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1 JOHDANTO
Tämä diplomityön tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa kustannustehokas CAN-väylään liitettävä vapaasti ohjelmoitava automaatioyksikkö sekä siihen liitettävät oheisyksiköt. Työn tilaajana on DD-Control Oy ja työn toteuttajana on Tietomyrsky OY, jota tämän diplomityön tekijänä edustan. Työ käsittää vain laitteiston (hardware) suunnittelun,
työn tilaaja toteuttaa laitteen tarvitseman ohjelman (software).
Tämän diplomityön kirjallisen osan tavoitteena on kuvata elektroniikkalaitteen tuotekehitysprosessia ideasta prototyyppiin sekä antaa opastusta elektroniikkaa ja sulautettuja järjestelmiä opiskeleville henkilöille, jotka haluavat syvällisemmin ymmärtää elektroniikkasuunnittelua ja tuotekehitystä sekä siihen oleellisesti liittyviä prosesseja.
Tässä työssä automaatiotekniikkaa, siihen liittyviä laitteita ja liitäntöjä tarkastellaan lähinnä elektroniikkasuunnittelun näkökulmasta. Esimerkiksi tiedonsiirtoliitännästä on
tämän työn kannalta oleellista vain sen fyysinen rajapinta, ei niinkään käytössä oleva
tietoliikenneprotokolla.
Tämä diplomityö sai alkunsa asiakkaan tarpeesta löytää edullinen hybridilämmityksen
ohjaus-, säätö- ja valvontaratkaisu. Hybridilämmityksellä tarkoitetaan sellaista lämmitysjärjestelmää, jossa käytetään usean eri lämmitysjärjestelmän yhdistelmää, esimerkiksi maalämmön ja aurinkokeräimen tai ilmalämpöpumpun ja puulämmityksen yhdistämistä. [1] Hybridilämmityksellä pyritään kestävän kehityksen ratkaisuun; missä lämpöä pyritään tuottamaan mahdollisimman edullisesti ja tehokkaasti uusiutuvilla ympäristöystävällisillä lämmitysmuodoilla.

1.1 LVI- ja rakennusautomaatio
”Rakennusautomaation tavoitteena on rakennuksen talotekniikan energiatehokas, taloudellinen ja turvallinen käyttö. LVI-automaatio palvelee rakennusten lämmitys- ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmiä, ja liittyy usein myös rakennuksen muun automaation
kokonaisuuteen ja myös erilaisiin turvajärjestelmiin.” [2] Automaation avulla pyritään
energian kulutuksen supistamiseen ja sitä kautta kiinteistön käyttökustannusten pienentämiseen. ”Säästöt syntyvät muun muassa lämpöhäviöiden vähentämisestä, tehokkaammista lämmön talteenottolaitteistoista sekä sähkön tehokkaammasta käytöstä ja
uusiutuvien energialähteiden, kuten esimerkiksi maalämmön käytön lisäämisestä.” [3]
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Aktiivisella talotekniikalla saadaan parannettua sisäilman laatua (lämpötila, kosteus,
pölyttömyys ja vedottomuus), jotta sisätiloissa oleskelu sekä työn tekeminen koetaan
miellyttävämmäksi ja sitä kautta edistetään terveyttä ja hyvinvointia. Hyvä sisäilman
laatu puolestaan vaatii lisää energian kulutusta ja siksi on tärkeää, että ilmanvaihto
tehdään tarpeen mukaan ja mahdollisimman pienillä kustannuksilla. [4]

Rakennusautomaation avulla voidaan myös yhdistää eri laitteita ja integroida ne yhteiseen käyttöliittymään. Useita kiinteistöjä voidaan yhdistää yhteiseen valvomoon. Näin
voidaan säästää kiinteistöjen hoitokustannuksissa ja lisätä niiden turvallisuutta.

1.2 Tietomyrsky
Tietomyrsky Oy on Kouvolassa sivutoimisesti toimiva yritys, jonka toimialana on elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien koulutus, oppimateriaalin ja välineiden kehittäminen. Tietomyrsky tekee myös ohjelmisto- ja laitteistosuunnittelua ideasta prototyypin
toteutukseen; kouluttamiseen tarvittavan ammattitaidon ylläpitämiseksi. Tietomyrskyn
asiakkaita ovat lähinnä ammatilliset oppilaitokset ja sulautettuja järjestelmiä tarvitsevat
pienyritykset. Tämän diplomityön tekijä on Tietomyrskyn osaomistaja.

1.3 DD-Control Oy
DD-Control Oy on kouvolalainen lämpö- ja vesiautomaation säätötekniikan asiantuntijayritys. Se kehittää ja toimittaa kokonaisvaltaisia järjestelmäratkaisuja energia- ja vesihuollon prosessien ohjaukseen ja valvontaan. Asiakkaina ovat pienet ja keskisuuret
saneeraus- sekä uudisrakennuskohteet. Yritys suunnittelee myös monia muita automaatiotekniikkaan liittyviä laitteita. Heidän erityisosaamiseen kuuluu mm. automaatiojärjestelmien erilaiset tiedonsiirto- ja etävalvontaratkaisut.

11

Kuva 1. DD-Controlin WEB-Vision valvontajärjestelmä

Kuvassa 1 on esitetty DD-Controlin WEB-valvomojärjestelmä. Käyttäjän automaatiokohteeseen asennetaan alakeskusjärjestelmä, joka huolehtii kohteen automatiikasta.
Kohteessa voidaan paikallisesti tehdä asetusarvomuutoksia ja seurata mittauksia. DDVision valvomopalvelin huolehtii hälytysten siirrosta käyttäjälle, trendien tallentamisesta
ja ohjauskomennoista. Käyttäjä kirjautuu selaimella valvomopalveluun hänen omilla
tunnuksillaan. Valvomopalvelimen käyttöliittymän kautta käyttäjä voi tehdä kaikki samat
toimenpiteet kuin paikallisen alakeskuksen käyttöliittymästä sekä monia muita lisätoimintoja.
Käyttäjän automaatiokohteet on liitetty GPRS-yhteyksillä internetin kautta valvomopalvelimeen. Käyttäjät eivät ole sidotut kiinteästi mihinkään fyysiseen sijaintiin. He voivat
olla kiinteän tai langattoman internetyhteyden välityksellä yhteydessä valvomopalvelimeen. Tämä mahdollistaa helposti esimerkiksi kiinteistöä valvovan yrityksen tai henkilön vaihtamisen, koska heidän tiloissaan ei ole mitään erityistä tekniikkaa.
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Kuva 2. Hybridilämmitysjärjestelmän käyttöliittymä

Kuvassa 2 on esimerkki DD-Controlin toteuttamasta rivitalon hybridilämmityksen valvomopalvelimen käyttöliittymästä. Kuva on tyypillisestä saneerauskohteesta, jossa
vanhaan öljylämmitykseen on jälkikäteen lisätty ilmapumppulämmitys. Saneerauskohteissa yleensä ongelmaksi muodostuu uuden tekniikan yhteensovittaminen vanhaan
järjestelmään.
Oma automaatioyksikkö päätettiin toteuttaa, koska mikään markkinoilla olemassa olevista ratkaisuista eivät olleet riittävän kustannustehokkaita. Omalla toteutuksella pystytään tehokkaammin ratkaisemaan mm. saneerauskohteiden hybridilämmitys, joissa
tyypillisesti tarvitaan paljon erilaisia mittauksia. Omalla vapaasti ohjelmoitavalla automaatioyksiköllä DD-Control pystyy toteuttamaan oman järjestelmänsä paljon joustavammin kuin muiden tarjoamilla yksiköillä. Erityisen tärkeää tämän toteutuksen kannalta on tässä työssä toteutettavan yksikön tiedonsiirtomahdollisuudet ja niiden vapaa
soveltaminen yrityksen omiin järjestelmäratkaisuihin.
Rakennusautomaatiossa on paljon ns. etäpesäkkeitä, kuten jälkilämmityksen säätö,
lämpöpumpun ja palopeltien ohjaus, jotka ovat muutamien kymmenien jopa satojen
metrien päässä alakeskuksesta. Näiden ohjaamiseen tarvitaan vain muutama liitäntä,
joka tulisi kalliiksi erillisillä logiikoilla. Näihin tarvitaan edullista laitetta, joka on tietoliikenneyhteyden välityksellä yhteydessä alakeskukseen. Myös tällaiset tilanteet ovat
helposti ratkaistavissa tässä työssä toteutettavalla automaatiojärjestelmällä.
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1.4 Vapaasti ohjelmoitavan automaatioyksikön määrittely
Tässä työssä vapaasti ohjelmoitavalla automaatioyksiköllä tarkoitetaan sulautettua järjestelmää, jonka tuloihin voidaan kytkeä digitaalisia ja analogisia mittaussignaaleja. Laite voidaan vapaasti ohjelmoida C/C++-ohjelmointikielellä tekemään itsenäisesti erilaisia
valvonta-, säätö- ja ohjaustehtäviä. Laitteen lähdöt pystyvät ohjamaan sekä digitaalisia
ja analogisia toimilaitteita. Laite on asennettavissa asennuskotelossa olevaan DINkiskoon. Yksikössä on myös tiedonsiirtoliitäntä, jonka avulla se on liitettävissä alakeskukseksi osaksi suurempaa hajautettua automaatiojärjestelmää. Tällaisen laitteen
periaatteellinen lohkokaavio esitetään kuvassa 3.

Kuva 3. Automaatioyksikön periaatekuva

1.4.1

Mittaaminen rakennusautomaatiossa

Elektroniikassa signaali (signal) on mikä tahansa mitattava suure, joka vaihtelee ajan,
paikan tai käyttäjän määrittelemän muuttujan tai muuttujien funktiona. [5] Automaatiotekniikassa tyypillisiä mitattavia suureita ovat massa, aika, lämpötila, kosteus, valaistusvoimakkuus, virtaus, tasokulma, voima tai paine. Erilaisten suureiden mittaaminen
on oleellinen osa automaatiotekniikkaa, sillä niiden avulla saadaan tietoa säädettävän
järjestelmän toiminnasta.
Käytännössä mittausanturi (sensor) muuttaa mitattavan fysikaalisen suureen sähköiseksi signaaliksi; tyypillisesti jännitteeksi, virraksi tai resistanssiksi. Rakennusautomaatiossa lämpötila on lähes ainut suure, mitä mitataan suoraan pelkällä passiivisella anturilla, mikäli anturi ei sijaitse kovin kaukana mittavasta laitteesta. Mittausantureina käytetään 10 kΩ NTC-vastusta, NI1000-nikkelianturi tai PT1000-platinalanka-anturia. NTCanturia käytetään tyypillisesti huonekohtaisissa lämpötilamittauksissa. PT1000-anturi
on lineaarisempi, tarkempi ja sen mitta-alue on myös paljon laajempi. Siksi sitä käytetään enemmän LVI-mittauksissa.
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Kuva 4. Mittausanturi ja mittauslähetin

Mittauslähetin muuntaa mittausanturilta tulevan mittaustiedon paremmin siirrettäväksi
analogiseksi standardoiduksi mittausviestiksi tai digitaaliseksi viestiksi (kuva 4). Mittauslähetin voi tehdä samalla myös mittausviestin lineaarisoinnin, suodattaa mittaussignaalin häiriöitä ja tehdä tarvittavaa kompensointia. Mittausanturi ja lähetin ovat usein
integroitu yhteen ja ne ovat saman kotelon sisällä, eikä niitä voi erottaa toisistaan. [6]
Rakennusautomaatiossa käytössä olevat sähköiset standardimittausviestit ovat 4…20
mA virtaviesti ja 0…10 V (2…10 V) jänniteviesti.

Kuva 5. Valoisuuslähetin (Produal)

Kuvassa 5 on yhdistetty valoisuus- ja lämpötilalähetin. Lähetin tarvitsee 24 VDC käyttöjännitteen ja sillä on kaksi 0…10 V jänniteviestilähtöä. Lähetintä käytetään tyypillisesti
ohjattaessa valaistusta ja lämmitystä valoisuuden ja ulkolämpötilan mukaan. [7]
Binääriset signaalit ovat automaatiossa tyypillisesti 24 V jännitesignaaleja. Näitä signaaleja saadaan tyypillisesti erilaisilta rajakytkimiltä, pumppujen, puhaltimien ja valojen
indikoinnista sekä hälytyksistä.
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1.4.2

Toimilaitteet

Säätimen lähtöviestillä vaikutetaan toimilaitteisiin, jotka puolestaan tekevät muutoksen
säädettävään prosessiin. Toimilaitteita ovat esimerkiksi pumput, sähkömoottorikäytöt,
säätöventtiilit, säätöpellit, lämmittimet ja releet. Toimilaitteita ohjataan myös standardeilla jännite- ja virtaviesteillä sekä 24 V binäärisillä tai PWM-signaalilla.

Kuva 6. Lämpötoimilaite (Produal)

Kuvassa 6 on tyypillinen rakennusautomaatiossa käytettävä venttiilimoottori. Näitä
moottoreita on saatavana sekä pulssiohjattuna (PWM) tai 0…10 V standardiviestillä ohjattavana. [7]
1.4.3

Tiedonsiirtoliitäntä

Tiedonsiirtoliitännän avulla automaatioyksikkö saadaan liitettyä osaksi muuta laajempaa automaatiojärjestelmää. Monilla laitteilla tiedonsiirtoliitäntä on myös laitteen laajennusliitäntä. Tiedonsiirtoliitännän fyysisenä kerroksena on tyypillisesti RS232-,
RS485-, CAN- tai Ethernet-liitäntä, minkä päällä on jokin automaatiotekniikassa vakiintunut tiedonsiirtoprotokolla, kuten Modbus-, Profibus-, BACnet-, LON- tai CANopen.

1.5 Ohjelmoitava logiikka
Ohjelmoitava logiikka (Programmable Logic Controller, PLC) on itsenäinen sulautettu
järjestelmä, joka ohjaa ja säätää yksikertaisten automaatioprosessien toimintaa logiikalle ladatun sovellusohjelman mukaisesti. Alun perin niiden tulot ja lähdöt olivat digitaalisia ja niillä korvattiin toimintoja, jotka ennen toteutettiin erityyppisillä relekytkennöillä. Nykyisin yksinkertaisten ohjelmoitavien logiikkojen tekniikka ja laskentakapasi-
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teetti on kehittynyt niin, että niillä voidaan suoraan mitata, säätää ja ohjata myös analogisia signaaleja. [6] [8] [9]
Ohjelmoitavilla logiikoilla toteutetaan nykyisin suurin osa teollisuuden automaatiosta.
Niillä voidaan myös toteuttaa hajautettu automaatio, joka voidaan yhdistää kenttäväylillä toisiinsa sekä ylempiin valvonta- ja raportointijärjestelmiin. [10]
Ohjelmoitava logiikka tarvitsee toimiakseen sovellusohjelman. Ohjelma laaditaan tietokoneella, josta se siirretään ohjelmointikaapelilla logiikkaan suoritettavaksi ja tallennetaan sen haihtumattomaan muistiin. Ohjelmointiin käytetään tavallisesti IEC 61131-3
standardissa ”Programmable controllers - Part 3: Programming languages” määriteltyjä
ohjelmointikieliä:
•
•
•
•
•

Käskylista (Instruction List, IL)
Rakenteellinen teksti (Structured Text, ST)
Tikapuukaavio (Ladder Diagram, LD)
Toimintalohkokaavio (Function Block Diagram, FBD)
Askelkaavio (Sequential Function Chart, SFC)

Pienet ohjelmoitavat logiikat ovat nykyisin hyvin edullisia, jos niiden tulot ja lähdöt ovat
digitaalisia. Analogisten tulojen ja lähtöjen määrä kasvattaa logiikkojen hintaa merkittävästi.

1.6 Valmiita vapaasti ohjelmoitavia automaatioyksiköitä
Markkinoilta löytyy muutamia suunniteltavaa laitetta vastaavia yksiköitä, joita kutsutaan
suomen kielellä vapaasti ohjelmoitaviksi automaatioyksiköiksi. Näistä esimerkkinä esitellään seuraavassa Siemensin ja Oumanin yksiköt. Siemens kutsuu laitettaan englannin kielellä ”Automation stations, compact model” ja Ouman ”Freely programmable automation system”.
1.6.1

Siemensin vapaasti ohjelmoitava automaatioyksikkö

Kuvassa 7 esitetään Siemensin PXC kompakti, vapaasti ohjelmoitava automaatioyksikkö LVI- ja rakennusautomaatiojärjestelmiä varten. Laitteesta on kolme versiota,
joiden IO-liitäntöjen määrä on 12, 22 tai 36 fyysistä tuloa/lähtöä automaatioyksikköä
kohti. Laite voi toimia itsenäisesti ja se on laajennettavissa BACnet/IP tai BACnet/LonTalk tiedonsiirtoliitännän avulla tai liitettävissä osaksi skaalattavaa PX-rakennusautomaatio järjestelmää. [11]
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Kuva 7. Kompakti vapaasti ohjelmoitava automaatioyksikkö PXC36-ED (Siemens)

Laitteen ohjelmointi tapahtuu D-MAP-ohjelmointikielellä, joka noudattaa läheisesti
CEN-standardia 1131. Säätö- ja ohjaustoimintojen lisäksi niihin on integroitu myös
helppokäyttöisiä valvomotoimintoja, aikaohjelmia, trendi- ja kaukokäyttötoimintoja. [11]
1.6.2

Ouman Ouflex

Toisena esimerkkinä on kotimaisen Oumanin valmistama Ouflex (kuva 8). Se on myös
Din-kiskoon asennettava vapaasti ohjelmoitava valvonta-, ohjaus- ja säätölaite. Laitteessa on 34 IO-liitäntää sekä monipuoliset tiedonsiirto- ja väyläliitännät. Laitteen näyttömoduuli on irrotettavissa ja siirrettävissä. Laitteen IO-liitäntöjen määrä on laajennettavissa ulkoisilla lisämoduuleilla väyläliitäntöjen kautta. Laitteen ohjelmointi tapahtuu
uuteen ajattelutapaan perustuvalla Ouflex Tool -ohjelmointityökalulla. [12]

Kuva 8. Ouman Ouflex
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Laitteella on 12 yleiskäyttöistä tuloa, joilla voidaan mitata lämpötiloja NTC10-, NI1000tai PT1000-elementeillä. Tuloilla voidaan myös mitata 0…10 V jänniteviestiä. Analogisten tulojen lisäksi laitteessa on neljä laskurituloa ja kaksi digitaalista pulssilaskentatuloa.
Analogia 0…10 V jännitelähtöjä on neljä kappaletta. Relelähtöjä on kaksi vaihtokoskettimilla ja neljä sulkeutuvilla koskettimilla.
Laitteessa on RS485-väylä Modbus-RTU-protokollalla ja Ethernet-liitäntä varustettuna
Modbus-TCP-protokollalla sekä USB-liitäntä. Laitteeseen voidaan liittää erilaisia laajennusyksiköitä I/O-laajennusliitännän kautta. [12]

