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Symbolit ja lyhenteet

Symbolit
Ceq ekvivalentti kapasitanssi kytkinsillan keskipisteessä
CB buck-boost piirin kapasitanssi
CL lähdön kapasitanssi
Cs hajakapasitanssi kytkinsillan keskipisteessä
Csw kytkinkomponentin terminaalien välinen kapasitanssi
Cp resonanssipiirin rinnakkaiskapasitanssi
Cr resonanssipiirin sarjakapasitanssi
D1, D2, D3, D4 tasasuuntausdiodit
DQ1 , DQ2 MOSFETtien rakenteelliset diodit
fr1 ,fr2 resonanssitaajuudet
fsw kytkentätaajuus
Ip induktanssin Lp virta
Ip,peak induktanssin Lp virran huippuarvo
Ir resonanssipiirin virta
j imaginääriyksikkö
LB buck-boost piirin induktanssi
Ln resonanssipiirin rinnakkais- ja sarjainduktanssin suhde
Lp resonanssipiirin rinnakkaisinduktanssi
Ls resonanssipiirin sarjainduktanssi
n muuntajan muuntosuhde
Q1, Q3 vaihtosuuntaajan ylähaaran MOSFETit
Q2, Q4 vaihtosuuntaajan alahaaran MOSFETit
Rac perusaaltoapproksimaation ensiöön redusoidun kuorman resistanssi
RL kuorman resistanssi
S1 kytkin
u1 tulojännitteen ensimmäinen perusaalto
Uin tulojännite
Uin,max tulojännitteen maksimiarvo
Uin,min tulojännitteen minimiarvo
Uin,vaihdos tulojännite, jossa muuttajan topologia vaihtuu
uout perusaaltoapproksimaation lähtöjännite
Uout lähtöjännite
td kuollut aika
Tsw kytkentäjakso
Vinv vaihtosuuntaajan lähtöjännite

Operaattorit
d
dt

derivaatta muuttujan t suhteen
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Lyhenteet
APWM asymmetric pulse-width modulation (asymmetrinen pulssinleveysmodulointi)
DC direct current (tasavirta)
FHA first harmonic approximation (perusaaltoapproksimaatio)
LLC induktanssi–induktanssi–kapasitanssi
MOSFET metal–oxide–semiconductor field-effect transistor (metallioksidikanavatransistori)
PSM phase-shift modulation (vaihesiirtomodulointi)
PWM pulse-width modulation (pulssinleveysmodulointi)
SS soft start (pehmeä käynnistys)
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1 Johdanto
Tehoelektroniikan merkitys nyky-yhteiskunnassa on noussut. Kasvava osuus sähkö-
energiasta tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä, jotka vaativat tehoelektroniikkaa
niiden tuottaman tehon muuntamiseksi sähköverkkoon sopivaksi. Vastaavasti säh-
köenergiaa kulutetaan yhä enemmän tasasähköä käyttävillä elektronisilla laitteilla.
Kasvavat käyttökohteet, kuten sähköautojen latausjärjestelmät, aurinkovoimajärjes-
telmät ja datakeskukset hyödyntävät tehoelektroniikkaa sähköenergian muuntamiseen
käyttökohteeseen sopivaan muotoon. Koska sähköenergia muunnetaan useaan ottee-
seen ennen kuin se saavuttaa lopullisen käyttökohteensa, on luonnollisesti tärkeää
minimoida muunnoksissa syntyvät häviöt, jotta mahdollisimman suuri osa energiasta
voidaan hyödyntää.

Teholähteissä on siksi viime vuosina noussut yhä tärkeämmäksi korkean hyöty-
suhteen saavuttaminen. Hyötysuhdetta nostamalla hukkatehoa saadaan vähennettyä,
ja jäähdytyksen tarve laskee. Modernilla tekniikalla hyötysuhteet on saatu hyvin
korkeiksi. Etenkin kehittyneet puolijohdemateriaalit ovat madaltaneet häviöitä ja
mahdollistaneet entistä energiatehokkaampien teholähteiden toteuttamisen. Haas-
teena on kuitenkin ollut korkean hyötysuhteen saavuttaminen edullisesti ja laajalla
jännitealueella. Teholähteet toimivat usein kiinteillä tulo- ja lähtöjännitteillä, jol-
loin ne voidaan optimoida korkean hyötysuhteen toiminnalle. Jotkin käyttökohteet
vaativat kuitenkin toimintaa laajalla tulo- tai lähtöjännitealueella. Esimerkiksi au-
rinkovoimajärjestelmät tuottavat tehoa laajalla jännitealueella auringonpaisteesta
riippuen ja sähköauton akun latausjännite riippuu akun varauksesta.

Työn tutkimuksen kohteena on korkean hyötysuhteen LLC-resonanssiteholähteen
(induktanssi–induktanssi–kapasitanssi) käyttäminen laajan tulojännitealueen taa-
juusmuuttajasovelluksessa. LLC-muuttaja on resonanssimuuttajiin kuuluva DC–DC
muuttajatopologia, joka on yleistynyt nopeasti jatkuvasti korkeampaa hyötysuhdet-
ta vaativissa sovelluksissa, kuten palvelimien ja televisioiden teholähteissä. LLC-
topologia on korkean hyötysuhteen lisäksi houkutteleva myös siksi, että se voidaan
toteuttaa pienellä määrällä komponentteja. Komponenttien pieni lukumäärä laskee
muuttajan hintaa ja parantaa sen luotettavuutta.

LLC-muuttajan toimintaan tutustutaan työn toisessa luvussa. Muuttajan to-
pologiassa hyödynnetään resonanssia puolijohteissa syntyvien kytkentähäviöiden
vähentämiseksi. Sillä voidaan saavuttaa erinomainen hyötysuhde suunnitellussa toi-
mintapisteessään, mutta sen toleranssi tulo- ja lähtöjännitteen muutoksille on varsin
kapea. Myös topologian hyötysuhde heikkenee nopeasti toimintapisteen ulkopuolella.
Yksi tämän työn tavoitteista on tutkia LLC-muuttajan tulojännitealueen laajenta-
mista säilyttäen sen korkean hyötysuhteen.

Työn kolmannessa luvussa tehdään kirjallisuuskatsaus erilaisiin mentelmiin, joil-
la voi laajentaa LLC-muuttajan tulojännitealuetta. Yhteen menetelmistä, ensiön
vaihtosuuntaajan topologiavaihdokseen, perehdytään neljännessä luvussa tarkemmin.
Yksi tämän menetelmän haasteista on pitää lähtöjännitteen särö pienenä topolo-
gioiden vaihdostilanteessa. Työn tavoitteena on myös tutkia tätä säröä ja miten
sitä voidaan rajoittaa eri menetelmillä. Viidennessä luvussa vaihdoksen ja särön
rajoitusmenetelmien toimivuutta kokeillaan prototyyppilaitteella. Mittaukset teh-
dään kolmella eri vaihdosmenetelmällä ja lopuksi mitataan laitteen hyötysuhde koko
tulojännitealueella.
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2 LLC-resonanssimuuttaja
Tässä luvussa perehdytään LLC-resonanssimuuttajan sähköiseen piiriin ja toiminta-
periaatteeseen.

2.1 Sähköinen piiri
LLC-resonanssimuuttaja on galvaanisesti erotettu muuttajatopologia. Muuttajassa on
nimensä mukaisesti kahdesta induktanssista ja yhdestä kapasitanssista muodostuva
resonanssipiiri.

D1

D2

Uin

T

Lp

Q1

Q2

Cr Ls n:1:1

CL RL

+

_

UoutDQ2

DQ1

Kuva 1: LLC-puolisiltaresonanssimuuttajan sähköinen piiri.

Kuvassa 1 on esitetty LLC-puolisiltaresonanssimuuttajan sähköinen piiri. Topolo-
giassa voidaan käyttää myös kokosiltakytkentää. Kytkiminä toimivat MOSFETit
Q1 ja Q2 ohjaavat resonanssipiirille kulkevaa virtaa. Kytkiminä voidaan käyttää
muitakin transistorityyppejä, mutta käytännön muuttajissa kytkiminä käytetään
usein MOSFETteja, koska niissä on sisäisenä LLC-topologian vaatima diodi ja koska
ne sopivat korkeille kytkentätaajuuksille. Piirin kapasitanssi Cr ja induktanssi Ls

muodostavat sarjaresonanssipiirin ja Lp muodostaa edellisten komponenttien kanssa
rinnankuormitetun resonanssipiirin. Lisäksi Cr suodattaa tulojännitteen tasakompo-
nentin. Ideaalinen muuntaja T eristää lähdön tulosta galvaanisesti ja mahdollistaa
jännitteen nostamisen tai laskemisen kiinteästi. Toisiossa on puoliaaltotasasuuntaaja
ja muuttajan kuorma. Tässä työssä keskitytään lähinnä ensiön piiriin ja toisio jää
vähemmälle huomiolle.

2.2 Toimintaperiaate
LLC-resonanssimuuttajan toimintaperiaate voi olla haastava käsittää, sillä se on
epäintuitiivinen. Tässä kappaleessa muuttajan toimintaa avataan yksinkertaistetulla
mallilla, joka helpottaa piirin toiminnan ymmärtämistä ja analyysiä.

LLC-resonanssimuuttajassa lähtöjännitettä ohjataan tavallisesti taajuusmodu-
laatiolla. Muuttajan kytkimet kytkevät jännitettä vuorotellen vähän alle 50 % pääl-
läolojan taajuusmodulaatiolla. Kytkimet eivät ole tarkalleen puolet ajasta päällä,
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sillä kytkimien välille on tarkoituksella jätetty kuollutta aikaa, jolloin kumpikaan
kytkimistä ei johda. Kuollut aika on välttämätön jännitteettömän kytkennän aikaan-
saamiseksi, johon perehdytään myöhemmin kappaleessa 2.4.

Resonanssipiirille syötetään puolisiltakytkennällä kanttiaaltoa Vinv, jonka alin
arvo on 0 V ja huippuarvo Uin. Vastaavasti kokosiltakytkennässä jännite vaihtelee
−Uin ja Uin välillä. Suurin osa resonanssipiiriin siirtyvästä tehosta siirtyy kanttiaallon
perusaallolla, sillä resonanssipiiri suodattaa yliaallot tehokkaasti. Piirin analyysin
yksinkertaistamiseksi voidaankin käyttää perusaaltoapproksimaatiota (First Harmo-
nic Approximation), jossa resonanssipiirille syötetään vain kanttiaallon ensimmäinen
perusaalto u1. Approksimaatio on visualisoitu kuvassa 3. Malli on sitä tarkempi, mitä
lähempänä sarjaresonanssitaajuutta piiriä tarkastellaan. Sarjaresonanssitaajuudella
piiri suodattaa virran yliaallot tehokkaimmin. Kun resonanssitaajuudelta poiketaan,
piirin suodatuskyky heikkenee ja suurempi osa tehosta siirtyy virran yliaalloilla.

u1

+

_

LsCr

RacLp uout

Kuva 2: Perusaaltoapproksimoitu sijaiskytkentä.
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Kuva 3: Puolisiltakytkennän perustaaltoapproksimaatio havainnollistettuna kanttiaallon
spektrillä. Approksimaatiossa käytetty jännitekomponentti u1 on merkitty punaisella.

