
 

 

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA 

ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

KANDIDAATINTYÖ 
 

PIENEN FLYBACK-LATURIN TOIMINNAN 
SELVITTÄMINEN  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 Tekijä Eetu Vakkuri 

 
 Ohjaaja Timo Rahkonen 

 

  

 

  

 

 
Huhtikuu 2022 



 

Vakkuri E. (2022) Pienen flyback-laturin toiminnan selvittäminen. Oulun yliopisto, tieto-  

ja sähkötekniikan tiedekunta, elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohje lma. 

Kandidaatintyö, 28 s. 
 

 

TIIVISTELMÄ 

Tämän opinnäytetyön aiheena on yksinkertaisen flyback-laturin toimintaperiaatteeseen 

perehtyminen. Selvitystyössä lähdetään liikkeelle tasasuuntaajan ja hakkuritekniikan 

käsittelystä, jossa otetaan selvää, miten verkkojännitteestä muodostetaan ensin korkea 

tasajännite ja miten se muutetaan edelleen hakkuripiirillä matalammaksi 

tasajännitteeksi. Hakkuritekniikan käsittelyssä syvennytään erityisesti flyback-

topologiaan, jota kyseinen laturipiiri edustaa. Lisäksi käydään läpi lyhyesti 

discontinuous-toimintamoodin ajatus, sekä sen eroavaisuudet continuous-moodiin 

nähden. Teoreettisen toimintaperiaatteen selvittämisen jälkeen tarkastellaan lähemmin 

sitä, mistä fyysisistä piirielementeistä flyback-tyypin laturi koostuu. Laturipiiri jaetaan 

toiminnallisiin lohkoihin, jonka jälkeen perehdytään siihen, mistä komponenteista lohkot 

koostuvat, mitkä ovat lohkojen tehtävä ja miten laturin sovelluskohde on otettu huomioon 

lohkojen suunnittelussa. Näin saadaan kokonaisvaltainen käsitys laturin toiminnasta ja 

sen osista. 

Nykyisten litiumioniakkujen lataamisessa hyödynnetään CC-CV-tekniikkaa, joka 

vaatii laturilta kaksi eri toimintamoodia: vakiovirta- ja vakiojännite-moodin. Työssä 

tutustutaan myös lyhyesti siihen, miten nämä moodit toimivat ja miten niiden vakioarvot 

on asetettu laturissa. Viimeisenä asiakohtana paneudutaan flyback-laturin 

sähköturvallisuuteen. Laturipiirille määritetään standardin SFS-EN 60335-1 perusteella 

sen suojausluokka ja suojausluokan asettamat vaatimukset sähköneristykselle. Näihin 

kuuluu olennaisesti sähkönjohtavien osien väliset pinta- ja ilmavälit, joiden minimiarvot 

on taulukoitu standardissa. Laturin sähköneristyksen laatua ja suuruutta verrataan 

standardista saatuihin arvoihin ja niiden avulla arvioidaan laturipiirin turvallisuutta. 
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ABSTRACT 

The topic of this thesis is to investigate the working principle of a simple flyback battery 

charger. The investigation begins with the examination of a rectifier and a switching 

regulator, where it is found how a high DC-voltage is first created from the mains voltage 

and further converted into a lower DC-voltage with a switching regulator. Switching 

regulator’s inspection is focused on the flyback-topology which is utilized in this charger. 

In addition, the idea behind the discontinuous mode operation is discussed and a 

comparison between the opposing continuous mode is made. After working out the 

theoretical working principle of the charger, a closer look of the physical circuit elements 

of the flyback charger is taken. The charger circuit is divided into operational blocks, 

after which the function and the components of the blocks are dealt with. On top of that, 

it is taken into account how the application of the charger is considered during the 

physical design. In this way, a comprehensive idea of the operating principle and the parts  

of the charger is established. 

A CC-CV-technique is used to charge modern lithium-ion batteries which requires the  

charger to have two different operating modes: a constant current and a constant voltage 

mode. The operating principle of these two modes are also gone through briefly as well as 

how the constant values of these modes are set. The last theme of the paper is the safety 

of a flyback battery charger. According to the standard SFS-EN 60335-1, a protection 

class is defined for the charger and the specifications of the protection class are 

determined. The essential parts of the specifications are the creepage and clearance  

distances between two conductive layers whose minimum values are listed in the standard. 

The quality and dimensions of the battery charger’s electrical insulation is compared to 

the values listed in the standard, and based on that, the safety of the charger is evaluated. 

 

Key words: Switching power supply, SMPS, battery charger, insulation co-ordination, 

flyback. 
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 

CC Constant current, vakiovirta 

CV Constant voltage, vakiojännite 

DC Direct current, tasavirta 
EA Error amplifier, erovahvistin 

IC Integrated circuit, integroitu piiri 

MOSFET Metal-oxide-semiconductor field-effect transistor 
NTC Negative temperature coefficient, negatiivinen lämpötilakerroin 

PWM Pulse-width modulation, pulssinleveysmodulaatio 

RCD Resistor-capacitor-diode 
UVLO Undervoltage lockout circuit 

 

EL Käämin energia 
Ip Ensiövirta 

Is Toisiovirta 

Lp Ensiökäämin induktanssi 
Ls Toisiokäämin induktanssi 

Nm Master-toisiokäämin johdinkierrosten lukumäärä 

Np Ensiökäämin johdinkierrosten lukumäärä 
Ro Kuormaresistanssi 

Rs Current sense -vastus 

Ton Kytkintransistorin ON-aika 
Vdc Flyback-muuntimen syöttöjännite 

Vom Master-toisiopiirin lähtöjännite 

Von Kytkintransistorin jännitehäviö



 

1 JOHDANTO 

Kannettavaa elektroniikkaa on nykyään kaikkialla, ja ennen kuin langattomasta tehonsiirros ta 

tulee arkipäivän realiteetti, on tyydyttävä käyttämään akkuja tai paristoja kuljetettavien 

sähkölaitteiden tehonlähteinä. Akkuteknologian kehitys tarjoaa yhä suuremman kapasiteetin 
akkuja muun muassa puhelimien ja tablettien energiavarastoiksi, mutta samalla kasvaa myös 

kysyntä tehokkaammille latureille. 

Yksinkertaisimmillaan laturi voi koostua pelkästään muuntajasta ja tasasuuntaussillas ta, 
mutta käytännössä sellaiset laitteet ovat jo historiaa. Uudet ja hienostuneemmat 

akkuteknologiat erilaisine latausalgoritmeineen ovat asettaneet uusia vaatimuksia latureille, ja 

siksi nykyaikaiset laturit sisältävätkin jo paljon erilaisia ominaisuuksia. Pikalatauksen 
mahdollisuus, pieni valmiustilan tehonkulutus ja tarkka jänniteregulointi onkin arkipäivää 

nykyisissä latureissa. 

Kenties suurin ja näkyvin edistysaskel laturitekniikassa on ollut oivallus, jolla on päästy 
eroon isoista, painavista ja kalliista muuntajista. Ison muuntajan vaatineet lineaar iset 

tehonlähteet on korvattu hakkuritehonlähteillä, jotka tasasuuntaavat matalataajuisen 

verkkojännitteen ja muuttavat sen takaisin korkeataajuiseksi vaihtojännitteeksi. Taajuuden 
kasvattaminen mahdollistaa sen, että laturipiirien energiavarastot, siis kelat ja kondensaattor it, 

voidaan tehdä paljon pienemmäksi. Pienemmät komponentit säästävät tilaa, mutta myös 

pienentävät sähköisiä häviöitä, jolloin piirin energiatehokkuus kasvaa.  Laturin hyötysuhdetta 
ja tehonkulutusta on parannettu myös energiansäästömoodeilla, joilla keskitytään vähentämään 

etenkin laturin valmiustilan tehonkulutusta. Energiansäästömoodien logiikka, hakkurin 

pulssigeneraattori sekä kytkintransistori on tehty nykyisissä latureissa yhdelle IC-piirille, mikä 
tekee laturista edullisen ja entistä energiatehokkaamman. [1][2] 

