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Kolmivaiheisen vaihtosuuntaajan tehtävänä on tuottaa tasasähköstä kolmivaiheista 

vaihtosähköä. Kolmivaiheinen vaihtosuuntaaja koostuu kuudesta ohjatusta kytkin-

komponentista eli venttiilistä. Venttiilinä voidaan käyttää esimerkiksi MOSFET-

transistoria. Venttiileitä voidaan ohjata erilaisilla modulointitekniikoilla, kuten 6-

step-, pulssi- tai pulssinleveysmoduloinnilla (PWM). Jännitesyöttöisessä vaih-

tosuuntaajassa johtaa samanaikais

k

 

Tutkintotyön tarkoituksena oli suunnitella ja rakentaa taajuudeltaan säädettävä 

PWM-tekniikalla toteutettu kolmivaiheine

n

 

Vaihtosuuntaaja rakennettiin opetuskäyttöä varten, koska markkinoilla olevien taa-

juusmuuttajien sisältämiä, monimutkaisesti toteutettuja kolmivaiheisia vaihtosuun-

taajia on vaikea tutkia käytännössä niiden kompaktin rakenteensa vuoksi. Laite ra-

kennettiin niin, että käyttäjä pystyy he
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Työn suunnittelussa ja toteutuksessa käytettiin apuna OrCAD Capture C
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Vaihtosuuntaajan mittausmahdollisuuksia ja käyttöturvallisuu
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A

The function of three-phase inverter is to convert direct-current power to three-

phase alternating current. Three-phase-inverter is composed of six gating transis-

tors also known as circuit valves. The circuit valve can for instance be MOSFET-

transistor. The circuit valves are controlled by different kind of modulation tech-

niques such as 6-pulse-modulation, pulse-modulation or pulse width modulation 

(PWM). There are always three circuit valves conducting at the same time in the 

voltage-controlled inve

th

 

The goal of this thesis is to design and construct frequency controlled pulse width 

modulated three-phase inv

p

 

The project is meant to be a teaching aid because the frequency converters on the 

market are very complicated to study in practice. The inverter is constructed so

u
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1 JOHDANTO 
 

Tampereen ammattikorkeakoululla on ollut tarvetta taajuusmuuttajien toimintaa ha-

vainnollistavista laitteista. Taajuusmuuttaja on tehoelektroniikkalaite, jolla voidaan 

muuttaa sähköverkon vaihtosähkön taajuutta ja suuruutta. Taajuusmuuttajalla voi-

daan säätää esimerkiksi vaihtosähkömoottorin pyörimisnopeutta ja vääntömoment-

tia. Taajuusmuuttajia on toiminnaltaan ja rakenteeltaan monia erilaisia, joista ylei-

sin taajuusmuuttajatyyppi on kolmivaiheinen jännitevälipiirillinen taajuusmuuttaja. 

Vaihtosuuntaaja muodostuu kuudesta ohjattavasta kytkinkomponentista. Työ rajat-

tiin jännitesyöttöisen vaihtosuuntaajan suunnitteluun ja toteutukseen. 

 

Vaihtosuuntaaja eli invertteri on laite, joka muuntaa tasajännitteen vaihtojännitteek-

si. Laitteen suunnittelussa tuli ottaa huomioon mahdollisuus käyttää sitä opetuksen 

havainnollistamiseen.  

 

Työstä selviää vaihtosuuntaajan ja sitä ohjaavan pulssinleveysmoduloinnin perus-

teoria. Vaihtosuuntaajan ohjaus- ja pääpiiri on mallinnettu ja simuloitu OrCAD 

Capture CIS-simulointiohjelmalla. Vaihtosuuntaajan piirilevyt on suunniteltu Cad-

Soft Eagle v4.16-piirilevyn suunnitteluohjelmalla. 
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2 KOLMIVAIHEINEN VAIHTOSUUNTAAJA 
 

2.1 Yleistä 

 

Useissa kulkuneuvoissa, kuten esimerkiksi junissa ja linja-autoissa, on valaistusta 

varten generaattorista liikkeen aikana varautuva akku. Akku syöttää valaistuslait-

teita myös kulkuneuvon seisoessa. Loistelamppuja varten, joita kulkuneuvoissakin 

nykyään suositaan, akun tasajännite on vaihtosuunnattava ja muunnettava lampuil-

le sopivaksi. Tämä käy helposti vaihtosuuntaajan avulla, jolla voidaan tuottaa halu-

tun suuruista ja taajuista vaihtojännitettä tai -virtaa. /2, s. 392/ 

 

 

2.2 Toimintaperiaate 

 

Kolmivaiheinen jännitesyöttöinen vaihtosuuntaaja tuottaa tasajännitteestä kolmi-

vaiheista vaihtosähköä. Kuvassa 1 on esitetty kolmivaiheisen vaihtosuuntaajan 

päävirtapiirin periaate. Vaihtosuuntaajan vaiheeseen kuuluvat ylä- ja alahaara, jos-

sa kummassakin on kytkimen ja diodin vastarinnankytkentä (MOSFETissa sisäi-

sesti). Sen vuoksi virta voi kulkea haarassa kumpaan suuntaan tahansa. 

 

 
Kuva 1 Kolmivaiheisen jännitesyöttöisen vaihtosuuntaajan päävirtapiiri /11, s. 70/ 
 

Kytkimistä (T1-T6) käytetään tässä yhteydessä nimitystä venttiili. Venttiileinä voi-

vat toimia käyttötarkoituksen mukaan esimerkiksi IGBT, MOSFET, Triac tai GTO. 

Kytkimenä käytetään nykyään yleisesti hilakommutoivia komponentteja, jolloin ei 

tarvita hankalia pakkokommutointipiirejä. 
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Kolmivaiheisen jännitesyöttöisen vaihtosuuntaajan lähtöjännitteiden aaltomuodot 

on esitetty kuvassa 2, jossa venttiilien johtoalue on 180° /11, s. 70/. Kun kuormana 

on resistanssi ja venttiilien johtoalueiden syklit ovat saman pituisia, lähtöjännittei-

den aaltomuodot ovat kuvan 2  mukaisia. Lähtöjännitteen taajuuteen ja tarkkuuteen 

voidaan vaikuttaa erilaisilla modulointitekniikoilla, kuten 6-step-, pulssi- tai puls-

sinleveysmoduloinnilla. Samanaikaisesti vaihtosuuntaajassa johtaa aina kolme 

venttiiliä, yksi ylähaarassa ja kaksi alahaaroissa tai päinvastoin.  

