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Lyhenteet

COT Cost of Test. Yksikkökohtaiset testauskulut

EIA Electronic Industries Associaton. Elektroniikan standardeista sopiva yhtei-
sö, joka toimii yhdysvalloissa.

EMC Electromagnetic Compatibility. Sähkömagneettinen yhteensopivuus

EMI Electromagnetic Interference. Sähkömagneettinen häiriö

ETSI European Telecommunications Standards Institute. Euroopan tietoliiken-
teen standardointi-instituutti

FCC Federal Communications Commission. Yhdysvaltain telehallintovirasto, 
jonka säännöstöt ovat osa Yhdysvaltojen lakikokoelmaa.

FINAS Finnish Accreditation Service. Suomen kansallinen akkreditointielin. Toi-
mii itsenäisenä osana Mittatekniikan keskusta.

IEC International Electrotechnical Commission. Kansainvälinen sähköalan 
standardointi organisaatio

ISA Instruction Set Architecture. Mikroprosessorin käskyluettelo, käskykanta

ISO International Standards Organisation. Kansainvälinen standardointi järjes-
tö

KTMp Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös

NIST The National Institute of Standard and Technology. Yhdysvaltalainen
virasto, joka kehittää ja edistää mittaustekniikkaa ja standardeja

RFID Radio Frequency Identification. Radiotaajuinen tunnistetekniikka

SFS Suomen Standardisoimisliitto.

TP Test Point. Piirilevylle sijoitettu mittauspiste

TUKES Turvallisuus- ja kemikaalikeskus
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1 Johdanto

Sulautettujen järjestelmien ongelmat voivat olla monisyisiä,  minkä vuoksi virhelähteen

havaitseminen ja korjaaminen voi olla pitkällinen prosessi. Tämän päivän laitteissa on

yleensä toteutettu ratkaisut tietotekniikan ja elektroniikan yhteistyönä, jolloin virhelähde

voi löytyä laitteen fyysisestä rakenteesta tai sen sisältämästä sulautetun järjestelmän

ohjelmasta tai molemmista. Järjestelmät muodostavat usein laajempia kokonaisuuksia,

joiden yhteensopivuus on myös huomioitava mahdollisena virhelähteenä.

Tutkielma kirjoitetaan,  koska havaittiin  monien ajattelevan virheitä väärästä näkökul-

masta. Ongelmien esiintyessä ajatellaan usein, kuinka ongelma poistetaan. Tämä ajat-

telutapa saattaa korjata toiminnan, mutta ei poista ongelman syytä ja prosessi pitkittyy

tarpeettoman korjaustoimenpiteen takia. Oikea lähestymistapa on kysymys, mistä on-

gelma johtuu  ja jonka vastauksen avulla vika poistetaan lopullisesti prosessia pitkittä-

mättä. Tutkielmalla tuodaan esiin ongelmanratkaisuun toimiva työkalu, jolla sulautettu-

jen  järjestelmien  parissa  toimiva  henkilö  pystyy  poistamaan virhelähteen  lopullisesti

prosessista.

Tutkielmassa käsitellään sulautettuja järjestelmiä vika-analyysin näkökulmasta. Tavoit-

teena on tehdä asiat tavalla, jonka pohjalta lukija sisäistää eri osa-alueiden vaikutuksen

kokonaisuuteen ja osaa ottaa ne huomioon omassa tehtävässään. Hän osaa käyttää vi-

ka-analyysia omana työkaluna sulautettujen järjestelmien valmistuksessa ja suunnitte-

lussa.

Ensimmäisenä tavoitteena on valmentaa lukija havaitsemaan itsenäisesti vikasyyt su-

lautetuissa järjestelmissä. Sovelluskohteita on lukematon määrä, joten työssä ei paino-

teta yksittäisiä korjauksia, vaan keskitytään prosessin kuvaukseen. Lukijan kannattaa

keskittyä sovelluksen sijasta tekniseen ratkaisuun. Tutkielman eri kohdissa mainitaan

sulautettujen järjestelmien ongelmia, joiden syitä käsitellään kyseisen kohdan aiheen

pohjalta. Oikean vikasyyn havaitseminen vähentää materiaalihävikkiä, nopeuttaa virhe-

lähteen lopullista poistamista prosessista ja kertoo sulautetun järjestelmän osa-alueen,

jota on kehitettävä vikatilaa ennaltaehkäisevin toimenpitein.

Toisena tavoitteena on ohjata lukijaa käsittelemään vikasyitä niiden välttämisen kannal-

ta. Sulautettujen järjestelmien valmistuksessa on prosessi mahdollisesti jaettu useam-
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paan osaan eri henkilöiden vastatessa omasta alueestaan. Onnistuneen lopputuloksen

saamiseksi  on  jokaisen  prosessiin  osallistuvan  henkilön  ymmärrettävä  kokonaisuus,

kuinka oma suoritus vaikuttaa muiden tekemiseen ja päinvastoin. Lukijaa herätellään

pohtimaan sovelluskohteisiin  erilaisia  teknisiä ratkaisuja,  jotka ennaltaehkäisevät  tut-

kielman alkupuolella esitettyjä virheitä ts.  loppupuolella annetaan lukijalle näkemyksiä

vika-analyysiin jo suunnittelu- ja testivaiheessa.

Sulautetut järjestelmät vaativat osaamista useasta tekniikan osa-alueesta, jota harva

pystyy yksinään hallitsemaan. Ongelma ei välttämättä poistu yhden vian korjaamisella,

vaan ratkaisu löytyy useamman korjauksen yhteisvaikutuksesta. Tutkielmalla tarjotaan

lukijalle hänen työnsä kannalta oleellista tietoa, jonka osaamista hän tarvitsee ympäril-

leen ratkaistakseen suunnitteluun, valmistukseen ja ylläpitoon liittyviä ongelmia.
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2 Tutustuminen korjattavaan järjestelmään

2.1 Sulautetut järjestelmät

Kun tietokone sulautetaan osaksi suurempaa järjestelmää, käytetään kokonaisuudesta

termiä sulautettu järjestelmä. Sulautetut järjestelmät muodostavat suurimman tietoko-

neiden luokan, koska niitä löytää nykypäivänä lähes joka puolella ja ne ovat usein osa

laajempaa järjestelmää (1, s. 5). Kuvassa 1 esitetty tilasto havainnollistaa, kuinka suuri

osuus tietokoneiden markkinoista on itse asiassa piilossa loppukäyttäjältä.

Kuva 1. Erillisten prosessorien myyntimäärät vuosituhannen vaihteessa. (1, s. 7).

Korkeimpaan, vaaleansiniseen palkkiin sisältyvät pesukoneet, matkapuhelimet, ajoneu-

vojärjestelmät ja monet muut sovellukset (1, s. 5). Sulautettu järjestelmä on tietokone-

järjestelmä, joka on suunniteltu suorittamaan jotain erityistä tehtävää tai pienen määrän

erilaisia tehtäviä, usein reaaliaikaisin rajoittein. Ilmiselvä sulautettujen järjestelmien so-

vellus on digitaalinen kamera. Kuvaustoiminnot sisältävät valotus- ja tarkennustoimin-

not mahdollistavat kuvien esikatselun ja kuvatiedostojen pakkaamisen. Monien sulau-

tettujen järjestelmien vaatimuksena on pieni koko ja keveys. Ne toimivat paristoilla, jo-

ten tehonkulutus on syytä olla alhainen. (1, s. 603; 2, s. 12).
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Tilastollista ylivoimaa selittää myös omalta osaltaan sulautettujen järjestelmien rajoittu-

nut käyttöympäristö. Jokaiselle prosessorille annetaan valmistusvaiheessa oma tehtä-

vänsä, kun pöytätietokoneiden prosessoreille kohdistuvat ohjelmistopohjaiset useat teh-

tävät. Pienimpänä ryhmänä ovat palvelimet, joiden myyntimäärää selittää suppea mark-

kina-alue verrattuna kahteen edellä mainittuun vertailuryhmään. Kerran kokoonpantua

laitteistoa ei ole tarpeen enää muuttaa lukuun ottamatta mahdollisia sovelluspäivityksiä.

Laitteistosuunnittelussa on määritetty algoritmein ja arkkitehtuurisin määrityksin käyttö-

ympäristön  vaatimat  muutostarpeet,  joiden  pohjalta  sulautettuja  järjestelmiä  voidaan

päivittää kokoonpanojen ja oheislaitteiden osalta. (2, s. 377).

Sovelluskohteiden laaja kirjo asettaa hyvin tarkkoja vaatimuksia järjestelmäsuunnittelul-

le. Siinä on otettava huomioon ympäristön tekijät, laitteiston mitat, muistin määrä, tie-

donsiirto ja ominaisuuksien minimimäärä, jotta lopputuote on käyttöönsä soveltuva jär-

jestelmä (1, s. 156). Sovelluksien monipuolisuus vaatii suunnittelijoilta ohjelmoinnin hal-

litsemista ja  laitteistotietämystä.  Jotta sulautetut  järjestelmät  saadaan toimimaan,  on

ymmärrettävä, mitä laitetta varten ohjelmistoa tehdään. Laitteisto voi koostua useista

erilaisista mekaanisista ja sähköisistä moduuleista, jotka ovat suunniteltu tiettyä käyttö-

tarkoitusta varten, jolloin käyttäjä ei edes tiedä olevansa tekemisissä sulautetun järjes-

telmän kanssa. (3, s. xi, 1).

Valmistus- ja korjausprosesseissa ei aina pystytä aidosti mallintamaan lopullisia olosuh-

teita, koska ympäristön tuottamat häiriöt vaikuttavat laitteiston toimintaan. Myös häiriöi-

den toteuttaminen on vaikeaa ja kallista. Osakokoonpano ei millään pysty suoriutumaan

valmiin tuotteen tavoin mittauksista, jolloin prosessit on suunniteltava osakokonaisuuk-

sien vaatimusten mukaan.

2.2 Sähkömagneettinen häiriö

Sähkömagneettinen häiriö (EMI, Electromagnetic Interference) on kaikkien sähköllä toi-

mivien laitteiden ongelma, joka on kannettavien elektronisten laitteiden myötä nopeasti

lisääntynyt  vuodesta  1990  lähtien.  EMI:n  uhkaa  rajoitetaan elektroniikkasuunnittelun

haaralla,  jota  kutsutaan  termillä  sähkömagneettinen  yhteensopivuus  (EMC,  Electro-

magnetic Compatibility). Suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon rakenteen tai toi-

mintakyvyn sopivuus sähkömagneettiseen ympäristöön. (4, s. 12-14).
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Sulautetuissa  järjestelmissä  sähkömagneettinen yhteensopivuus  on erittäin  merkittä-

vässä roolissa. Elektroniset laitteet eivät enää ole pelkästään kuivissa ja puhtaissa ti-

loissa,  vaan laitteet  on viety vaihteleviin  olosuhteisiin.  Langattomuuden  yleistyminen

tarkoittaa yhä useampaa lähetintä, mikä johtaa radiotaajuuskenttien lisääntymisen tuo-

maan sähkömagneettisen yhteensopivuuden tarkempaan tarkasteluun. (4, s. 21).

Kuva 2. Sähkömagneettisen häiriön kytkeytymiset tapahtuvat säteilemällä ja kytkeytymällä kaa-
peleiden kautta. (4, s. 154).

Sulautettu järjestelmä voi huolimattomalla suunnittelulla toimia sekä häiriötä tuottavana

että häiriöalttiina laitteistona.  Laitteisto voi toimia hyvin esimerkiksi   tuotantosolussa,

mutta sovelluskohteessa pitkät rinnakkaiset kaapelivedot ja epävakaat olosuhteet voi-

vat osoittautua virhelähteeksi. Näitä häiriön kytkeytymistapoja havainnollistetaan kuvas-

sa 2. Häiriösignaalien kytkeytymiset ja säteilyt eivät kulje välttämättä tiedonsiirron ohes-

sa vaan tulevat laitteistoon käyttöjännitteen ja sähkömagneettisen kentän kautta, joiden

havaitseminen onnistuu mahdollisesti vain loppullisessa käyttöympäristössä.

Laitteiden sähkömagneettista yhteensopivuutta määritetään Euroopan  unionin direktii-

veissä ja kansallisin lainsäädännöin, joiden pohjalta on luotu standardeja. Säädöksiä

valvotaan viranomaisten toimesta hyväksyttyjen tutkimuslaitosten kautta, jotka myöntä-

vät  laitteille  sertifikaatteja.  Sertifikaatteja myöntäviin  akkreditoituihin tutkimuslaitoksiin

lukeutuu Suomessa mittatekniikan keskus, FINAS. Näitä lupia myönnetään myös yrityk-

sille, jotka kattavat standardin ISO/IEC 17025 vaatimukset. (4, s. 41; 5).



6

2.3 Työturvallisuus

Sähkölaitteiden kanssa toimiessa on noudatettava sitä koskevaa lainsäädäntöä. Lain

noudattamista  valvoo  turvallisuus- ja  kemikaalikeskus,  TUKES.  Viraston  tehtävä  on

myös edistää teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta sekä kuluttaja- ja kemi-

kaaliturvallisuutta Suomessa. Säädöksiin ja ohjeisiin voi perehtyä viraston omalla inter-

net -sivustolla www.tukes.fi (6). Vuoden 2013 alusta voimaan tullut uusi laki antaa Tu-

kesille uusia välineitä sähkötuotteiden valvontaan. Tulli tarkistaa jatkossa Tukesin profi-

loimat riskituotteet. Jos tulli tällaisia riskilaitteita havaitsee, Tukes lähettää tarkastajansa

heti maahantuojalle tekemään tarkastusta. (7).

Ennen korjaustyön aloittamista on paneuduttava työturvallisuuteen.  Viallisen tuotteen

toiminta ei ole koskaan suunnitellun mukaista, joten kaikkiin mahdollisiin epäkohtiin on

varauduttava huolella. Säädös KTMp 516/1996 (Kauppa- ja Teollisuusministeriön pää-

tös) määrittelee muun muassa juridiset vastuut työn suorittamisessa. Työpaikan linjaor-

ganisaatio huolehtii siitä, että työ on järjestetty säädösten edellyttämällä tavalla. Sähkö-

työturvallisuuteen liittyviin standardeihin voi perehtyä Turvallisuus- ja Kemikaaliviraston

vuosittain päivitetyllä Tukes-ohjeesta S10-2012. Ohje sisältää luettelon standardeista,

joita noudattamalla täytetään sähkölaitteistojen rakenteesta ja sähkötyöturvallisuudesta

annetut määräykset. (8).

Standardi SFS 6002 koskee sähkölaitteistojen käyttöä ja työskentelyä sähkölaitteistois-

sa tai  niiden läheisyydessä kaikissa jännitealueissa pienoisjännitteestä suurjännittee-

seen. Sellaisten pienoisjännitepiirien työtä, joissa on pieni oikosulkuvirta, ei lueta jänni-

tetyöksi. Kun jännite ylittää 50 VAC:a tai 120 VDC:a, korjaustyö lasketaan jo jännite-

työksi, joka on tehtävä säädöksien mukaan jännitteettömänä, kun jännitteen katkaisus-

ta ei aiheudu suurta haittaa. (8, KTMp 516/1996 10 § ja 1194/1999).

KTMp 1194/1999 29. § velvoittaa selvittämään sähkötyön sähköiset ja muut riskit, jonka

jälkeen valitaan sopiva menettelytapa työn suoritukseen.  Jos työstä aiheutuu vakavaa

vaaraa työntekijän omalle tai muiden työntekijöiden hengelle tai terveydelle, työtekijällä

on työturvallisuuslain 23. §:n mukaisesti oikeus pidättäytyä tällaisen työn tekemisestä.

Työstä pidättäytymisestä on ilmoitettava työnantajalle  tai  tämän edustajalle  niin  pian

kuin mahdollista. Työntekijää koskee samassa tilanteessa myös velvollisuus toimia työ-

turvallisuuslain 19. §:n mukaan virheen poistamiseksi omien taitojensa ja mahdollisuuk-

http://www.tukes.fi/
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siensa  mukaisesti.  Hänellä  on velvollisuus  noudattaa lain  määräyksiä  ja  työpaikalla

annettuja työsuojeluohjeita sekä tarpeellista varovaisuutta. (9).

Sulautettujen järjestelmien mahdolliset riskit sisältävät muun muassa palaneet piirilevyt,

joista vapautuu palaessa ilmaan myrkyllisiä kaasuja. Näitä ovat muun muassa lamaavat

kaasut (hiilimonoksidi, -dioksidi ja syaanivety) ja ärsyttävät kaasut (kloorivety) (10, s.

10). Työn suorittamiseen käytettävien välineiden ja tarvikkeiden turvallisuus on myös

tarkistettava ennen tehtävän aloittamista. Kemiallisille aineille, juotteille ja puhdistusai-

neille, on saatavilla  pyydettäessä käyttöturvallisuustiedotteita, joista selviää niiden tur-

valliseen käyttöön liittyvät toimenpiteet  (11). Nämä asiat on otettava huomioon asian-

mukaisia suojaimia määritettäessä.

2.4 Dokumentointiin tutustuminen

Useille  tuotteille  on asetettu laatustandardeja,  joiden ehdot  on täytyttävä.  Standardit

määrittelevät  esimerkiksi  sulautettujen  järjestelmien  testimenetelmiä.  Kansainväliset

ISO  (International  Standards Organisation)  -standardit  10373,  7811,  7816,  14443 ja

15693 koskevat kaikki RFID –kortin testausta (12, s. 260) ja IEC (International Electro-

technical Commission) -standardi IEC61000-3-2 kotitalouslaitteita (4, s. 116). Kansain-

välisten standardien lisäksi on eurooppalaisia standardeja koskien muun muassa tele-

kommunikaatiota.  Näiden  standardien  lyhenne  on  ETSI  (European  Telecommunica-

tions Standards Institute) (12, s. 173). Lisäksi on tiedettävä, millaisia yksittäisiä vaati-

muksia korjattavalle tuotteelle on asetettu esim. valmistajan toimesta.