Tässä työssä tarkastellaan yksinkertaista laturia, joka soveltuu esimerkiksi puhelimen tai 

kameran akun lataamiseen. Laturi on tehty hakkuritekniikalla ja sen rakenne noudattaa 
pienitehoisissa sovelluksissa suosittua flyback-topologiaa. Flyback-topologia on hyvin 

yksinkertainen ja yleinen topologia, mikä tekee tästä laturista erinomaisen kohteen laturipiir ien 

toimintaan tutustumiselle.  
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2 FLYBACK-LATURIN TOIMINTA 

2.1 Hakkuripiirit tehonlähteissä 

Laturi on kaikille tuttu arkipäiväinen laite, jolla ladataan kannettavien sähkölaitteiden akkuja. 
Yksinkertaistettuna akun lataaminen onnistuu siten, että akun napojen välille asetetaan sen 

napajännitettä suurempi jännite, jolloin akun sisäinen kemiallinen prosessi kääntyy, ja 

tyhjentyneen akun energiavarastot saadaan ladattua takaisin täyteen.  Laturin tehtävänä on siis 
muuttaa pistorasiasta ulostuleva 230 V vaihtojännite sellaiseksi tasajännitteeksi, jolla pystytään 

lataamaan kyseistä akkutyyppiä. Tässä kappaleessa perehdytään siihen, miten laturi 

käytännössä toteuttaa jännitemuunnoksen 230 V verkkojännitteestä vain sen murto-osaan 
tehokkaasti ja turvallisesti.  

Nykyään valtaosa laturipiireistä toimii niin sanotulla hakkuritekniikalla, josta tuli 1960-

luvulla vaihtoehtoinen ratkaisu lineaaritehonlähteille edullisten puolijohdekomponentt ien 
tultua markkinoille. Uuden teknologian kehityksen motivaationa oli hakkuritehonlähte itä 

edeltävien lineaaritehonlähteiden huono hyötysuhde, paino, koko ja vaaditun 50/60 Hz 

muuntajan korkea hinta. [1] Hakkuritehonlähteet syrjäyttivät nopeasti lineaariset tehonlähteet 
suosituimpana teknologiana niiden monien etujen vuoksi. Etenkin alhaisilla käyttöjännitte illä 

toimivissa laitteissa, hakkuritehonlähteen ylivoimainen hyötysuhde lineaariseen 

tehonlähteeseen verrattuna tekee hakkuriteknologiasta kiistattoman voittajan. Esimerk ik s i 
ulostuloltaan 6 V:n lineaaritehonlähteen hyötysuhde on vain 67 %, kun oletetaan, että 

tehonlähteen drop-out jännite on 2 V ja tulojännitteen maksimiarvo on jännitevaihtelujen takia 

9,04 V. Vastaavassa sovelluksessa hakkuritehonlähteen hyötysuhde on 92 % [2].  Kun tähän 
yhdistetään vielä hakkuripiirin halpuus, keveys ja paljon suurempi teho suhteessa pinta-alaan 

(20 W/in3 verrattuna vanhojen lineaaritehonlähteiden 0,3W/in3) on selvää, miksi hakkuripiir it 

ovat nykypäivän johtava teknologia [1]. Lukuisista eduistaan huolimatta hakkuritekniikka ei 
ole täysin virheetön. Hakkuritehonlähteessä jännitteen muuntamisen prosessiin liittyy 

tulojännitteen kytkeminen päälle ja pois kymmenien kilohertsien taajuudella, joka aiheuttaa 

sähkömagneettista häiriötä. Tämän vuoksi lineaariset tehonlähteet ovat yhä varteenotettava 
vaihtoehto sovelluksissa, joissa vaaditaan pientä sähköistä häiriötä. [1] 

 

 
Kuva 1. Tarkasteltava yksinkertainen flyback-laturipiiri. 

 

Tässä työssä tarkastelun kohteena oleva laturi on flyback-topologialla toteutettu hakkuripiir i. 

Flyback-topologia on erityisen houkutteleva rakenne pieniin ja edullisiin sovelluskohteis i in,  
koska siinä ei tarvita muiden hakkuripiirien tapaan induktoreita lähdössä, mikä säästää tilaa ja 
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kustannuksia etenkin monilähtöisissä tehonlähteissä [1]. Verkkojännitteestä syöttönsä saavissa 

laitteissa on myös tärkeää huolehtia korkeajännitepuolen eristämisestä. Flyback-topologiassa 

korkea- ja pienjännitepuoli on eritetty toisistaan galvaanisesti muuntajan avulla, mikä suojaa 
niin käyttäjää kuin laitettakin vaaralliselta jännitteeltä. Flyback-topologia on lisäksi 

komponenteiltaan hyvin yksikertainen piirirakenne, mikä tekee siitä kompaktin ja edullisen 

rakenteen pienitehoisiin käyttötarkoituksiin. Mitoiltaan 5 cm pitkä, 3,5 cm leveä ja 2 cm korkea 
laturipiiri kykenee kyseisellä kokoonpanolla 6 W ulostulotehoon.  

 
2.2 Tasasuuntaaja 

Jännitemuunnos 230 V vaihtojännitteestä muutaman voltin tasajännitteeseen alkaa 

vaihtojännitteen tasasuuntauksella. Neljästä diodista muodostuva piirielementti, niin sanottu 
tasasuuntaussilta, muuntaa pistorasiasta tulevan sinimuotoisen vaihtojännit teen 

kokoaaltotasasuunnatuksi sinijännitteeksi. Tasasuuntaussilta on kuvassa 2 nähtävä neljän 

diodin ryhmä. Vaihtojännitteen positiivisella puolijaksolla diodit D2 ja D3 ovat myötä suuntaan 
biasoituja, jolloin virta kulkee kuormaan punaisella merkittyä reittiä. Vastaavasti 

vaihtojännitteen negatiivisella puolijaksolla diodit D1 ja D4 ovat myötäbiasoituja, jolloin virta 

kulkee kuormaan sinisellä merkittyä reittiä. Kuvista nähdään, että virta kulkee kuormassa aina 
samaan suuntaan riippumatta siitä, onko tulossa positiivinen vai negatiivinen jännite, joten 

vastuksen RL yli nähdään aina positiivinen jännite. Näin ollen tuloon syötetty vaihtojännite 

saadaan muunnettua tasasuunnatuksi siniksi kuvan 3 mukaisesti. Huomataan, ettei 
tasasuuntaussilta vielä yksinään tuota kovin tasaista jännitettä lähtöön vaan jännite aaltoilee  

sinimuodossa. Aaltoilu saadaan tasoitettua lisäämällä tasasuuntaussillan rinnalle 

kondensaattori, joka pitää jännitteen ylhäällä tasasuuntaussillalta tulevien jännitepulss ien 
välissä.  

 

 
Kuva 2. Tasasuuntaussilta ja jännitettä tasoittava kondensaattori. 

 

 
Kuva 3. Laturiin tuleva jännite vasemmalla, jännite tasasuuntauksen jälkeen oikealla. 
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2.3 Flyback-muunnin 

Tasasuuntausoperaation jälkeen on vuorossa itse hakkuripiirin toiminta. Tämä laturip iir i 
hyödyntää hakkurirakenteista niin sanottua flyback-versiota, jonka kaksilähtö inen 

perusrakenne on esitetty kuvassa 4, kohdassa (a). Flyback-muuntimen toiminnan 

olennaisimpiin osiin kuuluu kytkintransistori Q1, joka katkoo tasasuuntaajalta saadun DC-
jännitteen korkeataajuiseksi vaihtojännitteeksi. Hakkuritehonlähde on saanut nimensä juuri 

tästä mekanismista. Tämän laturipiirin sisältämä kytkintransistori toimii 60 kHz taajuudella 

laturin käydessä täydellä teholla [3]. 
Jännitteen muunnos flyback-muuntajassa tapahtuu seuraavalla tavalla. Ensin 

kytkintransistori Q1 kytketään päälle eli ON-tilaan, jolloin jännitteen Vdc aikaansaama 

sähkövirta pääsee kulkemaan ensiökäämin Np lävitse. Ensiökäämin yli indusoituu seuraavan 
kaavan mukainen jännite 

 

