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TIIVISTELMÄ
Suuritehoisten LED-valaisimien tehomuuntimissa käytetään yleisimmin
puolijohdevalmistajien sovelluskohtaisia ohjainpiirejä. Sovelluskohtaiset
ohjainpiirit helpottavat suunnittelua, mutta tehomuuntimen säätöön ja
ohjaukseen liittyviin ominaisuuksiin ei pystytä vaikuttamaan. Valotehoa
säätävää LED-valaisinta syöttävän hakkuriregulaattorin kuormitus vaihtelee
merkittävästi käytön aikana, ja hyötysuhteen tulisi pysyä korkeana läpi
kuormavirran koko vaihtelualueen. Hakkuriregulaattorin mukautuminen
suureen kuormavirran vaihteluun vaatii ohjauksen optimointia, johon
sovelluskohtaiset ohjainpiirit eivät kykene. Sovelluskohtaisen ohjainpiirin
sijaan hakkuriregulaattorin ohjaus ja säätö voidaan toteuttaa digitaalisesti,
jolloin kaikki hakkuriregulaattorin ominaisuudet ovat vapaasti säädettävissä
käytön aikana.
Diplomityön keskeisimpänä tavoitteena oli tutkia, voidaanko digitaalisella
ohjauksella parantaa valotehoa säätävää LED-valaisinta syöttävän
hakkuriregulaattorin hyötysuhdetta ja suorituskykyä. Diplomityössä tehtiin
kirjallisuusselvitys
saatavilla
olevista
ratkaisuista
ja
perehdyttiin
digitaalisuuden mukana tuleviin suunnitteluhaasteisiin. Lisäksi suunniteltiin
digitaaliseen ohjaukseen tarvittava elektroniikka ja ohjelmisto LLCresonanssitopologiaan perustuvalle tehoasteelle. Digitaalisen ohjauksen
toteutustavaksi valittiin mikrokontrolleri ja suunnittelun tuloksia testattiin
toteuttamalla
prototyyppi.
Oheistoimintoina
prototyyppiin
lisättiin
lähtöjännitteen nousun hallittu viivästäminen käynnistyksen yhteydessä,
ylivirtasuojaus ja kevyellä kuormituksella hyötysuhdetta parantava purskeinen
ohjaus.
Prototyyppi todettiin testien perusteella vielä keskeneräiseksi, mutta
kohtuullisen
hyvin
toimivaksi
tehomuuntimeksi.
Hyötysuhde
oli
korkeimmillaan 95,58% ja pysyi 90%:n yläpuolella, kunnes kuormavirta laski
alle 0,5A:n. Purskeinen ohjaus osoittautui hyväksi keinoksi kompensoida
hyötysuhteen putoamista kevyellä kuormituksella. Puutteellisten toimintojen ja
suunnitteluvirheiden vuoksi prototyypin digitaalisuutta ei voitu hyödyntää
parhaalla mahdollisella tavalla. Kirjallisuusselvityksen ja prototyypin
testauksen perusteella voidaan kuitenkin todeta, että hakkuriregulaattorin
hyötysuhdetta ja suorituskykyä on tietyissä sovelluksissa mahdollista parantaa
älykkäillä ohjaus- ja säätöalgoritmeilla. Digitaalisuuden hyödyt korostuvat
sovelluksissa, joissa lähtötehon vaihtelu on suurta. Mikäli lähtöteho pysyy
vakiona, älykkäästä ohjauksesta ei ole merkittävää hyötyä.
Avainsanat:
tehoelektroniikka,
digitaalinen
kompensaattori, resonoiva hakkuriregulaattori

ohjaus,

digitaalinen
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ABSTRACT
Power converters in high power LED lamps are usually implemented with
application specific control ICs. With these application specific control ICs
designing of power converter is easier, but there is no possibility to adjust
control-related features. In a LED lamp, where luminosity is actively adjusted,
load of power converter is varying strongly. Despite load variations, efficiency
of power converter should remain as high as possible. To adapt load variations,
control optimization of power converter is required. These kinds of features are
not supported by application specific control ICs. Instead of application specific
control ICs, there is possibility to use digital solutions, where control features
are freely adjustable during operation.
Main target of diploma thesis is to verify, is it possible to improve efficiency
and performance of LED lamp feeding power converter with digital control.
First phase was to familiarize with new design challenges and literary research
of digital control solutions. Software and hardware for digital control of LLCresonant power stage was designed and implemented. Implementation method
of digital control was microcontroller. Results of designing process were verified
with prototype. Softstart-mechanism, overcurrent protection and burst-mode
control were added to prototype as an incidental functions.
Prototype turned out to be still incomplete, but yet quite well working power
converter. Highest efficiency measured was 95,58%. Efficiency stayed over 90%
until load current dropped under 0,5A. Burst-mode control was discovered to
be good way to compensate efficiency drop caused by low load. Because of
incomplete measurement solutions and designing bugs all benefits of digital
control cannot be fully utilized. However, conclusion based on literary research
and prototype testing is, that in some applications efficiency and performance of
power converter can be improved with digital control. Benefits of digital control
are highlighted in applications, where output power varies strongly. If output
power is known to stay between narrow limits, benefits of digital control are
minor.
Key words: power electronics, digital control, digital compensator, resonant
converter
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1. JOHDANTO
Jatkuvasti tiukentuvien energiansäästövaatimusten vuoksi tarve tehomuuntimien
hyötysuhteen parantamiseksi on suuri. Elektronisten laitteiden määrän kasvaessa
kotitalouksissa ja teollisuudessa laitteen tehomuuntimen hyötysuhteen merkitys on
entistä tärkeämpi. Asianmukainen tehomuunnin on perusedellytys elektronisen
laitteen toiminnalle, joten tehomuuntimen on myös oltava riittävän suorituskykyinen
ja luotettava. [1]
LED-valaistus (Light Emitting Diode) yleistyy kaikilla valaistuksen eri osaalueilla. Sähkönjakeluverkkoa energianlähteenään käyttävässä LED-valaisimessa
valonlähde erotetaan sähkönjakeluverkosta tehomuuntimen avulla, mikä muuttaa
verkkojännitteen
valonlähteelle
sopivaksi
tasajännitteeksi.
Useimmiten
tehomuuntimena toimii hakkuriregulaattori. Hakkuriregulaattorit suuritehoisissa
LED-valaisimissa perustuvat yleensä puolijohdevalmistajien sovelluskohtaisiin
ohjainpiireihin, joissa takaisinkytkentä ja ohjaus perustuvat analogiseen
elektroniikkaan. Sovelluskohtaisen ohjainpiirin sijaan voidaan käyttää
mikrokontrolleria, jolloin kaikki hakkuriregulaattorin ominaisuudet ovat vapaasti
muokattavissa mikrokontrollerin ohjelmoinnilla. [2,3,4]
Digitaalisesti ohjatussa hakkuriregulaattorissa perinteinen tehoelektroniikka on
yhdistettävä ohjelmoitavaan elektroniikkaan. Tehomuunninsuunnittelijat mieltävät
tämän haasteelliseksi, koska mikrokontrollerin ohjelmointi on heille vierasta.
Suurimpiin haasteisiin voidaan lukea myös diskreettiaikaisen kompensaattorin
suunnittelu, koska analogisen systeemin stabiiliuskriteerit eivät sellaisenaan sovellu
digitaalisen kompensaattorin suunnitteluun ja analysointiin.
Kytkentähäviöt muodostavat merkittävän osan hakkuriregulaattorin häviöistä.
Kytkentähäviöiden syntyä voidaan ehkäistä hyödyntämällä resonoivia topologioita.
Vaikka pienet kytkentähäviöt ovat resonanssitopologioiden luontainen ominaisuus,
ominaisuuden säilymiselle on olemassa rajoituksia. Jotta resonanssitopologioiden
ominaisuudet tulevat hyödynnetyksi, tarvitaan älykäs ohjaus, joka kykenee
tarvittaessa säätämään kytkentähäviöihin vaikuttavia tekijöitä ja pitämään
hyötysuhteen korkeana. [5 s. 708]
Digitaalinen ohjaus mikrokontrollerilla mahdollistaa älykkäät ohjaus- ja
säätömenetelmät, joiden avulla hakkuriregulaattori voi mukautua vaihtelevaan
kuormitukseen parhaan mahdollisen hyötysuhteen saavuttamiseksi. Älykäs säätö ja
ohjaus ovat hyödyllisiä erityisesti valotehoa säätävissä LED-valaisimissa, joissa
hakkuriregulaattorin kuormituksen vaihtelu on suurta. Tällaisissa tapauksissa
pelkästään yhteen toimintapisteeseen optimoidun hakkuriregulaattorin käyttö johtaa
huonoon hyötysuhteeseen. [6]
Tässä diplomityössä selvitetään hyötyjä, joita digitaalisella ohjauksella
saavutetaan. Myös digitaalisen ohjauksen huonot puolet ja suunnittelussa eteen
tulevat uudenlaiset haasteet käsitellään. Diplomityön suorittavaa osiota varten
perehdytään LLC-resonanssitopologiaan. Selvitystyön jälkeen suunnitellaan ja
toteutetaan mikrokontrolleriin perustuva digitaalinen ohjaus, tarvittava laitteisto ja
takaisinkytkentäsilmukan kompensointi LLC-resonassitopologiaan pohjautuvalle
tehoasteelle.
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2. DIGITAALINEN OHJAUS HAKKURIREGULAATTORISSA
Hakkuriregulaattorin digitaalisella ohjauksella voidaan saavuttaa monia hyötyjä
verrattuna perinteiseen analogiseen ohjaukseen. Analogiseen säätöön perustuvalla
hakkuriregulaattorilla on kuitenkin joitakin ominaisuuksia, joita digitaalisella
ohjauksella on mahdotonta korvata [6]. Tässä kappaleessa perehdytään tarkemmin,
miten digitaalinen ohjaus voi parantaa hakkuriregulaattorin suorituskykyä. Lisäksi
tuodaan esille rajoituksia ja suunnitteluhaasteita, joita kohdataan suunnitteluprosessin
aikana.
2.1. Analogisen ja digitaalisen ohjauksen periaatteellinen ero
Digitaalisesti ohjatussa hakkuriregulaattorissa jännitteiden ja virtojen käsittelyyn ei
käytetä analogisia erovahvistimia tai komparaattoreita. Kaikki mikrokontrollerille
käsiteltäväksi tuleva analoginen informaatio muunnetaan välittömästi digitaaliseen
muotoon. Tehoasteen transistoreita ohjataan mikrokontrollerin sisäisellä
pulssinleveysmodulaattorilla, jota hallitaan rekistereillä [6]. Kuva 1 havainnollistaa
eroja analogisen ja digitaalisen ohjauksen välillä.
tulojännite

