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Sähkömagneettinen yhteensopivuus on nykyisen sähkölaitteiden valtavan määrän vuoksi
tärkeä suunnittelunäkökohta, kun pyritään varmistamaan kaikkien laitteiden häiriötön
toiminta. Sähköisten piirien toisiinsa aiheuttamat sähkömagneettiset häiriöt voivat johtaa
toimintahäiriöihin, joilla voi olla vakavia seurauksia. Aktiivinen EMI-suodatin on laite joka
vaimentaa johtuvia sähkömagneettisia häiriöitä piirien tai piirin osien välillä mittaamalla ja
kompensoimalla häiriötä reaaliajassa.
Työn aluksi käydään läpi sähkömagneettisten häiriöiden ja niiden kytkeytymistapojen
taustaa. Tämän jälkeen esitellään passiivisten ja aktiivisten EMI-suodattimien toimintaa ja
perusperiaatteita. Tutkimuksessa keskitytään pääasiassa vertailemaan aktiivisten EMIsuodattimien neljän perustopologian vaimennusominaisuuksia tietokonemallinnuksen ja
kirjallisuustutkimuksen perusteella.
Työn tuloksina nähtiin selkeästi että virtaa kompensoivat topologiat soveltuivat paremmin
yhteismuotoisen häiriön suodatukseen ja jännitettä kompensoivat puolestaan eromuotoisten
häiriöiden. Lisäksi häiriölähteen ja kuorman impedanssien ja niiden suhteen havaittiin
vaikuttavan kaikkien neljän suodatinmallin vaimennuksiin eri tavalla, joten nämä
impedanssit tulee ottaa huomioon suodatintopologiaa valittaessa. Suodattimien toiminnan ja
edellä mainittujen impedanssien vaikutuksen varmistaminen vaatisi kuitenkin jatkokehitystä
ja erityisesti kokeellista tutkimusta prototyypeillä.
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Due to the vast amount of electrical devices nowadays, electromagnetic compatibility is an
important design aspect when striving to ensure the trouble-free operation of all these
devices. Electromagnetic interference caused to each other by electrical circuits can lead to
malfunctions with serious consequences. An active EMI filter is a device that attenuates
conducted EMI between circuits or parts of a circuit by sensing and compensating the
interference in real time.
At first electromagnetic interference and coupling mechanisms of EMI are reviewed. After
this the functioning and basic principles of passive and active EMI filters are introduced.
This research focuses mainly on comparing the four basic topologies of active EMI filters
by means of computer modeling and literary research.
The results of the research clearly show that current compensating topologies are more
suitable for attenuating common mode interference and voltage compensating topologies
work better for differential mode interference. Additionally the impedances of the noise
source and the load were observed to affect the insertion loss of each of the four filter models
differently, which means these impedances should be taken into consideration when
choosing a filter topology. The verification of the functioning of these filters and the effects
of the impedances mentioned above would require further research and especially
experimenting with prototypes.
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1

JOHDANTO

Kaikkialta, ihmisten taskuista teollisuuden tuotantolaitoksiin ja sairaaloihin löytyy nykyään
lukematon määrä erilaisia sähkölaitteita. Laitteiden yleistyessä tärkeäksi on noussut se, että
kaikkien näiden laitteiden tulisi pystyä toimimaan samoissa ympäristöissä ja verkoissa
häiriöttä. Sähkömagneettisten häiriöiden (electromagnetic interference, EMI) vaikutukset
voivat johtaa pienistä radion kuuluvuushäiriöistä pahimmillaan jopa vakaviin ja
hengenvaarallisiin onnettomuuksiin erilaisiin ohjausjärjestelmiin tai lääketieteellisiin
laitteisiin vaikuttaessaan (Williams 2007). Piirien tulisi siis olla sellaisia, etteivät ne aiheuta
häiriöitä muihin piireihin tai häiriinny itse muiden piirien aiheuttamista häiriöistä. Tämä
sähkömagneettisen yhteensopivuuden (electromagnetic compatibility, EMC) näkökulma
tulisi

ottaa

huomioon

laitteiden

suunnittelussa,

jotta

voitaisiin

minimoida

sähkömagneettisten häiriöiden kytkeytyminen sähköisten piirien välillä.

Usein häiriöiden kytkeytymistä ja syntyä ei voida kuitenkaan täysin estää. Esimerkiksi
nykyään todella yleisessä käytössä olevat hakkuriteholähteet aiheuttavat ympäristöönsä
monin eri tavoin kytkeytyviä häiriöitä laajalla taajuusskaalalla. Nämä häiriöt voivat päätyä
häiritsemään monia muita laitteita esimerkiksi kytkeytymällä laitteiden jakamaan, niitä
syöttävään sähköverkkoon. Näissä tapauksissa häiriöitä voi olla tarpeellista suodattaa piirien
häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi. Perinteisesti EMI-suodatus tapahtuu passiivisiin
komponentteihin perustuvilla suodattimilla, joiden vaimennus riippuu ainoastaan
suodattimen topologian määräämästä kiinteästä taajuusvasteesta. Passiivisten suodattimien
rinnalle on kehitetty myös tässä työssä käsiteltäviä aktiivisia suodattimia, jotka reagoivat
piiristä mitattuun häiriöön ja pyrkivät kompensoimaan sitä reaaliajassa esimerkiksi
operaatiovahvistimen syöttämän kompensointipiirin kautta. Aktiivisista suodattimista
haettavia mahdollisia etuja verrattuna passiivisiin suodattimiin ovat esimerkiksi pienempi
fyysinen koko ja joustavammat vaimennusominaisuudet. Vuosien tutkimuksesta huolimatta
aktiiviset EMI-suodattimet ovat nykyäänkin harvinaisuuksia, joita löytyy vain muutaman
valmistajan valikoimasta.