 𝑈 = 𝐿
𝑑𝑖

𝑑𝑡
, (1) 

 

missä L on käämin induktanssi ja di/dt on käämin läpi menevän virran muutosnopeus. Tämä on 

niin sanottu Lenzin laki, josta seuraa, että käämin läpi menevä virta ei voi muuttua äkillises t i. 
[2]. Siispä kytkintransistorin mentyä ON-tilaan, virta ensiökäämissä alkaa nousta tasaiseen 

tahtiin nopeudella 

 

 
𝑑𝑖

𝑑𝑡
=  

𝑉𝑑𝑐 −𝑉𝑜𝑛

𝐿𝑝
, (2) 

 

missä Lp on ensiökäämin induktanssi, Vdc on muuntimelle tuleva syöttöjännite ja Von on 
kytkintransistorin jännitehäviö, jonka arvo on noin 1 V [1]. Ensiökäämissä kulkeva sähkövirta 

saa aikaan magneettivuon ensiökäämin läpi kulkevassa sydämessä, jonka kautta magneett ivuo 

kytkeytyy myös toisiokäämeihin. Toisiokäämien yhteydessä olevan piirit pysyvät kuitenk in 
virrattomina, koska diodit D1 ja D2 ovat estosuuntaan biasoituja ja estävät siten virran kulun. 

Ensiökäämin virta nousee kuvan 4 kohdan (b) mukaisesti ajan Ton, jonka jälkeen 

kytkintransistori Q1 kytketään pois päältä eli asetetaan OFF-tilaan. Virta ensiökäämissä on 
ehtinyt nousta tässä ajassa arvoon 

 

 𝐼𝑝 =
(𝑉𝑑𝑐 −𝑉𝑜𝑛 )𝑇𝑜𝑛

𝐿𝑝
, (3) 

 
jossa Ton on aika, jonka kytkintransistori on ON-tilassa. Ensiökäämiin on varastoituneena 

energia 

 

 𝐸𝐿 =  
1

2
𝐿𝑝𝐼𝑝

2, (4) 

 

missä Lp on ensiökäämin induktanssi ja Ip on ensiökäämin läpi kulkeva virta [1]. 

Kytkintransistorin mennessä OFF-tilaan, virta ensiökäämissä tippuu nollaan, mikä aiheuttaa 
ensiökäämissä kaavan (1) mukaisen jännitteen muutoksen. Ensiökäämin jännitteen polariteett i 

kääntyy siis välittömästi kytkintransistorin mentyä OFF-tilaan. Tätä polariteetin äkillistä  
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Kuva 4. Kaksilähtöisen flyback-muuntimen piirikaavio ja piirin virtojen aaltomuotoja [1]. 

Piirikaaviossa (a) vasemmalla on flyback-muuntimen ensiöpuoli, josta löytyy kytkintransisto r i 
Q1 ja ensiökäämi. Oikealla puolella on kaksi toisiokäämiä, yksi kummallekin lähdölle. Toisesta 

toisiopiiristä otetaan jännitemittaus lähtöön, jonka perusteella säädetään kytkintransisto r in 

PWM-signaalia. Kuvaajassa (b) ensiöpuolen virta, ja kuvaajassa (c) toisiopuolen virta. 
 

vaihtumista kutsutaankin flyback-ilmiöksi, josta kyseinen hakkuritopologia on saanut nimensä. 

Ensiökäämin polariteetin vaihduttua toisiokäämeissä on nyt sellainen jännite, joka myötäbiaso i 
diodit D1 ja D2, jolloin ensiökäämiin varastoitunut energia virtaa lähtöihin Vo1 ja Vom, sekä 

lataa kondensaattorit C1 ja Co.  

Lähtöön Vom kytketty piiri on niin sanottu master-toisiopiiri ja lähtöön Vo1 kytketty piiri on 
vastaavasti slave-toisiopiiri. Nimitykset tulevat siitä, että master-piiri on se, jonka 

lähtöjännitteen perusteella ohjataan koko toisiopiirin jänniteregulointia, jolloin slave seuraa 

master-piirissä tapahtuvia jännitteen muutoksia. Slave-piirin jänniteregulointi on edeltävän 
järjestelyn takia melko huono, joten ilman ylimääräistä regulointiporrasta niitä käytetään 

useimmiten moottorien tai operaativahvistimien tehonlähteinä, koska ne eivät vaadi erityisen 

tasaista tulojännitettä. [1] 
Oletetaan seuraavassa tarkastelussa, että käytössä on vain master-toisiopiiri. Tarkalleen 

ottaen ensiökäämin varastoitunut energia siirtyy toisiokäämiin virtana 

 
 𝐼𝑠 = 𝐼𝑝(𝑁𝑝/𝑁𝑚), (5) 

 

missä Ip on virta ensiökäämissä, Np on ensiökäämin kierroslukumäärä ja Nm on master-
toisiokäämin kierrosluku [1]. Kaavasta (5) itse asiassa nähdään, että flyback-topologian 

muuntaja siirtää ensiökäämissä olevan virran toisiokäämityksiin siten, että ampeerikierros ten 

suhde säilyy samana. Tämä tarkoittaa sitä, että jos ensiökäämissä on esimerkiksi 100 kierrosta 
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ja 1 ampeerin virta, niin toisiokäämityksessä, jossa olisi 10 kierrosta, täytyisi kulkea 10 

ampeerin virta. Flyback-muuntaja toimiikin kuristimen tavoin, eikä tavanomaisen aidon 

muuntajan tavoin, jossa jännite muuttuu suhteessa käämien kierroslukuihin. Flyback-
muuntimessa jännitteen muodostus lähtöön tapahtuu säätämällä toisiovirran Is arvoa 

kytkintransistorin PWM-signaalin pulssisuhteen avulla. [1] 

Toisiopiirien virta kytkintransistorin sulkemisen jälkeen on esitetty kuvassa 4 kohdassa (c). 
Toisiovirta on ensin kaavan (5) osoittamalla tasolla, josta se lähtee tippumaan lineaarises t i 

kaavan  

 

  
𝑑𝐼𝑠

𝑑𝑡
=  

𝑉𝑜𝑚

𝐿𝑠
, (6) 

 

mukaisesti, missä Vom on master-toisiopiirin lähtöjännite ja Ls on toisioinduktanssi [1]. 
Toisiopiirin virta tippuu lineaarisesti niin pitkään, kunnes kytkintransistori Q1 kytketään 

takaisin ON-tilaan. ON-tilassa ensiökäämin polariteetti kääntyy ja virta alkaa kulkea jälleen 

ensiökäämin läpi. Polariteetin käännyttyä toisiopiirien diodit ovat estosuuntaan biasoituja, eikä 
ensiökäämi toimita enää virtaa toisiopiireihin. Sillä välin, kun kytkintransistori on ON-tilassa 

kondensaattorit C1 ja Co antavat virtaa kuormaan. Kun kytkintransistori kääntyy jälleen OFF- 

tilaan, käämien polariteetit kääntyvät, ja virta Is virtaa toisiopiireihin täydentäen 
kondensaattorit. Tämä sykli toistuu flyback-muuntajassa kymmenien kilohertsien taajuudella. 

[1] 

Edeltävän kuvauksen perusteella nähdään, miten jännitemuunnos tapahtuu flyback-
muuntajassa. Jännitemuunnoksen rinnalle tarvitaan myös regulaattori tasaamaan jännitettä, kun 

tulojännitteessä Vdc ja kuormaresistanssissa tapahtuu muutoksia. Flyback-muuntajassa 

regulointi tehdään säätämällä kytkintransistorin ON-aikaa Ton, johon viitataan myös 
englanninkielisellä termillä duty cycle. Kuvassa 4 näkyvä takaisinkytkentäverkko mittaa 

lähtöjännitettä Vom vastusten R1 ja R2 välisestä pisteestä ja vertaa sitä referenssijännit teen 

arvoon Vref. Riippuen siitä, onko mitattu lähtöjännite liian suuri vai liian pieni, 
kytkintransistoria ohjaava pulssigeneraattori joko pienentää tai kasvattaa kytkintransisto r in 

aikaa Ton. Ajan Ton kasvattaminen muuttaa flyback-muuntajan virtoja kuvan 5 mukaisesti. Kun 

 

 
Kuva 5. Flyback-muuntajan virrat kahdella eri ajan Ton arvolla [1]. 
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aikaa Ton kasvatetaan, virta Ip ehtii kasvaa suuremmaksi pisteestä B pisteeseen D kaavan (3) 

mukaisesti. Tätä kautta myös virta Is kasvaa pisteestä H pisteeseen K. Kuormavastuksen Ro 
näkemä efektiivinen virta on näin muodostuneen JKL-kolmion osoittaman virran keskiarvo. 