tehoaste

lähtöjännite

tehoaste

tulojännite

lähtöjännite

PWM
transistoreiden
ohjauslogiikka

säätötakaisinkytkennät

PWM

ADC
suoritin

säätötakaisinkytkennät

ADC

sovelluskohtainen
ohjainpiiri
ulkoinen ohjaus ja
mittaukset

ADC

ADC
mikrokontrolleri

ulkoinen ohjaus ja
mittaukset

Kuva 1. Analogisen ja digitaalisen ohjauksen ero järjestelmätasolla.
Siirtyminen analogisesta ohjauksesta digitaaliseen ohjaukseen ei muuta
tehomuunnoksen toiminta- ja suunnitteluperiaatteita. Tehomuuntimen vaatimukset
määräävät edelleen käytettävän topologian ja tehoasteen komponenttivalinnat.
2.2. Digitaalisella ohjauksella saavutettavat hyödyt
Verrattuna sovelluskohtaisiin ohjainpiireihin mikrokontrolleriin pohjautuva ohjaus
tarjoaa huomattavia vapauksia päättää hakkuriregulaattorin ominaisuuksista.
Sovelluskohtaisten piirien vaivoin säädettävät ominaisuudet korvautuvat täysin
muokattavissa olevalla järjestelmällä. Ominaisuudet voidaan tarkasti määritellä
vastaamaan haluttuja vaatimuksia ja suunnitteluprosessin alkuvaiheessa tehtyjä
päätöksiä on mahdollisuus muuttaa tarpeen mukaan. Ohjelmistolla toteutettuja
ominaisuuksia voidaan joustavasti muokata myös jälkikäteen, mikä mahdollistaa
helpot versiopäivitykset sekä valmiin tehomuuntimen muokkauksen eri
käyttötarkoitukseen. [6]
Suunniteltaessa sovelluskohtaiseen ohjainpiiriin pohjautuvaa hakkuriregulaattoria
sopivan ohjainpiirin löytäminen on yleensä vaikein ja aikaa vievin osuus
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komponenttien valinnassa. Koska mikrokontrollerilla voidaan toteuttaa mikä tahansa
tehomuunnintopologia, komponenttien valintaprosessi nopeutuu. Suorituskykyisen
mikrokontrollerin löydyttyä voidaan luoda yleiskäyttöinen suunnitteluaihio, joka
soveltuu käytettäväksi kaikenlaisissa tehomuuntimissa topologiasta riippumatta.
Uutta tehomuunninta suunniteltaessa tarvitsee suunnitella vain tehoaste, joka liitetään
jo olemassa olevaan suunnitteluaihioon. [6]
Mikrokontrollerilla ohjattuun hakkuriregulaattoriin voidaan sisällyttää älykkäitä
säätö- ja ohjausmenetelmiä. Hakkuriregulaattorin toiminta voidaan mukauttaa
toimintaolosuhteisiin muuttamalla ohjausominaisuuksia, kuten esimerkiksi
vastavuoroisten PWM-signaalien (Pulse Width Modulation) aktiivisten jaksojen
väliin jäävää aikaa. Tällaiset ohjausominaisuudet eivät ole yleispäteviä, vaan
topologiariippuvaisia. [6]
Topologiariippuvaisien ohjausmuutosten lisäksi hyötysuhdetta voidaan yrittää
parantaa ohjelmoimalla mikrokontrolleri etsimään parhaan hyötysuhteen antava
lähtöjännite. Samanaikaisilla lähtöjännitteen muutoksella ja hyötysuhteen laskennalla
etsitään toimintapiste, jossa hyötysuhde on suurin. Hyötysuhteen parantaminen
lähtöjännitettä muuttamalla on mahdollista tapauksissa, joissa lähtöjännitteen
muuttaminen on sallittua. Usein elektronisen laitteen tehonsyöttö on useasta
tehomuuntimesta koostuva hierarkkinen järjestelmä, jossa suoritetaan useita
tehomuunnoksia ennen syöttöä lopulliseen kuormaan. Yleensä lopullista kuormaa
syöttävän PoL-tehomuuntimen (Point of Load) lähtöjännite on pidettävä kiinteästi
tietyssä arvossa. Sen sijaan väliasteina toimivien tehomuuntimien lähtöjännitettä
voidaan stabiiliusrajojen puitteissa muuttaa, mikäli kuormana on pelkästään
tehonsyöttöarkkitehtuurin hierarkiassa alempana oleva tehomuunnin. [7]
Kevyellä kuormituksella hyötysuhdetta voidaan parantaa toimintamoodia
vaihtamalla. Kytkintransistoreita voidaan ohjata purskeisella PFM-ohjauksella (Pulse
Frequency Modulation), jolloin keskimääräinen kytkentätaajuus on matala ja
kytkentähäviöt pienenevät. Usein purskeisen ohjauksen ongelma on lähtöjännitteen
suuri vaihtelu. Lähtöjännitteen vaihteluun voidaan vaikuttaa purskejonon pituudella
ja
toistuvuudella,
jotka
voidaan
mikrokontrolleriin
perustuvassa
hakkuriregulaattorissa vapaasti määrätä. Myös ehdot toimintamoodin vaihtamiselle
ja mahdolliset hystereesit vaihdon yhteydessä ovat päätettävissä ilman rajoituksia.
Mahdollisuus toimintamoodin vaihtamiseen on sisällytetty myös useisiin
sovelluskohtaisiin ohjainpiireihin, mutta purskeisen ohjauksen ominaisuuksiin ei
pystytä vaikuttamaan. [8, 9]
Hakkuriregulaattoria
säädetään
negatiivisen
takaisinkytkennän
avulla.
Huolehtiminen
takaisinkytkentäsilmukan
stabiiliudesta
on
tärkeä
osa
hakkuriregulaattorin
suunnittelua.
Takaisinkytkentäsilmukan
ominaisuudet
vaikuttavat
myös
hakkuriregulaattorin
suorituskykyyn,
muun
muassa
lähtöimpedanssiin
[5
s.
340].
Analogiseen
säätöön
perustuvassa
hakkuriregulaattorissa
takaisinkytkentä
kompensoidaan
erovahvistimella.
Erovahvistimen siirtofunktion nollat, navat ja vahvistus säädetään passiivisilla
komponenteilla, jolloin takaisinkytkennän kompensointi on mahdollista optimoida
vain yhteen toimintapisteeseen. Piensignaalikäyttäytyminen ei pysy vakiona
toiminnan aikana, vaan muuttuu sitä mukaa, kun toimintapiste muuttuu. Pelkästään
yhteen toimintapisteeseen optimoitu takaisinkytkennän kompensointi pakottaa
kompromissiin takaisinkytkennän suorituskyvyn ja stabiiliuden välillä. Passiivisilla
komponenteilla säädetty erovahvistin
on myös
altis
komponenttien
lämpötilariippuvuudelle, toleransseille ja ikääntymiselle. Mikrokontrolleriin
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perustuvassa
ohjauksessa
takaisinkytkentä
kompensoidaan
digitaalisella
kompensaattorilla, jonka asteluku voidaan vapaasti määrätä. Säätimen kertoimia
voidaan muuttaa käytön aikana, jolloin takaisinkytkennän stabiilius ja suorituskyky
voidaan optimoida kaikkiin tilanteisiin. Myös teholähteen luotettavuus paranee,
koska digitaalinen säädin ei ole altis ympäristölle ja komponenttien
epäideaalisuuksille. [10]
Hakkuriregulaattorin käsittelemät tehot voivat olla suuria, minkä vuoksi
virhetilanteilla voi olla vakavia seurauksia. Sen lisäksi, että hakkuriregulaattorin on
reagoitava tehomuunnoksessa esiintyviin virhetilanteisiin, myös kuorman
aiheuttamien virhetilanteiden seuraukset on minimoitava. Virhetilanteen tulkinta ja
siitä aiheutuvat toimenpiteet ovat oleellinen osa tehomuuntimen toimintaa ja ne
voidaan mikrokontrolleriohjaukseen perustuvassa hakkuriregulaattorissa mukauttaa
sovellukseen sopiviksi. Erilaiset virhetilanteet voidaan laittaa järjestykseen
prioriteettinsa mukaan ja virhetilanteen liipaisurajaa voidaan säätää. Tapa, jolla
virhetilanteeseen reagoidaan, riippuu virhetilanteen vakavuudesta. Vakavissa
virhetilanteissa, kuten kuorman oikosulussa, hakkuriregulaattorin on katkaistava
tehonsyöttö kuormaan. On myös virhetilanteita, jotka ovat kestoltaan lyhyitä, eivätkä
välttämättä vaadi mitään toimenpiteitä. Esimerkki tällaisesta tapauksesta on kuorman
aiheuttama nopea virtatransientti. Koska molemmat edellä mainitut virhetilanteet
aiheuttavat kuormavirran kasvamisen, analogiseen ohjaukseen perustuva
hakkuriregulaattori ei osaa erottaa tilanteita toisistaan. Mikrokontrollerilla ohjattava
hakkuriregulaattori osaa tarvittaessa tunnistaa transienttitilanteen. Kuormavirta
mitataan uudestaan tietyn ajan kuluttua ensimmäisestä virheilmoituksesta. Mikäli
virhetilanne on edelleen aktiivinen, tehonsyöttö katkaistaan. Mikäli virhe on
poistunut, tilanne voidaan tunnistaa virtatransientiksi ja toiminta voi näin ollen jatkua
normaalisti. [6]
Digitaalisesti ohjatun hakkuriregulaattorin älykkään ohjauksen kulmakivi on
laitteen kyky mitata virtoja ja jännitteitä. Virtojen ja jännitteiden reaaliaikainen
mittaaminen
on
tehokasta
verrattuna
sovelluskohtaisten
ohjainpiirien
komparaattoreihin, joissa on mahdollista ainoastaan asettaa referenssi, johon mitattua
arvoa verrataan. Komparaattorilla mitattaessa käytössä on lopulta vain tieto siitä,
onko mitattu arvo asetetun referenssin ylä- vai alapuolella. Tähän verrattuna
mittauksesta saatava informaation määrä on huomattavasti suurempi. Useat eri
toiminnot voivat käyttää herätteenä samaa mittaustietoa, mutta kunkin toiminnon
toteuttamiselle voidaan määrittää omat rajaehdot. [6]
Mikrokontrollerit on varustettu useilla erilaisilla tiedonsiirtoväylillä.
Tiedonsiirtoväylät mahdollistavat datayhteyden tehomuuntimen ja ulkoisen laitteen
välillä. Datayhteyttä käyttäen voidaan toteuttaa seuranta- ja päivitystoimintoja.
Historialokia keräämällä saadaan tietoa siitä, kuinka hyvin teholähde soveltuu
lopulliseen käyttöympäristöönsä. Jos tehomuuntimen toimintaa on tarve muuttaa
loppusijoituksen jälkeen, tehomuunnin voidaan ohjelmoida uudelleen datayhteyden
avulla. Muokattavuus siis säilyy läpi tuotteen koko elinkaaren, suunnittelusta
lopulliseen käyttöympäristöön. [6]
2.3. Suunnitteluhaasteet
Puolijohdeteknologioidensa vuoksi mikrokontrollereiden käyttöjännitteet ovat
matalia. Tehomuunninsovelluksissa tehoasteen tulojännite on usein niin suuri, että
sitä ei voida käyttää mikrokontrollerin käyttöjännitteenä. Useissa sovelluksissa
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tehoasteen tulojännite on kuitenkin ainoa mahdollinen energianlähde
mikrokontrollerin
käyttöjännitteeksi.
Soveltuakseen
mikrokontrollerin
käyttöjännitteeksi tehoasteen tulojännitettä voidaan joutua laskemaan jopa satoja
voltteja. Jännitetason laskemiseen on useita keinoja, mutta soveltamalla keinoista
yksinkertaisimpia ongelmaksi muodostuvat tehohäviöt. Tehomuunninsovelluksissa ei
riitä, että pelkästään tehoasteen hyötysuhde on korkea. Myös tehoasteen ympärillä
olevan elektroniikan tehonkulutuksen on oltava matala. Mikäli mikrokontrollerin
käyttöjännite muunnetaan tehoasteen tulojännitteestä huonolla hyötysuhteella,
digitaalisella ohjauksella saavutetut hyödyt menetetään. [6]
Sovelluskohtaiset ohjainpiirit voidaan liittää suoraan tehoasteeseen, koska ne
sisältävät tarvittavat jänniteskaalaukset ja transistoreiden ajurielektroniikan. Koska
tehoasteen jännitteet ovat liian suuria mikrokontrollerin käsiteltäviksi, jännitteet on
skaalattava mikrokontrollerin jänniterajojen mukaisiksi. Mikrokontrollerin PWMlähtöjen virrananto- ja virranottokyky on rajallinen, eikä niillä sellaisenaan voida
ohjata tehotransistoreita, joiden hilakapasitanssi on suuri. PWM-lähdön
maksimijännitetaso rajoittuu mikrokontrollerin käyttöjännitteeseen, mikä ei ole
riittävä tehotransistoreiden suuren kynnysjännitteen takia. PWM-lähdön ja
tehotransistorin hilan väliin tarvitaan siis ajurielektroniikka, jolla nostetaan
ohjauksen jännitetasoa sekä taataan riittävä virrananto- ja virranottokyky
hilakapasitanssien lataamiseen ja purkamiseen. [6]
Kun analoginen jännite muunnetaan digitaaliseen muotoon, muunnoksessa syntyy
virhettä. Tarkkuus, jolla muunnettu jännite voidaan esittää digitaalisessa muodossa,
on äärellinen ja riippuu AD-muuntimen resoluutiosta. Mikäli analoginen jännite on
arvoltaan kahden digitaalisen arvon välissä, muunnin pyöristää mitatun tiedon
lähimpänä olevaan digitaaliseen arvoon. Resoluutiosta riippuva epätarkkuus on ADmuuntimen ominaisuus, jonka vaikutusta ei voida poistaa [11 s. 448]. Analoginen
erovahvistin kykenee havaitsemaan lähtöjännitteen muutoksen ilman rajoituksia.
Mikrokontrollerin reagointi jännitemuutokseen riippuu AD-muuntimen resoluutiosta.
Näin ollen AD-muuntimen resoluutiolla on suora vaikutus siihen, kuinka tarkasti
hakkuriregulaattori kykenee pitämään lähtöjännitteen säädetyssä arvossa. [12]
Ohjelman suoritus tapahtuu suorittimessa komento kerrallaan, eikä mahdollisuutta
komentojen samanaikaiseen suorittamiseen ole. Suorittimen ulkopuolisten laitteistoosioiden, kuten ajastimien ja pulssinleveysmodulaattorin, rinnakkainen toiminta on
kokonaisuuden kannalta välttämättömyys. Vaikka suoritin ei voi ohjata laitteistoosioita samanaikaisesti, ne kuitenkin kykenevät toimimaan päällekkäin, mikä tuo
kokonaisuuteen tarvittavaa rinnakkaisuutta. Haasteeksi muodostuvat ohjaavien
komentojen toistuvuuden määrittäminen ja aikaerot komentojen välillä. Komentojen
toistuvuus ja niiden väliset aikaerot ovat oleellisia asioita suunniteltaessa teholähteen
suojausmekanismeja. Tarkkailtavaa virtaa tai jännitettä on mitattava tarpeeksi usein
ja suoritettavan toimenpiteen on tapahduttava mahdollisimman pian
mittaushavainnon
jälkeen.
Sovelluskohtaisten
ohjainpiirien
analogiset
suojausmenetelmät toimivat ongelmitta rinnakkain ja niiden reagointiajat ovat
lyhyitä. Digitaalisesti toteutetuissa suojausmekanismeissa aika virhetilanteen
aktivoitumisesta korjaavan toimenpiteen suoritukseen venyy helposti pitkäksi. Myös
mittauksen ja korjaavan toimenpiteen suorituksen välillä oleva mahdollinen viive
pidentää reagointiaikaa. Näin ollen täysin digitaaliset suojausmekanismit eivät
suorituskyvyltään kykene korvaamaan analogisia suojausmekanismeja. [13]
Mikrokontrollerilla voidaan ohjata useita hakkuriregulaattoreita samanaikaisesti.
Tällaisessa sovelluksessa saman mikrokontrollerin kautta kulkee monta
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takaisinkytkentää. Mikrokontrolleri ei kykene suorittamaan rinnakkaisia operaatioita,
joten takaisinkytkentäsilmukoiden laskennat on suoritettava erillisinä. Laskennat on
limitettävä siten, että jokainen takaisinkytkentä lasketaan riittävän usein.
Optimaalisin tilanne on, että jokaisen hakkuriregulaattorin ohjausmuuttuja
päivitetään yhden kerran kytkentäjakson aikana. Jos hakkuriregulaattorien
toimintataajuudet poikkeavat paljon toisistaan, laskennat toistuvat eripituisilla
intervalleilla ja laskentojen limittäminen monimutkaistuu. [7]
Digitaalisen kompensaattorin amplitudivaste monistuu näytteistystaajuuden
moninkertojen ympärille. Tämä asettaa rajoituksia takaisinkytkentäsilmukan
kaistanleveydelle.
Liian
matala
näytteistystaajuus
ja
liian
suuri
takaisinkytkentäsilmukan kaistanleveys voivat johtaa haitalliseen laskostumisilmiöön
[14 s. 45]. Laskostumisilmiötä ei voida loputtomiin välttää näytteistystaajuutta
nostamalla, koska AD-muuntimen muunnosviive asettaa ylärajan käytettävälle
näytteistystaajuudelle. Lisäksi AD-muuntimen muunnosviive aiheuttaa merkittävää
vaiheensiirtoa korkeilla taajuuksilla, mikä toimii myös rajoittavana tekijänä
takaisinkytkentäsilmukan suurimmalle mahdolliselle kaistanleveydelle [6]. 500ns:n
muunnosviiveen vaikutus vaiheensiirtoon esitetään kuvassa 2.

Kuva 2. 500ns muunnosviiveen aiheuttama vaiheensiirto.
2.4. Mikrokontrollerin suorituskyky
Mikrokontrollerin PWM-resoluution ja AD-muuntimen resoluution on oltava
sopivassa suhteessa. Huono PWM-resoluutio AD-muuntimen resoluutioon nähden
aiheuttaa lähtöjännitteen rajavärähtelyä. Takaisinkytkentä pyrkii korjaamaan
tilanteen, jos lähtöjännite ei ole sallittujen rajojen sisäpuolella. Takaisinkytkentä
yrittää korjata tilannetta muuttamalla ohjaavaa suuretta, joka on topologiasta riippuen
joko pulssisuhde tai pulssitaajuus. Mikäli ohjaussuureen muutoksen resoluutio ei ole
riittävä, takaisinkytkentä ylikorjaa tilanteen. Ylikorjauksen vuoksi lähtöjännitteen
arvo on korjauksen jälkeen edelleen sallittujen rajojen ulkopuolella, mutta
vastakkaisella puolella, kuin ennen korjausta. Rajavärähtely voidaan poistaa
jättämällä muunnoksen vähiten merkitsevimpiä bittejä pois. On tietysti parempi, jos
AD-muuntimen suorituskykyä ei tarvitse rajoittaa huonon PWM-resoluution takia
[12].
Rajavärähtely
on
vaikeampi
ongelma
taajuusmoduloidussa
hakkuriregulaattorissa kuin pulssinleveysmoduloidussa. Pienin muutos, joka
ohjaustaajuuden jaksonaikaan voidaan tehdä, on aina samanpituinen. Korjauksen
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vaikutus on siis riippuvainen jaksonajasta, jonka päälle korjaus tehdään [15]. Kuva 3
esittää lähtöjännitteen käyttäytymistä rajavärähtelyn aikana.

lähtöjännitteen
sallittu alue

t
Kuva 3. Lähtöjännitteen rajavärähtely.

Mikrokontrollereiden sisäisissä pulssinleveysmodulaattoreissa resoluutiota
voidaan parantaa jakamalla systeemikellon jaksonaika pienempiin osiin. Ellei
mikrokontrollerissa ole sisäistä pulssinleveysmodulaattoria, PWM-ohjaus joudutaan
tekemään ajastimella. Tällöin PWM-lähdön jaksonaika ja pulssisuhde muodostuvat
mikrokontrollerin kellojakson kerrannaisista. Pienin mahdollinen muutos, joka
ohjaussuureeseen voidaan tehdä, riippuu siten mikrokontrollerin kellotaajuudesta.
PWM-ohjauksen
resoluutiovaatimukset
kasvavat
hakkuriregulaattorin
kytkentätaajuuden mukana. Hakkuriregulaattoria ohjaavaa mikrokontrolleria
valittaessa on varmistettava, että PWM-ohjauksen resoluutio ja hakkuriregulaattorin
kytkentätaajuus ovat sopivassa suhteessa. [16 s. 68]
Digitaalisen kompensaattorin toteuttava algoritmi on mahdollista tehdä millä
tahansa mikrokontrollerilla. Kompensaattorin laskentaan käytettävissä oleva aika on
kuitenkin rajallinen. Binääriset kerto- ja jakolaskut voivat olla liian raskaita ja aikaa
vieviä operaatioita, mikäli mikrokontrolleria ei ole suunniteltu DSP-sovelluksiin.
Tämän vuoksi hakkuriregulaattoria ohjaavalta mikrokontrollerilta vaaditaan myös
DSP-kyvykkyyttä. [17]
2.5. Mikrokontrolleri takaisinkytkennässä
AD-muunnoksessa informaatio muuttuu jatkuva-aikaisesta diskreettiaikaiseen
muotoon.
Takaisinkytkentäsilmukan
kompensointi
tehdään
digitaalisella
kompensaattorilla, joka on toteutuksena täysin ohjelmallinen. Kompensaattori
voidaan suunnitella jatkuva-aikaisena s-tasossa. Jotta suunniteltu kompensaattori
voidaan
toteuttaa
mikrokontrollerilla,
se
on
muunnettava
z-tasoon.
Stabiiliustarkastelussa mikrokontrollerilla ohjattua hakkuriregulaattoria analysoidaan
takaisinkytkettynä systeeminä, joka koostuu jatkuva-aikaisesta ja diskreettiaikaisesta
osiosta. Tämän vuoksi tutut jatkuva-aikaisen s-tason stabiiliuskriteerit eivät riitä
kattavaan stabiiliusanalyysiin. Jotta suljetun takaisinkytkentäsilmukan stabiiliutta
voidaan
kokonaisuudessaan
analysoida,
jatkuva-aikaisen
tehoasteen
piensignaalimalli ja diskreettiaikainen kompensaattori on yhdistettävä toisiinsa.
Yhdistäminen voidaan tehdä kumpaan suuntaan tahansa, mutta jatkuva-aikaisen
osion sulauttaminen diskreettiaikaiseen on matemaattisesti työläämpää, kuin
päinvastoin. [18]
Jatkuva-aikainen osio sisältää tehoasteen piensignaalikäyttäytymiseen vaikuttavat
reaktiiviset komponentit sekä resistiivisen jännitejakajan. Mikäli takaisinkytkentä
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ylittää isolaatiorajapinnan, takaisinkytkentään on lisättävä optoerotin. Optoerotin
toimii nollataajuudella tasonsiirtimenä, mutta sillä on myös taajuusriippuvuutta. [19]
Mikrokontrolleri muodostaa systeemin diskreettiaikaisen osion, joka sisältää
digitaalisen säätimen takaisinkytkentäsilmukan kompensointia varten. Esimerkki
digitaalisesti ohjatun hakkuriregulaattorin systeemirakenteesta esitetään kuvassa 4.

H(s)
Jännitteen
skaalaus

Tehoaste

Referenssi
Digitaalinen
säädin

AD-muuntimen
muunnosviive
Mikrokontrolleri

H(z)
Kuva 4. Digitaalisesti ohjatun hakkuriregulaattorin systeemikaavio.
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3. LLC-RESONANSSITOPOLOGIA
Merkittävä osa hakkuriregulaattorin häviöistä syntyy kytkintransistoreissa. Useissa
hakkuriregulaattoritopologioissa transistorin yli oleva jännite kytkentähetkellä on
tulojännitteen suuruinen. Transistorin avautuessa virta alkaa kulkea kanavassa ja
transistorin yli oleva jännite alkaa pienentyä. Transistorin yli olevan jännitteen ja läpi
kulkevan virran vuoksi transistorissa syntyy tehohäviö. Kytkentähäviön syntyminen
esitetään kuvassa 5. [20]

Vds

Id

t
Vg

t
Kuva 5. Kytkentähäviön syntyminen.

Resonoivissa hakkuriregulaattoritopologioissa kytkentähäviöt pienentyvät
merkittävästi, koska transistoreiden yli oleva jännite on kytkentähetkellä pieni. Tämä
on resonanssitopologioiden luonnollinen ominaisuus, joka perustuu resonanssitankin
synnyttämään vaihe-eroon jännitteen ja virran välillä. Ominaisuuden säilyttämiselle
on kuitenkin olemassa rajoituksia. Mikäli vaihe-ero virran ja jännitteen välillä on
liian suuri ja polarisaatioltaan väärä, ominaisuus menetetään. [20]
LLC-resonanssitopologialla on etuja muihin resonanssitopologioihin nähden.
Resonanssitankissa syntyvät häviöt ovat pienimmillään, kun ohjaustaajuus on lähellä
resonanssitaajuutta. Muissa resonanssitopologioissa ohjaustaajuutta ei voida pitää
lähellä resonanssitaajuutta kytkentähäviöiden kasvamisen vuoksi. LLCresonanssitopologia mahdollistaa toimintataajuuden pitämisen resonanssitaajuudella
ja pienet kytkentähäviöt samanaikaisesti. [21 s. 107]
3.1. Rakenne ja tehomuunnoksen periaate
LLC-resonanssitopologiaan perustuva hakkuriregulaattori on isoloitu DC/DCmuunnin. Ensiöpuoli koostuu resonanssitankista ja sitä ajavista kytkintransistoreista.
Resonanssitankki muodostuu muuntajan ensiöpuolen magnetointi-induktanssin
kanssa sarjaan kytkettävistä kelasta ja kondensaattorista. Ulkoisen kelan sijaan
toisena induktanssina voidaan käyttää muuntajan ensiöpuolen hajainduktanssia.
Toisiopuoli koostuu tasasuuntaajasta ja energiaa varastoivista kondensaattoreista.
Tasasuuntaus voidaan toteuttaa diodeilla tai transistoreilla. Tasasuuntauksen toteutus
transistoreilla parantaa hyötysuhdetta, koska kytkentähäviöt ovat pienet diodin
johtamistilan häviöihin verrattuna. Kokonaisuus kuitenkin monimutkaistuu, koska
transistorit tarvitsevat ohjauksen [21 s. 108]. Puolisiltarakenteella ohjatun LLCresonanssitopologian periaatteellinen piirikaavio esitetään kuvassa 6, jossa ideaalinen
muuntaja on erotettu todellisista induktansseista sinisellä katkoviivalla.
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Ls

Vin

D1
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RL

Lm

T2

Cs
D2

Kuva 6. LLC-resonanssitopologian piirikaavio.
Resonoivia hakkuriregulaattoreita ohjataan vastavuoroisella pulssiohjauksella,
jonka pulssisuhde pidetään kiinteästi arvossa 0,5. Hakkuriregulaattorin ohjauksena
käytetään pulssiohjauksen taajuutta. Resonanssitankin tulosolmua kytketään
vastavuoroisen pulssiohjauksen mukaisesti tulojännitteeseen ja maihin [20]. Kuva 7
esittää resonanssitankin ohjauksen vastavuoroisella pulssiohjauksella.
Ls

Ls

Lm

Lm

Cs

Cs

Vin

a)

b)

Kuva 7. Resonanssitankin ohjaus vastavuoroisella pulssiohjauksella a) T1:n
johtaessa ja b) T2:n johtaessa.
Lähtöjännitteen säätäminen kytkintransistoreiden ohjaustaajuutta muuttamalla
perustuu resonanssitankin impedanssin taajuusriippuvuuteen. Resonanssitankin
impedanssia voidaan moduloida ohjaustaajuutta muuttamalla. Impedanssilla voidaan
vaikuttaa resonanssitankin yli syntyvään jännitehäviöön. Resonanssitankin
jännitehäviö määrää ensiökäämin yli olevan jännitteen, joka skaalautuu toisiopuolelle
muuntajan muuntosuhteen mukaisesti. Koska kyseessä on LLC-resonanssipiiri,
jännitehäviö voi olla negatiivinen tai positiivien riippuen siitä, toimiiko
resonanssitankki induktiivisella vai kapasitiivisella alueella. [20]
Hakkuriregulaattorin kuormaresistanssin ja resonanssitankille näkyvän kuorman
välistä suhdetta voidaan mallintaa yhtälön (1) avulla.

