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Zasilacz impulsowy 
– gotowy moduł czy 
własne opracowanie?
Decydując się na układ zasilania urządzenia elektronicznego, projektanci 
nie zawsze dokonują w pełni świadomego i optymalnego wyboru. Często 
korzysta się z rozwiązań najprostszych, aby nie tracić czasu lub takich, 
które są konstruktorowi dobrze znane i/lub dostępne u współpracującego 
dystrybutora. Nierzadko jedynym kryterium wyboru jest cena, silnie zawę-
żająca pole wyboru. Takie podejście jest sprzeczne z rosnącymi wymaga-
niami odnośnie do nowoczesnych urządzeń elektronicznych, które muszą 
być miniaturowe i energooszczędne.

można ją nieco poprawić stosując stabiliza-
tory impulsowe, ale mimo wszystko sporo 
energii stracimy w transformatorze siecio-
wym. Niekiedy problemem jest też wydaj-
ność energetyczna takiego zasilacza – może 
one być zbyt duża jak na potrzeby współ-
czesnego urządzenia elektronicznego i nie 
bardzo daje się skalować w dół. Przeciętnie 
używa się transformatorów o mocy powy-
żej kilku VA – zakup takiego transforma-
tora nie przedstawia problemu. Gdybyśmy 
jednak spróbowali kupić transformator sie-
ciowy o mocy np. 1,5 VA, to jego aplikacja 
może okazać się problematyczna. Co prawda, 
producenci oferują takie transformatory, 
ale ich użycie jest kłopotliwe. Przeszkadza 
duża rezystancja wewnętrzna pogarszająca 
i tak nie najlepszą sprawność. Taki transfor-
mator będzie się po prostu grzał. Jego wy-
miary też będą zbyt duże, niż wynikałoby 
to z mocy. Problemem będzie też wykonania 

nam dystrybutor. Nie twierdzę, że nie należy 
tak postępować, ponieważ wiele współcze-
snych układów scalonych, zwłaszcza cy-
frowych, wymaga specjalnego podejścia 
i kompleksowego rozwiązania.

Wydaje mi się, że zasilacze transforma-
torowe, mimo iż bardzo dobrze znane i nie-
skomplikowane w budowie, powoli odchodzą 
do lamusa. Do przyczyn na pewno należą 
wymiary zasilacza, cena transformatora oraz 
kiepska sprawność energetyczna. Owszem, 

Producenci wprost prześcigają się oferu-
jąc coraz to nowsze rozwiązania zasilaczy. 
W handlu są dostępne miniaturowe prze-
twornice zastępujące układy stabilizatorów 
liniowych, większe np.  typu open frame 
będące gotowymi modułami zasilającymi, 
do wbudowania we własne urządzenie, za-
silacze wtyczkowe i wiele innych rozwią-
zań. Ogromna liczba oferowanych rozwiązań 
sprawia, że często i po prostu z wygody się-
gamy do tego, co jest „pod ręką”, co proponuje 



53ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 10/2018

cyklu pracy przełącznik jest wyłączony, 
a  napięcie samoindukcji pojawiające się 
na uzwojeniu wtórnym polaryzuje diodę D 
w kierunku przewodzenia i energia pola ma-
gnetycznego kierowana jest do obciążenia.

Przetwornica tego typu ma jeden transfor-
mator i jeden tranzystor kluczujący. Nadaje 
się również do budowania zasilaczy wielo-
wyjściowych. Jest odporna na przeciążenia 
– zwarcie zacisków wyjściowych nie powo-
duje uszkodzenia tranzystora kluczującego.

Przetwornice zaporowe są dostępne rów-
nież w postaci modułów przeznaczonych 
do wbudowania we własne urządzenie. Naj-
częściej mają one postać płytki drukowanej, 
którą wlutowuje się we własną płytę bazową, 
bądź modułu open frame ze złączem, zamo-
cowanego np. na aluminiowym kątowniku, 
przeznaczonym do przykręcenia wewnątrz 
obudowy własnego urządzenia. Taki mo-
duł bardzo dobrze sprawdzi się zwłaszcza 
przy produkcji małoseryjnej lub przy ogra-
niczonym czasie przeznaczonym na wpro-
wadzenie produktu na  rynek. Niekiedy 
po na zaprojektowanie zasilacza i jego prze-
badanie pod kątem emisji zaburzeń po pro-
stu może brakować czasu.

