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Kannettavat pienikokoiset musiikkisoittimet ovat yleistyneet musiikin digitaalisen jakelun 
kasvun takia. Myös useista uusista matkapuhelinmalleista löytyy mahdollisuus musiikin 
toistamiseen joko laitteen muistista tai jostakin suoratoistopalvelusta internetin välityksellä. 
Tämä on luonut markkinoita näiden laitteiden kanssa käytettäville kannettaville akkukäyt-
töisille aktiivikaiutinjärjestelmille. Näiden aktiivikaiutinjärjestelmien tehot vaihtelevat muuta-
mista wateista muutamiin kymmeniin watteihin. 

Jos tällaisen järjestelmän tuottamaa maksimiäänenpainetta halutaan kasvattaa, täytyy jär-
jestelmän maksimiantotehoa kasvattaa. Tämä onnistuu nostamalla vahvistimen käyttöjän-
nitettä. Korkeampi napajännite voidaan saavuttaa joko valitsemalla napajännitteeltään kor-
keampi akku tai lisäämällä järjestelmän tehonsyöttöön akun ja vahvistimen väliin step-up -
hakkuri nostamaan jännitettä. Tässä työssä vertaillaan yllä mainittujen menetelmien etuja 
ja haittoja. Tutkimusmenetelmänä toimii kirjallisuustutkimus. Esimerkkitapauksena aktiivi-
kaiutinjärjestelmästä toimii The Porsas, jonka tehonsyöttö sisältää step-up -hakkurin, mutta 
mahdollistaa myös laitteen käytön ilman hakkuria. 

Akun valintaan vaikuttavat jännitteen lisäksi myös muut tekijät, joita ovat mm. ominaisener-
gia ja energiatiheys ja mahdollisesti valmiiden akkupakettien saatavuus sekä hinta. Käytet-
täessä hakkuria osana laitteen tehonsyöttöä vahvistimen käyttöjännite ei määräydy akun 
napajännitteen mukaan. Tämä mahdollistaa akun valitsemisen suuremmasta määrästä 
vaihtoehtoja. Maksimitehoa rajoittavat kuitenkin akun antoteho sekä hakkurin hyötysuhde. 
Hakkurin toimintaperiaatteesta johtuen se voi aiheuttaa elektromagneettisia häiriöitä. Nämä 
häiriöt voivat olla kuultavissa laiteen toistamassa audiosignaalissa, jos hakkurin lähtöjännit-
teen suodatus on riittämätön. Hakkurin toiminnasta aiheutuvat häviöt laskevat myös laitteen 
hyötysuhdetta. 

Hakkurin käytöstä mahdollisesti seuraavien ongelmien takia laitteen tehonsyöttö on järke-
vintä toteuttaa ilman hakkuria, jos tavoitetehon saavuttamiseksi napajännitteeltään riittäviä 
akkuja on saatavilla. Esimerkkilaitteen tapauksessa käytettyjen komponenttien jännitekes-
toisuus rajoittaa maksimikäyttöjännitteen tasolle, joka voidaan toteuttaa verrattain pienellä 
määrällä sarjaan kytkettyjä kennoja. 
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Sales of portable audio players have increased due to various digital distribution channels 
for music. Most mobile phones currently available on the market are also capable of playing 
audio files either stored in their memory or from a streaming service over the internet. This 
has created a market for portable battery-powered active speaker systems. Output power 
of these devices typically ranges from a few watts to a few dozen watts. 

Higher output power and thus higher sound pressure levels can be achieved by increasing 
the operating voltage of the device’s power stage. This can be done either by selecting a 
battery pack with a higher voltage or by using a step-up converter between the battery and 
the power amplifier. The advantages and disadvantages of these methods are compared in 
this thesis. Research method utilized is literature research. Device called The Porsas serves 
as an example of the aforementioned active speaker systems. Its power supply includes a 
step-up converter but operation with the converter by-passed is also allowed. 

Choice of a battery is also dependent on various other factors than the voltage. These in-
clude a high specific energy and a high energy density among others. The availability and 
price of suitable battery packs can also heavily influence the decision. Operating voltage of 
the power stage is no longer dependent on the voltage of the battery pack when using a 
step-up converter. This allows the battery to be chosen from wider number of options. The 
maximum output power of the device is limited by the output power of the battery and the 
efficiency of the converter. Due to the nature of its operation, the step-up converter can 
produce electromagnetical interference that can be audible if filtering of the converter’s out-
put voltage is insufficient. Power losses in the converter can also negatively affect the effi-
ciency of the power supply. 

Because of the possible problems caused by the use of a step-up converter, it is favourable 
to implement the power supply without one. This is assuming that battery packs with high 
enough voltage are available.  
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1. JOHDANTO 

Musiikin digitaalisen jakelun, audiopakkaustekniikoiden ja flashmuistien kehityksen seu-

rauksena pienikokoiset kannettavat musiikkisoittimet ovat yleistyneet. Myös useista uusista 

matkapuhelinmalleista löytyy mahdollisuus toistaa erilaisia audiotiedostoja. Matkapuheli-

mille on saatavilla myös useita musiikkipalveluja kuten Spotify, joka mahdollistavat musiikin 

suoratoiston internetin välityksellä. 

Markkinoilla on tarjolla näille laitteille tarkoitettuja kuluttajakäyttöön suunnattuja aktiivi-

kaiutinjärjestelmiä, jotka koostuvat audiovahvistimesta ja kaiutinelementeistä. Joitakin 

näistä järjestelmistä on mahdollisuus käyttää myös kannettavana, jolloin laite saa energi-

ansa akusta tai paristoista. Näiden laitteiden tehot ovat yleensä muutamasta watista muu-

tamaan kymmeneen wattiin. Laiteen tehoon vaikuttavat vahvistimen kuormana toimivan 

kaiuttimen impedanssi, päätevahvistimen käyttöjännite ja hyötysuhde. 