8

1.1 Työn tavoitteet
Työn tavoitteena oli selvittää aktiivisten EMI-suodattimien käyttömahdollisuuksia ja
vaimennusominaisuuksia vertailemalla aktiivisten suodattimien neljää perustopologiaa
keskenään. Tärkeimmät tutkimuskysymykset työlle olivat:

1. Millaisia läpäisyvaimennuksia aktiivisilla EMI-suodatintopologioilla saavutetaan?
2. Kuinka suodattimen tulolle ja lähdölle näkyvät impedanssit vaikuttavat
vaimennukseen?
3. Millaisiin sovelluksiin eri suodatintopologiat soveltuisivat?

Tutkimusmenetelminä työssä olivat kirjallisuustutkimus ja tietokonemallinnus. Pohjatyönä
tehtiin katsaus aiempiin aiheeseen liittyviin tutkimuksiin sekä kappaleissa 2 ja 3 esiteltyyn
sähkömagneettisten häiriöiden ja EMI-suodattimien teoriaan. Chen et al. vuonna 2009
julkaisemassa tutkimuksessaan esittämät suodatintopologiat valittiin seuraavaksi tehdyn
vertailun ja tietokonesimuloinnin suodatinpiirien malleiksi. Lopuksi kappaleessa 4 esiteltyjä
simulointituloksia verrattiin muissa tutkimuksissa saatuihin kokeellisiin ja simuloituihin
tuloksiin.
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2

EMI

Kaikki sähköisessä piirissä esiintyvät ei-toivotut signaalit voidaan määritellä kohinaksi.
Näin ollen myös yhden piirin hyötysignaali voidaan toiseen piiriin kytkeytyessään katsoa
kohinaksi. Jos kohina aiheuttaa ilmiöitä jotka vaikuttavat piirin toimintaan, ne määritellään
sähkömagneettisiksi häiriöiksi. Häiriö tarvitsee syntyäkseen kolme asiaa: häiriölähteen,
vastaanottimen ja kytkeytymisväylän. (Ott 2009) Häiriöt voivat kytkeytyä häiritsevästä
piiristä vastaanottavaan piiriin säteilyn tai yhteisten impedanssien kautta (Williams 2007).

Erilaisten laitteiden tuottamien ja vastaanottamien sähkömagneettisten häiriöiden hallinnan
avuksi on käytössä useita standardeja, joissa muun muassa asetetaan rajoja johtuvien ja
säteilevien häiriöiden sallituille signaalinvoimakkuuksille. Tässä työssä niistä sovelletaan
CISPR 22- ja EN 55022-standardeissa määritettyjä rajoja johtuville häiriöille. Uusi EN
55032-standardi korvasi nämä aiemmat standardit vuoden 2017 aikana, mutta johtuville
häiriöille määritetyt rajat ovat pysyneet ennallaan myös uudessa standardissa.

2.1 Kytkeytyminen yhteisten impedanssien kautta

Sähkömagneettiset häiriöt voivat kytkeytyä piiristä toiseen niiden jakamien impedanssien
kautta. Yksinkertaisimmillaan yhteinen impedanssi on seuraavassa kohdassa kuvattu
galvaaninen yhteys jonka kautta johtuviin häiriöihin tämä työ keskittyy. Tämän lisäksi häiriö
voi kytkeytyä induktiivisesti tai kapasitiivisesti ilman varsinaista fyysistä yhteyttä.
(Williams 2007)
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2.1.1 Galvaaninen kytkeytyminen

Selkein esimerkki yhteisen impedanssin kautta kytkeytymisestä on jokin häiriölähteen ja
vastaanottimen

välinen

tehonsyöttöjohtimet.

johtava

yhteys,

kuten

yhteinen

maajohdin

Kuva 2.1 havainnollistaa häiriön kytkeytymistä

tai

yhteisen

maaimpedanssin kautta.

Piiri 1

U1

Piiri 2

I1

U2

I2

Yhteinen
maaimpedanssi

Kuva 2.1

Häiriön kytkeytyminen yhteisen maaimpedanssin kautta. Piirien maaimpedanssin läpi
kulkevien virtojen I aiheuttamat jännitehäviöt näkyvät toiselle piirille ja vaikuttavat
sen maapotentiaaliin U. Mukaillen: (Ott 2009).

Kaikilla johtimilla on impedanssia, joten yhteiseksi impedanssiksi voi riittää jo pätkä
yhteistä

johdinta

piirilevyllä.

Myös

seuraavissa

kohdissa

esiteltyjen

muiden

kytkeytymistapojen aiheuttamat häiriöt ilmenevät vastaanottavassa piirissä yleensä lopulta
johtuvina häiriöinä.
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2.1.2 Induktiivinen kytkeytyminen

Magneettikentän kautta kytkeytyvässä häiriössä häiritsevässä piirissä kulkeva vaihtovirta
synnyttää muuttuvan magneettikentän, joka indusoi läheiseen vastaanottavaan johtimeen
kytkeytyessään siihen jännitteen. Kuvan 2.2 sijaiskytkennän mukaisesti häiritsevässä piirissä
1 kulkeva virta 𝐼𝐿 indusoi keskinäisinduktanssin M kautta piiriin 2 häiriöjännitteen 𝑈𝑁 , joka
on sarjassa signaalijohtimen kanssa.

