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Sammanfattning 

OCS950(Object Controller System 950) är en av Bombardiers produkter som hanterar 

säkerhetssystemet i järnvägstrafiken. Det består av olika delsystem och strömförsörjs mha 

nätaggregat (PSU – Power Supply Unit). I den här rapporten undersöks den befintliga PSU74-

modellen samt nya switchade nätaggregat som finns på marknaden. 

Bakgrunden till att Bombardier vill byta ut PSU74 mot ett nytt switchat aggregat är att PSU74 har en 

vikt på 14 kg och tar stor plats i el-skåp. Ett swichat nätaggregat väger ungefär 1,5 kg och är så pass 

kompakt att det tar litet utrymme i el-skåpet. 

Bombardier har medvetet väntat med att gå över till SMPS eftersom tillförlitlighet blir ett problem. 

Detta problem kan lösas mha redundanta kopplingar. MTBF är den största utmaningen vid övergång 

till SMPS. MTBF beräkningar för redundanta kopplingar presenteras i rapporten och resultatet visar 

att ju fler enheter ett system innehåller desto mindre blir MTBF-värdet. 

I faktainsamlingsdelen beskrivs och förklaras olika viktiga begrepp för att underlätta förståelse av 

rapporten. MTBF, linjära och switchade nätaggregat är bara några begrepp som tas upp. 

En studie av PSU74 och en lista över dess viktiga egenskaper presenteras, det är en utgångspunkt för 

kravspecifikation för nytt switchade nätaggregat. Vissa egenskaper som prioriteras är MTBF, in-och 

utspänning, vikt och drifttemperatur mm. 

Ett enkelt kretsschema konstrueras och visar principen för redundant koppling. Kravspecifikationen 

finns i ett tabellformat. De flesta egenskaper är definierade men vissa är ej fastställta. Bombardier 

definierar värde på dessa egenskaper efter diskussion med potentiella tillverkare. 

En alternativ lösning presenteras där ett uppvärmningsförslag av el-skåp läggs fram. Denna metod 

kan bredda urval av SMPS på marknaden.  

En omfattad undersökning av marknaden genomförs där olika modeller analyseras baserade på 

kravspecifikationer. En utmaning är omgivningstemperaturen eftersom de  flesta SMPS tål – 25°C 

minimum drifttemperatur. Några modeller som uppfyller kriterierna undersöks noggrant och 

systematiskt. Analys av utvalda SMPS utförs och slutsatser presenteras där för- och nackdelar med 

respektive modell lyfts fram. Det konstanteras att modell från Cosel TUFS300F28 är ett bra alternativ 

för ersättning av PSU74. 
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1. INLEDNING 

1.1. Terminologi 
 

AC/AC omvandling – växelströms omvandling.  

AC/DC omvandling – konvertering från växelström till likström. 

SMPS (Switched Mode Power Supply) – pulserande eller switchade nätaggregat. 

MTBF (Mean Time Between Failure) – medeltid mellan fel, ett mått på hur tillförlitlig en maskinvara 

eller komponent är. 

MTTF (Mean Time To Failure) – medeltid till fel, ett mått på hur tillförlitlig en icke-reparerbar product 

är. 

MTTR (Mean Time To Repair) – reparationstid, reparera eller byta ut skadade komponenter. 

OCS950 (Object Controller System) – en av Bombardiers system som tar hand om säkerheten i 

järnvägstrafiken. 

PSU74 (Power supply unit 74) – linjärt nätaggregat som används i OCS950. 

EMC (Electromagnetic compatibility) – elektromagnetisk kompatibilitet. 

PFC (Power Factor Correction) – används för att förbättra förhållande mellan verkliga och den 

skenbara effekten. 

FET (Field effect transistor) – typ av transistor som används i digital elektronik. 

IGBT (Insulated-gate bipolar transistor) – typ av transistor som ofta används i kraftkretsar där krävs 

det höga repetitioner av switching (I SMPS eller frekvensomvandlare t.ex.). 

 

1.2. Bakgrund 
 

För tågtrafiken har det under de senaste hundra åren utvecklats ett säkerhetssystem för att förhindra 
olyckor och att öka kapaciteten för spårburna fordon. Bombardier är ett av de största företagen som 
utvecklar och säljer samt underhåller säkerhetssystem för styrning av tågtrafik. Säkerhetssystemet är  
ett kombinerad mark- och radiosystem. Säkerhet och kapacitetsaspekter har haft stor roll i samband 
med utbyggnad och konstruktion av systemen. 
Bombardier har flera säkerhetsprodukter för järnvägstrafiken och utifrån kundernas behov 
skräddarsyr olika lösningar. OCS950 (Object controller system 950) är en av Bombardiers produkter 
som hanterar säkerhetssystemet i järnvägstrafiken. OCS950 är ett avancerat system som består av 
många delsystem, bland annat olika nätaggregat som kallas PSU (Power Supply Unit ) för 
strömförsörjningen. 
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PSU kan delas i två stora grupper – AC/AC omvandling och AC/DC omvandling. Fokus i det här arbetet 
läggs mest på AC/DC omvandling till 24 VDC. Nätaggregatet som undersöks i projektet är PSU74, som 
omvandlar nätspänningen till 24 VDC för att försörja elektroniken. 
PSU74 är en äldre modell, som Bombardier avser på att byta ut mot ett nytt switchat nätaggregat.  
 

1.3. Problemdefinition  
 

PSU74 är ett linjärt kraftaggregat som används i OCS950.  Bombardier vill undersöka möjligheten att 

byta ut PSU74 mot ett aggregat med pulserande strömförsörjning (Switched Mode Power Supply 

eller SMPS). Det finns flera anledningar att ersätta PSU74 till ett motsvarande switchat aggregat. 

Främsta orsaken är att spara utrymme i el-skåpet (3NSS003778-01). Elskåpet har ett begränsat 

utrymme, därför är det svårt att få plats med ytterligare komponenter.  

Bombardier vill utrusta det befintliga elskåpet med ett eller flera mindre nätaggregat då det inte 

finns möjligheten för fler aggregat på grund av platsbrist. Detta resulterar i inköp och montering av 

nya elskåp bredvid det som redan finns, vilket medför stora kostnader. En annan aspekt är att 

tyngden på PSU74 som är ungefär 14 kg kan vara besvärligt vid montering/demontering och 

felsökning speciellt utomhus placerade el-skåp.  

 

1.4. Syfte 
 

Syftet med det här projektet är att ta fram en lösning som tillfredsställer kraven som ställs av 

Bombardier.  Bombardier funderar över att ersätta dagens kraftaggregat med ett aggregat med 

pulserande strömförsörjning som är bättre på några områden, bland annat högre verkningsgrad och 

mindre vikt. 

 

1.5. Mål 
 

En rapport och undersökning om PSU74 och nya switchade nätaggregat ska presenteras.  

En kravspecifikation för det nya switchade nätaggregatet som ska ersätta PSU74 ska tas fram där de 

viktiga egenskaperna beskrivs och definieras.   

Den ska baseras på PSU74 modellen som ska kunna användas som ett underlag för Bombardier när 

det gäller beräkning, konstruktion och vid beställning av nya aggregat. 

Undersökning av marknaden och olika modeller på SMPS ska läggas fram.  