1.6.3

Siemensin ja Oumanin riittämättömyys

Vapaasti ohjelmoitavuus ei kummankaan edellä esitetyn laitteen tapauksessa kuitenkaan tarkoita sitä, että laitetta voisi ohjelmoida esimerkiksi C/C++ -ohjelmointikielellä,
kuten työn tilaaja tässä tapauksessa haluaisi. Kummassakaan laitteessa ei myös ole
asiakkaan järjestelmään tarvittavaa CAN-tiedonsiirtoväylää.
Kumpikaan laite ei muutenkaan sovellu ominaisuuksien puolesta asiakkaan tarpeisiin
riittävän kustannustehokkaasti. Asiakkaalla on esittää useita tilanteita, joissa edellä esiteltyjä yksiköitä pitäisi heti laajentaa lisäyksiköillä ja silti järjestelmästä jää käyttämättä
monia tuloja, koska niiden toimintaa ei pysty vaihtamaan jonkin muun tyyppiseksi.
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2 LAITE- JA JÄRJESTELMÄSUUNNITTELU
Järjestelmä (System) on yleisnimitys toiminnalliselle kokoelmalle, joka ottaa vastaan
signaaleja tuloista (inputs), käsittelee signaaleja ja muodostaa niistä uusia signaaleja
järjestelmän lähtöihin (outputs). Tyypillisesti järjestelmällä tarkoitetaan useamman laitteen muodostamaa kokonaisuutta, mutta myös yksittäistä laitetta (device) voidaan
myös nimittää järjestelmäksi. [13] [14]
Järjestelmäsuunnittelu voidaan aloittaa järjestelmän kokonaisuudesta, josta edetään
yksityiskohtiin. Tätä kutsutaan top-down -menetelmäksi (jäsentävä menetelmä). Prosessi aloitetaan ongelmasta ja lopputuloksena on ratkaisu eli valmis järjestelmä. Vastaavasti, jos suunnittelu aloitetaan yksityiskohdista ja edetään lopulta kokonaisuuteen,
kyseessä on bottom-up -menetelmä (kokoava menetelmä). Useimmiten suunnittelu
voidaan tehdä myös näiden kahden menetelmän yhdistelmänä. [14] Suurissa järjestelmissä on järkevää jakaa järjestelmä pienempiin kokonaisuuksiin (system partioning).
[13]
Kuvassa 9 esitetään Introduction to ARM Cortex-M Microcontrollers -oppikirjan näkemys sulautetun järjestelmän ohjelmiston ja laitteiston suunnittelukierroksesta. Monimutkaisilla järjestelmillä suunnittelukierroksia on useita eli suunnittelun rakenteesta
muodostuu syklinen. Yksinkertaisissa järjestelmissä saatetaan selvitä jopa yhdellä
suunnittelukierroksella. [14]

Kuva 9. Tuotteen suunnittelukierros. [14]
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Kuva 9 esittää top-down -menetelmän suunnittelukierrosta alkaen järjestelmän määrittelystä ja päättyen järjestelmän käyttöönottoon. Suunnittelukierros aloitetaan vasemmasta yläreunasta ongelman analyysivaiheella, jossa etsitään järjestelmän vaatimukset
ja rajoitukset. Järjestelmän vaatimusmäärittelyt (requirements definition) on aluksi kirjoitettu hyvin yleisellä tasolla ja ne tarkennetaan yksityiskohtaisemmiksi yksiselitteisiksi
toiminnallisiksi ja teknisiksi määrittelyiksi. [14]
Toiminnallisissa vaatimuksissa kuvataan mm. tarkalleen, miten järjestelmän pitää toimia ja reagoida tulojen muutoksiin. Tässä kohdin pitää myös kuvata järjestelmän eitoiminnalliset vaatimukset ja viranomaisvaatimukset (EMI/EMC).
Teknisissä määrittelyissä kuvataan osakokonaisuuksien liittyminen toisiinsa ja testattavuus sekä järjestelmän kommunikointi ulkomaailman kanssa. Järjestelmän rajoituksiin
kuuluu mm. järjestelmän fyysiset mitat, tehon kulutus, toimintalämpötila, odotettu suorituskyky, turvallisuus, yhteensopivuus ja liitännät muiden järjestelmien kanssa, testauslaitteet ja -menetelmät. Yksinkertaistettuna vaatimusmäärittely kuvaa, miten järjestelmän pitää toimia, mutta ei vielä sitä, miten se toteutetaan. [13] [14] [15] [16]
Korkean tason suunnittelussa (High Level Design) -kohdassa laitteistosta ja ohjelmistosta muodostetaan käsitteellinen malli ja se jaetaan pienempiin osakokonaisuuksiin.
Tässä kohdin punnitaan myös, onko järjestelmä järkevä, taloudellisesti kannattava, arvioidaan järjestelmän oletettu tehokkuus ja laaditaan alustava kustannusarvio sekä aikataulutus. Tämän vaiheen tuotoksena laaditaan järjestelmästä tietovuoverkot (Data
Flow Graph). Kuvassa 10 esitetään lämpötilan mittauksesta tietovuokaavio. Suorakulmiot ovat laitteistolohkoja ja ellipsit ovat ohjelmalohkoja. [14]

Kuva 10. Tietovuoverkko lämpötilan mittauksesta
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Suunnitteluvaiheessa (Engineering design) tehdään elektroniikka-, ohjelmisto ja mekaniikkasuunnittelu. Ohjelmistosuunnittelussa työ aloitetaan tietorakenteista ja kutsukaavioista. Elektroniikkasuunnittelu käsittää piirikaavioiden ja piirilevyn suunnittelun. Mekaniikkasuunnittelussa koteloinnin lisäksi kuvataan laitteen liittimet ja osakokonaisuuksien liittyminen toisiinsa.
Toteutusvaiheessa (Implementation) yleensä ensimmäisillä kierroksilla tehdään laitteesta prototyyppejä. Suunnittelukierrosten edetessä laitteistosta tulee lopullinen tuote.
Ohjelmistosuunnittelu saadaan sitä aikaisemmin käyntiin, mitä aikaisemmin laitteistosta
saadaan prototyyppi tuotekehitykseen.
Testausvaiheessa (Testing) selvitetään normaalin laitteiston ja ohjelmiston toiminnan
lisäksi myös järjestelmän suorituskyky. Tähän kuuluu mm. ohjelmiston muistikapasiteetin tarve ja suoritusajat sekä reagointiajat erilaisiin asynkronisiin tapahtumiin. Testauksessa tarkastetaan esimerkiksi kuinka paljon mitattu lämpötila eroaa laskennallisesta arvosta.
Suunnittelukierroksen lopuksi toteutettua järjestelmää verrataan kierroksen aluksi laadittuun vaatimusmäärittelyyn. Mikäli vaatimukset eivät toteudu, jatketaan prosessia uudella suunnittelukierroksella. Uusi suunnittelukierros ei aina välttämättä edellytä, että
vaatimusmäärittely ei ole toteutunut. Kenttätestauksessa saattaa ilmetä myöhemmin
sellaisia ongelmia, joita ei osattu odottaa alkuperäisessä vaatimusmäärittelyssä. Järjestelmä voi olla sellainen, että se on pitänyt saada mahdollisimman nopeasti markkinoille ja uuden suunnittelukierroksen avulla etsitään edullisempaa ratkaisua toteutetulle
järjestelmälle.
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3 TUOTEKEHITYSPROSESSI
Seuraavassa esitetään Tietomyrsky Oy:n ja yhteistyökumppanin Electriel Oy:n yhteistyönä luoma elektroniikan tuotekehitysprojektin kulku. Prosessi poikkeaa hieman seuraavasta esitetystä, jos kysymyksessä on yrityksen oma tuote. Koska tämän työn lähtökohtana on asiakkaan tarpeesta syntynyt suunnittelutyö, esitetään prosessi myös tästä lähtökohdasta kuvattuna. Seuraavassa ei ole mm. kuvattu immateriaalioikeuksien:
tekijänoikeuksien,

patenttioikeuksien,

tavaramerkkioikeuksien,

hyödyllisyysmerkki-

oikeuksien tai mallioikeuksien käsittelyprosessia. [17]

3.1 Idean syntyminen
Seuraavassa kuvassa 11 esitetään idean, uuden tuotteen tai innovaation syntyminen.

Kuva 11. Idean synty, uusi tuote ja innovaatio

Tyypillisessä asiakkaalta tulevassa toimeksiannossa idean syntyminen tapahtuu asiakkaan toimesta. Joissakin tapauksissa asiakas saattaa ottaa yhteyttä suunnittelijaan hyvin varhaisessa vaiheessa, jolloin suunnittelija voi myös olla mukana tuotteen ideointivaiheessa. Yrityksen omat tuotteet syntyvät oman sisäisen tai yhteistyökumppanien
kanssa käydyissä ideoinneissa. Joskus idea voi syntyä kilpailijoiden tuotteiden innoittamina tai jopa jonkin komponenttivalmistajan uuden komponentin tuote-esittelystä syntyneestä sovellusideasta.
Aluksi idealle on tehtävä hyvin kriittinen järkevyyden ja kannattavuuden arviointi. Myös
niissä tapauksissa, joissa idea tulee suunnittelun tilaavalta yritykseltä. Tyypillisiä asiakkaalle esitettäviä kysymyksiä sulautettua järjestelmää vaativassa suunnittelussa ovat:
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•

Voiko idean toteuttaa ohjelmoitavalla logiikalla?

•

Voiko tuotteessa käyttää jotakin valmista osakokonaisuutta?

•

Voiko tuotteen keskusyksikkönä käyttää jotakin valmista mikro-ohjainkorttia?

Jos idealle on tarve ja sen suunnittelu ja tuotantokustannukset on osoitettu kannattaviksi, voidaan ideaa kehittää eteenpäin. Suunnittelu ja tuotantokustannusten arviointi
on usein hyvin vaikea tehtävä, joka vaatii paljon kokemusta alalta. Usein ideasta ollaan
aluksi niin innostuneita, että esimerkiksi kulut arvioidaan liian optimistisesti.
Kokemus on osoittanut, että tyypillinen huono lähtökohta tuotteelle on, että pyritään tekemään samanlainen, markkinoilla oleva tuote, mutta halvemmin tuotantokustannuksin. On paljon kannattavampaa keksiä uusi innovaatio, kuin kopioida olemassa olevia
tuotteita.
Usein ideasta saatetaan kehittää useita rinnakkaisia versioita. Ensin pyritään toteuttamaan yksinkertaisempi perusmalli ja samalla ideoidaan tai suunnitellaan jo tuotteen
laajempaa versiota.

3.2 Vaatimusmäärittelyt
Vaatimusmäärittelyt on dokumentti, joka tehdään siinä vaiheessa, kun idean kriittisen
arvioinnin tuloksena on päädytty vastaanottamaan asiakkaan tarjoaman suunnittelutyö.
Siinä tyypillisesti kuvataan järjestelmän yksityiskohtaista toimintaa ja teknisiä ominaisuuksia, toimitaympäristöä, olosuhdevaatimuksia ja mitä standardeja laite noudattaa.
Vaatimusmäärittelyjen perusteella suoritetaan myös laitteen testaaminen ja verrataan,
onko toteutus määrittelyn mukainen. Sulautetun järjestelmän vaatimusmäärittelyt on
syytä jakaa kolmeen osaan: laitteisto-, ohjelmisto ja mekaniikkamäärittelyyn (kuva 12).
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VAATIMUSMÄÄRITTELYT

Toiminnalliset määrittelyt ja
tekninen määrittely

Laitteistomäärittely

Ohjelmistomäärittely

Mekaniikkamäärittely

Määrittelykatselmus

SUUNNITTELU

Kuva 12. Vaatimusmäärittelyt

Vaatimusmäärittelyjen kirjaamisen jälkeen pidetään katselmus, jossa varmistetaan, että
kaikki projektin osapuolet ovat ymmärtäneet määrittelyt ja tietää oman vastuualueensa.
Vaatimusmäärittelyiden tekeminen liittyy myös läheisesti yritysten laatujärjestelmiin, sillä kenen tahansa, joka ei ole aiemmin perehtynyt kyseiseen tuotteeseen, tulee pystyä
selkeiden vaatimusmäärittelyiden perusteella seuraamaan, mitä ne ovat ja miten ne on
testattu. Jäljitettävyyden takia tuotteen vaatimusten dokumentointi on tärkeää.
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3.3 Suunnittelu
Suunnitteluvaihe (Engineering design) jakautuu kolmeen erilliseen vaiheeseen: elektroniikka-, ohjelmisto- ja mekaniikkasuunnitteluun, joita tehdään samanaikaisesti rinnakkain (kuva 13). Tämä työ kohdistuu pelkästään elektroniikkasuunnitteluun. Suunniteltavaa laitetta ei koteloida erityisemmin. Se tulee kiinnittymään asennuskiskoon asennettavaan kaupallisesti saatavaan 72 mm modulaariseen kiinnitysalustaan (kuva 20). Laitteen ohjelmistokehyksestä vastaa työn tilaaja.

Kuva 13. Suunnitteluvaihe

Kuvassa 14. esitetään tarkempi kuva elektroniikkasuunnitteluvaiheesta. Suunnitteluvaiheen alussa tehdään kilpailijoiden tuoteanalyysi (reverse engineering). Tämä ei tarkoita sitä, että kilpailijoiden tuotteista tehdään samanlaista kopiota. Suunniteltava tuote
voi olla aivan uudenlainen, eikä vastaavaa tuotetta ole markkinoilla. Tässä kohdin tutkitaan laitteita, jotka saattavat sisältää joitakin vastaavia osakokonaisuuksia kuin suunniteltava tuote. Esimerkiksi voidaan tutkia samansuuruiseen jännitesyöttöön kytkettäviä, mutta muuten ihan erityyppisiä laitteita. Näistä voidaan selvittää esimerkiksi, miten
muut valmistajat ovat toteuttaneet ylijännitteen suojauksen tai käyttöjännitteen vakavoinnin.
Varsinainen elektroniikkasuunnittelu alkaa piirikaavion piirtämisestä. Hyvässä piirikaavion suunnitteluohjelmassa voidaan kytkentä piirtää hierarkkisesti. Kytkentä piirretään
ensin lohkokaaviosymboleina. Lohkokaaviosymbolin sisältämä kytkentä piirretään
omalle sivulle piirikaaviotiedostoon. Jos kytkentä sisältää useita samanlaisia lohkoja,
ne voidaan kopioida suoraan lohkokaaviokuvassa. Jokaista lohkoa ei tarvitse piirtää
erikseen uudelleen.
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Piirikaavion suunnitteluvaiheeseen liittyy myös komponenttien valinta. Nykyisin komponentit ja niihin liittyvät datatiedot on helppo hakea internetistä komponenttivalmistajien tai komponenttitoimittajien www-sivujen kautta. Hyvä suunnitteluohjelma tukee
komponenttitietojen linkittämisen suunnitteluohjelman tiedostoihin. Komponenttien datatiedot kannattaa kopioida paikallisiksi tiedostoiksi, koska niiden säilymistä alkuperäisessä sijainnissa ei voi taata.
Mitkään suunnitteluohjelmistot eivät voi sisältää kaikkien mahdollisten komponenttien
piirikaaviosymboleja tai komponenttien fyysisiä pakkauksia eli koteloita. Siksi komponentteja joudutaan käytännössä aina luomaan lisää suunnitteluohjelman kirjastoihin,
vaikka sen komponenttikirjastot olisivat kuinka laajoja hyvänsä. Symbolin ja kotelon lisäksi kirjastoon tallennetaan yleensä useita komponentin ominaisuuksia, kuten komponentin arvo, jännitteen, virran tai tehon kesto, varastokoodi, valmistaja, usean komponenttitoimittajan tilauskoodit sekä hinta.

Kuva 14. Elektroniikkasuunnittelu
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Piirikaavion suunnittelun yhteydessä suoritetaan komponenttien mitoitusta ja kytkennän
simulointia. Simulointi tapahtuu yleensä suunnitteluohjelmistoon kuuluvalla tai kokonaan erillisellä simulointiohjelmalla. Simulaatio-ohjelma ei välttämättä kuulu piirikaavioja piirilevysuunnitteluohjelmiston edullisimpiin kokoonpanoihin.
Piirikaavion valmistuttua suoritetaan piirikaavion katselmointi. Katselmointiin on syytä
osallistua myös muita suunnittelijan edustamia asiantuntijoita, mikäli suunnitelman tilaaja ei itse ole elektroniikka-alan asiantuntija.
Seuraavassa vaiheessa siirrytään piirilevyn suunnitteluun. Ennen kuin piirilevyä voidaan suunnitella, pitää mekaaninen suunnittelu olla siinä vaiheessa, että tiedetään piirilevyn tarkat mitat ja sen kiinnittyminen koteloon. Piirilevysuunnittelu aloitetaan tuomalla
piirikaavio-ohjelman tuottamat tiedostot piirilevysuunnitteluohjelmaan. Nämä tiedostot
sisältävät tiedot komponenteista ja niiden välisistä kytkennöistä sekä monia muita
suunnittelusääntöihin liittyvä tietoja.
Piirilevyn suunnittelu aloitetaan sijoittamalla ensin kaikki sellaiset komponentit paikoilleen, joiden sijainnilla on ehdottomasti merkitystä. Tyypillisesti tällaisia komponentteja
ovat kaikki liittimet, kiinnitysreiät sekä käyttöliittymään liittyvät komponentit, kuten näytöt ja painikkeet. [18]
Komponenttien sijoittelun jälkeen tehdään komponenttien välisten kytkentöjen johdotus
eli reititys. Tärkein edellytys reitityksen onnistumiselle on hyvä komponenttien sijoittelu.
Piirilevyn kerrosmäärä selviää viimeistään tässä vaiheessa, mikäli sitä ei ole pystytty
ennakoimaan aikaisemmin. Kerrosmäärää ei nykyisin valita pelkästään johtimien tilan
tarpeen perusteella, vaan signaalien nopeudet saattavat edellyttää monikerroksista piirilevyä häiriöiden minimoimiseksi, koska monikerrospiirilevy on sähköisiltä ominaisuuksiltaan kaksikerrospiirilevyä parempi. [18]
Kun piirilevysuunnittelu on valmis, saadaan piirilevysuunnitteluohjelmasta tuotettua piirilevyn valmistukseen tarvittavat tiedostot. Nämä tiedostot ovat kahdessa eri formaatissa. Piirilevyn eri kerrosten kuvaukset ovat Gerber 274-X -formaatissa. Piirilevylle tulevien reikien koot ja koordinaatit ovat Excellon-formaatissa. Usein näitä tiedostoja kutsutaan ammattikielessä yksinkertaisesti Gerber- ja Excellon-tiedostoiksi. Nämä tiedostot toimitetaan piirilevyn valmistajalle.
Piirilevysuunnittelun lopussa, ennen piirilevyjen tilaamista tehtaalta, on tiedettävä minkä yrityksen tuotannossa piirilevyt tullaan kokoamaan. Piirilevyt pitää paneloida siten,
että se sopii piirilevyn kokoojan juotospastan painantalaitteeseen sekä ladonta-
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koneeseen. Paneloinnilla tarkoitetaan kehystettyä usean piirilevyn muodostamaa suurempaa aihiota. Paneelissa olevien yksittäisten piirilevyjen reunat ovat jyrsitty siten, että ne voidaan helposti irrottaa juotosvaiheen lopuksi paneelista. Paneelit helpottavat
piirilevyjen käsittelyä ja nopeuttavat piirilevyjen kokoonpanoa (kuva 15).

