
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO  

LUT School of Energy Systems  

Sähkötekniikan koulutusohjelma 

 
 
 

    
 
   
   

 

 

 

 

 

 

 

Diplomityö 

Juha Toikka 

 

PIIRILEVYN SUUNNITTELU SUURELLE VIRRALLE DC/DC-

MUUNTIMEEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työn tarkastajat: Professori Pertti Silventoinen 

 DI Tero Järveläinen 



TIIVISTELMÄ 

 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

LUT School of Energy Systems  

Sähkötekniikan koulutusohjelma 

 
 
 

    
 
   
   

 

Juha Toikka 

Piirilevyn suunnittelu suurelle virralle DC/DC-muuntimeen 

Diplomityö 

2015 

36 sivua, 16 kuvaa, 5 taulukkoa 

Tarkastajat:   Professori Pertti Silventoinen 

   DI Tero Järveläinen 

 

Hakusanat: DC/DC-muunnin, suuren virran piirilevy, piirilevysuunnittelu, virranahto 

 

Ajoneuvoissa, kuten busseissa, käytetään yleensä 24 VDC järjestelmiä ja tämä ei muutu 

myöskään sähköajoneuvojen kohdalla. Sähköajoneuvoissakin tarvitaan siis 24 VDC 

matalajänniteakustoja valoille, pyyhkijöille ja muille matalan jännitteen järjestelmille. 

Lisäksi sähköajoneuvoissa on esimerkiksi ilmastointi ja paineilmankompressori, jotka 

tarvitsevat taajuusmuuttajan pyörittämään niitä. 

Tässä työssä suunnitellaan suuren virran piilevy DC/DC-muuntimeen, joka on osa 

ajoneuvokäyttöön suunnitellun invertterin ja DC/DC-muuntimen yhdistelmälaitetta. 

Työn pääpaino on piirilevyn suunnittelussa, mutta työssä kerrotaan lyhyesti koko 

laitteen kytkentä ja käyttötarkoitus. Työssä kerrotaan myös tehopiirilevylle tulevien 

komponenttien valinta, mitoitus ja jäähdytys. Käydään läpi suuren virran 

piirilevysuunnittelun mitoitusperiaatteet ja mitä seikkoja siinä erityisesti tulee ottaa 

huomioon. Lisäksi käsitellään piirilevyn liityntöjä ja virtakiskojen lämpenemää 

virranahtautumisen takia. 

Suunniteltua piirilevyä mitataan ja sen toimintaa kokeillaan prototyyppilaitteessa. 

Protoyyppilaitteella havaitaan virtakiskojen lämpenevän liikaa ja huomataan ongelma 

kytkenssä. Kytkentää korjattiin ja toimintaa analysoitiin uudestaan, jonka jälkeen 

havaittiin piirilevyn lämpenemän tippuneen 20 °C. Lopputuloksena piirilevyn 

lämpenemä, korjatulla kytkennällä, on suunnitellun mukainen. Lopussa esitetään 

piirilevyn korvaamista moduuliratkaisulla laitteen parantamiseksi sarjatuotantoon. 
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Vehicles such as busses usually use 24 VDC systems and this is the same for electric 

vechicles. This means that even electric vehicles need 24 VDC batteries for lights, 

whipers and for other low voltage systems. Also electric vehicles usually have for 

example air conditioning and air compressor and these equipment need inverter to drive 

them.  

This thesis descripes the design of a high current PCB for DC/DC-converter. The 

DC/DC-converter is part of a multiconverter that combines the DC/DC-converter and 

inverter in same enclosure. Main focus in the thesis is on the designing of a high current 

PCB but the whole circuit and use for the device is descriped shortly. The thesis 

descripes the selection, dimensioning and cooling of the components placed on the high 

current PCB. The dimensioning princibles of high current PCB is descriped and what 

matters are especially important when designing high current PCB. The thesis also 

analyses the connection methods to the PCB and skin effect on the busbars.  

Designed PCB is measured and tested in prototype device. Prototype testing shows the 

busbars heating too much and a problem with the circuit on the high current board is 

noticed. The circuit is fixed and the PCB is tested and analyzed again. The temperature 

rise of the PCB is noticed to be 20 °C lower with the fixed circuit. As an end result it is 

stated that the PCB is working as designed. In the summary it is suggested that in the 

future the PCB could be replaced with power module to improve the device for series 

production. 
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1 JOHDANTO 

1.1. Työn tausta 

Kokonaan sähkökäyttöiset ja hybridityökoneet, bussit ja laivat yleistyvät 

polttoainehintojen ja päästövaatimusten kasvaessa. Näihin sovelluksiin sopivaa 

tehoelektroniikkaa on kuitenkin markkinoilla rajallisesti. Tyypillisesti hybridi ja 

sähkökäyttöisissä sovelluksissa on korkeajänniteakusto tai superkondensaattori, jonka 

jännite on luokkaa 200 - 1000 VDC. Monet apulaitteet kuitenkin on suunniteltu 

toimimaan tyypillisellä 12 VDC, 24 VDC tai 48 VDC jännitteellä. Näitä apulaitteita 

ovat esimerkiksi ajovalot, pyyhkijänmoottori, sisäilmanpuhaltimen moottori jne. 

Sähkökäyttöisissä kulkuneuvoissa ei ole kuitenkaan keinoa ladata apulaitteiden akkuja 

perinteisin menetelmin, koska laturi ja polttomoottori puuttuvat, ja lataus on yleensä 

toteutettu niillä. 

Visedo Oy on tehnyt apulaitekäytöille tarkoitetun tehoelektroniikan, joka on suunniteltu 

erityisesti edellä mainituille vaativille käyttökohteille työkoneisiin, ajoneuvoihin ja 

laivoihin. Apulaitekäyttöön suunniteltu tehoelektroniikkayksikkö sisältää 

yksinkertaistetusti taajuusmuuttajan ja DC/DC-muuntimen. Laitteella voidaan ajaa 

kolmivaiheista kestomagneettitahtikonetta tai induktiokonetta sekä ladata 

matalajänniteapulaitteiden akkuja 24 VDC tai 48 VDC järjestelmässä. Tämän 

apulaitekäytön lohkokaavio on esitetty kuvassa 1.1. 

 

Kuva 1.1 Apulaitekäyttöön tarkoitetun tehoelektroniikan lohkokaavio 

Taajuusmuuttaja DC/DC-muunnin

Jarrukatkoja
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DC/DC-muunnin koostuu buck/boost –hakkurista, kahdesta kokosillasta ja muuntajasta. 

DC/DC-muunnin muuntaa suuremman 200 - 750 VDC välipiirijännitteen apulaitteilla 

yleisesti käytetyksi 24 VDC jännitteeksi tai 48 VDC jännitteeksi. Muunnos onnistuu 

tarvittaessa myös toiseen suuntaan eli 24 VDC tai 48 VDC jännite voidaan muuntaa 

noin 500 VDC jännitteeksi. 

Taajuusmuuttaja on 50 kW tehoinen kolmivaiheinen taajuusmuuttaja, joka on 

ensisijaisesti suunniteltu ajamaan kestomagneettitahtikoneita, mutta säätöalgoritmi 

induktiokoneiden ajamiseen on myös olemassa. Taajuusmuuttajalla voidaan ohjata 

esimerkiksi sähköisen ohjaustehostimen moottoria tai ilmastoinnin kompressorin 

moottoria. 

Laite sisältää myös jarruhakkurin, jolla voidaan rajoittaa välipiirinjännitettä esimerkiksi 

jarrutettaessa sähkömoottorilla energiaa välipiiriin ja ajamalla ylimääräinen teho 

jarruvastukseen.  Akkujen lataus onnistuu 5 kW teholla, mikä tarkoittaa 24 VDC 

järjestelmässä 200 A virtaa ja 48 VDC järjestelmässä 100 A virtaa. 

1.2. Työn tavoitteet ja rajaukset 

Tämä työ keskittyy apulaitekäytön matalajänniteosien suunnitteluun ja toteutukseen. 

Työssä käydään läpi matalajännitekomponenttien valintaperusteet ja mitoitus. Pääpaino 

työssä on matalajännitepuolen piirilevyn suunnittelussa. Piirilevynsuunnittelussa 

käydään läpi mitoitusperiaatteita, sähköisiä ominaisuuksia, tuotantokustannuksia ja 

piirilevyyn liittyviä mekaanisia ongelmia ja niiden ratkaisuja. 

Työn tavoite on matalajänniteosien suunnittelu annettujen alkuvaatimusten mukaisesti 

taloudelliset ja tuotannolliset seikat huomioiden. Piirilevyn on siis oltava 

valmistettavissa suuremmissakin määrissä valmistuskustannukset huomioiden. Lisäksi 

piirilevy on suunniteltava täyttämään kaikki sähköiset ja termiset vaatimukset. 

Komponentit on valittava niin, että ne mahdollistavat halutun toiminnan. 

Piirilevylle asetettiin taulukossa 1.1 esitetyt sähköiset suunnitteluvaatimukset. 

Taulukko 1.1 Piirilevyn sähköiset suunnitteluvaatimukset 

Versio 24 VDC 48 VDC 

Lähtöjännite 20–30 VDC 35–60 VDC 

Lähtövirta 200 A 100 A 

Piirilevyn tehohäviö < 30 W < 30 W 
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Taulukossa 1.1 nähdyistä suunnitteluvaatimuksista valitaan suunnitteluun 24 VDC 

järjestelmän arvot, koska lähtövirta on tällöin isompi. 

1.3. Työn rakenne 

Kappaleessa 2 käydään läpi taustatietoja työhön liittyvästä elektroniikasta ja 

kytkennöistä. Kappaleessa käsitellään itse laitteen taustoja ja suunniteltua monilähtöistä 

tehomuunninta lyhyesti. Lisäksi kerrotaan perus tietoja H-sillan ja muuntajan 

toiminnasta ja piirilevyistä. Kolmannessa kappaleessa kerrotaan kytkennästä ja 

tehopiirilevylle tulevien komponenttien valinnasta ja niiden jäähdytyksestä. 

