä 

eristävä liimapinta. Taulukossa 4.1 esitetään suotimen kupari- ja eristeteippien mitat. [14][15] 

Taulukko 4.1 Suotimessa käytettävien teippien ominaisuudet. 

Materiaali kupari polyesterifilmi 

Liimapinta akryyli akryyli 

Materiaalin paksuus (μm) 35,6 25,4 

Liimapinnan paksuus (μm) 30,5 38,1 

Teipin kokonaispaksuus (μm) 66,1 63,5 

Teipin leveys (mm) 19,1 25,0 

 

Eristekerros muodostuu kolmesta materiaalista: eristeteipin polyesterifilmistä, molempien teippien akryyli-

liimapinnasta ja teippien välille muodostuvasta ilmaraosta kuvan 4.1 mukaisesti, missä foil  on folion 

paksuus c  folion johteen paksuus, adh,f  folion liimapinnan paksuus, ins  eristeteipin paksuus, adh,i 

eristeteipin liimapinnan paksuus, diel  eristeteipin eristeen paksuus ja air  ilmaraon paksuus. Ilmarakoja 

muodostuu jokaisen liimapinnan välille eli yhteensä neljä kappaletta kierrosta kohden. Kaikki eristekerrokset 

on otettava huomioon, koska ne vaikuttavat suotimen folioiden väliseen kapasitanssiin. 

 

Kuva 4.1 Suotimen yhden kierroksen rakennekuva. 

  

Folio

Eriste

Liimapinta

dadh,fdfoil

dins

dadh,i

d ddiel

dair
dc
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Teippien kokonaispaksuudet määritetään yhtälöillä 

foil c adh,f	

ins diel adh,i	. 
(4.1) 

Kuvaa 4.1 tarkastelemalla voidaan kupariliuskojen väliselle eristeen paksuudelle  kirjoittaa 

diel adh,f adh,i 2 air	. (4.2)

Kokeellisille suotimille lasketaan kapasitanssit muokkaamalla yhtälöä (3.15) niin, että ylijäävän folion pituus 

otetaan huomioon. Ylijäävän folion pinta-ala täytyy kertoa kahdella, koska se muodostaa sekä folioiden ja 

kierrosten välistä kapasitanssia. Kapasitanssin lopulliseksi yhtälöksi suotimelle, jonka kierrosluku ei mene 

tasan saadaan 

filt,r 	 2 r 1
2 air

air

adh,f adh,i

adh

diel

diel
, (4.3)  

missä r 2 r  on ylijäävän folion pinta-ala. 

4.1 Mittausjärjestelyt 

Mittaukset tehtiin kolmelle halkaisijaltaan erilaiselle suotimelle käämimällä foliota ja eristeteippiä rungon 

ympärille. Lisäksi tehtiin levykondensaattori teippaamalla foliota ja eristeteippiä suoralle levylle. Kaikkien 

suotimien folioiden pituudet pidettiin vakiona, jolloin suotimien väliset muuttuvat parametrit ovat halkaisija 

ja kierrosluku.   

Suotimien kapasitanssi mitattiin MetaHit29S-yleismittarilla ja HP4194A impedanssianaysaattorila, jossa 

lisänä  16047D test fixture. Levykondensaattorin kapasitanssiksi yleismittarilla saatiin 2,5 nF. Rungon ja 

suotimen halkaisijat mitattiin työntömitalla. Suotimen ulkohalkaisija out  täytyy mitata kohdalta, jossa 

kierrosluku on . Ylijäävä folion pituus mitataan taipuvalla mitalla mittaamalla viimeisen kierroksen yli 

menevä folion pituus suotimen alkupään kohdalta. 

Taulukossa 4.2 esitetään tehtyjen suotimien dimensiot, jossa out  on suotimen ulkokehän pituus,  r  

viimeisen kierroksen ylijäävän folion pituus. Taulukosta huomataan, että kapasitanssin arvot vaihtelevat eri 

suotimien kesken, vaikka folioiden pituudet ovat samat. Kapasitanssi kasvaa halkaisijan pienetessä. Ilmiö 

voidaan selittää yhtälöllä (3.9), jossa pinta-alasta vähennetään ensimmäisen kierroksen pinta-ala. 

Suuremmalla halkaisijalla ensimmäisen kierroksen pinta-ala on suurempi ja tästä seuraa kapasitanssin 

pieneneminen. 
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5. FEM-MALLIN LUOMINEN JA SIMULOINTI 

Suotimia simuloidaan COMSOL Multiphysics-ohjelmalla, joka perustuu FEM-mallinnukseen. Mallit 

luodaan vastaamaan kokeellisia suotimia, joiden dimensiot esitetään taulukossa 4.2. Simuloituja tuloksia 

verrataan kokeellisiin ja teoreettisiin tuloksiin. 