Kuvassa 2 on yksinkertaistettu piirikaavio LLC-muuttajasta. Toision kuorma on
redusoitu ensiöön resistiiviseksi kuormaksi seuraavan yhtälön mukaisesti: [1]

Rac = 8
π2 n2RL, (1)

missä n on muuntajan ensiön ja toision käämityksen kierrosten suhdeluku, RL

kuorman resistanssi toisiossa ja 8
π2 tulojännitteen ensimmäisen perusaallon kerroin.
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Kun kuorma on oikosulussa, resonanssipiiri muodostuu induktanssista Ls ja
kapasitanssista Cr. Resonanssitaajuus on silloin

fr1 = 1
2π

√
LsCr

. (2)

Tätä taajuutta kutsutaan tässä työssä myös sarjaresonanssitaajuudeksi.
Kun kuormaa ei ole, resonanssipiiri syntyy induktanssien Ls ja Lp summasta ja

kapasitanssista Cr. Resonanssitaajuus on silloin

fr2 = 1
2π

√
(Ls + Lp)Cr

, (3)

joka on pienempi kuin taajuus fr1 . Käytännössä kuorma on jotain näiden toiminta-
pisteiden väliltä, jolloin molemmat resonanssitaajuudet vaikuttavat piiriin superposi-
tioperiaatteen mukaisesti. Approksimoidun mallin vahvistukseksi saadaan:

Mg = uout

u1
=

⏐⏐⏐⏐⏐ jωLp ∥ Rac

jωLp ∥ Rac + j(ωLs − 1
ωCr

)

⏐⏐⏐⏐⏐ (4)

Yhtälöstä 4 nähdään, että resonanssitaajuudella fr1 vahvistuksen arvo on yksi re-
sonanssipiirin komponenttien arvosta riippumatta. Kytkentätaajuus fsw voidaan
esittää normalisoituna tämän taajuuden suhteen:

fn = fsw

fr1

(5)

Määritetään lisäksi induktansseille suhdeluku:

Ln = Lp

Ls

(6)

Sarjaresonanssipiirille voidaan laskea hyvyysluku:

Q =

√
Ls/Cr

Rac

(7)

Jännitevahvistuksen yhtälö (4) voidaan nyt esittää edellä määriteltyjen muuttujien
fn, Ln ja Q avulla:

Mg =
⏐⏐⏐⏐⏐ Lnf 2

n

(Ln + 1)f 2
n − 1 + j(f 2

n − 1)fnQLn

⏐⏐⏐⏐⏐ (8)

ja lähtöjännite Uo voidaan esittää vahvistuksen Mg avulla

Uo ≈ Mg · 1
n

· Uin

2 . (9)

Yhtälö on approksimaatio, koska Mg on perusaaltoapproksimoitu vahvistus piirille.
Kerroin 1

n
tulee muuntajan muuntosuhteesta. Tulojännite Uin jaetaan kahdella,
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koska sitä katkotaan likimain 50 % pulssisuhteella. Olemme nyt saaneet yhtälön
lähtöjännitteelle. Tutkitaan vielä jännitevahvistusta Mg tarkemmin kuvaajien avulla.

     0   
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Kuva 4: Kuvaaja vahvistuskäyristä neljällä eri induktanssien suhteella.

Kuvassa 4 on esitetty vahvistuskäyriä taajuuksilla fn = 0...1,5 neljällä eri Ln

arvolla. Induktanssien suhde Ln on kiinteä muuttuja, jonka voidaan olettaa pysyvän
vakiona. Kuten aiemmin todettiin, vahvistus on sarjaresonanssitaajuudella aina yksi,
joten kaikki kuvaajat kulkevat pisteen (fn,Mg) = (1,1) läpi. Toinen resonanssitaajuus
fr2 näkyy osassa kuvaajista huippuna alemmalla taajuudella. Kuvaajista nähdään,
että vahvistuksen huippu on sitä lähempänä suhteellista taajuutta 1, mitä pienempi
Ln on. Vahvistuksien huiput ovat myös korkeampia pienellä Ln:n arvolla. Kuvaajien
perusteella kannattaisi valita pieni Ln:n arvo, jos tavoitteena on saavuttaa laaja
tulojännitealue. Mitoittamisessa pitää kuitenkin ottaa useita muita asioita huomioon.
Resonanssipiirin mitoittamiseen perehdytään lisää luvussa 2.5.

Kuvaajista nähdään, että suurilla Q:n arvoilla vahvistus alkaa heti laskea sarjare-
sonanssitaajuuden vasemmalla puolella. Myös pienemmillä Q:n arvoilla vahvistus
alkaa laskea toisen resonanssitaajuuden vasemmalla puolella. Tämä on otettava
muuttajan ohjauksessa huomioon, sillä vahvistuksen riippuvuus taajuudesta muuttuu
vastakkaismerkkiseksi huipun vasemmalla puolella. Jos tätä ei ole otettu ohjauksessa
huomioon, kytkentätaajuus on vaarassa karata nollaan jos toimintapiste päätyy posi-
tiivisen kulmakertoimen alueelle. Säätimien on siksi otettava huomioon tilanne, jossa
kuorma kasvaa liian suureksi. Suojauksen voi esimerkiksi toteuttaa niin, että säädin
sammuttaa kytkimet ylivirtatilanteessa. Käynnistystilanteessa säädin voi välttää
huipun vasemalle puolelle päätymisen aloittamalla kytkemisen suurella taajuudella
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ja laskemalla sitä hiljalleen, kunnes toimintapiste löytyy.
Kuvassa 5 on esitetty kaksi vahvistuskäyrää lähempää ja kolme eri toimintapistet-

tä. Kuvaan on myös piirretty resonanssipiirin impedanssin vaihekulman nollakohta,
joka erottaa kapasitiivisen ja induktiivisen toiminta-alueen. Kapasitiivisessa toiminta-
tilassa impedanssin vaihekulma on negatiivinen ja induktiivisessa tilassa positiivinen.
Rajaviivasta huomataan, että se ei leikkaa vahvistuskäyriä niiden huipuissa, vaan
hieman niiden oikealla puolella. Resonanssipiirin resistiivinen osa heikentää resonans-
sitaajuuden fr2 vaikutusta ja siirtää rajapintaa suurempaa resonanssitaajuutta fr1

kohti. Huippuvahvistus on siis aina kapasitiivisella alueella, paitsi ideaalisessa nolla-
kuormaisessa tilanteessa. Induktiivisella alueella pysyminen on kytkentähäviöiden
minimoinnin kannalta suotuisaa, mihin perehdytään kappaleessa 2.4 tarkemmin.
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Kuva 5: Kolme eri toimintapistettä Q:n arvoilla 0,3 ja 0,4 kun Ln = 5. Katkoviiva erottaa
kapasitiivisen ja induktiivisen toiminta-alueen.

Tarkastellaan kuvan 5 toimintapisteitä. Aloitetaan pisteestä a. Kuvitellaan, että
muuttajan kuorma pienenee. Hyvyysluvun yhtälöstä (7) nähdään, että kuorman
pieneneminen laskee hyvyysluvun arvoa. Yhtälön nimittäjässä Ls ja Cr ovat kiinteitä
muuttujia, jotka pysyvät vakiona. Määritelmän mukaisesti taajuuskaista levenee
hyvyysluvun pienenemisen seurauksena. Koska teholähde yrittää pitää jännitevah-
vistuksen vakiona, toimintapiste pyrkii liikkumaan kuvaajassa vaakatasossa. Kyt-
kentätaajuutta pitää nostaa, jotta vahvistus pysyy vakiona. Toimintapiste siirtyy
siis vaakatasossa janaa pitkin pisteestä a pisteeseen b, jonka hyvyysluku vastaa
muuttunutta kuormaa.

Muuttaja toimii nyt pisteessä b. Kuvitellaan, että tulojännite laskee, jolloin
muuttajan vahvistusta on nostettava. Koska kuorma pysyy samana, hyvyyslukukin
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pysyy samana. Toimintapiste seuraa vahvistuskäyrää pisteeseen c, jossa vahvistus
on riittävä. Piirtämällä vaakasuoran viivan toimintapisteen c läpi, nähdään, että
vastaavaa vahvistusta ei ole mahdollista saavuttaa pistettä a vastaavalla kuormalla.
Muuttajan mitoittamisessa on olennaista ottaa tämä huomioon. Maksimikuormalla
täytyy olla mahdollista saavuttaa vaadittava maksimivahvistus.

2.3 Toimintatilat
Tässä luvussa esitetään LLC-topologian induktiivisella alueella olevia toimintatiloja.
Kapasitiivisia toimintatiloja ei käydä läpi, sillä muuttajaa ei ole järkevä käyttää
niissä. Kapasitiivisissa tiloissa LLC-topologialle ominaiset hyödyt katoavat.

LLC-topologiassa on kaksi perustoimintatilaa, tehonsyöttötila ja resonointitila.
Tehonsyöttötilassa jompi kumpi kytkimistä on johtavassa tilassa ja lähtöön siirtyy te-
hoa resonanssipiirin ja tasasuuntaajan läpi. Tehonsyöttötila kytkeytyy aina jokaisessa
puolijaksossa päälle.

Toista tilaa kutsutaan tässä tekstissä resonointitilaksi. Piiri resonoi luonnollisesti
myös tehonsyöttötilassa, mutta resonointitila on lähempänä puhdasta resonanssia.
Tila menee päälle, kun induktanssin Lp virta Ip kasvaa yhtä suureksi kuin sarja-
resonanssipiirin virta Ir, jolloin toisioon ei mene virtaa. Induktanssi Lp muuttuu
kokonaisuudessaan osaksi resonanssipiiriä ja virta kiertää piirissä sen läpi. Kuormaan
ei siirry resonointitilassa tehoa, mutta tehoa kuluu johtohäviöihin piirin resistiivisissä
osissa, kuten johtimissa ja komponenttien sisäisissä resistansseissa.

Kuvassa 6 on esitetty LLC-topologian jännitteet ja virrat kolmella eri taajuudella
induktiivisella alueella. Huomioitavaa on, että virrassa Ir ei esiinny tasavirtakompo-
nenttia, vaikka resonanssipiirille syötetyssä jännitteessä Vinv on tasajännitekompo-
nentti. Kapasitanssi Cr suodattaa tasajännitekomponentin pois.

Kuvaajiin on merkitty kolme ajanhetkeä tz, t1 ja t2. Ajanhetkellä tz toisioon alkaa
siirtyä tehoa. Huomioitavaa on, että tehoa siirtyy resonanssipiiristä toisioon jo ennen
kuin kytkin Q1 alkaa johtaa. Ajanhetkien t1 ja t2 välinen aika on kuollut aika, jolloin
kumpikaan kytkimistä ei ole johtavassa tilassa. Kuolleen ajan aikana kytkinsillan
keskipisteen jännite Vinv siirtyy toiseen laitaan, joka mahdollistaa kytkimen jännit-
teettömän kytkennän. Kappaleessa 2.4 tutustutaan jännitteettömään kytkentään
tarkemmin.
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Kuva 6: LLC-puolisiltamuuttajan piirin jännitteet ja virrat, kun fsw < fr1 , fsw = fr1 ja
fsw > fr1 .

Kun kytkentätaajuus on pienempi kuin fr1 , niin jokaisessa puolijaksossa on koko-
nainen tehonsyöttösykli ja loput puolijakson ajasta piiri on resonointitilassa. Tällä
taajuusalueella jännitteetön kytkentä on mahdollinen niin pitkään kuin resonanssipii-
rin impedanssi on induktiivinen. Tilassa hukkateho on sitä pienempi, mitä lyhyempi
resonointitilan kesto on. Toisin sanoen muuttajan hyötysuhde on sitä parempi, mitä
lähempänä sarjaresonointitaajuutta kytkentätaajuus on.

Kun kytkentätaajuus on fr1 , muuttaja toimii korkeimmalla hyötysuhteella. Hyö-
tysuhde on tässä pisteessä korkein, koska piiri toimii jatkuvasti tehonsyöttötilassa,
jolloin tehoa ei kulu resonointitilassa kiertävään virtaan. Kytkentätaajuudella fr1 kyt-
kentä tapahtuu juuri ennen kuin resonointitila on menossa päälle. Resonanssipiirillä
on yksikkövahvistus tällä taajuudella. Teholähteen muuntaja kannattaakin yleensä
mitoittaa siten, että resonanssipiiri toimii mahdollisimman lähellä yksikkövahvistusta.

