TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA

KANDIDAATINTYÖ

Flyback-tyyppisen DC-DC -muuttajan suunnittelu ja simulointi

Riku Vakkuri
Ohjaaja: Kari Määttä

SÄHKÖTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA
2017

Vakkuri R. (2017) Flyback-tyyppisen DC-DC-muuttajan suunnittelu ja
simulointi. Oulun yliopisto, sähkötekniikan tutkinto-ohjelma. Kandidaatintyö, 28s.

TIIVISTELMÄ
Kandidaatintyöni tarkoituksena on suunnitella ja simuloida Flyback-tyyppinen
DC-DC -muuttaja. Muuttajan tulojännite on Vin =12 V, jota on tarkoitus nostaa
siten, että lähtöjännitteksi saadaan Vout =50 V ja lähtötehoksi Pout =100 W.
Kandidaatintyössä tutustutaan hakkuriteholähteiden teoriaan, syvennytään
tarkemmin Flyback-muuttajan toimintaan ja käydään sitten läpi muuttajan
suunnitteluvaihe.

Tämän

jälkeen

mitoitetaan

komponentit

oikeiksi

ja

tarkastellaan simuloinnin tulosta. Lopuksi esitellään lopputulosta ja sen
toimintaa sekä tehdään aiheesta yhteenveto.
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ABSTRACT
The goal of this Bachelor’s thesis is to design and simulate a DC-DC-converter,
which input voltage is Vin =12 V, output voltage Vout =50 V and the power output
Pout =100W. First, the basic theory of DC-DC-converters is discussed. More is told
specifically about the Flyback converter topology, which is used to make the
converter. Then the steps of the project (design and component calculation) are
described, and finally the simulation results are demonstrated. At the very end of
this thesis, a brief summary of the operation is made, in addition to the challenges
faced during the design process of the converter.

Keywords: Bachelor’s thesis, DC-DC-converter, Switched-Mode Power Supply
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET

DC

tasavirta (Direct Current)

AC

vaihtovirta (Alternating Current)

V

voltti, jännitteen yksikkö

W

watti, tehon yksikkö

H

henry, induktanssin yksikkö

F

faradi, kapasitanssin yksikkö

Ω

ohmi, resistanssin yksikkö

Hz

hertsi, taajuuden yksikkö

CRT

katodisädeputki, kuvaputki (Cathode Ray Tube)

LED

puolijohdekomponentti, joka säteilee valoa (Light-Emitting Diode)

CCT

laite sähkövarauksen liikkuvuutta varten (Charge-Coupled Device)

D

duty cycle, jaksonajan se osa jolloin systeemi on aktiivinen

MOSFET

Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor

LT3757

Linear Technologyn kontrolleri, käytetään nyt Flyback-piirin pohjana
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1. DC-DC -MUUTTAJAN TEORIAA

1.1. Johdatus DC-DC -muuttajiin
DC-DC -muuttajia käytetään laajalti monissa sovelluksissa kuten reguloiduissa
virtalähteissä sekä DC-moottoriohjauksessa. DC-DC -muuttaja voidaan ajatella
muuntajaksi

DC-piirille,

jonka

jännitetasoa

voidaan

nostaa

tai

laskea

käyttötarkoituksen mukaisesti.
Tulojännite näihin muuttajiin on reguloimatonta DC-jännitettä, jota saadaan
tasasuuntaamalla se yksi- tai kolmivaihe AC -vaihtovirtalähteestä. Vaihtoehtoisesti
tulojännite saadaan suoraan DC-lähteestä, kuten akusta tai PV (photovoltaic)
paneelista eli esimerkiksi aurinkokennosta.
DC-DC -muuttajan päätarkoituksena on muuttaa reguloimaton DC-jännite
reguloiduksi (ohjatuksi) DC-lähtöjännitteeksi, joka voidaan pitää vakiona halutun
suuruisena riippumatta jännitelähteestä tai kuormavastuksen suuruudesta. [1]

Kuva 1. DC-DC -muuttajasysteemin periaate.

8
1.2. DC-DC -muuntimien luokittelu
DC-DC -muuntimet voidaan jaotella monella tavalla ja erilaisia haaroja on useita.
Tavanomaisia DC-DC-muuntimia ovat jännitettä laskeva Buck, jännitettä nostava
Boost sekä molempiin suuntiin toimiva Buck-Boost. Näiden haittapuolena on
galvaanisen eristyksen puuttuminen. Galvaanisesti eristettyjä (isolated) muuntimia
ovat esimerkiksi Flyback, Forward sekä Half / Full bridge -muuntimet.

Kuva 2. Klassisten DC-DC -muuntimien alahaarat. [9]

1.3. Galvaaninen eristys
Galvaanisella eristyksellä tarkoitetaan piirin toiminnallisten osien eli tulo- ja
lähtöpuolen erottamista toisistaan siten, että suoraa DC-johdintietä ei näiden osien
välillä ole olemassa.