 

 
Kuva 2 Kolmivaiheisen jännitesyöttöisen vaihtosuuntaajan vaihejännitteiden ja 
pääjännitteen aaltomuodot resistanssikuormalla /11, s. 70/ 
 

Tässä ohjaustavassa on olemassa niin sanottu kisko-oikosulun vaara, jossa saman 

haaraparin ylä- ja alahaaran venttiilit saattavat johtaa samanaikaisesti (esimerkiksi 

T1 johtaessa sytytetään T4). Ennen kuin saman haaraparin toinen venttiili sytyte-

tään, on kisko-oikosulku ehdottomasti estettävä sammuttamalla johtava venttiili. 

Venttiilien ohjaussekvenssi on esitetty kuvassa 3. /11, s.70/ 
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Kuva 3 Kolmivaiheisen jännitesyöttöisen vaihtosuuntaajan venttiilien ohjaussek-
venssi, kun venttiilien johtoalue on 180° /11, s. 71/ 
 

 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU  TUTKINTOTYÖ 11 (45) 
Mikko Laihinen 
Mika Peltola 

3 KANAVATRANSISTORIT 
 

Kanavatransistorin idean keksi englantilainen J. E. LillenfieId jo 1920-luvulla. Kek-

sinnöstä myönnettiin hänelle patentti vuonna 1925. Silloisella tekniikalla ei kompo-

nenttia kuitenkaan kyetty rakentamaan. /1, s. 43/ 

 

Seuraavan kerran idea nousi esille tavallisen transistorin keksimisen jälkeen. 

Vuonna 1952 William B. Schokley esitti puolijohdetekniikkaan perustuvan kom-

ponentin toimintamallin. Alkeellisella tekniikalla komponenttia ei kuitenkaan kyet-

ty taloudellisesti valmistamaan, ja idea unohtui jälleen joksikin aikaa. /1, s. 43/ 

 

Ensimmäiset kanavatransistorit tulivat kaupalliseen käyttöön 1960-luvulla. Vähi-

tellen komponenttien laatu parani, ja valmistuskustannukset halpenivat. Varsinai-

nen FETien läpimurto tapahtui 1970-luvulla, kun niitä alettiin käyttää mikroproses-

sorien ja muistipiirien peruskomponentteina. Digitaalitekniikassa tavallisiin transis-

toreihin pohjautuvan TTL:n rinnalle tuli CMOS-tekniikka. /1, s. 43/ 

 

Kehitys jatkui nopeana 1980-luvulla, jolloin hitaista FETeistä opittiin tekemään 

nopeita. Nykyisin lähes kaikki suuret mikropiirit tehdäänkin FETeistä. Samoihin ai-

koihin opittiin myös valmistamaan teho-FETejä. 1990-luvulla kanavatransistorista 

on tullut elektroniikan peruskomponentti, jonka käyttö on runsasta. /1, s. 43/ 

 

 

3.1 Kanavatransistorien tyypit 

 

Unipolaarinen kanavatransistori FET on monessa mielessä rinnakkainen kompo-

nenttityyppi tavanomaiselle bipolaariselle transistorille. Unipolaarisessa kanava-

transistorissa virran kulku perustuu yhteen varauksenkuljettajien ryhmään, jo-

ko aukkoihin tai elektroneihin. Tavanomaisella bipolaarisella transistorilla va-

rauksenkuljetukseen osallistuvat sekä aukot että elektronit. /3, s. 307/ 

 

Laajasti ymmärrettynä FETit kuuluvat transistorien ryhmään. FETit jaetaan 

valmistusprosessin mukaan kahteen päätyyppiin: liitoskanavatransistori  
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JFETiin ja eristehilakanavatransistori IGFETiin eli MOSFETiin /3, s. 307/. Käy-

tännön kielessä IGFETin nimen paikalla käytetään nimitystä MOSFET, koska 

komponenttien rakennusaineena käytetään metallia, piioksidia ja piitä.  

 

MOSFETejä on kahta eri tyyppiä: avauskanavatransistori eli E-tyypin MOSFET 

ja sulkukanavatransistori eli D-tyypin MOSFET. Komponentti voidaan rakentaa 

siten, että ulkoinen hilajännite sulkee kanavan, jolloin puhutaan sulkutyypin 

komponentista. Jos kanava avataan ulkoisen hilajännitteen avulla, kutsutaan sitä 

avaustyypin komponentiksi. Liitoskanavatransistorissa käytetään vain sulkutoi-

mintaa.  

 

Sekä liitos- että eristehilakanavatransistorit voivat olla erikseen n- tai p-

kanavaisia ja vastata bipolaarisia npn- ja pnp-transistoreita. Jos kanavatransistorin 

kanavassa kulkevat elektronit, kutsutaan komponenttia n-kanavaiseksi. Jos taas 

kanavassa virtaavat aukot, kutsutaan komponenttia p-kanavaiseksi. Tavallisimpia 

FET-tyyppejä on siis kuusi erilaista, jotka ilmenevät kuvasta 4. /3, s307/ 

 

 
Kuva 4 Kanavatransistorien tyyppikaavio /1, s. 43/ 
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3.2 Kanavatransistorien rakenne ja toiminta 

 

FET on kolminapainen jännitteellä ohjattava puolijohdekomponentti, jota voidaan 

käyttää vahvistimena tai kytkimenä. Komponentilla on kolme elektrodia, jotka 

ovat nielu D, lähde S ja hila G. Nielu vastaa bipolaaritransistorin kollektoria, läh-

de emitteriä ja hila kantaa. Transistorin läpi kulkevaa virtaa ohjataan kantavirralla 

IB, kun taas FETin läpi kulkevaa virtaa ohjataan hilan ja lähteen välisellä jännit-

teellä UGS.  

 

 

3.3 Liitoskanavatransistorin rakenne ja toiminta 

 

JFETin puolijohdekanavan leveyttä säätelevät tyhjennysalueet, jotka syntyvät p- ja 

n-aineen liitoksen molemmille puolille. Alueiden suuruutta voidaan ohjata hilajän-

nitteellä. Jos esimerkiksi hilan jännitettä muutetaan negatiiviseen suuntaan, kana-

vatransistori toimii seuraavasti: tyhjennysalueet levenevät, minkä vaikutuksesta 

jännitelujuus kasvaa, kanava supistuu ja elektronien virtaus kanavassa pienenee. 

JFETin periaatteellinen rakenne näkyy kuvassa 5. 

 
Kuva 5 JFETin periaatteellinen rakenne /1, s. 45/ 
 

Tyhjennysalueella ei ole liikkuvia varauksia, mutta siellä vaikuttavat kiinteät ionit. 