Neljännessä kappaleessa käsitellään itse työn pääaihetta eli tehopiirilevyn mitoitusta. 

Kappaleessa kerrotaan mitä piirilevyn mitoituksessa ja suunnittelussa tulee ottaa 

huomioon. Lisäksi käydään läpi mitä ongelmia suunnittelussa kohdattiin ja miten ne 

ratkaistiin. Kappaleessa käydään lyhyesti myös suuren virran piirilevyn taloudellisia 

puolia ja millaisilla ratkaisuilla tässä toteutuksessa päästiin halvempaan lopputulokseen. 

Tässä kappaleessa esitellään myös lopullisen piirilevyn toteutus ja ratkaisut. Lisäksi 

kappaleessa käsitellään lyhyesti myös piirilevyn liitäntöjä ja virtakiskojen häviöitä. 

Sekä lopuksi esitetään lyhyesti myös itse piirilevyn jäähdytyssuunnitelma. 

Viidennessä kappaleessa esitellään ensin suunniteltu piirilevy, piirilevylle tehdyt 

resistanssimittaukset ja päätelmät piirilevystä resistanssin perusteella. Lisäksi 

kappaleessa esitellään piirilevy kasattuna prototyyppilaiteeseen ja prototyypistä saadut 

tulokset. Tässä kappaleessa käsitellään myös kytkennässä havaittu ongelma, ongelman 

ratkaisu ja ongelman vaikutus piirilevyn lämpötilaan. 

Lopuksi viimeisessä kappaleessa on työn yhteenveto, jossa kerrotaan lopputuloksesta ja 

analysoidaan parannusmahdollisuuksia. Parannusmahdollisuutena ehdotetaan piirilevyn 

korvaamista moduulirakenteella ja virtakiskojen virranahtautumisen huomioimista jo 

suunnittelussa. 
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2 TAUSTATIETOJA 

2.1. Laitteen kehittämisen syyt 

Alun perin laite suunniteltiin pientuulivoimalakäyttöön ilmajäähdytteisenä 48 VDC 

versiona. Samalla kuitenkin huomattiin, että markkinoilla on vähän tällaisia laitteita 

ajoneuvokäyttöön. Sähkö- ja hybridiajoneuvojen, kuten bussien, määrä kuitenkin 

lisääntyy jatkuvasti. Näissä ajoneuvoissa olevat ohjausyksiköt, ajovalot, pyyhkijät ja 

muut pienlaiteet toimivat pääsääntöisesti 24 VDC jännitteellä. Kaikissa ajoneuvoissa on 

yleensä myös esimerkiksi paineilmakompressori jarruille ja yleisesti myös 

ilmastointilaite. Jokainen sähköbussi siis tarvitsee taajuusmuuttajan ajamaan 

apulaitekäyttöjä ja DC/DC-muuntimen lataamaan pienjänniteakkuja. 

Markkinoilta löytyy joitakin ajoneuvokäyttöön tarkoitettuja erillisiä taajuusmuuttajia ja 

erillisiä DC/DC-muuntimia. Tässä tuotteessa taajuusmuuttaja ja DC/DC-muunnin 

rakennettiin kuitenkin samaan koteloon, jotta laitteesta saadaan kustannustehokkaampi 

sekä molemmat laitteet saadaan kompaktiin ja helposti sijoitettavaan koteloon. Kaksi 

erillistä laitetta olisi ollut kalliimpi ja isompi ratkaisu ja sellaisia on jo markkinoilla. 

Tällaisia yhdistelmälaitteita on markkinoilla edelleen vain muutamia. 

2.2. Monilähtöinen tehomuunnin 

DC/DC-muunnin on yleisesti sähkötekniikassa käytetty muunnin, jolla muunnetaan 

jännitteen ja virran suuruutta. Taajuusmuuttaja on muunnin, jolla muunnetaan 

vaihtojännitteen taajuutta ja amplitudia ja ajetaan näin moottoria eri nopeuksilla ja 

momenteilla. Kuva 2.1 on esitetty DC/DC-muuntimen ja taajuusmuuttajan 

yhdistelmälaite, jonka DC/DC-muuntimen matalajänniteosuuteen tässä työssä 

keskitytään. DC/DC-muuntimia on erilaisia, mutta yhdistelmälaiteen DC/DC-

muuntimeksi valittiin kuvan 2.1 mukainen kytkentä. DC/DC-muuntimen valinnasta ja 

valintaperusteista on kerrottu tarkemmin Antti Summasen diplomityössä, joka käsittelee 

tämän monilähtöisen tehomuuntimen korkeajännitepuolen suunnittelua ja mitoitusta [1]. 

[2] 
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Kuva 2.1 Koko laitteen yksinkertaistettu kytkentäkaavio 

Kuvassa 2.1 nähdään kolmivaihetaajuusmuuttaja, jarrukatkoja, buck/boost-hakkuri ja 

erotettu H-sillalla toteutettu DC/DC-muunnin. Jarrukatkojan tehtävä on rajoittaa 

välipiirin jännitettä tarvittaessa esimerkiksi, jos taajuusmuuttaja lähtöön kytketyllä 

moottorilla jarrutetaan välipiiriin energiaa eikä energiaa käytetä muuhun käyttöön, 

esimerkiksi ladata akkuja. Tällöin välipiirin jännite pyrkii nousemaan, jolloin 

jarrukatkojalla välipiirin jännite voidaan rajoittaa haluttuun arvoon ja ajaa ylimääräinen 

teho vastukseen. 

Buck/boost-hakkuri on tehomuunnin, jolla voidaan ajaa tehoa molempiin suuntiin 

kuitenkin niin, että toiselle puolelle hakkuria jännitettä nostetaan (boost) ja toiselle 

puolelle jännitettä lasketaan (buck). [2] 

Erotettu H-sillalla toteutettu DC/DC-muunnin koostuu kahdesta H-sillasta ja 

muuntajasta. Muuntaja saa aikaan sähköisen erotuksen, koska muuntajan toisio ja ensiö 

C1

L1

C2

Kolmivaihetaajuusmuuttaja Jarrukatkoja Buck/boost-hakkuri

L2

Erotettu DCDC-muunnin 

TR1

+

-

matalajännitepuolikorkeajännitepuoli L3

C3

+

-

T1

R1
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ovat yhteydessä tosiinsa vain magneettikentän välityksellä. Myös tällä muuntimella 

voidaan ajaa tehoa molempiin suuntiin. Suunnasta riippuen toisen puolen H-siltaa 

kytketään niin, että muuntajalle tulee vaihtojännite. Muuntaja välittää vaihtojännitteen 

magneettikentän välityksellä toiselle puolelle muuntajaa, jolloin tällä puolella oleva H-

silta tasasuuntaa vaihtojännitteen jälleen tasajännitteeksi. Tasasuuntaus voidaan 

toteuttaa H-sillan kytkimien sisäisillä diodeilla tai aktiivisesti kytkemällä kytkimiä niinä 

aikoina, kun diodit olisivat johtavassa tilassa. Muuntajan muuntosuhde määrää 

ulostulevan ja lähtevän jännitteen amplitudin. 

Kytkennässä on lisäksi matalajännitepuolen lähdössä LC-suodin, jonka induktanssi L3 

on ohitettavissa kytkimellä T1. LC-suodin suodattaa matalajännitelähdöstä saatavaa 

jännitettä. Toiseen suuntaan tehoa ajettaessa suotimen induktanssi voidaan ohittaa, jotta 

se ei muuta matalajännitepuolelta otettavan virran käyrämuotoa. Lisäksi induktanssin 

ohittamisella vältytään induktanssissa aiheutuvilta häviöiltä. 

2.3. H-silta 

H-silta muodostuu neljästä kytkimestä, joita voidaan ohjata yksitellen päälle ja pois. 

Kytkinten väliin kytketään haluttu kuorma, joka voi olla moottori, muuntaja, 

resistiivinen kuorma tai jokin muu kuorma. H-sillalla voidaan tehdä tasajännitteestä 

vaihtojännitettä tai vaihtoehtoisesti sillä voidaan myös tasasuunnata vaihtojännitteestä 

tasajännitettä. Kuvassa 2.2 on esitetty H-sillan kytkentäkaavio.[2] 

 

Kuva 2.2 H-silta FET-kytkimin toteutettuna 

+

-

AC-lähtö/tuloDC-lähtö/tulo
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H-sillalla tehty vaihtojännite voi olla käyrämuodoltaan esimerkiksi kanttiaaltoa tai 

siniaaltoa. Käyrämuodon muokkaaminen tapahtuu esimerkiksi 

pulssileveysmodulaatiolla eli PWM:llä, jolloin H-sillan neljää kytkintä kytketään päälle 

eri aikoina niiden päälläoloaikaa muutellen. Yksinkertaisimmillaan H-siltaa ohjataan 

niin, että tasajännitteestä tehdään kanttiaaltoa. Kanttiaaltoa tehtäessä H-sillan 

ristikkäiset kytkimet ovat vuorotellen päällä ja pois. Kanttiaallon pulssin leveyttä 

voidaan säädellä kytkimien päälläoloaikaa muuttamalla.[2] 

H-sillalla tapahtuva tasasuuntaus tapahtuu joko kytkinten sisäisten diodien avulla tai 

kytkimen soveltuvuudesta riippuen aktiivitasasuuntauksena kytkemällä kytkin 

johtavaan tilaan tasasuuntauksen hetkellä, jolloin virta muutoin kulkisi sisäisen diodin 

kautta. Kytkinten sisäisillä diodeilla tasasuuntaus tapahtuu kuin kokoaaltotasasuuntaus, 

jolloin vaihtojännite kulkee aina kunkin kytkimen sisäisen diodin kautta. 