Kun kytkentätaajuus on suurempi kuin fr1 , puolijakso koostuu vajaasta tehon-
syöttösyklistä. Piiri on tässä tilassa aukottomassa toimintatilassa, mikä tarkoittaa
että toisioon siirtyy tehoa jatkuvasti. Muilla kytkentätaajuuksilla toision diodien
virta pysyy resonointitilan ajan nollassa, jolloin toisioon ei siirry tehoa. Aukotto-
massa toimintatilassa virta jakaantuu tasaisesti koko syklille ja ensiön resistiiviset
häviöt ovat siten pienet. Kuitenkin, toimintaa sarjaresonanssitaajuuden yläpuolel-
la kannattaa välttää, koska toision häviöt nousevat nopeasti taajuuden kasvaessa.
Mitä suurempi kytkentätaajuus, sitä suuremmalla di

dt
arvolla kommutointi tapah-

tuu ja sitä suuremmat ovat diodien takavirrasta aiheutuvat tehohäviöt. Lisäksi
ensiön kytkentähäviöt kasvavat kytkentätaajuuden noustessa. Myös piirin vahvistus
muuttuu hitaasti sarjaresonanssitaajuuden yläpuolella, mikä laskee toimintatilasta
saavutettavaa hyötyä.
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2.4 Jännitteetön kytkentä
LLC-resonanssitopologian merkittävimpiä hyötyjä on mahdollisuus kytkinkompo-
nenttien jännitteettömään kytkentään. Jännitteettömässä kytkennässä kytkimen yli
oleva jännite pakotetaan alas ennen päällekytkentää, jolloin kytkinten päällekytken-
nästä syntyvät häviöt laskevat merkittävästi. Jännitteetön kytkentä mahdollistaa
toiminnan hyvin korkealla hyötysuhteella. Jännitteettömällä kytkennällä on myös
muita hyviä puolia, kuten kytkennän matalat sähkömagneettiset häiriöt, mikä vä-
hentää tarvetta suodatukselle ja Miller-ilmiön poissaolo, mikä helpottaa transistorin
ohjaamista [2].

Uin
T

Lp

Q1

Q2

Cr Ls
n:1:1Vinv

Csw

Csw

DQ1

I2

I1

DQ2

Kuva 7: Virrat kuolleen ajan aikana, kun virta on siirtymässä kytkimestä Q1 kytkimeen
Q2.

Jännitteetön kytkentä saavutetaan seuraavasti. Oletaan tilanne, jossa kytkin
Q1 johtaa ja Q2 ei johda. Virta I1 kulkee piirissä myötäpäivään. Kun Q1 avataan,
niin kytkintä Q2 pidetään vielä lyhyen aikaa johtamattomana. Tätä aikaa td, jolloin
kumpikaan kytkimistä ei johda, kutsutaan kuolleeksi ajaksi. Koska piirillä on induk-
tanssia, eikä virta voi katketa viiveettä, ohjautuu virta I2 kulkemaan kytkimen Q2
kapasitanssin läpi. Virta I2 purkaa kapasitanssin Csw ja virta siirtyy diodiin DQ2 ,
kun jännite on pudonnut diodin kynnysjännitteen arvoon. Alempi kytkin Q2 voidaan
nyt asettaa johtavaksi pienellä kytkentähäviöllä. Jännitteetön kytkentä saavutetaan
vastaavasti myös ylemmälle kytkimelle Q1.

Jännitteetön kytkentä on mahdollista saavuttaa piirin induktiivisella alueella.
Piiri on induktiivinen, kun sen impedanssin vaihekulma on positiivinen, eli virta on
jännitettä jäljessä. Resonanssipiirin induktiivinen alue alkaa vahvistuskäyrän huipun
oikealta puolelta. Itse vahvistuksen huippu on kapasitiivisella alueella, kuten kuvasta
5 voidaan nähdä. Induktiivisella alueella oleminen ei kuitenkaan ole riittävä kriteeri
jännitteettömälle kytkennälle. Piirissä pitää olla tarpeeksi induktiivista energiaa,
jotta kytkimen ja diodien kapasitanssien varaukset saadaan tyhjennettyä.

Kytkimen terminaalien välissä on kapasitanssi Csw. Kytkinsillan keskipisteessä
on lisäksi muita parasiittisia kapasitansseja, kuten piirilevyn johtimien kapasitanssi.
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Pisteen ekvivalentti kapasitanssi voidaan esittää yhtenä keskipisteen ja negatiivisen
tulojännitteen väliin kytkettynä kapasitanssina

Ceq = 2Csw + Cs, (10)

missä Cs on muiden hajakapasitanssien summa.
Kuvaan 8 on piirretty jännite- ja virtakuvaajat jännitteettömän kytkennän to-

teutumisesta. Kuvaan on merkitty kolme jännitteettömään kytkentään liittyvää
ajanhetkeä t1, tz ja t2, joista ajanhetkien t1 ja t2 välinen aika on kuollut aika. Ajan-
hetkellä t1 kytkin Q1 siirtyy johtamattomaksi, minkä jälkeen kumpikaan kytkimistä
ei johda. Piirissä resonoiva virta purkaa piirin kapasitanssin Ceq ja jännite Vinv laskee
nollaan ajanhetkellä tz. Kun kapasitanssi on purkautunut, virta siirtyy kytkimen
Q1 diodiin, mikä näkyy virtakuvaajassa IQ1 negatiivisena virtana. Ajanhetkien tz−2
välisenä aikana resonoiva virta kiertää piirissä ja resonanssipiiristä siirtyy tehoa
toisioon. Ajanhetkellä t2 kytkin Q1 kytketään johtavaksi jännitteettömänä. Jännit-
teetön kytkentä toteutuu vastaavasti kytkimelle Q2, mutta siinä kapasitanssi Ceq

latautuu purkautumisen sijaan.

0
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Uin

IQ1

IQ2

Q1 johtaa
Q2 ei johda

Vinv

t1 tz t2

0

0

Kuva 8: Jännitteettömän kytkennän toteutuminen sarjaresonanssitaajuudella. Kytkimien
negatiiviset virrat kulkevat MOSFETtien rakenteellisten diodien läpi.

Eli kuolleen ajan aikana kapasitanssi Ceq joko latautuu tai purkaantuu. Energia
tähän tulee induktansseihin Ls ja Lp varastoituneesta energiasta. Kapasitanssi Cr on
yleensä monta kertaluokkaa suurempi kapasitanssi kuin Ceq, joten sitä voidaan pitää
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oikosulkuna, eikä sitä tarvitse ottaa laskuissa huomioon. Piirin energiasta saadaan
epäyhtälö:

1
2(Lp + Ls)I2

p,peak ≥ 1
2CeqU

2
in. (11)

Kuolleen ajan on myös oltava riittävän pitkä, jotta kapasitanssit ehtivät purkautua
kuolleen ajan aikana. Koska kuollut aika on yleensä paljon lyhyempi kuin puolijakso,
laskuissa piirin virta voidaan olettaa vakioksi. Kapasitanssit latautuvat vakiovirralla
lineaarisesti, mistä saadaan epäyhtälö:

Ip,peak >
CeqUin

td

. (12)

Lasketaan virran huippuarvo, joka on

Ip,peak = Uin

2
1

Lp

Tsw

4 . (13)

Kun yhtälöt (12) ja (13) yhdistetään, saadaan ehto kuolleelle ajalle

td ≥ 8CeqfswLp. (14)

Lisäksi induktiivisella ja kapasitiivisen alueen rajalla on rajatapauksia, joissa
edelliset ehdot eivät takaa jännitteetöntä kytkentää. Jos resonanssipiirin virran suun-
ta vaihtuu kuolleen ajan aikana, kapasitanssit voivat ehtiä latautumaan kokonaan
tai osittain uudelleen kuollutta aikaa edeltäneeseen tilaan. Tällöin jännitteetöntä
kytkentää ei pääse tapahtumaan. Muutos jännitteettömän ja jännitteellisen kyt-
kennän välillä ei siis ole yhtäkkinen vaan asteittainen. Näistä rajatapauksista on
kerrottu lisää tekstissä [2]. Muuttaja pyritään kuitenkin yleensä mitoittamaan niin,
että toimintapiste ei liiku kapasitiivisen alueen lähistöllä, jolloin rajatapauksia ei
esiinny. Vahvistukselle suositellaan asetettavan 10–20 % marginaalia, jotta muuttaja
ei varmasti päädy kapasitiiviselle alueelle [3].

2.5 Resonanssipiirin mitoittaminen
LLC-muuttajan resonanssipiirin komponenttien mitoittaminen on haasteellista, sil-
lä mitoittaminen vaatii useamman eri muuttujan tasapainottelua. Mitoittamista
hankaloittaa se, että muuttajalle ei ole yksinkertaista analyyttista mallia [4]. Perus-
aaltoapproksimaatiota voidaan käyttää lähtökohtana mitoitukselle, mutta lopulliset
arvot on usein määriteltävä iteratiivisella prosessilla simulaatioiden tai käytännön
mittauksien avulla. Tässä työssä tutustutaan resonanssipiirin mitoittamiseen ylei-
sellä tasolla, mutta muuttajan muiden komponenttien mitoittamista tai tarkempia
mitoitusmenetelmiä ei käydä läpi.

Resonanssipiirin mitoituksen tavoitteena voidaan pitää tarvittavan jännitevah-
vistusalueen saavuttamista korkealla hyötysuhteella ja kapealla kytkentätaajuuden
vaihtelulla. Kapea kytkentätaajuusalue helpottaa magneettisten komponenttien ja
suodatinpiirien suunnittelua. Teholähteelle asetettavat vaatimukset teholle, teho-
tiheydelle, jännitteille ja kytkentätaajuudelle määrittävät pitkälti resonanssipiirin
mitoituksen.
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Aiemmassa kappaleessa 2.4 todettiin, että jännitteetön kytkentä on mahdollinen
resonanssipiirin induktiivisella alueella. Jännitteettömällä kytkennällä kytkimien
syttymishäviöt ovat minimaaliset. Syttymishäviöt ovat kuitenkin vain osa teholäh-
teen kokonaishäviöistä. Kytkimistä syntyy sammumis- ja johtohäviöitä, joiden suu-
ruus vaihtelee komponenttien mitoituksen ja toimintapisteen mukaan. Myös muista
muuttajan komponenteista syntyy merkittäviä häviöitä, joihin voidaan vaikuttaa
resonanssipiirin mitoittamisella.
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Kuva 9: LLC-muuttajan kapasitiivinen ja induktiivinen alue induktanssien suhteella
Ln = 5.

Kuvasta 4 nähdään, että mitä pienempi induktanssien suhde Ln = Lp

Ls
, sitä kor-

keampi vahvistus muuttajalla on mahdollista saavuttaa. Suhdetta voidaan pienentää
pienentämällä induktanssin Lp arvoa tai suurentamalla induktanssia Ls. Induktanssin
Lp pienentäminen johtaa suurempaan piirissä kiertävään virtaan. Kiertävä virta ai-
heuttaa ylimääräisiä resistiivisiä häviöitä piirissä ja nostaa kytkimien sytytyshäviöitä.
Induktanssin Ls suurentaminen taas kasvattaa hyvyysluvun Q arvoa, mikä taas pie-
nentää vahvistusta. Lisäksi induktanssin Ls nostaminen laskee resonanssitaajuuksia,
mikä kasvattaa muuntajan ja lähdön suodinkomponenttien kokoa.

Merkittävä osa piirin häviöistä syntyy piirissä kiertävästä induktanssin Lp läpi
kulkevasta virrasta Ip. Kuten kuvasta 6 nähdään, virran Ip osuus kokonaisvirrasta Ir

voi olla suuri. Kiertävä virta ei siirrä tehoa toisioon, joten johtohäviöiden kannalta
sitä kannattaa rajoittaa suuremmalla induktanssin Lp arvolla. Kiertävä virta laskee
muuttajan hyötysuhdetta erityisesti matalilla kuormilla. Huomioitavaa on, että
induktanssin suuruus vaikuttaa kuolleen ajan ehtoon (14).
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Kiertävän virran minimoimiseksi induktanssi Lp kannattaa mitoittaa mahdolli-
simman suureksi. Induktanssin on myös oltava tarpeeksi pieni, jotta vahvistusalue
saadaan tarpeeksi laajaksi ja virta riittää jännitteettömän kytkennän toteutumiseen.
Induktanssien valinta on tasapainottelua hyötysuhteen ja jännitevahvistuksen välillä
[5]. Kapasitanssin Cr arvolla voidaan säätää resonanssitaajuudet halutulle alueelle.