Haluttaessa laitteesta enemmän tehoa täytyy vahvistimen käyttöjännitettä kasvattaa. Kan-

nettavan laitteen tapauksessa vahvistimen käyttöjännite määräytyy laitteen energiavaras-

tona toimivan akun jännitteen mukaan. Akku koostuu yhdestä tai useammasta kennosta ja 

yksittäisen kennon jännite riippuu akun elektrodeissa käytettävistä materiaaleista. Jännite-

tason nostaminen käyttämällä useammasta kennosta koostuvaa akkumoduulia tai kytke-

mällä useampia moduuleja sarjaan on suoraviivaista ja yksinkertaista, mutta tarkoittaa akun 

koon kasvattamista. Tämä saattaa muodostua ongelmaksi laitteen kokonaismassan ja -ti-

lavuuden kannalta, kun halutun tehon saavuttamiseksi vaadittu jännite on paljon akkutyypin 

kennojännitettä suurempi. Vahvistimen käyttöjännitettä voidaan kasvattaa myös elektronii-

kan avulla kytkemällä akun ja vahvistimen väliin step-up-hakkuri. Käyttämällä step-up-hak-

kuria voidaan haluttu teho mahdollisesti saavuttaa pienempikokoisella ja kevyemmällä lai-

teella.  

Tämän työn tavoitteena on selvittää, mitä hyötyjä ja haittoja on step-up-hakkurin käyttämi-

sellä osana kannettavan audiolaitteen jännitelähdettä teholuokassa 100–500 W verrattuna 

pelkkään akkukäyttöön. Myös hakkurin käytöstä aiheutuvia ongelmia käsitellään lyhyesti. 

Vaikka työssä käsitellään audiotallenteiden toistoon tarkoitettua laitetta, soveltuvat tulokset 

myös saman teholuokan kannettavan musiikki-instrumenttivahvistimen tehonsyötön suun-

nitteluun. 

Työn lähtökohtana ja esimerkkitapauksena toimii Analogiasignaalin käsittely -kurssilla 

vuonna 2011 rakennettu D-luokan pääteasteella varustettu audiovahvistin, The Porsas. 
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Laitteen tehonsyöttö koostuu 12 V lyijyhyytelöakusta ja boost-hakkurista, jolla laitteen mak-

simitehoksi saadaan 7 W, kun hakkuri ei ole käytössä ja 40 W, kun jännite nostetaan 27 

volttiin hakkurilla. (Talvitie, et al., 2011) 

2. SOVELLUSKOHTEEN ESITTELY 

Kannettava audiovahvistinjärjestelmä koostuu yhdestä tai useammasta kaiutinelementistä, 

päätevahvistimesta ja sen ohjauksesta sekä järjestelmän energia- ja teholähteenä toimi-

vasta akusta. Esimerkkinä toimiva audiovahvistinjärjestelmä, The Porsas on esitetty ku-

vassa 2.1. 

 

Kuva 2.1 Esimerkkinä toimiva audiovahvistinjärjestelmä, The Porsas. (Talvitie, et al., 2011) 
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Tarkasteltavassa audiovahvistimessa vahvistettava signaali saadaan useimmiten analogi-

sena jännitesignaalina ulkoisesta lähteestä kuten matkapuhelimesta tai muusta kannetta-

vasta mediatoistimesta 3,5 mm audiotulon kautta. Lineaarisista vahvistintopologioista kuten 

A-, B- ja AB-luokan vahvistimista poiketen käytettäessä D-luokan päätevahvistinta on ana-

loginen jännitesignaali muutettava päätevahvistimen kytkinohjeeksi esimerkiksi pulssile-

veysmodulaatiota käyttäen. Jos audiovahvistinjärjestelmä sisältää itsessään mahdollisuu-

den musiikin tallennukseen ja toistoon, voidaan kytkinohje muodostaa suoraan digitaali-

sesta audiotiedostosta ilman AD-muunnosta. 

Audiovahvistimen kuormana toimii kaiutin, jonka toiminta perustuu puhekäämin läpi kulke-

vaan virtaan ja sen indusoimaan magneettikenttään. Puhekäämin läheisyyteen on sijoitettu 

kestomagneetti, joka puhekäämiin indusoituneen magneettikentän vaikutuksesta kohdistaa 

tähän joko veto- tai poistovoiman. Puhekäämiin kiinnitetty kartio tuottaa ilmanpaineen vaih-

telua eli ääntä liikkuessaan. 

Työssä tutkittava audiovahvistinjärjestelmä on esitetty kuvassa (2.2). Laitteen teholähteenä 

toimii akku, joka syöttää tehoa etuastevahvistimelle ja modulaattorille sekä päätevahvisti-

men kautta kaiutinelementille. Ulkoisesta lähteestä peräisin oleva vahvistettava signaali kul-

kee etuastevahvistuksen ja moduloinnin kautta päätevahvistimelle ja kaiutinelementille. 

 

Kuva 2.2 Lohkokaavioesitys audiovahvistimesta. 