JKL kolmion pinta-ala on suurempi, kuin lyhyemmällä Ton ajalla muodostuneen GHI-kolmion 

pinta-ala, joten keskiarvovirta kasvaa Ton aikaa kasvatettaessa. Näin ollen kuormaan ajetaan 
suurempi virta ja lähtöjännite kasvaa Ohmin lain mukaisesti. [1] 

Jos flyback-muuntajan hyötysuhteeksi oletetaan 80 %, niin lähtöjännitteen Vo kaava on 

 

 𝑉𝑜 =  𝑉𝑑𝑐𝑇𝑜𝑛√
𝑅𝑜

2.5𝑇 𝐿𝑝
, (7) 

 

missä Vdc on muuntimen tulojännite, Ton on kytkintransistori ON-aika, Ro on kuormavastus, Lp 

on ensiökäämin induktanssi ja T on kytkintransistorin yhden syklin jaksonaika [1]. Kaavasta 
nähdään, että lähtöjännite saadaan pidettyä tasaisena kasvattamalla Ton arvoa, jos tulojännite 

Vdc tai kuormavastus Ro pienenee. Vastaavasti, jos käyttöjännite Vdc tai kuormavastus Ro 

kasvaa, on pienennettävä aikaa Ton. [1] 
Flyback-muuntajalla on kaksi eri toimintamoodia: discontinuous ja continuous. Tämän työn 

laturi toimii discontinuous-moodissa, mikä tarkoittaa sitä, että muuntajan virta Is ehtii mennä 

nollaan ennen kuin kytkintransistori kytketään takaisin ON-asentoon. Muuntajan virta ei ole 
siis jatkuva, vaan se käy hetkellisesti nollassa, josta tulee nimitys discontinuous. Kuvassa 5 on 

esitettynä discontinuous-moodin mukaiset muuntajan virrat. Vastaavasti continuous-mood issa 

muuntajan virta ei missään vaiheessa laske nollaan. Continuous-moodissa toimivan flyback-
muuntajan virrat on esitetty kuvassa 6. Vertailemalla kuvien 5 ja 6 virtoja havaitaan, että 

continuous-moodissa ensiökäämin virrassa on hyppy, koska virta ei ehdi laskea nollaan 

kytkintransistorin OFF-periodin aikana. Tämä vuorostaan nostaa myös toisiovirran Is tasoa. 
Discontinuous-moodin ilmeinen haittapuoli on se, että tietyn keskiarvovirran saavuttamiseks i 

lähtöön, toisiovirran huippuarvon täytyy olla jopa 2-3 kertaa suurempi kuin continuous-

moodissa [1]. Korkeampi virta asettaa myös korkeammat virrankeston vaatimuksen 
discontinuous-moodissa toimivan flyback-muuntimen toisiopiireille. Kuitenkin discontinuous-

moodin hyödyt voittavat sen haitat, mikä tekee siitä laajemmin käytetyn toimintamood in 

verrattuna continuous-moodiin. Discontinuous-moodissa toimiva muuntaja muun muassa 
reagoi nopeammin nopeisiin kuormavirran ja tulojännitteen muutoksiin. [1] 

 

 
Kuva 6. Continuous-moodissa toimivan flyback-muuntajan virrat [1]. 
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3 TOIMINNALLISTEN LOHKOJEN KUVAUS 

Tarkastellussa laturipiirissä on yhteensä 33 komponenttia. Kondensaattorit, kelat, vastukset,  

suojavastus, diodit ja PWM-kytkinpiiri muodostavat yhdessä ulostuloltaan kuuteen wattiin 

kykenevän flyback-laturin, joka on tilavuudeltaan noin 35 kuutiosenttimetrin kokoinen. 
Piirilevyltä on tunnistettavissa muutamia komponenttiryhmiä, jotka muodostavat omia 

toiminnallisia lohkojaan. Päältäpäin katsottuna laturipiiristä on havaittavissa kuusi eri 

toiminnallista lohkoa, jotka ovat:  
1. Suojavastus 

2. Tasasuuntaussilta 

3. LC-suodatin ja varastokondensaattori 
4. Flyback-muuntaja 

5. Puoliaaltotasasuuntaaja ja varastokondensaattorit 

6. Jännitteensyöttö PWM-kytkinpiirille 
 

Näiden lohkojen sijainnit piirilevyllä on esitetty kuvassa 7. Jokaiseen lohkoon liitty omat 

erityispiirteensä ja tehtävänsä, joiden tunteminen on tärkeää laturipiirin suunnittelun kannalta. 
Oikeilla komponenttivalinnoilla ja mitoituksella laturipiiri saadaan sovitettua mahdollisimman 

hyvin sovellukseensa. Tässä kappaleessa tutustutaan tarkemmin flyback-laturin fyysiseen 

rakenteeseen sekä siihen, mistä komponenteista kukin toiminnallinen lohko koostuu. 
 

3.1 Suojavastus 

Suojavastuksen tehtävänä on suojata piiriä ylikuormitusvirralta sulakkeen tavoin. Kun 

suojavastuksen läpi menevä virta ylittää sille määritetyn arvon, se ”palaa poikki” ja katkaisee 

virtapiirin. Suojavastuksen etuna tavanomaiseen sulakkeeseen verrattuna on sen korkeampi 
resistanssi, mikä suojaa laitetta myös käynnistyksen yhteydessä esiintyvältä syöksyvirra lta. 

Korkeampi resistanssi tarkoittaa kuitenkin myös suurempia häviöitä, joten suojavastus on 

 

 
Kuva 7. Laturipiiri ylhäältäpäin kuvattuna. Tekstissä mainitut toiminnalliset lohkot näkyvät 

kuvassa ympyröitynä. 
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hyötysuhteen kannalta huonompi vaihtoehto sulakkeeseen verrattuna. Sulake taas ei pysty 

yksinään rajoittamaan syöksyvirtaa, vaan sen pariksi tarvitaan syöksyvirran rajoittamiseks i 
NTC-termistori. Suojavastusta käytettäessä säästytään siis yhdeltä komponentilta. 

Ylivirtatapauksessa suojavastus palaa hitaammin poikki ja lämpiää enemmän kuin sulake, mikä 

aiheuttaa tulipaloriskin ympäröivissä komponenteissa korkeita virtoja käytettäessä. Siksi 
suojavastusta käytetään lähinnä piireissä, joiden teho on alle 15 W, ja joiden ylikuormitusvirrat 

ovat pieniä. [4] 

 
3.2 Tasasuuntaussilta 

Tasasuuntaussilta on yksinkertainen neljästä diodista koostuva rakenne, joka tasasuuntaa 
syötöstä tulevan vaihtojännitteen. Tasasuuntaussillan toiminta on kuvattuna tarkemmin luvussa 

2.2. 

 
3.3 LC-suodatin ja varastokondensaattori 

LC-suodatin koostuu syöttötehon kulkusuunnan kanssa sarjaan kytketystä kelasta, sekä 
syöttöjännitteen ja maan välille kytketystä kondensaattorista. Rakenne muodostaa 

kaksinapaisen alipäästösuodattimen, jonka avulla tulosignaalista saadaan suodatettua pois 

korkeataajuinen kohina. Sen lisäksi tulopuolelle sijoitetulla LC-suodattimella saadaan 
suodatettua hakkuripiirin kytkintoiminnasta aiheutuvaa korkeataajuista kohinaa. Vaikka 

muuntaja erottaa tulosignaalin lähdöstä, eikä tulosignaali ole siten suoraan kytkettynä lähtöön, 

tulon nopeat virran vaihtelut voivat kytkeytyä lähtöön induktiivisesti ja aiheuttaa siellä kohinaa.  
[5] 

Varastokondensaattori muuttaa tasasuuntaussillalta tulevan tasasuunnatun vaihtojännit teen 

tasajännitteeksi. Sillä on kohtuullisen suuri kapasitanssi (6,8 µF), koska suuri kapasitanssi 
tarkoittaa myös pientä jännitteen vaihtelua eli rippeliä varastokondensaattorin lähdössä. 

