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Wśród konstruktorów na temat 
przetwornic DC/DC „chodzą” różne 
legendy. Według niektórych jakość 
napięcia na ich wyjściu jest w wie-
lu aplikacjach nie do zaakceptowa-
nia, a to ze względu na duże tęt-
nienia lub konieczność stosowania 
rozbudowanych filtrów. Popularny
jest pogląd, że słabo radzą one so-
bie ze skokowymi zmianami obcią-
żenia, które powodują skoki napię-
cia wyjściowego o dużej wartości. 
Podobno uniemożliwiają poprawną 
pracę układów analogowych, są bar-
dzo drogie, niezbyt dokładne, a na 
ich stosowanie mogą sobie pozwo-
lić tylko doświadczeni projektanci.

Podobnymi pewnikami dotyczą-
cymi przetwornic DC/DC są: wyso-
ka sprawność przetwarzania DC/DC 
i związany z tym brak konieczności 
stosowania dodatkowych elementów 
chłodzących, ich niewielkie wymia-
ry zewnętrzne i mały ciężar.

Nowoczesne zasilanie 
układów cyfrowych

Od długiego czasu promujemy na łamach EP 
nowoczesne rozwiązania zasilaczy impulsowych 
oferowane przez firmy specjalizujące się w ich 
produkcji. Ich zalety są od strony teoretycznej 

dobrze znane wśród elektroników, nieco gorzej jest 
z praktyką. Dlatego w redakcyjnym laboratorium 

sprawdziliśmy jak sprawują się impulsowe 
odpowiedniki popularnych stabilizatorów 7805.

Rys. 1.

Jak wychodzi w praktyce
Najpopularniejszą rodziną stabi-

lizatorów stosowanych w elektronice 
od wielu lat, są opracowane przez 
firmę Fairchild liniowe układy 78xx.
Charakteryzują się one niską ceną 
i niezłymi parametrami elektrycznymi, 
co pozwala stosować je w praktycznie 
każdej aplikacji, przy czym zazwyczaj 
nie mogą one pracować bez dodatko-
wych elementów chłodzących.

Rozwiązaniem alternatywnym dla 
liniowych wersji stabilizatorów 780x 
(o napięciu wyjściowym do 5 V) są, 
produkowane przez firmę C&D Techno-
logies, przetwornice impulsowe z serii 
NGA10S (tab. 1), które wymiarami są 
zbliżone do obudów klasycznych 780x 
i mają wyprowadzenia rozmieszczone 
w taki sposób, że mogą być stosowa-
ne zamiennie z układami liniowymi 
(rys. 1). Jedną z takich przetwornic, 
o napięciu wyjściowym 5 V, poddali-
śmy testom, których wyniki przedsta-

wiamy w artykule.
Pierwszy przeprowa-

dzony pomiar miał na 
celu sprawdzenie ampli-
tudy tętnień na wyjściu 
przetwornicy w różnych 
warunkach jej pracy, 
w typowym, zaleca-
nym przez producenta 
układzie aplikacyjnym 
(rys. 2). Przy obciąże-
niu prądem o natężeniu 
1 A amplituda napięcia 
tętnień nie przekracza 
40 mV (rys. 3), a jego 
częstotliwość jest równa 
częstotliwości taktowa-
nia przetwornicy (290…
310 kHz). Amplituda 

tętnień, odmiennie niż ma to miej-
sce w przypadku klasycznych zasila-
czy, nie zwiększa się po zwiększeniu 
prądu obciążającego (rys. 4 – tętnie-
nia przy obciążeniu wyjścia prądem 
2 A), pojawiają się natomiast dodatko-
we impulsy zakłócające (w szczytach 
przebiegu), które pogarszają jakość na-
pięcia, ale w sposób możliwy do od-
filtrowania.

Badaniu poddano zmiany tempe-
ratury ceramicznej płytki podłożowej 
przetwornicy obciążanej prądem o na-
tężeniu 1 A i 2 A, przy napięciach 
wejściowych 10 i 25 V. W skrajnym 
przypadku, po 20 minutach pracy, 
temperatura wzrosła o 10 stopni w od-
niesieniu do temperatury otoczenia, 
co można uznać za wynik – zwłasz-
cza w odniesieniu do rozwiązań kla-
sycznych – doskonały. Łatwo sobie 
bowiem wyobrazić wymiary radiatora 
niezbędnego do oddania ciepła do oto-

Rys. 2.

Rys. 3.
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Rys. 4.