Re 

8



2

* n 2 * RL

,

(1)

jossa Re on resonanssitankille näkyvä kuorma, n on muuntajan muuntosuhde ja RL on
tehomuuntimen kuormaresistanssi.
LLC-resonanssitankki resistiivisellä kuormalla voidaan kuvata kuvan 8 mukaisella
kytkennällä.
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Ls
Cs

Lm

Re

Kuva 8. Resistiivisesti kuormitettu LLC-resonanssitankki.
LLC-resonanssitankin
taajuusriippuva
jännitevahvistus
jännitejakosäännön avulla yhtälön (2) mukaisesti.

GLLC 

sLm || Re

1

sCs

 sLs  sLm || Re ,

GLLC

saadaan

(2)

jossa sLm on magnetointi-induktanssin impedanssi, 1/sCs on kondensaattorin
impedanssi ja sLs on sarjainduktanssin impedanssi. Yhtälö (2) voidaan johtaa
muotoon

GLLC 

s 2 Lm C s
s 3 Lm Ls C s
sL
 s 2 C s ( Lm  Ls )  m  1
Re
Re

.

Jännitevahvistuksen vaiheittainen johtaminen esitetään liitteessä 1.
Kuva 9 esittää resonanssitankin jännitevahvistusta eri Re:n arvoilla. LLCresonanssitankilla on kaksi resonanssitaajuutta. Ylempi resonanssitaajuus määräytyy
magnetointi-induktanssista ja resonanssitankin kapasitanssista ja on luonteeltaan
sarjaresonanssi. Alempi resonanssitaajuus määräytyy magnetointi-induktanssin ja
sarjainduktanssin summasta sekä resonanssitankin kapasitanssista ja on luonteeltaan
rinnakkaisresonanssi. Vahvistus ylemmällä resonanssitaajuudella on yksi ja taajuutta
säätämällä vahvistusta voidaan muuttaa molempiin suuntiin, joten ylempi
resonanssitaajuus asetetaan hakkuriregulaattorin ohjaustaajuudeksi. Ohjaustaajuuden
kasvattaminen pienentää vahvistusta, jolloin jännitehäviö tankin yli on negatiivinen.
Ohjaustaajuuden pienentäminen kasvattaa vahvistusta, jolloin jännitehäviö tankin yli
on positiivinen. Koska vahvistus ei ylemmällä resonanssitaajuudella riipu
kuormituksesta, tarvittava ohjaustaajuuden muutos kuormituksen muuttuessa riippuu
ainoastaan häviöistä. Resonanssitankki toimii induktiivisella alueella, kun
vahvistuskuvaajan kulmakerroin on negatiivinen. Jos vahvistuskuvaajan
kulmakerroin on positiivinen, resonanssitankki toimii kapasitiivisella alueella.
Induktiivisen ja kapasitiivisen alueen merkitystä tarkennetaan seuraavassa
kappaleessa. [21, s. 108]
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Kuva 9. LLC-resonanssitankin jännitevahvistus eri Re:n arvoilla normalisoituna
ylempään resonanssitaajuuteen.
Tasapainotilanteessa resonanssitankin induktanssien Ls ja Lm yli olevan jännitteen
keskiarvon on oltava nolla. Koska resonanssitankin tulosolmua kytketään vuoroin
tulojännitteeseen ja vuoroin maihin, kondensaattorin yli on oltava tietty DC-jännite
tasapainoehdon täyttymiseksi [20]. Resonanssitankin induktanssit voidaan yhdeksi
induktanssiksi, jolloin kuvan 7 tilanne muuttuu kuvan 10 esittämällä tavalla.

Ls+Lm

Ls+Lm

Cs

Cs

Vin

a)

b)

Kuva 10. Induktanssien yhdistäminen.
Kondensaattorin yli olevan DC-jännitteen ratkaisuun voidaan käyttää yhtälössä (3)
esitettyä voltti-sekunti tasapainolakia.

vL  DTs (VL _ D )  (1  D)Ts (VL _(1D) )  0

,

(3)

jossa 〈vL〉 on kelan yli olevan jännitteen keskiarvo, Ts on jaksonaika ja D on
pulssisuhde. VL_D ja VL_(1-D) merkitsevät kelan yli olevaa jännitettä riippuen siitä,
kumpi kytkentäjakson vaihe on menossa. Soveltamalla voltti-sekunti tasapainolakia
kuvan 10 tilanteeseen, magnetointi-induktanssin jännitteen keskiarvolle 〈vLs+vLm〉
saadaan lauseke

vLs  Lm  0,5 *Ts (Vin  VCs )  0,5 *Ts (VCs )  0 ,
jossa Vin on hakkuriregulaattorin tulojännite ja VCs on kondensaattorin yli oleva DCjännite.
Kondensaattorin DC-jännitteeksi saadaan

VCs  0,5 *Vin .
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Kondensaattorin yli olevalla DC-jännitteellä on oleellinen vaikutus tehomuuntimen
toimintaan. Asiaan perehdytään tarkemmin kappaleessa 3.3.
3.2. Ensiöpuolen kytkentämekanismi ja ZVS
Resonoiville topologioille on ominaista, että ensiöpuolen kytkintransistoreiden yli ei
ole jännitettä kytkentähetkellä. Tällaista kytkentämekanismia kutsutaan lyhenteellä
ZVS (Zero Voltage Switching). ZVS-toiminta perustuu resonanssitankin jännitteen ja
virran
vaihe-eroon.
Resonanssitankin
tulosolmun
kapasitanssi
toimii
energiavarastona, joka latautuu ja purkautuu resonanssitankin virrasta. Tulosolmun
kokonaiskapasitanssi muodostuu muun muassa transistoreiden ja muuntajan
parasiittisista kapasitansseista [20]. Säteilyhäiriöiden pienentämiseksi tulosolmun
jännitteen muutosnopeutta voidaan hidastaa lisäämällä kondensaattorit
transistoreiden nielu- ja lähdeterminaalien välille. Kytkentämekanismia voidaan
analysoida kuvan 11 esittämän sijaiskytkennän avulla.

T1

Resonanssitankki

Vin
C_kok
T2

Kuva 11. Sijaiskytkentä ZVS-toiminnan analysointia varten.
Kytkentämekanismin analyysi voidaan aloittaa hetkestä, jolloin T1 sulkeutuu.
Resonanssitankin virran suunta valitaan siten, että aikana jonka T1 on johtavassa
tilassa, virran suunta on positiivinen resonanssitankin läpi maihin. Samalla
resonanssitankin tulosolmun kapasitanssi latautuu. Kun T1 avataan, resonanssitankin
induktanssit pakottavat virran kulkemaan samaan suuntaan, purkaen varauksen
tulosolmun kapasitanssista. Kapasitanssin purkautuessa tulosolmun jännite laskee,
kunnes se muuttuu negatiiviseksi. Virta alkaa kulkea T2:n sisäisen diodin läpi, koska
diodi muuttuu myötäsuuntaan biasoiduksi. Tällöin tulosolmun jännite lukittuu
diodin kynnysjännitteen verran maan alapuolelle, eli jännite T2:n yli on pieni. Kun
T2 seuraavaksi kytketään johtavaksi, ZVS-ehto toteutuu. T2:n johtavan jakson
aikana resonanssitankin virran suunta kääntyy. Kun T2 avataan, induktanssit
pakottavat virran kulkemaan samaan suuntaan ladaten tulosolmun kapasitanssia.
Kapasitanssi latautuu, kunnes T1:n sisäinen diodi muuttuu myötäsuuntaan
biasoiduksi. Virta alkaa kulkea T1:n diodin läpi ja tulosolmun jännite lukittuu diodin
kynnysjännitteen verran tulojännitteen yläpuolelle. Kun T1 seuraavaksi kytketään
johtavaksi, ZVS-ehto toteutuu [20]. Resonanssitankin tulosolmun kapasitanssin
latautuminen ja purkatuminen sekä sisäisten diodien toiminta esitetään kuvassa 12.
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Resonanssitankki
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Resonanssitankki

Vin+Vd
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C_kok
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a)

b)

Kuva 12. Tulosolmun jännite kytkentähetkellä, kun virran suunta on a)
positiivinen ja b) negatiivinen.
Puolisilta-kytketyillä kytkintransistoreilla ohjatun tehomuuntimen perustoiminta
edellyttää, etteivät kytkintransistorit johda samaan aikaan. T1:n ja T2:n aktiivisten
jaksojen väliin jäävä aika, DT (Dead Time), vaikuttaa myös ZVS-ehdon
toteutumiseen. DT on sovitettava aikaan, joka kuluu tulosolmun kapasitanssin
latautumiseen ja purkautumiseen. Mikäli DT on liian lyhyt, transistori kytketään
johtavaksi liian aikaisin, eikä ZVS-ehto toteudu [20]. Liian lyhyen DT:n vaikutus
ZVS-ehdon toteutumiseen esitetään kuvassa 13.
I_res

t
Vc_kok

t
T1

T2

T1

t
Kuva 13. Liian lyhyen DT:n vaikutus ZVS-ehdon toteutumiseen.

Resonanssitankin läpi kulkevan virran vaihe on riippuvainen siitä, toimiiko
resonanssitankki induktiivisella vai kapasitiivisella alueella. Resonanssitankin
toimiessa vahvasti kapasitiivisella alueella virran vaihe on edellä jännitettä, eikä
ZVS-ehto toteudu kummankaan kytkintransistorin osalta. ZVS-ehdon säilyttämiseksi
resonanssitankin on toimittava induktiivisella alueella, jolloin virran vaihe jätättää
resonanssitankkia ohjaavaa jännitettä. Kuva 14 havainnollistaa tilannetta, jossa virran
vaihe ei jätätä jännitteen vaihetta riittävästi. Virran suunta kääntyy liian aikaisin,
minkä vuoksi ZVS-ehto ei toteudu.
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I_res

t
Vc_kok

t
T1

T2

T1

t
Kuva 14. Virran vaiheen vaikutus ZVS-ehdon toteutumiseen.

Tehomuuntimen kuormitus vaikuttaa suoraan resonanssitankin virtaan, joten
kuormitus
vaikuttaa
myös
tulosolmun
kapasitanssin
latautumisja
purkautumisnopeuteen. Mitä hitaammin kapasitanssin lataaminen ja purkautuminen
tapahtuu, sitä pidempi dead timen on oltava ZVS-ehdon toteutumiseen. Myös
ohjaustaajuus vaikuttaa ZVS-ehdon toteutumiseen. Ohjaustaajuuden pienentyessä
kapasitanssin latautumiseen ja purkautumiseen on enemmän aikaa ja päinvastoin.
DT:a voidaan siis lyhentää ohjaustaajuuden pienentyessä. Jotta ZVS-ehto toteutuisi
läpi tehomuuntimen koko toiminta-alueen, DT:a ei voida pitää kiinteästi yhdessä
arvossa. DT:n pituutta on säädettävä sitä mukaa, kun kuormitus ja ohjaustaajuus
muuttuvat. [22]
3.3. Ohjaustaajuuden vaikutus lähtöjännitteeseen
Transistori T1:n johtaessa muuntajan ensiöpuolen jännitettä voidaan kuvata yhtälön
(4) avulla.

Vin  VCs  VLLC  n *Vout

,

(4)

jossa VCs on resonanssitankin kondensaattorin yli oleva DC-jännite, VLLC on
resonanssitankin yli oleva muuttuva jännite ja Vout on hakkuriregulaattorin
lähtöjännite [20]. Transistori T2:n johtaessa ensiöpuolen jännitettä voidaan kuvata
yhtälöllä (5) [20]. Resonanssitankin tulosolmu on kytkettynä maihin, joten

 VCs  VLLC  n *Vout

.

(5)

Sijoittamalla kappaleessa 3.1. johdettu kondensaattorin DC-jännite yhtälöön (4),
saadaan yhtälö (6)

Vin  0,5 *Vin  VLLC  n *Vout

.

(6)
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Vastaavalla sijoituksella yhtälöstä (5) saadaan yhtälö (7)

 0,5 *Vin  VLLC  n *Vout

.

(7)

Ratkaisemalla tulojännitteen ja lähtöjännitteen välinen suhde yhtälöistä (6) ja (7),
saadaan yhtälö (8)

0,5 *Vin  VLLC  n *Vout

.

(8)

Resonanssitankin impedanssin taajuusriippuvuuden takia resonanssitankin yli
oleva jännite riippuu ohjaustaajuudesta. Ohjaustaajuuden ollessa täsmälleen sama
kuin resonanssitaajuus, resonanssitankin yli ei ole jännitehäviötä. Näin ollen
tulojännitteen ja lähtöjännitteen suhteeksi ylemmällä resonanssitaajudella saadaan

0,5 *Vin  n *Vout

.

Ylemmän resonanssitaajuuden yläpuolella LLC-resonanssitankin toiminta on
hyvin lähellä LC-sarjaresonanssitankin toimintaa. Vahvistuskuvaajan kulmakerroin
on negatiivinen, joten resonanssitankki toimii induktiivisella alueella.
Resonanssitankin yli oleva jännite on positiivinen ja resonanssitankki toimii
vaimentimena. Positiivinen jännitehäviö pienentää muuntajan ensiökäämin yli olevaa
jännitettä, jolloin myös jännite toisiopuolella pienenee. Tulojännitteen ja
lähtöjännitteen suhde ylemmän resonanssitaajuuden yläpuolella on

0,5 * Vin  n * Vout

.

Siirryttäessä ylemmän resonanssitaajuuden alapuolelle rinnakkaisresonanssi alkaa
kasvattaa vahvistusta. Vahvistuskuvaajan kulmakerroin pysyy negatiivisena
alemmalle resonanssitaajuudelle asti, jolloin resonanssitankki siirtyy kapasitiiviselle
alueelle. Tämän vuoksi ohjaustaajuus tulee pitää alemman resonanssitaajuuden
yläpuolella. Resonanssitaajuuksien välissä resonanssitankin yli oleva jännite on
negatiivinen ja resonanssitankki toimii vahvistimena. Ensiökäämin jännitteen
kasvaessa myös toisiokäämin jännite kasvaa. Tulojännitteen ja lähtöjännitteen suhde
resonanssitaajuuksien välissä on

0,5 * Vin  n * Vout

.

3.4. Aktiivinen tasasuuntaus ja ZCS
Sen lisäksi, että pienet kytkentähäviöt ensiöpuolella ovat LLC-resonanssitopologialle
ominaista, myös tasasuuntauksen yhteydessä syntyvät kytkentähäviöt ovat pienet.
Yksinkertaisimmillaan tasasuuntaus tehdään diodien avulla. Muuntajan väliotto
kytketään maihin, jolloin toisiokäämien jännitteitä verrataan toisiopuolen maahan.
Toisiokäämien napaisuuden ja diodien ansiosta virta kulkee toisiokäämeissä
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vuorotellen siten, että toinen käämi johtaa ensiöpuolen positiivisella puolijaksolla ja
toinen negatiivisella puolijaksolla. Molempien toisiokäämien virrat ohjataan
lähtösolmuun, jolloin teho siirtyy kuormaan molemmilla puolijaksoilla [20].
Toisiokäämien toiminta molemmilla puolijaksoilla esitetään kuvassa 15.

Ls

D1

Co

Ls

RL

Lm

D1

Co

RL

Lm

D2

D2

a)

b)

Kuva 15. Tehon siirtyminen kuormaan.
Resonanssi-ilmiön vuoksi ensiöpuolen virta on sinimuotoista. Tämän vuoksi
diodin virta myötäbiasoitumishetkellä on hyvin pieni ja kasvaa huippuarvoonsa
verrattain hitaasti, minkä jälkeen se alkaa pienentyä. Kun diodi puolijakson lopussa
muuttuu estosuuntaan kytketyksi, virta on jo hyvin pieni. Diodin kytkiessä sen läpi ei
siis kulje virtaa ja näin ollen kytkentähäviöt ovat pienet. Tällaista
kytkentämekanismia kutsutaan lyhenteellä ZCS (Zero Current Switching) [20].
Tasasuuntausdiodien ZCS-toiminta esitetään kuvassa 16.
T1

T2

T1

T2

t
Ensiöpuolen
virta

I_D1

V_D1

I_D1

t

V_D1

t
V_D2

I_D2

V_D2

I_D2

t

Kuva 16. Tasasuuntausdiodien ZCS.
Vaikka tasasuuntausdiodien kytkentähäviöt ovat pienet ZCS-toiminnan ansiosta,
johtamistilan häviöt ovat edelleen ongelma. Diodin johtamistilan häviöistä päästään
eroon korvaamalla diodit transistoreilla. Verrattuna diodin johtamistilan häviöihin
transistorin johtavan tilan resistanssissa syntyvä tehohäviö on pienempi [23]. Mikäli
tasasuuntaus toteutetaan transistoreilla, toisiopuolen kytkentä muuttuu kuvan 17
mukaiseksi.
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Kuva 17. Transistoreilla toteutettu aktiivinen tasasuuntaus.
Transistorit eivät kykene toimimaan ilman ohjausta diodien tavoin. ZCS-ehdon
toteutumiseksi tasasuuntaustransistoreita on ohjattava siten, että läpi kulkeva virta on
mahdollisimman pieni avaus- ja sulkuhetkellä. Tasasuuntaustransistoreiden oikea
avaamishetki voidaan määrittää perustuen ensiöpuolen transistorien ohjaukseen,
koska virta alkaa kulkea toisiokäämissä ensiöpuolen transistoreiden vaihtaessa tilaa.
ZCS-ehdon toteutumiseksi tasasuuntaustransistori voidaan siis ohjata johtavaksi
samalla hetkellä, kuin sen parina toimiva ensiöpuolen transistori. [23]
Tasasuuntaustransistorin sulkemishetken määrittäminen on monimutkaisempaa.
Hetki, jona tasasuuntaustransistorin virta pienenee nollaan, vaihtelee riippuen
kytkintaajuuden ja resonanssitaajuuden suhteesta. Toimittaessa resonanssitaajuuden
yläpuolella tasasuuntaustransistorin virta ei ennätä pienentyä nollaan ennen
kytkentäjakson loppua. Tämän vuoksi tasasuuntaustransistoreita voidaan sulkea
samalla hetkellä, kuin ensiöpuolen transistoreita. ZCS-ehto ei toteudu, mutta koska
virran arvo on pienimmillään kytkentäjakson lopussa, myös kytkentähäviöt ovat
silloin minimissään. [23]
Mikäli kytkintaajuus
on täsmälleen sama kuin resonanssitaajuus,
tasasuuntaustransistorin virta pienenee nollaan kytkentäjakson lopussa. Myös
resonanssitaajuudella toimittaessa tasasuuntaustransistoreita voidaan sulkea samalla
hetkellä, kuin ensiöpuolen transistoreita. Erona toimintaan resonanssitaajuuden
yläpuolella on, että resonanssitaajuudella ZCS-ehto toteutuu. [23]
Toimittaessa resonanssitaajuuden alapuolella tasasuuntaustransistorin virta
pienenee nollaan ennen kytkentäjakson loppua. Mikäli transistori suljetaan liian
myöhään, lähtökondensaattori purkautuu transistorin läpi huonontaen hyötysuhdetta.
Jos transistori suljetaan liian aikaisin virran vielä kulkiessa, ZCS-ehto ei toteudu.
Toivottavin tilanne on, että transistori suljetaan hetkellä, jona sen läpi kulkeva virta
pienenee nollaan. Tällöin ZCS-ehto toteutuu eikä virta pääse kulkemaan transistorin
läpi vastakkaiseen suuntaan [23]. Tasasuuntaustransistorien virran käyttäytyminen
eri taajuuksilla esitetään kuvassa 18.
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Kuva 18. Tasasuuntaustransitoreiden virta a) resonanssitaajuuden yläpuolella, b)
resonanssitaajuudella ja c) resonanssitaajuuden alapuolella.