Koska tyhjennysalueella ei ole liikkuvia varauksia, virta ei pääse niissä kulkemaan. 

Kiinteät varaukset liitoksen molemmilla puolilla ovat yhtä suuret.  
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N-aineen tyhjennysalue on kapea, koska sen seostustiheys on suuri. Tyhjennysalu-

eet ovat siis epäsymmetrisiä. 

 

N-aineessa on liikkuvia negatiivisia varauksia eli elektroneja ja kiinteitä positiivisia 

ioneja eli donoreja. P-aineessa positiiviset aukot pääsevät liikkumaan, mutta kiinte-

ät, negatiiviset ionit eli akseptorit pysyvät paikoillaan.  

 

 

3.4 Eristehilakanavatransistorin rakenne ja toiminta 

 

Eristehilakanavatransistoreja on kahta erilaista tyyppiä eli avaus- ja sulkutyyppisiä. 

Kanavatransistorit voidaan jakaa puolijohdekanavan seostuksen mukaan n- tai p-

kanavaisiksi. Kuvasta 6 nähdään näiden neljän eri MOSFETin periaatteellinen toi-

minta. Esimerkiksi avaustyypin MOSFETit saadaan johtaviksi, kun hila-lähde-

jännite UGS ylittää kynnysjännitteen UT.  

 

 
Kuva 6 Hilajännitteen vaikutus MOSFETien johtavuuteen /11, s. 12/ 

 

 

3.5 Sulkutyypin MOSFET 

 

N-kanavaisen sulkukanavatransistorin periaatteellinen rakenne on esitetty kuvassa 

7. Sulkutyypin MOSFETissa kanava on olemassa jo lepotilassa. Komponentin poh-

jamateriaali on seostettu p-aineeksi. Sen pinnalla on kerros n-ainetta, jonka toisessa 
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päässä on lähde ja toisessa nielu. Näiden elektrodien välissä on toimintaa ohjaava 

hila. Elektrodit kytketään komponenttiin metallikoskettimien avulla.  

 

 
Kuva 7 N-kanavaisen sulkutyyppisen MOSFETin rakennekuva /1, s. 58/ 
 

Komponentin tyhjennysalueen ja kanavan muodostuminen ilmenee kuvasta 8. Nie-

lulla vallitsee positiivinen jännite, hilalla negatiivinen jännite, ja lähde on yhdistet-

ty runkoon. Hilan negatiivisuus alkaa vaikuttaa n-aineeseen, jolloin se karkottaa 

negatiiviset varaukset eristävän oksidikerroksen läheisyydestä, ja tyhjennysalue 

syntyy. Pohjamateriaalin ja tyhjennysalueen väliin jää kapea kanava, jonka kautta  

elektronit pääsevät kulkemaan nieluun. Kanavan voi sulkea kokonaan tai osittain 

lisäämällä negatiivista hilajännitettä aina negatiiviseen kynnysjännitteeseen asti. 

Muutos positiiviseen suuntaan lisää virran kulkua kanavassa. P-kanavainen sulku-

tyypin FET toimii päinvastaisilla hilajännitteillä, jolloin positiivinen hilajännite 

sulkee kanavan kokonaan tai osittain. Tämä toiminta johtuu päinvastaisista n- ja p-

tyypin alueista. 

 
Kuva 8 N-kanavaisen sulkutyyppisen MOSFETin tyhjennysalueen muodostumi-
nen /1, s. 58/ 
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Sulkutyypin n-kanavaisen MOSFETin lähtökäyrästön alkuosa on esitetty kuvassa 

9. Käyrästö voidaan jakaa kolmeen osaan: resistanssi-, kyllästys- ja läpilyöntialu-

eeseen. Resistanssialue esiintyy matalilla nielujännitteen UDS arvoilla. Kyllästys-

alueella elektronit kulkevat kanavassa suurimalla mahdollisella nopeudella. Jännit-

teen lisäys kanavan yli ei enää lisää virtaa ID. Sen vuoksi ominaiskäyrästön keski-

osat ovat suoria. Kun nielun ja hilan välinen jännite ylittää transistorin kestokyvyn, 

tapahtuu läpilyönti. Kuvassa 9 virran ID arvot ovat suhteellisen suuret, mikä osoit-

taa, että kyseessä on tehotransistorin ominaiskäyrä. 

 

 
Kuva 9 Sulkutyypin n-kanavaisen MOSFETin lähtökäyrästö /1, s. 59/ 

 

 

3.6 Avaustyypin MOSFET 

 

Avaus-MOSFET on tämän hetken tärkein puolijohdekomponentti. Nykyiset mik-

roprosessorit, jotka saattavat sisältää yli 108 komponenttia, on toteutettu avaus-

MOSFETien avulla. Avaus-MOSFETeista selvästi yleisempi on n-kanavainen 

MOSFET, jonka rakenne on esitetty kuvassa 10. P-kanavainen MOSFET eroaa ku-

vasta siten, että sen n- ja p-aineet ovat toisin päin. 
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Kuva 10 Avaustyypin n-kanavaisen MOSFETin rakenne /1, s. 63/ 
 

Kun hila-lähde-jännite on nolla, on nielu- ja lähdealueiden välillä vain p-tyypin 

aluetta. Virran kulku on estynyt kumpaankin suuntaan kahden pn-rajapinnan takia. 

Kun GS-välille kytketään positiivinen jännite, vetää positiivisesti varautunut hila-

alue puoleensa eristävän oksidikerroksen alapuolella olevan p-tyypin puolijohteen 

elektroneja ja hylkii aukkoja. Hilan alle muodostuu siten elektronikerroksesta n-

tyypin kanava, joka liittää lähde- ja nielualueet toisiinsa (kuva 11).  

 
 

 
Kuva 11 Avaustyypin n-kanavaisen MOSFETin kanavan muodostuminen /1, s. 63/ 
 
 

Avaustyypin n-kanavaisen MOSFETin lähtökäyrästön alkuosa on esitetty kuvassa 

12. Kuten sulkutyypinkin lähtökäyrästö, käyrästö voidaan jakaa kolmeen osaan: re-

sistanssi-, kyllästys- ja läpilyöntialueeseen. Komponenttia voidaan käyttää säädet-

tävänä vastuksena resistanssialueella ja vahvistimena kyllästysalueella. Läpilyön-

nin tapahtuessa komponentti yleensä vaurioituu. Kuvassa 12 virran ID arvot ovat 

suhteellisen suuret, mikä osoittaa, että kyseessä on tehotransistorin ominaiskäyrä. 
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Kuva 12 Avaustyypin n-kanavaisen MOSFETin lähtökäyrästö /1, s. 63/ 
 

Avaus-MOSFETien avulla on mahdollista toteuttaa piiriratkaisuja, joissa ei ole 

lainkaan vastuksia. Näitä kytkentöjä suositaan varsinkin mikropiirien sisällä, sillä 

vastukset vievät mikropiireissä noin sata kertaa enemmän pinta-alaa kuin MOSFE-

Tit. Mikropiirin sisällä vastus on siis ”kallis” komponentti, ja MOSFET vastaavasti 

halpa. 

