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Akselilaskin on tärkeä komponentti raideosuuden tilan valvonnassa. Akselilaskennan 

perusteella asetinlaite varaa junalle kulkutieraiteen, jolloin yhteentörmäyksiä tai pe-

räänajoja ei pysty tapahtumaan. Onnettomuusriskin takia laitteen on toimittava turvalli-

sesti myös vikaantumistilanteissa. Työ on tehty akselilaskentasovitinta valmistavalle 

Mipro Oy:lle. 

 

Työn aluksi käydään läpi automaattisen liikenteenohjausjärjestelmän kehitykseen vai-

kuttaneita onnettomuuksia. Tämän jälkeen sovittimen toiminta esitellään ja suunnitel-

laan uusi versio sovittimesta. Lopussa rakennetulle sovittimelle suoritetaan tarpeelliset 

laboratorio- sekä kenttämittaukset. Mittaustulosten perusteella tehdään johtopäätökset 

sovittimen toiminnasta ja käyttökelpoisuudesta. 

 

Pääpaino työssä oli päivittää käytössä oleva akselilaskentasovitin paremmin valmistet-

tavaksi. Samalla tarkistettiin sovittimen komponenttien elinkaaren tila ja tehtiin tarvit-

tavia muutoksia sovittimen elinkaaren pidentämiseksi. Laitteen toiminta varmennettiin 

laboratorio- sekä kenttämittauksilla. Päivitetty sovitin toimi sille määritetyllä tavalla ja 

elinkaarta sekä käyttöikää saatiin pidennettyä. Sovittimen laskennallinen elinikä kasvoi 

FMEDA analyysin perusteella 24 vuodesta 74,2 vuoteen. Kenttätestiä suoritettiin neljän 

viikon ajan, jolloin sovitin laski 31500 akselia, eikä ongelmia havaittu.  
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Axlecounting is an important part to determine the state of track section. Signaling con-

trol system uses axlecounting to reserve pathway for a train in order to avoid collisions 

or rear-end collisions. Due to the risk of accidents the device must operate safely even 

in the event of a malfunction. This thesis has been done for Mipro Oy that manufactures 

axle counting systems. 

 

In the first part of this work, accidents that contributed most to development of auto-

mated traffic control systems were examined. After this, the current adapter design is 

introduced, and a plan for new adapter design is made. In the latter part of this work 

necessary laboratory- and field tests were carried out for new adapter. Conclusions of 

adapter’s functionality and usefulness are made by the results of these tests. 

 

The aim of this master’s thesis was to update the existing axlecounting converter’s de-

sign so that it has better manufacturability. In addition, we revised the state of con-

verter’s components lifecycle and necessary modifications were made in order to extend 

converter’s lifecycle. The operation of converter was verified by laboratory and field 

measurements. Updated converter operated as expected, and its lifecycle, as well as ser-

vice life, was extended. On the basis of failure modes, effect, and diagnostic analysis 

converter’s calculated service life increased from 24 years to 74.2 years. Field tests were 

conducted over period of four weeks, in which time the converter counted 31500 axles 

without any errors. 
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Käsite-, merkintä- ja lyhenneluettelo 

 

Käsitteet 

Asetinlaite Turvalaite, jolla rautatieliikenteessä asetetaan keskitetysti junan käyttämälle 

raideosuudella olevat vaihteet ja opastimet haluttuihin asentoihin. 

(Liikennevirasto, 2014) 

Vaihde Vaihde on raiteiden liityntäkohta, jossa liikenne voidaan ohjata raiteelta toi-

selle (Liikennevirasto, 2014). 

Lyhenteet 

BGA Ball Grid Array, pallopistematriisi 

DFM  Design For Manufacturing, valmistettavuuden suunnittelu 

DIP Dual In-Line package 

DRC Design Rule Check, suunnittelusääntöjen tarkistus 

EMC Electromagnetic compatibility, elektromagneettinen yhteensopivuus 

ENIG Electroless nickel immersion gold, sähkötön nikkeli-immeriokultapinnoite 

ESL Equivalent series inductance ekvivalenttisen sarjainduktanssi 

ESR  Equivalent series resistanse, ekvivalenttisen sarjaresistanssi 

FIT Failures in Time, vikaantumistaajuus 

FMEDA Failure modes, Effect, and Diagnostic Analysis, vika-, vaikutus- ja diagnos-

tiikka-analyysi 

FR4 Flame retardant, epoksista ja lasikuidusta valmistettu palamaton piirilevyma-

teriaali 

HASL Hot air solder leveling, piirilevyn viimeistelytekniikka 

IEC International Electrotechnical Commission  

IPC  The Association Connecting Electronics Industries 

LED Light-emitting diode, puhekielessä hohtodiodi tai ledi 

Mils Tuuman tuhannesosa, 0.0254mm 

MTBF Mean Time Between Failures, vikaantumisten välinen aika korjattavilla lait-

teilla 

MTTF Mean Time To Failure, vikaantumisten välinen aika vaihdettavilla laitteilla 

OSP Organic Solderability Preservative, orgaaninen suojapinnoite 

ROHS Restriction of Hazardous Substances, vaarallisten aineiden käytön rajoittami-

nen 
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SIL Safety Integrity Level, turvallisuuden eheystaso 

SMD Surface Mounted Device, pintaliitoskomponentti 

 

Merkinnät 

(𝜋n)i  Lämpötilasyklien kausivaihtelun määrän vaikutuskerroin 

(𝜋t)i  vastuksen lämpötilatekijä 

∆𝑇i   käyttökohteesta riippuva lämpötilanvaihtelu 

λDD  Vaarallisten, mutta havaittavien vikojen määrä 

λDU  Vaarallisten, havaitsemattomien vikojen määrä 

λs  Turvallisten vikaantumisten määrä 

𝜏i   vastuksen toiminta-ajan ja liitoslämpötilan suhde 

𝜏off  Säilytys tai lepotila-ajan suhde 

𝜏on  kokonaistoiminta-ajan suhde 

C Kapasitanssi 

I Sähkövirta 

LB Valmistajan ilmoittama käyttöikä 

LOP Laskennallinen käyttöikä 

P Teho 

R Resistanssi 

Tb Mitoituslämpötila 

TC Käyttölämpötila 

U Jännite 

Ua Mitoitusjännite   

UR Käyttöjännite 

λ  Vikaantumistaajuus 
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1  JOHDANTO 

Tässä diplomityössä esitellään elektronisen junien akselilaskentasovittimen modernisoinnin 

sekä valmistettavuuden parantamisen työvaiheet. Akselilaskenta on oleellinen turvallisuus-

komponentti osana koko junienkulunvalvontajärjestelmää. Diplomityö on tehty Mikkelissä 

akselilaskentasovitinta valmistavalle Mipro Oy:lle.  

 

Akselilaskentajärjestelmä nimensä mukaisesti laskee sen ohittavien akselien määrän. Järjes-

telmän tarkoituksen on tarkastella rataosuuden tilaa laskemalla anturin ylittävien akselien 

määrä ja havaita milloin juna on rataosuudella. Tällöin rataosuus varautuu eikä samalle ra-

taosuudelle pysty ohjaamaan toista junaa. Vastaavasti kun juna on ylittänyt rataosuuden, va-

pauttaa kulunvalvontajärjestelmä osuuden takaisin muun liikenteen käyttöön.  

 

Koska koko järjestelmän toimivuus on kriittistä luotettavan raideliikenteen kannalta, on 

myös kyseessä olevan sovittimen toimittava luotettavasti. Samoin myös sovittimen käyttöiän 

on oltava elektroniikkalaitteelle hyvinkin pitkä, tilastollisesti laskettuna nykyisen sovittimen 

käyttöikä on 24 vuotta. Käyttöiän pidentäminen on yksi tämän työn alitavoitteista.  

 

Turvallisuus on otettava huomioon myös kaikissa ennakoitavissa olevissa vikaantumistilan-

teissa ja laitteen on kyettävä tunnistamaan vikatapaukset. Edellä mainitusta syystä on kiin-

nitettävä erityistä tarkkuutta komponenttivalinnoissa, jotta turvallinen vikaantuminen saavu-

tetaan. Tässä diplomityössä esiteltyä sovitinta tarvitaan sovittamaan akselilaskentajärjestel-

män anturilta tuleva signaali asetinlaitelogiikan käyttämään muotoon. 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Alkuperäisen akselilaskentasovittimen kehitys on aloitettu 90–luvun alussa ja ensimmäinen 

akselilaskentasovitin asennettiin saman vuosikymmenen lopulla. Nykyään Mipron akseli-

laskenta on käytössä noin 400 kohteessa ympäri Suomea. Sovittimen tekniset ratkaisut eivät 

sinänsä ole vanhentuneet, mutta 20 vuotta vanhan sovittimen komponenttien elinkaari alkaa 

olla loppumaisillaan ja samoin elektroniikan tuotantomenetelmät ovat parantuneet huomat-

tavasti. Vanhoista käsin ladottavista läpijuotettavista komponenteista on siirrytty koneelli-

sesti ladottaviin pintaliitoskomponentteihin. Muutos pintaliitoskomponentteihin säästää val-

mistuksessa huomattavasti aikaa ja on helpompi toteuttaa. Työn tavoitteena on kartoittaa 
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sovittimessa käytettävien komponenttien elinkaaren tilanne sekä parantaa sovittimen val-

mistettavuutta muuttamalla se pintaliitoskomponentteja käyttäväksi. Ihannetilanteessa 

kaikki sovittimen komponentit voitaisiin korvata pintaliitoskomponenteilla ja sovittimen 

koko tuotantoprosessi voitaisiin automatisoida aina testaukseen saakka. Tehdyn tutkimuksen 

pohjalta suunniteltiin uusi sovitin. Uudella sovittimella on tarkoitus joustavasti korvata ny-

kyisin käytössä olevat sovittimet. 

1.2 Mipro Oy 

Mipro on suomalainen yksityinen 1980-luvulla perustettu turvallisuuteen ja ympäristötek-

niikkaan erikoistunut asiantuntijayritys. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Mikkelissä, mutta 

toimintaa on myös muilla paikkakunnilla Suomessa sekä muun muassa Itä-Euroopassa. 

 

Alun perin Mipron toiminta perustui automaation tavaratalo –periaatteeseen. 1990–luvulle 

tultaessa uudelleenjärjestelyn myötä toimintaa keskitettiin rautatieliikenteen turvallisuuden 

hallintaan, ja alalle tehtiinkin paljon tuotekehitystä. Ensimmäinen oma tasoristeysjärjestelmä 

toimitettiin julkiseen rataverkkoon 1995. Rautatieliikenteen palveluiden lisäksi Mipro tuot-

taa palveluita sekä sovelluksia teollisuuden turvallisuuden hallintaan sekä vesi- ja energia-

huollon hallintaan. (Mipro, 2016) 

 

Nykyään yritys työllistää yli 100 eri alojen asiantuntijaa pääasiassa Mikkelissä sekä Oulussa 

ja on merkittävä rautatieliikenteen turvallisuuskomponenttien toimittaja Suomessa. Mipron 

asetinlaite- ja liikenteenohjausjärjestelmillä valvotaan yli puolta Suomen ratakilometreistä 

sekä esimerkiksi Länsimetroa. (Mipro, 2016) 

1.3 Diplomityön rakenne 

Työn rakenne on kuvattu lyhyesti kuvassa 1.1. Kappaleessa kaksi käsitellään raideliikenteen 

turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Samalla myös esitellään Suomen kaksi viimeisintä mer-

kittävää raideliikenneonnettomuutta. Kappale selittää tarkemmin raideliikenteen automaat-

tisen kulunvalvonnan sekä muiden turvallisuuskomponenttien tärkeyttä. 

 

Kolmannessa kappaleessa käydään läpi sovittimen nykytilaan ja syitä päivitystarpeeseen. 

Tehtyjen huomioiden pohjalta kappaleessa neljä suunnitellaan sovittimelle uusi piirilevy. 



Raideliikenteen akselilaskentasovittimen valmistettavuuden parantaminen  7 

 

Aluksi tutkitaan piirilevyn vaatimuksia sekä suunnittelussa huomioitavia aspekteja ja kartoi-

tetaan komponenttien vaihtotarvetta 

 

Viides kappale koostuu prototyypin testauksesta. Prototyyppilaite kasataan ja samalla teh-

dään huomioita laitteen mahdollisen jatkokehityksen ja parannetun version kannalta. Sovit-

timen toimintaan saamisen jälkeen tutkitaan onko sen toimintaa mahdollista parantaa kom-

ponenttiarvoja säätämällä. Samalla sovittimelle suunnitellaan tarvittavat testit ja toteutetaan 

tarvittavat laboratorio- ja kenttätestit. Kappaleessa saadaan sovittimen suunnittelun onnistu-

misesta tuloksia. Työn viimeinen kappaletta on varattu yhteenvedolle. 

  

Kuva 1.1: Diplomityön rakenne ja lyhyt kuvaus kappaleiden sisällöstä. 
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1.4 Rajaukset 

Tässä diplomityössä ei oteta kantaa järjestelmän ohjelmistopuoleen, vaan ainoastaan laitteen 

sähköiseen toimintaan ja valmistettavuuden parantamiseen. Tutkimus perustuu Suomessa 

vallitseviin lakeihin, asetuksiin ja käytäntöihin. Erityistä huomiota kiinnitetään Euroopan 

Unionin EMC (Electromagnetic compatibility)-direktiiviin 2014/30/EU (Euroopan 

parlamentti ja neuvosto, 2014) ja ROHS (Restriction of Hazardous Substances)-direktiiviin 

2011/65/EU (Euroopan parlamentti ja neuvosto, 2011) täyttymiseen. Sovittimen testilaitteen 

suunnitteluun ja valmistukseen ei oteta kantaa muuten kuin alustavan suunnitelman osalta. 

Ajankäytön takia sovittimelle ei suoriteta pitkäaikaista käyttöikätestiä; käyttöikää kummin-

kin arvioidaan tilastollisesti.  
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2 RAIDELIIKENNEONNETTOMUUDET 

Raideliikenteen turvallisuus Suomessa on onnettomuuksien junakilometreihin suhteutetulla 

määrällä mitattuna Euroopan parhaimmistoa. Rautateiden matkustajia tai henkilökuntaa ei 

ole menehtynyt onnettomuuksissa viime vuosina yhtään henkilöä. Koko Euroopan Unionin 

alueella raideliikenne onnettomuuksien määrät ovat vähentyneet tasaisesti viimeiset 25 

vuotta (European Union Agency for Railways, 2016). Suurimmat onnettomuustekijät ovat 

vuodesta toiseen tasoristeysonnettomuudet, luvatta radalla liikkuminen sekä ratatöiden ja 

junaliikenteen yhteensovittamisessa aiheutuvat onnettomuudet (European Railway Agency, 

2014) (Liikenne- ja viestintäministeriö, 2016). Tasoristeysten määrää Suomessa on järjes-

telmällisesti pyritty vähentämään. Ongelmana on muutostöiden hidas tahti, vain noin 50 ta-

soristeystä poistetaan vuosittain ja vain noin 23 % tasoristeyksistä on varustettu varoituslait-

teilla (Liikennevirasto, 2012). Aktiivisia tasoristeyksiä on edelleen käytössä yli 2800 kpl 

(Liikennevirasto, 2016). Tärkeimpänä turvallisuuden parantavana tekijänä on tasoristeysten 

vähentämisen lisäksi valistuksen parantaminen. 