3.5. Piensignaalimallinnus
Pulssin leveydellä ohjattavien hakkuriregulaattoreiden piensignaalikäyttäytymistä
voidaan arvioida tilamalliesitystä keskiarvoistamalla. Jos LC-elementin rajataajuus
on
huomattavasti
matalampi
kuin
hakkuriregulaattorin
ohjaustaajuus,
ohjaustaajuuden merkitystä ei tarvitse huomioida. Tilamalliesitys voidaan
keskiarvoistaa yhdistämällä eri kytkentätilojen tilamallit toisiinsa, jolloin
ohjaustaajuuden merkitys poistuu. Yhdistämisen tuloksena saatavaa tilamallia
voidaan käyttää hakkuriregulaattorin piensignaalikäyttäytymisen arvioimiseen. [9 s.
217]
Pulssitaajuudella ohjattavissa resonanssitopologioissa resonanssitaajuus ja
ohjaustaajuus ovat lähellä toisiaan. Ohjaus perustuu resonanssitaajuuden ja
ohjaustaajuuden väliseen vuorovaikutuksen, eikä ohjaustaajuuden merkitystä näin
ollen voida poistaa analyysista. Tilamalliesityksen keskiarvoistamista ei siis voida
soveltaa resonanssitopologioiden piensignaalikäyttäytymisen arviointiin. [21 s. 189]
Resonanssitopologioiden piensignaalikäyttäytymistä voidaan arvioida lähteessä
[24] esitettävän menetelmän avulla. Piirin toiminta mallinnetaan tilayhtälöiden
lisäksi myös harmonisten komponenttien amplitudeja approksimoivien funktioiden
avulla. Piiriä mallintavat yhtälöt muodostetaan asettamalla tilamallilla ja
approksimoivilla
funktioilla
saadut
kuvaukset
vastaamaan
toisiaan.
Piensignaalikäyttäytymisen arviointia varten LLC-resonanssitopologian piirikaavio
muokataan kuvan 19 mukaiseksi. [24]
Ls

A

Rs

Cs
Vab

C
Lm

rc

Re

B

Kuva 19. Kytkentä piensignaalianalyysia varten.
Tilamuuttujiksi valitaan resonanssitankin induktanssien virrat ja kondensaattorin
jännite. Tilamuuttujat sisältävät sini- ja kosinikomponentin, joiden taajuus seuraa
ohjaustaajuutta. Näin ohjaustaajuuden vaikutus saadaan sisällytettyä analyysiin.
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Analyysin helpottamiseksi tilamuuttujien harmoniset taajuudet voidaan jättää
huomiotta. Harmonisten taajuuksien lisääminen analyysiin parantaa lopputuloksen
tarkkuutta, tehden analyysin samalla matemaattisesti monimutkaisemmaksi. [24]
Samoin
kuin
tilamallia
keskiarvoistavassa
menetelmässä
piensignaalikäyttäytymisen arviointia varten on ensin määritettävä tasapainotilan
toimintapiste, jonka ympärillä piensignaalikäyttäytymistä tutkitaan. Erona tilamallia
keskiarvoistavaan menetelmään on, että tasapainotilan ratkaisu on sinimuotoinen,
käsittäen tilamuuttujien sini- ja kosinikomponentit.
Piirin mallintavissa yhtälöissä olevat tilamuuttujien derivaatat merkitään nolliksi,
jolloin yhtälöt kuvaavat sen käyttäytymistä tasapainotilassa. Lähteessä 24 esitetyn
menetelmän mukaisesti tasapainotilaa kuvaavat yhtälöt voidaan esittää matriisien
avulla
XY  U ,

(9)

jossa X on ohjausmatriisi, Y on tilamuuttujavektori ja U on herätevektori.
Ohjausmatriisi X on muotoa

 rs  R e
 L s Ω s
 1
X
0
 R
 e
 0

Ls Ωs

1

0

 Re

rs  R e

0

1

0

0

0

Cs Ωs

0

1

Cs Ωs

0

0

0

0

0

 Re

Re

0

0

Lm Ω s


 Re 

0
,
0

 Lm Ω s

 Re 

0

(10)

jossa rs on sarjainduktanssin parasiittinen resistanssi, Re on resonanssitankille
näkyvä kuormaresistanssi, Ls on resonanssitankin sarjainduktanssi, Ωs on
ohjaustaajuus, Cs on resonanssitankin kapasitanssi ja Lm on muuntajan magnetointiinduktanssi. Herätevektori U on muotoa

Ves 
0
U   0 ,
0
0
0

(11)

jossa Ves on resonanssitankkia ajavan jännitteen sinimuotoinen komponentti. Ves
voidaan esittää tulojännitteen avulla yhtälön (12) mukaisesti

Ves 

2



* Vin

.

(12)
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Tilamuuttujavektori Y on muotoa

 Is 
 Ic 
V 
Y s ,
V
I c 
 ms 
I mc 

(13)

jossa Is ja Ic ovat sarjainduktanssin virran sini- ja kosinikomponentit, Vs ja Vc ovat
resonanssitankin kondensaattorin jännitteen sini- ja kosinikomponentit, Ims ja Imc ovat
magnetointi-induktanssin
virran
sinija
kosinikomponentit.
Tasapainotilantoimintapisteen selvittämiseksi ratkaistaan Y ohjausmatriisin X ja
lähtömatriisin U avulla yhtälöstä (9)

Y  X1U .
Tasapainotilan ratkaisuna saadaan tilamuuttujien sini- ja kosinikomponentit.
Ratkaisusta
nähdään,
että
tasapainotilan
toimintapiste
määräytyy
hakkuriregulaattorin kuormituksen, ohjaustaajuuden ja tulojännitteen perusteella.
Kun toimintapiste on selvitetty, ohjaustaajuuden vaikutukset on sisällytetty
analyysiin [24]. Varsinainen piensignaalimallinnus voidaan suorittaa samalla tavalla,
kuin tilamallin keskiarvoistamiseen perustuvassa menetelmässä. Derivaatat
palautetaan analyysiin ja yhtälöt pertuboidaan lisäämällä tasapainotilan
sinimuotoisiin
komponentteihin
amplitudiltaan
huomattavasti
pienempi
värekomponentti. Tasapainotilan ratkaisua käyttäen epälineaariset yhtälöt
linearisoidaan toimintapisteen ympärille. Yhtälöt voidaan kirjoittaa matriisimuotoon,
joka vastaa yleistä tilamalliesitystä yhtälöiden (14) ja (15) mukaisesti.

dxˆ
 Axˆ  Buˆ
dt

(14)

yˆ  Cxˆ  Duˆ .

(15)

Vektorit koostuvat tasapainotilan
Tilavektori ̂ on muotoa



xˆ  iˆs

iˆc

vˆs

ratkaisuun

vˆc

iˆms

iˆmc

lisätyistä

vˆc f

,

värekomponenteista.

T

(16)

jossa ̂ ja ̂ ovat sarjainduktanssin virran sini- ja kosinikomponentit, ̂ ja ̂ ovat
resonanssitankin jännitteen sini- ja kosinikomponentit, ̂ ja ̂ ovat magnetointiinduktanssin virran sini- ja kosinikomponentit ja
̂
on lähtösolmun
kondensaattorin jännite. Tulovektori û on muotoa

30

uˆ  ̂s  ,

(17)

jossa ̂ on ohjaustaajuus. Lähtövektori ŷ on muotoa

yˆ  vˆo ,

(18)

jossa ̂ on lähtöjännite.
Vektoreiden lisäksi tilamalliesityksessä on neljä kerroinmatriisia. A on
systeemimatriisi, B on ohjausvektori, C on lähtövektori ja D on suoravaikutustermi.
Systeemimatriisi A on muotoa
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(19)

jossa Cf on lähtökondensaattorin kapasitanssi. Termit Hip, Hic, Hvcf, Gip, Gic, Gvcf, Kis,
Kic lasketaan tasapainotilan ratkaisusta yhtälöiden (20), (21), (22), (23), (24), (25),
(26) ja (27) mukaisesti
H ip 

4nVcf



H ic  

H vcf 

*
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I s  I ms
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4nVcf
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I s  I ms

(26)

(( I s  I ms ) 2  ( I c  I mc )2 )
I c  I mc
(( I s  I ms ) 2  ( I c  I mc )2 )

(27)

.

Termi r’c kuvaa lähtösolmun suodatuskondensaattorin sarjaresistanssin ja
kuormaresistanssin rinnankytkentää. Rinnankytkennän resistanssi voidaan laskea
yhtälöstä (28)
.1

1 1 

r 'c   
,
 rc RL 
jossa rc on kondensaattorin
Ohjausmatriisi B on muotoa
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B 
 L
 s
jossa

L  I
s 0 s
L

s



(28)
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on resonanssitaajuus. Lähtömatriisi C on muotoa
C


K is r ' c


r'
K r'
ic c

0 0  K r'
is c

 K r'
ic c

c

r
c

Kuten useimmilla käytännön
Kerroinmatriisi D on siten
D  0.

sovelluksilla,


.


suoravaikutustermiä

(30)
ei

ole.

(31)

Siirtofunktio ohjaustaajuudesta lähtöjännitteeseen voidaan laskea kerroinmatriisien
avulla yhtälön (32) mukaisesti
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vˆo
 C( sI  A) 1 B  D  G( s) .
ˆ s

(32)
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4. LAITTEISTOSUUNNITTELU
Sähkönjakeluverkkoon liitettävässä LED-valaisimessa vaihtojännite muunnetaan
valonlähteelle sopivaksi tasajännitteeksi. Vaihtojännite on ensin tasasuunnattava ja
usein tasasuunnatun jännitteen tasoa on muutettava ennen kuin jännite syötetään
valonlähteelle. Tyypillinen LED-valaisimen rakenne esitetään kuvassa 20. PFC-aste
(Power Factor Correction) muuntaa vaihtojännitteen korkeaksi tasajännitteeksi.
DC/DC-väliasteessa tasajännitteen arvoa pienennetään. Valonlähteitä ajetaan
vakiovirtalähteellä, joka toimii DC/DC-väliasteen kuormana. Riippuen sovelluksesta
DC/DC-asteen kuormana voi olla myös useampia vakiovirtalähteitä. [3 s. 141]
PFC

DC/DC

Vakiovirtalähde

Vac

Kuva 20. Tyypillinen LED-valaisimen rakenne.
Diplomityössä suunniteltiin ja toteutettiin DC/DC-väliasteena toimivan, LLCresonanssitopologiaan perustuvan, hakkuriregulaattorin prototyyppi. Prototyypin
tehoasteena käytetään jo olemassa olevaa toteutusta, joten diplomityössä ei käsitellä
tehoasteen komponenttien valintaa ja mitoitusta. Hakkuriregulaattorin ohjaus ja säätö
toteutetaan digitaalisesti mikrokontrollerilla. Toisiopuolen tasasuuntauksessa ei
käytetä diodeja, vaan tasasuuntaus toteutetaan aktiivisena siten, että transistoreita
ohjataan isolaatiorajapinnan toiselta puolelta. Hakkuriregulaattoria säädetään
jännitetakaisinkytkennän avulla.
Hakkuriregulaattorin tulojännite on 400V:a. Lähtöjännite on 24V:a ja maksimi
lähtöteho 75W:a. Tavoitteena on, että hakkuriregulaattorin tehoasteen hyötysuhde
maksimikuormituksella on >94%:a ja >92%:a kuormituksen ollessa yli puolet
maksimikuormituksesta.
4.1. Mikrokontrollerin valinta
Kappaleessa 2.4. esitettyjen vaatimusten lisäksi ohjaus- ja säätösovelluksiin sopivaa
mikrokontrolleria valittaessa on varmistettava, että mikrokontrollerin resurssit ovat
määrällisesti riittävät. Tehomuunninsovelluksissa määrälliset resurssit tarkentuvat
PWM-lähtöjen ja AD-muuntimen tulojen lukumäärään. PWM-lähtöjen lukumäärän
tarve määräytyy käytettävän topologian mukaan. AD-muuntimen tulojen määrää
voidaan verrata siihen, kuin monta analogista mittaustietoa mikrokontrollerin
halutaan käsittelevän.
LLC-resonanssitopologia aktiivisella tasasuuntauksella sisältää neljä transistoria,
joten mikrokontrollerissa on oltava vähintään neljä PWM-lähtöä. Koska
hakkuriregulaattoria
ohjataan
jännitetakaisinkytkennän
avulla,
toimivan
hakkuriregulaattorin aikaansaamiseksi vain lähtöjännite täytyy muuttaa digitaaliseen
muotoon. Käytännössä AD-muuntimen tuloja tarvitaan kuitenkin enemmän, koska
niitä tarvitaan ohjaus- ja suojausmekanismien toteuttamiseen.
Prototyypin mikrokontrolleriksi valittiin Texas Instruments C2000-perheeseen
kuuluva TMS320F28027PTT. Mikrokontrollerissa on neljä PWM-moduulia, joista
kukin sisältää PWM-parin. 12-bittisiä AD-muuntimia on kaksi kappaletta, joissa on
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yhteensä 13 tuloa. Mikrokontrolleri sisältää myös tarvittavat DSP-resurssit
digitaalisen säätimen nopeaan ja tarkkaan laskemiseen. Mikrokontrolleri on koteloitu
48-pinniseen LQFP-pintaliitoskoteloon [25]. Mikrokontrolleriympäristön piirikaavio
esitetään liitteessä 2.
Mikrokontrolleri ohjelmoidaan JTAG-väylän kautta. Ohjelmointiin tarvitaan
mikrokontrollerin kanssa yhteensopiva USB-JTAG adapteri. C2000-perheeseen
kuuluvien mikrokontrollereiden ohjelmointiin voidaan käyttää XDS100-USB-JTAG
adapteria, joka on kaupallisesti saatavilla usean valmistajan tarjoamana. Ohjelmiston
kehitysympäristönä käytetään Texas Instrumentsin kehittämää Code Composer
Studio 5:ta.
4.2. Jännitetakaisinkytkentä
Hakkuriregulaattoria säädetään jännitetakaisinkytkennän avulla. Isolaatiorajapinnan
ylittämiseen käytetään valotransistorilähtöistä optoerotinta. Valotransistorin virtaa
ohjataan hohtodiodin läpi kulkevalla virralla. Tulo- ja lähtövirran yhdistävä
skaalaava tekijä on CTR (Current Transfer ratio). Optoerottimen CTR määrää, miten
hohtodiodin läpi kulkeva virta skaalautuu valotransistorin virraksi [26]. CTR
lasketaan tulo- ja lähtövirran avulla yhtälön (33) mukaisesti

CTR 

I bjt
Id .

(33)

Jotta optoerottimeen ei hukattaisi suuria määriä tehoja, hohtodiodin läpi kulkeva
ohjausvirta pidetään mahdollisimman pienenä. CTR saattaa ulkoisten komponenttien
arvoista riippuen vaihdella suuresti. Sen lisäksi, että tehohäviöt on minimoitava, on
myös huolehdittava, että CTR pysyy vakiona läpi ohjausvirran vaihtelualueen [27].
Isolaatiorajapinnan ylitys optoerottimella esitetään kuvassa 21.
Vin
Vdd
Rled

R1

R2

Rc

Kuva 21. Optoerotin jännitetakaisinkytkennässä.
Optoerottimeksi valittiin Vishay SFH6156-4. SFH6156-4:n CTR vaihtelee
datalehden mukaan välillä 1,6 - 3,2 [27]. Todellinen CTR selvitetään kokeellisesti
syöttämällä hohtodiodin läpi virtaa ja tarkkailemalla emitterivastuksen yli olevaa
jännitettä. Emitterivastuksen arvo testin aikana oli 100Ω:a. Kuvan 22 kuvaaja esittää
valotransistorin virran hohtodiodin virran funktiona.

fototransistorin virta (mA)
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Kuva 22. Valotransistorin virta hohtodiodin virran funktiona.
Virtojen suhde on lineaarinen, kunnes hohtodiodin virta kasvaa 8mA:n yläpuolelle.
CTR:n arvo lineaarisella alueella on noin 2.
Hohtodiodin virraksi päätetään 3mA:a hakkuriregulaattorin lähtöjännitteen ollessa
24V:a. Virran mitoittamiseksi kuvan 21 vastusjakaja kuvataan Théveninin
ekvivalenttipiirin avulla lähdejännitteenä ja sarjaresistanssina. Kuvan 21 kytkentä
muuttuu kuvan 23 mukaiseksi.
Vdd
Rled

Rs
Vout’

Vfb
Rc

Kuva 23. Jännitejakaja esitettynä Théveninin ekvivalenttipiirinä.
Lähdejännite Vout’ määräytyy hakkuriregulaattorin lähtöjännitteen ja vastusjakajan
perusteella yhtälön (34) mukaisesti
Vout'  Vout *

R2
R2  R1 .

(34)

Lähdejännite määrätään 4V:n suuruiseksi. Vastuksen R1 arvoksi määrätään 5kΩ.
Vastuksen R2 voidaan nyt laskea yhtälöstä (34). Lausekkeeksi R2:n resistanssille
saadaan
R2 

Vout' * R1
 1k .
Vout  Vout'

Ekvivalenttipiirin resistanssi voidaan laskea R1:n ja R2:n rinnankytkennästä
yhtälön (35) mukaisesti
Rs 

R1R2
R1  R2 .

(35)
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Ekvivalenttipiirin resistanssiksi saadaan

Rs 

5k *1k
 833
.
5k  1k

Hohtodiodin virta asetetaan vastuksella Rled. Vastuksen läpi kulkevan virran
määrittämiseksi tarvitaan hohtodiodin kynnysjännite Vd. Datalehden mukaan
hohtodiodin kynnysjännite on 1,25V [27]. Hakkuriregulaattorin lähtöjännitteestä
hohtodiodin läpi maihin voidaan kirjoittaa jänniteyhtälö yhtälön (36) mukaisesti:

Vout'  Rs * I d  Rled * I d  Vd  0 .