[10]

Energian välittyminen puolelta toiselle tapahtuu muilla

keinoin, muuntajan tapauksessa sähkömagneettisen induktion avulla.
Galvaanista

eristystä

parantamiseksi.

[1]

sovelluksissa,

erityisesti

tarvitaan

ensinnäkin

laitteen

turvallisuuden

Tätä turvallisuutta parantavaa ominaisuutta vaaditaan monissa
lääketieteellisissä

käytetään tyypillisesti 1.5 kV DC-eristystä.

laitteistoissa.
[16]

Maailmanlaajuisesti

Lähes kaikissa sovelluksissa

käytettävien virtalähteiden tulee täyttää seuraavien turvallisuusstandardien ehdot:
UL1950, VDE0805(EN60950, IEC950), sekä CSA C22.2, No. 950-95.
Matalajännitteisen

DC-lähdön

eristäminen

korkeasta

(verkkovirrasta) on tärkeää sähköiskuvaaran ehkäisemiseksi. [1]

[16]

sisääntulojännitteestä
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1.4. Flybackin esittely sekä perustelut sen valinnalle
Flyback on galvaanisesti eristetty (isolated) hakkuriteholähde, jota voidaan käyttää
DC-jännitteen nostamiseen tai laskemiseen halutulle tasolle eli sitä voidaan käyttää
sekä Buck- ja Boost-muuttajan tyylisesti. Flyback-rakennetta käytetään yleisesti
pienitehoisissa ja/tai korkeajännitteisissä sovelluksissa, joiden teho on suuruusluokkaa
50-100W. Aikaisemmin Flybackkiä on käytetty televisioissa ja CRT-monitoreissa.
Nykyään sitä hyödynnetään esimerkiksi kännykän latureissa, LED-valaistuksessa,
tietokoneiden virtalähteissä, hakkurisovelluksissa, tehokertoimen korjauksessa sekä
CCD-sovelluksissa (Charged-Coupled Device). [15] [16][20]
Flyback on eräs yksinkertaisimmista ja yleisimmistä galvaanisesti eristetyistä
toteutustyyleistä pienijännitteisiä sovelluksia varten. Noin 80% kulutuselektroniikan
voimalähteistä on toteutettu Flyback-mallia käyttämällä. [6] Flyback on kaksikääminen
kela, joka siirtää ja varastoi energiaa.

[15]

Galvaaninen eristys voidaan tarjota jopa

5000V tasolle asti; sen ansiosta vikatilanteiden sietokyky on parempi kuin niillä
hakkuriteholähteillä, joilla varsinaista muuntajaosaa ei ole lainkaan (non-isolated). [11]
Muuntaja ei ainoastaan luo eristystä, vaan tämän lisäksi lähtöjännitettä on
mahdollista säätää muuntajan käämien kierrossuhdetta (turns ratio) muuttamalla. Usea
erillinen lähtö eri lähtöjännitteillä on myös mahdollista toteuttaa.[12] Usean lähdön
toteuttaminen vaatii ylimääräisiä käämityksiä muuntajan toisiopuolelle, kuten myös
tasasuuntaajia. Jos lähtöjä on useita, on mahdollista toteuttaa kaikki kohdelaitteen
vaatimat jännitetasot yhdellä hakkuriteholähteellä.

[16]

Esimerkiksi tietokoneen

virtalähteestä halutaan saada ulos 3.3V, 5V, 12V ja -12V jännitteet. Tämän kandityön
toteutuksessa vaaditaan kuitenkin vain yksi 50V lähtö. Muuntajan käämien
kierrossuhteet valitaan siten, että haluttu lähtöjännite saavutetaan. [15]
Etuna muihin galvaanisesti eristettyihin DC-DC-muuntimiin verrattuna on
magneettisen energian varastoituminen muuntajakelaan. Tällöin erillistä kelaa ei
tarvita toisin kuin muissa eristetyissä DC-DC-rakenteissa. [12]
Toteutukseen tarvittavien osien määrä on vähäinen, joten hakkuriteholähde
voidaan tehdä pienikokoiseksi.