 

2.1 Tilastoja onnettomuuksista 

Taulukko 2.1 kuvaa eri liikkumismuotojen kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrää 

sekä tapahtuneita onnettomuuksia jokaista sataa tuhatta kilometriä kohden. Taulukosta ha-

vaitaan raideliikenteen olevan hyvin turvallinen liikkumismuoto sen matkustajille sekä hen-

kilökunnalle. Onnettomuusriski raideliikenteessä on vain 1/5 verrattuna tieliikenteeseen. Il-

mailuliikenteen vertailussa on mukana vain harraste- sekä siviililennot, kaupallisissa len-

noissa ei kuollut tarkastelujakson aikana yhtäkään matkustajaa. Vastaavasti myös vesiliiken-

teen suurta vertailulukua selittää harraste- ja siviilikäytössä veneen kaatuminen tai uppoa-

minen ja siitä aiheutuva hukkuminen sekä pienet liikennöintimatkat verrattuna muihin liik-

kumismuotoihin. Veneliikenteessä ei kuollut kaupallisilla matkoilla yhtään matkustajaa tar-

kastelujakson aikana. 
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Taulukko 2.1: Eri liikennemuotojen kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrät ja kes-

kinäinen vertailu. (Tilastokeskus, 2012) (Tilastokeskus, 2015) (Tilastokeskus, 2016) 

Liikkkumismuoto 
tarkastelujakso 

[a] 

Kuolleet 
yhteensä 

[Kpl] 

keski-
arvo 

[kpl/a] 

Ajetut  
kilometrit 

[Miljoonaa km] 

kuolleita 
[kpl/100 

tkm] 

Tieliikenne (2010-2015) 5 1582 263,7 325405 4,9 

Rautatiet (2010-2015) 5 82 13,7 23916 3,4 

Rautatiet ilman tasoris-
teyksiä (2010-2015) 

5 26 4,3 23916 1,1 

Ilmailu (2010-2014) 4 20 5,0 4288 4,7 

Vesiliikenne (2010-2014) 4 261 52,2 671 389,0 

 

2.2 Historia 

Asetinlaite- ja liikenteenohjausjärjestelmien kehitystä ja asentamista vauhditti Suomessa Jo-

kelan 1996 ja Jyväskylän 1998 tapahtuneet, useita ihmishenkiä vaatineet, raideliikenneon-

nettomuudet.  

 

2.2.1 Jokela 21.4.1996 

Oulusta Kouvolan kautta Helsinkiin matkalla ollut yöpikajuna suistui raiteelta ajettuaan 

vaihteeseen liian suurella nopeudella. Onnettomuuden aikaan sää oli hyvin sumuinen näky-

vyyden ollessa vain muutamia kymmeniä metrejä. Sumun takia on mahdollista, ettei junan-

kuljettajan ollut mahdollista havaita ennen onnettomuusvaihdetta ollutta esiopastinta. Kul-

jettaja huomasi nopeusrajoituksenmuutoksen vasta pääopastimella 283 m ennen vaihdetta. 

Tällöin jarrutusmatka ei ollut riittävä ja juna ajoi vaihteeseen turvallisen 35 km/h:n sijasta 

124 km/h:ssa. 

 

Rataosalla ei ollut junan automaattista kulunvalvontajärjestelmää ja Onnettomuustutkinta-

keskus antoikin onnettomuuden jälkeen tutkintaselostuksessa teknisen suosituksen: ” Ku-

lunvalvontajärjestelmän rakentamista olisi kaikin mahdollisin keinoin nopeutettava”. 

(Onnettomuustutkintakeskus, 1996) 

 

Onnettomuusjunassa oli 144 ihmistä. Heistä neljä kuoli: veturinkuljettaja, veturissa ollut 

matkustaja ja kaksi junan toisessa päivävaunussa ollutta matkustajaa. Lisäksi 75 henkilöä 
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sai eriasteisia vammoja. Vakuutusyhtiön korvaamat kokonaisvahingot onnettomuudesta oli-

vat yhteensä 26 Mmk joka inflaatiokorjattuna vastaa noin 5,96 M€ nykyrahassa. 

(Onnettomuustutkintakeskus, 1996) Onnettomuuspaikka on esitetty kuvassa 2.1.  

 

Kuva 2.1: Onnettomuuspaikka 1.5 tuntia Jokelan junaonnettomuuden jälkeen. Onnetto-

muushetkellä sumun määrä on ollut huomattavasti suurempi. (Onnettomuustutkintakeskus, 

1996) 

 

2.2.2 Jyväskylä 6.3.1998 

Turusta Jyväskylään saapumassa ollut juna suistui raiteelta ajettuaan vaihteeseen liian suu-

rella nopeudella. Yleensä etelästä Jyväskylään saapuvat junat ajavat suoraan 80 km/h mah-

dollistavaan vaihteeseen, mutta poikkeuksellisesti onnettomuusjunan oli tarkoitus kääntyä 

eri laiturille junan pituuden takia ja näin ollen ajaa 35 km/h vaihteeseen. Junan saapuessa 

vaihteeseen oli sen nopeus 110 km/h. (Onnettomuustutkintakeskus, 1998) 

 

Onnettomuuden taustasyynä pidetään raportin mukaan rautatieorganisaation toimintakult-

tuuriin liittyviä seikkoja, jotka vaikuttivat negatiivisesti junankuljettajan vireystilaan. On-

nettomuudessa junankuljettaja oli väsynyt edeltävän työvuoron ja lyhyen vaihtovälin joh-

dosta, jonka seurauksena hänen vireystilansa oli laskenut. Tällöin kuljettaja huomioi vaih-

teen esiopastimen väärin ja vireystila myös hidasti hätäjarrutuksen aloitusta. Veturimiehen 
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aloitettua jarrutuksen 840 metriä ennen vaihdetta ei hänellä enää ollut edes teoreettista mah-

dollisuutta välttää onnettomuutta. Rataosuudella ei ollut käytössä automaattisista junienku-

lunvalvontajärjestelmää. (Onnettomuustutkintakeskus, 1998) 

 

Onnettomuudessa menehtyi veturinkuljettaja ja yhdeksän junan noin 300 matkustajasta. 

Eriasteisia vammoja sai 94 henkilöä, joista kahdeksan vammat olivat vakavia. Onnettomuu-

desta aiheutui kokonaisuudessaan 21,5 Mmk (4,8 M€ inflaatio korjattuna) taloudelliset va-

hingot. (Onnettomuustutkintakeskus, 1998) 
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3 AKSELILASKENTASOVITIN 

 

Akselinlaskin on raideliikenteen turvallisuuskomponentti, jolla valvotaan raideosuuden va-

paanaoloa (Liikennevirasto, 2014). Tässä kappaleessa selitetään Mipro:n valmistaman TDP-

2N59-F60 (tästä eteenpäin ”sovitin”) akselilaskentasovittimen toiminta ja sille tehtävät muu-

tokset. Kuvassa 3.1 on esitetty ilman kotelointia oleva nykyinen sovitin.  

 

 

Kuva 3.1: Akselilaskentasovittimen nykyinen versio ilman koteloa. Kuvasta nähdään kah-

dennettu piirilevy. Tulo- ja lähtöliittimet ovat oikeassa reunassa kortin ylä- ja alareunassa. 

Vasemmalla keskellä on piirikortit yhdistävä kaapeli. 

 

3.1 Sovittimen toiminta 

Sovitin muuntaa Tiefenbach 2N59-1R-400RE-40 akselilaskenta-anturilta tulevan analogisen 

virtapulssin sovittimeen kytketyn turvalogiikan tarvitsemaan digitaaliseen muotoon. Rata-

anturiyksikkö sisältää kaksi erillistä tunnisteyksikköä joiden avulla yksikön ohittavan junan 

kulkusuunta voidaan määrittää. Yksikkö tunnistaa induktiivisesti sen yli kulkevan ferromag-
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neettisen massan, junan pyöräkerran, ja generoi virtaimpulssin TDP – sovittimille. Periaate-

kuva on esitetty kuvassa 3.2. Käytettävyysongelmien välttämiseksi sovittimella tehdään op-

toerotinta käyttäen galvaaninen erotus suojaamaan turvalogiikkaa jännitepiikeiltä. Lisäksi 

kaikki sovittimen lähdöt sekä korttien välinen liityntä on erotettu galvaanisesti. Sovittimen 

piirikortti on kahdennettu, jotta akselilaskenta-anturin molemmat tunnistimet voidaan kyt-

keä samassa kotelossa olevaan yksikköön. Kahdennus myös parantaa laitteen toimintavar-

muutta. Sovitin antaa akselilaskenta-anturin kummankin osion tiedon erikseen siihen kytke-

tylle logiikkaohjaimelle. Sovittimessa on sisäinen diagnostiikka piirikorttien tilan valvomi-

seen muun muassa oikosulun sekä katkenneen yhteyden varalle. Turvallisuuden kannalta on 

kriittistä varmistaa sovittimen toiminta koko käytössä olon aikana. 

 

Anturi S1 Anturi S2

TDP-sovitin

Asetinlaitelogiikka

Piirikortti 1 Piirikortti 2

Ratakisko

Rata-anturiyksikkö

 

Kuva 3.2: Antureiden ja sovittimen liitännät. Anturit liitetään TDP – sovittimessa omille 

piirikorteilleen junan kulkusuunnan tunnistusta varten. 

 

Päivityksen yhteydessä sovittimen rakenne pyritään pitämään mahdollisimman muuttumat-

tomana, jotta myös toiminnallisuus säilyy samana. Uuden version on oltava suoraan yhteen-
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sopiva vanhemman version kanssa, jotta vanhemmat versiot voidaan tulevaisuudessa kor-

vata diplomityössä tehdylle versiolla. Pitämällä päivitettävä tuote edeltävän version kaltai-

sena säästetään myös huomattavasti aikaa testauksessa sekä suunnittelussa. 

 

3.2 Valmistettavuus 

Tällä hetkellä tuotetta valmistetaan käyttämällä pääasiassa läpiladottavia komponentteja. Al-

kuperäisen tuotteen suunnittelun jälkeen valmistus- ja komponenttitekniikat ovat kehittyneet 

eikä läpiladottavien käytölle ole enää teknistä syytä.  

 

Tässä kappaleessa tutkitaan keinoja tuotteen eliniän pituuteen vaikuttavia tekijöitä ja mah-

dollisia keinoja pidentää elinikää sekä -kaarta. Alkuperäisen arvion mukaan tehdyt muutok-

set nostavat piirilevyn hintaan, mutta laitteen kokonaishinta pysyy lähes samana tai jopa 

halventuu alentuneiden huolto-, kokoamis- sekä komponenttikustannusten ansiosta. Pääta-

voitteena on parantaa sovittimen käyttöikää sekä luotettavuutta, jolloin samalla huoltokulut 

pienenevät huomattavasti. Sovittimen vaihtaminen rikkoutumisen takia voi maksaa jopa 10-

kertaisesti sovittimen hankintahinnan ja vaihtaminen voi aiheuttaa raideliikenteeseen käyt-

tökatkoja. 

 

Suunnittelussa huomioidaan erityisesti sovittimen valmistettavuuden parantaminen. Valmis-

tettavuuden suunnittelulla varmistetaan, että laite on mahdollista valmistaa mahdollisimman 

yksinkertaisesti ja laadukkaasti. Valmistettavuuden suunnittelulla (Engl. Design For Manu-

facturing, DFM) alennetaan lopullisen tuotteen hintaa sekä parannetaan luotettavuutta. So-

vittimen luotettavuus paranee kun valmistusvaiheessa on mahdollisimman vähän manuaali-

sia työvaiheita. 

3.3 Kytkennän komponentit 

Tarkastetaan tässä osuudessa käytettävien komponenttien ja komponenttikokonaisuuksien 

toiminnallisuus ja vaikutus sovittimen toimintaan. Nykyinen tuote vaatii kasaamisessa useita 

käsin tehtäviä työvaiheita, jotka ovat kalliita toteuttaa. Lisäksi inhimillisten virheiden toden-

näköisyys on suurempi kuin koneellisessa kasaamisessa.  Tutkitaan komponenttien korvaa-

vuuksia sekä korvaavien komponenttien vaikutusta kytkennän toimintaan. Tarkistetaan 



Raideliikenteen akselilaskentasovittimen valmistettavuuden parantaminen  16 

 

myös komponenttityyppien mahdollinen vaihto- tai päivitystarve. Komponenttivalintoja teh-

dessä huomioidaan erityisesti yhteensopivuus, saatavuus, läpimenoaika ja elinkaaren tila. 

Hinta ei ollut tämän tyyppisessä, turvallisuuteen liittyvässä sovelluksessa, merkittävä tekijä. 

Optimaalisessa tilanteessa kaikki läpiladottavat komponentit vaihdettaisiin mahdollisimman 

suoraviivaisesti pintaliitoskomponentteihin ilman komponenttityypin muuttamista. Myös 

mahdollisimman monista käsityönä tehtävistä työvaiheista pyritään pääsemään eroon. 

 

3.3.1 Teholähde 

Teholähteenä on ollut aikaisemmin käytössä Traco Power:n valmistama TMR2412 DC/DC 

konvertterimoduulia. Moduulilta saatu 12 V:n tasajännite muunnetaan tunnistimen tarvitse-

maksi vakiovirraksi LM317 vakiojänniteregulaattorilla ja mikropiirien tarvitsemaksi 8 V:n 

jännitteeksi 78L08 IC-piirillä (Integrated Circuit, mikropiiri). Laitteen molemmilla piirile-

vyillä on oma virtalähteensä varman toiminnan takaamiseksi. Tekniseltä kannalta ottaen yksi 

virtalähde riittäisi, mutta tällöin levyille ei saada galvaanista erotusta, jolloin ennakoimatto-

mat vikaantumistilanteet voisivat aiheuttaa vaaratilanteita.  

 

Kaikkien virransyötön komponenttien ollessa läpiladottavaa mallia, päätettiin ne korvata 

sähköisiltä arvoiltaan vastaaviksi pintaliitosmalleiksi. DC/DC moduulista ei ollut saatavilla 

täsmälleen samaa tuotetta, joten tilalle etsittiin sähköisesti korvaava tuote. Korvaavana tuot-

teen paras vaihtoehto olisi käyttää saman valmistajan tuotetta jolla on samat sähköiset spe-

sifikaatiot kuin aikaisemmalla virtalähteellä. 

 

DC/DC – muuntajan tärkeimmät ominaisuudet tässä sovelluksessa ovat tulo- ja lähtöjännite 

sekä tehonantokyky. Moduuliksi valittiin edeltävät ehdot täyttävä Traco Power:n TES 2N-

2412 (Traco Power, 2016). Moduuli muuntaa sille syötetyn 18 – 36 V:n tasajännitteen 12 

V:n tasajännitteeksi ja kykenee tuottamaan enimmillään 2 W:n tehon. Lisäksi jännitteen 

isolointikesto on aikaisempaa versiota korkeampi. Alkuehtojen lisäksi moduulin etuna on 

standardi elektrodijärjestys; mikäli kyseinen valmistaja lopettaa moduulin valmistuksen, on 

tilalle saatavilla vastaava tuote eri valmistajalta. XP Power:n ISP2412A (XPPower, 2011) 

on datalehden tietojen perusteella spesifikaatioiltaan sopiva ja sähköisesti vastaava. Suun-

nitteluvaiheessa molempia moduuleita testataan ja valitaan tulosten perusteella lopullisessa 

kytkennässä käytettävä moduuli. Sovittimen virrankulutukseksi arvioitiin enimmillään 100 
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mA, jolloin myös pienempitehoisen DC/DC moduulin käyttö olisi mahdollista. Virrankulu-

tus mitattiin kappaleessa 5.1. Muuntimen vaatiman laajan käyttöjännitealueen takia sen vaih-

taminen pienempitehoiseen ei ollut kannattavaa.  