Aktiivitasasuuntauksessa jokainen kytkin on ohjattava tarkasti oikeaan aikaan päälle 

samalla hetkellä, jolloin diodeilla toteutetussa tasasuuntauksessa yksittäiset diodit 

olisivat johtavina. Aktiivitasasuuntauksessa kytkin komponentin on oltava sellainen, 

että se johtaa molempiin suuntiin. Esimerkiksi FET-kytkin on ominaisuuksiltaan 

sellainen, että se johtavassa tilassa ollessaan johtaa molempiin suuntiin, mutta 

esimerkiksi IGBT-kytkin on sisäiseltä rakenteeltaan sellainen, että se ei johda kuin 

toiseen suuntaan ollessaan kytkettynä. IGBT:ssä virta kulkee siis vain yhteen suuntaan, 

kun se on ohjattu johtavaksi ja IGBT ei täten sovellu aktiivitasasuuntauksessa 

käytettäväksi. 

Aktiivitasasuuntauksella voidaan vähentää tasasuuntauksessa tapahtuvia häviöitä 

pelkillä diodeilla tapahtuvaan tasasuuntaukseen verrattuna. Diodeilla on kynnysjännite, 

joka aiheuttaa häviöt ja häviöt kasvavat virran kasvaessa. Aktiivitasasuuntauksessa 

esimerkiksi FET-kytkimillä häviöt tapahtuvat FETin kanavaresistanssissa ja FETin 

kanavaresistanssi on tyypillisesti milliohmeja. Tästä seuraa, että kanavaresistanssin 

aiheuttama jännitehäviö FET:n yli kasvaa virran funktiona ja tyypillisesti FET-kytkin 

hajoaa ennen kuin virta kasvaa niin suureksi, että se on diodin kynnysjännitteen 

luokkaa. Aktiivitasasuuntauksella FET-kytkimessä tapahtuvat häviöt ovat täten 

pienemmät kuin diodin kynnysjännitteen aiheuttamat häviöt pois lukien erittäin suuret 

virrat. Niin suuria virtoja FET harvoin kuitenkaan kestää, että häviöteho kääntyisi 
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diodin hyväksi. Myöskään FETtien sisäisten diodien virrankestot eivät tyypillisesti ole 

yhtä suuret kuin FETin virrankesto kytkimenä.[2] 

H-siltarakenteella saavutetaan muuntajan kanssa sähköinen isolaatio korkeajännite ja 

matalajännitepuolten välille [Antin dippa][2]. H-silta yhdessä muuntajan kanssa 

soveltuu myös muutoin suuren jännite ja virtamuunnoksen tekemiseen. Tässä 

sovelluksessa muuntosuhde on versiosta riippuen 1:10 tai 1:20:n, jolloin 

korkeajännitepuolen jännite on suunniteltu olevan 800 VDC.  Matalajännitepuolen 

nimellinen jännite ja virta ovat joko 48 VDC ja 100 A tai 24 VDC ja 200 A. H-sillan ja 

muuntajan yhdistelmällä siis saavutettiin halutut ominaisuudet DC/DC-muuntimelle tätä 

sovellusta ajatellen, joten valittiin H-silta [1]. 

2.4. Muuntaja 

Muuntajalla muutetaan vaihtojännitettä erisuuruiseksi vaihtojännitteeksi tai 

vaihtoehtoisesti samansuuruiseksi, mutta sähköisesti isoloiduksi vaihtojännitteeksi. 

Muuntajalla saavutetaan sähköinen isolaatio, koska muuntajan ensiöstä toisioon 

siirrettävä energia siirtyy magneettikentän välityksellä. Muuntajan toisiolla ja ensiöllä ei 

ole siis suoraa sähköistä yhteyttä. Vikatilanteissa sähköisellä isolaatiolla saadaan 

lisättyä laitteen turvallisuutta, koska suora sähköinen yhteys voidaan katkaista 

esimerkiksi korkeajännitteisen ja matalajännitteisen puolen väliltä.[3] 

Muuntajan muuntosuhde määräytyy muuntajan ensiön ja toision käämikierrosten 

suhteesta. Muuntajaa toimii samalla periaatteella molempiin suuntiin. Esimerkiksi, jos 

muuntajan muuntosuhde on 10:1, voidaan muuntajan ensiöön syöttää 10 suuruinen 

jännite ja muuntajan toisiosta saadaan tällöin ykkösen suuruinen jännite. Sama toimii 

myös toisinpäin eli, jos muuntajan toisioon syötetään ykkösen suuruinen jännite, niin 

muuntajan ensiöstä saadaan 10 suuruinen jännite. Molempiin suuntiin muuntajan 

siirtämä teho on myös sama, joten suuremman jännitteen puolella virta on pienempi 

kuin matalan jännitteen puolella. Todellisuudessa muuntajassa on häviöitä, jotka 

vaikuttavat muuntosuhteen toteutumiseen ja muuntajan toision ja ensiön välinen teho ei 

ole täysin sama, koska osa tehosta hukkuu häviöihin. Tehohäviö on kuitenkin yleensä 

korkeintaan parin prosentin luokkaa, joten se ei aiheuta suurta virhettä. [3] 
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2.5. Piirilevy 

Tässä toteutuksessa tehtiin H-silta DirectFET pintaliitos transistoreilla, joten piirilevy 

oli pakollinen. Alun perin piirilevyllä oli tarkoitus kulkea 400 ampeerin virta, mutta 

lopulta päädyttiin 200 A maksimivirtaan, joka helpotti osaltaan myös 

piirilevysuunnittelua. 

Piirilevyn suunnittelussa isolle yli 100 ampeerin virralle on otettava huomioon monia 

seikkoja, joita ei tarvitse yleensä ottaa huomioon piirilevysuunnittelussa tavallisemmilla 

muutamien ampeerien virroilla. Suunnittelussa on huomioitava muun muassa kuparin 

pinta-ala suhteessa virtaan, välikerrosten ja koko piirilevyn jäähtyminen, kytkennän 

symmetrisyys, paksujen kuparikerrosten valmistusrajoitukset ja vaadittavat etäisyydet 

kuparialueiden välillä. Myös virran ahtautuminen on otettava huomioon suhteessa 

kytkentätaajuuteen [4]. [5] 

Edellä on listattu suuren virran piirilevysuunnittelussa vaikuttavia tekijöitä, mutta myös 

ison virran piirilevynsuunnittelussa on otettava huomioon elektromagneettinen 

yhteensopivuus eli EMC ja sen vaatimat suunnitteluperiaatteet. Piirilevy ei saisi siis 

aiheuttaa häiriöitä muille laitteille eikä muulle tämän laitteen elektroniikalle ja se ei saisi 

itse häiriintyä muista laitteista. Yksinkertaistetusti tämä saavutetaan minimoimalla 

silmukat ja pitämällä vedot mahdollisimman lyhyinä. Suurella virralla tämä on erityisen 

tärkeää, koska kytkimien häviöiden minimoimiseksi niitä on kytkettävä alle 100 ns 

kytkentänopeudella. Nopeasta kytkennästä aiheutuu nopeita virran ja jännitteen 

muutoksia ja tämä aiheuttaa sekä sähkökentän muutoksia että magneettikentän 

muutoksia, jotka voivat häiritä muita laitteita. [6][7] 
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3 KOMPONENTTIEN VALINTA 

3.1. Kytkentä 

Kuvassa 3.1 on esitetty DC/DC-muuntimen matalajännite puolen kytkentä, joka 

tultaisiin tekemään piirilevyllä. 

 

Kuva 3.1 DCDC-muuntimen matalajännite puolen kytkentäkaavio. 

Kuvan 3.1 kytkentä koostuu FETeillä toteutetusta H-sillasta, LC-suotimesta, 

shunttivastuksesta ja FET:llä toteutetusta LC-suotimen induktanssin ohituksesta. LC-

suodinta käytetään, kun tehoa ajetaan H-sillasta akkuun, jolloin LC-suodin suodattaa 

akun näkemää virtaa ja jännitettä. LC-suotimen induktanssi on kuitenkin ohitettavissa, 

kun tehoa ajetaan H-sillalta muuntajan läpi korkeajännitevälipiiriin. Ohitus tapahtuu 

kytkemällä FETti T1 johtavaksi, jolloin H-silta saa otettua virtaa ilman lisättyä 

induktanssia L3 ja induktanssissa L3 aiheutuvat häviöt saadaan myös eliminoitua. 

 

Kytkennässä kytketään FETtejä T2 – T5 siirrettäessä tehoa kumpaan suuntaan tahansa. 

Tehoa siirrettäessä matalajännitepuolelta korkeajännitepuolelle ristikkäisiä kytkimiä T2 

ja T5 ja kytkimiä T3 ja T4 kytketään vuorotellen, jolloin muuntajalle TR1 muodostuu 

kanttiaaltoa. Pulssileveyttä säätämällä säädetään kytkennän siirtämää tehoa. 

Korkeajännitepuolelta matalajännitepuolelle tehoa ajettaessa ristikkäisiä kytkimiä 

kytketään, niin että matalajännitepuolen jännite saadaan aktiivitasasuunnattua. Tämä 

DCDC-muuntimen matalajännite puoli

L3

TR1

C3

+

-

T1

T2 T3
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tarkoittaa sitä, että kutakin kytkimistä T2 – T5 kytketään samaan aikaan johtaviksi niin 

kuin kokoaaltotasasuuntauksessa diodeilla tasasuunnattuna kytkimiä vastaavat diodit 

olisivat johtavassa tilassa. Kokemuksen mukaan kytkimien kytkentäajankohta 

saavutetaan riittävällä tarkkuudella kopioimalla korkeajännitepuolen kytkinohjeet ja 

viivästämällä niitä matalajännitepuolen aktiivitasasuuntaukseen. Sopiva viivästys 

voidaan kokeellisesti testata. 

3.2. Mitoitus ja häviöt 

Laitteen tavoite oli tuottaa 5 kW teho matalajännitepuolelle, joten matalajännitepuolen 

virta on joko 100 A 48 VDC versiossa tai 200 A 24 VDC versiossa. H-sillan FETtien 

tulisi kestää siis vähintään 200 A virtaa. Kytkentätaajuuden ollessa 40 kHz oli 

komponenttien kytkentänopeuden oltava myös mielellään alle 100 ns, jotta 

kytkentähäviöt 200 A virralla pysyisivät mahdollisimman vähäisinä. Suuri 200 A virta 

ja 40 kHz kytkentätaajuus johti siihen, että oli käytettävä pienemmän virran FETtejä 

kytkettynä rinnan, koska yksittäiset 200 ampeeria kestävät FETit eivät täyttäneet 

haluttua 100 ns kytkentänopeutta. Rinnankytkennässä virta jakaantuu usean FETin 

välillä mahdollistaen halutun 200 A virran. 

