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Niezwykła
gęstość mocy
Dość często, w kręgach osób zajmujących się projektowaniem zasilaczy impulsowych wygłaszane są
poglądy, że technologia dochodzi do
kresu możliwości i dalsze zwiększanie gęstości mocy przetwarzanej za
pomocą przetwornic DC/DC nie będzie możliwe. Konstruktorzy firmy
Traco Power nie zdawali sobie chyba
sprawy, że zadanie jest tak trudne
i opracowali rodzinę przetwornic o
mocy 12 W mieszczących się w obudowach DIP24...
Nowa rodzina przetwornic DC/DC
firmy Traco Power nosi oznaczenie
THD12. W obudowie o wymiarach
bliskich wymiarom DIP24 (jedynie grubość, wynosząca ok. 1 cm, jest nieco
większa niż w typowych DIP24) udało
się producentowi upakować kompletną przetwornicę o mocy wyjściowej
wynoszącej 12 W. Dotychczasowym rekordzistą były przetwornice z rodziny
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THD10 o mocy 10 W,
umieszczone także w
obudowach DIP24.
Pomimo niewielkich
wymiarów, parametry
elektryczne prezentowanych przetwornic są bardzo
dobre. Zgodnie z danymi podawanymi przez producenta, sprawność
energetyczna przetwornic THD12 podczas normalnej pracy wynosi 86%.
Amplituda napięcia szumów, mierzona
w paśmie do 20 MHz, wynosi maksymalnie 85 mVpp, a gwarantowana stabilność napięcia wyjściowego (przy
zmianach obciążenia) nie jest gorsza
niż ±1%. Zmiany napięcia wejściowego w zakresie dopuszczanym przez
producenta powodują zmiany napięcia
wyjściowego nie większe niż ±0,5%.
Jak widać, producent przyłożył wiele
uwagi do zapewnienia dużej stabilności wartości napięcia wyjściowego, tak-

że z uwzględnieniem szerokiego zakresu temperatur pracy, który wynosi
-40...+75o C.
Przetwornice THD12
mają galwanicznie
odseparowany obwód
wyjściowy
od wejściowego, a napięcie
przebicia izolacji wynosi
1500 VDC. Wartość ta nie zależy od temperatury otoczenia, oczywiście w dopuszczalnym zakresie temperatur pracy.
Dużą żywotność przetwornic zapewniają wbudowane w nie zabezpieczenia:
- przeciwzwarciowe, w pełni automatyczne, gwarantujące po-
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prawny restart przetwornicy po
ustaniu zwarcia,
- zapobiegające pracy przetwornicy przy zbyt niskim napięciu
zasilania.
To drugie zabezpieczenie ma
duże znaczenie praktyczne (zapobiega przegrzaniu transformatora)
i to pomimo dużej dopuszczalnej
dynamiki zmian wartości napięcia zasilającego, która wynosi 2:1
(zgodnie z tab. 1).
Tradycyjnie, podobnie do innych wyrobów firmy Traco Power,
także przetwornice THD12 mają
wbudowane filtry przeciwzakłóceniowe, dzięki czemu można je
stosować bez konieczności wykonywania dodatkowych zabiegów w
aplikacjach wymagających certyfikatów bezpieczeństwa i EMC. Nie
bez znaczenia jest także solidne
wykonanie obudowy, która jest całDodatkowe informacje
Dystrybutorem jest Amtek spol. s r.o., tel.
(22) 866 41 40, http://www.amtek.pl, e-mail:
amtek@amtek.pl
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kowicie metalowa i wyposażona w
ceramiczne przepusty dla wyprowadzeń. Z kolei stosowanie przetwornic THD12 w urządzeniach ze
zdalnie włączanym i wyłączanym
zasilaniem, ułatwiają wejścia zdal-

nego sterowania, w które wyposażono wszystkie obecnie produkowane modele. Pobór prądu przez
przetwornicę w stanie wyłączenia
nie przekracza 2,5 mA.
Andrzej Gawryluk, EP

Tab. 1. Zestawienie najważniejszych parametrów przetwornic z rodziny THD12
Napięcie zasilania
Napięcie/napięcia
Maksymalny prąd
Oznaczenie
[V]
wyjściowe [V]
wyjściowy [A]
THD12-1209
2,5
3,5
THD12-1210
3,3
3,5
THD12-1211
5,1
2,4
9...18
THD12-1212
12
1
THD12-1222
±12
±0,5
THD12-1223
±15
±0,4
THD12-2409
2,5
3,5
THD12-2410
3,3
3,5
THD12-2411
5,1
2,4
18...36
THD12-2412
12
1
THD12-2422
±12
±0,5
THD12-2423
±15
±0,4
THD12-4809
2,5
3,5
THD12-4810
3,3
3,5
THD12-4811
5,1
2,4
36...75
THD12-4812
12
1
THD12-4822
±12
±0,5
THD12-4823
±15
±0,4
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