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In this thesis, the structure and requirements of the processor platform of power convert-

ers used in off-highway vehicle applications are studied. The hardware and software plat-

form design of power converters manufactured by Danfoss Editron Oy is presented. The 

goal of the study is to find new alternatives for the currently used processor. Quality 

Function Deployment method is used for comparing products of various manufacturers 
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1 JOHDANTO 

Tehoelektroniikkaa käytetään energian muuntamiseen muodosta toiseen. Sähkögeneraat-

toreilla muunnetaan esimerkiksi polttomoottorilta tai tuuliturbiinilta saatava pyöri-

misenergia sähköenergiaksi ja vastaavasti sähkömoottoreilla tuotetaan vääntömomenttia 

koneiden pyörittämiseen. Eri järjestelmissä käytetään joko yksi- tai kolmivaihevaihtovir-

taa tai tasavirtaa, joten sähköenergian muokkaamiseen eri sovelluksiin tarvitaan tehon-

muuntimia. Lisäksi virran ja jännitteen suuruutta sekä vaihtovirran taajuutta voidaan 

muokata vastaamaan sovellusten tarpeita. 

 

Tärkeimmät syyt sähkökäyttöjen lisääntymiseen ovat polttoaineen kulutuksen ja hiilidi-

oksidipäästöjen tuottamisen pienentäminen. Hybridi- ja täyssähköjärjestelmillä pystytään 

myös parantamaan energiankulutuksen hyötysuhdetta sekä takaamaan luotettava, katkea-

maton sähkönjakelu vaativiin ja häiriöisiin ympäristöihin (Garcia-Valle, 2013). Tulevien 

vuosikymmenten aikana ajoneuvoteollisuuden energiankulutuksen ennustetaan siirtyvän 

voimakkaasti kohti sähkö- ja hybridikäyttöjä perinteisten polttoainejärjestelmien sijaan, 

kuvan 1.1 mukaisesti (IEA, 2011). Muutoksen taustalla on tehonmuuntimien, sähköko-

neiden sekä energiavarastojen, kuten akkuteknologian, kehitys kohti energiatehokkaam-

pia ja liikuteltavampia sovelluksia. 

 

 

Kuva 1.1 Matkustusajoneuvojen vuosittaiset myyntiluvut (miljoonittain) eri teknologiatyypeittäin en-

nustavat sähkö- ja hybridikäyttöjen korvaavan pelkät polttoainejärjestelmät lähitulevaisuu-

dessa. (IEA, 2011) 
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1.1 Tehonmuuntimet 

Tehonmuuntimien perustyypit ovat tasasuuntaaja, vaihtosuuntaaja eli invertteri, tasavir-

takonvertteri sekä taajuusmuuttaja. Tehonmuuntimia voi toteuttaa passiivisesti, kuten ta-

sasuuntaaja diodisillalla, mutta hakkurikytkennöillä saavutetaan parempi hyötysuhde, 

mikä on tärkeää varsinkin suuritehoisissa sovelluksissa. Hakkureissa käytetään tehokyt-

kimiä, joiden avulla sähkövirtaa katkotaan korkealla taajuudella. Kytkimiä ohjataan sää-

töjärjestelmällä ja siten virrankulkua pystytään hallitsemaan. Oleellinen osa tehonmuun-

timia on myös energiavarasto, jonka mukaan tehonmuuntimet voidaan jakaa kahteen 

tyyppiin. Virtavälipiirillisissä tehonmuuntimissa käytetään energiavarastona kelaa, mutta 

yleisempiä ovat jännitevälipiirilliset muuntimet, joissa energia varataan kondensaattoriin. 

(Rashid, 2011) 

 

Taulukossa 1.1 on esitetty tehonmuuntimen vaihtovirta- eli AC-tuloasteet (Alternating 

Current) kolmivaihelähteistä. Aktiivisesta hakkuritasasuuntaajasta käytetään nimitystä 

AFE (Active Front End) ja nykyisin yleisin tehokytkintyyppi, jota siinä käytetään, on 

IGBT (Insulated-Gate Bipolar Transistor). IGBT on bipolaaritransistori, jonka kytkemistä 

ohjataan hilajännitteellä. Tätä varten käytetään erillisiä hilaohjaimia, joita voidaan ohjata 

digitaalisesti. Kytkinmoduulit sisältävät yleensä myös kuvien mukaiset vapaakierto-

diodit, jotka toimivat virran paluureittinä kytkimen ollessa auki (Mohan, 2003). Virtaa 

voi syöttää kolmivaihegeneraattorilta tai kolmivaiheverkosta, jolloin välissä käytetään 

keloista ja kondensaattoreista koostuvaa verkkosuodatinta estämään kytkentähäiriöiden 

johtumista sähköverkkoon. Kytkentää voi käyttää myös tavallisena diodisiltana ohjaa-

malla kaikki kytkimet auki. Tasasuunnatulla virralla ladataan välipiirin kondensaattori, 

jota voidaan käyttää energianlähteenä. 
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Taulukko 1.1 Tehonmuuntimen AC-tuloasteissa kolmivaihevirta muunnetaan tasavirraksi aktiivisella ta-

sasuuntaajalla ja sen avulla ladataan välipiirin kondensaattori. 

 
Aktiivinen tasasuuntaaja kolmivaihegeneraattorilta 

 
Aktiivinen tasasuuntaaja kolmivaiheverkosta verkkosuodattimella 

Taulukossa 1.2 on esitetty tehonmuuntimen AC-lähtöasteet kolmivaihejärjestelmille. 

IGBT-kytkinmoduulien avulla välipiirin tasavirtaa katkotaan korkealla taajuudella käyt-

täen pulssinleveysmodulaatiota (PWM, Pulse-Width Modulation) virran suuruuden sää-

tämiseksi. Näin saadaan aikaiseksi vaihtovirtaa, jolla voi syöttää moottoria tai luoda mik-

roverkon laitteiden kytkemistä varten. Kolmivaiheisessa mikroverkossa voidaan käyttää 

myös neljättä johdinta nollajohtimena kuorman balansoimiseksi (Li, 2004). Lisäksi käy-

tetään verkkosuodatinta kytkentähäiriöiden suodattamiseksi verkosta. 

 

Taulukko 1.2 Tehonmuuntimen AC-lähtöasteissa välipiirin tasajännitteestä tehdään invertterillä kolmi-

vaihevirtaa moottorille tai mikroverkolle. 

 
Vaihtosuuntaaja kolmivaihemoottorille 

 
Vaihtosuuntaaja mikroverkolle verkkosuodattimella ja nollajohtimella 

G 

M 

L1 

L2 

L3 

N 



8 

 

 

Vaihtovirran lisäksi tehonmuuntimilla voi myös muokata tasavirtaa (DC, Direct Current). 

Tällöin jännitetasot muunnetaan halutulla tavalla sovelluksesta riippuen. Muuntimia voi 

käyttää buck-tilassa, eli jännitteen laskemiseen, tai boost-tilassa, eli jännitteen nostami-

seen. Esimerkiksi akusta tai aurinkopaneelista saatavalla tasavirralla ladataan välipiirin 

kondensaattoria tai välipiirin jännitettä käytetään laitteiden syöttämiseen tai vaikkapa su-

perkondensaattorin lataamiseen. Taulukossa 1.3 on esitetty DC-muuntimien rakenne. 

Muuntimet koostuvat IGBT-kytkinmoduuleista sekä keloista. Kytkemällä useita muun-

nosvaiheita rinnakkain voidaan tuottaa enemmän tehoa sekä pienentää lähtöjännitteen vä-

rettä. 

 

Taulukko 1.3 DC-muuntimilla voi nostaa tai laskea tasajännitteen suuruutta. Usean muunnosvaiheen 

avulla voi kasvattaa muuntimen lähtötehoa. 

 
Yksivaiheinen tasavirtahakkuri 

 
Kaksivaiheinen tasavirtahakkuri 

 
Kolmivaiheinen tasavirtahakkuri 

 

Erityyppiset tehonmuuntimet koostuvat pääosin samoista komponenteista, kuten tärkeim-

pänä IGBT-kytkimistä. Erot muodostuvat kytkinten ohjaamiseen käytettävistä säätöalgo-

ritmeista. Siten samalla laitteistolla pystytään valmistamaan erilaisia tehonmuuntimia 

vaihtamalla ainoastaan säädön toteuttavaa ohjelmistoa. 
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1.2 Danfoss Editronin tehonmuuntimet 

Danfoss Editron Oy on suomalainen sähkötekniikan laitevalmistaja, jonka sovelluskoh-

teet ovat raskaissa työkoneissa sekä laivateollisuudessa. Yrityksen ensimmäiset tehon-

muuntimet ovat moottori-invertteri sekä tasavirtamuunnin. Monissa käyttökohteissa kui-

tenkin tarvitaan useita erityyppisiä tehonmuuntimia, joten niiden yhdistäminen yhteen 

laitteeseen on käytännöllistä. Multikonvertterit sisältävät erilaisia yhdistelmiä eri tulo- ja 

lähtöasteista. 

 

Kuvassa 1.2 esitetty multikonvertteri on taajuusmuuttaja eli VSD (Variable Speed Drive). 

Sen tarkoituksena on ajaa moottoria sähköverkosta ja se sisältää tasasuuntaajan sekä in-

vertterin. AFE mahdollistaa toiminnan kaikissa neljässä, kuvassa 1.3 esitetyssä, tilassa. 

Vääntömomentin T ollessa samansuuntainen pyörimisnopeuden ω kanssa sähköenergiaa 

muunnetaan mekaaniseksi energiaksi ja moottorin vauhti kiihtyy. Vastakkaisissa tiloissa 

moottoria jarrutetaan, jolloin sähkötehoa generoituu välipiiriin. Välipiirin jännitteen ta-

saamiseksi AFE pystyy syöttämään tehoa takaisin sähköverkkoon, mikä ei passiivisella 

diodisillalla olisi mahdollista. (Tarkiainen, 2005) 

 

 

Kuva 1.2 VSD eli taajuusmuuttaja mahdollistaa moottorin pyörimisnopeuden monipuolisen säädön. 

 

 

Kuva 1.3 Moottorikäytön neljässä toimintatilassa sähköteho lasketaan vääntömomentin ja pyörimisno-

peuden tulona. (Pyrhönen, 2016) 
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Danfoss Editronin tehonmuuntimista kehittynein on tarkoitettu generaattorikäyttöihin ja 

siitä käytetäänkin nimeä VSG (Variable Speed Generator). Kuvan 1.4 mukaisesti se si-

sältää tasasuuntauksen, mikroverkon sekä kaksivaiheisen DC-muuntimen kautta super-

kondensaattorin latauksen. 

 

 

Kuva 1.4 VSG:n avulla dieselmoottorin teho voidaan muuntaa superkondensaattorilla varmistetuksi 

mikroverkoksi. 

 

Danfoss Editronin tämänhetkisissä tuotteissa monimutkaisimmat toteutukset sisältävät 

kolme säätöä, mutta tulevaisuudessa kysyntää on yhä useampia säätöjä sisältäville multi-

konverttereille. Kuvassa 1.5 on esitetty esimerkki mikroverkkosovelluksesta, jossa heik-

koa sähköverkkoa tuetaan erilaisilla energianlähteillä, kuten dieselmoottorilla, tuulivoi-

malla, aurinkopaneeleilla sekä akuilla. Tällainen laite olisi erittäin hyödyllinen takaamaan 

sähkönsaannin erilaisissa olosuhteissa, joissa sähköverkkoa ei ole tai se on epäluotettava. 

 

 

Kuva 1.5 Mikroverkolla voi parantaa sähköverkon luotettavuutta yhdistelemällä erilaisia energianläh-

teitä. 

G 

G 

G 
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Toinen esimerkki laajasta järjestelmästä on kuvassa 1.6 esitetty hybridityökone. Siinä 

käytetään rinnakkain dieselmoottoria sekä sähköä energianlähteinä. Koneen ajomoottoria 

ajetaan kahdella invertterillä ja lisäksi voidaan käyttää pumppua tai kompressoria. Oheis-

laitteille on tarjolla AC- ja DC-tehonlähteet. 

 

 

Kuva 1.6 Hybridityökoneessa ajomoottoria ja oheislaitteita syötetään dieselmoottorilla sekä sähköllä. 

 

1.3 Työn tavoitteet 

Danfoss Editronin tehonmuuntimien prosessorialusta on alun perin suunniteltu yksittäi-

selle moottorisäädölle, mistä se suoriutuukin hyvin. Multikonvertterien toteutuksessa on 

havaittu, että nykyisellä laitteistolla pystytään tekemään kolme yhtäaikaista säätöä, mutta 

enempään eivät sen resurssit riitä. Prosessorialustan laskentateho sekä muistin määrä ovat 

rajoittavina tekijöinä laajempien kokonaisuuksien toteutuksessa. Lisäksi laitteilla täytyisi 

pystyä suorittamaan erilaisia ohjelmistosovelluksia, jotta niitä pystyttäisiin käyttämään 

monipuolisemmin ja tehokkaammin, mutta nämä vaatisivat entisestään lisää resursseja 

prosessorialustalta. 

 

Tämän diplomityön tavoitteena on perehtyä nykyisen laitteiston toimintaan ja kartoittaa 

mahdollisia vaihtoehtoja prosessorialustan komponenteiksi. Tarkoituksena on arvioida 

G 

M 

M 
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eri valmistajien prosessorien soveltuvuutta vastaamaan tehonmuuntimien vaatimuksia ja 

löytää parhaat vaihtoehdot, joiden avulla pystyttäisiin parantamaan tehonmuuntimien 

suorituskykyä ja siten toteuttamaan monipuolisempia tuotteita. Lisäksi tavoitteena on va-

lita jokin prosessoreista testaukseen ja perehtyä sen avulla prosessorialustan kehitykseen 

sekä arvioida sen suorituskykyä. 

1.4 Työn rakenne 

Luvussa 2 esitellään Danfoss Editronin tehonmuuntimien prosessorialustan rakenne. En-

sin tarkastellaan järjestelmän kokonaiskuvaa ja sen jälkeen eritellään millaisista kom-

ponenteista laitteisto koostuu sekä kuinka laiteohjelmisto toimii. Lisäksi käsitellään lait-

teen ohjelmointia sekä käynnistystiloja. 

 

Luvussa 3 tehdään lyhyt katsaus erityyppisiin prosessoreihin ja listataan eri valmistajien 

varteenotettavia malleja. Lisäksi perehdytään ajoneuvoteollisuuden tehonmuuntimien 

vaatimuksiin ja niiden avulla arvioidaan eri prosessorien soveltuvuutta. 

 

Luvussa 4 esitellään Xilinxin valmistaman Zynq-järjestelmäpiirin rakenne ja ominaisuu-

det. Piirin sisältämien ARM-prosessorien arkkitehtuuriin sekä suorituskykyyn tutustutaan 

hieman ja lisäksi esitellään testausta varten hankitun demokortin ominaisuudet. 

 

Luvussa 5 tutkitaan ohjelmistokehitystä. Ensin esitellään Xilinxin Zynq-piirin kehitys-

ympäristöä ja suunnitellaan esimerkkisovellus vaihtoehtoisilla toteutuksilla. Lisäksi poh-

ditaan ohjelmiston tehokkaaseen ja nopeaan toimintaan liittyviä ominaisuuksia. 

 

Luvussa 6 työn tulokset vedetään yhteen ja pohditaan jatkokehitysmahdollisuuksia. 
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2 DANFOSS EDITRONIN TEHONMUUNTIMEN JÄRJESTEL-

MÄKUVAUS 

Danfoss Editronin tehonmuuntimien rakenteen voi jakaa kerrosmalliksi, kuten kuvan 2.1 

lohkokaaviossa on esitetty. Prosessorialusta ja sen suorittama laiteohjelmisto yhdessä 

muodostavat kokonaisuuden, jossa laiteohjelmisto hallitsee tehonmuuntimen perustoi-

mintaa tarjoten korkean tason sovelluksille rajapinnan erilaisten sovellusohjelmien toteut-

tamiseen. 

 

 

Kuva 2.1 Tehonmuuntimen rakenne koostuu prosessorialustasta ja laiteohjelmistosta. Niiden väliin si-

joittuu abstraktiotaso ja alustan yläpuolella suoritetaan korkean tason sovellukset. Kaiken rin-

nalla toimii parametri- ja signaalijärjestelmä. 
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Mikrokontrolleri Anturit 

Lähettimet 

Muistit 

Muut 
CAN-lähetin 

Tehoelektroniikka 
  Virtamittaukset IGBT-kytkimet 
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CODESYS 
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Verkkosovellus Säätösovellukset 

Laiteohjelmisto 62,5 µs – 10 ms RTOS 

Suojaukset Muut Säätöalgoritmit 
Kenttäväylä 

 CANopen J1939 

Parametrit 

ja 

signaalit 

PAL   

Muut 

laiteajurit 
CAN-ajuri 

Tehoaste 
  Lämpömalli Virtarajoitus 

Kytkinhaarat 
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Alimpana kerroksena on prosessorialusta, joka sisältää tehoelektroniikan komponentit, 

kenttäväylien lähettimet, mittausanturit sekä näiden ohjaamisesta vastaavat mikrokont-

rollerin ja FPGA-piirin (Field-Programmable Gate Array). Prosessorialustan yläpuolella 

on PAL-kerros (Platform Abstraction Layer), jonka tarkoituksena on piilottaa laitteisto-

läheinen toiminta laiteohjelmistolta. PAL on ohjelmistokerros, joka sisältää mikrokont-

rollerin ja muiden laitteiden ajurit sekä tehoelektroniikan kokoonpanomääritykset. Sen 

avulla laiteohjelmisto on riippumaton prosessorialustan rakenteesta ja laitteistoon voi-

daan tehdä muutoksia ilman, että koko laiteohjelmistoa tarvitsee päivittää. 

 

Laiteohjelmisto on reaaliaikakäyttöjärjestelmä (RTOS, Real-Time Operating System), 

joka toimii pääosin alle millisekunnin aikatasoilla ja huolehtii erilaisten säätöalgoritmien 

laskennasta, suojauksista sekä muun muassa kenttäväylien toiminnasta. Ajoneuvoteolli-

suudessa kenttäväylänä on valtaosin käytössä CAN (Controller Area Network), jonka 

päällä voidaan käyttää eri protokollia. Laiteohjelmiston yläpuolella suoritetaan erilaisia 

sovelluksia, kuten säätösovelluksia erityyppisille tehonmuuntimien säädöille sekä verk-

kosovellusta. Korkeimmalla tasolla ovat asiakaslähtöiset sovellukset, joista yleisin on 

CODESYS (Controller Development System). Sen avulla loppukäyttäjillä on mahdolli-

suus ohjelmoida laitteen toimintaa IEC 61131-3 –standardin (International Electrotech-

nical Commission) mukaisilla ohjelmointikielillä. CODESYS ei ole saatavilla kaikkiin 

Danfoss Editronin tehonmuuntimiin. Sovellukset toimivat laiteohjelmistoa hitaammilla, 

tyypillisesti useiden millisekuntien aikatasoilla, jotka on toteutettu prosessorivalmistajan 

tarjoaman reaaliaikakäyttöjärjestelmän avulla. 

 

Laitteen käynnistyksen yhteydessä pysyväismuistista ladataan parametreja, jotka määrit-

televät laitteen toimintaa. Osa parametreista on laitetyyppikohtaisia ja osa sovelluskoh-

taisia. Haihtuvassa RAM-muistissa (Random-Access Memory) säilytetään lukuisia ajon-

aikaisia signaaleja. Signaalit voivat olla ohje- tai raja-arvoja, joilla säädellään laitteen toi-

mintaa, tai mittausarvoja, joiden avulla saadaan tietoa laitteen tilasta. Parametri- ja sig-

naalijärjestelmä toimii koko tehonmuuntimen järjestelmän rinnalla ja se on käytettävissä 

kaikilla kerroksilla prosessorialustasta sovelluksiin. 

  



15 

 

 

2.1 Prosessorialustan rakenne 

Prosessorialustan sydämenä toimii Texas Instrumentsin valmistama TMS320C28346-

mikrokontrolleri, joka sisältää 300 MHz kellotaajuudella toimivan C28x-prosessoriyti-

men. C28x on 32-bittinen, kiinteän pilkun digitaalinen signaaliprosessori (DSP, Digital 

Signal Processor) ja sen tukena TMS320C28346-mikrokontrollerissa on IEEE 754 -stan-

dardin (Institute of Electrical and Electronics Engineers) mukainen, perustarkkuuden liu-

kulukuyksikkö (FPU, Floating-Point Unit) (Texas Instruments, 2012). Sisäistä SRAM-

muistia (Static Random-Access Memory) mikrokontrollerissa on 516 kilotavua ja sen li-

säksi ulkoiseen XINTF-muistiväylään (External Interface) on liitetty yhden megatavun 

SRAM-piiri. Rinnakkaismuotoiseen XINTF-väylään on kytketty myös järjestelmän pää-

asiallisena pysyväismuistina toimiva 16 megatavun flash-muistipiiri. Flash-muisti on 

NOR-tyyppistä, joka on nopeaa, pystyen muutamien kymmenien nanosekuntien lukuai-

koihin (Richter, 2014). 

 

Mikrokontrollerin ohella prosessorialustassa käytetään Xilinxin valmistamaa Spartan-6 

FPGA-piiriä, joka toimii 50 MHz kellotaajuudella. FPGA:n ja mikrokontrollerin väliseen 

tiedonsiirtoon käytetään kahta väylää. McBSP-väylää (Multichannel Buffered Serial 

Port) käytetään käynnistyksen yhteydessä FPGA-piirin ohjelmointiin sekä suorituksen ai-

kana nopeaan, sykliseen tiedonsiirtoon. SPI-väylää (Serial Peripheral Interface) käytetään 

hitaampaan, asynkroniseen tiedonsiirtoon. McBSP:n, ulkoisen muistiväylän sekä osan si-

säisestä muistista välillä voi kuvan 2.2 mukaisesti käyttää DMA-siirtoa (Direct Memory 

Access), jolloin suuria määriä dataa voidaan siirtää nopeasti niiden välillä ilman proses-

sorin kuormitusta. 
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Kuva 2.2 TMS320C28346-mikrokontrollerin lohkokaavio esittää muun muassa prosessoriytimen, muis-

tien ja lisälaitteiden välisen väylärakenteen. (Texas Instruments, 2012) 
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Mikrokontrollerin kaksi CAN-ohjainta on kytketty lähettimiin, jotka mahdollistavat kent-

täväyläliikenteen. UART-liitäntää (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) käy-

tetään RS-485-sarjaliikenneväylänä (Recommended Standard 485) Windows-tietoko-

neissa toimivaa PowerUSER-ohjelmistoa varten. PowerUSER on Danfoss Editronin te-

honmuuntimien hallintaohjelmisto, joka mahdollistaa laitteen ohjelmoinnin sekä ajonai-

kaisen ohjaamisen ja diagnostiikan. I2C-oheislaiteväylässä (Inter-Integrated Circuit) on 

useita laitteita. EEPROM-muistipiirille (Electrically Erasable Programmable Read-Only 

Memory) tallennetaan muun muassa laitteiston versiotiedot ja siellä voidaan säilyttää pie-

niä määriä tilastotietoa. Mikrokontrollerin sisäinen vahtikoira ei ole käytössä, vaan sen 

sijaan I2C-väylässä on ulkoinen vahtikoira havaitsemassa ohjelmiston jumiutumisen. Di-

gitaalinen lämpömittari mittaa laitteen sisäistä lämpötilaa, minkä lisäksi ulkoisten lämpö-

tilojen mittaamiseen käytetään vastuslämpötila-antureita, jotka tarvitsevat A/D-muunti-

men vastuksen jännitteen mittaamiseen sekä D/A-muuntimen referenssijännitteen tuotta-

miseen erityyppisille antureille. 

