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Elektroonikaseadme arenduse protsess

• Projekti planeerimine, nõuded 

• Plokk-skeemi koostamine

• Komponentide valik

• Skeemi koostamine

• Trükkplaadijoonise koostamine

• Termiline analüüs ja disain

• Katsetamine

• Toodetavuse analüüs ja tootmiseks 

ettevalmistamine



Projekti planeerimine

• Projekteeritava seadme funktsioon
– mida peab seade tegema?

– kes on seadme kasutaja(d)?

– millistes tingimustes peab seade töötama?

– kui suur on eeldatav tootmismaht?

– millise kategooria alla hakkab kavandatav seade 

kuuluma standardite ja testimise seisukohast?

– seadme toiteallika valik

– seadme võimalike liideste valik (raadioside, USB, 

jne...



Projekti planeerimine

• Tehnilised nõuded
– toitepingete vahemik

– maksimaalne tarbitav võimsus

– (kasutaja)liidesed + protokollid

– nõuded töökindlusele (MTBF)

– nõuded sedme ohutusele

– elektromagnetilise ühilduvusega seotud nõuded

– seadme töökeskkonnast tulenevad nõuded

– täiendavad nõuded seoses hilisema katsetamise ja 

sertifitseerimisega

– tootmiskulude piirid



Plokk-skeemi koostamine

Mikrokontroller Indikatsioon

Juhtimine

Toide
Sensorid

Liidesed

Täiturid



Komponentide valik

• Lähtuda tuleks eelnevalt kokku lepitud 

funktsionaalsusest ja tehnilistest nõuetest

• Kõigepealt valida nn. võtmekomponendid 

(mikrokontroller, sensorid, täiturid jne..)

• Hindame millised on tegelikud nõuded toiteahelatele ja 

valime sobivad lahendused

• Valime või arvutame ülejäänud komponentide väärtused

• Kontrollime, kas seadme töökindlusele esitatavad 

nõuded on täidetud

• Simulatsioonid



Komponentide valik

• Mikrokontrollerid

– Vajalike liideste olemasolu

– Mälu maht

– Taktsagedus

– Saadavus (sobiva korpusega variandid, toitepinge, 

voolutarve ja temperatuurivahemik jne...)

– Arendusvahendite kättesaadavus

– Eelnevad kogemused



Komponentide valik

• Sensorid ja täiturid

– valida sobiv liides sõltuvalt seadmega integreerimise 

viisist (samal plaadil, sama seadme piires, 

eraldiseisvad, traadita sidet kasutavad jne...)

– nõuded täpsusele

– nõuded mõõtmetele ja keskkonnatingimustele

– Saadavus ja hind



Komponentide valik

• Passiivkomponendid
– on tihti probleemide allikaks, kui nende valikuga hoolikalt ei 

tegeleta

– tuleks arvestada passiivkomponentid mõingate “ootamatute” 

omadustega, mis teatud juhul võivad seadme omadusi või 

töökindlust oluliselt mõjutada

• keraamilised kondensaatorid (mahtuvuse sõltuvus 

rakendatud pingest, piesoefektist tingitud akustiline müra)

• SMD takistid (takistuse muutus staatilise elektri laengute 

mõjul)

• väikesemõõtmelised ferriitabsorberid (nende ebalineaarsus 

põhjustab analoogsignaalide moonutusi)



Skeemi koostamine

• Skeem oleks soovitav struktureerida vastavalt eelnevas 

koostatud plokk-skeemile nii et sarnase funktsiooniga 

osad oleks grupeeritud

• Skeem peab olema hästi loetav
– kõikidel olulistel signaalidel võiks olla nimed

– ühe liidese koosseisu kuuluvad signaalid tuleks koondada siinidesse

– komponentide paigutus skeemil peaks olema loogiline ja optimiseeritud 

ühenduste seisukohalt

– hea tava on komponente nummerdada vasakult paremale ja ülevalt alla

– samas plokis olevatele komponentidele võiks eraldada oma 

numbriseeria 

– mikrokontrollerite puhul võiks skeemisümbol kajastada nende 

ühenduste tegelikke, seadmes kasutatavaid funktsioone

– igasugune täiendav info teksti kujul on alati kasulik



Trükkplaadijoonise koostamine

• Kõigepealt tuleks määrata plaadi tehnoloogia:

– plaadi materjal, paksus, kihtide arv

– kõikvõimalikud objektide mõõtmete ja vahekaugustega seotud reeglid

– läbiviikude tüübid (läbivad, peidetud)

• Valida või arvutada välja olulisemate vooluradade laiused vastavalt nende 

fuktsioonile (suure vooluga toiterajad, määratud impedantsiga rajad jne...)

• Paigutada komponendid, mille asukoht on määratud seadme mehhaanilise 

disainiga (konnektorid, lülitid, valgusdioodid jne...)