[15]

Yksinkertaisuutensa ansiosta Flyback voidaan

toteuttaa kustannustehokkaasti, mitä voidaan myös pitää yhtenä selityksenä Flybackin
suosiolle kulutuselektroniikassa. Flybackin valinnan perusteluksi riittää sen
yksinkertainen rakenne sekä komponenttien vähäinen lukumäärä.
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1.5. Flybackin heikkoudet ja huomioitavaa
Flybackillä on myös heikkouksia ja huonoja puolia, jotka tulee ottaa huomioon.
Sähkövirtojen

ja

-jännitteiden

rippelit

sekä

tulossa

että

lähdössä

(input / output ripple currents) ovat korkeita verrattuna muihin ratkaisuihin. Korkeiden
rippelivirtojen vuoksi Flyback ei ole järin suorituskykyinen ja siksi Flybackkiä
käytetään vain pieni- ja keskitehoisissa sovelluksissa (enintään 200 W).
Korkeatehoisissa sovelluksissa käytetään mieluummin yleensä Forward-mallia ja
erittäin korkeissa puolestaan Bridge-rakennetta. [18]
Kelassa on hyvin kapea ilmarako, jonka reluktanssi (magneettinen vastus)
yleensä dominoi eli määrää kelan induktanssin arvon. Ilmarako tarvitaan estämään
saturaation muodostumista. Ytimen koko ja siitä aiheutuvat kustannukset ovat paljon
suuremmat

kuin

muissa

eristetyissä

DC-DC-muunninrakenteissa.

Ytimen

energiankäytön heikon hyötysuhteen vuoksi muuntajan koko on suurehko; tästä
haitasta voidaan päästä yli varastoimalla sinne riittävän paljon energiaa. Jotta
varastoidun energian korkea määrä voidaan varmistaa, Flybackin ensiöpuolen
induktanssin on oltava huomattavasti alhaisempi kuin varsinaiselle muuntajaosalle
vaadittu induktanssi. [20]
Toinen

haittapuoli

tapahtuu

pääkytkimen

aukaisutilanteessa.

Silloin

toisiopuolelle välitetty energia heijastuu muuntajan läpi takaisin ensiöpuolelle.
Monissa tapauksissa heijastuneen energian suuruus on samaa suuruusluokkaa kuin
tulojännitteellä, mikä johtaa jännitepiikkeihin. [20] Flybackissä esiintyvät ensiöpuolen
jännitepiikit rasittavat muita komponentteja. Etenkin kytkimen (transistorin)
jänniterasitus on korkea.

[11]

Ainoa keino jännitepiikkien ehkäisemiseksi on

vaimentimen eli snubberin lisääminen ensiöpuolelle, jossa heijastunutta energiaa
voidaan kierrättää ilman kytkimen tarpeetonta rasittamista. [20]
Heikkouksistaan huolimatta Flyback on erittäin hyvä valinta ja sitä
käytetäänkin laajasti pienitehoisena hakkuriteholähteenä. Erilaisia kytkintransistoreja
on saatavilla laaja valikoima. Huolellisella ja järkevällä suunnittelulla Flybackin
toiminta saadaan tehokkaaksi sekä luotettavaksi.

[11]

Komponenttien, etenkin

muuntajan sopivalla valinnalla saadaan pidettyä kustannukset alhaisina. Tuotteen koko
on mahdollista rajoittaa riittävän pieneksi. Jännitteen ja virran rippelit voidaan
vaimentaa hyväksyttävälle tasolle. [17]

11
1.6. Rakenne ja toimintaperiaate
Tutustutaan seuraavaksi Flyback-muuttajan rakenteeseen ja toimintaperiaatteeseen.
Ensinnäkin meillä on lähdejännite VS. Tämä jännite saadaan joko sähköverkosta
tasasuuntaamalla se DC:ksi tai sitten akusta suoraan DC:nä.

Kuva 3. Flyback-piiri, jossa mukana magnetoimishaara Lm. [1]

Muuntaja on keskeinen osa Flyback-toteutusta. Muuntajassa on kaksi toisistaan
eristettyä

kelaa

(ensiökäämi

ja

toisiokäämi).

Osiota

Lm

voidaan

sanoa

magnetoimishaaraksi. Miksi magnetoimishaaraa tarvitaan Flyback-muuttajassa?
Mikäli sitä ei sisällytetä, niin muuntajassa ei tapahtuisi magnetoitumista. Silloin siinä
ei olisi magneettivuota; jos magneettivuon virtausta ei ole, niin sitä ei voi myöskään
liittyä

toisiopuolelle.

Tällöin

toisiopuolelle

ei

indusoituisi

jännitettä.

[1]

Magnetoimisnduktanssi Lm voidaan mitata ensiöpuolelta, kun toisiopuoli jätetään
avoimeksi piiriksi. [15]
Vaikka kuvassa 3 muuntajan ensiökäämi ja kela Lm on esitetty erillisenä
haaroina toisistaan, tämä on tehty vain ymmärrystä selkeyttävässä kuvitustarkoituksessa. Todellisuudessa niillä on sama käämitys. Magneettista energiaa
varastoituu muuntajan induktanssiin. [16] Magnetoimisinduktanssilla Lm mallinnetaan
muuntajan ydinmateriaalin magnetoitumista ja se näyttäytyy rinnankytkettynä
käämityksen

rinnalla.