Förslag på olika switchade nätaggregat ska tas fram, där en jämförelse med kravspecifikation ska 

göras för varje modell. 
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1.6. Lösningsmetodik 
 

Projektetgruppen kommer att använda sig av olika metoder (t.ex. brainstorming)  för att 

åstadkomma en lämplig lösning på de frågeställningar som är aktuella i det här problemet.  

Under examensarbetet kommer informationen sökas och samlas med hjälp av olika litteratur, 

internet samt eventuella företag som kan kontaktas för frågor angående detta uppdrag. 

Genom kontakt med kunnig personal inom Bombardier som arbetar med inköp och analys av 

marknaden samt personer inom leverantör och tillverkande företag kunna skaffa en fullständig bild 

över hur marknaden för switchade nätaggregatens ser ut. 

Nästa steg är att genom analys av den befintliga linjära nätaggregatet (PSU74) och Bombardiers 

behovsanalys få fram en kravspecifikation för det nya switchade nätaggregatet. 

 

1.7. Avgränsning 
 

AC/AC omvandling ska inte undersökas.  

Fokus läggs på AC/DC omvandling, där endast Bombardiers befintliga modeller som ingår i OCS950 

det vill säga PSU74 ska granskas. 

Ingen prototyp av switchad nätaggregat kommer att konstrueras. 

Mellan tre och fem olika modeller på marknaden ska analyseras och beskrivas, dock endast av 

välkända varumärken. 

Inga tester på modeller ska utföras varken i labbmiljö eller i verkligheten. 
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2. FAKTAINSAMLING 

2.1. Undersökning 
 

AC/AC används för att driva signallampor och växeldrivna trefaselektriska motorer. 

Fokus i detta arbete läggs på AC/DC omvandling. I dagens läge har PSU74 två utgångar på effekten 

240 W och en på 40 W till fläkten. Båda utgångarna i PSU74 är dubblerade, där kan det anslutas fyra 

olika apparater samtidigt fast oberoende av varandra. 

Bombardier vill åstadkomma en minskning av både vikt och storlek av det befintliga kraftaggregatet 

PSU74, samtidigt behålla relativ hög MTBF och andra viktiga egenskaper (t.ex. temperaturtålighet, 

utspänning).  

Den nya switchade produkten ska vara driftsäker, ha möjligheten till IT kommunikation, ha mindre 

vikt och storlek samt ha en lång livslängd (över 20 år).  

För att uppnå säkerhet ifall det uppstår något fel på en av SMPS ska det finnas ett extra nätaggregat 

som ska hålla igång systemen. Den här säkerhetslösningen kallas för redundans (N+1, där ”N” är antal 

nätaggregat och ”+1” är ett extra nätaggregat). Switchade nätaggregat bör kunna monteras på en 

DIN-skena eller alternativt placeras som det befintliga PSU74. 

 

2.2. Teknisk data 

2.2.1. Mean time between failures 

 

MTBF – mean time between failures eller medeltiden mellan fel.  

MTBF = MTTF (mean time to failure eller genomsnittid till fel) + MTTR (mean time to repair eller 

reparationstid). 

Om något fel inträffar så krävs det reparation eller utbyte av en eller flera komponenter. 

MTBF förväxlas ofta med livslängden, vilket inte är samma begrepp som tillförlitlighet (uppfylla krav 

under viss tid och givna drifts- och miljöförhållande). Fördelen med att använda MTBF är när det 

krävs en jämförelse bland olika typer av systemlösningar för att tydligt se vilken av dem har en bättre 

driftsäkerhet. 

PSU74’s MTBF har 3,6 miljoner timmar och ett motsvarande switchade nätaggregat har mellan 

150 000- 250 000 timmar vilket ger en skillnad på minst en faktor tio. MTBF halveras med varje 10° C 

temperaturshöjning. Det finns även andra faktorer som påverkar produktens tillförlitlighet, 

exempelvis funktionssäkerhet och underhållssäkerhet. 

Felmarginal (failure rate) är en hastighet för enhetsfel som funktion av tiden, λ (failure rate) = 

1/MTBF. Tillförlitlighet och MTBF kan sammanfattas med den exponentiella formeln R (t) = e ^ - 

(t/MTBF) där e = 2,718 
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Ekvationen nedan är ett typisk MTBF exempel[1]: 

Fråga: Vilken tillförlitlighet är förväntat för en enhet som har en livslängd på 5 år och en MTBF på 1 

000 000 timmar? 

Svar: R = 2,718 ^ - (8760 * 5/1000000) = 0,957 eller 95,7 % av enheterna blir felfria. 

 

Figur 1. Tillförlitlighet 

I första delen av grafen - "Spädbarnsdödlighet" kan felaktiga arbetssätt och undermåliga 

komponenter orsaka fel. Denna period är vanligtvis de första tiotals timmar och en "burn-in" används 

oftast för att förhindra att dessa fel uppstår under drift. Den är en metod där enheten belastas och 

komponenter ”stressas” så att fel detekteras och felaktiga komponenter kan ersättas. Oftast görs 

”burn-in” redan hos tillverkare så att levereras tillförlitligare produkter. ”Burn-in” säkerställer inte 

felfria produkter men förminskar kraftigt antal fel. 

I mitten av grafen- "Nyttigt liv" är felfrekvensen approximativt konstant. 

I sista delen av grafen - "Livets slut" ökar felfrekvensen eftersom komponenterna genom drift och 

slitage når slutet av sin livslängd. 

 

2.2.2. Linjärt aggregat 

 

För att leverera elektrisk energi till ett belastningsobjekt, så behövs det ett nätaggregat. En del 

apparater kräver en viss nivå på spänning, ström och frekvens som ska omvandlas från nätets 

växelspänning. I ett nätaggregat kan höjning av temperaturen ställa till problem med effektiviteten. 

Av den anledningen behövs det kylning. Detta kan ske antingen med hjälp av fläkt eller passiv kylning 

via luften. Ju starkare nätaggregat desto mer kylning behövs. 

Ett nätaggregat i sin enklaste form består av en styrenhet, likriktare och kondensatorer. Ett serie 

reglerade nätaggregat har fördelen att minimera förslust av effekt, detta genom att hålla 

spänningsförluster över serieelementen. För att hålla utspänningen på en konstant nivå uppnås detta 

genom återkoppling som övervakar utgången. 



[UNDERSÖKNING AV PSU74 OCH SMPS] 10 Augusti , 2013 

 

7 
 

I det linjära området så finns det effekttransistorer. Linjär in-spänning och ström resulterar i nära 

maximal uteffekt.  Det finns flera fördelar med ett linjärt nätaggregat, bland annat en stabilt reglerad 

uteffekt, mindre buller, lågt brus, lågt rippel och tålighet till temperaturförändringar. När det gäller 

prestanda så har linjära nätaggregat bra reglerade egenskaper[2].  

Figuren nedan visar ett enkelt nätaggregat i sina bestående delar. 

 

Figur 2. Kretsschema för enkelt linjärt nätaggregat  

Utgångsegenskaper 

Ett linjärt nätaggregat med konstantspänning som är ideal ska ha impedansen noll vid olika 

frekvenser. Förändringar i utgångsströmmen som dras av lasten ska inte störa spänningen ifrån att 

vara konstant.  