Standardia ISO-9000 noudattavat tuotantolinjat vaativat sähkömagneettisen häiriön hal-

lintaa, jossa on dokumentoituna toimintatavat ja merkinnät alueista. Dokumentit on li-

sätty yrityksen laatuohjeeseen, josta voidaan tarkistaa ympäristön soveltuvuus järjestel-

män toimintaan ja testaukseen (4, s. 318).  Laitteiston asennukseen ja toimintavakau-

teen liittyen on suositeltavaa tutustua myös sulautetun järjestelmän ulkopuoliseen doku-

mentaatioon. Järjestelmän toteuttaminen voi olla hyvin tarkkaan määriteltyä, kun sulau-

tettu järjestelmä viedään hankaliin olosuhteisiin. Yleisesti sovittuja standardeja noudat-

tamalla on järjestelmän soveltuvuus ilmoitettavissa standardin avulla ilman pitkiä seli-

tyksiä laite- ja ympäristövaatimuksista.

Tietokoneen toimintaan pääsee käsiksi kytkentäkaavioiden, käskykantojen ja käyttöoh-

jeiden avulla. Valmista dokumentaatiota on syytä tutkailla aluksi rauhassa ilman laitetta,
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jolloin  muodostuu parempi  kuva laitteen toiminnoista.  Jos saatavilla  on hyvin  tehtyä

teknistä dokumentaatiota, tiedot löytyvät  helposti indeksointien ja otsakkeiden avulla.

Tietojen  löytämistä  helpottaa laitteistoon  liittyvien avainsanojen  tunteminen,  joiden

avulla haetaan tarvittavat kohdat.  Sähköisissä dokumenteissa avainsanojen käyttö on

ratkaisevaa hakukoneiden kanssa toimiessa. (13, s. 20; 14; 15, s. 37).

Käyttöohjeet ja ohjelmistokehittäjien käskykannat ovat tietolähteitä, kuinka viallisen lait-

teen tulisi toimia. Välillä tulee vastaan tilanteita, jolloin dokumentit ovat epäselviä tai va-

jaita, mutta niiden selaaminen on paras keino aloittaa laitteen korjaaminen (3, s. 19).

Dokumentaation avulla pystytään virhe rajaamaan pienemmälle alueelle, kun vianmää-

rityksessä todetut mahdolliset vikasyyt ovat paikallistettu rakenteeseen ja ohjelmiston

komentoon.  Kirjallisista lähteistä voi löytyä suoraan myös korjaustoimenpide  järjestel-

män vallitsevaan vikatilaan (13, s. 76; 14, s. 137).

Sulautetussa järjestelmässä on aina kaksi toiminnallista tasoa: laitteisto ja ohjelmisto.

Näiden tasojen välisen rajan sijoittaminen ei ole täysin yksiselitteistä. Käytännön tieto-

konetekniikan kannalta on tärkeintä ymmärtää, miten tietokone toimii. Tämän tavoitteen

saavuttamiseksi on tarpeellista tietää kaikista alueista jotakin. Tarkasteltavana kohtee-

na suositellaan prosessorin rekisterirakennetta ja rajapintojen lähialuetta. (15, s. 4). Jos

saatavilla ollut dokumentaatio ei ole selvittänyt tarvittavia asioita, epäselvyyksistä kan-

nattaa keskustella järjestelmän suunnittelijoiden kanssa (3, s. 39).

2.5 Ympäristö ja sosiaaliset tekijät

2.5.1 Käyttäjälähtöiset virheet

Oikein toimiva sulautettu järjestelmä antaa virheellistä tietoa, kun se on väärin asennet-

tuna ympäristöönsä tai sitä käytetään ohjeiden vastaisesti. Ennen laitekorjauksen aloit-

tamista on varmistuttava siitä, että ympäristön ja käyttäjän virhelähteet on poissuljettu

mahdollisista vikasyiden joukosta.

Virhelähteenä voidaan pitää testausmenetelmiä. Laitteiden sijoittelu testausympäristöön

ja testauskaapeleiden kytkennät vaikuttavat omalta osaltaan mittaustarkkuuteen.  Tes-

taajien  subjektiviiset  näkemykset  vaikuttavat  myös  testausjärjestelmien  rakenteiden

kautta lopputulokseen (4, s. 111). Tämän takia tarvitaan testausstandardeja.
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Ympäristössä on otettava huomioon lähistöllä olevien koneiden ja heijastavien pintojen

sähkömagneettinen yhteensopivuus.  Liikkuvat kohteet, kuten auto ja ihmiset, vaikutta-

vat omalta osaltaan mittaustuloksiin. Hallitsematon ympäristö sateineen, tuulineen, läm-

pötiloineen ja taustasäteilyineen on myös  huomioitava laitteiden toimintojen tarkistuk-

sissa (4, s. 111). Koska EMC-vaatimukset ovat olleet aikoinaan löysemmät, voivat van-

hat laitteet olla yhtä lailla häiriölähteitä kuin induktiviiviset lähettimet ja erilaiset moottorit

(12, s. 26;  16, s. 81). Radiotaajuudella toimivat langattomat järjestelmät ovat erityisen

haastavia EMI:n suhteen, koska ympäristö saattaa vaimentaa lähettimen signaalia luku-

laitteen kohdalla (12, s. 141).

2.5.2 Kohinalähteiden selvitys

EMC –ongelmien selvittelyssä ensimmäinen tehtävä on selvittää kohinan lähde, ongel-

maan johtava reitti ja kohde, jossa ongelma ilmenee.  Häiriön lähde voi sovelluksesta

riippuen sijaita jopa 15 metrin päässä, kun tilassa on radiotaajuisia signaalilähteitä (12,

s. 22). Näiden kolmen asian selvittyä voidaan keskittyä kohinalähteen poistamiseen,

häiriön kulkeutumisen estämiseen suojauksilla ja laitteiston häiriöherkkyyden vähentä-

miseen (17, s. 442). 

Laitteistossa ilmenneet häiriöt voivat johtua ulkoisista ja sisäisistä tapahtumista, jotka

voivat olla aivan arkipäiväisiä ja suunniteltuja toimintoja. Niiden poissulkeminen tapah-

tuu koteloinneilla ja koko järjestelmän yhteisellä vakaalla vertailupotentiaalilla eli maalla.

Kun ollaan varmoja, että sulautetun järjestelmän rajapinta ulkoisiin tekijöihin on asian-

mukainen, voidaan siirtyä järjestelmän sisään.

2.6 Vian määrittäminen 

Joskus tulee tilanteita, kun sulautettu järjestelmä ei toimi toivotulla tavalla. Tällöin kyse

on viasta, joka vaatii korjaamista. Usein esitetään ensimmäisenä kysymys, joka koskee

korjaustapaa. Kysymyksen vastaus saattaa kompensoida virheen vaikutuksen, mutta ei

poista vikasyytä. Korjaustoimenpide sallii vikasyyn jäävän elämään taustalle ja luo yli-

määräistä toimintaa sulautetussa järjestelmässä. Tämä näkökulma on lopulta väärä ta-

loudellisesti, ajallisesti ja tuoterakenteen kannalta. Sen sijaan, että opitaan yrityksen ja

erehdyksen kautta, voidaan vianmääritystä opetella järjestelmällisesti. Vian löytäminen

vaatii  tekijältä järjestelmällisiä ajatuksia, menettelytapoja ratkaisujen löytämiseen,  toi-

mintasuunnitelmia tiettyihin vikaluokkiin ja luovuutta. (18, s. xv).



10

Pohjimmaisen vian selvitystyön tärkeyttä voidaan havainnollistaa vertaamalla sulautet-

tua järjestelmää fysiikkaan, jossa kappaleisiin vaikuttaa erilaisia voimia. Laiterakenne,

ohjelmisto, ympäristö ja käyttäjä ovat kuin voimia, jotka vaikuttavat samaan kappalee-

seen, toimintaan. Toimintaan vaikuttavat tekijät on ymmärrettävä ennen kuin pystyy löy-

tämään sulautetusta järjestelmästä oikean vikasyyn.

Piilevä vika voi johtaa toiseen piilevään vikaan, joka taas johtaa kolmanteen vikaan,

joka  ainoastaan näkyy käyttäjälle.  Alkuperäisen vian havaitseminen on mahdollisesti

työläin osuus selvitystyössä, mutta sen korjaus poistaa myös seurannaisvirheet (18, s.

2, s. 11). Vikojen ja korjauksien riippuvaisuutta sulautetuissa järjestelmissä voidaan ku-

vata toisin sanoen vektoreilla kuvan 3 mukaisesti. Lähtöpisteenä on pallo. Kun järjestel-

mään tulee vika, se vaikuttaa tiettyyn toimintaan,  joka on taas liitoksissa seuraavaan

toimintaan jne. Näitä toimintoja kuvataan sinisillä nuolilla.  Näkyvä toiminto on näiden

toimintojen summa, joka on muuttunut halutusta mallista punaisen nuolen verran.

Kuva 3. Vektorimalli vian ja korjauksen vaikutuksesta toimintaan

Vektorimallia voidaan ajatella myös korjaustoimenpiteisiin. Käyttäjä näkee  laitteen toi-

mivan väärin. Jotta hän pääsee takaisin suunniteltuun toimintaan, on hänen kuljettava

jompaa kumpaa reittiä pitkin takaisin palloon. Prioriteeteissä tärkeät ja suuret viat jou-

dutaan mahdollisesti korjaamaan asteittain, mihin soveltuvat pikaiset pienet korjaukset

(18, s. 17). Lopulta on kuitenkin hyvä tavoitella korjausta, joka poistaa suoraan koko

vian ja näin kuljetaan esitetyssä vektorimallissa punaista viivaa pitkin.

Vianmääritys lähtee oireiden tunnistamisesta ja sen pohdinnasta, mitkä olennaiset asiat

ovat sidoksissa vikaan. Jos ongelman syytä ei pohdi ollenkaan, saattaa vikaa etsiä vää-

rästä kohtaa ja vähintään viivästyttää laitteen korjausta (23, s. 3;  19, s. 88). Virheelli-

sestä vikasyyn määrityksestä aiheutuvat turhia komponenttivaihtoja, testauksia ja hen-

kilöstö-resursseja. Edellä mainitut toimenpiteet tuovat taloudellisia kuluja ja tuotantolin-

joilla sattuessa toimitusvarmuuden heikkenemistä ja sitä kautta alhaisempaa asiakas-

tyytyväisyyttä.
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3 Sulautetun järjestelmän tarkistaminen

3.1 Työkalut

Elektroniikkalaitteet, eteenkin digitaalipiirit, voivat vaatia vianmäärityksessä kalliita inst-

rumentteja. Hyvin suunnittellussa järjestelmässä päästään edullisemmillakin työkaluilla,

kun laitteella  itsessään on jo viantarkistus.  Vika voi olla  myös helposti  havaittavissa

(naarmu, huono liitos, jne.) tai se voi olla piilevä (ohjelmointivirhe tilakoneessa, hetkelli-

nen virrankulutus jne.). Suositeltavaa on miettiä tapauskohtaisesti, mitä työkaluja tarvi-

taan. Esimerkiksi mikrokontrolleriin pohjautuvien virtapiirien kannalta on logiikka-analy-

saattori tarpeeton, koska virtapiiristä puuttuu tarkasteltava väylä. Oskilloskooppikin on

korvattavissa loogisella mittapäällä. (21, s. 299) Laadukkaan mittalaitteen ominaisuudet

vaativat mittapäiltä myös laatuja, joten tarkat mittaukset vaativat satsausta myös kaape-

leihin. (17, s. 39).

3.1.1 Perustyökalut

Laitteen kotelon avaaminen voi olla jopa välttämätöntä ulkoisia kytkentöjä varten, jotta

vikasyytä  päästään selvittämään sulautetusta järjestelmästä.  Lisäksi  mahdolliset  kor-

jaustoimenpiteet kannattaa miettiä työkaluja valitessa tarvitaanko juotoskolvia, erilaisia

ruuvinvääntimiä, lenkkiavaimia, pihtejä jne. 

Sähköisten ominaisuuksien tarkistamista varten tarvitaan teholähde ja mittalaitteita, joil-

la voidaan vähintään mitata piirin resistansseja, virtoja ja jännitteitä. Yksinkertaisimmis-

sa sulautetuissa järjestelmissä  on mahdollisesti laitteen oma virtalähde, ja  yleismittari

riittää työkaluksi sähköisten ongelmien selvittämiseen.

3.1.2 Teholähde

Sulautetuissa järjestelmissä käytetään sekä vaihto- että tasavirtalähteitä. Suurissa etäi-

syyksissä ja moottoriajoissa ei ole käytännöllistä käyttää isoja akkuja vaan hyödyntää

helpommin siirrettävää vaihtovirtaa. Joissakin tapauksissa järjestelmien teholähde on

muuntaja, jolla verkkojännitteestä muunnetaan 3 V:n, 5 V:n tai 12 V:n tasajännitettä.

Akkujen eduksi nähdään niissä valmiina oleva tasajännite, joten syöttövirralle ei tarvita

muuntimia.  Akkujen haittapuolena on rajallinen käyttöikä,  jolloin  ne täytyy  ladata tai

vaihtaa usiin (17, s. 10).
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3.1.3 Tietokone

Sulautettua ohjelmistoa varten tarvitaan tietokone, jossa on datakaapelille sopiva kom-

munikaatioportti. Tietokoneen käyttöjärjestelmä voi olla mikä tahansa,  jolla  kommuni-

kaatioportin asetukset saadaan yhteensopivaksi sulautetun järjestelmän kanssa. Tähän

soveltuu esimerkiksi  Windows  XP–käyttöjärjestelmän HyperTerminal  -ohjelma,  jonka

COM -portin asetukset saadaan selvitettyä sulautetun järjestelmän teknisistä tiedoista.

Tera Term Pro -ohjelma  on  hieman kehittyneempi HyperTerminal-ohjelmaan verrattu-

na, ja sen saa ladattua ilmaiseksi internetistä (17, s. 321).  Tämän lisäksi Windowsiin

tarvitaan  sulautetun  ohjelmiston debugger–ohjelma, jolla selvitetään sulautetun ohjel-

miston virheitä. Näitä voi olla erilaisia sovelluksesta riippuen komentorivikäyttöliittymistä

graafiseen, useita pieniä ikkunoita sisältävään käyttöliittymään (3, s. 77).

3.1.4 Oskilloskooppi

Oskilloskooppi on yksi perustyökaluista elektroniikkapiirien virheenmäärityksessä.  Sillä

voidaan tutkia mitä tahansa signaalia, analogista ja digitaalista, missä tahansa laittees-

sa (3, s. 87). Mittalaitteita on esitelty kuvassa 4, joista korjaustehtävien luonteesta ja lai-

teinvestoinneista  riippuen  kukin  soveltuu omiin  tehtäviinsä  muita  paremmin.  Oskillo-

skooppi antaa välitöntä tietoa hankalista ohjelmoinnin osista, kuten I/O–porttien toimin-

noista ja suorituskyky ongelmista. (21, s. 284).

Näytöllisen mittalaitteen avulla saadaan signaalin voimakkuutta tarkasteltua ajan funk-

tiona. Nykyään oskilloskoopit ovat niin kehittyneitä, että niillä voi tehdä signaalien kans-

sa melkein mitä tahansa. Hyvä laitehallinta syntyy paljolti kokeilusta, joten suositeltavaa

on kokeilla erilaisia toimintoja. (17, s. 35–38; 20, s. 22).
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Kuva 4. Digitaaliset ovat laajalti korvanneet analogiset oskilloskoopit, mutta vanhoja oskillo-
skooppeja voi vielä tulla vastaan. Kannettavat oskilloskoopit ovat tarpeen kenttähuoltotehtävis-
sä. (20, s. 23).

3.1.5 Logiikka-analysaattori

Logiikka-analysaattori  on  suunnitteltu  erityisesti  digitaalisen  laitteiston vianmääritystä

varten (3, s. 87).  Sillä  voidaan muodostaa jopa 16 erilaista aaltomuotoa tiettyyn aika-

suhteeseen (20, s. 27), jotta mittaaja voi verrata niiden käyttäytymistä erikseen ja toi-

siinsa  nähden  tietyn  aikajakson  aikana.  Analysaattorilla  voidaan  syöttää  toistettava

pulssiaalto haluttuun virtapiirin kohtaan ja havainnoida virtapiirin muodostama pulssiaal-

losta muodostama digitaalinen signaali mittapäällä toisesta kohtaa. Tälle menetelmälle

annetaan suurta arvoa digitaalipiirien vianmäärityksessä (20, s. 251). Logiikkapiirejä tut-

kittaessa on tiedettävä looginen funktio, jotta muut kuin signaalitulo saadaan asetetuksi

oikeaan tilaansa.
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Kuva 5. Tektronicsin logiikka-analysaattori, jonka näytöllä tulostuu useamman testipisteen sig-
naalit. (20, s. 27)

Logiikka-analysaattorin  haittapuolena on kykenemättömyys  kerätä mittausdataa.  Mit-

taustulokset  saadaan  tietokantaan talteen  testilaitteen puskurista, kun logiikka-analy-

saattoria käytetään tietokoneen oheislaiteena (21, s. 64). Tämä on havaittavissa kuvas-

ta 5, jossa testilaite on sijoitettu oikealle ja tallentava tietokone vasemmalle. Molemmis-

sa laitteissa on näyttö, jolta mittausta voidaan seurata, mutta tallennuksen takia on tie-

tokone liitetty testiaseman oheen.