 

Päädyimme käyttämään LM317 piiristä saatavilla olevaa SMD (Surface Mounted Device) 

mallia. Kyseinen IC-piiri on alun perin kehitetty 1976 (National Semiconductor, 1976), 

mutta vuosien saatossa alkuperäinen kotelointi on saanut rinnalleen SMD -koteloinnin. Piiri 

on edelleen iästään huolimatta hyvin laajasti käytössä ja sen elinkaaren oletetaan jatkuvan 

vielä pitkään. Elinkaaren pituutta parantaa piirin suuri valmistajamäärä, lähes jokaisella alan 

suurella valmistajalla on piiristä oma versionsa, jotka ovat keskenään yhteensopivia. Piiri ei 

ole aiheuttanut nykyisessä sovittimessa ongelmatilanteita joten sen muuttamista tai vaihta-

mista ei nähty tarpeellisena. Vaihtaminen uuteen piiriin olisi aiheuttanut ylimääräistä testaa-

mista ja olisi voinut aiheuttaa myös odottamattomia ongelmia, jotka olisivat voineet venyttää 

koko projektin aikataulua.   

 

Kuten edellä, myös 78L08 (STMicroelectronics, 2016) päätettiin pitää samana, mutta vaih-

taa kotelointi SMD malliin. 78XX – sarja, tässä tapauksessa 7808, on hyvin yleisesti käy-

tössä ja useat valmistajat valmistavat omia, keskenään yhteensopivia, versioita piiristä. Piiri 

ei välttämättä tarvitse yhtään ulkoista komponenttia toimiakseen, mutta tasaisen toiminnan 

varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää tarvittavia häiriönpoisto- ja puskurikondensaattoria 

tasaamaan jännitettä.  Uudeksi piiriksi valittiin Texas Instruments:n (TI) µA78L00 -sarjan 

piiri (Texas Instruments, 2011) standardilla SOT-89-3 koteloinnilla. Piiriä on saatavilla sa-

malla koteloinnilla ja elektrodijärjestyksellä myös muilta valmistajilta, mikäli vaihtotarvetta 

esiintyy. Näin ollen saatavuus on turvattu, mikäli TI päättäisi lopettaa piirin valmistuksen. 

 

Kokonaisuudessaan teholähde on toiminut koko käytössäoloaikansa luotettavasti eikä vi-

kaantumisia ole esiintynyt. Koska käytetyistä komponenteista on saatavilla vastaavat SMD-

versiot, päätettiin näitä käyttää muutoksetta. Komponenttien tyypin vaihtaminen olisi voinut 

aiheuttaa ongelmia eikä vaihtamisella nähty olevan etuja. Vaihtaminen olisi mahdollisesti 

tuonut marginaalisia säästöjä komponenttikuluissa sekä pienentänyt virrankulutusta, mutta 

tässä tapauksessa virrankulutus ei ole ongelma ja säästöt olisivat olleet merkityksettömän 

pienet. Teholähteen vaatimien passiivisten komponenttien valinta on esitetty kappaleessa 

3.3.6. 
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3.3.2 Diagnostiikka ja kellosignaali 

Molemmilla piirikorteilla on oma diagnostiikka, joka valvoo piirikortin tilaa. Diagnostiik-

kapiirinä kytkennässä käytetään Maxim ICL7665 (Maxim Integrated, 2011) yli- ja alijänni-

tetunnistinta, joka on viritetty toimimaan kytkennän vaatimilla jännitetasoilla. Mikäli haluttu 

jännitetaso ei toteudu, voidaan laitteen olettaa vioittuneen. Tällöin piiri laukaisee transistorin 

avulla kellosignaaligeneraattorina käytetyn 555-piirin nollauksen. Tässä tapauksessa myös 

koko sovittimen lähdön tila muuttuu ja sovittimeen kytketty logiikka saa tiedon kytkennän 

virheellisestä. Samalla piiri ohjaa sen ulostuloon kytketyn, laitteen etupaneelissa sijaitsevan, 

ledin (Light Emitting Diode) johtavaan tilaan. Kellosignaalitoiminto tarvitaan, jotta logiikka 

pystyy tunnistamaan sovittimen jumiutumisen, jolloin se ei enää kykene tunnistamaan antu-

rin tilan muutosta. Kellosignaalin ajastus ei ole kovin kriittinen, joten 555–piiri sopii tähän 

käyttötarkoitukseen. Toisaalta 555–piirin ajastuskondensaattorit on tärkeää mitoittaa riittä-

vällä tarkkuudella ja toleranssilla. Kondensaattorin suuri toleranssi voi aiheuttaa sovittimen 

hylkäyksen testausvaiheessa, vaikka jopa ±20 % muutos pulssin pituudessa ei aiheuta käy-

tettävyysongelmia.    

 

Molemmat tarvittavat piirit ovat saatavilla pintaliitosversiona SOIC-8 koteloinnilla eikä si-

ten niiden tyypin vaihtamiseen nähty tarvetta. Piirit eivät ole aiheuttaneet vikaantumista-

pauksia nykyisessä kytkennässä. Tarkastelussa molemmille piireille löytyy korvaava, säh-

köisesti ja koteloinniltaan vastaava, tuote useilta eri valmistajilta, jolloin valmistuksen lop-

puminen ei ole realistinen riski.  

 

3.3.3 Tilakomparaattori ja pulssinpito 

Sovitin tunnistaa antureiden tilan tilakomparaattorin avulla. Kytkennässä käytetään tilakom-

paraattorina samaa 7665 IC-piiriä, jota käsiteltiin kappaleessa 3.3.2. Komparaattorin lisäksi 

generoidaan pitoviive astabiililla multivibraattorilla käyttäen 4538-piiriä. Pitopiiriä tarvitaan 

korjaamaan anturilta tulevan signaalin satunnaisia poikkeamia, jotka voisivat aiheuttaa vir-

heitä lähtölogiikalle. Poikkeama on havainnollistettu kuvassa 3.3. 
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Kuva 3.3: Pitopiirin lisäämisen vaikutusta voidaan havainnollistaa oskilloskoopilla. Ylempi 

kuvaaja esittää tilannetta ilman pitopiiriä, jolloin signaalin pituus on jäänyt liian lyhyeksi. 

Alemmassa kuvaajassa pitopiiri on käytössä, jolloin pulssin pituus on vakio. 

 

Tilakomparaattori valvoo sovittimen tuloon liitetyn anturin tilaa. Komparaattorin tunnistuk-

sen jännitetasot on asetettu halutuksi vastusjaon avulla, jolloin anturin tilan muutos kyetään 

havaitsemaan luotettavasti. Toisin sanoen komparaattorilta saadaan tilatieto, kun tunnisti-

men magneettikenttä muuttuu. 4538-piiri oli jo aikaisemmassa versiossa toteutettu pintalii-

tosmallilla, joten tämän muuttamiselle ei nähty tarvetta. Myös tilannekatsauksen perusteella 

piiriä valmistetaan edelleen useiden valmistajien toimesta, jolloin komponentin elinkaaren 

lopettaminen ei ole merkittävää riskiä. 

 

3.3.4 Laskentakomparaattori 

Laskentakomparaattori suorittaa kytkennän tarvittavan tulosignaalin muuttamisen ulostulon 

logiikan tarvitsemaan muotoon samalla pääperiaatteella kuin tilakomparaattori. Myös las-

kentakomparaattorissa käytetään 7665-piiriä ja siihen liitettyä pitoviivettä generoivaa 4538-

piiriä.  Kyseisille piireille tehtiin samat muutokset kuin tilakomparaattorin kohdalla, eikä 

kytkennän suurempaa muuttamista nähty tarpeellisena. 

 

3.3.5 Kvadratuurimuunnin 

Junan kulkusuunnan määrittämiseksi tarvitsee antureiden signaalien tulojärjestys havaita. 

Käytettävässä sovittimessa suunnan määritys on toteutettu LS7083 kvadratuurimuuntimella, 
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joka muuttaa lähtöjensä tilaa tulojen tilanvaihdon järjestyksen perusteella. Antureilta tulevat 

signaalit viedään erikseen molemmille TDP - sovittimen piirikorteille. Sovittimessa piirile-

vyt on kytketty sisäisesti ristiin eri tunnistimiin kulkusuunnan määrittämiseksi. Kvadratuu-

rimuuntimeen on kytketty viiveen aikaansaamiseksi aikaisemmin käsitelty 4538–piiri. Las-

kentakortit tunnistavat tästä saatavasta pulssien viiveiden erosta junan kulkusuunnan. Las-

kentapulssit generoituvat sen mukaan, miten piirilevy 1 varautuu ja vapautuu. Tämän jälkeen 

piirilevy 2:n varattu / vapaana olo määrittää generoitavien pulssien suunnan eli piirilevyjen 

toiminta ei ole symmetristä generoitavien laskentapulssien osalta. Epäsymmetrinen toiminta 

toteutetaan piirilevyt yhdistävällä ristiinkytketyllä kaapelilla. Kuten kytkentä muutenkin, on 

myös kvadratuurimuuntimen kytkennät galvaanisesti erotettu piirilevyjen välillä.  

 

LS7083 piiriä on saatavilla SMD–mallisena, mutta vain yhdeltä valmistajalta. Piirin valmis-

tuksen lopettaminen olisi merkittävä ongelma sovittimen jatkotuotannolle. Kumminkin tä-

män työn puitteissa piirin vaihtamista ei nähty järkevänä. Vastaavaa piiriä ei ole suoraan 

saatavilla ja sen muuttaminen olisi vaatinut merkittäviä muutoksia koko sovittimen raken-

teeseen ja siten vaatinut huomattavasti enemmän aikaa sekä testaamista. Pahimpien ongel-

mien välttämiseksi kyseistä piiriä on tarpeen tullessa suositeltavaa ostaa riittävä määrä va-

rastoon, jotta tuotteen päivittäminen tai alasajo pystytään suorittamaan joustavasti.  

 

3.3.6 Passiiviset komponentit 

Passiivisia komponentteja on yleisesti ottaen hyvin saatavilla suoraan pintaliitoskomponent-

teina. Pintaliitoskomponentit ovat massaltaan kevyempiä kuin vastaavat läpiladottavat ja 

näin ollen ne kestävät paremmin tärinää sekä mekaanista kuormitusta (Intel, 2000). Suurim-

maksi tutkimisen kohteeksi jää lämpötilan vaikutus, koska sovittimen on käynnistyttävä ja 

toimittava oikein myös 0 °C lämpötilassa. Kylmässä tapahtuva käynnistys on lähinnä poik-

keustapaus ja suurimman osan käyttöajasta sovitin toimii noin 20 °C lämpötilassa. Kummin-

kin sovittimen käyttölämpötilaksi on määritetty 0-60 °C, joten sen täytyy toimia myös tämän 

mukaisesti. Sovittimen käyttöjännite on maltillinen; kytkennässä käytetään vain 12 V ja 8 V 

tasajännitteitä.  

 

Koska kytkennässä ei käytetä tarkkuusvastuksia, jää merkittävimmäksi huomioitavaksi ar-

voksi kotelointia muuttaessa vastuksen kohdalla niiden tarvitsema tehonkesto. Lämpötilasta 
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aiheutuva resistanssin muutos ei ole merkittävä, mutta on sen vaikutusta syytä pohtia valit-

taessa järjestelmän kynnysjännitteitä määrittäviä vastuksia. Suurin osa vastuksista voidaan 

suoraan korvata 0603–koteloinnin olevilla pintaliitosvastuksilla, joiden tehonkesto on 63 

milliwattia. Vastuksen tehontarvetta voidaan approksimoida yhtälön 3.1 mukaisesti kun vas-

tuksen yli oleva potentiaaliero U ja vastuksen resistanssi R tunnetaan 

 

 𝑃 =  
𝑈2

𝑅
.  (3.1) 

 

Vastuksia tarkastaessa huomio kiinnittyy erityisesti pieniresistanssisiin vastuksiin sekä vas-

tuksiin joihin vaikuttaa 12 voltin jännite. Tällaisille vastuksille lasketaan tarvittava tehon-

kesto ja käytetään suurempaa 0805- tai 1206–kotelointia, mikäli 63 mW:n tehonkesto ei riitä. 

Tarvittavaa tehonkestoa pystytään visualisoimaan kuvan 3.4 avulla.  
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Kuva 3.4: Eri resistanssisten vastusten tehonkesto resistanssin funktiona 8 V:n ja 12 V:n 

käyttöjännitteillä. 63 mW ja 125 mW tehonkestot ovat yleisiä 0603 – ja 0805 – kotelon 

SMD vastuksilla. 
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Tehonkeston mitoituksessa on otettava huomioon käytettävän tehon vaikutus vastuksen 

elinikään. IEC62380 standardin (International Electrotechnical Commission, 2004) mukai-

sesti vastuksen vikaantumistaajuus määräytyy yhtälön 3.2 mukaisesti. 

 

λ = 0.1 ∗ ([
∑ (𝜋t)i ∗ 𝜏i

𝑦
𝑖=1

𝜏on + 𝜏off
] + 1.4 ∗ 10−3 ∗ [∑(𝜋𝑛) ∗ (∆𝑇i)

0.68

𝑗

𝑖=1

]) ∗
10−9

ℎ
 

 

(3.2) 

 

(𝜋t)i  lämpötilatekijä, joka riippuu vastuksen tehtäväprofiilista. Tehtäväprofiilit on esitetty 

IEC62380 standardissa. 

𝜏i   vastuksen toiminta-ajan ja liitoslämpötilan suhde, joka riippuu vastuksen tehtäväpro-

fiilista 

𝜏on  kokonaistoiminta-ajan suhde 

𝜏off  vastuksen säilytys- tai lepotila-ajan suhde 

∆𝑇i   käyttökohteesta riippuva lämpötilanvaihtelu 

(𝜋𝑛)i  termi saadaan yhtälön 3.3 mukaisesti. 

 

 (𝜋𝑛)i = 𝑛i
0.76, (3.3) 

 

missä 𝑛i on vuosittainen ∆𝑇i  amplitudisten syklien lukumäärä, tässä tapauksessa 365.  

 

Vastaavasti 𝜋𝑡 termi saadaan yhtälön 3.4 mukaan. 

 
𝜋t = 𝑒

1740(
1

303
 − 

1

273+𝑡𝑅
)
, 

(3.4) 

 

missä vastuksen lämpötila  𝑡𝑅 ratkaistaan yhtälöllä 3.5. 

 

 𝑡R =  𝑡A + 85 ∗ 
𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑡𝑒ℎ𝑜

𝑀𝑖𝑡𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑡𝑒ℎ𝑜
 , (3.5) 

 

missä tA on ympäristön lämpötila. Tästä sijoittamalla 𝑡𝑅 yhtälöön 3.4 ja edelleen sijoittamalla 

tästä saatu tulos takaisin alkuperäiseen yhtälöön 3.2, saadaan vastuksen vikaantumistaajuus. 