 

FPGA:n tehtävä järjestelmässä on huolehtia nopeimmista suojauksista, mittauksista sekä 

IGBT-kytkinten hilaohjaimista. SPI-väylää käytetään A/D-muuntimille, jotka mittaavat 

tehonmuuntimen lähtövirtoja, välipiirin jännitettä sekä IGBT-kytkinten lämpötiloja. Li-

säksi resolverin sisältävissä inverttereissä A/D-muuntimia käytetään resolverin sini- ja 

kosinisignaalien mittaamiseen moottorin akselin asennon määrittämiseksi. Resolverin 

kantoaaltona toimiva virityssignaali tehdään FPGA:n generoimalla PWM-signaalilla. 

FPGA:lla on toteutettu myös UART-liitäntä, jonka avulla useita tehonmuuntimia voidaan 

kytkeä yhteen RS-485-väylän välityksellä rinnankäyttöä varten. Kuvassa 2.3 on esitetty 

prosessorialustan komponentit sekä niiden väliset väylät. 
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Kuva 2.3 Danfoss Editronin tehonmuuntimen prosessorialusta koostuu mikrokontrollerista, FPGA-pii-

ristä, ulkoisista muisteista sekä muista oheislaitteista. 

 

Prosessorialustan tehokkuuden kannalta tärkeimmät komponentit ovat mikrokontrolleri, 

FPGA sekä muistit. FPGA:n kapasiteetti on nykyisellä järjestelmällä riittävä, joten sen 

vaihtaminen ei ole välttämätöntä, mutta mahdollista. Mikrokontrollerin vaihtaminen no-

peampaan on ehdoton vaatimus ja samalla muistien määrää ja nopeutta tulisi kasvattaa. 

Taulukossa 2.1 on vertailun vuoksi esitetty nykyisen prosessorialustan vaihdettavien 

komponenttien hinnat käyttäen elektroniikan verkkokaupan tavallisia kuluttajahintoja. 

 

Taulukko 2.1 Prosessorialustan vaihdettavista komponenteista FPGA on selvästi kallein. 

Komponentti Hinta [€] 

TMS320C28346-mikrokontrolleri 32 

Spartan-6 FPGA 46 

1 Mt SRAM-muisti 14 

16 Mt NOR flash-muisti 3 

Yhteensä 95 
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2.2 Laiteohjelmisto 

Tehonmuuntimen laiteohjelmisto suorittaa tehtäviä useilla eri aikatasoilla. Nopeimmalla 

aikatasolla on tärkein tehtävä eli säätölaskenta. Sen aikataulutus on toteutettu kuvan 2.4 

mukaisesti siten, että FPGA-piirillä kulkee ylös ja alas laskeva laskuri. Syntyvän kolmio-

aallon ja siitä vertailijoilla tehtävien PWM-signaalien taajuus on 8 kHz. Aina laskurin 

vaihtaessa suuntaansa alkaa uusi laskentajakso, joten säädön laskentataajuus on 16 kHz 

ja nopeimman T0-aikatason jaksonaika 62,5 mikrosekuntia. Jakson alkaessa FPGA käyn-

nistää A/D-muuntimilla vaihevirtojen mittauksen, jonka valmistuttua mittaustiedot lähe-

tetään McBSP-väylän kautta DMA-siirrolla mikrokontrollerin sisäiseen muistiin. Mit-

tausdatakehyksen koko on 512 bittiä, joten siirrettävän datan määrä on 8 megabittiä se-

kunnissa. Tiedonsiirron valmistuminen aiheuttaa keskeytyksen, jonka avulla käynniste-

tään säätölaskenta eli seuraavan jakson vertailuarvojen laskenta PWM-signaaleja varten. 

Lasketut arvot lähetetään jälleen McBSP-väylän kautta DMA-siirrolla FPGA:lle, joka ot-

taa uudet vertailuarvot käyttöön seuraavan jakson alkaessa. Lähetettävän datakehyksen 

koko on 256 bittiä, joten molempiin suuntiin yhteensä siirrettävän datan määräksi muo-

dostuu 12 Mb/s. Joka toisen T0-jakson jälkeen käynnistetään T1-tehtävä, joka toimii siis 

125 µs aikatasolla. T1-taso ei usein sisällä paljon toimintoja, mutta sitä voidaan tarvitta-

essa käyttää nopeaan laskentaan. 

 

Muiden aikatasojen tehtävien aikataulutus on toteutettu kellokeskeytyksillä. Yhden mil-

lisekunnin välein ajastin aiheuttaa ohjelmistokeskeytyksen, joka käynnistää T2-tehtävän. 

Vastaavalla tavalla suoritetaan T3-tehtäviä 2 ms, T4-tehtäviä 10 ms ja T5-tehtäviä 100 

ms aikatasoilla. Tehtävät noudattavat tärkeysjärjestystä siten, että nopeamman aikatason 

tehtävällä on aina korkeampi prioriteetti hitaampaan verrattuna. Matalamman prioriteetin 

tehtävät ovat tauolla tärkeämpien tehtävien suorituksen ajan ja jatkavat sen jälkeen toi-

mintaansa, kuten kuvassa 2.4 on esitetty T2-tehtävän osalta. Laiteohjelmiston yläpuolella 

toimiva sovelluskerros on toteutettu käyttäen Texas Instrumentsin SYS/BIOS-reaaliai-

kaydintä, joka aiemmin tunnettiin nimellä DSP/BIOS ja nykyisin toimii uudemman TI-

RTOS-reaaliaikakäyttöjärjestelmän ytimenä (Texas Instruments, 2017). SYS/BIOS tar-

joaa muun muassa tehtävien aikataulutuksen sekä säikeistyksen ja sen avulla sovelluksia 

suoritetaan kahdessa säikeessä, 1 ms ja 10 ms aikatasoilla. 
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Kuva 2.4 Tehtävien aikataulutukseen käytetään FPGA:lla toimivaa laskuria, joka käynnistää mittaukset 

sekä tiedonsiirron. Matalamman prioriteetin tehtävät keskeytetään korkeamman prioriteetin 

tehtävien suorittamisen ajaksi. Laskurin ja vertailuarvojen avulla generoidaan PWM-signaalit 

tehonmuuntimen hilaohjaimia varten. 

 

Säätöjen syklinen laskenta vaatii kovaa reaaliaikaisuutta. Kun otetaan huomioon 

FPGA:lla aiheutuva mittaus- ja tiedonsiirtoviive, täytyy uudet PWM-signaalien vertai-

luarvot ehtiä laskemaan alle 62,5 mikrosekunnissa. Mikäli aikarajasta myöhästytään, mit-

taukset hylätään ja siirrytään laskemaan seuraavaa jaksoa uusilla mittauksilla. Laskenta-

jaksojen ohittaminen heikentää säädön suorituskykyä ja tapahtuessaan toistuvasti saattaa 

tukkia koko järjestelmän toiminnan. Säätöjen lisäksi prosessoriaikaa tulisi jäädä myös 

muiden tehtävien suorittamiseen, joten laskentaan kuluva aika täytyy suunnitella tarkasti. 

Sovellukset ja tietoliikenne vaativat järjestelmältä reaktiivista toimintaa. Ne toimivat 

usein asynkronisesti ja järjestelmän täytyisi pystyä vastaamaan mahdollisimman nopeasti 

saapuviin, tapahtumapohjaisiin kutsuihin. 

2.3 Järjestelmän ominaisuudet 

TMS320C28346-mikrokontrollerissa ei ole sisäistä haihtumatonta muistia, joten ulkoisen 

muistipiirin käyttö on pakollista. Lisäksi sisäinen RAM-muisti ei ole riittävän suuri koko 

tehonmuuntimen ohjelmistoa varten, joten tarvitaan myös ulkoinen RAM-muistipiiri. 

Molemmat muistipiirit on kytkettävä samaan rinnakkaismuotoiseen muistiväylään, joten 

väylän asetukset täytyy määrittää hitaamman muistin mukaan. Järjestelmässä käytettävä 

ISSI:n valmistama SRAM-muistipiiri pystyisi 10 ns hakuaikaan, mutta Micronin valmis-

taman flash-muistin hakuaika on 70 ns. Tästä syystä ulkoista RAM-muistia joudutaan 

käyttämään huomattavasti alle maksiminopeuden ja sinne sijoitetaan vain dataa, jota ei 

jouduta käsittelemään jatkuvasti. Osa sisäisestä muistista tukee käskyjen esihakua, jonka 

FPGA 

T0 

T1 

T2 

PWM 

µs 
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avulla seuraavaa käskyä voidaan hakea jo edellisen käskyn suorituksen aikana. Tämä 

ominaisuus voi nopeuttaa lineaarisen ohjelman suoritusta. 

 

Yleensä muistia käsitellään 8-bittisinä tavuina, mutta C28x-prosessori käsittelee sitä 16-

bittisinä sanoina. Yksittäistä tavua ei siis pysty osoittamaan, vaan jokainen muistiosoite 

viittaa kahteen tavuun. Prosessorin käyttämä tavujärjestys on little-endian eli vähiten 

merkitsevä tavu kirjoitetaan muistiin ensin. 32-bittisten muuttujien käsittelyssä täytyy 

huomioida, että tämä menetelmä kirjoittaa kuvan 2.5 mukaisesti vähiten merkitsevän sa-

nan ensimmäisenä. Tällöin tavujärjestys muistissa ei ole sama kuin 8-bittisessä little-

endian-järjestelmässä (Texas Instruments, 2015). Myös muistipiirejä valittaessa tulee 

huomioida, että piirit käsittelevät dataa 16-bittisinä sanoina eivätkä tavuina. 

 

 

Kuva 2.5 Vaikka tavujärjestys on tyypiltään little-endian, tuottavat 8-bittinen ja 16-bittinen järjestelmä 

eri tavujärjestyksen muistiin. 

 

Vaikka laiteohjelmisto on toteutettu C-kielellä, joka ei ole oliopohjainen kieli, sen suun-

nittelussa on käytetty oliopohjaista ajattelua. Usein sulautettuja järjestelmiä laajennetta-

essa turvaudutaan yksinkertaiseen koodin kopioimiseen. Esimerkiksi useita säätöjä tar-

vittaessa säätöalgoritmi kopioidaan kokonaisuudessaan, mikä kasvattaa tarvittavan ohjel-

mamuistin kokoa huomattavasti. Danfoss Editronin tehonmuuntimien laiteohjelmistossa 

säätöalgoritmeista on ohjelmamuistissa vain yhdet kappaleet, jotka vastaavat olio-ohjel-

moinnin luokkia. Niistä voidaan luoda tarvittava määrä olioita, jolloin ainoastaan tarvit-

tavan datamuistin määrä kasvaa. Tämä mahdollistaa laajojen kokonaisuuksien toteutta-

misen järjestelmän suhteellisen pienellä muistikapasiteetilla ja yksinkertaistaa ohjelmoin-

tia. 

32-bittinen muuttuja 

A B C D 

8-bittinen little-endian 
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2.4 Laiteohjelmointi ja käynnistys 

Normaalisti tehonmuuntimen laiteohjelmisto ladataan käynnistyksen yhteydessä flash-

muistista sisäiseen RAM-muistiin suoritusta varten. Tuotannosta valmistuneen laitteen 

flash-muisti on kuitenkin aluksi tyhjä, joten ensimmäiseksi on tehtävä laiteohjelmointi. 

TMS320C28346-mikrokontrolleri tukee ulkoisen muistiväylänsä lisäksi GPIO-liitäntöjä 

(General Purpose Input/Output), eri oheislaiteväyliä tai kenttäväylää lähteenä ohjelman 

latausta varten. Koska laitteessa on liitäntä CAN-kenttäväylälle, sitä käytetään myös lai-

teohjelmoinnin yhteydessä. CAN-väylän välityksellä laitteen muistiin ladataan pieni oh-

jelma, joka kirjoittaa flash-muistiin tehonmuuntimen bootloader- eli käynnistysohjelman. 

Tämän jälkeen seuraavalla käynnistyksellä laite asetetaan käynnistymään normaalisti 

flash-muistista, jolloin bootloader ottaa käyttöön mikrokontrollerin sarjaliikenneväylän. 

Tässä tilassa laite pystyy ottamaan yhteyden tietokoneeseen, jossa on käytössä 

PowerUSER-ohjelma. Ohjelman kautta ladataan varsinainen laiteohjelmisto flash-muis-

tiin, minkä jälkeen laite on seuraavalla käynnistyksellä täydessä toimintakunnossa. 

 

Tehonmuuntimen normaali käynnistys sisältää muutamia eri vaiheita. Kuvassa 2.6 on esi-

tetty oskilloskoopilla suoritettu mittaus eri vaiheisiin kuluvasta ajasta. Kuvan mittaussig-

naalit ovat ylhäältä alas luettuina: 

 laitteelle syötettävä ulkoinen 24 voltin käyttöjännite (kanava 3) 

 GPIO-pinni, jota kytketään ylös ja alas eri käynnistysvaiheissa (kanava 4) 

 CAN-väylä (kanava 1) 

 tehopuolen valmiustila (kanava 2) 

 

Ulkoisesta käyttöjännitteestä tehdään hakkurilla 5 voltin käyttöjännite, josta vastaavasti 

muokataan matalampia jännitteitä eri komponentteja varten. Hakkurin jännitteen nousu 

riittävälle tasolle prosessorin käynnistymistä varten kestää mittauksen mukaan 79 milli-

sekuntia. Käynnistyminen on merkitty kuvaan ajanhetkeksi 1. Tämän jälkeen bootloader 

ladataan flash-muistista. Bootloader valmistelee sarjaliikenneyhteyden ja odottaa 100 ms 

ohjelmiston päivityskäskyä. Jos päivityskäskyä ei tule PowerUSER-ohjelmalta, jatketaan 

lataamalla laiteohjelmisto flash-muistista RAM-muistiin. Latauksen valmistuminen ja 

laiteohjelmiston käynnistäminen on merkitty kuvaan ajanhetkeksi 2. Tähän toimintaan 

kuluu aikaa prosessorin käynnistymisestä lähtien 1277 ms. Itse laiteohjelmisto alkaa 
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PAL-kerroksen alustuksella. Tällöin otetaan käyttöön muun muassa järjestelmän eri kel-

lot sekä oheislaiteväylät ja niihin kytketyt laitteet, kuten EEPROM-muisti. Suurin osa 

ajasta tässä vaiheessa kuluu kuitenkin FPGA-piirin ohjelmoimiseen flash-muistista ladat-

tavalla tiedostolla. Tämä vaihe on valmis kuvan ajanhetkellä 3 ja sen suorittamiseen kuluu 

aikaa 2164 ms. Viimeisessä vaiheessa muun muassa luodaan aikataulutuksen tehtävät ja 

valmistellaan parametrijärjestelmä, kenttäväylä sekä tehoaste. Aikaa tähän kuluu 550 ms. 

Kuvan ajanhetkellä 4 käynnistetään tehtävien aikataulutus, minkä jälkeen tehopuoli antaa 

valmiussignaalin. Kokonaisaika ulkoisen käyttöjännitteen kytkemisestä tehtävien käyn-

nistykseen ja CAN-liikenteen alkamiseen on 4070 millisekuntia. 

 

 

Kuva 2.6 Invertterin käynnistymisessä on useita vaiheita ennen kuin laite pääsee aloittamaan toimin-

tansa. Ulkoisen käyttöjännitteen kytkemisestä järjestelmän tehtävien suorittamiseen ja CAN-

väylän toimintaan kestää yli neljä sekuntia. 

 

1 2 3 4 
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3 TEHONMUUNTIMEN VAATIMUKSET JA PROSESSORIEN 

VERTAILU 

Tehonmuuntimien prosessorialustan parantamiseksi tutkitaan, millaisia vaihtoehtoisia 

prosessoreita nykyään on tarjolla. Yleisesti ottaen prosessorit voidaan jakaa karkeasti 

yleiskäyttöisiin ja sovelluskohtaisiin. Yleiskäyttöiset prosessorit on tarkoitettu laajamit-

taiseen tietojenkäsittelyyn ja ohjelmointiin, kuten esimerkiksi työasemiin, joilla voi suo-

rittaa erilaisia käyttöjärjestelmiä ja ohjelmistoja. Sulautetuissa järjestelmissä, kuten te-

honmuuntimissa, käytetään sen sijaan sovelluskohtaisia prosessoreita, jotka on suunni-

teltu erilaisten laitteiden vaatimusten mukaan. Osana elektronista tuotetta, niitä ei ole tar-

koitettu loppukäyttäjän ohjelmoitaviksi, vaan ne suorittavat omaa laiteohjelmistoaan, jo-

hon usein liittyy reaaliaikainen laskenta ja signaalinkäsittely sekä toisten laitteiden oh-

jauslogiikka. Usein sulautettujen järjestelmien prosessorit ovat yksinkertaisempia, edul-

lisempia ja energiatehokkaampia kuin yleiskäyttöiset prosessorit, mikä on oleellista esi-

merkiksi massatuotettavissa sekä akkukäyttöisissä laitteissa. (Koskinen, 2004) 

 

Yleisimpiä sovelluskohtaisia prosessoreita ovat mikrokontrollerit sekä digitaaliset sig-

naaliprosessorit. Mikrokontrollerit ovat yhdelle piirille integroituja ohjainyksiköitä, jotka 

sisältävät useita sulautettuun järjestelmään liittämisen mahdollistavia ominaisuuksia. 

Niissä on sisäänrakennettuna esimerkiksi erilaisia muisteja, ajastimia, oheislaiteväyliä, 

A/D-muuntimia sekä GPIO-liitäntöjä. Ohjelmiston suorituksesta vastaa yksi tai useampi 

prosessoriydin, joka usein sisältää esimerkiksi bittimanipulaatioon erikoistuneen käsky-

kannan, sillä sulautettu ohjelmisto sisältää tyypillisesti paljon yksinkertaisten ohjaussig-

naalien hallintaa. Käskykannat ovat usein yksinkertaisia ja tehokkaita RISC-tyyppisiä 

(Reduced Instruction Set Computer), joskin monet niistä ovat hyvin laajoja tai sisältävät 

erilaisia laajennuksia. Raja CISC-tyyppisiin (Complex Instruction Set Computer) käsky-

kantoihin, joissa useita RISC-käskyjä vaativa operaatio voidaan toteuttaa yhdellä moni-

mutkaisella käskyllä, on häilyvä. Esimerkiksi DSP-prosessorit on tarkoitettu suurten da-

tamäärien usein reaaliaikaiseen käsittelyyn, kuten suodatukseen, taajuusanalyysiin tai 

matriisilaskentaan. Tämän vuoksi ne sisältävät laskentaa nopeuttavia käskyjä, joiden 

avulla toistuvia laskutoimituksia voi suorittaa laitteistotasolla hitaan ohjelmistoalgoritmin 

sijaan. Yleisin esimerkki on MAC-operaatio (Multiply-Accumulate), joka sisältää kerto- 
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ja yhteenlaskun signaalien tai muuttujien kertymän laskemiseksi. Tämä on tyypillinen 

operaatio esimerkiksi suodattimissa, kuten kuvassa 3.1 on esitetty. (Vahid, 2002) 

 

Kuva 3.1 Digitaalisissa suodattimissa suoritetaan useita peräkkäisiä kerto- ja yhteenlaskuja, joten MAC-

operaatio nopeuttaa laskentaa huomattavasti. (Proakis, 1996) 

 

Eri piirivalmistajilla on tuotteissaan käytössä lukuisia erilaisia prosessoriytimiä, joista 

suosituimpien joukossa ovat nykyisin ARM-prosessorit (Advanced RISC Computer). 

ARM-arkkitehtuurin on alun perin 1980-luvulla suunnitellut tietokonevalmistaja Acorn 

Computers ja sen kehityksestä vastaa nykyään ARM Holdings -yhtiö. Yhtiö ei valmista 

itse prosessoreita markkinoille, vaan kehittää arkkitehtuuria ja lisensoi sen käytön piiri-

valmistajille. ARM on pohjimmiltaan RISC-tyyppinen, mutta sen tavoitteena on parantaa 

kooditiheyttä, joka on CISC-prosessoreilla huomattavasti parempi. Tämän saavuttaak-

seen se muun muassa käyttää tarvittaessa 16-bittistä, pakattua Thumb-käskykantaa, jonka 

kooditiheys on jopa parempi kuin useimpien CISC-prosessorien. Lisäksi RISC-käsky-

kanta mahdollistaa paremman liukuhihnaistuksen sekä muistien synkronisen käytön kor-

keilla kellotaajuuksilla. Eräs ARM-prosessorien suunnitteluperiaatteista on ollut energia-

tehokkuus, jota on tukenut myös puolijohdetekniikan kehittyminen, jonka myötä yhä pie-

nemmät transistorit kuluttavat vähemmän tehoa ja tarjoavat parempaa suorituskykyä. 