Muuntaja

saturoituu

eli

kyllästyy

mikäli

magnetoimisinduktanssin läpi kulkeva magnetoimisvirta iLm(t) kasvaa liian
suureksi.[15]
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Kytkin puolestaan toteutetaan yleensä käyttämällä kanavatransistoria kuten
MOSFET, vaikka nyt onkin käytetty yksinkertaista kytkimen piirrosmerkintää.
Kytkimen sw ollessa kiinni, energiaa varastoituu kelaan Lm. Kun kytkin aukaistaan,
niin energia lähtee purkautumaan kelasta kohti kuormaa R. Tarkempaa analyysiä tästä
tehdään kappaleessa 1.7.
Flyback-muuttimen ideaalitapauksessa voidaan tehdä tiettyjä oletuksia.
Muuntajaa voidaan pitää häviöttömänä, jolloin mahdolliset vuodot ovat häviävän
pieniä.
Toisiopuolella olevan kondensaattorin C on oltava suuri, jotta lähtöjännitteestä
Vout saadaan vakio. Tällöin lähdöstä saadaan siis halutunlaista tasaista DC-jännitettä.
Kondensaattoria käytetään siis toisiopuolella suodattimena, jotta voidaan välttää
rippelin muodostumista lähtöjännitteeseen.
Flyback toimii vakaassa steady-state -tilassa. Kytkin sw on kiinni ajanjakson
DTs sekä vastaavasti auki jakson (1-D)Ts verran. Ideaalitilanteessa myös kytkin sw
ja diodi D1 ovat ideaalisia. [1]

Kuva 4. Flybackin toiminnallinen lohkokaavio. [20]

Flybackin toiminnallisen lohkokaavion mukaan Flyback-muuntimen ohjaamisessa
käytetään yleensä mikrokontrolleria. Joissain tapauksissa Flyback sisältää myös
optoerottimen, joka välittää eristettyjen osien välisen signaalin valon avulla.
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1.6.1. CCM, Continuous Conduction Mode (jatkuva toimintatila)

Kuva 5. Continuous Conduction Mode (CCM) [14]

Jatkuva toimintatila eli CCM tarkoittaa sitä tilaa, jolloin Flybackin muuntajaosaan
varastoitunut energia pysyy muuntajan sisällä seuraavan ON-periodin alkaessa. CCMmoodin aikana muuntajakelassa on jäännösenergiaa (residual energy) jaksonajan Ts
alussa ja lopussa. [14] [21]
CCM-toimintatilassa magnetoimisinduktanssin Lm arvo on suurempi, mikä
tarkoittaa suurempaa muuntajan kokoa. Virtapiikit ovat kuitenkin pienempiä
tehovaiheen elementeissä (power stage elements). Vaikka hakkuriteholähde olisikin
suunniteltu toimimaan CCM-toimintatilassa täydellä kuormalla, niin toimintatila
saattaa silti vaihtua DCM:äksi eli epäjatkuvaksi kuormavastuksen kasvaessa eli
muuttuessa vastusarvoltaan suuremmaksi.

[15]
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1.6.2. DCM, Discontinous Conduction Mode (epäjatkuva toimintatila)

Kuva 6. Discontinuous Conduction Mode (DCM) [14]
Kelassa ei ole energiaa jaksonajan Ts alussa ja lopussa.

Epäjatkuva toimintatila eli DCM tarkoittaa sitä tilaa, jolloin kaikki muuntajaan
varastoitunut energia purkautuu kuormaa kohti OFF-periodin aikana. [21]
DCM syntyy silloin, kun muuntajakelan läpi kulkevan virran tai toisiopuolen
kondensaattorin yli olevan jännitteen rippelit ovat tarpeeksi suuria aiheuttamaan
virran/jännitteen napaisuuden muutoksen. DCM-toimintatila tapahtuu tyypillisesti
kevyellä kuormalla DC-DC-muuttajan sisältäessä yksisuuntaisia virtakytkimiä
(current-unidirectional

switches). Koska

usein vaaditaan

hakkuriteholähteen

toimintakykyä myös ilman kuormaa, DCM-toimintatilaan törmätään usein. Jotkut
hakkuriteholähteet suunnitellaan toimimaan tarkoituksella DCM-moodissa kaikilla
mahdollisilla kuormilla. [7]
Flyback toimii useimmiten epäjatkuvassa toimintatilassa. DCM aiheuttaa
suurentuneet

piikkivirrat

suodatinkondensaattorissa. [15]

(peak

currents)

transistorissa,

diodissa

sekä
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1.7. Muuntajamalli
Flybackissä muuntaja toimii kelana kahdella käämityksellä. Ensiöpuolen käämitystä
käytetään sillä aikavälillä, jolla transistori johtaa. Toisiopuolen käämitys on puolestaan
toiminnassa sillä aikavälillä, jolla diodi johtaa. Magnetisoiva kela on kuvattu
rinnankytketyksi ideaalisen muuntajan rinnalle. Magnetisointivirta im(t) on
verrannollinen muuntajan ytimen magneettikentän voimakkuuteen Hc(t). [7]

Kuva 7. Flyback-muuttajan a) piirikaavio, b) DCM-virran aaltomuodot. [7]

Koska energiaa varastoituu Flyback-muuntajaan, tarvitaan ilmarako (air gap).
Ilmaraon avulla ehkäistään saturaation eli
kyllästymisen

muodostumista

suurimman

sallittun maksimivirran kulkiessa käämityksen
läpi.