Saatua yhtälöä tutkimalla huomataan käyttötehon ja mitoitustehon suhteen vaikuttavan vas-

tuksen laskennalliseen käyttöikään, mitä lähempänä käyttöteho on mitoitustehoa, sitä ly-

hempi vastuksen eliniänodote on. Koska sovittimesta halutaan pitkäikäinen, päätettiin vas-

tusten tehonkesto mitoittaa tilannekohtaisesti riittävästi yläkanttiin.  
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0603-kotelointia pienemmän koteloinnin käyttö voisi aiheuttaa ns. hautakivi-ilmi (Tombs-

toning) ongelmia valmistuksen aikana. Tällöin kaksielektrodinen komponentti nousee hau-

takiven lailla ilmaan toisesta kiinnitysnastastaan termisen taipumisen takia (Harry Trip , 

2003). Hautakivi-ilmiötä esiintyy, jos komponentin kiinnitysnasta on liian suuri suhteessa 

komponentin korkeuteen, eli mikäli kostutuskulma on liian suuri. Ongelmaa ei esiinny mer-

kittävissä määrin 0603-kotelolla (Michael Yuen, 1999). Kiinnitysnastan pienentäminen vai-

keuttaa sovittimen manuaalista juottamista sekä myöhemmin korjaamista, mutta pienentää 

massavalmistuksen virheiden esiintyvyyttä. Näistä syistä johtuen päätettiin 0603–kotelointia 

käyttää, mikäli mahdollista. Osa kondensaattoreista vaati suuremman koteloinnin käytön, 

jotta tarvittava jännitteenkestoisuus saavutetaan. Suuremman koteloinnin käyttö ei aiheuta 

merkittäviä ongelmia, koska pääasiassa vain hinta sekä pinta-ala kasvavat. 

 

Kondensaattoreissa lämpötilan vaihtelun lisäksi huomion arvoista on kondensaattorin toi-

mintajännite. Keramiikkakondensaattorin kapasitanssi pienenee huomattavasti, kun jännite 

lähestyy kondensaattorin käyttöjännitteen huippua (Mark Fortunato, 2012). Mikäli piirile-

vyllä on fyysisesti riittävästi tilaa, valitaan kondensaattorit vähintään 0604–kotelolla sekä 

riittävällä jännitekestolla. Erityisen kriittisiä ovat kytkennän viiveiden muodostamiseen käy-

tetyt ajoituskondensaattorit. Kondensaattorit valitaan tapauskohtaisesti käyttöjännitteen ja 

kondensaattorin käyttötarkoituksen perusteella, kumminkin pyrkien muuttamaan kaikki 

kondensaattorit pintaliitoskomponenteiksi. 

 

Optoerottimilla on kytkennässä kaksi käyttötarkoitusta, galvaaninen isolointi ja kytkimenä 

toimiminen. Galvaanisella isoloinnilla saavutetaan sähköisesti turvallinen kytkentä ja sa-

malla isolointi suojaa signaalia häiriöiltä. Toistaiseksi sovittimessa käytetyn Sharp PC817 – 

sarjan optoerottimen valmistus on jo lopetettu, jolloin sille täytyy löytää korvaava kompo-

nentti. Kyseisessä kytkennässä optoerottimen tärkeimmät ominaisuudet ovat tehokasta jän-

nitteen isolointia, esimerkiksi 5 kV sekä riittävä virrankesto. Toisaalta mikäli uusi optoerotin 

toimisi samalla kytkentävirralla kuin edeltäjänsä, ei kytkentään tarvitsisi tehdä suuria muu-

toksia ja mahdollisesti vältyttäisiin ennakoimattomilta ongelmilta. Valmistusprosessin yk-

sinkertaistamiseksi uudeksi optoerottimeksi valittiin muissa tuotteissa käytössä oleva Om-

ron 351G. Kyseisen erottimen toiminta eroaa edeltäjästään ja etuvastusten arvoa joudutaan 

säätämään.  
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Optoerottimen valinnassa on huomioitava sen sisältävän ledin luonnollinen kuluminen. 

Käyttöikää voidaan pidentää virittämällä erottimen led toimimaan mahdollisimman pienellä 

virralla tai laskemalla käyttölämpötilaa sekä pulssisuhdetta. (Avago Technologies, 2014). 

OMRON:n omien testien mukaan galliumarsenidi (GaAs) ledin valotehon heikkeneminen 

on 10 mA syöttövirralla vain noin 10 %:a 100 000 tunnin (noin 11 vuoden) aikana 

(OMRON, ei pvm). Koska käyttöikä pidentyy lineaarisesti käyttölämpötilan sekä ledin vir-

ran pienentyessä, voidaan käyttöikä arvioida huomattavasti tätä pidemmäksi. Kumminkin 

Omronin oman arvion mukaan optoerottimen toiminta rupeaa todennäköisesti heikkene-

mään noin 10 vuotta asennuksen jälkeen juotoksen heikkenemisen takia. (Omron, ei pvm) 

Kulumista aiheuttaa lähinnä ympäristön sekä optoerottimen itsensä aiheuttama lämpö-

kuorma. Ympäristön lämpötila on asennusympäristössä stabiili ja optoerotinta ei käytetä 100 

% käyttösuhteella, joten 10 vuoden käyttöikä vaikuttaa tässä tapauksessa pessimistiseltä. 

Varmuuden vuoksi juotoksen kestävyyttä parannetaan kappaleessa 4.6 esitetyllä suojapin-

noitteella. 

 

Kytkennän jäljelle jäävät komponentit; diodit, suojakomponentit sekä transistorit, pystytään 

vaihtamaan suoraviivaisesti pintaliitosmalleihin. Kaikki kyseessä olevista komponenteista 

ovat yleisiä ja laajasti käytössä olevia malleja, joten pintaliitos vastineet samoilla sähköisillä 

ominaisuuksilla löytyvät useilta eri valmistajilta. Erityistä tarkkuuttaa kiinnitetään kompo-

nenttien riittävään virrankestoon sekä sopivan kotelotyypin valintaan. Sovittimen etulevyssä 

sijaitsevat toimintaa ilmaisevat ledit vaihdetaan nykyistä helpommin valmistettaviin. Nykyi-

sessä versiossa ledit ovat pintaliitosmallisia, mutta vaativat lisäksi erillisen valo-ohjaimen, 

jolloin valmistusvaiheessa on ylimääräinen työvaihe. Integroidulla valonvälittimellä toteu-

tettu pintaliitos-led voidaan juottaa levyyn kiinni samaan aikaan muiden komponenttien 

kanssa, eikä siksi tarvitse manuaalista työvaihetta. Kytkennän IO-liittimiä ei muuteta; liitti-

miin kohdistuu mekaanista rasitusta, jonka seurauksena pintaliitosliittimet eivät toimisi riit-

tävän luotettavasti tai vaatisivat esimerkiksi liittimen liimaamisen piirilevyyn lisätuen saa-

vuttamiseksi.  
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4 PIIRILEVYN SUUNNITTELU 

Uuden tuotteen suunnittelu on hyvin pitkä ja kallis prosessi. Yleensä vaaditaan useita proto-

tyyppikierroksia ja iteraatioita ennen kuin laite on valmis testattavaksi. Usein vielä testauk-

sen jälkeen joudutaan tekemään pieniä muutoksia tai virityksiä, jotta kehitettävä tuote saa-

daan toimimaan halutulla tavalla. Suunnitteluvaiheen päätöksillä on arvioitu olevan 60 % - 

85 % vaikutus koko tuotteen kustannuksiin (Hundal, 1993). Kustannusten jakautumista on 

esitetty kuvassa 4.1. 

 

 

Huonosti toteutetulla suunnittelulla ei vain lisätä valmistuskuluja, vaan myös huolto- sekä 

takuukuluja. Tässä työssä valmistuskustannuksen suuruus ei ole kovinkaan suuri prioriteetti, 

vaan laitteen luotettava toiminta on etusijalla. Toimintavarmuuden pettäminen sekä huolto-

toimenpiteet aiheuttavat merkittävää haittaa sekä taloudellisesti että imagollisesti. Suunnit-

telun ohjenuorana toimii hyvin Common law of business balance: “It’s unwise to pay too 

much, but it’s worse to pay too little.” 
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Kuva 4.1: Kustannusten jakautuminen sekä kustannusten madalluspotentiaali elinkaaren eri 

vaiheissa. (Hundal, 1993) 
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4.1 Tuotteen valmistettavuus sekä kokoonpantavuus 

Johtimien kulmat pyritään tekemään mahdollisuuksien mukaan 135° kulmaan. Teoriassa 90° 

kulma aiheuttaa johtimessa impedanssimuutoksen, mutta muutos ei ole merkittävä. Kum-

minkin suunnittelijat usein välttävät suoria kulmia vaikka välttämiselle ei ole teknistä syytä, 

varsinkaan kun käytössä ei ole differentiaalijohtimia tai erittäin nopean nousuajan (t<50ps) 

tarvitsevia komponentteja (Ritchey, 2003) (Doug Brooks, 1998). Teoreettisesti jokainen lä-

pivienti aiheuttaa myös 90° kulman ja siten impedanssimuutoksen johtimeen. Kumminkin 

tuotannollisista syistä alle 90° kulmia on järkevää välttää erityisesti ohuilla johtimilla, jyrkät 

kulmat voivat aiheuttaa happoansoja ja heikentää piirilevyn elinikää.  

 

EMC -riskien minimoimiseksi johtimia ei ole suositeltavaa laittaa kulkemaan mikropiirien 

alla. Kumminkin usein mikropiirien elektrodijärjestys pakottaa johdottamaan osan johti-

mista piirin alta, mutta suunnittelussa pyritään välttämään ylimääräisien johtimien laittoa 

piirien alle.  Sama ohje on voimassa matalilla komponenteilla, esimerkiksi pienillä vastuk-

silla. Vastuksen tai kondensaattorin alta menevä piirilevyveto aiheuttaa vähäisen korkeus-

eron komponenttiin jolloin se jää huojumaan. Tästä johtuen juotoksesta ei välttämättä tule 

riittävän kestävä ja se voi aiheuttaa ajan kuluessa ongelmia mekaanisen kestävyyden kan-

nalta. 

 

Juotoksen onnistumisen varmistamiseksi on suuriin kuparitasoihin liittyviin komponenttei-

hin tehtävä lämpökevennys. Suuret kuparitasot johtavat tehokkaasti lämpöä pois komponen-

tilta juotosprosessin aikana ja tällöin juotoksesta voi tulla huonolaatuinen epätasaisen jääh-

tymisnopeuden takia. Lämpökevennys vähentää lämmön pois johtumista juotospinnasta, 

mutta ei merkittävästi vaikuta liitoksen resistanssiin tai sähköisiin ominaisuuksiin. Yleisesti 

käytettävän 4-napaisen, 10mil piirilevyvedon leveydellä toteutetun lämpökevennyksen re-

sistanssi on noin 0.1 - 1 mΩ:a. (Bart Boesman, 2013) Resistanssiin vaikuttaa eniten vedon 

leveys ja kuparin paksuus sekä pinnojen määrä. Kuvassa 4.2 on esitetty muuntajan tantaali-

lähtökondensaattorin neljäpinnaiset lämpökevennykset. Samasta syystä komponenteille me-

nevien johtimien on syytä olla ohuempia kuin kiinnityselektrodi. Johdotuksen ollessa elekt-

rodin paksuinen komponentti pääsee liikkumaan juotosprosessin aikana ja voi näin ollen ai-

heuttaa tuotantovirheitä. 
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Valmistuksen kannalta oleellista on pyrkiä vähentämään komponenttien määrä sekä kompo-

nentti tyyppejä. Muita huomioitavia asioita ovat muun muassa epästandardien komponent-

tien välttäminen, tarpeeksi joustavan toleranssin käyttö ja komponentti asettelu. Muita ylei-

siä valmistettavuusvirheitä on esitetty taulukossa 4.1. Useat näistä virheistä ovat ongelmal-

lisia, koska ne eivät näy koneellisessa virheiden tarkistuksissa (DRC, Design Rule Check) 

ja näin ollen voivat päätyä lopputuotteeseen. Huomioitava suunnittelun virhe on myös laittaa 

useita rinnakkaisia läpivientejä liian lähelle toisiaan. Useat rinnakkaiset läpiviennit voivat 

aiheuttaa kuparitasoihin ohuita kohtia tai jopa katkoksia ja heikentää kuparitason toimintaa. 

 

  

Kuva 4.2: Oikealla on muuntajan lähtökondensaattorin lämpökevennys. Kuvassa vasem-

malla on globaali kohdistuspiste. 
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Taulukko 4.1: Muutamia yleisiä piirilevysuunnittelussa esiintyviä valmistettavuuden suun-

nitteluvirheitä (Almeida, 2015) 

Valmistettavuuden 
virhe 

Selite 

Köyhdytetty 
lämpökevennys 

Väärin sijoitettu lämpökevennys voi katkaista kuparikaadon 
tai kevennyksen. 

Happoansa 
Liian pienet kulmat johdotuksessa keräävät happoa ja voi 

pahimmillaan jopa katkaista johtimen 

Kuparisuikaleet 
Kapeat kuparisuikaleet voivat liikkua piirilevyn valmistus-

prosessin aikana ja aiheuttaa liikkuessaan oikosulkuja 

Liian kapea läpiviennin 
kaulus 

Liian kapea reunus voi aiheuttaa mm. irtonaisen läpiviennin 

Kuparikaato liian lähellä 
levyn reunaa 

Levyn reunaan asti tehty kuparikaato aiheuttaa oikosulku-
riskin valmistusprosessi 

Puuttuva juotosmaski 
Vääränlainen tai kokonaan puuttuva juotosmaski lisää oiko-

sulkujen riskiä 

 

4.2 Sähkömagneettinen yhteensopivuus 

Sovitin ei käytä korkeita taajuuksia tai langatonta tekniikkaa, mutta suunnittelussa täytyy 

silti ottaa sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) huomioon. Euroopan Unionin EMC-

direktiivin 2014/30/EU (Euroopan parlamentti ja neuvosto, 2014) mukaisesti laite on suun-

niteltava niin, ettei se:  

 häiritse muita sähkölaitteita ja  

 ettei se häiriinny muista sähkölaitteista sille tarkoitetussa käytössä.  