Jalallisten komponenttivaihtoehtojen ongelma on suuri toteutuksen koko, 

monimutkainen rakenne ja työläs tuotteen kasaaminen, koska jokainen komponentti 

pitäisi erikseen kiinnittää jäähdytykseen. FETtien valinnassa päädyttiin tästä johtuen 

IRF:n DirectFET tuoteperheeseen, koska pintaliitos FETtit satiin kytkettyä piirilevyllä 

rinnan ja toteutuksesta saatiin helpommin kasattava, kun vain yksi piirilevy oli 

ruuvattava kiinni jäähdytykseen. Myös muilla valmistajilla oli pintaliitos FETtejä 

riittävällä virrankestolla, mutta niiden jäähdyttäminen tapahtui pääasiassa piirilevyn 

välityksellä, joka ei olisi ollut riittävä. DirectFETtien etu on myös hyvät 

jäähdytysmahdollisuudet, koska komponentti jäähtyy sekä piirilevyyn kautta että 

suoraan kotelon pinnasta. Kytkimiksi valittiin IRF7749 ja niitä laitettiin 2 kpl rinnan 

yhtä H-sillan kytkintä kohden. Yhden FETin näkemä virta 200 A lähtövirralla on 100 

ampeeria. 

FETin kytkentähäviöiden approksimaatio saadaan laskettua kaavalla 3.1 

  𝑃SW =
1

2
∙ 𝐼D ∙ 𝑈D  ∙ (𝑡off + 𝑡on) ∙ 𝑓 +

1

2
 ∙ 𝐶oss  ∙ 𝑈D

2  ∙ 𝑓  (3.1) 
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,jossa PSW on kytkentähäviöt, ID on FETin virta, UD on FETin yli oleva jännite, toff 

FETin sammutukseen kuluva aika, ton FETin sytytykseen kuluva aika, f on 

kytkentätaajuus ja Coss on FETin lähtökapasitanssi [8]. FETin lähtökapasitanssi Coss 

saadaan laskettua kaavalla 3.2 

  𝐶𝑜𝑠𝑠 = 𝐶GD + 𝐶DS    (3.2) 

,jossa CGD on hilan ja nielun välinen kapasitanssi ja CDS on nielun ja lähteen välinen 

kapasitanssi [8]. 

FETin johtamistilan häviöt saadaan laskettua kaavalla 3.3 

  𝑃joht.häviö = 𝑅DS(on)  ∙ 𝐼D
2    (3.3) 

, jossa Pjoht.häviö on johtamistilan häviöt, RDS(on) on FETin kanavaresistanssi ja ID on 

FETin virta. [9] 

Kaavoilla 3.2 ja 3.3 saadaan laskettua IRF7749 FETille pahimman tilanteen häviöiksi 

taulukkon 3.1 mukaiset tulokset. 

Taulukko 3.1 Yhden H-sillan IRF7749 FETin tehohäviöiden laskuarvot ja häviöt ja koko H-sillan 

häviöt 

ID [A] 100 

UD [V] 24 

toff [ns] 50 

ton [ns] 55 

RDS(on) [mΩ] 2.25 (maksimi @ 110 °C) 

Coss [pF] 1810 

f [kHz] 40 

Psw [W] 5,06 

Pjoht.häviö [W] 11,25 

P(yksi FETti) [W] 16,31 

P(koko H-silta)  [W] 130,48 

Shunttivastuksen on myös kestettävä 200 A virta ja sen piti mekaanisen rakenteen ja 

laiteen kasattavuuden takia olla myös pintaliitosmallinen. Shunttivastuksen arvo 

valittiin tehonkeston ja sen yli mitattavan jännitteen mukaan. Mitattavan jännitteen tuli 

olla riittävän suuri luokkaa 0-50 mV, mutta hukkateho ei saanut ylittää shunttivastuksen 

tehonkestoa. Shunttivastuksen häviöt saadaan laskettua kaavalla 3.4 samalla tapaa kuin 

FETin johtamistilan häviöt  
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  𝑃 = 𝑅 ∙ 𝐼2     (3.4) 

 

,jossa P on vastuksen tehohäviö, R on vastuksen resistanssi ja I on vastuksen läpi 

kulkeva virta [9]. 

Shunttivastukseksi valittiin 0,2 mΩ pintaliitosvastus, jonka tehonkesto on 10 W. 

Kaavan 3.4 mukaan, 200 A virralla kyseisen vastuksen tehohäviöksi tulee 8 wattia eli 

10 watin tehonkesto on riittävä ja vastuksen jännitehäviö on 200 A virralla 40 mV. 

Shunttivastuksen valinnassa jouduttiin tekemään kompromissi tehohäviön, tehokeston 

ja shunttivastuksen ylijäävän jännitteen välillä. Pintaliitosvastuksissa tehonkesto oli 

rajallinen, joten 200 A virrasta johtuen shunttivastukseen jäävä jännite jäi 40 mV 

maksimiarvoon. 

3.3. Puolijohteiden jäähdytys 

Kytkennässä käytettiin IRF7749 FETtejä ja näitä oli kaksi rinnan yhtä H-sillan kytkintä 

kohden. FETtien jäähdytys laskettiin häviöiden perusteella käyttäen valmistajan antamia 

laskukaavoja. DirectFETit jäähtyvät sekä kotelostaan jäähdytyselementtiin että kotelosta 

piirilevylle. FETin puolijohteen lämpötila saadaan laskettua kaavalla 3.5 

  𝑇J = (𝑝 ∙
𝑊

𝑎+𝑏−
𝑝∙(𝑦+𝑐)

𝑜

) + 𝑇a    (3.5) 

,jossa TJ on kytkimen puolijohteen lämpötila, W on FETin häviöteho, Ta on ympäristön 

lämpötila, a, b, y, c, p ja o on muuttujia [10]. Muuttujat a, b, y, c, p ja o lasketaan 

kaavoilla (3.6), (3.7), (3.8), (3.9), (3.10) ja (3.11) 

  𝑎 =
𝑅3

𝑅s∙𝑅2
     (3.6) 

  𝑏 =
𝑅3

𝑅2∙𝑅3+𝑅c∙𝑅3+𝑅c∙𝑅2
    (3.7) 

  𝑦 =
𝑅3

𝑅s∙𝑅3+𝑅s∙𝑅1+𝑅1∙𝑅3
    (3.8) 

  𝑐 =
𝑅3

𝑅c∙𝑅1
     (3.9) 
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  𝑝 = (
𝑎

𝑦
) −

𝑏∙𝑅c∙𝑅1

𝑅3
                       (3.10) 

  𝑜 =
𝑦∙𝑅s∙𝑅2

𝑅3
− (

𝑐

𝑏
)                       (3.11) 

,joissa R1, R2, R3, Rs ja Rc on lämpöresistansseja. R1, R2 ja R3 on komponentin 

kotelolle annettuja vakioita [10]. Rs on komponentille annettua lämpöresistanssi 

kotelosta piirilevylle ja Rc on lämpöresistanssi kotelosta jäähdytykseen [11]. 

Puolijohteet piti eristää jäähdytyspinnasta, joten eristeeksi valittiin Tgard200 eristävä 

lämmönjohdemateriaali. Rc laskettiin jakamalla Tgard 210:n datalehdessä ilmoitettu 

lämpöresistanssi neliösenttimetrille IRF7749:n pinta-alalla. Nämä arvot on listattu 

taulukkoon 3.2. 

Taulukko 3.2 Lämpöresistanssit luettuna valmistajan applikaatio ohjeesta, datalehdestä ja 

lämmönjohtomateriaalin datalehdestä (Tgard 200) [10][11][12] 

R1 0,65 °C/W 

R2 0,25 °C/W 

R3 0,49 °C/W 

Rs 45 °C/W 

(komponentti neliötuuman kuparialueelle juotettuna) 

Rc 2,8 °C/W 

(Tgard 210 0,25mm lämpöresistanssi 1,17 °C-cm
2
/W jaettuna IRF7749:n 

pinta-alalla 0,417 cm
2
) 

Piirilevyä on tarkoitus jäähdyttää samalla kun itse kytkimiäkin, joten oletettiin, että 

kytkimet jäähtyvät myös piirilevylle datalehdessä ilmoitetun Rs arvon mukaisesti. 

Jäähdytysvesi on määritetty olemaan maksimissaan 65 °C, joten jäähdytyselementin ja 

ympäristön lämpötilaksi valittiin 70 °C. Edellä mainituilla alkuarvoilla ja Taulukko 3.1 

listatulla 16,31 W yhden FETin häviöillä kaavalla 3.5 saatiin laskettua kytkimen 

puolijohteen maksimi lämpötilaksi noin 116 °C. Laskettu puolijohteen lämpötila on 

vielä reilusti alle puolijohteen 175 °C maksimilämpötilan. 

Kelan ohituskytkennän lämpötilaa ei erikseen laskettu, koska ohituskytkimiä on kolme 

rinnan ja esimerkiksi nopeimmillaan luokkaa kerran kymmenessä sekunnissa eli ei 40 

kHz:n taajuudella kuten H-sillan kytkimiä. Täten ohituskytkimien häviöt ja lämpenemä 

on pienempi kuin edellä laskettujen H-sillan kytkimien lämpenemä. 
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4 PIIRILEVY 

4.1. Mitoitus ja häviöt 

Kuparin poikkipinta-alan on oltava riittävä piirilevyllä kohdissa, joissa satojen 

ampeerien virran on tarkoitus kulkea. Riittämätön poikkipinta-ala aiheuttaa satojen 

ampeerien virralla nopeasti kymmenien tai jopa satojen wattien häviöt, jolloin 

piirilevyllä voi syntyä liikaa häviöitä ja piirilevy kuumenee yli sen lämpötilakeston. 