3.1.6 Spektrianalysaattori

Sähkömagneettista yhteensopivuutta tutkitaan spektrianalysaattorilla. Perusmallin käyt-

tö on edullisempaa kuin mittausvastaanottimeen perustuva tekniikka, minkä takia spekt-

rianalysaattoria suositaan pikaisiin testauksiin ja analysointeihin. Mittaus ei ole kuiten-

kaan riittävä hyväksyttävään EMC-sertifikaattiin, koska spektrianalysaattorilla on rajalli-

set herkkyys- ja aktiivialueet. (4, s. 82).

3.2 Visuaalinen tarkastus

Lika voi aiheuttaa laitteessa toimintahäiriöitä, ja naarmut vaikuttavat pinnoituksien suo-

jaavuuten. Joissain tapauksissa on kyse myös kaupallaisesta tuotteesta, jota tuleva lop-

pukäyttäjä tuskin haluaa valmiiksi naarmuisena tai likaisena. Valmistaja on saattanut

pelkän asiakaslähtöisyyden perusteella määrittää, että laitteessa on vika, vaikka se toi-

minnallisesti olisikin kunnossa. Naarmuisien ja puhdistumattomien komponenttien vaih-
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to voi vaatia virtapiirin purkamista, jolloin aiemmin suoritetut testaukset ja viritykset on

suoritettava uudelleen. Edellä mainitusta syystä johtuen suositeltavaa on aina aloittaa

visuaalisesta tarkastuksesta korjattavan laitteen kanssa (20, s. 140).

Tarkastellaan piiriä aistein. Haju-, lämpö- ja näköaisteilla pystyy rajaamaan vikasyitä

hyvin. Voidaan pitää sääntönä, että suorita aina aistitarkistus ennen kuin siirrytään tutki-

maan laitetta tarkemmin (19, s. 88). Samalla on kuitenkin pidettävä huoli turvallisuudes-

ta piirilevykäryjen, palovammojen ja sähköiskujen varalta.

Hajutesti kertoo heti laitteiston  käryämisestä, joten samantien on järjestettävä riittävä

tuuletus palamiskaasujen varalta. Käyttöympäristöstä voi laitteistoon tulla epäpuhtauk-

sia, jotka vaikuttavat toimintaan. Loogisella päättelyllä pärjää hyvin pitkälle, kun määrit-

telee itselleen, miltä laitteen tulisi haista.

Lämpötestaus on vianetsinnässä suoritettava huolellisesti.  Sähkövaraus voi siirtyä lait-

teistosta ihmiseen ja ihmisestä laitteistoon, joka on estettävissä vain riittävillä suojauk-

silla. Vaikka eri komponentit kestäisivät nimellisesti ESD-purkauksia, on turvallisempaa

toimia aina vaarallisimman tilanteen mukaan eli maadoittaa itsensä samaan potentiaa-

liin tutkittavan laitteiston kanssa.

Näköaisti vaatiikin jo perehtyneisyyttä laitteistoon. Monet sulautettujen järjestelmien vir-

hetiloista johtuvat integroidun piirin kotelon ulkopuolisista johdinvedoista, juoteroiskeista

tai murtuneista piirilevyrakenteista. Johdinvedon virhettä ei aina pysty fyysisesti havait-

semaan suoraan,  kun  johtimet  on asianmukaisesti  kytketty  komponenttien  jalkoihin.

Johtimien kytkeytyessä vääriin jalkoihin signaalin data vääristyy ja tieto saattaa esimer-

kiksi tallentua väärään muistipaikkaan. Tinasillat  ja eristämättömät toisiinsa taipuneet

johtimet voivat aiheuttaa oikosulkuja, jolloin data kytkeytyy johtimesta toiseen aiheut-

taen epätoivotun laitetilan.  Katkenneet ja irronneet  mikroliuskajohtimet voivat myös ai-

heuttaa piileviä vikoja, kun kyseessä on toisarvoinen johdin tiedonsiirron kannalta. (3, s.

103; 20, s. 140).

Yksittäisissä komponenteissa on syytä tarkistaa teholähteen kytkennät ja sulakkeiden

kunto (19, s. 88). Kun tutkitaan logiikkapiirejä, kannattaa etsiä ensimmäiseksi ilmiselviä

vikoja komponenttien malleista. Lisäksi visuaalinen tarkastus sisältää liittimien liitospin-

tojen tarkastamisen. Niiden on oltava puhtaat ja omattava hyvät mekaaniset yhteenso-

pivuudet (20, s. 249). Jos sulautettu järjestelmä sisältää näyttöjä, on suositeltavaa tar-
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kistaa  myös  niiden  puhtaudet  ja  toiminnot,  koska  kyseessä  on  ehkä  tarkasteltavin

komponentti koko järjestelmässä.

3.3 Toiminnallinen testaus

Digitaalisignaalien mittauksissa ongelmana voi olla myös näytteenoton virheellinen tul-

kinta. Tämä on ehkäistävissä vain ymmärtämällä, kuinka laitteen tulisi toimia käytän-

nössä ja hyvillä käytännöllisellä kokemuksella (17, s. 445). Ympäristö- ja käyttäjälähtöi-

set virheet todetaan suorittamalla testaukset uudelleen kattavan testausdokumentaa-

tion avulla.

Paras tapa mallintaa suojauksen tasoa on ESD –generaattoreiden käyttö, joilla voidaan

simuloida laitteistoille ± 21 kV:n ESD -iskut. Muutaman näytteen testaus ei ole erityisen

suuri näytekoko, mutta sillä voidaan harjoitella suunnittelun kompromisseja ja riskien-

hallintaa. Testi voi myös paljastaa piileviä vikoja, joita ei esiinny matemaattisissa mallin-

nuksissa ja  suunnittelussa.  Näitä  on esimerkiksi  kahden johtimen väliset  kipinöinnit.

(17, s. 398).

Kun aiemmin mainitut kohdat on käyty läpi ja todettu ne hyväksytyiksi, voidaan virhettä

jäljittää  testeillä,  jotka mittaavat  laitteelta  vertailtavia arvoja.  Vertailtavat arvot  voivat

myös olla ulkoisen lähteen aiheuttamia. Tuotteelta vaaditaan esimerkiksi mekaanista

kestävyyttä ja suojautumiskykyä UV-säteilyltä (12, s. 260). Testien sisältämät raja-arvot

eri suureille antavat suuntaa vian laadusta ja sijainnista. Virheen toistaminen tuo esiin

uusia ja käyttökelpoisia ajatuksia virheen korjaamiseen. Toiminnalliset testaukset ovat

apuna, kun virhettä poistetaan omatoimisesti. (23, s. 7).

Toiminnallisilla testeillä tarkastetaan myös korjauksen jälkeen, että järjestelmä ja ohjel-

misto  toimivat suunnitellusti  (3,  s.  110).  Testausprosessi  on  osana  tuotannon

laadunvalvontaa ja näin ollen testaajan on noudatettava annettuja ohjeistuksia työtur-

vallisuuden, standardien ja laitteistovaatimuksien osalta (10, s. 16). Tuotteeseen liittyvät

riskit  pyritään minimoimaan ennen järjestelmän luovuttamista loppukäyttäjälle  (21, s.

49).
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3.4 Laitteiston kalibrointi ja viritys

Kaikissa testauksissa, joissa on mukana mikä tahansa laite, on epätarkkuuden tuomaa

virhettä.  Kalibroinnilla selvitetään testattavan laitteen poikkeamaa tunnettuihin arvoihin

(28). Virityksen tarkoituksena on vähentää ─ teoriassa poistaa ─ mittausvirheitä liittyen

testilaitteistoon (16, s.  8).  Sillä tavoitellaan toimivan kokonaisuuden viritystä oikeaan

mittausarvoon,  mikä voidaan tietyissä tapauksissa suorittaa myös kenttäkalibrointina

asiakkaan luona (5).

Sulautetun järjestelmien rekisterit vaativat ohjelmallisuutta myös testiasemilta, jotta pa-

rametrejä päästään muokkaamaan. Kalibrointiohjelmisto huolehtii  testauksessa olevan

laitteen lisäksi usein  testiaseman ohjauksesta.  Tämä tarkoittaa  sitä, että sulautettujen

järjestelmien valmistusprosessi  on  myös  eriteltävä yksityiskohtaisesti  dokumentein (4,

s. 316). Joskus standardin ISO/IEC 17025 vaatimukset on täytyttävä viranomaismää-

räysten toteuttamista varten (5).

Kalibrointi on vertailuprosessi, jossa järjestelmän mittaustuloksia verrataan tunnettuihin

arvoihin ja mahdollisesti tasataan mittausarvojen eroavaisuuksia. Tunnettuja arvoja eli

kultaisia standardeja (Golden Standard) arvioidaan tiukkojen normien mukaan. Näihin

muun muassa amerikkalaisen NIST (The National Institute of Standard and Technolo-

gy) –standardeihin perustuvat kaikki hyväksyttyjen kalibrointilaboratorioiden mittauslait-

teet joko suoraan, tai välillisesti. NIST –standardiin kalibroitujen laitteiden kanssa puhu-

taan jäljitettävästä kalibroinnista (Traceable Calibration). (16, s. 160).

Mitä lähempänä testattava laite on kultaisia standardeja, sitä tiukempia ovat vaatimuk-

set olosuhteiden, lämpötilavaihteluiden ja kosteusalueiden osalta. Mitä etäämpänä kul-

tainen standardi on kalibroivasta laitteesta, sitä lyhyemmän aikaa on voimassa hyväk-

sytty kalibrointi (16, s. 160).  Tuotteen mittaustarkkuudessa pysyminen voidaan toteut-

taa säännöllisellä kalibrointipalvelulla (5). Esimerkiksi Vaisalan Oyj:n kosteuslähettimel-

le HMT330 ilmoitetaan kalibrointiväliksi tyypillisesti vuosi (14, s. 141).

Mittauksissa esiintyy kahdenlaisia virheitä: satunnaisia ja systemaattisia virheitä. Satun-

naisia virheitä ei pystytä poistamaan, mutta useiden mittaustuloksien avulla voidaan sa-

tunnaisvirheen vaikutus huomioida tuloksia tarkastellessa. Systemaattiset virheet ovat

sen sijaan mitattavissa, ja niiden vaikutukset voidaan poistaa laskennallisesti mittaustu-

loksista.  Esimerkki satunnaisvirheestä on lämpökohina, joka saadaan pois vain abso-
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luuttisessa  nollapisteessä.  Systemaattisesta  virheestä  esimerkkinä  on  kaapelihäviö,

joka lasketaan ulos lopullisesta mittaustuloksesta. (16, s. 159).

3.5 Vikakohdan rajaaminen

Sulautetun järjestelmän virityksessä esiintyvä ongelma voi johtua toimintojen ajoituksis-

ta.  Häiriöiden  vaikutukset pystytään todentamaan kohinamittauksilla,  jolloin päästään

varmuuteen laitteen sisäisistä häiriösignaaleista.  Helpoin tapa mitata vaihekohinaa on

käyttää spektrianalysaattoria ottaen huomioon, että mittaus on kaiken kohinan mittaus-

ta. Hyvissä mittausolosuhteissa voidaan yleismaailmallisesti  olettaa, että vaihekohina

on hallitsevin esiintyvistä kohinatyypeistä (16, s. 90). Kohinan mittausta voidaan paran-

taa kytkemällä testattavan laitteen ja mittalaitteen väliin matalakohinainen vahvistin (16,

s. 65).  Häiriöt muodostuvat kytkeytymisien jännite- ja virtapiikeistä,  joita voidaan mini-

moida paremmalla piirilevysuunnittelulla (20, s. 318).

Laitteistotyökaluiksi  suositellaan oskilloskooppia  ja  salpatilaan asetetettavaa logiikka-

analysaattoria  (3, s. 87;  20, s. 434),  joiden  mittapäiden kanssa esiintyy kahta yleistä

mittausongelmaa: liiallista maadoitusjohdon induktanssia ja liiallista kapasitiivista kuor-

mitusta. Nämä kaksi saattavat aiheuttaa virheellisiä mittaustuloksia tai jopa vääristää

testattavan laitteen toimintaa. (17, s. 445).

Mittauskaapeleihin liittyvä ongelma on ehkäistävissä lyhyillä maapisteiden etäisyydellä

ja korkeaimpedanssisilla mittakaapeleilla (17, s. 445). Mittaussignaalille on luotava pa-

luupiste  mitattavasta  kohteesta.  Kunnon maadoitus  on hyvin  tärkeää,  kun virtapiiriä

asennetaan mittausta tai  käyttöä varten.  Paikkansa pitäviä  mittaustuloksia  saadaan,

kun testattava laite ja mittalaite ovat samassa referenssipotentiaalissa. Oskilloskoopin

tai yleismittarin mittapäästä kytketään maadoitusjohdin virtapiirin tunnettuun maadoitus-

pisteeseen, esimerkiksi metallikoteloon (20, s. 144).

Avoin maapotentiaali saadaan helpommin näkyviin digitaalipiirissä, kun oskilloskoopin

herkkyyttä kasvatetaan maksimiin. Hyvässä maapotentiaalissa ei esiinny kohinaa näis-

sä olosuhteissa, mutta avoimessa näkyy satunnaista vaihtelua 0  voltin tasolla. (20, s.

549).

I/O –signaalin  ja oskilloskoopin yhteistyöllä  voidaan sulautetun ohjelmiston toimintaa

tarkkailla määrittämällä porttiin haluttu asetus, jonka asettumista ja kestoa tarkkaillaan
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oskilloskoopin ruudulta (3, s. 89). Oskilloskoopilla nähdään myös digitaalisen signaalin

parametreja, kuten amplitudi, jakso ja taajuus. Samalla havaitaan mahdollisesti viiveet

nousu ja laskureunoista, joita aiheuttavat  mittapäiden  hajainduktanssit. Oskilloskoopin

mittapää vaatii useimmilta mittauksilta dekadin vaimennuksen. Tästä johtuen mittapään

vaikutus on poistettava säätöruuvein. Tämä tapahtuu vertaamalla mittapään signaalia

oskilloskoopin kalibroituun referenssiin. (20, s. 22-26).

Tehokkain vianetsintä tapa on signaalin jäljittäminen. Siinä etsitään virtapiiristä piste,

jossa ensimmäisenä hävitetään signaali tai havaitaan sen vääristyneen. Virtapiirin koh-

tia, josta voidaan mitata tunnettuja jännitteen arvoja, kutsutaan testipisteiksi (Test Point,

TP). Niitä on sijoitettu yleensä protovaiheessa kello-, luku-, kirjoitus- ja keskeytysporteil-

le, joista  kehittäjät mittaavat järjestelmän toimintaa (17, s. 439). Viallisen kohdan etsi-

misessä on eri tyylejä, mutta kaikki perustuvat järjestelmällisyyteen. Edetään askel ker-

rallaan yhä pienempään alueeseen virtapiirillä. (19, s. 88).

Signaalin kulkureittiä seuraamalla tai sitä jakamalla voidaan vikakohtaa rajata pienem-

mäksi. Tärkeintä on tietää lähtöpisteessä tunnettu arvo, jonka muutoksia mitataan testi-

pisteiden kohdilta. Etenemissuunta on mittaajan päätettävissä. Haluttua signaalia voi-

daan seurata sisäänmenosta ulostuloon tai viallista signaalia ulostulosta alkupäätä koh-

den. Kolmantena vaihtoehtona on puolittaa signaalireittiä aina vikakohtaa kohden (19,

s. 88). Mikään tapa ei ole ainut oikea. Niitä saa yhdistää ja kehittää, kunhan pitää mie-

lessä järjestelmällisyyden. Samaa kohtaa ei kannata moneen kertaan käydä läpi.

Kun vika on rajattu tiettyyn alueeseen virtapiirillä, on hyvä miettiä vikasyytä, mistä virhe

johtuu. Käytännössä tehdään rajatulle alueelle samat pohdinnat  kuin aiemmin tehtiin

koko sulautetulle järjestelmälle. Vika on ehkä yksittäisessä komponentissa, joka voi olla

yhtä hyvin massavastus kuin mikroprosessori.

Viallinen komponentti on aina vaihdettavissa, mutta se ei aina ole kannattavaa ohjel-

mistoa sisältävillä komponenteilla.  Ohjelmistovirheiden takia on todennäköisesti  vaih-

dettu useita toimivia komponentteja ja aiheutettu ylimääräistä hävikkiä valmistusproses-

seissa.  Syy on ollut  epätietoisuus lopullisesta vikasyystä.  Tässä vaiheessa on vasta

selvitetty laitteiston viallinen kohta.
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3.6 Ohjelmistovirheen tutkiminen

Aiemmin suoritettu työ ei ole tässä vaiheessa hukkaanheitettyä aikaa. Viallisen kompo-

nentin löytymisen lisäksi  järjestelmälle  on tehty kattava laadunvalvonta sen toimivilta

osilta ja voidaan olla varmoja niiden virheettömyydestä. On todettu myös, että vika tois-

tuu samanlaisena eri testauskerroilla. Kirjallisen materiaaliin perehtymällä on saatu sel-

ville järjestelmän toimintaperiaatteet ja suureiden riippuvaisuudet toisistaan (22). Tois-

tettujen testien raporteista  saadaan tietoa suureiden raja-arvojen ylityksistä. Tekniset

tiedot näyttävät, kuinka järjestelmän tulisi toimia suunnitellusti. Vianmääritys -ohjeistuk-

set paljastavat yleisimpiä vikoja virhetiloille.