 
3.4 Flyback-muuntaja 

Muuntajalla on piirin toiminnan kannalta yhteensä kolme tehtävää: mahdollis taa 

jännitemuunnos tulosta lähtöön, eristää korkean ja matalan jännitteen puolet toisistaan ja tarjota 
käyttö- sekä mittausjännite PWM-kytkinpiirille jänniteregulointia varten. Tyypillisen flyback-

muuntajan rakenne on esitetty kuvassa 8. Kahden E-kirjaimen muotoisen ferriittisydämen 

ympärille on kääritty kolme käämiä: ensiö-, toisio- ja ”apukäämi” (engl. auxiliary winding) [6]. 
Ensiö- ja toisiokäämi muodostavat induktiivisen kytkennän flyback-muuntimen tulon ja lähdön 

välille, eristäen samalla tulon ja lähdön galvaanisesti toisistaan. Apukäämi ottaa pienen osan 

muuntajan energiasta takaisin tulopuolelle, mikä toimii virransyöttönä PWM-kytkinpiir ille 
sekä lähtöjännitteen mittarina jänniteregulointia varten [2]. Nämä kolme käämitystä on kierretty 

ytimen ympärille kerroksittain siten, että kerrosten välissä on sähköneristävä teippi estämässä 

käämien väliset läpilyönnit [6]. 
Flyback-muuntajan ytimessä on tavanomaisesta muuntajasta poiketen rako, jolla estetään 

ytimen saturoituminen. Ydin on herkkä saturoitumaan siitä syystä, että ensiökäämissä kulkevan 

virran aiheuttama magneettivuo ei kumoudu toisiovirran vaikutuksesta, koska flyback-
topologiassa toisiokäämi ja ensiökäämi eivät johda virtaa samanaikaisesti. Flyback-muunta jan 

suunnittelun pohjana käytetäänkin usein kuristinta, koska se kuvaa paremmin flyback-

muuntajan toimintaa kuin perinteinen muuntaja. [1]  
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Kuva 8. Flyback-muuntajan räjäytyskuva ja esimerkki muuntajan käämityksen rakenteesta 

[6]. 
 

3.5 Puoliaaltotasasuuntaaja ja varastokondensaattorit 

Puoliaaltotasasuuntaaja tasasuuntaa flyback-muuntajalta tulevan vaihtojännit teen 

kumpuilevaksi tasajännitteeksi. Vaihtojännite saadaan tasasuunnattua yksinkertaisesti yhden 

diodin avulla. Diodin läpi kulkevalla virralla ladataan edelleen varastokondensaattoria, joka 
tasaa kumpuilevan jännitteen liki tasaiseksi DC-jännitteeksi. Flyback-topologiassa lähdön 

virransyöttö on kokonaan varastokondensaattorin vastuulla silloin, kun kytkintransistori on 

ON-tilassa. Tämän takia lähdön varastokondensaattorin kapasitanssi on paljon suurempi 
verrattuna esimerkiksi forward-tyypin hakkuriin, jossa lähtövirta tulee kondensaattorin lisäksi 

myös induktorilta [1].  

Varastokondensaattorin lisäksi flyback-muuntimen lähdöstä löytyy toinenkin 
kondensaattori. Sen tehtävänä on poistaa lähtöjännitteestä korkeat jännitepiikit, jotka esiintyvät 

kytkintransistorin OFF-syklin alussa. Jännitepiikit syntyvät kytkintransistorin sulkemisen 

jälkeen vaikuttavan suuren toisiovirran kulkiessa varastokondensaattorin sisäisen resistanss in 
kautta, kun varastokondensaattoria ladataan. Toisen kondensaattorin kapasitanssi on paljon 

pienempi kuin varastokondensaattorin (220 µF verrattuna 470 µF), koska sen täytyy kyetä 

suodattamaan yleensä vain noin 0,5 µs levyisiä jännitepiikkejä. [1] 
 

3.6 Jännitteensyöttö PWM-kytkinpiirille 

Tämä lohko tasasuuntaa apukäämiltä tulevan jännitteen tasajännitteeksi, jota käytetään syöttönä 

PWM-kytkinpiirille. Jännitteensyöttöpiiri on käytännössä samanla inen 

puoliaaltotasasuuntaajasta ja kondensaattorista koostuva piiri kuin flyback-muuntimen 
lähdössäkin, mutta vain pienemmässä mittakaavassa. PWM-kytkinpiirin tehonkulutus on hyvin 

pieni, joten tasaisen käyttöjännitteen aikaansaamiseen riittää pieni 10 µF suuruinen 

kondensaattori (verrattuna lähdön 470 µF suuruinen kondensaattori). 
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3.7 Laturipiirin alapuoli 

Laturipiirin kääntöpuolelta löytyy vielä neljä tärkeää toiminnallista lohkoa, jotka ovat: 
1. PWM-kytkinpiiri 

2. Johdinhäviöiden kompensointi 

3. Kylmäkäynnistyspiiri 
4. Jännitteen lukitsin 

 

Lohkot on merkitty kuvan 10 piirikaavioon ja niiden sijainnit fyysisellä piirilevyllä löytyvät 
kuvasta 11. Käydään läpi lohkojen tehtävät: 

 
3.8 PWM-kytkinpiiri 

Laturipiirissä on käytössä Chip-Railin CR6235-mallinen kytkinpiiri. PWM-kytkinpiir in 

päätehtävinä on tuottaa PWM-jännitesignaali muuntajalle ja reguloida lähtöjännitet tä 
apukäämiltä saadun takaisinkytkennän avulla. PWM-kytkinpiiriin on sisäänrakennettuna 

PWM-generaattori ja MOSFET-kytkintransistori, jolla saadaan muodostettua 

hakkuritoiminnalle välttämätön PWM-jännitesignaali. Jänniteregulointia varten PWM-
kytkinpiirin sisältä löytyy näytteenottopiiri ja erovahvistin, joilla ohjataan PWM-generaattoria.  

Apukäämiltä saatu jännite mitataan vastusjaon välisestä pisteestä INV-porttiin ja näytteistetään, 

jonka jälkeen näytteistettyä jännitettä verrataan 2 V referenssijännitteeseen. Jännitte iden 
välinen ero vahvistetaan erovahvistimella, ja erovahvistimen lähdöllä ohjataan PWM-signaalin 

duty cycleä siten, että lähdön jännite saadaan pidettyä tasaisena. [7] 

Edeltävien toimintojen lisäksi PWM-kytkinpiiri sisältää erilaisia rakenteita, jotka parantavat 
sen käyttövarmuutta, energiatehokkuutta ja lähtöjännitteen tarkkuutta. Kytkinpiiristä löytyy 

myös vakiovirta-moodi, jota käytetään akun lataamisessa. Tätä käsitellään tarkemmin 

kappaleessa 4. 
 

 
Kuva 9. PWM-kytkinpiirin lohkokaavio [3]. 
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3.9 Johdinhäviöiden kompensointi 

Apukäämiltä saatu jännite kytketään PWM-kytkinpiiriin vastusjaon kautta. Tämä ei ole 
kuitenkaan vastusjaon ainoa tehtävä, vaan CR6235-kytkinpiiristä löytyy ominaisuus, jolla 

pystytään kompensoimaan siirtojohdoista aiheutuvia jännitehäviöitä kuormavirran kasvaessa.  