Ilmarako

vakauttaa

induktanssin

suuruutta. Magneettista energiaa varastoituu
ilmarakoon suuri määrä. [7] [16]
Magneettista energiaa ei kokonaan
saada sähköiseen muotoon, vaan osa siitä
muuttuu häviöksi lämmön muodossa.

[15]

Tehohäviötä voidaan tarkastella kuvan 8 B-Hkäyrän hystereesin muodossa. Ytimen häviöt
riippuvat magnetisointivirran ac-komponentin

Kuva 8. Operational B-H loop
of a DCM Flyback
Transformer
(hystereesikäyrä) [7]

suuruudesta. Magneettiset materiaalit aiheuttavat
ytimen häviöitä hystereesin vuoksi. Lisäksi häviötä syntyy ydinmateriaaliin
kohdistuvista pyörrevirroista.
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Tehohäviötä voidaan arvioida ytimen koon sekä hystereesikäyrän pinta-alan avulla.
Tehohäviö yhden syklin aikana on
𝑊=

∫

𝑣(𝑡) 𝑖(𝑡) 𝑑𝑡

(1)

𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒

Käämityksen jännitteen v(t) sekä virran i(t) yhteys magneettivuon tiheyteen B(t) ja
voimakkuuteen H(t) voidaan löytää Faradayn lain sekä Amperen lain kautta [15] :
𝑣(𝑡) = 𝑛 𝐴𝐶
 𝑊 = ∫𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 (𝑛 𝐴𝐶

𝑑𝐵(𝑡)
,
𝑑𝑡

𝑑𝐵(𝑡)

𝐻(𝑡)𝑙𝑚

𝑑𝑡

𝑛

)(

𝐻(𝑡) 𝑙𝑚 = 𝑛 𝑖(𝑡)

) 𝑑𝑡 = (𝐴𝐶 𝑙𝑀 ) ∫𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 𝐻(𝑡) 𝑑𝐵

(2)

Kuva 9. Vasemmalla muuntajamalli, jossa on näkyvillä tehohäviön laskussa käytetyt
parametrit. Oikealla havainnollistava kuva hystereesikäyrän pinta-alasta.
Tavallinen muuntaja saturoituu, kun käämiin kohdistunut magneettivuon määrä
(yksikkö webereitä eli volttisekunteja) on liian suuri. Saturaatiota voidaan estää
kasvattamalla ytimen poikkipinta-alaa; tai vaihtoehtoisesti kasvattamalla ensiöpuolen
käämin kierrosten lukumäärää.
Kun Flyback on suunniteltu toimimaan DCM-moodissa eli epäjatkuvassa
tilassa (Discontinuous Conduction Mode), ytimen häviöt ovat merkittävän suuria.
Tällöin valitaan vuon tiheyden huippu (peak ac flux density) ΔB, jotta pystytään
saavuttamaan tarpeeksi pienet häviöt hyväksyttävällä tasolla. CCM-moodissa eli
jatkuvassa tilassa (Continuous Conduction Mode) ytimen häviöt eivät ole niinkään
merkittäviä. Ainoastaan ytimen saturaatio voi tällöin rajoittaa maksimivuontiheyttä. [7]
Molemmissa tapauksissa käämitysten lähekkäisyydestä johtuvat häviöt ovat
tyypillisesti suurehkoja. Käämityksien lomituksella ei juurikaan voida vaikuttaa näihin
häviöihin, koska ensiö- ja toisiopuolen käämivirrat ovat eri vaiheissa. [7]
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1.8. Regulaatio

Regulaatiolla tarkoitetaan teholähteen kykyä ylläpitää ulostulon lähtöjännitettä tietyn
toleranssin eli hyväksytyn virhemarginaalin / raja-arvojen sisällä silloin, kun tapahtuu
muutoksia tulojännitteessä (esim. akun tyhjentyessä) tai kuormituksessa.
Flyback-muuttajaa voidaan reguloida käyttämällä tavallista pulssinleveysmodulaatiota eli PWM:ää (Pulse Width Modulation). PWM on tekniikka, jolla
analogista piiriä voidaan ohjata prosessorin tai ohjauspiirin digitaalilähtöjen avulla.
PWM:ää käytetään laajasti eri sovelluksissa, esimerkiksi mittauksissa, viestinnässä ja
tehonsäädössä.