Monet pintaliitoskomponentit on suunniteltu lisäksi jäähtymään myös piirilevyn kautta, 

joten mitä kuumempi piirilevy on sitä kuumempia myös sillä olevat komponentit ovat.  

Kuparin poikkipinta-alaa saadaan lisättyä kahdella tapaa. Ensimmäinen tapa on lisätä 

piirilevyn kerroksia ja yhdistää kerrokset toisiinsa läpivienneillä. Toinen tapa on lisätä 

kuparin paksuutta. Kuparin paksuuden lisäämisessä tulee kuitenkin nopeasti ongelmaksi 

valmistuskustannukset ja erityisesti varoetäisyydet, jotka vaaditaan eri kuparialueiden 

välille valmistusteknisistä syistä johtuen. Mitä paksumpaa kuparia käytetään yhdessä 

kerroksessa sitä suurempi varoetäisyys eri alueiden välille tarvitaan. Varoetäisyydet 

kasvavat jo noin 0,5 mm kuparipaksuudella yli millimetriin, jolloin ongelmaksi 

muodostuu helposti pintaliitoskomponenttien jalkojen etäisyydet, jotka ovat pienemmät 

kuin vaadittu varoetäisyys. On mahdollista valmistaa paksuja kuparikerroksia myös 

pienemmillä varoetäisyyksillä, mutta nämä menetelmät ovat valmistuskustannuksiltaan 

sarjatuotteeseen sopimattomia. Varoetäisyydet rajoittivat kuparipaksuutta myös 

DirectFETtejä käytettäessä, koska DirectFETtien juotospintojen lyhyin etäisyys on 0,7 

mm. Oli siis rajoitettava kuparin paksuus sellaiseksi, että 0,7 mm varoetäisyys riitti. 

Kerrosten lisääminen lisää myös valmistuskustannuksia, mutta ei aiheuta 

varoetäisyyksien kasvamista. Kerroksia lisäämällä myös virranahtautumisen 

aiheuttamat ongelmat ovat vähäisempiä, koska virta jakautuu useaan ohuempaan 

kerrokseen sen sijaan, että se kulkisi yhdessä paksummassa kuparikerroksessa. 

Kerroksien lisäämisessä ongelma on läpivientien koko ja sijoitus sekä välikerrosten 

lämpeneminen.  

Välikerrokset eivät pääse jäähtymään suoraan ilmaan tai mahdolliseen muuhun 

jäähdytykseen ja tämä on otettava huomioon niiden mitoituksessa. Välikerroksessa ei 

voida siis viedä vastaavaa virtaa kuin pintakerroksissa samalla kuparipaksuudella 

voitaisiin viedä. Välikerroksien jäähtymistä voidaan tehostaa yhdistämällä välikerroksia 
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pintakerroksiin läpivientien avulla, jolloin lämpö pääsee johtumaan läpivientien kuparin 

kautta pintakerroksien kupariin [5][13][14]. Tämä auttaa erityisesti, jos pintakerroksia 

jäähdytetään aktiivisesti. Kuvassa 4.1 nähdään käyrä, jonka mukaan välikerroksien 

virrankesto suhteessa kuparipaksuuteen voidaan määrittää. 

 

Kuva 4.1 Piirilevyn sisäkerrosten vetojen virransiirto kyky verrattuna vedon poikkipinta-alaan 

[15] 

Kuvan 4.1 käyrä yltää vain 17,5 ampeeriin, mutta käyrää voidaan skaalata 

käyräsovituksella myös isommille virroille. Kuvassa 4.2 nähdään virrankeston 

mitoituskäyrä piirilevyn ulkokerroksille. 
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Kuva 4.2 Piirilevyn ulkokerrosten vetojen virransiirto kyky verrattuna vedon poikkipinta-alaan 

[15] 

Kuvan 4.2 käyrä yltää 35 ampeeriin asti, mutta käyrää voidaan skaalata 

käyräsovituksella myös isommille virroille. Oleellista kuvien kuvan 4.1 ja kuvan 4.2 

välillä on niiden suhde, jonka nähdään olevan 1:2 eli sisäkerroksissa voidaan viedä vain 

puolet siitä virrasta, joka voidaan viedä ulkokerroksissa.[16][17] 

Nämä IPC2221 standardin piirilevyn vetojen mitoituskäyrät ovat lisäksi konservatiivisia 

eivätkä ota huomioon piirilevyllä mahdollisesti olevia kuparialueita eivätkä läpivientejä, 

jotka parantavat vetojen jäähtymistä [4][16][18]. 

Vedon virransiirtokyky ulkokerroksissa tietyllä vedon lämpenemällä saadaan laskettua 

IPC2221 käyrästä käyräsovituksella tehdyllä kaavalla (4.1) 

𝐼 = 0,065 ∙ ∆𝑇0,43 ∙ 𝐴0,68     (4.1) 

,jossa I on virta, ΔT vedon lämpenemä ja A on vedon poikkipinta-ala neliömilsseinä. 

Samalla kaavalla saadaan virransiirtokyky myös sisäkerroksille jakamalla tulos 

kahdella.[16][17] 
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4.2. Toteutus 

Piirilevyn kerrosten määräksi suunniteltiin alun perin kuutta kerrosta ja 

kuparipaksuudeksi 0,5 mm kerrosta kohden. Piirilevyn suunnittelussa tämä tarkoitti 

kolmea rinnakkaista läpiviennein yhdistettyä kerrosta virran kulkureittiä kohden. 

Kolmella kerroksella olisi tällöin tullut yhteensä 1,5 mm kuparipaksuus. 

Kuusikerroksisen levyn 0,5 mm kuparipaksuus olisi kuitenkin vaatinut DirectFETtien 

pienintä 0,7 mm jalkaväliä suuremmat varoetäisyydet levylle, joten tällaisen piirilevyn 

valmistus ei ollut perinteisin piirilevyn valmistusmenetelmin mahdollista. 

Kuusikerroksisesta levystä kysyttiin tarjouksia ja 10 - 20 kappaleen erässä 

valmistuskustannukset levyä kohden olisivat olleet satoja euroja. 

Tästä johtuen piirilevyn kerrosten määrää oli lisättävä ja kuparipaksuutta pienennettävä. 

Päädyttiin 10-kerroksiseen piirilevyyn, jonka kuparipaksuudet olivat suurimmat 

mahdolliset, mitä kiinalainen piirilevyvalmistaja pystyi perinteisin menetelmin 

tekemään. Kymmenkerroksisen levyn valmistuskustannukset olivat muutamia 

kymmeniä euroja levyä kohden 10 – 20 kappaleen erässä. Kymmenkerroslevyn 

kuparipaksuudet olivat 210 µm pintakerroksissa ja 175 µm välikerroksissa. 

Poikkileikkaus sunnitellusta piirilevystä on esitetty kuvassa 4.3. 

 

Kuva 4.3 Poikkileikkaus suunnitellusta 10-kerroksisesta piirilevystä. Kuparinpaksuudet 210 µm 

 pintakerroksissa ja 175 µm välikerroksissa. 
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Pintakerroksen 210 µm kuparipaksuudella varoetäisyydeksi riitti DirectFETtien 

rajoittama 0,7 mm etäisyys. Tämä tarkoitti piirilevyn suunnittelussa viittä rinnakkaista 

kerrosta virran kulkureittiä kohden eli kokonaiskuparipaksuudeksi tuli 0,910 mm 

jokaiselle virran kulkureitille. Kuparipaksuus siis pieneni alkuperäisestä 1,5 mm 

paksuudesta, mutta pienempien varoetäisyyksien ansiosta kuparia saatiin 

leveyssuunnassa 0,3 mm enemmän jokaista läpivientiä tai eri potentiaalia kohden.   

Suunnitellun piirilevyn virran kulkureittien poikkipinta-alan määrittäminen ja 

arvioiminen on vaikeaa, koska piirilevyn vedot on tehty kuparialueilla ja kuparialueet 

on jakautunut erilevyisiin osiin, joissa poikkipinta-ala myös vaihtelee. Kuparialueet ovat 

myös erimuotoisia ja niiden pinta-alaa vähentävät lukuisat läpiviennit. Lisäksi virran 

jakautumisen arvioiminen näille kuparialueille on vaikeaa. Teoriassa tasavirta jakautuu 

tasaisesti, mutta piirilevyllä kulkee myös vaihtovirtaa, joka ei jakaudu samalla tavalla 

kuin tasavirta. Piirilevy mitoitettiin niin, että välikerroksien kuparipaksuus ja siten 

poikkipinta-ala on yli tuplat pintakerroksiin verrattuna, kuten kuvien 4.1 ja 4.2 mukaan 

tulee mitoittaa.  

Täten piirilevy pyrittiin tarkoituksella ylimitoittamaan vaaditulle 200 A virralle, jotta 

suunnittelussa on epävarmuuksien takia virhemarginaalia ja koska 

pintaliitoskomponentit jäähtyvät myös osittain piirilevyn kautta. Lisäksi häviöt haluttiin 

minimoida. Piirilevyn ympäristölämpötilaksi arvioitiin 70 °C, koska laitetta ja piirilevyä 

tultaisiin jäähdyttämään nestejäähdytyksellä, jossa nesteen maksimilämpötila on 65 °C. 

Tavallinen FR4 piirilevy voi alkaa vaurioitumaan jo 110 °C lämpötilassa, joten 

piirilevyn maksimi lämpötilaksi päätettiin 100 °C [5][16]. Näistä alkuarvoista saadaan 

piirilevylle 30 °C maksimi lämpenemä. 