Moduły przetwornic są wytwarzane przez 
wielu producentów i ich oferta jest bardzo 
konkurencyjna. Co istotne, na skutek przy-
jęcia pewnych nieformalnych standardów 
(np. umieszczanie przetwornic w obudowie 
typu SIP) można je stosować zamiennie, uni-
kając problemów związanych z  jedynym 
producentem i  jedynym dostawcą. Wydaje 
się, że po własny projekt przetwornicy na-
leży sięgać w pewnych szczególnych przy-
padkach, na przykład wtedy, gdy sięganie 
po standardowy produkt nastręcza trudno-
ści ze spełnieniem wymagań specyficznych 
norm, środowiska pracy lub problemy z uzy-
skaniem wielu napięć wyjściowych.

Współcześnie opracowanie własnego za-
silacza impulsowego nie jest aż tak bardzo 
skomplikowane. Mimo iż wielu konstruk-
torów traktuje zbudowanie zasilacza im-
pulsowego jak wyzwanie, to jednak łatwo 
przekonać się, że wielu producentów oferuje 
praktycznie gotowe rozwiązania, łącznie 
ze sprawdzonym projektem interesującego 
nas fragmentu płytki drukowanej, przeba-
danym pod kątem kompatybilności elektro-
magnetycznej. Własny zasilacz umożliwia 
uzyskanie najkorzystniejszych jakościowo 
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rozwiązanie zasilacza można 
zasymulować jego pracę ba-
dając spodziewaną charakte-
rystykę prądowo-napięciową, 
poziom szumów na  wyjściu, 
sporządzić mapę termiczną itp. 

Dokonując wyboru rodzaju 
zasilacza na którymś z etapów 
projektu, warto sporządzić li-
stę kryteriów, które są dla nas 
istotne. Za pierwsze kryterium 
bez wątpienia należy uznać rodzaj źródła 
zasilania urządzenia. To znaczy. czy będzie 
ono zasilane z baterii, czy sieci energetycz-
nej, a może coraz bardzie modną energią 
wolnodostępną? Czy przy tym zasilaniu jest 
wymagana separacja galwaniczna, zapew-
niająca wstępną ochronę przed porażeniem? 
Jaki jest zakres napięcia zasilającego? Czy 
źródło zasilania, jeśli jest nim np. akumu-
lator, też wymaga ochrony?

Kolejnym ważnym kryterium jest obcią-
żalność zasilacza. Budując zasilacz o ob-
ciążalności prądowej rzędu kilkudziesięciu 
amper raczej nie warto brać pod uwagę zasi-
laczy transformatorowych. W tym kontekście 
istotny też będzie rodzaj obudowy zasilacza 
lub urządzenia, którego częścią się stanie.

Na pewno warto też zaplanować jakiś czas 
życia produktu i wziąć pod uwagę dostęp-
ność komponentów. Będą nam one potrzebne 
nie tylko na etapie produkcji, ale również 
później, dla zapewnienia serwisu gwaran-
cyjnego i pogwarancyjnego.

Zasilacze małej mocy zasilane 
z sieci energetycznej
Zasilacz sieciowy musi gwarantować bezpie-
czeństwo użytkownika i dlatego do najważ-
niejszych jego funkcji należy zapewnienie 
izolacji galwanicznej od sieci, co wykonuj 
się z użyciem transformatora impulsowego 
mającego minimum dwa oddzielne uzwo-
jenia. Jest wiele topologii zapewniających 
przetwarzanie energii z izolacją, ale w zasila-
czu o małej mocy przeważnie stosuje się, po-
kazaną na rysunku 1, topologię przetwornicy 
zaporowej. Dobrze sprawdza się ona przy ob-
ciążeniu do 50 W, jednak w praktyce są ofero-
wane również wersje oddające do obciążenia 
nawet dwukrotnie większą moc. 

W  przetwornicy zaporowej transmisja 
energii z  wejścia na  wyjście jest realizo-
wana w dwóch cyklach pracy i następuje 
przy wyłączonym tranzystorze. Dlatego jest 
też nazywana przeciwbieżną lub dwutak-
tową, a literaturze anglojęzycznej – flyback 
converter. W pierwszym cyklu pracy nastę-
puje pobieranie energii ze źródła zasilającego 
przetwornicę. Przełącznik jest wówczas za-
mknięty, co powoduje przepływ prądu przez 
uzwojenie pierwotne i gromadzenie energii 
w polu magnetycznym dławika. Na skutek 
odwrotnie połączonego uzwojenia wtórnego, 
dioda w tym czasie nie przewodzi. W drugim 

zasilacza dostarczającego kilku napięć. Zasi-
lacz z transformatorem nie da się też w pro-
sty sposób „uśpić”, aby wymusić zbliżony 
do zera pobór mocy zasilania sieciowego.

