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TIIVISTELMÄ 

 

Kolmivaiheinen vaihtosuuntaaja on laite, joka muuttaa tasasähkön kolmivaiheiseksi 

vaihtosähköksi. Sen toiminta perustuu kuuteen ohjattuun venttiilikomponenttiin. Venttiilit on 

asetettu siten, että aina yhdessä vaiheessa on kaksi venttiiliä, yksi positiivisen ja yksi negatiivisen 

syötön puolella. Venttiileinä voidaan käyttää esimerkiksi jänniteohjattuja MOSFET-transistoreja. 

Tässä työssä venttiilejä ohjataan siten, että aina kolme venttiiliä johtaa, yksi venttiili joka 

vaiheessa. Venttiileitä voidaan ohjata erilaisilla modulointimenetelmillä esimerkiksi 

pulssinleveysmoduloinnilla (PWM, Pulse Width Modulation). PWM-signaali syntyy kun 

siniaaltoa ja kolmioaaltoa verrataan toisiinsa operaatiovahvistimella. Siniaalto syötetään 

operaatiovahvistimen ei-invertoivaan napaan ja kolmioaalto invertoivaan napaan. Tällöin 

operaatiovahvistin antaa positiivisen pulssin kun siniaalto on suurempi kuin kolmioaalto ja 

päinvastoin. 

 

Tutkintotyön tavoitteena oli suunnitella toimiva opetuskäyttöön tarkoitettu kolmivaiheinen 

PWM-ohjattu vaihtosuuntaaja. Suunnittelun lisäksi sen toiminta tuli varmistaa simuloimalla. 

Tehtävänä oli myös korjata ennalta todettuja ongelmia, kuten tehoasteessa ilmenevä kisko-

oikosulun vaara. Myös komponenttilista tuli laatia. 

 

Työssä on käytetty OrCAD Capture CIS 10.3-piirinmallinusohjelmaa, sekä PSpice-

simulontiohjelmaa.  
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ABSTRACT 

  

Three-phase inverter is a device, which converts direct-current power to three-phase alternating 

current. The function of three-phase inverter is based on six circuit valves. The circuit valves are 

placed so that one phase has two valves, one on the positive side of DC-input and one on the 

negative side. For example voltage-controlled MOSFET-transistors are used as circuit valves. In 

this thesis the circuit valves are controlled so that always three valves are conducting at the same 

time, one valve in each phase. The circuit valves are controlled with various modulation 

techniques, for example pulse width modulation (PWM). PWM-signal is generated when a sine 

wave is compared to a triangular wave in an operational amplifier (op amp). The sine is lead to 

the non-inverting input of the op amp and the triangular wave in the inverting input. When the 

sine is higher than the triangular wave, op amp generates positive pulse and vice versa.  

 

The objective for this thesis was to design a functional PWM-controlled three-phase inverter for 

educational use. The design was to be ensured by simulating the function. The goal was also to 

fix some problems that were discovered in advance and to compile a components list. 

 

OrCAD Capture CIS 10.3-program for circuit design and PSpice-program for simulating were 

used in this project. 
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 

 

MOSFET Metal-Oxide Semiconductor Field Effect Transistor 

GTO  Gate Turn-off Thyristor  

IGBT  Insulated Gate Bipolar Transistor 

Triac  Triode Alternating Current 

PWM  Pulse Width Modulation (pulssinleveysmodulointi) 

GND  Ground (maa) 

D  Drain (nielu) 

S  Source (lähde) 

G  Gate (hila) 

Op amp  Operational Amplifier (operaatiovahvistin) 

DC  Direct Current (tasavirta) 

IP  International Protection 
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1 JOHDANTO 

 

Tampereen ammattikorkeakoululla on ollut tarvetta opetuskäyttöön tarkoitetulle 

laitteelle, joka havainnollistaa vaihtosuuntaajan toimintaa. Vaihtosuuntaaja on olennainen 

osa taajuusmuuttajaa, jolla voidaan säätää esimerkiksi vaihtosähkömoottorin pyörimis-

nopeutta. Opetuskäytössä on tärkeää, että laite on selkeä, yksinkertainen ja turvallinen. 

Siinä tulee olla myös riittävän paljon mittauspisteitä, jotta sen toimintaa on helppoa 

seurata ja ymmärtää.  

 

Työ rajattiin jännitesyöttöisen vaihtosuuntaajan suunnitteluun ja toiminnan tarkasteluun, 

sekä ennalta todettujen ongelmien ratkaisemiseen. Tehtävänä oli myös komponenttilistan 

laatiminen. Pois suljettiin laitteen rakentaminen. 

 

Työssä käydään läpi pulssinleveysmoduloinnin perusteoria, sekä vaihtosuuntaajan 

toiminta. Työssä on pyritty havainnoimaan toimintaa erityisesti kuvien avulla. Kuvat on 

piirretty käyttäen Paintshop Pro- ja MS Paint- ohjelmia. Virtapiirit on suunniteltu OrCAD 

Capture CIS 10.3 – piirinmallinnusohjelmalla. Virtapiirien toiminta on simuloitu 

PSpice:lla. 
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2 TAUSTATIETOA 

 

Tehtävänä oli jatkaa jo aloitettua työtä, joten alkutilanteessa tietolähteinä oli edellisenä 

vuonna parityönä tehty tutkintotyö, sekä itse laite rakennettuna. Laite oli kuitenkin 

käytössä vioittunut. Myös tiedostot, joissa oli vaihtosuuntaajan piirit suunniteltuna ja 

simuloituna oli saatavilla. Tiedostot eivät kuitenkaan toimineet. Joko ne olivat vioittuneet 

tai vika oli tietokoneohjelman muuttuneessa versiossa. Työtä vaikeutti myös se, että 

laitteen fyysisessä toteutuksessa oli käytetty eri komponentteja kuin selostuksessa. Edellä 

mainittujen seikkojen vuoksi työ jouduttiin aloittamaan lähes nollapisteestä. Varsinaisina 

lähteinä toimivat em. tutkintotyö ja laite. 