Kompensaatio voidaan virittää säätämällä vastusjaon arvot sopivasti sen mukaan, milla is ta 
siirtojohtoa käytetään. Kompensaation avulla lähtöjännitteen arvo saadaan asetettua 

tarkemmin, koska ilman kompensaatiota lähtöjännite olisi liian alhainen johtimissa tapahtuvan 

jännitehäviön takia. [3] 
 

 
Kuva 10. Tyypillinen sovelluskohde CR623X-sarjan PWM-kytkinpiirille [3]. Piirikaavio 

vastaa lähes täydellisesti laturipiirin rakennetta ja siitä tunnistaa helposti laturin eri 
toiminnalliset lohkot. Piirikaavioon on merkitty piirilevyn alapuolella sijaitsevat toiminnall iset 

lohkot numeroin 1-4. 

 
3.10 Kylmäkäynnistyspiiri 

Piireissä, joissa PWM-kytkinpiiri saa käyttöjännitteensä apukäämin kautta, täytyy olla niin 
sanottu kylmäkäynnistyspiiri (engl. bootstrap circuit), joka tuo PWM-kytkinpiirille jännitteen 

piirin käynnistyksen yhteydessä. Kylmäkäynnistyspiiri toimii kaikkien IC-piirien kanssa, joista 

löytyy alijännitteen lukituspiiri (engl. Undervoltage lockout circuit, UVLO). 
Kylmäkäynnistyspiiri koostuu yksinkertaisesti vastuksesta ja PWM-kytkinpiir ille 

energiavarastona toimivasta kondensaattorista. Kun laturi kytketään verkkojännitteeseen, 

kondensaattori alkaa latautua vastuksen kautta. Kondensaattorin jännitteen ylittäessä UVLO:n 
määrittelemän rajan, eli CR6235-mallin tapauksessa 14,5 V jännitteen, PWM-kytkinpiir i 

käynnistyy [3]. Kondensaattorin täytyy olla tarpeeksi suuri kyetäkseen syöttämään jännitet tä 

muutaman kytkinsyklin ajan, kunnes apukäämiltä tuleva käyttöjännite on riittävä PWM-
kytkinpiirin päällä pitämiseen. [2] 
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Kylmäkäynnistyspiirin vastuksen läpi kulkee virta niin kauan, kun laturi on kytkettynä 

verkkojännitteeseen. Se siis kuluttaa tehoa, mikä tarkoittaa huonompaa hyötysuhdetta laturille. 

Vastus on kuitenkin paljon halvempi ja kompaktimpi ratkaisu, kuin erillisen muunta jan 
käyttäminen. Vastus sopii myös käytettäväksi usealla eri verkkojännitteellä, mikä tekee siitä  

erinomaisen valinnan yleislatureihin. [2] 

 
3.11 Jännitteen lukitsin 

Muuntajalla varustetuissa hakkuripiireissä esiintyy korkea syöksyjännite silloin, kun 
kytkintransistori käännetään OFF-asentoon. Syöksyjännite aiheutuu muunta jan 

vuotoinduktanssiin varastoituneesta energiasta, joka pyrkii purkautumaan muuntajasta Lenzin 

lain mukaisesti ensiövirran katketessa. [8] Jännitepiikki voi aiheuttaa kytkintransistor issa 
vyöryläpilyönnin, jonka vuoksi kytkintä on suojattava piirillä, joka rajoittaa jännitettä ja estää 

kytkimen vaurioitumisen [9]. Syöksyjännitettä vaimennetaan usein RCD-jännitteen 

lukitsimella, eli vastuksesta, kondensaattorista ja diodista koostuvalla rakenteella, joka on 
esitetty kuvassa 10, kohdassa 4. Kytkintransistorin mennessä OFF-asentoon, 

vuotoinduktanssiin varastoitunut energia purkautuu diodin läpi virtana, jolla varataan diodin 

kanssa sarjassa olevaa kondensaattoria. Kondensaattoriin varastoitunut energia puretaan 
edelleen sen rinnalla olevan vastuksen kautta lämmöksi. Vastuksen ja kondensaattorin arvoja 

säätämällä syöksyjännite saadaan lukittua sellaiseen arvoon, ettei se ylitä kytkintransisto r in 

jännitearvoa. [8]  
 

 
Kuva 11. Laturipiiri alhaaltapäin kuvattuna. Tekstissä läpikäydyt toiminnalliset lohkot on 

merkitty kuvaan punaisella. 
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4 TOIMINTAMOODIEN KUVAUS 

Kannettavissa elektroniikkalaitteissa käytetään nykyään laajalti litiumioniakkuja, jotka ovat 

saavuttaneet suuren suosion niiden erinomaisten ominaisuuksien, kuten korkean 

energiatiheyden, pitkän käyttökertaiän ja muistittomuuden ansiosta. Litiumioniakkuja ladataan 
niin sanotulla CC-CV-tekniikalla (engl. Constant Current-Constant Voltage), jossa akkua 

ladataan ensin vakiovirralla, ja akun jännitteen lähestyessä maksimiarvoaan siirrytään 

vakiojännite-moodiin, jolla estetään akun ylilatautuminen. [10] Lataamisessa tarvitaan siis 
kaksi toimintamoodia: vakiovirta eli CC- ja vakiojännite eli CV-moodi. PWM-kytkinpiir i 

mittaa laturin lähtöjännitettä ja valitsee sen perusteella oikean toimintamoodin lataussyklin eri 

vaiheissa. Tyypilliset jännitteen ja virran käyrät CC-CV-lataustekniikassa on esitetty kuvassa 
12. 

 
4.1 Vakiovirta-moodi (CC) 

Laturi toimii vakiovirta-moodissa niin pitkään, kun PWM-kytkinpiirin INV-portin jännite on 

alle 2,0 V [3]. Porttiin tuleva jännite on vastusjaon kautta mitattu flyback-jännite, joka saadaan 
apukäämiltä. Laturi pysyy siis vakiovirta-moodissa, kunnes laturin lähtöjännite ylittää ennalta 

määrätyn raja-arvon, jolloin myös INV-portin tuleva mittajännite nousee yli kahden voltin. 

Vakiovirran arvo asetetaan PWM-kytkinpiirin CS-porttiin kytkettävällä vastuksella. Vastus on 
sarjassa ensiöpuolen kytkintransistorin kanssa, jolloin sen yli olevan jännitteen perusteella 

voidaan mitata ensiöpuolen virran suuruutta. CS-portin kynnysjännitteen maksimi on asetettu 

0,9 V:iin, jolloin ensiöpuolen maksimivirta voidaan laskea kaavalla 
 

 𝐼𝑝𝑒𝑎𝑘  (𝑚𝑎𝑥 ) =
0,9 𝑉

𝑅𝑠
, (8) 

 

jossa Rs on CS-porttiin asetetun vastuksen arvo [3]. Toisiopuolen maksimivirta on suoraan  
 

 
Kuva 12. Akun jännite ja virta ladattaessa CC-CV-tekniikalla [10]. 
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verrannollinen ensiöpuolen maksimivirtaan kaavan (5) mukaisesti, joten vastuksen Rs arvolla 

on suora vaikutus myös toisiovirtaan. Mitä suurempi Rs sitä pienempi on vakiovirran arvo ja 

päinvastoin. PWM-kytkinpiiri säätää virran vakiotasolle muuttamalla kytkentätaajuutta joko 
ylös tai alas sen mukaan, kuinka suuri lähtöjännite tarvitaan vakiovirran ylläpitämiseen. [3] 

 
4.2 Vakiojännite-moodi (CV) 

Kun INV-porttiin tuleva jännite on yli 2,0 V, laturi toimii vakiojännite-moodissa. Vakiojännite-

moodia käytetään akun lataussyklin loppuvaiheessa, kun akun jännite on noussut lähelle 
maksimiarvoaan. Lähtöjännite saadaan pidettyä vakiona mittaamalla flyback-jännitet tä 

apukäämin kautta ja vertaamalla sitä 2,0 V referenssijännitteeseen. Referenssijännitteen ja 

mitatun jännitteen välinen ero vahvistetaan erovahvistimella ja syötetään kuvan 9 mukaises t i 
COMP-porttiin. Liian korkean lähtöjännitteen seurauksena erovahvistimen lähtöjännite 