Niewątpliwym atutem zasilacza trans-
formatorowego jest to, że komponenty po-
trzebne do jego wykonania są łatwo dostępne, 
tanie i wytwarzane przez wielu producen-
tów. Liniowe stabilizatory scalone są  do-
stępne od kilkudziesięciu lat, dobrze znane, 
są dojrzałymi konstrukcjami, mają wbudo-
wane dobre zabezpieczenia, a samo rozwią-
zanie zasilacza jest niezawodne i banalne 
układowo. Wielu producentów transforma-
torów oferuje ich warianty hermetyczne, 
w których transformator jest umieszczany 
w specjalnej zalewie, w obudowie z  two-
rzywa sztucznego. Tak więc przy dodatko-
wym lakierowaniu płytki również spełnienie 
specjalnych wymagań odnośnie do środowi-
ska pracy, nie przedstawia dla konstruktora 
większego problemu.

Zasilacz z  transformatorem sieciowym 
na pewno dobrze sprawdzi się w urządzeniach 
stacjonarnych, zasilanych z sieci energetycz-
nej, niewymagających trybów oszczędzania 
energii, w których oczekujemy zredukowa-
nia poboru mocy do kilkuset mikrowatów 
lub mniej. Budując go warto zastanowić się 
na zastąpieniem stabilizatora liniowego im-
pulsowym, do dobrze wpłynie na sprawność 
energetyczną i częstokroć wyeliminuje ko-
nieczność zastosowania radiatora. 

Miniaturowy sprzęt przenośny oraz urzą-
dzenia, które zwykle są zasilane z akumu-
latora, a okazjonalnie z sieci energetycznej, 
są przykładami aplikacji, do których trans-
formator sieciowy zupełnie się nie nadaje. 
Tę samą uwagę można odnieść do nowocze-
snych urządzeń procesorowych, w których 
używa się układów ASIC lub FPGA, zasi-
lanych niskim napięciem, ale za to wyma-
gającymi prądu rzędu dziesiątek amperów. 
W nich wymiary transformatora sieciowego 
byłyby poważnym mankamentem. Tam ko-
niecznością są zasilacze impulsowe, których 
wykonanie nie jest obarczone aż takimi trud-
nościami. Znormalizowano dławiki stoso-
wane w przetwornicach obniżających lub 
podwyższających napięcie, a  i  do  wielu 
przetwornic wymagających transformatora 
można kupić gotowy komponent, nie trzeba 
go wykonywać samodzielnie lub zlecać wy-
konanie firmie zewnętrznej. Nie bez zna-
czenie jest tez znaczny postęp w dziedzinie 
komponentów aktywnych i biernych, któ-
rych niezawodność – a tym samym również 
niezawodność zbudowanego z nich zasilacza 
– stale rośnie.

Dla ułatwienia pracy konstruktorów wielu 
producentów oferuje też narzędzia software-
owe wręcz podpowiadające gotowe rozwią-
zania, z BOM włącznie. Ich funkcjonalność 
bynajmniej nie ogranicza się do  sche-
matu ideowego –  decydując się na  jakieś 

Rysunek 1. Zasada działania przetwornicy zaporowej
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Nieizolowane konwertery DC-DC pracują 
w 1 z 4 topologii:

• Step-down lub Buck obniżają-
cej napięcie.

• Step-up lub Boost podwyższają-
cej napięcie.

• Inverting converter dostarczającej na-
pięcia o przeciwnej polaryzacji.

• Buck/boost o napięciu niższym lub 
wyższym od napięcia wejściowego 
(topologia SEPIC lub Cuka).

Uproszczony schemat wewnętrzny konwer-
tera obniżającego pokazano na rysunku 4. 
Obwody konwersji zawierają przełącznik kon-
trolowany za pomocą przebiegu PWM o sta-
łej częstotliwości (zwykle MOSFET), diodę 
usprawniającą, kondensator wyjściowy fil-
trujący napięcie oraz dławik. Napięcie wyj-
ściowe takiego przetwornika jest uśredniane 
przez filtr LC i dostarczane do obciążenia.