 

 

3 KOLMIVAIHEINEN VAIHTOSUUNTAAJA 

 

3.1 Yleistä vaihtosuuntaajasta 

 

Vaihtosuuntaaja on laite, joka muuttaa siihen syötettyä tasasähköä vaihtosähköksi. 

Vaihtosuuntaajaa tarvitaan, kun vaihtojännite-käyttöistä laitetta käytetään akulla. 

Tällainen tilanne on esim. kun juna pysähtyy sen valaistus alkaa käyttämään liikkeen 

aikana varautunutta akkusähköä. Junien valaistuksena käytetään useimmiten loistelamp-

puja, jotka toimivat vaihtosähköllä. Vaihtosuuntaajalla muutetaan akkusähkö lampuille 

sopivaksi vaihtosähköksi. Kolmivaiheinen vaihtosuuntaaja toimi edellä mainitulla tavalla 

muuttaen tasasähkön kolmivaiheiseksi vaihtosähköksi. 
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3.2 Kolmivaiheisen vaihtosuuntaajan toimintaperiaate  

 

Kolmivaiheinen jännitesyöttöinen vaihtosuuntaaja tuottaa tasajännitteestä kolmivaiheista 

vaihtosähköä. Vaihtosuuntaaja perustuu kuuteen venttiiliin ja näiden toiminta eri ohjaus-

kombinaatioiden avulla tuotettuun neljään eri jännitetasoon. Kuvassa 1 on esitetty sen 

päävirtapiirin periaate. Ud on syötetty tasajännite, T1-T6 ovat ohjattuja venttiileitä. U1, U2 

ja U3 ovat vaihtosuunnattuja vaihejännitteitä. 

 

 
  

Kuva 1 Kolmivaiheisen jännitesyöttöisen vaihtosuuntaajan päävirtapiiri 

 

Venttiilejä ohjataan tässä niin, että samanaikaisesti johtaa aina kolme venttiiliä, yksi ylä- 

ja kaksi alahaarassa, tai kaksi ylä- ja yksi alahaarassa. Venttiileinä voivat toimia 

puolijohdekomponentit kuten IGBT, MOSFET, Triac ja GTO. Kuvassa 2 on 

kolmivaiheisen vaihtosuuntaajan venttiilien ohajussekvenssi, kun venttiilien johtoalue on 

180°. Ruksi (x) tarkoittaa, että venttiili johtaa. Yksi aikaväli esim. t1 on 60° mittainen. 

Yhden aikavälin pituus suhteessa ulostulevaan sinisignaaliin on esitetty tarkemmin 

kuvassa 5.  
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t 1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6

T1 x x x
T2 x x x
T3 x x x
T4 x x x
T5 x x x
T6 x x x

Aikaväli
Venttiili

 
Kuva 2  Kolmivaiheisen jännitesyöttöisen vaihtosuuntaajan venttiilien ohjaussekvenssi, 

  kun venttiilien johtoalue on 180° 

 

Esimerkiksi aikavälillä t1 venttiilit T1, T2 ja T3 johtavat jakaen jännitteen Ud kuormana 

oleville vastuksille kuvan 3 mukaisesti. 

 

 
 Kuva 3 Jännitteen jakautuminen symmetrisellä kolmivaiheisella kuormalla aikavälillä t1
 

Tällöin vastukset RA ja RB kytkeytyvät keskenään rinnakkain ja ne sarjaan vastuksen RC 

kanssa. Vastuksien yli olevien jännitteiden UABN ja UCN arvot saadaan laskettua kaavan 1 

avulla. 
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Kuvassa 4 on esitetty vaihtosuuntaajan lähtöjännitteiden UAN, UBN ja UCN arvot 

aikaväleillä t1-t6, kun kuormituksena on symmetrinen kolmivaiheinen resistanssikuorma. 

 

Jännite t 1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6

U AN 1/3U d -1/3U d -2/3U d -1/3U d 1/3U d 2/3U d

U BN 1/3U d 2/3U d 1/3U d -1/3U d -2/3U d -1/3U d

U CN -2/3U d -1/3U d 1/3U d 2/3U d 1/3U d -1/3U d

Aikaväli

 
Kuva 4 Vaihtosuuntaajan lähtöjännitteiden arvot aikaväleillä t1 – t6, kun kuormana 

  symmetrinen kolmivaiheinen resistanssikuorma. 

 

 

Kytkimenä käytetään yleisesti hilakommutoivia komponentteja, jolloin ei tarvita 

monimutkaisia pakkokommutointipiirejä. Kommutointi tarkoittaa venttiilin ohjattua 

sammuttamista. Venttiilien sammuttaminen on erityisen tärkeää, koska tällä ohjaustavalla 

on olemassa ns. kisko-oikosulun vaara. Kisko-oikosulku syntyy, kun saman vaiheen ylä- 

ja alahaaran venttiilit, esim. T1 ja T4, johtavat samanaikaisesti. Kisko-oikosulku on 

ehdottomasti estettävä sammuttamalla johtava venttiili ennen kuin saman vaiheen toinen 

venttiili sytytetään. Venttiilien ohjaussekvenssi on esitetty kuvassa 2. /1, s.70/, /2, s.8/ 

 

Kuvassa 5 on esitetty lähtöjännitteen aaltomuodot, kun venttiilien johtoalue on 180° ja 

kuormana on symmetrinen kolmivaiheinen resistanssikuorma.  
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Kuva 5 Kolmivaiheisen jännitesyöttöisen vaihtosuuntaajan vaihejännitteiden ja 

  pääjännitteen aaltomuodot symmetrisellä resistanssikuormalla /1, s70/ 

  