On vielä huomioitava, että tähän mennessä muuttajaa on tarkasteltu ideaali-
silla komponenteilla. Epäideaalisella muuntajalla on magnetointi-induktanssia ja
hajainduktanssia, jota esiintyy sekä ensiön että toision puolella. LLC-muuttajien
muuntajat suunnitellaan usein siten, että resonanssipiirin induktanssit integroidaan
muuntaajaan. Induktanssi Ls on silloin muuntajan hajainduktanssi ja Lp muuntajan
magnetointi-induktanssi. Tällä tavalla säästetään muuttajan kustannuksissa ja mah-
dollisesti piirin suorituskyky nousee [2]. Induktanssien integrointi muuntajaan johtaa
kuitenkin siihen, muuntajalla on myös toisiossa merkittävä hajainduktanssi. Toision
hajainduktanssi vaikuttaa piirin vahvistukseen nostavasti etenkin pienillä Ln arvoilla.
Vahvistus voidaan mallintaa lisäämällä muuntajaan virtuaalinen vahvistustermi [3].

Epäideaalisilla muuntajilla esiintyy myös kapasitanssia ensiön ja toision välillä.
Jos muuttajaa käytetään hyvin korkeilla taajuuksilla, kapasitanssin vaikutus pitää
ottaa huomioon [6]. Mitä suuremmalla taajuudella muuttajaa käytetään, sitä suu-
rempi osuus tehosta siirtyy kapasitiivisesti muuntajan läpi. Tietyn taajuuden jälkeen
kapasitiivisesti siirtyvän tehon osuus kasvaa niin suureksi, että muuttajan vahvistus-
käyrä muuttuu laskevasta nousevaksi. Silloin takaisinkytkennän riippuvuus muuttuu
vastakkaismerkkiseksi. Takasinkytkennän kääntyminen voidaan estää asettamalla
muuttajalle maksimikytkentätaajuus. Vastaavasti minimikytkentätaajuus asetetaan,
jotta muuttaja ei päädy kapasitiiviselle alueelle huippuvahvistuksen vasemmalle
puolelle.
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3 Tulojännitealueen laajennusmenetelmiä
Tässä luvussa esitetään erilaisia menetelmiä, joilla voidaan laajentaa LLC-teholähteen
tulojännitealuetta. Menetelmät on jaettu neljään eri ryhmään resonanssipiirin, kyt-
kintopologian, ohjausstrategiaan ja toisioon liittyvien menetelmien mukaan [7].

Useilla esitellyillä menetelmillä ei varsinaisesti laajenneta tulojännitealuetta, vaan
parannetaan LLC-muuttajan hyötysuhdetta laajalla tulojännitealueella. Käytännön
muuttajissa hyötysuhde on usein toiminta-aluetta rajoittava tekijä, jolloin hyötysuh-
detta nostamalla voidaan laajentaa muuttajan vahvistusaluetta. LLC-resonanssipiirin
voi teoriassa mitoittaa hyvinkin laajalle tulojännitealueelle, mutta kyseisen kaltainen
muuttaja ei ole kovin käytännöllinen.

3.1 Resonanssipiirin muuttaminen
Tulojännitealuetta voidaan laajentaa muuttamalla LLC-resonanssipiirin rakennetta
ja muuntajan muuntosuhdetta muuttamalla. Resonanssipiirin ominaisuuksia voidaan
muuttaa joko tilanvaihdolla tai kytkentätaajuutta muuttamalla. Tilanvaihdolla piirin
kytkentää muutetaan oleellisesti kytkinkomponentin tilaa vaihtamalla.

S1

(a) (b)

Uin

Q1

Q2

Cr Ls

Lp

Cp

Uin
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Kuva 10: Kaksi resonanssipiiriä laajalla vahvistusalueella. (a) LLC-piiri, jonka kapasi-
tanssin arvoa muutetaan kytkimen avulla [8]. (b) LCLC-resonanssipiiri [9].

Piirissä 10(a) resonanssipiiriin lisätään kapasitanssia kytkimen avulla [8]. Yhtälös-
tä (7) nähdään, että kapasitanssin kasvattaminen laskee piirin Q-arvoa, mikä edelleen
nostaa vahvistuksen huippuarvoa. Lisäksi resonanssitaajuuksien kaavoista (2) ja (3)
nähdään, että kapasitanssin nostaminen laskee molempia resonanssitaajuuksia, mikä
nostaa kiertävän virran suuruutta ja siten resistiivisiä häviöitä. Menetelmän avulla
muuttaja voidaan mitoittaa toimimaan yksikkövahvistuksen läheisyydessä, jolloin
hyötysuhde saadaan korkeaksi. Menetelmällä ei saavuteta korkeampaa hyötysuhdetta
korkeilla vahvistuksilla. Menetelmä soveltuu sovelluksiin, joissa korkeaa vahvistus-
ta tarvitaan vain hetkellisesti tai tilanteissa, joissa matala hyötysuhde korkealla
vahvistuksella ei haittaa. Menetelmän selkeä vahvuus on sen yksinkertaisuus. Kapasi-
tanssia voidaan muuttaa kytkinkomponentilla, jonka tilaa vaihdetaan tulojännitteen
mukaan.

Piiri 10(b) on LLC-topologiasta muokattu LCLC-topologia, jossa rinnakkaisin-
duktanssin kanssa sarjaan on asetettu kapasitanssi [9]. Kapasitanssi muuttaa re-
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sonanssipiirin näkemää induktanssia kytkentätaajuuden funktiona. Mitä suurempi
kytkentätaajuus, sitä suurempi ekvivalentti induktanssi. Eli ekvivalentti induktans-
si kasvaa kun vahvistus laskee. Suurempi ekvivalentti induktanssi laskee piirissä
kiertävää virtaa ja siten pienentää johtohäviöitä. Kuitenkin, kuten piirillä 10(a),
menetelmällä ei saavuteta korkeampaa hyötysuhdetta korkeilla vahvistuksilla. Lisäksi
LCLC-topologian heikkous on se, että se ei sovellu magneettiseen integrointiin yhtä
hyvin kuin LLC-topologia. LLC-topologiassa rinnakkaisinduktanssi voidaan toteut-
taa muuntajan magnetointi-induktanssilla, mutta LCLC-topologiassa magnetointi-
induktanssia ei voida hyödyntää samaan tarkoitukseen. Myös sarjainduktanssi pitää
toteuttaa LCLC-topologiassa erillisellä kelalla, kun LLC-topologiassa voidaan hyö-
dyntää muuntajan hajainduktanssia.

3.2 Kytkintopologian muuttaminen
Ensiön kytkintopologian muuttamisella pyritään muuttamaan resonanssipiirille syö-
tettävää jännitettä tai mahdollistamaan eri ohjausmenetelmien käytön. Ensiön kyt-
kimet tuottavat resonanssipiirille vaihtojännitteen, jota muuttamalla vaikutetaan
muuttajan vahvistukseen.

Kuvassa 11(a) on esitetty kolmitasoisen vaihtosuuntaajan piirikaavio. Kolmitasoi-
nen vaihtosuuntaaja on vaihtosuuntaaja, jolla voi syöttää kanttiaaltoa resonanssipiiril-
le kahdella eri tasolla kytkinten kytkemisjärjestystä muuttamalla [10]. Korkeamman
kanttiaallon jännitetaso on kaksinkertainen matalampaan verrattuna, joten tällä me-
netelmällä on mahdollista saavuttaa kaksinkertainen tulojännitealue. Kolmitasoisen
kytkennän etuna on myös se, että kytkinten jänniterasitus on puolet kaksitasoiseen
kytkentään nähden. Kolmitasoinen kytkentä on vielä mahdollista toteuttaa useam-
malla kytkimellä, jolloin piirillä voidaan tuottaa kolmea LLC-muuttajalle sopivaa
vaihtojännitettä [11].
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Kuva 11: (a) Kolmitasoinen vaihtosuuntaaja [11] ja (b) jännitettä laskeva ja nostava
katkoja integroituna puolisiltaan [12].

Yksi menetelmä tulojännitealueen laajentamiseen on reguloida tulojännitettä
ennen kuin se tulee vaihtosuuntaajalle. Tulojännitealuetta voidaan kaventaa las-
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kemalla tai nostamalla jännitettä vaihtosuuntaajaa edeltävällä tehoasteella, kuten
jännitettä laskevalla tai nostavalla katkojalla (buck-boost) [13]. Itse LLC-muuttajalle
jää silloin kapeampi tulojännitealue. Uuden tehoasteen tuominen piiriin lisää luon-
nollisesti kustannuksia ja piirin monimutkaisuutta. Kustannuksissa voidaan säästää,
jos LLC-muuttajan komponentteja voidaan hyödyntää tulojännitteen regulaatiossa.

Piiri 11(b) on vaihtosuuntaaja, jossa on sisäänrakennettu jännitettä nostava ja
laskeva katkoja [12]. Kytkennässä katkoja ja puolisiltakytkentä on kytketty sarjaan
siten, että katkoja hyödyntää vaihtosuuntajan kytkimiä. 50 % pulssisuhteella vaihto-
suuntaaja käyttäytyy kuten tavallinen puolisiltakytkentä, paitsi että sen vahvistus on
kaksinkertainen, kuten kokosiltakytkennällä. Alle 50 % pulssisuhteella katkoja toimii
laskevana ja yli 50 % pulssisuhteella nostavana katkojana. Yksi toimintaa rajoittava
tekijä on muuntajan tasavirtakomponentti, joka on sitä suurempi mitä kauemmaksi
50 % pulssisuhteesta mennään. Tasavirtakomponentti kasvattaa muuntajan häviöitä
ja kokoa.

LLC-muuttajia käytetään usein verkkoon kytketyissä teholähteissä. Verkkostan-
dardit asettavat nykyään tiukkoja vaatimuksia verkosta tehoa ottaville laitteille
[14]. Verkkoon siirtyvien jännite- ja virtayliaaltojen vähentämiseksi teholähteissä
käytetään tasasuuntaajan jälkeen tehokertoimen korjauspiirejä, jolla verkkoon siirty-
viä yliaaltoja saadaan rajoitettua. Aktiivisilla, erillistä ohjainta käyttävillä piireillä
jännitetasoa voidaan laskea tai nostaa seuraavalle tehoasteelle. Jos tehokertoimen
ohjauspiiriä käytetään LLC-piirin tulojännitteen kaventamiseen, LLC-muuttajalle
syötettävää jännitealuetta saadaan kavennettua ilman lisäkomponentteja ja varsin
korkealla hyötysuhteella [4].

3.3 Ohjausstrategian muuttaminen
Kytkimien ohjausta muuttamalla on mahdollista kasvattaa LLC-muuttajan vahvis-
tusta. Tavallisesti LLC-muuttajaa ohjataan taajuusmodulaatiolla noin 50 % pulssi-
suhteella. 50 % pulssisuhdetta käytetään erityisesti siksi, koska silloin muuntajaan
kulkeutuvalla virralla ei ole tasavirtakomponenttia. Muulla kuin 50 % pulssisuhteella
muuntajaan kulkeutuu tasavirtakomponentti, jolloin piirin johtohäviöt kasvavat ja
vaadittu muuntajan koko kasvaa. Pelkästään ohjausta muuttamalla vahvistukseen
voidaankin vaikuttaa vain rajoitetusti.