(36)

Yhtälöstä (36) ratkaistaan vastuksen Rled arvo
Rled 

Vout'  Rs * I d  Vd 4V  833 * 3mA  1,25V

 83,67
Id
3mA

Vastuksen Rled arvoksi valittiin 85Ω. Takaisinkytkennän piirikaavio esitetään
liitteessä 3.
4.3. Käyttöjännitteet
Testausvaiheessa on hyödyllistä, jos tarkastelu voidaan rajata pelkkään
mikrokontrolleriin. Jotta mikrokontrolleriympäristöä voidaan käsitellä yksittäisenä
osiona ilman tehoastetta, käyttöjännite tuodaan piirilevylle ulkoisesti.
Käyttöjännitteitä tarvitsevat komponentit ensiöpuolella ovat mikrokontrolleri,
transistoreiden puolisilta-ajuripiiri, tasasuuntaustransistoreiden ajuripiiri ja
optoerottimet.
Yleisesti tehotransistoreiden hilajännitteen suositellaan olevan noin 10V:a.
Puolisilta-ajurin käyttöjännitteeksi valittiin 12V:a, jolloin hilajännite on tarpeeksi
suuri bootstrap-diodin kynnysjännitteestä huolimatta. Ulkoisen jännitteen
pudottaminen 12V:in toteutetaan lineaariregulaattorilla. 12V:n lineaariregulaattoriksi
valittiin On Semiconductor MC7812. Regulaattorin maksimi lähtövirta on 1A, joka
on tarkoitukseen riittävä. [28]
Mikrokontrollerin käyttöjännite on 3,3V:a, joka tehdään 12V:n jännitteestä
lineaariregulaattorilla. 3,3V:n lineaariregulaattoriksi valittiin On Semiconductor
NCP1117. Mikrokontrollerin käyttöjännitteen on pysyttävä datalehden ilmoittavien
rajojen sisäpuolella. TMS320F28027:n käyttöjännite voi sallitusti vaihdella välillä
2,97V – 2,63V [17]. NCP1117:n datalehden mukaan lähtöjännitteessä on 1%:n
toleranssi, jolloin se voi vaihdella välillä 3,267V – 3,333V. Tarkkuudeltaan
regulaattori on siis tarkoitukseen sopiva. TMS320F28027:n maksimi virrankulutus
on noin 100mA [17]. NCP1117:n maksimi lähtövirta on datalehden mukaan 1A,
joten se on tarkoitukseen sopiva myös suurimman sallitun kuormituksen osalta. [29]
Käyttöjännitteitä
tarvitsevat
komponentit
toisiopuolella
ovat
tasasuuntaustransistoreiden ajuripiiri ja operaatiovahvistimet. Komponenttimäärän
pienentämiseksi päätetään, että ajuripiirissä ja operaatiovahvistimissa käytetään
samaa
käyttöjännitettä.
Tasasuuntaustransistoreiden
hilajännitteeksi
ja
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operaatiovahvistimen
käyttöjännitteeksi
valittiin
12V:a,
joka
tehdään
hakkuriregulaattorin 24V:n lähtöjännitteestä lineaariregulaattorilla. Koska ajuripiirin
käyttöjännite tehdään hakkuriregulaattorin lähtöjännitteestä, ajuripiiri alkaa toimia
vasta, kun hakkuriregulaattori on käynnistynyt. Tämä ei kuitenkaan ole ongelma,
koska käynnistyksen aikana voidaan hyödyntää tasasuuntaustransistoreiden sisäisiä
diodeja. Jotta prototyypin lopullinen komponenttilista pysyisi mahdollisimman
suppeana, myös toisiopuolen 12V:n regulaattoriksi valittiin On Semiconductor
MC7812.
Kaupallista
tuotetta
suunniteltaessa
käyttöjännitteiden
tekeminen
lineaariregulaattoreilla ei ole järkevää niissä syntyvien tehohäviöiden vuoksi.
Diplomityön tarkoituksena ei ole suunnitella valmista tuotetta, vaan tutkia
digitaalisella ohjauksella saavutettavia hyötyjä. Lineaariregulaattoreissa syntyvät
tehohäviöt eivät näin ollen ole oleellisia tulosten kannalta. Oleellisempaa on tutkia
tehoasteessa syntyviä häviöitä ja niiden minimoimista digitaalisen ohjauksen avulla.
Regulaattoreiden piirikaaviot oheiskomponentteineen esitetään liitteessä 4.
4.4. Transistoreiden ajurit
Toinen ensiöpuolen puolisillan muodostavista transistoreista on kytketty siten, että
sen lähdeterminaali on yhdistettynä resonanssitankin tulosolmuun. Jos transistori
johtaa, sen lähdeterminaalin jännite on 400V. Hilajännite voidaan nostaa
lähdeterminaalin jännitteen yläpuolelle bootstrap-kytkennän avulla [30]. Bootstrapkytkentä koostuu diodista ja kondensaattorista kuvan 24 mukaisesti.
Vdd
Vin

Kuva 24. Bootstrap-kytkentä.
Alemman transistorin johtaessa bootstrap-kytkennän kondensaattori latautuu
diodin läpi. Jos transistorin johtavan tilan resistanssissa syntyvä jännitehäviö jätetään
huomiotta, latautuneen kondensaattorin jännite on diodin kynnysjännitteen verran
pienempi, kuin bootstrap-kytkennän tulojännite Vdd. Kun ylempi transistori
kytketään johtavaksi kondensaattorin ollessa varautunut, jännite nousee tehoasteen
tulojännitteen Vin verran bootstrap-kondensaattorin molemmilla puolilla. Näin ollen
bootstrap-kondensaattorin toinen puoli on transistorin lähdeterminaalin jännitteen
yläpuolella, jolloin transistoria voidaan ajaa kondensaattorin yli olevalla jännitteellä
kuvan 24 mukaisesti. [30]
Ensiöpuolen puolisilta-ajuriksi valittiin On Semiconductor NCP5181. NCP5181:n
jännitekesto on riittävä 400V:n tulojännitteelle ja mikrokontrollerin 3,3V:n
jännitetaso on riittävä ohjaustulojen ajamiseen [31]. NCP5181:een ei ole integroitu
bootstrap-diodia, joten bootstrap-diodi on lisättävä kytkentään. Bootstrap-diodiksi
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valittiin Diotec Semiconductor US2M. Bootstrap-kondensaattorina käytetään
keraamista kondensaattoria arvoltaan 330nF.
Tasasuuntaustransistorit sijaitsevat toisiopuolella, joten niiden ohjaus on vietävä
isolaatiorajapinnan ylitse. Ongelma voidaan ratkaista ajuripiirillä, joka asetetaan
sillaksi ensiö- ja toisiopuolien välille. Ajuripiiri ei saa vaikuttaa galvaaniseen
erotukseen, joten isolaatiorajapintaa ei voida ylittää fyysisillä johtimilla.
Tasasuuntaustransistoreiden ajuripiiriksi valittiin Analog Devices ADuM3221B.
ADuM3221B yhdistää matalajännitteisen CMOS-tekniikan ja perinteisen
pulssimuuntajan. Huono puoli on, että piiri tarvitsee käyttöjännitteet molemmin
puolin isolaatiorajapintaa. Molempien tasasuuntaustransistoreiden lähdeterminaalit
ovat kytketty maihin, joten ajuripiirillä tehty jännite riittää sellaisenaan
tasasuuntaustransistoreiden
ohjaamiseen
[32].
Ajuripiirien
piirikaaviot
oheiskomponentteineen esitetään liitteessä 4.
4.5. Tasasuuntaustransistoreiden kanavavirran mittaaminen
Kuten kappaleessa 3.4. perusteltiin, tasasuuntaustransistorien oikea sulkemishetki
riippuu ohjaustaajuuden ja resonanssitaajuuden suhteesta. Koska ohjaustaajuus on
verrannollinen kuormitukseen, yksi tapa määrittää tasasuuntaustransistorin
sulkemishetki on kiinnittää se seuraamaan ohjaustaajuutta. Käytännössä
toimintataajuus ei kuitenkaan kykene seuraamaan kuormituksen muutoksia ilman
viivettä.
Varmin tapa sulkemishetken määrittämiseksi on mitata tasasuuntaustransistoreiden
kanavavirta ja tehdä päätös sulkemishetkestä sen perusteella. Virta mitataan
jännitteenä vastuksen yli, joka on lähdeterminaalin ja maan välissä. Mitattua
virtatietoa vahvistetaan operaatiovahvistimella, jonka jälkeen mitattu virtatieto
siirretään isolaatiorajapinnan yli optoerottimella. Virranmittauselektroniikan
periaatteellinen piirikaavio esitetään kuvassa 25.
R2

Vdd
Rled

R1
Rm

Vadc
Rc

Kuva 25. Virranmittauselektroniikan periaatteellinen piirikaavio.
Transistorin lähdeterminaalilta mitattava jännite on negatiivinen. Jännitteen
napaisuus muutetaan kääntävällä operaatiovahvistimella. Jotta virta saadaan
kulkemaan hohtodiodissa, sen yli oleva jännite on oltava vähintään kynnysjännitteen
suuruinen. Operaatiovahvistimen vahvistuksen tulisi olla varsin suuri, koska jännite
virranmittausvastuksen yli on matala. Jotta kynnysjännitettä ei tarvitsisi kompensoida
operaatiovahvistimen vahvistuksella, operaatiovahvistimen lähtö biasoidaan
operaatiovahvistimen positiiviseen tuloon tuotavalla jännitteellä. Tällä tavalla
varmistetaan, että hohtodiodi pysyy aina myötäsuuntaan biasoituna ja pienikin
virranmittaustieto
siirtyy optoerottimen läpi. Häiriöiden poistamiseksi
takaisinkytkentävastuksen rinnalle lisätään kondensaattori, joka luo kääntävän
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operaatiovahvistimen siirtofunktioon alipäästävän
lisäyksillä kuva 25 muuttuu kuvan 26 mukaiseksi.

navan.

Edellä

mainituilla

Cfb

R2

Vdd

R1

Rled
Vop

Vref

Rm

Vadc
Rc

Kuva 26. Virranmittauselektroniikan piirikaavio.
Virranmittausvastuksen Rm arvoksi valittiin 0,01Ω. Hakkuriregulaattorin maksimi
lähtövirta on 3A:a. Simulointien perusteella tasasuuntaustransistorin virran
huippuarvon voi tällöin olettaa olevan noin 6A:a. Vahvistettava negatiivinen jännite
olisi siten suurimmillaan -60mV:a.
Operaatiovahvistimen vahvistukseksi valittiin 4. Vastuksen R1 arvoksi valittiin 1k
Ω. Vastuksen R2 arvon määritykseen voidaan käyttää yhtälössä (37) esitettävää
kääntävän operaatiovahvistimen vahvistuksen lauseketta

Vout R2

.
Vin
R1

(37)

Vastuksen R2 arvoksi saadaan
R2  4 * R1  4 *1k  4k .

Hohtodiodi biasoidaan operaatiovahvistimen positiiviseen tuloon tuotavalla
referenssijännitteellä. Diodin kynnysjännite on datalehden mukaan 1,25V:a, joten
operaatiovahvistimen lähtö päätetään nostaa referenssijännitteellä 1,5V:in.
Referenssijännitteen arvon laskemiseen käytetään yhtälössä (38) esitettävää eikääntävän operaatiovahvistimen vahvistuksen lauseketta
Vout
R
1 2 .
Vin
R1

(38)

Referenssijännitteen arvoksi saadaan

Vref  1,5V *

1k
 300mV .
1k  4k

Vastuksen Rled arvona käytetään kappaleessa 4.2. laskettua arvoa. Näin ollen
transistorin kanavavirran ollessa 6A:a hohtodiodin läpi kulkeva virta on
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R  R2
R 
300mV * ( 1
)  6 A * 0,01 * ( 2 )  1,25V

V  Vd 
R1
R1 
I d  op

 5,8mA .
Rled
85

Fototransistorin emitterijännite, jonka perusteella tasasuuntaustransistorin
sulkemishetki määritetään, voidaan laskea yhtälön (39) avulla

Ve  I d * CTR * Re .
Emitterijännitteeksi saadaan

Ve  5,8mA * 2 *100  1,16V .
Emitterijännite on suuruusluokaltaan sopiva mikrokontrollerin käsiteltäväksi.
Takaisinkytkentävastuksen rinnalle lisättävä kondensaattori muuttaa kääntävän
operaatiovahvistimen siirtofunktion yhtälössä (39) esitettyyn muotoon

Vout
R
1
 2 *
.
Vin
R1 1  sR2 C fb

(39)

Alipäästävän navan taajuus määritetään yhtälön (40) mukaisesti

fp 

1
.
2R2 C fb

(40)

Navan taajuudeksi valittiin 250kHz. Kondensaattorin kapasitanssi voidaan laskea
yhtälön (40) avulla

C

1
1

 159,15 pF .
2R2 f p 2 * 4k * 200kHz

Kondensaattorin kapasitanssiksi valittiin 160pF.
Operaatiovahvistimeksi valittiin Texas Instruments LM2904. LM2904:n
käyttöjänniteraja yltää 32V:n asti, joten käyttöjännitteenä voidaan käyttää samaa
12V:n jännitettä, jota käytetään tasasuuntaustransistoreiden ajuripiirissä.
Operaatiovahvistimen
referenssijännitteen
tekemiseen
valittiin
usean
puolijohdevalmistajan tarjoama LMV431. LMV431:n sisäinen jännitereferenssi on
1,24V:a, joka pudotetaan 300mV:in vastusjaolla.
Optoerottimeksi valittiin
jännitetakaisinkytkennässäkin
käytetty
Vishay
SFH6156-4.
Virranmittauselektroniikan piirikaavio esitetään liitteessä 3. Testeissä kävi ilmi, että
suunniteltu virranmittauselektroniikka ei toiminut odotetulla tavalla. Asiaa
tarkennetaan kappaleessa 7.
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4.6. Mikrokontrollerin sijoittaminen ja maatasot
Mikrokontrolleri päätettiin sijoittaa ensiöpuolelle. Päätöstä voidaan perustella sillä,
että PFC-asteen ohjaus on tulevaisuudessa helpompi lisätä toteutukseen. Jos PFCasteen ohjaus lisätään toteutukseen, jossa mikrokontrolleri on toisiopuolella, PFCasteen jännite- ja virta-takaisinkytkentöjen lisäksi myös PWM-ohjaus on vietävä
isolaatiorajapinnan yli. Jos mikrokontrolleri on ensiöpuolella, PFC-asteen ohjauksen
lisääminen ei kasvata isolaatiorajapinnan ylitysten määrää, mikä yksinkertaistaa
rakennetta ja parantaa luotettavuutta.
Suuret paluuvirrat piirilevyllä aiheuttavat maapotentiaalin heilumista. Mikäli
piirilevyllä on yksi yhteinen maa, suuret paluuvirrat häiritsevät herkkien
komponenttien toimintaa [33 s. 284]. Tämän vuoksi tehoasteen suuret paluuvirrat
pidetään erillään muista maapisteistä. Ensiöpuolelle tehdään kolme erillistä maaaluetta. Tehoasteen suurille paluuvirroille ja mikrokontrollerin digitaalisille osioille
on omat maa-alueensa. Näiden kahden maa-alueen lisäksi ensiöpuolella on
analogiamaa, jota käyttävät mikrokontrollerin analogiset osiot, lineaariregulaattorit,
optoerottimet, ajuripiirit ja JTAG-väylä.
Myös toisiopuolella tehoasteen suuret paluuvirrat eristetään omaan maa-alueeseen.
Suurivirtaisen maa-alueen lisäksi toisiopuolelle tehdään analogiamaa, jota käyttävät
operaatiovahvistimet, 12V:n regulaattori ja ajuripiiri.
Maadoitusratkaisut esitetään liitteiden 2-4 piirikaavioissa. Osasijoittelu ja layoutsuunnittelu jätetään diplomityössä käsittelemättä, koska ne tehdään työn tilaajan
toimesta.
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5. OHJELMISTOSUUNNITTELU
Ohjelmiston toiminta voidaan jakaa kahteen osioon. Yksi osio käsittää tarvittavat
toiminnot lähtöjännitteen regulointiin. Toisen osion muodostavat oheistoiminnot,
joihin kuuluvat muun muassa hakkuriregulaattorin käynnistyminen, ylivirtasuojaus ja
DT:n päivittäminen. Tasasuuntaustransistoreiden ohjauksessa hyödynnetään
mikrokontrollerin analogisia komparaattoreita.
Lähtöjännitteen regulointi toteutetaan korkean prioriteetin keskeytysrutiineilla
(ISR, Interrupt Service Routine). Suorituskyvyn maksimoimiseksi keskeytysrutiinit
toteutetaan assembly-konekielellä. Toteutuksessa hyödynnetään Texas Instrumentsin
tekemää makrokirjastoa.
Oheistoiminnot toteutetaan tilakoneilla. Toimintojen suorituksen liipaisuun
käytetään mikrokontrollerin ajastimia ja ehtolauseita. Äärimmäinen suorituskyvyn
maksimointi ei ole oheistoimintojen suorituksessa oleellista. Assembly-konekielen
sijaan tilakoneiden toteutuksessa käytetään helpommin ymmärrettävää C-kieltä.
AD-muunnosten liipaisuun käytetään PWM-lähtöjä, jotka eivät ole toisiinsa
synkronoituja. Tämän vuoksi toiminnan aikana esiintyy tilanteita, joissa ADmuunnin suorittaa aikaisempaa muunnosta liipaisuhetkellä. Mikrokontrollerin ADmuunnin osaa kuitenkin laittaa muunnokset jonoon, jos se suorittaa toista muunnosta
liipaisuhetkellä. Tämän vuoksi liipaisujen epäsynkronisuus ei muodostu ongelmaksi.
Vaikka muunnoksiin käytetään samaa AD-muunninta, muunnokset eivät mene
keskenään sekaisin, koska muunnokset ohjataan kukin omaan muunnosrekisteriin.
5.1. Keskeytysrutiinit
Lähtöjännitteen regulointi toteutetaan kahdella keskeytysrutiinilla, joista toinen
hakee digitaaliseksi muunnetun takaisinkytkentäjännitteen AD-muuntimen
muunnosrekisteristä ja suorittaa digitaalisen kompensaattorin laskennan. Toinen
keskeytysrutiini päivittää hakkuriregulaattorin ohjaustaajuuden. Keskeytysrutiinien
toteutuksessa käytetään Texas Instrumentsin tekemästä kirjastosta löytyviä assemblymakroja. Makrot sisältävät kaikki tarvittavat toiminnot, joten ohjelmoijan vastuulle
jää keskeytysrutiinin liipaisu ja makrojen kutsuminen. Kutsumisen yhteydessä
makrolle annetaan tarvittavat parametrit, joita makro käyttää laskentaan ja
rekistereiden päivityksiin.
Mikrokontrollerin sananleveys on 32 bittiä. Eri kertoimissa ja muuttujissa
desimaalipiste on kuviteltu eri paikkaan. Makrojen laskutoimituksissa
desimaalipisteen sijainti huomioidaan skaalaamalla lukuja bittisiirroilla. Myös
laitteisto-osioiden sananleveyteen liittyvät skaalaukset on huomioitu makroissa.
AD-muunnetun takaisinkytkentäjännitteen hakemisen ja kompensaattorin
laskennan suorittava keskeytysrutiini koostuu kahdesta makrosta. Toinen makro
hakee muunnoksen muunnosrekisteristä ja normalisoi muunnoksen. Toinen makro
toteuttaa toisen asteen digitaalisen kompensaattorin algoritmin.
Hakkuriregulaattorin transistoreiden ohjaamiseen tarvitaan neljä PWM-lähtöä.
Ensiöpuolen puolisiltaa ohjataan vastavuoroisella PWM-ohjauksella, joka voidaan
toteuttaa
yhdellä
PWM-moduulilla.
Koska
tasasuuntaustransistoreiden
sulkemishetkeä säädetään aktiivisesti, ohjausta ei voida ensiöpuolen transistoreiden
ohjauksen tavoin toteuttaa yhdellä PWM-moduulilla, vaan kumpikin
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tasasuuntaustransistori tarvitsee oman PWM-moduulin. Transistoreiden ohjaukseen
tarvitaan siis kolme PWM-moduulia, joista jokaista ohjataan omalla makrolla.
Makrojen tulojen ja lähtöjen yhdistämiseen käytetään osoitinmuuttujilla
määrättäviä muistipaikkoja. Makrojen toimintaa voidaan kuvata lohkotason
esityksellä kuvan 27 esittämällä tavalla.