Kuva 15. Piirilevypaneeli

Piirilevyn juotospastan painantaan tarvittavan stensiilin (stencil) valmistustiedostot tuotetaan myös piirilevysuunnitteluohjelmasta Gerber-formaatissa. Stensiili on ohut noin
0,1…0,25 mm paksu teräksinen kalvo, johon on syövyttämällä tai laserleikkauksella
tehty aukkoja piirilevyn pintaliitoskomponenttien juotostäplien kohdille. Stensiili asetetaan juotospastan painantalaitteessa tarkasti piirilevyjen päälle niin, että stensiilissä
olevat aukot ovat samoilla kohdin kuin paneelissa olevien piirilevyjen pintaliitososien
juotostäplät. Juotospastaa levitetään tasaisesti lastalla edestakaisin stensiilin päällä.
Juotospasta pääsee stensiilissä olevien aukkojen läpi piirilevyllä oleville juotostäplille,
muodostaen tarkan ohuen juotospastakerroksen täplien kohdille. Piirilevystensiili pitää
olla paneloitu samoin kuin piirilevyt.
Suunnitteluvaiheen lopuksi tiedetään, mitä osia tarvitaan, mistä osat hankitaan, mitä
osat maksaa, miten järjestelmä testataan ja missä sekä miten valmis järjestelmä toimii
ja missä on ajan tasalla oleva dokumentaatio. [15]

29

3.4 Toteutus
Harvoin suunnittelussa päästään yhdellä suunnittelukierroksella. Usein suunniteltavasta laitteesta on syytä aluksi tehdä prototyyppi. Prototyypin voi tehdä heti koko laitteesta tai tehdä useita erillisiä prototyyppejä laitteen osakokonaisuuksista. Erityisesti
sulautetuissa järjestelmissä prototyypin avulla voidaan ohjelman kehitys aloittaa ajoissa
ennen lopullisen laitteen valmistumista.
Mikäli käytössä on piirilevyjen jyrsintään tarkoitettu laite, saadaan prototyypit valmistettua hyvin nopeasti (kuva 16). Jos piirilevyt tilataan piirilevyvalmistajalta, saattaa piirilevyn valmistukseen kulua useita päiviä tai jopa yli viikko. Tehtaassa valmistettujen piirilevyjen hintaan vaikuttaa hyvin ratkaisevasti, kuinka nopeasti ne halutaan valmistettavaksi. Piirilevytehtaan valmistaman piirilevyn minimivalmistusaika on tyypillisesti kahdesta kolmeen päivään, joka johtuu kerrosten vaatimista kuivamisajoista. Jos piirilevylle ei tule painatusta ja/tai juotosestopinnoitetta, lyhenee valmistusaika yhdestä kahteen
päivään. Tämä lisäksi tulee vielä levyjen toimitusaika.

Kuva 16. Piirilevyjyrsin (lpkf.com)

Piirilevyjyrsimellä voi tehdä myös kaksikerroksia piirilevyä ja kerrosten välille on myös
mahdollista tehdä läpikuparointi, joka muodostaa galvaanisen yhteyden reiän välityksellä levyn eripuolilla kulkevien johteiden välille.
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Edullisimmillakin piirilevyjyrsimillä päästään 0,2 mm viivaleveyksiin ja eristeväleihin.
Jyrsityille levyille on mahdollista tehdä myös juotosestopinnoite. Juotosestopinnoite pidentää piirilevyn valmistusaikaa ratkaisevasti, eikä se aina ole välttämätöntä prototyyppien tapauksissa.
Protopiirilevyt on mahdollista koota tavallisella juottimella, vaikka ne kalustettaisiinkin
pintaliitososilla. Jos piirilevylle tulee sellaisia komponentteja, joiden juotoskohdat jää
komponentin alle piiloon, ei niitä voi juottaa tavallisella juottimella. Huomattavasti helpompaa on annostella juotospasta piirilevyn juotostäpliin juotospastan annostelulaitteella (kuva 17) ja juottaa levyt reflow-uunissa (kuva 19).

Kuva 17. Juotospastan annostelulaite (http://www.adhesive-dispensing.co.uk/)

Juotospastan annostelu on hidasta ja työlästä, jos piirilevyllä on paljon ja erikokoisia
juotostäpliä. Annostelu vaatii runsaasti kokemusta, jotta juotospastapisaroista saadaan
sopivan kokoisia. Huomattavasti nopeampaa ja tarkempaa on juotospastan levitys
stensiiliprintterin ja stensiilin avulla (kuva 18).
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Kuva 18. Stensiiliprintteri (lpkf.com)

Juotospastan painantaan tarvittavan stensiilin voi myös jyrsiä edellä esitetyn piirilevyjyrsimen avulla. Stensiili voidaan tehdä ohuesta alumiinilevystä tai muovikalvosta.
Kun komponenttien kiinnittämiseen käytetään juotospastaa, niiden juottaminen tapahtuu juotosuunissa. Massatuotannossa käytetään tavallisesti uuneja, joissa piirilevypaneelit kulkevat hihnalla useaan eri osaan jaetun uunin lävitse. Osat jakavat uunin
eripituisiin alueisiin, joissa jokaisessa on eri lämpötilat ja niissä on juotosprosessin eri
vaihe meneillään. Piirilevyt siis kulkevat hihnalla uunin päästä päähän käyden läpi
kaikki uunin juotosvaiheet.
Karkeasti uunin juotosvaiheet ovat: esilämmitys, reflow-juotos ja jäähdytys. Esilämmityksen alussa juotospastasta haihdutetaan liuottimet ja poltetaan suurin osa epäpuhtauksista. Seuraavaksi suoritetaan levyn esilämmitys noin 100…150 °C lämpötilaan.
Esilämmitys ei saa tapahtua liian nopeasti, ettei komponenttiin synny lämpöshokkia, joka saattaa vaurioittaa komponenttia. Tässä vaiheessa varmistetaan, että juotospasta
kuivaa täysin ennen seuraavaa varsinaista juotosvaihetta. Reflow-juotosvaiheessa
lämpötila nostetaan nopeasti, jolloin juotospasta kostuttaa komponentin liitoskohdan ja
piirilevyn juotostäplien pinnat. Tässä vaiheessa pastan lämpötila saavuttaa noin 20 °C
sen sulamislämpötilaa korkeamman lämpötilan kunnollisen kostumisen varmistamiseksi. Aikaa, jonka juotosliitos on nestemäisen lämpötilan yläpuolella, kutsutaan kostumisajaksi. Tämä kestää tyypillisesti noin 30…60 s. Viimeisenä vaiheena juotosprosessissa on jäähdytysvaihe. Jäähdyttäminen, kuten esilämmityskin, pitää tapahtua hitaasti. Juotosaine on mekaanisti heikko yli 150 asteen lämpötilassa, jolloin se on vielä
arka nopeille lämpötilan muutoksille tai liikkeille. [19]
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Kuvassa 19 esitetään yksinkertaisempi piensarjojen ja protojen juottamiseen tarkoitettu
reflow-uuni. Kuvan uunissa ei ole kuljetinhihnaa, kuten edellä kuvatussa uunissa. Uunissa on luukku, johon on kiinnitetty taso juotettavaa piirilevyä varten. Kun uunin luukku
liu’utetaan kiinni, tasolle asetettu piirilevy liukuu samalla uunin sisälle.
Juotosprosessi alkaa, kun piirilevy laitetaan uunin liukuvan luukun tasolle ja uunin luukku suljetaan työntämällä se sisäänpäin. Aluksi uuni lämpenee hitaasti esilämmitysvaiheen. Seuraavaksi uuni nostaa nopeasti uunin lämpötilaa infrapunalamppujen avulla
juotoslämpötilaan. Juotosvaiheen jälkeen uunin luukku avataan hitaasti. Piirilevyn annetaan vielä lopuksi jäähtyä alle 150 °C uunin luukun tasolla. Uunin luukun ollessa auki
uunista vapautuva lämmin ilma hidastaa piirilevyn jäähtymistä.

Kuva 19. Reflow-uuni (lpkf.com)

Pintaliitososien juottamisen jälkeen juotosuunissa, tehdään läpivietävien komponenttien juottaminen protovaiheessa käsin juottamalla ja tuotannossa aaltojuotoksessa.
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4 TYÖN TOTEUTUS
Työn tilaaja oli jo tehnyt ennen työn vastaanottamista suunnitelmia heidän seuraavan
sukupolven automaatiojärjestelmän toteuttamiseksi. Heillä oli jo eräitä keskeneräisiä
ratkaisuja työn alla, kun asiakas pyysi suunnitteluapua osakokonaisuuksien suunnittelussa ja niiden prototyyppien valmistamisessa Tietomyrskyltä. Muutamien osakokonaisuuksien ja järjestelmään liittyvien liitäntäkorttien toteuttamisen jälkeen työn tilaaja tarjosi järjestelmän keskeisimmän osan, vapaasti ohjelmoitavan automaatioyksikön suunnittelua Tietomyrskylle. Tilaajan kanssa sovittiin, että työ tullaan tekemään työn suorittajan opinnäytetyönä.
Käytännössä työn tilaaja oli aloittanut suunnittelun top-down menetelmällä ja työ suorittajan osuus alkoi bottom-up -mentelmällä. Tässä käydään läpi projektin toteutus näiden kahden menetelmän yhdistelmänä.

4.1 Vaatimusmäärittelyt
Työn tilaaja oli jo laatinut ennen työn vastaanottamista työlle asetetut vaatimusmäärittelyt. Tilaajalla on ennestään käytössä vastaavanlainen yksinkertaisempi automaatioyksikkö, joka on suunniteltu useita vuosia aikaisemmin. Aikaisemmasta yksiköstä puuttuu mm. CAN-väylä ja sen liittäminen useamman kortin sekä käyttöliittymänä käytettävän ohjelmoitavan logiikan muodostamaksi järjestelmäksi ei ollut tarkoituksenmukaista. Lisäksi kortti on vanhaa 8-bittistä tekniikkaa, jonka muisti- ja suoritustehokapasiteetti on hyvin rajallinen. Nykyisin tarvittavalle järjestelmälle olisi ollut vaihtoehtona
usean ohjelmoitavan logiikan muodostama järjestelmä. Tämä tulisi kuitenkin aivan liian
kalliiksi verrattuna muiden tarjoamiin järjestelmiin. Tarvitaan kustannustehokas ratkaisu
yrityksen tarjoamien automaatioratkaisujen toteuttamiseksi. Aikaisempi yksikkö ja sen
puutteet ovat olleet lähtökohtana nykyiselle vaatimusmäärittelylle. Seuraavassa käydään suunniteltavan järjestelmän vaatimusmäärittelyt läpi tiivistetysti.

4.2 Toiminnalliset vaatimukset
Vapaasti ohjelmoitava automaatioyksikkö suunnitellaan ja toteutetaan, koska vastaavan järjestelmän toteuttaminen ohjelmoitavilla logiikoilla ei ole kustannustehokasta.
Vaikka ohjelmoitavat logiikat ovat nykyisin hyvin monipuolisia, ei niiden ohjelmankehitystyökaluilla pystytä saavuttamaan kaikkia haluttuja ominaisuuksia. Ensisijaisesti pyritään saavuttamaan kustannustehokas, teknisesti riittävä ratkaisu.
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Suunnitteluprosessissa pyritään tuottamaan mahdollisimman nopeasti työn keskeisimmästä osasta eli vapaasti ohjelmoitavasta automaatioyksiköstä ns. tuotekehitysmalli.
Tämän tuotekehitysmallin ei tarvitse täyttää lopulliselle kortille asetettuja mittoja, eikä
ihan kaikkia lopullisia ominaisuuksia. Tämän tuotekehityskortin avulla päästään aloittamaan ohjelmiston kehitys mahdollisimman nopeasti. Sillä voidaan myös testata kortin
eri yksiköiden toimintaa käytännössä.
Automaatioyksikön tehtävänä mitata on erilaisilta antureilta tai mittalähettimiltä tulevia
signaaleja. Signaalit voivat olla digitaalisia jännitteitä tai analogisia jännitteitä, virtoja
sekä resistansseja. Näiden mittaustulosten ja laitteelle asetettujen asetusarvojen perusteella yksikön pitää säätää ja ohjata sen digitaalisia (jännite) lähtöjä ja analogisia
jännite- sekä virtalähtöjä.
Yksikkö tulee liittymään tilaajan käytössä oleviin ohjelmoitaviin logiikoihin CAN-väylän
välityksellä. Joissakin tapauksissa tiedonsiirto voi tapahtua myös vanhempien tiedonsiirtoväylien, kuten RS232 tai RS485 välityksellä. Yksikkö pitää tarvittaessa saada liitettyä myös yrityksen käytössä oleviin etävalvomoihin GSM/GPRS-yhteyden avulla.
Kaikki tiedonsiirtotavat eivät ole käytössä samanaikaisesti, joten kortilla pitää olla laajennusliitin johon voidaan valita RS232, RS485 tai GSM/GPRS -yhteys.
Järjestelmän reagointi ulkoisiin tapahtumiin (kuinka usein ja nopeasti), sisäisten tapahtumien raportointi sekä viiveet, kuuluvat yksikön ohjelmointiin liittyviin vaatimuksiin.
Koska yksikön ohjelmointi ei kuulu tämän työn toimeksiantoon, siksi kaikki sellaiset seikat, jotka eivät vaikuta laitteistosuunnitteluun, on rajattu tämän työn ulkopuolelle.
Laitteen pitää olla yhteensopiva yrityksen aikaisemmin kehittämien korttien kanssa.
Tämä koskee lähinnä aikaisemmin käytettyjen korttien liitäntäratkaisuja. Tällaisia kortteja ovat mm. tulokortti tai lähtöön liitettävä relekortti.
Automaatioyksikön lisäksi tullaan toteuttamaan siihen liitettävä lähtökortti, jonka avulla
voidaan ohjata vahamoottoreilla varustettuja lattialämmitysventtiileitä tai muita suurempaa ja/tai induktiivista kuormitusta vaativia tasajännitteellä toimivia laitteita.
Automaatioyksikön ja muiden oheiskorttien osalta dokumentointiin riittää suunnittelun
tuloksena tuotetut lyhyet toimintaselosteet, simulaatiotulokset, piirikaaviot, osaluettelot,
piirilevykuvat, piirilevyjen ja stensiilin tuotantodokumentit sekä komponenttien ladontaan tarvittavat tiedostot. Komponenttivalinnoista keskustellaan ja päätetään yhdessä
työn tilaajan kanssa.
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Työn suorittaja vastaa protovaiheiden piirilevyistä, osien hankinnasta, piirilevyjen kokoonpanosta sekä sähköisestä testaamisesta. Laitteen tilaaja, joka tekee itse laitteen
ohjelmiston, vastaa laitteen järjestelmätestaamisesta. Mikäli testeissä havaitaan ongelmia, työn suorittaja ja tilaaja neuvottelevat yhdessä mahdollisesta uudesta suunnittelukierroksesta.

4.3 Viranomaisvaatimukset
Elektroniikkasuunnittelua ohjaavat säännökset ja direktiivit, joiden tarkoituksena on
varmistaa laitteen turvallisuus ja sähkömagneettinen yhteensopivuus (electromagnetic
compatibility, EMC) muiden ympärillä olevien laitteiden kanssa. Yhteensopivuudella
tarkoitetaan, ettei laitteen aiheuttaman sähkömagneettisen häiriön taso ylitä tasoa, joka
häiritsee muiden laitteiden toimintaa ja laite toimii häiriytymättä muiden laitteiden tai itsensä aiheuttamassa sähkömagneettisessa kentässä [20].
Laitteen suunnittelussa pyritään huomioimaan parhaan mahdollisen tietämyksen mukaan, että laite olisi mahdollisimman sähkömagneettisesti yhteensopiva. Kaikki laitteen
tulot ja lähdöt sekä jännitteensyöttö suojataan ylijännitteiltä ja suodatetaan nopeilta
jännitepiikeiltä. Tilaaja tulee huolehtimaan laitteelle tehtävistä EMC-testeistä kenttätestausvaiheen jälkeen.
Tämän työn suunnittelussa noudatetaan sähkömagneettisen yhteensopivuuden kannalta seuraavien standardien vaatimuksia:
•

EN 61326-1 (2006) Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements – Part 1: General requirements

•

EN 61326-2-3 (2006) Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements –Part 2-3: Particular requirements – Test
configuration, operational conditions and performance criteria for transducers
with integrated or remote signal conditioning
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4.4 Tekniset määrittelyt
4.4.1

Käyttöympäristö

Suunniteltavan vapaasti ohjelmoitavan automaatioyksikön nimi tulee olemaan ADA-16.
Kortti tulee asennettavaksi kuvassa 20 esitettävään muoviseen asennuskoteloon.
Asennuskotelossa on kahdessa rivissä 35 mm DIN-asennuskiskot. ADA-16 -yksikön lisäksi koteloon tulee 24 VDC sähkölähde, järjestelmään liittyviä muita liitäntäkortteja ja
riviliittimiä. Käyttöympäristön lämpötila-alue on 0…55 °C.

Kuva 20. Järjestelmän kotelo

Asennuskiskoihin nähden pystysuunnassa kortti tulee asennettavaksi 72 mm korkeaan
muoviseen asennusalustaan (kuva 21). Koteloon asennettavien muiden yksiköiden
takia kortin leveys voi olla enintään seitsemän moduulin leveyttä (17,5 mm) eli
122,5 mm.

Kuva 21. DIN-kiskoon asennettava komponenttilevyn alusta
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Kuvassa 22 esitetään kortin tilaajan ehdottama liittimien sijoittelu ja piirilevyn mitat. Kuva on esitetty 90 astetta vastapäivään käännettynä siitä, miten se asennetaan kuvan 20 koteloon. Kuvan 22 kortin vasen reuna tulee käytännössä ylöspäin. Kortin liittimien järjestyksellä ei ole ehdotonta sijaintia. Liittimet pyritään kuitenkin sijoittamaan
samaan reunaan kuin ne ovat alkuperäisessä sijoittelukuvassa.