  

 

4 PULSSINLEVEYSMODULOINTI 

 

Monissa vaihtosuuntaajasovellutuksissa vaaditaan taajuuden ohjauksen lisäksi jännitteen 

ohjausta. Vaihtojännitteen ohjaus voidaan toteuttaa katkomalla vaihtosähköpiirissä jak-

son aikana vakioamplitudinen vaihtojännite pulsseiksi, joiden tehollinen keskiarvo muo-

dostaa sinimuotoisen jännitteen. Tätä ohjaustapaa nimitetään pulssinleveysmoduloinniksi 

(PWM, Pulse Width Modulation). /3, s.415/ 
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PWM-signaali syntyy, kun kolmioaaltosignaalia verrataan siniaaltosignaaliin. Vertailu 

suoritetaan vertailijapiirillä, joka on yksinkertaisimmillaan operaatiovahvistin. 

 

Vertailijan ei-invertoivaan tuloon (+) syötetään siniaaltoa ja invertoivaan tuloon (-) 

syötetään kolmioaaltoa. Vertailija vertaa tulevia signaaleja niin, että kun siniaalto on 

suurempi kuin kolmioaalto, antaa vertailija positiivisen käyttöjännitteensä suuruisen 

lähtöjännitteen. Kun kolmioaalto on suurempi, antaa vertailija negatiivisen käyttö-

jännitteensä suuruisen lähtöjännitteen. Kuva 6 havainnollistaa PWM-signaalin 

muodostumista vertailijassa. 

 

  

  

  

 

 

 

 

 Kuva 6 PWM-signaalin muodostuminen vertailijassa 

 

 

Siniaaltosignaalin amplitudi ei saa olla suurempi kuin kolmioaaltosignaali jolloin 

toivottua tulosta ei saavuteta. Mieluiten siniaallon amplitudi tulisi olla noin 90 % 

kolmioaallon amplitudista. Suurentamalla kolmioaallon taajuutta, suurennetaan myös 

PWM-signaalin kytkentätaajuutta. Jos kytkentätaajuus suurenee satoihin kilohertseihin, 

alkavat ohjattavien kytkinkomponenttien kytkentänopeus rajoittaa toimintaa ja kytkentä-

häviöt tulla kohtuuttoman suuriksi, sekä laitteen maksimikuormitettavuus alenee. 

Kolmioaallon taajuuden olisi hyvä olla lähellä 1 kHz:n taajuutta.  
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Kuvassa 7 on esitetty PWM-signaalin muodostuminen sini- ja kolmioaaltosignaaleita 

vertaamalla. 

 

 

 
 Kuva 7 PWM-signaalin muodostuminen vertailijassa 

 

 

Kolmivaiheinen PWM-signaali muodostetaan vertaamalla samaa kolmioaaltosignaalia 

kolmeen toisiinsa nähden 120° vaihesiirrossa olevaan siniaaltosignaaliin. Jokaisen 

vaiheen vertailu tapahtuu omissa vertailijapiireissään. Kuvassa 8 on sitetty kahden 

vaiheen PWM-signaali ja niiden välinen pääjännite. /2, s.19/ 
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Kuva 8 Kolmivaiheisen PWM-signaalin vaihe- ja pääjännitteen muodostuminen  

             /4, s.227/ 
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5 OPTINEN EROTUS 

 

Toisinaan on tarpeen kytkeä ohjauspiirien ja tehokomponenttien välille erotuspiirejä. 

Ohjauspiirin ja tehoasteen käyttöjännitteiden erot voivat olla niin suuria että vika-

tilanteessa ohjauspiiri voi tuhoutua. Ohjauspiiri on syytä erottaa tehoasteesta. Tähän 

tarkoitukseen sopii optoerotin. Optoerotin on piiri, jossa tulopuolella on ledi. Se lähettää 

valoa lähtöpuolen fototransistorin kannalle. Seurauksena on valovoiman mukaan 

muuttuva transistorin kanta- ja siten kollektorivirta. Optoerottimen periaate on esitetty 

kuvassa 9. 

 

 

 

 

 Kuva 9 Optoerottimen periaate 

 

Vastaanottavana puolijohteena käytetään myös tyristoria ja tiakkia. Tällaisia opto-

erottimia on myös nollapistekytkentäisinä. Niissä kytkentä tapahtuu vaihtojännitteen 

aaltomuodon nollakohdassa, silloin tehohäviötä ja kytkentäpiikkejä ei synny. Muita 

vastaanottokomponentteja ovat erilaiset logiikkaportit ja MOSFET-transistorit.  

 

Kuvassa 10 on esitetty takaisinkytkennällä varustetun optoerottimen piirikaavio 

liitäntöineen. Kuvan piiri ei ole osa ko. vaihtosuuntaajaa vaan sitä on käytetty siksi, että 

se havainnollistaa hyvin optoerottimen komponentin rakennetta ja liitäntöjä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 10 Takaisinkytkennällä varustettu optoerotin liitäntöineen /5, s.101/ 
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6 PWM-VAIHTOSUUNTAAJAN TOTEUTUS 

 

 

Suuntaajan toteutuksessa on otettava huomioon, että se on tarkoitettu opetuskäyttöön. 