AD-muunnos
referenssi

Digitaalinen
kompensaattori

ISR1
Tehoaste
Puolisiltatransistoreiden
ohjaus

Tasasuuntaustransistorin
ohjaus

Tasasuuntaustransistorin
ohjaus

ISR2
Kuva 27. Makrojen toiminnan kuvaus.
Molempien keskeytysrutiinien liipaisuun käytetään tietyn PWM-lähdön nousevaa
reunaa. ISR1:n liipaisussa hyödynnetään vapaaksi jäänyttä PWM-moduulia.
Vapaaksi jääneen moduulin toisen PWM-lähdön taajuudeksi asetetaan 100kHz. ISR1
liipaistaan tämän PWM-lähdön nousevalla reunalla. AD-muunnos ja digitaalisen
säätimen laskenta suoritetaan siis 10µs:n välein. Digitaalinen kompensaattori
suunnitellaan siten 100kHz:n näytetaajuudella. Näytetaajuutta ei muuteta toiminnan
aikana, koska se saattaisi johtaa kompensaattorin epästabiiliin toimintaan.
ISR2 liipaistaan puolisiltatransistoreita ohjaavan PWM-lähdön nousevalla
reunalla. ISR2:n suoritusväli siis muuttuu ohjaustaajuuden mukana.
5.1.1. AD-muunnos ja kompensaattorin laskenta
Takaisinkytkentäjännitteen
AD-muunnoksen
liipaisuun
käytetään
puolisiltatransistoreita ohjaavaa PWM-lähtöä. Muunnoksen liipaisu ajoitetaan PWMjakson puoliväliin. Keskeytysrutiinissa ISR1 kutsutaan ensimmäiseksi makroa, joka
hakee muunnoksen muunnosrekisteristä ja normalisoi sen välille 0…1.
Normalisoinnin tulos tallennetaan osoitinmuuttujan määräämään muistipaikkaan.
Kun makro on suoritettu, keskeytysrutiinin eteneminen jatkuu. Seuraavaksi kutsutaan
makroa, joka toteuttaa toisen asteen digitaalisen kompensaattorin. Makro hakee
normalisoidun AD-muunnoksen muistista ja laskee kompensaattorin algoritmin.
Laskennan jälkeen kompensaattorin lähtö tallennetaan muistiin. Keskeytysrutiinin
vuokaavio esitetään kuvassa 28, jossa eri makrojen suorittamat operaatiot on
merkitty erivärisillä katkoviivoilla.
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AD-muunnoksen haku ja normalisointi
keskeytysrutiinin
liipaisu

haku
muunnosrekisteristä

poistuminen
keskeytysrutiinista

normalisointi

tallennus muistiin

algoritmin
laskenta

tallennus muistiin

haku muistista

kompensaattori

Kuva 28. Keskeytysrutiini ISR1:n vuokaavio.
5.1.2. Ohjaustaajuuden päivitys
Keskeytysrutiinissa
ISR2
PWM-moduuleja
ohjaavat
makrot
noutavat
kompensaattorin laskeman tuloksen muistista. Kukin makro tallentaa tuloksen
rekisteriin, joka määrää kyseisen PWM-moduulin jaksonajan. Näin syntyy suljettu
takaisinkytkentäsilmukka. Keskeytysrutiinin vuokaavio esitetään kuvassa 29, jossa
eri makrojen suorittamat operaatiot on merkitty erivärisillä katkoviivoilla.
puolisiltatransistoreiden jaksonajan päivitys
keskeytysrutiinin
liipaisu

haku muistista

tallennus
rekisteriin

poistuminen
keskeytysrutiinista

tasasuuntaustransistorin jaksonajan päivitys
haku muistista

tallennus
rekisteriin

tallennus
rekisteriin

haku muistista

tasasuuntaustransistorin jaksonajan päivitys

Kuva 29. Keskeytysrutiini ISR2:n vuokaavio.
5.2. Tilakoneet
Kaikki oheistoiminnot toteutetaan tilakoneilla. Toteutus koostuu päätilakoneesta ja
prioriteetiltaan matalamman tason alitilakoneista. Tilakoneilla voi toteuttaa minkä
tahansa toimenpiteen vasteena AD-muunnettuun jännitteeseen ja tarvittaessa
toimintoja on helppo lisätä. Toimintoja voidaan lisätä jo olemassa olevaan tilaan tai
sitten voidaan luoda kokonaan uusi tila ja ehto, jolla uuden tilan toiminnot
suoritetaan. Sen lisäksi, että tilakone on tehokas ja toimiva ratkaisu, se on myös
helppo toteuttaa ohjelmallisesti.
Oheistoimintoja suoritetaan hetkinä, joina kumpikaan keskeytysrutiineista ei ole
aktiivinen. Keskeytysrutiinin liipaisuhetkellä tilakone pysähtyy. Kun keskeytysrutiini
on suoritettu, tilakone jatkaa toimintaansa siitä kohdasta, johon se ennen keskeytystä
jäi.
Päätilakone pyörii ikuisessa silmukassa, jossa alitilakoneita hallitaan ehtolauseilla
ja mikrokontrollerin sisäisillä ajastimilla. Tilakoneen seuraava tila osoitetaan
tilamuuttujan avulla. Tilamuuttuja voidaan asettaa ehtolauseella tai aina seuraavaan
tilaan. Asettamalla tilamuuttuja automaattisesti aina seuraavaan tilaan, saadaan
tilakone, joka kiertää tiloja tietyssä järjestyksessä.
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Kuvassa 30 on päätilakoneen tilakaavio. Ohjelmiston alustusvaiheessa tilamuuttuja
asetetaan tilaan ”soft-start”, jossa lähtöjännite nostetaan hitaasti haluttuun arvoon.
”Soft-start” –tilan toimintaa tarkennetaan kappaleessa 5.2.1.. Hakkuriregulaattorin
käynnistymisen jälkeen tilakone alkaa kiertää tiloja A0, B0 ja C0.
A0
soft-start

B0
C0

ohjelmiston
alustus

Kuva 30. Päätilakoneen periaatteellinen tilakaavio.
Aina saavuttaessa tilaan A0, B0 tai C0 tehdään päätös, annetaanko alitilakoneelle
lupa toimenpiteen suorittamiseen. Alitilakoneita on yhtä monta, kuin päätilakoneessa
on tiloja. Periaatteena on, että kaikkien oheistoimintojen suoritus tapahtuu
alitilakoneissa ja päätilakonetta käytetään ainoastaan oheistoimintojen suoritusten
sallimiseen. Periaatteen noudattaminen ei ole pakollista, mutta edesauttaa selkeän
kokonaisuuden syntymistä. Täydellinen tilakaavio alitilakoneineen esitetään kuvassa
31.
alitilakone
A2

A1

purskeinen ohjaus

normaali ohjaus

A0

fault
soft-start

ohjelmiston
alustus

B0

alitilakone
B1
mittaus ja keskiarvoistus

C0
C1
muuttujien päivitys

alitilakone

Kuva 31. Täydellinen tilakaavio.
A0-tilassa valitaan toimintamoodi, eli ohjataanko hakkuriregulaattoria normaalisti
jatkuvalla ohjauksella vai purskeisella ohjauksella. Toimintamoodi päätetään
tasasuuntaustransistoreiden läpi kulkevan virran perusteella ja tarkistetaan
ehtolauseella aina, kun päätilakone saapuu tilaan A0. Jos hakkuriregulaattoria
ohjataan jatkuvalla ohjauksella saavuttaessa tilaan A0 ja mitattu virta on asetetun
rajan alapuolella, vaihdetaan purskeiseen ohjaukseen. Tällöin alitilakone suorittaa
tilan A2 sisältämät toimenpiteet. Mikäli mitattu virta on asetetun rajan yläpuolella,
pysytään jatkuvassa ohjauksessa suorittamalla tilan A1 sisältämät toimenpiteet.
Toimintamoodin valintaa ja purskeisen ohjauksen toimintaa tarkennetaan
kappaleessa 5.2.2.. Päätilakoneen toiminta A0-tilassa voidaan kuvata vuokaavion
avulla kuvan 32 mukaisesti.
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saapuminen tilaan A0

virta > asetettu raja?

ei

kyllä
asetetaan alitilakoneen
tilamuuttujaksi A1

asetetaan alitilakoneen
tilamuuttujaksi A2

kutsutaan alitilakonetta
asetetulla tilamuuttujalla

asetetaan päätilakoneen
tilamuuttujaksi B0

poistuminen tilasta A0

Kuva 32. Päätilakoneen toiminta tilassa A0.
Saavuttaessa tilaan B0 tai C0 luvan antaminen alitilakoneelle perustuu
mikrokontrollerin sisäisiin ajastimiin. Kunkin ajastimen rekisterissä on merkkibitti,
joka ilmoittaa, jos ajastin saavuttaa asetetun arvonsa ja aloittaa alusta. Tiloissa B0 ja
C0 alitilakoneelle annetaan lupa toimenpiteen suorittamiseen, jos ajastimen
merkkibitti on aktiivinen. Näin voidaan toteuttaa tilakone, joka suorittaa tietyn
toimenpiteen aina tietyn aikajakson välein.
Jos ajastimen merkkibitti on aktiivinen päätilakoneen saapuessa tilaan B0,
päätilakone sallii alitilakoneen suorittaa tilan B1 toimenpiteet. Tilassa B1
tasasuuntaustransistoreiden virtatiedot AD-muunnetaan ja tallennetaan muuttujaan.
Virheellisten muunnosten varalta tulos keskiarvoistetaan edellisten mittausten
kanssa. Mittaukset ja keskiarvoistus selitetään tarkemmin kappaleessa 5.2.3..
Tasasuuntaustransistoreiden keskiarvoistettua virtatietoa verrataan asetettuun
ylivirtarajaan. Ylivirtatilanteissa päätilakone ohjataan tilaan ”fault”. Kuormituksen
ollessa ylivirtarajan alapuolella, päätilakone jatkaa normaalisti toimintaansa
siirtymällä tilaan C0. Päätilakoneen toiminta B0 -tilassa voidaan kuvata vuokaavion
avulla kuvan 33 mukaisesti.
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saapuminen tilaan B0

ei

ajastimen
merkkibitti = 1?

kyllä

kutsutaan alitilakonetta

ei

virta > asetettu raja?

kyllä
asetetaan päätilakoneen
tilamuuttujaksi ”fault”

asetetaan päätilakoneen
tilamuuttujaksi C0

poistuminen tilasta A0

Kuva 33. Päätilakoneen toiminta tilassa B0.
Ylivirtatilanteessa päätilakone ohjataan tilaan ”fault”. Tilaan saavuttaessa kaikki
PWM-lähdöt pakotetaan alas, minkä jälkeen hakkuriregulaattori käynnistetään
uudelleen määräämällä päätilakone tilaan ”soft-start”. Päätilakoneen toiminta tilassa
”fault” voidaan kuvat vuokaavion avulla kuvan 34 mukaisesti.
saapuminen tilaan
”soft-start”

pakotetaan PWM-lähdöt
alas

asetetaan päätilakoneen
tilamuuttujaksi ”soft-start”

poistuminen tilasta
”soft-start”

Kuva 34. Päätilakoneen toiminta tilassa ”fault”.
Jos ajastimen merkkibitti on aktiivinen päätilakoneen saapuessa tilaan C0,
päätilakone sallii alitilakoneen suorittaa tilan C1 toimenpiteet. Tilassa C1
puolisiltatransistoreita ohjaavan PWM-moduulin DT ja digitaalisen säätimen
kertoimet päivitetään. Muuttujien päivitys ja niiden siirtäminen rekistereihin
selitetään tarkemmin kappaleessa 5.2.4.. Päätilakoneen toiminta C0-tilassa voidaan
kuvata vuokaavion avulla kuvan 35 mukaisesti.
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saapuminen tilaan C0

ajastimen
merkkibitti = 1?

ei

kyllä

kutsutaan alitilakonetta

asetetaan päätilakoneen
tilamuuttujaksi A0

poistuminen tilasta C0

Kuva 35. Päätilakoneen toiminta tilassa C0.
5.2.1. Hakkuriregulaattorin käynnistyminen
Käynnistystilanteessa takaisinkytkentä yrittää säätää lähtöjännitteen asetettuun
arvoon mahdollisimman nopeasti. Jos lähtöjännitteen nousunopeutta ei rajoiteta,
lähtösolmun kondensaattorit käyttäytyvät hetken aikaa lähes oikosulun tavoin. Suuri
syöksyvirta saattaa laukaista ylivirtasuojan tai vahingoittaa hakkuriregulaattorin
komponentteja. Tämän vuoksi lähtöjännite nostetaan asetettuun arvoon hallitusti
viivästäen.
Pulssitaajuudella ohjattavissa resonanssitopologioissa lähtöjännitteen viivästetty
nostaminen tehdään ohjaustaajuutta asteittain pienentämällä. Käynnistyksen
alkuvaiheessa ohjaustaajuus nostetaan korkeaksi, noin kolminkertaiseksi verrattuna
normaaliin ohjaustaajuuteen. Ohjaustaajuutta pienennetään portaittain, kunnes
lähtöjännite on halutussa arvossaan.
Hakkuriregulaattori käynnistetään päätilakoneen saapuessa tilaan ”soft-start”. Jotta
takaisinkytkentä ei kasvattaisi lähtöjännitettä liian nopeasti, silmukka katkaistaan
käynnistymisen ajaksi. Toisiopuolen ajuripiiri kykenee toimimaan vasta
lähtöjännitteen noustua riittävän ylös, joten tasasuuntaustransistoreiden ohjaus
aktivoidaan lähtöjännitteen noustua asetettuun arvoon.
Helpoin tapa lähtöjännitteen nousun viivästämiseen on kasvattaa kompensaattorin
referenssiä asteittain. Optoerottimen hohtodiodi alkaa kuitenkin johtaa vasta, kun
lähtöjännite on noussut noin 10V:in, joten takaisinkytkentä ei pysty säätämään
lähtöjännitettä 10V:n alapuolella. Tilanne on kompromissi lähtöjännitteen
säätöalueen ja optoerottimen tehonkulutuksen välillä. Mikäli takaisinkytkennän
halutaan toimivan välittömästi lähtöjännitteen noustessa nollan yläpuolelle,
optoerottimen läpi kulkeva virta 24V:n lähtöjännitteellä on huomattavasti mitoitettua
3mA:a suurempi.
Ohjaustaajuus asetetaan ohjelmiston alustamisen yhteydessä 353kHz:in.
Takaisinkytkentäsilmukan katkaisun jälkeen puolisiltatransistoreita ohjaava PWMmoduuli aktivoidaan. Ohjaustaajuuden pienentäminen tehdään while-silmukassa
siten, että jaksonaikaa kasvatetaan 40 kertaa, 83ns:a kerrallaan. Kun ohjelma tulee
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ulos silmukasta, ohjaustaajuus on 162kHz:ä. Takaisinkytkentäsilmukka suljetaan ja
tasasuuntaustransistoreiden ohjaus aktivoidaan. Jotta lähtöjännitteen noususta
aiheutuvat syöksyvirrat eivät aiheuttaisi ylivirtasuojauksen laukeamista, tilakone
odottaa 1ms:n ennen siirtymistä tilaan A0.
Kompensaattori pidetään toiminnassa, vaikka takaisinkytkentäsilmukka
katkaistaan lähtöjännitteen nostamisen ajaksi. Tämän vuoksi kompensaattori
saturoituu lähtöjännitteen nostamisen yhteydessä. Kun takaisinkytkentäsilmukka
suljetaan, kompensaattorin lähtö on saturoituneena suurimpaan sallittuun
ohjaustaajuuteen. Koska kompensaattorin tilaa ei aseteta manuaalisesti,
lähtöjännitteessä voi esiintyä häiriöitä takaisinkytkentäsilmukan sulkemisen
yhteydessä. Päätilakoneen toiminta soft-start –tilassa voidaan esittää vuokaaviona
kuvan 36 mukaisesti.
saapuminen tilaan
”soft-start”

odotetaan 1ms

katkaistaan
takaisinkytkentäsilmukka

asetetaan päätilakoneen
tilamuuttujaksi A0

asetetaan lähtöjännite

aktivoidaan tasasuuntaustransistorit

aktivoidaan puolisiltatransistorit

suljetaan takaisinkytkentäsilmukka

poistuminen tilasta
”soft-start”

ei
asetetaan i=0

i<39?

kyllä

kasvatetaan jaksonaikaa

i=i+1

Kuva 36. Päätilakoneen toiminta tilassa ”soft start”.
5.2.2. Toimintamoodin valinta ja purskeinen ohjaus
Kun hakkuriregulaattorin kuormitus on hyvin pieni, kytkentähäviöt pudottavat
hyötysuhteen alhaiseksi. Kytkentähäviöitä voidaan pienentää laskemalla
keskimääräistä ohjaustaajuutta.
Kuormituksen ollessa pieni lähtösolmun varautuneet kondensaattorit kykenevät
pitämään lähtöjännitteen arvossaan rajoitetun ajan. Purskeisessa ohjauksessa
lähtöjännite nostetaan halutulle tasolle, minkä jälkeen transistoreiden ohjaus
lopetetaan. Kun lähtöjännite tippuu asetettuun alarajaan, transistoreiden ohjaus
aktivoidaan. Ohjausta jatketaan, kunnes lähtöjännitteen haluttu taso saavutetaan,
minkä jälkeen ohjaus jälleen lopetetaan. Kuva 37 esittää lähtöjännitteen
käyttäytymistä purskeisella ohjauksella.
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t

T1 T2

t
Kuva 37. Lähtöjännitteen käyttäytyminen purskeisella ohjauksella.