Piirilevyn virran kulkureitit pyrittiin pitämään minimissään 25 mm leveinä, mutta tämä 

ei ollut aivan joka paikassa mahdollista. Ulkokerroksen virransiirtokyvyksi saadaan 25 

mm vedolla laskettua kaavan 4.1 mukaan noin 128 A. Vastaavasti yhteenlasketuksi 

sisäkerroksien virransiirtokyvyksi 25 mm vedolla saadaan noin 145 A. Ulko- ja 

sisäkerrosten yhteenlaskettu virransiirtokyky on siis 273 A, joka on yli suunnitellun 200 

A virran. Tämä ylimitoitus oli kuitenkin tarkoituksellinen, koska mitoitus perustuu 

tasavirtaan ja levyllä kulkeva vaihtovirta aiheuttaa ylimääräisiä häviöitä. Lisäksi vetoja 

ei saatu tehtyä aivan joka paikkaan 25 mm levyisinä, joten näiden kapeampien kohtien 

aiheuttamat lisähäviöt täytyy pystyä johtamaan levyltä pois. Piirilevyllä on myös 
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komponentteja, jotka jäähtyvät osittain myös piirilevyn kautta. Kymmenkerroksisen 

piirilevyn kuparien poikkipinta-ala laskettiin näin riittäväksi. 

4.3. Piirilevyn liitynnät, virtakiskot 

Piirilevyllä kulkevan virran ollessa 100–200 ampeerin luokassa on myös piirilevyn 

liitäntöihin kiinnitettävä huomiota. Piirilevyn liityntöjen sekä piirilevyyn tulevien 

johtimien poikkipinta-ala ja virran kuljetuskapasiteetti on mitoitettava kestämään 

haluttu virta. Tässä toteutuksessa päädyttiin virtakiskoihin niiden hinnan ja 

valmistettavuuden takia. Lisäksi virtakiskoilla saadaan riittävä poikkipinta-ala, kun 

valitaan riittävä kuparin leveys ja paksuus. Virtakiskojen jäykkyyden takia ne on myös 

helpot asentaa, kun paksua johdinta ei tarvitse kasauksessa taivuttaa kohdalleen vaan 

riittää kun virtakiskon asettaa paikalleen. 

Virtakiskon kytkeminen piirilevyyn on kuitenkin satojen ampeerien virralla 

ongelmallista. Vaihtoehtoina on joitakin piirilevyyn suoraan puristettavia kontakteja. 

Esimerkiksi Wurthin valmistamat pressfit kontaktit  [19]. Nämä kontaktit kuitenkin 

vievät tilaa ja suurentavat näin laitteen ulkomittoja. Lisäksi ylimääräinen komponentti 

piirilevyn ja virtakiskon välissä lisää resistanssia ja ei toivottuja häviöitä. Näistä syistä 

johtuen toteutuksessa päädyttiin tekemään piirilevylle M8 ruuville läpireikä ja 

juottamaan piirilevyn vastapuolelle messinkinen M8 mutteri. Tällä toteutuksella 

virtakisko tulee suoraan piirilevyä vasten ilman ylimääräistä resistanssia. Lisäksi 

laitteen kasaus helpottuu mutterin juottamisella piirilevylle, jolloin virtakisko voidaan 

suoraan ruuvata kiinni eikä vastamutteria tarvitse pitää paikoillaan. 

Virtakiskon liitynnässä oli otettava huomioon myös virran jakautuminen levyllä eri 

piirilevyn kerroksiin. Tätä varten piirilevylle tehtiin virtakiskon liitynnän ympärille 

läpivientejä. Läpivientien virransiirtokyvyn laskentaan voidaan soveltaa kaavaa 4.1. 

Läpivientien virransiirtokyvyksi laskettiin kaavalla 4.1 noin 5,5 A läpivientiä kohden 30 

asteen lämpenemällä. Läpivientejä laitettiin kiskojen liityntäkohtiin niin monta kuin 

niitä mahtui. Lopputuloksena oli 35 läpivientiä, joka tekee yhteensä siis 192,5 ampeerin 

virransiirtokyvyn 30 asteen lämpenemällä. Lisäksi virtakiskon kiinnitysruuvin reikänä 

toimii noin 9 mm halkaisijalla oleva läpivienti, jonka virransiirtokyky on vastaavasti 

kaavan 4.1 mukaan noin 41,5 A. Lisäksi voidaan huomioida, että virta jakautuu 

pintakerroksien ja välikerroksien välille eli läpivientien ei tarvitse kuljettaa koko 200 A 
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virtaa. Läpiviennitkin siis ylimitoitettiin epäideaalisuuksien varalta ja häviöiden 

minimoimiseksi. Näin laskettuna piirilevyn läpiviennit saatiin mitoitettua niin, että virta 

jakautuu virtakiskon liitynnästä mahdollisimman tasaisesti kaikille piirilevyn 

kerroksille. Samaa läpivientien mitoitusta pyrittiin noudattamaan koko levyllä ja koko 

levylle laitettiin läpivientejä tasamaan virtaa kerroksien välillä ja johtamaan lämpöä pois 

välikerroksista [13][14]. [18][20] 

Virtakiskojen poikkipinta-alaksi oli valittu alun perin 100 mm
2
, koska niissä oli 

suunniteltu kulkevan 400 ampeerin virta. Mitoitusta ei kuitenkaan myöhemmin 

muutettu 200 ampeerin mitoitusta varten, koska kiskot oli suunniteltu jo mekaniikkaan 

sopiviksi ja isommalla poikkipinta-alalla syntyy pienemmät häviöt. 

Laitteen 40 kHz:n kytkentätaajuudesta johtuen virtakiskoissa tapahtuu 

virranahtautumista, josta johtuen virtakiskojen efektiivinen pinta-ala tulee pienenemään. 

Virranahtautumisen tunkeutumissyvyys saadaan laskettua kaavalla 4.4 

 𝛿 = (
2

2∙𝜋∙𝑓∙𝜇∙𝛾
)

1

2     (4.4) 

, jossa δ on tunkeutumissyvyys, γ sähkönjohtavuus, μ permeabiliteetti ja f on 

taajuus[2][6][20]. 

Kaavalla saadaan laskettua virran tunkeutumissyvyydeksi 40 kHz taajuudella 326 µm, 

joka tarkoittaa käytetylle virtakiskolle noin 18,5 mm
2
 efektiivistä poikkipinta-alaa. 

Käytetyn virtakiskon poikkileikkaus ja virran tunkeutumissyvyys on esitetty kuvassa 

4.4. 

 

Kuva 4.4 Poikkileikkauskuva virtakiskosta ja laskettu virran tunkeutumissyvyys piirrettynä 

kuvaan  punaisella. Punaisella piirretty osa on pinta-alaa, jolla virta kulkee 40 kHz 

taajuudella. 
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100 mm
2
 virtakisko toimikin siis vain 18,5 mm

2
 virtakiskon tavoin, kun sitä käytetään 

40 kHz vaihtovirralla. Virtakiskon poikkipinta-ala vaikuttaa suoraan virtakiskon 

resistanssiin, joka saadaan laskettua kaavalla 4.5 

𝑅 = 𝜌 ∙
𝑙

𝐴
      (4.5) 

,jossa R on resistanssi, ρ on resistiivisyys, l on pituus ja A on poikkipinta-ala. Kuparin 

resistiivisyys on 0,0168·10
-6

 Ωm, virtakiskojen yhteenlaskettu pituus on 310 mm ja 

poikkipinta-ala virran ahtautuminen huomioiden on 18,5 mm
2
, joten H-sillalta lähtevien 

virtakiskojen resistanssiksi saadaan laskettua kaavan 4.5 mukaan noin 2,8 mΩ. 

Virtakiskoissa tapahtuu tällöin noin 11 W tehohäviö 200 ampeerin virralla. Häviöteho 

on käytännössä vielä isompi johtuen virran rippelistä, mutta riittävään approksimaatioon 

riittää laskettu häviöteho.  

4.4. Piirilevyn jäähdytys 

Piirilevy mitoitettiin teoriassa toimimaan ilman piirilevyn jäähdyttämistä. 

Kytkinkomponenttien olisi kuitenkin tarkoitus jäähtyä myös piirilevyn kautta ja 

kytkinkomponenttien lisäksi piirilevyä tulisi lämmittämään shunttivastuksen häviöt, 

virtakiskoista johtuvat häviöt ja itse piirilevyllä tapahtuvat häviöt. Piirilevyn 

mitoituksessa ei kuitenkaan huomioitu näitä ylimääräisiä häviöitä muutoin kuin 

pyrkimällä ylimitoittamaan piirilevy epäideaalisuuksien takia ja häviöiden 

minimoimiseksi. Komponenttien aiheuttamien ja virtakiskoista johtuvien ylimääräisten 

häviöiden takia kuitenkin myös piirilevyä päätettiin jäähdyttää vesijäähdytyksen avulla. 

Piirilevyn häviöiden, komponenteista piirilevylle johtuvien häviöiden ja virtakiskoista 

piirilevylle johtuvien häviöiden arvioiminen ja lämmön johtumisen arvioiminen 

piirilevyllä todettiin monimutkaiseksi ja tulos voisi olla hyvin epätarkka, joten 

piirilevyn jäähdytystä päätettiin kokeilla prototyypissä. 

Piirilevyllä olevat kytkinkomponentit olivat matalia noin 0,7 mm korkuisia ja näitä 

komponentteja jäähdytetään vesijäähdytyksellä. Piirilevyä pitäisi siis painaa alumiinisen 

vesijäähdytetyn kotelon pintaa vasten. Kytkinkomponenttien ja jäähdytyspinnan väliin 

tulee 0,25 mm Tgard 210 sähköisesti eristävää lämmönjohtomateriaalia [12]. Piirilevyn 

ja jäähdytyspinnan väli oli noin 0,7 mm, joten väliin päätettiin laittaa Berquistin 

valmistamaa GF3500S35 lämmönjohtomateriaalia [21]. Kuvassa 4.5 on esitetty 

jäähdytystoteutuksen poikkileikkaus. 



27 

 

 

 

Kuva 4.5 Piirilevyn jäähdytysratkaisun poikkileikkaus. Kuvassa tehopiirilevyn alapuolella on 

vesijäähdytetty kotelo ja yläpuolella kotelon sivuihin jäähtyvä jäähdytysalumiini. 