 

Avaus-MOSFETejä käytetään usein erilliskomponentteina suurta tehoa vaativissa 

sovelluksissa. Sen etu transistoriin nähden on siinä, että MOSFETin hilavirta IG ≈ 0 

jatkuvassa tilassa. Kun MOSFET ohjataan kytkinkäytössä nopeasti päälle tai pois, 

kuormittaa hilakapasitanssien varaustilan muuttuminen hilan ohjauspiiriä lyhyillä 

positiivisilla (kytkettäessä MOSFET johtamaan) ja negatiivisilla (kun MOSFET 

ohjataan johtamattomaksi) virtapulsseilla. MOSFET vaatii kuitenkin aina huomat-

tavasti vähemmän ohjaustehoa kuin vastaava bipolaaritransistori. 
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4 PULSSINLEVEYSMODULOINTI (PWM) 
 

Monissa vaihtosuuntaajasovellutuksissa vaaditaan taajuuden ohjauksen lisäksi 

jännitteen ohjausta. Vaihtojännitteen ohjaus voidaan toteuttaa katkomalla 

vaihtosähköpiirissä jakson aikana vakioamplitudinen vaihtojännite pulsseik-

si, joiden tehollinen keskiarvo muodostaa sinimuotoisen jännitteen. Tätä oh-

jaustapaa nimitetään pulssinleveysmoduloinniksi (PWM). /9, s. 415/ 

 

PWM-signaali muodostetaan vertailemalla kolmioaaltosignaalia siniaaltosignaaliin. 

Vertailu tapahtuu vertailijapiirissä, joka on yksinkertaisimmillaan operaatiovahvis-

tin. Kuvasta 13 nähdään, kuinka PWM-signaali muodostuu.  

 

 
Kuva 13 PWM-signaalin muodostuminen vertailijassa /15/ 

 

Vertailijan ei-invertoivaan tuloon syötetään siniaaltosignaali ja invertoivaan tuloon 

kolmioaaltosignaali. Vertailija vertaa siniaallon suuruutta kolmioaallon suuruuteen. 

Siniaallon ollessa kolmioaaltoa suurempi muodostuu vertailijan lähtöön positiivi-

sen käyttöjännitteen suuruinen lähtöjännitepulssi. Vertailija muodostaa negatiivisen 

käyttöjännitteen suuruisen lähtöjännitepulssin, kun sini- ja kolmioaallon suuruudet 

vaihtuvat päinvastaisiksi (kuva 14).  

 

Siniaaltosignaalin amplitudin tulee olla maksimissaan kolmioaallon suuruinen, 

mieluiten noin 90 % kolmioaallon amplitudista, jotta vertailija toimii oikein. Kol-

mioaallon taajuutta suurentamalla saavutetaan myös suurempi PWM-signaalin kyt-

kentätaajuus. Jos kytkentätaajuus suurenee satoihin kilohertseihin, alkavat ohjatta-

vien kytkinkomponenttien kytkentähäviöt tulla kohtuuttoman suuriksi, ja laitteen 

maksimikuormitettavuus alenee. Kolmioaallon taajuuden olisi hyvä olla lähellä  
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1 kHz:n taajuutta. Kuvassa 14 on esitetty, kuinka tulosignaaleja vertailemalla muo-

dostetaan PWM-signaalia.  

 

 
Kuva 14 PWM-signaalin muodostuminen 
 

Jotta saadaan muodostettua kolmivaiheista PWM-signaalia, vertaillaan samaa kol-

mioaaltosignaalia jokaiseen 120°:een vaihe-erossa olevaan siniaaltosignaaliin. Jo-

kaisen vaiheen vertailu tapahtuu omissa vertailijapiireissään. Kuvassa 15 on muo-

dostettu kahden vaiheen PWM-signaali ja niiden välinen pääjännite.   

 

 
Kuva 15 Kolmivaiheisen PWM-signaalin pääjännitteen muodostuminen /8, s.227/ 
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5 VAIHTOSUUNTAAJAN SUUNNITTELU 
 
5.1 Virtapiirien suunnittelu OrCAD-ohjelmalla 

 
Ennen varsinaista laitteen rakentamista testasimme suunnitellun kytkennän toimi-

vuuden teoriassa. Tämä onnistui hyvin OrCAD Capture -ohjelmalla, jossa on laaja 

valikoima erilaisia komponentteja ja piirin simulointimahdollisuus.  

 

Kuten aiemmin on jo kerrottu, tarvitaan kolmioaaltoa ja kolmivaiheista siniaaltoa 

puhtaan PWM-signaalin tuottamiseen. Tästä syystä suunnittelimme ja simuloimme 

molemmat oskillaattorikytkennät varmistuaksemme laitteen toiminnasta. 

 
 
5.1.1 Kolmioaalto-oskillaattori 
 

Kolmiaalto-oskillaattori muodostuu kahdesta toiminnaltaan erilaisesta piiristä: 

Schmitt-triggeristä ja integraattorista. Schmitt-triggeri antaa joko positiivisen tai 

negatiivisen ulostulojännitteen, ja integraattori integroi sen negatiiviseen tulonas-

taan tulevan signaalin. Tuloksena saadaan kolmioaaltosignaalia, jonka suuruuteen 

ja taajuuteen voidaan vaikuttaa vastuksien ja kondensaattorin arvoilla. Kuvassa 16 

on kolmioaalto-oskillaattorin kytkentä komponenttiarvoineen.  
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Kuva 16 Kolmioaalto-oskillaattorin kytkentä 
 