Laitteisto on kunnossa myös mikroprosessorin liitoksien ja koteloinnin osalta. Jotkut vir-

hetilat näyttävät päällepäin laitteistovioilta, vaikka syyt löytyvät sitä ohjaavasta sulaute-

tusta  ohjelmistosta.  Asetusvirheisiin  kannattaa  kiinnittää  huomiota,  kun  laitteistojen

merkkivalot syttyvät käynnistyessä normaalisti ja näytöllisissä järjestelmissä näyttö toi-

mii moitteetta.

Tiedonsiirto-ongelmat vaikuttavat joskus rikkoontuneelta laitteistolta,  vaikka kyseessä

on asetusvirhe. Sulautetun järjestelmän tiedonsiirto sarjaliikenneportin kautta voi vaih-

della sovelluksesta toiseen. Siirtonopeudet, tarkistusbitit ja kerralla siirrettävä datamää-

rä voivat vaihdella erilaisin yhdistelmin, joten on suositeltavaa selailla taas dokumentte-

ja ja etsiä heti haluttu tieto kuin arvata oikeita asetuksia. Joskus laitteella voi olla myös

useita eri asetuksia, joista valita omaan käyttöönsä sopivin. Arcom VIPER-Lite -kehitys-

alustassa (3, s. 72) ja Vaisalan HMT330 -kosteuslähettimen huoltoportissa (14, s. 76)

käytettävät asetukset näkyvät taulukossa 1. Jälkimmäisen sovelluksen käyttäjäasetuk-

set ovat valittavissa ja baudit vaihtelevat 300─115200 välillä (14, s. 87).

Taulukko 1. Sarjaliikenneportin asetukset kehitysalustalla ja kosteuslähettimellä

Arcom VIPER-Lite Vaisala HMT330

Parametri Arvo Arvo

Baudit 115200 19200 (300...115200)

Pariteetti Ei käytössä Ei käytössä

Databitit 8 8

Pysäytysbitit 1 1

Virtauksen hallinta Ei käytössä Ei käytössä
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Tiedonsiirrossa voi olla ongelma myös sulautetun järjestelmän sisällä. Jos oheislaitetta

ei löydy, voi syy löytyä prosessorilla olevan ajurin virheestä (3, s. 39).  Prosessori on

vuorovaikutuksessa oheislaitteisiin ohjaus- ja tilarekisterin kautta,  joiden sisältöön vai-

kuttaa  kyseiseen  prosessoriin  kytketyn  oheislaitteen  yksilölliset  ominaisuudet  (3,  s.

122). Tämä mahdollistaa samojen liitoksien käyttämisen useille erilaisille oheislaitteille

ja sitä kautta virheellisesti tunnistettuja oheislaitteita. Oheislaitteiden viiveet voivat tulla

kyseeseen kommunikaatio-ongelmissa, kun ne poikkeavat järjestelmään optimoidusta

kellojaksosta (1, s. 380).

Prosessori käyttää suorituksen aikana väliaikaista muistipaikkaa, johon tallentuu tyypilli-

sesti paikallisia muuttujia ja ajettavien käskyjen paluuosoitteita. (3, s. 41). Pinorekiste-

riin saatetaan syöttää tietoja väärässä järjestyksessä, jolloin väärät asetukset aiheutta-

vat virheen. Ongelmaa voi esiintyä sulautetussa ohjelmistossa, jossa asetuksia viedään

peräkkäin laitteiston muistiin. Kahden saman aikaisen käskyn suorituskin aiheuttaa jos-

kus vikoja, kun prosessori kadottaa ajettavan kohdan ohjelmastaan (1, s. 532).

Pinojen lisäksi on toinen rekisterityyppi, jota kutsutaan kasaksi. Kasoissa tieto on hajau-

tettuna ympäriinsä muistialueelle, jolloin ajan myötä tieto saattaa pirstoutua tietojen uu-

delleenohjauksen jäljiltä ja tukkia muistialue käyttämättömäksi (23, s. 86). Viat ovat kui-

tenkin harvinaisia, ja ne juontuvat useimmiten fyysisestä tai sähköisestä vauriosta (3, s.

103).

Ohjelmistovirheiden syynä voivat olla myös vähäiset tarkistustoimet.  Innokkaat ohjel-

moijat tekevät  tehtävän suorittamiseen liittyvän ohjelman,  mutta heiltä jää huomiotta

tehtävälle asetetut rajoitukset. Ohjelma toimii käynnistyksen jälkeen hetken aikaa, mut-

ta toiminnan jatkuessa pidempään jokin rajoista ylittyy ja ohjelma ei toimi suunnitellusti

(23, s. 2). Tarkistettavia asioita ovat muun muassa laskurit ja signaalimuuntimet, jotka

suorittavat tehtäväänsä itsenäisesti kellotaajuuden avulla. (20, s. 494, 704).

Ohjelmistovirheisiin saa paremman näkemyksen kokemuksen ja laitteistotuntemuksen

kertyessä. Vikasyytä kannattaa etsiä usein vika-analyysissä esiin tulleita rekisteriarvoja

muuttamalla. Miltä vika näyttää ohjelmiston esiasetuksien kanssa? Harva sulautettu jär-

jestelmä on täysin identtinen toisen kanssa,  koska komponenttien valmistustoleranssit

vaikuttavat rekisteriarvojen suuruuksiin virityksissä. Suositeltavaa on myös suhtautua

kriittisesti laitteistojen ja testausohjelmien alkuasetuksiin. Varsinkin uudelleen suoritetta-
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vien testien alkuasetukset  ovat saattaneet  muuttua oleellisesti  aiemman testin takia,

mikä muuttaa lähtöasetelmaa virityksessä.

4 Virheen korjaus

4.1 Vikakirjauksien ylläpito

Suositeltavaa on luoda vikasyitä sisältävä lista, josta tarkastelee pohdinnassa esiin tul-

leita syitä yksitellen (23, s. 3). Ilman suunnittelua ongelmanratkaisu on toiveajattelua

vian poistamisesta. Suunnittelulla voidaan korjaukselle asettaa tavoite, joka voi olla vain

osa ongelman ratkaisua ja näin ehkäisee myös turhautumista. Tavoitteiden asettami-

nen auttaa myös jatkamaan siitä, mihin on aiemmin jäänyt ja saavutetut tavoitteet pal-

kitsevat mieltä onnistumisellaan (23, s. 16─18). 

Ongelmaa voidaan myös yksinkertaistaa, jolloin päästään paremmin siihen käsiksi (23,

s.  4).  Tämä johtaa  todennäköisemmin  pidempään,  osissa suoritettuun  korjaukseen,

mutta vaikeammissa virheissä voi nopeuttaa toimivan sulautetun järjestelmän saavutta-

mista. Tällöin vikojen kirjaaminen pöytäkirjaan kannattaa pitkällä tähtäimellä. Sen sisäl-

tämät kattavat vikakuvaukset ja korjaustoimet auttavat myöhemmin esiintyviä vikojen

selvittämistä. Sitä voidaan hyödyntää laadunvalvonnassa ja kohdistaa ongelmien rat-

kaisuun parempia suunnitteluresursseja.

Kun vianmäärityksessä todetaan, että omat taidot eivät riitä ratkaisemaan ongelmaa, on

suositeltavaa raportoida vika kattavasti vikaraporttiin. Vikaraportin pohjalta päästään vi-

kaan paremmin käsiksi myöhemminkin, kun viallinen laite on poistettu esimerkiksi muun

tuotannon tieltä. Ongelman erittely pitäisi selkeämmin kuvata ongelmaa kuin sen ratkai-

sua. Tämä vaihe ei niinkään anna ratkaisua järjestelmän  toteuttamiseen vaan keskittyy

järjestelmän ominaisuuksiin: Kuinka järjestelmän tulisi toimia, mitä järjestelmän pitäisi

pystyä tekemään jne. (2, s. 80)

4.2 Laitteiden puhdistaminen

Epäpuhtaudet on syytä poistaa laitteistojen pinnoista, koska ne saattavat aiheuttaa oi-

kosulkuja tai estää signaalin siirtymisen liitinpinnoissa. Fluksijäämien puhdistamiseen
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voi käyttää isopropanolia, mikäli fluksi ei ole vesipestävää. Varovaisuutta on noudatet-

tava voimakkaasti haihtuvien alkoholeja käsiteltäessä. (29, s. 24, 29)

4.3 Asetuksien muokkaaminen

Selvitetään vikatilaan  liittyvät  rekisterit  ja  niiden  asetuksien  vaikutukset  tuloksiin.

Muutetaan rekisteriarvojen suuruutta ja seurataan lukemien vaihtelua. Asetuksien kans-

sa on otettava huomioon niiden sidonnaisuudet  toisiinsa.  Esimerkiksi  virityskertoimet

voivat olla sidoksissa valittuun suureeseen,  joka ilmoitetaan toisessa rekisterissä.  Tu-

tussa järjestelmässä asetuksien vaikutukset  ovat  tiedossa,  ja  vian vakavuus selviää

asetusmuutoksien kautta.

Automaattisessa testauksessa on usein oletuksia sekä testattavan että testaavan lait-

teiston asetuksissa. Vaadittavat esiasetukset kaikissa ohjelmistoissa on hyvä varmistaa

ennen testauksia,  jotta  automatiikka pystyy  suoriutumaan sille  annetusta tehtävästä.

Luettavat arvot voivat olla esimerkiksi liian kaukana tavoitteesta, jolloin testiohjelmisto

ei pysty virittämään ominaisuutta kohdalle. Jos laitteessa on väärät asetukset verrattu-

na laitteiston kokoonpanoon, voi testilaitteisto virittää järjestelmät näennäisesti väärin.

Jos arvot eivät virity toleranssiensa sisään, kannattaa myös miettiä raja-arvojen muutta-

mista. Ei ole kannattavaa asettaa järjestelmälle liian tiukkoja vaatimuksia kuin on tar-

peen. Tämä on kuitenkin viime kädessä suunnittelijoiden ja järjestelmäylläpitäjien pää-

tettävissä, joten yhteydenpito vastuuhenkilöihin on suotavaa.

Ohjelmistopäivittäminenkin on mahdollista asetusmuutoksien yhteydessä. Sovelluksien

suunnitteluvaiheessa  on  voitu  noudattaa  hyviä  suunnitteluperiaatteita  ja  mahdolliset

päivitykset voidaan suorittaa sovelluksen käyttöpaikalla etäyhteydellä tai huoltotoimien

yhteydessä (5).

4.4 Liitoksien uusiminen

Juotoslaatu on tärkeä ominaisuus elektroniikkalaitteissa.  Huolimatta  automatisoitujen

juotoslaitteiden kehittymisestä on monesti turvauduttava juottamiseen käsin (29, s. 5).

Juotokseen ei riitä pelkästään komponentin kiinnittäminen vaan liitoksessa pitää myös

olla hyvä sähkönjohtavuus. Liitoksissa täytyy huomioida myös juotteen laatu, koska lyi-

jyllinen ja lyijytön tina eivät ole yhteensopivia, vaan on noudatettava aiemmin käytetyn
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juotteen määräävää rakennetta. Korjaajan haasteena on selvittää juote, jota piirilevyllä

on aiemmin käytetty. (29, s. 24, 28).

Piirilevyillä olevat liittimet on myös tarkistettava mahdollisten piirilevypinnotteiden varal-

ta. Eristävät lakat estävät kontaktien syntymisen liitinpinnoilla. Pinnoitteet voidaan pois-

taa raaputtamalla liitinpintoja vastakkain tai liuottamalla kemikaali paikallisesti pois. Eh-

dotetut korjaustavat alentavat tuotteen laatua, jos ne tehdään huolimattomasti, mutta

vian selviäminen auttaa pääsemään ongelmalähteen jäljille. Väärin pinnoitettu kompo-

nentti on prosessivirhe aiemmin suoritetusta valmistusprosessissa.

4.5 Komponentin vaihto, poisto tai lisääminen

Komponenttien vaihtoo perustuu pääasiassa jo tutun laitteen korjaukseen, kun tiede-

tään osien yksittäiset  vaikutukset  toimintaan ja virheestä pystytään jo päättelemään,

missä komponentissa vika esiintyy. Jos vika ei komponentin vaihdolla poistu, niin vaih-

detaan muita komponentteja, kunnes vika korjaantuu (19, s. 88). Vialliset komponentit

ovat suoraan vaihdettava uusiin. Epäselvissä tapauksissa komponentin vaihto on yksi

varmoista  korjauksista,  joiden  avulla  saadaan  vikakohdasta  ainakin  varmuus.  Uusi

komponentti  saattaa kuitenkin vaurioitua kuin edeltävä komponentti,  jos vikasyytä ei

lähdetä selvittämään vaihdetusta komponentista.

Lopullisesta  rakenteesta  ei  voi  poistaa  komponentteja,  jotka  kuuluvat  järjestelmään,

mutta väliaikaisesti komponentin poisto saattaa auttaa eteenkin virransyöttöongelmissa.

Vikakohdan rajauksessa käsiteltiin järjestelmän supistamista pienemmäksi kokonasuu-

deksi,  jonka  aikana  mahdollisesti  irroitetaan  oheislaitteita  ja  järjestelmä  toimi  ilman

oheislaitetta. Pienemmät kokonaisuudet  kuluttavat vähemmän virtaa, jolloin kuorman

pienentäminen antaa muille enemmän virtaa, joka saattaa riittää järjestelmän ylläpitoon.

Selkeä korjaustapa on kasvattaa syöttövirtaa järjestelmälaajennuksen myötä oheislait-

teen omalla teholähteellä tai nostamalla kokojärjestelmän käyttövirtaa suuremmaksi.

Järjestelmän käynnistyksessä ilmenneiden jännite- ja virtapiikkien  tutkimisessa auttaa

komponenttien lisääminen tutkittavaan virtapiiriin. Ongelmana on piikkien liian lyhyt kes-

toaika, jotta vaikutusta digitaaliseen signaaliin voidaan tutkia tarkemmin. Tähän voidaan

ottaa käyttöön virtapiiri, joka pidentää epästabiilia tilaa RC -aikavakiolla. Piiriä kutsutaan

englanninkielen termillä ”One-Shots”, monostabiili värähtelijä (20, s. 421). Komponent-

teja lisäämällä voidaan vakauttaa järjestelmän toimintaa. Loogisten porttien ongelmissa
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ratkaisevaa voi olla alas- ja ylösvetovastuksien lisääminen. Ratkaisevassa asemassa

ovat  reaktiiviset  komponentit,  joilla  sovitetaan signaalijohtimia,  määritetään viiveitä ja

saadaan luotua sisäistä EMC-suojausta.

4.6 Korjauksen onnistuminen

Viimeinen vaihe on järjestelmän toteuttaminen. Onnistunut lopputulos vaatii kaikkien al-

goritmien arkkitehtuurisen yhteensopivuuden. Ohjelmistolla toteutettu toiminto on sovit-

tava laitteistoon ja alirakenteiden on toimittava yhtenäisenä sovelluskokonaisuutena (2,

s. 96). Kokonaisuus on varmistettava toiminnallisin testein, mittaustulokset on viritettävä

kohdalleen ja järjestelmä on dokumentoitava töineen vaatimuksien mukaan.

Kun vika on saatu poistettua, pystytään vika toistamaan onnistuneesti milloin vain  ja

osataan vastata kysymyksiin ”Mistä vika johtuu?” ja ”Kuinka vika korjataan?”. Kun sama

vika saadaan näkymään toimivissakin järjestelmissä käänteisellä korjaustoimenpiteellä,

virheanalyysi todetaan onnistuneeksi.
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5 Vikojen huomioiminen suunnittelupöydällä

5.1 Virhetilan kuvaileminen yksityiskohtaisesti

Ongelman tai sovelluksen yksityiskohtainen erittely on tärkein osa järjestelmän korjaa-

misessa suunnittelupöydällä, koska useilla ratkaisuilla on omat etunsa muihin verrattu-

na (24, s. 14).  Ilman tarkkaa määritystä on mahdotonta sanoa, kuinka hyvin vika on

saatu korjattua, koska vikakuvausta ei ole suoritettu loppuun (2, s. 79).

Teknisen materiaalin tulisi kertoa, kuinka teknologiaa käytetään käyttäjän näkökulmas-

ta. Teksti suunnittellaan ja esitetään muodossa, joka parhaiten palvelee lukijan tarpeita

(13, s. 16).  Näkökanta on aivan sama virheellisen tuotteen kanssa.  Ongelman selitys

pitäisi selkeämmin kuvata ongelmaa kuin sen ratkaisua. Vikasyy on helpommin poistet-

tavissa, kun tiedetään dokumenttien pohjalta sekä järjestelmän oikeanlainen että vir-

heellinen toiminta (2, s. 80). 

Vian etsinnässä on tarpeen suunnitelman luominen omien vahvuuksiensa ja heikkouk-

siensa mukaan. Se vaatii rehellistä arviointia taidoista, jolloin vian tullessa eteen havait-

see paremmin omat virheensä ja mahdollisesti dokumentoimalla pystyy jatkossa välttä-

mään virheiden syntymistä (18, s. 196). Taitojen avulla kyetään myös auttamaan tulevia

korjaustehtäviä, kun jokainen ratkaisu dokumentoidaan ohjeeksi. Ohjeeseen on kuvatt-

ava (13, s. 76):

─ virheet niin tarkkaan kuin mahdollista.

─ tapa, jolla virhe esiintyy järjestelmässä.

─ käyttäjän toimet virheen korjaamiseksi.

─ ohjeistus siinä tapauksessa, jos edellä mainitut korjaustoimet eivät poista vikaa.