Kuva 22. Liittimien sijoittelu ja mitoitus

Kortin korkeus (72 mm) määräytyy kortin asennusalustan mukaan, mutta kortin pituus
voi olla lyhyempi, kuin määritelty maksimipituus 122,5 mm. Piirilevyn kerrosmäärä pyritään pitämään kahtena kerroksena, jotta piirilevyn valmistuskustannukset olisivat kohtuulliset. Piirilevyn pintaliitoskomponentit sijoitetaan ainoastaan samalle kerrokselle
kuin läpiladottavat osat, jotta levyn valmistuskustannukset pysyvät myös kohtuullisena.
Läpiladottavat komponentit sijoitetaan siten, että ne saadaan kaikki juotettua yhdellä
kertaa aaltojuotoksena. Komponenttilevyjen arvioitu tuotantomäärä ovat satoja kappaleita vuodessa.
4.4.2

Käyttöjännite

Kortti saa käyttöjännitteensä 24 V:n ulkoisesta DIN-kiskoon asennettavasta tasajännitelähteestä. Kortin pitää toimia käyttöjännitealueella 20…29 VDC. Käyttöjänniteliitäntä
suojataan äkillisiltä jännitepiikeiltä ja korttia syöttävä sähkölähde suojataan kortille tulevalla palautuvalla PTC-sulakkeella. Käyttöjännitteen tuloliittimien yhteyteen tarvitaan
vähintään kaksi käyttöjännitteen lähtöliitäntää, jotka eivät ole kortin palautuvan sulakkeen takana.
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4.4.3

Tuloliitännät

Yleiskäyttöisiä analogisia/digitaalisia tuloliitäntöjä on oltava kuusi kappaletta. Näihin tuloihin on mahdollista kytkeä mitattava jännite, virtaviesti tai resistanssi. Mittaustyypin
valinta tehdään kortille tulevilla siltauksilla. Siltausvaihtoehtojen määrä pyritään pitämään mahdollisimman yksinkertaisena. Jännitemittauksella mitataan 0…10 V jänniteviestiä sekä 24 V digitaalista binääritietoa. Resistanssimittauksella mitataan 10 k NTC-,
PT1000-, NI1000-lämpötila-anturia tai 10 k potentiometrin asentoa. Virtamittauksella
mitataan 0…20 mA standardin virtaviestiä. Virtaviestin kuormitusvastus pitää olla suojattu liian korkealta virralta. Tämä tapahtuu silloin, jos tulo on sillattu virtamittaukselle ja
tuloon kytketään vahingossa 24 V digitaalisignaali tai 10 V jänniteviesti. Tuloliitännöissä
on hyvä olla merkkiledit osoittamassa digitaalisen signaalin tilaa.
Tuloliitin ryhmässä on 12-liitäntänastaa, koska jokaisella tulolla on myös oma maaliitäntä. Jokainen näistä kaksinapaisista liittimistä on voitava irrottaa kortilta ilman työkaluja. Jokaisen tuloliitännän liittimen on oltava mahdollista kytkeä korttiin kiinni ja irti
jännitteellisenä (hot swap).
4.4.4

Lähtöliitännät

Yleiskäyttöisiä lähtöliitäntöjä on neljä kappaletta. Näistä lähdöistä saadaan standardi
jännite- tai virtaviesti erilaisten toimilaitteiden tai releiden ohjaamiseen. Lähtöihin voidaan valita myös 24 V digitaalinen signaali. PNP-tyyppisen lähdön pitää pystyä syöttämään sen perään kytkettävälle laitteelle vähintään 20 mA virta. Lähdön tyyppi: jännite-, virta- tai digitaalilähtö valitaan kortille tulevilla siltauksilla. Lähtöliitin on neljäosainen irrotettava liitin.
4.4.5

Kaksisuuntainen liitäntä

Kaksisuuntainen 6-bittinen liitäntä toimii 24 V digitaalisena tulona tai lähtönä. Liitännän
suunta valitaan siltauksella. Kaksisuuntaisen liitännän liittimenä on 8-napainen RJ45liitin. Tässä liitännässä on kuuden liitännän lisäksi +24 V jännite ja maa. Tämän liitännän pitää olla yhteensopiva tilaajan aikaisemmin käyttämien liitäntäkorttien kanssa.
4.4.6

CAN-väylä

Kortin päätiedonsiirtoväylänä on CAN-väylä. Se tulee olla galvaanisesti erotettu kortin
muusta elektroniikasta. CAN-väylälle tuodaan erillinen 24 VDC-käyttöjännite CANväylän 5-napaisen liittimen kautta. Liittimen viides liitäntä on CAN-väyläjohtimen suojamaa (PE). Vaikka tätä ei kytketä kortille mihinkään, sille kuitenkin varataan tyhjä
paikka liittimestä, ettei johtimen pää jää roikkumaan ilmaan.
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4.4.7

USB-liitäntä

USB-liitännän avulla ladataan kortille tuleva ohjelma, suoritetaan kortin sähköinen testaus ja määritellään kortin tallennettavat asetukset. USB-liitäntään voidaan kytkeä kentällä kannettava tietokone, jossa on huoltopääteohjelma. Tämän ohjelman avulla voidaan lukea kortille tulevia mittaussignaaleja ja asettaa sen lähtösignaaleille haluttuja
arvoja. Liitäntä mahdollistaa myös ohjelmistopäivitysten lataamisen tulevaisuudessa.
USB-liitännällä on tuotekehitysvaiheessa myös monia käyttötarkoituksia.
4.4.8

Laajennusliitäntä

Kortille tarvitaan laajennusliitäntä vaihtoehtoisia tiedonsiirtoväyliä varten. Laajennusliitännällä voi olla tulevaisuudessa myös muita merkityksiä, joita ei alkuperäisessä vaatimusmäärittelyssä ole tarkennettu.

4.5 Aikataulutus
Suunnittelutyö käynnistyi syyskuussa 2013. Suunnittelutyön keskeisin osa vapaasti ohjelmoitava automaatioyksikkö piti valmistua vuoden 2013 loppuun mennessä. Ensimmäiset kenttätestaukset suunniteltiin alkavaksi heti vuoden vaihteen jälkeen. Muut yksikköön liitettävät lisäkortit pyrittiin suunnittelemaan rinnan automaatioyksikön suunnittelun kanssa.

4.6 Mikro-ohjain perhe
Työn tilaaja oli jo valmiiksi päättänyt, että ADA-16-kortti tullaan toteuttamaan ranskalais-italialaisen puolijohdevalmistajan STMicroelectronicsin (lyhennetään ST) 32-bittisellä STM32 F3 Cotex-M4 mikro-ohjaimella. Mikro-ohjaimen valinta perustuu työn tilaajan aikaisempiin investointeihin. Yrityksen ohjelmistosuunnittelija oli aikaisemmin hankkinut STM32F3DISCOVERY-kehityskortteja (kuva 23) ja niiden ohjelmointiin tarvittavan
kehitysympäristön. Kehityskortin ja aiemmin toteutettujen osakokonaisuus protojen
avulla yritys oli jo aloittanut järjestelmään tarvittavan ohjelmiston kehitystyön.
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Kuva 23. STM32F3DISCOVERY (STMicroeletronics)

Kehityskortilla on STM303VCT6-mikro-ohjain, joka tärkeimmät ominaisuudet ovat:
•

256 KB Flash-ohjelmamuistia ja 48 KB SRAM-käyttömuistia

•

87 yleiskäyttöistä IO-liitäntää

•

72 MHz kellotaajuus

•

Käyttöjännite 2,0 V…3,6 V

•

4 12-bittistä AD-muunninta, 2 12-bittistä DA-muunninta, 7 analogista vertailijaa

•

CAN-väylä, USB-liitäntä, 2 IIC-liitäntää, 5 UART-sarjaliitäntää, 3 SPI-liitäntää

•

4 operaatiovahvistinta, joissa ohjelmallisesti säädettävä vahvistus

•

13 ajastin-laskuria, joissa 6 PWM-lähtöä.

Kortilla olevan mikro-ohjaimen ominaisuuksista nähdään, että se sisältää kaikki ne yksiköt, joita vaatimusmäärittelyn mukaisissa määrittelyissä tullaan tarvitsemaan. Kuvassa 23 olevan kehityskortin vasempaan reunaan on integroitu ST-LINK/V2 osa, joka
on varsinaisen oikeanpuoleisen mikro-ohjainkortin ohjelmointi- ja debug-laite. Kehityskortti ei tarvitse ohjelmien lataamiseen ja ohjelman suorituksen jäljittämiseen mitään
muuta ulkoista laitetta. Se kytketään suoraan PC-mikrotietokoneessa olevaan kehitysympäristöön USB-kaapelin avulla. [21]

41

5 ENSIMMÄINEN SUUNNITTELUKIERROS
5.1 Lohkokaavio
Automaatioyksikön ensimmäinen suunnittelukierros alkoi kortin lohkokaavion suunnittelulla (kuva 24). Lohkokaavio syntyi varsin helposti asiakkaan selkeästi laatimasta
vaatimusmäärittelystä. Lohkokaavion perusteella pystyttiin päättelemään, kuinka monta
ja minkä tyyppisiä IO-liitäntöjä tullaan mikro-ohjaimessa vähintään tarvitsemaan.

Kuva 24. Automaatioyksikön lohkokaavio

Lohkokaaviokuvan perusteella päädyttiin taulukon 1. esittämiin tuloksiin tarvittavien IOliitäntöjen minimimäärästä. IO-liitäntöjä tarvitaan vähintään 25 kappaletta, joista suurimmalla osalla pitää olla taulukossa 1 esitetty erityisominaisuus. Sellaisesta liitännästä, jolta ei vaadita mitään erityisominaisuutta, on taulukossa käytetty lyhennettä
GPIO (General Purpose Input Output).
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Taulukko 1. IO-liitäntöjen minimimäärä

Liitännän tyyppi
Analoginen tulo
PWM-lähtö
USB-väylä
CAN-väylä
Sarjaliitäntä
GPIO
Yhteensä

Määrä
6
4
2
2
2
9
25

5.2 Komponenttien valinta
Lohkokaavion suunnittelun jälkeen jatkettiin prosessia komponenttien valinnalla. Komponenttien valinta tapahtui käytännössä samanaikaisesti piirikaavion piirtämisen yhteydessä. Sammalla luotiin kaikkien uusien komponenttien symbolit ja piirilevylle tulevat
kotelot sekä täydennettiin komponenttien attribuutit, mikäli niitä ei ollut käytössä olleessa PADS-suunnitteluohjelmistossa.
Yleisenä periaatteena komponenttien valinnassa on käytetty kriteerinä, että jokaiselle
komponentille pitää olla vähintään kaksi sellaista toimittajaa, jotka pitävät useiden
komponenttivalmistajien komponenteista omaa varastoa ja myyvät niitä myös pienissä
erissä. Tällaisilla komponenttijakelijoilla komponenttien hinnat ovat yleensä korkeampia, mutta heidän varastojen avulla varmistetaan, ettei osien hankinnassa jäädä missään vaiheessa pulaan. Tuotantovaiheessa selvitetään tarkemmin, mistä laitteeseen
tarvittavat komponentit kannattaa ostaa; hankkiiko työn tilaaja ne itse, vai ottaako se
komponentit sopimusvalmistajalta suoraan?
5.2.1

Mikro-ohjaimen tyyppi

Vaatimusmäärittelyn mittojen perusteella pystyi heti hahmottamaan, että liittimien sijoittamisen jälkeen kortille jäävä tila tulee olemaan hyvin tiukka. Siksi mikro-ohjaintyypiksi
valittiin kehityskortin 100-jalkaisesta mikro-ohjaimesta (10 x 10 mm) pienempi 48-jalkainen malli (7 x 7 mm). Vastaavan 48-jalkaisen LQFP-koteloisen mallin tyyppimerkintä
on STM32F303CCT6. Piirityyppi täyttää liitäntöjen määrältään (37 kappaletta) ja tyypiltään kaikki vaatimusmäärittelyn vaatimukset.
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5.2.2

Passiivisten komponenttien valinta

Passiivisten pintaliitos palakomponenttien, kuten vastusten, kondensaattorien ja kelojen koko ilmaistaan numerosarjalla, joka merkitsee komponentin fyysistä kokoa. Tätä
merkitsemistapaa hämmentää usein se, että käytössä on kahteen eri mittajärjestelmään perustuvaa merkitsemistapaa: tuuman tuhannesosiin (mils) tai millimetrijärjestelmään perustava tapa. [22] Tässä dokumentissa käytetään tuuman tuhannesosiin perustuvaa merkintätapaa.
Taulukko 2. Palakomponenttien merkitsemistapa

Merkintä
Tuuma
0201
0402
0603
0805
1206
1210
1218
2010
2512

Pituus
Milli
0603
1005
1608
2012
3216
3225
3246
5025
6332

mils
24
40
60
80
120
120
120
200
250

Leveys
mm
0,60
1,00
1,50
2,00
3,20
3,20
3,20
5,00
6,30

mils
12
20
30
50
60
100
180
100
120

mm
0,30
0,50
0,85
1,20
1,60
2,50
4,60
2,50
3,20

Kustannustehokkuuden varmistamiseksi aluksi selvitettiin, minkä (fyysisen) kokoisena
passiiviset palakomponentit ovat edullisimmillaan. Tutkimus tehtiin kahden komponenttitoimittajan Farnellin ja Digikey:n komponenttihintojen perusteella (hinnat on tarkastettu uudelleen maaliskuussa 2014). Näillä kahdella toimittajalla on laajin elektroniikkakomponenttien valikoima sellaisista komponenttitoimittajista, jotka toimittavat useiden
eri valmistajien komponentteja maailman laajuisesti myös pienerissä. [23] [24] Vaikka
lopullisten tuotantoerien komponentit hankittaisiinkin muualta, antavat näiden toimittajien hinnat luotettavan kuvan komponenttien hinnoista, mikäli ne keskenään antavat
samansuuntaisia tuloksia.
5.2.3

Vastusten valinta

Taulukoon 3 on kerätty erikokoisten palavastusten hintatietoja keloittain ostettuna. Vertailuun on käytetty aina saman valmistajan komponenttien hintatietoja. Valmistajaksi on
valittu aina kyseisen komponenttitoimittajan edullisimmat komponentit. Taulukosta 3
voidaan havaita yleisesti, että hinnat ovat sitä edullisempia, mitä pienempi komponenttikoko valitaan. Multicompilla ja Vishaylla kahden pienemmän koon vastusten hinnat
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ovat kuitenkin yhtä suuret. Investoinnissa tulee kuitenkin eroa, koska 0402-vastusten
keloissa on aina 10000 komponenttia, kun vastaavasti 0603-vastusten keloissa on vain
5000 komponenttia.
Vastusten valinnan yhteydessä pitää kiinnittää huomiota myös komponentin tehonkestoon. Useimmissa tapauksissa se saattaa olla merkityksetöntä, jos suunniteltavan
laitteen käyttöjännitteet ovat pieniä. Tässä työssä laitteen käyttöjännite on 24 V. Myös
laitteelle tulevien ja sen lähtösignaalien jännitteet ovat 24 V suuruisia. Näillä jännitteillä
kaikkien vastusten tehonkulutukset ovat myös tarkastettava.
Esimerkiksi, jos merkkiledien syöttöjännite on 24 V ja etuvastuksena käytetään 0603kokoista vastusta, jonka tehon kesto on 100 mW, ledin maksimi virrankulutus pitää olla
alle 4,5 mA. Käytännössä pitää myös huomata, että komponentin maksimitehon kulutusarvolla komponentti silti lämpenee huomattavasti.
Vastaavia tilanteita tulee myös vastuksilla muodostettavissa jännitteenjakokytkennöissä. Taulukosta 3 on syytä huomata, että kaikilla valmistajilla vastusten tehonkestot
eivät ole yhtä suuret. Esimerkiksi Multicompin valvimpien vastusten tehonkestot 0603koosta alkaen ovat pienempiä kuin muilla komponenttivalmistajilla.
Taulukko 3. Vastusten hinnat, syksy 2013

Digikey keloina
Valmistaja Koko
Yageo
0402
Yeago
0603
Yeago
0805
Yeago
1206
Farnell keloina
Valmistaja Koko
Multicomp
Multicomp
Multicomp
Multicomp
Vishay
Vishay
Vishay
Vishay

0402
0603
0805
1206
0402
0603
0805
1206

Tehonkesto Kappale
[mW]
hinta [€]

Määrä Kelan
kelassa hinta [€]

63
100
125
250

10000
5000
5000
5000

0,00122
0,00140
0,00198
0,00309

12,20
7,00
9,90
15,45

Tehonkesto Kappale
[mW]
hinta [€]

Määrä Kelan
kelassa hinta [€]

63
63
100
125
63
100
125
250

10000
5000
5000
5000
10000
5000
5000
5000

0,00090
0,00090
0,00100
0,00180
0,00200
0,00200
0,00310
0,00440

9,00
4,50
5,00
9,00
20,00
10,00
15,50
22,00
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Taulukon 3 ja alustavien vastusten tehonkestolaskelmien perusteella on päädytty käyttämään normaalisti 0603-kokoisia vastuksia, ellei jonkin osakokonaisuuden piirilevyllä
olevan tilan tarve osoittaudu liian ahtaaksi. Vastaavasti niissä tapauksissa, joissa vastuksen tehon kesto pitää olla suurempi, käytetään luonnollisesti tehon kestoltaan ja
fyysiseltä kootaan suurempia vastuksia.
5.2.4

Kondensaattorien valinta

Nykyisin keraamiset monikerros kondensaattorit (Multilayer Ceramic Capacitor, MLCC)
ovat eniten käytetyimpiä kondensaattoreita. [25] Tässä työssä kaikki kondensaattorit
yhtä elektrolyyttikondensaattoria lukuun ottamatta ovat edellä mainittua tyyppiä.
Erilaiset keraamiset eristeainemateriaalit vaikuttavat keraamisten kondensaattorien
sähköisiin ominaisuuksiin. EIA RS-198 -standardi jakaa keraamiset kondensaattorit
neljään luokkaan. Näistä käytännössä on nykyisin käytössä vain kaksi ensimmäistä
luokkaa. Luokan 1 kondensaattorit ovat tarkkoja, niiden lämpötilakerroin on pieni ja kapasitanssi ei riipu jännitteestä. Näiden lajittelu perustuu lämpötilakertoimeen ja sen toleranssiin. Luokan 1 kondensaattorien tyypillisiä käyttökohteita ovat resonanssipiirit.
[25]
Tässä työssä käytetään luokan 1 kondensaattoreita vain molempien mikro-ohjaimen
kideoskillaattoreiden ulkoisina kondensaattoreina, joilta vaaditaan hyvää stabiilisuutta.
Luokan 2 kondensaattorit ovat tarkoitettu sovelluksiin, joissa kapasitanssin stabiilisuus
ei ole kriittinen. Tyypillisiä käyttökohteita ovat suotokondensaattorit ja kytkentäkondensaattorit. Tämän luokan kondensaattorien lajittelu perustuu käyttölämpötila-alueeseen
ja toleranssiin. [25]
Taulukko 4. Luokan 2 keraamisten kondensaattorien lajittelukoodaus [25]

Kirjain

Numero

Kirjain

Alin lämpötila

Korkein lämpötila

Kapasitanssin muutos

X = −55 °C
Y = −30 °C
Z = +10 °C

4 = +65 °C
5 = +85 °C
6 = +105 °C
7 = +125 °C
8 = +150 °C
9 = +200 °C

P = ±10 %
R = ±15 %
S = ±22 %
T = +22/−33 %
U = +22/−56 %
V = +22/−82 %

Tässä työssä käytetyt kondensaattorit ovat X7R-tyyppiä. Tämä tarkoittaa, että kondensaattorin käyttölämpötila-alue on −55 °C…+125 °C ja sen kapasitanssi käyttölämpötila-
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alueella voi muuttua ±15 %. Myös kapasitanssin pieneneminen kondensaattorin yli vaikuttavan jännitteen funktiona on merkittävästi pienempi X7R-tyyppisillä kondensaattoreilla, kuin edullisimmilla Y5V-tyyppisillä kondensaattoreilla. [26]
Taulukkoon 5 on koottu keraamisten monikerrospalakondensaattorien hintatietoja keloittain ostettuna. Vertailussa on käytetty X7R-tyyppisiä kondensaattoreita.