 

Figur 3. Utgångs egenskaper 

Figuren ovanför visar driftsätten för utsignalen av nätaggregatet. Arbetspunkten av ett aggregat 

kommer antingen vara ovanför eller under linjen RL = RC. När belastningen RL > RC kommer 

utspänningen att ha övertag. Nätaggregatet kommer vara i konstant spänningsläge. Lasten vid 

arbetspunkt 1 har ganska hög resistansvärde. 
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2.2.3. Switchat nätaggregat 

 

Switch Mode Power Supply (SMPS) – omvandlar elektrisk energi från likspänning eller växelspänning 
till en önskad likspänning. Växelspänning likriktas först med hjälp av likriktarbryggor till likspänning. 
Därefter blir likspänningen filtrerad med hjälp av kondensator som sitter på likriktares utgång. 
Oreglerad likspänning matas in i en högfrekvens DC/DC omvandlare. 
Vid nästa steg likriktas pulserna och filtreras med ett EMI-filter så att önskad likström erhålls. Denna 
utspänning uppnås genom att reglera till- och frånslagstiden. 
 
Bombardier planerar att byta ut dagens PSU74 mot SMPS (switched mode power supply), som ska 
omvandla spänningen från AC (220 V) till DC (24 V) därför ska det också finnas en likriktare som ska 
omvandla växelström till likström på ingången. 
 
Ett switchade nätaggregat beroende på kopplingssätten kan delas i två klasser - en icke isolerad och 
en isolerad. De vanligaste sex metoderna och kretstopologier hos ett switchade nätaggregat, nämns 
nedan: 

Isolerade 

Isolerad Fly-back omvandlare 

Den här metoden används för att omvandla växelström till likström. Kopplingssättet är både enkelt 
och har få komponenter. Omvandlaren består av endast en stor magnetisk komponent som i sin tur 
består av en spole som ger både isolation och lagring av energi. Fly-back används för omvandling 
med effektområde upp till 150 W[3]. 

Samma metod används även för DC/DC omvandling fast med ett mindre effektområde < 50 W, detta 
på grund av låg inspänning och hög rippel på strömmen. 

Forward omvandlare: 
 
För nätaggregat med uteffekt mellan 100-300 W används en framåtriktad omvandlare. Till skillnad 
från Isolerad Fly-back omvandlare finns det två magnetiska delar, dessa är en transformator och en 
spole på utgången. Den här typen av omvandlare används för både AC-nätaggregat och DC/DC 
omvandling. Energin lagras inte i transformatorn, utan i utgången på omvandlaren i spolen och 
kondensatorn. Energi överförs direkt till sekundär sida och forward omvandlare är mer 
energieffektiva än fly-back omvandlare[2]. 

Push-pull omvandlare 
 
Push-pull används för DC/DC omvandling och som i de flesta omvandlarna används en transformator 
för att konvertera spänningen. Transformatorns primära sida i en omvandlare matas med ström på 
ingången via transistorer. Det finns några fördelar med Push-pull omvandlare - den främsta är 
generering av hög effekt och en enkel uppbyggnad.  Tack vare dessa egenskaper så passar Push-pull 
bra i industriella DC-tillämpningar. Push-pull är mest likt Fly-back och Forward omvandlare[4]. 
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Half-bridge omvandlare 

Effektområdet för nätaggregat som använder den här typen av omvandlare är brett och är mellan 
150-1000 W. Här används transformator effektivare än i Push-pull, detta på grund av bättre 
utnyttjande av kärnan hos transmatoren. Som i en Forward omvandlare så har även Half-bridge två 
magnetiska komponenter, som är en transformator och en spole[5] 

Full-bridge omvandlare 

Denna typ av omvandlare ger dubbelt så mycket uteffekt än en Half-bridge även med samma primära 
switchad ström. Full-bridge omvandlare används för AC-strömförsörjning med ett högre 
effektområde. 

Icke isolerade 

 

Boost omvandlare 
 
Boost omvandlare används för att generera mer utspänning. Utspänning upp till fem gånger högre än 
inspänning kan fås genom att öka på den ingångsspänningen. Boost omvandlare används även i DC-
nätaggregat fast de är vanligast i AC – nätaggregat med en effekten större än 100W för att ge aktiv 
PFC(Power Factor Correction).  
 
Cuk Och SEMIC är typer av omvandlare – energi lagras i en kondensator och två spolar. Dessa 
omvandlare används för DC/DC omvandling vilket är inte aktuellt för detta projekt. 
 
De vanligaste och populäraste metoderna hos ett switchade nätaggregat är Fly-back, Push-pull och 
Half-bridge omvandlare.  
 
En SMPS omvandlar insignalen från DC till DC eller AC till DC, detta med hjälp av en likriktare. SMPS 
får insignalen via sin AC ingång. Strömmen från elnätet har högfrekvent energi, detta kan orsaka 
problem när inströmmen inte följer den sinusformade inspänningen. Lösningen till detta problem har 
resulterat i en nyare teknik i SMPS, nämligen en speciell PFC-krets. En PFC (Power Factor Correction) 
används för att förbättra förhållande mellan verkliga effekten och den skenbara effekten. 
 

2.2.4. Switchat- vs linjärt nätaggregat 

 

SMPS är mer komplicerat än linjärt nätaggregat. Växelström likriktas och jämnas ut med hjälp av 

dioder och kondensatorer som ger en högspänd likström. Efter detta omvandlas likström till en 

säkrare och lägre spänning med högre frekvens (mellan 100kHz till 500kHz) med hjälp av ferrit 

transformator och FET. Utspänning korrigeras av uppsatta dioder, kondensatorer, induktorer och 

pulsbreddsmodulering. 

Skillnader mellan SMPS och Linjärt nätaggregat 

1) Storlek – SMPS är mindre än linjära nätaggregat. Storleksskillnaden ligger oftast på cirka 80%. 

2) Vikt – SMPS är betydligt lättare än linjära nätaggregat.  

3) Spänningsområde på ingången (Input Voltage Range) – linjära nätaggregat måste ha större 

spänningen på ingången än på utgången. Skillnad är cirka 10 %. Om det blir större än 10 % på 
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ingången så kan det orsaka överhettning, däremot om det blir 10 % för lite så kan inte LPS 

leverera tillräckligt med spänningen. 

SMPS inspänningsområde (85-264 VAC) är större än LPS och kan användas i hela världen. 

SMPS kan även tåla små förluster av växelström i intervallet 10-20 ms. 

4) Verkningsgraden hos nya SMPS ligger över 85% men på motsvarande LPS så är den runt 60%. 

5) Livslängd – LPS har mycket längre livslängd. 

6) Transient Response – hur ett nätaggregat reagerar på en snabb förändring i lasten. För en 

50% förändring i lasten så tar det 3000 µs att återhämta sig för en switchad nätaggregat men 

för linjärt ligger det på 50 µs. Oftast 3000 µs är ett accepterat värde som systemet klarar av. I 

vissa fall är det mycket viktigt att ha en så liten transient tid som möjligt[2,3]. 

7) Ripple och Brus – LPS är upp till 10 000 gånger ”tystare” än SMPS. 

8) Low Leakage Current – SMPS använder speciella kondensatorer som är anslutna mellan 

ingången och jorden. Det är ett sätt att minska störningar. Men dessa kondensatorer medför 

att det uppstår en ”läckström” som passerar genom jorden. I de flesta system har SMPS en 

”läckström” som inte påverkar systemet men i vissa områden t.ex. medicin så är det stora 

krav på att ha ”läckströmen” så liten som möjligt. 