• Määrata plaadi piirkonnad, kuhu võib komponente paigutada mehhaanilisest 

disainist tulenevate piirangutega (piiratud kõrgus jne...)

• Paigutada ülejäänud nn. võtmekomponendid, mille ühenduste arv on 

suhteliselt suur (MCU, mälud jne...)

• Paigutada EMC ja ESD seisukohalt olulised komponendid vastavalt reeglitele

• Paigutada ülejäänud komponendid ühenduste seisukohast võimalikult 

optimaalselt 

• Võimalusel paigutada kõik komponendid plaadi ühele küljele



Elektromagnetilise ühilduvusega (EMC) seotud 

reeglid
• Lahtisidestus

– lahtisidestuskomponentide eesmärk on maha suuruda 

võimalikud mürad ja kõrgsageduslikud häiringud toite ja 

signaaliahelates

– põhimõtteliselt on lahtisidestusahelad vaadeldavad RLC filtritena

– mürad ja häiringud, millest me tahame vabaneda võivad olla 

tekitatud nii lahtisidestatava ahela enda poolt, kui ka väljastpoolt 

tuleva signaali või toitepinge poolt

– tavaliselt püütakse sellist mittevajalikku häiringut maha suruda 

selle lühistamise abil kondensaatoriga

– vajalik on, et lahtisidestus toimiks võimalikult laias sagedusalas 

(peame kasutama suurt mahtuvust)



Elektromagnetilise ühilduvusega (EMC) seotud 

reeglid
• Lahtisidestus

Tüüpiline viga, mis

tehakse lahtisidestuse

juures



Elektromagnetilise ühilduvusega (EMC) seotud 

reeglid
• Lahtisidestus

Korrektne lahtisidestus



EMC ...

• Kiirete / kõrgsageduslike signaalide edastamine
– signaaliallika ja koormuse impedantsid peavad olema võrdsed 

=> kogu signaali energia hajutatakse koormuses

– impedantside mittesobitusel tekivad peegeldused, signaali kuju 

moonutub, suureneb parasiitne elektromagnetiline kiirgus

– vältida tuleks asjatult kiirete signaalide edastamist suure 

vahemaa peale

– eriti kiirete signaalide edastamisel tuleks kasutada 

diferentsiaalseid signaale (LVDS)



Demodulatsioon

• Võib mõjutada seadme toimimist tugeva kõrgsagedusliku 

elektromagnetvälja tingimustes (immuunsus)

• Enamik elektroonikaseadmeid sisaldab pooljuhtlülitusi ehk oma 

olemuselt mittelineaarseid komponente

• Kõrgsagedusliku signaali sattumisel selliste lülituste sisenditesse (ka 

väljunditesse) toimub signaali alaldamine

• Alaldamise tulemusel lisandub kasulikule signaalile häiring 

alalispinge või moduleeritud välja korral madalsageduslik müra

• Vältimaks sellise demodulatsiooni tekkimist tuleks kõik seadmesse 

tulevad signaalid võimalusel filtreerida madalpääsfiltrite abil (RC, LC 

filtrid või nende kombinatsioonid)

• Mõnikord võib olla vajalik nii ühenduskaablite, kui ka seadme enda 

varjestamine



ESD

• Staatilised elektrilaengud (ESD) võivad põhjustada 

elektroonikaseadme komponentide püsivaid kahjustusi või ajutisi 

häiringuid seadme töös

• Kahjustused võivad avalduda ka mõni aeg peale staatilise elektri 

mõju

• Oluline on garanteerida piisavalt ESD vaba keskkond seadme 

tootmisel 

• Seadme enda disainis tuleks kasutada võimalike ESD mõjude 

minimiseerimist 

• ESD mõjude vältimine algab seadme mehhaanilisest 

konstruktsioonist

• Lisaks tuleks kasutada seadme elektriliste ühenduste juures 

vastavaid kaitselülitusi (transiendiabsorberid, varistorid, zener 

dioodid, sädevahemikud jne...)



ESD...

• tuleb aga arvestada, et enamus ESD vältimiseks mõeldud 

komponente on oma olemuselt mittelineaarsed ja võivad põhjustada 

demodulatsiooni

• Ka passiivsed komponendid (takistid, kondensaatorid) võivad saada 

kahjustada ESD tõttu

• Trükkplaadi planeerimine EMC/ESD mõjude vähendamiseks 



ESD...



Maapinnad (ground planes)

Madalatel sagedustel valib 

“tagasipöörduv”  vool 

vähima impedantsi tee 

Madalatel sagedustel liigub  

“tagasipöörduv” vool võimalikult 

signaaliraja lähedal



Maapinnad (ground planes) ...