COMP-portissa tippuu, joka ohjaa PWM-kytkinpiirin tiputtamaan kytkintransistorin virtaa ja 

siten laskemaan lähtöjännitettä. Vastaavasti, jos lähtöjännite on liian matala, erovahvist imen 
lähtö nousee, jolloin PWM-kytkinpiiri nostaa kytkintransistorin virtaa ja edelleen 

lähtöjännitettä. Kytkintransistorin virran muuttaminen tehdään molemmissa tapauksissa PWM-

jännitesignaalin duty cycleä muuttamalla. [3] 
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5 TURVALLISUUS 

Standardissa SFS-EN 60335-1 on kotitalouskäyttöön tarkoitettujen sähkölaitte iden 

turvallisuudesta seuraava vaatimus: ”Laitteet on rakennettava niin, että ne toimivat 

normaalikäytössä turvallisesti eivätkä ne aiheuta vaaraa käyttäjilleen eivätkä ympäristölleen 
edes sellaisessa huolimattomassa käytössä, joka voi esiintyä normaalikäytössä”. Sähkölaitte issa 

vaaratekijänä on korkea jännite. Huippuarvoltaan yli 42,4 V jännite katsotaan vaaralliseks i 

käyttäjälle, ja osat, joiden jännite ylittää tämän raja-arvon on suojattava asianmukaises t i 
sähköiskun varalta. [11] Toinen vaaratekijä sähkölaitteissa on viallisen komponentin 

aiheuttama vikatila, jonka seurauksena laite voi kuumeta ja aiheuttaa jopa tulipalon. Nämä 

vaaratekijät on otettava huomioon sähkölaitteen koteloinnissa, materiaaleissa ja 
komponenteissa, jotta laitteesta saadaan paitsi turvallinen, myös toimintavarma. 

 
5.1 Suojausluokka 

Laturi saa syöttönsä verkkojännitteestä, jonka tehollisarvo on 230 V. Tämä tekee laturis ta 

hengenvaarallisen laitteen, jos sen suunnittelussa laiminlyödään standardinmuka iset 
suojatoimet. Sähköisku verkkojännitteestä voi aiheuttaa ihmisessä tahattomien kouristusten 

seurauksena vammoja ja kolhuja tai pahimmassa tapauksessa jopa kuolemaan johtavan 

sydämen kammiovärinän [12]. Sähköiskun vaaran minimoimiseksi latureista löytyy 
useimmiten suojausluokan II mukainen eristys. Suojausluokan II edellytyksenä on, että 

laitteessa on peruseristys ja sen lisänä vahvistettu eristys tai lisäeristys turvallisuuden 

parantamiseksi. Peruseristys on nimensä mukaan eristys, joka tarjoaa perussuojan sähköiskuja 
vastaan laitteen jännitteisistä osista. Lisäeristys on peruseristyksestä itsenäinen eristys, joka 

suojaa sähköiskulta siinä tilanteessa, jos peruseristys vaurioituu. Vahvistettu eristys on 

yksikerroksinen eristys, joka tarjoaa peruseristyksen ja lisäeristyksen yhdistelmää vastaavan 
suojan sähköiskulta. [11] Latureissa eristys on toteutettu useimmiten vahvistetun eristyksen 

periaatteella, esimerkiksi sulkemalla laturipiiri paksuun muovikoteloon ja erottamalla syöttö-  

ja lähtöjännitepuolet toisistaan galvaanisesti. Suojausluokan II laitteista puuttuu lisäksi 
suojamaadoitus, minkä mahdollistaa vaadittu kaksinkertainen eristys. 

 
5.2 Pinta- ja ilmavälit 

Suojausluokan asettamien vaatimusten lisäksi sähkölaitteissa on oltava riittävät etäisyydet 

kahden sähköä johtavan osan tai sähköä johtavan osan ja kosketeltavan osan välillä. Riittävä llä 
välimatkalla estetään osien välinen läpilyönti niin laitteen toimintajännitteellä kuin myös 

mahdollisilla transientti ylijännitteillä. Sähkölaitteiden standardeissa määritellyt kaksi 

etäisyyttä ovat ilmaväli ja pintaväli. Ilmaväli on kahden sähköä johtavan osan tai sähköä 
johtavan osan ja kosketeltavan osan välinen lyhin välimatka ilman kautta. Pintaväli on 

vastaavasti lyhin etäisyys kahden osan välillä eristysaineen pintaa pitkin mitattuna. [11] 

Ilmavälin suuruus mitoitetaan laitteen mitoitussyöksyjännitteen perusteella. 
Mitoitussyöksyjännitteen määrää laitteen mitoitusjännite ja sen ylijänniteluokka. Yleislatur in 

mitoitusjännite on 100 - 230 V ja kotitaloussähkölaitteena se kuuluu ylijänniteluokkaa II. Näillä 

arvoilla laturin mitoitussyöksyjännite on 2500 V ja pienimmäksi ilmaväliksi peruseristykse lle 
saadaan standardin SFS-EN 60335-1 mukaan 1,5 mm. [11] 

Pintavälin suuruus määritellään eri perustein kuin ilmavälin suuruus. Ajan kuluessa 

piirilevyn pintaan kertyvä pöly ja muut epäpuhtaudet voivat luoda johtavia reittejä sähköä 
johtavien osien välille. Tällaisesta johtavasta kerroksesta aiheutuvaa läpilyöntiä kutsutaan  
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Kuva 13. Pinta- ja ilmavälin määritelmät piirilevyllä. 

 

nimellä ”tracking” [13]. Tracking on otettava huomioon pintavälien mitoituksessa ja siksi 
laitteelle määritellään niin sanottu likaantumisaste, joka riippuu laitteen käyttöympäristös tä.  

Kotitalouskäytössä olevat laturit kuuluvat likaantumisasteeseen 2, jonka määritelmänä on 

ainoastaan johtamattoman lian esiintyminen ja kondensaation aiheuttama tilapäinen johtavuus 
[11]. Likaantumisasteen lisäksi pintavälin suuruuteen vaikuttaa myös eristemateriaa l in 

pintavirrankestävyysarvo CTI (engl. Comparative Tracking Index). Eristeaineet on luokite ltu 

CTI-arvon perusteella neljään ryhmään: I, II, IIIa ja IIIb. Esimerkiksi yleisesti käytetyn FR4 
piirilevymateriaalin CTI-arvo on 200, jolloin se kuuluu materiaaliryhmään IIIa [14]. 

Tarkastelemalla laturipiirin pintavälejä vaikuttaisi siltä, että tämän piirilevyn materiaali kuuluu 

materiaaliluokkaan II. Kun otetaan huomioon vielä laturin toimintajännite, saadaan laturin 
peruseristyksen pienimmäksi pintaväliksi 2,8 mm [11]. 

 
5.3 Laturipiirin turvallisuus 

Laturipiirissä olennaisin turvallisuustekijä on korkeajännitepuolen eristäminen ympäristös tä 

siten, ettei siitä aiheudu vaaraa laturin käyttäjälle tai ladattavalle laitteelle. Tämä on otettu 
selkeästi huomioon laturipiirin suunnittelussa, sillä syöttöjännitepuoli ja lähtöjännitepuoli on 

erotettu toisistaan minimissään 6 mm levyisellä pintavälillä. Eristäminen on tehty 

suojausluokan II vaatimusta noudattaen, jossa edellytetään vahvistettua eristystä. Vahvistet tua 
eristystä varten standardissa määritelty peruseristyksen minimipintaväli on tuplattava [11]. 

Siten minimipintaväli täytyy olla 2,8 mm x 2 = 5,6 mm. Piirilevyyn on myös jyrsitty 

turvallisuuden lisäämiseksi reikiä, jotka kasvattavat pintavälejä. 
Pienin ilmaväli laturin peruseristykselle on standardin mukaan 1,5 mm. Vahvistettu eristys 

kuitenkin kasvattaa myös ilmavälin minimiarvoa. Vahvistetulle eristykselle 

mitoitussyöksyjännitteen arvoa kasvatetaan yhdellä askeleella (2500 V -> 4500 V) ja näin 
saadun peruserityksen minimiarvoa käytetään mittana vahvistetulle eristykselle [11]. 