 

  

 LPS SMPS  

Storlek  ✔ 80% mindre  

Vikt  ✔ 80% lättare 

Input Voltage Range  ✔ 10% - 300% inspännings område 

Verkningsgrad  ✔ Över 90 % 

Livslängd eller MTBF ✔  MTBF är 10 gånger store 

Överspäninng och Buller ✔  Upp till 10 000 gånger mindre 

Transient Response ✔  Upp till 100 gånger mindre 

Low Leakage Current ✔  Lite(inget) 

 

Vid jämförelse mellan SMPS och linjära nätaggregat så har SMPS en mer komplex konstruktion, väger 

mindre och har mindre storlek. 

SMPS har högre verkningsgrad än linjära nätaggregat som ligger mellan 65-90 %. 

Några nackdelar med SMPS är att den har mindre MTBF (pga högspänning, höga momentana 

strömmar och ett stort antal operationer under drifttiden), mindre cos φ (för att kompensera för 

effektfaktor), svårare att reparera och hålla i drift samt att den har hög bullernivå. 

 

 

2.2.5.  Inspänning 

 

Nätspänningen i Sveriges elnät är 230 VAC (fasspänning) +6/-10 % 50 Hz, fasspänning är spänningen 

mellan var och en av de tre faserna och neutralledaren. Fram till år 1988 var nätspänningen 220 V. 
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2.2.6. Redundans 

 

Redundans i elektronik och elkraft system ordnas genom dubblering av viktiga komponenter eller 

delsystem för att öka tillförlitligheten. 

En typ av redundans är TMR (triple modular redundancy) där finns det tre komponenter som utför 

samma funktion och i fall det blir fel i en eller två av dem så kan systemet klara sig och fortsätta vara i 

fulldrift. 

Det finns olika typer av ”standby” (vänteläge) redundans: kall (cold), varm (warm), het (hot) 

vänteläge. Kall är när felintensitet är lika med 0. Varm är när felintensitet är mindre än det som aktiva 

komponenten har. Het är när redundant komponent är full belastad. 

I det här projektet ska redundans användas för att uppnå bättre säkerhet – 4 SMPS enheter för varje 

utgång och en extra SMPS enhet för redundans ska parallell kopplas, den extra SMPS ska aktiveras 

och kopplas in om det uppstår fel på en av dessa fyra SMPS. 

Viktigaste med redundans är att öka MTBF och tillförlitlighet. 

 

2.2.7. Diagnostik 

 

I ett system vill företag övervaka olika processer och föra statistik över viktiga delsystem i form av 

mätning, registrering och lagring av information om exempelvis avvikelser av spänning eller ström. 

Huvudsyftet med diagnostik är att veta när ett aggregat går sönder så att felet åtgärdas innan andra 

delkomponent har gått sönder. 

Beroende på vad företaget vill ha kan det finnas olika typer av diagnostik för modeller och 

programvaror. 

Dyrare modeller kan övervaka samtliga delsystem men de är komplexa och avancerade.  

Bombardier vill ha ett enkelt diagnostik system som är både billigt och enkelt att installera. Den ska 

inte ha många funktioner, endast de viktigaste. Stort fokus ska läggas på både storlek och vikt, dvs 

diagnostik-system ska kunna implementeras i switchade nätaggregat. 

Funktioner som diagnostik systemet ska ha är att föra statistik över – inspänning, utspänning, 

utgångseffekt och olika typer av fel.  Diagnostiksystemet kan vara en liten ”microchip ”som ska samla 

och lagra statistik och information i ett minne exempelvis 16kB. Det ska finnas en ”larm funktion” så 

att en signal ska skickas till Support-Centralen om det uppstår ett fel. 

Sådan lösning av diagnostikproblemet med hjälp av ett ”microchip ”kan vara både effektiv, enkel att 

montera i SMPS och det uppfyller kraven som är ställda av Bombardier. Dessutom blir priset för 

diagnostik lösningen lågt, det kan variera mellan 5 och 10 kronor per enhet. 
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2.2.8. Brus och rippel 

 

Den icke linjära karaktären av ström- och spänningskurvor orsakar en del störningar när de 

konverteras. Det är olika nivåer på buller hos omvandlare och nätaggregat beroende på 

tillämpningen. Vid beställning av ett nätaggregat ger tillverkaren eller återförsöljaren ett maximalt 

värde på det buller som produkten orsakar.  

Det finns olika metoder som kan vara användbara för att mäta brus och rippel som orsakas av ett 

nätaggregat, exempelvis Tip and Barrel method. 

När energi överförs från den primära sidan till den sekundära ger det upphov till en del lågfrekvent 

störningar som kallas rippel. Den här energiöverföringen sker under en driftscykel hos en 

omvandlare. Däremot brus är inte lika lätt att förutsäga, brus är mer rörligt än rippel. 

Induktanser som ger ringningar och orsakar brus, detta på grund på den switchade omvandlarens 
höga värde av di/dt. Till skillnad mot rippel så är brus av högfrekvent karaktär, frekvensen kan vara 
upp till Mhz-frekvensområde. Brus har en tendens att lagras på topparna på rippelkurvformen som 
visas i figuren nedan. 

 

Figur 4. Utgångs rippel och brus 

 

2.2.9. EMC och EMI-filter 

 

Nya elektriska produkter kan fungera hur bra som helst i teorin. Men i verkligheten finns det olika 

faktorer som påverkar produktens prestation. En av viktiga faktorer att ta hänsyn till är störningar i 

signaler, spänning och ström. Dessa störningar kan delas i två grupper – av naturen orsakad (t.ex. 

blixtnedslag) och orsakade av människa (vid installation eller handhavande).  

Typiska aggregat som genererar störningar är olika typer av SMPS och frekvensomvandlare. Dessa 

aggregat innehåller komponenter som FET- och IGBT-transistorer som medför stora störningar 

eftersom deras arbetssätt baseras på hög frekvens omkoppling. 

EMC = EMI + EMS, där EMI – electromagnetic interference och EMS – electromagnetic susceptibility 

[6]. 

EMC betyder elektromagnetisk kompabilitet och förmåga hos appareten att ha både EMI och EMS. 

Där EMI är förmågan att dämpa störningar som avges av själva enheterna och EMS är förmågan att 

stå ut med störningar som avges av andra apparater. 
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För att minska effekten av störningar: 

1. Minska störningsnivå i produkten 

2. Gör det svårare för störningar att sprida sig 

3. Skapa apparater som påverkas mindre av störningar 

Höga frekvensstörningar även kallade EMI störningar hänvisar till höga frekvenskomponenter. För att 

motverka dessa störningar bör EMI-Filter installeras på ingången av apparaten. 

EMI-Filter kan inte garantera överspänningsskydd. Därför bör det kompletteras med varistorer för att 

kontrollera överspänningen mellan kraftledningar eller mellan kraftledningar och jord. EMI-Filter kan 

motstå 2kV mellan kraftledningar och 4kV mellan kraftledningar och jord. Men dessa värden kan inte 

garanteras och för säkerhets skull bör ett överspänningsskydd installeras. 

EMI-Filter kan användas i bruk även för lägre spänningar än dennes märkspänning t.ex. EMI-Filter 

med märkspänning 500 VAC kan användas för 250 VAC.  

Märkström är den maximala belastningsströmmen som kontinuerligt kan genomflyta aggregatet 

under normala driftförhållanden. Omgivningstemperaturen påverkar belastningsströmmen, ju högre 

temperaturen är desto mindre blir belastningsfaktorn. 