Audiovahvistimen mekaanista lähtötehoa on vaikea määrittää, jonka takia niiden teho ilmoi-

tetaan sähköisenä tehona. Jokaisella kaiutinelementillä on sille ominainen herkkyys, joka 

kuvaa kaiuttimen tuottaman äänenpainetta suhteessa kaiuttimen tehoon. Herkkyys määri-

tetään yhden metrin päästä mitatulla äänenpaineella, jonka kaiutin tuottaa yhden watin te-

holla. Koska laitteen toivottu lähtösuure on ilmanpaine-ero, on laitteen sähköinen teho tois-

sijaista muutoin kuin markkinoinnin kannalta. Herkkyydeltään suuren kaiutin elementin va-

Akku Päätevahvistin

Etuastevahvistus ja modulointi

Signaalilähde

Kaiutinelementti
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linta on edullisin keino laitteen tuottaman äänenpaineen maksimoimiseksi, koska tällöin lait-

teen voidaan ajatella toimivan suuremmalla hyötysuhteella kuin vähemmän herkän 

kaiutinelementin tapauksessa. Kaiutinelementin herkkyys on kuitenkin rajallinen ja 

kaiutinelementtien valintaan vaikuttavat useat muut reunaehdot kuten tehonkesto, taajuus-

vaste, sekä kaiutinelementin että sen tarvitseman koteloinnin tilavuus, paino ja hinta. 

Kaiuttimen toimintaperiaatteesta johtuen suuremman tehon saavuttamiseksi tarvitaan suu-

rempi virta. Kaiuttimella on sille ominainen nimellisimpedanssi, jonka suuruus on yleisesti 

välillä 2 – 32 Ω (Mendenhall, 2005). Täten kaiuttimen läpi kulkevan virran kasvattamiseksi 

tarvitsee päätevahvistimen käyttöjännitettä ja täten kaiuttimen maksimisyöttöjännitettä kas-

vattaa. Päätevahvistimen käyttöjännitteen kasvattaminen onnistuu yksinkertaisesti valitse-

malla järjestelmän teholähteeksi napajännitteeltään suurempi akku. Korkeampi käyttöjän-

nite vahvistimelle voidaan saavuttaa myös akun ja vahvistimen väliin kytkettävällä piirillä, 

jonka lähtöjännite on tulojännitettä korkeampi, ns. step-up -hakkurilla. 

Step-up hakkuria käytetään esimerkiksi joissakin suuritehoisissa autohifijärjestelmissä 

(Kim, et al., 2004). Näissä audiovahvistin käyttää energiavarastonaan samaa suurikapasi-

teettista lyijyakkua auton muiden sähköjärjestelmien kanssa. Autoissa käytettävien akkujen 

napajännite on yleensä 12 tai 24 volttia. Tästä johtuen jännitettä joudutaan nostamaan suu-

remman tehon saavuttamiseksi. 

Audiovahvistimen teho määritellään yleisesti amplitudiltaan suurimman yhden kilohertsin 

taajuisen sinisignaalin tehona, jonka laite pystyy toistamaan harmonisen särön ollessa kor-

keintaan yksi prosentti (Luu, 2005). Audiosignaalin luonteesta johtuen huippuarvoltaan vas-

taavan audiosignaalin tehollisarvo on noin 10 - 40 % sinisignaalin tehollisarvosta (Menden-

hall, 2005), (Widder & Brugora, 2008). Esimerkiksi laitteen jäähdytyksen riittävyyden tes-

tauksessa SFS-EN 60065 standardin mukaisesti käytetään vaaleanpunaista kohinaa, jonka 

teho on yksi kahdeksasosa laiteen siniaallolla määritetystä tehosta (SFS, 2004). 

Vahvistettavan audiosignaalin amplitudissa esiintyy huomattavan suurta vaihtelua ja sig-

naalin huippuamplitudi voi olla moninkertainen sen keskimääräiseen amplitudiin nähden.  

Näinollen myös vahvistimen akusta ottama ja kuormalle syötettävä teho vaihtelevat suu-

resti. Vahvistimen ja sen tehonlähteen on pystyttävä tuottamaan audiosignaalin huippu-

amplitudia vastaava huipputeho, jotta vahvistetun signaalin muoto ei vääristyisi aiheuttaen 

harmonista säröä. 

Kuvassa (2.3) on esitetty audiosignaalin normalisoitu amplitudi aikatasossa kymmenen se-

kunnin ajanjaksolta. Voidaan havaita, että amplitudissa esiintyy huomattavaa vaihtelua. 

Signaaliesimerkki on otettu Michael Jacksonin vuonna 1982 julkaistun Thriller-albumin 
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avausraidalta Wanna Be Startin’ Somethin’. Kyseistä albumia on myyty maailmanlaajuisesti 

yli 65 miljoonaa kappaletta ollen näin maailman myydyin albumi. Edellä mainittujen seikko-

jen takia se on valittu esimerkiksi länsimaisesta populaarimusiikista, jota laitteella vahvis-

tettava signaali todennäköisimmin on. Kuvassa (2.4) on samasta signaalista neliöimällä 

muodostettu tehonvaihtelu ja se keskiarvo. Voidaan havaita, että keskimääräinen audiosig-

naalin vahvistukseen vaadittava teho on tässä tapauksessa alle kymmenesosa huippute-

hosta. 

 

Kuva 2.3 Audiosignaalin normalisoitu amplitudi aikatasossa. 
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Kuva 2.4 Normalisoitu neliöllinen audiosignaali sekä sen keskiarvo. Neliöön korotettu audio-

signaali kuvaa sen vahvistamiseen vaadittavaa tehoa. 

 
Olettaen, että audiolaitteen päätevahvistimen virranantokyky on riittävä, sen sähköinen 

maksimilähtöteho määräytyy maksimilähtöjännitteen ja kuormana toimivan kaiuttimen im-

pedanssin mukaan seuraavasti: 

𝑃 = 𝑈𝐼 =
𝑈2

𝑍
       (2.1). 

Maksimiteho leikkautumattomalla siniaallolla saadaan yhtälöstä 

𝑃 =
Û

√2
𝐼 =

𝑈2

2𝑍
      (2.2). 