Piiri 1

Zin

RS

Piiri 2

R
Uin
IL

M
UN

Kuva 2.2

Häiriöjännite kytkeytyy piiristä 1 piiriin 2 induktiivisesti magneettikentän kautta.
Mukaillen: (Williams 2007).

Johtimien väliseen keskinäisinduktanssiin vaikuttavat häiriötä lähettävien ja vastaanottavien
virtasilmukoiden pinta-alat, niiden etäisyys toisistaan sekä niiden suuntautuminen
magneettivuon suhteen, eli kuinka suuri osa häiritsevästä magneettivuosta läpäisee
vastaanottavan silmukan.
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2.1.3 Kapasitiivinen kytkeytyminen

Sähkökentän kautta kytkeytyvässä häiriössä häiritsevässä piirissä vaikuttava vaihtojännite
synnyttää sähkökentän. Häiriövirta kytkeytyy lähellä olevaan eri potentiaalissa olevaan
piiriin piirien välisen kapasitanssin kautta ja aiheuttaa vastaanottavassa piirissä sen
impedanssin takia häiriöjännitteen Ohmin lain mukaisesti. Kuvan 2.3 sijaiskytkennän
tapauksessa piirin 1 jännitteen 𝑈𝐿 aiheuttama sähkökenttä kytkeytyy piiriin 2 piirien välisen
kapasitanssin 𝐶𝐶 kautta häiriövirtana, joka aiheuttaa piirissä 2 häiriöjännitteen 𝑈𝑁 .

CC

Piiri 1

Kuva 2.3

Zin

UL

RS

R

Uin

Piiri 2

UN

Häiriövirta kytkeytyy piiristä 1 piiriin 2 kapasitiivisesti sähkökentän kautta.
Mukaillen: (Williams 2007).

Kytkeytyvän häiriön voimakkuus riippuu vahvasti vastaanottavan piirin impedanssista sekä
piirien välisestä kapasitanssista, eli häiritsevän ja vastaanottavan johtimen etäisyydestä,
niiden suojauksesta sekä tehollisesta pinta-alasta.
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2.2 Kytkeytyminen säteilyn kautta
Sähkö- ja magneettikentät voivat aiheuttaa sähkömagneettisia häiriöitä kappaleessa 2.1
kuvaillun

impedanssien

kautta

kytkeytymisen

lisäksi

myös

säteilyn

kautta.

Vaihtosähköpiireissä vaikuttavat jännitteet ja virrat aiheuttavat sähkömagneettisen aallon
joka etenee sähkö- ja magneettikenttien yhdistelmänä. Säteilevien kenttien käyttäytymistä
kuvattaessa

käytetään

usein

käsitteitä

lähi-

ja

kaukokenttä,

joiden

välisenä

siirtymäetäisyytenä pidetään yleensä matkaa:

𝜆

(2.1)

𝑑 = 2π

Aallon

sähkö-

ja

magneettikentän

voimakkuuden

suhdetta

puolestaan

kuvaa

aaltoimpedanssi, joka myös määrittää kuinka voimakkaasti aalto kytkeytyy johtaviin
rakenteisiin (Williams 2007).

2.2.1 Lähikentässä

Lähikentässä säteilylähteen ominaisuudet vaikuttavat huomattavasti säteilevän aallon
geometriaan ja aaltoimpedanssiin. Säteilevät sähkö- ja magneettikentät voivat olla
lähikentässä geometrialtaan hyvin monimutkaisia ja näin ollen vaikeita hallita. Pienellä
virralla ja suurella jännitteellä säteilevä antenni, kuten dipoliantenni tuottaa pääasiassa
korkeaimpedanssisen sähkökentän. Suurella virralla ja pienellä jännitteellä säteilevä antenni,
kuten

silmukka-antenni

puolestaan

tuottaa

pääasiassa

matalaimpedanssisen

magneettikentän. (Williams 2007)

2.2.2 Kaukokentässä

Kaukana lähteestä osa säteilykomponenteista vaimenee niin että jäljelle jäävät kohtisuorassa
toisiaan ja aallon etenemissuuntaa vastaan olevat sähkö- ja magneettikenttäkomponentit.
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Tällaista aaltoa kutsutaan tasoaalloksi, jonka sähkö- ja magneettikenttä vaimenevat
etäisyyden kasvaessa samassa suhteessa. Tämä tarkoittaa että kaukokentässä etenevän
tasoaallon aaltoimpedanssi on vakio. (Ott 2009)

2.3 Yhteis- ja eromuotoinen häiriö
Eromuotoinen (engl. differential mode, DM) häiriö voidaan mitata häiriövirtana tai jännitteenä joka ilmenee kahden johtimen välillä. Häiriövirta siis kytkeytyy piiriin kuten sen
hyötysignaali, edeten yhtä signaalijohdinta pitkin ja palaten toisen signaalijohtimen kautta.
Kuva 2.4 havainnollistaa eromuotoisen ja yhteismuotoisen häiriön esiintymistä piirissä.

IDM
AC

ICM

Hyötysignaali

IDM

Kuorma

ICM

AC

Häiriösignaali
(DM)
ICM

Kuva 2.4

AC

Häiriösignaali
(CM)

Eromuotoinen häiriö ilmenee piirin signaalijohtimien välillä, yhteismuotoisen häiriön
kytkeytyessä signaalijohtimien ja maatason välille.