 

2.3. FYSIKALISK DATA 

2.3.1. Vikt 

 

För att underlätta reparations- och driftarbete för tekniker ställer Bombardier ett krav på vikten av 

nya SMPS. Vikten bör inte överstiga tre kilogram. Helst bör den väga mellan ett och två kilogram. 

2.3.2. Temperaturtålighet 

 

Sverige har ett tufft och kallt klimat som kan ställa till problem för apparater som är placerade 

utomhus (utomhus i ett el-skåp exempelvis). Krav från Bombardier som gäller både PSU74 och den 

nya SMPS är -40° till +70° C. Bombardier är ett internationellt företag och har kunder över större 

delen av världen och därför temperaturkravet är tänkt utifrån detta perspektiv och det gäller även 

för resten av världen. 
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3. MODELLER  

3.1. PSU74 
 

PSU74 består av en stor transformator, tre likriktarbryggor inne i boxen, två stora kondensatorer i 

botten och en fläkt som försörjs med liten spänning har också likriktare och kondensatorer. 

EMI-filter: för att störningar som alstras av Bombariers digitala del inte går tillbaka till elnätet.  230 

VAC in i aggregatet på primär sidan samt en LED-diod som visar on/off läge. Det finns säkringar på 

alla utgångar. 

 

Figur 5. PSU 74 kretsschema 

PSU74s viktigaste egenskaper. 

Här nedan beskrivs de viktigaste av PSU74 egenskaper. Dessa karaktäristiker blev en utgångspunkt 

för den nya SMPS kravspecifikation. 

Allmänna krav 

1) Alla utgångar ska uppnå sina stationära värden inom 1 sekund efter att enheten slagits på. 

2) PSU74 ska ha maximal urladdningstid 1 minut efter att enheten har stängts av. Efter 1 minut 

ska alla utgångar vara <10% av den nominella utspänningen. 

3) PSU74 ska kunna hantera ”dropouts”(avbrott) i inmätningen. Utspänningen ska inte 

understiga 20V vid full belastning under ”dropout”.  ”Dropout” kan pågå i en period med en 

repetitionsfrekvens på 0.1 Hz. 

4) Verkningsgrad av PSU74 ska vara >82% under följande villkor: 

- Nominell spänning 

- Maximal strömförbrukning på alla utgångar 

- Normal rumstemperatur 

5) PSU74 ska ha överspänningsskydd på primärsida. Enheten som används är en varistor med 

följande egenskaper: 

- Driftspänning 130 V 

- Stötström > 4500 A 

- Responstid <25ns 

6) PSU74 ska ha ett EMI-filter på primärsidan. 
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7) PSU74 ska ha minst 25 års livslängd.  

8) PSU74 MTBF ska vara minst 3,6 ×    timmar vid 20° C. 

9) Vikten av PSU74 ska vara < 14kg. 

10) PSU74 ska enkelt monteras i 3NSS003778-01 (Modern modell av el-skåp). 

Input och Output 

1) PSU74 ska kunna hantera inspänningar: 

- Om 115 VAC systemet är vald – ska inspänningsområde vara [90VRMS, 134 VRMS] 

- Om 230 VAC systemet är vald – ska inspänningsområde vara [198VRMS, 264 VRMS] 

2) PSU74 ska kunna hantera frekvenser i området [47Hz, 78Hz]. 

3) Vid uppstart ska PSU74 kunna hantera ingångsströmmar på 6 A. 

4) Omedelbart efter start ska PSU74 kunna ta hand om ingångsströmar. 

5) PSU74 ska ha fem olika utgångar, dessa benämns; P2-01, P2-03, P2-05, P2-07 samt P2-09. 

6) PSU74 ska alstra en spänning mellan +24 VDC ± 2 V på samtliga utgångar vid maximal 

belastning. 

7) Utgångarna på PSU74; (P2-01, P2-03, P2-05) och (P2-07) ska kunna hantera 

belastningsströmmar i intervallet [0,0 A, 10,0 A]. 

8) PSU74s utgång (P2-09) ska kunna hantera lastström mellan 0.0 A och 2.0 A. 

9) Störningar på utgångarna P2-01, P2-03, P2-05 och P2-07 ska vara <0.4VRMS. 

10) Störningar på utgångarna P2-09 ska vara <1.7 VRMS. 

11) Vid tomgång ska spänning på varje utgång vara < 31 V. 

12) Effekten av PSU 74 är 530W. 

Säkringar 

Säkringar ska finnas på varje utgång i syfte att skydda dessa, PSU74 har en säkring på varje 

utgång. För utgångarna P2-01, P2-03, P2-05 och P2-07 skall säkringar tåla 13 A (130%). 

Författarna anser att den typ av säkring som används i nätaggregatet bör vara en snabbsäkring 

då likriktarbryggor icke tål överlast och snabbsäkring löser ut vid minsta överlast. 

Miljö hållbarhetskrav 

1) PSU74 ska fungera i temperaturområdet [-40 ° C, +70 ° C]. Normal omgivningstemperatur 40 

° C, med maximal vid 70 ° C. 

2) PSU74 ska fungera i den relativa luftfuktigheten [5 %, 95 %]. Kondensering kan förekomma. 

Normal luftfuktighet 65 %, maximal luftfuktighet 95 %. 

3) PSU74 ska fungera i omgivning med förorening grad 2(liten förorening enligt femgradig 

skala). 

4) PSU74 ska ha inträngande IP20 skyddsnivå. 

Isolering 

1) PSU74 ska ha en isolering mellan primärsidan och sekundärsidan på 2,5 kVrms. 

2) Isoleringen mellan varje utgång ska vara 500 VRMS. 

3) PSU74 ska ha isolering mellan primär sida (eller sekundär sida) och chassi på 2,5 kVrms. 
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PSU74 har några fördelar jämfört med nya switchade nätaggregat 

– högre MTBF, uthållig mot yttre påverkan tack vare sin enkla 

konstruktion, färre komponenter och lägre bullernivå. 

Dessutom finns det flera områden där PSU74 är betydligt sämre 

än nya modeller – vikt, storlek och verkningsgrad. 

Sammanfattningsvis kan det konstanteras att PSU74 

uppfyller kraven som Bombardier har på denna typ av 

PSU. Men vid jämförelse med nyare SMPS så finns det en 

tydlig fördel för switchade nätaggregat. 

Figur 6. PSU 74 

Här nedan kommer flera olika nya SMPS modeller som är tillgängliga på marknaden. 

 

3.2. TUFS300F28 
 

TUFS300F28 är en modell från Cosel av serien TUF som är en lite mer avancerad version av TUN 

serien.  Denna typ av SMPS har många funktioner, hög verkningsgrad och hög effekt. Samt inbyggda 

överström, överspänning och termiskt skydd. 

Olika funktioner(på engelska) – remote control, auxiliary output built in, parallell operation, 

adjustable output voltage range +-20%, remote sensing och remote on/off. 

Här nedan är tabellen med egenskaper som författarna tycker är dem viktigaste för projektet. Mer 

information finns på Cosel’s hemsida/broschyrer. 