Kuorman impedanssin ollessa vakio maksimilähtöteho määräytyy vahvistimen käyttöjännit-

teen mukaan olettaen, että vahvistimen ja sen tehonsyötön virranantokyky on riittävä. 
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3. AKKU KANNETTAVAN AUDIOLAITTEEN TEHONLÄHTEENÄ 

Valittaessa akkua kannettavan laitteen energiavarastoksi ensisijainen valintakriteerejä ovat 

sekä energiatiheys että ominaisenergia, jotta vaadittava toiminta-aika saavutetaan laitteen 

kokonaistilavuuden ja -massan pysyessä käytännöllisinä. Muita huomioonottamisen arvoi-

sia seikkoja ovat riittävä tehotiheys ja akun käyttöolosuhteet. Kannettavan audiolaitteen 

akun tulee toimia ympäristön lämpötilassa normaaleissa käyttöolosuhteissa. 

Akun mitoitukseen vaikuttavat sekä laitteen keskimääräinen teho sekä huipputeho. Riittävä 

akun kapasiteetti määräytyy laitteen keskimääräisen ottotehon ja tavoitteena olevan toi-

minta-ajan mukaan, laitteen huippuottoteho taas määrää akulta vaadittavan antotehon. 

Akkupaketin napajännite riippuu sarjaan kytkettyjen akkukennojen lukumäärästä, akkuken-

noissa käytetyistä anodi- ja katodimateriaaleista sekä akun varaustilasta. Akun maksimian-

toteho taas riippuu sen napajännitteestä ja suurimmasta mahdollisesta virrasta, jolla akun 

varausta voidaan purkaa. Purkuvirta riippuu akkukennossa käytetyistä anodi- ja katodi-

materiaaleista sekä akkukennon kapasiteettista. Akun kapasiteetti ilmoitetaan sellaisen vir-

ran avulla, jolla akun varauksen purkautuminen maksimiarvosta minimiarvoon kestää yh-

den tunnin. Vertailtaessa kemiallisesti samankaltaisia akkuja akun kapasiteetti riippuu pää-

osin akun tilavuudesta. Kapasiteetti on myös purkuvirrasta riippuva, joten akun purkaminen 

kaksinkertaisella nimellisvirralla laskee varauksen minimiarvoon alle puolessa ajassa ver-

rattuna nimellisvirralla purkamiseen. Audiovahvistinkäytössä virtaa rajoittaa lähinnä vahvis-

timen kuormana toimivan kaiuttimen impedanssi, jolloin akun maksimipurkuvirralla ei ole 

merkitystä huipputehon kannalta. Tehon kannalta oleellisinta on siten akusta saatavan vah-

vistimen käyttöjännitteen suuruus. 

Vaikka audiosignaalin tehon hetkellisarvo vaihtelee huomattavasti, sen tehon keskiarvon 

vaihtelu on huomattavasti pienempää lyhyidenkin tarkastelujaksojen välillä. Tämä voidaan 

nähdä kuvasta (3.1), jossa on esitetty kuvassa (2.3) näkyvän audiosignaalin normalisoitu 

tehon keskiarvo sekuntikohtaisesti.  Akun kokonaisenergiakapasiteetin mitoitus määrätyn 

toiminta-ajan saavuttamiseksi on täten mahdollista keskimääräisen tehon perusteella.  
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Kuva 3.1 Audiosignaalin normalisoitu tehon keskiarvo sekuntikohtaisesti. 

Litiumioniakuilla on monia ominaisuuksia, jotka tekevät niistä hyvin sopivia kannettavan au-

diovahvistimen energialähteeksi, kuten muihin akkukemioihin verrattuna korkea, n. 3,7 V, 

kennojännite, suuri energiatiheys ja ominaisenergia (Buchmann, 2014). Näiden ominai-

suuksien ansiosta kokonaisenergialtaan, napajännitteeltään ja virranantokyvyltään riittävä 

akku voidaan toteuttaa litiumionikennoilla huomattavasti pienempikokoisena ja kevyem-

pänä kuin muilla akkukemioilla. Käyttämällä geelimäisen polymeerielektrolyytin mahdollis-

tamia pussikennoja saadaan akusta vielä kevyempi verrattuna akkukennoihin, joiden nes-

temäinen elektrolyytti vaatii kennoja suojaavan kuoren. Tutkiessaan eri akkutyyppien sovel-

tuvuutta kannettavan audiolaitteen energiavarastoksi Juho Matikainen päätyi litiumrauta-

fosfaattiakkuun (Matikainen, 2014). Valitsemisperusteina olivat kyseisen akkukemian suu-

rempi lataus- ja purkusyklien määrä ja kemiallinen vakaus. 

Litiumrautafosfaattiakkujen ominaisenergia on suuruusluokaltaan noin 100 – 140 Wh/kg ja 

ominaisteho noin 2000 – 4000 W/kg. Esimerkiksi a123Systemsin sylinterimäisen 

ANR26650 litiumrautafosfaattiakkukennon, esitetty kuvassa 3.2, ominaisenergia on noin 

110 Wh/kg ja ominaisteho yli 2600 W/kg (A123 Systems, Inc., 2011). 
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Kuva 3.2 Sylinterimäinen akkukenno (A123 Systems, Inc., 2011). 

Jos akku mitoitettaisiin vaadittavan huipputehon mukaan olettaen audiosignaalin tehon 

huippukertoimeksi 10, jäisi laitteen toiminta-aika alle puoleen sekuntiin. Vahvistimen tavoi-

teltava toiminta-aika on kuitenkin useita tunteja, joten voidaan todeta, että akun mitoituk-

seen kannalta merkittävin kriteeri on kokonaisenergia.  

4. HAKKURI OSANA AUDIOVAHVISTIMEN TEHONSYÖTTÖÄ 

Audiovahvistimen tehonsyöttö voidaan toteuttaa myös kuvan (4.1) mukaisesti. Tällöin pää-

tevahvistimen käyttöjännitteenä toimii hakkurin lähtöjännite akun napajännitteen sijasta. 