Sen täytyy olla yksinkertainen ja selkeä, sekä sen tärkeimpiä osia on päästävä tutkimaan 

helposti. Sen on myös oltava helppokäyttöinen ja turvallinen. Laitteen eri ominaisuuksia 

on päästävä mittaamaan oskilloskoopilla, jotta signaalien muodostumista on helppo 

seurata ja ymmärtää. Tämän vuoksi mittauspisteitä on oltava riittävästi. Myös kotelointi 

on otettava huomioon. Kotelon täytyy olla helposti avattava ja suljettava, sekä IP-

luokitukseltaan sopiva. Kotelo ei saa myöskään olla liian pieni, ettei piirien tarkastelu ole 

liian vaikeata. Liitäntöjen tulee myös olla merkittyjä. 

 

 

Kolmivaiheisen PWM-vaihtosuuntaajan pääosat ovat itse suuntaaja ja venttiilien 

ohjauspiiri. Ohjauspiiri muodostuu siniaalto- ja kolmioaalto-oskillaattorista ja 

vertailijasta. Ohjauspiiri ja suuntaaja ovat erotettava toisistaan sähköisesti, jotta 

mahdollinen kisko-oikosulku ei tuhoa ohjauspiiriä. Tämä toteutetaan optoerottimella. 

Optoerotin on vain toiseen suuntaan toimiva, joten suuntaajassa tapahtuvat jännitepiikit 

eivät pääse ohjauspiiriin. 
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7 OHJAUSPIIRIN TOTEUTUS 

 

Ohjauspiiri koostuu siniaalto- ja kolmioaalto-oskillaattorista, sekä vertailijasta. 

Ohjauspiirin tarkoitus on tuottaa jännitepulsseja suuntaajan venttiileille siten että venttiilit 

toimivat kuvassa 2 (s.10) esitetyn ohjaussekvenssin mukaisesti. Ohjaussekvenssit ja 

ohjauspiirin toiminta on kerrottu tarkemmin luvussa 4 (s.12). Kuvassa 11 on esitetty 

ohjauspiirin yleislohkokaavio. 

 

 
Kuva 11 Ohjauspiirin yleislohkokaavio 

 

 

7.1 Kolmioaalto-oskillaattori 

 

Kolmioaalto-oskillaattorilla tuotetaan kolmioaaltomuotoista jännitettä. Se muodostuu 

kahdesta toiminnaltaan erilaisesta piiristä: Schmitt-triggeristä ja integraattorista. Schmitt-

triggeri antaa joko positiivisen tai negatiivisen ulostulojännitteen ja integraattori integroi 

sen negatiiviseen tulonastaan tulevan signaalin. Tuloksena saadaan kolmioaaltosignaalia, 

jonka suuruuteen ja taajuuteen voidaan vaikuttaa säätämällä vastuksien ja 

kondensaattorin arvoja.  
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Kuvassa 12 on esitetty kolmioaalto-oskillaattorin kytkentä komponenttiarvoineen, sekä 

mittauspisteet 1, 2 ja 3. 

 

 
Kuva 12 Kolmioaalto-oskillaattorin kytkentä komponentteineen ja mittauspisteineen 

 

Kuvassa 12 vasemmalla on Schmitt-triggeri, johon kuuluvat operaatiovahvistimen lisäksi 

vastukset R15 ja R18. Oikealla on integraattori, johon kuuluvat operaatiovahvistimen 

lisäksi potentiometri R11 ja kondensaattori C6. 

Tarkastelemalla kytkentää tarkemmin, nähdään miten jännite muuttuu eri pisteissä.  

Aloitetaan kuvassa 12 vasemmalta, operaatiovahvistimen ei-invertoivasta sisääntulo-

nastasta (3). Kun sen jännite muuttuu negatiiviseksi, vaihtuu Schmitt-triggerin ulostulo-

jännite (1) negatiiviseksi. Negatiivinen ulostulojännite varaa integraattorin takaisinkyt-

kentäkondensaattoria C6, minkä vuoksi integraattorin ulostulojännite (2) ja Schmitt-

triggerin positiivisen tulonastan (3) jännite alkavat laskea. Jännite laskee kunnes Scmitt-

triggeri vaihtaa tilaansa. Tämän jälkeen kytkentä toistaa toimintaansa edellä kuvatulla 

tavalla. Kuvan 12 komponenttien arvot on laskettu kaavalla 2 siten että piiri tuottaa 50 

Hz:n taajuista kolmioaaltoa. 
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Säätämällä potentiometriä R11 voidaan säätää kolmioaallon taajuutta ja sitä kautta koko 

PWM-signaalin taajuutta. 

 

Kuvassa 13 on esitetty kolmioaalto-oskillaattorin eri mittauspisteiden jännitteiden 

muodot. 

 

 
Kuva 13 Kolmioaalto-oskillaattorin mittauspisteiden 1, 2 ja 3 jännitemuodot 
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Kuvassa 14 on esitetty simuloimalla tuotettu kolmioaalto-oskillaattorin signaali. Kuvaaja 

on saatu simuloimalla Orcad Capture CIS 10.3 –ohjelmalla suunnitellun piirin toimintaa 

PSpice:lla. Kuvan käyrät on saatu käyttämällä kuvan 11 komponenttiarvoja. 

 

 
 

Kuva 14 Kolmioaalto-oskillaattorin tuottama signaali PSpicella simuloituna. 

 

 

7.2 Kolmivaiheinen siniaalto-oskillaattori 

 

Kolmivaiheinen siniaalto-oskillaattori on koko vaihtosuuntaaja-laitteen suurin ja 

monimutkaisin osa. Sen tarkoitus on tuottaa kolme toisiinsa 120° vaihesiirrossa olevaa 

sinimuotoista jännitettä.  
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Siniaalto-oskillaattorin piirikaavio on esitetty kuvassa 15. Kuvasta puuttuvat 

operaatiovahvistimien käyttöjännitteiden syöttöpiirit. Ne on korvattu vain merkinnöillä 

+15V ja -15V, jotta kuva olisi selkeämpi. 