Yhteismuotoinen (engl. common mode, CM) häiriö voidaan mitata signaalijohtimien ja
piirin maan väliltä eli se etenee signaalijohtimissa samanvaiheisena ja häiriövirta käyttää
paluureittinään piirin maatasoa. (Williams 2007)
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3

EMI-SUODATTIMET

EMI-suodattimien tarkoitus on vaimentaa piiristä toiseen johtuvia häiriöitä sellaiselle
tasolle, etteivät esimerkiksi syöttävän verkon kautta johtuvat häiriöt haittaa syötettävän
laitteen toimintaa tai etteivät jonkin laitteen tuottamat häiriöt johdu häiritsemään muita
laitteita. Suodattimet voidaan jaotella kappaleessa 2.3 esiteltyjen häiriömuotojen perusteella
yhteismuotoisiin ja eromuotoisiin suodattimiin. Käytännössä EMI-suodatus tarkoittaa
yleensä ylipäästösuodatusta, joka voidaan havainnollistaa yksinkertaisesti kuvan 3.1 tapaan.

DM
ZS

UIN

ZL

UOUT

CM

UIN

Kuva 3.1

ZS

ZL

UOUT

Ylhäällä yksinkertainen passiivinen eromuotoinen suodatin, joka on käytännössä
RLC-ylipäästösuodatin. Alhaalla passiivinen yhteismuotoinen suodatin, joka koostuu
yhteismuotokuristimesta sekä signaalijohtimien ja maan välisistä kondensaattoreista.

Perinteisten passiivisista komponenteista koostuvien suodattimien toiminta perustuu
valittujen komponenttien taajuuskäytökseen ja niiden tehokkuus riippuu suodatintopologian
sovituksen lisäksi suodattimen tulolle ja lähdölle näkyvistä häiriölähteen impedanssista 𝑍𝑆
sekä kuorman impedanssista 𝑍𝐿 .
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Yksinkertaisuuden vuoksi suodattimien vaimennusteho ilmoitetaan usein 50 Ω tulo- ja
lähtöimpedansseille. Tämä ei kuitenkaan yleensä vastaa todellista tilannetta, jolloin tulo- ja
lähtöimpedanssit voivat olla tuntemattomia ja vaikeita määrittää. Erityisesti yhteismuotoista
impedanssia voi olla vaikea arvioida häiriön kytkeytymisreitistä johtuvien hajareaktanssien
vuoksi. (Williams 2007)

Suodattimien läpäisyvaimennus (insertion loss, IL) määritellään piirin alkuperäisen
signaalin suhteeksi signaalin tasoon, kun suodatin lisätään piirin. Yleensä läpäisyvaimennus
ilmaistaan desibeleinä muodossa:

𝑈

𝑍

IL = 20log (𝑈1 ) + 10log (𝑍2 )
2

(3.1)

1

jossa 𝑈1 on jännite kuorman 𝑍1 yli ilman suodatinta ja 𝑈2 on jännite kuorman 𝑍2 yli kun
suodatin on lisätty piiriin. Jos kuorman impedanssi on molemmille signaaleille sama, eli
𝑍1 = 𝑍2 , yhtälö (3.1) voidaan esittää muodossa:

IL = 20log (

𝑈1
)
𝑈2

koska 10log(1) = 0. (Perez 1995)

(3.2)
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3.1 Aktiiviset EMI-suodattimet
Aktiivisten EMI-suodattimien toimintaperiaate eroaa passiivisista siinä, että suodattimen on
tarkoitus mitata ja kompensoida piirissä ilmenevää häiriötä reaaliajassa. Toiminta perustuu
aina joko häiriövirran tai -jännitteen mittaukseen ja niiden kompensointiin. Mittaus- ja
kompensointitapojen yhdistelmiä ovat analysoineet mm. Poon et al. (2000) ja niistä saadaan
siis aktiivisille suodattimille neljä perustopologiaa:
I) Virtaa mittaava ja virtaa kompensoiva
II) Virtaa mittaava ja jännitettä kompensoiva
III) Jännitettä mittaava ja jännitettä kompensoiva
IV) Jännitettä mittaava ja virtaa kompensoiva.

Aktiivisia EMI-suodattimia on tutkittu jo vuosikymmeniä, mutta tästä huolimatta ne eivät
ole kovinkaan yleisesti käytössä tai tuotannossa ja eri topologioiden ominaisuuksien
vertailusta löytyy melko vähän tietoa. Selkeää systemaattista analyysia ja vertailua ovat
kuitenkin tehneet ainakin Poon et al. (2000), Son ja Sul (2006) sekä Chen et al. (2009).

3.2 Vertaillut topologiat
Vertaillut neljä suodatinpiiriä komponenttiarvoineen perustuvat Chen et al. (2009)
julkaisemaan

aktiivisten

EMI-suodattimien

kompensointiominaisuuksien

vertailututkimukseen. Kaikki neljä vertailtua suodatinsimulaatiota sisältävät häiriölähteen,
itse suodattimen sekä syöttävän verkon ja suodattimen välissä olevan ”keinoverkon” (LISN),
jonka tarkoituksena on tuottaa mittauksia tai simulointeja varten vakaa ja tunnettu
impedanssi.

Kuvissa 3.1 ja 3.2 on esitetty yhteismuotoisen häiriön suodatukseen suunnitellut
suodatintopologiat I ja II. Häiriön mittaus tapahtuu molemmissa samanlaisella muuntajalla,
eivätkä suodattimet eroa toisistaan muuten kuin kompensointipiirin osalta.
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Ensimmäisessä,

kuvassa

3.1

esitellyssä

suodattimessa

kompensointi

perustuu

kondensaattoreiden kautta syötettyyn virtaan.