 

Laite ei todennäköiseksesi häiritse muita laitteita, mutta käyttöympäristön huomioiden sovi-

tin itsessään voi häiriintyä muista laitteista. Suunnittelussa kiinnitetäänkin huomioita lähinnä 

muista laitteista tulevan häiriön vähentämiseen, jotta laite voi toimia luotettavasti. Huolelli-

nen EMC -suunnittelu on tärkeä osa suunnitteluprosessia koska muodostuneiden ongelmien 

korjaaminen jälkikäteen on vaikeaa tai jopa täysin mahdotonta. Usein ongelmien korjaa-

miseksi auttaa vain koko levyn kunnollinen uudelleen suunnittelu. (Montrose, 1999)  

 

Yksinkertaisin ja usein halvin tapa vähentää mahdollisia EMC ongelmia on muuttaa levy 

kaksikerroslevystä nelikerroksiseksi, jolloin sisätasot voidaan käyttää maa- sekä tehovetoi-

hin (Mardiguian, 2014). Hintaero kaksikerroslevyyn nähden on pienillä tuotantomäärillä 1.2 
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- 2 kertainen, mutta koska laitteen tuotantomäärät ovat maltilliset, ei kaksikerroslevyn käyt-

töä nähty hyödyllisenä. Toista sisäkerrosta käytettäessä vain maatasona, saadaan kytkennän 

maataso hyvin matalaimpedanssiseksi ja yhtenäiseksi, jolloin johtuvat häiriöt sekä ylikuulu-

minen vähenevät (Ardizzoni, 2005). Tämän tyyppisessä rakenteessa on häiriösiedon lisäksi 

etuna helppo käsiksi pääsy signaalivetoihin korjausten ja mittausten varalta, minimaalinen 

ylikuuluminen signaalitasojen välillä sekä lyhyt fyysinen etäisyys maa- ja jännitetasojen vä-

lillä (Mardiguian, 2014). Vaihtoehtoinen tapa olisi laittaa tehotasot levyn uloimmille kerrok-

sille. Tällöin saavutetaan parempi mekaaninen suojaus, mutta muuten asetelman hyödyt ra-

joittuvat lähinnä korkeilla, yli 50 MHz, taajuuksille (Zumbahlen, 2007). Maatasosta ei saada 

tällä rakenteella komponenttien takia yhtenäistä eikä levyn muokkaaminen tai korjaaminen 

ole mahdollista.  

4.3 Johtimien mitoittaminen ja suunnittelu 

Johtimille tarvittavat leveydet voidaan mitoittaa IPC- 2221 -standardin perusteella, kun käy-

tetyt virrat sekä haluttu suurin lämpötilannousu johtimessa tiedetään. Sovittimen suurimmat 

virrat teholähteen jälkeen jäävät noin 100 mA:iin, jolloin mitoituksessa päätettiin käyttää 

reilua toleranssia ja mitoittaa johtimet 200 mA:n kestoisiksi. Tällöin johtimen pienimmäksi 

leveydeksi saadaan ulkokerroksilla 35 µm kuparin paksuudella ja 30 °C sallitulla lämpötilan 

nousulla 36.3 µm. Kokoa rajoittaa valmistettavuus, joten kytkennässä päätettiin käyttää pie-

nimmillään 254 µm paksuisia vetoja.  

 

Levyn sisäisten johtimien täytyy levyn lämpenemisen takia olla leveämpiä kuin ulkoisten 

johtimien (IPC – Association Connecting Electronics Industries, 2012). Samoilla lähtöar-

voilla sisäisten johtimien pienimmäksi leveydeksi saadaan 91 µm. Mahdollisen väärinkyt-

kennän tai oikosulun takia kytkennän tulojohtimet täytyy mitoittaa suuremmalle virralle. 

Virta on ulkoisesti rajoitettu 2 A:iin, joten mitoituksessa käytetään samaa virtaa myös piiri-

levypuolelle ennen suojakomponentteja. Tällöin ulkoisten johtimien leveydeksi saadaan 363 

µm ja sisäkerrosten 1090 µm. Saman standardin perusteella eristeväliksi kytkennälle vali-

taan 139 µm alle 15 V linjoille ja 250 µm 15 V - 30 V linjoille. Saman standardin perusteella 

johtimien väliseksi etäisyydeksi näille johtimille valitaan vähintään 100 µm ulkokerroksilla 

ja 50 µm sisäkerroksilla. Virran ahtautuminen jätetään huomiotta, koska kytkentä käyttää 

tasavirtaa.  

 



Raideliikenteen akselilaskentasovittimen valmistettavuuden parantaminen  30 

 

4.4 Kondensaattoreiden valinta ja merkitys 

Rinnakkaiskondensaattoreita käytetään suojaamaan mikropiirin tulojännitettä syöttöjännit-

teen korkeataajuisia muutoksia vastaan. Kondensaattori tarjoaa korkeataajuiselle virran 

muutokselle matalaimpedanssisen reitin ja ohjaa sen maatasoon, pois mikropiiriltä. Nopeat 

muutokset piirin tulovirrassa aiheuttavat jännitteen tippumisen mikropiirin bondauslan-

goissa (Mark Ingels, 1997). Äkilliset muutokset jännitteen laadussa voivat heikentää tai 

muuttaa mikropiirin normaalia toimintaa. Yleensä valmistajien datalehdissä on ohjeet rin-

nakkaiskondensaattoreiden arvoista, mutta yleisenä nyrkkisääntönä käytetään noin 10 - 100 

nF keraamista kondensaattoria mikropiirin jännite-elektrodin ja maatason välillä. Rinnak-

kaiskondensaattori tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle mikropiirin tulojännite-elektrodia, 

jotta vältytään haitalliselta kytkentäimpedanssilta ja -induktanssilta. Näin sijoitettu konden-

saattori tasoittaa tulojännitteen epätasaisuuksia ja nopeita taajuusmuutoksia. (Henry J. 

Zhang, 2012) Keraaminen kondensaattori sopii tähän tarkoitukseen hyvin matalan ESR:n 

(Equivalent Series Resistance), saatavuuden sekä halvan hinnan takia.  

 

Huomionarvoista on myös sähkön etenemisjärjestys. Suunnittelussa täytyy pitää silmällä 

järjestystä, jotta esimerkiksi häiriöpulssit saavat suodatuskondensaattoreiden kautta suoran 

matalaimpedanssisen yhteyden maatasoon, eikä häiriö pääse kulkeutumaan mikropiirille 

asti. Mikäli piirilevyvedot tehdään levylle väärässä järjestyksessä, on mahdollista, että suo-

datuskondensaattorit eivät toimi halutulla tavalla. (Alexander Weiler, 2006) 

 

Mikäli kytkennässä on paljon virtaa tarvitsevia ja kuormittavia komponentteja, on suositel-

tavaa käyttää edellä kuvatun kondensaattorin lisäksi 4.7 µF – 200 µF puskurikondensaatto-

reita mikropiirien edellä. (Analog Devices, 2009) Tämän tehtävänä on toimia äkillisen kuor-

mituksen aiheuttamana lokaalina energiavarastona mikropiirille. Puskurilähtökondensaatto-

rin valinnassa täytyy huomioida kondensaattorin ESR. Matalan ESR:n kondensaattoreilla 

saavutetaan parempi suodatus korkeataajuisia häiriöitä vastaan. Pieni ESR pienentää kon-

densaattorin aikavakioita ja impedanssia suurilla taajuuksilla, joten se kykenee nopeammin 

kompensoimaan korkeataajuisia häiriöitä. (Taninoy Roy, 1998) Toisaalta liian matala ESR 

voi aiheuttaa kytkentään oskillointia jo matalilla taajuuksilla.  
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Puskurikondensaattoreina käytetäänkin yleisimmin tantaali- tai elektrolyyttikondensaatto-

reita. Vaadittavan suurehkon kapasitanssin takia tähän tarkoitukseen ei voida käyttää nor-

maaleja keraamisia kondensaattoreita. Elektrolyyttikondensaattoreiden heikkoutena on nii-

den rajallinen käyttöikä. Käyttöikää rajoittaa kondensaattorissa käytetty nestemäinen elekt-

rolyytti ja sen kuivuminen. Edes konservatiivisella suunnittelulla ei kuivumisen takia saavu-

teta paljoakaan yli 30 000 h käyttöikää (Linlin Gu, 2009).  Oikealla käyttöjännitteellä käy-

tettäessä elektrolyyttikondensaattorin vikaantumistavat ovat yleensä kapasitanssin laskemi-

nen liian pieneksi tai virtapiirin katkeaminen. (Exida, 2012) 

 

Alumiinielektrolyyttikondensaattorin käyttöikää voidaan arvioida modifioidulla Arrheniuk-

sen yhtälöllä (Sam G. Parler, 1999). Käyttöiän approksimaatio on esitetty yhtälössä 4.1, 

jonka mukaisesti 

 

 
𝐿OP =  𝐿B ∗ (

𝑈R

𝑈a
)

3

∗ 2(
𝑇B−𝑇C

10
)
, 

(4.1) 

 

   

jossa   

 Ur käyttöjännite,  

 Ua mitoitusjännite,  

 TC käyttölämpötila,  

 TB mitoituslämpötila,  

 LB valmistajan ilmoittama käyttöaika maksimijännitteellä ja – lämpötilassa,  

 𝐿OPTodellisen käyttöiän approksimaatio  

 

Kuva 4.3 havainnollistaa lämpötilan ja käyttöjännitteen vaikutusta kondensaattorin käyt-

töikään yhtälön 4.1 mukaisesti. Kuvaajan esimerkkikondensaattorina on käytetty 1000 h kes-

toiällä, 25 V jännitteelle ja 85 °C lämpötilalle mitoitettua elektrolyyttikondensaattoria eri 

lämpötiloissa sekä käyttöjännitteissä. Kuvaajasta havaitaan käyttöiän arvion kaksinkertais-

tuvan kondensaattorin lämpötilan laskiessa 10 °C:ta. Vastaavasti 25 % jännitteen alentami-

nen yli kaksinkertaistaa käyttöiän. Kuvasta havaitaan ylijännitteen tuhoavan kondensaattorin 

hyvin nopeasti.  
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Tantaalikondensaattoreiden käyttöikä on oikealla mitoituksella sekä lämpötilassa huomatta-

vasti elektrolyyttikondensaattoria pidempi, jopa useita satoja vuosia. (Teverovsky, 2016) 

Toisaalta tantaalikondensaattoreiden ongelmana on niiden epäsuotuisa rikkoutumistapa, nii-

den yleisin vikaantumistapa on komponentin oikosulkeutuminen. (Exida, 2012)  

 

Kaikkien edellä mainittujen kondensaattoreiden elinikää voidaan pidentää laskemalla rippe-

livirtaa ja ympäristön lämpötilaa tai mitoittamalla kondensaattorin maksimijännite käyttö-

jännitettä huomattavasti suuremmaksi. Helpoiten käyttöikää voidaan kasvattaa mitoittamalla 

kondensaattorin mitoitusjännite vähintään kaksi kertaa käyttöjännitettä suuremmaksi. Kon-

densaattoreiden eroja on kuvattu taulukossa 4.2. 

  

Kuva 4.3:Elektrolyyttikondensaattorin käyttöiän riippuvuus sisäisestä lämpötilasta ja käyt-

töjännitteestä. Käyttöjännite on ilmaistu prosentteina valmistajan ilmoittamasta mitoitus-

jännitteestä. 
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Taulukko 4.2: Kondensaattorityyppien ominaisuuksien vertailu (Prymak, 2008) (Morita, 

2010) 

 

 

Tantaali- ja elektrolyyttikondensaattorit ovat polarisoitu, eli ne eivät kestä estosuuntaista 

jännitettä. Tämän takia suunnittelussa niiden asennussuunta täytyy huomioida ja merkitä sel-

keästi piirilevyyn. Samoin kasaamisvaiheessa täytyy olla tarkkana oikean asennussuunnan 

suhteen. Väärin päin asennettuna kondensaattori ei toimi oikein ja voi pahimmillaan räjäh-

tää. 

 

Tässä kytkennässä päätettiin aluksi käyttää valmistajien datalehtien ohjeiden mukaisesti ke-

raamisia 100 nF rinnakkaiskondensaattoreita ja tantaalipuskurikondensaattoreita. Tantaali-

kondensaattorien kapasitanssi valitaan tapauskohtaisesti. Keraaminen kondensaattori on pa-

ras vaihtoehto rinnakkaiskondensaattoriksi matalan ESR:n sekä ESL:n takia (Togashi, 

Tekniikka Hyödyt Haitat Huomiot 

Alumiinielektrolyytti 

 Suuri kapasitanssi per 
tilavuus tuotanto-
hinta 

 Suurin energiavarasto 

 Voidaan käyttää jopa 
100V-400V 

 Lämpötilariippu-
vainen kuluminen 

 Korkea ESR/koko 

 Korkea ESR mata-
lissa lämpötiloissa 

 Suuret lähtökonden-
saattorit 

 Kuluttajatuotteet 

 Puskurikondensaat-
tori 

Tantaali 

 Ei kulumista 

 Korkea kapasitanssi 
per tilavuus tuotanto-
koko 

 Vakaa matalissa läm-
pötiloissa 

 Hinta 

 vain alle 50V jän-
nitteelle 

 Puolustusvoimat 

 Huoli tantaali 
raaka-aineen riittä-
vyydestä 

 Puskuri- ja ajastus-
kondensaattori 

Alumiinnipolymeeri 

 Matala ESR 

 Vakaa impedanssi 
lämpötilan suhteen 

 Pieni kotelo 

 Nopea kuluminen 
yli 105°c lämpöti-
loissa 

 Hinta 

 Uutta teknologiaa 

 CPU ydinten regu-
lointi 

Keraaminen 

 Matalin ESR ja ESL 

 Hyvä rippelijänniteen 
poistamiseen 

 X7R -materiaali hyvä 
laajalla lämpötila-alu-
eella 

 rajoitettu kapasi-
tanssi per yksikkö-
tilavuus 

 kapasitanssi las-
kee jännitteen 
funktiona 

 Korkeataajuiksinen 
häiriönpoisto 

 ohituskondensaat-
tori 

 hyvä jopa 1GHz asti 

Filmi 

 korkea Q isoilla kote-
loilla 

 Ei kulumista 

 Korkea jännitealue 

 rajoitettu kapasi-
tanssi per yksikkö-
tilavuus 

 pintaliitosten ra-
joitettu 
saatavuus 

 Hinta 

 korkea jännite/virta 

 Vaihtojännite 

 Audio 
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2009). Muitakin vaihtoehtoja rinnakkaiskondensaattoriksi olisi, mutta keraamisetkonden-

saattorit ovat parhaita kompromisseja. Marginaalisesti parempien ratkaisuiden hinta on huo-

mattavasti korkeampi ja samalla myös saatavuus heikompi. 

 

Puskurikondensaattoriksi tantaalikondensaattori on tässä tapauksessa alumiinielektrolyytti-

kondensaattoria parempi vaihtoehto tavoitellun pitkän käyttöiän takia. Mikäli kytkennässä 

ilmenee epävakaisuutta, voidaan näiden kapasitanssia muuttaa ja iteroimalla etsiä sopiva 

arvo. Erityisen tarkkana on oltava DC/DC muuntimen puskurikondensaattorin kohdalla. Ai-

kaisemmin on käytetty suuremman kapasitanssin omaavaa elektrolyyttikondensaattoria, 

mutta vastaavaa ei ole saatavana tantaalikondensaattorina. Tästä johtuen kondensaattorin 

kapasitanssia pienenettiin noin puoleen alkuperäisestä. Laskennallisesti kapasitanssin pitäisi 

riittää, mutta muutoksesta johtuen huolellinen testaaminen on kriittistä. Ajastuskondensaat-

toreiden kapasitanssi valitaan kuhunkin paikkaan vaaditun ajastuksen perusteella ja toimi-

vuus todennetaan mittaamalla.  

 

4.5 Mittaus- ja kohdistuspisteet  

Kytkennän mittaamista sekä parantelua helpottamaan siihen lisätään tarvittaviin kohtiin mit-

tauspisteitä. Mittauspisteiden avulla myös levyn toimivuus voidaan koneellisesti todentaa jo 

tuotantovaiheessa. Hyödyllisiä mittauspisteiden paikkoja on esimerkiksi mikropiirin tulo- ja 

lähtöelektrodit sekä koko kytkennän tulot ja lähdöt (NexLogic technologies inc., ei pvm). 