(Furber, 2000) 

 

Nykyään kaikilta suurimmilta valmistajilta löytyy ARM Cortex -ytimiin perustuvia pro-

sessoreita, joiden valmistus aloitettiin 2000-luvulla arkkitehtuurin seitsemännen version 

myötä. Cortex-ytimien myötä arkkitehtuuri ja tuoteperhe jakautuivat kolmeen osaan käyt-

tötarkoituksien mukaan. Cortex-M-sarja on tarkoitettu pieniin, vähävirtaisiin ja edullisiin 

mikrokontrollereihin. Niiden suorituskyky ja ominaisuudet ovat kaikkein vaatimatto-

z-1 z-1 

+ + 

x(n) 

y(n) 

b0 b1 b2 
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mimmat. Taulukossa 3.1 on esitetty eri Cortex-M-prosessorit sekä joitain niiden ominai-

suuksia. Pienimmät ja edullisimmat mallit perustuvat vanhempaan ARMv6-arkkitehtuu-

riin sekä Von Neumann -muistiarkkitehtuuriin, jossa ohjelma- ja datamuistilla on käy-

tössä yksi jaettu väylä. Tehokkaammat ARMv7-arkkitehtuurin prosessorit käyttävät 

Harvard-muistiarkkitehtuuria, joka sisältää ohjelma- ja datamuistille erilliset väylät mah-

dollistaen yhtäaikaiset käskyhaut sekä dataoperaatiot. Osa prosessoreista sisältää signaa-

linkäsittelyä tehostavia DSP-ominaisuuksia sekä mahdollisesti liukulukuyksikön. Mikäli 

prosessori sisältää liukulukuyksikön, sen mallinimen perään lisätään F-kirjain, esimer-

kiksi Cortex-M4F. Virallisesti vain Cortex-M7 voi sisältää välimuistia (CM, Cache 

Memory), mutta myös Cortex-M4-mallista on olemassa välimuistillisia versioita. Lähes 

kaikki mallit sisältävät muistinsuojausyksikön (MPU, Memory Protection Unit), jonka 

avulla voi antaa muistialueille käyttöoikeuksia ja estää tahallisen tai tahattoman väärän 

muistialueen käytön. Eri mallit sisältävät eripituisia käskyliukuhihnoja (IPL, Instruction 

Pipeline) käskyjen käsittelyyn ja testiohjelmien tulokset antavat suuntaa prosessorien las-

kentatehon vertailuun. (ARM, 2017) 

 

Taulukko 3.1 ARM Cortex-M -prosessorit on tarkoitettu pieniin ja edullisiin mikrokontrollereihin, mutta 

tehokkaimmista malleista löytyy runsaasti ominaisuuksia ja suorituskykyä. (ARM, 2017) 

ARM-arkki-

tehtuuri 
Prosessoriydin 

Muistiarkki-

tehtuuri 
IPL MPU DSP FPU CM 

Core-

Mark 

DMIPS 

/MHz 

ARMv6-M 
Cortex-M0 Von Neumann 3     2,33 0,87 

Cortex-M0+ Von Neumann 2 ●    2,46 0,95 

ARMv7-M Cortex-M3 Harvard 3 ●    3,34 1,25 

ARMv7E-M 
Cortex-M4 Harvard 3 ● ● ● ○ 3,42 1,25 

Cortex-M7 Harvard 6 ● ● ● ● 5,01 2,14 

ARMv8-M 
Cortex-M23 Von Neumann 2 ●    2,50 0,98 

Cortex-M33 Harvard 3 ● ● ●  3,86 1,50 

 

Cortex-sarjan kaksi muuta osaa ovat Cortex-R sekä Cortex-A ja ne perustuvat vastaaviin 

ARM-arkkitehtuurin profiileihin, esimerkiksi ARMv7-R ja ARMv7-A. Ne ovat kehitty-

neempiä versioita Cortex-M-sarjaan verrattuna ja niiden kaikki mallit sisältävät esimer-

kiksi välimuistit sekä liukulukuyksikön. R-profiili on tarkoitettu reaaliaikasovelluksiin ja 

se tähtää turvalliseen ja varmaan toimintaan. Muistin käyttö perustuu M-profiilin tapaan 

muistinsuojausyksikköön ja menetelmästä käytetään nimeä PMSA (Protected Memory 

System Architecture). Käytössä on vain yksi muistiavaruus, jonka loogiset muistiosoitteet 
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vastaavat fyysisiä osoitteita. Muistialueille määritettävien käsittelyoikeuksien lisäksi vir-

heellistä toimintaa voi välttää käyttämällä useita samanlaisia prosessoriytimiä lockstep-

tilassa, jossa eri ytimillä suoritetaan samat operaatiot ja virheet toiminnassa voidaan ha-

vaita eriävinä tuloksina. Cortex-A-sarja sisältää kaikkein kehittyneimmät sovellusproses-

sorit. Ne käyttävät erillistä muistinhallintayksikköä (MMU, Memory Management Unit), 

jonka avulla fyysisiin muistiosoitteisiin viitataan virtuaalisilla osoitteilla. Arkkitehtuu-

rista käytetään nimeä VMSA (Virtual Memory System Architecture) ja se mahdollistaa 

monipuolisemman muistin käytön kuin PMSA. Muistinhallintayksikkö huolehtii muun-

nostaulukoiden avulla virtuaalisten osoitteiden muuntamisesta, suojaa muistia käyttöoi-

keuksilla sekä ohjaa välimuistien käyttöä. Virtuaalisten muistiosoitteiden avulla voi esi-

merkiksi varata ohjelmalle suuren jatkuvan virtuaalisen muistialueen, joka koostuu 

useista erillisistä fyysisistä muistialueista, joiden ei tarvitse olla peräkkäisiä. Tällöin 

muistikapasiteetti pystytään hyödyntämään tehokkaammin. Monet käyttöjärjestelmät 

vaativat muistinhallintayksikön, esimerkiksi Linuxin perusversio, joskin ydin on mahdol-

lista kääntää rajoituksin myös ilman sitä. (ARM, 2014) 

3.1 Quality Function Deployment 

Eri prosessorivaihtoehtojen vertailuun käytetään QFD-menetelmää (Quality Function 

Deployment). QFD sai alkunsa 1960-luvulla ja sen tarkoituksena on parantaa tuotekehi-

tyksen laatua kartoittamalla asiakkaiden tarpeita ja vaatimuksia tuotantoprosessien suun-

nittelua varten. Menetelmällä pyritään luomaan yhteyksiä tuotteen tai palvelun käyttötar-

koituksista teknisiin ominaisuuksiin. (ReVelle, 1998) 

 

QFD:n toiminta perustuu lukuisten erilaisten matriisien käyttöön. Yleisin näistä on ku-

vassa 3.2 esitetty laadun talo, josta voidaan käyttää erilaisia variaatioita tarpeen mukaan. 

Kuvassa numeroitu osa-alue 1 sisältää asiakkaan tuotteelle asettamat tarpeet ja vaatimuk-

set. Osa-alueeseen 2 määritellään kunkin vaatimuksen tärkeys ja osa-alueeseen 3 tehdään 

kartoitus vaatimusten nykytilasta sekä tulevaisuuden tavoitteesta. Tämä osuus voi sisältää 

myös analyysin kilpailevien valmistajien vastaavista tuotteista kuinka hyvin ne toteutta-

vat asiakkaiden tarpeita. Nämä kolme asiakaslähtöistä osa-aluetta määrittelevät suhteel-

liset painokertoimet kaikille tuotteen vaatimuksille. (Daetz, 1995) 
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Kuva 3.2 Laadun talo on suunnittelumatriisi, jonka avulla luodaan yhteyksiä asiakkaan vaatimusten ja 

tuotteen teknisten ominaisuuksien välille. (Daetz, 1995) 

 

Kuvan 3.2 osa-alueeseen 4 listataan asiakkaan vaatimuksia vastaavat tekniset tuoteomi-

naisuudet eli tässä tapauksessa tehonmuuntimen prosessorin ominaisuudet. Osa-alue 5 on 

korrelaatiomatriisi, joka määrittelee kuinka eri ominaisuudet tukevat toisiaan tai ovat ris-

tiriidassa keskenään. Osa-alue 6 on relaatiomatriisi, joka kertoo kuinka vahvasti asiak-

kaan tarpeet riippuvat eri teknisistä ominaisuuksista. Suhteiden määrittämisessä voidaan 

käyttää erilaisia painokertoimia, joista yleisimmät ovat: 

0 = ei suhdetta 

1 = heikko suhde 

3 = keskivahva suhde 

9 = vahva suhde 

Osa-alueeseen 7 saadaan laskettua asiakkaan vaatimusten painokertoimien sekä re-

laatiomatriisin avulla teknisten ominaisuuksien prioriteetit. Viimeiseksi osa-alueeseen 8 

asetetaan kullekin tekniselle ominaisuudelle tavoitteet, joiden avulla voidaan rajata tuo-

tekehityksen suunnitteluprosessia. (Day, 1993) 

 

QFD:n on osoitettu olevan toimiva apuväline tehoelektroniikkatuotteiden kehityksessä 

(Hernandez, 2008). Tehonmuuntimen prosessorialustan tapauksessa kaikkia edellä mai-

nittuja laadun talon osa-alueita ei tulla hyödyntämään. Seuraavaksi kartoitetaan proses-

sorien tärkeimmät tekniset ominaisuudet sekä tehonmuuntimen vaatimukset. 

1 

5 

4 

6 2 3 

7 

8 
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3.2 Prosessorien ominaisuudet 

Selkeimmän eron prosessorien välille muodostavat niiden sisältämät prosessoriytimet. 

Erilaiset prosessoriytimet käyttävät erilaisia arkkitehtuureja, jotka määrittelevät esimer-

kiksi kuinka sisäiset rekisterit ja väylät on toteutettu. Lisäksi käskykannan laajuus vaih-

telee ja käskyjen suorituksen liukuhihnan toteutuksessa on eroja. Yksinkertaisin tapa ver-

tailla prosessoreita on niiden sallitun maksimikellotaajuuden avulla. Suuremmalla kello-

taajuudella prosessori toimii nopeammin, mutta edellä mainittujen eroavaisuuksien 

vuoksi operaatiot vaativat vaihtelevan määrän kellojaksoja erityyppisillä prosessoriyti-

millä vaikuttaen merkittävästi todelliseen suorituskykyyn. Monet sulautetut prosessorit 

sisältävät edelleen ainoastaan yhden ytimen, mutta niitä voi olla myös useita. Ydin voi 

suorittaa vain yhtä operaatiota kerrallaan, mutta käyttämällä useita samanlaisia ytimiä 

voidaan ohjelman suoritusta tehostaa jakamalla operaatioita rinnakkaisille ytimille. Su-

lautetuissa moniydinprosessoreissa ytimet ovat kuitenkin usein erilaisia, jolloin niillä suo-

ritetaan tyypillisesti täysin erilaisia tehtäviä. Vertailussa prosessoriytimien arvosanaan 

vaikuttavat ytimien määrä, tyyppi sekä kellotaajuus. 

 

Erilaisten muistien käyttö vaikuttaa merkittävästi prosessorin suorituskykyyn. Useimmi-

ten mikrokontrollerit sisältävät jonkin verran RAM-muistia ja sovellukset pyritään ensi-

sijaisesti toteuttamaan sen avulla, koska se on tyypillisesti nopeaa ja yksinkertaista käyt-

tää. Joissain tapauksissa, kuten esimerkiksi joidenkin signaaliprosessorien kohdalla, si-

säistä muistia ei ole lainkaan tai sen koko on mahdollisesti kustannussyistä rajoitettu vaa-

timattomaksi. Tällöin järjestelmän monimutkaisuutta ja kustannuksia täytyy kasvattaa ul-

koisella muistipiirillä ja merkittäväksi tekijäksi muodostuu prosessorin tuki erilaisille 

muistityypeille. 

 

Esimerkiksi Texas Instrumentsin TMS320C28346-mikrokontrolleriin voi liittää vain 

SRAM-muistia, joka on nopeaa ja säilyttää sisältämänsä datan aina käyttöjännitteen ol-

lessa päällä. Kuvan 3.3 mukaisesti SRAM on kuitenkin huomattavasti monimutkaisem-

paa rakenteeltaan ja siten myös kalliimpaa kuin DRAM (Dynamic Random-Access Me-

mory), sillä sen muistisolut koostuvat useiden transistorien muodostamasta kiikkupiiristä. 

DRAM-muistin muistisolut koostuvat ainoastaan yhdestä transistorista sekä kondensaat-

torista, jolloin siitä pystytään valmistamaan kapasiteetiltaan suurempia piirejä. Konden-
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saattorit kuitenkin menettävät varauksensa nopeasti, joten DRAM-muisti vaatii muistioh-

jaimen virkistämään datan säännöllisesti, jotta se ei häviä. Vastaavasti kondensaattorit 

purkautuvat myös muistia luettaessa, joten data on tällöinkin kirjoitettava uudelleen. 

(Lee, 2014) 

 

Nykyisin käytettävät DRAM-muistit ovat SDRAM-tyyppisiä (Synchronous Dynamic 

Random-Access Memory) eli niitä ohjataan synkronisesti kellosignaalilla. Tämä mahdol-

listaa liukuhihnan sekä lomituksen käytön muistioperaatioissa muuten verrattain hitaan 

DRAM-muistin nopeuden kasvattamiseksi. Uusimmat versiot SDRAM-muistista suorit-

tavat operaatioita sekä nousevalla että laskevalla kellopulssin reunalla ja niistä käytetään 

nimitystä DDR (Double Data Rate). DDR-muisteista on julkaistu jo useita sukupolvia, 

jotka tunnetaan nimillä DDR2, DDR3 ja DDR4, sekä vastaavat pienemmän virrankulu-

tuksen versiot LPDDR (Low-Power Double Data Rate). (Goossens, 2016) 

 

 

Kuva 3.3 SRAM-muistissa muistisolu koostuu kiikkupiiristä, joka sisältää useita transistoreita. DRAM-

muistissa muistisoluna toimii kondensaattori, joten rakenne on pienempi ja edullisempi, mutta 

toimii hitaammin. (Koskinen, 2004) 

 

Prosessorin sujuvan toiminnan vuoksi sen kanssa haluttaisiin käyttää mahdollisimman 

nopeaa muistia, mutta tämä ei kustannussyistä ole mahdollista. Tyypillisessä muisti-

hierarkiassa kaikkein tärkeimpiin ja lähimpänä prosessorin ydintä oleviin operaatioihin 

käytetään pieniä määriä nopeaa, yleensä SRAM-tyyppistä muistia. Mitä suuremmaksi ka-

pasiteetin tarve kasvaa sitä hitaampia muistityyppejä joudutaan käyttämään, kuten ku-

vassa 3.4 on havainnollistettu. Tällöin välimuistien käyttö muodostuu tärkeäksi. Väli-

muistit ovat nopeita ja kapasiteetiltaan pieniä ja niissä säilytetään useimmiten käytettyjä 

osia suuremmasta muistialueesta. Niiden toimintalogiikassa on toteutuksesta riippuvia 

eroja, mutta tarkoituksena on minimoida hitaiden muistioperaatioiden määrä. Välimuistit 

SRAM DRAM 
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on jaettu erikseen ohjelma- ja datamuistille ja niiden olemassaolo sekä kapasiteetti vai-

kuttavat huomattavasti prosessorin suorituskykyyn. Vertailussa muistien arvosanaan vai-

kuttavat sisäisen RAM-muistin ja välimuistien määrä sekä tuki ulkoisille muistipiireille. 

 

 

Kuva 3.4 Muistihierarkiassa nopeimmat muistit ovat kapasiteetiltaan pieniä ja suuret datamäärät tallen-

netaan hitaammille muistityypeille. (Koskinen, 2004) 

 

Mikrokontrollerit sisältävät useita erilaisia väyliä, kuten SPI tai I2C, joita voidaan käyttää 

prosessorialustan sisäisessä tiedonsiirrossa. Tehonmuuntimen kaltaisen tuotteen kanssa 

oleellisia ovat kuitenkin ulkoiset väylät, jotka mahdollistavat kommunikaation muiden 

laitteiden kanssa. Danfoss Editronin tehonmuuntimissa ainoa käytettävissä oleva kenttä-

väylä on CAN, joten tuki sille on välttämätön ominaisuus. Tulevaisuudessa myös Ether-

net-yhteyden käyttö erilaisiin tarkoituksiin voisi olla tarpeellista. Vertailussa ulkoisten 

väylien arvosanaan vaikuttavat CAN- ja Ethernet-rajapintojen lukumäärät. 

 

Tehonmuuntimen prosessorialustassa flash-muisti ja FPGA-piiri ovat keskeisessä osassa. 

Flash-muistille tallennetaan laiteohjelmisto, parametrit sekä FPGA-piirin ohjelmointiin 

käytettävä binääri. Kaikki prosessorit eivät sisällä lainkaan flash-muistia, jolloin ulkoisen 

muistipiirin käyttö on välttämätöntä. Monet FPGA-piirien valmistajat ovat lisänneet tuo-

tevalikoimiinsa SoC-piirejä (System on a Chip), jotka sisältävät mikrokontrollerin ja 

FPGA:n yhdellä järjestelmäpiirillä. Flash-muistin tai FPGA:n integroiminen prosessorille 

vähentää tarvittavien piirien määrää ja helpottaa siten muun muassa piirilevysuunnittelua. 

Tämä alentaa prosessorialustan kustannuksia, mutta voidaan myös olettaa, että integ-

roidut ominaisuudet nostavat itse prosessorin hintaa. Vertailussa integraation arvosanaan 

vaikuttavat sisäisen flash-muistin määrä sekä mahdollinen FPGA. 
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Rekisterit 
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Elektroniikan komponenteille on määritelty lämpötilarajat, joiden puitteissa niiden taa-

taan toimivan. AEC-järjestö (Automotive Electronics Council) laatii laatustandardeja eri-

tyisesti ajoneuvoteollisuuden vaativissa olosuhteissa käytettäville komponenteille. AEC-

Q100 määrittelee muun muassa taulukon 3.2 mukaisen lämpötilaluokituksen IC-piireille 

(Integrated Circuit). Luokitusta noudattavat piirit kestävät toimintatilassa ympäristön 

lämpötilaa kyseisen luokan asettamissa rajoissa (AEC, 2014). Komponenttivalmistajien 

antamat tiedot tuotteistaan ovat usein harhaanjohtavia, sillä niissä monesti ilmoitetaan 

maksimilämpötila puolijohdeliitoksessa. Toimintatilassa komponentit tuottavat lämpöä ja 

tällöin lämpötila komponentin sisällä on korkeampi kuin sen ympäristössä (Freescale, 

2009). Erityisen vaativiin olosuhteisiin komponentteja valmistaa esimerkiksi Vorago 

Technologies. Yritys valmistaa mikrokontrollereita ja SRAM-piirejä HARDSIL®-tekno-

logiallaan, joka suojelee säteilyltä ja mahdollistaa jopa -55 °C … +200 °C toimintaläm-

pötila-alueen (Vorago, 2018). Tähän vertailuun ei otettu mukaan Voragon tuotteita niiden 

vaatimattoman suorituskyvyn vuoksi. Vertailussa lämpötilan arvosanaan vaikuttaa pro-

sessorille ilmoitettu maksimilämpötila. 

 

Taulukko 3.2 AEC-Q100 määrittelee IC-piireille vaadituista toimintalämpötiloista luokituksen, joka 

erottelee komponentit maksimilämpötilan mukaan. (AEC, 2014) 

Luokka Ympäristön toimintalämpötila-alue 

0 -40 °C … +150 °C 

1 -40 °C … +125 °C 

2 -40 °C … +105 °C 

3 -40 °C … +85 °C 

 

Komponenttien hintatietoja on vaikea vertailla, koska kuluttajille nähtävillä olevat hinnat 

eivät vastaa lainkaan yrityksille tarjottavia hintoja. Yrityksille tarjotaan alennuksia, jol-

loin yksittäisten komponenttien hinnat ovat murto-osan julkisista hinnoista. Todelliset 

hinnat riippuvat tilausmääristä sekä niin ostajan kuin myyjänkin yrityksen koosta ja mark-

kina-arvosta eikä niitä haluta paljastaa julkisesti kilpailutilanteiden vuoksi. Vertailussa 

käytetään kansainvälisen elektroniikan komponenttien verkkokaupan kuluttajille tarjotta-

via listahintoja ja arvosana määräytyy hinnan mukaan suhteutettuna halvimman ja kal-

leimman prosessorin muodostamaan hinta-asteikkoon. 



33 

 

 

3.3 Tehonmuuntimen vaatimukset 

Tehonmuuntimen vaatimusten määrittämiseksi Danfoss Editronin henkilökunnalle järjes-

tettiin kysely, johon jokainen osallistuja sai lisätä tärkeäksi kokemiaan ominaisuuksia ja 

arvioida kuinka tärkeä jokainen ominaisuus on kaupallisessa tuotteessa asteikolla 1…5. 

Kyselyyn osallistui henkilöitä myynnin, tuotekehityksen sekä huollon osastoilta mahdol-

lisimman laajan näkökannan saavuttamiseksi. Lopulliseen vaatimuslistaan vaatimukset 

jaettiin vastaavasti myyntiin, tuotekehitykseen ja huoltoon liittyviin kohtiin, mutta kyse-

lyvaiheessa jaottelua ei ollut tehty, vaan jokainen osallistuja arvioi kaikkia vaatimuksia. 

3.3.1 Myynti 

Sähkökäytöissä tarvitaan usein useita tehonmuuntimia. Tällaisia järjestelmiä voidaan to-

teuttaa käyttämällä monia yksittäisiä tehonmuuntimia, mutta erityisesti markkinoinnin 

kannalta on houkuttelevaa kehittää laitteita, jotka pystyvät suoriutumaan monista tehtä-

vistä kerralla. Tavallisessa invertterissä ajetaan vain yhtä säätöä kerrallaan, mutta multi-

konverttereissa erilaisia säätöjä suoritetaan yhtäaikaisesti monia, kuten luvussa 1.2 on 

esitelty. Nykyisillä Danfoss Editronin tehonmuuntimilla prosessoriaika riittää kolmelle 

yhtäaikaiselle säädölle. Prosessorin ominaisuuksista yhtäaikaisesti suoritettavien säätöjen 

lukumäärä riippuu vahvasti prosessoriytimien suorituskyvystä sekä muistin määrästä. 

Kyselyssä säätöjen määrä arvioitiin erittäin tärkeäksi (5) ominaisuudeksi tehonmuunti-

messa. Nykyisen prosessorin tilanne säätöjen osalta on tyydyttävä (2), koska sillä pysty-

tään toteuttamaan useita säätöjä, mutta määrää haluttaisiin kasvattaa hyvälle (4) tasolle. 

 

Erityisesti ajoneuvoissa laitteisto pitää saada mahdollisimman nopeasti toimintavalmiu-

teen. Käynnistymisaika mitataan yleisesti käyttöjännitteen kytkemisestä CAN-väylän tie-

toliikenteen alkamiseen, koska silloin laite pystyy kommunikoimaan toisille laitteille ole-

vansa toimintakunnossa. Kuten luvussa 2.4 on todettu, nykyisten Danfoss Editronin te-

honmuuntimien käynnistymisaika on noin neljä sekuntia, joka on suhteellisen pitkä aika. 

Ajoneuvoteollisuudessa usein asetettu vaatimus on 100 millisekuntia, jonka jälkeen muut 

elektroniset ohjausyksiköt voivat olettaa laitteessa olevan toimintahäiriö (Ulmestrand, 

2010). Suurin vaikutus kuluvaan aikaan on laiteohjelmiston rakenteella ja sen optimointi 

on ensimmäinen keino ajan lyhentämiseen, mutta myös prosessorialustan rakenteella on 
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vaikutusta. Prosessorin ominaisuuksista käynnistymisaikaan vaikuttaa heikosti prosesso-

riytimien nopeus sekä vahvasti muistin nopeus ja integraatio, koska käynnistyksen aikana 

siirretään paljon dataa ja integroitujen komponenttien välillä ei tarvita oheislaiteväyliä. 