Standardin mukaan vahvistetun eristyksen ilmaväli kyseiselle laturille tulee olla vähintään 3,0 

mm. Tämä jää kuitenkin selvästi alle minimi pintavälin, joten pintaväli on määräävä mitta 
syöttö- ja lähtöjännitepuolen väliselle eristykselle.  
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Kuva 14. Eristykset laturipiirissä. Korkeajännitepuolella riittää peruseristys, mutta matalan ja 

korkean jännitteen välillä on oltava vahvistettu eristys. Näin varmistetaan, ettei vaarallinen 

korkeajännite pääse kytkeytymään lähtöjännitteeseen. 
 

Syöttö- ja lähtöjännitteen erottamisen lisäksi laturipiirissä löytyy toinen turvallisuuden 

kannalta tärkeä eristys. Se sijaitsee tulopuolella suojavastuksen napojen välissä ja sen tehtävänä 
on varmistaa, ettei verkkojännite pääse kytkeytymään piiriin suojavastuksen ohi. Tässä kohtaa 

eristyksen vahvuudeksi riittää peruseristys, koska suojausluokan II laitteiden vahvistettu eristys 

koskee vain suojausta sähköiskua vastaan. Eristyksenä on käytetty 2 mm väliä, jonka keskelle 
on jyrsitty 1 mm levyinen rako. Standardin mukaan peruseristyksen ilmaväli täytyy olla 1,5 mm 

ja pintavälin 2,8 mm [11]. Ilmavälin vaatimus toteutuu, mutta 2,8 mm pintavä lin 

saavuttamiseksi jyrsitty rako näyttää liian lyhyeltä. Kuitenkin turvallisuuden kannalta tärkein 
asia eli eri jännitepuolien eristäminen on tehty asianmukaisesti, joten piiri vaikutta is i 

turvalliselta käyttää. 
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6 POHDINTA 

Työn tavoitteena oli selvittää yksinkertaisen flyback-laturin toimintaperiaate, jossa onnistutt i in 

mielestäni hyvin. Se, miten 2000-luvun alun painavista ja isoista puhelinlatureista on päästy 

keveisiin ja kompakteihin latureihin, oli yksi päämotiiveista työn valinnan takana. Tähän 
kysymykseen saatiin nopeasti vastaus kirja Switching power supply design avulla, joka on 

ehdottomasti yksi alan kattavimmista teoksista hakkuritehonlähteisiin liittyen. 

Edeltävän kysymyksen lisäksi haluttiin saada perusteellinen vastaus siihen, mikä on 
lukuisten eri komponenttien käyttötarkoitus laturipiirissä. Päällisin puolin katsottuna eri 

komponenttien tehtäviä piirillä voi olla vaikea hahmottaa, koska ne on kytketty toisiinsa 

kapeilla johtimilla molemmin puolin piirilevyä. PWM-kytkinpiirin datalehdestä löytyneen 
tyypillisen sovelluskohteen piirikaaviosta oli kuitenkin suuri apu eri komponenttiryppä iden 

tarkoituksen selvittämisessä. Loppujen lopuksi lähes kaikille komponenteille löydettiin 

käyttötarkoitus, mutta muutamien komponenttien tehtävä jäi vielä epäselväksi. 
PWM-kytkinpiiri on selkeästi hakkuripiirin sydän, joka hoitaa akun lataamiselle olennaisen 

virran ja jännitteen reguloinnin. Lohkokaavion perusteella jännitteen säätäminen ei ole täysin 

triviaali tehtävä, joten PWM-kytkinpiirin sisäiseen rakenteeseen olisi kiinnostavaa tutustua 
jatkossa enemmän. Kytkinpiirin digitaalilogiikasta saisi varmasti kokonaan oman työnsä, joten 

tässä työssä kytkinpiirin tarkastelu jätettiin aika pinnalliseksi. 

Piirin rakenteen ja teoreettisen toiminnan tarkastelun ohella olisi ollut mielenkiintoista tehdä 
myös käytännön mittauksia. Vertailemalla signaaleja eri toiminnallisten lohkojen molemmin 

puolin havainnollistaisi paremmin sitä, miten signaali muokkaantuu kulkiessaan piirin läpi. 

Myös CC-CV-tekniikan mukaisen käyrän määrittäminen tälle piirille olisi tuonut arvokasta 
lisätietoa laturin käyttäytymisestä.  
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7 YHTEENVETO 

Laturit toteutetaan nykyisin pääasiassa hakkuritekniikkaa käyttäen, jossa yhdistyy edullisuus, 

pieni koko ja hyvä hyötysuhde. Lukuisista hakkuritopologioista flyback-versio on erityisen 

suosittu pienitehoisissa latureissa, joissa laturin koko ja hinta halutaan saada mahdollisimman 
pieneksi. Flyback-topologia on yksinkertainen ja siinä laturin tulo- ja lähtöjännite on eristetty 

toisistaan galvaanisesti muuntajan avulla. Hakkuritekniikassa muuntajan sydämen 

magneettivuota ladataan ja puretaan PWM-jännitesignaalin tahdissa, jolla saadaan aikaan 
jännitemuunnos tulosta lähtöön. Hakkuripiiri toimii lisäksi discontinuous-moodissa, jonka 

etuna on piirin nopea reaktiokyky nopeisiin kuormavirran ja tulojännitteen muutoksiin.  

Laturipiirin rakenteeseen kuulu noin kymmenen eri toiminnallista lohkoa, jotka voidaan 
tunnistaa piiriltä komponenttien perusteella. Lohkoihin kuuluu muun muassa 

kokoaaltotasasuuntaaja, LC-suodatin, PWM-kytkinpiiri, jännitteen lukitsin ja flyback-

muuntaja. Lohkot on suunniteltu erityisesti flyback-topologiaa silmällä pitäen ja ottaen 
huomioon sen, että kyseessä on pienitehoiseen sovellukseen tarkoitettu laturi. Lohkojen 

rakentamiseen on käytetty diskreettikomponentteja, kuten diodeja, vastuksia, kondensaattoreita 

ja keloja, sekä myös IC-teknologiaa monimutkaisemman PWM-kytkinpiirin toteuttamisessa. 
Kaiken kaikkiaan laturi sisältää 33 komponenttia, jotka mahtuvat noin 35 kuutiosenttimetr in 

kokoiseen tilaan. 

Valtaosa kannettavista elektroniikkalaitteista käyttää litiumioniakkua, jonka lataamisessa 
käytetään CC-CV-tekniikkaa. Laturista löytyykin tähän käyttötarkoitukseen sekä vakiovir ta, 

että vakiojännite-moodi, jonka avulla akku saadaan ladattua tehokkaasti ja turvallisesti. Akun 

lataaminen aloitetaan vakiovirta-moodissa ja akun jännitteen lähestyessä huippuarvoaan 
siirrytään vakiojännite-moodiin. Vakiovirran arvo voidaan asettaa PWM-kytkinpiirin CS-

porttiin kytkettävällä vastuksella, ja vakiojännitteen arvon määrää laturin vakiojännit teen 

referenssiarvo. 
Laturi on riittämättömästi suojattuna vaarallinen laite, koska se saa syöttönsä 

verkkojännitteestä. Menetelmät riittävän suojaustason saavuttamiseksi on määritelty muun 

muassa kotitalouksiin tarkoitettujen sähkölaitteiden turvallisuusstandardissa SFS-EN 60335-1. 
Latureissa edellytetään standardin mukaan suojausluokan II tasoista suojausta, jossa sähköinen 

eristäminen on tehty vahvistettua eristystä käyttäen. Tämä asettaa tietyt vaatimukset laturin 

jännitteisten ja kosketeltavien osien välisille etäisyyksille, kuten ilma- ja pintaväleille. 
Vahvistettu eristys ja asianmukaiset ilma- ja pintavälit pyrkivät varmistamaan sen, että laite on 

turvallinen sekä sen käyttäjälle, että ladattavalle laitteelle.  
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9 LIITTELUETTELO 

Liite 1 Standardin SFS-EN 60335-1 mukainen mitoitussyöksyjännitteen määrittäminen ja sen 

perusteella saatu peruseristeen pienin ilmaväli [11] 
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Liite 2 Standardin SFS-EN 60335-1 mukainen peruseristeen pintavälin minimiarvo eri 

toimintajännitteillä, likaantumisasteilla ja materiaaliryhmillä [11] 
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