 

 

Figur 7. TUFS300F12 

 

Max output Wattage(W) 308 

DC Output 28V 11A 

Input Voltage(V) 85-264 

Efficiency(%) 85-88 (ACIN 100V, ACIN 200V) 

Power Factor 0.96-0.93 (ACIN 100V, ACIN 200V) 

Operating Temperature -40° to 85°C 

Case size(mm) 117.3×12.7×61.5 

Case weight(g) 240 max 



[UNDERSÖKNING AV PSU74 OCH SMPS] 10 Augusti , 2013 

 

18 
 

Några kommentarer till ovanstående tabell – alla egenskaper passar bra och matchar 

kravspecifikationen. Tekniska egenskaper är helt ok, den enda liten anmärkning - verkningsgrad är 

85-88%, detta är väldigt högt men ändå under 90%. Fysikaliska egenskaper är en av de bästa som 

finns på marknaden – SMPS bricka har både liten vikt och är mycket kompakt. 

MTBF är över 200 000 timmar vilket är tillräckligt bra jämfört med andra SMPS modeller. 

Det som är mindre bra med TUFS300F28 är att vissa komponenter inte finns med i SMPS men det är 

lätt att montera dem ovanpå nätaggregatet. Detta medför att storlek och vikt av TUFS300F28 blir 

något större. Dvs mätmetoden ingår inte i nätaggregatet. Nedan finns en bild på kretsschema som 

illustrerar detta. 

 

Figur 8. Metod för mättning av utgångs rippel och brus 

Priset på TUFS300F28 är 200USD per styck. Detta motsvarar ungefär 1300 kronor per styck. 

Garanti på produkten är 5 år. 

 

3.3. S8VK-G24024 
 

En av switchade modeller som finns på marknaden är S8VK-G24024 tillverkad av Omron.  

Enligt Omron så finns det tre stora fördelar med S8VK modellen jämfört med konkurrenternas 

produkter. Den första är att den tål tuff miljö, har bra kvalitet och höga MTBF-timmar. Den andra är 

att den är lätt och enkelt att installera på en DIN-skena och sist att den är kompakt. 

S8VK-G serien har inte någon 300W modell - modeller med närmaste effektområde är 240W och 

480W. Nedan beskrivs 240W modellen som kan passa på mindre trafikerade stationer. 

En nackdel med den här modellen är att vid parallellkoppling så minskas temperaturområde ner till 

lägsta gränsen -25°. Detta kan inte godkännas av Bombardier (i så fall behövs uppvärmning inne i el-

skåpet, mera om detta i kapitel 4). 
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Modellen har inbyggd overload, voltage growth och short-circuit skydd. Den kan lätt monteras på 

DIN-skena. 

 

Figur 9. S8VK-G24024 

MTBF – 230 000 timmar. 

Aggregatet följer kravspecifikationen men vissa nackdelar gör att S8VK-G24024 kan användas endast 

i vissa speciella fall (mindre stationer) och är inte anpassat för bredare användningsområde av 

Bombardier.                  Pris:  1250 Sek.  

3.4. PPF300-24PT 
 

Den tredje modellen är PPF300-24PT tillverkad av det kanadensisk företag AbsoPulse. Enligt 

företaget är enheten kompakt och är helt inkapslad med PFC på ingången.  Modellens uppbyggnad 

ger bra motstånd mot fukt, stötar, vibrationer och har full elektroniskt skydd. Genom att använda 

hög kvalitativa komponenter garanteras hög MTBF. 

Speciella egenskaper: järnvägs tillämpning, plint lock. 

 

 

Figur 10. PPF300-24PT 

Effekten är för låg, temperaturområde skiljer sig från det som stod på deras hemsida, verkningsgrad 

är sämre än hos PSU74, vikt är betydligt större än på andra modeller samt att priset är 2,3 gånger 

större än TUF300SF24 och S8VK-G24024. 

Max output 
Wattage(W) 

240 

DC Output 24V 10-12A 

Input Voltage(V) 85-264VAC 90-350VDC 

Efficiency(%) 92 

Power Factor 0.9 

Operating Temperature -40° to +70°C 
(-25° to +70° parallel 
operation) 

Case size(mm) 60×125×140 

Case weight(g) 900 

Max output 
Wattage(W) 

200 

DC Output 24±0.2V 8A 

Input Voltage(V) 95-264VAC 

Efficiency(%) 80 

Power Factor 0.97 

Operating Temperature -25° to +70°C 

Case size(mm) 131×76×232 

Case weight(g) 2200 
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Garanti på produkten är 2 år. 

MTBF – 160 000 timmar vid 45°C 

Priset är 479 CAD vilket motsvarar runt 3000 kronor. 

 

3.5. Meanwell 300W HRP-300-24 
 

HRP-300-24 modell tillverkad av kinesisk företag MeanWell. Modellen har inbyggd skydd mot 

kortslutning, överbelastning och överspänning. Vid överhettning återställs nätaggregat automatiskt 

efter att temperaturen gått ner. 

 

Figur 11. HRP-300-24 

Produktens egenskaper passar bra, matchar kravspecifikation. 

MTBF är 176 000 timmar. 

Garanti på produkten är 5 år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max output Wattage(W) 336 

DC Output 24V 14A 

Input Voltage(V) 85-264VAC 

Efficiency(%) 87 

Power Factor 0.95 

Operating Temperature -40° to +70°C 

Case size(mm) 199×105×41 

Case weight(g) 950 
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4. DISKUSSION 

Alternativ metod 
 

En av största svagheterna vid denna inventering var produkternas dåliga temperaturområde. 

Bombardier behöver en SMPS som kan fungera stabilt under varierande väderförhållande. Därför är 

kravet att temperaturområde ska omfatta kalla vinterförhållande och att den nya nätaggregat ska 

fungera när det är - 40 grader. 

De flesta produkterna på marknaden som har undersöks har en minsta drifttemperatur på -10 eller    

-25 grader vilket är för lite och inte passar för Bombardier. Efter inventering så blev det bara fyra 

modeller som passade. Företagen som tillverkar dem är Omron, Cosel, MeanWell och Absopulse 

Electronics (kanadisk företag som har ingen katalog men hjälper kunder efter deras efterfrågan). 

Författarna föreslår en alternativ lösning för at utöka val av produkter och hitta andra tillverkare 

(leverantörer) med större utbud.  En alternativ metod är att installera värmeelement i Bombardiers 

elskåp och på detta sätt uppnå rekommenderade temperatur i dem. Dvs. att uppnå ett sådant 

förhållande att temperaturen i elskåpet inte ska vara lägre än - 20 grader.  

Enligt författarnas bedömning bör ett litet värmeelement räcka och det skulle maximalt förbruka 

35W/m3 och kunna försörjas direkt från SMPS eller från ett annat nätaggregat som försörjer fläkten (i 

detta fall ska fläktens nätaggregat vara större och kraftigare). 

En annan viktig säkerhets princip är att i fall det blir avbrott i elförsörjningen eller uppstår det något 

annat problem som skulle leda till att SMPS slutar att fungera så den inte ska återstarta innan det har 

uppnåtts en lämplig temperatur i elskåpet. På detta sätt går det att försäkra att de elektroniska 

komponenterna inte blir skadade. 
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5. ANALYS OCH RESULTAT 

5.1. Kretsschema 
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Förklaring till ovanstående kretsschema: 

Detta är en enkel ritning av kretsschema där visas principen på hur elförsörjning ska fungera med en 

redundanskoppling. Fyra SMPS (kan vara en, två eller tre i vissa fall) kopplas parallellt med en 

redundant SMPS som har funktionen att förbättra driftsäkerhet. En gemensam låda med 

diagnostikutrustning, säkringar, EMI-filter och annat ska kopplas till samtliga SMPS. 