• Ideaalset “maapinda” ei ole olemas

• Maapind omab alati induktiivsust ja takistust

• Kõrge integratsiooniastmega seadmetes on soovitav kasutada üldist 

maapinda, mitte selle tükeldamist erinevate funktsionaalsete 

sõlmede vahel (digitaal, analoog, toide)

• Vältida tuleks müraste ja impulssvooludega radade paigutamist 

plaadi servadesse

• Plaadi servad tuleks läbi “õmmelda” maa läbiviikudega

• Mitmekihilistel plaatidel tuleks vähemalt üks kiht täita võimalikult 

suures ulatuses maapinnaga

• Komponentide “maaga” ühendatud väljade vahetus läheduses võiks 

olla vähemalt üks läbiviik, mis ühendab selle võimalikult madala 

impedantsiga maapinnaga täidetud kihiga



Termiline disain

• Suur osa passiiv-ja aktiivkomponentidest soojenevad töötamise ajal

• Kõige parem on muidugi soojenemist vältida valides sobivad 

skeemilahendused ja komponendid

• Komponentide eluiga sõltub tihti nende töötemperatuurist (näiteks 

elektrolüütkondensaatorid)

• Kõige ohtlikum on positiivne termiline tagasiside, kus temperatuuri 

tõustes suureneb soojuse eraldumine seadmes

• Soojenemine ja ebastabiilne temperatuur põhjustab näiteks 

ostsillaatorite sageduse muutusi või isegi nende võnkumise 

katkemist

• Kõrge temperatuurini kuumenevad komponendid võivad põhjustad 

trükkplaadi materjali elektriliste ja mehhaaniliste omaduste 

halvenemist

• Korduvad sügavad tempertuuritsüklid võivad põhjustada 

komponentide ja jooteühenduste tõrkeid. 



Termiline disain...

• Termiline disain peab arvestama ka seadme kasutamise jaoks 

lubatud temperatuuride piirväärtustega.

• Paljukihilised trükkplaadid on üldjuhul päris efektiivsed lokaalse 

soojuse ärajuhtimisel, eeldusel et on piisavalt kihte omavahel 

ühendavaid läbiviike komponendi ümbruses.

• Suuremate soojusallikate korral tuleks kasutada radiaatoreid

• Vältida tuleks suurema soojuseraldusega komponentide paigutamist 

soojustundlike komponentide lähedusse.

• Toiteregulaatorite valimisel tuleks arvstada sellega, et nende 

maksimaalne kasutegur saavutatakse tihti maksimaalse 

koormusvõimsuse lähedal. Väiksema võimsustarbe korral võib 

kasutegur olla oluliselt väiksem.

• Samas tuleb ka arvestada, et regulaatoreid ja paljusid teisi 

komponente ei saa valida ainult nende maksimaalse lubatava pinge 

ja voolu põhjal vaid peab jälgima, et neil hajuv võimsus ei ületaks 

lubatavat. 



Näide: Lülitusrežiimis toitestabilisaator



Näide: Lülitusrežiimis toitestabilisaator

Õnnestunud disaini näide



Näide: Lülitusrežiimis toitestabilisaator ...

Natuke ebaõnnestunud disaini näide



Prototüüpimine ja testimine

• Prototüüpseadme elektriliseks katsetamiseks on mõnikord kasulik 

lisada sellele täiendavaid liideseid ja/või tuua välja olulised signaalid 

eraldi konnektorite või testpunktide kaudu, et neid oleks võimalik 

ühendada mõõteseadmetega

• Võib olla kasulik ka lisada komponente, mis võivad seadme 

esialgsel häälestamisel olla vajalikud

• Seadme prototüübi testimiseks võib olla vajalik kirjutada spetsiaalne 

tarkvara, mis võimaldab seadme paremat testimist ja häälestamist 

tootmisel

• Seadme tarkvaras võiksid olla lisafunktsioonid, mis võimaldavad 

hiljem efektiivseid mõõtmisi seadme sertifitseerimisel

• ESD testimine võib tihti osutuda destruktiivseks. Aga samas peaks 

seda kindlasti tegema, et vältida hiljem kasutuse käigus kahjustatud 

seadmete garantiiremondi kulusid



Küsimused?