Przetwornica pracuje w dwóch okresach. 
W pierwszym przełącznik jest zwarty, co po-
woduje dostarczanie energii i  jej zamianę 
na  pole magnetyczne dławika, a  drugim 
przełącznik jest otwierany, a energia zgor-
madzona w dławiku jest dostarczana do ob-
ciążenia za pomocą diody usprawniającej, 
w  tym cyklu spolaryzowanej w kierunku 
przewodzenia. Podobnie są  zbudowane 

transformatorowego lub w  urządzeniach 
przenośnych, zasilanych z baterii lub okazjo-
nalnie – zasilacza wtyczkowego lub współ-
pracującego urządzenia, np. poprzez złącze 
USB. Te przetwornice tworzą dobrze znaną 
grupę układów scalonych, są bardzo łatwe 
w aplikacji i przy dużej sprawności ener-
getycznej nie wymagają zbyt wielu współ-
pracujących komponentów. Elementem 
magazynującym energię jest dławik, który 
przez niektórych producentów również jest 
integrowany w obudowie układu.

Układy przetworników bez izolacji gal-
wanicznej często wchodzą w skład więk-
szych systemów zasilania, a  szczególnie 
takich o architekturze rozporoszonej, gdzie 
magistrala zasilająca przewodzi napięcie 
pośrednie pochodzące z pojedynczego za-
silacza izolowanego, a poszczególne prze-
twornice DC/DC obniżają/podwyższają jej 
napięcie na potrzeby lokalnie zamontowa-
nych komponentów. Dlatego te przetwornice 
są dostępne w bardzo szerokim asortymencie 
wersji napięciowo-prądowych, a dodatkowo 
porozumienie dwóch znaczących producen-
tów doprowadziło do ukształtowania stan-
dardów mechanicznych POLA i  DOSA, 
dzięki czemu istnieje możliwość wybiera-
nia komponentów od różnych producentów.

parametrów napięcia, najlepiej dopasowa-
nych do projektowanego przez nas urządze-
nia. Można też zaimplementować w  nim 
dowolne funkcjonalności, których niekiedy 
brakuje w  wyrobach standardowych: se-
kwencjonowanie kolejności załączania na-
pięć, tryby energooszczędne, zaoszczędzić 
komponenty stabilizując tylko te napięcia, 
gdzie jest to naprawdę niezbędne itd. 

Własną przetwornicę zaporową najłatwiej 
wykonać w oparciu o gotowy układ scalony. 
Przykładowe rozwiązania, wykorzystujące 
układy scalone firm Power Integrations i ST 
Microelectronics pokazano na rysunkach 2 
i 3. Oczywiście to tylko przykłady. W han-
dlu jest dostępnych wiele rozwiązań, od róż-
nych producentów.

W ślad za producentami przetwornic postę-
pują wytwórcy komponentów indukcyjnych, 
oferując gotowe transformatory impulsowe. 
Projektując własny zasilacz warto korzystać 
z ich oferty, ponieważ samodzielne wykona-
nie takiego transformatora nie zawsze jest 
łatwe. Na przykład, w zasilaczu zaporowym 
o mocy 2 W takie transformator może mieć 
wymiary sześcianu o boku 1 cm i wymagać 
nawinięcia uzwojenia pierwotnego mającego 
kilkadziesiąt zwojów i nawet kilka warstw 
rozdzielonych dodatkową izolacją. Ponadto, 
niedokładne wykonanie uzwojenia lub źle 
złożony rdzeń mogą doprowadzić do wzro-
stu indukcyjności rozproszenia, a w efekcie 
do powstania przepięcia na elemencie klu-
czującym, przekroczenia dopuszczalnych 
warunków pracy i jego uszkodzenia.

Zasilacze urządzeń 
medycznych
Specjalną grupę produktów tworzą urządze-
nia medyczne zasilane z sieci energetycznej. 
Kładzie się w ich szczególny nacisk na uzy-
skanie bardzo dobrej jakości izolacji pomię-
dzy stroną pierwotną, a wtórną. W takich 
zasilaczach dąży się do tego, aby uzyskać 
jak najmniejszy prąd upływu.

W  standardowych zasilaczach pomię-
dzy stroną pierwotną a wtórną montuje się 
kondensatory i/lub warystoty zapewniające 
ochronę przed przepięciami, pozwalające 
na  stabilną pracę pętli sprzężenia zwrot-
nego i redukujące tzw. pływający potencjał 
przy braku obciążenia. Te komponenty po-
garszają jednak wartość prądu upływu, po-
nieważ łączą się równolegle z rezystancją 
izolacji uzwojeń transformatora. W zasila-
czu medycznym, niestety za wyższy koszt 
zakupu, prąd upływu jest redukowany do po-
ziomu akceptowanego przez normy. Niestety, 
większość standardowych rozwiązań zasila-
czy nie nadaje się do urządzeń medycznych.