LISN

Häiriölähde
CM

K K1
K_Linear COUPLING = 1

L4 50uH
L

L1 1.9mH

L5 50uH

R9

N

20k
L2 1.9mH
C4

C3

0.25uF 0.25uF
R7

R6

50

50

0.475mH L3

R3 1Meg
R1
51

V-

AD811/AD
2

4

C2

3300pF

3300pF

230Vac
0

V-

OUT

3

+ 7

R2

6

V+

U4
V+

VV2

R4

V+

1k

V3

1k

0

Kuva 3.2

V1

C1

15Vdc

0

0 -15Vdc

Suodatin I eli topologia joka suodattaa yhteismuotoista häiriötä kompensoimalla
häiriövirtaa.

Kuvassa 3.2 nähtävässä suodatin II:ssa operaatiovahvistimen ajama muuntaja kompensoi
piirin häiriöjännitettä. Yhteismuotoista häiriölähdettä on simuloitu molemmissa tapauksissa
verkkojännitteeseen perustuen 230 voltin lähteellä, jolla on 20 kΩ sisäinen impedanssi.

L4 50uH

K K1
K_Linear COUPLING = 1

K K2
K_Linear COUPLING = 1

L1 1.9mH

L6 2.4mH

L

L5 50uH

R9

N

20k
L2 1.9mH
C4

C3

0.25uF 0.25uF
R7

R6

50

50

R3 1Meg

V1
L3 0.475mH

R1
51

AD811/AD
2

Kuva 3.3

V4

C1
V-

R2

0

+ 7

U4
V+

L8 2.4mH

6

230Vac
0

10uF

OUT

3

1k
0

L7 2.4mH

V+

0

VV2

V3

V+
15Vdc

0 -15Vdc

Suodatin II, joka suodattaa yhteismuotoista häiriötä kompensoimalla jännitettä.
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Kuvissa 3.3 ja 3.4 on esitetty eromuotoisen häiriön suodatukseen suunnitellut
suodatintopologiat III ja IV. Myös eromuotoisten suodattimien topologiat eroavat toisistaan
ainoastaan kompensointipiirien puolesta. Eromuotoisissa suodattimissa häiriön tunnistus
tapahtuu kahdella muuntajalla, joiden avulla operaatiovahvistimelle saadaan erotettua
kompensoitavaksi haluttu DM-jännite.

K

K2
K_Linear COUPLING = 1

L4 50uH

Häiriölähde
DM

L

L6 12uH

L5 50uH

R10 20

V1

N

1Vac

C3

0.25uF 0.25uF

R9
51

R7

R6

50

50

R8
51

L10

L12

3.6uH

3.6uH

63

2

-

3.6uH

3

L11
3.6uH

R5

63
K4 COUPLING = 1
K_Linear
K

0

L7 12uH

AD811/AD

R1

V-

+ 7

L8 12uH

C1
6

0

V+

U4
V+

R2

R11 20

18uF

OUT

L9
0

Kuva 3.4

R3 1k

K K3
COUPLING = 1
K_Linear

4

C4

C5

0.47uF 0.47uF

V-

C6
0

VV2

V3

V+

1k

15Vdc

0

0 -15Vdc

Suodatin III, joka suodattaa eromuotoista häiriötä kompensoimalla jännitettä.

Suodatin III:n jännitekompensointi perustuu muuntajaan ja vastaa periaatteeltaan
suodattimen II kompensointipiiriä. Suodatin IV:n virtakompensointi taas toimii
kondensaattorilla kuten suodattimessa I. Eromuotoista häiriölähdettä on simuloitu
molemmissa tapauksissa 1 V jännitteellä ja 20 Ω sisäisellä impedanssilla.

L4 50uH
L

R10 20

L5 50uH
N

V1
1Vac

C3

0.25uF 0.25uF

R9
51

R7

R6

50

50

51

Kuva 3.5

L10

L12

3.6uH

3.6uH

R1

R3 1k

63

2

-

3.6uH

3

L11
3.6uH

R5

63
K4 COUPLING = 1
K_Linear
K

+ 7

R2

R11 20
C1

AD811/AD

10uF

V-

OUT

L9
0

0

R8

K K3
COUPLING = 1
K_Linear

4

C4

C5

0.47uF 0.47uF

V-

C6
0

U4
V+

6

V+
R4
1k

V2

V3

V+

1k
0

V-

0

15Vdc

Suodatin IV, joka suodattaa eromuotoista häiriötä kompensoimalla virtaa.

0 -15Vdc
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Kaikissa neljässä topologiassa käytettiin operaatiovahvistimena AD811-piiriä, jonka etuja
ovat muun muassa sen laaja kaistanleveys ja nopea vaste. Esimerkiksi 15 voltin
käyttöjännitteellä ja vahvistuksen ollessa 10 piirin -3 dB kaistanleveydeksi luvataan noin
100 MHz. Vasteen puolesta vahvistimelle luvataan yli 2500 V/µs muutosnopeus (slew rate)
lyhyellä asettumisajalla. Tarkempaa tietoa operaatiovahvistimen ominaisuuksista on esitetty
liitteessä I. (Analog devices 2015)
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4

TULOKSET

Kappaleessa 3.2 esiteltyjen suodattimien toimintaa tutkittiin simuloimalla OrCADohjelmistolla piirien häiriöjännitteet ilman suodatusta ja sen kanssa siniaaltopyyhkäisyllä
taajuusalueella 150 kHz – 30 MHz. Häiriöjännitteistä laskettiin ja piirrettiin suodattimille
läpäisyvaimennuskäyrät yhtälön (3.2) mukaisesti. Alkuperäiset läpäisyvaimennuskäyrät on
esitetty kuvissa 4.1-4.4. Tämän lisäksi kappaleessa 4.2 on esitetty simulointitulokset
kuorman ja häiriölähteen sisäisen impedanssin muutosten vaikutuksista suodattimien
läpäisyvaimennuksiin.

