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IPARI SMD-TELJESÍTMÉNYINDUKTIVITÁSOK 
AZ ENDRICH KÍNÁLATÁBAN
Az ipari SMD-induktivitások iránt növekvô igényt leginkább a fo-
gyasztási termékek (kamerák, mobiltelefonok, notebook-PC-k)
piacának ugrásszerû növekedése táplálja, de az ipari elektronika is
egy sor különleges követelményt támaszt ezen alkatrészekre. Az
elektronikus tápegységekben használt áramkörök számára szük -
ség van a teljesítmény induktivitásokra az elektromos energia
mágneses energia formájában történô tárolására, elsôsorban
telepes mûködés esetén, illetve fojtókra a nagyfrekvenciás AC
áramkomponensek szûrésére. Az áramkörtervezés során szükséges
az EMI szûrése, valamint a jelveszteség minimalizálása is, amihez
teljesítményinduktivitások kellenek. Kiváló minôségû végtermékek
elôállításához az alkalmazott komponensek karakterisztikájának
mélyreható ismerete elengedhetetlen, hogy a kiválasztás megfelelô
módon történjen. Jelen írásunkban igyekszünk áttekintést adni
azokról a technológiákról, melyeket a tajvani ABC, az Endrich
népszerû induktivitásokat gyártó partnere alkalmaz

rálta AC ripple-áram eltávolítására. Egy ilyen áramkör kimenetén
kis ellenállásra van szükség, úgyhogy ez az egyszerû megoldás al-
kalmazható nagy áramú megoldásokban is, ahol a kis méret nem
fel tétlenül szükséges. Nagyobb induktivitású és alacsony DC ellen -
állású tekercsek használhatóak az AC-bemeneten is EMI zajszûrésre.

EMI zajszûrôk
A kapcsolóüzemû tápegységek közös és differenciális módusú zajokat
keltenek. A differenciális zaj ugyanazon az úton halad, mint a be-
menôenergia, a föld felé nem folyik áram, a teljes árammennyiség
a terhelésen folyik át. A közös módusú zajok tüskék formájában je-
lennek meg, ilyenkor a parazita ka pacitásokon keresztül a föld felé
is folyik áram.

A közös módusú zaj elnyomására spe ci ális fojtókat kell hasz nálni,
melyek két tekercse ugyanazon magra van csévélve. A differenci-
álmódusú áramokat alacsony impedanciája miatt átengedi, és a közös
módusú áramot blokkolja. Mûködése azon alapul, hogy a differenciális
áramok keltette mágneses fluxusok kioltják egymást, így majd
semmilyen induktivitás nem képzôdik, míg magas impedanciát
képvisel  közös módusú zajok esetén, mert az ilyen áramok
keltette mágneses mezôk összeadódnak. A közös módusú fojtók nagy
áramú vonalak (pl. tápegység) zajszûrésére és jelalaktorzulás kikü -
szö bölésére alkalmazhatók (pl. videojel) 

Az SMD vonalszûrôk EMI szûrôkként és CAN buszfojtókként
is használhatóak. Az ABC SF0904 családja például rendelkezik az
autóipari AEC-Q200 minôsítéssel, így alkalmazható ott is, mivel
kiterjesztett mûködési hômérséklet-tartománya okán egészen 
135 °C-ig használható.

Ahogy azt már említettük, a felületszerelt – így az áramköri lemezen
minimális helyet elfoglaló – teljesítményinduktivitások egyik fel-
adata az energiatárolás, de szûrési feladatokra is szükségesek. Fe-
szültségátalakító alkalmazásokban (pl. DC/DC konverterek) EMI
szûrôfeladatokat is ellátnak.

Általában három alkalmazási területen használatosak:
� Aluláteresztô zajszûrôkként
� EMI zajszûrôkként
� DC/DC konverterek energiatárolójaként

Aluláteresztô zajszûrôk
Aluláteresztô zajszûrôket általában DC tápvonalakon használnak
az alacsony frekvenciájú ripple-zaj eltávolítására, így ilyen appli-
kációkban alacsony DC és AC ellenállásra van szükség. Mûködésükre
jellemzô, hogy az alacsony frekvenciájú jeleket átengedik, míg a
szûrôre jellemzô levágási frekvencia feletti (jellemzôen az ilyen frek-
venciájú komponens kimeneti feszültsége <70%-a bemeneti fe-
szültségnek) összetevôket erôsen csillapítják. Mivel a tekercs im-
pedanciája a frekvencia növekedésével arányosan nô (XL = ωL, ahol
ω = 2 Π f), a nagyfrekvenciás összetevôk nem érik el a terhelést.