Konwertery bez izolacji 
galwanicznej
Zwykle konwertery bez izolacji galwanicz-
nej stosuje się po stronie wtórnej zasilacza 

Rysunek 2. Przetwornica zaporowa z układem LinkSwitch firmy Power Integrations

Rysunek 3. Przetwornica zaporowa z układem Viper firmy ST Microelectronics
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układu z  listy, uzupełnieniu go o dławik 
i kondensatory filtrujące.

Konwertery z izolacją 
galwaniczną
Moduł przetwornicy DC/DC oferowany 
w obudowie DIL to jedno z najczęściej ofe-
rowanych rozwiązań przez producentów mo-
dułów (rysunek 5). Pomimo cech wspólnych, 
nie jest to omawiana wcześniej przetwornica 
zaporowa pracująca przy niższym napięciu 
wejściowym. Nadal izolacja galwaniczna jest 
zapewniana przez transformator, ale zależ-
nie od mocy wyjściowej znajdują zastoso-
wanie różne topologie pracy. Na przykład, 
stosuje się topologie przepustowe umożliwia-
jące zmniejszenie wymiarów transformatora 
impulsowego, prostowniki synchroniczne 
podwyższające sprawność energetyczną, 
dwa tranzystory przełączające dla obniże-
nia poziomu szumów na wyjściu itp.

Podstawowe parametry wspomnianych 
konwerterów są określane przez napięcie 
wejściowe, napięcie wyjściowe, liczbę wyjść, 
moc, sprawność oraz rodzaj obudowy. Ich 
producenci często też licytują się podając gę-
stość mocy na jednostkę objętości obudowy. 
Niekiedy komponenty są tak ciasno upako-
wane, że w pełni funkcjonalna przetwornica 
ma obudowę o wymiarach typowego układu 
scalonego w obudowie DIL. Zakres napięcia 
wejściowego jest bardzo szeroki i w niektó-
rych produktach przekracza 70 V. Napię-
cie wyjściowe może być stałe, regulowane 
lub programowane. Często tez moduły tego 
typu mają wyjścia statusu informujące układ 
nadrzędny o stanie zasilania. Najmniejsze 
produkty mają moc rzędu 1 W, a górna gra-
nica dla wersji modułowych sięga 10…15 W. 
Sprawność przetwarzania wynosi 85…93%.

Rysunek 4. Zasada działania konwertera step-down

Rysunek 5. Przykładowy schemat nieizolowanego konwertera modułowego DC-DC

Rysunek 6. Budowa izolowanego konwertera modułowego

Podstawowe konfiguracje 
stopnia mocy, jak pokazana 
na rys. 4, są przez producen-
tów modyfikowane. Dotyczy 
to  zwłaszcza wersji pracują-
cych z małym napięciem wej-
ściowym i przy dużym prądzie 
obciążenia. Wtedy spadek na-
pięcia na  diodzie uspraw-
niającej obniża sprawność 

energetyczną przetwornicy i w jej miejscu 
lepiej sprawdza się prostownik synchro-
niczny, integrowany w strukturze układu 
scalonego przetwornicy.

W przypadku konwerterów DC-DC bez izo-
lacji wybór pomiędzy kupnem zasilacza go-
towego a tworzeniem własnej konstrukcji nie 
jest już tak jednoznaczny. Na rynku jest wiele 
interesujących układów scalonych, które 
są specjalizowanymi przetwornicami o wy-
sokich parametrach technicznych. Wykona-
nie zasilacza w praktyce polega na wybraniu 

przetwornica podwyższająca napięcie i in-
werter – zmienia się jedynie sposób połączeń 
komponentów odpowiedzialnych za trans-
misję mocy.

Wyzwaniem jest zapewnienie stabilnej 
pracy konwertera bez obciążenia i ogranicze-
nie poboru mocy przez sam zasilacz w try-
bie standby. Szczególnie ta druga kwestia 
jest dzisiaj przedmiotem troski firm produ-
centów elementów półprzewodnikowych, 
co  wiąże się z  globalnym nastawieniem 
na oszczędność energii. 
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Rysunek 7. Przykładowa realizacja zasilacza z pompą ładunku

Dla wielu omawianych produktów zakres 
napięcia wejściowego jest bardzo szeroki. 
Definiowany stosunkiem napięcia maksy-
malnego do minimalnego, zwykle wynosi 
od 2:1 do 4:1. Zasilacze tego typu przezna-
czone są  do  systemów zasilania rozpro-
szonego takich, w  których istnieje szyna 
zasilająca dostarczająca napięcia o warto-
ści pośredniej i do której dołączane są kon-
wertery o różnych napięciach wyjściowych. 
Podany stosunek określa zakres dopuszczal-
nego napięcia wejściowego, na przykład, od-
powiednio 6…12 V (2:1) lub 6…24 V (4:1). 
Im szerszy zakres dopuszczalnego napięcia 
wejściowego, tym mniejsze są wymagania 
odnośnie do napięcia magistrali pośredniej.

