
ISC0100 

KÜBERELEKTROONIKA

Kevad 2018

Kaheksas loeng

Martin Jaanus U02-308 (hetkel veel)

martin.jaanus@ttu.ee 620 2110, 56 91 31 93

Õppetöö : http://isc.ttu.ee

Õppematerjalid : http://isc.ttu.ee/martin

mailto:martin.jaanus@ttu.ee
http://iscx.dcc.ttu.ee/
http://iscx.dcc.ttu.ee/martin


Teemad

Toiteallikad

• Pingestabilisaatorid

• Seadmete toitmine  elektrivõrgust

• Akude kasutamisest

(laadimine, tühjendamine, tasakaalustamine)



Primaartoiteallikas

• Muudab elektrienergiaks mitteelektrilist energiat 

(keemiline, soojus, valgus, mehaaniline....)

• Patareid, akud, päikeseelemendid, generaatorid.

• Primaartoiteallkiaks loetakse ka elektrivõrku (kuigi oma 

olemuselt on tegu ülekande- ning muundusahelaga.

Primaatoiteallika puuduseks on sageli ebasobiv 

väljundpinge või –vool. Samuti nende kõikumine.



Sekundaartoiteallikas

• Kasutavad primaartoiteallika poolt antud energiat, 

muundades selle sobivaks toidetavale seadmele.

• Pinge- või voolustabilisaator

• Pingemuundi

• Võrgutoiteplokk 

• Võivad olla eradi seadmed või kuuluda põhiseadme 

koostisesse



Võrgutoiteploki koostis

Klassikaline toiteplokk

• Töökindel, lihtne

• Häirevaba (lineraastablilisaatori korral)

• Suured mõõtmed (trafo, lineaarstabilisaator), võrreldes toidetava seadmega

• Üsna kallis (vask maksab !)

• Kasutatakse tänapäeval valdavalt analoogseadmete toites.

Toitetrafo Alaldi Silufilter StabilisaatorVin Vout



Võrgutoiteploki koostis

Impulsstoiteplokk

• Odav (muud komponendid maksavad vähem kui vask).

• Väikse massiga (toimub sageduse muundamine, mõõtmed 
vähenevad).

• Kõrge kasutegur, suur sisendpinge vahemik.

• Tekitab häireid, ei sobi tundike analogseadmete toitmiseks.

• Enamlevinud digitaaltehnika toitmisel.

Alaldi Silufilter Pingemuundur Stabilisaator VoutVin

Vaheldi Alaldi SilufilterToitetrafo



Võrgutoiteploki koostis

5 V , 1 A „seinakuubiku“ sisu



Transformaator (trafo)

• Samas magnetväljas paiknevad induktorid.

• Enegia ülekanne kasutades elektromagnetilist induktsiooni.

• Kaksport (või ka hulkport – rohkem kui kaks mähist).

• Mähist võib vaadelda kui kaksklemmi, induktorit.

• Toimib ainul vahelduvsignaaliga.

• Ideaalsel juhul:

Google otsing : Transformer



Võrgutrafo

• Primaarallika külge (võrku) ühendatakse primaarmähis

• Tarbija poole sekundaarmähis (võib olla ka mitu).

• Südamik on terasest või permalloist (raua ja nikli sulam)

• Arvutus on keerukas (käsiraamatud), reeglina kasutatakse tööstuslikku 
toodet, aga saab ka käsitsi valmistada.

Tavakasutaja jaoks olulised parameetrid

• Sisendpinge (reeglina 230 V või 110 V)

• Väljundpinge (peab olema kõrgem lõpptulemusena soovitud alalispingest)

• Väljundvõimsustaluvus (väljundpinge ning – voolu korrutis) . Peab olema 
veidi suurem kui koormusel tarbitav võimsus + kaod stabiliseerimisel. 
Mitme sekundaarmähise puhul võimsused liituvad.

• Mõõtmed ja mass – otseses seoses võimsusega 100 W ~ 1 kg 

2x50 W väljundvõimsusega 

helivõimendi toitetrafo. ~2 kg

3 sekundaarmähist.