Tarkastelemalla kolmioaalto-oskillaattoria lähemmin huomataan, miten jännitteen 

muoto vaihtuu piirin eri pisteissä. Jos aloitetaan vasemmalta, niin aina kun positii-

visen tulonastan (5) jännite vaihtuu negatiiviseksi, vaihtuu myös Schmitt-triggerin 

ulostulojännite (7) negatiiviseksi. Negatiivinen ulostulojännite varaa integraattorin 

takaisinkytkentäkondensaattoria C6, minkä johdosta integraattorin ulostulojännite 

ja Schmitt-triggerin positiivisen tulonastan (5) jännite alkavaa laskea. Jännite las-

kee, kunnes triggeri vaihtaa tilaansa. Tämän jälkeen kytkentä toistaa toimintaansa 

edellä kuvatulla tavalla. Kuvassa 17 ovat edellä kuvattujen nastojen 1, 5 ja 7 jännit-

teiden kuvaajat. 
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⋅⋅
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Kaavalla 1 voidaan laskea oskillaattorin kolmioaallon taajuus ja mitoittaa sen avul-

la kytkennälle oikeita komponenttiarvoja. Kuvan kytkennässä on käytetty kom-

ponentteja, joilla saadaan noin 50 Hz:n taajuinen kolmioaalto. Käyttämällä vastuk-
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sien paikalla esimerkiksi trimmereitä voidaan signaaliin vaikuttaa helposti myös 

myöhemmässä vaiheessa. PWM-signaalin puhtauteen vaikuttaa pääasiassa kolmio-

aallon taajuuden suuruus siniaaltoon nähden. Mitä suurempi ero taajuuksilla on, si-

tä useammin PWM-signaali vaihtaa tilaansa jakson aikana, ja näin ollen vaih-

tosuuntaajan tuottama vaihtojännite on entistä puhtaampaa. Suositeltava taajuus on 

1 kHz – 100 kHz vaihtosuuntaajan tehoalueen mukaisesti.  

 
Kuva 17 Kolmioaalto-oskillaattorin jännitteiden kuvaajat kytkennän 1, 5 ja 7 (kuva 

16) pisteissä /12/ 

 

Kytkennässä tarvitaan siis kaksi operaatiovahvistinta. Tähän tarkoitukseen sopii 

hyvin kuvan 18 mikropiiri TL082. Mikropiiri sisältää molemmat tarvittavat operaa-

tiovahvistimet.  

 
Kuva 18 TL082:n sisäinen kytkentäkaavio /12/ 
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5.1.2 Kolmivaiheinen siniaalto-oskillaattori 
 

Huomattavasti kolmioaaltoa toiminnaltaan monimutkaisempi kolmivaiheinen sini-

aalto-oskillaattori on kuvassa 19. Kytkennällä muodostetaan ensin yksivaiheista si-

niaaltoa, josta vaihesiirtojen avulla saadaan kolme 120°:een vaihe-erossa olevaa si-

niaaltoa (phase a, phase b, phase c). 

 

 
Kuva 19 Kolmivaiheisen siniaalto-oskillaattorin kytkentäkaavio 
 

Tärkein osa siniaalto-oskillaattoria on Wienin silta, jonka periaatteellinen muoto on 

kuvassa 20. Wienin siltaoskillaattorin positiivisen takaisinkytkennän muodostavat 

C1, C2, R1 ja R2. Näillä RC-sarja- ja RC-rinnakkaiskytkennöillä säädetään muo-

dostettavan siniaallon taajuus ja saadaan koko oskillaattoripiiri värähtelemään.  
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Kuva 20 Wienin siltaoskillaattorin periaatteellinen kytkentä /13/ 
 

Wienin siltaoskillaattorilla muodostettava taajuus voidaan laskea kaavalla 2. Tämä 

taajuus määrää myös ko. vaihtosuuntaajan ulostulojännitteen taajuuden. 

 

Hz50
kΩ15μF22,02

1
2

1
≈

⋅⋅⋅
=

⋅⋅⋅
=

ππ RC
f ,  kaava 2 

jossa 

R = R1 = R2

C = C1 = C2

 

Wienin sillan toinen puoli määrää ei-invertoivan vahvistimen vahvistuskertoimen. 

Ongelmana on saada tämä vahvistuskerroin mahdollisimman lähelle arvoa 3. Hiu-

kan tätä arvoa suuremmallakin vahvistuskertoimella Wienin siltaoskillaattori saa-

daan värähtelemään, mutta silloin sinisignaali alkaa saturoitua. Vahvistuskerroin 

voidaan laskea kaavalla 3.  

   

3erroinVahvistusk
3

34 ≥
+

=
R

RR
  kaava 3 

 

Wienin siltaoskillaattorin ulostulojännitteen ja R2:n sekä C2:n välistä saadulla jän-

nitteellä voidaan muodostaa kolme 120°:een vaihe-erossa olevaa sinisignaalia.  

Sarjapiiristä otettu jännite on erivaiheinen ulostulojännitteen kanssa. Kytkennässä 

näiden jännitteiden amplitudit muunnetaan ensin yhtä suuriksi, minkä jälkeen nii-

den amplitudia säädetään yhteisellä potentiometrillä.  
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Wienin siltaoskillaattorista saatu ulostulojännite on ko. kolmivaiheisen siniaalto-

oskillaattorin referenssijännite eli tässä tapauksessa vaiheen yksi jännite. Vaiheen 

kaksi ja kolme jännitteet muodostetaan differentiaalivahvistimen ja summaimen 

kanssa. Differentiaalivahvistin vahvistaa kahden tulojännitteen, tässä tapauksessa 

referenssijännitteen ja RC-sarjapiirin, väliltä tulevan jännitteen erotusta. Summain 

vahvistaa vahvistuskertoimen verran ja invertoi tulevat jännitteet. Oikeilla vastus-

mitoituksilla saadaan kolme saman amplitudin omaavaa siniaaltoa 120°:een vaihe-

siirrossa toisistaan.  

  

 

5.2 Virtapiirien simulointi PSpice-ohjelmalla 

 

Simuloinnilla selvitettiin, miten jännite ja virta käyttäytyvät kytkennän eri kohdis-

sa ajan funktiona. Simuloimme kolmioaalto- ja kolmivaiheisen siniaalto-

oskillaattorin lähtöjännitteitä ajan funktiona.  