On suositeltavaa sijoittaa mittauspisteet levyn yhdelle puolelle ja tehdä niistä riittävän suu-

ria( > 1 mm halkaisija). Testausta varten levylle on syytä tehdä myös kiinnitysreiät, jotta 

levy ei pääse liikkumaan testauksen aikana (IPC – Association Connecting Electronics 

Industries, 2005).  

 

Automaattista ladontaa helpottamaan levylle tehdään myös kohdistuspisteet. Levyn kompo-

nenttipuolille sijoitetaan mahdollisimman kauas toisistaan 2-4 kpl ympyrän muotoisia 1 mm 

halkaisijaltaan olevia pisteitä joiden ympärillä on 3 mm alue vapaana komponenteista ja ku-

parista (IPC – Association Connecting Electronics Industries, 2012). Kohdistuspisteiden 

avulla ladontarobotti tunnistaa piirilevyn asennon ja kykenee siten latomaan komponentit 

halutuille paikoille. Lokaaleja kohdistuspisteitä ei ole tarvetta käyttää, koska kytkennässä ei 

käytetä suuren elektroditiheyden omaavia mikropiirejä. 
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4.6 Mekaniikka 

Materiaalina piirilevyssä käytetään yleistä FR4 lasikuituvahvisteisesta epoksilaminaattia. 

Muitakin piirilevymateriaalivaihtoehtoja olisi, mutta käytettävältä sovittimelta vaaditaan 

materiaalin osalta lähinnä hyvää mekaanista kestävyyttä sekä ROHS (Restriction of Hazar-

dous Substances) -direktiivin 2002/95/EC vaarallisten aineiden käytön rajoittamisen direk-

tiivi täyttymistä, jolloin FR4-levy on käytännöllisin kompromissi. Paremmat materiaalit ovat 

huomattavasti kalliimpia ja pienemmän FR-luokituksen omaavat materiaalit olisivat taasen 

halvempia, mutta eivät täytä tarvittavia vaatimuksia mekaanisen kestävyyden osalta.  

 

Levyn reunaan on tarpeellista jättää riittävän suuri etäisyys vapaaksi komponenteista sekä 

johtimista juotosprosessia sekä ladontaa varten. Nyrkkisääntönä voidaan käyttää vähintään 

yhden millin etäisyyttä, mutta suositeltavaa on jättää vähintään 3.175 mm (125 mils)  

(Spirent Communications PLC, 2002). Kuvassa 4.4 on esitetty eri komponenttien ympäril-

leen tarvitsemat tilat. Suositeltava nyrkkisääntö vähimmäisetäisyydelle on 1 – 1.5 mm (40 -

60 mils) (Intel, 2000). Tarvittava etäisyys on verrannollinen komponentin korkeuteen; kor-

keat komponentit vaativat matalia enemmän tilaa ympärilleen. Liian pieneksi jätetty etäisyys 

komponenttien välillä vaikeuttaa automaattista ladontaa, juotosprosessia sekä korjaamista. 

Jättämällä riittävän paljon tilaa komponenttien väliin sekä levyn reunaan varmistetaan piiri-

levyn onnistunut valmistus.  
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Kuva 4.4: Yleisimpien komponenttien tarvitsemat varoetäisyydet (Spirent Communications 

PLC, 2002) 

 

Pinnoitteena kuparille voidaan käyttää esim. Lf Hasl- (lead-free Hot air solder leveling), 

ENIG- (Electroless Nickel Immersion Gold, Nikkeli-Immersiokultapinnoite) tai OSP-

pinnoitetta (Organic Solderability Preservative, orgaaninen suojapinnoite). Pinnoitteiden 

hyödyt ja haitat on esitetty taulukossa 4.3. 
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Taulukko 4.3: Piirilevyn pinnoitteiden vertailu (Wright, ei pvm) (Henninger, ei pvm) 

 

 

Pinnoitteen valinta on aina tapauskohtaista. Tähän käyttöön sopii parhaiten nikkeli-immer-

siokultapinnoite, koska vähäinen kustannusten nousu ei ole ongelma. Piirilevyssä ei käytetä 

BGA (Ball Grid Array) tai vastaavia tiheän elektrodivälin komponentteja, jolloin ei myös-

kään muodostu merkittävää black pad -riskiä. Black pad -ongelmassa komponentin liitos 

piirilevylle katkeaa korroosion ja tärinän vaikutuksesta (Grossmann, 2011). ENIG-

pinnoitteella saavutetaan muita pinnoitteita parempi kestävyys joka puoltaa entisestään ko. 

pinnoitteen käyttöä.  

 

 

Hyödyt Haitat 

Lf HASL 

lyijytön 

kastotina 

 Erinomainen juotettavuus 

 Edullinen 

 Sallii laajan prosessi-ikkunan 

 Pitkään käytetty teollisuudessa, 

käyttäytyminen tunnetaan 

 Kestää useita lämpökäsittelyjä 

 Paksuusvaihtelut 

 Korkea prosessilämpötila – 260…270 celsius-

astetta aiheuttaa termisen shokin 

 Oikosulkujen riski pienellä piirilevyveto vä-

lillä 

 

Immersio tina 

 Erinomainen tasaisuus 

 Hyvä tiheille juotosalueille 

 Kustannuksiltaan keskitasoa 

 Pinnoite sopii press-fit kompo-

nenttien asennukseen 

 Hyvä uudelleenjuotettavuus 

lämpökäsittelyjen jälkeen 

 

 Erittäin herkkä käsittelylle 

 Tinaviiksi ongelmat 

 Aggressiivinen juotteenestopinnoitteelle 

 Ei suositella käytettäväksi tilapäisen juot-

teenestopinnoitteen kanssa 

 Ympäristöongelmat prosessin aikana 

ENIG 

Nikkeli- 

Immer-

siokultapinno-

ite 

 Erinomainen tasaisuus 

 Hyvä tiheille juotosalueille 

 Kustannuksiltaan keskitasoa 

 Tunnettu ja testattu prosessi 

 Sopii lankaliitoksiin 

 Kestävä 

 

 Black pad -ongelmat 

 Läpiviennit täytyy sulkea molemmilta puolilta 

 Monimutkainen prosessi 

OSP 

Orgaaninen su-

ojapinnoite 

 Hyvä tasaisuus 

 Edullinen 

 Voidaan uudelleen pinnoittaa 

 Ympäristöystävällinen ja yksin-

kertainen prosessi 

 

 Erittäin herkkä käsittelylle 

 Rajoitetut lämpösyklit, ei suositella useisiin 

juotosprosesseihin 

 Rajallinen varastointiaika 

 Erittäin vaikea tarkastaa 

 Väärin painetun juotospastan puhdistaminen 

voi vahingoittaa OSP-pinnoitetta 

 Käyttöä edeltävällä uunituksella negatiivinen 

vaikutus 
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Käytetyt raja-arvot ovat lähinnä suuntaa-antavia ja niitä voidaan pienentää tarpeen vaatiessa, 

kunhan päätös on perusteltu ja mahdollisesti aiheutuvat ongelmat selvitetty. Läpivientien 

sekä muiden reikien yleinen suositeltu minimihalkaisija on 0.3 mm – 0.6 mm. Pienempien 

reikien teko on mahdollista, mutta siihen tarvitaan erikoistyömenetelmiä, jotka nostavat hin-

taa.  

 

Liittimet päätettiin säilyttää ennallaan, läpiladottavina, kappaleessa 3.3.6 esitetyistä syistä. 

Piirilevyjen välinen liitäntä haluttiin muuttaa paremmin valmistettavaksi ja minimoida ma-

nuaalinen kasaaminen. Vaihtoehdoksi pohdittiin rigid-flex-rigid mallista liitosratkaisua, 

jossa piirilevyt yhdistetään toisiinsa ohuella, joustavalla flex–piirilevyllä. Tämän tyyppinen 

ratkaisu olisi mahdollistanut liitännän tekemisen jo piirilevyn teon yhteydessä, mutta vähäis-

ten hyötyjen takia siitä luovuttiin. Flex-piirilevyn suunnittelu olisi vaatinut kehittyneempiä 

suunnitteluohjelmistoja, kokemusta ja sen hintahyödyt tulevat esiin vasta yli 100 kpl:n val-

mistuserissä (Jordan, 2013). Hintalaskelmaan ei ole otettu huomioon suunnittelusta ja tes-

tauksesta tulevia kuluja, sekä tässä tapauksessa ohjelmiston hankinnasta muodostuvia ku-

luja. Kokonaisuudessaan halvempi hinta muodostuu manuaalisen työn sekä liittimien puut-

tumisesta. Kumminkin tässä sovelluksessa flex-piirilevyn käyttö olisi vaatinut huomattavia 

mekaanisia muutoksia. Levyn taitoksen ja mekaniikan takia IO-liittimet olisi pitänyt juottaa 

levylle manuaalisesti. Edellä mainituista syistä johtuen kytkennässä päädyttiin käyttämään 

perinteisenpää lattakaapeliliitosta. Kaapelin liittimet on toteutettu SMD – tekniikalla, joten 

ainoaksi manuaaliseksi vaiheeksi jää kaapelin liittäminen ilman työkalutarvetta. Toisaalta 

tällöin piirilevyjen korjaaminen ja muokkaaminen on yksinkertaisempaa, koska ne voidaan 

helposti erottaa toisistaan ilman työkaluja. 

 

Suojaetäisyydet, kuten myös muun muassa reikien halkaisijat, kuparin paksuuden vaihtoeh-

dot ja johtimien minimileveydet, ovat valmistajariippuvaisia ja ne täytyy siksi varmistaa pii-

rilevyvalmistajalta ennen suunnittelun aloittamista. Haudattuja tai piilotettuja läpivientejä 

tulisi välttää niiden kalliin hinnan sekä huonon käytettävyyden takia. Erityisen tarkkana spe-

sifikaatioiden suhteen on oltava, mikäli käytetään rigid-flex -kytkentää. 

 

Piirilevyn luotettavuuden parantamiseksi on suositeltavaa käyttää suojapinnoitetta. Suoja-

pinnoitteen käyttö parantaa levyn kestoa muun muassa kosteutta, lämpöä, mekaanista kulu-

mista sekä pölyä vastaan. Suojapinnoite myös parantaa levyn läpilyöntilujuutta. Yleisimpiä 
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käytettyjä pinnoitetyyppejä on muun muassa akryyli, polyuretaani, epoksi sekä silikoni. Pin-

noitteiden ominaisuuksia on esitetty taulukossa 4.4. 

 

Taulukko 4.4: Yleisimpien suojauspinnoitteiden ominaisuudet (Caswell, ei pvm) (Poulin, 

2007) 

 

Pinnoite voidaan levittää pensselillä, sumuttamalla tai upottamalla pinnoitettava levy pin-

noitealtaaseen. Vaihtoehtoisesti koko piirilevy komponentteineen voidaan valaa muoviin 

tai epoksiin, jolloin saavutetaan huomattavasti parempi kosteuden sekä mekaanisen kulu-

misen kesto. Tällöin laitteen huoltaminen tai muuttaminen ei ole valamisen jälkeen mah-

dollista. (Chemtronics, ei pvm) Tässä käytettävässä sovelluksessa ei valamisesta saada tar-

peeksi hyötyä haittoihin nähden. Koska laitteelta ei edellytetä merkittävää kestoa kosteutta, 

kemikaaleja tai mekaanista kulumista vastaan, ei suojapinnoitteen tyypillä ole huomattavaa 

merkitystä. Suojapinnoitteena käytetään akryylipinnoitetta saatavuuden, korjattavuuden 

sekä hinnan perusteella. Suojapinnoitteen levityksessä on liittimet, ledit sekä kytkin suojat-

tava hyvin, ettei pinnoite pilaa näitä.  

 

Aine Ominaisuudet Kommentti 

Epoksi 

 Hyvä tarttuvuus 

 Erinomainen kemiallinen kestävyys 

 Hyväksyttävä kosteussulku 

 Vaikea muokata 

 Tarvitsee yhteensopivan puskurin 

 Ei laajasti käytössä 

Uretaani 

 Hyvä tarttuvuus 

 Korkea kemiallinen kestävyys 

 Hyväksyttävä kosteussulku 

 Vaikea muokata 

 Laajasti käytetty 

 Halpa 

Akryyli 

 Hyväksyttävä tartunta 

 Huono kemiallinen kestävyys 

 Korkea kosteudenkestävyys 

 Helppo muokata 

 Laajasti käytetty 

 Kohtuullinen hinta 

Silikoni 

 Huono tarttuvuus 

 Alhainen kemiallinen kestävyys 

 Erinomainen kosteudenkestävyys 

 Mahdollisuus muokata 

 kohtalainen käyttö 

 korkeat kustannukset 

Parylene 

 Erinomainen tarttuvuus 

 Erinomainen kemiallinen kestävyys 

 Erinomainen kosteudenkestävyys 

 Mahdotonta muokata 

 Harvoin käytetty 

 Erittäin korkeat kustannukset 
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LEDien muuttaminen pintaliitosmalliin siirsi linssin sijaintia muutamia millimetrejä mata-

lammalle. Tämän takia sovittimen etulevystä täytyi piirtää uudet koneistuskuvat sekä etule-

vyn tarra. 

4.7 Turvallisuuden eheystasotaso sekä vika- ja vaikutusanalyysi 

Turvallisuusjärjestelmälle määritetään IEC:n (International Electrotechnical Comission) 

standardisarjan IEC61508 mukaisesti turvallisuuden eheystasotaso (SIL, Safety Integraty 

Level). Turvallisuuden eheystasotaso kuvaa laitteen tai sovelluksen vikasietoisuutta diskree-

teillä tasoilla yhdestä neljään. Korkeampi luokitus tarkoittaa pienempää vikaantumisriskiä 

ja näin ollen parempaa turvallisuutta. Vaadittava turvallisuuden eheystasotason luokitus 

määritetään onnettomuusluokan perusteella, esimerkiksi tässä työssä tehtävältä sovittimelta 

vaaditaan korkein SIL4-taso, koska vikaantuessaan se voi potentiaalisesti aiheuttaa useita 

kuolemantapauksia. turvallisuuden eheystasotaso määrittyy keskimääräisen vaarallisten vi-

kaantumisen taajuuden perusteella, turvallisten vikaantumisten osuudella sekä laitteiston vi-

kasietoisuudella. Turvalaite on oltava varmistettu siten, että yksittäinen turvalaitejärjestel-

män vika johtaa turvalaitejärjestelmän hallitusti turvalliseen tilaan (Järvinen, 2010).  

4.7.1 Turvallisuuden eheystaso 

Vaadittu eheystaso voidaan määrittää laitteiston vikaantumisesta aihetuvan onnettomuuden 

laajuudella. Samalla eheystaso määrää laitteen keskimääräisen vaarallisen vikaantumisen 

taajuuden. Eheystason määritys taulukon avulla on esitetty taulukossa 4.5. 