GF3500S35 on asennettaessa nestemäistä materiaalia, joka kovettuu kiinteäksi, mutta 

joustavaksi lämmönjohtomateriaaliksi. Tämän lisäksi piirilevyä päätettiin jäähdyttää 

myös toiselta puolelta. Jäähdytys toiselta puolelta toteutettiin alumiinisella 

jäähdytyspalalla, joka samalla puristaa levyä vesijäähdytettyä koteloa vasten. 

Jäähdytyspalan ja piirilevyn väliin jäi noin millimetrin väli, joka täytettiin myös 

GF3500S35:llä. Jäähdytyspala painettiin kotelon seinää vasten, jotta lämpö johtuisi pois 

piirilevyltä vesijäähdytettyyn koteloon. Taulukossa 4.1 on esitetty jäähdytyksessä 

käytettyjen materiaalien mekaanisia, sähköisiä ja termisiä ominaisuuksia. 

Taulukko 4.1 Jäähdytyksessä käytettyjen lämmönjohtomateriaalien ominaisuuksia [12][21] 

 Laird Tgard 210 Bergquist Gap Filler 3500S35 

Paksuus (mm) 0,25 nestemäinen, jähmettyvä 

Kovuus [22] 85 Shore A 35 Shore OO, (jähmettyneenä) 

Lämmönjohtavuus 

(W/mK) 

5 3,6 

Eristävyys  Läpilyöntilujuus 6000 Vac 

(0.25 mm) 

10826 V/mm (riippuu 

materiaalin paksuudesta) 
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5 PROTOTYYPPI JA TULOKSET 

5.1. Piirilevy 

Piirilevyn resistanssi päätettiin mitata häviöiden arvioimiseksi. DC-resistanssin 

perusteella voidaan arvioida häviöitä DC-virralla. Todellisessa käytössä häviöitä on 

enemmän vaihtovirran aiheuttamien epäideaalisuuksien takia, mutta DC-virran 

aiheuttamista häviöistä saadaan suuntaa antava tulos todellisille häviöille. Suunniteltu 

piirilevy on esitetty kuvassa 5.1.  

 

Kuva 5.1 DC/DC-muuntimeen 200 ampeerille suunniteltu tehopiirilevy ilman komponentteja. 

Piirilevyn ulkomitat 140 x 100 x 5 mm 

 

Resistanssin mittaamiseen käytettiin neljän johtimen mittausta ja mittalaitteena 

käytettiin Schleich MotorAnalyzer 2 mittalaitetta. Mittalaitteella mitattiin 

nelijohtiminen resistanssimittaus, jolloin mittajohtojen resistanssi ei vaikuta 

mittaustulokseen. Mittaus toteutettiin mittaamalla koko reitin resistanssi, jolla virta 

tulisi kulkemaan. Mittausta varten piirilevyn DirectFETit ohjattiin johtavaan tilaan 

laboratoriovirtalähteellä ja 12 VDC ohjausjännitteellä. Todellisessa käytössä virran 

koko reitillä on kytkimet T1, T2, T5 ja shunttivastus R1 tai kytkimet T1, T3, T4 ja 



29 

 

 

shunttivastus R1 kytkentähetkestä riippuen. Kuvassa 5.2 on esitetty piirilevyn kytkentä 

ja virran kaksi reittiä punaisella ja vihreällä katkoviivalla merkittynä. 

 

Kuva 5.2 Piirilevyn kytkentä ja virran reitit punaisella ja vihreällä katkoviivalla merkittynä 

 H-sillassa yksi kytkin kuvaa aina kahden DirectFETin rinnankytkentää ja kytkin T1 

kuvaa kolmen DirectFETin rinnankytkentää. DirectFETin tyypillinen johtavan tilan 

resistanssi on datalehden mukaan 3,5 mΩ, joten T1:n rinnankytkennän resistanssi on 

noin 1,166 mΩ ja H-sillan kytkimien kahden FETin rinnankytkennänresistanssi on noin 

1,75 mΩ. Kuva 5.3 on esitetty mittausjärjestely. 

 

Kuva 5.3 Mittausjärjestely, kuvassa kytkettynä nelijohdin resistanssimittaus ja yhden H-sillan 

kytkimen ohjausjännite. 

Mittauksissa mitattiin tilanne, jossa häviöt olisivat suurimmat eli täysi 200 A virta 

DCDC-muuntimen matalajännite puoli

L3

TR1

C3

+

-

T1

T2 T3

T4 T5

R1
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ajettuna kelanohituskytkimen T1 kautta. Tällöin virtaa kulkee vuorotellen reittien reitti1 

(T1, T2, T5, R1) ja reitti2 (T1,T3, T4, R1) läpi. Taulukkossa 5.1 on esitetty virran 

kulkureittien mitatut resistanssit ja laskettu pelkän piirilevyn resistanssi, kun 

komponenttien resistanssit miinustetaan mittaustuloksesta. 

Taulukko 5.1 Virran kulkureittien mitatut resistanssit, komponenttien aiheuttamat resistanssit ja 

pelkän piirilevyn resistanssi 

 Virran reitti1 Virran reitti2 

Mittaustulos [mΩ]: 5,318 5,363 

T2/T3 [mΩ]: -1,75 -1,75 

T4/T5 [mΩ]: -1,75 -1,75 

T1 [mΩ]: -1,166 -1,166 

R1 [mΩ]: -0,2 -0,2 

Piirilevyn resistanssi [mΩ]: 0,452 0,497 

Mittaustuloksena saatiin pelkälle piirilevylle molempia virran reittejä pitkin noin 0,5 

mΩ. Molempien reittien DC-resistanssin ollessa lähellä toisiaan osoittaa kytkennän 

olevan DC-resistanssin suhteen symmetrinen, joka oli yksi suunnittelussa 

huomioonotettavista seikoista. Piirilevyn 0,5 mΩ resistanssi tarkoittaa tehohäviöinä 

noin 20 wattia 200 A DC-virralla.  

5.2. Prototyyppilaite ja piirilevyn lämpenemä 

Piirilevyn ja komponenttien jäähdytys ja toiminta oli päätetty kokeilla prototyypillä, 

joten laitteesta rakennettiin prototyyppi, jolla testattiin matalajännite piirilevyn 

toimintaa sekä lämpenemää. Kuvassa 5.4 on esitetty piirilevy yhdessä ensimmäisistä 

prototyyppilaitteista. 

 

Kuva 5.4 Suunniteltu tehopiirilevy asennettuna prototyyppilaitteeseen. Vasemmalla piirilevy 

ilman lisäjäähdytystä ja oikealla piirilevy asennettuna lisäjäähdytyksen alle. 
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Piirilevylle liimattiin PT100 lämpötila-anturi, jotta piirilevyn lämpötilaa voitaisiin 

seurata. Lämpötilaa luettiin laitteen omalla lämpötilamittauksella ja diagnostiikka 

työkalulla. Lämpömittauksen tarkkuus on parin asteen luokkaa. Lähtöjännite oli 24 

VDC ja lähtövirta 200 A, lähtöön oli kytketty 24 VDC akut ja keinokuorma, joka 

kuormitti laitetta 200 A virralla. Jäähdytysveden lämpötila oli noin 53 °C. 

Laitteen testeissä saatiin Kuvna 5.5 mukainen tulos piirilevyn lämpötilalle 

alkuperäisellä kuvien 3.1 ja 5.2 mukaisella kytkennällä.  

 

Kuva 5.5 Alkuperäisen kytkennän mukaisen piirilevyn lämpötila 200 A virralla 53 °C jäähdytys 

vedellä. 

Piirilevyn lämpötila on 53 °C jäähdytysvedellä maksimissaan noin 91 °C, josta saadaan 

piirilevyn lämpenemäksi 38 °C. Piirilevyn vedot ylimitoitettiin 30 °C lämpenemällä ja 

ylimitoituksesta johtuen piirilevyn lämpenemän odotettiin olevan pienempi kuin 

mitoituksessa käytetty 30 °C. Lisäksi piirilevyn mitoituksessa ei oletettu että piirilevyä 

jäähdytettäisiin aktiivisesti. Piirilevyn 38 °C lämpenemä on siis mitoitukseen nähden 

liian suuri ja piirilevy suoraan lämpenemän perusteella laskettuna kävisi 65 °C 

jäähdytysvedellä 103 °C lämpötilassa, joka on yli suunnitellun 100 °C 

maksimilämpötilan. 

Kytkennässä havaittiinkin ongelma, joka johtui H-sillan ylijännitteestä ja mahdollisesta 

värähtelystä, joka aiheutti kelanohitus kytkimien sisäisen diodin menemisen johtavaan 

tilaan. Tästä toiminnasta aiheutui ylimääräisiä häviöitä ja satunaisia piirilevyn 

rikkoutumisia, jotka aiheutuivat kelanohituskytkimien palamisesta ja sen seurauksena 
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koko piirilevyn paloi pahoin. Ongelmaa ei aluksi huomattu, koska yleensä 

ylijännitteestä aiheutuvat ongelmat ilmenevät lähes heti laitteen käynnistyttyä. 

Ylijännitteen normaalisti aiheuttava energia hukkui tässä tapauksessa kuitenkin 

ohituskytkimiin. Näin ollen varsinaista ylijännitettä, joka olisi hajottanut laitteen heti 

käynnistyttyään ei päässyt syntymään. Ylijännitesuojaa testattiin varhaisessa vaiheessa 

prototyyppilaitteella, mutta sen ei huomattu vaikuttavan toimintaan millään tavalla, 

koska varsinaista ylijännitettä ei päässytkään syntymään. Ohituskytkimet siis toimivat 

jo ylijännitesuojana, mutta koska niitä ei ollut tarkoitettu tähän tarkoitukseen niin ne 

eivät sitä kestäneet kuin satunaisen ajan. 

Tästä toiminnasta seurasi myös se, että laite toimi päiviä ja jopa viikkoja ennen 

hajoamista. Hajotessaan myös laitteen piirilevy paloi pahoin ja ongelma vaikutti 

piirilevyn valmistuksesta tai mitoituksesta johtuvalta. Lopulta kytkentää testattiin ilman 

kelanohituskytkimiä, jolloin laite hajosi välittömästi ylijännitteeseen. Tämän jälkeen 

selvisi, että ongelmana on myös ylijännite ja sen suojaamiseksi tarvittaisiin ylijännitettä 

rajoittava kytkentä suojaamaan H-siltaa ylijännitteeltä. 