Kyselyssä käynnistymisaikaa pidettiin melko tärkeänä (4) asiana. Nykyisellä prosesso-

rilla se on huonolla (1) tasolla ja sitä haluttaisiin parantaa keskinkertaiselle (3) tasolle, 

joka voisi tarkoittaa esimerkiksi noin sekunnin luokkaa. 

 

Elektroniikan tuotteille on määritelty minimi- ja maksimilämpötilat, joissa niiden tulee 

olla toimintakuntoisia. Kaikkien tuotteen komponenttien pitää myös vastata vähintään sa-

moja lämpötilarajoja. Ajoneuvoissa laitteiden olosuhteita pidetään vaativina ja lämpöti-

lakeston vaatimuksena on useimmiten +125 °C, joka vastaa taulukon 3.2 mukaisesti 

AEC-Q100 luokkaa 1. Nykyisissä Danfoss Editronin tehonmuuntimissa komponentit on 

valittu tämän luokan mukaisesti. Vertailuun on valittu pääsääntöisesti +125 °C kestäviä 

prosessoreita, mutta mukana on myös joitakin tämän luokituksen alle jääviä malleja, jotka 

kestävät kuitenkin vähintään +100 °C. Kyselyssä tehonmuuntimen toimintalämpötila ar-

vioitiin erittäin tärkeäksi (5), koska kyseessä on käytännössä pakollinen vaatimus. 

 

CODESYS-tuki on tärkeä ominaisuus Danfoss Editronin tehonmuuntimissa, koska se on 

ainoa tapa, jolla asiakkaat voivat itse muokata laitteen toimintaa, ja sillä on toteutettu 

joitakin valmiita erityisominaisuuksia. Tuki vaatii, että kyseiselle prosessorityypille on 

saatavilla runtime-ympäristö, joka onkin toteutettu muiden muassa Intel x86-, PowerPC- 

ja ARM-prosessoreille sekä esimerkiksi Infineonin, Renesasin ja Texas Instrumentsin su-

lautetuille prosessoreille (CODESYS, 2018). Prosessorin ominaisuuksista CODESYS-

tukeen vaikuttaa myös prosessorin nopeus, joka määrittelee kuinka nopealla aikatasolla 

sovelluksia pystytään suorittamaan, sekä muistin määrä, joka vaikuttaa sovellusohjelmien 

maksimikokoon. Kyselyssä CODESYS-tukea pidettiin melko tärkeänä (4) ominaisuu-

tena. Nykyisellä prosessorilla tuki on tyydyttävällä (2) tasolla, koska perusinvertterillä se 

toimii hyvin, mutta multikonverttereissa ei riitä laskentateho eikä muisti, joten niissä ei 

ole lainkaan CODESYS-tukea. Tulevaisuudessa tuki haluttaisiin nostaa hyvälle (4) ta-

solle, jotta sovelluksia voitaisiin käyttää kaikilla laitteilla. Pitkällä tähtäimellä CODESYS 

saatetaan jättää kokonaan pois ja siirtyä käyttämään Danfossin omaa PLUS+1®-ympäris-

töä, joka mahdollistaa hyvin samankaltaisen toiminnallisuuden (Danfoss, 2016). 
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CAN-väylä on ajoneuvoteollisuuden de facto –standardi ja Danfoss Editronin tehon-

muuntimista löytyy tuki SAE (Society of Automotive Engineers) J1939 –protokollalle, 

jota käytetään yleisesti autoissa ja dieselmoottoreissa, sekä CANopen-protokollalle, jota 

käytetään esimerkiksi laivojen automaatiojärjestelmissä (Navet, 2009). CAN-ohjaimen 

voi toteuttaa erillisellä piirilläkin, mutta on paljon yksinkertaisempaa, jos ohjain löytyy 

valmiina prosessorilta. Tästä syystä vähintään yhtä CAN-ohjainta pidetään pakollisena 

vaatimuksena ja kyselyssäkin tätä ominaisuutta pidettiin erittäin tärkeänä (5). Nykyiseltä 

prosessorilta löytyy kaksi CAN-rajapintaa, joten sen tilannetta voidaan pitää erittäin hy-

vänä (5) eikä parannusta tarvita. 

 

Ethernet-yhteys on automaatiojärjestelmissä hyvin yleinen, mutta Danfoss Editronin te-

honmuuntimista sitä ei löydy. Se tarjoaa paljon nopeamman tiedonsiirron verrattuna 

RS-485-sarjaväylään, jonka sillä voisi korvata tietokoneyhteyksissä TCP-protokollalla 

(Transmission Control Protocol) sekä tehonmuuntimien välisessä rinnankäynnissä. 

Ethernet-pohjaisista kenttäväylistä löytyy vaativiin sovelluksiin myös reaaliaikavaati-

mukset täyttäviä vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi EtherCAT (Ethernet for Control Auto-

mation Technology), jota tukeviin prosessoreihin kuuluu esimerkiksi Infineonin 

XMC4800 (Infineon, 2018). Prosessorin ominaisuuksista Ethernet-yhteys riippuu ulkoi-

sista väylistä, sillä se vaatii Ethernet-ohjaimen, joka tyypillisesti toteuttaa OSI-mallin 

(Open Systems Interconnection) fyysisen kerroksen sekä MAC-kerroksen (Media Access 

Control). Kyselyssä Ethernet-yhteyttä pidettiin melko tärkeänä (4). Nykyinen tilanne on 

huono (1), sillä prosessorilta ei löydy tarvittavaa ohjainta, mutta tulevaisuudessa tavoit-

teena olisi parantaa tilanne keskinkertaiseksi (3) lisäämällä Ethernet-yhteys jossakin 

muodossa. 

 

Missä tahansa kaupallisessa tuotteessa hinta on merkittävässä roolissa. Danfoss Editronin 

tehonmuuntimet eivät kuitenkaan pyri olemaan markkinoiden edullisimpia, vaan paino-

piste on enemmän laadukkaissa tuotteissa erityisiin tarkoituksiin. Komponenttimyynnin 

sijaan tuottoa pyritään tekemään kokonaisten sähköjärjestelmien suunnittelulla ja toteu-

tuksella. Lisäksi tuotantomäärät ovat vielä kohtuullisen pieniä, joten yksittäisten kompo-

nenttien hinnat eivät muodostu kokonaisuudessa valtaviksi. Näistä syistä tehonmuunti-

men hintaa ei kyselyssä pidetty kovin tärkeänä (2) ja tästä on myös havaittavissa, ettei 
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tulos ole täysin asiakaslähtöinen, vaan kyselyyn osallistui paljon tuotekehityksen henki-

löitä, jotka haluaisivat varmasti työskennellä parhailla työkaluilla hinnasta riippumatta. 

Prosessorin ominaisuuksista tehonmuuntimen hintaan vaikuttaa vahvasti itse komponen-

tin hinta ja keskivahvasti integraatio, jonka avulla prosessorialustan komponenttimäärää 

on mahdollista pienentää. Nykyisen prosessorin hintataso on keskinkertainen (3), mutta 

sitä ei tarvitse välttämättä parantaa. 

3.3.2 Tuotekehitys 

Tehonmuuntimen laiteohjelmistolla on monia tehtäviä, jotka nykyisessä järjestelmässä 

suoritetaan Texas Instrumentsin SYS/BIOS:in perustuvalla reaaliaikakäyttöjärjestel-

mällä. Moniajon avulla olisi mahdollista suorittaa useita rinnakkaisia ohjelmistoja, kuten 

esimerkiksi toista reaaliaikakäyttöjärjestelmää tai Linuxia. Tällöin esimerkiksi eri sovel-

lusten suoritus voitaisiin jakaa eri järjestelmille ja sovelluskehitys voisi olla yksinkertai-

sempaa ja tehokkaampaa. Moniajon toteuttaminen yhdellä prosessoriytimellä ei ole jär-

kevää, mutta moniydinprosessorin avulla eri käyttöjärjestelmiä voi ajaa eri ytimillä, 

minkä vuoksi moniajo riippuu prosessorin ominaisuuksista vahvasti prosessoriytimien 

määrästä. Kyselyssä moniajoa pidettiin vain jokseenkin tärkeänä (3) ominaisuutena te-

honmuuntimessa. Nykyisessä järjestelmässä moniajon tasoa voidaan pitää tyydyttävänä 

(2), koska käyttöjärjestelmän lisäksi ajetaan myös CODESYS-sovelluksia. Tulevaisuu-

dessa tasoa pyritään nostamaan keskinkertaiseksi (3) hajauttamalla joitakin toiminnalli-

suuksia eri prosessoriytimille, mutta esimerkiksi Linuxin lisäämistä järjestelmään ei pi-

detä realistisena tavoitteena. 

 

Kytkentätaajuus on erittäin oleellinen ominaisuus tehonmuuntimessa. Kytkentätaajuuden 

kasvattaminen johtaa moottorikäytöissä pienempiin moottorihäviöihin ja hakkurikäy-

töissä se mahdollistaa pienempien kelojen käytön. Hyötysuhteen parantaminen on tärkeää 

erityisesti akkukäyttöisissä sovelluksissa, koska akut muodostavat suuren osan järjestel-

män fyysisestä koosta sekä kustannuksista. Suurempi kytkentätaajuus aiheuttaa kuitenkin 

myös suuremmat kytkentähäviöt tehokytkimissä. Toinen syy taajuuden nostamista vas-

taan on ollut puolijohdekytkinten nopeus, mutta markkinoille on tullut perinteisten piistä 

valmistettujen komponenttien kilpailijoiksi muun muassa piikarbidikomponentteja, jotka 
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ovat moninkertaisesti nopeampia. Kytkentätaajuuden nostaminen vaatii prosessorialus-

talta nopeampaa säätösykliä. Tällöin säätöjen laskentaan sallittu aika lyhenee, mikä vaatii 

prosessorilta parempaa laskentatehoa. Nopea säätösykli riippuu prosessorin ominaisuuk-

sista vahvasti sekä laskentatehosta että muistin nopeudesta. Kyselyssä sitä pidettiin melko 

tärkeänä ominaisuutena (4), koska tulevaisuudessa kytkentätaajuuden nostamista tullaan 

melko varmasti tarvitsemaan lähtötehon kasvattamiseksi. Nykyisellä prosessorilla säätö-

jen laskentanopeus on keskinkertaisella (3) tasolla ja tavoitteena on hyvä (4) taso, joka 

mahdollistaisi yli 8 kHz kytkentätaajuuden ilman muita uhrauksia. 

 

Ohjelmistokehityksen kannalta prosessorin kanssa käytettävät kehitystyökalut ovat mer-

kittävässä roolissa. Ohjelmointiympäristö määrittelee millaisella editorilla, kääntäjällä ja 

versionhallinnalla ohjelmistoa suunnitellaan ja kehitetään. Debuggerin avulla ohjelma-

koodiin voi asettaa pysäytyspisteitä ja tutkia suorituksen kulkua, mikä helpottaa ja no-

peuttaa virheiden löytämistä ja korjaamista huomattavasti. Yleisille prosessorityypeille 

löytyy useita vaihtoehtoisia työkaluja, joista osa on jopa ilmaisia, kun taas jonkin valmis-

tajan oman prosessoriarkkitehtuurin työkaluissa ei juuri valinnanvaraa ole ja lisenssien 

hankkiminen kaikille kehittäjille voi olla erittäin kallista. Siten työkaluilla on vahva suhde 

prosessorin hintaan ja keskivahva suhde prosessoriytimien tyyppiin. Kyselyssä kehitys-

työkaluja pidettiin melko tärkeinä (4). Nykyiset Texas Instrumentsin työkalut ovat tyy-

dyttävät (2) ja tavoitteena on nostaa taso hyväksi (4). 

 

Mitä enemmän elektroniikan tuotteissa ominaisuuksia saadaan integroitua yhteen tuottee-

seen tai komponenttiin, sitä enemmän voidaan säästää kustannuksissa sekä fyysisessä 

koossa. Tehonmuuntimessa erillisten komponenttien määrän pienentyminen voi johtaa 

piirilevyjen ja siten myös kotelon ulkomittojen pienenemiseen. Integraatiolla voidaan tar-

koittaa myös lisätoimintojen toteuttamista, jolloin useiden erillisten laitteiden toiminnal-

lisuudet voidaan suorittaa yhdellä laitteella. Esimerkiksi tehonmuuntimeen toteutettu oh-

jelmoitava logiikka voi mahdollistaa automaatiojärjestelmässä erillisen PLC:n (Program-

mable Logic Controller) jättämisen pois. Prosessorin ominaisuuksista tehonmuuntajan in-

tegraatioon vaikuttavat vahvasti prosessorille integroidut komponentit sekä keskivahvasti 

sisäisen muistin määrä, koska nämä vähentävät tarvittavia ulkoisia komponentteja. Myös 

ulkoiset väylät vaikuttavat keskivahvasti, mikäli laitetta pyritään käyttämään PLC:n ta-

voin. Kyselyssä integraatiota pidettiin jokseenkin tärkeänä (3). Nykyisessä laitteessa sen 
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taso on huono (1), sillä prosessorilta ei löydy juurikaan mainittuja ominaisuuksia ja oheis-

piirejä tarvitaan useita. Tavoitteena on saada parannettua tila keskinkertaiseksi (3). 

 

Sekä valmiin tuotteen käyttötarkoituksien että tuotekehityksen kannalta ohjelmiston mo-

dulaarisuus tuo huomattavaa monipuolisuutta. Moduulien avulla tehonmuuntimen toi-

mintoja pystytään ohjelmallisesti muuttamaan käyttökohteen tarpeiden mukaisesti. Oh-

jelmistokehitys nopeutuu, jos kaikkea ei tarvitse tehdä itse, vaan toiminnallisia osia voi-

daan ostaa ulkopuolisilta tahoilta. Esimerkiksi FPGA-piireille ominaisuuksia voi lisätä 

helposti erilaisilla IP-lohkoilla (Intellectual Property), joita löytyy valmiina kirjastoista. 

Laadukkaat valmiit kokonaisuudet myös toimivat luotettavasti eikä vastaavia toimintoja 

kannata edes yrittää lähteä toteuttamaan itse – varsinkaan kohtuullisessa ajassa. Modu-

laarisuus ei varsinaisesti riipu juurikaan prosessorin ominaisuuksista, mutta sillä voidaan 

ajatella olevan jonkinlainen suhde integraatioon, sillä integroitu FPGA tuo yleensä mu-

kanaan työkaluja IP-lohkojen käyttöön. Kyselyssä modulaarisuutta ei pidetty tärkeänä (2) 

ominaisuutena. Nykyisellään sen taso on tyydyttävä (2) ja tavoitteena olisi parantaa sitä 

keskinkertaiseksi (3). 

3.3.3 Huolto 

Tehonmuuntimen käyttöönoton jälkeen erilaiset ylläpitotehtävät ovat usein tarpeen. On-

gelmatapauksissa laitteen tilasta tarvitaan diagnostiikkatietoa huoltotoimenpiteitä varten. 

Etäyhteyden avulla laitteen toimintaa voi seurata ja muuttaa ohjelmiston säätöjä helposti 

ja nopeasti. Ethernet-yhteys mahdollistaa laitteiden verkostoimisen IoT-laitteiden (Inter-

net of Things) tapaan, joskin haittapuolena siinä ovat esimerkiksi tietoturvaongelmat. 

Prosessorin ominaisuuksista etäkäyttö riippuu vahvasti ulkoisista väylistä. Kyselyssä sitä 

pidettiin melko tärkeänä (4) ominaisuutena tehonmuuntimessa. Nykyinen tila on tyydyt-

tävä (2), koska diagnostiikkaa varten tarvitaan paikallinen RS-485-sarjayhteys ja etäkäyt-

töä varten erillinen ohjelmisto tietokoneelle. Tavoitteena on parantaa etäkäytön taso hy-

väksi (4). 

 

Tehonmuunninta voidaan käyttää myös dataloggerin tapaan tallentamaan pysyväismuis-

tiin diagnostiikkatietoja, mittaussignaaleja sekä sensoridataa. Datankeruu ei riipu juuri-
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kaan prosessorin ominaisuuksista, mutta integroitu flash- tai EEPROM-muisti on hyö-

dyksi. Kyselyssä ominaisuutta pidettiin jokseenkin tärkeänä (3). Nykyinen tilanne on 

huono (1), koska pysyväismuistiin ei voi tallentaa dataa, vaan kaikki tiedonkeruu on teh-

tävä reaaliaikaisesti, paikallisen RS-485-yhteyden kautta. Tulevaisuudessa ominaisuutta 

voisi kehittää hieman paremmaksi (2), mutta se ei ole kovin tärkeä tavoite. 

3.4 Eri valmistajien prosessorit 

Analog Devices valmistaa useita erityyppisiä signaaliprosessoreita sekä kiinteän pilkun 

laskentaan että liukulukulaskentaan. DSP:t on lähinnä tarkoitettu ääni- ja videosignaalin 

käsittelyyn, mutta laskentatehoa voi hyvin käyttää myös säätölaskentaan. Analog 

Devicesin tuotteita ovat muun muassa Blackfin, SigmaDSP, SHARC sekä TigerSHARC. 

Signaaliprosessorien lisäksi valikoimasta löytyy myös ARM-ytimiin perustuvia mikro-

kontrollereita. Taulukossa 3.3 on esitelty Analog Devicesin tuotteista korkeita lämpöti-

loja kestäviä ja muutoin tehonmuunninkäyttöön parhaiten soveltuvia malleja. 

 

Taulukko 3.3 Analog Devicesin tuotteista löytyy signaaliprosessoreita, ARM-mikrokontrollereita sekä 

niiden yhdistelmiä. 

 ADSP-BF607 ADSP-BF707 ADSP-CM409 ADSP-SC584W 

Prosessoriytimet 2 × Blackfin Blackfin+ ARM Cortex-M4F 
2 × SHARC+ 

ARM Cortex-A5 

Kellotaajuus [MHz] 500 400 240 450 

L1-välimuisti [kt] 2 × (80 + 64) 64 + 64 16 
2 × 640 

32 + 32 

L2-välimuisti [kt] 256 1024  256 

Sisäinen RAM [kt]   384 256 

DRAM-ohjain 
DDR2 

LPDDR1 

DDR2 

LPDDR1 
 

DDR3 

DDR3L 

DDR2 

LPDDR1 

Flash-muisti [kt]   2048 512 

CAN 1 2 2 2 

Ethernet 2  1 1 

Max lämpötila [°C] 105 105 105 105 

Hinta [€] 31 21 19 35 
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Cypress Semiconductor valmistaa sulautettuihin järjestelmiin puolijohdekomponentteja, 

kuten mikrokontrollereita sekä tietoliikenne- ja muistipiirejä. Valikoimasta löytyy 8- ja 

16-bittisiä prosessoreita vähävirtaisiin laitteisiin, ARM Cortex-M –ytimillä varustettuja 

32-bittisiä prosessoreita erilaisiin teollisiin sovelluksiin sekä muun muassa ARM Cor-

tex-R –ytimiin perustuvia Traveo-tuoteperheen prosessoreita ajoneuvoihin. Cypressin 

tuotteista löytyy AEC-Q100-vaatimukset täyttäviä sekä ajoneuvojen HMI-käyttöliitty-

miin (Human-Machine Interface) tarkoitettuja komponentteja. Taulukossa 3.4 on listat-

tuna tehonmuuntimeen parhaiten soveltuvia Cypressin prosessoreita. Vuonna 2019 Infi-

neon Technologies osti Cypressin liiketoiminnan 10 miljardilla dollarilla. 

 

Taulukko 3.4 Cypress Semiconductorin prosessoreista valtaosa pohjautuu ARM-ytimiin. 

 CY9DF566 S6J3200 S6E2CCA 

Prosessoriytimet 2 × ARM Cortex-R5F ARM Cortex-R5F ARM Cortex-M4F 

Kellotaajuus [MHz] 200 240 200 

L1-välimuisti [kt]  16 + 16  

L2-välimuisti [kt]    

Sisäinen RAM [kt] 2 × 128 256 256 

DRAM-ohjain   SDRAM 

Flash-muisti [kt] 2 × 1152 2048 2048 

CAN 3 4 3 

Ethernet  1 1 

Max lämpötila [°C] 125 105 105 

Hinta [€] 30 29 14 
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Saksalainen Infineon Technologies on prosessorimarkkinoilla tunnettu ajoneuvoihin 

suunnitellusta TriCore-arkkitehtuurista, joka yhdistää samaan ytimeen mikrokontrollerin, 

signaaliprosessorin sekä RISC-prosessorin ominaisuuksia. Ensimmäisen TC1-sarjan 

TriCore-prosessorit tunnetaan nimellä AUDO. Uudemmat TC2- ja TC3-sarjojen AURIX-

mallit sisältävät moniydinversioita, aina kuuteen ytimeen asti. Koska TriCore on tarkoi-

tettu ajoneuvoihin, se kestää korkeita toimintalämpötiloja ja on ISO 26262 –standardin 

(International Organization for Standardization) määrittelemän ASIL-turvallisuusluoki-

tuksen (Automotive Safety Integrity Level) mukainen. Infineonin tuotevalikoimasta löy-

tyy myös ARM-ytimiin perustuva XMC-mikrokontrollerisarja. XMC4800-mallin mai-

nostetaan olevan ensimmäinen Cortex-M-ytimellä varustettu prosessori, josta löytyy 

EtherCAT slave –tuki. Taulukossa 3.5 on esitetty poimintoja Infineonin tuotteista. 

 

Taulukko 3.5 Infineon Technologiesin tuotevalikoimasta löytyy erityisesti ajoneuvoihin suunniteltuja 

prosessoreita. 

 TC1793 TC297T XMC4800 

Prosessoriytimet TriCore 3 × TriCore ARM Cortex-M4F 

Kellotaajuus [MHz] 270 300 144 

L1-välimuisti [kt] 16 + 16 32 + 8 8 

L2-välimuisti [kt]    

Sisäinen RAM [kt] 288 728 352 

DRAM-ohjain   SDRAM 

Flash-muisti [kt] 4096 8192 2048 

Lisäominaisuudet   EtherCAT 

CAN 4 6 6 

Ethernet  1 1 

Max lämpötila [°C] 125 125 125 

Hinta [€] 20 31 22 
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Vuonna 2015 Intel osti piirivalmistaja Alteran 16,7 miljardilla dollarilla. Altera oli lo-

giikkapiirimarkkinoilla Xilinxin suurin kilpailija. Nykyisen Intelin tuotteista löytyy 

ASIC- (Application-Specific Integrated Circuit) ja CPLD-piirejä (Complex Program-

mable Logic Device) sekä tuoteperheet Agilex, Stratix, Arria ja Cyclone, jotka sisältävät 

FPGA- ja SoC-piirejä. Erityisesti ajoneuvoihin soveltuvia näistä ovat Cyclone SoC-piirit, 

jotka sisältävät FPGA:n lisäksi ARM-ytimiä. Intel mainostaa automotive-tuotteidensa 

olevan AEC-Q100-luokituksen mukaisia ja kestävän +125 °C liitoslämpötilaa, koska sitä 

pidetään tärkeänä rajana ajoneuvosovelluksissa. Tarkemmin tutkittuna AEC-Q100-luo-

kaksi ilmoitetaan 2, joka tarkoittaa +105 °C maksimilämpötilaa ympäristössä. Vertailuun 

Intelin tuotteista soveltuu ainoastaan yksi Cyclone-piiri, josta taulukossa 3.6 on listattu 

kaksi eri versiota, jotka eroavat toisistaan ainoastaan FPGA:n koon ja hinnan osalta. 