 

Taulukko 4.5: SIL-luokituksen määrittäminen vikaantumisen taajuuden perusteella jatkuva 

käyttöiselle laitteelle. (International Electrotechnical Commission, 2010) 

Turvallisuuden 

eheystasotaso 

Keskimääräinen vaaralli-

sen vikaantumisen vä-

himmäistaajuus 

[ℎ−1] 

Tarvittava luokitus mahdollisen onnetto-

muuden seurauksen perusteella 

1 10−5 < 𝑡 ≤  10−6 

Vähäinen henkilövahinko, merkityksetön 

vahinko ympäristölle 

 

2 10−6 < 𝑡 ≤  10−7 

Vaikea, peruuttamaton vahinko muuta-

malle henkilölle tai yksittäinen kuoleman-

tapaus, merkittävä vahinko ympäristölle 

 

3 10−7 < 𝑡 ≤  10−8 

Usean henkilön kuolema, vakava ja pysyvä 

ympäristövahinko 

 

4 10−8 < 𝑡 ≤  10−9 Lukuisien henkilöiden kuolema 
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Lyhyesti sanottuna vikasietoisuus ilmaisee kuinka monta 𝑁 + 1 virhettä tai vikaa laitteis-

tossa voi tapahtua ennen kuin järjestelmän turvallisuustoiminto vaarantuu. Esimerkiksi vi-

kasietoisuustaso 1 tarkoittaa että kaksi vikaa aiheuttaa järjestelmän turvallisuusfunktion me-

nettämisen. SIL-4 järjestelmässä yksittäinen vika ei saa aiheuttaa turvallisuustoiminnon vaa-

rantumista. Taulukosta 4.6 nähdään, että SIL-4 vaatimuksen täyttyvän vain mikäli laiteeseen 

tuleva yksittäinen vika ei aiheuta turvallisuustoiminnon menettämistä ja turvallisten vikaan-

tumisten osuus kaikista vikatapauksista on riittävän suuri. (International Electrotechnical 

Commission, 2010) Turvallisen vikaantumisen osuus on se prosenttiosuus vioista, jotka ei-

vät aiheuta vaarallista vikaantumista. Turvallisten vikaantumisten osuuden määrittäminen 

on esitetty yhtälössä 4.2. 

 

Turvallisten vikaantumisten osuus määritellään 

 𝑆𝐹𝐹 =  
∑ λs+∑ λDD

∑(λDD+λDU)+∑ λs
[%], (4.2) 

 

Jossa λs on turvallisten vikaantumisten määrä, λDD  on vaarallisten, mutta havaittavien viko-

jen määrä ja λDU on vaarallisten, havaitsemattomien vikojen määrä.  

 

Koska laitetta ei käytännössä voida testata vaadittua aikaa, täytyy laitteen toimintakyky ar-

vioida tilastollisesti ja suorittaa riittävät varotoimenpiteet, jotta haluttu vikataajuuden minimi 

täyttyy. Samoin vaatimusten täyttymiseksi sovittimen täytyy kyetä suorittamaan vaadittu 

turvallisuustoiminto myös vaaditussa määrässä vikaantumistapauksia ja turvallisten vikaan-

tumisten osuus on oltava riittävän suuri. Tässä tapauksessa yhden vikaantumisen sietäminen 

riittää, sillä laitteen turvallisen vikaantumisen osuus on arvioitu FMEDA:n (Failure Mode 

Effects and Diagnostic Analysis, vika ja vaikutusanalyysi) avulla olevan yli 99 %. Mikäli 

turvallisten vikaantumisten osuus olisi pienempi, täytyisi laite suunnitella sietämään useam-

pia yhtäaikaisia vikaantumistilanteita SIL-4 tason saavuttamiseksi. (International 

Electrotechnical Commission, 2010) Vaatimukset on esitetty taulukossa 4.6.  
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Taulukko 4.6:Laitteen SIL-tason vaatimukset turvallisten hajoamisten osuuden ja vikasietoi-

suuden mukaan. (International Electrotechnical Commission, 2010) 

  Laitteiston vikasietoisuustaso  

Turvallisen 
vikaantumisen 

osuus 
0 1 2 

 

<60% Ei sallittu SIL1 SIL2  

60% - 90% SIL1 SIL2 SIL3  

90% - 99% SIL2 SIL3 SIL4  

≥ 99% SIL3 SIL4 SIL4  

 

4.7.2 Vika- ja vaikutusanalyysi 

Turvallisuuden eheystasotason määrittämiseksi on laitteelle suoritettava vika- ja vaikutus-

analyysi, jossa laitteen jokaisen komponentin vikaantumistavat, vaikutukset sekä vian huo-

maaminen tutkitaan. Analyysin tarkoituksena on havaita vikojen muodostumista ja vikojen 

todennäköisyyttä sekä laskea tarvittavat arvot turvallisuuden eheystasotason määritystä var-

ten. Elektroniikkalaitteella vika- ja vaikutusanalyysi on syytä tehdä komponenttitasolla, eli 

jokaisen komponentin vikaantuminen, mahdollisen vikaantumisen aiheuttaja, vikaantumis-

todennäköisyys ja vikaantumisen vaikutus tutkitaan erikseen. Prosessia on havainnollistettu 

kuvassa 4.5.  

 

 

 

SIL4 -tason laitteella ei sallita kriittisiä vikoja, joita ei pystytä havaitsemaan tai jotka aiheut-

tavat turvallisuustoiminnon menetyksen. Vaatimus asettaa joitakin rajoitteita käytettäville 

Validointisuunnitelma tai 
valvontasuunnitelma

Kuinka usein vika 
tapahtuu?

(=Occurance)

Huomataanko 
vikaantuminen?

(=Detection)

Miten vakava 
vika on?

(=severity)

Mikä vaikutus 
vialla on?
(=Effect)

Miten 
vikaantuminen 

tapahtuu?
(=Cause)

Mitä voi 
mennä vikaan?

(=Failure 
modes)

Laitteen/
toiminnon 

funktio Miten vikaantuminen 
estetään?
(=Prevent)

Miten vikaantuminen 
huomataan?

(=Detect)

Kuva 4.5: FMEDA eteneminen vuokaavio muodossa. 
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komponenteille ja myös monimutkaistaa suunnittelua. Tässä tapauksessa vika- ja vaikutus-

analyysi tekeminen on yksinkertaista ja suoraviivaista, koska kyseinen analyysi on tehty ai-

kaisemmalle versiolle ja uusi versio käyttää suurelta osin samoja komponentteja. Vaihde-

tuille komponenteille täytyy etsiä valmistajan datalehdistä ilmoitetut vikaantumisajat, päi-

vittää ne taulukkoon ja tarkistaa että vähimmäisvikaantumisaika ei alitu. 

 

Rakennetulle sovittimelle suoritettiin vika- ja vaikutusanalyysi. Analyysissä käytettiin poh-

jana aikaisemman version analyysiä, johon päivitettiin muuttuneiden komponenttien MTBF-

arvot (Mean Time Between Failures, keskimääräinen aika laitteen vikaantumisten välillä). 

Useiden komponenttien kohdalla MTBF-arvo oli parantunut huomattavasti, esimerkiksi 

DC/DC-muuntimen valmistajan ilmoittama vikaantumistaajuus (FIT, Failures in time) laski 

yli 3000:sta 710:n vikaan miljardilla käyttötunnilla. Osalle komponenteista MTBF-arvo saa-

tiin valmistajan datalehdistä tai valmistajalta pyytämällä. Passiivisille komponenteille sekä 

esimerkiksi piirilevylle käytettiin Relcal -ohjelmistoa ja kirjalähteitä (Exida, 2012) (Smith, 

2011). 

 

 Näiden muutosten johdosta koko sovittimen MTTF (Mean Time To Failure) parani 24 vuo-

desta lähes 75 vuoteen. MTTF:n perusteella saadaan vikaantumistaajuudeksi laskettua 

1537 ∗ 10−9 vikaa/tunti, eli noin 1.5 vikaa miljoonaa käyttötuntia kohden. FMEDA:n pe-

rusteella sovitin täyttää IEC 61508-6 standardin mukaisesti SIL-4 tason vaatimukset.  

 

4.8 Piirilevyn toteutus 

Piirilevy toteutettiin edellä esiteltyjen ohjeiden perusteella. Lopullinen toteutus onnistui hy-

vin, alkuperäiset valmistusspesifikaatiot täyttyivät, levyn mekaniikka pystyttiin pitämään 

ennallaan ja kaikki vaaditut komponentit saatiin muutettua SMD – mallisiksi. Nelikerros-

levyn käyttö osoittautui suunnittelun aikana hyväksi ratkaisuksi, kaksikerroslevyllä toteutet-

tuna piirilevy olisi ollut todella vaikea toteuttaa ja ratkaisuissa olisi täytynyt tehdä paljon 

kompromisseja. Tällä tavoin levylle saatiin täysin tasainen maataso sisäkerrokseen eikä si-

säkerroksen toisella tehotasollakaan ole kuparikaatoja katkovia johtimia. Piirilevy ennen ka-

sausta on esitetty kuvassa 4.6. Prototyyppilevyllä ei ole käytetty juotteenestopinnoitetta, jo-

ten sisäkerroksen maataso näkyy levyssä ruskeana alueena.  
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Suunnitteluvaiheessa ei tullut vastaan merkittäviä ongelmia. Suurimmat haasteet tulivat me-

kaniikasta, lähinnä liittimien, yhdyskaapelin ja ledien sijoittelusta, sekä komponenttien suu-

resta määrästä. Kumminkin kaikki komponentit saatiin pidettyä yhdellä puolella levyä. Täl-

lainen ratkaisu helpottaa juotosprosessia huomattavasti, koska levy voidaan juottaa yhdellä 

läpiajokerralla kahden sijaan. Huolimattomuudesta johtuvia virheitä ilmeni komponenttiti-

lauksen suhteen, kaksi mikropiiriä tilattiin väärällä jännitealueella. Asia paljastui onneksi 

ennen laitteen kasaamista, komponentteja tarkistaessa, jolloin suuremmilta ongelmilta väl-

tyttiin. Muita pienempiä ongelmia olivat muun muassa mekaniikan virheellinen sijoittelu 

millin kymmenyksellä. Tällaiset ongelmat ovat huomattavan helppoja korjata lopulliseen 

versioon. Suurempia virheitä oli piirissä käytetyn kytkimen sijoittelun virheellisyys. Kytki-

mellä valitaan sovittimen kanssa käytettävä laite, jolloin oletuksena oli, ettei sen asentoa 

Kuva 4.6:Ensimmäinen versio piirilevystä ennen komponenttien ladontaa. Kytkennän eri 

osa-alueet on numeroitu: 1) DC/DC muunnin ja vakiovirtageneraattori, 2) Tilakomparaattori 

ja sen pitopiiri, 3) Laskentakomparaattori ja sen pitopiiri, 4) Laskenta- ja suuntapulssien ge-

nerointi, 5) Kellosignaalin generointi sekä jännitteenvalvonta, 6) 8 V:n jänniteregulaattori, 

7) Kvadratuurimuuntaja, 8) Piirilevyt yhdistävät liitin, 9) Lähtöjen optoerottimet, 10) Etu-

paneelin ilmaisuledit 
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tarvitse muuttaa kasauksen jälkeen. Tämä oletus osoittautui vääräksi ja kytkimen sijaitessa 

lähes keskellä piirilevyä, liittimien takana piilossa, sen käyttö on kasaamisen jälkeen lähes 

mahdotonta. Kytkimen sijainnin muuttaminen vaati lisätyötä ja suurelta osin piirilevyn koko 

alaosan uudelleen sijoittelun sekä suunnittelun.  

 

Levy todennäköisesti valmistetaan pastajuottamalla (reflow-juotos), mutta komponenttiaset-

telussa pyrittiin huomioimaan myös aaltojuotoksen mahdollisuus. Juotosprosessin valinta 

jätetään sovittimen kasaajalle. Mikäli komponentteja olisi tarvinnut laittaa levyn molem-

mille puolille, olisi juotosprosessi vaatinut vähintään kaksi eri lämmityskertaa juotostavasta 

riippumatta. Samalla aaltojuotos olisi ollut huomattavasti hankalampi tai lähes mahdoton 

toteuttaa. Lopullisesti aaltojuotoksen esteeksi muodostui hautakivi-ilmiön riski, aaltojuotok-

sessa komponenttien kiinnityspisteet täytyy olla suuremmat kuin pastajuotoksessa. Suurem-

mat kiinnityspisteet lisäävät entisestään hautakivi-ilmiön riskiä (Trip, 2003). Pastajuottami-

selle on olemassa erilaisia tekniikoita, kuten kuumakaasujuottaminen ja höyryfaasijuotos. 

Juotosprosessin lopullinen valinta jätettiin piirilevyn valmistajalle. Liittimien ollessa läpila-

dottavaa mallia, joudutaan ne juottamaan joko manuaalisesti tai käyttämään pastajuotoksen 

lisäksi selektiivistä juotosta. 

 

Levyt yhdistävä yhdyskaapeli toteutettiin FFC -kaapelilla (Flat Flexible cable). Yhdyskaa-

pelin rakennetta sekä liitännän toimivuutta jouduttiin miettimään pitkän aikaa. Ensimmäi-

sestä versiosta testipisteet jätettiin pois. Kytkennässä on suuri määrä mikropiirejä ja jotta 

testipisteistä olisi merkittävästi apua, olisi niitä täytynyt käyttää todella paljon. Testipisteet 

lisättiin seuraavaan versioon, johon myös muut kytkennässä olleet virheet korjattiin. 

 

Kokonaisuudessaan suunnittelu onnistui hyvin. Laitteen valmistettavuus sekä myös elinikä 

paranivat huomattavasti. Nelikerroslevyyn siirtyminen parantanee huomattavasti laitteen 

EMC -ominaisuuksia. Sähkömagneettista yhteensopivuutta olisi ollut mahdollista parantaa 

entisestään lisäämällä levyn reunaa pitkin kulkevan läpivientiverkon. Koska EMC -ongelmia 

ei ole aikaisemmin ilmennyt, ei tälle nähty tarvetta. Levyssä tehdyt muut ratkaisut parantavat 

EMC–ominaisuuksia riittävästi. Sisäkerrosten kuparitasoista saatiin hyvin yhtenäisiä, eikä 

esimerkiksi läpiviennit katko tasoja huomattavasti. Kasattu prototyyppilevy on esitetty ku-

vassa 4.7. 
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Komponenttivalinnoissa ei ilmennyt suuria ongelmia. Ainoastaan DC/DC -muuntajan toi-

mitusaika venyi prototyyppiin valitun komponentin osalta pitkäksi, mutta tällekin kom-

ponentille oli katsottu korvaava komponentti ongelmatilanteiden varalle. Korvaajaa pystyt-

tiin käyttämään prototyypin kasaamisessa ja samalla saadaan selvitettyä sen toimivuus kyt-

kennässä. Vaikka suunnittelun päätarkoitus oli automaattisen valmistuksen parantaminen, 

myös käsin juottaminen huomioitiin. Tämän ansiosta prototyyppilevyn kasaaminen onnistui 

helposti normaalilla käsikäyttöisellä juotoskolvilla, ainoastaan liittimen juottaminen on 

haastavaa pienen elektrodivälin (0.2 mm) takia. 

