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Konstruktorzy urz¹dzeÒ elektro-
nicznych czÍsto musz¹ rozwi¹zywaÊ
problemy galwanicznego rozdzielania
sta³ych napiÍÊ, niezbÍdnych np. do
zasilania linii transmisyjnych, zdal-
nych czujnikÛw lub obwodÛw elek-
tronicznych o†rÛønych potencja³ach
napiÍciowych. W†zwi¹zku z†tym sta-
j¹ przed wyborem: czy zastosowaÊ
produkt profesjonalny, ktÛry jest
umieszczony jako modu³ na p³ytce
obwodu drukowanego, czy teø wy-
konaÊ przetwornicÍ samodzielnie.

Coraz czÍúciej jest preferowany
zakup tego podzespo³u w†postaci go-
towego modu³u, co zazwyczaj jest
zwi¹zane z†koniecznoúci¹ dotrzymy-
wania norm bezpieczeÒstwa, norm
EMC oraz wymagaÒ zwi¹zanych
z†odpornoúci¹ bariery izolacyjnej na
przepiÍcia i†dzia³anie temperatury.

Jednym z†producentÛw, ktÛry ofe-
ruje kompletny zestaw wysokiej jakoú-
ci przetwornic DC/DC o†mocy do
40W, wyposaøonych w†szereg certyfi-
katÛw, jest szwajcarska firma TRACO.

Asortyment produkcji moøna z†grub-
sza podzieliÊ na trzy g³Ûwne grupy:

jednak zmiana napiÍcia wyjúciowe-
go przy zmianie obci¹øenia w†gra-
nicach 20...100% nie przekracza
10% napiÍcia nominalnego. Dopusz-
czalna rÛønica potencja³Ûw pomiÍ-
dzy obwodem wejúciowym i†wyj-
úciowym wynosi 1000VDC. Prze-
twornice TMA nie s¹ wyposaøone
w†ochronÍ przeciwzwarciow¹ na
wyjúciu, w†zwi¹zku z†czym moøna
je poddawaÊ tylko krÛtkotrwa³ym
przeci¹øeniom, trwaj¹cym nie d³u-
øej niø 1s.

Rodzina TMH
Wyprowadzenia i†wymiary obu-

dÛw przetwornic z†tej rodziny s¹
identyczne jak dla przetwornic z
rodziny TMA (fot. 2). Moc nominal-
na przetwornic z†rodziny TMH wy-
nosi 2W. Wartoúci napiÍÊ wejúcio-
wych i†wyjúciowych s¹ podobne jak
dla TMA, za wyj¹tkiem napiÍcia
wejúciowego o†wartoúci 15V, ktÛre
nie jest dostÍpne w†przetwornicach
rodziny TMH. Ze wzglÍdu na wiÍk-
sz¹ moc wyjúciow¹, przetwornice
TMH mog¹ pracowaÊ w†nieco

Na polskim rynku

pojawi³ siÍ kolejny

producent zintegrowanych

przetwornic DC/DC, ktÛre

s¹ coraz czÍúciej stosowane

w†wielu wspÛ³czesnych

urz¹dzeniach

elektronicznych. W†artykule

prezentujemy miniaturowe

przetwornice z†oferty

szwajcarskiej firmy Traco

Power, jednego z†wiÍkszych

producentÛw przetwornic na

úwiecie.

- przetwornice o†ma³ej mocy wyj-
úciowej (1...2W) w†obudowach SIP
lub SMD (SOIC 14/16),

- przetwornice przemys³owe o†mocy
3†do 6W dostarczane w†metalo-
wych obudowach,

- przetwornice o†mocy 10, 12, 15,
20, 30 i†40W.
Przyjrzyjmy siÍ bliøej pierwszej

grupie przetwornicom DC/DC o†mo-
cy 1...2W.

