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meg, hogy elég a kapacitásuk ah-
hoz, hogy ne legyen a bemeneti
jel hullámossága túlzóan magas.

A bemeneti jel hullámossága,
melyet a bementi kondenzátor
még megengedhet, a következő
összefüggéssel becsülhető, ahol
It = a terhelő áram:

Kimeneti kondenzátor

Feladata a kimeneti DC feszültség
fenntartása. Kerámia, tantál, vagy
alacsony ESR értékű elkót alkal-
mazhatunk e helyre is. Kerámia
kondenzátornál a kapcsolási frek-
venciánál (385 kHz) mutatott im-
pedanciája a döntő a kimeneti
hullámosság létrejöttében, míg a

másik két típus esetében a kap-
csolási frekvenciánál mutatott
ESR érték a meghatározó ténye-
ző. Az ide vonatkozó matematikai
összefüggéseket szintén az IC
adatlapjában találhatjuk meg.

Kompenzációs elemek

Az MP1593 árammódú szabályo-
zást alkalmaz az egyszerű kom-
penzáció és a gyors tranziens vá-
lasz elérése érdekében. A rend-
szer stabilitás és a tranziens vá-
lasz a Comp kivezetésen keresztül
szabályozható, ami nem más,
mint a belső transzkonduktív hi-
baerősítő (OTA) kimenete. Egy
soros RC „hálózat” állítja elő a
szükséges pólus-zérus kombiná-
ciót, szabályozandó a vezérlő
rendszer karakterisztikáját. A
kompenzáció tervezésének a cél-
ja a konverter transzfer funkció-
jának kialakítása, hogy a kívánt
hurokerősítést elérjük. A rend-
szer keresztezési frekvenciája
(ahol a visszacsatoló hurok egy-
ségnyi erősítésű) fontos érték.

Alacsony keresztezési frekven-
cia esetén lassabb terhelésitran-
ziens-válaszra számíthatunk, míg
magasabb értéknél megnőhet a
rendszer instabilitási hajlama. Jó
kompromisszumnak tekinthető,
ha a keresztezési frekvenciát a
kapcsolási frekvencia egytizedé-
re (kb. 38 kHz-re) választjuk. Bo-
nyodalmas számolgatások he-
lyett a táblázatban összefoglal-
tunk néhány összetartozó érté-
ket a tipikus kimeneti feszültsé-

gek, kimeneti kondenzátorok,
valamint a kompenzációs ele-
mek tekintetében. Adott kondí-
ciók esetében ezek az értékek
biztosítják az optimális gyors
tranziens választ és a jó stabili-
tást. A táblázattól eltérő feltéte-
lek esetén a számítási procedú-
rát a tok adatlapján megtalálhat-
juk, bár azokból a korrekt  érték-
meghatározás közvetlenül nem-
igen lehetséges.

Feszültség-utánhúzó (külső) dióda

Bizonyos alkalmazásoknál a kon-
verter hatékonyságát növelhet-
jük meg egy külső „csizmahúzó”
dióda hozzáadásával. Alapvető-
en ez két esetben jelenthet mi-
nőséget javító tényezőt:
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