Taulukko 5. Kondensaattorien hinnat

Farnell keloina
0603
6,3V

0805
10V

16V

25V

10nF

50V

6,3V

1206
10V

16V

25V

50V

6,3V

10V 16V

25V

50V

0,001

100nF

0,002 0,005 0,010

1uF

0,008 0,035

0,008
0,012 0,022 0,044

2,2uF

0,023 0,032 0,044

0,039 0,270

4,7uF

0,023

10uF

0,05

0,039 0,270

0,069 0,700
0,052 0,124

0,017 0,029 0,047 0,056

0,044

Digikey keloina
0603
6,3V

0805
10V

100nF

16V

25V

0,0029

1uF

0,0064

0,0065

2,2uF

0,0131

0,0147

0,0244

4,7uF

0,0158

0,0257

0,0407

10uF

0,0184

0,0675

0,0830

50V

6,3V

1206
10V 16V

25V

6,3V

0,0076

0,0264

25V

50V

0,0121

0,0375

0,151

0,0236

0,021

0,0210

0,0371

0,0184

0,0322

0,0295

0,0268

0,0332

0,0305

0,0593

Taulukko 6. Kondensaattorien hinnat edullisimmillaan

6,3V
0603
0603
0603
0603
0603
0805

10V 16V

0,0031

22uF

<1 uF
1 uF
2,2 uF
4,7 uF
10 uF
22 uF

50V

10V
0603
0603
0603
0603
0805
0805

16V
0603
0603
0805
0805
0805
1206

25V
0603
0603
0805
0805
0805
1206

50V
0603
0805
1206
0805
1206

0,0309
0,0342

0,0510

0,0301

0,0340

0,0694

0,0761

0,0939
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Taulukoon 6 on koottu taulukon 5 hintatietojen perusteella, minkä kokoisina tietyn kapasitanssiset ja jännitekestoiset kondensaattorit kannattaa valita suunnitelmaan. Taulukon perusteella alle 1 µF kapasitansseilla kondensaattorit voi hyvin olla kaikki 50 V
jännitekestoisia. Ne ovat kaikki edullisimpia 0603-kokoisina. Kun kondensaattorin kapasitanssi ja jännitekesto kasvaa, kannattaa kondensaattorin koko kasvattaa taulukon
6 perusteella.
5.2.5

Puolijohdekomponentit

Mikro-ohjaimen lisäksi kortille tarvitaan operaatiovahvistimia, diodeja ja ledejä. Operaatiovahvistimien valinnassa piti kiinnittää huomio erityisesti siihen, että niiden positiivinen käyttöjännite voi olla hieman yli 24 V. Operaatiovahvistimien hinnat nousevat
merkittävästi, kun niiden ominaisuudet paranevat. Tässä kohdin päädyttiin kuitenkin
usealta eri valmistajilta ja useassa eri kotelossa saatavaan hyvin edulliseen LM324operaatiovahvistin nelikköön. Tämä komponentin saatavuudesta ei todennäköisesti tule
olemaan ongelmia laitteen tuotantovaiheessa.
5.2.6

Sähkömekaaniset komponentit

Piirilevyn suunnitteluvaiheessa huomio kiinnittyi erityisesti siltausten viemään runsaaseen tilaan piirilevyn pinta-alasta. Silaukset piti vaihtaa enintään 2 mm nastavälillä
normaalin 2,54 mm (100 mils) sijaan. Tätä pienemmät siltaukset (1,27 mm) olisi ollut
erittäin vaikeasti käsiteltäviä kenttäolosuhteissa. Ensimmäisellä suunnittelukierroksella
ei vielä päätetty lopullisia liittimiä. Alustavan tarkastelun perusteella kävi selväksi, että
liittimillä on suuri merkitys kortin lopullisiin kustannuksiin. Liitinten valinnan kohdalla valintapäätöstä siirrettiin kortin tilaajan harkittavaksi.

5.3 Tuotekehitysversio
Ennen työn vastaanottamista suurin osa lohkokaaviokuvan yksiköistä oli toteutettu yksittäisinä protopiirilevyinä. Ne oli liitetty lukuisilla johtimilla kehityskortin piikkirimaliittimiin. Tämä ratkaisu oli käytännössä hyvin hankala ja epäluotettava. Siksi työn tilaajan
kanssa päätettiin suunnitella kortista ensin tuotekehitysversio. Tuotekehityskortin avulla
saatiin ensimmäistä kertaa kaikki lohkokaavion yksiköt samalle kortille. Kortti toteutettiin hyvin nopealla aikataululla ja sen ei tarvinnut vielä tässä vaiheessa olla lopullisen
kortin kokoinen. Seuraavassa käydään läpi tuotekehityskortin keskeisimmät suunnittelukohdat ja niihin liittyvät perustelut, suunnitteluvirheet ja puutteet.
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5.4 Tulot
Erilaisten sähköteknisten suureiden (jännite, virta ja resistanssi) mittaaminen mikroohjaimen analogisilla tuloilla asetti ensimmäisen haastavan ongelman. Jokainen suure
pitää muuttaa jännitteeksi ja mikro-ohjaimen 0…3,3 V mitta-alueelle sopivaksi. DDControlin edellisen sukupolven automaatioyksikössä tämä oli toteutettu seitsenpiikkisellä siltausrimalla jokaista mittauskanavaa kohden. Tässä suunnitelmassa näin pitkän
siltausriman sijoittaminen käytössä olevalle piirilevyalalle ei ollut mitenkään mahdollista.
Kuvassa 25 esitetään 10 k NTC- ja PT1000-lämpötila-antureiden mittauskytkentä sekä
anturien mittausalueiden ääripäiden lämpötilat, resistanssit ja kytkennän lähtöjännite.

Kuva 25. NTC- ja PT1000-mittaus

10 k NTC
T [C] R [ohm]
-50
672600
0
32660
100
679

Uin [V]
3,252
2,525
0,210

PT1000
T [C] R [ohm]
-50
803,1
0
1000
140
1535,8

Uin [V]
0,245
0,300
0,439

Mittauskytkentä on yksinkertainen jännitteenjakokytkentä. Siltausten vähentämiseksi
molemmille mittausantureille pitää käyttää jännitteenjakokytkennässä samansuuruista
etuvastusta (R1). Etuvastuksen resistanssi on valittu NTC-vastuksen perusteella, koska NTC-vastuksen resistanssin muutos lämpötilan funktiona on hyvin epälineaarinen.
Taulukossa 7 ja siitä piirretyssä kuvaajassa (kuva 26) esitetään, miten 10 k NTC-vastuksen ja samankokoisen (10 k) vastuksen (kuvan 25 mukaisen kytkennän) lähtöjännite
muuttuu lämpötilan funktiona. Kuvaajasta voidaan havaita, että tyypillisellä kiinteistöjen
sisälämpötila-alueella 0…35 °C muutos on lähes lineaarinen.
Kuvan 25 taulukoista nähdään, että NTC-mittaus soveltuu suoraan mitattavaksi mikroohjaimen 12-bittisellä AD-muuntimella. Koko mitta-alue tulee tehokkaasti käyttöön ja
taulukon 7 perusteella voidaan laskea NTC-mittauksen resoluutio lineaarisella alueella.
ä

ö
! " !"!#

0,023 (

(1)
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Tyypillisesti kiinteistöautomaatiossa lämpötilamittaustulokset esitetään asteen kymmenysosan tarkkuudella, joten mittausresoluutiota voidaan pitää riittävänä.
Taulukko 7. 10 k NTC-vastuksen ja 10 k kiinteän vastuksen jännitteenjakokytkennän lähtöjännite ja AD-muuntimien digitaalinen numeroarvo lämpötilan funktiona
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Kuva 26. 10 k NTC-vastuksen ja 10 k kiinteän vastuksen jännitteenjakokytkennän lähtöjännite
lämpötilan funktiona

Jos PT1000-anturin (tai Ni1000) resistanssia mitattaisiin suoraan edellä esitetyllä kytkennällä, suurin osa mittausalueesta jäisi käyttämättä ja mittauksen resoluutio olisi yli
10 °C. Ongelma ratkaistiin mikro-ohjaimen sisäisillä operaatiovahvistimilla (kuva 27),
joiden vahvistusta voidaan säätää ohjelmallisesti. Lisäksi mikro-ohjaimen DA-muuntimia käytetään sisäisen vahvistinkytkennän nollapisteen siirtämiseen. DA-muuntimien
lähtöjä voidaan hyvin käyttää tähän tarkoitukseen, koska analogiset lähdöt toteutettiin
PWM-lähtöjen avulla.
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Kuva 27. STM303-mikro-ohjaimen sisäisten operaatiovahvistimien kytkentä (osa kytkennästä)

Kuvan 27 kytkennästä näkyy, että DA-muuntimien lähdöt voidaan kytkeä vain sisäisten
operaatiovahvistimien ei-kääntäviin tuloihin. Jotta DA-muuntimia voidaan käyttää nollapisteen säätämiseen alaspäin, pitää DA-muuntimen lähtö johdottaa piirin ulkokautta
sopiviin liitäntöihin, jotka puolestaan kytkeytyvät sisäisten operaatiovahvistimien kääntäviin tuloihin. Näiden kytkentöjen takia mikro-ohjaimien liitännöistä menetetään neljä
liitäntää. Lisäksi kuvasta 27. nähdään, että operaatiovahvistimien lähdöt kytkeytyvät
kiinteästi mikro-ohjaimen ulkoisiin liitäntöihin (PA2, PA6, PB1 ja PB12). Näitä liitäntöjä
ei voida käyttää tässä tapauksessa muihin tarkoituksiin. Niitä voidaan tuotekehitysvaiheessa käyttää operaatiovahvistimien jälkeisen jännitteiden mittaamiseen. Näiden
mikro-ohjaimen analogisten kytkentöjen takia menetetään yhteensä kahdeksan IO-
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liitäntää. Mikro-ohjaimen liitännöistä vielä neljä tarvitaan kahden kello-oskillaattorin ulkoisen kiteen ja kondensaattorien kytkentään, joten 37 liitännästä jää jäljelle 25 liitäntä.
Tämä riittää juuri taulukossa 1 esitettyihin laskelmiin.

Kuva 28. Periaate mikro-ohjaimen operaatiovahvistimen, DA- ja AD-muuntimien kytkennästä

Kuvassa 28 on periaatekytkentä, kuinka mitattava jännitesignaali voidaan vahvistaa
2-, 4-, 8- tai 16-kertaiseksi ja mittausalueen nollapiste voidaan tarvittaessa nostaa
0…3,3 V. Mikro-ohjaimen sisäisten operaatiovahvistimien lähtö- ja tulojännitealueet
ovat lähes 0…3,3 V (Rail-to-rail). Niiden lähdöt ovat sisäisesti suoraan kytketty ADmuuntimien tuloihin. [27]
Kahdeksankertaisella vahvistuksella saadaan PT1000-anturin mittausalueella käytettyä
hyvin lähes koko AD-muuntimen mittausalue.
Kuvassa 29 esitetään jännitteenmittauskytkentä, joka on yksinkertainen jännitteen jako.
24 V tulojännitteellä (UIN) mikro-ohjaimen analogiseen tulon potentiaali (AI1) on
3,16 V. Tätä samaa kytkentää käytetään jännitealueilla 0…10 V ja 0…24 V sekä digitaalisen 24 V tulon tilan mittaamiseen. 10 V jännitemittausalueella voidaan mittauksen
resoluutiota parantaa, kuten edellä, asettamalla sisäisen operaationvahvistimen vahvistukseksi kaksinkertaisen vahvistuksen.
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Kuva 29. Jännitemittaus

Kuvassa 30 esitetään virtamittauksen kytkentä. Virtamittauksessa 500 Ω vastuksen yli
syntyy 10 V jännitehäviö, joka mitataan AD-muuntimella.

Kuva 30. Virranmittauskytkentä

Kuvassa 31 on resistanssi-, jännite- ja virtamittaus yhdistettynä samaan yksinkertaistettuun kytkentään. Kytkennässä on yksi neljäosainen siltauspiikkirima. Siltauspiikkien
väleistä vain yksi voi olla kerrallaan sillattuna. Resistanssimittauksissa yhdistetään väli
1-2, virtamittauksessa yhdistetään väli 2-3 ja jännitemittauksessa yhdistetään väli 3-4.

Kuva 31. Resistanssi-, jännite- ja virtamittausten yhdistetty periaatekytkentä
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Kuvan 31 kytkennässä jännitemittauksessa virranmittausvastus toimii jännitteenjakokytkennän toisena vastuksena. Kuvasta puuttuu vaatimusmäärittelyn mukaisen virtamittauksen kuormavastuksen suojaus. Jos kuvan kytkennässä on virtamittaus sillattuna
(2-3) ja tuloon kytketään 24 V jännite, silloin kuormitusvastuksessa R705 syntyy tehohäviö:
)

*+
,

-.+

1,15 1

(2)

Kuormitusvastuksen suojaaminen liian suurelta virralta on pakko toteuttaa katkaisemalla virran kulku vastuksen läpi. Tämä on toteutettu kuvassa 32 esitettävällä periaatteella.

Kuva 32. Virtamittaus vastuksen suojausperiaate

Normaalitilanteessa, kun vastuksen R705 läpikulkevan virran suurin arvo on 20 mA,
vastuksen yli syntyy 10 V jännitehäviö ja eristehila FET U1 johtaa. Jos tulojännitteen
potentiaali ylittää ylijännitekytkennän määrittelemän arvon, U1 asetetaan johtamattomaan tilaan ja virrankulku vastuksen R705 läpi katkeaa.

5.5 Lähdöt
Kuvassa 33 esitetään analogisten jännitelähtöjen kytkentä. Kytkentä on ei-invertoiva
vahvistin. Vahvistin on mitoitettu siten, että hieman yli 0 V tulojännitteellä kytkennän
lähtöjännite on 0 V. Vastaavasti 3 V tulojännitteellä kytkennän lähtöjännite on 10 V.
Tällä mitoituksella varmistetaan, että tulojännitteen molempiin päihin jää hieman varaa,
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kun lähtöjännite on standardi jänniteviesti alueella 0…10 V. Kytkennän tulojännite
muodostetaan mikro-ohjaimen PWM-lähdöllä. PWM-signaali suodatetaan tasajännitteeksi

kaksiasteisella

alipäästösuotimella,

jonka

alarajataajuus

oli

käytetyillä

komponenteilla noin 16 Hz.

Kuva 33. Jännitelähtö

Kuvassa 34 esitetään jännitelähdön perään kytkeytyvä 4…20 mA säädettävä vakiovirtalähtö. Kytkennän jälkimmäinen puoli muodostaa jännite-virta muuntimen. Kytkennän
lähtövirran määrää IC1-B:n ei-kääntävän tulon potentiaali ja vastuksen R7 resistanssi.
Kytkentä pyrkii säätämään P-kanavaisen fetin Q2 johtavuutta siten, että IC1-B:n molempien tulojen potentiaalit ovat yhtä suuret. Jos Q1-B:n ei-kääntävän tulon potentiaalia
lasketaan ∆U:n verran, Q2 alkaa johtaa enemmän. Tästä on seurauksena kytkennän
lähtövirran kasvu ∆U/R7 verran, koska jännitehäviö vastuksen R7 yli kasvaa myös ∆U
verran.
Kuvaan 34 on merkitty kytkennän oleellisimmat jännitehäviöt ja potentiaalit. Vastuksen
R7 (100 Ω) yli oleva jännitehäviö 4…20 mA virralla on 0,4…2 V. Tällöin operaatiovahvistimen IC1-B ei-kääntävään tuloon tarvitaan 16…17,6 V välillä säädettävä potentiaali.
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Kuva 34. Virtalähtö

Kytkennän alkupuolen operaatiovahvistin IC1-A:n tulojännitteen potentiaalilla säädetään vastusten R4 ja R5 yli syntyviä jännitehäviöitä. Vastukset ovat yhtäsuuret ja siksi
niiden yli syntyy yhtäsuuret jännitehäviöt, koska molempien operaatiovahvistimien tulovirrat ovat olemattomat verrattuna vastusten R4 ja R5 läpi kulkevaan virtaan. Operaatiovahvistimen IC1-A ei-invertoivaan tuloon tulevalla jännitepotentiaalilla saadaan säädettyä näiden vastusten jännitehäviötä 0,4…2 V. Tällöin jännite-virta-muuntimen tuloon
saadaan säädettyä sopiva potententiaali.
Kuvan 34 kytkentä on kytketty suoraan edellä esitetyn jännitelähdön perään. Tällöin
laitteen ohjelman ei tarvitse periaatteessa tietää, onko lähtöön sillattu standardi
2…10 V jännitelähtö vai 4…20 mA virtalähtö.
Kuvassa 35 esitetään digitaalisen 24 V lähdön periaatekytkentä. Lähtö on toteutettu
Digitaalisella NPN-PNP -transistoriparilla (NPN/PNP Silicon Digital Transistor Array).
Digitaalisella transistorilla tarkoitetaan sellaista komponenttia, jonka koteloon on transistorin kanssa integroitu transistorin kantavastus ja joissakin malleissa myös kannan
ja emitterin välinen vastus. Komponentista on yleensä saatavilla eri resistanssiarvoilla
varustettuja versioita. Digitaalisia transistoreja on saatavilla myös mikropiirien näköisissä koteloissa, joihin on integroitu useita transistoreita. Digitaalitransistorit ovat nimensä mukaan tarkoitettu erilaisiin kytkintehtäviin.
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Kuva 35. Digitaalinen 24 V lähtö

Digitaalisen transistoriparin etuna tässä työssä on, että sen avulla saadaan digitaalinen
lähtö toteutettua hyvin pieneen pinta-alaan (2 mm x 2,1 mm) yhden komponentin avulla. Kuvassa 36 esitetään digitaalisen transistoriparin kotelo ja sen mitat.

Kuva 36. Digitaalisen transitoriparin kotelon mitat

Kuvassa 37 esitetään yhdistetyn digitaalisen tulo/lähdön kytkennän periaate. Lähtö on
toteutettu samalla tavoin kuten edellä. Sillä poikkeuksella, että etummaisen transistorin
emitterille tulee lähdön sallinta -signaali (\OE). Kun \OE on alatilassa, liitäntä toimii digitaalisena lähtönä. Kun \OE on ylätilassa (+3,3 V), ei kumpikaan transistori voi enää johtaa ja tällöin liitäntä toimii 24 V digitaalisena tulona.
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Kuva 37. Yhdistetty digitaalinen tulo/lähtö

24 V tulojännite alennetaan mikro-ohjaimen 3,3 V logiikalle sopivaksi vastusten R801 ja
R802 muodostamalla jännitteen jaolla. Laitteen ohjelmassa pitää huomioida, että mikro-ohjaimen tuloliitäntään pitää aktivoida mikro-ohjaimen sisäinen alasvetovastus.

5.6 Käyttöjännitteet
Kortin nimelliskäyttöjännite on 24 VDC. Sen pitää pystyä toimimaan kuitenkin 20…29 V
tasajännitteillä. Kortin käyttöjännitettä ei vakavoida mitenkään, koska tämä tulisi nostamaan kortin kustannuksia. Todettiin, että sillä ei ole merkitystä, jos esimerkiksi digitaalisten lähtöjen jännitteen muuttuvat käyttöjännitteen mukana.