 

 

5.2.1 Kolmioaalto-oskillaattorin simulointi 
 

Simuloimme OrCAD Capture-ohjelmalla toteutetun kolmioaalto-

oskillaattorikytkennän PSpice-simulointiohjelmalla ja tutkimme lähtevän jännitteen 

aaltomuotoa muuttelemalla kytkennän komponenttien arvoja. Kuvassa 21 on esitet-

ty kolmioaaltosignaali, jonka taajuus on noin 1 kHz.  
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Kuva 21 Kolmioaalto-oskillaattorin lähtöjännitteen kuvaaja ajan funktiona 

 

5.2.2 Kolmivaiheisen siniaalto-oskillaattorin simulointi 
 

Tutkimme kolmivaiheisen siniaalto-oskillaattorin lähtöjännitteen käyttäytymistä, 

muuttamalla kytkennän komponenttien arvoja. Piiri saatiin värähtelemään, kun 

Wienin siltaoskillaattorin vahvistuskerroin oli suurempi kuin 3. Vahvistuskertoi-

men ollessa pienempi kuin 3, simuloinnin tuloksena saatiin vain kolme eri tasajän-

nitetasoa. Vastusarvoja muuttamalla ja antamalla kondensaattoreille alkujännite 

piiri alkaa värähdellä oikein. Tulokseksi saimme kuvassa 22 näkyvän simulointitu-

loksen. Kuvassa jännitteet ovat toisistaan 120°:een vaihesiirrossa. 
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Kuva 22 Kolmivaiheisen siniaalto-oskillaattorin lähtöjännitteiden kuvaajat ajan 

funktiona  

 

5.2.3 Vertailijan simulointi 
 

Kukin siniaalto- ja kolmioaaltosignaali johdetaan omaan vertailijapiiriinsä, ja ne 

muodostavat vaihtosuuntaajan kytkinkomponentteja ohjaavat PWM-signaalit. Si-

muloimme vertailijan toiminnan PSpice-ohjelmalla ja saimme tulokseksi kuvan 23 

mukaisen tuloksen, jossa näkyvät vertailijaan menevä kolmioaalto- ja siniaalto-

signaali sekä vertailijasta ulostuleva PWM-signaali.  
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Kuva 23 PWM-signaalin muodostuminen vertailijassa 

 

 

5.2.4 Vaihtosuuntaajan simulointi 
 

Vaihtosuuntaajan tarkoituksena oli ohjata kytkinkomponenteilla tasasuunnattua 

jännitettä niin, että ulostulojännitteeksi saadaan vaihtosähköä. Vaihtojännite muo-

dostetaan tässä laitteessa neljällä jänniteportaalla vaihtelevalla PWM-signaalilla.  

 

Simuloinnissa vaihtosuuntaajalle oli asetettava jokin kuorma, jotta tarvittava tähti-

piste saataisiin muodostettua. Kuvassa 24 on esitetty vaihtosuuntaajan yhden vai-

heen jännite tähtipisteeseen nähden, kun käytetään resistanssikuormaa.  
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Kuva 24 Vaihtosuuntaajan lähdön vaihejännitteen kuvaaja 

 

Kun vaihtosuuntaajan lähdössä on tähteen kytketty resistanssikuormitus, mitattiin 

samalla kytkennällä kahdelta kytkinkomponentilta lähtevien signaaleiden välinen 

jännite, joiden taajuus on 50 Hz. Kuvassa 25 on kytkennästä mitatun ulostulosig-

naalin pääjännitteen kuvaaja ajan funktiona. 

 

 
Kuva 25 Vaihtosuuntaajan lähdön pääjännitteen kuvaaja 
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5.3 Piirilevyjen suunnittelu 

 

Piirilevyjen suunnittelussa käytimme apuna OrCAD-ohjelmalla suunniteltua piiri-

kaaviota, joka piirrettiin uudelleen Eagle-ohjelman omalle suunnittelupöydälle. 

Suunnittelupöydällä kaikkien liittimien ja komponenttien tuli omata oikeat tunnuk-

set, koska myöhemmässä vaiheessa komponenttien kiinnittäminen piirilevyyn olisi 

ollut käytännössä mahdotonta niiden erilaisten fyysisten rakenteiden vuoksi. 

 

 

5.3.1 Kolmivaiheisen siniaalto-oskillaattorin piirilevyn suunnittelu ja toteutus 
 

Piirsimme piirikaavion Eagle-ohjelman suunnittelupöydälle. Piirikaavioon valit-

simme komponentit hankittujen komponenttien rakenteiden ja tehojen mukaan. 

Monissa komponenteissa jalkaväli oli mitattava tarkasti, koska jalat olivat melko 

lyhyet eivätkä kestäneet vääntelyä. 

 

Piirikaavioon sijoitettiin myös kaikki mahdolliset liittimet käyttöjännitteitä ja läh-

teviä signaaleja varten. Suunnittelupöydällä olevien komponenttien sijoittelulla ei 

ollut merkitystä piirilevyn foliopinnan suunnittelemisessa. Kuvassa 26 on suunni-

tellun piirilevyn piirikaavio liittimineen. 
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Kuva 26 Kolmivaiheisen siniaalto-oskillaattorin piirilevyn piirikaavio 

 

Piirikaavion suunnittelupöydältä siirryttiin foliopinnan suunnitteluun ja toteutuk-

seen. Foliopinnan suunnittelussa näkyy vain suorakaiteen muotoinen kehikko, joka 

mallintaa tulevaa piirilevyä oikeassa mittasuhteessa. Tämän kehikon sisälle kom-

ponentit siirrettiin haluttuun järjestykseen. Sijoittelussa tuli huomioida, etteivät 

komponentit tulleet liian lähelle levyn reunoja tai toisiaan. Piirikaaviossa olevien 

komponenttien järjestystä kannatti käyttää myös piirilevyllä. Esimerkiksi toisiinsa 

yhteydessä olevien vastusten oli hyvä sijaita piirilevyllä lähekkäin.  

 

Kuvassa 27 näkyvät ohuet viivat ilmaisevat, mitkä liittimet tulisi yhdistää toisiinsa 

suunnitellun piirikaavion mukaisesti. Ennen kuin yhtään johdinreittiä oli piirretty, 

täytyi asetukset käydä huolellisesti läpi. Asetuksista säädettiin esimerkiksi johdin-

reittien leveys, niiden välinen etäisyys toisistaan ja liitoskohtien koko.  
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Kuva 27 Komponenttien sijoittelu piirilevyllä ennen johdinreittien piirtoa 
 

Aloitimme johdinreittien piirtämisen, kun komponentit oli aseteltu mielekkääseen 

järjestykseen, ja asetukset oli saatu kuntoon. Piirilevynäkymä on kuvattu kompo-

nenttien puolelta, joten johdinreitit näkyvät tässä tapauksessa piirilevyn läpi. Tämä 

ominaisuus tulee huomioida myöhemmin piirilevyn valmistusprosessissa, jotta ha-

lutusta piirilevystä ei tulisi peilikuvaa.  