 

5.2. MTBF beräkning för (4+1) redundanskoppling 

 

Författarna antar att ett SMPS (P1) har en MTBF på 200 000 timmar. I ett system finns det 4 sådana 

P1, P2, P3, P4 SMPS och alla fyra måste fungera för att systemet ska vara igång. 

Femte SMPS P5 är i passiv redundans (cold standby). Om en enhet går sönder då ersätts den 

automatisk med den femte SMPS. 

Om därefter ytterligare en SMPS går sönder då slutar systemet fungera. 

Frågeställning: bestäm MTBF till systemet.  

================================================================================== 

Ett förslag för analys av systemets MTBF[6]:  

1.  Först antas att MTBF X1 för en komponent kan approximeras med en exponentiellfördelning: då 

får man följande ekvationer:  

tetXP  1)( 1  ( Sanolikheten att MTBF för en komponent är t ) 

där 
200000

11


m
  (m betecknar MTBF: m = 200000). 

Därför tt eetXP    )1(1)( 1   ( Sanolikheten att MTBF för en komponent är t ) 

2. Här beräknas sannolikheten att 4 komponenter har MTBF Xa t : 

 ( )  och  och  och ()( 4321 tXtXtXtXtXaP  =
ttttt eeeee  4   

Alltså är MTBF Xa för systemet exponentiell fördelad och P(Xa t ): 

Det blir igen en exponentiellfördelning med parameter 4  och därmed MTBF (för att alla 4 

komponenter fungerar samtidigt) är 50000
4

1
4 


m    

(Lägre MTBF för 4 komponenter på grund av starkare kravet att alla 4 komponenter måste fungera) 

3. Systemet har en passiv redundans dvs. om en SMPS går sönder ersätts den av redundant SMPS 

och det blir igen 4 fungerande komponenter. På grund av antagande om exponentiellfördelning (som 
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är en minneslös process)blir det igen samma sannolikheten för den nya uppsättningen med 4 

komponenter.  

)( tXbP   =
te 4
 med medelvärden 500004 m  

Total MTBF Xa + Xb blir då summan av två exponentiellfördelade variabler med parameter 4 . 

Summan blir en gammafördelning med medelvärde 100000
4

2



 (logiskt, dubbel så stor som 

livslängden 50000 för 4 komponent utan redundans). 

Svar.   MTBF för systemet (med exakt en redundans) är100000 timmar. 

Anmärkning: Om det tillåts reparation och byte av någon av SMPS som går sönder förändras 

beräkningen och MTBF blir större. 

Här nedan finns det MTBF beräkningar för 1+1, 2+1, 3+1 redundanskopplingar. Resultat som 

presenteras är lösta mha ett enkelt program som författarna hittade på internet[7].  

1+1 redundans: MTBF = 678 442 timmar 

2+1 redundans: MTBF = 245 568 timmar 

3+1 redundans: MTBF = 145 767 timmar 

4+1 redundans: MTBF = 104 032 timmar 

3+2 redundans: MTBF = 269 052 timmar 

4+2 redundans: MTBF = 174 040 timmar 

Om det görs en jämförelse mellan beräkningen för hand och den beräkningen mha programmet så är 

resultatet ungefär lika. Ju fler komponenter ett system har desto mindre MTBF värde blir. 
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5.3. Kravspecifikation 
 

 Power ratings 240 
 Output Voltage 24 V 

Efficiency (230 VAC Input) min 90% 

 
 
 
 
 

Input 

Voltage 90-264 VAC 

Frequency 50-60-75Hz 

Current 115VAC TBD 

 230VAC TBD 

Power 
Factor 

230VAC min 0,9 

Harmonic current 
emissions 

IEC EN 61000-3-2 

Leakage 
current 

115VAC TBD 

230VAC TBD  

Inrush 
current 

115VAC TBD 

230VAC TBD 

 
 
 
 

Output 

Voltage adjustment range -10% to 15% 

Ripple max 0.4V RMS 

Input variation influence 0.5% max. (at 85 to 264 VAC input, 100% load) 

Load variation influence 1.5% max. (24 V), at 0% to 100% load 

Temperature variation 
influence 

0.05%/°C max. 

Start up 
time 

115VAC max 1s 

230VAC max 1s 

Hold time 115VAC min 20ms 

230VAC min 20ms 

Additional 
functions 

Overload protection 120% to 160% of rated top current 

Overvoltage protection Yes 

Parallel operation TBD 

 
 
 
 
 

Others 

Ambient operating 
temperature 

-40°C to +70 °C 

Storage temperature -40°C to +85 °C 

Ambient operating 
humidity 

0% to 95% (Storage humidity 0% to 95%) 

Insulation  min 2.5kV RMS 

Vibration resistance TBD 

Shock resistance TBD 

Output indicator Yes 

Weight TBD 

Degree of protection IP20 

EMC IEC 50121-4 

MTBF over 200 000 hours 

 

DIN-skena systemet utvecklades under 1950 talet i Västtyskland. Grundsystemet är enkelt modulärt 

med låg kostnad och det går att bygga upp olika kombinationer av apparater och komponenter. 

Systemet används runt om i världen idag.  
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Produktspecifikation är generellt utformat så att det är lättare att fylla i och beställa olika aggregat 

utgående från samma uppläggning av specifikationen (rätt kapitel eller rad i tabell med in och 

utspänning, kvalitets krav osv). Det finns en struktur som är användbar för alla modeller. 

Kravspecifikation kan delas upp i olika område och delar, exempelvis effektivitet, inspänning, 

utspänning, temperatur, vibration, isolation och andra viktiga funktioner. 

 

5.4.  Analys och resultat 
 

Analys är uppdelad i tre delar – kravspecifikation, MTBF och marknadsundersökning.  

Kravspecifikation 

Bombardier vill ha en ny SMPS utifrån en kravspecifikation. I grunden ska den ha samma egenskaper 

som PSU74 men det ska noteras att PSU74 är en äldre modell som för övrigt fungerar bra. PSU74 och 

SMPS har liknande egenskaper men det som skiljer sig mellan dem är utgångseffekt – PSU74 har två 

utgångar (som är delade och det blir då fyra utgångar) och utgångseffekt är 530W; nya SMPS ska ha 

runt 300W (med minst en delad utgång).          

Bombardier har tydliga krav på de viktigaste egenskaperna som t.ex. utgångseffekt, utgångsspänning, 

ingångsspänning och omgivningstemperatur vid drift. Andra egenskaper var det svårare att definiera 

pga. Bombardier ska bestämma värde på dessa egenskaper efter samarbete med utvalt företag (den 

som säljer eller tillverkar produkt som motsvarar Bombardiers krav). Detta ledde till att författarna 

inte kunde sätta exakta värden på många av karakteristiker och som en kompromiss skrevs TBD (to 

be determined = ej fastställt).  

Som resultat kan det konstanteras att kravspecifikationen har de nödvändigaste karakteristiker och 

dem viktigaste är definierade men vissa egenskaper är fortfarande ej fastställda. Vid val av nya SMPS 

är kravspecifikationen ett nyttigt hjälpmedel för att jämföra olika produkter. 

Förutom kravspecifikationen ritades ett exempel på kretsschema där en redundant möjlighet finns. 

Denna variant av kretsschema skiljer sig från den första versionen där det fanns 2+1 SMPS. I den nya 

versionen är det 4+1 SMPS och detta ökar både säkerhet och flexibilitet. På mindre stationer eller 

mindre trafikerade järnvägar kan det användas 2+1 (1+1) SMPS variant för att minska kostnader. 