Ongelma korjattiin lopulta poistamalla kelanohituskytkimet ja laittamalla H-sillalle 

ylijännitettä rajoittava ylijännitesuoja. Ylijännitesuoja muuntaa H-sillalta tulevan 

ylijännitteen takaisin matalammaksi jännitteeksi ja syöttää tämän jännitteen kuormaan, 

joka on kytketty DC/DC-muuntimen lähtöön. Korjattu kytkentä on esitetty kuvassa 5.6 
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Kuva 5.6 Korjattu matalajännitepuolen kytkentä 

Korjauksen jälkeen piirilevyn lämpenemistä testattiin uudestaan samassa toiminta 

pisteessä täydellä 200 A virralla ja tulokseksi saatiin kuvan 5.7 mukainen lämpenemä. 

 

Kuva 5.7 Korjatun kytkennän mukaisen piirilevyn lämpötila 200 A virralla 53 °C jäähdytys 

vedellä 

Korjatulla kytkennällä piirilevyn lämpötila on 53 °C jäähdytysvedellä maksimissaan 

noin 71 °C eli lämpenemä on 18 °C. Lämpenemä on siis 20 °C pienempi kuin 

alkuperäisellä kytkennällä. Piirilevyn lämpötila suoraan lämpenemän mukaan laskettuna 

DCDC-muuntimen matalajännite puoli

L3

TR1

C3

+

-

T2 T3

T4 T5

R1

Ylijännitesuoja

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 100 200 300

L
ä

m
p

ö
ti

la
 [

C
] 

Aika [min] 

Piirilevyn lämpötila [C]



34 

 

 

olisi 65 °C jäähdytysvedellä 83 °C. Tulos on suunnitelman mukainen, kun huomioidaan, 

että piirilevyä jäähdytetään aktiivisesti. Tästä myös nähdään, että piirilevyn aktiivinen 

jäähdytys toimii ja piirilevyn lämpötila pysyy alle suunnitellun 100 °C 

maksimilämpötilan. 

Laitteen prototyyppiä testattaessa huomattiin virtakiskoissa tapahtuvan 

virranahtautumista suuresta 40 kHz kytkentätaajuudesta johtuen. Kappaleessa 4.3 on 

laskettu virtakiskojen tehohäviöksi 11 W. Tämä häviöteho pääsee haihtumaan kotelon 

sisällä olevaan ilmaan sekä lisäksi johtumaan kiskon kuparia pitkin piirilevylle ja 

kiskojen toisessa päässä olevaan muuntajaan. Havaittiin kuitenkin, että muuntaja tai 

piirilevy ei pysty hävittämään virtakiskoista johtuvaa lämpöä vaan ne kuumenevat 

virtakiskojen häviöiden takia yli niiden suunnitellun lämpötilan. Virtakiskoja oli siis 

jäähdytettävä. 

Virtakiskojen jäähdytys toteutettiin laittamalla alumiinipalat virtakiskojen ja kotelon 

väliin, eristämällä kiskot alumiinista ja laittamalla rajapintoihin 

lämmönjohtomateriaalia. Jäähdytyksen toimivuus kokeiltiin käytännössä ja todettiin 

toimivaksi. Virtakiskon kuumimmaksi lämpötilaksi mitattiin ennen jäähdytystä noin 

105 °C ja jäähdytyksen kanssa noin 80 °C eli virtakiskojen lämpenemä laski 15 °C.  

Tämä tulos saatiin alkuperäisellä kytkennällä, joten virtakiskot kävivät kuumempina 

myös kuumempana käyvän piirilevyn takia. Virtakiskojen lämpenemää ei mitattu enää 

uuden kytkennän kanssa, koska niiden jäähdytys todettiin toimivaksi jo vanhalla 

kytkennällä, kun piirilevy kävi kuumempana. 
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6 YHTEENVETO 

Piirilevyn suunnittelu oli haastavaa ja suunnittelun avuksi löytyi melko rajallisesti 

lähdemateriaalia. Hankaluuksia aiheutti erityisesti piirilevyn virransiirtokyvyn 

määrittäminen. Tämä ongelma koski piirilevyn vetoja, jotka eivät varsinaisesti olleet 

vetoja vaan koko levyn kokoisia kuparialueita sekä läpivientejä. Näihin löytyi kuitenkin 

mitoitusperusteet, jotka olivat konservatiiviset ja täten hyvät, koska mitoitukseen 

haluttiinkin saada varmuuskerrointa. 

Alkuperäisessä kytkennässä havaittiin myös vika, joka aiheutti piirilevyn liiallista 

lämpenemää ja satunaisia piirilevyrikkoja. Tämän ongelman paikallistaminen oli 

vaikeaa, koska vika oli hyvin satunainen ja sen seurauksena piirilevy paloi pahoin. 

Hajoamisen lopputulos viittasi vialliseen tai väärin mitoitettuun piirilevyyn ja viaksi 

alkuun luultiinkin itse piirilevyä. Lisäksi vian paikallistamista vaikeutti se, että laite 

tuntui toimivan hyvin lukuun ottamatta hieman liian suurta lämpenemää piirilevyllä. 

Laitetta pystyi myös käyttämään, jopa viikkoja ennen vian ilmenemistä. Kytkentä 

korjattiin poistamalla kelanohituskytkin ja lisäämällä ylijännitesuoja H-sillalle. 

Korjatulla kytkennällä piirilevy toimi lopulta suunnitellusti ja sen maksimi lämpötilaksi 

laskettiin prototyyppitestien perusteella 65 °C jäähdytysvedellä 83 °C. Tulos on hyvä ja 

jää reilusti alle suunnitellun 100 °C maksimilämpötilan. Piirilevyn lämpenemä oli 

korjatulla kytkimellä siis 18 °C. Piirilevyn vedot suunniteltiin 30 °C lämpenemällä, 

mutta tällä mitoituksella piirilevyn virransiirtokyvyksi oli saatu 273 A. Tässä 

mitoituksessa ei ollut kuitenkaan mukana esimerkiksi virtakiskoista ja piirilevyllä 

olevista komponenteista sille johtuvia häviöitä. Lisäksi piirilevyä jäähdytettiin 

vesijäähdytyksellä GF3500S35 lämmönjohtomateriaalin välityksellä. Lämpenemä on 

nämä seikat huomioiden odotetunlainen ja ylimitoitus oli onnistunut ja sopivan 

suuruinen lopputulos huomioiden. 

Piirilevyn jäähdyttämisen lisäksi protyyppilaitteessa huomattiin, että sen virtakiskojen 

lämpenemä oli virranahtautumisesta johtuen ongelma. Virtakiskojen häviöt johtuivat 

kiskoja pitkin sekä piirilevylle että kiskojen toisessa päässä olevaan muuntajaan. Sekä 

muuntaja että piirilevy lämpeni tämän takia suunniteltua enemmän. Virtakiskoille 



36 

 

 

tehtiin prototyyppiin kokeellinen jäähdytysratkaisu, joka todettiin testeissä toimivaksi. 

Muuntaja ja piirilevy eivät enää lämmenneet virtakiskojen vaikutuksesta merkittävästi. 

Sarjatuotantoon tehtävässä laitteessa virtakiskojen virranahtautuminen voidaan ottaa 

paremmin huomioon suunnittelemalla niille jäähdytys jo valmiiksi tai tekemällä 

virtakiskot laminoimalla ne ohuemmista kuparilevyistä, jolloin efektiivinen pinta-ala 40 

kHz taajuudella saadaan isommaksi ja häviöt pienemmiksi. 

Piirilevyratkaisun heikkous on hieman monimutkainen kasattavuus ja ratkaisu voisi olla 

myös halvempi sarjatuotantoa ajatellen. Nykyisessä ratkaisussa piirilevylle tulee hintaa 

suurinpiirtein 100–200 euroa komponentteineen, riippuen tuotantomääristä. Toteutus on 

kuitenkin prototyypille hyvä ja mahdollisti laitteen nopean kehittämisen ja testauksen. 

Tulevaisuudessa piirilevyratkaisusta aiotaan siirtyä kuitenkin moduulirakenteeseen, 

jossa kytkentä on rakennettu suoraan tehomoduuliksi. Tässä rakenteessa on etuna noin 

kolmasosan kustannukset suuremmissa määrissä ja helpompi kasattavuus. Lisäksi 

moduulirakenteen oletetaan olevan luotettavampi. Moduulilla lämpöanturi saadaan 

lähelle puolijohteita, joten lämpötilan valvonta on parempi, koska puolijohteiden 

lämpötila saadaan mitattua todenmukaisemmin. Piirilevyratkaisussa itse komponenttien 

lämpötilaa ei valvota mitenkään vain piirilevyn pinnalla on jälkikäteen lisätty 

lämpötilan mittaus. Shunttivastus päätettiin jättää moduulilta pois, jotta sen arvoa 

voidaan muuttaa halutessa. 

Suuren virran piirilevyn suunnittelussa on haasteita, mutta piirilevyratkaisussa on myös 

puolensa. Piirilevy oli aikataulullisesti nopeampi ratkaisu kuin moduuli, joiden 

saamisessa kestää useita kuukausia. Piirilevyn valmistus ei vaadi kuin muutaman sadan 

euron aloitusinvestoinnit. Lisäksi piirilevytoteutuksessa on vapaat mahdollisuudet 

muokata kytkentää ilman suuria lisäkustannuksia. Piirilevyrakenne oli täten nopea ja 

hyvä ratkaisu tuotteen ensimmäiseen vaiheeseen, jossa sen toiminta voitiin testata ja 

todentaa ennen suurempia investointeja moduuleihin. Tuotetta voi myös valmistaa 

muutamien satojen määrissä piirilevyllä, mutta tätä suuremmissa määrissä 

moduulirakenteen edut kustannuksissa tulevat merkittäviksi ja tuhansien eurojen 

investoinnit moduuleihin on nopeasti voitettu. 
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