Kokosillalla toteutetun LLC-muuttajan topologia on mahdollista muuttaa puoli-
sillaksi kytkinten ohjausta muuttamalla [15]. Tämä toteutetaan siten, että kokosillalla
toteutettu kytkintopologia muutetaan puolisillaksi kytkemällä toisen kytkinhaaran
alempi kytkin johtavaksi ja ylempi kytkin johtamattomaksi. Kuten kappaleessa 2.2
mainittiin, niin kokosiltakytkennässä resonanssipiirille tulee kaksinkertainen jännite
puolisiltakytkentään verrattuna. Vaihtamalla kytkinten toimintaa koko- ja puolisil-
lan välillä, tulojännitealue voidaan teoriassa kaksinkertaistaa. Tämä menetelmä on
keskeinen osa tätä työtä ja menetelmään perehdytään enemmän luvussa 4.
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Kuva 12: (a) Asymmetrinen pulssinleveysmodulaatio ja (b) vaihesiirtomodulaatio.

Vahvistusta voidaan kasvattaa myös vaihtamalla kytkinten modulaatiota. LLC-
muuttajaa voidaan ohjata asymmetrisella pulssinleveysmodulaatiolla (APWM) taa-
juusmodulaation sijaan [16]. APWM-ohjausstrategiaa voidaan hyödyntää suoraan
LLC-topologiassa. APWM-ohjauksessa kytkimiä ohjataan pulssileveysmodulaatiolla
vakiotaajuudella. Modulaatiossa käytetään yli tai alle 50 % pulssinleveyttä. Vahvistus
on symmetrinen 50 % pulssisuhteen suhteen, joten piirin toiminnan kannalta ei ole
väliä kumpaa aluetta käyttää. Modulaation heikkous on se, että muulla kuin 50 %
pulssinleveydellä muuntajan magnetointivirralla on tasavirtakomponentti. Tasavirta-
komponentti lisää johtohäviöitä ja laskee muuttajan hyötysuhdetta. Lisäksi toision
häviöt ovat suuremmat, sillä virta kulkee vain toisen diodin läpi. APWM:n etu on
se, että muuttajan vahvistusta voidaan kasvattaa ilman kytkentätaajuuden laske-
mista. Tällöin muuntaja voidaan optimoida korkeammalle kytkentätaajuudelle ja
muuntajan fyysinen koko saadaan pienemmäksi kuin jos ohjaukseen käytettäisiin pel-
kästään taajuusmodulaatiota. Ohjausstrategiassa hyödynnetään LLC-toimintatilaa
resonanssitaajuuden ympäristössä matalilla vahvistuksilla ja APWM-toimintatilaa
korkean vahvistuksen alueella. Menetelmällä ei saavuteta korkeampaa hyötysuhdetta
APWM-alueella, mutta se mahdollistaa muuntajan paremman optimoinnin LLC-
alueelle ja siten paremman hyötysuhteen yksikkövahvistuksen lähistöllä. Menetelmä
sopii käyttökohteisiin, joissa korkeaa vahvistusta tarvitaan vain hetkellisesti.

Toinen vaihtoehtoinen modulaatiostrategia on vaihesiirtomodulaatio (PSM) [17],



26

joka on esitetty kuvassa 12(b). Vaihesiirtomodulaatiota voidaan käyttää kokosilta-
topologiassa. Modulaatiossa kytkinhaaroja kytketään hieman alle 50 % pulssinle-
veydellä kuten taajuusmodulaatiossa, mutta vahvistusta muutetaan moduloimalla
kytkinhaarojen välistä vaihetta. Taajuusmodulaatiossa kytkinhaarojen välillä on
180° vaihesiirto. Kun kytkinhaarojen kytkentäohjeiden välistä vaihetta muutetaan,
kytkinhaarojen ylä- ja alakytkimet ovat vaihesiirron ajan vuorotellen samaan aikaan
päällä. Kun kytkimet ovat samaan aikaan päällä, vaihtosuuntaajan jännite on nolla.
Vaihesiirtomodulaatiolla tehonsiirtotilan kesto lyhenee, jolloin vahvistus laskee. Vas-
taavasti resonointitilan kesto pitenee ja kiertävästä virrasta syntyvät häviöt kasvavat.
Menetelmällä ei pysty nostamaan vahvistusta, mutta minimivahvistusta saadaan
matalammaksi. Menetelmä sopii vahvistuksen laskemiseen tilanteissa, joissa kytken-
tätaajuuden nostaminen kasvattaisi kytkentähäviöitä liikaa tai kytkentätaajuutta ei
voi nostaa muista syistä.

3.4 Toision muuttaminen
Toisioon tehdään muutoksia yleensä, kun tavoitteena on laajentaa lähtöjännitealuetta.
Ensiön resonanssipiiri voidaan silloin pitää lähellä sille optimoitua vahvistusta. Toision
muutoksia voidaan myös hyödyntää tulojännitealueen laajentamisessa, jos ensiön
vahvistus pysyy mitoitetulla toiminta-alueella.
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Kuva 13: Kolme tasasuuntaajakytkentää. (a) Tasasuuntaaja keskipistekytkennällä, jonka
lähtöjännite on sama kuin tulojännite. (b) Tasasuuntaaja, jonka lähtöjännite on kaksinker-
tainen piiriin (a) verrattuna. (c) Jännitteen kahdentaja, jonka lähtöjännite on nelinkertainen
piiriin (a) verrattuna.

Erilaisilla tasasuuntaajakytkennöillä voidaan saavuttaa erilaisia vahvistuksia
toisiossa. Neljällä diodilla toteutetun keskipistekytkennän lähtöjännite on kaksin-
kertainen kahdella diodilla toteutettuun keskipistekytkentään verrattuna. Jännite
voidaan vielä kaksinkertaistaa jännitteen kahdentajalla. Kytkennät on esitetty ku-
vassa 13. Jotta vahvistusaluetta voitaisiin laajentaa tasasuuntauskytkentöjen avulla,
on niiden välillä voitava liikkua. Esimerkiksi tasasuuntaussillasta on mahdollista
siirtyä jännitteen kahdentajaan kytkinkomponentilla [18][19]. Kytkentä on esitetty
kuvassa 14(a). Kytkennässä lähtöjännitettä voidaan säätää portaattomasti kytkimen
S1 pulssinleveysmodulaatiolla [18].
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Kuva 14: (a) Tasasuuntaaja, jonka topologiaa voi muuttaa tasasuuntaussillan ja jännitteen
kahdentajan välillä kytkimellä [18]. (b) Muuntajan muuntosuhteen muuttaminen kytkimen
avulla [20].

Yksinkertainen menetelmä vahvistuksen muuttamiseen on muuntajan muunto-
suhteen muuttaminen. Muuntajaan voidaan tehdä useampi käämitys, joista voidaan
valita kytkinten avulla tulojännitteelle parhaiten sopiva muuntosuhde. Kuvassa 14(b)
muuttajan toisioon on tehty kaksi käämitystä, joista toisen voi kytkeä päälle yhdellä
kytkinkomponentilla [20]. Menetelmä on yksinkertainen ja helppo toteuttaa, mutta
muuntajan rakenne monimutkaistuu ja kytkinkomponentista syntyy tehohäviöitä.
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4 Tulojännitealueen laajentaminen topologiavaih-
doksella

Tässä luvussa perehdytään tarkemmin kappaleessa 3.3 esitettyyn vaihtosuuntaajan
puoli-kokosilta topologiavaihdokseen kytkinten ohjausta muuttamalla. Topologiavaih-
dosta ja siitä syntyviä transientteja tutkitaan resonanssipiirin jännite–virta-kuvaajien
ja simulaatioiden avulla.

4.1 Menetelmä
Puoli- ja kokosiltahakkurit ovat yleisimmin käytettyjä vaihtosuuntaajatopologioita
LLC-muuttajissa. Aihetta sivuttiin kappaleessa 2.2, jossa todettiin kokosiltakytken-
nällä olevan kaksinkertainen vahvistus puolisiltaan verrattuna. Tätä ominaisuutta
voidaan hyödyntää tulojännitealueen laajentamiseen, sillä kokosiltakytkennän voi
muuttaa puolisiltaa vastaavaksi kytkinten ohjausta muuttamalla.
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Kuva 15: (a) Puoli- ja (b) kokosiltakytkentä. Puolisiltakytkennässä on käytetty kapasi-
tanssien keskipistekytkentää.

Kuvassa 15(b) on esitetty kokosiltakytkentä. Kokosiltakytkentä voidaan muut-
taa helposti puolisiltakytkentää (a) vastaavaksi, kun toisen kytkentähaaran kytkee
pysyvästi negatiiviseen tai positiiviseen jännitteeseen. Esimerkiksi kytkimen Q4 voi
kytkeä johtavaksi ja kytkimen Q3 johtamattomaksi. Kytkimiä Q1 ja Q2 voidaan
silloin ohjata kuten ennenkin, jolloin piirin toiminta vastaa puolisiltaa. Huomioitavaa
on, että kokosillassa ei voi hyödyntää kuvan 15 puolisillassa käytettyä kapasitanssien
keskipistekytkentää. Keskipistekytkennällä voidaan vähentää kondensaattoreiden
virtarasitusta ja lisäksi kondensaattorit toimivat samalla tulojännitteen suotimena.
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Kuva 16: Vaihdos havainnollistettu kytkinten ohjaussignaalien avulla.

Yleisesti ottaen kokosillalla voidaan saavuttaa korkeampi hyötysuhde kuin puo-
lisillalla. Kokosillassa resonanssipiirille tulee kaksinkertainen jännite, joten piirissä
kiertävä virta on puolet puolisillan virrasta. Resistiiviset häviöt kasvavat virran
neliöön, joten kytkinten johtohäviöt ja resonanssipiirin ja muuntajan resistiiviset
häviöt ovat siten pienemmät, vaikka kytkimiä on kaksinkertaisesti ja muuntajan
ensiössä on kaksinkertainen käämitys. Toisaalta kytkentähäviöt ovat kokosillassa
suuremmat, sillä kytkimiä on kaksinkertaisesti puolisiltaan verrattuna. Kokosiltaa on
siis järkevä käyttää teholähteissä, joissa ensiön johtohäviöt hallitsevat häviöitä [21].
LLC-resonanssimuuttajassa merkittävä osa häviöistä syntyy kiertävästä virrasta, eri-
tyisesti jos muuttajaa käytetään kaukana sarjaresonanssitaajuudesta. Johtohäviöiden
minimointi on siksi oleellista korkean hyötysuhteen LLC-muuttajassa. Huomioitavaa
on myös se, että kokosilta on kalliimpi ratkaisu, koska kytkimiä on kaksinkertaisesti.

Topologiavaihdosta hyödyntävässä LLC-kokosiltamuuttajassa häviöt ovat liki-
main samat molemmissa tiloissa, sillä kokosiltaa käytetään alemmalla ja puolisiltaa
korkeammalla tulojännitteellä. Resonanssipiirin virta on siis likimain sama kum-
massakin tilassa. Puolisillalla voi olla jopa korkeampi hyötysuhde, sillä puolisillassa
kytkentähäviöt ovat pienemmät [22].
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Kuva 17: Vahvistusalueen laajentaminen topologiavaihdoksen avulla arvoilla Q = 0,1 ja
Ln = 7. Siirtymä topologioiden välillä on merkitty katkoviivalla.

Kuvassa 17 on piirrettynä vahvistuskäyrä samalle piirille puoli- ja kokosillassa.
Piirin komponenttien lukuarvot on otettu teholähteestä, jota käytetään myöhemmin
mittauksissa luvussa 5. Vahvistus on normalisoitu siten, että puolisillan vahvistus on
0,5 resonanssitaajuudella. Kuvassa topologiavaihdos on asetettu yksikkövahvistuksen
kohdalle, jolloin 2:0,5 vahvistusalueella puolisillalle ja kokosillalle jää yhtä suuret
vahvistusalueet, 1:0,5 ja 2:1. Kuvasta nähdään, että topologiaa vaihtamalla voidaan
saavuttaa kaksinkertainen vahvistusalue ilman kytkentätaajuusalueen laajentamista.
Jos topologioille halutaan yhtä suuret vahvistusalueet, vaihdosjännite voidaan laskea
tulojännitteen ala- ja ylärajan geometrisena keskiarvona

Uin,vaihdos =
√

Uin,minUin,max. (15)

Geometrisella keskiarvolla saadaan kaksi yhtä suurta vahvistusaluetta. Jos tavoitel-
laan muuttajan hyötysuhteen maksimointia, vaihdos toteutetaan jännitteellä, jolla
puoli- ja kokosillan hyötysuhteet ovat yhtä suuret [22].