 

Taulukko 3.6 Intelin SoC-piireistä on tarjolla useita eri malleja, joissa on sama prosessorijärjestelmä, 

mutta FPGA:n koko vaihtelee vaikuttaen merkittävästi hintaan. 

 5CSEBA2 5CSEBA4 

Prosessoriytimet 2 × ARM Cortex-A9 2 × ARM Cortex-A9 

Kellotaajuus [MHz] 700 700 

L1-välimuisti [kt] 2 × (32 + 32) 2 × (32 + 32) 

L2-välimuisti [kt] 512 512 

Sisäinen RAM [kt] 64 64 

DRAM-ohjain 

DDR3 

DDR2 

LPDDR2 

LPDDR1 

DDR3 

DDR2 

LPDDR2 

LPDDR1 

Flash-muisti [kt]   

Lisäominaisuudet FPGA (25k LE) FPGA (40k LE) 

CAN 2 2 

Ethernet 2 2 

Max lämpötila [°C] 105 105 

Hinta [€] 96 121 

 

  



43 

 

 

Microchip Technology on tunnetuin PIC-mikrokontrollereistaan, jotka ovat suosittuja 

edullisen hintansa ja helppokäyttöisyytensä vuoksi. Vuonna 2016 Microchip osti 3,6 mil-

jardilla dollarilla kilpailijansa Atmel Corporationin, joka AVR-tuotteillaan jakoi 8-bittis-

ten mikrokontrollerien markkinat. Edullisimmat ja yksinkertaisimmat mallit eivät suori-

tuskykynsä ja ominaisuuksiensa puolesta ole riittäviä esimerkiksi tehonmuuntimen pro-

sessoriksi, mutta sekä PIC- että AVR-mallisto sisältävät myös 32-bittiset arkkitehtuurit, 

joiden tarkoituksena on kilpailla muun muassa ARM-prosessorien kanssa. Microchipin 

tuotevalikoimasta löytyy lisäksi Atmelin SAM-mallisto, joka perustuu erilaisiin ARM-

ytimiin. Taulukossa 3.7 on esitetty Microchipin tehokkaimpia prosessoreita. 

 

Taulukko 3.7 Microchip Technologyn tuotteet panostavat edulliseen hintaan, mutta niistä löytyy myös 

keskitason suorituskykyä. 

 AT32UC3 PIC32MZ SAME70Q SAMA5D2 

Prosessoriytimet AVR32 MIPS32 ARM Cortex-M7F ARM Cortex-A5 

Kellotaajuus [MHz] 50 180 300 500 

L1-välimuisti [kt]  16 + 4 16 + 16 32 + 32 

L2-välimuisti [kt]    128 

Sisäinen RAM [kt] 64 512 384 128 

DRAM-ohjain SDRAM  SDRAM 

DDR3 

DDR3L 

DDR2 

LPDDR3 

LPDDR2 

LPDDR1 

Flash-muisti [kt] 512 2048 2048  

CAN 2 2 2 2 

Ethernet 1 1 1 1 

Max lämpötila [°C] 125 125 105 105 

Hinta [€] 9 12 12 13 
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NXP Semiconductors tunnettiin ennen vuotta 2006 nimellä Philips Semiconductors. 

Vuonna 2015 NXP osti 11,8 miljardilla dollarilla Freescale Semiconductorin, jonka tuo-

tesarjat näkyvät vahvasti prosessorivalikoimassa. i.MX-sarjojen uusimpiin sukupolviin 

sisältyy runsaasti ARM Cortex-A –ytimiin perustuvia moniydinprosessoreita, joista 

automotive-luokiteltuja malleja löytyy i.MX 6 –sarjasta. i.MX RT –sarjassa on erityisen 

korkeilla kellotaajuuksilla toimivia ARM Cortex-M –prosessoreita. Automotive-luokitel-

luista mikrokontrollereista löytyy useita tuotesarjoja ja tulossa on uusi S32-sarja, jonka 

ensimmäinen S32S24-malli tulee sisältämään uusimpaan ARMv8-R-arkkitehtuuriin tois-

taiseksi ainoina perustuvia Cortex-R52-ytimiä neljä kappaletta lockstep-ytimineen. Omi-

naisuuksista löytyy lisäksi korkea lämpötilankesto sekä ASIL-turvallisuusluokitus. 

NXP:n tuotteisiin kuuluu myös PowerPC-arkkitehtuuriin pohjautuvia prosessoreita, 

joista ajoneuvokäyttöön soveltuvia sarjoja ovat MPC5 sekä S32R. Taulukossa 3.8 on 

otanta NXP:n tuotevalikoimasta. 

 

Taulukko 3.8 NXP Semiconductorsin laajasta tuotevalikoimasta löytyy ARM- sekä PowerPC-prosesso-

reita. 

 MCIMX6U MAC57D54H MPC5777C S32R27 

Prosessoriytimet 2 × ARM Cortex-A9 

ARM Cortex-A5 

ARM Cortex-M4F 

ARM Cortex-M0+ 

3 × e200z7 
2 × e200z7 

e200z4 

Kellotaajuus [MHz] 800 

320 

160 

80 

264 
240 

180 

L1-välimuisti [kt] 2 × (32 + 32) 
32 + 32 

16 + 16 
2 × (16 + 16) 

2 × (16 + 16) 

8 + 4 

L2-välimuisti [kt] 512    

Sisäinen RAM [kt] 128 1024 512 1536 

DRAM-ohjain 

DDR3 

DDR3L 

LPDDR2 

SDRAM 

DDR2 
  

Flash-muisti [kt]  4096 8192 2048 

CAN 2 3 4 3 

Ethernet 1 1 1 1 

Max lämpötila [°C] 105 105 125 125 

Hinta [€] 33 24 40 42 
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Japanilainen Renesas Electronics on yksi maailman suurimmista mikrokontrollerien val-

mistajista. Tuotevalikoimasta löytyy runsaasti Renesasin omiin prosessoriytimiin perus-

tuvia piirejä, mutta nykyisin pääpaino on siirtynyt ARM-prosessoreihin. Synergy- ja RA-

sarjat käyttävät Cortex-M-ytimiä ja tehokkaimmasta RZ-sarjasta löytyy Cortex-R ja 

Cortex-A-ytimiä yhdisteleviä moniydinprosessoreita. Automotive-tuotteiden joukosta 

löytyvät R-Car-tuoteperheen SoC-piirit, jotka tähtäävät enemmänkin autojen hallintalait-

teisiin kuin voimalinjaan. Piireissä on lukuisia prosessoriytimiä, joiden avulla tehostetaan 

autoissa käytettävää ADAS-automaatiota (Advanced Driver Assistance Systems) ja teko-

älyä pyrkien kohti itsenäisesti toimivia ajoneuvoja. Valitettavasti Renesasin piirien saa-

tavuudesta ja osittain myös teknisistä yksityiskohdista löytyy niukasti tietoa. Taulukossa 

3.9 on listattuna Renesasin vertailukelpoisia tuotteita. R7S910018 on RZ-sarjaan kuuluva 

prosessori ja sen maksimilämpötilaksi on ilmoitettu +125 °C puolijohdeliitoksessa, joten 

ympäristön maksimilämpötilaksi on arvioitu luokkaa matalampi +105 °C. Siinä on lisä-

ominaisuutena Beckhoffin IP-lohkolla toteutettu EtherCAT slave –ohjain. 

 

Taulukko 3.9 Renesas Electronicsin omat arkkitehtuurit ovat jääneet vanhoiksi ja ARM-prosessorit ovat 

ottaneet vallan. 

 R7S910018 R7FS7G27H3 

Prosessoriytimet 
ARM Cortex-R4F 

ARM Cortex-M3 
ARM Cortex-M4F 

Kellotaajuus [MHz] 
600 

150 
240 

L1-välimuisti [kt] 8 + 8  

L2-välimuisti [kt]   

Sisäinen RAM [kt] 1536 640 

DRAM-ohjain SDRAM SDRAM 

Flash-muisti [kt]  4096 

Lisäominaisuudet EtherCAT  

CAN 2 2 

Ethernet 1 2 

Max lämpötila [°C] 105 105 

Hinta [€] 40 20 
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STMicroelectronics valmistaa puolijohdekomponentteja monipuolisesti tietoliikennepii-

reistä tehoelektroniikan komponentteihin. Mikrokontrollereissa pääpaino on 32-bittisillä 

ARM Cortex-M ja PowerPC e200 –ytimiin perustuvilla prosessoreilla. Automotive-mal-

liston kaksi ensimmäistä sukupolvea koostuvat kokonaan SPC5-tuoteperheiden 

PowerPC-prosessoreista, mutta tuleva kolmas sukupolvi esittelee Stellar-tuoteperheen, 

joka perustuu ARM Cortex-R52 –ytimiin. Stellar-mallisto tulee sisältämään muun mu-

assa ajoneuvoihin suunnatuille komponenteille tärkeitä turvallisuusominaisuuksia sekä 

korkean lämpötilankeston. Myös alemman teholuokan Cortex-M-sarjan tehokkaimmista 

STM32H7-malleista korkeita lämpötiloja kestävät mallit ovat vasta tulossa. Automotive-

malliston tuotteet ovat ASIL-luokituksen mukaisia ja kehittyneimmät mallit täyttävät tiu-

kimman ASIL-D-luokan turvallisuusvaatimukset. Ohjelmistopuolelta löytyy myös tuki 

AUTOSAR-alustalle (Automotive Open System Architecture). Taulukossa 3.10 on listat-

tuna STMicroelectronicsin nykyisestä prosessorimallistosta suorituskykyisimpiä tuot-

teita. 

 

Taulukko 3.10 STMicroelectronicsin automotive-prosessorit perustuvat vahvasti PowerPC-arkkitehtuu-

riin. Korkeita lämpötiloja kestäviä ARM-prosessoreita on tulossa tulevaisuudessa. 

 SPC58NE STM32G474 STM32F777 

Prosessoriytimet 3 × e200z4 ARM Cortex-M4F ARM Cortex-M7F 

Kellotaajuus [MHz] 180 170 200 

L1-välimuisti [kt] 
2 × (8 + 4) 

1 × (8 + 0) 
 16 + 16 

L2-välimuisti [kt]    

Sisäinen RAM [kt] 608 128 512 

DRAM-ohjain   SDRAM 

Flash-muisti [kt] 6582 512 2048 

CAN 8 3 3 

Ethernet 2  1 

Max lämpötila [°C] 125 125 105 

Hinta [€] 30 6 11 
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Amerikkalainen Texas Instruments valmistaa hyvin laajalti erilaisia analogisia sekä digi-

taalisia komponentteja. TMS320-tuoteperhe sisältää signaaliprosessoreita, joista merkit-

tävimpiä ovat C2000-, C5000- ja C6000-sarjat. Ne tarjoavat kiinteän pilkun ja liukuluku-

laskentaan tehoa sekä signaalinkäsittelyä että säätöjärjestelmiä varten. Valikoimasta löy-

tyy myös prosessoreita, jotka yhdistävät DSP:n ja ARM-ytimen samalle piirille, kuten 

esimerkiksi OMAP-sarja. Vaikka monet muut väylät ovat hyvin edustettuina, CAN-väy-

lälle ei kaikista malleista löydy tukea, mikä on hyvin merkittävä puute. Lämpötilakesto 

on usein ilmoitettu puolijohdeliitoksesta tai kotelosta mitattuna, mikä ei kerro ympäristön 

lämpötilalle asetettuja rajoja. Toisinaan lämpötilan yhteydessä mainitaan AEC-Q100-

luokitus, mutta ei anneta tarkempaa tietoa sen noudattamisesta. Taulukossa 3.11 on esi-

tetty Texas Instrumentsin signaaliprosessoreihin perustuvia tuotteita. 

 

Taulukko 3.11 Texas Instrumentsilta löytyy runsaasti erilaisia signaaliprosessoreita. 

 TMS320C28346 F28M36P63C2 OMAPL138B TMS320C6657 

Prosessoriytimet C28x 
ARM Cortex-M3 

C28x 

ARM926EJ-S 

C674x 
2 × C66x 

Kellotaajuus [MHz] 300 125 345 1250 

L1-välimuisti [kt]   
16 + 16 

32 + 32 
2 × (32 + 32) 

L2-välimuisti [kt]   256 1024 

Sisäinen RAM [kt] 516 232 128 1024 

DRAM-ohjain  SDRAM 
DDR2 

LPDDR1 
DDR3 

Flash-muisti [kt]  1536   

CAN 2 2   

Ethernet  1 1 1 

Max lämpötila [°C] 125 125 105 100 

Hinta [€] 32 29 63 81 
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Texas Instrumentsilla on lisäksi lukuisia ARM-prosessoreihin perustuvia mikrokontrol-

lereita. Hercules-sarjasta löytyy Cortex-R-ytimillä varustettuja automotive-luokiteltuja 

TMS570-malleja, jotka kestävät korkeita lämpötiloja ja ovat ASIL-hyväksyttyjä. Jacinto-

sarjassa on autojen HMI- ja ADAS-järjestelmiin tarkoitettuja prosessoreita ja Sitara-sarja 

on suunniteltu laajemmin teollisuusautomaatiokäyttöön. Molemmat perustuvat tehokkai-

den ARM Cortex-A –ytimien sekä DSP:n yhdistelmiin. Taulukossa 3.12 on listattuna Te-

xas Instrumentsin ARM-pohjaisia mikrokontrollereita. 

 

Taulukko 3.12 Texas Instrumentsin tuotevalikoimassa on myös tehokkaita ARM-mikrokontrollereita. 

 TMS570LC4357 AM3352 AM5718 

Prosessoriytimet ARM Cortex-R5F ARM Cortex-A8 

ARM Cortex-A15 

C66x 

2 × ARM Cortex-M4 

Kellotaajuus [MHz] 300 600 

1500 

750 

213 

L1-välimuisti [kt] 32 + 32 32 + 32 
32 + 32 

32 + 32 

L2-välimuisti [kt]  256 
1024 

288 

Sisäinen RAM [kt] 512 128 512 

DRAM-ohjain SDRAM 

DDR3 

DDR3L 

DDR2 

LPDDR1 

DDR3 

DDR3L 

Flash-muisti [kt] 4096   

Lisäominaisuudet   EtherCAT 

CAN 4 2 2 

Ethernet 1 2 2 

Max lämpötila [°C] 125 105 105 

Hinta [€] 50 16 55 
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Xilinx on kehittänyt FPGA-teknologian ja se onkin maailman suurin ohjelmoitavien lo-

giikkapiirien valmistaja. Sen tuoteperheisiin kuuluvat Spartan, Artix, Kintex ja Virtex 

sekä SoC-järjestelmäpiirejä sisältävä Zynq. Osasta tuoteperheistä löytyy lisäksi pienem-

mällä viivanleveydellä valmistetut UltraScale-mallistot, jotka tarjoavat suuremman lo-

giikkakapasiteetin sekä paremman suorituskyvyn. Tuotteet on selkeästi jaoteltu ja auto-

motive-luokitellut mallit tunnistaa helposti XA-alkuisesta nimestä. Niiden lämpötilakes-

toksi on ilmoitettu +125 °C puolijohdeliitoksessa, joten ympäristön maksimilämpötilaksi 

on arvioitu luokkaa alempi +105 °C. Zynq-piirit sisältävät ARM Cortex-A –prosessoriyti-

miä ja muutoin samanlaisista malleista on tarjolla erikokoisella FPGA:lla varustettuja 

versioita. Taulukossa 3.13 on esitetty Xilinxin Zynq- ja Zynq UltraScale –piirien teknisiä 

tietoja. 

 

Taulukko 3.13 Xilinxin Zynq-piirejä on saatavilla erikokoisilla ohjelmoitavilla logiikoilla. UltraScale-

mallit ovat suorituskyvyltään ja hinnaltaan perusmalleja huomattavasti korkeammalla ta-

solla. 

 XA7Z010 XA7Z020 XAZU2EG 

Prosessoriytimet 2 × ARM Cortex-A9 2 × ARM Cortex-A9 
4 × ARM Cortex-A53 

2 × ARM Cortex-R5F 

Kellotaajuus [MHz] 667 667 
1200 

500 

L1-välimuisti [kt] 2 × (32 + 32) 2 × (32 + 32) 
4 × (32 + 32) 

2 × (32 + 32) 

L2-välimuisti [kt] 512 512 
1024 

2 × 128 

Sisäinen RAM [kt] 256 256 256 

DRAM-ohjain 

DDR3 

DDR3L 

DDR2 

LPDDR2 

DDR3 

DDR3L 

DDR2 

LPDDR2 

DDR4 

DDR3 

DDR3L 

LPDDR4 

LPDDR3 

Flash-muisti [kt]    

Lisäominaisuudet FPGA (28k SLC) FPGA (85k SLC) FPGA (103k SLC) 

CAN 2 2 2 

Ethernet 2 2 4 

Max lämpötila [°C] 105 105 105 

Hinta [€] 74 124 517 
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3.5 Prosessorien vertailu 

Luvuissa 3.2 ja 3.3 esitellyt prosessorien ominaisuudet sekä tehonmuuntimen vaatimuk-

set on listattu taulukon 3.14 laadun taloon. Kunkin vaatimuksen tavoitetilan ja nykyisen 

tilan välinen muutossuhde korostaa tuotekehityksen painopisteitä. Yrityksessä suoritetun 

kyselyn tuloksena saatujen tärkeysarvojen ja muutossuhteiden tulona saadaan laskettua 

vaatimusten painokertoimet, jotka vielä suhteutetaan prosenteiksi. Tässä tapauksessa on 

sattumaa, että painokertoimien summa on lähes sata, joten prosenttiarvot vastaavat pyö-

ristettyinä painokertoimien absoluuttisia arvoja. Pyöristysten vuoksi suhteellisten arvojen 

summa ei ole tasan sata. Suhteellisten painokertoimien ja relaatiomatriisin avulla saadaan 

pistetulolla laskettua prosessorin ominaisuuksien painokertoimet. Näiden painokertoi-

mien suhteelliset prosenttiarvot ovat tässä tapauksessa QFD-menetelmällä tavoiteltu tulos 

ja niitä voidaan käyttää eri prosessorimallien vertailussa. 

 

Taulukko 3.14 QFD-menetelmän laadun talo –matriisilla saa laskettua prosessorin teknisten ominaisuuk-

sien painokertoimet, joiden perusteella prosessorimalleja voi vertailla. 
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Säätöjen määrä 9 9      5 2 4 2 10 10 

Käynnistymisaika 1 9  9    4 1 3 3 12 12 

Toimintalämpötila     9   5 5 5 1 5 5 

CODESYS-tuki 3 3      4 2 4 2 8 8 

CAN-väylä   9     5 5 5 1 5 5 

Ethernet-yhteys   9     4 1 3 3 12 12 

Hinta    3  9  2 3 3 1 2 2 

T
u

o
te
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Moniajo 9       3 2 3 1,5 4,5 5 

Nopea säätösykli 9 9      4 3 4 1,3 5,3 5 

Kehitystyökalut 3     9  4 2 4 2 8 8 

Integraatio  3 3 9    3 1 3 3 9 9 

Modulaarisuus    3    2 2 3 1,5 3 3 

H
u
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o
 

Etäkäyttö   9     4 2 4 2 8 8 

Datankeruu    3    3 1 2 2 6 6 

 Painokerroin 240 294 252 222 45 90 1143 Yhteensä 97,8 98 

 Suhteellinen 21 26 22 19 4 8 100   
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Taulukosta 3.14 voidaan havaita, että esimerkiksi toimintalämpötila ei saa tehdyn ana-

lyysin perusteella kovin suurta painoarvoa, vaikka onkin erittäin tärkeä tekijä prosessorin 

valinnassa. Lämpötila asettaa enemmänkin minimivaatimuksen ja raja-arvon tuotteille, 

joita vertailuun voidaan ylipäänsä valita mukaan. Se tuo kuitenkin pientä erottelua vertai-

luun, kun mukana on eri lämpötila-alueille luokiteltuja prosessoreita. Toinen pienelle 

huomiolle jäävä ominaisuus on hinta. Todellisten hintojen vertailu on hankalaa ja tässä 

työssä esitetyt hinnat ovat vain suuntaa-antavia. Esimerkiksi tilausmäärien koolla on suuri 

vaikutus komponenttien hintaan. Tuotekehityksen kannalta prosessorin hinnalla ei ole 

suurta merkitystä, mutta todellisuudessa se voi olla erittäin ratkaiseva tekijä komponent-

tivalinnoissa, kun valmistuskustannukset halutaan pitää minimissä. 

 

Taulukosta on havaittavissa myös, että vaatimusten määrä kannattaa pitää kohtuullisena. 

Mitä enemmän vaatimuksia on listattu, sitä helpommin yksittäinen prosessorin tekninen 

ominaisuus voi hukkua muiden joukkoon sen tärkeydestä huolimatta. Esimerkiksi pro-

sessoritehosta tai muistista riippuvia vaatimuksia voisi mainita useampiakin luetellen eri-

laisia käyttötarkoituksia tai jakamalla niitä useiksi tarkemmin määritellyiksi vaatimuk-

siksi, mutta vastaavasti prosessorin hinnasta riippuvia vaatimuksia ei löytyisi yhtä monia. 

Tämän vuoksi vaatimusten määrittely tulisi pitää tasapainoisena, jotta tulokset eivät pai-

notu vahvasti tiettyihin ominaisuuksiin ja vääristy. 

 

Taulukossa 3.15 on lista kaikista luvussa 3.4 esitellyistä prosessorimalleista. Kaikille pro-

sessorien teknisille ominaisuuksille on annettu arvosanat asteikolla 1 … 5 luvun 3.2 pe-

rustelujen pohjalta. Ominaisuuksien arvosanojen ja painokertoimien pistetulona saadaan 

laskettua prosessorin kokonaispistemäärä väliltä 100 ... 500. Lopullinen arvosana on pis-

temäärä suhteutettuna tälle välille. Täysin huonoja tai täydellisiä arvosanoja ei vertailussa 

nähdä, koska tyypillisesti runsaan ominaisuusvalikoiman sisältävät prosessorit eivät pär-

jää hinta- tai lämpötilavertailussa, ja päinvastoin. Kaikkien prosessorien arvosanojen kes-

kiarvo on 54. Korkeimpiin arvosanoihin yltävät Xilinxin Zynq-järjestelmäpiirit, joiden 

valttikortteina ovat hyvä laskentateho, muistit sekä integroitu FPGA. 
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Taulukko 3.15 Vertailussa yhteensä 33 prosessorille on annettu arvosanat teknisille ominaisuuksille ja pai-

nokertoimien avulla laskettu suhteellinen kokonaisarvosana. 