Step-up -hakkurin lähtöjännite on se tulojännitettä korkeampi ja täten vahvistimen käyttö-

jännite akun napajännitettä korkeampi. 

 

Kuva 4.1 Lohkokaavioesitys audiovahvistimesta, kun hakkuria käytetään osan tehonsyöttöä. 

Akku Päätevahvistin

Etuastevahvistus ja modulointi

Signaalilähde

KaiutinelementtiStep-up -hakkuri
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Hakkurin käyttöä osana audiovahvistimen tehonsyöttöä voidaan hyödyntää, kun napajän-

nitteeltään riittävää ja muuten käyttötarkoitukseen sopivaa akkua ei ole saatavilla. Akun va-

lintaa voivat rajoittaa käyttökohteen asettamien vaatimusten lisäksi myös valmiiden akku-

pakettien ja -kennojen saatavuus ja hinta. Koottaessa vaatimustenmukainen akku irtoken-

noista on myös huomioitava akkupaketin vaatiman suojauselektroniikan toteutus. 

Step-up -hakkurilla vahvistimen käyttöjännite saadaan myös pidettyä vakiona akun napa-

jännitteen laskiessa varaustilan myötä. Napajännitteen käyttäytyminen varaustilan suhteen 

riippuu pitkälti käytettävästä akkukemiasta. Vahvistimen käyttöjännitteen vakiona pitäminen 

akun laskevasta napajännitteestä huolimatta edellyttää hakkurin pulssisuhteen kasvamista, 

joka kasvattaa hakkurin keskimääräistä ottovirtaa ja heikentää sen hyötysuhdetta, jolloin 

akun varaus tyhjenee entistä nopeammin. 

Boost-hakkuri on yksinkertaisin jännitteennostoon käytettävä piiri, jonka toiminta perustuu 

kelan magneettikenttään varastoituneeseen energiaan ja itseinduktioon. Myös muiden hak-

kureiden, joilla on mahdollista saavuttaa tulojännitettä suurempi lähtöjännite, toiminta pe-

rustuu käämin magneettikenttään varastoituneeseen energiaan. Nämä ovat kuitenkin mo-

nimutkaisempia ja sisältävät enemmän komponentteja, mahdollistaen joko toiminnan myös 

tulojännitettä alhaisemmalla lähtöjännitteellä tai resonanssipiirien avulla pienemmät kytken-

tähäviöt. Jotkut hakkuripiirit sisältävät myös muuntajalla toteutetun galvaanisen erotuksen 

ja täten niiden jännitevahvistukseen voidaan vaikuttaa ensiö- ja toisiokäämien käämikier-

rosten suhteella. Galvaaninen erotus ei ole kuitenkaan sovelluskohteen kannalta oleellista 

ja tarkastelussa keskitytään boost-hakkurin käyttöön.  

Boost-hakkurin kytkentä on esitetty kuvassa (4.2) ja sen toimintaperiaate on seuraava. Kyt-

kimen ollessa kiinni virtaa rajoittavat käämin ja hakkurin johtavuustilan resistanssit sekä 

akun maksimipurkuvirta. Kytkimen avautuessa virta kulkee kuorman läpi ja piirin impe-

danssi kasvaa huomattavasti rajoittaen virtaa. Käämin virran nopea muutos indusoi käämiin 

jännitteen, joka on sarjassa akun jännitteen kanssa. Kuorman kanssa rinnan on kytketty 

kondensaattori, joka varautuu kytkimen ollessa auki. Kytkimen sulkeutuessa uudelleen 

diodi estää kondensaattorin purkautumisen kytkimen kautta ja kondensaattori purkautuu 

kuorman kautta. Kondensaattori täten tasaa lähtöjännitteen vaihtelua. Jännitevahvistusta 

säädetään muuttamalla pulssisuhdetta, kytkimen auki- ja kiinnioloaikoja jakson sisällä. 

(Mohan, et al., 2003) 
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Kuva 4.2 Boost-hakkurin kytkentäpiirros, jossa mukana myös kytkimen ohjaus. (Ivanovic, et 

al., 2011) 

Kuorman suuruus vaikuttaa käämin virran muutokseen ja täten myös indusoituvaan jännit-

teeseen ja jännitevahvistukseen. Hakkurin syöttäessä vahvistinta hakkurin kuorma vaihte-

lee hyvinkin nopeasti, mutta lähtöjännitteen tulee pysyä vakiona. Tämä edellyttää hakkurilta 

nopeaa säätöä varsinkin pulssileveysmodulaatioon perustuvissa D-luokan vahvistimissa, 

joissa kytkentätaajuudet ovat kymmenistä satoihin kilohertseihin ja hakkurin näkemä 

kuorma vaihtelee lähes äärettömän ja kaiutinelementin ominaisimpedanssin välillä. 

4.1 Teho ja toiminta-aika 

Oletettaessa vahvistin ideaaliseksi, vahvistimen lähtösignaalin huippuarvo on vahvistimen 

käyttöjännite. Vahvistimeen kuormaan syöttämä maksimiteho on tämän lähtöjännitteen te-

hollisarvon neliö jaettuna kuormana toimivan kaiuttimen impedanssilla. Täten nostamalla 

vahvistimen käyttöjännitettä voidaan kasvattaa maksimitehoa. Oletettaessa hakkuri häviöt-

tömäksi, 

𝑃out = 𝑈out𝐼out = 𝑈in𝐼in = 𝑃in       (4.1) 