4.2 Topologian vaihdostilanne
Topologiavaihdos herättää kysymyksen siitä, minkälainen vaikutus sillä on LLC-
piirin toimintaan. Resonanssipiiri pysyy samana, joten resonanssitaajuudet eivät
muutu. Resonanssipiirin toiminnassa merkittävä muutos tapahtuu kondensaattoris-
sa, jonka tasajännitekomponentti muuttuu. Puolisillassa resonanssikondensaattori
toimii jännitteen tasakomponentin poistajana, jolloin kondensaattorin keskijännite
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on tulojännitteen keskiarvo. Kokosiltakytkennässä jännite vaihtelee symmetrisesti
positiivisen ja negatiivisen välillä, joten sen tasajännitekomponentti on nolla. Kuvaan
18 on piirretty resonanssipiirin jännitteet ja virrat XY-koordinaatistoon, mistä näkee
erityisesti eron kondensaattorin jännitteissä.
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Kuva 18: Resonanssipiirin kapasitanssin jännite ja sarjainduktanssin virta puoli- ja
kokosillassa. Tiloissa on sama tulojännite ja kuorma. Katkoviivoilla on merkitty kaksi
mahdollista vaihdosuraa topologioiden välillä liikkumiseen.

Puolisillan uraan on merkitty ajanhetket t0–t4, joissa resonanssipiirin tila muuttuu.
Ajanhetkien t0 ja t1 välillä muuttaja on tehonsyöttötilassa, jolloin toinen kytkimistä
johtaa. Hetkellä t1 johtava kytkin siirtyy johtamattomaksi ja piiri siirtyy resonanssi-
tilaan. Piiri on resonanssitilassa hetkeen t2 asti, jolloin toinen kytkimistä kytkeytyy
johtavaksi ja piiri siirtyy taas tehonsyöttötilaan. Ajanhetkellä t3 piiri siirtyy reso-
nanssitilaan ja piiri palaa alkutilanteeseen t0. Vastaavat ajanhetket voidaan asettaa
myös kokosillan uraan, mutta ne on jätetty piirtämättä selkeyden vuoksi.

Puolisillasta kokosiltaan siirryttäessä sekä induktanssiin että kapasitanssiin va-
rastoituneen energian keskiarvo laskee. Resonanssipiiriin varastoitunut ylimääräinen
energia siirtyy muutoksessa lähtöön ja aiheuttaa lähtöjännitteessä transientin. Tran-
sientin suuruuteen vaikuttaa se, millä ajanhetkellä kytkentäjakson aikana vaihdos
toteutetaan, sillä puolisillan resonanssipiirin energia vaihtelee huomattavasti. Myös
ensiössä tapahtuu virtatransientti. Resonanssipiirille syötetty jännite kaksinkertais-
tuu siirtymässä, mikä aiheuttaa huomattavan virtapiikin ensiössä mikäli ohjaus ei
reagoi riittävän nopeasti. Virtatransientti on otettava huomioon ensiön kytkinten
mitoituksessa.

Kun topologiavaihdos toteutetaan toiseen suuntaan kokosillasta puolisiltaan,
keskiarvollisesti resonanssipiirin energia kasvaa. Muutoksessa tulovirta ohjautuu
kokonaan resonanssipiirin lataukseen, eikä toisioon siirry yhtään tehoa. Toisiossa
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kuorma ottaa silloin tehon lähtökondensaattorista ja lähtöjännite laskee kunnes
ensiön resonanssipiiri on latautunut ja alkaa taas siirtämään tehoa toisioon. Muu-
toksessa ei tapahdu virtapiikkiä ensiössä kuten toiseen suuntaan siirtyessä, koska
resonanssipiirille syötetty jännite puolittuu.

Kuvaan 18 on merkitty katkoviivoilla kaksi mahdollista vaihdosuraa topologioi-
den välille. Musta katkoviiva esittää vaihdosta kokosillasta puolisiltaan ja sininen
katkoviiva puolisillasta kokosiltaan. Vaihdos voidaan toteuttaa missä kohtaa tahansa,
mutta katkoviivojen kohdalla resonanssipiirin tilat ovat hyvin lähellä toisiaan, jolloin
vaihdos on teoriassa mahdollista toteuttaa hyvin pienellä transientilla. Tämän kaltai-
sen vaihdoksen toteuttaminen käytännössä on kuitenkin haastavaa, sillä optimaalisen
vaihdoksen urat muuttuvat muuttajan toimintapisteen mukaan. Vaihdosmenetelmistä
kerrotaan seuraavassa kappaleessa 4.3 lisää.

4.3 Ohjausmenetelmät vaihdoksessa
Topologiavaihdoksesta tulee yhtäkkinen muutos resonanssipiirin tulojännitteeseen,
mikä luonnollisesti aiheuttaa heilahtelua ensiön virrassa ja lähtöjännitteessä. Teho-
lähteissä on keskeistä, että lähtöjännite ei heilahtele liikaa muutostilanteissa. Yksin-
kertainen ratkaisu lähtöjännitteen tasaamiseen on lisätä lähdön kapasitanssia, mutta
se kasvattaa muuttajan hintaa ja kokoa. Kapasitanssin lisääminen ei myöskään rajoi-
ta virtatransientin suuruutta ensiössä. Lähtöjännitteen heilahtelua voidaan rajoittaa
erilaisilla ohjausmenetelmillä, jotka esitetään tässä luvussa.

LLC-muuttajat on usein toteutettu lineaarisella takaisinkytketyllä analogisel-
la säädöllä. Lineaarista säätöä voidaan käyttää sellaisenaan topologiavaihdoksessa,
ilman erillisiä vaihdoksen huomioon ottavia kompensaatioita. Lineaarisella säädöl-
lä vaihdoksessa lähtöjännitteeseen ja virtaan tulee transientteja, joiden suuruus ja
kesto riippuvat säätimen taajuuskaistasta [22]. Mitä suurempi taajuuskaista, sitä
lyhyemmät transientit. Transienteista ei kuitenkaan pääse kokonaan eroon, sillä
taajuuskaistalle on käytännössä jokin maksimiarvo. Takaisinkytketty lineaarinen
säätö ei voi muuttaa kytkentätaajuutta välittömästi, sillä se reagoi vasta kun en-
siön topologiamuutos näkyy lähdön jännitteessä. Lineaarinen säätö on kuitenkin
sopiva vaihtoehto, jos lähtöjännitteen regulaatiolle ja ensiön virralle ei ole tiukkoja
vaatimuksia.

Yksi menetelmä lähtöjännitteen regulaation parantamiseen on toteuttaa topo-
logiavaihdos hitaasti pulssinleveysmodulaatiota hyödyntäen [22]. Vaihdos tehdään
asteittain niin hitaasti, että ohjain kykenee pitämään lähtöjännitteen tasaisena vaih-
dostilanteen ajan. Nopeassa vaihdoksessa muutoksen toteuttavan kytkinhaaran kyt-
kimet siirtyvät 50 % pulssisuhteesta 0 % ja 100 % pulssisuhteisiin välittömästi kuten
kuvassa 16. Hitaassa vaihdoksessa kytkimien pulssisuhdetta nostetaan ja lasketaan
asteittain, kunnes ne ovat pysyvästi johtavassa tai johtamattomassa tilassa. Mit-
tauksissa todettiin 50–100 ms kestävä vaihdos mahdolliseksi 1–2 kHz säätösilmukan
kaistanleveydellä. Menetelmällä lähtöjännite pysyi 1 % tarkkuudella asetetussa arvos-
sa. Menetelmässä ensiössä kiertävä virta on kuitenkin varsin suuri ja epäsymmetrinen
muutoksen aikana, mikä rasittaa kytkimiä ja muuntajaa.

Digitaalisilla prosessoreilla on mahdollista toteuttaa monimutkaisia säätöalgo-
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ritmeja. Voidaan jopa käyttää optimaalista ohjausta (Optimal Trajectory Control),
jossa kytkinohjeet lasketaan resonanssipiirin tilan huomioon ottaen. Optimaalisella
ohjauksella jännitteitä ja virtoja voidaan ohjata tarkasti, erityisesti muutostilanteissa.
Säädön toteuttaminen on kuitenkin haastavaa ja se vaatii paljon laskentatehoa ohjai-
melta. Optimaalisen säädön yksinkertaistamiseksi on esitetty esimerkiksi lineaarisen
säädön käyttöä vakaassa tilassa ja optimaalisen säädön käyttöä muutostiloissa [23].
Topologiavaihdos on muutostilanne, jolle voidaan laskea optimaaliset kytkennät etu-
käteen [24]. Mahdollisia siirtymisratoja on useampia, joista kaksi on esitetty kuvassa
18. Vaihdos kannattaa aloittaa sellaisella hetkellä, jossa tilojen urat ovat lähellä
toisiaan. Silloin resonanssipiirin energiat eri tiloissa ovat lähellä toisiaan ja siirtymi-
nen voidaan tehdä nopeasti. Optimaalisella ohjauksella vaihdos voidaan teoriassa
toteuttaa minimaalisilla transienteilla ensiön virrassa ja lähtöjännitteessä.

Tässä työssä on ideoitu yksinkertaisen myötäkytkennän (feedforward) käyttöä
puoli-kokosilta vaihdoksessa. Myötäkytkennällä säädin ottaa huomioon myös tulojän-
nitteen muutoksen. Myötäkytkennän käyttöä LLC-muuttajassa on tutkittu kuorma-
ja tulojännitetransienteista syntyvän jännitesärön kompensoinnissa [25]. Tutkimuksen
menetelmässä vaaditaan lähtövirran mittaus. Kuvasta 17 nähdään, että jos topologia-
vaihdos asetetaan yksikkövahvistukselle, puoli-kokosilta muutoksessa kytkentätaajuus
siirtyy resonanssitaajuudelle. Kuten aiemmin on todettu, resonanssitaajuudella piirin
vahvistus on kuormasta riippumatta aina yksi. Säädin voidaan täten asettaa suoraan
kytkemään resonanssitaajuudella heti vaihdoksen jälkeen, eikä lähtövirran mittausta
tarvita. Vastaava ei onnistu koko-puolisilta muutokselle, sillä kytkentätaajuus puoli-
sillassa riippuu kuormasta. Menetelmän pitäisi sopia puoli-kokosillassa esiintyvän
tulovirran transientin rajoittamiseen, sillä kytkimet alkavat heti vaihdoksen jälkeen
kytkemään korkeammalla taajuudella. Lähtöjännitteeseen tulee todennäköisesti vaih-
doshetkestä riippuva transientti, sillä jos vaihdoshetkellä resonanssipiirin energia
on suuri, kokosiltaan siirtyessä ylimääräinen energia siirtyy lähtöön. Menetelmän
toimivuutta kokeillaan simulaatioilla ja myöhemmin prototyyppilaitteella.

4.4 Simulaatiot
Topologiavaihdosta hyödyntävästä LLC-muuttajasta tehtiin simulaatiomalli PLECS-
ohjelmistolla. Malli on esitetty kuvassa 19. Komponenttiarvot on otettu myöhemmin
luvun 5 mittauksissa käytettävästä teholähteestä (taulukko 1). Simulaatiomallissa
kaikki komponentit ovat muuten ideaalisia, paitsi MOSFETeille on asetettu 1 Ω
resistanssit nielun ja lähteen välille.
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Kuva 19: Simulaatiomalli.