4.1 Läpäisyvaimennukset
Yhteismuotoisten suodattimien I ja II simuloinneissa käytettiin kappaleen 3.2 mukaisesti
230 voltin häiriölähdettä, jolla on 20 kΩ sisäinen impedanssi. Kuvassa 4.1 nähdään virtaa
kompensoivan suodatin I:n läpäisyvaimennus.

Kuva 4.1

Suodatin I:n läpäisyvaimennus. Yhteismuotoisen häiriön suodatus virtaa
kompensoivalla topologialla tuottaa vaimennuksen joka nousee noin 23 desibelistä
parhaimmillaan yli 45 desibeliin.
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Kuvasta nähdään että yhteismuotoista häiriötä suodatettaessa topologia I tuottaa hyvän
vaimennuksen koko tutkitulla taajuusalueella. Vaikka taajuusalueen heikoimman ja parhaan
vaimennuksen välillä onkin yli 20 desibelin ero, vaimennus on matalimmillaankin lähellä 25
desibeliä.

Suodatin II saavuttaa kaikista neljästä tutkitusta topologiasta heikoimman vaimennuksen
koko taajuusalueella. Kuvasta 4.2 nähdään että suodattimen vaimennus ei ylitä millään
taajuudella edes 1,3 desibeliä, eli tällaisenaan kyseisellä topologialla ei ole juuri mitään
vaikutusta eromuotoiseen häiriöön.

Kuva 4.2

Suodatin II:n läpäisyvaimennus. Jännitettä kompensoiva topologia ei vaimenna
yhteismuotoista häiriötä juuri lainkaan.
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Eromuotoisten suodattimien III ja IV simuloinneissa käytettiin 1 voltin häiriölähdettä ja 20
Ω sisäistä impedanssia. Kuvassa 4.3 nähtävä suodatin III:n vaimennus pysyy koko tutkitulla
taajuusalueella 31-44 desibelissä. Jännitekompensointi siis näyttäisi tuottavan eromuotoista
häiriötä suodatettaessa hyvän vaimennuksen ilman suuria pudotuksia millään tutkituista
taajuuksista.

Kuva 4.3

Suodatin III:n läpäisyvaimennus. Eromuotoisen häiriön suodatus jännitettä
kompensoivalla topologialla tuottaa todella hyvän vaimennuksen koko
taajuusalueella.

Suodatin IV tuottaa simuloidun taajuusalueen alapäässä vaimennusta noin 200 kHz
taajuudelle asti, mutta kuten kuvasta 4.4 nähdään, tätä korkeammilla taajuuksilla vaimennus
putoaa nopeasti alle 20 desibelin ja painuu yli 1 MHz taajuuksilla lähelle nollaa desibeliä.
Tällaisenaan kyseinen suodatin olisi siis EMI-suodatuksessa melko hyödytön.
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Kuva 4.4

Suodatin IV:n läpäisyvaimennus. Virtaa kompensoiva topologia vaimentaa
huomattavasti ainoastaan todella kapeaa kaistaa tutkitun taajuusalueen alapäässä.

Läpäisyvaimennuksen selvittämiseksi piireistä simuloitiin LISN:n 50 Ω impedanssien yli
vaikuttava häiriöjännite. Suodattamaton häiriöjännite on esitetty vertailun vuoksi kuvassa
4.5. Kuvasta nähdään, että ilman suodattimia yhteismuotoisen häiriölähteen LISN:iin
tuottama häiriöjännite on noin 109 dBµV luokkaa ja eromuotoisen noin 117 dBµV. Suoraan
jännitteenä ilmaistuna suodattamaton CM-häiriö on siis noin 290 mV ja DM-häiriö noin 710
mV koko tutkitulla taajuusalueella.

Kuva 4.5

Yhteismuotoisen ja eromuotoisen häiriölähteen LISN:iin tuottamat häiriöjännitteet
ilman suodatusta.
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Suodatettuja häiriöjännitteitä voidaan verrata myös esimerkiksi EN 55022- ja CISPR 22standardeissa määritettyihin johtuvien häiriöiden standardoituihin raja-arvoihin. Simuloidut
häiriöjännitteet ja B-luokan laitteille määrätty häiriöjännitteen keskiarvon raja nähdään
kuvassa 4.6. Häiriöjännitettä ei saatu rajojen alapuolelle millään simuloiduista suodattimista,
mutta se ei varsinaisesti ole olennaista tässä työssä tehdyn suodattimien ominaisuuksien
vertailun kannalta.

Kuva 4.6

Jokaisella suodatintopologialla suodatettu LISN:ssa esiintyvä häiriöjännite verrattuna
EN 55022-standardissa määrättyyn rajaan.

Kuten läpäisyvaimennuskuvaajista jo nähdään, kuvan 4.5 ja 4.6 häiriöjännitteitä vertaamalla
voidaan myös todeta että suodattimet I ja III vaimentavat häiriötä huomattavasti, kun taas
suodattimien II ja IV vaimennusteho jää käytännössä olemattomaksi.
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4.2 Impedanssien vaikutus läpäisyvaimennukseen
Kuten kappaleessa 3 todettiin, suodattimien tulo- ja lähtöpuolilla olevat impedanssit
vaikuttavat niiden suodatustehoon. Aktiivisten suodattimien kohdalla impedanssien
vaikutuksista ovat kirjoittaneet esimerkiksi Son ja Sul (2006), joiden mukaan eri
topologioiden läpäisyvaimennukset määräytyvät häiriölähteen impedanssin 𝑍𝑆 , kuorman
impedanssin 𝑍𝐿 ja operaatiovahvistinkytkennän vahvistuksen A perusteella taulukon 4.1
yhtälöiden mukaisesti:

Taulukko 4.1 Aktiivisten suodatintopologioiden läpäisyvaimennukset ilmaistuna suodattimelle
näkyvien impedanssien ja operaatiovahvistinkytkennän vahvistuksen A perusteella
(Son ja Sul 2006).