Prosessorit T
ek

n
is

et
 

o
m

in
ai

su
u

d
et

 

P
ro

se
ss

o
ri

y
ti

m
et

 

M
u

is
ti

t 

U
lk

o
is

et
 v

äy
lä

t 

In
te

g
ra

at
io

 

T
o

im
in

ta
lä

m
p

ö
ti

la
 

H
in

ta
 

      

Painokerroin 21 26 22 19 4 8       

A
n

al
o

g
 D

ev
 

ADSP-BF607 3 3 3 1 3 3 262 41     

ADSP-BF707 2 3 3 1 3 4 249 37     

ADSP-CM409 2 3 4 2 3 4 290 48     

ADSP-SC584W 4 5 4 1 3 3 357 64     

C
y

p
re

ss
 

CY9DF566 3 2 3 2 5 3 263 41     

S6J3200 2 3 4 2 3 4 290 48     

S6E2CCA 2 4 4 2 3 5 324 56     

In
fi

n
eo

n
 

TC1793 2 2 3 2 5 4 250 38     

TC297T 3 3 4 2 5 3 311 53     

XMC4800 1 4 4 3 5 4 322 56     

In
t 

5CSEBA2 4 4 5 4 3 1 394 74     

M
ic

ro
ch

ip
 AT32UC3 1 2 4 2 5 5 259 40     

PIC32MZ 1 3 4 2 5 5 285 46     

SAME70Q 2 4 4 2 3 5 324 56     

SAMA5D2 3 4 4 1 3 5 326 57     

N
X

P
 

MCIMX6U 4 4 4 1 3 3 331 58     

MAC57D54H 3 4 4 2 3 4 337 59     

MPC5777C 3 3 4 2 5 3 311 53     

S32R27 3 3 4 2 5 3 311 53     

R
en

es
 

R7S910018 3 4 4 2 3 3 329 57     

R7FS7G27H3 2 4 5 2 3 4 338 60     

S
T

M
ic

ro
 

SPC58NE 2 3 5 2 5 3 312 53     

STM32G474 1 2 3 2 5 5 237 34     

STM32F777 2 4 4 2 3 5 324 56     

T
ex

as
 I

n
st

ru
m

en
ts

 TMS320C28346 2 3 3 1 5 3 249 37     

F28M36P63C2 1 4 4 2 5 3 295 49     

OMAPL138B 2 4 2 1 3 2 237 34     

TMS320C6657 4 5 2 1 2 1 293 48     

TMS570LC4357 2 5 4 2 5 2 334 59     

AM3352 3 4 5 1 3 5 348 62     

AM5718 5 5 5 2 3 2 411 78     

X
il

in
x

 

XA7Z010 4 5 5 4 3 2 428 82     

XAZU2EG 5 5 5 4 3 1 441 85     
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4 XILINX ZYNQ –JÄRJESTELMÄPIIRI 

Tehonmuuntimen prosessorialustan kehitystä varten valittiin yksi prosessori tarkempaa 

tutkimusta ja testausta varten. Xilinxin Zynq-järjestelmäpiirit saivat luvun 3 vertailussa 

parhaimmat arvosanat ja niiden sisältämä ohjelmoitava logiikka on mielenkiintoinen tut-

kimuskohde. Tehonmuuntimessa FPGA:lla on merkittävä rooli ja usein se on välttämätön 

osa järjestelmää, joten sen yhdistäminen prosessorin kanssa samalle piirille voi tuoda 

huomattavia etuja. 

4.1 Rakenne ja ominaisuudet 

Zynq-piirien huomattavin jaottelu on prosessorijärjestelmän ja ohjelmoitavan logiikan 

välillä. Prosessorijärjestelmä on näistä hallitseva ja käynnistyy aina ensin. Logiikan oh-

jelmointi tapahtuu prosessorin kautta ja sitä voi säätää monipuolisesti. Ohjelmointi voi 

tapahtua käynnistyksen yhteydessä tai milloin tahansa myöhemmin ja uudelleenohjel-

mointi on myös mahdollista. Logiikan voi ohjelmoida kokonaisuudessaan tai dynaami-

sesti osissa. Erillisen tehonsyötön ansiosta ohjelmoitavan logiikan voi myös kytkeä ko-

konaan pois päältä ja säästää virrankulutuksessa. (Xilinx, 2018) 

 

Prosessorijärjestelmä on monimutkaisempi kokonaisuus ja jakautuu useisiin eri osiin. 

APU-yksikkö (Application Processor Unit) sisältää mallista riippuen joko yhden tai kaksi 

ARM Cortex-A9 –prosessoriydintä, joilla on käytössään liukulukuyksikkö, muistinhal-

lintayksikkö sekä 32 kilotavun erilliset välimuistit käskyille ja datalle. APU:sta löytyy 

myös toisen tason jaettu välimuisti sekä 256 kilotavun SRAM-muisti. SCU-yksikkö 

(Snoop Control Unit) huolehtii eri välimuistien yhteneväisyydestä ja pystyy nopeasti ja 

prosessoriytimiä häiritsemättä tekemään tarkistuksia ja päivityksiä. Siten se älykkäästi 

huolehtii, että tarvittava data löytyy lähimmästä välimuistista. SCU:n ohittavien muisti-

operaatioiden kanssa välimuistien päivityksestä täytyy huolehtia ohjelmallisesti. (Xilinx, 

2018) 

 

Prosessorijärjestelmän muita osia ovat muistiohjaimet ulkoisille SDRAM- ja flash-muis-

teille sekä oheislaitteet eri väylille sekä GPIO:lle. Keskusväylä yhdistää prosessorijärjes-

telmän osat toisiinsa sekä ohjelmoitavaan logiikkaan. Kuvassa 4.1 on Zynq-piirin osien 

ja niiden välisten yhteyksien lohkokaavio. 
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Kuva 4.1 Xilinx Zynq-järjestelmäpiirin rakenne koostuu prosessorijärjestelmästä ja ohjelmoitavasta lo-

giikasta. (Xilinx, 2018) 

 

Zynq-piiriltä löytyvä ohjelmoitava logiikka vastaa Artix-7-sarjan FPGA-piirejä, jotka 

ovat Spartan-6-sarjaan verrattuna uudemmalla puolijohdeprosessilla valmistettuja ja siten 

kuluttavat vähemmän tehoa ja ovat edullisempia. Taulukossa 4.1 esitettyjen teknisten tie-

tojen perusteella edullisemman XA7Z010-piirin FPGA on ominaisuuksiltaan hieman pa-

rempi kuin nykyisessä prosessorialustassa käytetty XA6SLX25 ja siten riittävä, kun taas 

kalliimpi XA7Z020 tarjoaisi merkittävän parannuksen. 

 

Taulukko 4.1 Zynq-piirien ohjelmoitava logiikka on kehittyneempi kuin vanhojen Spartan-6-piirien. 

 XA6SLX25 XA7Z010 XA7Z020 

Tuotesarja Spartan-6 Artix-7 Artix-7 

Logiikkasoluja 24 051 28 000 85 000 

Hakutaulukoita 15 032 17 600 53 200 

Kiikkuja 30 064 35 200 106 400 

BRAM-muistia [kt] 117 240 560 

DSP-lohkoja 
38 

(18 x 18 MAC) 

80 

(18 x 25 MAC) 

220 

(18 x 25 MAC) 
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4.2 ARM Cortex-A9 

ARM Cortex-A9 -prosessoriydin perustuu 32-bittiseen ARMv7-A-arkkitehtuuriin. Se on 

superskalaarinen prosessori, joka pystyy sisäisten yksikköjensä avulla suorittamaan 

useita käskyjä kellojaksolla ja siten käsittelemään useampaa dataa kerralla. Verrattuna 

skalaariprosessorit voivat käsitellä vain yhden käskyn ja yhden data-alkion kellojaksoa 

kohti ja vektoriprosessorit pystyvät yhdellä käskyllä käsittelemään datavektoreita. 

Cortex-A9-prosessorin dynaamisesti mukautuva 8-vaiheinen käskyliukuhihna pystyy 

puskuroimaan käskyjä jonoon ja suorittamaan niitä epäjärjestyksessä odotusaikojen mi-

nimoimiseksi. (ARM, 2014) 

 

ARM-käskykannan lisäksi ARMv7-A-arkkitehtuurissa on mukana muun muassa jo var-

haisemmissa versioissa esitellyt Thumb- ja Thumb-2-käskykannat sekä Jazelle-laajennus 

Java-tavukoodin suorittamiseen. Liukulukulaskentaa tehostamassa ovat valinnaiset VFP-

apuyksikkö (Vector Floating Point) perusoperaatioille sekä NEON-apuyksikkö, joka 

mahdollistaa kehittyneet SIMD-rinnakkaisoperaatiot (Single Instruction Multiple Data) 

esimerkiksi signaalinkäsittelyä varten (Bakos, 2016). Kuvassa 4.2 on esitetty ARM-ark-

kitehtuuriin kehitysvaiheissa mukaan tulleita ominaisuuksia. 

 

 

Kuva 4.2 ARM-arkkitehtuurin kehittyessä uusiin versioihin tulee aina suorituskykyä parantavia lisäomi-

naisuuksia. (ARM, 2019a) 

A32+T32 ISAs 

including: 

 Scalar FP 

(SP and DP) 

 Adv SIMD 

(SP Float) 

AArch32 

A64 ISA 
including: 
 Scalar FP 

(SP and DP) 
 Adv SIMD 

(SP+DP Float) 
AArch64 

CRYPTO CRYPTO 

Key feature 

ARMv7-A 

compatibility 

VFPv3/v4 

NEON 

Adv SIMD 

ARMv7-A/R 

Thumb-2 

TrustZone 

SIMD 

ARMv6 

VFPv2 

Jazelle 

ARMv5 ARMv8-A 
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4.3 AXI-protokolla 

ARM-yhtiö on kehittänyt erityisesti SoC-piirejä varten avoimen AMBA-väylästandardin 

(Advanced Microcontroller Bus Architecture) IP-lohkojen väliseen tiedonsiirtoon. Se ei 

ole sidonnainen mihinkään laitealustaan, joten eri valmistajat voivat käyttää sitä tuotteis-

saan hyvin erilaisissa prosessoriympäristöissä. Tarkoituksena on lisätä ohjelmistokehi-

tyksen joustavuutta helpottamalla IP-lohkojen uudelleenkäyttöä eri sovelluksissa ilman 

riippuvuuksia. AMBA:n eri versioissa on määritelty erilaisia väyläratkaisuja ja protokol-

lia. Xilinxin Zynq-piirillä on käytössä AMBA 3 –versiossa ensimmäisen kerran esitellyn 

AXI-protokollan (Advanced Extensible Interface) versio AXI4 prosessorijärjestelmän ja 

ohjelmoitavan logiikan välisessä tiedonsiirrossa sekä logiikalle valittujen IP-lohkojen vä-

lisissä kytkennöissä. 

 

AXI-protokolla on master-slave-tyyppinen, mutta mahdollistaa myös useiden master- ja 

slave-laitteiden sijaitsemisen samalla väylällä. Tiedonsiirrossa käytetään kättelymekanis-

mia, jonka ansiosta molempien osapuolten on mahdollista hallita datan siirtonopeutta. 

Data siirretään purskeissa, jolloin yhdellä siirtokäskyllä voidaan siirtää suuria määriä da-

taa. Signalointi on rinnakkaismuotoista ja sisältää erilliset luku- ja kirjoituskanavat osoit-

teelle ja datalle sekä paluukanavan kirjoitusoperaation kuittaamiseen. Protokollasta on 

myös yksinkertaistettu versio AXI4-Lite, joka on yhteensopiva täysversion kanssa. Sen 

minimalistinen signaalirajapinta ei käytä suurinta osaa AXI-protokollan kontrollisignaa-

leista, joten esimerkiksi väylänleveys ei ole muokattavissa, vaan käytössä on aina täysi 

32- tai 64-bittinen väylä, ja purskeen koko on aina yksi, jolloin suurempia datamääriä ei 

voi lähettää kerralla. (ARM, 2019b) 
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4.4 ZC702-testaussarja 

Zynq-piireille löytyy nykyisin jo lukuisia testaus- ja kehityssarjoja eri valmistajilta. 

ZC702 on Xilinxin itse valmistamista kahdesta sarjasta edullisempi ja sen hinta on hie-

man alle tuhat euroa. Kuvan 4.3 mukaisesta paketista löytyy kaikki tarvittavat kaapelit 

testikortin kytkemiseksi tietokoneeseen, ohjainlaitteisiin, näyttöön ja verkkoon. Mukana 

on myös SD-muistikortti (Secure Digital) sekä USB-jakaja (Universal Serial Bus). Itse 

ZC702-kortilta löytyy muun muassa seuraavat ominaisuudet (Xilinx, 2019a): 

 XC7Z020-järjestelmäpiiri 

 1024 Mt DDR3 SDRAM-muisti 

 16 Mt Quad-SPI flash-muisti 

 SD-muistikorttipaikka 

 HDMI-videolähtö (High-Definition Multimedia Interface) 

 Ethernet RJ45-liittimellä 

 CAN-lähetin piikkirimaliittimellä 

 JTAG-ohjelmointiliitäntä (Joint Test Action Group) USB-liittimellä 

 UART-sarjaportti USB-liittimellä 

 USB 2.0 –portti 

 

 

Kuva 4.3 ZC702-testaussarjan mukana tulee kaikki tarvittava sovelluskehityksen testausta varten. 

(Xilinx, 2019b) 
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4.5 Suorituskykytestit 

Prosessoreita vertaillessa laskentateho on yksi oleellisista vertailukohdista, mutta sen 

määrittely on jokseenkin epämääräistä ja hankalaa. Usein mainitaan MIPS-luku (Millions 

of Instructions Per Second) eli kuinka monta miljoonaa käskyä prosessori pystyy käsitte-

lemään sekunnissa. Se ei kuitenkaan kerro paljoakaan todellisesta laskentatehosta, sillä 

käskykannasta riippuen laskentaoperaatiot voivat vaatia hyvin erilaisen määrän käskyjä 

eri prosessoreilla. 

 

Vertailun mahdollistamiseksi on kehitetty paljon testiohjelmia, jotka suorittavat sarjan 

erilaisia laskuoperaatioita ja mittaavat kuinka monta kierrosta sekunnissa prosessori ehtii 

sitä suorittaa. Usein prosessorivalmistajat ilmoittavat tuotteistaan Dhrystone-ohjelman 

antaman DMIPS-tuloksen (Dhrystone MIPS). Dhrystone sisältää paljon tyypillisistä so-

vellusohjelmista löytyviä kokonaislukuoperaatioita ja pyrkii siten vastaamaan todellisten 

ohjelmien suoritusnopeutta. Se on kuitenkin koodiltaan pienikokoinen, joten nykyaikaiset 

prosessorit voivat suurten välimuistien avulla esimerkiksi välttää käskyjen noutoja ja vää-

ristää tuloksia. Liukulukulaskentaa mittaavia testiohjelmia ovat muun muassa Whetstone 

sekä Linpack-testit, jotka alun perin käyttivät Linpack-laskentakirjastoa lineaaristen yh-

tälöryhmien ratkaisemiseen. Linpack-testejä käytetään listaamaan maailman nopeimpia 

supertietokoneita. (Berger, 2002) 

 

Sulautettuja järjestelmiä varten on myös perustettu EEMBC-järjestö (Embedded Micro-

processor Benchmark Consortium) kehittämään tarkasti määriteltyjä testejä prosesso-

reille ja kääntäjille. Eräs näistä on CoreMark, joka testaa suorituskykyä esimerkiksi listo-

jen käsittelyssä, matriisilaskennassa sekä virheentarkistusalgoritmeissa. Kaikissa edellä 

mainituissa testeissä mitataan suoritusten määrää, joten suurempi tulos on parempi, toisin 

kuin esimerkiksi suoritusaikaa mittaavissa testeissä. Usein tulokset myös suhteutetaan 

kellotaajuuteen, mikä kertoo enemmän prosessorin arkkitehtuurin tehokkuudesta. 

 

Erilaisten testiohjelmien lähdekoodeja on saatavilla yleisimmille prosessorityypeille, 

jotta vertailu on mahdollista tuotekehityksessä prosessorivalintaa tehdessä. Perusoperaa-

tioita voi myös testata kirjoittamalla oman ohjelmakoodin, jossa suorittaa silmukassa las-

kuja ja mittaa aikaa prosessorin sisäisellä laskurilla. Näin voi määrittää esimerkiksi suun-

taa antavan FLOPS-arvon (Floating-Point Operations Per Second), joka kertoo kuinka 
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monta liukulukuoperaatiota prosessori pystyy suorittamaan sekunnissa. Eri operaatioiden 

käskyt vaativat eri määrän kellojaksoja suoritukseensa, joten vain yhtä tulosta ei saada, 

mutta eri operaatioiden suoritusaikoja voidaan vertailla. Yhteen- ja kertolaskut ovat tyy-

pillisesti hyvin nopeita, mutta jakolasku on usein merkittävästi hitaampi. 

 

Taulukossa 4.2 on esitetty vastaavan ohjelman tuloksia Zynq-piirin ARM-prosessorilla 

ajettuna. Prosessorin välimuistien käyttöä muuttamalla saadaan erilaisia tuloksia. Mit-

tauksissa ensin testataan kuin paljon aikaa kuluu tyhjän silmukan ajamiseen. Vähentä-

mällä saatu arvo laskuoperaation sisältävän mittauksen tuloksesta nähdään kuinka paljon 

aikaa kuluu itse laskun laskemiseen. Esimerkiksi taulukon ensimmäisessä mittauksessa 

yhteenlaskujen tekemiseen on kulunut laskurin mukaan yhteensä 11428 kellojaksoa. 

Tästä 9583 kellojaksoa on kulunut silmukan pyörittämiseen tarvittaviin käskyihin, jolloin 

itse laskuoperaatioihin on kulunut 1845 kellojaksoa. Kierroksia on tehty sata, joten yhteen 

operaatioon on kulunut keskimäärin 18,45 kellojaksoa. Laskuri toimii prosessorin kello-

taajuutta puolet hitaammin, joten sekunnissa sille kertyy 333 miljoonaa kellojaksoa. Ja-

kamalla ne yhteen operaatioon kuluvien kellojaksojen määrällä saadaan tulokseksi, että 

sekunnissa pystytään suorittamaan noin 18 miljoonaa yhteenlaskua liukuluvuilla 

(MFLOPS). 

 

Taulukko 4.2 ARM Cortex-A9 –prosessorilla välimuistien käytöllä on suuri vaikutus liukulukujen las-

kentatehoon. 

Kierroksia 

Välimuistit Laskuri MFLOPS 

Käsky Data Tyhjä Yhteen Kerto Jako Yhteen Kerto Jako 

100   9583 11428 11386 11470 18 18 18 

●  3739 5088 5138 4993 25 24 27 

 ● 558 715 716 1205 212 211 51 

● ● 528 631 632 1126 323 320 56 

1000   91027 110214 110227 110198 17 17 17 

●  36139 50088 50588 49089 24 23 26 

 ● 4162 6115 6115 11105 171 171 48 

● ● 4092 6032 6033 11026 172 172 48 

10000   906003 1098322 1098295 1098295 17 17 17 

●  360110 500088 505089 490089 24 23 26 

 ● 40162 60134 60115 110105 167 167 48 

● ● 40123 60031 60032 110026 167 167 48 
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ARM-prosessorin välimuistit voi kytkeä ohjelmallisesti päälle tai pois päältä ja mittaus-

tuloksen perusteella niillä on suuri vaikutus laskentatehoon. Ilman välimuisteja kaikki 

operaatiot ovat yhtä nopeita. Kytkemällä käskyvälimuistin päälle tulos paranee hieman. 

Datavälimuistilla on paljon suurempi vaikutus ja jakolasku jää sitä käytettäessä yhteen- 

ja kertolaskuja hitaammaksi. Taulukossa 4.3 on esitetty mittaustulokset edellistä vastaa-

valla testiohjelmalla, jossa on kuitenkin käytetty kaikkia muuttujia epäsuorasti osoitti-

mien avulla. Suorituskyky on huomattavasti huonompi, koska muuttujien arvot täytyy 

erikseen ladata muistista rekistereihin. Jakolasku on yhtä nopea kuin muut operaatiot, 

koska pullonkaulana ovat muistioperaatiot itse laskentakäskyjen sijaan. 

 

Taulukko 4.3 Datan käsittely epäsuorasti osoittimien välityksellä hidastaa toimintaa merkittävästi. 

Kierroksia 

Välimuistit Laskuri MFLOPS 

Käsky Data Tyhjä Yhteen Kerto Jako Yhteen Kerto Jako 

100   17160 28810 28860 29084 3 3 3 

●  7309 12099 12098 12106 7 7 7 

 ● 961 3126 3128 3122 15 15 15 

● ● 881 1637 1652 1636 44 43 44 

1000   166965 283807 284158 287116 3 3 3 

●  71663 119649 119648 119656 7 7 7 

 ● 8165 30181 30127 30121 15 15 15 

● ● 8093 16037 16035 16036 42 42 42 

10000   1665015 2833989 2835739 2867112 3 3 3 

●  715181 1195149 1195149 1195122 7 7 7 

 ● 80166 300188 300127 300121 15 15 15 

● ● 80086 160037 160052 160036 42 42 42 

 

Vertailun vuoksi samat testit tehtiin Danfoss Editronin tehonmuuntimista löytyvällä 

TMS320C28346-prosessorilla käyttäen testauskorttia, jossa prosessori ja sen laskurit toi-

mivat 300 MHz kellotaajuudella. Prosessorilla ei ole lainkaan välimuisteja, joten testi on 

yksinkertaisempi. Taulukon 4.4 tuloksista nähdään, että suoritus ilman välimuisteja on 

säännöllisempää ja yhteen- ja kertolaskut tehdään aina neljässä kellojaksossa. Jakolaskut 

ovat huomattavasti hitaampia ja ne suoritetaan lähes aina 232 kellojaksossa. Taulukossa 

4.5 on vastaavat mittaustulokset käyttäen muuttujien kanssa osoittimia. Yhteen- ja kerto-

laskujen suoritus vaatii tällöin 15 kellojaksoa ja jakolaskujen 244 kellojaksoa. 
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Taulukko 4.4 Texas Instrumentsin prosessorilla jakolasku on huomattavasti hitaampi kuin esimerkiksi 

kertolasku. 

Kierroksia 

Laskuri MFLOPS 

Tyhjä Yhteen Kerto Jako Yhteen Kerto Jako 

100 1410 1810 1810 24610 75 75 1,3 

1000 14010 18010 18010 246010 75 75 1,3 

10000 140010 180010 180010 2470567 75 75 1,3 

 

Taulukko 4.5 Osoittimien käyttö hidastaa toimintaa, mutta jakolasku on joka tapauksessa niin hidas, ettei 

ero ole kovin merkittävä. 