 

Piirretty johdinreitti näkyy sinisenä viivana. Kun kaikkia johdinreittejä ei pystytty 

piirtämään, oli käytettävä hyppylankoja, jotka on kuvassa 28 merkattu punaisella 

viivalla. Isot siniset alueet johdinreittien ympärillä ovat yhteydessä toisiinsa ja 

muodostavat hyppylangoilla piirilevylle yhteisen potentiaalitason, joka tässä tapa-

uksessa on GND-taso. Suunnittelun ja toteutuksen lopputulos näkyy kuvassa 28. 
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Kuva 28 Johdinreittien ja komponenttien sijoittelu piirilevyllä 
 

 

5.3.2 Kolmioaalto-oskillaattorin ja vaihtosuuntaajan piirilevyn suunnittelu ja toteutus 
 

Ensimmäisen piirilevyn suunnittelun jälkeen oli entistä helpompi lähteä suunnitte-

lemaan ja toteuttamaan toista piirilevyä kolmioaalto-oskillaattorille ja vaihtosuun-

taajalle. Piirsimme piirikaavion Eagle-ohjelman suunnittelupöydälle ja valitsimme 

komponentit hankittujen komponenttien rakenteiden ja tehojen mukaan. Sijoitim-

me myös kaikki mahdolliset liittimet käyttöjännitteitä ja lähteviä signaaleja varten. 

Kuvassa 29 on suunnitellun piirilevyn piirikaavio liittimineen.  
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Kuva 29 Kolmioaalto-oskillaattorin ja vaihtosuuntaajan piirilevyn piirikaavio 

 

Piirikaavion suunnittelupöydältä siirryttiin foliopinnan suunnitteluun ja toteutuk-

seen. Komponenttien sijoitteluun käytettiin tällä kertaa huomattavasti enemmän ai-

kaa, koska edellisessä piirilevyssä huomasimme sen vaikuttavan johdinreittien piir-

tämiseen kuluvaan aikaan. Esimerkkinä voidaan pitää mikropiirejä, joita kääntä-

mällä 90° tai 180° hyppylankojen määrä saatiin helposti puolittumaan, ja johdinrei-

teistä tuli entistä järkevämpiä.  

 

Kuvassa 30 on esitetty tarkkaan mietityn sijoittelun lopputulos. Myös tässä kuvassa 

ohuet viivat kertovat, mitkä liittimet tulisi yhdistää toisiinsa suunnitellun piirikaa-

vion mukaisesti. Tälläkin kertaa tuli johdinreittien asetukset määritellä ennen var-

sinaista piirtämistä. Asetuksissa valitsimme edellisessä piirilevyssä hyväksi havait-

semamme arvot.  
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Kuva 30 Komponenttien sijoittelu piirilevyllä ennen johdinreittien piirtoa 
 

Aloitimme johdinreittien piirtämisen, kun komponentit oli aseteltu mielekkääseen 

järjestykseen, ja asetukset oli saatu kuntoon.  

 

Tälläkään kertaa kaikkia johdinreittejä ei pystytty piirtämään, vaikka komponent-

tien sijoitteluun oli käytetty huomattavasti enemmän aikaa. Tästä syystä turvau-

duimme jälleen hyppylankoihin. Suunnittelun ja toteutuksen lopputulos näkyy ku-

vassa 31. 
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Kuva 31 Johdinreittien ja komponenttien sijoittelu piirilevyllä 
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6 VAIHTOSUUNTAAJAN RAKENTAMINEN JA TESTAAMINEN 
 

6.1 Laitteen kotelointi 

 

Laitetta suunniteltiin opetuskäyttöön, joten siitä oli tehtävä helposti kytkettävä ja 

turvallinen käyttää. Valitsimme sopivan kokoisen muovisen kotelon, johon piirile-

vyt mahtuivat hyvin ja jossa liittimille ja säätimille jäi runsaasti tilaa.  

 

Piirilevyt aseteltiin kotelon pohjalle, ja tarvittavat liittimet kiinnitettiin kotelon reu-

naan. Valmiin kotelon pintaan kiinnitettiin vaihtosuuntaajan päävirtapiiri helpotta-

maan laitteen kytkentää ja säätämistä. Kuvassa 32 on valmis koteloitu vaihtosuun-

taaja. 

 

 

Kuva 32 Vaihtosuuntaaja valmiissa kotelossa 

 

6.2 Laitteen testaus 

 

Mittaukset ja testaukset tehtiin, kun laite oli turvallisesti asennettuna koteloon. Tes-

tauspaikkana oli Tampereen ammattikorkeakoulun sähkövoimatekniikanlaborato-

rio. Käytimme mittauksissa apuna tasajännitelähteitä, oskilloskooppia ja yleismitta-

reita. Aluksi tutkimme oskilloskoopilla ohjauspiirin ulostulosignaaleja. Kuvassa 33 

on kolmioaaltosignaali 1500 Hz:n taajuudella. 
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Kuva 33 Ohjauspiirin muodostama kolmioaaltosignaali 1500 Hz:n taajuudella 

 

Kolmioaallon taajuutta voitiin säätää kotelon kyljessä olevalla potentiometrillä. 

Kuvasta nähdään, että tuleva lähtösignaali on puhdasta kolmioaaltoa. Tuotettu kol-

mioaalto viedään vertailijalle. Samaiselle vertailijalle tuodaan myös siniaalto, jota 

tarkastelimme seuraavaksi oskilloskoopilla. Kuvassa 34 on kolmivaiheinen säätä-

mätön siniaaltosignaali.    

 

 
Kuva 34 Ohjauspiirin muodostama säätämätön 50 Hz:n taajuinen kolmivaiheinen 

siniaaltosignaali 
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Koska kolmivaiheinen siniaaltosignaali oli epäsymmetrinen ja amplitudien erot 

olivat huomattavia, jouduimme säätämään piirin vastusarvoja. Aluksi säädimme 

vaihesiirtokulmat silmämääräisesti oikein 120°:een vaihe-eroin, minkä jälkeen vai-

heiden amplitudit säädettiin samalle tasolle. Kuvassa 35 on säätöjen avulla saatu 

kolmivaiheinen siniaaltosignaali.  

 

 
Kuva 35 Ohjauspiirin muodostama säädetty 50 Hz:n taajuinen kolmivaiheinen si-

niaaltosignaali 

 

Nyt kun vertailijaan tulee puhdasta kolmio- ja siniaaltosignaalia, pitäisi ulostu-

losignaalin olla MOSFETeja ohjaavaa PWM-signaalia. Vertailijan lähtösignaalin 

pääjännitteen muoto on esitetty kuvassa 36.  
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Kuva 36 Vertailijan muodostama PWM-signaalin pääjännitteen muoto 

 

Vertailijoiden muodostamat PWM-signaalit olivat 120°:een vaihe-erossa toisiinsa 

nähden. Nämä signaalit syötettiin vaihtosuuntaajan ylemmille kytkinkomponenteil-

le. Alemmille kytkinkomponenteille menevät PWM-signaalit invertoitiin invertoin-

tipiirissä, mutta se poisti signaaleista vaihe-erot. Näin ollen vaihtosuuntaajassa syn-

tyy kisko-oikosulun vaara ja testausta ei sen vuoksi voitu suorittaa loppuun. 