 

 

Kuva 15 Siniaalto-oskillaattorin piirikaavio, Usinv1, Usinv2 ja Usinv3 ovat piirin tuottamat 

 vaihejännitteet 
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7.2.1 Wienin siltaoskillaattori 

 

Siniaalto-oskillaattorin keskeinen osa on Wienin siltaoskillaattori (kuva 16). Se saadaan 

värähtelemään tietyillä komponenttiarvoilla ja kondensaattoreille annetun alkujännitteen 

avulla. Piirin tuottama värähtely on siniaaltoa. 

 

 
Kuva 16 Wienin siltaoskillaattorin periaatteellinen kytkentä 

 

Wienin siltaoskillaattorin tuottaman jännitteen taajuutta säädetään komponenttien R1, R2, 

C1 ja C2 avulla (kuva 16). Taajuus määräytyy kaavan 3 mukaisesti, jossa on esimerkkinä 

laskettu sellaisilla komponentin arvoilla, että taajuudeksi on saatu 50 Hz. 
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Wienin sillan alempi haara, vahvistuksen säätö (kuva 16), määrää ei-invertoivan 

vahvistimen vahvistuskertoimen. Tämä kerroin täytyy säätää mahdollisimman lähelle 

arvoa 3, jotta piiri alkaa värähdellä. Myös hieman arvoa 3 suuremmilla vahvistus-

kertoimilla piiri saadaan värähtelemään, mutta silloin signaali alkaa saturoitua ja 

toivottuun tulokseen ei päästä. komponenttien arvot voidaan laskea kaavasta 4. 

 

3erroinVahvistusk
3

34 ≥
+

=
R

RR
   (4) 

 

7.2.2 Siniaalto-oskillaattorin toiminta 

 

Käyttämällä Wienin siltaoskillaattorin ulostulojännitettä (1, kuva 17) sekä RC-sarjapiirin 

(2,17) välistä saatua jännittä voidaan muodostaa kolme 120°:een vaihe-erossa olevaa 

sinijännitettä. RC-sarjapiiristä otettu jännite on eri vaiheessa kuin Wienin siltaoskillaat-

torin ulostulojännite. Näiden jännitteiden amplitudit on muutettava ensin yhtä suuriksi 

(3,17), minkä jälkeen niiden amplitudia voidaan säätää yhteisellä potentiometrillä (4,17).  

 

Wienin siltaoskillaattorista saatu ulostulojännite on siniaalto-oskillaattorin referenssi-

jännite Uref eli ensimmäisen vaiheen jännite Usinv1. Vaiheiden kaksi ja kolme jännitteet 

Usinv2 ja Usinv3 muodostetaan differentiaalivahvistimen (5,17) ja summaimen (6,17) 

avulla. Differentiaalivahvistin vahvistaa kahden tulojännitteen, referenssijännitteen Uref ja 

RC-sarjapiirin jännitteen URC, erotusta. Summain vahvistaa asetetun vahvistuskertoimen 

verran ja invertoi tulevat jännitteet. Oikeilla vastusmitoituksilla saadaan kolme saman 

amplitudin omaavaa siniaaltoa 120°:een vaihesiirrossa toisistaan. Kuvassa 16 on esitetty 

siniaalto-oskillaattorin piirikaavio, johon on merkitty laitteen eri osat. Kuvassa näkyvät 

myös komponenttiarvot, joita on käytetty lopullisessa toteutuksessa. 
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Kuva 17 Siniaalto-oskillaattorin piirikaavio. Wienin siltaoskillaattorin ulostulojännite 

Uref  (1), RC-piirin välinen jännite URC (2), jännitteen URC amplitudin 

muuntaminen (3), jännitteiden Uref ja URC säätäminen samalla potentio- 

metrillä (4), differentiaalivahvistin (5), summain (6). 

 

Kuvassa 18 on esitetty siniaalto-oskillaattorin tuottaman kolmivaiheisen siniaallon 

kuvaaja. Kuvaaja on saatu simuloimalla Orcad Capture CIS 10.3-ohjelmalla tehdyn piirin 

toiminta PSpice:lla. Kuvan käyrät on saatu käyttämällä kuvan 17 komponenttiarvoja. 
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Kuva 18 Siniaalto-oskillaattorin tuottamat siniaallot simuloituna kuvan 17 

komponenttiarvoilla 

 

Kuvan 18 signaali ei ole täysin sinimuotoista, mutta sillä ei ole merkitystä piirin 

toimintaan. Tärkeintä on että signaalien taajuus ja niiden väliset vaihe-erot ovat oikeat. 

Signaalit on mahdollista saada täysin sinimuotoisiksi, mutta se ei ole piirin toiminnan 

kannalta olennaista. Sen tarkka säätäminen veisi myös turhan paljon aikaa. 

 

7.3 Vertailija 

 

Ohjauspiirin viimeinen osa, vertailija, muuttaa siniaalto- ja kolmioaaltosignaalit PWM-

signaaliksi. Vertailijoina toimivat operaatiovahvistimet, joiden ei-invertoivaan (+) tuloon 

syötetään siniaaltosignaalia ja invertoivaan (-) tuloon kolmioaaltosignaalia. Kun 

kolmioaalto on suurempi kuin siniaalto, antaa vertailija negatiivisen käyttöjännitteensä 

suuruisen lähtöjännitteen ja päinvastoin. Vertailijan toiminta on selitetty tarkemmin 

luvussa 4.  
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Kuvassa 18 on vertailijan kytkentäkaavio, jossa kolmioaalto- ja siniaalto-oskillaattori 

ovat pelkistetty lohkoiksi ja käyttöjännitteiden syötöt on korvattu vain 

jännitemerkinnöillä. 