Poolperioodalaldi

• Kõige lihtsam.

• Ebapraktiline, madal kasutegur, trafot läbib alaliskomponent.

• Eelis – ühine maaklemm  (alalispinge saamine kui teist võimalust 
pole).

• Reaalne kasutus nõrkade voolude korral (ja ka aladimensioneeritud 
kommertstooted , 3 dioodi kokkuhoid).

• Impulsstoiteallikad 

https://www.electronics-tutorials.ws/diode/diode_5.html



Täisperioodalaldi

• Kahe dioodiga skeem vajab trafol kaks sekundaarmähist (või 
keskväljavõtet).

• Tööpõhimõte sarnaneb poolperioodalaldiga, aga teise poolperioodi 
jaoks antakse pinge vastandfaasis . 

• Kasutatakse madalate pingete ja suurte voolude korral.

• Eelis - Trafo sekundaarmähise keskpunkt on ühine klemm (saab 
kasutada maaklemmina) .

• Puudus – vajab kahte sekundaarmähist.



Täisperioodalaldi

• Nelja dioodiga skeem (sildalaldi)

• Üldkasutatav

• Puudused . Trafo väljundklemmi ei saa ühendada 

üldjuhtmega, alati on jadamisi kaks dioodi (pingelang 1,4 

V) . Madalatel pingetel kasutegur halb.



Silufiltriga alaldi

• Lihtsamal juhul piisab (elektrolüüt)kondensaatorist.

• Mahtuvus sõltub väljundi pulsatsioonitegurist ja tööpinge 

peab olema suurem kui alaldi väljundpinge !

• Väljundpinge sõltub koormusest ja sisendpingest.

Lihtsa „seinakuubiku“ sisu



Stablilisaator

• (lubatud piires) muutuva sisendi teisendamine kindlaks 

pingeks või vooluks. 

=

R~10 Ω
+

–
V=18...20 V

+

=
+

–
V=5 V

R~0.1 Ω



Parameetriline stabilisaator

• Olemuselt pingejagur, mille ühe elemendi V-A karakteristik on 
mittelineaarne (diood, stabilitron ).

• Töökindel, kuid energia ülejääk muudetakse soojuseks ka siis 
kui väljundist voolu ei tarbita.

• Kasutatakse väga väikesel võimsusel või tugipingeallikana.

• Tühijooksuvoolu vähendamiseks kasutatakse emitterjärgurit.



Kompensatsioonistablilisaator
• Enamlevinud

• Võrreldakse väljundpinget etalonpingega, reguleeriva elemendi takistus 
muutub.

• Toodetakse kindla väljundpingega kolme väljastusega stabilisaatoreid.

Reguleeriv 

element

Võrdlus 

element

Viga

Võimendi

Tüürsignaal



Kompensatsioonistablilisaator

• Näide ,kuidas teha operatsioonvõimendiga

VõrdluselementReguleeriv element

Võimendi



Alalispingemuundur

https://www.youtube.com/watch?v=XdB0iH9ZhYU

Kasutatakse ära voolu inertsi.

• Hüdraulika analoog –

vesioinas

• Lülituselement - transistor

• Kõrge kasutegur

• Keeruline juhtida

• Kriitilised montaažinõuded

• Tekitab häireid

• Digiseadmetes

Pinget tõstev skeemPilt:ebay.com



Alalispingemuundur

• Pinget alandav skeem

• Pinge inverter (vastandpolaarsusega väljundpinge)



Alalispingemuundur

• Skeeminäide 
(MC34063A)

• Odav

• Enamlevinud 
hobiielektroonikas

• Internetis komponentide 
arvutused

https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC34063A-D.PDF

https://www.youtube.com/watch?v=qGp82xhybs4

https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC34063A-D.PDF
https://www.youtube.com/watch?v=qGp82xhybs4


Laengupump (charge pump)

• Ei pea kasutama induktorit !

• Pingekordisti, saab ka negatiivset pinget.

• Kasutatav täielikult mikroskeemisisesena.