[19]

Flybackissä sitä käytetään etenkin duty cyclen määrittämiseen.

Yleensä käytetään pohjana valmista kontrolleripiiriä; tunnettuja valmistajia ovat
esimerkiksi Maxim Integrated, Texas Instruments sekä Linear Technology.
Kytkentätaajuuden ollessa vakio, PWM -modulaation etuna on alhaiset rippelivirrat.
Tämän ansiosta vaaditut suodatinkomponentit ovat pienikokoisia. [1]
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1.9. Snubber- eli vaimenninpiirit

Ideaalisilla

komponenteilla

ensiöpuolelle

varastoitunut

energia

välittyy

kokonaisuudessaan toisiopuolelle kytkimen sulkeutuessa; tällöin ei tarvitse huolehtia
ikävistä vaikutuksista kytkimen (transistorin) nielussa. [18]
Todellisuudessa epätäydellinen kytkentä ensiö- ja toisiopuolen välillä aiheuttaa
vuotoinduktanssia (leakage inductance). Vuotoinduktanssin määrä on tyypillisesti
noin 1% magnetisoivasta induktanssista. Virran jatkuvuuden tarve synnyttää
positiivisen jännitepiikin kytkimen yli, vaikka toisiopuoli olisi tasolukittu (clamped)
kuorman avulla.

[18]

Vuotoinduktanssi aiheuttaa jännitepiikin MOSFETin turn-off -

vaiheessa, mikä voi aiheuttaa ylijännitteen läpilyönnin (overvoltage breakdown)
MOSFETin nielussa. [23]
Vuotoinduktanssia voidaan huomattavasti vähentää jakamalla ensiökäämi
kahtia ja asettamalla toisiokäämi näiden kahden osan ”väliin”. Alhainen
vuotoinduktanssi saadaan aikaan myös kaksisuuntaisella käämityksellä, jossa ensiö- ja
toisiokäämi lomitetaan toisiinsa yhteen. Näiden tekniikoiden käyttäminen kuitenkin
lisää käämitysten keskinäistä kapasitanssia. Kaksisuuntaisella käämityksellä on myös
todella heikko jännite-eristys. [18]
Yleisenä ratkaisuna sisällytetään mukaan vaimennin eli Snubber-verkko.
Snubber koostuu RC-kytkennästä käämityksen yli, tai DRC-kytkennästä joka sisältää
myös diodin.

snubber

Kuva 10. Flyback-piiri, joka sisältää myös vaimentimen.

19

2. SUUNNITTELUVAIHE

2.1. Muuntajan valinta
Muuntajan valinnan lähtökohtana on ilmaraollinen toroidi, E-core tai Potcore.
Muuntajan käämien kierrossuhde voidaan määrittää tulojännitteen Vin = 12V
sekä lähtöjännitteen Vout = 50V avulla, kun duty cycleksi oletetaan D = 0.5.
Kierrossuhteeksi saadaan (muuttaja toimii nyt CCM-toimintatilassa)
𝑛=

𝑉𝑖𝑛
𝐷
12𝑉 0.5
=
= 0.24
𝑉𝑜𝑢𝑡 1 − 𝐷 50𝑉 1 − 0.5

(3)

Kierrossuhde n pyöristetään alaspäin suhteeksi 1:4 eli toisin sanoen
𝑁1
𝑁2

=

1
4

𝑉

𝑖

(= 𝑉1 = 𝑖2).
2

(4)

1

Toisiopuolelle tulee siis nelinkertainen käärä kierroksia ensiöpuoleen verrattuna.
LTSpicessa ei voida suoraan asettaa käämien kierrossuhteita (turns ratio). Siksi
tarvitaan vastaavat induktanssien arvot; niiden suhde on kierrossuhteen neliö eli
𝐿1
𝑁1 2
1 2
1
=( ) =( ) =
= 0.0625
𝐿2
𝑁2
4
16

(5)

Muuntajan toisiopuolen kelan induktanssin on oltava 16-kertainen ensiöpuolen
vastaavaan verrattuna. Induktanssien tarkat arvot lasketaan seuraavassa kappaleessa.

2.2. Muuntajan materiaalin ja koon määritys
Muuntajakelan materiaaliksi valitaan ferriitti. Ferriitti on keraaminen rakenne, joka
syntyy yhdistämällä rautaoksidi muiden metallien (mangaani, nikkeli, magnesium)
oksidien tai karbonaattien kanssa. Ferriitti soveltuu hyvin pienitehoisiin sovelluksiin.
Suuritehoisissa keloissa käyttö mahdollistetaan lisäämällä poikkileikkauspinta-alaa
saturaation estämiseksi. Ferriitin käyttötaajuusalue vaihtelee tyypillisesti 10 kHz ja 2
MHz välillä.