 

 
Kuva 19 Ohjauspiirin vertailijoiden kytkentäkaavio 

 

Kuvassa 20 on kuvattu vertailijalta tulevien kolmivaiheisten PWM-pulssien käyrien 

muotoa. Pulssit on asetettu päällekkäisissä kohdissa hieman limittäin, jotta ne olisi 

helpompi erottaa. Todellisuudessa pulssien amplitudit ovat keskenään yhtäsuuret. 

 

 
Kuva 20 Kolmivaiheisen PWM-signaalien käyrämuodot 
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8 PWM-SIGNAALIN INVERTOINTI JA OPTINEN EROTUS 

 

8.1 PWM-signaalin invertointi 

 

Vertailijalta tulevat PWM-signaalit ohjaavat vaihtosuuntaajan venttiilejä. Venttiili johtaa 

saadessaan positiivisen pulssin ja sammuu pulssin laskevalla reunalla. Vertailijan 

tuottamat pulssit ovat sellaisinaan valmiit ohjaamaan suuntaajan ylähaaraa, mutta 

alahaaraan pulssit saadaan invertoimalla. 

 

Periaatteellinen invertointi-kytkentä on että vaihtosuuntaajan alahaaraan laitetaan 

invertteri, jolloin vertailijalta tuleva pulssi vain invertoidaan (kuva 21).  

 

 
Kuva 21 PWM-signaalin periaatteellinen invertointi-kytkentä 

 

Tämä kuitenkin johtaa siihen, että invertteri aiheuttaa pienen viiveen, jolloin tulee tilanne 

jossa ylähaara ja alahaara johtavat yhtäaikaisesti. Tämä johtaa kisko-oikosulkuun ja 

tuhoaa ohjauspiirin. Tämän vuoksi ohjauspiiri täytyy ehdottomasti erottaa sähköisesti 

suuntaajasta. Erotus tehdään optoerottimella.  
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8.2 Optoerottimen toteutus 

 

Optoerotin toimii siten että tulopuolella on ledi ja lähtöpuolella fototransistori. Ledi 

muuttaa sähköisen signaalin valoksi, joka ohjaa fototransistoria ja muuttaa sen takaisin 

sähköiseksi signaaliksi. Optoerottimista on kerrottu tarkemmin luvussa 5 (optinen 

erotus). 

 

Optinen erotus täytyy tehdä niin, että ylähaaraan laitetaan erotin siten, että syöttö tulee 

ledin anodille. Alahaaraan laitetaan toinen erotin, joka on asetettu niin, että sama syöttö 

tulee ledin katodille. Tämä johtaa siihen että alahaaran optoerotin johtaa vertailijalta 

tulevan pulssin ollessa negatiivinen. Ylähaaran erotin johtaa, kun tuleva signaali on 

positiivinen. Kun molemmissa haaroissa on samanlainen optoerotin, ovat niiden 

aiheuttamat viiveet samanmittaiset, eivätkä ne aiheuta kisko-oikosulkua. Kuvassa 22 on 

esitetty optoerottimilla toteutettu erotus ja invertointi vaiheessa 1. Upulssiv1- ohjaa 

ensimmäisen vaiheen alahaaran venttiliä (T4) ja Upulssiv1+ ohjaa ylähaaran venttiiliä (T1). 

Upulssiv1 on ensimmäisen vaiheen vertailijalta tuleva signaali. Samanlainen kytkentä 

tarvitaan myös vaiheisiin 2 ja 3. 

 

 
Kuva 22 Optoerottimilla toteutettu erotus ja invertointi ensimmäisessä vaiheessa, sekä 

 pulssien muodot 
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Kuvassa 23 on esitetty koko ohjauspiiri ja optoerottimet. Optiselta erottimelta lähtevät 

signaalit kuvan oikeassa laidassa ovat venttiilien ohjauspulsseja. Plus-pulssit (ei-

invertoidut) ohjaavat suuntaajan ylähaaraa ja miinus-pulssit (invertoidut) alahaaraa.  

 

 

 
 

Kuva 23 Suuntaajan ohjauspiirin ja optisen erotuksen kytkennät  
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9 VAIHTOSUUNTAAJAN TEHOASTEEN TOTEUTUS 

 

Suuntaajan tehoastetta ohjataan ohjauspiiristä syötetyillä PWM-signaaleilla. Kun 

venttiilinä toimiva MOSFET saa hilallensa (G, gate) positiivisen jännitepulssin, 

kytkeytyvät sen lähde (S, source) ja nielu (D, drain) yhteen ja virta kulkee venttiilin läpi. 

Venttiileiden ja tehoasteen toimintaa on tarkemmin selitetty luvussa 3.2 (kolmivaiheisen 

vaihtosuuntaajan toiminta). Kuvassa 24 on esitetty vaihtosuuntaajan tehoasteen kytkentä. 

Tasajännitteen syöttö näkyy kuvan 24 vasemmassa laidassa (+VCC ja -VCC) ja ulos tulevat 

sinimuotoiset vaihejännitteet (UL1, UL2 ja UL3) on merkitty kuvan alaosaan. Kuormana 

olevat vastukset RL1, RL2 ja RL3 eivät ole osa itse laitetta. Kuorma toteutetaan erillisillä 

vastuksilla.  

 

 

 
Kuva 24 Kolmivaiheisen vaihtosuuntaajan tehoasteen kytkentä 
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Kun kuormitus on symmetrinen ja resistiivinen, vaihejännitteillä UL1, UL2 ja UL3 on 120° 

vaihe-ero ja ne ovat amplitudiltaan yhtä suuret. Niiden jännitteen muoto on esitetty 

kuvassa 25. Kuten kuvasta huomataan, jännite ei ole puhdasta siniä, vaan PWM-signaalin 

pulssi-muoto näkyy siinä. Kuvassa on esitetty vain yhden vaiheen jännitteen kuvaaja, 

jotta kuva olisi selkeä. 