Tarkastellaan simulaatiomallin takaisinkytkentää. Lähtöjännite skaalataan en-
sin siten, että 48 V jännite vastaa 2,5 V jännitettä skaalauksen jälkeen. Skaalattu
lähtöjännitteen virhe syötetään kompensaattorille. Kompensaattorin tehtävä on
kompensoida muuttajan avoimen silmukan vahvistusta siten, että muuttaja toimii
suljetussa silmukassa stabiilisti ja nopeilla transienttivasteilla. Prototyyppilaitteessa
on tyypin 3 kompensaattori, joka voidaan mallintaa kolmannen asteen siirtofunk-
tiolla [26]. Kompensaattorin siirtofunktio laskettiin numeerisesti prototyyppilaitteen
mittausdatasta. Kompensaattorin jälkeen saturaatiolohko rajoittaa oskillaattorin kyt-
kentätaajuuden 50 kHz ja 300 kHz välille, joka on sama alue kuin prototyyppilaitteen
ohjaimessa.

Kuvassa 20 on esitetty simulaation tulokset resonanssipiirin virralle ja lähtöjän-
nitteelle vaihdostilanteissa. Simulaatioista huomataan, että erityisesti puoli-kokosilta
vaihdoksessa virtaan tulee korkea piikki. Vaihdoksessa virran itseisarvo ylettyy 10,2 A
arvoon. Koko-puolisilta vaihdoksessa virta laskee hetkellisesti ja asettuu hitaasti
lopulliseen arvoonsa hyvin pienellä virranylityksellä.

Lähtöjännitteessä havaitaan myös transientteja, mutta ne ovat hyvin pieniä.
Lähtöjännite pysyy helposti teholähteelle määritellyllä alueella ±10 % sisällä. Lähtö-
kapasitanssin voisi mitoittaa pienemmäksikin ja lähtöjännite pysyisi edelleen hyväk-
syttävissä rajoissa.
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Kuva 20: Simulaation tulokset vaihdostilanteille 500 W kuormalla.
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Kuva 21: Kuvan 20 simulaation vaihdostilanteet jännite–virta-koordinaatistossa. (a)
Puoli-kokosilta ja (b) koko-puolisilta vaihdos.

Kuvassa 21 on esitetty vaihdostilanteet resonanssipiirin tilaa kuvaavassa jännite–
virta-koordinaatistossa. Kuvaan merkityt pisteet tA ja tB vastaavat kuvaan 20 mer-
kittyjä samannimisiä ajanhetkiä. Erityisesti puoli-kokosilta vaihdoksen laajemmasta
urasta nähdään, että resonanssipiirin jännite- ja virta-arvot heittelevät paljon ennen
kuin ne asettuvat lopulliseen tilaan. Koko-puolisilta muutoksessa ura pysyy lähes
kokonaan puolisillan uran sisällä, mikä näkyy simulaatiossa jännite- ja virtapiikkien
puuttumisena.
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Kuva 22: Simulaation tulokset myötäkytkennällä.

Kuvassa 22 on simulaatiotulokset tässä työssä ideoidusta myötäkytkennästä.
Myötäkytkennällä kytkentätaajuus asettuu välittömästi oikealle kytkentätaajuudelle
topologiavaihdoksen jälkeen. Simulaatiosta nähdään, että vaihdokset tapahtuvat
molempiin suuntiin hyvin pienillä transienteilla. Simulaatiossa ei esiinny ensiön
virtapiikkiä puoli-kokosilta vaihdoksessa tai lähtöjännitteen laskua koko-puolisilta
vaihdoksessa. Muutoksissa molempiin suuntiin lähtöjännite nousee aavistuksen.

Myötäkytkennän simulaatioissa huomattiin, että vaihdoksen ajanhetkellä on huo-
mattavasti merkitystä transienttien suuruuteen. Jos puoli-kokosilta vaihdos toteu-
tettiin puoli kytkentäjaksoa aikaisemmin, resonanssipiiriin syntyi korkea virtapiikki.
Transientin kannalta on siis oleellista, että vaihdokset toteutetaan oikealla hetkellä
kytkentäjakson sisällä.
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5 Mittaukset
Tässä luvussa esitetään mittaustuloksia topologiavaihdoksesta taajuusmuuttaja-
käyttöön suunnitellulla aputeholähteellä. Lopuksi teholähteen hyötysuhde mitataan
laajalla tulojännitealueella.

5.1 Prototyyppilaite

Taulukko 1: Prototyyppilaitteen keskeisten parametrien arvot

Parametri Arvo
Uin 300–1300 V
Uin,vaihdos 620 V
Uout 48 V±10 %
Pmax 500 W
Cr 20 nF
Ls 90 µH
Lp 630 µH
Ln 7
fr1 119 kHz
fr2 42 kHz
Muuntajan muuntosuhde 51:4:4
CL 2,46 mF

Yllä taulukossa 1 on listattu prototyyppilaitteen keskeiset parametrit ja niiden arvot.
Huomioitavaa on, että prototyyppilaitetta ei ole erikseen suunniteltu tätä työtä
varten. Resonanssipiiriä ei ole siis mitoitettu mainitulle jännitealueelle tai toimimaan
kahdella eri topologialla. Laite soveltuu kuitenkin hyvin vaihdoksen tarkasteluun,
mutta laitteen tehohäviöt ovat todennäköisesti suuremmat kuin jos muuttaja olisi
mitoitettu topologiavaihdoksen huomioon ottaen.

Teholähteen topologiavaihdos on toteutettu tulojännitettä monitoroivalla kompa-
raattorilla. Komparaattorin lähtö on kytketty piiriin, joka vaihtaa teholähteen toimin-
tatilaa puoli- ja kokosillan välillä. Tulojännitteen noustessa komparaattori muuttaa
piirin puolisillasta kokosiltaan ja laskiessa kokosillasta puolisiltaan. Komparaattori-
kytkennän tuloon on asetettu hystereesiä, jotta pienet heilahtelut tulojännitteessä
eivät aiheuta nopeita kytkentöjä edestakaisin. Kokosillasta puolisiltaan siirryttäessä
komparaattorin lähtö kytkee toisen kytkinhaaran hilaohjaimen pois päältä ja kytkee
samasta kytkihaarasta alemman kytkimen pysyvästi päälle erillisen piirin avulla.
Vastaavasti toiseen suuntaan puolisillasta kokosiltaan siirryttäessä komparaattori
kytkee hilaohjaimen päälle ja alakytkimen kiinteän kytkennän pois päältä.

MOSFETtien ohjaamiseen on käytetty magneettisesti isoloituja hilaohjaimia.
Magneettisesti isoloidut hilaohjaimet soveltuvat hyvin LLC-muuttajiin, sillä modu-
laatiossa käytetty 50 % pulssisuhde pitää ohjaamiseen käytettyjen pulssimuuntajien
sydämet pois saturaatiosta. Jotta teholähteen kokosiltapiiri saadaan muutettua puo-
lisillaksi, toinen alakytkimistä on asetettava pysyvästi johtavaksi. Pulssimuuntajalla
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ei voi asettaa kytkintä pysyvästi johtavaksi, joten toiselle alakytkimelle on tehty
erillinen lisäkytkentä. Kyseinen kytkentä on kytketty edellä mainitun komparaattorin
lähtöön.

Säädettävä
jännitelähde
350–1300 V

LLC-teholähde 5 Ω kuorma

Oskilloskooppi

Ir
 

, Uout

Hyötysuhteen
mittaus

PoutPin

=
=

η

Kuva 23: Lohkokaavio mittausjärjestelyistä. Kuormana käytetty 5 Ω tehovastus kuluttaa
noin 460 W tehoa teholähteen 48 V lähtöjännitteellä.

Muuttajassa on käytetty analogista ohjainta, jossa on useita erityisesti LLC-
muuttajille suunnattuja ominaisuuksia. Yksi piirin ominaisuuksista on ”soft start”
eli pehmeä käynnistys, joka nostaa ohjaimen kytkentätaajuuden hetkellisesti kor-
keaksi käynnistystilanteessa. Topologiavaihdoksen kannalta pehmeä käynnistys on
mielenkiintoinen, koska kytkentätaajuuden hetkellisellä nostolla voidaan teoriassa
rajoittaa ensiön virtaa vaihdoksessa. Tätä kokeillaan mittauksissa kappaleessa 5.3.

5.2 Vaihdos ilman kompensaatioita
Ensimmäisenä mitattiin topologiavaihdoksen toimivuus ilman erillisiä vaihdosta
säädössä huomioon ottavia kompensaatioita. Mittaus vaihdoksesta puolisillasta koko-
siltaan on esitetty alla kuvassa 24.

Uout
1 V/div

Ir
3 A/div 100 µs/div

Puolisilta Kokosilta

Kuva 24: Puoli-kokosilta vaihdos.

Mittauksesta nähdään, että ensiöön tulee ensin lyhytkestoinen korkea virtapiikki.
Virtapiikin jälkeen ensiön virta on hieman koholla ja tasaantuu noin 200 µs kuluttua
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vaihdoksesta. Ensiössä vaihdoksesta syntyy noin kaksi kytkentäjaksoa kestävä virta-
piikki, jonka huippu on 10,2 A. Kytkimille luvataan datalehdessä 9,2 A virrankesto
10 µs ajaksi [27], joten kytkimet ylittävät vaihdoksessa niille luvatun virrankeston.

Mittauksessa lähtöjännite nousee hieman muutoksen seurauksena. Ensiön virta-
piikki näkyy lähtöjännitteessä pienenä piikkinä. Jännite saavuttaa huippuarvonsa
noin 200 µs vaihdoksen jälkeen, joka on noin 1 V korkeampi kuin alkutilanteessa.
Lähtöjännitteen tasaantumisessa lopulliseen arvoonsa kestää noin 1 ms.

Uout
1 V/div

Ir
3 A/div 100 µs/div

Kokosilta Puolisilta

Kuva 25: Koko-puolisilta vaihdos.

Mittaus vaihdoksesta kokosillasta puolisiltaan on esitetty kuvassa 25. Mittauksesta
nähdään, että vaihdoksessa kuluu noin 300 µs. Tänä aikana toisioon ei siirry energiaa
ja lähtö ottaa kaiken tehon lähdön kondensaattoreista. Tästä aiheutuu noin 1,2 V eli
2,5 % pudotus lähtöjännitteeseen. Lähtöjännitteen suuritaajuinen värähtely johtuu
pääasiassa mittapäähän indusoituneista häiriöistä. Todellisuudessa lähtöjännitteen
sykkeisyys on pienempi.

Simulaatioon 20 verrattuna mittauksien vaihdokset ovat selvästi hitaampia. Myös
jännitteiden absoluuttiset muutokset ovat mittauksissa korkeampia kuin simulaatiois-
sa. Virran amplitudit sen sijaan vastaavat simulaation arvoja hyvin. Simulaatioiden
poikkeavuus voi mahdollisesti johtua virheestä kompensaattorin numeerisesti laske-
tussa siirtofunktiossa tai liian yksinkertaisesta muuntajan mallista, jossa ei ole otettu
tarpeeksi hajasuureita huomioon.

5.3 Pehmeän käynnistyksen käyttö vaihdoksessa
Tässä työssä kokeiltiin ohjaimen ”soft start” -ominaisuuden eli pehmeän käynnistyk-
sen kytkemistä päälle vaihdostilanteessa. Pehmeä käynnistys on suunniteltu rajoitta-
maan ensiön virtaa muuttajan käynnistystilanteessa. Ominaisuus toimii siten, että
ohjain aloittaa kytkemisen korkealta kytkentätaajuudelta ja laskee sitä sitä mukaan
kun ohjaimen SS-pinniin kytketty kondensaattori latautuu.

Ohjaimen ominaisuutta voi käyttää myös muulloin kuin käynnistyksen yhteydessä
ohjaamalla pehmeän käynnistyksen pinnin jännitettä. Pehmeä käynnistys voidaan
käynnistää uudelleen vetämällä SS-pinnin jännite alas. Mittauksia varten rakennettiin
kytkentä, joka vetää SS-pinnin alas kun vaihdoksen toteuttavan komparaattorin lähtö
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nousee ylös. Pehmeä käynnistys kytketään päälle vain puoli-kokosilta muutoksessa,
sillä koko-puolisilta muutostilanteessa ensiössä ei esiinny ylivirtaa.