Topologia

Läpäisyvaimennus IL

Ehto
maksimiläpäisyvaimennukselle

I
II
III
IV

1+

𝑍𝑆
𝐴
𝑍𝐿 + 𝑍𝑆

𝑍𝑆 ≫ 𝑍𝐿

𝐴
𝑍𝐿 + 𝑍𝑆

𝐴 ≫ 𝑍𝐿 + 𝑍𝑆

𝑍𝐿
𝐴
𝑍𝐿 + 𝑍𝑆

𝑍𝐿 ≫ 𝑍𝑆

1+
1+

1+

𝐴
1
1
𝑍𝐿 + 𝑍𝑆

𝐴≫

1
1
+
𝑍𝐿 𝑍𝑆

Impedanssien vaikutusta simuloituihin piireihin tutkittiin ajamalla jokaisen suodattimen
simulaatiot neljällä eri impedanssiyhdistelmällä. Kun häiriölähteen impedanssina käytettiin
20 kΩ, kuorma simuloitiin 20 Ω ja 2 MΩ impedansseilla ja kun lähteen impedanssiksi
valittiin 20 Ω, kuormana käytettiin 2 Ω ja 20 kΩ arvoja. Simulointien tulokset on esitetty
kuvissa 4.7-4.10.
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Taulukon 4.1 mukaan suodatin I:n vaimennus riippuu pääasiassa häiriölähteen
impedanssista 𝑍𝑆 eli suodatus kasvaa kun häiriölähteen impedanssi 𝑍𝑆 kasvaa suhteessa
kuorman impedanssiin 𝑍𝐿 . Kuvasta 4.7 nähdään että tämä näyttäisi pätevän kun
häiriölähteen impedanssi on melko pieni, mutta ei 20 kΩ häiriölähteen kanssa, jolloin
vaimennus on selkeästi parempi suuremman kuorman kanssa.

Kuva 4.7

Suodatin I:n läpäisyvaimennukset erilaisilla kuorman ja häiriölähteen sisäisen
impedanssin arvoilla. Vasemmalla häiriölähde 20 kΩ impedanssilla ja oikealla 20 Ω
impedanssilla.

Suodattimen II läpäisyvaimennuksen pitäisi olla sitä parempi, mitä pienempi impedanssien
𝑍𝑆 ja 𝑍𝐿 summa on. Kuvan 4.8 mukaan tämä näyttää pätevän molemmilla häiriölähteillä ja
suodattimen paras suodatusteho saavutetaankin testatuista impedanssien arvoista
pienimmillä, eli 𝑍𝑆 =20 Ω ja 𝑍𝐿 =2 Ω impedansseilla. Tämän yli 40 desibelin vaimennusta
näyttävän tuloksen luotettavuus vaikuttaa kuitenkin kyseenalaiselta kaikkien muiden
simulointien näyttäessä suodattimelle parhaimmillaankin vain muutaman desibelin
vaimennusta.
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Kuva 4.8

Suodatin II:n läpäisyvaimennukset erilaisilla kuorman ja häiriölähteen sisäisen
impedanssin arvoilla. Vasemmalla häiriölähde 20 kΩ impedanssilla ja oikealla 20 Ω
impedanssilla.

Päinvastoin kuin suodattimen I kohdalla, suodattimen III vaimennuksen pitäisi parantua
kuorman impedanssin kasvaessa suhteessa häiriölähteen impedanssiin. Kuvan 4.9 tulokset
tukevat tätä osittain.

Kuva 4.9

Suodatin III:n läpäisyvaimennukset erilaisilla kuorman ja häiriölähteen sisäisen
impedanssin arvoilla. Vasemmalla häiriölähde 20 kΩ impedanssilla ja oikealla 20 Ω
impedanssilla.
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Vaikka

suodatin

tuottaa

jonkin

verran

impedanssiyhdistelmillä, vaimennus on

vaimennusta

kaikilla

kokeilluilla

molemmilla häiriölähteen impedansseilla

huomattavasti suurempi silloin, kun kuorman impedanssi on lähteen impedanssia suurempi.
Kuitenkaan vaimennus ei riipu ainoastaan impedanssien suhteesta, koska vasemman
kuvaajan kuorman ja häiriölähteen impedanssien suhde 2 MΩ / 20 kΩ = 100 tuottaa
paremman vaimennuksen kuin oikeanpuoleisen kuvaajan suhde 20 kΩ / 20 Ω = 1000.
Vaikuttaa siltä että

jos kuorman ja häiriölähteen impedanssin suhde pysyy samana,

häiriölähteen impedanssin kasvattaminen nostaa läpäisyvaimennusta tiettyyn pisteeseen asti.

Suodattimen IV tapauksessa vaimennuksen pitäisi riippua lähteen ja kuorman admittanssien
summasta. Päinvastoin kuin suodattimen II kohdalla, häiriölähteen ja kuorman impedanssien
summan tulisi siis olla mahdollisimman suuri. Kuvan 4.10 perusteella 20 kΩ häiriölähde ja
2 MΩ kuorma tuottavat selkeästi parhaan vaimennuksen kaikkien muiden yhdistelmien
tuottaessa melko vaatimattomat vaimennukset eli taulukon 4.1 yhtälö näyttäisi ainakin
jossain määrin pitävän paikkansa tässäkin tapauksessa, vaikka 20 Ω häiriölähteen
impedanssilla tulokset eivät olekaan kovin helposti verrattavissa toisen ollessa
vaimennukseltaan

tasaisempi

ja

toisen

huippuarvoltaan

korkeampi.