Kuva 38. Käyttöjännitteen suojaus
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Kuvassa 38 on esitetty +24 V käyttöjännitteen suojaus ja suodatus. F601 on palautuva
PTC-sulake. Ferriitti L601 ja kondensaattorit C601-C603 (C604) muodostavat alipäästösuodattimen, joka hidastaa käyttöjännitteen äkillistä nousua. TVS-diodin D601 tehtävänä on rajoittaa käyttöjännitteessä mahdollisesti esiintyviä jännitepiikkejä yhdessä alipäästösuotimen kanssa.
Kuvan 34 virtalähdön ensimmäisessä erilliselle levylle tehdyssä prototyypissä havaittiin
ongelma: operaatiovahvistimien käyttöjännite ei voi olla sama kuin virtalähdön 100 Ω
virranmittausvastuksen yläpäässä oleva käyttöjännite +24 V. Tällöin operaatiovahvistimen IC1-A invertoivaan tulon potentiaali olisi ollut korkeimmillaan +23,6 V. Kytkentään valitun edullisen LM324-operaatiovahvistimen tulot eivät (eikä myös lähdöt)
ole ns. rail-to-rail -tyyppiä. LM324-piirin tulojen jännitepotentiaalin pitää olla korkeimmillaan noin 2 V pienempi kuin sen positiivinen käyttöjännite ja alimmillaan vastaavasti
noin 2 V korkeampi kuin sen negatiivinen käyttöjännite. Tästä syystä operaatiovahvistimille täytyy 24 V jännitteestä alentaa 18 V positiivinen käyttöjännite. Samalla operaatiovahvistimien positiivinen käyttöjännite tulee vakavoiduksi ja se parantaa analogisten
lähtöjen stabiilisuutta. Vakavointi tehdään lineaariregulaattorilla, koska operaatiovahvistimien virran kulutus on hyvin pieni. 18 V käyttöjännitteellä analogiayksiköt toimivat
juuri ja juuri vielä 20 V minimi tulojännitteellä.
Mikro-ohjaimen käyttöjännite on 3,3 V ja sen ottama virta on enimmillään 72 MHz maksimikellotaajuudella 60 mA. Tämä jännite alennetaan edellisen 24 V jännitteestä myös
lineaariregulaattorilla. Kaikkiin analogiaosiin, joihin tarvitaan 3,3 V jännitettä, jännite
suodatetaan hajautetusti ferriittien ja kondensaattorien muodostamalla alipäästösuodattimella.
Operaatiovahvistimille tarvitaan pieni negatiivinen käyttöjännite, jotta niiden tulo- ja lähtöjännitteet voivat mennä 0 V:iin. Se on yksinkertaisinta tehdä +3,3 V jännitteestä varauspumppupiirillä -3,3 V jännitteeksi. Kuvassa 39 esitetään lohkokaavio kortin käyttöjännitteistä.
CAN-väyläliitäntä on optisesti erotettu kortin muusta elektroniikasta ja käyttöjännitteistä. CAN-väylän osalle tarvitaan oma 5 V käyttöjännite, joka saa 24 V syöttöjännitteensä CAN-väylän liittimen kautta.
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Kuva 39. Kortin käyttöjännitteet

Kuvassa 40 esitetään ensimmäisen suunnittelukierroksen tuotoksena syntynyt tuotekehityskortti. Kortin mitat ovat 92 mm x 130 mm. Kortti oli 20 mm pystysuunnassa liian
korkea ja 40 mm vaakasuunnassa liian pitkä kuin mitä vaatimusmäärittelyn tavoitteessa oli asetettu.

Kuva 40. ADA-kortin tuotekehitysversio korjausten jälkeen
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5.7 Ensimmäisen suunnittelukierroksen jälkeiset ongelmat
Seuraavassa kuvataan, mitä suunnitteluvikoja ja puutteita ensimmäisellä suunnittelukierroksella havaittiin sekä miten ne ratkaistiin.
5.7.1

Jännitteen jako väärin päin

Prototyypin ensimmäisessä testissä ilmeni, että kortin yhdistettyjen tulo/lähtö-liitäntöjen
kaikki kuusi 680 Ω vastusta kuumenivat sekä mikro-ohjain lämpeni jonkin verran. Tämän jälkeen kortin käyttöjännitteet ja mikro-ohjaimen liitäntöjen jännitteet tarkastettiin.
Niissä liitännöissä, joihin yhdistettyjen tulojen/lähtöjen liitännät on yhdistetty, oli yli 4 V
jännitepotentiaalit. Vika johtui siitä, että kuvan 37 jännitteen jako oli mennyt suunnitelmassa väärin päin. Toisin sanoen jännitteen jaossa oli tulon rinnalla vastus R802
(680 Ω) ja siitä mikro-ohjaimen tuloon päin sarjavastus R801. Onneksi vastus R801
(3,9 k) rajoitti mikro-ohjaimen tuloon ja sieltä piirin sisäisten diodien kautta mikro-ohjaimen +3,3 V syöttöjännitteeseen päin kulkevaa virtaa noin 5 mA:iin jokaista kuutta liitäntää kohden, eikä mikro-ohjain vaurioitunut tästä.

Kuva 41. Kaksisuuntaisen tulo/lähtöliitännän korjaus

Kuvassa 41 on esitetty periaatekuva, miten korjaus saatiin tehtyä piirilevylle, kääntämällä R802 90 astetta myötäpäivään ja juottamalla sen vasen liitäntä samaan juotostäplään vastuksen R801 yläpään kanssa.
5.7.2

USB ongelma

Seuraavaksi testausvaiheessa oli ohjelman lataaminen mikro-ohjaimen ohjelmamuistiin. Tämä ei onnistunut USB-liitännän kautta. Tällaista tilannetta varten kortille oli myös
laitettu erillinen debug-liitin, joka ei tule jäämään lopulliselle kortille. Ohjelma saatiin la-
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dattua kortille debug-liitännän ja luvussa 23 esitetyn ST:n kehityskortin ohjelmointi- ja
dubug-yksikön avulla. Kortille oli ladattu testiohjelma, mutta korttiin kytketty tietokone ei
silti havainnut, että siihen olisi kytketty uusi USB-laite.
USB:n isäntälaitteena (host) on yleensä yleiskäyttöinen tietokone, jossa on USB-ohjain
ja siinä USB-väylän keskinapa (root hub). USB:hen kytkettäviä oheislaitteita (peripheral) kutsutaan vain (USB-) laitteiksi (device). Jokaisella USB-väylään kytkettävällä laitteella täytyy olla tarvittavan laitteiston lisäksi ohjelma, joka osaa kommunikoida isäntälaitteen kanssa. [28] USB:hen kytkettävällä laitteella ei välttämättä tarvitse olla erillistä
laitteiston USB-ohjainta. Periaatteessa se onnistuu kahdella yleiskäyttöisellä IO-liitännällä ja ohjelmalla.
Kuvassa 42 esitetään USB-liitännän kytkentä USB-laitteen sekä isäntälaitteen päästä.
Liittimelle tulee isäntä tietokoneelta 5 V jännite, jonka kautta saadaan tarvittaessa käyttöjännite USB:hen kytkettävälle laitteelle. Suunniteltava laite saa käyttösähkönsä erillisestä tasajännitelähteestä ja siksi sitä ei ole kytketty mihinkään. USB:n tiedonsiirto tapahtuu differentiaalisesti D+ ja D- -liitäntöjen kautta.

Kuva 42. USB-liitäntä

Ennen kuin isäntälaite voi kommunikoida USB-väylän kautta, sen pitää saada tietoja
USB:en kytketystä laitteesta, jotta isäntälaite voi ladata kytketylle laitteelle sopivan laiteajurin. Tätä vaihetta kutsutaan luetteloinniksi (enumeration). Isäntälaitteessa on alasvetovastukset molemmissa tiedonsiirtolinjoissa (D+ ja D-). Isäntä tarkkailee näiden linjojen potentiaalia ja tunnistaa niistä, onko mitään laitetta kytketty USB-liitäntään. USBlaitteessa on noin 1,5 k ylösveto vastus joko D- tai D+ -linjassa. Kun USB-liitäntään
kytketään laite, se vetää jommankumman tiedonsiirtolinjan ylätilaan. Jos D+ on vedetty
ylätilaan, kyseessä on full speed laite (12 Mbps). Vastaavasti, jos D- vedetty ylätilaan,
on kyseessä low speed laite (1,5 Mbps). [28]
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On olemassa kahdenlaisia mikro-ohjaimia: joissakin malleissa ylösvetovastus on mikroohjaimen sisällä ja toisissa malleissa tarvitaan ulkoinen ylösvetovastus. Sama koskee
myös tiedonsiirtolinjoissa sarjassa olevia vastuksia. Tietomyrskyn aikaisemmissa projekteissa on käytetty yleensä Atmelin mikro-ohjaimia, missä ulkoisia vastuksia ei tarvita. ST:n ARM-mikro-ohjaimissa taas pitää olla ulkoiset vastukset. Tuotekehitysversiosta jäi pois kaikki kuvan 42 vastukset R2, R3 ja R6. Näistä vain R6:lla oli merkitystä,
jotta isäntä tietokone tunnistaisi USB-laitteen.
Vika korjattiin raaputtamalla D+:n piirilevyvedon juotosestopinnoitetta sen verran, että
siihen saatiin juotettua pintaliitosvastuksen toinen pää. Toinen pää saatiin juotettua lyhyellä johdon pätkällä lähimpään suotokondensaattorin +3,3 V liitäntään.
5.7.3

Mikro-ohjaimen liitännät

Seuraavaksi havaittiin analogisissa mittauksissa ongelmia. Mikro-ohjaimen sisäisten
operaatiovahvistimien lähdöt kytkeytyvät ulkoisiin PA2-, PA6-, PB1- ja PB12-liitäntöihin.
Näitä liitäntöjä oli osittain käytetty muihin tehtäviin ja niiden käyttäminen aiheutti vääriä
tuloksia analogisissa mittauksissa.
Tätä ei pystytty korjaamaan kokonaan tuotekehityskortilla. Osaa toiminnoista ei pystytty
käyttämään samanaikaisesti. Tuotekehitykseen tarpeisiin riitti, kun osaa kuudesta analogisista mittaustuloista pystyttiin käyttämään, koska tulot ja niiden käsittely ohjelmasta
ovat muuten keskenään samanlaisia.
Tämän seurauksena mikro-ohjaimen liitäntöjen kytkennät määriteltiin uudelleen seuraavaan suunnittelukierrokseen. Samalla laajennusliittimen ylimääräisistä liitännöistä
jouduttiin luopumaan.
5.7.4

Siltauskytkennän virhe

Kuvan 31 esittämään kytkentää jäi paha ajatusvirhe. Kun virranmittaus on sillattu (2-3),
niin 20 mA virralla mikro-ohjaimen analogisen tulon jännitepotentiaali on 10 V ja se saa
korkeintaan olla 3,3 V. Ajatuksena oli alun perin, että tämän perässä olisi ollut sama
jännitteenjako kuin jännitemittauksessa. Nyt virtamittauskytkennän perään ei saa millään jännitteen jakoa ilman lisäsiltausta. Toinen vaihtoehto olisi, että vastus R705 pienennetään 150 Ω suuruiseksi, jolloin sen yli jää 20 mA virralla 3V jännite, joka on sopiva analogiselle tulolle ilman jännitteen jakoa. Siitä seuraa vastaavasti, että jännitemittauksessa R707 vastuksen resistanssi on myös pienennettävä 1 kΩ suuruiseksi. Silloin
vastuksessa R707 syntyy 24 V tulojännitteellä tehohäviö:
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Käytännössä tämä vaatisi fyysisesti hyvin isokokoisen vastuksen, jotta se ei lämpenisi.
Näin iso vastus ei tulisi mahtumaan käytettävissä olevaan tilaan. Muutenkaan ei ole
järkevää, että mittauksiin vaikuttavissa komponenteissa syntyisi havaittavia lämpötilamuutoksia, jotka vaikuttaisivat mittaustulokseen.
Tälle virheelle ei keksitty mitään ratkaisua tässä vaiheessa. Virtamittausta ei testattu
tässä vaiheessa enempää. Oleellista on, että resistanssi ja jännitemittaus toimivat. Virtamittaus ei ohjelmoinnin kannalta eroa mitenkään jännitemittauksesta. Analogisten tulojen siltauskytkentä suunniteltiin uudelleen seuraavalla suunnittelukierroksella.
5.7.5

Laajennusliittimen ongelmat

Tilaaja oli selvitellyt useita eri vaihtoehtoja GSM- ja GPRS-yhteyden toteuttamiseen.
He

olivat

päätyneet

MicroElektronikan

(http://www.mikroe.com/)

GSM2

click

GSM/GPSR-moduulin ja laitteen laajennusliitin suunniteltiin yhteensopivaksi heidän liitännän kanssa. MicroElektronikalla on myös monia muita edullisia moduuleita, joiden
yhteensopivuus pyrittiin ottamaan huomioon.

Kuva 43. MicroElektronikan GSM/GPRS-moduuli

MicroElektronikan www-sivulla GSM2 click -kortin esittelyssä mainitaan: ”Board can
use either 3.3V or 5V power supply and I/O voltage levels”. Tämän perusteella valittiin
kortin käyttöjännitteeksi 3,3 V. Käyttöjännite valittiin ohjattavaksi, jotta moduuli saadaan
varmasti nollattua, jos sen muodostamassa yhteydessä on jokin ylitsepääsemätön ongelma.
GSM2-kortin testauksen yhteydessä havaittiin, että korttiin ei saada yhteyttä IIC-väylän
kautta, eikä kortilla oleva käyttöjännitteen PWR-merkkiledi loista. Tämän jälkeen tutkittiin GSM2-kortin kytkentää ja tultiin siihen johtopäätökseen, että kortti ei voi toimia ilman 5 V käyttöjännitettä. Käytännössä se vaatii myös 3,3 V jännitteen, joka tarvitaan
kortin liitäntöjen sovittamiseksi 3,3 V -logiikkaan.
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Ongelma korjattiin aluksi kytkemällä 5 V käyttöjännite GSM2-kortin jännitesyöttöön,
jonka jälkeen moduuli saatiin toimimaan. Erillisellä sähkölähteellä todettiin myös, että
moduulin keskimääräinen virrankulutus on niin suuri, että 5 V käyttöjännitettä ei voida
pudottaa 24 V:sta lineaariregulaattorilla.
Ratkaisuna toteutettiin erilliselle piirilevylle hakkurijännitelähde, jolla 24 V käyttöjännite
pudotettiin 5 V:iin. Koska kortilla oleva 3,3 V lineaarinen jänniteregulaattori myös lämpeni, kytkettiin se hakkurijännitelähteen perään. Erillinen hakkuripiirilevy ja se vaatimat
korjausjohdotukset näkyvät kuvassa 40. Ratkaisu todettiin erittäin onnistuneeksi. Hakkurikytkentä saadaan mahtumaan pieneen tilaan ja samalla 3,3 V jänniteregulaattorista
voidaan valita paljon pienempi kotelolla oleva malli, koska siinä syntyvä tehohäviö putosi noin kymmenenteen osaan. Hakkurin mahdollinen hurinajännite ei tuota ongelmaa,
sillä sen perässä olevassa GSM2-moduulissa on myös lineaariregulaattori.
Edellä esitetyistä vioista huolimatta kortin tuotekehityskortilla voitiin jatkaa kortin ohjelman kehittämistä paremmin kuin edellisellä useisiin kortteihin perustuvaan hajautettuun
versioon. Lisäksi kortti antoi hyvin osviittaa siitä, kuinka tehokkaasti lopullisen kokoisen
kortin pinta-ala pitäisi käyttää.
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6 TOINEN SUUNNITTELUKIERROS
Toisen suunnittelukierroksen suurin haaste oli tulojen siltausten sieventäminen ja komponenttien sijoittaminen siten, että ne saadaan mahtumaan lopullisen kokoiselle piirilevylle. Ensimmäisen kierroksen jälkeen oli selvää, että komponenttikoteloiden kokoa
pitäsi pienentää kaikkialla, missä se olisi mahdollista.

6.1 Liittimien valinta
Kortin liittimiksi valittiin irrotettavat liittimet, jotka koostuvat kahdesta osasta: kortille juotettavasta runko-osasta (header) ja siihen painettavasta pistokeosasta (plug). Kuvassa
44 esitetään analogisten tulojen 12-osainen runkoliitin ja siihen kiinnitetty yhden mittauskanavan kaksiosainen pistokeosa. Useimmissa sovelluksissa anturien kaapelit tulevat eri suunnista ja jokainen anturi voidaan liittää sekä irrottaa kortilta toisistaan riippumatta. Irrotettavat liittimet helpottavat myös kortin vaihtamista korjaustilanteissa.

Kuva 44. Liitinrunko ja kaksiosainen irrotettava pistoke

Irrotettavan liittimen runko-osa voidaan sijoittaa ihan piirilevyn reunaan toisin sanoen
kiinni piirilevyn kotelona olevaan alustaan (kuva 44). Monien muiden liittimien tapauksessa liittimen johdinaukko jää niin alareunaan, että kiinnitettävien johtimien asennusholkit ottavat kiinni asennuskotelon reunaan. Sellaiset liittimet, joissa johdin tulee 45
asteen kulmassa, vievät vastaavasti paljon suuremman alan piirilevyn pinnasta. Valinnassa oli tärkeää myös, että liitintä on saatavana kahdelta eri valmistajalta (Phoenix
Contact ja Würth).

6.2 Tulojen korjaus
Kuvassa 45 esitetään uuden yhdistetyn resistanssi-, jännite- ja virtamittauksen ratkaisun periaatteellinen kytkentä. Kuvassa ei esitetä tulojen suojaukseen ja signaalin suo-
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datukseen käytettyjä komponentteja, eikä virtamittausvastuksen suojauskytkentää. Virranmittausvastuksen resistanssi on pienenetty 150 Ω:ksi. Nyt sen yli jää 20 mA virralla
3 V jännitehäviö, joka on sopiva suoraan mitattavaksi mikro-ohjaimen AD-muuntimella
ilman vahvistusta. Tässä virranmittausvastus ei enää osallistu jännitemittauksen jännitejakoon. Jännitemittauksessa jännitteenjaon sarjassa olevan vastuksen R4 taakse
kytketään siltauksella J3 vastus R5. R4:n ja R5:n muodostaman jännitteenjaon kautta
kulkeva virta 24 V jännitteellä on alle 1 mA. Tämä virta ei aiheuta vastusten lämpenemistä. Koska mikro-ohjaimen sisäisen operaatiovahvistimen tuloimpedanssi on paljon
suurempi kuin R4, ei R4:n resistanssi vaikuta resistanssi- tai virtamittauksiin.

Kuva 45. Resistanssi-, jännite- ja virta-mittausten yhdistetty periaatekytkentä

Kuvan 45 kytkennässä edellisen version 1x4-kokoinen siltausryhmä muuttui 2x3-kokoiseksi. Uusi siltausryhmä vie 1,5 kertaa suuremman pinta-alan piirilevyltä, mutta nyt se
saadaan piirilevylle edullisempaan muotoon. Siltausryhmän koon lisäksi sen viemän
pinta-alan muodolla on myös merkitystä (kuva 46).