Vianselvityksien avulla saadaan kerättyä jatkuvasti uutta tietoa, jota kannattaa päivittää

tarpeen mukaan myös vianmääritysdokumenttiin. Tätä tietoa saadaan sulautetun järjes-

telmän ylläpitäjältä, joka on havainnut ja korjannut vikoja.
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5.2 Toimivan järjestelmän suunnittelu

Sulautetut  järjestelmät  on suunniteltava niin,  että  ne toimivat  hajoamiseen  tai  levyn

alustukseen asti, kumpi tulekaan ensin. Suuntaus on kuitenkin ketteryyttä ja kurinalai-

suutta vaativaan suunnitteluun. Järjestelmiä on helpompi laajentaa kuin supistaa (24, s.

14). Useimmat järjestelmät toimivat vain yhdellä ohjelmistolla,  jota ilman laitteisto on

hyödytön. Sulautetun ohjelmiston osien toiminnat on lähes aina varmistettu päättymät-

tömällä silmukalla, johon toiminto jää kiertämään ikuisiksi ajoiksi (3, s. 51). Suunnittelu

pohjautuu kuvassa 6 esitettyihin neljään peruskohtaan.

Kuva 6. Neljän suunnitteluaskeleen väliset suhteet (2, s. 80)

Kuvan ylin ja alin taso, ongelman erittely ja järjestelmän toteuttaminen, ovat sulautettua

järjestelmää korjaavan henkilön suoritettavana, joten toimivan järjestelmän saavuttami-

seksi suunnittelijan on keskityttävä keskitasoon huomioiden oma roolinsa korjauksessa,

koska sulautettu järjestelmä voi olla jo asennettuna kentällä. Korjaus voi olla  suoritetta-

vissa kentällä ilman laitteistojen takaisinkutsua.

Algoritmien  kehittämisessä  suunnitellaan  vaihe  vaiheelta  toiminta,  kuinka  ongelman

juuresta päästään askelittain toivottuun lopputulokseen. Algoritmeja kehitetään, kunnes

sisään syötettävä signaali  on saatu muokattua halutunlaiseksi  ulostuloon (2,  s.  81).

Viallisella tuotteella ulostulo on määritetty jo tuotteen kehitysvaiheessa,  joten kehitys

kohdistuu muutosta tarvitsevaan aiempaan ratkaisuun. Ongelmia voidaan ratkaista esi-

merkiksi metodeja tutkimalla.
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Metodologialla  tutkitaan metodien kuvausta.  Sillä  ratkaistaan ongelmia,  jotka liittyvät

vaiheisiin, tehtäviin ja metodeihin. Tätä työkalua on hyvä käyttää kellosignaalin kanssa,

kun määritetään laitteen luku-  ja  kirjoitusaikoja.  Jos  kirjoitus-  ja  lukuaika  tapahtuvat

päällekkäin vanhan ja uuden tiedot voivat sekoittua ja vääristää tietoa (1, s. 290). Riittä-

vätkö esimerkiksi  prosessorin  kellotaajuus  ajamaan suunniteltua  käskyä  tarvittavalla

nopeudella? Tarvitseeko ohjelmisto keskeytyksiä? Laite- ja ohjelmistosuunnittelijat voi-

vat siis molemmat käyttää järjestelmäsuunnittelussa metodien tutkimista ja keskustella

keskenään ominaisuuksista.

Arkkitehtuurin valinnassa sovitetaan sovellus- ja toimintatasot yhteen.  Järjestelmässä

on saattanut olla turhia resursseja, joiden takia toiminta on suunniteltua hitaampaa ja

tehoa kuluu suunniteltua enemmän. Päivitettävyys on myös huomioitava arkkitehtuuris-

sa. Laitteistoon perustuva arkkitehtuuri vaatii suunnittelussa hyvin tarkat selvitykset so-

velluksen käyttötarkoituksesta, koska sovellusta on hankala muokata jälkikäteen. Kor-

jattavuus paranee ohjelmistopohjaisella arkkitehtuurilla, jota on helpompi päivittää myö-

hemminkin (2, s. 87). Heikkoudet esiintyvät usein ongelmaratkaisun tai suunnittelun yh-

teydessä, jolloin kattava suunnitteluvaihe auttaa selvittämään valmiin tuotteen ongelmia

ja liittämään myös päivitettäviä alirakenteita valmistuneeseen tuotteeseen (18, s. 196).

Eräs suunnitteluperuste voi olla standardien hyödyntäminen. Kun komponentteja vali-

taan ja toteutetaan standardien perusteella, voidaan olla varmempia niiden yhteensopi-

vuudesta. Erityisesti laitteiden välisessä kommunikaatiossa standardeilla on suuri mer-

kitys. RS232 ja RS485 ovat EIA:n (Electronic Industries Association) standardeja (15, s.

106), joiden nimitys on siirtynyt komponenttien nimityksiin asti ja näin helpottanut omi-

naisuuksien selvittämistä komponenttitasolla. Standardit auttavat myös komponenttien

uusittavuuteen ja  lopullisen  järjestelmän hyväksymiseen  tiettyihin  laatustandardeihin,

koska voidaan osoittaa yksittäisten komponenttien jo kattavan standardien vaatimukset.

Jopa muuttujien käsittelyyn on perustettu standardi IEEE 754, joka on parantanut tieto-

koneiden aritmetiikkaa jo vuodesta 1980. Standardilla määritetään liukulukujen käsitte-

lyä, nollalla jakamista ja äärettömän esittämistä merkinnäksi NaN, Not a Number. (1, s.

193).

Joissain tapauksissa haluttu toiminto voidaan toteuttaa kaupallisella komponentilla  tai

mikrokontrollerin  ohjauksella.  Niissä  tapauksissa  on toteutuksessa  syytä  ottaa  huo-

mioon sulautettuihin  järjestelmiin  kohdistuvat vaatimukset vähimmäistoiminnoista,  te-
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honkulutuksesta ja kustannuksista (1, s. 6). Suunnittelussa kannattaa muutenkin miettiä

kustannuksia, yksinkertaisuutta, joustavuutta ja sovelluskohtaisuutta (21, s. 35).

Rakenne on räätälöity erityisesti kyseistä käyttötarkoitusta varten, jolloin siihen suunni-

teltu ohjelmisto on harvoin ajettavissa muissa järjestelmissä.  Sulautetun järjestelmän

moduulimaisuus rakenteessa ja ylipäätänsä ohjelmistossa on helppo ymmärtää, koska

laitteiden suunnittelua alusta asti on työlästä ja aikaa vievää. Moduulien vuorovaikutus

oman rekisterinsä kautta helpotaa jäljitettävyyttä ja ohjelmistomuutokset paikallistetaan

käytettävämmin  laiteajureihin  (3,  s.  131). Uudelleen  käytettävän  sovelluksen

toimintaperiaatteet eivät aina ole selvät muokkausta varten, vaan siinä tekee helposti

virheen (18, s. 172). Edellä mainitusta syystä johtuen laitteiston ja ohjelmiston suunnit-

telijoiden on kyettävä keskustelemaan toistensa kanssa. Molempien on kyettävä ym-

märtää laitteen perustoiminnot (3, s. 4, 21).

5.3 Työn ja järjestelmän dokumentointi

Suunnittelijan tulisi ymmärtää, että laitteistosuunnittelun lisäksi hänen on dokumentoita-

va työtään ja tuloksiaan (13, s.  110).  Ennen suunnittelua on paloiteltava järjestelmään

kohdistuvat  vaatimukset,  jotta  kaikki  tarvittavat  ominaisuudet  tulevat  huomioiduiksi.

Vasta tämän jälkeen suunnittelua voidaan jatkaa varmalta pohjalta. Listattavia asioita

ovat muun muassa järjestelmän tehtävät, tiedonsiirto, ajoitukset ja ensisijaisuudet (25,

s.  77).  Yksi  aikaa vievä vaihe on käytön mallintaminen reaaliaikaisten sulautettujen

järjestelmien suunnittelussa. Suunnittelijat, jotka ottavat reaaliaikaisen toiminnan vaka-

vasti, julkaisevat datasheet-lehdillä minimi-, keskiarvo- ja maksimimäärät kellojaksoille,

jotka järjestelmä vaatii jokaiselle kyselylle (3, s. 193). Nämä perusvaatimukset määrittä-

vät koko kehitysprosessin systeemitasolta komponenttitasolle ja aina täytäntöönpanoon

saakka.

Dokumentoinnissakin  suositellaan  modulaarisuutta.  Moduulirakenteesta  on  helppoa

poistaa ja korvata erillisiä tietoja, koska päivitettävä tieto ei vaikuta muuhun sisältöön.

(13, s. 306). Jaottelulla luodaan muun muassa listat virheenkäsittelyä varten. Listat si-

sältävät tietoja kovista ja pehmeistä virheistä, joiden korjausmenetelmiä voidaan päivit-

tää järjestelmien kehittyessä.

Jokainen virhe on luokiteltavissa joko kovaksi tai pehmeäksi virheeksi. Termit tulevat

englanninkielen termeistä Hard(-ware) ja Soft(-ware) (17, s. 443). Pehmeät virheet ovat
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ohimeneviä tapauksia, jotka voidaan jättää huomioimatta prosessin jatkuessa tai ovat

poistettavissa helposti  ilmoittamalla  käyttäjälle  virhetilasta, jolloin käyttäjä voi syöttää

hyväksytyt tiedot järjestelmään. Kovat virheet ovat virheitä järjestelmän laitteistossa, jot-

ka eivät korjaannu edes uudelleen käynnistyksellä (17, s. 443; 25, s. 117). Listaa luo-

taessa pohditaan vian vakavuutta ja riittävää korjaustoimenpidettä sulautetun järjestel-

män loppukäyttäjän näkökulmasta.

Laitteistosuunnittelua  auttaa  yksittäisten  komponenttien  tietojen  keräily  yhteen,  jolla

pystytään  takaamaan  jokaisen  komponentin  oikeanlainen  käyttö  (13,  s.  76).  Näitä

dokumentteja voidaan myöhemmin käyttää ohjelmistonsuunnittelussa ja verrata tekni-

siä tietoja päivitettyjen komponenttien tietoihin, jolloin mahdolliset virhelähteet on korjat-

tu komponenttivalmistajan toimesta (3, s. 23). Valmiin tuotteen hyödyntäminen ei  kui-

tenkaan takaa lopputuloksen toimivuutta, koska se ei ole välttämättä suunniteltu kysei-

seen toimintaan (18, s. 172).

Dokumenttien ei ole tarkoitus olla viihdyttäviä vaan asiasisältöä omaavia lähdemate-

riaaleja. Näiden ja luovien kirjoituksien eroja on pyritty havainnollistamaan taulukossa 2.

Teknisen kirjoituksen pitäisi  olla  selvää, suppeaa,  tarkkaa ja helposti  ymmärrettävää

(13, s. 3).  Siinä on vaarallista olettaa asioita. Dokumenttia kirjoitetaan loppukäyttäjän

tarpeisiin, mikä on pidettävä koko prosessin aikana mielessä. Hyvä dokumentti pohjau-

tuu analyysiin. Selvitetään dokumentoinnin vaatimukset, siihen tarvittavat tiedot, käyttä-

jät ja niiden vaatimukset ja tehokas keino siirtää tieto käyttäjälle. (13, s. 49─52).

Sulautettujen prosessorien sisään rakennettu arkkitehtuuri on yleisesti koottu ohjeisiin,

joita kutsutaan käskykannoiksi (ISA,  Instruction Set Architecture).  Käskykannassa ku-

vaillaan operaatioita, joita ohjelmoijan tarvitsee tietää saadakseen laitteensa toimimaan

halutulla tavalla ja kytkeäkseen sen muihin järjestelmän osiin toimivana kokonaisuutena

(17, s. 65).

Käskykannan avulla  voidaan keskustella erillisistä toiminnoista itsenäisesti  ja erottaa

paremmin laitteiston arkkitehtuurit  omiksi  kokonaisuuksiksi  (1,  s.  22).  Oheislatteiden

dokumentaatiosta on käytävä selville muun muassa laitteen luomat mahdolliset keskey-

tykset sulautetussa järjestelmässä ja  rekisterit,  jotka ovat käytössä käskyille tuloksien

saamiseksi (3, s. 38).



31

Taulukko 2. Teknisen ja luovan kirjoittamisen eroavaisuuksia. (13, s. 23)

Tekninen kirjoittaminen Luova kirjoittaminen

Tarkoitus Tiedottaa, ohjaa ja opettaa käyttäjää. Viihdyttää  ja  valloittaa  käyttäjän

mielenkiinnon.

Käyttäjäkunta Erityinen.  Tietoa  käytetään  asian  tai

teknologian ymmärtämiseen.

Yleinen.  Tekstin  sisältöä  käytetään

vain viihdykkeenä.

Kieli Muodollista,  akateemista  ja

standardien ohjaamaa.

Epävirallista,  taiteellista,  luovaa  ja

mielikuvituksellista.

Kirjoitustyyli Selvää  ja  tarkkaa.  Painotus  on

hyödyllisyydessä

Selvää,  mutta  heijastaa  kirjoittajan

omia  ajatuksia.  Painotus  on

kauneudessa

Muoto Yleensä yrityskohtaisesti ohjattua Kirjoittajalle yksilöllinen

Järjestely Järjestelmällinen ja jäsennelty Mielivaltainen

Kuvitus Käytetään selittämään tekstiä Tekee mielenkiintoisemman kirjasta

Riippuvusuus Riippuu tuotekehityksestä ja kehittäjien

teknisestä näkemyksistä

Täysin  riippuu  kirjailijan  ja

kustantajan aikataulusta.

Huomioitava asia on tallennusmedian valinta. Painettua tekstiä sanotaan luettavan 30

% nopeammin kuin näytöllä tulostuvaa tekstiä. Painotuote on myös konkreettisesti luki-

jan kädessä ja tekee paremman vaikutuksen.  Haittapuolena tässä on kustannukset ja

valmiin tuotten mahdoton editointi. (13, s. 70).

Dokumentin voi myös tallentaa internetiin, laserlevylle tai puolijohdemuistiin, jolloin ei

tarvitse kantaa mukana kirjoja tai isoja kaavioita. Tarvitaan vain lukulaite, jolla tiedoston

saa auki. Tällöin on huomioitava erityisesti tiedostotyyppi. Onko ohje avatattavissa ylei-

sillä toimisto-ohjelmistoilla vai tarvitaanko niihin kalliita ammattiohjelmistoja. Tiedostoja

pystytään editoimaan myöhemmin. Ne on nopeammin siirrettävissä asiakkaalle. Vähäi-

sen materiaalitarpeen takia ne on myös painettua materiaalia edullisempia. (13, s. 70).

5.4 Sähkömagneettinen yhteensopivuus

Vikasietoisuus on tullut  sulautettujen järjestelmien vaatimuksiin,  kun sovellukset  ovat

löytäneet tiensä paikkoihin, joissa virheitä ei voida hyväksyä. Monet laitteisto- ja ohjel-

mistoratkaisut on kehitetty näiden vaatimusten mukaan (17, s. 443). Vaatimuksissa on

mahdollisesti  kyse sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta,  jolloin viitataan kahteen

perusnäkökulmaan koskien laitteistojen luonnetta. Jokaisessa tilanteessa on oltava häi-
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riölähde ja häiriölle altis uhri. Jos toinen saadaan suljettua pois, ei yhteensopivuuso-

ngelmaa esiinny (4, s. 153).

Useimmat elektroniikkalaitteet sisältävät häiriöherkkiä komponentteja: kaapeleita, piiri-

levyjä ja koteloita, jotka saattavat toimia antenneina (4, s. 153). Häiriökohinaa voidaan

ehkäistä  piirilevyjen  layout  –suunnittelulla  ja  oikeanlaisella  koteloinnilla.  Luontaista

kohinaa muodostuu virtapiirin perusominaisuuksista ja ei voida koskaan kokonaan pois-

taa. Radiotaajuuksilla toimivissa laitteissa on myös otettava huomioon niin kutsutut val-

koinen kohina ja välkekohina (26, s. 181, 188).

A/D-muuntimien asteittaisuus ja ylivuoto voivat aiheuttaa ongelmia, joita ei ohjelmisto-

suunnittelija havaitse kovinkaan helposti. Huolimattomalla suunnittelulla analogista sig-

naalia muokatessa digitaaliseksi signaaliksi aiheutetaan järjestelmään kohinaa. Myös

puolijohdepiireissä esiintyvää välkekohina ja varauksienkuljettajien satunnainen liike ai-

heuttavat mittausepätarkkuuksia (16, s. 65). Digitaalisessa, vaihemoduloidussa tiedon-

siirrossa esiintyy vaihekohinaa moduloidussa signaalissa, joka saattaa vääristää siirret-

tävää tietoa (16, s. 83).

Sähköstaattinen purkautuminen (ESD) on tärkeä suunnittelutekijä sulautetuissa järjes-

telmissä, koska se saattaa aiheuttaa mahdollisia virhetiloja ja vikatoimintoja ulkoisen

sähkökentän vaikutuksessa. Eteenkin kuivassa huoneilmassa käyttäjään saattaa varau-

tua kymmenien kilovolttien potentiaaleja ennen kuin henkilö koskettaa elektronista lai-

tetta. Yksi yleisimmistä paikoista, joissa ilmiö tulee ajankohtaiseksi, on näppäimistö tai

muu tiedonsyöttölaite,  joka on suorassa yhteydessä ympäristöön.  Tämä ilmiö voi ai-

heuttaa suoranaista tuhoa tai piileviä vuosia myöhemmin ilmeneviä vikoja. Suunnittelijat

käyttävät yleensä suojaus- ja maadoitustekniikoita estääkseen ESD-vaikutukset. (17, s.