[22]

Materiaalivalinta sopii hyvin kontrollerin LT3757 käyttämälle

taajuusalueelle (100 kHz -> 1 MHz).
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Koska ferriittikelan koko ja vaadittavat ominaisuudet riippuvat mm.
taajuudesta, voidaan taajuus (ja täten jaksonaika) itse valita. Kuvan 11 kuvaajasta
nähdään käytettävä taajuusalue. Lähtökohdaksi voidaan valita 300 kHz taajuus, josta
jaksonajaksi saadaan Ts = 3.33 μs. Taajuutta kontrolloivan ulkoisen vastuksen arvo
voidaan päätellä kuvaajasta, mutta tarkka arvo saadaan datalehdestä: RT = 41.2 kΩ,
joka asetetaan maata vasten. Lisäksi voidaan todeta, että valittu taajuus on sopivin
vaihtoehto huoneenlämpötilassa (TA=25 °C); tämä voidaan helposti todeta kuvasta 12.

Kuva 11. LT3757 taajuusalue

Kuva 12. Lämpötilan vaikutus taajuuden valintaan

Magnetisointivirta
𝑖𝑚 = 𝑛

𝐷 𝑉
0.5 50𝑉
= 0.25
= 0.25 𝐴 = 250 𝑚𝐴
1−𝐷 𝑅
1 − 0.5 50𝑉
1𝐴

(6)

Suurin sallittu virran rippeli on nyt 20% magnetoimisvirrasta eli
𝛥𝑖𝐿𝑚 = 0.20 𝑖𝑚 = 0.05𝐴 = 50 𝑚𝐴

(7)

Eli magnetointivirran maksimiarvo on
𝑖𝑚 𝑚𝑎𝑥 = 𝑖𝑚 + 𝛥𝑖𝐿𝑚 = 300 𝑚𝐴

(8)

Jotta suurin sallittu virran rippeli saavutetaan, niin magnetoimisinduktanssin tulee olla
𝐿𝑚 =

𝑉𝑠 𝐷𝑇𝑠
= 0.2 𝑚𝐻 = 200 μH
2𝛥𝑖𝐿𝑚

Toisiopuolen induktanssi (16-kertainen Lm ) = 3.2 mH

(9)
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2.3. Kondensaattorin mitoitus
Lähdöpuolen kondensaattorin mitoitukseen tarvittavat kaavat saadaan poimittua
tehoelektroniikan luentomateriaalista [15] sekä kontrollerin datalehdestä: [23]
2𝛥𝑣 =

→𝐶=
𝐶𝑜𝑢𝑡 ≥

𝑉
⋅ 𝐷 ⋅ 𝑇𝑆
𝑅𝐶

𝑉⁄
𝑅 ⋅𝐷⋅𝑇
𝑆
2 ∆𝑉

(10)

𝐼𝑂 (max)

(11)

0.01 𝑉𝑜𝑢𝑡 𝑓

Kondensaattorin Cout arvoksi voidaan näiden perusteella määrittää 33 𝛍𝐅.

2.4. Vaimenninpiirin suunnittelu
Snubber-verkko eli vaimennin koostuu DRC-kytkennästä, joka sisältää diodin,
vastuksen sekä kondensaattorin. Lasketaan seuraavaksi snubberin komponenttiarvot,
joiden kaavat saadaan kontrollerin datalehdestä. [23]
Kondensaattorin Cs yli menevä jännite on
𝑉𝑠𝑛 = 2

𝑉𝑜𝑢𝑡 𝑁𝑝
50𝑉 ∗ 1
=2
= 25𝑉
𝑁𝑠
4

(12)

Vastuksen Rsn arvo on
𝑅𝑠𝑛 = 2

𝑁𝑝
2
𝑉𝑠𝑛
− 𝑉𝑠𝑛 𝑉𝑜𝑢𝑡 𝑁
𝑠

𝐼𝑠𝑤 (𝑝𝑒𝑎𝑘) 𝐿𝐿𝐾 𝑓

(13)

1
4
=2
= 3472.22 𝛺 ≈ 3.5 𝑘𝛺
300 𝑚𝐴 ∗ 0.01 ∗ 200 μH ∗ 300 kHz
(25𝑉)2 − 25𝑉 ∗ 50𝑉 ∗

Kondensaattorin Csn arvo on
𝐶𝑠𝑛 =

𝑉𝑠𝑛
25𝑉
=
≈ 19 𝑛𝐹
∆𝑉𝑠𝑛 ∗ 𝑅𝑐𝑛 ∗ 𝑓 0.05 ∗ 25𝑉 ∗ 3.5 𝑘𝛺 ∗ 300 𝑘𝐻𝑧

(14)

Simuloimalla saadaan selville, että snubberin yli menee todellisuudessa noin 12V
suuruinen jännite.
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2.5. FBX-solmun vastusten mitoittaminen jännitejaolla
FBX:än tarkoituksena on moduloida taajuutta käynnistys- ja virhetilanteissa, mikäli
kyseisen solmun jännite laskee liian matalaksi lähelle maatasoa GND.
FBX-solmun vastukset on mitoitettava siten, että FBX:älle menevä jännite
pysyy 1.6V suuruisena. Kontrollerin LT3757 valmiissa pohjassa näiden vastusten
arvot ovat alunperin R2 = 16.2 kΩ ja R3 = 226 kΩ. Nyt simuloinnista mitattu
lähtöjännite on noin 25V, eli tämä jännite pitäisi saada kaksinkertaistettua 50V:iin.