Kuva 46. Siltausten sijoittuminen piirilevyllä
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Kuvassa 46 näkyy, miten siltaukset sijoittuvat piirilevyllä niihin liittyvien liittimien kohdalle. Siltausten, kuten muidenkin analogisiin mittauksiin liittyvien komponenttien, pitää
mahtua niihin liittyvän kaksinapaisen liittimen 10,16 mm (400 mils) levyiselle sarakkeelle.
Siltauksista saatiin yhtä loogiset kuten edellisessä (viallisessa) ratkaisussa. Kuvan 45
kytkennästä nähdään, että yhteen mittauskanavaan liittyvästä siltausryhmästä saa olla
vain yksi siltaus kerrallaan asetettuna. Siltauksia merkitään R-, I- ja U-kirjaimilla. Kirjain
kertoo selkeästi, mihin mittaukseen se liittyy.
Virranmittausvastuksen suojauskytkentään tehtiin myös pieni lisäys. Kytkentään lisättiin
merkkiledi, joka loistaa, kun tulossa on liian korkea jännite (noin > 6 V) eli virranmittausvastuksen läpi kulkisi yli 40 mA virta. Tällöin U1 lakkaa johtamasta ja virrankulku
vastuksen R3 läpi katkeaa ja virta kulkee ledin ja sen sarjavastuksen kautta maahan.
Todellisuudessa ledin (ja sarjavastuksen) läpi kulkee pieni vuotovirta, joka haittaa virranmittausta. Tätä virtaa on vaikea laskea tarkasti, ellei ledin ominaisuuksia tunneta
tarkasti. Ledin etuvastus valittiin niin suureksi, että ledin virta sen loistaessa on 24 V tulojännitteellä vain noin 2 mA. Virtamittauksen maksimiarvolla potentiaali R3:n yläpäässä on 3 V ja käytännön mittauksissa vuotovirran ei havaittu aiheuttavan merkittävää virhettä virranmittauksiin. Tilanne olisi voitu tarvittaessa välttää käyttämällä esimerkiksi sinistä lediä, jonka kynnysjännite oli ollut yli 3 V tai kytkemällä kaksi lediä sarjaan.

Kuva 47. Virranmittausvastuksen suojauksen uusi versio

Virranylitys merkkiledille saatiin samalla myös toinen merkitys. Sitä voidaan käyttää
myös 24 V digitaalitulossa merkkiledinä. Digitaalitulossa kytketään sekä jännitemittauksen siltaus ja virtamittauksen siltaus, jos halutaan että merkkiledi loistaa digitaalitulon
ollessa ylätilassa.

69

6.3 Komponenttimuutokset
Piirilevy saatiin lopulliseen kokoon pienentämällä useiden komponenttien koteloita. Tulojen ja lähtöjen suojaukseen käytettyjen kaksoisdiodien kokoa pienennettiin SOT23koteloista SOT323-koteloihin.
Suurin muutos komponenttikokojen pienentämiseksi tehtiin jännite- ja virtalähtöjen
kohdalla. Operaatiovahvistin piirit, fetit, vastukset ja kondensaattorit vaihdettiin vastaaviin pienempiin kotelokokoihin. Näin saatiin niiden viemän lähes 50x20 mm alueen pienentyminen noin 25x15mm kokoiselle alueelle.
Prosessorin pääoskillaattorin kide pienennettiin kaksiliitäntänapaisesta 7 x 5 mm kotelosta 5 x 3,2 mm kokoiseen neljäliitäntänapaiseen. Neljänapaiselle liitäntätavalle löytyi
myös selvästi enemmän vaihtoehtoisia malleja. Kiteen fyysisen koon pienentäminen
vielä pienemmäksi olisi vaatinut kidetaajuuden kasvattamista 8 MHz:sta, joka taas olisi
mahdollisesti lisännyt kortin aiheuttamia häiriöitä.
Käyttöjännitteen suojauskomponentit: PTC-sulake, ferriitti, TVS-diodi ja keraamiset
kondensaattorit siirrettiin laajennusmoduulin alle jäävään tyhjään tilaan. Näin saatiin tilaa kortille lisätylle hakkurijännitelähteelle, joka puolestaan mahdollisti lineaariregulaattorien koteloiden pienentämisen.
Kortin kehitysversion debug-liitin poistettiin, mutta sen liitäntöihin jätettiin piirilevylle
varmuudeksi sopiviin läpivientipisteisiin testipisteet. Käytännössä tämä merkitsee, että
näihin läpivienteihin ei tule piirilevyn komponenttipuolelle juotosestopinnoitetta. Normaalisi kaikki läpiviennit ovat peitettyjä juotosestopinnoitteella. Samalla näiden läpivientien kokoa hieman suurennettiin. Kortin analogisille tulosignaaleille lisättiin myös
testipisteet niiden jännitteen jakojen perään. Nämä ovat hyvin tärkeät analogiset mittauspisteet, kun kortille myöhemmin suunnitellaan testiympäristö.

6.4 Muut korjaukset ja puutteet
Edelliseltä suunnittelukierroksella havaitut muut virheet: kaksisuuntaisten liitäntöjen
jännitteenjako, USB:n puuttuvat vastukset ja laajennusliittimen jännitteen syötöt, korjattiin toisella suunnittelukierroksella. Mikro-ohjaimen liitäntöjä jouduttiin myös järjestelemään uudelleen edellisellä suunnittelukierroksella aiemmin mainittujen ongelmien takia.
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6.5 Toisen suunnittelukierroksen yhteenveto
Toisella suunnittelukierroksella saatiin kortin koko tavoitemittoihin. Nyt kortti oli jo kaikilta toiminnoiltaan sellaisessa kunnossa, että niitä voitiin sijoittaa kenttätesteihin oikeanlaiseen testiympäristöön. Kuvassa 48 esitetään ADA-16 kortti toisen suunnittelukierroksen jälkeen.

Kuva 48. ADA-16 -kortti toisen suunnittelukierroksen jälkeen

Ensimmäisessä kunnollisessa kenttätestissä, missä useita kortteja oli yhdistettynä toisiinsa CAN-väylällä, havaittiin, että CAN-väyläliitäntä osan jänniteregulaattori kuumeni
yli 70 °C lämpötilaan. Jänniteregulaattoriksi oli valittu samalla SOT-223-kotelolla oleva
regulaattori kuin kortilla olevat muut kaksi regulaattoria. Sen ympärille piirilevyn molemmin puolin oli varattu niin paljon piirilevykuparista jäähdytyspintaa kuin oli mahdollista. Pintojen välille oli myös laitettu ns. neulottuja läpivientejä (stitched via), joiden tehtävänä on parantaa lämmön siirtymistä levyn puolelta toiselle. Tätä pintaa rajoitti, että
CAN-väyläosa oli galvaanisesti erotettu piirilevyn muusta elektroniikasta. Siksi regulaattorin jäähdytyspintaa ei voinut levittää erotetun alueen ulkopuolelle.
CAN-väylää oli aikaisemmin testattu irralliselle piirilevylle tehdyllä liitäntäkortilla, jossa
oli käytetty läpivietävää TO-220 -koteloista jänniteregulaattoria. Tuotekehityskortin
CAN-väyläosan jänniteregulaattori oli myös fyysistesti isompi kuin mitä toiselle suunnittelukierrokselle valittu regulaattori. Tuotekehityskortilla CAN-väylän testauksessa
keskityttiin ADA:n ja siihen liitetyn Unitronicsin ohjelmoitavan logiikan välisen protokollan testaamiseen. Testissä nämä oli yhdistetty toisiinsa hyvin lyhyellä johdolla eikä
kummassakaan päässä ollut päätevastusta kytkettynä. Tällöin CAN-liitäntäpiirin virran-

71

kulutus oli merkittävästi pienempi eikä regulaattori kuumentunut merkittävästi näiden
testien aikana.
Vika korjattiin taivuttamalla TO-220 -kotelon läpivietävän regulaattorin jalkojen kärkiä
90 asteen kulmaan ja juottamalla se pystyasentoon pintaliitosregulaattorin juotostäpliin.
Testissä havaittiin, että regulaattori on silti syytä varustaa pienellä jäähdytyslevyllä.
Kortilla oli vielä yksi vika, joka aiheutti elektrolyyttikondensaattorin fyysisen koon muuttamisen. Kuvasta 49 näkyy kuinka lähellä elektrolyyttikondensaattori C604 on kortin
jännitteensyöttöliitin runko-osaa.

Kuva 49. Elektrolyyttikondensaattori piirilevysuunnitteluohjelman näkymässä

Kuvassa 50 näkyy millainen on tilanne, kun runko-osaan on liitetty pistokeosa. Pistokeosa onkin pituussuunnassa pidempi kuin runko-osa. Alkuperäisen elektrolyyttikondensaattorikotelon tilalle jouduttiin hankkimaan ja asentamaan matalampi 20 mm korkea
malli.

Kuva 50. Elektrolyyttikondensaattorin sijoitteluvirhe

Ongelmalta olisi vältytty, jos piirilevysuunnitteluohjelmaan olisi tehty liittimen runkoosaan ylimääräinen kerros, jossa olisi ollut myös pistokeosan viemän tilan ääriviivat.
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7 KOLMAS SUUNNITTELUKIERROS
Kolmannelle suunnittelukierrokselle ei jäänyt muuta suurempaa korjattavaa kuin CANväylän jänniteregulaattorin vaihtaminen läpijuotettavaan TO-220 malliin. Samalla regulaattorin tyyppi vaihdettiin kiinteään 5 V regulaattoriin ja se liitettiin piirilevylle tulevaan
jäähdytyslevyyn. Jäähdytyslevyksi valittiin sellainen malli, jossa regulaattori tulee kiinni
elementin pintaan siinä olevan jousikiinnikkeen avulla. Jäähdytyslevy puolestaan juottuu aaltojuotoksessa kiinni piirilevyyn. Kokoonpanossa kaikki käsityö on kallista. Siksi
esimerkiksi tyypillinen ruuvi- ja mutterikiinnitettävä jäähdytyslevy ei tule kysymykseen
sen vaativan ylimääräisen käsityön takia.
Aikaisemmin regulaattorina käytettiin samaa säädettävää LM317-mallia kuin 18 V jännitteen vakavoinnissa. Tilan saaminen isommalle regulaattorille ja sen jäähdytyslevylle
aiheutti kuitenkin yllättävän paljon vaivaa piirilevysuunnittelussa.
Edellisen suunnittelukierroksen jälkeen tuli tarve myös yhdelle lisäominaisuudelle. Kortin RJ-liittimen perään on suunniteltu kaksi erilaista korttia: ensimmäinen on tuloliitäntäkortti ja toinen on lähtökortti lämpötoimilaitteiden ohjaamista varten. Molemmat kortit
ovat 6-bittisiä. On ilmennyt tilanteita, joissa 6-bittinen yhdistetty tulo-lähtöliitäntä pitäisi
saada jaettua kolmeen tuloon ja kolmeen lähtöön. Aikaisemmin tulo tai lähtö valittiin
yhdellä siltauksella. Nyt kytkentää muutettiin siten, että siltauksia on kaksi, joilla voidaan valita molempien puolten suunnat erikseen.

Kuva 51. Piirilevyjyrsimellä valmistettu testipiirilevy
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Ennen piirilevyn tilaamista piirilevytehtaalta, levystä jyrsittiin testiversio piirilevyjyrsimellä (kuva 51). Tätä levyä ei ole tarkoitus kalustaa, vaan sen avulla varmistetaan, että
kaikki piirilevyn reiät ovat sopivien kokoisia liittimille ja läpivietäville komponenteille. Lisäksi sillä varmistetaan, ettei kortille jää enää vastaavanlaisia 3D-ongelmia, kuin edellisen version elektrolyyttikondensaattorin tapauksessa tai ettei mikään GSM/GPRS-lisämoduulin alla olevista komponenteista ota kiinni siihen. Jos halutaan vain varmistaa
em. tilanteet, piirilevyn johdotuksia ei tarvitse jyrsiä ollenkaan. Jos komponenttipuolen
johdotukset myös jyrsitään, voidaan testilevyllä varmistaa myös että jokaisen pintaliitoskomponentit kotelot ovat oikean kokoisia.
Kolmannella suunnittelukierroksella pyrittiin vielä tekemään kytkennälle joitakin kustannustarkastuksia. Tämä tehtiin pääasiassa tarkastelemalla komponenttiarvoja. Sellaiset
yksittäiset komponentit, joiden arvoilla ei ole tarkkaa merkitystä, kuten ylösvetovastukset, pyrittiin vaihtamaan samansuuruisiksi, kuin mitä suunnitelmassa oli jo käytössä.
Myös kondensaattorien tapauksissa tehtiin samanlaista karsintaa. Näin saatiin erillaisten komponenttien määrää supistettua hieman. Tämä aiheuttaa hieman kustannussäästöä komponenttien hankinnassa, kun sellaisia osia, joita muuten olisi levylle tullut
yksi (tai muutama), ei tarvitse hankkia 5000:nen tai 10 000:nen kelaa. Se yksinkertaistaa varaston pitoa ja komponenttien tilaamista. Myös levyn kokoonpanossa eri osien
määrä aiheuttaa pientä lisäkustannusta. Mitä enemmän ladontakoneeseen on asetettava komponenttikeloja, sitä suuremmaksi työn alkukustannukset tulee jokaisella kokoonpanokerralla.
Tässä vaiheessa asiakas oli jo päätynyt sopimusvalmistajaan, jonka tuotannossa levyt
tullaan kokoamaan. Lopullisten piirilevyjen ja stensiilin tilaaminen jätettiin sopimusvalmistajan tehtäväksi. Näin varmistutaan, että piirilevypaneelit tulevat juuri heidän tuotantovälineilleen sopivassa koossa sekä paneelien ja stensiilin kiinnitysreiät ovat oikeilla kohdillaan.
Silti tuotantodokumentteihin jäi yksi häiritsevä ongelma. Levyltä poistui mm. jänniteregulaattorin vaihdoksen myötä kaksi vastusta, jolla säädettävän regulaattorin lähtöjännite aseteltiin. Samalla komponenttien tunnuksia tiivistettiin piirikaaviossa poistuneiden osien kohdalta. Tällöin myös tiivistyskohdan jälkeisten komponenttien tunnukset
muuttuivat. Tämä aiheutti mm. uuden ja vanhan osaluettelon vertailussa sekaannusta,
esimerkiksi komponenttihankintamuutosten selvittämisessä.

74

8 MITTAUKSET
Seuraavassa käsitellään kortille tehtyjä mittauksia. Mittauksilla on tutkittu vain, miten
kortin eri analogisten kanavien mittaukset mahdollisesti poikkeavat toisistaan. Niiden
absoluuttisilla mittausarvoilla ei ole merkitystä elektroniikkasuunnittelun kannalta, koska
mittausten nollapisteiden ja mitta-alueiden skaalaamiset ovat ohjelmointiteknisiä ongelmia. Mittaukset on tehty ohjelman tuotekehitysversiolla. Mittaustulosten pohdintaa
on käsitelty tässä samassa luvussa mittausten kanssa, jotta lukijan ei tarvitse selata eri
kappaleiden välillä.
Mittauksissa on käytetty Fluke 177 True RMS Digital Multimeter yleismittaria. Jännitealueella mittarin tarkkuus on ±(0,09 % +2) ja maksimi resoluutio on 0,1 mV. [29]

8.1 Vakavoitujen jännitteiden mittaukset
Taulukossa 8 esitetään kortilla olevien vakavoitujen jännitteiden arvot, kun kortin tulojännitettä on muutettu 20…28 V. Taulukossa olevista jännitteistä +3,3 V ja +18 V jännitteet ovat vakavoitu lineaariregulaattoreilla ja +5,2 V jännite on vakavoitu hakkurikytkennällä. Näistä vain 3,3 V ja 18 V jännitteet vaikuttavat kortin analogisiin mittauksiin ja
lähtöjännitteisiin.
Taulukko 8. Vakavoidut jännitteet

Uin
V1 +3,3V
V2 +5,2 V
V3 +18 V

28,0
3,300
5,262
18,57

27,0
3,300
5,262
18,57

26,0
3,300
5,262
18,57

25,0
3,300
5,262
18,57

24,0
3,300
5,262
18,57

23,0
3,300
5,261
18,57

22,0
3,300
5,261
18,56

21,0
3,300
5,260
18,56

20,5
3,300
5,260
18,22

20,0
3,300
5,260
17,76

Taulukon 8 tuloksista on nähtävissä, ettei kriittisissä jännitteissä ole ongelmia, kun kortin tulojännite muuttuu 21…28 V. 18 V Jännitteen vakavointi saadaan pysymään vakiona vielä 1…2 V alemmalla käyttöjännitteellä, jos 18 V regulaattori vaihdetaan LDOtyyppiseksi jänniteregulaattoriksi.

8.2 Analogisten tulojen mittaukset
Kuvassa 52 esitetään kortin lämpötilamittausten ulkoinen ja sisäinen kytkentä 10 k
NTC-vastusanturin tapauksessa. Kuvan perusteella voidaan havaita, että mittauksen
tarkkuuteen voi vaikuttaa 3,3 V käyttöjännite, ulkoisten vastusten toleranssi (1 %) ja
mikro-ohjaimen analogisten tulojen impedanssit. Edellisissä mittauksissa todettiin 3,3 V
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jännitteen pysyvän erittäin hyvin vakiona, vaikka kortin tulojännite vaihtelisi. Lisäksi kortin kaikki analogisten yksiköiden jännitteet ovat hajautetusti eroteltu toisistaan ja digitaalisista käyttöjännitteistä ferriittien ja kondensaattorien muodostamilla alipäästösuotimilla. Jokaisella kuudella mittauskanavalla on oma testipiste (AI1…AI6), josta voidaan mitata mittauskanavan potentiaali ennen mikro-ohjaimen tuloliitäntää.

Kuva 52. Analogisten tulojen kytkentä lämpötilan mittauksissa

Taulukossa 9 esitetään millaisia jännitepotentiaaleja saatiin eri mittauskanavista. Mittauksessa käytettiin samaa 10 kΩ tarkkuusvastusta jokaisessa mittauskanavassa vuorotellen. Taulukossa on ylimmällä rivillä mittauskanava (AI1…AI6). Seuraavalla rivillä
on jännitepotentiaali kiinteän 10 kΩ vastuksen ja NTC-vastusta simuloivan 10 kΩ vastuksen muodostaman jännitteenjakokytkennän keskipisteessä. Laskennallisesti tässä
pisteessä pitäisi olla puolet 3,3 V jännitteestä eli 1650 mV.
Taulukko 9. Lämpötilan mittaus

Kanava
U1…U6 [mV]
U AI1…AI6 [mV]
Lämpötila [C]

AI1
1650
1647
25,1

AI2
1650
1647
25,0

AI3
1649
1645
25,1

AI4
1648
1646
25,0

AI5
1649
1646
25,0

AI6
1650
1647
25,1

Kolmannella rivillä on mittauskanavien testipisteiden (AI1…AI6) potentiaalit. Jos mikroohjaimen analogisten tulojen tuloimpedanssit olisivat äärettömät, näiden potentiaalit
olisivat yhtä suuret kuin edellisten rivien potentiaalit. Havaitaan, että näissä kahdessa
on eroa vain 3…4 mV. Mikro-ohjaimen analogisten tulojen tuloresistanssin Rin voidaan
laskea tulon AI1 mittaustuloksesta seuraavasti:
8

,!!∗*:;<
*=<<

, -- >∗!".2
4

4

12 ?Ω

(5)
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Jännitteenjakoketjun keskipisteiden jännitepotentiaaleissa (U1…U6) on eroa keskenään suurimmillaan vain 2 mV. Se on vain 0,12 %, joka on reilusti pienempi kuin käytettyjen vastusten toleranssi (1 %). Testipisteiden väliset (AI1…AI6) erot ovat enimmillään myös 2 mV.