442).  Nyrkkisääntönä  on,  että suojauksien  pitäisi  vähentää  häiriösignaalien  tasoa

70─80 dB. (16, s. 81)

Sähkömagneettisen häiriön vähentämiseen  on luotu menetelmiä, jotka koskevat  vai-

mennusta,  pulssivoimakkuutta,  pulssivälin  vaihtelua,  jännitetarkkuutta,  kohinaa  ja

lukutiheyttä, jotka kaikki on otettava huomioon lämpötila- ja aikariippuvuuksiensa takia.

Edellä mainitut asiat voidaan suunnittelussa huomioida sisäänrakennetuilla kalibrointi-

generaattoreilla ja –kertoimilla, joiden avulla korjataan mitattuja ja näytettäviä arvoja. (4,

s. 109).  Rakenteellisissa ratkaisussa tullaan myöhemmin viittaamaan häiriösignaalien

poistoon, joten ne jätetään tässä vaiheessa tarkemmin käsitelemättä.
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5.5 Käyttöympäristön huomioiminen

Sulautetun järjestelmän toimintaa voidaan turvata koteloinnin materiaaleilla. RFID-tun-

nisteissa käytetään muun muassa lasikoteloita ihon alaisissa komponenteissa. Muovi-

kotelo soveltuu hyvin ympäristöön,  jossa laitteeseen kohdistuu mekaanisia rasituksia

(12, s. 14). Metallikotelossa pyöriviä häiriöitä voidaan estää lisäämällä osien liitoskohtiin

johtavia tivistemateriaaleja, joiden tehtävänä on taata jatkuvuus kotelon pintojen välillä.

(4, s. 300–305). Dielektrisellä tiivistemateriaalilla voidaan puolestaan kotelo sulkea her-

meettisesti  estämättä  radiotaajuisen  signaalin  kulkeutumista  radiotaajuisissa  lähetin-

vastaanotinjärjestelmissä (12, s. 111).

Koteloinnin tuuletusreikien tiheydet ja mitat kannattaa suunnitella huomioiden aallonpi-

tuuden puolikkaat. Jos verkkomaisen rakenteen reikien pituudet ja etäisyydet sopivat

aallopituuteen, toimii kotelo antennina häiriösignaalille (4, s. 300–305). 

Suosituimpia IC –piirien malleista ovat DIP  ─malliset kotelot edullisuuden ja helppo-

käyttöisyyden takia. Kotelon  liittimien valinta vaikuttaa myös vikasyyn selvittämiseen.

Pintaliitoskomponenttien johtimet voivat tuoda rakenteellisia etuja, koska ne eivät tarvit-

se piirilevyn  läpi  kulkevia  reikiä.  Pintaliitos  voidaan toteuttaa  niin  sanotulla  lokinsiipi

(gull-wing) –mallilla, jossa johtimet kääntyvät kotelosta ulospäin (27, s. 185─187). Rat-

kaisuilla tavoitellaan rakenteita, joista on helppo seurata signaalien kulkua.

Kontaktien lukumäärän kasvaessa tämä kotelomalli on kuitenkin mahdoton, jolloin käy-

tetään ruudukkomaista PGA –koteloa. Myös piirilevyn ahtaus voivat vaikuttaa kotelo-

mallin valintaan, jolloin turvaudutaan kotelon alle taipuviin J-johtimiin pintaliitoskompo-

nenteissa (27, s. 185).

5.6 Sosiaaliset näkökohdat laitesuunnittelussa

Asiakaslähtöisissä sulautetuissa sovelluksissa luotettavuus saavutetaan yksinkertaisuu-

della. Painotus on tällöin yhdellä toiminnalla, joka tehdään niin hyvin kuin mahdollista.

Laajoissa sulautetuissa järjestelmissä tekniikoiden erottaminen on usein työlästä (1, s.

6).  Avoimiin lähdekoodeihin perustuvissa sulautetuissa järjestelmissä käyttäjät  voivat

itse luoda monipuolisempia sovelluksia ja tehdä teknisiä aloitteita laitevalmistajan puo-

lesta. Näkökohdat yhdistämällä voidaan saada kilpailullisia etuja ja yhdistäminen luo

parempia prosesseja ja käytäntöjä. (24, s. 3)
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Chernin periaateet, jotka on lueteltu taulukossa 3, auttavat käyttäjäystävällisemmässä

järjestelmäsuunnittelussa. Periaatteet viittaavat sosiaalisiin tekijöihin, jotka otetaan huo-

mioon teknisen suunnittelun ohessa. Jokainen kuvaa omalta osaltaan järjestelmän jat-

kokehityksen kannalta oleellisia näkökantoja. (24, s. 4)

Järjestelmäsuunnittelussa on otettava huomioon erilaiset käyttäjäprofiilit.  Järjestelmän

ylläpitäjän  valtuudet  voi  olla  laajemmat  kuin  käyttäjällä.  Eri  profiileille  voidaan  myös

suunnitella heidän käyttötarkoitukseen mukaisia yksityiskohtia. Ylläpitäjälle järjestelmä

voi ilmoittaa esimerkiksi vikatilojen yksityiskohtia, joita käyttäjän ei tarvitse itse tietää.

Inhimilliset tekijät, kuten muutoksen vastustaminen ja käyttöliittymien huono hallitsemi-

nen, edesauttavat järjestelmien vikaantumista. Yhteenvetona voisi ajatella, että käyttä-

jä, ympäristö ja ympäristössä olevat muut laitteet ovat osa järjestelmää, jotka on vika-

analyyseissä otettava huomioon (24, s. 6).

Taulukko 3. Chernin periaatteet (24, s. 4)

Käyttäjälähtöisen suunnittelun eri näkökannat

1 Yhteensopivuus

2 Välttämättömät, kriittiset yksityiskohdat

3 Vaihtelevuuden hallinta

4 Rajojen sijainti

5 Tiedonkulku

6 Valta ja valtuudet

7 Monitoimisuus

8 Tuen yhtenevyys

9 Siirtymäkauden organisaatio

10 Keskeneräisyys

Sulautettujen järjestelmien suunnittelussa voidaan hyödyntää kuvan 7 sipulimallia, joka

on sovelluskehitykseen soveltuva taustojen luokittelumalli.  Malli  auttaa laajentamaan

kokonaiskuvaa pois pelkästä laiterakenteesta, mikä helpottaa vikasyiden selvittämises-

sä. Sipulin keskellä on sulautettu järjestelmä, jonka taustalla vaikuttavat kaikki keskus-

tan ympärillä olevat muuttujat (24, s. 61). Muuttujia ovat muun muassa

─ säädökset ja suositukset (tietoliikenne, sähköturvallisuus, standardit),

─ sovelluskohde (käyttäjä, ympäristö, aika) ja
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─ resurssit (tavarantoimittajat, työvoima).

Lakisääteisiä asioita on noudatettava EU-direktiivien mukaisesti EU:n jäsenvaltioissa ja

Yhdysvalloissa noudatetaan FCC:n säädöksiä (12, s. 177, 179). Paikallisia säädökset

on siis otettava huomioon sulautettuja järjestelmien vientiteollisuudessa.

Sovelluskohteissa on myös ajanhetkestä riippuvaisia järjestelmiä (3, s. 3), joita suunni-

tellessa on erityisen tärkeää miettiä tapahtumaa, kun toimintaa ei pystytäkään suoritta-

maan suunnitellussa ajassa.

Resurssit päätyvät sipulimalliin sulautetun järjestelmän toteuttamisvaiheesta. Ne viittaa-

vat järjestelmien toimitusaikoihin ennemmin kuin niiden omaan toimintaan valmistumi-

sen  jälkeen.  Materiaalisaatavuudet  ja  tuotantokapasiteetti  ovat  kuitenkin  yhtä  lailla

suunnitteluperusteita kuin muut järjestelmän toteuttamiseen kohdistuvat asiat.

Kuva 7. Luokittelun sipulimalli (24, s. 62).
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5.7 Laitteistopohjainen ratkaisu

Kovat  virheet  ovat  laitteistopohjaisia  virheitä,  jotka  eivät  korjaannu  edes  uudelleen

käynnistyksellä.  Kun virheitä lähdetään korjaamaan, on suunnittelussa hyvä panostaa

järjestelmän tarkistettavuuteen.  Helpoin tapa ilmaista vallitsevaa vikatilaa toteutetaan

esimerkiksi yhdellä led-valolla (17, s. 437). Jos vika osoittautuu vaativaksi ja järjestelmä

joudutaan suunnitella alusta asti, kannattaa alussa toteuttaa erilaisia piirilevyjä, joiden

avulla tutkitaan erilaisia rakenteita jalustoihin istutteja komponentteja vaihtamalla (21, s.

290). Suunnittelun perusperiaatteena pidetään pientä kokoa ja nopeaa prosessitaajuut-

ta, joiden avulla saadaan  tehonkulutusta myös vähennettyä  menettämättä suoritusky-

kyä. Sovellukseen voi hyvin riittää vähempikin rekisterimäärä, kun toimintoja optimoi-

daan omiksi kokonaisuuksiksi. (1, s. 53, 267; 2, s. 24).

Ensimmäinen suunnittelutehtävä on järjestelmän jako selkeisiin  osiin.  Alueet  jaetaan

sähkömagneettisen häiriösuojattujen ja –suojaamattomien yksiköiden pohjalta alueisiin,

joita kannattaa mahdollisesti suojata jo laitteen sisällä omiin koteloihinsa (4, s. 191). On

pidettävä mielessä, että lopulliset virtapiirit eivät ole ideaalisia. Ilman häiriömarginaalia

suunniteltu piiri  saattaa toimia suunnittelupöydällä  oikein,  mutta vikoja alkaa esiintyä

massatuotannossa ja asiakkaalle päätymisen jälkeen. Tällöin viat voivat johtua kompo-

nenttivalmistajan vaihtumisesta ja toimintalämpötilojen muuttumisesta. (17, s. 392).

Virtapiirien  suunnittelussa  voidaan  huomioida  sähkömagneettinen  yhteensopivuus

muun muassa seuraavilla tavoilla. Komponenttien sijoitetaan piirilevylle niin, että välte-

tään laajat silmukkapinta-alat. Johdinvedoissa pyritään lyhyisiin ja aallonpituudet huo-

mioiviin pituuksiin. Käytetään tarvittaessa EMC-komponentteja, suotimia ja modulaatto-

reita ehkäisemään häiriösignaalien kytkeytymiset. (4, s. 304).

Komponenttivalmistajat rakentavat integroituihin piireihin yhä enemmän ominaisuuksia,

ja tekevät suunnittelijoiden työtä helpommaksi.  CMOS – laitteet sisältävät suojaavan

virtapiirin korkeita staattisia jännitteitä ja sähkökenttiä vastaan. CMOS –perheissä on

niin sanottu T-perhe (HCT, VHCT, HST), jonka ulostulo on optimoitu vanhempaa TTL–

piiriä ajatellen (17, s. 391). Kuitenkin, varotoimenpiteitä on suoritettava nimellisjännittei-

den ylityksen estämiseksi (20, s. 286),  koska  sisäänrakennetuista turvarajoista huoli-

matta piiriä ajetaan kuumana ja TTL -piiriä ajetaan alhaisella tasolla. (17, s. 391). Suun-

nittelijoiden on harjoitettava varovaisuutta, kun kehittävät laitteistoa mitattavien suurei-
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den ja mikroprosessorien väliin.  Asiat, kuten ESD, väyläohjaus ja tehonkulutus, ovat

edelleen järjestelmäsuunnittelijan käsiteltävinä. (17, s. 434).

Monet laitteet ja käyttöliittymien mikropiirit  on kokoonpantu käyttämällä I2C-väylää tai

vastaavaa tiedonsiirtoprotokollaa (2, s. 395). FPGA:n (Field-Programmable Gate Array)

suora kytkeminen järjestelmiin  on usein epäkäytännöllistä  ja  resurssien tuhlaamista.

Paras lähestymistapa on käyttää kaupallista, standardoitua mikropiiriä, joka pystyy kä-

sittelemään nopeaa tiedonsiirtoa yksilöllistä kytkemistä paremmin. Haastetta tuo stan-

dardien  monimutkaisuus,  mutta  laitteisto  on tämän jälkeen  helpommin  kytkettävissä

muihin järjestelmiin (2, s. 380). Useimmiten on myös helpompaa korvata yksi integroitu

piiri kuin jäljittää viallinen komponentti useiden tuhansien komponenttien joukosta (17,

s. 59).

Alipäästösuodattimin poistaa suurimman osan valkoisesta kohinasta. Haittapuolena on

vaimennus myös halutussa signaalissa (2, s. 240). Radiotaajuuskomponenttien suoda-

tusongelmassa voi olla kyse suodattimen luonteesta. Butterworth-, Chebysev- ja Bessel

-suodattimet omaavat kukin ominaisuuksia, jotka soveltuvat eri käyttötarkoituksiin (19,

s. 740).

Piirilevyjen johdinvedot ja eristemateriaalit aiheuttavat hajanaisresistanssia, induktans-

sia ja kapasitanssia eteenkin korkeilla nopeuksilla. Erityisesti piirilevyä suunniteltaessa

on kiinnitettävä huomiota tiedonsiirtoväyliin, kohinaan ja sähkömagneettiseen säteilyyn

(17, s. 441). Sulautetuissa järjestelmissä kannattaa miettiä oheislaitteiden ominaisuuk-

sia,  koska  ne  voivat  olla  samalla  mikrosirulla  kuin prosessori  tai  sirun  ulkopuolisia

oheislaitteistoja (3, s. 123, 130).

5.7.1 Johdotus ja kaapelointi

Johto- ja kaapelivienneissä on huomioitava signaalien ja käyttöjännitteiden suunnat vir-

tapiirissä.  Mitä  selkeämmät  signaalisuunnat  ovat,  sitä  paremmat  mahdollisuudet  on

myös paikallistaa vikakohdat mahdollisten rikkoutumisien tapahtuessa (4, s. 190).

Kaapeleiden  ja  johtojen  virheet  liittyvät  usein  impedanssitasojen  muutoksiin

kytkentäpinnoissa (4, s. 109). Johtimen sovitus on saattanut epäonnistua virtapiiriin tai

siihen  kytkeytyy  häiriösignaaleja  hajainduktanssien  kautta  (15,  s.  115).

Transistorirakenteissa  muodostuu  kapasitansseja,  jotka  vaikuttavat  komponentin  toi-
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mintaan.  Nämä  kapasitanssit  ovat  pääasiassa  integroitujen  piirien  sisäisiä  ominai-

suuksi, mutta voivat kytkentöihin tuoda offset-vaikutuksia esim. CMOS –piireissä (26, s.

20, 34).

Impedanssit on otettava tarkempaan käsittelyyn siirtolinjoissa, joiden yhdensuuntainen

etenemisviive on vähintään puolet logiikkapiirin lähdön muutosajasta. CMOS –logiikan

sisäänmenoportteihin on syytä lisätä heijastumisen takia päätevastus pienentämään tu-

loimpedanssia ja kytkettävä käyttämättömät portit sopivaan loogiseen tilaan, kun ulostu-

loportit voidaan jättää avonaisiksi (20, s. 286). Päätevastuksen arvoa määritettäessa ei

saa unohtaa siirtolinjan lähetintä, jonka kuormitukseen vastus vaikuttaa.  Yleensä  hei-

jastumisista ei tarvitse johtimien lyhyyden takia välittää. (15, s. 116).

CMOS –piirin  biasisointiin sopivat  erittäin hyvin  100 kilo-ohmiset vastukset, mutta sa-

malla ne aiheuttavat piiriin suuren impedanssin. Matala-arvoiset vastukset ovat parem-

min soveltuvia ylösvetovastuksiksi. Jos ylösvetovastuksia käytetään, siitä ei ole takeita

kuinka ne käyttäytyvät johdinkapasitanssien kanssa ja aiheuttavat kapasitiivisia aikava-

kioita. Etuna on kuitenkin häiriöiden, ylikuulumisen ja ristiinkytkeytymisien, vähenemi-

nen. (21, s. 288).

Piirit voivat myös tarvita suurta hetkellistä virtaa, jolloin käyttöjännitejohdot eivät pysty

välittämään teholähteeltä tällaisia lyhytkestoisia virtapulsseja. Syynä on se, että piirikor-

tilla mutkitteleviin käyttöjännitejohtoihin muodostuu hajainduktanssia, joka vastustaa no-

peita virtamuutoksia.  Suuri  hetkellinen virran tarve voi syntyä ainakin  kapasitiivisista

kuormista ja logiikkapiirien lähtöasteesta. Piirien hetkellinen virransaanti voidaan var-

mistaa  kytkemällä  logiikkapiirin  käyttöjännitenastojen  välille  kondensaattori.  (15,  s.

115).