Rys. 5.

czenia. Testowany 
stabilizator pozwolił 
uniknąć kłopotów 
tego typu. Niewielki 
wzrost temperatury 
potwierdza podawa-
ne przez producenta 
wartości określające 
sprawność konwersji 
– pomiary wykazały, 
że sprawność stabi-
lizatora o napięciu 

wyjściowym 5 V ma – przy 
napięciu wejściowym 7 V – 
wartość 92 %, czyli nieco 
lepszą niż podawana w ka-

talogu producenta. 
Ostatnim testo-

wanym parametrem 
b y ł a  o d p o r n o ś ć 
prze twornicy  na 
impulsową zmia-
nę  prądu obcią -
żenia – kierowała 
nami ciekawość, ile 
też czasu potrzeba 
przetwornicy, żeby 
odzyskać „równowa-

gę” po zmianie natężenia 
prądu wyjściowego o 100%. 
Na rys. 5 pokazano wpływ 
zmiany obciążenia z 1 A 
na 2 A przy napięciu wej-
ściowym 10 V. Jak widać, 
amplituda przepięcia jest 
dość duża: w stronę „+” 
wynosi 400 mV, w stronę 
„–” wynosi 200 mV, ale 
czas trwania całego zakłóce-
nia nie przekracza 380 ns. 
Czas ustalania napięcia na 
wyjściu przetwornicy NGA-
10S15050S po impulsowej 
zmianie obciążenia jest po-
wtarzalnie krótki także dla 
paczek impulsów, co prede-
stynuje je do stosowania do 
zasilania układów CMOS, 
z natury rzeczy „szarpią-
cych” prąd z zasilania.

Podsumowanie
Przeprowadzone pomiary 

wykazały, że przetwornice 
z serii NGA10S15050S do-
skonale nadają się do zasi-
lania wszelkiego typu syste-
mów cyfrowych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem 
urządzeń, w których istot-
nym parametrem jest zmini-
malizowanie strat mocy. 

Charakterystyka dy-
namiczna obwodów wyj-
ściowych prezentowanych 
przetwornic jest dostosowa-
na do wymogów współcze-
snych układów cyfrowych, 
także przystosowanych do 
pracy z sygnałami o wyso-
kich częstotliwościach (jak 
np. pamięci SDRAM, ukła-
dy FPGA, modemy GSM). 

Tab. 1. Zestawienie wybranych parametrów przetwornic 
z serii NGA10S
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NGA10S15018S 1,8 2 81…89
4,75…28

±1,5…5 1,5…2
NGA10S15025S 2,5 2 85…92
NGA10S15033S 3,3 2 88…94
NGA10S15050S 5 2 92…95 7…28
Uwagi:
1. Przetwornice mają wbudowane bezpieczniki przeciwzwarciowe zabezpieczające obwody 
wyjściowe.
2. Obwód wyjściowy nie jest galwanicznie odseparowany od wejściowego.
3. Zakres temperatur pracy przetwornic wynosi –40…+85oC.
4. Napięcie wyjściowe osiąga prawidłową wartość po ok. 100 ms od chwili włączenia zasilania.

czenia ciepła z układu z ro-
dziny 780x, w którym jest 
tracona moc 40 W i ilość 
ciepła oddawanego do oto-

Parametry dostępnych wer-
sji przetwornic sugerują ich 
obszary aplikacyjne: są to 
nowoczesne, niskonapięcio-
we systemy cyfrowe. Modu-
ły z serii NGA10S doskonale 
nadają się m.in. do zasilania 
systemów z mikroprocesora-
mi ARM (ich rdzenie są za-
zwyczaj zasilane napięciem 
1,8 V) oraz większych (pod 
względem zasobów logicz-
nych) układów FPGA (jak 
np. Virtex 4, Virtex II PRO, 
Stratix II, Stratix II GX itp.).

Podczas doboru prze-
twornicy do aplikacji istot-
nym parametrem jest bez 
wątpienia cena, którą – co 
oczywiste – trudno, w przy-
padku modułów NGA10S, 
przyrównać do ceny ukła-
du 780x. Jeżeli weźmiemy 
jednak pod uwagę możli-
wość wydatnego zmniejsze-
nia powierzchni płytki dru-
kowanej, brak konieczności 
zakupu radiatorów z osprzę-
tem, większą niezawodność 
i trwałość całego urządzenia, 
okazuje się, że warto zain-
westować w dobrej jakości 
moduł zasilający.
Andrzej Gawryluk

Badania, których wyniki przedstawio-
no w artykule, przeprowadzono z wy-
korzystaniem obciążeń rezystancyjno–
–indukcyjnych (rezystory drutowe).
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