• Piiratud võimsus.

http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3260fa.pdf

http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3260fa.pdf


Impulsstoiteplokk

• Toitetrafo mõõtmete ning elektrolüütkondensaatorite 
mahtuvuse vähendamiseks tõstetakse sagedust.

• Tööpõhimõte sarnaneb alalispingemuunduriga, induktori 
asemel on trafo (galvaanilise lahtisidestuse tagamiseks)

Lihtsaim tööpõhimõtet seletav skeem:



Impulsstoiteplokk

https://ac-dc.power.com/products/product-archive/topswitch/

• Sildalaldi

• Toitetrafo

• Juhtelektroonika

• Poolperioodalaldi

• Väljundpinge võrdlusahel



(Liitium)akude kasutamisest

• Li-Ion ja Li-Po akud on tänapäeval masskasutuses.

• Nõuavad kasutamisel ranget režiimi.

• Vajavad kaitselülitusi !

• Tuleohtlikud !

• Kõige parem massi ning salvestatava energia suhe.

https://www.youtube.com/watch?v=A6mKd5_-abk

https://www.youtube.com/watch?v=A6mKd5_-abk


Liitiumaku

• Tööpinge (2,6) 3 V....4.2 V 

• Temperatuurivahemik 0...45 C0 (laadimine)

• Maksimaalne lubatav vool võib olla kuni 100 C (C on aku 

mahutavus A*h)

• Režiimi tuleb rangelt jälgida !

https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/fire-extinguishing-lithium-ion-batteries-could-prevent-explosions-study-1649829



Liitiumaku tühjendamine

• Tuleb kontrollida, et aku pinge >2.6 V, igaks juhuks >3 V .

• Graafik toatemperatuuril.

http://www.ibt-power.com/Battery_packs/Li_Ion/Lithium_ion_tech.html



• Aku vajab kaitseelektroonikat !

• Lihtne liigtühjenemiskaitse.

• See skeem ei kaitse ülelaadimise eest ! !

Liitiumaku tühjendamine



Liitiumaku laadimine

• Kui pinge < 2.6 V , laadida hästi väikese vooluga .

• Laadida konstantse vooluga (vooluallikas)

• Pinge ei tohi kasvada üle 4.2 V !

• Kontrollida tuleb aku temperatuuri !



Liitiumaku laadimine

• Skeem vaid illustratiivsel eesmärgil. Puudub temperatuuri kontroll.

• Ei soovita algajal ise teha vaid kasutada tööstuslikku laadijat !

http://electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=89

Pinge võrdlusahel (tugipinge 

mikroskeemi sees)

Voolu võrdlusahel



Liitiumakude tasakaalustamine

• Akupatarei koostises olevate akuelementide mahutavused on erinevad ! 

Alati !

• Akude jadaühendusel väheneb akuelementide laetus erinevalt.

• Võib tekkida ka olukord ,kus mõne elemendi pinge muutub negatiivseks !

• Näide. 10 Li-Ion elementi jadamisi, aku pingevahemik 26 V – 42 V.

• Oletame, et aku on „pooltäis“, ehk kogupinge 36 V

• Ideaaljuhtum 36 V= 10x3.6 V

• Aga sageli juhtub sedasi: 

3V+3.7V+3.5V+2.1V+4.1V+4V+3.9V+3.6V+4V+4.1V=36 V  !!!!

Tegelikkus: aku on tasakaalust väljas, üks element on liigtühjenenud !

Akupatarei vajab tasakaalustamist (BMS – Battery Managment System).



Liitiumakude tasakaalustamine

• Akudes oleva energia ümberjaotamine

• Üks võimalik variant.

• Reaalne BMS süsteem kasutab

mikroprotsessorjuhtimist.

Mõõdetakse

• Eraldi iga elemendi pinget

• Temperatuuri

• Tarbitavat voolu

Juhitakse

• Laadimisvoolu

• Väljundahelaid

Kogutakse ja jagatakse infot 

aku tervise kohta.

Pilt: ebay.com