Induktiivisissa kuormissa esiintyvää energiavarausta pystytään haihduttamaan niin sa-

notulla snubber -kytkennällä, joka muodostaa kuorman kanssa LCR -piirin. Koska kelat

ja kondensaattorit ovat teoriassa puhtaasti reaktiivisia komponentteja, ne eivät aiheuta

ollenkaan tehohäiviöitä. Tehohäviöt muodostuvat näin ollen vain komponenttien resis-

tanssien aiheuttamana lämpönä. Snubber – kytkennällä saadaan myös häiriötä vähen-

nettyä merkittävästi, kun kiinnitetään huomiota sen sijoittamisessa virtapiiriin. Kytken-

nän vaikeutena voidaan pitää vuotovirtojen hallintaa, jolloin muun muassa releiden lau-

kaisu- ja pitovirtojen ohjaaminen on suunnittelijoille haasteellista. (17, s. 414).
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Sovellukset sisältävät tilanteita, joissa yksikköä havainnoidaan etälaitteella, kuten kos-

teus- ja paineherkkiä antureita. Saatava heikko sähkösignaali siirretään pitkiä etäisyyk-

siä, jolloin signaaliin muodostuu kohinaa ja yhteistila  jännitteitä (common-mode volta-

ge). Siirtolinjan päähän tarvitaan instrumenttivahvistin, joka vahvistaa heikkoa signaalia

ja hylkää yhteistilajännitteet. Instrumenttivahvistin soveltuu käytettäväksi samaan maa-

potentiaaliin.  Kun etäisyyden takia yksiköillä katsotaan olevan eri maapotentiaalit,  on

parempi käyttää erovahvistinta. Näitä edellä mainittuja vahvistimia ovat muun muassa

AD622 ja 3656KG (19, s. 696–704). Kaupallisissa komponenteissa löytyy myös yhteis-

muotokuristimia, joissa on johdin kieritetty saman ytimen ympärille matalille taajuuksille

ja ferriittirenkaita korkeataajuuksille tarkoitetuissa versioissa (4, s. 286).

5.7.2 Testipisteiden käyttö

Koska IC-piirin liitokset ovat kotelon alla, on niiden virheenkorjaus hankalampaa. Tämä

voidaan ottaa huomioon komponentteja valitessa. Jotkut laitteistosuunnittelijat lisäävät

IC-piireihin testipisteitä (Test Point, TP), joiden kautta pystytään suorittamaan mittauk-

sia myös tuotetestauksen tukena (3, s. 26). Testipisteiden käytettävyyttä voidaan lisätä

laajemmilla kontaktipinnoilla (21, s. 290). Jotta säästytään aikaa vievältä ja epävarmoil-

ta kaapelikytkennöiltä,  voidaan  piirilevylle asentaa Mictor-liittimiä,  joita tukevat Tektro-

nicsin ja Agilentin logiikka-analysaattorit. Molemmat valmistajat tarjoavat jopa valmiita

kaapeleita Mictor-kontakteja varten.  Vähintään testipisteiden siirtäminen käytettäväm-

mäksi mikropiirien alta on kannattavaa. (17, s. 439).

Testipisteiden luominen ja saattaminen käytetäväksi on suositeltavaa ohjelmoitavissa

logiikkapiireissä. Kymmenien pinnien takaa voi jokin portti asettua vikatilaan, ja virhe on

mahdollista korjata kontaktien kautta tiettyyn pisteeseen asti (21, s. 286).

5.7.3 Maadoituksen järjestäminen

Seuraavaksi on syytä miettiä maadoituksen järjestämistä virtapiirille, jolla luodaan lait-

teelle referenssipiste kotelon ulkopuolelle  (4, s. 191)  ja toteutetaan hyvä, stabiili refe-

renssitaso.

Useampikerroksisia  piirilevyjä  hyödyntämällä  voidaan  sähkömagneettista  säteilyä  ja

epätoivottuja kytkeytymisiä vähentää järjestämällä erilaisia tehotasoja piirilevyn väleihin

(17,  s.  441).  Maapotentaalissa syntyvät  häiriöt on ratkaistavissa  kytkemällä virtapiiri
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kondensaattoreilla käyttöjännitteestä maahan. Kondensaattorit pitäisi erityisesti sijoittaa

laitteiden lähelle, jotka vaihtavat nopealla syklillä tilaansa tai omaavat paljon kuormaa.

(20, s. 318).

5.7.4 Kellosignaalilla vakauttaminen

Vaikka digitaalipiirien suunnittelussa voidaan käyttää useita kelloja, pystytään logiikkaa

hallitsemaan onnistuneesti vain yhdellä kellolla. Rakenteet määrittävät aikarajoja, joiden

poikkeavuudet voivat vääristää signaaleja (2, s. 29). Suuret rekisterimäärät hidastavat

kellosignaalia,  koska signaalilla kuluu enemmän aikaa kulkea rakenteiden läpi (1, s.

53).

Kun yli 20 MHz:n taajuuksilla prosessorin kelloa ohjataan ulkoisen portin kautta, on var-

mistettava oikea jännitetaso CMOS-piirissä. 74HCT ja 74ACT/FCT ovat hyviä vaihtoeh-

toja ohjainpiirille. Pitkillä kellosignaalin etäisyyksillä ensin mainittu on sopiva vaihtoehto

kellosignaalin hystereesiä ajatellen. 74LS:n käyttö ei kannata edes harkita ilman ylösve-

tovastuksia. Kriittisiä signaaleja, kuten kellosignaalia, ei saa koskaan siirtää piirilevyltä

ilman puskurointia, koska niiden täytyy olla täysin kohinattomia. (25, s. 291).

Ulkoisten piirien signaaleja voidaan hallita takaisinkytkentöjä käyttämällä. Kellosignaali

tahdistetaan  ulkoiseen  vertailusignaaliin  viivelukituin  silmukoin  (DLL,  Delay  Locked

Loops) (2, s. 30). Tietoliikenneetä ja digitaalisia kelloja virkistetään vaihelukituin silmu-

koin (PLL, Phase Locked Loop).  Vaihelukitusta silmukasta on tullut tärkeimpiä raken-

nusosia monissa elektronisissa järjestelmissä (26, s. 648). 

Digitaalipiirien sisäistä kohinaa kyetään poistaa kellosignaalin nollatasoa hyödyntämäl-

lä. Korjaustapaa kutsutaan välkynnäksi, jossa vilkkuvalla pulssilla sallitaan komponentin

toiminta vain silloin, kun aaltomuodot eivät ole muutostilassa. (20, s.  489).

5.7.5 Sulautetun järjestelmän ohjelmoitavuus

Laitteiston ohjelmoitavuus tekee siitä uudelleenkäytettävämmän. Älykkään mikrosirun

avulla voidaan laitteistoa korjata ja päivittää tarpeen mukaan ilman suuria muutoksia

itse laitteistossa. Virheet  saadaan mahdollisesti  poistetuksi  mikrosirun ominaisuuksia

säätämällä käytön aikana (25, s. 278). Teknologialla pystytään jakamaan toimintoja eril-

leen laitteistoille ja ohjelmistoille. Ohjelmistolla annetaan vain ohjaussignaaleja laitteis-
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toille, jotka toimivat ohjauksen määrittämällä tavalla samanaikaisesti muiden laitteiden

kanssa (2, s. 21–24).

Sulautetuissa järjestelmissä on käytössä  ASIC-piirejä. Ne sisältävät osoitteellisia oh-

jaus- ja tilarekisterejä, jotka tarjoavat joustavan menetelmän asettaa parametreja ja val-

voa niiden tilaa. Rekistereihin voidaan tallentaa integroidun piirin sisäänmenon signaa-

lia, jota säädetään toisen rekisterin  korjaavilla parametreillä (2, s. 412).

Ohjelmoitavat logiikkapiirit salllivat laitteistosuunnittelijan suorittaa erilaisia tehtäviä lait-

teistolle lataamalla suunnittelemansa ajurin FPGA -piirille (3, s. 236). FPGA vapauttaa

logiikkapiirien  ohjelmointiresursseja,  kasvattaa nopeuksia ja  vähentää tehonkulutusta

verrattuna yleisesti käytettyihin logiikkapiireihin. (2, s. 21–24)  Teknologian etuna pide-

tään  staattisia  muistisoluja,  jotka  pitävät  tilansa  virtojen  katkettua,  kun  taas  CPLD

(Complex Programmable Logic Devices) –teknologiaan perustuvat laitteistot, joudutaan

haihtuvan Flash –muistin takia lataaman käynnistettäessä uudestaan.  CPLD:n etuna

katsotaan olevan suurta kokoa, joka enemmän logiikkaa tai monimutkaisia rakenteita

(3, s. 237).

Prosessoreissa käytetään myös sisäänrakennettua virheenmääritystä,  joka kohdistuu

transistoritason vikoihin (16, s. 102).  Kun laitteen sisäänrakennettu virheenmääritys ei

havaitse syntynyttä virhettä ja järjestelmää ei ole turvallista käyttää, on pystyttävä nolla-

maan tilanne joillain keinoin. Tyypillinen ratkaisu voisi olla päävirran katkaisu, jolloin jär-

jestelmä sammuu kokonaan. Kevyempi, laitekohtainen vaihtoehto on laitteeseen raken-

nettu nollauskytkin. Tällöin päävirran kytkeytymisestä aiheutuvat mahdolliset virtapiikit

vähenevät, esiasetuksien palautus kohdennetusti vikakohtaan paranee ja laite saadaan

tarvittaessa nollattua saman tien. Nollaus on myös tarpeen ohjelmistokehityksen aika-

na, jotta virheellisen koodin jälkeen pystytään laitteisto palauttamaan alkutilaansa vir-

heentoistoa varten. (25, s. 301).

Sulautetun järjestelmän yksittäisiä toimintoja pystytään myös toteuttamaan ilman äly-

kästä ohjausta  sovelluskeskeisellä  suunnittelulla,  jossa komponenteilla  on vain  oma

tietty toiminto  (2, s. 24).  Verrattuna ohjelmoitaviin järjestelmiin  komponentin  etuna on

pienempi koko ja vähäisempi virrankulutus.  Vaikka laitteistopohjaiset järjestelmät ovat

integroitujen komponenttien myötä tulleet nopeiksi, niiden heikkoutena on joustamatto-

muus (2, s. 18).
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Jäsennellyt ASIC (Structured Application Specific Integrated Circuits) -piirit on kehitetty

mikroprosessorien ja perinteisten ASIC -piirien välimaastoon. Nämä piirit ovat edelleen

laitteistopohjaisia, mutta niiden toimintoja voidaan muuttaa valmistusvaiheen johdinve-

tojen ja oheiskomponenttien avulla. (2, s. 25).

5.8 Ohjelmistopohjainen ratkaisu

5.8.1 Rekisteriohjauksien optimointi 

Tutkimuksissa on ilmennyt, että yli puolet sulautetun ohjelmiston ja laiteajurin kehittäjis-

tä työskentelevät suurimman osan ajastaan jo asiakkaille toimitettujen järjestelmien pa-

rissa jalostamalla ja ylläpitämällä niitä (21, s. 70), jolloin lähdekoodin hallinta on tärkeä

osa missä tahansa kehitysprojektissa. Tämä on erityisesti totta, kun saman lähdekoodin

kanssa työskentelee useita ohjelmoijia samanaikaisesti (3, s. 91).

Lähdekoodista voi saada kuvan hakkeroinnilla. Työkaluna hakkerointi ei ole vastoin oh-

jelmointimenetelmiä rajoitetuissa olosuhteissa, joissa otetaan huomioon tekijänoikeudet

ja  oma osaamisen karttuminen.  Itse asiassa  riskien määrittäminen  varhaisessa vai-

heessa voi vaatia huonoksi todetun ohjelmiston purkamista ja pyörittelyä, jotta pääs-

tään tehokkaasti etenemään. Mikään muu ohjelmisto ei ole yhtä altis riskeille ja tunte-

mattomuuksille kuin laiteohjelmisto. Suunnitteluvaiheessa on hyväksyttävä, ettei ensim-

mäisellä kerralla onnistuta täydellisesti,  vaan kannattaa jo alussa miettiä mahdollisia

ongelmia sen sijaan, että käyttää korjausaikaa niiden etsimiseen (25, s. 260).

Korkeatasoisesta ohjelmoinnista poiketen on sulautettujen järjestelmien ohjelmointi ra-

joitettu rekisteriohjauksiin (1, s. 53),  joka on syytä hajauttaa oheislaitetasolle.  Laitteille

luodaan omat ajurit,  joiden tavoitteena voidaan pitää laitteen täydellistä piilottamista.

Jaoteltu ohjelmisto voidaan irrottaa paremmin tietystä laiterakenteesta (3, s. 38,  123).

Sovelluskehityksessä algoritmien käyttö vaatii kuitenkin syvää tietämystä, koska lähtö-

kohta on käsitteellisellä tasolla. Niiden onnistunut hyödyntäminen kuitenkin säästää ai-

kaa, koska ongelmanratkaisu on olennaisesti jo suoritettu ja aikaa kuluu lähinnä algorit-

mien sovittamisessa yksittäiseen järjestelmään (18, s. 173). Huonosti suunniteltu laite-

ajuri näkyy järjestelmän epäluotettavuutena, koska laitteiston ohjaus vaikeutuu hajaka-

pasitanssien aiheuttamien viiveiden takia (25, s. 275).
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Sulautettuja järjestelmiä suunniteltaessa on toiminnan optimointi syytä ottaa tarkaste-

luun tehonkulutuksen ja suorituskyvyn kannalta. Jotta minimoidusta rakenteesta saa-

daan kaikki hyöty irti,  on kellosignaalin avulla kannattavaa suorittaa mahdollisimman

monta asiaa samanaikaisesti. Kuvassa 8 esitetään eräs tapa, jolla rekistereistä voidaan

hakea tietoa kuluttamatta koko kellosignaalin jaksoa vain yhteen hakuun.

Kuva 8. Havainnekuva mikrotietokoneen optimoinnista. (1, s. 373).

Ylemmässä esimerkissä kokonaisia käskyjä ajetaan peräkkäin, jolloin useamman käs-

kyn ajaminen vaatii niiden lukumäärän mukaan kerrannaisen ajan toiminnan suorittami-

seen. prosessori lähettää johonkin oheislaitteen osoitteeseen käskyn ja jää odottamaan

laitteen  vastausta.  Perustekniikoista  ensimmäinen  on  kiertokysely,  jossa  prosessori

käyttää paljon käyttökelpoista aikaa kysyessään laitteelta käskyn suorituksesta (3, s.

33).  Prosessoreissa  kiertokysely on mahdollisesti järjestetty myös ulkoisena READY-
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linjana hitaita ympäryspiirejä varten, koska ilman prosessorin odotustilaa ne eivät ole

tarpeeksi nopeita pysymään vauhdissa mukana. (15, s. 73)

Optimointi tapahtuu siten, että jaetaan käskyt osiin, jolloin kukin osa-alue aloittaa seu-

raavan käskyn ajamisen heti vapauduttuaan edeltävästä suorituksesta.Toisessa perus-

tekniikassa, keskeytyksessä (Interrupts), prosessori jatkaa omia tehtäviään, kunnes se

saa laitteelta vastauksena keskeytyssignaalin ja se siirtyy suorittamamaan keskeytyk-

sen palveluohjelmaa. (15, s. 97;  3, s. 33). Keskeytys on yksi tapa ohjata prosessorin

toimintaa ulkoapäin,  ja se on pienentänyt  peräkkäisiin  käskyihin kuluvaa aikaa (15, s.

97).  Optimaalisessa  tilanteessa  kolmen eri  tiedon  tallennusaika  on  lyhentynyt  2400

ps:sta 1300 ps:iin (1, s. 375–379).

Jotta käskyjen kanavointi peräkkäin onnistuu, on käskyjen oltava keskenään yhteen so-

pivia, eivätkä ne saa olla riippuvaisia toisistaan. Kun käskyt käyttävät samoja rekisterejä

ja suoritusajat poikkeavat toisistaan, tulee tilanteita, joissa kaksi eri käskyä yrittää käyt-

tää samaa rekisteriä. Puhutaan niin sanotusta rakenteellisesta vaarasta. Kanavointi ei

myöskään onnistu, kun jälkimmäinen käsky vaatii suorittamiseensa edeltävän käskyn

valmistumisen.  Ajettavien  käskyjen  on  oltava  siis  itsenäisiä,  jolloin  prosessin  ei  jää

odottamaan edeltävän tiedon valmistumista. Tätä nimitetään kanavoinnin tietovaaraksi.

Kolmas vaaratekijä kanavoinnissa sisältyy ohjaukseen, jossa valmistunut käsky ei odo-

takaan muiden suorittamista loppuun. (1, s. 375–379).

5.8.2 Järjestelmän oma vianmääritys

Joissakin sulautetuissa järjestelmissä on kannattavaa tai jopa vaadittua, että niissä käy-

tetään laitteiston omaa testaus- ja diagnoosiohjelmaa virheiden havaitsemiseksi ja jär-

jestelmän palauttamiseksi vikaa edeltävään tilaan (17, s. 443; 25, s. 272). Kun sulaute-

tusta järjestelmästä itsemääritys puuttuu, on käytettävä erillistä työkalua, joka voi vaih-

della paljon yrityksestä toiseen. Hyvä sovelluskehittäjä pystyy huomioimaan tämän oh-

jelmistosuunnittelussaan (3, s. 12).  Järjestelmän oma vianmääritys on ohjelmistokehi-

tyksen tulos, joka ilmoittaa esimerkiksi rekisterien ylivuodosta.  MIPS-konekieli  havait-

see ylivuodon keskeytyksillä, jolloin tietokone siirtyy ennalta määritettyyn osoitteeseen.

(1, s. 173).

Viallisen järjestelmän päivittämisessä kannattaa harkita tällaisen itsemääritystoiminnon

luomista tulevaa käyttöä varten. Jos on mahdollista, voidaan pehmeiden virheiden kor-
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jaukset ohjeistaa suoraan käyttäjälle, jolloin valmistajan ja ylläpidon resurssit pysyvät

kannattavampina. Ohjelmistopohjaiset ohimenevät tapaukset ovat helposti ja nopeasti

hoidettu myös käyttäjän tarpeet huomioonottaen (17, s. 443).