 

 
 

Kuva 25 Simuloimalla tuotettu vaihtosuuntaajan vaihejännite 

 

Vaihtosuuntaajan tuottamat pääjännitteet on mitattu kuvan 26 tapaan. Suuntaajan tuotta-

man pääjännitteen muoto on esitetty kuvassa 27. Kuvassa 27 on esitetty vain yhden pää-

jännitteen jännitemuoto, jotta kuva olisi selkeä. 
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Kuva 26 Vaihtosuuntaajan tuottamat pääjännitteet 

 

 

 
 

Kuva 27 Simuloimalla tuotettu vaihtosuuntaajan pääjännite 
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10 PIIRILEVYJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

10.1 Piirilevyjen suunnittelu 

 

Piirilevyjen suunnitteluun on olemassa monia ohjelmistoja, mutta esim. CadSoft Eagle on 

todettu opiskelijakäytössä toimivaksi. Se on graafinen ohjelma, jossa ensin piirretään 

piirikaavio suunnittelupöydälle ja määritetään komponenttien mitat. Kuvassa 28 on 

esitetty CadSoft Eaglella piirretty siniaalto-oskillaattorin piirikaavio. /2, s.31/ 

 

 
Kuva 28 Siniaalto-oskillaattorin piirikaavio CadSoft Eaglella piirrettynä /2, s.32/ 

 

Tämän jälkeen suunnittelupöydältä siirrytään foliopinnan suunnitteluun. Foliopinnan 

suunnittelussa näkyy vain suorakaiteen muotoinen kehikko, joka mallintaa piirilevyä 

oikeassa mittasuhteessa. Komponentit siirretään tämän kehikon sisään haluttuun järjes-

tykseen. Sijoittelussa tulee huomioida, etteivät komponentit tule liian lähelle reunoja tai 

toisiaan. Toisiinsa yhteydessä olevat vastukset kannatta sijoittaa lähekkäin. Komponent-

tien sijoittelussa kannattaa noudattaa myös yleistä siisteyttä ja selkeyttä.  
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Ennen kuin johdinreitit piirretään, asetukset pitää käydä huolellisesti läpi. Asetuksista 

säädetään mm. johdinreittien leveys, niiden välinen etäisyys toisistaan ja liitoskohtien 

koko. Kuvassa 29 on esimerkkinä esitetty CadSoft Eaglella suunnitellun kolmioaalto-

oskillaattorin piirilevyn komponenttien asettelu ja johdotus. /2, s.32/ 

 

 
 

Kuva 29 CadSoft Eaglella suunniteltu siniaalto-oskillaattorin piirilevyn komponenttien  

asettelu /2, s.33/ 

 

Kun komponentit on aseteltu järjestykseen ja asetukset on kunnossa, piirretään 

johdinreitit. Kaikkia johdinreittejä ei aina voi piirtää, tällöin täytyy käyttää hyppylankoja. 

Kuvassa 30 on esitetty eräs CadSoft Eaglella suunniteltu siniaalto-oskillaattorin 

piirilevyn johdinreititys. Hyppylangat näkyvät kuvassa punaisina läpikuultavina viivoina. 

Isot siniset alueet johdinreittien ympärillä muodostavat piirilevylle yhteisen 

potentiaalitason, tässä tapauksessa GND-tason. /2, s.33/ 
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Kuva 30 CadSoft Eaglella toteutettu siniaalto-oskillaattorin piirilevyn johdinreititys  

     /2, s.34/ 

 

Ainakin siniaalto-oskillaattori tulee suunnitella omalle piirilevylleen, mutta myös muut 

osakokonaisuudet on hyvä erottaa toisistaan. Piirilevyissä ja liitännöissä tulee olla selkeät 

merkinnät.  

 

 

10.2 Mittauspisteet 

 

Mittauspisteitä tulee olla riittävästi. Mittaliittimet asetetaan kotelon sivuun. Jos kotelon 

ulkopintaa halutaan säästää, voidaan mittauspisteet liitää myös valintakytkimien kautta 

yhteen tai kahteen mittaliittimeen. Kaksi liitintä on suositeltavaa, koska oskilloskoopissa 

on kaksi kanavaa ja tällöin voidaan mitata kahta eri signaalia yhtäaikaisesti. Kytkimissä 

pitää olla selkeät merkinnät, mitä mittauspistettä missäkin kytkimen asennossa mitataan.  
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Mittauspisteet tulee olla ainakin kolmioaalto-oskillaattorin ulostulossa (mittapiste 3, kuva 

12). Siniaalto-oskillaattorin mittauspisteet tulee olla ainakin Wienin siltaoskillaattorin 

ulostulossa (mittapiste 1, kuva 17) ja siniaalto-oskillaattorin ulostulosignaalit (Usinv1, 

Usinv2, Usinv3). Ainakin yhden vertailijan ulostulosignaali ja saman vaiheen optoerottimien 

ulostulosignaalit täytyy olla mitattavissa. Tehoasteelle ei tarvitse erikseen tehdä mittaus-

pisteitä, koska mittaukset voidaan suorittaa syötöistä ja kuormasta. Kuvassa 31 on esitetty 

kytkimillä ohjattujen mittauspisteiden periaatteellinen toteutus. Numerot kuvassa 

kuvaavat mittauspisteitä: kolmioaalto-oskillaattorin ulostulo (1), Wienin siltaoskillattorin 

ulostulo (2), siniaalto-oskillaattorin ulostulot (3, 4, 5), vertailijan ulostulo (6), ei-

invertoivan ja invertoivan optoerottimen ulostulot (7, 8). Kuvassa 31 mitataan 

esimerkkinä Wienin siltaoskillaattorin ulostuloa liittimessä 1, sekä ei-invertoivan 

optoerottimen ulostuloa liittimessä 2. 