 

Vaihtosuuntaaja olisi hyvä erottaa galvaanisesti ohjauspiiristä esimerkiksi optoerot-

timen avulla, jolloin mahdollinen kisko-oikosulku ei vaarantaisi ohjauspiirien toi-

mintaa. Toiminta tulisi varmistaa simuloimalla ennen kuin muutoksia tehdään. 
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7 PUUTTEET JA PARANNUSEHDOTUKSET 
 

7.1 Yleistä 

 

Tässä kappaleessa tarkastellaan puutteita ja parannusehdotuksia, joita havaittiin 

työtä suunniteltaessa ja toteutettaessa. 

 

 

7.2 Työtilat 

 

Teimme työtä Tampereen ammattikorkeakoulun tiloissa. Koulun tilat olivat varus-

tustasoltaan enemmänkin kuin hyviä, mutta työtilojen käyttö oli hieman hankalam-

paa. Koululta ei löytynyt sellaista työtilaa, jossa omaa työtä olisi voinut tutkia rau-

hassa. Lisäksi työtä ei voinut jättää tiloihin seuraavaa tutkimuskertaa odottamaan, 

koska ulkopuoliset olisivat saattaneet aiheuttaa laitteeseen vikoja. Näiden seikkojen 

ohella ongelmana oli sisäänpääsy tiloihin. Kulkuoikeuksia oli vaikea saada, ja niis-

sä muutamissa työtiloissa, joihin oikeudet saatiin, oli yleensä opetus meneillään.  

 

Tulevaisuudessa olisikin hyvä, jos koululla olisi mahdollisuus järjestää tutkintotyö-

tään koulussa tekeville opiskelijoille oma työtila kulkuoikeuksineen. Luokkaan 

voitaisiin hankkia yleisiä työvälineitä, kuten meisselit, yleismittarit, oskilloskooppi, 

kolvi, jännite- ja virtalähteitä. Ymmärtääksemme tämänkaltainen luokka on raken-

nettu sähkösiipeen, mutta ainakaan meille tilan keskeneräisyyden takia käyttömah-

dollisuutta ei suotu. 

 

 

7.3 Laitteen kotelointi 

 

Laitteen kotelointivaiheessa olisi pitänyt huomioida, että johdotuksille jää reilusti 

tilaa ja että laite on helposti purettavissa. Nyt kotelon kyljessä olevat banaaniliitti-

met aiheuttavat ylimääräistä työtä, jos piirilevy halutaan poistaa kotelosta. Liittimi-

en sijoittelulla ei ole sinänsä merkitystä laitteen toiminnan kannalta, mutta ne han-

kaloittavat testaus- ja muutostöitä.  
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Ehdotammekin, että banaaniliittimet sijoitettaisiin kotelon kanteen tarpeeksi pitkil-

lä johdoilla, jotta suurimmalta purkutyöltä vältyttäisiin piirilevyä irrotettaessa. Pii-

rilevyillä olevat potentiometrit tulisi myös sijoittaa kotelon kanteen, josta ne liitet-

tään piirilevyihin johdottamalla.   

 

 

7.4 Laitteen toiminta 

 

Vaihtosuuntaajan ongelmakohdaksi muodostui sen, ja sitä ohjaavan ohjauspiirin ra-

jakohta. MOSFETeja tulee ohjata siten, että kaksi samassa haarassa olevaa FETia 

johtaa eri aikaan, jolloin vältytään kisko-oikosululta. FETeille tuleva PWM-

signaali kuitenkin kytki osan FETeistä samaan aikaan johtaviksi, ja kisko-

oikosulku pääsi tapahtumaan. Oikosulku nosti piirin läpi kulkevan virran liian suu-

reksi ja rikkoi sekä komponentteja että piirilevyn foliopintaa. Ongelmakohtana oli 

siis invertointipiiri, joka poisti PWM-signaaleista vaihe-eron. 

 

Invertointipiiri tulisi toteuttaa invertoivalla operaatiovahvistinkytkennällä. Simu-

lointitulokset ainakin osoittivat invertoinnin toimivan ko. kytkennällä.  

 

Laitteen yksinkertaistamisen kannalta olisi hyvä, jos laitteen ohjauspiirit erotettai-

siin vaihtosuuntaajasta omille piirilevyille, ehkäpä jopa omiin koteloihin. Tällöin 

laitteesta muodostuisi selkeä eri lohkoista koostuva vaihtosuuntaaja.  

 

Tässä vaihtosuuntaajassa on portaaton taajuudensäätö välillä 40–90 Hz. Taajuutta 

voidaan säätää ohjauspiirilevyllä olevista trimmereistä. Trimmereitä säädetään yht-

aikaisesti, jotta signaali ei pääse vääristymään tai katoamaan siniaalto-oskillaattorin 

lopettaessa värähtelyn. Taajuuden säätö on hankalaa ja siinä on käytettävä apuna 

oskilloskooppia. 

 

Helpompi ja varmempi taajuudensäätö olisi toteutettavissa portaallisella eli niin sa-

notulla vaihdelaatikolla. Tällöin taajuudet olisivat kiinteitä esimerkiksi 25, 50, 100 

ja 250 Hz, eikä säädössä tarvittaisi oskilloskooppia.  
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Laitteen turvallisen tutkimisen kannalta mittauspisteet tulisi erottua piirilevyltä sel-

västi. Tässä vaihtosuuntaajassa mittauspisteitä ei ole eroteltu piirilevyltä, jolloin 

kotelon avaaminen on välttämätöntä mittaustuloksien saamiseksi. Nyt myös mitta-

päät on kiinnitettävä jonkin komponentin jalkaan ja käyttäjä voi samalla vahingos-

sa aiheuttaa oikosulun.  

 

Mittauspisteet voisi yhdistää yhdeksi pisteeksi valintakytkimen avulla. Tämä mit-

tauspiste voisi olla kotelon kyljessä muiden liittimien tapaan, jolloin kotelon tar-

peettomalta avaamiselta vältyttäisiin. Käyttäjä voisi valintakytkimellä valita mitat-

tavan signaalin.  
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