 

Komponenttiasettelussa onnistuttiin hyvin. Lähes kaikki polarisoidut komponentit ovat sa-

moin päin, jolloin tuotteen silmämääräinen tarkistaminen on helppoa. Riittävän suuren pii-

Kuva 4.7: Käsin ladottu ensimmäinen prototyyppi versio valmiiksi kasattuna. Oikeassa reu-

nassa näkyy virheellisestä kytkentäkuvasta johtuen väärin asennetut ledit. 
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rilevyn ansiosta komponentit pystyttiin asettelemaan siististi ja komponenttien väliin jää riit-

tävästi tilaa myös käsinjuotosta varten. Tilankäytön ansiosta mahdollisesti häiriötä säteilevä 

DC/DC-muunnin saatiin sijoitettua suhteellisen kauas häiriölle altistuvista komponenteista.  

4.9 Suunnittelun virheet 

Kasaamisen jälkeen testauksen yhteydessä alkoi suunnittelun virheitä tulla esiin. LEDien 

kontaktitäplät eli pädit oli asetettu vanhasta tottumuksesta 90° väärään kulmaan. Lisäksi 

muutamien komponenttien pädit olivat vääränkokoisia. Virheellisesti valitut pädit vaikeutti-

vat laitteen kasaamista, mutta eivät vaikuta merkittävästi laitteen toimintaan tai testaukseen. 

Komponenttitilauksessa 8 V:n regulaattori oli tilattu väärällä lähtöjännitteellä ja 4538D liian 

pienellä käyttöjännitteellä, mutta nämä ongelmat havaittiin ennen levyn kasaamista, jolloin 

suuremmilta ongelmilta vältyttiin.  

 

Haastavampi ongelma oli toiselle 4538D piirille tuleva väärä käyttöjännite. Ongelman sel-

vittämiseen meni huomattavan paljon aikaa, koska kyseinen virhe muodostui piirto-ohjel-

man piirikaavioon luomasta automaattisesta jännitekytkennästä. Tämä virhe ei näy suoraan 

kytkentäkuvassa ja aiheutti kytkennän puolittaisen toimivuuden, jolloin ongelmakohdan ra-

jaaminen oli vaikeaa. Vastaava ongelma oli myös yhdyskaapelin liitännässä. Ongelmia ra-

jaamalla ja kytkentää mittaamalla saatiin ne prototyyppilevyyn korjattua ja alustavia testejä 

pystyttiin suorittamaan. Virheiden takia levystä tehtiin lähes välittömästi toiminnan toden-

tamisen jälkeen uusi versio, jotta laajemmat testit voitiin suorittaa paremmin tehdyllä proto-

tyypillä. Korjattu prototyyppi kiinnitettynä testauslaitteeseen sekä oskilloskooppiin on esi-

tetty kuvassa 4.8. Testilaitteella voidaan simuloida junan kulkua ja eri tapahtumia sekä myös 

oskilloskoopilla helposti mitata kriittiset ajastukset. 
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Virheistä huolimatta myös ensimmäinen prototyyppi saatiin toimimaan muutosten jälkeen 

ja sille suoritetuista testeistä saatiin tarvittavaa lisätietoa seuraavaa versiota varten. Testeillä 

lähinnä varmistettiin eri viiveiden toleranssien mukainen pituus sekä piirilevyn toiminta. 

Viiveitä ei saatu aivan määritetyn mukaiseksi johtuen muun muassa komponenttien tolerans-

seista sekä epäideaalisuuksista. Nousuajat sekä esimerkiksi piirilevyn etenemisviive eivät 

aiheuta näin suuria (0.1 ms) poikkeamia. Eroavaisuudet suunnitellun sekä toteutuneen välillä 

eivät tässä tapauksessa vaikuttaneet laitteen toimintaan. Eroja pyrittiin parantamaan varmuu-

den vuoksi muuttamalla komponentti arvoja tarpeen vaatiessa seuraavaan prototyyppiversi-

oon. Myös aikaisemmin käsitellyt suuremmat ongelmat korjattiin prototyypin seuraavaan 

versioon. Korjattu versio on esitetty kuvassa 4.9. 

Kuva 4.8: Prototyypin ensimmäinen versio kytkettynä testilaitteeseen ja oskilloskooppiin. 

Kuvasta nähdään uudelleen johdotettu liitin sekä 12 V:n jännitevedot. Alemmalla levyllä 

kytkimen asennon muuttaminen on mahdotonta, joten sen sijaintia täytyi muuttaa seuraa-

vaan versioon. 



Raideliikenteen akselilaskentasovittimen valmistettavuuden parantaminen  49 

 

 

 

Ainoaksi virheeksi tähän toiseen versioon jäi kuvassa vasemmassa alanurkassa näkyvän dio-

din vedon puuttuminen. Liittimen juottaminen osoittautui haastavaksi, joten liitin korvattiin 

hyppylangoilla. Liittimen kiinnityselektrodit ovat vain 0.254 mm paksuiset ja irtosivat le-

vystä, vaikka juottimella käytettiin mahdollisimman pientä lämpötilaa. Merkittävimpänä 

muutoksena edelliseen versioon nähden on kytkimen sijainnin muutos helpommin käsiksi 

päästävään paikkaan. Uusi prototyyppiversio toimi heti kasaamisen jälkeen ilman ongelmia 

ja näin ollen sitä pystyttiin käyttämään testeissä.  

 

Jatkokehitystä ajatellen pohdittiin myös ennakoivaa vikaantumisen tunnistusta, mutta diplo-

mityön puitteissa tämän kehitys jätettiin pois. Vikaantumisen tunnistus olisi alustavasti mah-

dollista toteuttaa nykyisellä piirikortilla, mutta kehitystyö olisi ylittänyt reilusti diplomityön 

tavoitteet ja resurssit. 

Kuva 4.9: Prototyypin korjattu versio komponentti ladonnan jälkeen. Liitin on korvattu 

hyppylangoilla. Ylä- ja alakortit ovat identtiset kuvan etureunalla näkyviä valintavastuksia 

lukuun ottamatta 
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5 MITTAUKSET JA KENTTÄTESTIT 

Sovittimen toimintakuntoon saattamisen jälkeen sille suoritettiin sarja tarvittavia testejä. 

Pääasiassa testit painottuivat laboratoriossa suoritettaviin erinäisten viiveiden pituuden var-

mistamiseen ja toleranssien sisällä pysymiseen. Viiveiden referenssinä käytettiin aikaisem-

man version spesifikaatioita sekä aikaisempia mittaustuloksia. Mittaukset suoritettiin PicoS-

cope:n tietokoneeseen liitettävällä oskilloskoopilla sekä Mipro:n omalla testauslaitteella. 

Testauslaitteella pystytään simuloimaan junan kulkua ja generoimaan yleisimmät toiminta-

tilanteet.  

5.1 Laboratoriomittaukset 

Kuvassa 5.1 on esitetty molemmilta levyiltä erikseen mitatut lähtösignaalit. Signaalien on 

oltava osittain päällekkäin, jotta sovittimeen kytketty logiikka kykenee tunnistamaan junan 

kulkusuunnan. Spesifikaation mukaan signaalin ylhäälläoloajan tulisi olla 2.2 ms ja signaa-

lien pitää olla 1.1 ms ajan päällekkäin. Ylhäälläoloaikaa päätettiin käydyn keskustelun poh-

jalta hieman pidentää. Viiveen pidentäminen tekee laitteesta varmatoimisemman heikentä-

mättä toimintaa. Tällöin sovittimeen kytketyllä logiikan on helpompi käsitellä signaalia. Sig-

naalit ovat testatussa laitteessa 945 µs ajan päällekkäin. Tämä on hieman odotettua lyhempi, 

mutta sen ei todettu vaikuttavan laitteen toimintaan, joten viivettä ei ryhdytty muuttamaan.  

 

Kuva 5.1: Eri piirilevyiltä logiikalle lähtevät signaalit ja niiden keskinäinen viive. Sininen 

ja keltainen viiva kuvaavat lähtösignaaleja ja musta viiva on päällekkäin oloajan määrit-

tämiseen käytetty apusignaali. 



Raideliikenteen akselilaskentasovittimen valmistettavuuden parantaminen  51 

 

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 mukaisesta ” Turvalaite on pyrittävä mitoittamaan siten, 

että sen mitoitus ei estä raiteen suurimman nopeuden nostamista, kun muut edellytykset no-

peuden nostamiselle täyttyvät.” (Liikennevirasto, 2014) Viiveiden pituudet mahdollistavat 

junan suunnan tunnistamisen vielä yli 200 km/h nopeudella. 

 

Kellosignaalin ajastusta tarkennettiin muuttamalla sen generoivan 555-piirin passiivikom-

ponenttien arvoja. Oikeita arvoja jouduttiin hieman iteroimaan sillä ajastus ei toiminut riit-

tävällä tarkkuudella lasketuilla komponenttiarvoilla. Pienentämällä mitoituksessa käytetyn 

vastusarvon kokoa päästiin riittävään tarkkuuteen ja tämän muutoksen pitäisi poistaa aikai-

semmassa versiossa ilmennyttä turhaa hylkäystä. Toleranssiksi kellosignaalille on määritetty 

+20 % ja nyt tällä versiolla päästiin alle 4 % toleranssiin. Harmillisesti 555-piirin tarkkuus 

ei riitä pitämään kellopulsseja samassa tahdissa, jolloin sovittimen etupaneelin kellosignaa-

lia ilmaisevat LEDit eivät välky samaan tahtiin. Kyseessä on vain visuaalinen haitta, joten 

sen korjaamista ei nähty tarpeellisena. Kellosignaalin ajastukset on esitetty kuvassa 5.2. 

 

 

Kuva 5.2: Kellosignaalin ajastus molemmilta levyiltä erikseen mitattuna. Ajastusvastuksen 

arvoa jouduttiin pienentämään laskennallisesta. 555-piirin epätarkkuudesta johtuen signaa-

lit eivät ole täsmälleen samanpituisia.  
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Sovittimen kylmäkäynnistymisen toimivuus varmennettiin jäähdyttämällä se -25 °C läm-

pötilaan ja simuloitiin normaalia käynnistymistilannetta. Sovitin toimi normaalisti ilman 

ongelmia eikä ongelmia havaittu. 

 

5.2 Kenttätestit 

 

Sovittimen reaalitilanteen toiminnan varmistamiseksi se asennettiin oikeaan käyttöympäris-

töön pitempiaikaista testiä varten. Testauspisteenä toimi Mikkelin läheisyydessä sijaitsevan 

Vuolingon kaupunginosan läpi menevä rataosuus. Sovitin asennettiin laitetilaan ja kytkettiin 

rataosuuden testijärjestelmään. Testiä jatkettiin neljän viikon ajan, jonka aikana sovittimen 

läpi kulki 31500 akselia. Virheitä tai ongelmia ei tällä ajan jaksolla havaittu. Testausta jat-

ketaan vielä pidempään toiminnan varmistamiseksi. Testausta valmisteltaessa huomattiin 

käytetty DIP-kytkin huonoksi valinnaksi ja se päätettiin muuttaa lopulliseen osalistaan. Kyt-

kimen asennonvalitsimet ovat upotettua mallia jossa kytkimien päällä on lialta ja pölyltä 

suojaava teippi. Teipin poistaminen sekä asennon muuttaminen on haastavaa ja vaatii työ-

välineeksi joko pienen ruuvimeisselin tai pinsetit. Ongelmilta vältytään, kun kytkin muute-

taan malliin, jossa asennonvalitsimet on kohotettu, eikä suojaavaa teippiä ole käytetty. 

 

5.3 Diagnostiikka ja virrankulutus 

Diagnostiikan toiminta todennettiin sekä oikosulkemalla että irrottamalla anturijohto. Kum-

massakin tapauksessa sovitin lähetti halutun virhesignaalin, sekä sytytti etulevyn LEDin vir-

heellisen toiminnan merkiksi. Sovittimen virrankulutukseksi mitattiin suurimmillaan 35 mA, 

joten teholähteeksi olisi sopinut myös huomattavasti pienempi tehoinen DC/DC -moduuli. 

Jatkuvan tehontarve sovittimella on 0.42 W kun taas käytössä oleva muunnin kykenee tuot-

tamaan 2 W jatkuvan tehon. Kumminkin kuten kappaleessa 3.3.1 todettiin, muuntimen vaa-

timan laajan käyttöjännitealueen takia sen vaihtaminen ei ollut kannattavaa. Toisaalta tehok-

kaamman muuntimen käyttäminen ei nosta sovittimen hintaa merkittävästi ja on varmatoi-

misempi, koska sitä ei tarvitse käyttää lähellä tehorajaa. Käyttöjännitteen raja-arvot sekä 

suojauksen toimivuus todennettiin laboratorio-olosuhteissa. 
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6 YHTEENVETO 

Työn tavoitteena oli parantaa käytössä olevan TDP-akselilaskentasovittimen valmistetta-

vuutta ja pitää se samalla yhteensopivana vanhemman järjestelmän kanssa. 

 

Diplomityön aluksi selvitettiin sovittimen nykyinen toiminta sekä taustaa sovittimen käy-

tölle. Pohjatietojen perusteella suunniteltiin uusi piirilevy ja sille suoritettiin tarpeelliset mit-

taukset sekä kenttätestit. Tarkoituksena oli selvittää täyttääkö päivitetty laite sille määrätyt 

spesifikaatiot. Sovittimelle suunniteltiin täysin uusi piirilevy ja samalla käytetyt komponen-

tit muutettiin läpiladottavista pintaliitosmallisiksi. Kaikki komponentit voitiin korvata säh-

köisesti vastaavilla pintaliitoskomponenteilla. Laite on ollut käytössä 90 -luvun lopulta läh-

tien, joten komponenttien elinkaaren tarkistaminen nähtiin myös tarpeellisena. Elinkaari 

huomioitiin uusien komponenttien valinnassa, jolloin rakennetun sovittimen elinkaari saatiin 

mahdollisimman pitkäksi.  

 

Sovittimen toivottu käyttöikä on yli 20 vuotta. Komponenttitasolla käyttöikää tutkiessa huo-

mio kiinnittyy erityisesti kondensaattoreihin ja näin ollen niiden valintaan kiinnitettiin eri-

tyistä huomioita. Tutkimuksen perusteella käytössä olleet elektrolyyttikondensaattorit vaih-

dettiin tantaalikondensaattoreiksi, jolloin saavutetaan pidempi elinikä. Elinikää tutkittiin ti-

lastollisesti, mutta pitkäaikaisia käytännön testejä ei suoritettu. Uudella suunnittelulla tuot-

teen elinkaarta sekä elinikää saatiin kasvatettua huomattavasti; sovittimen laskennallinen 

elinikä kasvoi 24 vuodesta 74,2 vuoteen.  

 

Valmistettu sovitin on suoraan yhteensopiva vanhan järjestelmän kanssa, jolloin järjestel-

mään ei tarvitse tehdä muita muutoksia. Laitteen liittimet sekä mekaniikka pystyttiin pitä-

mään aikaisempaa vastaavana, joten käyttäjä tai asentaja ei huomaa muutosta. Tällöin väl-

tytään käytettävyysongelmilta, esimerkiksi virheelliseltä asennukselta. Uuden version tun-

nistaa tarvittaessa etulevystä sekä laitteen arvokilvestä. 

 

Käytännön testeissä oikeassa käyttöympäristössä neljän viikon ajan jaksolla ei ongelmia ha-

vaittu. Laite toimi sille määritetyllä tavalla, eikä virheellisiä toimintoja esiintynyt testauksen 

aikana. Pidempi aikaisten testien jälkeen uudella sovittimella voidaan tarvittaessa korvata 

vanhat sovittimet.  
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