Jos kuormitus on asetetun rajan alapuolella, päätilakone määrää alitilakoneen
tilaan A2. Lähtöjännitteen arvo tallennetaan muuttujaan, jonka jälkeen sitä verrataan
ehtolauseella purskeiselle ohjaukselle asetettuun lähtöjännitteen alarajaan. Jos
lähtöjännitteen arvo on rajan yläpuolella, transistoreita ei ohjata. Jos lähtöjännitteen
arvo on rajan alapuolella, transistoreiden ohjaus aktivoidaan. Sekä purskejonon
pituus että purskejonojen välinen intervalli riippuvat kuormituksesta, jolloin
transistoreiden ohjaus pysyy mahdollisimman vähäisenä. Alitilakoneen toiminta
tilassa A2 voidaan esittää vuokaaviona kuvan 38 mukaisesti.

saapuminen tilaan A2

muuttujan arvo <
lähtöjännitteen
alaraja?

lähtöjännitteen tallennus
muuttujaan

ei

sammutetaan PWM-lähdöt

kyllä

lähtöjännite <
asetusarvo?

aktivoidaan PWM-lähdöt

poistuminen tilasta A2

ei

sammutetaan PWM-lähdöt

kyllä

Kuva 38. Alitilakoneen toiminta tilassa A2.
Kuormituksen ollessa asetetun rajan yläpuolella transistoreiden ohjaus pidetään
jatkuvana. Alitilakoneen toiminta tilassa A1 sisältää ainoastaan transistoreiden
ohjauksen aktivoimisen ja voidaan esittää vuokaaviona kuvan 39 mukaisesti.
saapuminen tilaan A1

aktivoidaan PWM-lähdöt

poistuminen tilasta A1

Kuva 39. Alitilakoneen toiminta tilassa A1.
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5.2.3. Virtojen mittaus ja mittausten keskiarvoistus
Virtamittausten AD-muunnosten liipaisuun käytetään tasasuuntaustransistoreita
ohjaavia PWM-lähtöjä. Muunnosten liipaisut ajoitetaan PWM-jaksojen puoliväliin.
Ajastin asetetaan 5ms:in, jolloin alitilakone saapuu tilaan B1 5ms:n välein. B1-tilassa
virtatiedot haetaan AD-muuntimen muunnosrekistereistä ja tallennetaan
taulukkomuuttujiin, jotka toimivat rengaspuskurin tavoin. Rengaspuskurin
kahdeksasta arvosta lasketaan keskiarvo. Näin saadaan liukuva keskiarvo kahdeksan
mittauksen yli. Jos keskiarvo on asetetun rajan yläpuolella, ylivirtasuojaus
aktivoituu. Tilan B1 toiminnot voidaan esittää vuokaavion avulla kuvan 40
mukaisesti.
saapuminen tilaan B1

taulukkomuuttujan indeksi
+1

tallennetaan ADmuunnettu tieto indeksin
osoittamaan alkioon

lasketaan taulukon
alkoiden summa

lasketaan summan
keskiarvo

poistuminen tilasta B1

Kuva 40. Alitilakoneen toiminta tilassa B1.
5.2.4. Muuttujien päivitykset
Ajastin asetetaan 10ms:in, jolloin alitilakone saapuu tilaan C1 10ms:n välein. Koska
ohjaustaajuus on suoraan verrannollinen kuormitukseen, puolisiltatransistoreiden DT
voidaan asettaa ohjaustaajuuden perusteella. Olisi suotavaa, että DT:n asetukseen
olisi käytettävissä tieto, joka kertoo kuormavirran DC-arvon. Näin DT:n päivitys
saataisiin nopeammaksi, koska ohjaustaajuus seuraa kuormavirran muutoksia
viiveellä. Prototyypin laitteisto ei tue kuormavirran mittausta, joten DT:n päivitys on
tehtävä perustuen pelkkään ohjaustaajuuteen. Tehoasteen piensignaalikäyttäytyminen
muuttuu kuormavirran ja ohjaustaajuuden mukana. Myös kompensaattorin kertoimet
asetetaan ohjaustaajuuden perusteella.
Puolisiltatransistoreiden DT ja kompensaattorin kertoimet optimoidaan kolmeen
eri kuormitustilanteeseen. Ohjaustaajuus 1A:n, 2A:n ja 3A:n kuormituksella
selvitetään kokeellisesti. Ohjelmisto päivittää DT:a ja kompensaattorin kertoimia
kontrolloivat muuttujat, jos ohjaustaajuus siirtyy määritellyltä alueelta toiselle.
Muuttujien valinnassa käytettävät peräkkäiset ehtolauseet mahdollistavat tilanteen,
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jossa ohjaustaajuus muuttuu ehtolauseiden suorituksen välillä, eikä mikään ehtolause
toteudu. Tilannetta varten luodaan varamuuttujat. Jos mikään ehtolause ei toteudu,
DT ja kompensaattorin kertoimet päivitetään varamuuttujien määräämillä arvoilla.
Kompensaattorin kertoimien päivitys saattaa aiheuttaa hetkellisiä häiriöitä
lähtöjännitteessä. Häiriöiden minimoimiseksi kompensaattorin tila tulisi asettaa
manuaalisesti kertoimien päivityksen yhteydessä. Tilan manuaalista asetusta ei
kuitenkaan toteuteta diplomityön puitteissa.
Tasasuuntaustransistori tulee ohjata johtavaksi riittävän aikaisin, jotta virta ei ala
kulkea sisäisen diodin läpi. Virran kulkeminen sisäisen diodin läpi estetään
samanaikaistamalla tasasuuntaustransistoreiden avaaminen puolisiltatransistoreiden
avaamisen kanssa. Koska ensiöpuolen transistorin avaamishetki muuttuu DT:a
päivitettäessä, myös tasasuuntaustransistoreiden avaamishetki on päivitettävä
samassa yhteydessä. Tilan C1 toiminnot voidaan esittää vuokaavion avulla kuvan 41
mukaisesti.
saapuminen tilaan C1

ohjaustaajuus
>
158kHz

kyllä

muuttujien päivitys

ei

158kHz ≥
ohjaustaajuus
≥ 143kHz

ohjaustaajuus
<
143kHz

ei

kyllä

ei

kyllä

muuttujien päivitys

muuttujien päivitys

muuttujien päivitys

muuttujien tallennus
PWM-rekistereihin

muuttujien tallennus
digitaalisen säätimen
rekisteriin

poistuminen tilasta C1

Kuva 41. Alitilakoneen toiminta tilassa C1.
5.3. Tasasuuntaustransistoreiden oikeahetkinen sulkeminen
Tasasuuntaustransistoreiden
oikeahetkisessä
sulkemisessa
hyödynnetään
mikrokontrollerin sisäisiä komparaattoreita. Komparaattorit käyttävät tulona samoja
AD-muuntimen pinnejä, jotka mittaavat tasasuuntaustransistoreiden läpi kulkevia
virtoja. Komparaattorin referenssi, johon tuloa verrataan, asetetaan ohjelmistoteitse.
Mikrokontrolleri muuntaa asetetun referenssin jännitteeksi DA-muuntimella.
Ohjelmiston alustuksessa tasasuuntaustransistoreita ohjaavat PWM-moduulit
määrätään tarkkailemaan komparaattoreiden lähtöjä. Kun komparaattorin tulo alittaa
asetetun referenssin, komparaattorin lähtö muuttaa tilaansa. PWM-moduuli reagoi
komparaattorin
lähdön
muutokseen
pakottamalla
PWM-lähdön
alas.

53
Tasasuuntaustransistori siis suljetaan samalla hetkellä, kun komparaattorin tulo
alittaa asetetun referenssin. Tarvittaessa sulkemishetkeä voidaan säätää
komparaattorin referenssiä muuttamalla. Komparaattoreiden lähtöjen ja laitteistoosioiden välissä on multiplekseri, joka muodostaa yhteyden komparaattorin lähdön ja
halutun laitteisto-osion välille. Koska yhteys komparaattoreiden ja muiden laitteistoosioiden välillä on fyysinen, komparaattoreita ei tarvitse ohjata ohjelmistoteitse
ohjelman suorituksen aikana. Komparaattoreiden käyttöönotto edellyttää ainoastaan
niiden aktivoinnin ja konfuguroinnin ohjelmiston alustuksen yhteydessä.
Tasasuuntaustransistoreita ohjaavat PWM-moduulit ohjelmoidaan siten, että ne
eivät reagoi tilanteeseen, jossa komparaattorin tulo siirtyy referenssin alapuolelta
yläpuolelle. Tilanne olisi toinen, mikäli komparaattoreita käytettäisiin myös
tasasuuntaustransistoreiden avaamishetken määrittämiseen. Transistorit avattaisiin
samalla hetkellä, kun komparaattorin tulo ylittää asetetun referenssin. Tämä
kuitenkin johtaa tilanteeseen, jossa transistorin sisäisen diodin läpi kulkee virtaa
ennen transistorin avaamista, eikä ZCS-ehto näin ollen toteudu.
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6. TAKAISINKYTKENNÄN SUUNNITTELU
Digitaalisesti ohjattu hakkuriregulaattori on jatkuva-aikaisen ja diskreettiaikaisen
systeemin yhdistelmä. Jatkuva-aikaisen ja diskreettiaikaisen systeemin
päällekkäisyyden vuoksi perusteellinen takaisinkytkennän suunnittelu ja
stabiiliusanalyysi vaativat matemaattisia apukeinoja. Suuntaa antavia ohjeita stabiilin
takaisinkytkennän aikaansaamiseksi ei ole saatavilla. Tämän vuoksi kaikki
takaisinkytkentään kuuluvat osiot analysoidaan ensin yksittäisinä kokonaisuuksina.
Kompensaattori suunnitellaan ensin jatkuva-aikaisena s-tasossa, jonka jälkeen se
diskretoidaan. Takaisinkytkennän kaistanleveysvaatimukseksi asetetaan 2kHz.
6.1. Tehoasteen piensignaalimalli
Hakkuriregulaattorin lähtötehon ollessa 75W:a tasapainotilan ratkaisuksi yhtälöistä
(9) – (13) saadaan

 I s   0,3721 
 I c   0,2336 
 V   26,5544
.
Y s 
 42,2956 
Vc
 I    0,0303 
 ms   0,1551 

I mc  
Tasapainotilan ratkaisusta yhtälöiden (14)
ohjaustaajuudesta lähtöjännitteeseen saadaan

G(s) 

–

(32)

avulla

siirtofunktioksi

 2,583 *10 9 s 5  6,21*1015 s 4  5,228 *10 21 s 3  1,164 *10 29 s 2 ...
s 7  1,573 *10 5 s 6  3,059 *1012 s 5  3,246 *1017 s 4  1,739 *10 24 s 3 ...

...  3,788 *1034 s  1,329 *10 38
...  1,288 *10 29 s 2  9,627 *1033 s  3,285 *10 37
Seitsemännen asteen siirtofunktion nollat ja navat ovat suurimmaksi osaksi korkeilla
taajuuksilla. Kompensaattorin suunnittelussa ei tarvitse välittää nollista ja navoista,
joiden taajuus on huomattavasti suunniteltua kaistanleveyttä suurempi. Näin ollen
siirtofunktiosta huomioidaan vain matalalla taajuudella olevat reaalinen napa ja
reaalinen nolla, sekä kompleksinen napapari. Jättämällä korkealla taajuudella olevat
nollat ja navat siirtofunktiosta pois, siirtofunktio ohjaustaajuudesta lähtöjännitteeseen
typistyy muotoon

G ( s)  4,0451*

1

s
3550


s 
s2
s


 1
1 

9
3
 3557  5,3582 *10 76,1*10


,
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joka voidaan esittää yleisessä muodossa

1
G ( s)  K DC *


s
1 
  FILTER

s

 ESR


 s
s
 2

 1
  COMPL Q * COMPL 
2

.

Tehoasteen vahvistus- ja vaihekuvaaja esitetään kuvassa 42.

Kuva 42. Tehoasteen vahvistus- ja vaihekuvaaja.
6.2. Takaisinkytkentä
Optoerotin vaikuttaa takaisinkytkentäsilmukan vahvistukseen. Lisäksi optoerottimen
viive luo takaisinkytkentäsilmukkaan ylimääräisen navan. Viive voidaan mallintaa
optoerottimen sisäiseksi kapasitanssiksi. Navan taajuus voidaan ratkaista
kapasitanssin ja emitterivastuksen muodostamasta aikavakiosta.
Hohtodiodin piensignaalkonduktanssi gd määräytyy yhtälön (41) mukaisesti
gd 

I D
.
VD

(41)

Piensignaalikonduktanssi tietyssä toimintapisteessä voidaan määrittää graafisesti
hohtodiodin virta-jännitekuvaajasta kuvaajan tangentin avulla. Stabiiliusanalyysissa
tarvittava piensignaaliresistanssi on piensignaalikonduktanssin käänteisluku [34 s.
176]. Graafisesti määrittämällä SFH6156-4:n hohtodiodin piensignaaliresistanssiksi
saadaan

rd 

1
 10,8 .
gd

Kun viivettä mallintava kapasitanssi ja piensignaaliresistanssi huomioidaan, voidaan
muodostaa kuvan 43 mukainen kytkentä.
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Vdd
rd

Rled

Rs

Vd

Copto

Vout’

Id
Vfb
Rc

Kuva 43. Takaisinkytkentä ekvivalenttipiirin lähdejännittestä fototransistorin
emitterijännitteeseen.
Siirtofunktioksi
ekvivalenttipiirin
emitterijännitteeseen saadaan

lähdejännitteestä

valotransistorin


V fb  Rc * CTR
Rc * VD * CTR
1


*
2
Vout'  Rs  Rled  rd I D Rs  Rled  rd   VD Rs  Rled  rd  1  sRcCopto .
Jotta
vaimennus
hakkuriregulaattorin
lähtöjännitteestä
ekvivalenttipiirin
lähdejännitteeseen ei jää huomiotta, siirtofunktioon lisätään kerroin 4/24. Lauseke
muuttuu muotoon

V fb
Vout




Rc * VD * CTR
4  Rc * CTR
1
*

*
2
24  Rs  Rled  rd I D Rs  Rled  rd   VD Rs  Rled  rd  1  sRc Copto ,

jolloin lauseke kuvaa täydellisesti koko takaisinkytkennän hakkuriregulaattorin
lähtöjännitteestä valotransistorin emitterijännitteeseen.
Lähteen 35 mukaan Vishay SFH6156-4:n aikavakio τ on 15,98µs. Aikavakio
syntyy resistanssin ja kapastanssin tulosta yhtälön (42) mukaisesti.

  RC ,

(42)

jossa R on resistanssi ja C on kapasitanssi. Viivettä mallintavaksi kapasitanssiksi
saadaan

C


R



15,98s
 159,8nF
.
100

Takaisinkytkennän siirtofunktioksi saadaan


4 
100 * 2
100 * 1,25V * 2
*

...
2
Vout' 24  833  85  10,8 3mA833  85  10,8  1,25V 833  85  10,8
1
1
... *
 0,025 *
 G fb ( s)
1  s *100 *159,8nF
1  15,98 *10 6 s
V fb



.

Alipäästävän navan taajuudeksi saadaan
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f opto_ pole 

1
 9,96kHz .
2 *100 *159,8nF

Takaisinkytkennän vahvistus- ja vaihekuvaaja esitetään kuvassa 44.

Kuva 44. Takaisinkytkennän vahvistus- ja vaihekuvaaja.
6.3. Kompensaattori
Takaisinkytkentä kompensoidaan kahdella navalla ja kompleksisella nollaparilla.
Jotta kaistanleveyttä voidaan helposti kontrolloida vahvistuksella, yksi napa
sijoitetaan nollataajuudelle. Toinen napa asetetaan 50kHz:iin vaimentamaan häiriöitä
hakkuriregulaattorin kytkentätaajuudella. Tehoasteen siirtofunktion reaalinen napa ja
reaalinen nolla kompensoivat toisensa, koska ne ovat lähestulkoon samalla
taajuudella. Kompleksinen napapari sijoitetaan samalle taajuudelle tehoasteen
siirtofunktion kompleksisen nollaparin kanssa. Koska optoerottimen luoma napa on
suunniteltua kaistanleveyttä korkeammalla taajuudella, napaa ei tarvitse
kompensoida. Kompensaattorin siirtofunktioksi saadaan



s2
s




1
9
3
5
,
3582
*
10
76
,
1
*
10
.
GC _ KOK ( s)  K C * GC ( s)  K C * 
s
s(1 
)
0,314 *10 6
AD-muuntimen vahvistus määräytyy muuntimen resoluutiosta yhtälön (43)
mukaisesti
GADC 

2N
,
Vref

(43)

jossa N on bittien määrä ja Vref on muuntimen referenssijännite. AD-muuntimen
vahvistukseksi saadaan
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GADC 

212 LSB
.
3,3V V

Makrossa AD-muunnos normalisoidaan alueelle 0…1 skaalaamalla muunnosta
kertoimella 2-N. Sisällyttämällä skaalauksen vaikutus AD-muuntimen vahvistukseen
saadaan

GADC

212
1
.

* 212 
3,3V
3,3

Kompensaattorin vahvistus asetetaan kaistanleveysvaatimuksen perusteella.
Sijoittamalla taajuusmuuttujan paikalle haluttu kaistanleveys ja merkitsemällä
vahvistus lineaarisella asteikolla 1:si, saadaan lauseke
G( j 2 * 2kHz) * GC _ KOK ( j 2 * 2kHz) * GFB ( j 2 * 2kHz) * GADC  1 ,

josta voidaan laskea kompensaattorin vahvistus
KC 

1
1
1
1
.
*
*
*
G( j 2 * 2kHz) GC _ KOK ( j 2 * 2kHz) GFB ( j 2 * 2kHz) GADC

Kompensaattorin vahvistukseksi saadaan
K C  5,15 *105 .

Kompensaattorin siirtofunktio täydentyy muotoon



s2
s


 1
9
3
5,3582 * 10
76,1 * 10
.
GC _ KOK ( s)  K C * GC ( s)  5,15 * 105 * 
1
s(s 
)
0,314 * 10 6
Kompensaattorin vahvistuksen vaiheittainen johtaminen esitetään liitteessä 5.
Kompensaattorin vahvistus- ja vaihekuvaaja esitetään kuvassa 45.
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Kuva 45. Kompensaattorin vahvistus- ja vaihekuvaaja.
Kompensaattorin jatkuva-aikainen siirtofunktio diskretoidaan bilineaarisella zmuunnoksella. Bilineaarinen z-muunnos tehdään yhtälön (44) mukaisella
sijoituksella

s

2 z 1
,
T z 1

(44)

jossa T on näyteväli [14 s. 180].
Bilineaarinen z-muunnos on varsin tarkka, jos muunnettavat nollat ja navat ovat
matalilla
taajuuksilla.
Korkeilla
taajuuksilla
muunnoksessa
syntyy
taajuusvääristymää, jota voidaan kompensoida esivääristämällä nollien ja napojen
taajuudet ennen muunnosta [14 s. 181]. Kompensaattorin nolla- ja napataajuuksien
tarkkuusvaatimukset eivät kuitenkaan ole tarkat, joten esivääristystä ei tehdä.
Kompensaattorin diskreettiaikaiseksi siirtofunktioksi saadaan

GC ( z ) 

9.184 z 2  20,35 z 1  17,46
.
1  0,222 z  2  0,778 z 1

Diskreettiaikaisen siirtofunktion vaiheittainen johtaminen esitetään liitteessä 6.
6.4. Stabiiliusanalyysi
Takaisinkytkennän stabiilius tarkastetaan yhdistämällä tehoaste, takaisinkytkentä ja
kompensaattori avoimen piirin siirtofunktioksi. Diskreettiaikainen kompensaattori
yhdistetään jatkuva-aikaisten osioiden kanssa yhtälön (45) mukaisella sijoituksella

z  e jT ,

(45)

jossa j on imaginääriyksikkö ja ω on kulmataajuus. Takaisinkytkentäsilmukan
vahvistus- ja vaihekuvaajat piirretään taajuusmuuttujaa ω pyyhkäisemällä.
Vahvistus- ja vaihekuvaajat esitetään kuvassa 46.
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Kuva 46. Takaisinkytkentäsilmukan vahvistus- ja vaihekuvaaja.
Toimiessaan asianmukaisella taajuusalueella, resonanssitopologioihin perustuvien
hakkuriregulaattorien lähtöjännite pienenee ohjaustaajuutta kasvatettaessa, joten ne
toimivat kääntävän vahvistimen tavoin. Tämän vuoksi vaiheensiirto on
nollataajuudella 180°:tta. Nollataajuudelle sijoitettu napa muuttaa vaiheensiirron
90°:eseen. Napa myös pienentää vahvistusta 20dB:ä liikuttaessa dekadin verran
taajuusakselilla korkeammalle. Vahvistuskuvaaja leikkaa nollakohdan 2kHz:ssa,
joten kaistanleveysvaatimus toteutuu. Vaiheensiirto yksikkövahvistustaajuudella on
90°, joten takaisinkytkentäsilmukan vaihevaraksi jää 90°.
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7. TESTAUS JA TULOKSET
Kuvassa 47 esitetään mitattu hyötysuhde kuormavirran funktiona. Hyötysuhde on
parhaimmillaan 95,58%, jota voidaan pitää hyvänä tuloksena. Hyötysuhde alkaa
kuitenkin pudota nopeasti kuormituksen laskiessa alle 0,5A:in.
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Kuva 47. Hyötysuhde kuormavirran funktiona.
Kuva 48 esittää lähtöjännitteen käyttäytymistä purskeisella ohjauksella.
Lähtöjännitteen annetaan pudota 23V:iin, minkä jälkeen transistoreiden ohjaus
aktivoidaan. Purskeiden välinen intervalli vaihtelee kuormituksen mukaan. Kuvan 45
aaltomuoto ei sisällä lähtöjännitteen DC-komponenttia.