Kuva 53. ADATool-testikäyttöliittymä

Taulukon 9 alimmalla rivillä on kortin ohjelman laskema lämpötila. Lämpötilojen lukemiseen kortilta on käytetty kuvassa 53 esitettyä ADATool-käyttöliittymäohjelmaa. Ohjelma
on valmistettu kortin tuotekehitysvaiheen ohjelmointiin ja testaamiseen.
Kortin laskemien kanavien välisten lämpötilojen ero on 0,1 °C (+25 °C lämpötilassa).
Tätä tulosta voidaan pitää teknisesti riittävänä tuloksena. Käytännössä suurempi virhe
saattaa syntyä käytettyjen mittausanturien tarkkuuksissa ja niiden liitosjohtojen resistansseissa.
Taulukossa 10 esitetään analogisten tulojen mittaukset, kun kortti on sillattu 0…10 V
jännitemittauksille. Mittaukset on tehty kolmella jännitearvolla: nollapisteessä, alueen
puolivälissä ja hieman suurinta jännitettä alemmalla arvolla. Hieman alle 10 V jännite
on valittu sen takia, ettei AD-muuntimen suurimman lähtöarvon (4095) ylittäminen aiheuttaisi näytteenottovirhettä mittauksiin. Taulukon arvoista nähdään, että nollapiste on
ollut jokaisella mittauskanavalla hyvin kohdallaan. Jännitemittauksissa nollapistettä ei
korjata mikro-ohjaimen sisäisellä DA-muuntimella.
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Taulukko 10. Tulojen mittaus jännitemittaustilassa
Uin

ADC1 AI1

ADC2 AI2

ADC3 AI3

ADC4 AI4

ADC5 AI5

ADC6 AI6

[V]

[V]

[V]

[V]

[V]

[V]

[V]

0,001 1

0,001 0

0,001 0

0,001 1

0,001 1

0,001

5,009 2051

0,656 2041

0,651 2047

0,655 2039

0,652 2052

0,655 2041

0,652

9,950 4089

1,302 4066

1,292 4073

1,300 4063

1,294 4089

1,300 4064

1,295

0

0

Taulukko 11. Jännitemittausten tulokset
ADC

ADC

ADC

TP

TP

TP

pienin suurin ero

pienin suurin ero

0

1

1

0,001

0,001

0,000

2039

2052

13

0,651

0,656

0,005

4063

4089

26

1,292

1,302

0,010

Taulukon 11 tuloksista voidaan nähdä, että testipisteistä mitatut arvot sekä mikro-ohjaimen AD-muuntimen mittaamat arvot ovat keskenään yhtä suuria alle yhden prosentin
tarkkuudella. Tulosta voidaan pitää riittävänä.
Taulukossa 12 esitetään mittaustulokset virtamittaustilassa. Taulukossa on testipisteistä AI1…AI6 mitatut jännitteet tulovirran kolmella arvolla. Mittaustilanteessa kortin
ohjelmassa ei ollut vielä toteutettu virta-alueen mittausta ja siksi tuloksissa ei ole voitu
esittää AD-muuntimen arvoa. Käytännössä virtamittaus muunnetaan AD-muuntimelle
jännitemittaukseksi. Virtamittaus on mitoitettu siten, että AD-muunnin näkee suoraan
virranmittausvastuksessa syntyvän jännitehäviön. Virranmittauksessa ei ole muita jännitteenjakovastuksia, joiden toleranssi voisi vaikuttaa lopulliseen mittaustulokseen.
Taulukko 12. Tulojen mittaus virtamittaustilassa
Virta

U AI1

U AI2

U AI3

U AI4

U AI5

U AI6

[mA]

[mV]

[mV]

[mV]

[mV]

[mV]

[mV]

3,97

595

595

595

595

595

595

11,93

1786

1786

1786

1786

1786

1787

19,97

2978

2977

2978

2978

2977

2978

Taulukon 12 tuloksista nähdään, että virranmittaus on hyvin tarkka. Suurin mittauksissa
oleva ero 1 mV voi jopa johtua käytettävissä olevan yleismittarin minimiresoluutiosta.
Kuvassa 47. esitettiin virranmittauksen kytkentä. Virranmittausvastuksen (150 Ω) rinnalle kytkeytyy ylivirtasuojan ledi ja sen 10 kΩ etuvastus. Ledin etuvastuksen jännitehäviö mitattiin suurimmalla virtamittauksen suurimmalla arvolla ja tulokseksi saatiin
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7 mV. Tällöin ledin vuotovirraksi tulee 0,7 µA, kun mitattava virta on 20 mA. Voidaan
todeta, että ledin aiheuttamalla vuotovirralla ei ole käytännössä mitään merkitystä virtamittauksissa.

8.3 Lähtöjen mittaukset
Kortin jännitelähdöt testattiin ADATool-ohjelman avulla. Ohjelmasta voidaan antaa lähdölle (12-bittinen) arvo 0…4095, joka vastaa lähtöjännitettä 0…10 V. Taulukossa 13
esitetään neljän analogisen lähdön jännitteet viidellä eri lähdön PWM-signaalin arvolla
ja kuinka paljon ne poikkeaa lasketusta arvoista.
Taulukko 13. Analogisten lähtöjen lähtöjännitteet

PWM
0
1023
2047
3071
4095

Laskettu
[mV]
0
2500
5000
7500
10000

AO1
[mV]
-6
2487
4983
7480
9980

ero
[mV]
-6
-13
-17
-20
-20

AO2
[mV]
-7
2475
4960
7450
9930

ero
[mV]
-7
-25
-40
-50
-70

AO3
[mV]
-7
2491
4991
7490
9990

ero
[mV]
-7
-9
-9
-10
-10

AO4
[mV]
-7
2485
4978
7470
9970

ero
[mV]
-7
-15
-22
-30
-30

Tuloksista voidaan huomata, että jokaisella lähdöllä oli 6…7 mV nollapistevirhe. Tämä
voidaan korjata ohjelmallisesti, koska lähtöjen välistä nollapiste eroa oli vain 1 mV. Tätä tulosta voidaan pitää erittäin hyvänä.
Nollapiste pitäisi ensin korjata ennen kuin mitta-aluevirhettä kannattaisi arvioida tarkemmin. Tuloksista voidaan kuitenkin huomata, että eri kanavien välinen ero 10 V lähtöjännitteellä on vain 60 mV. Tämä on silti alle yhden prosentin, joka on kytkennässä
käytettyjen vastusten toleranssi (ilman nollapistevirheen korjausta). Vastusten lisäksi
virhettä syntyy käytetyn operaatiovahvistimen (LM324) epäideaalisuudesta. LM324 valittiin kytkentään sen hyvän saatavuuden ja edullisen hinnan vuoksi. Tässä tapauksessa ratkaisu todettiin teknisesti riittäväksi.
Taulukossa 11 ovat analogisten virtalähtöjen mittaustulokset. Virtalähtöjä on kortilla
vain kaksi kappaletta. Toisessa lähdössä oli 20 µA nollapistevirhe. Lähdössä, jonka
nollapiste oli kohdallaan, mitta-alue virhe oli vain 10 µA, joka oli myös käytössä olevan
mittarin minimiresoluutio. Taulukosta voidaan havaita, että virtalähtöjen tarkkuus on riittävä (<1 %).
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Taulukko 14. Analogisten virtalähtöjen lähtövirrat

PWM
813
1023
2047
3071
4095

Laskettu
[mA]
4,00
5,00
10,00
15,00
20,00

AO1
[mA]
4,02
5,03
10,04
15,06
20,07

ero
[mA]
0,02
0,03
0,04
0,06
0,07

AO2
[mA]
4,00
5,00
10,00
15,01
20,01

ero
[mA]
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01

Kuormituksen vaikutusta lähtövirtaan testattiin aluksi 10 mA lähtövirralla. Kun dekadivastuksen resistanssia säädettiin 0…1154 Ω, lähtövirta ei muuttunut lainkaan 0,01 mA
tarkkuudella. Koe toistettiin vielä 20 mA lähtövirralla. Virta ei muuttunut yhtään
0…821 Ω kuormalla. Kortin teknisiin tietoihin voidaan hyvin määritellä, että kuormalla ei
ole vaikutusta lähtövirtaan alle 800 Ω kuormalla.
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9 YHTEENVETO
Diplomityön tarkoituksena oli toteuttaa kustannustehokas CAN-väylään liitettävä vapaasti ohjelmoitava automaatioyksikkö. Työn tuloksena onnistuttiin tuottamaan vaatimusmäärittelyjen mukainen yksikkö sovitussa aikataulussa. Alkuperäisestä määrittelystä jouduttiin tinkimään vain yleiskäyttöisten virtalähtöjen määrässä. Yleiskäyttöisiä
lähtöjä on määrittelyn vaatimat neljä kappaletta, mutta vain kaksi voidaan näistä asettaa virtalähdöiksi. Työn tilaaja piti tätä riittävänä. Toinen vaihtoehto olisi ollut kortin pituuden kasvattaminen.
Kortille tuli yhteensä 333 komponenttia, jotka koostuvat 72 erilaisesta tai eriarvoisesta
komponenttityypistä. Tilaajan aikaisempi keskeneräinen rinnakkainen suunnitelma olisi
sisältänyt yli kaksinkertaisen määrän komponentteja. Merkittävin ero saatiin siinä, että
tässä suunnitelmassa hyödynnettiin mikro-ohjaimen sisäisiä operaatiovahvistimia ja
DA-muuntimia yhdessä AD-muuntimen kanssa. Kortin osat ja tuotantokustannukset
jäivät selvästi pienemmäksi kuin vastaava toteutus ohjelmoitavilla logiikoilla. Toteutuksen tuotekehityskustannukset tulee jakautumaan sitä pienemmiksi mitä enemmän kortteja saadaan jatkossa myytyä asiakkaiden tuleviin järjestelmiin.
Toteutus tulee soveltumaan hyvin asiakkaan hybridilämmitysjärjestelmiin sekä omakotitai rivitalojen kuuden huonekohtaisen lämpötilan säätöön. Kolmannen suunnittelukierroksen muutoksella, jossa kaksisuuntaiset tulot ja lähdöt jaettiin kahteen 3-bittiseen
ryhmään, saatiin kortti soveltumaan myös monimutkaisempaan lähinnä toimistojen
huonekohtaiseen lämpötilan säätöön, missä yksi kortti voi hoitaa kolmen huoneen säätöä. Näistä huoneista voidaan kuudella analogisilla tuloilla mitata lämpötilaa ja hiilidioksidia. Kaksisuuntainen tulo/lähtö -liitäntä jaetaan kolmeen tuloon, joihin kytketään
läsnäolotieto ja toiset kolme asetetaan lähdöiksi, jotka ohjaavat huoneiden lämpötoimilaitteita. Kolmella analogisella lähdöllä ohjataan huonekohtaisia ilmamääriä. Kortista
jää enää tässä tilanteessa vain yksi analoginen lähtö käyttämättä.
Kortti soveltuu hyvin etävalvontakäyttöön kortille liitettävän GPRS-moduulin ansiosta.
Tämän lisäksi kortteja voidaan helposti yhdistää toisiin kortteihin tai logiikkaan CANväylän avulla.
Toteutetun automaatioyksikön avulla saavutettiin myös riippumattomuus muiden toimittajien laitteista. DD-Control pysyy nyt jatkossa tarjoamaan etävalvomosovelluksia,
jotka perustuvat heidän omaan automaatioyksikköön.
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Kortin elektroniikan osalta tehdyt mittaukset luvussa 8 osoittivat, että tulojen välisissä
mittauksissa ei ollut merkittävää eroa, kuten ei myöskään kortin analogisten lähtöjen
signaaleissa. Voidaan todeta, että näissä päästiin teknisesti riittävään ratkaisuun.
Kortin käyttöjännitteen suhteen vaatimusmäärittelyn 20…29 V käyttöjännitealuetta ei
aivan saavutettu jännitteen alarajan kohdalta mittauksissa olleen laitteen kohdalla. Tämä on kuitenkin tarvittaessa korjattavissa, jos valittu 18 V jänniteregulaattori korvataan
kalliimmalla LDO-tyypisellä regulaattorilla.
Kortin GSM/GPRS-yhdeydessä päätettiin käyttää MicroElektronikan GSM2 click
GSM/GPSR-moduulia, koska moduulin ostaminen valmiina on edullisempaa, kuin sellaisen suunnitteleminen ja valmistaminen itse. Tällaisten osakokonaisuuksien käyttöön
liittyy aina riskejä, jotka pitää ennakoida ja varmistaa. Voi olla, että tulevaisuudessa
valmistaja lopettaa moduulin valmistuksen tai sitten jonkin muun syyn takia moduulia ei
saa tai sen toimitusajat tilapäisesti venähtävät useisiin kuukausiin. Tässä laitteessa kyseinen osakokonaisuus ei kuitenkaan vaikuta muihin kuin kortin internetyhteyteen. Hätätapauksessa yhteys voidaan järjestää jollakin toisella ulkoisella laitteella. Markkinoilla
on saatavana useita koteloituja GSM/GPRM-laitteita, joissa on standardi RS232liitäntä. Kortin laajennusliittimelle on jo toteutettu RS485-kortti ja seuraavaksi sille on
tulossa vastaava RS232-kortti. Tällaisen kortin avulla saadaan varmistettua vaihtoehtoisten tietoliikenneyhteyksien käyttö.
Kenttätesteissä huomattiin, että korttien pienten siltausten muuttaminen ahtaissa asennuspaikoissa oli erittäin hankalaa, vaikka siltauspaloiksi valittiin pidemmät ns. hännälliset mallit. Kortille valittiin 2 mm jalkavälillä olevat siltaukset, koska normaaleille
2,54 mm siltauksille ei olisi ollut tilaa kortilla. Siltausten korvaaminen ohjattavalla elektroniikalla olisi lisännyt tuntuvasti tarvittavia komponentteja ja niiden ohjaamiseen olisi
tarvittu lisää mikro-ohjaimen liitäntöjä. Mikäli kortille tehdään vielä tulevaisuudessa uusi
suunnittelukierros, ainoastaan siltausten sijaintia voisi vielä harkita tarkemmin.
Analogisten lähtöjen toteutuksessa on yksi ratkaisu, joka kannattaisi jatkossa muuttaa:
virtalähtö on nyt liitetty jännitelähdön jatkoksi. Se kannattaisi laittaa rinnan jännitelähdön kanssa. Tämä ei yksinkertaista tai monimutkaista kytkentää, mutta tällä muutoksella vältyttäisiin peräkkäisten yksiköiden aiheuttamalta komponenttien toleransseista johtuvista virheiden kertaantumiselta.
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Suunnittelun edetessä tuli kysymys, voisiko analogisen jännitemittauksen maksimijännitettä muuttaa 24 V:sta vaikka 30 V:iin? Tällöin analogista tuloa voisi suoraan käyttää
tarvittaessa mittamaan mahdollisen akkuvarmistuksen jännitettä. Tämä ei ole suoraan
mahdollista vain muuttamalla jännitemittauksen jännitejakoa, koska analogisissa tuloissa on suojadiodit maahan ja +24 V jännitteeseen päin. Käytännössä tulon maksimijännite on noin 24,5 V, jonka jälkeen tulojen suojadiodit alkavat johtaa kortin 24 V
käyttöjännitteeseen päin (joka on suojattu TVS-diodilla ja PTC-sulakkeella). Asia voidaan kuitenkin tarvittaessa hoitaa ulkoisilla jännitteenjakovastuksilla, mikäli se on tarpeellista. Mikäli kortille tehdään vielä seuraava suunnittelukierros, voidaan suojadiodit
korvata varistoreilla tai TVS-diodeilla.
Järjestelmän jatkokehitys jatkuu vielä tämä diplomityön jälkeen. Kortin laajennusliittimeen on tarkoitus tehdä mm. liitäntöjen laajennus. Tämä onnistuu melko helposti, koska laajennusliittimelle tulee IIC-väylä. Liitäntöjen laajennus voidaan toteuttaa vaikka
IIC-väylään liitettävillä I/O expander-piireillä.
Järjestelmään voidaan tehdä oma CAN-väylään liitettävä käyttöpääte, joka voisi korvata nykyisen käytössä olevan logiikan käyttöpäätteen. Vaikka kortteja on mahdollista
lisätä järjestelmään CAN-väylän välityksellä, on syytä pohtia, kannattaako kortista tehdä liitännöiltään laajempi versio. Samoin mahdollisen Ethernet- tai WLAN-liitännän tarpeellisuutta kannattaa pohtia.
Seuraavaksi työn tilaajan pitäisi varmistaa kortin sähkömagneettinen yhteensopivuus
EMC-mittauksin. Myös korttien testaamiseen, ohjelman ja asetusten lataamiseen pitäisi kehittää testipenkki, jonka avulla em. toimenpiteet saataisiin tehtyä mahdollisimman
automaattisesti.
Tämä työ antoi minulle itselleni arvokasta lisäkokemusta elektroniikan suunnitteluprosessista. Samalla sain laajennettua osaamistani automaatiotekniikkaan, joka on ollut
minulle vieraampi aihealue. Työ osoitti, että vaikka monet elektroniikkaan liittyvät ratkaisut ovat teoriassa simuloitavissa, niin käytännössä tulee aina eteen tilanteita, jotka
on syytä huolellisesti varmistaa ja testata oikean prototyypin avulla. Samalla opin, kuinka tärkeä merkitys on laitteistosuunnittelijan ja ohjelmistosuunnittelijan välisellä yhteistyöllä, informaation kululla ja dokumentoinnilla.
Uskon, että tämä opinnäytetyön kirjallisesta osuudesta on hyötyä etenkin sellaiselle lukijalle, jolla ei ole aikaisempaa kokemusta elektroniikkasuunnittelusta ja on ryhtymässä
ensimmäiseen suunnitteluprojektiinsa. Tästä on myös hyötyä sellaiselle henkilölle, joka
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ei itse suunnittele elektroniikkaa, mutta on tilaamassa suunnittelua joltakin ulkopuoliselta suunnittelijalta. Tämä työ voi auttaa tilaajaa ymmärtämään, miksi tällaiset projektit
saattaa kestää ja kuinka paljon ne voivat viedä aikaa sekä millaisista työvaiheista projekti koostuu.
Kuvassa 54 esitetään lopuksi kaksi ADA-16 -korttia tyypillisen lämpötilansäätö alakeskuksen osana. Asennuskotelossa on lisäksi käyttöliittymänä Unitronics:in ohjelmoitavalogiikka, relekortti, sähkölähde ja riviliittimiä.

Kuva 54. DD-Controlin alakeskus
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