Uout
5 V/div

Ir
3 A/div 500 µs/div

Puolisilta Kokosilta

Kuva 26: Puoli-kokosilta vaihdos pehmellä käynnistyksellä.

Mittaukset on esitetty kuvassa 26. Tuloksista nähdään, että menetelmällä pääs-
tään eroon muutoshetkellä syntyvästä virtapiikistä. Toisaalta lähtöjännite laskee
huomattavasti, noin 3,7 V tai 7,7 % ja nousee myöhemmin 1,2 V tai 2,5 % yli ohjear-
von. Ensiön virran huippuarvo nousee noin 4,7 A:iin, mikä on kytkimen virrankeston
rajojen sisällä.

Menetelmä on varsin karkea, sillä muutoksessa kestää moninkertainen aika ver-
rattuna kompensoimattomaan vaihdokseen. Muutoksessa kuluu noin 3 ms, kun vas-
taavassa kompensoimattomassa vaihdoksessa kuluu 200 µs. Mittauksissa kokeiltiin
nopeuttaa kytkentätaajuuden nostoa pienentämällä kapasitanssia SS-pinnissä, mutta
pienemmillä arvoilla ensiön ylivirtasuoja kytkeyty päälle.

5.4 Myötäkytkennän käyttö vaihdoksessa
Mittauksissa rakennettiin kytkentä myötäkytkennän kokeilemista varten. Myötäkyt-
kentää varten prototyyppilaitteen vaihdospiste asetettiin jännitteelle, jossa puolisillan
vahvistus oli 2. Vaihdoksessa toimintapiste siirtyy silloin yksikkövahvistukselle koko-
siltaan, jonka kytkentätaajuus on kuormasta riippumatta sarjaresonanssitaajuus.

Koska muuttajan ohjainpiiri on analoginen, kytkentätaajuuden muutosta ei voi oh-
jelmoida piiriin kuten digitaalisella piirillä voisi. Muuttajassa käytetyn ohjaimen kyt-
kentätaajuus määräytyy takaisinkytkentäpinnistä lähtevän virran suuruuden mukaan.
Kytkentätaajuuden muutos toteutettiin kytkennällä, joka irroittaa takaisinkytkennän
piiristä ja asettaa ohjaimen takaisinkytkentäpinnin virran sarjaresonanssitaajuutta
vastaavaan virtaan.
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Uout
1 V/div

Ir
3 A/div 100 µs/div

Puolisilta Kokosilta

Kuva 27: Puoli-kokosilta vaihdos myötäkytkennällä.

Kuvassa 27 on esitetty mittauksen tulokset. Mittauksesta nähdään, että muu-
toshetkellä ei esiinny virtapiikkiä ja lähtöjännite pysyy tasaisena noin 200 µs ajan.
Tämän jälkeen piirin tulee kuitenkin transientti. Virta nousee 5,4 A huippuarvoon ja
jännite nousee 1,5 V. Transientti johtuu kytkennästä, joka siirtää ohjauksen hiljalleen
myötäkytkennältä takaisinkytkennälle. Takaisinkytkennän kompensaattori joutuu
etsimään toimintapisteen uudelleen, mikä aiheuttaa laskun kytkentätaajuudessa ja
siten nousun vahvistuksessa.

Voidaan siis todeta, että myötäkytkentä on hyvin varteenotettava ratkaisu puoli-
kokosilta muutoksessa esiintyvään jännite- ja virtatransienttiin. Myötäkytkennän
toteutusta pitää vielä jatkokehittää, jotta vaihdoksen jälkeen ohjaus saadaan palautet-
tua takaisinkytkennälle pienemmillä jännite- ja virtatransienteilla. Yksi mahdollinen
menetelmä olisi hidastaa ohjauksen siirtymistä myötäkytkennältä takaisinkytkennälle
entisestään, jotta takaisinkytkentä olisi kokosiltaa vastaavassa toimintapisteessä kun
ohjaus siirtyy kokonaan takaisinkytkennälle. Toinen ratkaisu olisi käyttää digitaalista
ohjainta, johon kytkentätaajuuden vaihdoksen voisi ohjelmoida.

5.5 Hyötysuhde
Teholähteen hyötysuhde mitattiin 350–1300 V jännitealueella ja 460 W kuormalla.
Teholähteen jännitealue alkaa 300 V:sta, mutta 350 V alemmat jännitteet jätettiin
mittaamatta mittausteknisistä syistä johtuen. Topologian automaattinen vaihtuminen
tulojännitteen perusteella otettiin pois käytöstä, jotta topologiat saatiin mitattua
niiden koko jännitealueilla.
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Kuva 28: Teholähteen hyötysuhde 460 W kuormalla puoli- ja kokosillassa. Kytkentätaajuus
on merkitty osaan mittauksista.

Mittauksista nähdään heti, että hyötysuhde on kohtuullisen matala resonanssite-
holähteelle. Hyötysuhdetta laskee erityisesti prototyyppilaitteen diodeilla toteutettu
tasasuuntauspiiri. Tasasuuntauksesta syntyviä häviöitä voisi vähentää huomattavasti
toteuttamalla tasasuuntaus tahdistetulla tasasuuntauspiirillä. Tahdistetussa tasa-
suuntauspiirissä diodit korvataan aktiivisesti ohjatuilla kytkinkomponenteilla, joilla
on diodeja matalammat johtohäviöt [14].

Mittaustuloksista nähdään kuitenkin selvästi, että menetelmällä voi laajentaa
tulojännitealuetta ilman hyötysuhteen laskua. Sekä puoli- että kokosillassa korkein
hyötysuhde saavutetaan hieman sarjaresonanssitaajuuden yläpuolella 142 kHz kyt-
kentätaajuudella. Kokosillan mittauksia ei jatkettu korkeammilla tulojännitteillä,
koska muuttajassa käytetyn ohjaimen maksimikytkentätaajuus tuli vastaan. Odo-
tettavasti hyötysuhde olisi laskenut kiihtyvästi, sillä vahvistus laskee hyvin hitaasti
sarjaresonanssitaajuuden yläpuolella, mikä johtaa nopeasti kasvaviin kytkentähäviöi-
hin. Hyötysuhteen puolesta topologiavaihdos kannattaisi toteuttaa tulojännitteellä,
jossa hyötysuhdekuvaajat leikkaavat. On kuitenkin huomioitava, että hyötysuhteet
muuttuvat paljon muuttajan kuormituksen mukaan.

Hyötysuhdetta koko jännitealueella voisi nostaa mitoittamalla resonanssipiiri
tarkemmin tulojännitealueelle. Prototyyppilaitteen resonanssipiiri on mitoitettu
2,5 vahvistukselle. Topologiavaihdoksella 300–1300 V jännitealue voitaisiin kattaa
kokonaan 2,1 vahvistuksella. Kuitenkin, 2,1 vahvistus on edelleen varsin korkea LLC-
muuttajalle. Yksi vaihtoehto vahvistusalueen laajentamiseen ilman resonanssipiirin
muuttamista on vaihesiirtomodulaatio, mihin tutustuttiin kappaleessa 3.3. Topolo-
giavaihdoksen ja vaihesiirtomodulaation yhdistämällä resonanssipiiriltä vaadittavaa
maksimivahvistusta voidaan laskea, sillä vahvistusaluetta laajennetaan minimivahvis-
tusta laskemalla [28]. Matalammalla maksimivahvistuksella resonanssipiiri voidaan
mitoittaa käyttämään suurempaa rinnakkaisinduktanssin Lp arvoa, mikä nostaa
muuttajan hyötysuhdetta koko jännitealueella.
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6 Yhteenveto
Tässä työssä perehdyttiin LLC-resonanssimuuttajaan ja sen tulojännitealueen laa-
jentamiseen. LLC-muuttajan toimintaperiaatteeseen perehdyttiin aluksi piirin jän-
nitevahvistusta mallintavan perusaaltoapproksimaation avulla. Työssä tutustuttiin
muuttajan eri toimintatiloihin ja korkean hyötysuhteen mahdollistavan jännitteet-
tömän kytkennän toteutumiseen. Työssä sivuttiin myös muuttajan mitoittamista.
Todettiin, että LLC-muuttaja on haasteellinen mitoittaa siten, että muuttajalla on
sekä laaja vahvistusalue että korkea hyötysuhde.

Perinteinen LLC-muuttaja on teoriassa mahdollinen mitoittaa korkealle tulojän-
nitteelle, mutta silloin sen hyötysuhde laskee huomattavasti. Työssä tehtiin kirjalli-
suuskatsaus LLC-muuttajalle sopiville tulojännitealueen laajennusmenetelmiin, jotka
mahdollistavat toiminnan myös korkealla hyötysuhteella. Menetelmät jaettiin neljään
eri ryhmään sen mukaan, minkä piirin osassa menetelmä vaikuttaa. Tarkastelluilla
menetelmillä oli erilaisiin käyttötarkoituksiin sopivia vahvuuksia.

Laajennusmenetelmistä ensiön puoli-kokosilta topologiavaihdokseen perehdyttiin
syvemmin. Menetelmässä topologiaa muutetaan koko- ja puolisillan välillä kytki-
mien ohjaussignaaleilla. Kokosiltapiiri muutetaan puolisillaksi kytkemällä toisesta
kytkinhaarasta alahaaran kytkin johtavaan ja ylähaaran kytkin johtamattomaan
tilaan. Topologiavaihdoksesta syntyy suuri äkillinen muutos piiriin, mikä aiheuttaa
helposti suuria jännite- ja virtatransientteja. Vaihdostilanteeseen perehdyttiin reso-
nanssipiirin jännite–virta-kuvaajien avulla. Menetelmän tutkimista varten luotiin
simulaatiomalli. Simulaatioilla saavutettiin lupaavia tuloksia. Erityisesti myötäkyt-
kentää hyödyntävällä vaihdosmenetelmällä jännite- ja virtatransientit saatiin hyvin
pieniksi.

Topologiavaihdosta kokeiltiin käytännössä prototyyppilaitteella. Topologiavaihdos
ilman erillisiä kompensaatioita osoittautui nopeaksi menetelmäksi jolla lähtöjänni-
te pysyi tasaisena, mutta ensiön tulovirtaan tuli odotetusti suuri virtatransientti.
Virtatransienttia kokeiltiin rajoittaa kahdella eri menetelmällä, ohjaimen pehmeällä
käynnistyksellä sekä tässä työssä ideoidulla myötäkytkennällä. Virran transienttia
saatiin rajoitettua pehmeällä käynnistyksellä, mutta menetelmä osoittautui hitaaksi
ja lähtöjännitteessä tapahtui huomattava lasku. Myötäkytkennällä vaihdos saatiin no-
peaksi ja vaihdos toteutui hyvin pienillä jännite- ja virtaylityksillä. Myötäkytkennän
toteuttamiseen jäi vielä jatkokehittämistä, sillä kytkentä aiheutti viiveellä vaihdoksen
jälkeisen transientin. Viimeiseksi prototyyppilaitteen hyötysuhde mitattiin eri topolo-
gioilla laajalla tulojännitealueella. Mittauksista nähdään, että topologiaa vaihtamalla
voidaan saavuttaa korkeampi hyötysuhde ja laajempi tulojännitealue kuin pelkästään
puoli- tai kokosiltaa käyttämällä.

Jatkotutkimuksen kohteena voisi olla digitaalisen säädön käyttäminen vaihdok-
sen toteuttamisessa. Digitaalisella ohjaimella voi toteuttaa monimutkaisempia oh-
jausstrategioita kuin analogisella ohjaimella, mikä mahdollistaisi vaihdostilanteen
paremman hallinnan. Toinen mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe olisi ohjausstra-
tegioiden kehittäminen muuttajan vahvistusalueen laajentamiseen ja hyötysuhteen
nostamiseen.
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