Kierroksia 

Laskuri MFLOPS 

Tyhjä Yhteen Kerto Jako Yhteen Kerto Jako 

100 1414 2914 2914 25814 20 20 1,2 

1000 14014 29014 29014 258014 20 20 1,2 

10000 140014 290014 290014 2580014 20 20 1,2 

 

Tutkimalla testiohjelmien käännettyä assembly-koodia voidaan etsiä eroavaisuuksia 

ARM- ja TMS320-prosessorien toiminnassa. Assembly on niin matalan tason kieli, että 

siitä voi erottaa erilliset käskyt. Taulukossa 4.6 esitetyistä koodinpätkistä havaitaan, ettei 

prosessorien käskykannoissa ole juuri eroja kertolaskun tapaisissa perusoperaatioissa. 

Texas Instrumentsin TMS320-prosessorin tuloksia on helpompi tarkastella, koska ne ovat 

säännöllisiä. Taulukosta havaitaan, että kertolaskun suorittamiseen tarvitaan neljä käskyä. 

Koska mittauksen perusteella laskuun kului neljä kellojaksoa, jokainen käsky suoritetaan 

yhdessä kellojaksossa. Osoittimia käytettäessä tarvitaan viiden käskyn lisäksi datan lataa-

miseen muistista kahdesti ylimääräistä käskyä, joka vaatii viisi kellojaksoa, koska yh-

teensä operaatioon kuluu 15 kellojaksoa. Jakolaskusta nähdään, ettei TMS320-prosesso-

rilla ole sille omaa käskyä, vaan se joutuu LCR-käskyllä kutsumaan erillistä jakolasku-

funktiota. ARM Cortex-A9 käyttää liukulukulaskennassa NEON-käskykantaa, joten siltä 

löytyy oma käskynsä myös jakolaskulle. 
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Taulukko 4.6 Laskutoimitusten assembly-koodista nähdään operaatioihin tarvittavat käskyt. 

Operaatio ARM Cortex-A9 TMS320C28346 

a *= b vldr.32  s14, [fp, #-64] 
vldr.32  s15, [fp, #-68] 
vmul.f32 s15, s14, s15 
vstr.32  s15, [fp, #-64] 

MOV32  R1H,*-SP[10] 
MPYF32 R0H,R1H,R0H 
NOP 
MOV32  *-SP[8],R0H 

c = a * b vldr.32  s14, [fp, #-64] 
vldr.32  s15, [fp, #-68] 
vmul.f32 s15, s14, s15 
vstr.32  s15, [fp, #-72] 

MOV32  R0H,*-SP[8] 
MOV32  R1H,*-SP[10] 
MPYF32 R0H,R1H,R0H 
NOP 
MOV32  *-SP[12],R0H 

(*a) *= (*b) ldr      r3, [fp, #-20] 
vldr.32  s14, [r3] 
ldr      r3, [fp, #-24] 
vldr.32  s15, [r3] 
vmul.f32 s15, s14, s15 
ldr      r3, [fp, #-20] 
vstr.32  s15, [r3] 

MOVL   XAR4,*-SP[16] 
MOVL   XAR5,*-SP[18] 
MOV32  R0H,*+XAR4[0] 
MOV32  R1H,*+XAR5[0] 
MPYF32 R0H,R1H,R0H 
NOP 
MOV32  *+XAR4[0],R0H 

(*c) = (*a) * (*b) ldr      r3, [fp, #-20] 
vldr.32  s14, [r3] 
ldr      r3, [fp, #-24] 
vldr.32  s15, [r3] 
vmul.f32 s15, s14, s15 
ldr      r3, [fp, #-28] 
vstr.32  s15, [r3] 

MOVL   XAR4,*-SP[16] 
MOVL   XAR5,*-SP[18] 
MOV32  R0H,*+XAR4[0] 
MOV32  R1H,*+XAR5[0] 
MPYF32 R0H,R1H,R0H 
MOVL   XAR4,*-SP[20] 
MOV32  *+XAR4[0],R0H 

a /= b vldr.32  s13, [fp, #-64] 
vldr.32  s14, [fp, #-68] 
vdiv.f32 s15, s13, s14 
vstr.32  s15, [fp, #-64] 

MOV32  R1H,*-SP[10] 
LCR    #FS$$DIV 
MOV32  *-SP[8],R0H 
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5 SOVELLUSKEHITYS JA TESTAUS 

Tehonmuuntimen kehityksen kannalta työssä perehdytään Xilinx Zynq –järjestelmäpiirin 

kanssa käytettäviin kehitystyökaluihin ja sovellussuunnitteluun. Esimerkkisovelluksella 

tutustutaan järjestelmän toimintaan ja luodaan pohjaa prosessorialustan tiedonsiirrolle ja 

aikataulutukselle. Vaihtoehtoisten toteutusten avulla tutkitaan järjestelmän suoritusky-

kyä. Lisäksi testataan keskeytysten toimintaa sekä käynnistymisaikaan vaikuttavia teki-

jöitä. 

5.1 Vivado Design Suite 

Vivado Design Suite on Xilinxin kehitysohjelmisto logiikkapiirien suunnitteluun ja syn-

tetisointiin. Se on suurimmaksi osaksi korvannut vanhan Xilinx ISE –ohjelmiston, jonka 

viimeinen versio julkaistiin vuonna 2013. Piirisuunnittelu perustuu IP-lohkojen käyttöön, 

joita löytyy ilmaisesta paketista esimerkiksi erilaisten tietoliikenneväylien, suodattimien 

sekä koodereiden toteutukseen ja lisää on ostettavissa erikseen. Mukana on myös Xilinxin 

ohjelmallinen prosessoriydin MicroBlaze, joka on toteutettavissa kokonaan ohjelmoita-

valla logiikalla. Lohkojen sisäinen toteutus käyttää HDL-kuvauskieliä (Hardware Desc-

ription Language), joista valittavissa ovat VHDL ja Verilog. Vivado Design Suiten mu-

kana on myös Vivado High-Level Synthesis, jolla voi kääntää C ja C++ -kielistä koodia 

HDL-kuvauskielille. 

 

Zynq-järjestelmäpiirille kehitettäessä ensimmäiseksi IP-lohkoksi suunnittelupohjalle lai-

tetaan yleensä kuvassa 5.1 esitetty Zynq-prosessorijärjestelmä. Se tarjoaa rajapinnan kai-

kille kuvassa 4.1 nähtäville ominaisuuksille. Prosessorin kellogeneraattori tarjoaa kello-

signaalit kaikille oheislaitteille ja IP-lohkoille. Siitä löytyy useita PLL-piirejä (Phase-

Locked Loop), joista saadaan taajuuskertojilla eri kellotaajuuksia. ZC702-kortin oletus-

asetuksilla esimerkiksi ARM-ytimet ja DDR-muisti toimivat maksimitaajuuksillaan 667 

MHz ja 533 MHz. Ohjelmoitavalle logiikalle on neljä erillistä kelloa, jotka toimivat ole-

tuksena 50 MHz taajuudella. Kaikkia kelloja voi säätää IP-lohkon asetuksista. Uutta 

suunnitteluprojektia aloittaessa valitaan käytettävä prosessorimalli tai kehityskortti. Täl-

löin ohjelmisto tietää automaattisesti mitä ominaisuuksia laitteella on käytettävissä ja mi-

hin piirin pinneihin ne on kytketty. ZC702 on Xilinxin valmistama kehityskortti, joten 
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Vivadosta löytyy suoraan tuki sille eikä konfigurointeja tarvitse tehdä käsin. Kuten ku-

vasta 5.1 nähdään, DDR-muistin ja GPIO-pinnien portit on valmiiksi asetettu ulkoisiksi 

eli ne on kytketty suoraan Zynq-piirin pinneihin, jotka on vedetty piirilevyllä muistipii-

reille ja liitinrimoihin. Prosessorijärjestelmän IP-lohkolle voi myös lisätä erilaisia portteja 

muun muassa keskeytyksille sekä AXI-protokollalle ohjelmoitavan logiikan kanssa kom-

munikointia varten. GP-portteja (General Purpose) käytetään toisten IP-lohkojen ohjaa-

miseen ja niitä löytyy kaksi master-porttia sekä kaksi slave-porttia. Neljä puskuroitua HP-

porttia (High Performance) tarjoavat runsaasti kaistanleveyttä nopeaan tiedonsiirtoon oh-

jelmoitavalta logiikalta sekä prosessorijärjestelmän sisäiseen RAM-muistiin että DDR-

muistille. ACP-portilla (Accelerator Coherency Port) on ohjelmoitavalta logiikalta käsin 

samanlainen yhteys järjestelmän muisteihin kuin APU-yksiköillä. Operaatiot tapahtuvat 

SCU-yksikön kautta, joka takaa välimuistien sisällön pysymisen yhtenäisinä (Xilinx, 

2018). Kuvassa 5.1 kaikista edellä mainituista porteista on aktivoituna yksi kappale. 

 

 

Kuva 5.1 Zynq-prosessorijärjestelmän IP-lohko tarjoaa rajapinnan ohjelmoitavalle logiikalle sekä järjes-

telmäpiirin fyysisille pinneille. 

 

Toinen puolikas Xilinxin kehitysohjelmistosta on Eclipse-ympäristöön perustuva SDK 

(Software Development Kit). Vivado Design Suitella tehdään suunnitellulle alustalle 

HDL-wrapper, joka siirretään SDK:lle. Se määrittelee muun muassa kartan kaikkien 

oheislaitteiden muistialueista koko muistiavaruudessa sekä ajurit uusille IP-lohkoille. Oh-

jelmakoodille luodaan uusi sovellusprojekti, johon laitealustan wrapper tuodaan mukaan. 

Kuvan 5.2 mukaisessa ikkunassa valitaan mille prosessoriytimelle sovellus tehdään, 

koska eri ytimet suorittavat omaa koodiaan. Valittavissa on myös käyttöjärjestelmistä 

FreeRTOS sekä Linux, mutta tässä työssä sovellukset tehdään ilman käyttöjärjestelmää. 

Uudelle projektille luodaan BSP (Board Support Package), joka sisältää laitealustan 
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oheislaitteiden ajurit. Itse sovelluskehityksen voi aloittaa tyhjästä projektista tai käyttää 

jotakin esimerkkisovellusta. 

 

 

Kuva 5.2 Uuden sovellusprojektin luonnissa valitaan laitealusta sekä käyttöjärjestelmä. 

 

Valmista sovellusta voi testata kehityskortilla JTAG-liitännän avulla ohjelmoimalla ensin 

FPGA:n ja ajamalla sitten ohjelmakoodia debuggerin avulla. Tämä on yksinkertaista ja 

nopeaa, joten se on kannattavaa ohjelman kehityksen aikana. Valmista sovellusta halu-

taan kuitenkin suorittaa flash-muistista ilman tietokonetta. Tätä varten SDK:lla voi tehdä 

erillisen bootloaderin nimeltä FSBL (First Stage Bootloader). Se tehdään luomalla uusi 

sovellusprojekti ja valitsemalla mallisovelluksista Zynq FSBL. Projektiin ei tarvitse tehdä 

muutoksia, vaan sen voi kääntää sellaisenaan. Tämän jälkeen luodaan levykuva, johon 

tulee erilaisia osioita. Ensimmäisenä on bootloader-osiossa FSBL ja sen jälkeen data-

osioihin tulevat FPGA:n binääri sekä sovellusohjelmien ELF-tiedostot (Executable and 
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Linkable Format), joita voi olla useita. Levykuvan voi ohjelmoida ZC702-kortilla ole-

valle flash-muistipiirille suoraan SDK:n avulla tai sen voi kopioida SD-muistikortille. 

Käynnistykseen käytettävä media valitaan kortilla olevilla kytkimillä. 

5.2 IP-lohkon suunnittelu 

Vivado Design Suitella voi valmiiden IP-lohkojen lisäksi myös luoda uusia lohkoja ja 

koodata siten FPGA:lle haluamiaan toiminnallisuuksia. Uudeksi lohkoksi voi paketoida 

kokonaisen projektin tai sen osan tai tehdä uuden AXI-protokollaa käyttävän oheislait-

teen. AXI-protokollaa käytettäessä lohkolle voi lisätä master- ja slave-rajapintoja ja niille 

voi valita protokollasta täyden version tai yksinkertaisemman Lite-version. Rajapinta 

AXI-protokollalle generoidaan automaattisesti ja sen koodia voi muokata vapaasti. 

 

 

Kuva 5.3 Itse suunniteltuun IP-lohkoon voi lisätä rajapintoja AXI-protokollalle sekä muita portteja suo-

raan signalointiin muiden lohkojen kanssa. 

 

Kuvassa 5.3 on esitetty IP-lohko nimeltä PWM Generator, joka sisältää yhden AXI slave 

–rajapinnan kello- ja reset-signaaleineen. Loput porteista on lisätty VHDL-kielellä, jolla 

niiden signalointia hallitaan, ja ne voi kytkeä muiden IP-lohkojen yhtä leveisiin porttei-

hin. Lohko toteuttaa yksinkertaisen kolmikanavaisen PWM-signaalin laskureiden ja ver-

tailijoiden avulla. Nämä kolme kanavaa tulevat ulos pwm_output-portista, joka on lohko-

mallissa määritelty ulkoiseksi. Ulkoiset portit voidaan kytkeä Zynq-piirin pinneihin ja 

Vivado Design Suite näyttää kuvan 5.4 mukaisesti mihin mikäkin pinni on kytketty 

ZC702-kortilla ja mitkä ovat vapaina. Pinneille voi valita myös käytettävän piiritekniikan, 

joka voi olla esimerkiksi 2,5 voltin LVCMOS (Low-Voltage Complementary Metal-

Oxide Semiconductor). 
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Kuva 5.4 Vivado Design Suite näyttää Zynq-piirin kaikkien pinnien kytkennät ja vapaita pinnejä voi 

kytkeä IP-lohkojen signaaleihin. 

5.3 Sovellusesimerkki 

Luvussa 2.2 esiteltiin kuinka Danfoss Editronin tehonmuuntimien nykyisen prosesso-

rialustan sisäinen kommunikaatio ja aikataulutus toimivat. Ensimmäinen testi sovellus-

kehityksestä Zynq-piirillä oli tehdä samankaltaisen järjestelmän toteutus. Järjestelmän ai-

kataulutus on keskeytyspohjainen ja perustuu FPGA:lla toteutetun PWM-modulaattorin 

taajuuteen. Kuten luvussa 5.3 mainittiin, ohjelmoitavalle logiikalle luotiin uusi IP-lohko, 

joka toteuttaa yksinkertaisen PWM-modulaattorin. Lohkon sisäinen laskuri liipaisee pro-

sessorille keskeytyspyynnön (IRQ, Interrupt Request) 16 kHz taajuudella ja keskeytys-

aliohjelma (ISR, Interrupt Service Routine) ohjaa tilakonetta käynnistämään DMA-da-

tansiirtoja. Kuvassa 5.5 on esitetty järjestelmän lohkokaavio. Lohkojen ohjaukseen ja da-

tansiirtoihin käytetään GP- ja HP-portteja. 
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Kuva 5.5 IP-lohkon rekistereistä voi siirtää dataa prosessorijärjestelmän muistiin DMA-siirrolla. 

 

Vivado Design Suitesta löytyy useita DMA-lohkoja hieman eri tarkoituksiin. Tässä to-

teutuksessa käytetään CDMA-lohkoa (Central Direct Memory Access), koska sillä voi-

daan siirtää dataa suoraan muistiosoitteiden välillä. Itse toteutettu PWM-lohko sisältää 

32-bittisiä rekistereitä, joissa dataa säilytetään. DMA-lohkon tarkoitus on siirtää 512-bit-

tisiä mittauskehyksiä ja 256-bittisiä ohjauskehyksiä näiden rekisterien ja prosessorin 

RAM-muistin välillä. Datasiirtojen valmistumisesta tulee keskeytyspyyntöjä, jotka ketju-

tetaan Concat-lohkolla PWM-lohkolta tulevien keskeytyspyyntöjen kanssa prosessorijär-

jestelmän keskeytysporttiin. Kuvan 5.6 Vivadon lohkomallista nähdään, että AXI-proto-

kollaa varten lisätään automaattisesti omat lohkot porttien välille. 

 

 

Kuva 5.6 Vivadon lohkomallissa AXI-protokollalle lisätään tarvittavat lohkot porttien välille. 

 

Alkuperäisessä järjestelmässä FPGA:n tehtävänä on muun muassa tehdä virtamittauksia 

ulkoisilla A/D-muuntimilla. Zynq-piirin kanssa muuntimia ei ole käytössä, joten niiden 

lukemiseen kuluvaa aikaa simuloidaan viiveellä. Kuvassa 5.7 on esitetty oskilloskooppi-

mittaus järjestelmän toiminnasta. Eri kanavilla nähdään GPIO-pinneihin kytketyt signaa-

lit toimintasekvenssin vaiheista. Ensimmäisenä on A/D-muunnosta esittävä 10 µs viive, 
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jonka jälkeen PWM-lohko liipaisee keskeytyksen prosessorijärjestelmälle. Toisella mit-

tauskanavalla on mittauskehyksen DMA-siirtoon kuluva aika, joka on noin 5 µs. Kol-

mantena on prosessorin säätölaskenta, jossa mittauskehyksestä luetun aikaleiman perus-

teella lasketaan ohjauskehystä varten PWM-signaalien vertailuarvot. Laskentaan käyte-

tään matematiikkakirjastosta löytyvää tavallista sinifunktiota, jonka sijaan oikeissa jär-

jestelmissä tyypillisesti käytetään LUT-hakutaulukkoa (Lookup Table) säästämään las-

kenta-aikaa. Laskentaan kuluu aikaa noin 1,2 µs. Viimeisellä kanavalla nähdään proses-

sori suorittamassa 30 µs ajan silmukkaa, joka simuloi muuta nopeaan laskentaan tarvitta-

vaa kuormaa. Tämän jälkeen valmis ohjauskehys lähetetään DMA-siirrolla PWM-loh-

kolle, mihin kuluu jälleen 5 µs. Koko sekvenssiin aikaa kuluu noin 53 µs, joten ylimää-

räistä prosessointiaikaa ei jää kovin paljoa sekvenssin toistuessa 62,5 µs välein. 

 

 

Kuva 5.7 Oskilloskooppimittauksen perusteella laskenta- ja datansiirtosekvenssi kuluttaa 85 % sallitusta 

maksimiajasta 16 kHz taajuudella. 

 

Perinteisessä prosessorin ja FPGA:n yhdistelmässä datan siirtäminen väylällä piiriltä toi-

selle on välttämätöntä, mutta Zynq-järjestelmäpiirillä tämän välivaiheen voi ohittaa. AXI-

protokollan avulla ohjelmoitavalla logiikalla sijaitsevia rekistereitä ja muisteja voi käyt-

tää suoraan samassa muistiavaruudessa. Tällöin järjestelmästä tulee huomattavasti yksin-

kertaisempi. Kuvan 5.8 lohkokaaviossa DMA-lohko on jätetty kokonaan pois ja logiikalla 

sijaitsevat rekisterit luetaan ohjelmakoodista GP-portin kautta HDL-wrapperin osoitta-

mista muistiosoitteista. 
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Kuva 5.8 IP-lohkon rekistereitä voi käsitellä myös suoraan AXI-protokollan avulla. 

 

Vivadon lohkomallista tulee myös yksinkertaisempi, kun DMA-lohko ja sen tarvitsema 

ylimääräinen AXI-lohko voidaan jättää pois. Prosessorin keskeytysportin leveyden voi 

kaventaa yhteen signaaliin, joka tulee PWM-lohkolta. Myös ohjelmakoodi ja tilakone 

muuttuvat yksinkertaisemmiksi, kun DMA-siirtoja ja niiden keskeytysaliohjelmia ei tar-

vitse käsitellä. Kuvassa 5.9 on esitetty muutetun järjestelmän lohkomalli. 

 

 

Kuva 5.9 Ilman DMA-lohkoa rekisterien käsitteleminen onnistuu hyvin yksinkertaisella lohkomallilla. 

 

Kuvan 5.10 oskilloskooppimittauksessa DMA:n nopeutta mittaava kanava on jätetty pois 

ja ensimmäinen sekä viimeinen kanava ovat täysin vastaavat edellisen mittauksen kanssa. 

Säätölaskentaan kuluva aika on kasvanut noin 3,2 mikrosekuntiin, mikä johtunee AXI-

protokollan käytöstä muistioperaatioissa sisäisen muistin tai DDR-muistin sijaan. Ohjel-

moitavan logiikan 50 MHz kellotaajuus on myös moninkertaisesti pienempi verrattuna 

RAM-muistiin. Ilman DMA-siirtoja koko sekvenssin kesto on kuitenkin lyhentynyt 44 

mikrosekuntiin. 
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Kuva 5.10 Ilman DMA-siirtoja koko sekvenssin suoritusaika lyhenee, mutta muistioperaatioita vaativa 

säätölaskenta hidastuu. 

 

Yksi FPGA-piirien perusominaisuuksista on BRAM-lohkomuisti (Block Random-

Access Memory), jonka käyttö on esimerkkisovelluksessa vaihtoehto suoralle IP-lohkon 

rekisterien lukemiselle. XC7Z020-piirillä muistilohkojen koko on 4,5 kilotavua ja niitä 

on käytettävissä 140 kappaletta. Kuten kuvan 5.11 lohkokaaviossa on esitetty, ohjelmoi-

tavalle logiikalle toteutetaan BRAM-muisti, jossa data säilytetään. Prosessorijärjestelmä 

käyttää GP-portin kautta erillistä BRAM-muistiohjainta, joka suorittaa luku- ja kirjoitus-

operaatiot itse muistille. PWM-lohkolle toteutetaan vastaavat toiminnot muistioperaati-

oita varten. 

 

 

Kuva 5.11 Dataa voi säilyttää myös ohjelmoitavalle logiikalle varattavalla BRAM-lohkomuistilla. 

 

Vivadosta löytyy lohkomuistin käyttöä varten Block Memory Generator IP-lohko, jolla 

voi varata käyttöön tarvitsemansa määrän muistilohkoja. Muistille määritellään sen 

tyyppi sekä porttien lukumäärä, joka voi olla yksi tai kaksi. IP-lohko tukee True Dual-

Port RAM-muistia, mikä tarkoittaa, että kahdesta portista kummastakin voi tehdä luku- 

ja kirjoitusoperaatioita (Xilinx, 2017). Jotta portteihin pääsee käsiksi AXI-protokollalla, 
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tarvitaan AXI BRAM Controller –lohko. Sen avulla muisti on sovellusohjelman käytet-

tävissä BSP:stä löytyvän muistiosoitteen kautta. BRAM-muistin käyttö PWM-lohkolta 

on hankalampaa, koska se vaatisi AXI master –rajapinnan toteutusta sekä toista AXI 

BRAM Controller –lohkoa. Toinen vaihtoehto on tuoda Block Memory Generator –loh-

kon portista esiin erilliset kello-, enable-, osoite- sekä datasignaalit ja toteuttaa muistiope-

raatiot synkronisella sekvenssilogiikalla. Kuvan 5.12 lohkomallissa PWM-lohkoon on li-

sätty tarvittavat ohjaussignaalit ja ne on kytketty BRAM-muistin porttiin B. 