Både kravspecifikation och kretsschema samt mer specificerade önskemål från Bombardier skulle 

vara tillräckligt för att välja en passande SMPS. 

MTBF 

Största problemet med switchade nätaggregat är tillförlitligheten som i sin tur orsakas av bland annat 

låg MTBF. Detta problem är känt hos både Bombardier och tillverkare av SMPS. En metod för att öka 

MTBF är redundanskoppling som presenteras i den här rapporten. 

Om det är en 1+1 eller 2+1 redundanskoppling så är MTBF relativ hög, författarna är tillfredsställda 

med resultatet gällande MTBF-värden. 
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Vad det gäller 3+1 och 4+1 redundanskopplingar minskas MTBF-siffror drastisk. Minskning av MTBF 

beror på ju fler enheter är inkopplade i ett system desto mindre blir MTBF. Författarna har kommit 

fram till två sätt att höja MTBF och tillförlitlighet: 

 Addera en extra redundant SMPS så att det blir 3+2 eller 4+2 vilket ger ca 85 % respektive 

70 % högre MTBF-värde jämfört med 3+1 och 4+1 kopplingar. 

 Tätare underhåll och besiktning av nätaggregaten, som leder till höjning av MTBF-värde. 

Dessa metoder kan medföra extra kostnader. 

Marknad 

Svårigheter med att välja rätt modell berodde på temperaturområde eftersom majoritet av företag 

som undersöktes har produkter med minsta temperatur -25 eller -10 grader. Pga. detta minskades 

urvalet av företag och det är bara några få företag som tillverkar sådana nätaggregat. Självklart kan 

många företag göra speciella modeller efter kundens önskemål vilket skulle leda till högre kostnader. 

Nya SMPS modeller söktes via internet och författarna gick igenom minst 10 olika nätaggregat, av 

dem var det fyra som uppfyllde alla kriterier. Mer information om dessa SMPS modeller finns i 

bilaga1. 

 

5.5 Slutsats 
 

De fyra modellerna som undersöktes var från företagen Cosel, Omron, MeanWell och AbsoPulse. Det 

finns detaljerade beskrivningar av varje SMPS under ”kapitel 3 – Modeller” men här ska ett analys av 

undersökta modeller och jämförelse av dem presenteras. Modeller beskrivs i ett ökande sekvens från 

sämsta till bästa modellen. 

PPF300-24PT från AbsoPulse har sämsta kravspecifikationen. Den skiljer sig i nästan alla kategorier 

från det Bombardier vill ha. Utgångseffekt, högre pris, verkningsgrad, temperaturområde och vikt är 

bara några av dessa underkända kategorier. Denna produkt uppfyller inte dem krav som ställts av 

Bombardier.  

S8VK-G24024 från Omron är en bra modell som uppfyller alla önskade kriterier förutom två. Första är 

utgångseffekt som är 240W vilket är mindre än önskade 300W. Detta är en ganska stor nackdel med 

den här modellen. Förslaget är att denna modell kan användas på mindre trafikerade järnvägar. Den 

andra nackdelen med Omrons nätaggregat är den har högre lägsta temperaturområde vid 

parallellkopling (från -40 till -25). Detta utesluter en redundant koppling och detta leder till sämre 

säkerhet och inga extra översäkerhetsmöjligheter. 

HMR-300-24 från MeanWell har bra egenskaper och den skulle passa för Bombardier. Författarna 

rekommenderar att kontakta kinesisk företag och granska kvalite på denna produkt. HMR-300-24 kan 

vara ett billigare alternativ än TUFS300F28 och det är värt att undersöka denna variant. 

TUFS300F28 från Cosel visade sig vara den bästa produkten som finns på marknaden. Produktens 

egenskaper uppfyller alla krav som Bombardier ställer, samt ett bra pris.  



[UNDERSÖKNING AV PSU74 OCH SMPS] 10 Augusti , 2013 

 

29 
 

Avslutningsvis kan det konstanteras att modell från Cosel TUFS300F28 är ett bra alternativ för 

ersättning av PSU74 och den rekommenderas starkt.  
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6.2. Bildreferenser 
 

Figur 1. Tillförlitlighet  

http://www.electronicproducts.com/images2/fapo_Astrodyne01_aug2009.gif 

Figur 2. Kretsschema för enkelt linjärt nätaggregat  

http://www.tevetllc.com/documents/pdf/understanding-linear-power-supplies.pdf 

Figur 3. Utgångs egenskaper 

http://www.tevetllc.com/documents/pdf/understanding-linear-power-supplies.pdf 

Figur 4. Utgångs rippel och brus 

http://www.digikey.com/Web%20Export/Supplier%20Content/Excelsys_633/PDF/excelsys-

measuring-ripple-noise.pdf?redirected=1 

 

Figur 5. PSU 74 kretsschema 

Requirement Specification for PSU 74. Elektronisk dokument från Bombardier 

Figur 6. PSU 74 

Application information for OCS 950 power supply units dokument från Bombardier 

http://reliabilityanalyticstoolkit.appspot.com/standby_redundancy_integrate_solution
http://www.electronicproducts.com/images2/fapo_Astrodyne01_aug2009.gif
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Figur 7. TUFS300F12 

http://www.powergatellc.com/images/product/TUFS300.jpg 

Figur 8. Metod för mättning av utgångs rippel och brus 

Basic Characteristics Data dokument från Cosel 

Figur 9. S8VK-G24024 

http://www.tme.eu/en/Document/d50d98ed70fb03313c0765ea05ba1a94/s8vk.PDF 

Figur 10. PPF300-24PT 

Source control document for PPF300-24PT document från AbsoPulse 

Figur 11. HMR-300-24 

http://image.made-in-china.com/43f34j00jsmaqtFCkRoS/Meanwell-300W-Switching-Power-Supply-

SMPS-LED-Driver-HRP-300-12.jpg 
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7. Bilagor 

7.1. Lista över undersökta modeller 
 

Här nedan följer en lista av produkter som undersöktes men passade inte för projektet. 

Tillverkare, Modell (orsak): 

1) TDK Lambda, HWS300P-24 (Drifttemperatur är -10 + 70 grader, 2300rk) 

2) XP Power, SMQ300PS24-C (Drifttemperatur är 0 - 70 grader. Kostar 2400kr) 

3) GTLB / GTPB series (Drifttemperatur är -10) 

4) Vicor LoPack serien, Mini-modell (Drifttemperatur är -25 +45) 
5) TracoPower, TXL 350-24S (350W, -10+70) 
6) MicroPowerDirect, 300 W, 90 - 264 VAC | MPU-300F series (Drifttemperatur är 0 till +70) 

7) XP POWER, SLM300PS24-C (Drifttemperatur är -20 till +70) 

8) MTM Power, Open frame AC/DC switch-mode power supply with PFC 

300 - 350 W, 12 - 48 V | CPA350 series (Drifttemperatur är -10 till +80 och modellen med 

utgångseffekt 300W har 12V som utgångsspänning) 

9) MELCHER Railway Products, X-Series  (effekten är för stor 375W) 

10) PLC Direct, PSS300/24 (Drifttemperatur är -30+71) 

11) MGV Power Supplies, PH300 series (0-70) 

12) Foxboro Invensys, FPS240-24V (Drifttemperatur är -25 + 70, 240W) 

13) Zentro Elektrik, ZIP300-124 (Drifttemperatur är -25 + 70) 

 

 