FEM-menetelmä perustuu ratkaisun approksimointiin jokaisen elementin sisällä käyttäen perusfunktioita, 

jotka voivat olla vakioita, lineaarisia tai korkeampaa kertaluokkaa. Monimutkainen ongelma jaetaan pieniin 

elementteihin, jotka voidaan kuvata ja ratkaista yksinkertaisemmin. Ennen ongelman ratkaisua täytyy 

ongelma kuvata mallilla, joka voi olla nolla-, yksi- tai moniulotteinen. Kaksi- ja kolmiulotteisen mallin 

tapauksessa mallille luodaan verkko, joka tarkoittaa mallin jakamista pieniin elementteihin. Rakennetta 

kuvaava malli tulisi tehdä mahdollisimman yksinkertaisesti. Monimutkainen malli sisältää enemmän 

ratkaistavia elementtejä, josta seuraa laskentatehon ja ratkaisuun kuluvan ajan kasvu. [3] 

Sähkömagneettisten ilmiöiden tutkiminen onnistuu COMSOLin AC/DC-moduulilla, jolla voidaan tutkia 

kondensaattorin, kelan, moottoreiden ja mikrosensoreiden ominaisuuksia. Moduulilla voidaan käsitellä 

staattisia, kvasistaattisia, transientteja ja aikaharmonisia tiloja. Ohjelman fysiikkaliittymät kattavat seuraavat 

sähkömagneettisten kenttien simuloinnit: [3] 

 sähköstatiikka 

 sähkövirrat johtuvassa kappaleessa 

 magnetostatiikka 

 pientaajuinen sähkömagnetismi  

Kondensaattorin käyttäytyminen simuloidaan tyypillisesti jatkuvan tilan elektrostatiikan reunaehdoilla tai 

taajuustasolla sinimuotoisesti aikamuuttuvan reunaehtojen mukaisesti. Täysin transientissa tilassa 

kondensaattorin purkautuminen voidaan simuloida olettaen induktiiviset vaikutukset merkityksettömiksi. 

Tämä määrittely on monimutkaista ja vaatii oletuksia ja mallin yksinkertaistamista. [2][4] 

Usein on riittävää mallintaa ongelma kaksiulotteisena, koska se vastaa jo hyvin todellista ongelmaa ja 2D-

malli on helpompi muokata ja ratkaista nopeammin kuin 3D-malli. 2D-mallista on yksinkertaista siirtyä 3D-

malliin, jos geometria on symmetrinen kolmannen akselin suunnassa. Suotimen tapauksessa 3D-mallin 

luominen onnistuu pursuttamalla 2D-malli kolmannen akselin suunnassa folion leveyden verran. [4] 

5.1 2D-mallin luominen 

COMSOL Multiphysics -ohjelma sisältää matemaattisia työkaluja 2D- ja 3D-mallin luomiseksi. 

Vaihtoehtoisesti mallin voi myös tehdä ensin CAD-suunnitteluohjelmalla ja tuoda malli sen jälkeen 

COMSOL ohjelmaan. [3] 
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Suotimen yksinkertaisen rakenteen takia malli voidaan luoda käyttäen COMSOLin valmiita 

mallinnustyökaluja. Mallinnuksessa käytetään kuvassa 5.1 esitettyä rakennetta. Foliot ja eristeet mallinnetaan 

omana suljettuna pintana. Kuparin ja eristeen välinen liimapinta mallinnetaan neliönä, joka ulottuu koko 

suotimen geometrian ulkopuolelle. Liuskojen väliset etäisyydet  ja  määritetään taulukon 4.1 liimapintojen 

ja ilmaraon paksuuksien mukaan. 

 
Kuva 5.1 Mallinnuksessa käytettävä neljä liuskainen rakenne. Liimapinta mallinnetaan suotimen ulkopuolelle 

ulottuvalla neliöllä. Etäisyydet  ja  määräävät liimapinnan ja ilmaraon paksuuden. 

Suotimen koko geometria kannattaa parametrisoida, jotta suodinta suunniteltaessa tarvitsee tietää vain 

sisähalkaisija, kierrosluku, korkeus, sekä ilmaraon, folion- ja eristeteipin paksuudet. Kaikki loput mitat 

voidaan laskea edellisten parametrien avulla. 