, voidaan havaita, että hakkurin akusta ottama virta on jännitevahvistuksen verran kuorman 

virtaa suurempi. Tämän perusteella laitteen toiminta-aika yhdellä latauksella on kääntäen 

verrannollinen laitteen keskimääräiseen tehoon. Todellisen hakkurin tapauksessa on otet-

tava huomioon hakkurin hyötysuhde, jolloin 

𝑃out = 𝜂𝑃in         (4.2) 
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ja toiminta-aika on lyhempi. Laitteen energiavarastona toimivan akun nimellinen kapasiteetti 

määritetään virtana, jolla akun varauksen purkautuminen kestää tunnin. Tästä virrasta käy-

tetään merkintää 1 C. Akun sisäresistanssin vuoksi sen kapasiteetti on kuitenkin riippuvai-

nen purkuvirran suuruudesta. Purettaessa akkua suuremmilla virroilla, käytettävissä oleva 

kapasiteetti jää nimellistä pienemmäksi ja vastaavasti pienemmillä purkuvirran arvoilla ka-

pasiteetti on suurempi.  Purkuvirran vaikutuksen suuruus kapasiteettiin riippuu käytettä-

västä akkutyypistä. 

Vahvistimen hyötysuhde on riippuvainen käyttötehosta ja kasvaa lähestyttäessä kyseisellä 

käyttöjännitteellä saavutettavaa maksimitehoa. D-luokan vahvistimen etu muihin vahvisti-

miin on korkea, parhaimmillaan yli 90 prosentin hyötysuhde, joka saavutetaan käyttämällä 

transistoreja kytkiminä (Putzeys, 2003). D-luokan vahvistimien hyötysuhde pysyy hyvänä 

myös laajalla tehoalueella ja laskee merkittävästi vain käytettäessä vahvistinta teholla, joka 

on alle 10 prosenttia maksimitehosta. Tämä voidaan havaita kuvasta 4.3. Ottaen huomioon, 

että audiosignaalin keskimääräinen teho on vain noin 10 - 40 prosenttia vastaavan maksi-

miamplitudin sinisignaalin tehosta, jolla vahvistimen nimellisteho määritetään, maksimite-

hon kasvattaminen käyttöjännitettä nostamalla heikentää vahvistimen hyötysuhdetta lait-

teen toimiessa pienemmällä teholla. 

 

Kuva 4.3 Esimerkki D-luokanvahvistimen hyötysuhteen käyttäytymisestä modulaation suh-

teen  (Chang, et al., 2000) 
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Laitteen hyötysuhteen kannalta on edullista, jos hakkuri voidaan kytkeä pois päältä silloin 

kun sen mahdollistamaa korkeampaa lähtötehoa ei tarvita. Vielä parempi hyötysuhde voi-

daan saavuttaa laitteen päätevahvistimen toimiessa parhaimman hyötysuhteen alueella ja 

toteutettaessa laitteen äänenvoimakkuuden säätö muuttamalla päätevahvistimen käyttö-

jännitettä. Hakkurin topologiasta riippuen tämä jännite voi mahdollisesti olla myös laitteen 

energiavarastona toimivan akun napajännitettä pienempi. 

4.2 Hyötysuhde ja häviöt 

Step-up -hakkurin hyötysuhde on aina pienempi kuin yksi, joten step-up -hakkurin lisäämi-

nen laitteen jännitteensyöttöön pienentää laitteen kokonaishyötysuhdetta. 

Esimerkiksi yksinkertaisimmassa step-up -hakkurissa, boost-hakkurissa, suurimmat häviöt 

muodostuvat johtavuushäviöistä, transistorien kytkentähäviöistä, tasasuuntaukseen käytet-

tävien diodien jännitehäviöistä, kelan hystereesihäviöistä ja transistorien ohjauksessa ta-

pahtuvista häviöistä (Ivanovic, et al., 2011). Johtavuushäviöt aiheutuvat komponenttien 

epäideaalisuuksista, joita ovat kelan, kondensaattorin ja johtavuustilassa toimivan transis-

torin nollasta poikkeavat resistanssit. Johtavuushäiriöt eivät juuri riipu hakkurin kytkentätaa-

juudesta vaan siihen vaikuttavat valitut komponentit ja niiden läpi kulkevien virtojen tehol-

lisarvot. Transistori ei myöskään toimi ideaalisen kytkimen tavoin eikä transistorin siirtymi-

nen estotilan ja johtavuustilan välillä tapahdu välittömästi. Siirtymisen aikana transistorin 

nielun ja lähteen välillä on jännite ja virtaa kulkee nielulta lähteelle, jolloin siirtymisessä ta-

pahtuva häviö on virran ja jännitteen tulo integroituna siirtymiseen kuluvan ajan yli. Tilan 

muutokseen kuluva aika ei riipu hakkurin kytkentätaajuudesta, joten kytkentähäviöt kasva-

vat lineaarisesti taajuuden suhteen. Diodin myötäsuuntainen kynnysjännite riippuu käytet-

tävän diodin tyypistä. Diodilla saattaa myös olla estoviivettä, jonka aikana virta pääsee kul-

kemaan diodin läpi lyhyen ajan kun diodin jännite muuttuu myötäsuuntaisesta estosuun-

taiseksi. Tämä rajoittaa diodin käyttökelpoista taajuusaluetta ja aiheuttaa häviöitä, koska 

estoviiveen aikana virta kulkee kytkimen läpi kuorman sijaan. Hyötysuhdetta voidaan pa-

rantaa käyttämällä synkronista tasasuuntausta, jolloin diodi korvataan toisella transistorilla. 

Synkronisen tasasuuntauksen käyttö vaatii hakkurin ohjauspiirin, joka pystyy ohjaamaan 

myös tasasuuntaukseen käytettävää transistoria. 