Kuva 13. FBX-solmun vastusten R2 ja R3 alkuperäiset arvot LT3757 valmiissa
pohjassa (vasemmalla), sekä oikean suuruisiksi mitoitetut vastukset (oikealla).

Pyöristetään vastuksen R2 arvo ylöspäin 20 kΩ suuruiseksi.
Tulon jännitejaolla saadaan
1.6 𝑉 = 50 𝑉

20 kΩ
20 𝑘𝛺 + 𝑅3

→ 𝑅3 = 605 𝑘𝛺

(15)

Kun lähtöjännitteen taso tarkistetaan simuloinnin kautta, niin nyt huomataan
lähtöjännitteen nousevan ja asettuvan halutulle 50V tasolle eli Vout = 50V. Solmun
FBX jännite voidaan vielä tarkistaa olevan oikea eli VFBX =1.6V.
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3. LOPULLINEN KYTKENTÄ JA SEN SIMULOINTI

Valmiin Flyback-kytkennän suorituskykyä voidaan tarkastella simuloimalla piiriä.

Kuva 14. Valmis piirikaavio, jossa kaikki komponentit ovat oikeiksi mitoitettuja.

Kuva 15. Simuloinnin tulos. Lähtöjännite asettuu Vout = 50V suuruiseksi kuten
haluttiin. Solmusta FBX mitattu jännite on 1.6V.
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Kuva 16. Lähtökondensaattorin virta sekä lähtöteho. Mitattu lähtöteho toteuttaa
vaaditun tehovaatimuksen (100 W).

Kuva 17. Muuntajan ensiö- ja toisiokäämin virrat. Huomataan, että virtojen kuvaajat
eivät ole täysin ideaalisia ramppiaaltoja, mutta noudattavat muutoin CCM-moodin
käyttäytymistä.
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Kuva 18. Kuormavirran askelvaste, josta nähdään kuinka nopeasti muuttaja reagoi.
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4. YHTEENVETO

Piirikaavion

piirtäminen

ja

simulointi

tehtiin

LTSpice-piirisimulaattorilla.

Simuloinnin tulokset ovat oikeansuuntaiset etenkin lähtöjännitteen osalta, joten
muuntajan käämien kierrossuhteen ja induktanssien määrityksen sekä muiden
komponenttien mitoituksen voidaan sanoa onnistuneen mainiosti.
Jonkin verran haastetta oli Flybackin pohjaksi soveltuvan kontrollerin
löytämisessä. Erilaisia kontrolleja on tarjolla hyvin laaja valikoima, mutta suurin osa
niistä ei suoranaisesti sovellu Flyback-käyttöön. Kontrollerin valinnassa piti ottaa
huomioon, että sen pitää ehdottomasti taipua vaadittuihin spekseihin mm. tulo- ja
lähtöjännitteen, tehovaatimuksen ja taajuusalueen osalta.
Ongelmia ja kysymyksiä tuli eteen silloin tällöin. Esimerkiksi kytkennässä olevan
diodin D1 läpilyöntijännite oli alunperin liian pieni, sillä sen olisi pitänyt kestää
vähintään 110V suuruista jännitettä. Myös MOS-transistorin virranrajoitusvastusta tuli
pienentää, jotta transistorin läpi sallittua virtaa voitiin nostaa 30A suuruiseksi.
Useimmiten ratkaisu ongelmiin löytyi kontrollerin datalehteä silmäilemällä.
Datalehden lukeminen vaatii välillä yllättävän paljon hermoja, kärsivällisyyttä ja
keskittymiskykyä, varsinkin silloin jos sieltä pitää lähteä etsimään ja selvittämään
jotain pikkutarkkaa yksityiskohtaa.
Alunperin kandidaatintyöhön olisi kuulunut suunnittelun ja simuloinnin lisäksi
myös laitteen fyysinen toteutus ja testaus, sekä näihin liittyvien työvaiheiden
yksityiskohtien

selostaminen.

Koska

kandidaatintyö

saatiin

aikaan

sen

tarkoituksenmukaiselle laajuudelle jo teoriakatsauksen sekä suunnittelu- ja
simulointivaiheiden voimin, niin käytännön toteutus päätettiin toistaiseksi jättää
sivuun tästä työstä.
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