Itsemääritys  -toiminnon kehityksessä oleellista on kysymys:  kannattaako ylipäätänsä

määrittää vikaa, jota ei pystytä korjaamaan käyttäjän toimesta (25, s. 272). Riippumatta

epätoivotusta toimintatilasta on järjestelmän kuitenkin tunnistettava virhe ja ilmoitettava

siitä käyttäjälle (25, s. 117), jolloin käyttäjä saa tiedon virheellisestä toiminnasta. Sulau-

tetun järjestelmän toimintaa voidaan valvoa rekisterin tai operaation kautta.

Prosessorin  vikatila  on  mallinnettavissa  tilarekisterin  asetuksilla.  Rekisterin  lippujen

avulla voidaan mahdollisesti tiedonsiirtonopeutta vaihtaa kahden nopeuden väliä, jotka

ovat ominaisia normaalille ja vialliselle sulautetun järjestelmän toimintamoodille. Rekis-

terin lipuilla voidaan ilmaista prosessorien laskentojen tuloksia. yhteenlaskujen ylivuoto-

ja, operaatioiden nollia ja akun bittitarkistuksia. Täytyy kuitenkin huomioida, että lippu-

jen toiminnot ovat prosessorikohtaisia ja nimet saattavat vaihdella (15, s. 19, 110). Yli-

vuotoja ja laskentavirheitä vältetään, kun binäärisarjojen laskennoissa hyödynnetään lu-

kujen  2-komplemetteja,  joiden  merkki  on  todennettavissa  merkitsevimmästä  bitistä

(MSB, Most Significant Bit). Toiminnan ehtona on, ettei tulos ylitä muistipaikan maksimi

kokoa. (1, s. 162).

Sulautettujen  järjestelmien  yhteydessä  mainitaan  säännöllisesti  ”Watchdog”  -ajastin,

joka on suunniteltu ohjelmistojen pehmeiden virhetilojen havainnointiin ja poistamiseen.

Ajastimella  ohjataan  prosessori  suorittamaan  yksinkertainen  toiminto  säännöllisesti,

jonka suorittamisen estyessä prosessori  käynnistää koko järjestelmän uudelleen auto-

maattisesti (4, s. 246). Watchdog-ajastin on erityisen tärkeä vaikeapääsyisissä laitteis-

sa, koska järjestelmän kaatuessa kommunikointi  laitteen kanssa saattaa estyä. Laite

käynnistyy uudelleen ajallaan ja vallitseva virhetila voi poistua esiasetuksien haulla (3,

s. 157).

5.8.3 Rekisteriohjaukset ja muistipaikkojen käyttö

Sulautetun  ohjelmiston  suunnittelijan  on  hallittava  muistiresursseja,  koska  rajallinen

muisti voi täyttyä ja laite ei toimi enää suunnitellusti (3, s. 12). Varmistuksena käytetään

muistin tarkistusta, jossa muistipaikkaan kirjoitetun tiedon oikeellisuus varmistetaan lu-

kemalla se takaisin (3, s. 102). Muistin tehokas käyttö toteutetaan kahdella parametrilla,
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muistipankin  numerolla  ja  aloituskohdalla  sen  sisällä.  Jos  uudelleenosoituksessa

pystytään  tietää  muistinpaikan  siirtymä,  voidaan  muistipankkiin  sijoittaa useampia

tehtäviä  (25,  s.  270).  Tietojenkäsittely  on nopeampaa rekistereissä kuin  muisteissa,

koska  rekisterit  ovat  kooltaan  pienempiä.  Rekisterien  käyttö  tekee  käytöstä  myös

helpompaa (1, s. 58).

Alustus  on  suoritus,  jossa  laitteistolle  annetaan  esiasetukset,  joiden  avulla  ohjelma

saadaan palautettua virheitä edeltävään tilaan.  Ominaisuutta käytetään muun muassa

watchdog-tarkistuksissa tai käyttäjä ajaa komennon manuaalisesti.  Alustus  alkaa RE-

SET –komennolla heti virtojen kytkeytyessä tai erikseen käskettynä hetkenä. Komento

siirtää ohjauksen prosessorin datasheetissä ilmoitettuun erityiseen muistipaikkaan, jota

kutsutaan nimellä Reset Address tai Reset Vector. (3, s. 39). Useimmilla keskusyksikön

rekistereillä on esiasetukset alustuksen jälkeen. Rekisterit on aina määritettävä halut-

tuun tilaan ennen kuin niitä voidaan ohjata esim. I/O-porttien ulostuloina. (3, s. 48).

Rekisterien koko on osa sulautetun järjestelmän optimointia, johon viitattiin aiemmin si-

vulla 44. Käskyjen ajoaikaan vaikuttavat myös rekisterit, jotka ovat laitteistosuunnitteli-

jan tehtävänä, mutta niiden koko on tärkeä osa ohjelmistokehittäjien tehtävää, kun lait-

teisto  on  valmis  ohjelmoitavaksi.  Monipuoliset  toiminnot  voidaan  toteuttaa  suurella

muistimäärällä.  Se kuitenkin vaatii  rekisterien lukumäärän kasvamista,  joka hidastaa

järjestelmän toimintaa (1, s. 53).  Vaikka ohjelmoinnin yksinkertaistamisen kannalta on

suositeltavaa käyttää samankokoisia rekisterejä, on silloin tällöin mukavampaa käyttää

vakioita  ja  muistiosoituksia.  Käskykantoihin  on  sisällytetty  komentoja,  joilla  voidaan

osoittaa jaettujen rekistereiden ala- ja yläosia erikseen asetusvaiheessa (1, s. 95). Mai-

nituilla keinoilla käskyjen kestoaikoja voidaan tasoittaa toisiinsa sopiviksi, jolloin käsky-

jen lomittaminen yhteen onnistuu paremmin.

Reuna-laukaistavat  -menetelmällä voidaan rekisterin luku ja kirjoitus suorittaa saman

kellosignaalin aikana ilman kellosignaalin määrittämiä hetkiä. Etuna on rekisterin käsit-

telyn riippumattomuus kellosignaalin vaihtelusta, kun tilanmuutokselle annetaan riittä-

vän pitkä aika. Jos kellojakso alkaa uudestaan tilamuunnoksen aikana, tämä menetel-

mä ei toimi. (1, s. 291).

Helpommin käytettävissä ovat muistikartalla ohjattavat oheislaitteet. Tällöin ohjaus- ja

tilarekisterejä voidaan käsitellä samalla tavoin kuin tavallisia muuttujia, mikä helpottaa

optimaalisen laiteajurin ohjelmointia.  Laiteajuri hoitaa yksinään luvun ja kirjoittamisen



47

oheislaitteen ohjaus- ja tilarekistereissä (3, s. 123, 130).  Itsenäisissä toiminnoissa on

huomioitava kuitenkin ajon mahdollinen romahtaminen, jos koodi ei tarkista paluuosoit-

teiden virheitä. Virheen havaitseminen ei poista virhettä, mutta ilmoittaa sen laadusta

käyttäjälle ja helpottaa laitteen korjaamista. (25, s. 265).

Käyttöjärjestelmän suoritusta voidaan varmistaa käskyjen ajon estolla tai sallimisella,

jolloin käskyn aikana prosessori estää muiden käskyjen ajon ennen meneillään olevan

käskyn valmistumista. Sallinnan lisäksi käyttöjärjestelmä tallentaa riittävästi tiloja, jotta

se pystyy palautumaan tilaansa, jos samanaikaiset käskyajot sekoittavat ohjelmalasku-

rin (1, s. 532).

6 Kustannusarviointi

6.1 Korjaustyön kannattavuus

Järjestelmää korjattaessa on suositeltavaa  arvioida  myös  taloudellisia  kustannuksia.

Laitteen korvaaminen uudella voi tulla paikoitellen edullisemmaksi kuin vanhan, vialli-

sen laitteen korjaaminen. Sulautetut järjestelmät ovat tiettyyn käyttötarkoitukseen sovel-

tuvia laitteistoja, jotka voivat sisältää erilaisia moduuleja. Ne voidaan korvata vain kysei-

seen sovellukseen suunnitellulla laitteistolla integroitujen piirien avulla (3, s. 2). Kustan-

nustehokkuus muodostuu tällöin järjestelmän käyttökustannuksista, kun vaihtoproses-

sin jälkeen järjestelmä saadaan nopeasti takaisin käyttöön (28).

Kustannuksiltaan kallis korjaustoimenpide sulautetuissa järjestelmissä on päätös suun-

nitella latteisto uudelleen. Tämä päätös on usein enemminkin tunnepohjainen kuin raa-

kaan tietoon perustuva.  Oikeilla työkaluilla  ja riittävillä  resursseilla  voi  antaa valtavat

säästöt ja estää korkeat kustannukset tarpeettomassa uudelleen suunnittelussa (21, s.

66). Kustannuksiin täytyy laskea komponenttien lisäksi kehitys-, valmistus- ja markki-

nointikulut. Tuotteelle on myös asetettava tuottotavoite. Tietokonesuunnittelua tullaan

aina mittaamaan kuluilla ja suorituskyvyllä, kuten muilla ominaisuuksilla teho, luotetta-

vuus ja laajennettavuus. Parhaan suunnittelut kattavat kaikki nämä näkökohdat (1, s.

271).

Resursseja voidaan kohdistaa tuotannon ja käytön aikaisiin stressitesteihin, vaikka su-

lautettu järjestelmä toimiikin  suunnitellusti.  Testeissä kannattaa miettiä  järjestelmään
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kohdistuvia  pahimpia  tapauksia  ja  toteuttaa  niitä  mahdollisuuksien  mukaan,  koska

virheiden  varhainen  havaitseminen  tulee  lopulta  edullisemmaksi  kuin  valmiiden

laitteistojen takaisin kutsut ja kenttähuoltoihin liittyvät matkakulut (21, s. 50).

Puolijohdekomponenttien valmistuksessa on otettava myös huomioon yksikkökohtaiset

testauskulut (COT, Cost of Test). Piirit  vaativat enemmän testauslaitteelta kuin aiem-

min. Puolijohdepiirien tuotantokulut ovat tulleet vuosien varrella alas, joten on ymmär-

rettävää, että kiinnostus on kohdistumassa enemmän testauskulujen suuntaan (16, s.

140). Suoritettavien laitetestien kustannuksia pystytään vähentämään rinnakkaisin tes-

tein. Rinnakkain suoritettavien testien mahdollisuutta on ainakin syytä tutkia, kun halu-

taan testauskuluja vähentää.  Kun laitteeseen luodaan oma sisäänrakennettu itsetes-

taus, vähentyy ulkoisien testien tarve esimerkiksi laitteiston tilan kyselyn  poistuessa.

(16, s. 9─10).

Piirilevyjen prototyypit ovat edullisia suunnittelijan palkkaan verrattuna. On siis kannat-

tavaa valmistaa testipisteitä  sisältäviä  piirilevyjä,  joilla  virheenmääritykset  helpottuvat

suunnitteluvaiheessa.  Ylimääräisten  liittimien  kustannukset  voidaan minimoida,  jättä-

mällä ne kokonaan pois tuotantovaiheessa. (21, s. 286).

6.2 Komponenttien valinta

Sulautettujen järjestelmien suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon myös tulevat kustan-

nukset. Yksilölliset rakenteet tarvitsevat enemmän yksilöllisiä suunnittelu- ja tuotantoku-

luja, jolloin hyödyt tulevat esiin suurissa tuotantomäärissä. Pienissä tuotantomäärissä

sen  sijaan  on  panostettava  monikäyttöisyyteen,  jotta  yksikkökustannukset  saadaan

jaettua  useamman  sovelluksen  kesken.  Tästä  on  esimerkkinä  integroitujen  piirien

FPGA:n ja ASIC:n vertailu kuvassa 9. (2, s. 24).

Vaikka teknologia on kehittynyt, integroitujen piirien valmistuksessa kustannukset eivät

kuitenkaan ole alentuneet, mikä johtuu viivaleveyksien pienentymisestä. Näin ollen yk-

sittäisiin piireihin kohdistuvat kulut ovat rajoittaneet sovellusvalikoiman laajuutta (2, s.

18). Sulautetuissa järjestelmissä voi olla taloudellisesti kannattavampaa käyttää jousta-

vampaa ja edullisempaa prosessoria ja ohjelmistoa sovelluksen rakenteessa (3, s. 2).
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Kuva 9. ASIC- ja FPGA piirien suhteelliset kustannukset. (2, s. 24).

Ohjelmoitavuus tuo kuitenkin kuluja. Prosessorien ja FPGA-piirien toiminnat vaativat in-

tegroiduilta piireiltä pinta-alaa ja osa toiminnoista on jatkuvasti käyttämättä. Laitteiston

toiminnat  ovat  myös yksittäisiä,  joten ohjelmoitavuuden tuomat resurssit  ovat  turhia.

Riittää, että laitteisto suorittaa vain sille määritettyä tehtävää. (2, s. 24).

FPGA on joustavuudellaan edullisempi pienissä määrissä, koska ohjauspiirien avulla

sitä voidaan käyttää erilaisiin sovelluksiin. Mitä suuremmaksi tuotantomäärät kasvavat,

sitä edullisemmaksi yksittäinen ASIC–piiri tulee valmistusvaiheessa.

Kustannukset laskevat, kun sulautettu järjestelmä toteutetaan vähemmillä komponen-

teilla. Kaupallinen komponentti tarvitsee joka tapauksessa mikrokontrollerin ohjauksen,

joten komponentille suunniteltua toimintoa kannattaa harkita ohjelmistoratkaisulla suo-

raan mikrokontrollerille. Kustannukset eivät rajoitu pelkästään ohjelmoitaviin mikropro-

sessoreihin. Ohjelmistopohjaiset ratkaisut vaativat ohjelmointityökaluilta enemmän. Kun

assembly–koodia alkaa olla 5000 riviä, kannattaa jo harkita riittävää virheenmääritys-

työkalua esimerkiksi C-kääntäjää. (21, s. 35, 298).

Edullisuus ja alhainen hinta eivät ole sama asia. Jotkut integroitujen piirien valmistajat

sisällyttävät tuotteisiinsa ESD–suojauksen, joka luvataan kestävän jatkuvan ± 15 kV:n

ESD-iskut. Tällaisten piirien kustannukset eivät suuremmin poikkea suojaamattomista

piireistä, joten on hyvin vähän syitä olla käyttämättä suojattuja integroituja piirejä (17, s.
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398). Muutaman euron sijoitus saattaa maksaa itsensä takaisin heti vähempien kompo-

nenttimäärien muodossa.

Muistien kanssa on myös monia vaihtoehtoja, joissa on suuriakin hintaeroja. Sulaute-

tuissa järjestelmissä mainittuun digitaaliseen kameraan tarjotaan muistikortteja, joiden

hinnat ovat kymmenestä dollarista useisiin satoihin dollareihin (1, s. 604).

Sulautetuissa järjestelmien ohjauksessa on edullista käyttää ilmaisia käyttöjärjestelmiä,

kuten Linux ja NetBSD, joiden vaatimukset haihtumattoman muistin määrään on vielä

verrattain suuri. RedHat-projektin eCos on kasvattanut suosiota juuri kokonsa ja on tar-

koituksenmukainen juuri sulautettuihin järjestelmiin. Ecos-käyttöjärjestelmässä on  val-

miiksi olemassa modulaarinen käyttäjärjestelmä ja monien laitteistojen ajureita. (17, s.

292).
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7 Yhteenveto

Tutkielman alkupuolella kerrottaan asiat työskentelyprosessin kannalta, joten yksittäiset

viat ja sulautetut järjestelmät jäävät vähälle huomiolle. Alun pohdinta teknisistä ratkai-

suista ei luonnistunut, kun tarkoituksena oli tavoitella henkilön opastamista itsenäiseen

työskentelyyn. Prosessin kuvaus osoittautui paremmaksi ratkaisuksi, sillä sulautettujen

järjestelmien laaja sovelluskenttä ja erilaisten sovellusten lukumäärä on niin suuri, että

erikseen mainitut sovellukset olisivat saattaneet siirtää huomiota sivuun virheen määri-

tyksestä ja poistosta.

Teknisten ratkaisujen sijaan nostettiin esiin tietoa työturvallisuudesta ja säädöksistä, jot-

ka koskevat viallisen sähkölaitteen korjausta.  Tutkielmalla laajennettiin näköalaa vika-

lähteestä sulautetun järjestelmän ulkopuolisiin olosuhteisiin ja laitteisiin. Turvallisuus- ja

ympäristönäkökulmat otettiin huomioon ennen kuin tutkielmassa syvennyttiin asteittai-

sella prosessinkuvauksella vian havainnointiin, korjaukseen ja ehkäisemiseen.

Tavoitteena ollut teknisen ratkaisun selvittäminen esille nostettuihin vikoihin ei toteutu-

nut työn edetessä.Tutkielmassa ei mietitty  erilaisia toteuttamismalleja virheille,  minkä

johdosta suunnittelija saa lukiessaan paremman kuvan virheenpoistoprosessista kuin

itse sovellusratkaisusta, vaikka osaa suunnittelussaan ottaa huomioon ennaltaehkäise-

viäkin toimenpiteitä.

Prosessin kuvaus onnistuttiin luomaan kattavin tiedoin,  joten tutkielman alkuun pitää

olla tyytyväinen tältä erää. Tuntui,  että jäi  paranneltavaa tutkielman loppupuoliskolle,

jotta laitteisto- ja ohjelmistoratkaisujen vertailtavuus olisi parempi. Tutkielma antaa hy-

vän pohjan vikasyiden tarkennukseen yksittäisiin sovelluksiin, jolloin teknisen kirjoitta-

misen laatu voi parantua vikaraporttien, käyttöohjeiden ja suunnitteludokumentaatioiden

kannalta.
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