Häviöiden aiheuttamisen lisäksi komponenttien epäideaalisuus rajoittaa boost-hakkurilla 

saavutettavaa jännitevahvistusta. Vakiokytkentätaajuudella toimivan boost-hakkurin jänni-

tevahvistusta ohjataan pulssisuhdetta muuttamalla ja ideaalisella boost-hakkurilla jännite-

vahvistus lähestyy ääretöntä pulssisuhteen lähestyessä yhtä. Reaalisen boost-hakkurin 
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jännitevahvistus ja hyötysuhde kuitenkin putoavat suurilla pulssisuhteilla. (Mohan, et al., 

2003) 

4.3 Häiriöt 

Hakkurin toimintaperiaatteesta ja suuresta kytkentätaajuudesta johtuen piirissä esiintyy no-

peasti muuttuvia jännitteitä ja virtoja. Monet näistä muutoksista ovat lähes askelmaisia ja 

sisältävät siten huomattavasti kytkentätaajuutta suurempia taajuuskomponentteja (Nagrial 

& Hellany, 1999). Koska hakkurin lähtöjännite toimii audiovahvistimen syöttöjännitteenä, 

vaikuttavat sen häiriöt vahvistettuun signaaliin. Hakkurin lähtöjännitteen väre summautuu 

vahvistettavan audiosignaalin kanssa vahvistimen lähdössä. Pienitehoisissa hakkureissa 

kytkentätaajuus on yleensä ihmisen kuuloalueen yläpuolella, jolloin hakkurin kytkennästä 

aiheutuva häiriö ei sisällä kuultavia taajuuskomponentteja, mutta kuluttaa tehoa. Vahvisti-

men PSRR(power supply rejection ratio) -arvo kuvaa syöttöjännitteen häiriön vaimennusta 

vahvistimen lähdössä. Mikäli kokosiltakytketyssä D-luokan päätevahvistimessa ei ole takai-

sinkytkentää, on sen PSRR 0 dB, jolloin vahvistimen käyttöjännitteen väre toistuu vaimene-

matta vahvistimen lähdössä. 

Päätevahvistimen käyttöjännitteen tasaisuutta voidaan parantaa hakkurin lähtöjännitteen 

suodatuksella. Kuluttajakäyttöön suunnattujen audiopäätevahvistimien THD+N -arvot ovat 

yleisesti alle 1 % ihmisen kuuloalueella, joten käyttöjännitteen väreen tulisi olla tätä pienem-

pää (Metzler, 2005). Käytännössä suodatus voidaan toteuttaa käyttämällä suurta välipiiri-

kondensaattoria, jolloin hakkuri ei syötä suoraan tehoa päätevahvistimelle, vaan varastoi 

energiaa välipiirikondensaattoriin. Päätevahvistimen tarvitsema teho otetaan kondensaat-

torin sähkökenttään varastoituneesta energiasta. Käyttämällä takaisinkytkentää pääteaste-

vahvistimen ohjauksessa voidaan sen PSRR-arvoa kasvattaa ja täten pienentää käyttöjän-

nitteen väreen vaikutusta. 

4.4 Koko ja paino 

Boost-hakkuri on kytkentänä melko yksinkertainen eikä sen toteuttamiseen vaadita suurta 

määrää komponentteja. Yksittäisten komponenttien dimensiot ovat alle 30 mm, joten kom-

ponenttien koko tai massa ei muodostu oleelliseksi laitteen kokonaistilavuuden tai -massan 

kannalta, jotka määräytyvät lähinnä laiteen kaiutinelementin ja sen koteloinnin sekä akun 

mukaan. Komponenteissa tapahtuvan häviötehon vaatima jäähdytys saattaa kuitenkin kas-

vattaa hakkurin kokonaistilavuutta ja -massaa huomattavasti. Hakkureiden hyötysuhteiden 

ollessa parhaimmillaan 90 prosentin luokkaa, prosenttiyksikönkin parannus hyötysuhtee-
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seen on merkittävä häviötehon kannalta ja vaikuttaa jäähdytyksen mitoitukseen. Ideaali-

sinta olisi jäähdytyksen toteuttaminen vapaalla konvektiolla, jolloin jäähdyttämiseen ei kulu 

tehoa eikä laite vaadi jäähdytystuulettimia ja toteutusta niiden jänniteensyötölle. 

Jäähdytyksen mitoituksessa tulee huomioida audiolaitteen keskimääräisen tehon suhtautu-

minen sen huipputehoon. Hakkurin jäähdytystä ei tarvitse mitoittaa huipputehon mukaan, 

jos systeemin terminen aikavakio on niin suuri, etteivät audiosignaalin luonteesta johtuvat 

hetkelliset tehonvaihtelut vaikuta systeemin lämpötilaan. Tällöin riittää jäähdytyksen mitoi-

tus keskimääräisen tehon mukaan, joka audiosignaalin tapauksessa on korkeimmillaankin 

vain noin 40 %:a huipputehosta. 

Step-up -hakkurin häviöt koostuvat tasavirtahäviöistä ja kytkentähäviöistä. Jotta hakkurin 

lähtöjännitteen väre olisi amplitudiltaan alle 1 %, joudutaan käyttämään suurta kytkentätaa-

juutta tai suurta suodatuskondensaattoria. Lisäksi suuremmalla kytkentätaajuudella saavu-

tetaan pienempi kelan virran ja akun purkuvirran väre samalla induktanssin arvolla. Akun 

purkuvirran tulisi olla mahdollisimman tasaista akun kapasiteetin paremman hyödyntämisen 

ja pidemmän käyttöiän saavuttamiseksi. Käytettäessä kaupallisesti yleisesti saatavilla ole-

via riittävän tehonkeston omaavia komponentteja, täytyy kytkentätaajuuden olla suuruus-

luokaltaan 100 kHz:n luokkaa. 

