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Przetwornice DC/DC do
systemów pomiarowych
i aplikacji audio
Szwajcarska firma Traco Power ma w swojej
ofercie wyspecjalizowane przetwornice
impulsowe DC/DC, których podstawowym
zadaniem jest separacja linii zasilaj¹cych od
siebie. Dziêki nim, w aplikacjach
wymagaj¹cych napiêcia zasilaj¹cego
pozbawionego zak³óceñ, konstruktor nie musi
stosowaæ ju¿ wyrafinowanych, czêsto bardzo
kosztownych, sztuczek.

Przetwornice nale¿¹ce do rodzin TYL/TVL maj¹ za zadanie
przede wszystkim zapewniæ na swoim wyjœciu/wyjœciach (w
zale¿noœci od typu) stabilne napiêcie o zminimalizowanym
poziomie zak³óceñ. Taki cel postawili przed sob¹ ich kon-
struktorzy, a za³o¿enia uda³o siê zrealizowaæ m.in. dziêki za-
stosowaniu bardzo wysokiej czêstotliwoœci pracy przetwor-
nic (TYL: 70...400 kHz, TVL: 50...300 kHz), specjalnej budo-
wie ceramicznej p³ytki pod³o¿owej (na której zmontowano
“elektronikê” przetwornicy) oraz metalowej obudowy zapew-
niaj¹cej zminimalizowanie poziomu zak³óceñ elektromagne-
tycznych emitowanych do otoczenia. Przetwornice s¹ przy-
stosowane do zasilania napiêciem o wartoœci 4,75...6 VDC,
co sugeruje mo¿liwoœæ stosowania ich jako separatorów linii

zasilaj¹cych w systemach
cyfrowych, w których z natury
rzeczy linie zasilaj¹ce s¹ silnie zak³ócone. Przewidywany
charakter aplikacji docelowych prezentowanych przetwornic
spowodowa³, ¿e napiêcie przebicia izolacji pomiêdzy wej-
œciem i wyjœciem wynosi tylko 500 VDC.

Przetwornice TYL maj¹ moc wyjœciow¹ 1,5 W i w zale¿noœ-
ci od wersji: jedno lub dwa (symetryczne) napiêcia na wyj-
œciu. Napiêcie têtnieñ (³¹cznie z szumami) na wyjœciu nie
przekracza 6 mVpp, a po zastosowaniu trzech (lub piêciu
w wersjach z podwójnym wyjœciem) zewnêtrznych konden-
satorów (wymagane s¹ elementy o wysokiej jakoœci) suma-
ryczne napiêcie têtnieñ spada do ok. 2 mVpp. Przetwornice
z rodziny TVL maj¹ wiêksz¹ moc wyjœciow¹ - dochodzi ona
do 5 W - i wszystkie wyposa¿ono w podwójne wyjœcie (na-
piêcia symetryczne). Charakteryzuj¹ siê one mniejszym po-
ziomem têtnieñ (do 3 mVpp), co uzyskano m.in. dziêki wbu-
dowaniu w przetwornice filtrów nieco bardziej rozbudowa-
nych ni¿ w rodzinie TYL.

Dok³adnoœæ ustalonego fabrycznie napiêcia wyjœciowego
w przetwornicach z obydwu rodzin nie jest gorsza ni¿ ±3%.
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Tab. 1. Podstawowe parametry przetwornic TVL/TYL
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Zmiana wartoœci napiêcia wyjœciowego w zale¿noœci od
zmian napiêcia wejœciowego oraz zmian obci¹¿enia (w za-
kresie 0/100%) w przypadku rodziny TYL wynosi ±0,3%, na-
tomiast w przypadku przetwornic TVL (odpowiednio)
±0,03%/±0,18%. Podobnie do innych typów przetwornic
oferowanych przez Traco Power, tak¿e w prezentowanych
w artykule, napiêcie wyjœciowe niezbyt silnie zale¿y od tem-
peratury - wspó³czynnik zmiany nie przekracza ±0,02%/oC.
Jest to o tyle istotne, ¿e s¹ one przystosowane do pracy
w szerokim zakresie temperatur: -25...+71oC.

Komfort korzystania z przetwornic prezentowanych w ar-
tykule zwiêksza fakt wbudowania w nie zabezpieczeñ prze-

ciwzwarciowych. Uniemo¿liwiaj¹ one przekroczenie wartoœ-
ci pr¹du wyjœciowego powy¿ej 20% wartoœci maksymalnej
dla danego typu przetwornicy. Dziêki “podciêtej” charakte-
rystyce pr¹dowo-napiêciowej zabezpieczenia, czas trwania
zwarcia nie ma wp³ywu na bezpieczeñstwo i trwa³oœæ przetwor-
nicy. Ma to doœæ du¿e znaczenie praktyczne, poniewa¿ produ-
cent gwarantuje prawid³ow¹ pracê swoich wyrobów przez dwa
lata (wed³ug danych katalogowych MTBF>1000000 h przy tem-
peraturze otoczenia +25oC).

Przetwornice prezentowane w artykule, w odró¿nieniu od
wiêkszoœci dotychczas prezentowanych, maj¹ szansê zna-
leŸæ poczesne miejsce w ró¿norodnych aplikacjach audio
(szczególnie w przedwzmacniaczach) oraz pomiarowych,
np. jako separatory napiêcia w kartach pomiarowych insta-
lowanych w PC. Jest to - jak wynika z prób prowadzonych
m.in. w naszym laboratorium - jeden z najskuteczniejszych
sposobów eliminacji k³opotliwych zak³óceñ.
Andrzej Gawryluk

Dystrybutorem firmy Traco Power jest Amtek spol. s r.o.,
tel. (22) 874-02-34, amtek@amtek.pl, www.amtek.cz.

Dodatkowe informacje mo¿na znaleŸæ w Internecie pod
adresem:
- http://www.tracopower.com/products/tyl.htm.