Kuva 48. Lähtöjännitteen käyttäytyminen purskeisella ohjauksella.
Kuvassa 49 esitetään purskeisella ohjauksella ja jatkuvalla ohjauksella
saavutettavat hyötysuhteet kuormavirran funktiona. Kuvasta nähdään, että
purskeinen ohjaus parantaa tehoasteen hyötysuhdetta kevyellä kuormituksella.
Kuormavirran kasvaessa purskeiden välinen intervalli lyhenee. Kuormavirran ollessa
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1,2A intervalli on jo niin lyhyt, että jatkuvalla ohjauksella päästään samaan
hyötysuhteeseen. 1,2A kuormavirta toimii siten rajana toimintamoodin vaihtamiselle.
purskeinen ohjaus

jatkuva ohjaus

100

Hyötysuhde (%)

90
80
70
60
50
40
30
20
0

1

2

3

4

kuormavirta (A)

Kuva 49. Hyötysuhteet kuormavirran funktiona.
Käynnistyksessä
lähtöjännite
nousee
asetettuun
arvoonsa
30ms:ssa.
Hakkuriregulaattoria kuormitettiin käynnistämisen aikana 1A:n vakiokuormalla.
Lähtöjännitteen nousu käynnistyksen aikana esitetään kuvassa 50. Kuvasta nähdään,
että kappaleessa 5.2.1. kuvattu lähtöjännitteen nousunopeuden rajoitus toimii
halutulla
tavalla,
eikä
takaisinkytkentäsilmukan
sulkeminen
aiheuta
lähtöjännitteeseen häiriöitä.

Kuva 50. Hakkuriregulaattorin käynnistyminen.
Hakkuriregulaattorin reagointi kuormatransienttiin testattiin muuttamalla
kuormitusta 400kHz:n taajuudella välillä 1A-2A:a. Virran muutosnopeudeksi
asetettiin 0,1A/µs. Lähtöjännitteen vaihtelu pysyy vähäisenä, mutta asettumisessa
ilmenee pientä soimista. Lähtöjännitteen asettuminen kuormatransientin jälkeen
esitetään kuvassa 51.
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Kuva 51. Lähtöjännitteen asettuminen kuormatransientin jälkeen.
Kuvassa 52 turkoosi aaltomuoto on operaatiovahvistimen lähtö ja violetti
aaltomuoto on tasasuuntaustransistorin ohjaus. Kuormavirta oli testin aikana 3A:a,
joten operaatiovahvistimen lähdön tulisi nousta noin 240mV:iin ja sen jälkeen
pienentyä lähelle nollaa ennen transistorin sulkemista. Transistorin sulkuhetkellä
lähdön jännite on 139mV ja transistorin sulkeuduttua jännite alkaa hitaasti laskea.
LM2904:n slew rate ei ole tarkoitukseen riittävä.

Kuva 52. Operaatiovahvistimen lähtöjännite ja tasasuuntaustransistorin ohjaus.
SFH6156-4 ei ole tarpeeksi nopea siirtämään mitattua virtatietoa
isolaatiorajapinnan
yli. Hitauden vuoksi aaltomuoto vääristyy, eikä
tasasuuntaustransistoreiden sulkuhetkeä voida määrittää mittaustiedon perusteella.
Tasasuuntaustransistorin sulkuhetken vaikutus hyötysuhteeseen todettiin säätämällä
sulkuhetkeä
manuaalisesti.
Verrattain
pienen
kuormavirran
vuoksi
tasasuuntaustransistoreiden sulkuhetken vaikutus hyötysuhteeseen ei ollut suuri,
mutta oli silti havaittavissa.
Valotransistorilähtöisen optoerottimen sijaan virran mittauksessa voidaan käyttää
optoerotinta, jonka lähtönä on kaksi valodiodia. Esimerkki tällaisesta optoerottimesta
on Avago Technologies HCNR201. Valodiodilähtöisellä optoerottimella voidaan
toteuttaa isoloitu vahvistin, jossa valodiodin virta on verrannollinen
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tulojännitteeseen.
Valodiodin
virta
muunnetaan
jännitteeksi
transimpedanssivahvistimella. Biasjännitteitä ei tarvita, koska hohtodiodin
kynnysjännite kompensoidaan vahvistimen takaisinkytkennällä.
Kuormavirran ollessa 3A:a toisiopuolen suurivirtaisen maan ja pienivirtaisen maan
välillä on 43mV:n jännite-ero. Operaatiovahvistimen referenssijännite tehdään
pienivirtaista maata vasten. Koska tasasuuntaustransistorin virta mitataan
suurivirtaista maata vasten, mittauksessa on 43mV:n virhe. Virhe näkyy
operaatiovahvistimen lähdössä vahvistettuna. Ongelma voidaan korjata tekemällä
referenssijännite suurivirtaista maata vasten.
Kuvassa 53 vihreä aaltomuoto on resonanssitankin tulosolmun jännite
kuormavirran ollessa 3A:a. Violetti aaltomuoto on T1:n ohjaus ja turkoosi aaltomuoto
on T2:n ohjaus. ZVS-ehto toteutuu molempien transistoreiden osalta. ZVS-toiminnan
vaikutus hyötysuhteeseen todettiin muuttamalla DT:a manuaalisesti. Muutos
hyötysuhteessa oli selkeästi havaittavissa.

Kuva 53. Puolisiltatransistoreiden ZVS.
Takaisinkytkentäsilmukan vahvistus ja vaiheensiirto mitattiin piirianalysaattorilla.
Mittauksen tulos esitetään kuvassa 54. Takaisinkytkentäsilmukan kaistanleveys on
2089Hz:ä. Kaistanleveys mitoitettiin 2000Hz:in, joten stabiiliusanalyysi ennusti
kaistanleveyden riittävän tarkasti. Vaiheensiirron mittaus vaikuttaa epätarkalta läpi
koko mitatun taajuusalueen. Tämän vuoksi mittaustulos ja etukäteen simuloitu
taajuusvaste
eivät
ole
täysin
vertailukelpoisia.
Todennäköisesti
takaisinkytkentäsilmukkaan injektoidun AC-signaalin amplitudi oli liian pieni. Liian
pienen amplitudin vuoksi mitattu AC-signaali hukkuu kohinaan, mikä vääristää
vaiheensiirron mittausta.
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Kuva 54. Piirianalysaattorilla mitattu vahvistus ja vaiheensiirto.
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8. POHDINTA
Hakkuriregulaattorin digitaalista ohjausta on tutkittu paljon tieteellisissä yhteisöissä,
mutta elektroniikkateollisuudessa käytännön kautta hankitut kokemukset aiheesta
ovat vielä vähäisiä. Konkreettisten tulosten saavuttamiseksi diplomityö pyrittiin
pitämään mahdollisimman käytännönläheisenä. Työn teoreettinen osio käsittää
tärkeimmät asiat, joita hakkuriregulaattorin digitaaliseen ohjaukseen liittyy ja sitä
voitaisiin helposti laajentaa muun muassa kompensaattoriin liittyvään DSP:n
käsittelyyn.
Hakkuriregulaattorin ohjauksen optimoinnille on tarvetta sovelluksissa, joissa
lähtötehon vaihtelu on suurta. Mikäli lähtötehon tiedetään pysyvän kapean
vaihtelualueen sisällä, älykkäästä ohjauksesta ei ole hyötyä ja sovelluskohtainen
ohjainpiiri on varteenotettavampi ratkaisu. Tarve ohjauksen optimointiin riippuu
myös tehomuuntimen topologiasta. Verrattuna pulssinleveydellä ohjattaviin
topologioihin resonoivien topologioiden ohjauksessa säätömahdollisuuksia on
enemmän, mikä peräänkuuluttaa tarvetta älykkäälle ohjaukselle.
Suunniteltu prototyyppi osoittautui testien perusteella vielä keskeneräiseksi, mutta
kohtuullisen hyvin toimivaksi tehomuuntimeksi. Prototyypin perustoiminnallisuus on
hyvä ja hyötysuhde saatiin varsin korkeaksi säätämällä hakkuriregulaattorin
ominaisuuksia manuaalisesti. Digitaalisuuden mukana tulevat suunnitteluhaasteet
saatiin kartoitettua hyvin, koska ne konkretisoituivat ohjelmistokehityksen
yhteydessä. Myös LLC-resonanssitopologian toimintaperiaatteet selvitettiin
perusteellisesti. Resonanssitopologioiden piensignaalimallinnuksesta ja digitaalisen
kompensaattorin
suunnittelusta
saatiin
koottua
paljon
tietoa
ja
takaisinkytkentäsilmukka stabiloitiin onnistuneesti. Stabiiliusanalyysiä ei kuitenkaan
voida pitää täysin tarkkana, koska digitaalisten lukujen normalisoinnin vaikutus
takaisinkytkentäsilmukan vahvistukseen jäi selvittämättä.
Valittu mikrokontrolleri osoittautui hyväksi valinnaksi tehomuunninsovelluksiin ja
ohjelmiston kehitysympäristö oli toimiva. Mikrokontrollerin laitteisto-osiot on
suunniteltu monipuolisiksi ja laitteisto-osioiden ohjausrekisterit on dokumentoitu
hyvin. Laitteisto-osioiden monikäyttöisyyden vuoksi niiden perusteellinen tuntemus
edellyttää kuitenkin suurta työmäärää ja ajallisia resursseja. Ohjelmistosuunnittelussa
hyödynnetyn makrokirjaston ansiosta mikrokontrolleriympäristön käyttöönotto
nopeutui huomattavasti. Makroilla oli suuri merkitys myös toimivan kokonaisuuden
aikaansaamisessa.
Ohjelmistosuunnittelun
helpottamiseksi
C2000-sarjan
mikrokontrollereiden ohjelmointiin on saatavilla myös graafisia vuokaavioeditoreja.
Puutteellisten ja toimimattomien mittausratkaisujen vuoksi prototyypin
digitaalisuutta ei voida hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Hyötysuhteen
automaattinen optimointi voidaan toteuttaa vasta, kun mikrokontrolleri pystyy
tarkkailemaan hakkuriregulaattorin tulo- ja lähtötehoa. Tasasuuntaustransistoreiden
virranmittaukseen suunniteltu elektroniikka osoittautui huonoksi lähestymistavaksi ja
virranmittauselektroniikan komponenttivalinnat tehtiin väärin perustein. Kappaleessa
7 esitettyjen virheiden korjaaminen ja puuttuvien ominaisuuksien lisääminen vaatii
piirikaaviotason muutoksia ja uuden piirilevykierroksen, joita ei diplomityön
puitteissa ehditty tekemään.
Prototyyppiin ei voida lisätä PFC-asteen ohjausta, koska kaikki PWM-moduulit
ovat käytössä. Testeissä kuitenkin selvisi, että huomattavasti resonanssitaajuutta
korkeampi toimintataajuus on ominaista tehoasteelle. Kappaleen 3.4. perusteella
tasasuuntaustransistoreiden avaus- ja sulkuhetki voitaisiin siten lukita seuraamaan
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ensiöpuolen transistoreiden ohjausta, jolloin tasasuuntaustransistoreiden ohjaukseen
tarvitaan vain yksi PWM-moduuli. Hyödyntämällä vapaaksi jäävää PWM-moduulia
PFC-asteen toteutuksessa prototyyppi voidaan muuttaa tehokertoimen korjauksen
sisältäväksi AC/DC-muuntimeksi. Lisäksi, mikäli tasasuuntaustransistoreiden
sulkuhetki seuraa ensiöpuolen transistoreiden ohjausta, virranmittausta ei tarvita ja
mikrokontrollerin sisäiset komparaattorit vapautuvat muuhun käyttöön.
Komparaattoreita voidaan hyödyntää esimerkiksi suojausmekanismien toteutuksessa,
jolloin suojausmekanismeihin saadaan tarvittavaa nopeutta. Kuvassa 33 esitetty
ylivirtasuojaus toimii keskiarvoistetun virtatiedon perusteella, joka päivitetään 5ms:n
välein, eli verrattain harvoin. Keskiarvoistettu virtatieto soveltuu käytettäväksi
ohjauksen optimointiin, mutta luotettavaksi suojausmekanismiksi se on liian hidas.
Toimintaa kuormatransienttitilanteessa voidaan yrittää parantaa muuttamalla
takaisinkytkentäsilmukan vahvistusta kompensaattorin erosuureen perusteella [36].
Jotta erosuuretta voidaan käyttää vahvistuksen säätämiseen, makron on tallennettava
erosuure muistiin. Tätä varten makroon voidaan lisätä uusi lähtö, johon erosuure
kiinnitetään. Erosuure tallennetaan muistiin osoitinmuuttujan avulla, jonka jälkeen
erosuure on vapaasti käytettävissä. Vahvistuksen muuttamisen yhteydessä on
muistettava huolehtia takaisinkytkennän stabiiliudesta. Jotta vahvistuksen
muuttaminen ei aiheuta häiriöitä lähtöjännitteessä, kompensaattorin tila tulee asettaa
manuaalisesti vahvistuksen muuttamisen yhteydessä.
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9. YHTEENVETO
Diplomityön tavoitteena oli tutkia, voidaanko hakkuriregulaattorin hyötysuhdetta ja
suorituskykyä parantaa digitaalisella ohjauksella. Työssä tehtiin kirjallisuusselvitys
saatavilla olevista ratkaisuista ja perehdyttiin digitaalisuuden mukana tuleviin
suunnitteluhaasteisiin. Lisäksi suunniteltiin ja toteutettiin mikrokontrolleriin
perustuva digitaalinen ohjaus, tarvittava laitteisto ja takaisinkytkentäsilmukan
kompensointi LLC-resonanssitopologiaan pohjautuvalle tehoasteelle.
Prototyypin tehoasteen hyötysuhde oli korkeimmillaan 95,58% ja pysyi 90%:n
yläpuolella, kunnes kuormavirta laski alle 0,5A:n. Hyötysuhteen putoamista
matalalla kuormituksella kompensoitiin onnistuneesti purskeisella ohjauksella.
Purskeisen ohjauksen lisäksi prototyyppiin lisättiin oheistoimintoina lähtöjännitteen
nousun hallittu viivästäminen käynnistyksen yhteydessä ja ylivirtasuojaus. ZVS- ja
ZCS-ehdon toteutumisen todettiin vaikuttavan hyötysuhteeseen, mutta ZCS-ehdon
vaikutus ei kuitenkaan ollut merkittävä verrattain pienen kuormavirran vuoksi.
Todennäköisesti mittausjärjestelmästä aiheutuvien syiden vuoksi mitattu ja simuloitu
takaisinkytkentäsilmukan taajuusvaste eivät vastanneet toisiaan täydellisesti. Mitattu
kaistanleveys oli kuitenkin lähellä etukäteen simuloitua tulosta, joten
stabiiliusanalyysiä voidaan pitää kohtuullisen onnistuneena.
Kirjallisuusselvityksen ja prototyypin testauksen perusteella voidaan todeta, että
hakkuriregulaattorin hyötysuhdetta ja suorituskykyä on tietyissä sovelluksissa
mahdollista parantaa älykkäillä ohjaus- ja säätöalgoritmeilla. Digitaalisuuden hyödyt
korostuvat sovelluksissa, joissa lähtötehon vaihtelu on suurta. Mikäli lähtöteho pysyy
vakiona, älykkäästä ohjauksesta ei ole merkittävää hyötyä. Koska tehoasteen
ulkoisessa elektroniikassa syntyvät ylimääräiset tehohäviöt kompensoivat
saavutettuja hyötyjä, ulkoisen elektroniikan tehonkulutus on pyrittävä minimoimaan.
Diplomityön lopputulokset kasvattavat tilaajan tietämystä hakkuriregulaattorin
digitaalisesta ohjauksesta ja näin ollen edesauttavat ENLIGHT-hankkeen etenemistä
oikeaan suuntaan. Alun perin koesysteemiksi suunniteltu prototyyppi voidaan
tulevaisuudessa kehittää valmiiksi tuotteeksi ja sen ominaisuuksia voidaan helposti
varioida.
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Liite 1. Resonanssitankin vahvistuksen vaiheittainen johtaminen
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sLm Re
s 2 Lm Re

L
R
sL
R
sLm Re  m  e  s 2 Lm Ls  sLs Re s 2 Lm Re  m  e  s 3 Lm Ls  s 2 Ls Re
C s sCs
Cs Cs
s 2 Lm Re C s
s 2 Lm C s

s 3 Lm Ls C s  s 2 Ls Re C s  s 2 Lm Re C s  sLm  Re s 3 Lm Ls C s
sL
 s 2 Ls C s  s 2 Lm C s  m  1
Re
Re
s 2 Lm C s
3

s Lm Ls C s
sL
 s 2 C s ( Lm  Ls )  m  1
Re
Re
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Liite 2. Mikrokontrolleriympäristö
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Liite 3. Jännitetakaisinkytkentä ja tasasuuntaustransitoreiden virtojen mittaus
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Liite 4. Tehoaste, transistoreiden ajurit ja lineaariregulaattorit
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Liite 5. Kompensaattorin vahvistuksen vaiheittainen johtaminen
G ( j 2 * 2000) * GC _ KOK ( j 2 * 2000) * GFB ( j 2 * 2000) * G ADC  1
  j 2 * 20002 j 2 * 2000 
j 2 * 2000 



4,0451* 1 

 5,3592 *10 9  76,1*10 3  1
3550 


 ...

* Kc *
2
2
 j 2 * 2000
j 2 * 2000   j 2 * 2000
j 2 * 2000 

j 2 * 2000 

 1
1 

9
3
0,314 *10 6
3557  5,3592 *10
76,1*10


... * 0,025 *

1
1
*
1
1  340 *10 9 * j 2 * 2000 3,3

  2 * 2000 2 2 * 2000 
 2 * 2000 


4,0451* 1 

 5,3592 *10 9  76,1*10 3  1
3550 


 ...

* Kc *
2
2





2

*
2000


2 * 2000
 2 * 2000   2 * 2000
2 * 2000 

 1
1 

9
0,314 *10 6
3557
5
,
3592
*
10
76,1*10 3



... * 0,025 *

1
1
*
1
1  15,98 *10 6 * 2 * 2000 3,3

 3,3914 * K c * 9,1045 *10 5 * 0,02082 *
 K c  5,13 *10 5

1
1
3,3
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Liite 6. Jatkuva-aikaisen siirtofunktion diskretointi


s2
s


 1
9
3
2
9
5
,
3582
*
10
76
,
1
*
10
  7,6036 s  70418s  5,3582 *10
GC _ KOK ( s )  K C * GC ( s )  1,2975 *10 5 * 
1
s 2  0,314 *10 6 s
s(s 
)
6
0,314 *10
2 z 1
s
T z 1



 2 z  1  2

 2 z 1 
9
30,1881
  70418 * 
  5,3582 *10 
 T z 1
 T z  1 

GC ( z ) 
2
 2 z 1 
6  2 z 1 

  0,314 *10 * 

T
z

1


 T z 1






30,1881 4z  1 z  1  70418 * 2T z  1z  1  5,3582 *10 9 * T 2 z  1z  1
4z  1z  1  0,314 *10 6 * 2T z  1z  1

T  10 *10 6
















30,1881 4 z 2  2 z  1  1,40836 z 2  1  0,53582 z 2  2 z  1
4 z 2  2 z  1  6,28 z 2  1



30,1881 4 z 2  8 z  4  1,40836 z 2  1,40836  0,53582 z 2  1,07164 z  0,53582
4 z 2  8 z  4  6,28 z 2  6,28



30,1881 5,94418 z 2  6,92836 z  3,12746
10,28 z 2  8 z  2,28



2,9366 5,94418 z 2  6,92836 z  3,12746
z 2  0,778 z  0,222



17,46 z 2  20,35 z  9,184
z 2  0,778 z  0,222



9,184 z 2  20,35 z 1  17,46
1  0,222 z 2  0,778 z 1



b2 z 2  b1 z 1  b0
1  a2 z 2  a1 z 1





