 

 

Kuva 5.12 BRAM-muistia voi käyttää AXI-protokollaa tukevalla ohjainlohkolla tai erillisillä ohjaussig-

naaleilla. 

 

Mittausten perusteella lohkomuistin käyttö ei tuo etua verrattuna edelliseen toteutukseen 

rekisterien avulla. Kuvasta 5.13 nähdään, että alun 10 µs odotusajan jälkeen suoritetaan 

datan kirjoitus BRAM-muistiin. VHDL-toteutus ei ole optimaalinen, joten kirjoitukseen 

kuluu 64 kellojaksoa eli noin 1,3 µs. Säätölaskenta käyttäen muistia AXI-protokollan vä-

lityksellä kestää lähes yhtä kauan kuin edellisellä toteutuksella, noin 3 µs. Pullonkaulana 

on todennäköisesti ohjelmoitavan logiikan kellotaajuus. 

 

 

Kuva 5.13 BRAM-muistia käytettäessä muistioperaatioiden suorittamiseen kuluu ylimääräistä aikaa. 
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Tämän sovellusesimerkin tarkoituksena oli tutustua eri tapoihin hyödyntää Zynq-piirin 

ominaisuuksia, mutta toteutus ei ole millään tavalla optimoitu. Lopputulos ei ole ratkai-

seva minkään toteutustavan puolesta. Testissä käytetty säätölaskenta on hyvin yksinker-

tainen ja sisältää vain muutamia muistioperaatioita. Esimerkiksi kahden ensimmäisen to-

teutuksen vertailussa tuloksiksi saatiin ensimmäisessä tapauksessa 10 µs DMA-siirtoihin 

kulunutta aikaa sekä 1,2 µs laskentaan ja toisessa tapauksessa 3,2 µs pelkkään laskentaan. 

DMA:n käyttö ei näiden lukemien perusteella vaikuta kannattavalta. Todellisessa säätö-

laskennassa on kuitenkin todennäköisesti huomattavasti enemmän operaatioita, esimer-

kiksi 10-kertainen määrä. Tällöin laskenta-ajoiksi saataisiin 12 µs ja 32 µs ja itse muistin 

nopeus olisi merkittävämmässä roolissa DMA-siirtojen sijaan. Toteutustavan valinta on 

tapauskohtaista ja parhaimman ratkaisun löytämiseksi tarvitaan paljon testausta. 

5.4 Keskeytykset 

Keskeytykset ovat usein keskeisessä roolissa sulautetuissa järjestelmissä ja niitä käyte-

tään usein järjestelmän aikataulutukseen. Zynq-prosessorijärjestelmän APU-yksikössä 

keskeytyksiä hallinnoi GIC-keskeytysohjain (Generic Interrupt Controller). Keskey-

tyspyyntöjä voi tulla APU:n sisältä, prosessorijärjestelmän oheislaitteilta, ohjelmoitavalta 

logiikalta sekä ohjelmakoodista ja niille voi asettaa prioriteetit, joiden perusteella keskey-

tysaliohjelmien suoritus määräytyy. Esimerkiksi reaaliaikakäyttöjärjestelmissä sisäkkäis-

ten keskeytysaliohjelmien suorittaminen on tärkeä ominaisuus. Normaalisti APU:n ohjel-

makoodissa keskeytysaliohjelmien aikana uusien keskeytyspyyntöjen käsittely on pois 

päältä, mutta erillisellä makrolla voi sallia sisäkkäiset keskeytykset. Tällöin täytyy nou-

dattaa varovaisuutta ja varmistaa, että keskeytyslähteiden asetukset ovat kunnossa ja 

pyynnöt vapautetaan asianmukaisesti. Esimerkiksi tasoherkkä lähde aiheuttaa helposti 

loppumattoman silmukan. Kuvassa 5.14 on oskilloskooppimittaus testiohjelmasta, jossa 

ohjelmoitavalta logiikalta liipaistaan eri prioriteeteille konfiguroidut keskeytykset. Kum-

pikin keskeytysaliohjelma kytkee omaa GPIO-pinniään jatkuvasti edestakaisin, jolloin 

nähdään helposti milloin ohjelmaa suoritetaan. Korkeamman prioriteetin keskeytyslähde 

laittaa aiemmin ajossa olleen ohjelman tauolle ja suorittaa oman aliohjelmansa, minkä 

edellinen ohjelma suoritetaan loppuun. 

 



74 

 

 

 

Kuva 5.14 Sisäkkäisten keskeytysten avulla korkeamman prioriteetin keskeytyspyyntö voi tauottaa käyn-

nissä olevan keskeytysaliohjelman. 

 

Keskeytysten tarkoituksena on parantaa järjestelmän vastetta reagoimalla erilaisiin sig-

naaleihin. Vasteeseen vaikuttavat muutamat ohjelmakoodin sekä itse prosessorin ominai-

suudet. Toisinaan ohjelmissa on tarpeellista poistaa keskeytykset päältä väliaikaisesti, 

esimerkiksi jaettua dataa käsiteltäessä yhtenäisyyden säilyttämiseksi. Luonnollisesti täl-

laiset tilanteet tulisi pitää mahdollisimman lyhyinä, koska niiden aikana järjestelmä ei 

vastaa keskeytyspyyntöihin ja ne joutuvat odottamaan sekä mahdollisesti kasautuvat. 

Vastaavasta syystä myös keskeytysaliohjelmat tulisi tehdä mahdollisimman lyhyiksi, 

jotta pääohjelman ja matalamman prioriteetin keskeytysten odotusaika pysyisi kohtuulli-

sena. Keskeytyksen tapahtuessa prosessorin täytyy tallentaa käynnissä olevan ohjelman 

tila, jotta se pystyy jatkamaan suoritustaan keskeytysaliohjelman jälkeen. Aiheutuvaan 

viiveeseen vaikuttaa kuinka nopeasti prosessori pystyy tämän tekemään. Välimuistillisilla 

prosessoreilla voi esiintyä enemmän vaihtelua vasteen nopeudessa, koska välimuistin si-

sältö ja sen hyödyllisyys on näennäisen satunnaista. (Simon, 1999) 

 

Kaikki edellä mainitut asiat vaikuttavat keskeytysviiveisiin ja ne tulee huomioida respon-

siivisen sulautetut järjestelmän suunnittelussa. Kuvassa 5.15 on tarkennus edellisestä os-

killoskooppimittauksesta. Siitä nähdään jälkimmäisen keskeytyspyynnön liipaisu ja kes-

keytysaliohjelman alku, joiden välillä prosessorin täytyy tauottaa ensimmäinen keskey-

tysaliohjelma ja tallentaa sen tila sekä siirtyä seuraavaan aliohjelmaan. Ohjelmakoodi on 

hyvin yksinkertainen ja aikaa tähän operaatioon kuluu 460 nanosekuntia. 
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Kuva 5.15 Keskeytysviive on aika, joka kuluu keskeytyspyynnöstä keskeytysaliohjelman alkamiseen. 

5.5 Käynnistymisaika 

Kuten aiemmin on mainittu, käynnistymisaika on tärkeä ominaisuus tehonmuuntimissa 

sekä muissa sulautetuissa järjestelmissä. Ajoneuvoissa automaatiojärjestelmä voi odottaa 

laitteiden raportoivan toiminnastaan esimerkiksi 100 millisekunnissa kenttäväylälle, 

yleensä CAN-väylälle (Marathe, 2016). Vaatimus on melko tiukka ja sen saavuttamiseksi 

tarvitaan ohjelmiston optimointia. FPGA-piirin käyttö on lähes välttämätöntä tehon-

muuntimessa, koska se pystyy nopeaan ja deterministiseen toimintaan, joka on tärkeää 

esimerkiksi modulaattorissa ja suojauksissa. Siinä missä FPGA:n ohjelmoitavuus tuo ke-

hitykseen joustavuutta verrattuna ASIC-piireihin, sen haittapuolena on, että ohjelmointi 

on tehtävä joka käynnistyksen yhteydessä ja siihen kuluu merkittävästi aikaa. 

 

Zynq-piirin käynnistyksessä ensimmäiseksi ajetaan prosessorille pysyvästi sijoitettu 

BootROM, joka lataa FSBL:n flash-muistilta sisäiseen RAM-muistiin. FSBL voi olla sa-

lattu, jolloin se puretaan ensin AES-moduulilla (Advanced Encryption Standard). FSBL 

ajetaan muistista ja se alustaa prosessorijärjestelmän sekä ohjelmoi FPGA:n. FPGA:n ku-

vausbinääri voi myös olla salattu. FSBL lataa muistiin ohjelmakoodin, joka voi olla so-

vellusohjelma tai toinen bootloader, jos käytössä on jokin käyttöjärjestelmä. 

 

Zynq tukee käynnistämistä erilaisilta flash-muisteilta ja muistityypillä on jonkin verran 

vaikutusta datan lukemiseen kuluvaan aikaan. Suurin merkitys on kuitenkin muistiväylän 
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nopeuden optimoimisella maksimaalisen kaistanleveyden saavuttamiseksi. Tähän voi-

daan vaikuttaa BootROM-tunnisteella, jonka parametrien perusteella määritellään käyn-

nistyksen asetukset. Tunniste määrittelee esimerkiksi onko salaus käytössä ja kuinka 

suuri FSBL:n ohjelma on. Parametrien arvot kirjoitetaan järjestelmän SLCR-ohjausrekis-

tereihin (System-Level Control Registers) ennen kuin datan lukeminen flash-muistista 

aloitetaan ja niiden avulla voidaan nopeuttaa muistin toimintaa. Optimoidut rekisteriarvot 

vaikuttavat lähinnä muistiväylien kellotaajuuksiin. Taulukossa 5.1 on lueteltu käyttöop-

paassa ilmoitetut rekisterien oletusarvojen ja optimoitujen arvojen väliset nopeuserot eri 

muistityypeillä. Mittaukset on tehty prosessorin tehonsyötön valmiudesta FSBL:n suori-

tuksen alkuun. Mitattuun aikaan sisältyvät laitteiston valmistautuminen, BootROM:n 

suoritus sekä FSBL:n kopioiminen flash-muistilta sisäiseen RAM-muistiin. 

 

Taulukko 5.1 Zynq-piirin voi käynnistää erityyppisiltä flash-muisteilta ja data voi olla salaamatonta tai 

salattua. Järjestelmärekisterien arvoja optimoimalla käynnistymisaikaa voi lyhentää mer-

kittävästi. (Xilinx, 2018) 

Käynnistystila 
Salaamaton Salattu 

Tavallinen [ms] Optimoitu [ms] Tavallinen [ms] Optimoitu [ms] 

Quad-SPI (4-bit) 98,4 16 100 24 

Quad-SPI (8-bit) 72 12 74 20 

NAND x8 114 52 120 60 

NAND x16 92 50 92 56 

NOR 72 12 72 22 

SD-kortti 216 196 216 204 

 

Kuvassa 5.16 on oskilloskooppimittaus Zynq-piirin käynnistymisajasta yksinkertaisella 

ohjelmalla Quad-SPI:n kautta ladattuna. Erona käyttöoppaan mittauksiin on, että FSBL 

suoritetaan ja varsinainen sovellusohjelma ladataan muistiin ja myös suoritetaan. Oh-

jelma vetää mitattavan GPIO-pinnin alas, jolloin suorituksen nähdään alkaneen. Kuvassa 

ensimmäisellä mittauskanavalla on ulkoinen 12 V käyttöjännite ja toisella kanavalla 

GPIO-pinnin jännite. Mittauksen perusteella ZC702-kortilla kestää noin 73 ms tehdä pro-

sessorille käyttöjännite, minkä jälkeen GPIO-pinni nousee ylös. Tästä ohjelman suorituk-

sen alkuun kestää 105 ms. Kuvassa 5.17 on vastaava mittaus käyttämällä ohjelman la-

taukseen SD-muistikorttia, jolloin suorituksen alkuun kestää 331 ms. Tulokset ovat samaa 

luokkaa käyttöoppaassa ilmoitettuihin verrattuna ottaen huomioon, että ladattavaa ja suo-

ritettavaa koodia on enemmän. 
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Kuva 5.16 ZC702-kortilla kestää 178 ms ulkoisen käyttöjännitteen kytkemisestä ohjelmakoodin suorituk-

sen alkuun lataamalla data Quad-SPI-muistilta. Ajasta 73 ms kuluu prosessorin käyttöjännit-

teen nousemiseen. 

 

 

Kuva 5.17 SD-muistikortti on Zynq-piirin tukemista flash-muisteista hitain ja sen kautta yksinkertaisen 

ohjelman käynnistymiseen kuluu 404 ms aikaa ulkoisen käyttöjännitteen kytkemisestä mitat-

tuna. 

 

Edellä mainitut mittaukset on tehty käyttämällä salaamatonta dataa ja muuttamatta 

SLCR-rekisterien arvoja. Käytetyn FSBL:n ELF-tiedoston koko on 335 kilotavua ja so-

vellusohjelman 188 kilotavua. Ne molemmat sisältävän flash-muistille tallennetun le-

vykuvan koko on 134 kilotavua. Tyypillisessä käynnistyksessä suurin osa ajasta kuluu 

kuitenkin FPGA:n ohjelmointiin. Kuvissa 5.18 ja 5.19 on edellisiä vastaavat mittaukset, 

mutta mukana on myös logiikan ohjelmointi. Ilman erikseen määriteltyä osittaista ohjel-

mointia FPGA:n kuvausbinääri sisältää koko logiikan kuvauksen riippumatta sen käyttö-

asteesta, jolloin XC7Z020-piirillä tiedoston koko on aina 3951 kilotavua. Kaikki tiedostot 

sisältävän levykuvan koko on tällöin 4085 kilotavua. 
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Kuva 5.18 FPGA:n kanssa ohjelma käynnistyy 768 millisekunnissa Quad-SPI-muistia käytettäessä. 

Ajasta 590 ms kuluu FPGA:n ohjelmointiin. 

 

 

Kuva 5.19 SD-muistikortilta ladattaessa FPGA:n ohjelmointiin kuluu 536 ms ja koko käynnistyssekvens-

siin 940 ms. 

 

Tavallinen käynnistys FPGA:n kanssa kestää Quad-SPI-muistilta 768 ms ulkoisen käyt-

töjännitteen kytkemisestä mitattuna. Huomioimalla aiemman mittauksen perusteella oh-

jelman lataamiseen kuluvan ajan FPGA:n ohjelmoimiseen kuluva aika on 590 ms. Vas-

taava aika SD-muistikorttia käyttäen on 536 ms. Aiemman mittauksen perusteella SD-

kortilta dataa luettaessa aikaa kului kolminkertainen määrä Quad-SPI-muistipiiriin ver-

rattuna, mutta FPGA:n ohjelmoinnissa nopeudet ovat suunnilleen samaa luokkaa ja SD-

kortti on jopa hieman nopeampi. Quad-SPI-muisti on kuitenkin nopein vaihtoehto ja tau-

lukon 5.1 perusteella SLCR-rekisterien optimoinnin avulla käynnistymisaika on mahdol-

lista pudottaa noin 16 prosenttiin tavallisesta. Jos oletetaan, että FPGA:n kapasiteetista 

tarvitaan 20 %, kuluu normaalissa käynnistyksessä 105 ms ohjelmien lataamiseen ja 

118 ms FPGA:n ohjelmointiin. Tämä yhteensä 223 ms olisi muistiväylän optimoinnin 
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avulla teoriassa mahdollista laskea noin 36 millisekuntiin. Kun huomioidaan vielä käyt-

töjännitteen nousemiseen kuluva 73 ms, alle 100 ms käynnistymisaika on ZC702-kortilla 

mahdoton. Luvussa 2.4 tehdyn mittauksen perusteella Danfoss Editronin tehonmuunti-

men käynnistyksessä käyttöjännitteen nousemiseen kuluu 79 ms, joten ohjelmiston latau-

tumiselle jää vielä vähemmän aikaa. Elektroniikkasuunnittelulla on suuri merkitys, jos 

käynnistymisaika mitataan ulkoisen käyttöjännitteen kytkemisestä. Tehonsyötön pitäisi 

saada jännitteet nopeasti ylös, mutta myös jännitteen notkahduksista pitäisi selvitä ilman 

katkoksia. Tällöin tarvitaan kondensaattoreita, joiden lataaminen vie aikaa. Jos käynnis-

tymisajan mittaaminen aloitetaan sen sijaan prosessorin käyttövalmiudesta, 100 ms saa-

vuttaminen on mahdollista. Sovellusohjelman alkamisen jälkeen täytyy suorittaa monen-

laisia alustustoimenpiteitä, mutta CAN-väylän valmistelua voi priorisoida, jotta kommu-

nikaatio saadaan toimintaan mahdollisimman nopeasti, vaikka laite ei olisikaan vielä 

muuten täysin toimintakunnossa. 

5.6 Moniajo 

Xilinx SDK:lla voi tehdä suoraan raudalla ajettavaa ns. bare-metal-koodia tai käyttöjär-

jestelmän päällä suoritettavia sovellusohjelmia. Käyttöjärjestelmistä tuettuina ovat 

FreeRTOS sekä Linux. Zynq-piirin moniydinprosessori mahdollistaa asymmetrisen mo-

niajon eli eri järjestelmien suorittamisen yhtäaikaisesti eri prosessoriytimillä. Yksinker-

tainen esimerkki on bare-metal-ohjelman ajaminen kummallakin ytimellä. Linkkerin 

avulla kummallekin ohjelmalle määritellään oma muistialueensa, jotta ne eivät häiritse 

toisiaan. Ensimmäisen prosessoriytimen ohjelma aloitetaan automaattisesti, mutta toinen 

ydin jää odottamaan ja täytyy käynnistää ohjelmallisesti osoittamalla se sovellusohjel-

mansa muistialueeseen. Moniajon kanssa täytyy huolehtia, etteivät eri ohjelmat yritä 

käyttää yhtäaikaisesti jaettuja resursseja, kuten muistia tai oheislaitteita. (Xilinx, 2014) 

 

Käyttöjärjestelmää käytettäessä tarvitaan toinen bootloader, jonka FSBL käynnistää bare-

metal-ohjelman sijaan. Yleisesti käytössä on U-Boot, joka on avoimen lähdekoodin 

bootloader sulautettuihin järjestelmiin. Esimerkiksi Linuxin kanssa muistiin täytyy ladata 

käyttöjärjestelmän ydin, laitepuu, tiedostojärjestelmä sekä sovellukset (Xilinx, 2013). 

Yleensä käyttöjärjestelmä käynnistetään ensimmäisenä ja toinen prosessoriydin otetaan 

sen kautta käyttöön. Linuxin latautumiseen voi kuitenkin kulua useita sekunteja ilman 
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huomattavia optimointeja, joten laitteen nopean käynnistymisen kannalta ensimmäisellä 

prosessoriytimellä tulisi suorittaa bare-metal-ohjelma, jolla prosessorin perusominaisuu-

det ja CAN-väylä saadaan nopeasti käyttökuntoon (Ulmestrand, 2010). Käyttöjärjestel-

män lataus voidaan tehdä aikakriittisten operaatioiden jälkeen. Tähän vaaditaan bootloa-

derin muokkaamista latausjärjestyksen muuttamiseksi. Linuxin käyttöön Zynq-järjestel-

mäpiirillä on tarjolla Xilinx PetaLinux –työkalut, joilla voi tehdä laiteajureita ja sovelluk-

sia sekä luoda käynnistettäviä levykuvia. 
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6 YHTEENVETO 

Prosessorivalmistajien tuotevalikoimista löytyy nykyään erityisesti ajoneuvokäyttöön 

suunniteltuja prosessoreita. Ne soveltuvat hyvin myös liikuteltavien työkoneiden sovel-

luksiin korkean lämpötilankestonsa ja väyläliitäntöjensä ansiosta. Prosessorien suoritus-

teho on myös parantunut muun muassa moniydinarkkitehtuurien, kasvaneiden välimuis-

tien ja kehittyneiden sisäisten väyläratkaisujen avulla. ARM-prosessorit ovat nykyisin 

hyvin yleisiä ja niitä löytyy lähes jokaisen valmistajan tuotesarjoista. ARM-arkkitehtuuri 

myös kehittyy jatkuvasti ja uusia ydinteknologioita on tulossa. Uusissa prosessoreissa 

myös integroidut ominaisuudet ovat tärkeässä roolissa. Yhdelle piirille mahdutetaan yhä 

enemmän muistia, oheislaitteita ja ohjelmoitavaa logiikkaa. Tehonmuuntimen prosesso-

rialustaa varten nämä ominaisuudet ovat hyvin käyttökelpoisia. Parantunut suorituskyky 

mahdollistaa monipuolisempien säätöjärjestelmien ja sovellusohjelmien toteuttamisen. 

 

SoC-järjestelmäpiirin käyttäminen yksinkertaistaa prosessorialustan rakennetta vähentä-

mällä erillisten komponenttien määrää sekä oheislaiteväylien tarvetta. Tehonmuunti-

messa tärkeän FPGA:n yhdistäminen samalle piirille prosessorin kanssa voi parantaa suo-

rituskykyä ja suoraviivaistaa alustan rakennetta. Xilinx Zynq on varteenotettava vaihto-

ehto uudeksi prosessoriksi tehokkaan ARM Cortex-A9 –moniydinsuorittimensa, kehitty-

neen ohjelmoitavan logiikkansa sekä niiden välisen nopean AXI-protokollan ansiosta. 

Prosessorialustan arkkitehtuurin perusteellinen muutos vaatii kuitenkin huomattavaa pa-

nostusta ja esimerkiksi Danfoss Editronin tehonmuuntimien kehittyneen laiteohjelmiston 

mukauttaminen uudelle arkkitehtuurille voi olla useiden henkilötyövuosien urakka. 

 

Jatkossa Danfoss Editronin tehonmuuntimien prosessorialustan suunnittelussa täytyy kar-

toittaa kuinka suuria muutoksia laiteohjelmiston mukauttaminen vaatisi ja kuinka pitkälle 

arkkitehtuurin uudelleensuunnittelu kannattaa viedä. Täytyy myös tutkia tarkemmin onko 

esimerkiksi Xilinx Zynq kaikki tarpeet täyttävä ratkaisu ja onko päivitys taloudellisesti 

kannattava huomioiden sen vaatiman työmäärän. Lisäksi voi pohtia kuinka paljon laittei-

den tarjoamia ominaisuuksia voisi samalla laajentaa, esimerkiksi käyttämällä sovel-

lusalustana Linux-käyttöjärjestelmää. 
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