Toote töökindlus

• Definitsioon: Toote töökindlus on tõenäosus, et toode täidab oma 

ettenähtud funktsiooni teatud aja jooksul

• Töökindluse iseloomustamiseks kasutatakse tavaliselt kahte 

suurust:  MTBF = keskmine aeg tõrgete vahel ja MTTF = keskmine 

aeg tõrkeni

• MTBF-i kasutatakse remonditavate seadmete või komponentide 

korral 

• MTTF-i kasutatakse mitteremonditavate seadmete või 

komponentide korral

• Toote töökindlus on statistiline suurus, seda on võimalik hinnata 

matemaatilise statistika meetodite abil



Tõrgete esinemise statistiline jaotus

Tõrgete esinemine toote või komponendi elutsükli jooksul

“vannigraafik”



Tõrgete esinemise jaotus toote või 

komponendi elutsükli jooksul

Kolm suhteliselt hästi 

eristatavat faasi:

• Varane faas

• Kasulik faas

• Kulumisfaas

• Ideaaljuhul peaks varase faasi jooksul

seade olema tootja käes testimisel ja 

sissetöötamisel

• MTBF ja MTTF on alati esitatud kasuliku

faasi kohta



Varase faasi tõrgete avastamine

• Selleks, et võimalikult palju tõrkeid oleks võimalik avastada tootmise 

käigus ja vahetult peale tootmist, tuleks kasutada järgmisi 

testimeetodeid:

– sissetöötamine - aeganõudev

– Intensiivsed toitepinge lülitamise tsüklid – lihtsalt teostatav

– temperatuuritsüklid – suhteliselt ressursinõudlikud, aga võimaldavad 

efektiivselt avastada tootmisdefekte, masstootmises testitakse tavaliselt 

mingi osa tooteseeriast

– elektrilised stressitestid – võimaldavad esile kutsuda komponentide 

tõrkeid

– vibratsioon ja põrutus – suhteliselt ressursinõudlikud, aga võimaldavad 

avastada mehhaanilisi probleeme, tavaliselt testitakse enne 

masstootmisse jõudmist ja tehnoloogiliste muudatuste tegemise järel



MTBF ja MTTF

• MTBF-i arvutamine:

MTBF = T/R, 

kus T on kogu toodete tööaeg ja R on esinenud tõrgete arv

Näide: 

10 toodet testiti 500 tunni jooksul, ja selle aja jooksul esines kaks 

tõrget: MTBF = (10*500)/2 = 2500 tundi tõrkeni 

• MTTF-i arvutamine: 

MTTF = T/N,

kus T on kõigi toodete tõrketa tööaegade summa ja N on 

testitud toodete koguarv

Näide: 

10 toodet testiti kuni tõrgete esinemiseni, nende summaarne aeg 

tõrkeni oli 15000 tundi: MTTF = 15000/10 = 1500 tundi tõrkeni



MTBF ja MTTF...

• Tõrgete esinemissagedus = 1/MTBF tõrget tunnis

• Kui kasutada tõrgete esinemistõenäosuse modelleerimiseks 

eksponentsiaalset funktsiooni, siis saame arvutada tõenäosuse, 

millega on meie toode veel töökorras ajal, mis on võrdne MTBF-iga:

• Kui t=MTBF-iga, siis saame: 

See tähendab, et tõenäosus meie töötab arvutusliku MTBF-ni on ainult 

36.8 %!

Näide: toode, mille MTBF on 250000 tundi ja meid huvitab, kui suure 

tõenäosusega on meie toode töökorras 5 aasta (43800 tunni) pärast:  



MTBF ja MTTF...

• Kui meil on toode, mis koosneb paljudest komponentidest ja kui me 

teame nende komponentide MTBF-e, siis saame välja arvutada 

toote enda MTBF-i: 

MTBF = 1/sum( 1/MTBF[i] ),

kus MTBF[i] on üksikute komponentide MTBF väärtused

• Näide: Toode koosneb kolmest komponendist, mille MTBF-d on 

vastavalt 50000, 75000 ja 125000 tundi. Selle toote MTBF on: 

1/(50000+75000+125000) = 24193 tundi

See arvutuskäik on samasugune, mis näiteks takistite 

paralleelühenduse takistuse arvutamisel.

Mida see meile ütleb? Meie toode on alati halvema 

töökindlusega, kui selle kõige halvema töökindlusega 

komponent. 



Komponentide töökindlus

• Komponendid jagunevad kkvalifikatsiooniklassidesse sõltuvalt 

nõuetest töökindlusele ja parameetrite stabiilsusele:

Commercial -> Industrial -> Q100 (automotive) -> EP -> QMLQ ->

-> Space EP -> QMLV-RHA

• Erinevused nende klasside vahel seisnevad nii tehnoloogilise 

protsessi ülesehituses, tootmises kasutatavate materjalide poolest, 

kui tarnimiseelse testimise ulatuses.

• Single controlled baseline = vastavalt kvalifitseeritud komponendid 

toodetakse alati samas tehases ja samadel tootmisliinidel. Selle 

tulemusena on komponentide parameetrite erinevused oluliselt 

väiksemad, kui mitmes tehases toodetud sama tüüpi komponentide 

vahel.

• Sellised komponendid on tavaliselt oluliselt kallimad ja alati jääb 

risk, et neid komponente ei ole võimalik enam osta, kui seda 

ainukest tehast tabab näiteks loodusõnnetus. 
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Küsimused?