Suotimen foliot ja eristeteipit mallinnetaan yhtälön (3.19) parametrisillä käyrillä. Käyrät muodostetaan 

noudattamalla kuvan 5.1 rakennetta. Folion ja eristeteippien kuvaamiseen tarvitaan kaksi parametristä käyrää 

ja kaksi suoraa, jotta saadaan muodostettua suljettu pinta. 

Ennen verkon luomista täytyy neliömäinen eriste erottaa suljetuista pinnoista, koska niiden geometriat 

menevät päällekkäin. Jäljelle jäävä geometria on folioiden välillä, sekä suotimen sisä- ja ulkopuolella. 

Suotimen valmis geometria esitetään kuvassa 5.2. Selvyyden vuoksi kuvan suotimen sisähalkaisija on 

määritetty samaan suuruusluokkaan suotimen paksuuden kanssa. Foliot esitetään kuvassa oranssina ja 

eristeteippi sinisenä. Harmaa neliö kuvaa folioiden ja eristeteippien välistä liimapintaa. 

Kuvan 5.2 neljä liuskainen malli ei kuvaa täysin kuvan 3.4 rakennetta, koska mallissa ei oteta huomioon 

folion ja eristeteipin välille muodostuvaa ilmarakoa. Ilmaraon mallintaminen nostaisi mallin suljettujen 

pintojen lukumäärää neljällä, joka kasvattaisi verkkoelementtien määrää moninkertaisesti. Ilmaraon 

mallintaminen suljettuna pintana ohitetaan, koska simulointi ei ole mahdollista käytössä olleella 

tietokoneella. Simulointimalli luodaan lisäämällä ilmaraon paksuus parametreihin  ja  kuvan 5.1 

mukaisesti. 

Folio

Eriste

Liimapinta

a

a

b

b
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Kuva 5.2 Suotimen neljä liuskainen simulointimalli. Ilmarako huomioidaan vain lisäämällä sen paksuus folioiden ja 

eristeteippien välille. 

5.2 Verkon luominen mallille 

Ennen varsinaista ongelman ratkaisua täytyy mallille luoda verkko, jolla tarkoitetaan mallin diskretointia 

pieniin verkkoelementteihin. Verkon luominen ei ole suoraviivaista, vaan siinä täytyy huomioida mm. 

kappaleen muoto, verkon elementtien määrä ja käytettävissä oleva laskentateho. 2D-verkon kehitin 

diskretisoi alueet kolmio- tai nelisivuisiksi elementeiksi. Jos reunat ovat pyöreitä, nämä elementit kuvataan 

approksimoimalla alkuperäistä geometriaa. [3] 

Hyvin yksityiskohtaisen verkon luominen vie laskentatehoa ja laskenta-aikaa ongelman ratkaisemiseksi. 

Kappaleen vaihteleva geometria, kuten suurten ja pienten muotojen läheisyys tuo haasteita verkon luomiseen. 

Suotimen tapauksessa folioiden- ja eristeteippien, sekä ilmaraon muodostamat hyvin ohuet rajapinnat 

suhteessa suotimen muihin mittoihin tuottavat ongelmia. Tässä tapauksessa verkko tulisi luoda asteittain 

suurimmasta geometriasta pienimpään kuvassa 5.3 esitetyllä tavalla. Kuvan alueet 1-3 verkotetaan eri 

tiheysasetuksella alueen koon mukaan. [3] 

LiimapintaFolio

Eristeteippi
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Kuva 5.6 Gaussin lain soveltaminen suotimen yhdelle kierrokselle, jonka mukaan sähkökenttä suotimen sisällä on 

nolla. 

Kuvasta 5.5 huomataan myös hajakentät liuskojen alku- ja loppupäissä, joissa potentiaalikenttä ei mene 

suoraviivaisesti levyltä toiselle vaan kaareutuu liuskojen päissä. Hajakenttä on merkittävä levyjen etäisyyden 

ollessa samaa suuruusluokkaa kondensaattorin muiden mittasuhteiden kanssa. Suotimen tapauksessa 

eristekerros on hyvin ohut, joka on murto-osa eristeen leveyteen tai pituuteen verrattuna. Tässä tapauksessa 

hajakenttä ei ole merkittävä, joten se voidaan jättää simuloinnissa huomioimatta. [12] 

Ohjelma laskee suotimen kokonaiskapasitanssin yhtälön (5.1) mukaisesti. Koska kapasitanssi lasketaan 

kaksiulotteiselle pinnalle, täytyy tulos kertoa suotimen korkeudella eli kuparifolion leveydellä. 