Jäähdytyksen mitoituksen kannalta merkittävimmät häviöt hakkurissa tapahtuvat kytkintran-

sistorissa ja tasasuuntausdiodissa. Käyttöjännitteen väreen minimoimiseksi hakkurin on toi-

mittava verrattain suurella kytkentätaajuudella. Tästä johtuen suurin kytkintransistorissa ta-

pahtuvista häviöistä on kytkentähäviöitä, joiden suuruus riippuu kytkentätaajuuden lisäksi 

virran ja jännitteen käyrämuodoista kytkentähetkellä (Mohan, et al., 2003). Tasasuuntaus-

diodin häviöt ovat resistiivisiä ja diodin kynnysjännitteestä johtuvia johtamishäviöitä. Näiden 

puolijohdekomponenttien mahdollinen jäähdytystarve määräytyy häviöiden lisäksi kom-

ponentin kotelotyypin mukaan ja valmistajan ilmoittamien lämpötilarajojen perusteella. 

5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Työssä tutkittiin, mitä hyötyjä ja haittoja step-up hakkurin käyttämisellä on osana kannetta-

van audiolaiteen teholähdettä 100-500 W teholuokassa. Step-up hakkurin käyttöä verrattiin 

tilanteeseen, jossa kannettavan audiolaiteen tehonlähteenä olisi pelkkä akku, akun ja hak-

kuriyhdistelmän sijaan. 
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Työssä havaittiin, että hakkurin käytöllä osana akkukäyttöisen kannettavan audiolaitteen 

tehonsyöttöä voidaan saavuttaa etua joissain tapauksissa. Hakkurin edut ja haitat on listat-

tuna taulukkoon 5.1. 

Taulukko 5.1 Mahdollisesti saavutettavat edut ja aiheutuvat haitat käytettäessä hakkuria osana 

laitteen tehonsyöttöä 

Edut Haitat 

- akun napajännite ei rajoita vahvistimen 

käyttöjännitettä 

- käyttöjännitettä voidaan mahdollisesti 

laskea kun tehontarve on pienempi 

- sähkömagneettiset häiriöt 

- käyttöjännitteen väre 

- häviöt 

- jäähdytystarve 

 

Nostettaessa jännitettä kennojen sarjaan kytkennällä ja akkukokoa kasvattamalla kasvaa 

myös akkuun varastoitava kokonaisenergia eikä laitteen käyttöaika latausta kohden kärsi. 

Kun jännitettä nostetaan hakkurilta kasvaa akusta otettava teho ja käyttöaika lyhenee, 

niinpä hakkuri soveltuu jännitteennostoon parhaiten sovelluksissa, joissa tarvitaan suurta 

jännitettä, muttei virtaa tai laitteelta ei vaadita suurta toiminta-aikaa yhdellä latauksella. Hak-

kurin käyttö mahdollistaa saman tehon saavuttamisen vähemmällä määrällä sarjaan kytket-

tyjä akkukennoja. Tällöin myös akku ja sen kennojen jännitteentasapainotuselektroniikka 

ovat yksinkertaisempia. Hakkurin käyttö mahdollistaa myös akun jännitteen pitämisen va-

kiona akun tyhjentyessä. 

Kaupallisten akkupakettien, joiden sarjaan kytkettyjen kennojen määrä ja täten napajännite 

on suuri, saatavuus on heikkoa ja ne ovat usein kalliita ja suurikokoisia. Nämä ominaisuudet 

tekevät niistä huonosti soveltuvia kannettavaan laitteeseen. Sopivan akkupaketin rakenta-

minen yksittäisistä akkukennoista voi tulla kyseeseen prototyyppitestauksessa ja suurien 

valmistuserien tapauksessa mahdollisesti myös muualta tilattuna. Mikäli käytettäväksi ak-

kutyypiksi on valittu LIPO tai LiFePo -akku on akkupaketti varustettava myös tarvittavalla 

suojauselektroniikalla. 

Hakkurin haittapuolia ovat sen aiheuttamat häiriöt, kuten päätevahvistimen käyttöjännitteen 

väre ja nopeiden kytkinilmiöiden aiheuttamat säteilevät häiriöt, hakkurissa tapahtuvat häviöt 

ja niiden vaatima jäähdytys. Hakkuria käyttävän audiolaitteen kokonaistilavuuteen ja -mas-

saan vaikuttaa merkittävästä hakkurin vaatima jäähdytys. Jäähdytyksen tarvitseman tila-

vuuden ja massan vertailu vaatisi lisätutkimusta hakkurissa tapahtuvissa tehohäviöistä 

sekä sopivan jäähdytyselementin mitoitusta, mikä rajattiin tämän työn ulkopuolelle. 
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Useimmat audiovahvistimissa käytettävät vahvistintopologiat, kuten D-luokan vahvistin, toi-

mivat parhaimmalla hyötysuhteella tehon ollessa lähellä maksimitehoa. Laitteen hyötysuh-

detta voitaisiin mahdollisesti parantaa pitämällä päätevahvistin jatkuvasti lähellä samaa toi-

mintapistettä ja toteuttamalla laitteen äänenvoimakkuuden ja täten myös tehon säätö sää-

tämällä päätevahvistimen tulojännitettä käyttäen sopivaa hakkuritopologiaa. 

Esimerkkinä toimivan The Porsaan tapauksessa laitteen maksimikäyttöjännitettä ja täten 

maksimitehoa rajoittaa päätevahvistimessa käytettyjen STP22NF03L-MOSFETien nielu-

lähde -jännitekestoisuus, joka on 30 V (Talvitie, et al., 2011). Käyttöjännitteessä esiintyvien 

piikkien takia se joudutaan rajaamaan vielä alemmaksi. Tässä jänniteluokassa hakkurilla 

saavutettavat edut ovat siitä johtuvia suunnitteluongelmia vähäisemmät ja valmiita akkupa-

ketteja on saatavilla, joten laitteen tehonsyöttö kannattaa toteuttaa ilman hakkuria. 
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