Rodzina TMA
Tworz¹ j¹ najbardziej popularne

przetwornice w†obudowach SIP (fot.
1), o†mocy wyjúciowej 1W. Charak-
teryzuj¹ siÍ szerokim zakresem na-
piÍÊ wejúciowych: 5/12/15 lub
24VDC z†tolerancj¹ ±10%. NapiÍcie
wyjúciowe moøna wybieraÊ poúrÛd
wartoúci:
- napiÍcie unipolarne: 5/12/15VDC,
- napiÍcie bipolarne : ±5/±12/
±15VDC.
Zakres temperatury roboczej jest

od -40oC†do +85oC. Przetwornice nie
posiadaj¹ sprzÍøenia zwrotnego (nie
stabilizuj¹ napiÍcia wyjúciowego),

Fot. 2.Fot. 1. Fot. 3.
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wÍøszym przedziale temperatur, ktÛ-
ry wynosi -40oC†do +75oC.

Rodzina TME
Te przetwornice s¹

dostarczane w†ultrazwar-
tych obudowach, krÛt-
szych o†oko³o 45% od
obudÛw przetwornic
TMA/TMH (fot. 3). Paramet-
ry elektryczne oraz zakres tem-
peratury roboczej s¹ identyczne jak
dla przetwornic z†rodziny TMA. Do
dyspozycji s¹ modele z†unipolarnym
napiÍciem wyjúciowym o†wartoú-
ciach: 5/9/12 lub 15VDC oraz z na-
piÍciem bipolarnym ±12/±15VDC.

Istotn¹ cech¹ przetwornic DC/DC
z†rodzin TMA, TMH i†TME jest
duøa niezawodnoúÊ okreúlana wspÛ³-
czynnikiem MTBF>2000000 godzin
przy pracy w†temperaturze otoczenia
wynosz¹cej 25oC†(MIL-HDBK-217E).

Rodzina TMV
Do tej rodziny naleø¹ przetwor-

nice o†mocy nominalnej 1W, ze
wzmocnion¹ izolacj¹ galwaniczn¹.
W†rodzinie TMV s¹ dostÍpne prze-
twornice o†wejúciowym napiÍciu no-
minalnym 5/12/24VDC i†napiÍciu
wyjúc iowym unipolarnym lub
bipolarnym.

Artyku³ powsta³ w oparciu o materia³y firmy Traco
Power udostêpnione przez dystrybutora - firmê Amtek
s. s r.o., tel.: (22) 874-02-34, fax: (22) 863-87-43,
e-mail: amtek@amtek.pl.

Noty katalogowe przetwornic opisanych w artykule
publikujemy na CD-EP11/2001B, s¹ one tak¿e
dostêpne w Internecie pod adresem: http://
www.tracopower.com/products/index.htm.

Dodatkowe informacje

Prze twornice
TMV s¹ dostarczane

w†dwÛch wariantach:
- standardowym, z†barier¹ izolacyjn¹
odporn¹ na przebicia do 3000VDC,

- ze wzmocnion¹ izolacj¹ (szereg
EN) umoøliwiaj¹c¹ pracÍ przy rÛø-
nicy potencja³Ûw pomiÍdzy wej-
úciem i†wyjúciem do 3000Vrms.
Izolacja szeregu EN jest stosowa-

na przede wszystkim w†elektronice
medycznej, w urz¹dzeniach pomiaro-
wych w†energetyce oraz w†elektroni-
ce dla úrodkÛw transportowych. Za-
kres temperatury roboczej wynosi od
-40oC†do +85oC.

Rodzina TSM
Przetwornice tej rodziny o†mocy

1W s¹ oferowane w†obudowach
SOIC (fot. 4), z†wartoúciami nomi-
nalnego napiÍcia wejúciowego wy-
nosz¹cymi: 5VDC lub 12VDC. Na-
piÍcia wyjúciowe mog¹ mieÊ war-
toúci:

Fot. 4.

- napiÍcie unipolarne: 5/9/12/15VDC,
- napiÍcie bipolarne : ±5/±12/
±15VDC.
NapiÍcie przebicia izolacji wyno-

si 1000VDC, a†temperatura robocza
mieúci siÍ w przedziale od -40oC†do
+85oC.

Przetwornice s¹ odporne na krÛt-
kotrwa³e (do 1s) zwarcia. Budowa
mechaniczna przetwornic umoøliwia
ich montaø automatyczny z†lutowa-
niem na fali w†piecu reflow, przy
maksymalnej temperaturze lutowia
do 280oC.
AMT