Simulointimalliin laskettiin kulma  numeerisesti yhtälön (3.23) avulla varioimalla :aa niin, että pituus  

saadaan 500 mm:ksi. Kaikissa simulointimalleissa käytettiin halkaisijaltaan pienimmän suotimen ilmaraon 

paksuutta, joka määritettiin yhtälöllä (3.16). Simulointimalli noudattaa kuvan 5.1 rakennetta, eikä ilmarakoa 

mallinnettu suljettuna pintana. Ilmaraon paksuus huomioidaan ja se lisätään liimapinnan paksuuteen, jotta 

folioiden välinen etäisyys vastaa mahdollisimman paljon kokeellisia suotimia. 

Gaussin pinta

E =	0
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6. TULOKSET 

Taulukossa 6.1 listataan kokeellisten, simuloitujen ja teoreettisten kapasitanssien tulokset. filt  lasketaan 

yhtälöllä (4.3) ja V väitöskirjan [6] yhtälöillä (2.1) ja (2.2) huomioimalla ylijäävä folion pinta. Vertaamalla 

teoreettisia kapasitansseja V  kokeellisiin arvoihin nähden, voidaan todeta että väitöskirjan menetelmä ei 

anna oikeaa tulosta. Teoreettisista arvoista filt nähdään, että työssä johdettu yhtälö (3.15) pitää paikkaansa ja 

antaa kapasitanssin arvon lähelle kokeellisia arvoja. 

Suotimen 2 teoreettisessa arvossa filt  on eniten poikkeamaa kokeelliseen arvoon nähden. Ero johtuu 

ilmeisesti virheestä sisähalkaisijan määrittämisessä, koska vain laskettu arvo poikkeaa. Simuloidun mallin 

folion pituus määritetään vastaamaan reaalimallin pituutta, kun taas teoreettisesti lasketun folion pituuteen 

vaikuttaa suotimen halkaisija. Suotimen runko on voinut mitattaessa olla muodoltaan ellipsi tai runko 

poikkeaa muuten ympyrän muodosta. 

Levykondensaattorin kokeellisesta, teoreettisesta ja simuloidusta tuloksista nähdään, että kapasitanssit ovat 

lähes kaksinkertaiset suotimeen 1 verrattuna. Yhtälön (3.9) mukaisesti suotimen 1 pinta-ala ≫ , mistä 

seuraa, että pinta-ala on lähes kaksinkertainen levykondensaattorin pinta-alaan nähden. Suotimen 1 foliot 

muodostavat kapasitanssia molemmin puolin lähes koko matkaltaan, mutta levykondensaattorissa 

kapasitanssia muodostuu vain toiselle puolelle folioita. 

Kaikkien suotimien teoreettiset ja simuloidut kapasitanssit poikkeavat mitatuista arvoista. Erot johtuvat 

todennäköisesti virheestä ilmaraon määrittämisessä. Yhtälön (3.17) mukaan alhainen kierrosmäärä lisää 

virhettä ilmaraon määrittämiseen. Ilmarako on määritetty liian paksuksi, koska teoreettiset ja simuloidut 

arvot ovat kokeellisia arvoja pienempiä. 

Levykondensaattorin simuloitu kapasitanssi on suurempi kuin kokeellisesti määritetty. Ero kapasitanssissa, 

johtuu simulointimallille määritetystä todellista suuremmasta ilmaraosta, koska käsin tehtäessä kuparifoliota 

ja eristeteippiä ei ole mahdollista liimata yhtä tiukalle kuin ympyrän muotoiselle rungolle. 

Taulukko 6.1 Kokeellisten, simuloitujen ja teoreettisesti laskettujen suodinten ja levykondensaattorin kapasitanssit. 

Kappale in (mm) exp (nF) FEM (nF) filt (nF) V (nF) 

suodin 1 18 5,0 4,9 4,6 3,0 

suodin 2 37 4,8 4,6 3,8 2,8 

suodin 3 84 3,7 3,8 3,3 1,8 

levy  2,5 2,8 2,3 2,8 
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Koska simulointimallin tulokset vastaavat kokeellisia tuloksia, voidaan sitä käyttää kapasitanssin 

käyttäytymisen tutkimiseen varioimalla suotimen eri parametreja. Kuvaan 6.1 on piirretty simuloituja 

kapasitanssin arvoja varioimalla kierroslukua ja pitämällä liuskan pituus vakiona. Suotimen sisäsäde in 

ratkaistaan numeerisesti yhtälöstä (3.20) varioimalla sädettä, kunnes pituudeksi saadaan 500 mm. 

Kuvasta 6.1 nähdään, että kierrosten lisääminen kasvattaa kapasitanssia ja riippuvuus ei ole lineaarinen. 