W przypadku konwertera DC-DC z izolacją 
trudno znaleźć rozsądne argumenty przema-
wiające za własnym projektem. Wyjątkiem 
może być tylko produkt masowy. W mniej-
szej skali produkcji korzystanie z gotowych, 
sprawdzonych modułów pozwala na zaosz-
czędzenie czasu i kosztów projektu. Szeroka 
oferta zasilaczy u wielu producentów i dys-
trybutorów pozwala dopasować produkt 
do tworzonej aplikacji nie tylko pod wzglę-
dem parametrów technicznych, ale również 
marki i ceny.

Konwertery DC/DC z pompą 
ładunku
W  mniej wymagających zastosowaniach 
można spotkać przetwornice z pompą ła-
dunku. Nie wymagają one do  pracy in-
dukcyjności, a  napięcie wyjściowe może 
przyjmować dowolną wartość i polaryza-
cję w odniesieniu do napięcia wejściowego. 
Przy prostocie budowy charakteryzują-
cej ten rodzaj konwerterów, wadą jest nie-
wielka obciążalność prądowa – w praktyce 
dziesiątki miliamperów. Moc wyjściowa jest 
ograniczona do kilkuset miliwatów. Dlatego 
te konwertery są używane do wytwarzania 
napięcia polaryzacji interfejsów, wzmacnia-
czy, ewentualnie do zasilania wzmacniaczy 
operacyjnych małej mocy lub czujników. 

Najczęściej konwertery tego typu zawie-
rają generator impulsów prostokątnych pra-
cujący z częstotliwością kilkudziesięciu kHz, 
chociaż spotykane są też rozwiązania zasi-
lane napięciem o innym kształcie. Napięcie 
zmienne jest podawane na powielacz zło-
żony z diod i kondensatorów, w którym liczba 
członów jest zależna od wymaganego napię-
cia wyjściowego. Jak wspomniano, ten rodzaj 
przetwornicy nie wymaga indukcyjności 
i dlatego bez trudu może być zintegrowany 

w obudowie układu scalonego. Sprawność 
energetyczna jest niska, a wartość napięcia 
wyjściowego zależy od obciążenia, co utrud-
nia jego stabilizowanie. Co ciekawe, coraz 
częściej konwertery tego typu są wykorzysty-
wane w aplikacjach oświetleniowych wspól-
nie z superjasnymi diodami świecącymi.

Podsumowanie
Prawidłowo dobrany i wykonany zasilacza 
jest gwarancją sprawnego funkcjonowania 
urządzenia. Niegdyś w naszej pracowni kon-
strukcyjnej funkcjonowało powiedzenie „je-
śli masz problem z urządzeniem i nie wiesz 
o co chodzi, to na pewno chodzi o zasila-
nie”. Była to złota myśl, która sprawdzała 
się w wielu wypadkach,  zwłaszcza przy 
opracowywaniu i uruchamianiu urządzeń 
zbudowanych z układów scalonych o dużej 
skali integracji.

Wybór właściwego zasilacza zwykle jest 
kompromisem pomiędzy ceną gotowego roz-
wiązania, a wymaganiami technicznymi. 
Przy tak obszernej ofercie komponentów, 
z jaką współcześnie mamy do czynienia, bar-
dzo trudno jest orientować się w zmieniającej 
się ofercie rynku. Na szczęście gotowe prze-
twornice w dużej mierze uległy standaryza-
cji, dzięki czemu konstruktor może wybierać 
pomiędzy wyrobami różnych producentów 
bez wykonywania zmian na płytce druko-
wanej. Warto śledzić w tym zakresie ofertę 
rynku i pozostawać w kontakcie ze spraw-
dzonymi dystrybutorami rozwiązań. Może 
się okazać, że przydatne w tym zakresie może 
być śledzenie tak nielubianych przez nas re-
klam produktów.

Jacek Bogusz, EP