Selkeästi

läpäisyvaimennus ei myöskään riipu ainoastaan admittanssien summasta, sillä 20 Ω ja 20
kΩ impedanssien yhdistelmän vaimennus on erilainen, kun impedanssien arvot vaihdetaan
keskenään.
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Kuva 4.10

Suodatin IV:n läpäisyvaimennukset erilaisilla kuorman ja häiriölähteen sisäisen
impedanssin arvoilla. Vasemmalla häiriölähde 20 kΩ impedanssilla ja oikealla 20 Ω
impedanssilla.

31

5

YHTEENVETO

Tässä tutkimuksessa vertailtiin aktiivisten EMI-suodattimien neljän perustopologian
vaimennusominaisuuksia kirjallisuustutkimuksen ja sen pohjalta luotujen simulointimallien
perusteella. Tarkoituksena oli selvittää suhteellisen harvinaisten aktiivisten suodattimien
käytännöllisyyttä

sähkömagneettisten

häiriöiden

suodatuksessa.

Ensimmäisenä

tutkimuskohteena olivat eri suodatintopologioiden läpäisyvaimennukset. Kaksi tutkituista
suodattimista oli suunniteltu yhteismuotoisten häiriöiden suodatukseen ja kaksi
eromuotoisten häiriöiden suodatukseen. Kappaleen 4.1 simulointitulokset näyttivät selkeästi
noudattavan tuloksia joiden mukaan virtaa kompensoivat suodatintopologiat soveltuvat
paremmin yhteismuotoisten häiriöiden suodatukseen, kun taas jännitettä kompensoivat
topologiat toimivat paremmin eromuotoisille häiriöille (Chen et al 2009).

Toinen kysymys oli suodattimen tulolle ja lähdölle näkyvien impedanssien vaikutus
läpäisyvaimennukseen. Impedanssien vaikutusta vertailtiin simuloimalla jokaiselle
suodatintopologialle läpäisyvaimennus neljällä erilaisella impedanssiyhdistelmällä. Näitä
simulointituloksia verrattiin kappaleessa 4.2 yhtälöihin jotka Son ja Sul (2006) ovat
esittäneet topologioiden läpäisyvaimennuksille. Tulokset noudattivat suurelta osin yhtälöitä,
mutta impedanssien vaikutukset eivät vaikuta olevan aivan niin yksinkertaisia kuin
yhtälöistä voisi päätellä ja vaatisivat jatkotutkimuksia. Lisäksi, vaikka suodatin II:n tulokset
noudattavatkin sille annettua yhtälöä, ainoastaan yksi simuloiduista impedanssiyhdistelmistä
tuottaa merkittävän määrän vaimennusta. Kyseisen yhdistelmän 20 Ω häiriölähteen
impedanssi ja erityisesti 2 Ω kuorman impedanssi ovat niin pieniä, että voidaan miettiä
olisiko tällaiselle suodattimelle mitään realistista sovelluskohdetta. Kyseiset tulokset voivat
johtua simulointimallissa tai piirin muussa suunnittelussa olevasta ongelmasta, jonka
selvittäminen ei tämän työn puitteissa onnistunut.
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Sovelluskohteita ajatellen simulointien tuloksista voidaan päätellä että suodatin I:n
läpäisyvaimennus muuttuu eri impedanssiyhdistelmillä kaikista vähiten, joten kyseinen
topologia on hyvä valinta yhteismuotoisen häiriön suodattamiseen myös tilanteissa, joissa
kuorman ja häiriölähteen impedanssit eivät ole tarkasti tiedossa. Eromuotoinen suodatin III
tuottaa jonkin verran vaimennusta kaikilla impedanssiyhdistelmillä, mutta soveltuisi erittäin
hyvin tilanteisiin joissa kuormittava impedanssi on huomattavasti häiriölähteen impedanssia
suurempi. Eromuotoinen suodatin IV näyttäisi puolestaan toimivan parhaiten tilanteessa,
jossa sekä häiriölähteen impedanssi on melko suuri että häiriölähteen ja kuorman
impedanssien summa on suuri.

Seuraava askel tämän tutkimuksen tulosten vahvistamiseksi ja suodattimien ominaisuuksien
jatkokehittämiseksi olisi kokeellinen tutkimus. Tämän tutkimuksen tulokset perustuvat
tietokonemallinnusdataan, joka voi poiketa todellisten piirien ominaisuuksista muun muassa
operaatiovahvistimen simulaatiomallin tai erillisillä keloilla ja keskinäisinduktansseilla
simuloitujen muuntajien vuoksi. Kokeellinen tutkimus voisi myös auttaa suodatin II:n
ongelmien selvittämisessä. Tässä työssä ei myöskään keskitytty juurikaan tarkempiin
simuloitujen piirien komponenttiarvoihin, jotka perustuivat Chen et al. (2009) julkaisemaan
topologiavertailututkimukseen, joten kokeellisella tutkimuksella voitaisiin myös verifioida
näiden valintojen järkevyyttä. Prototyyppien kautta päästäisiin myös arvioimaan aktiivisten
suodattimien fyysisiä kokoja verrattuna perinteisiin passiivisiin suodattimiin, koska
tilansäästö lienee yksi suurimpia aktiivisilta suodattimilta toivottuja mahdollisia etuja.
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