Kierrosluvun kasvaessa kapasitanssi kasvaa, koska kierrosten välinen kapasitanssi turn  kasvaa. Kuvasta 

huomataan myös, että kapasitanssi lähestyy raja-arvoa, joka on levykondensaattorin kaksinkertainen 

kapasitanssi. Raja-arvo lieriömallin kapasitanssille suotimen sisähalkaisijan lähestyessä nollaa voidaan 

määrittää yhtälöllä (3.9): 

lim
in→

	
2 1 lim

in→
	
4 mid 2 rin

4 mid 2 	 	, 
(5.3) 

missä 2 mid . Yhtälön (5.3) mukaan suotimen folioiden välinen kapasitanssi on pienempi kuin 

kaksinkertaisen levykondensaattorin kapasitanssi. 

 

Kuva 6.1 Kapasitanssi kierrosluvun funktiona. Kuparifolion pituus pidetään vakiona. Kapasitanssin arvo lähestyy 
levykondensaattorin kaksinkertaista kapasitanssia. 
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Työssä johdettiin yhtälö (3.15) kapasitanssin muodostumiselle foliokäämityksessä. Yhtälö ottaa huomioon 

folion välisen ilmaraon ja muut mahdolliset materiaalipinnat, kuten folion ja eristeteipin liimapinnat. Yhtälön 

paikkaansa pitävyys todistettiin kokeellisilla mittauksilla ja FEM-mallinnuksella. 

Johdettu yhtälö antaa paremman estimaatin kapasitanssille, kuin väitöskirjassa [6] esitetyt yhtälöt. 

Väitöskirjassa esitetyissä yhtälöissä ei oteta huomioon kapasitanssia, joka muodostuu käämikierrosten välille. 

Yhtälöt eivät myöskään ota huomioon folioiden välissä olevaa ilmarakoa tai folio- ja eristeteippien 

mahdollista liimapintaa. Kaikki eristemateriaalit on otettava huomioon, koska ne vaikuttavat kapasitanssiin 

merkittävästi. 

Simulointituloksista voidaan todeta, että FEM-malli toimii ja antaa suotimen kapasitanssin arvon lähelle 

vastaavia kokeellisia arvoja. Erot simuloitujen ja kokeellisten suotimien kapasitansseissa voi johtua virheestä 

ilmaraon ja suotimen halkaisijan määrittämisessä, virheistä suodinta käämittäessä ja kirjallisuudessa 

esitetyistä suhteellisista permittiivisyyksistä, jotka voivat olla erilaiset kokeellisilla suotimilla. 

Vakiopituudella kierrosluku vaikuttaa kapasitanssin arvoon ja riippuvuus ei ole lineaarinen. Suuremmalla 

kierrosluvulla saadaan suurempi kapasitanssi ja vastaavasti pienemmät suotimen dimensiot. Kapasitanssi 

muuttuu suotimen dimensioiden muuttuessa, koska suotimen sisä- ja ulkopinnat eivät muodosta 

kapasitanssia. 

Kapasitanssin arvoon vaikuttaa merkittävästi folioiden ja eristeteippien välinen ilmarako. Ilmarakoa ei voida 

ajatella tasaisesti jakautuneeksi. Todellisuudessa ilmarako muodostuu liuskojen välille ilmakuplina, joiden 

koko vaihtelee hyvin satunnaisesti. Yksi tapa ilmaraon määrittämiseksi on käämiä folio ja eristeteippiä 

rungon ympärille ja laskea ilmarako folioiden ja teippien paksuuksien, sekä kierrosluvun perusteella. 

Ilmaraon määrittämisen virhe pienenee kierrosmäärän kasvaessa. 

Teippien ohuen geometrian takia suotimen mallinnus luo haasteita ja mallia on yksinkertaistettava 

laskentatehon ja -ajan parantamiseksi. Tässä työssä esitettyä simulointimallia voisi yksinkertaistaa vielä niin, 

että foliot, eristeteipit ja ilmaraot mallinnetaan vain matemaattisena käyränä, jolle määritetään paksuus ja 

permittiivisyys. Tällä menetelmällä rakenne saadaan yksinkertaisemmaksi ja verkon elementtien määrä 

pienemmäksi. 

Kokeellisia mittauksia tarvitaan enemmän yhtälön toimivuuden varmistamiseksi ja suotimet tulisi käämiä 

koneellisesti virheiden minimoimiseksi. Käytännön suotimet tulisi käämiä niin, että tulo- ja lähtöliittimet 

menevät päällekkäin. Teoreettisia arvoja laskettaessa ei tarvitse laskea ylijäämän pinta-alaa ja arvoja voidaan 

suoraan verrata kokeellisiin mittauksiin. 
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