 

 

 
Kuva 31 Kahdella kytkimellä ja kahdella mittaliittimellä toteutetun mittausjärjestelmän 

periaate 
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10.3 Osaluettelo 

Kolmioaalto-oskillaattori 

1 vastus 10 kΩ 

1 vastus 8,2 kΩ 

1 kondensaattori 0.22 μF 

1 potentiometri 10 kΩ, mono, tyyppi A 

1 TL082CN (sisältää 2 operaatiovahvistinta) 

1 piirikanta P8 

 

Siniaalto-oskillaattori 

5 kpl vastus 10 kΩ 

3 kpl vastus 47 kΩ 

3 kpl vastus 8,2 kΩ 

1 kpl vastus 680 kΩ 

1 kpl vastus 330 kΩ 

1 kpl vastus 100 kΩ 

1 kpl vastus 56 kΩ 

1 kpl vastus 27 kΩ 

1 kpl vastus 4,7 kΩ 

1 kpl vastus 2,7 kΩ 

1 kpl vastus 680 Ω 

1 kpl vastus 470 Ω 

1 kpl vastus 220 Ω 

2 kpl TL084CN (1 kpl sisältää 4 operaatiovahvistinta) 

2 kpl kondensaattori 0,22 μF 

2 kpl elektrolyyttikondensaattori (elko) 4,7 μF 

1 kpl potentiometri 10 kΩ, mono, tyyppi A 

1 kpl potentiometri 10 kΩ, stereo, tyyppi A 

2 kpl trimmeri-vastus 10 kΩ, suojattu vaakamalli 

1 kpl diodi 1N4007 

1 kpl zener-diodi 6,8 V 
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Vertailija 

1 kpl TL084CN 

 

Optinen erotus 

3 kpl MCT6 optoerotin (1 sisältää kaksi erotuspiiriä) 

6 kpl vastus 1 kΩ 

6 kpl vastus 100 Ω 

 

Tehoaste 

6 kpl IRF520 MOSFET 

1 kpl jäähdytin, alumiini 

 

Muut 

Kytkentäjohtoa 0,6 mm, yksisäikeinen 

Asennusjohtoa 1,0 mm, monisäikeinen, musta, punainen, sininen 

Rengasliittimiä 

Turva-banaaniliittimet, naaras, 6 kpl musta, 2 kpl punainen, 2 kpl sininen 

Potentiometrien nupit 3 kpl 

Liitäntäalustat 

Kiertokytkin 2 kpl 

 

 

11 SUOJAUS 

 

Vaihtosuuntaajan tehoaste on hyvä suojata sulakkeella. Venttiileinä käytettävien 

MOSFET:n (IRF520), jatkuvan virran kesto normaalioloissa (25 °C) vaihtelee mallista 

riippuen 8-10 A. Sulake pitää valita sen mukaan mikä malli on valittu. IRF520:n nielu-

lähde välisen jännitteen kesto vaihtelee myös mallista riippuen 60-100V. Valitun 

komponentin jännitteenkesto täytyy varmistaa, ettei käyttöjännite ole liian suuri. /6/  

Koteloinnin IP-luokitus saisi olla ainakin 44, eli suojattu erittäin pieniä kappaleita 

vastaan ja suojattu vesiroiskeilta (Standardi SFS-EN 60529).  
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Tehtävänä oli kolmivaiheisen PWM-ohjatun vaihtosuuntaajan suunnittelu ja kehittäminen 

opetuskäyttöön, sekä toiminnan tarkastelu simuloimalla. Haastavinta ja työssä oli piirien 

simulointi. Simulointiin kului myös kaikkein eniten aikaa. Erityisesti simulointi-

ohjelmistojen sekä Tampereen ammattikorkeakoulun verkon epäluotettavuus aiheuttivat 

ajoittain turhautumista. Ongelmia aiheutti myös se, että tarvittava ohjelmisto löytyi vain 

yhdestä luokasta. Joka oli useimmiten varattu. Kuitenkin piirit saatiin simuloitua ja 

toiminta todettiin oikeaksi.  

 

Tehtävänä oli myös löytää ratkaisu erottaa ohjauspiiri vaihtosuuntaajan tehoasteesta. 

Tämä ratkaistiin optoerottimilla. Optoerottimien toiminta osana laitetta varmennettiin 

simuloimalla ja tulokset vahvistivat, että ne toimivat oikein. 

 

Tämän tutkintotyön tietoja käyttäen voi rakentaa kolmivaiheisen PWM-vaihtosuuntaajan. 

Kuitenkin vaihtosuuntaajan rakentajan on syytä tutustua simulointituloksiin ja tehdä sen 

lisäksi vielä omat päätelmänsä. Vaihtosuuntaajan realisoimiseksi työssä on annettu 

suuntaa-antavia ohjeita, mutta joita rakentajan on myös sovellettava itse. On myös syytä 

muistaa, että simuloidut tulokset perustuvat vain matematiikan kaavoihin, joten laitteen 

realisoijan on syytä valmistautua huolella ennen laitteen rakentamista. 

 

Työ oli mielenkiintoinen ja haastava. Tehoelektroniikka on alue, jota olisi mielestäni 

voinut olla enemmänkin sähkövoimatekniikan koulutusohjelmassa. Erityisesti OrCAD:n 

ja PSpicen käyttöä voisi opettaa enemmän. Tämän työn jälkeen voinkin sanoa hallit-

sevani em. ohjelmistojen käytön hyvin. Myös yleistietoni elektroniikasta ja elektroniikan 

komponenteista laajeni huomattavasti. 
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