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Jej najnowszym pomysłem są mi-
niaturowe przetwornice DC/DC o mo-
cy wyjściowej 2 W, których wymiary 
zewnętrzne (poza wysokością) odpo-
wiadają obudowom SOIC14. Niewiel-
kie? Ale sporo potrafią!

P r z e t w o r n i c e  z  n o w e j  s e -
rii TSH charakteryzują się bar-
dzo małymi wymiarami zewnętrz-
n y m i  ( 1 2 , 4 x 9 , 3 x 8 , 7  m m  l u b 
15,3x9,3x8,7 mm) w stosunku do 
przetwarzanej mocy, która wynosi 2 
W. Ciężar kompletnej przetwornicy 

2 Waty w „ultra” 
kompakcie
Czy przetwornica DC/DC musi być duża 
i niewygodna w stosowaniu? O tym, że nie 
doskonale wiedzą Czytelnicy Elektroniki 
Praktycznej, w której od lat przedstawiamy wyroby 
szwajcarskiej firmy Traco Power.

z tej serii wynosi ok. 2,2 g, a obu-
dowa jest przystosowana do mon-
tażu powierzchniowego. Pomimo 
atrakcyjnych wymiarów i niewiel-
kiego ciężaru, producent obiecuje 
zachowanie atrakcyjnych cen prze-
twornic z serii TSH, przy czym nie 
odbywa się to kosztem ich jakości 
lub trwałości. Zgodnie z informa-
cjami udostępnionymi przez firmę 
Traco Power, ich średni czas beza-
waryjnej pracy wynosi co najmniej 
2000000 (dwa miliony!) godzin. 

Udało się także utrzymać wysoką 
sprawność energetyczną, która wy-
nosi (w zależności od modelu) od 
77 do 82%. Relatywnie niską cenę 
uzyskano między innymi dzięki za-
stosowaniu stabilizacji napięcia wyj-
ściowego wyłącznie po stronie pier-
wotnej, jak to pokazano na rys. 1 
(przetwornica z wyjściem pojedyn-
czym) i rys. 2 (przetwornica z wyj-
ściem symetrycznym). Takie uprosz-
czenie konstrukcyjne powoduje, że 
stabilność napięcia wyjściowego jest 

Rys. 1. Przetwornica z wyjściem pojedynczym Rys. 2. Przetwornica z wyjściem symetrycznym
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słabsza niż w przypadku przetwor-
nic ze sprzężeniem zwrotnym, ale 
dla większości typowych aplikacji 
nie ma to większego znaczenia. 

Nieco ważniejszym w prakty-
ce skutkiem potanienia konstrukcji 
przetwornic TSH jest rezygnacja 
z ogranicznika prądowego, co powo-
duje, że zwarcie obwodu wyjścio-
wego nie powinno trwać dłużej niż 
500 ms. Konieczne jest więc stoso-
wanie zewnętrznych bezpieczników 
zwłocznych.

Dokładność ustawienia wartości 
napięcia wyjściowego wynosi typo-
wo ±1,5%, a zależność wartości na-
pięcia wyjściowego od wejściowego 
wynosi ok. ±1,2%/1%. Z kolei za-
leżność wartości napięcia wyjścio-
wego od temperatury jest bardzo 
mała, wynosi bowiem ±0,01%/oC. 
Napięcie tętnień napięcia wyjścio-
wego (bez zewnętrznej filtracji) wy-
nosi ok. 50 mVpp/5 mVrms. Można 
je nieco zmniejszyć za pomocą ze-
wnętrznego kondensatora elektroli-
tycznego o pojemności dostosowanej 
do konkretnego modelu przetwor-
nicy (parametr podawany w nocie 
katalogowej), który musi się charak-
teryzować niewielką wartością ESR 
– wynika to między innymi z wyso-
kiej częstotliwości taktowania prze-
twornicy (100…150 kHz).

Zakres dopuszczalnych tempera-
tur pracy kwalifikuje przetwornice
TSH do zastosowań „specjalnych”, 
mieści się bowiem w przedziale 
–40…+85oC. Dzięki temu przetwor-
nice mogą pracować w urządzeniach 
bez wymuszonego chłodzenia, co 
w przypadku starszych rozwiązań 
bywało kłopotliwe.

Niewielkie wymiary obudowy nie 
zmniejszyły zbytnio napięcia przebi-
cia izolacji, które wynosi 1 kV (po-
między wejściem i wyjściem), pro-
ducent przeprowadza także impul-
sowe testy przepięciowe napięciami 
o wartości 1,1 kV.

Dostępne są trzy podstawowe 
grupy przetwornic TSH, przystoso-
wane do pracy z różnymi napięcia-
mi wejściowymi: 5, 12 lub 24 VDC 
(tab.  1). Wszystkie wyposażono 
w diodowe zabezpieczenie przed 
odwrotną polaryzacją napięcia wej-
ściowego – wymaga ono zastoso-

Tab. 1. Zestawienie podstawowych parametrów dostępnych modeli przetwornic 
z rodziny TSH

Typ
Napięcie 

wejściowe
[VDC]

Napięcie 
wyjściowe

[VDC]

Maksymalny 
prąd wyjściowy

[mA]

Sprawność
[%]

TSH0505S

5
(4,5…5,5)

5 400 77
TSH0512S 12 165 81
TSH0505D ±5 ±200 77
TSH0512D ±12 ±83 79
TSH0515D ±15 ±66 79
TSH1205S

12
(10,8…13,2)

5 400 78
TSH1212S 12 165 82
TSH1205D ±5 ±200 78
TSH1212D ±12 ±83 82
TSH1215D ±15 ±66 82
TSH2405S

24
(21,6…26,4)

5 400 78
TSH2412S 12 165 81
TSH2405D ±5 ±200 78
TSH2412D ±12 ±83 81
TSH2415D ±15 ±66 82

wania zewnętrznych bezpieczników 
topikowych (konieczne ograniczenie 
natężenia prądu do 300 mA).

Z tego krótkiego z konieczności 
opisu jasno wynika, że najnow-
szy wyrób firmy Traco Power jest
przeznaczony przede wszystkim do 

aplikacji, którym istotnym parame-
trem są: wymiary, cena i trwałość 
elementu zasilającego, a mniej istot-
na wysoka dokładność wartości na-
pięcia wyjściowego.
Andrzej Gawryluk

Dodatkowe informacje
Dystrybutorem jest Amtek spol. s r.o.,

tel. (22) 866 41 40, http://www.amtek.pl, 
e–mail: amtek@amtek.pl