Az induktív aluláteresztô szûrô nagyon egyszerû – egyetlen al-
katrészbôl álló – konst ruk ció, melyet gyakorta találhatunk meg
AC/DC tápegységekben a DC-oldalon az egyenirányító híd gene-
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DC/DC konverter-energiatárolás
Az SMD tekercsek harmadik felhasználási
területe a DC/DC konverterekben való ener-
giatárolási feladatok ellátása. Léteznek DC/DC
buck (step-down), boost (step-up) és buck-bo-
ost konverterek, melyek a DC bemeneti fe-
szültségét lefelé vagy felfelé alakítják aszerint,
hogy a rendszer különbözô áramköreinek mi
a bemeneti feszültségigénye. Azért, hogy ele-
get tegyen a DC/DC konverterek fejlesztôi ál-
tal támasztott magas követelményeknek, az
ABC kifejlesztette a DM tekercscsaládot, mely
méretkompatibilis az SH és DH családokkal.
Ez a variáns Mn-Zn magot használ [korábban:
Ni-Zn] és az árnyékolás Ni-Zn. Ezen a meg -
változtatott anyagszerkezetnek hála a DM
típusok magvesztesége sokkal kisebb. A
telítési áram általában 25%-kal magasabb,
míg a DC R 25%-kal alacsonyabb, mint a DH
típusoknál.

Az ábra egy MPS MP1449 alapú DC-
DC konverter hatásfokát hasonlítja össze DH
és DM típusú kimeneti fojtó alkalmazásával.
A jelenlegi fejlesztés az új DM stílusú al-
katrész négyszögletes házban való elhelye-
zésére irányul, ezzel ugyanakkor AXB
(4×4×4/5×5×5/10×10×5 mm) méretek
mellett a tokba nagyobb telje sít mény integ -
rálható: a termék várhatóan 2013 negyedik
negyedévére készül el. Leg inkább az euró-
pai piac a cél, ahol nincs szük ség a szuper -
mi niatûr méretekre.

Általánosságban a DC/DC konverterek -
ben használt tekercsektôl a következôk vár -
hatók el:
1. Nagy névleges áram, a telítési áramnak

kellôen nagynak kell lennie a lineáris
mûködés biztosítására.

2. Alacsony DC ellenállás, mely nagyon fon-
tos a jó hatásfokhoz.

3. Alacsony vesztségek nagy frekvencián is:
a jó hatásfokhoz és a melegedési prob lé -
mák elkerüléséhez szükséges.

4. SMD tokozás: a sorozatgyártás költsé gei -
nek minimalizálásához elengedhetetlen.

Árnyékolt és árnyékolatlan 
SMD-teljesítményinduktivitások
Az árnyékolt tekercsben keletkezô mágneses
mezô a komponens belsejében marad, és
minimális lesz az a mágneses zavarás, amit
az esetlegesen kilépô fluxus más áramköri ele-
mekre gyakorol. Árnyékolatlan esetben a
szórt fluxus miatt megnô az esélye annak,
hogy a többi áramköri elem mûködését ez
a jelenség befolyásolja. Árnyékolt esetben,
mivel a mágneses mezô a komponens bel-
sejében marad, a hatásfok magasabb, és
kevesebb menet szükséges a kívánt induk-
tivitás eléréséhez. Ám az induktivitás/áram
karakterisztika hamarabb éri el a telítési
szakaszt, így nagyobb áramerôsségeken
sokszor érdemesebb árnyékolatlan tekercseket
használni, természetesen megfelelôen
tervezett elhelyezés mellett.

Az európai piacon nagyon népszerû a
klasszikus lapos, négyszögletes kivitelû
teljesítményinduktivitás, mely optimális
méreteivel a távol-keleti jellegû termékeknél
fontos miniatürizálási igényekhez is igazo-
dik. Általában kézi munkával készül, ezért
a tekercs centrális elhelyezése bizonytalan és
a légrés sem jól kontrollálható, ennek okán
a standard L és Rdc tolerancia ±30%. En-
nél az európai ipari felhasználás szûkebb
tûréseket igényel, és a lapos miniatûr kivitel
általában nem szükséges.

A tolerancia kérdésének megoldásához
az ABC a DH család kifejlesztésével járult
hozzá, mely kompatibilis az SH típussal. En-
nek a kivitelnek két fontos elônye van: egy-
részt  a tekercs központi elhelyezése gépi pozi -
cio nálással valósul meg, így a légréskontroll
megoldható, és ±20% tolerancia érhetô el.
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ja a félig árnyékolt változatokat, melyek a teljes fémkapszulába ágya-
zás helyett mágneses epoxigyantás bevonattal rendelkeznek, így biz-
tosítva a nagyon jó jellemzôket és a kedvezô árat is. A táblázatban
összeha son lítottuk a három kivitelt a mágneses szórás tekintetében:
látható, hogy a félig árnyékolt verziókban a csatolási tényezô és a
kölcsönös induktivitás is jó értékeket mutat.

A másik elônyös tulajdonság a
tekercselés felülrôl lefelé való ki -
alakítása, mely jobb forraszthatósá-
got biztosít.

Az árnyékolatlan változatok is
rengeteg kivitelben készülnek,
négyzetes, kör alakú, ovális variációk
egyaránt léteznek. Az ipar elvárása-
inak való megfelelés érdekében az

ABC mérnökei a gyártómérnökök elvárásait is figyelembe veszik,
így jött létre például az SR család, ahol az újdonságot a zománcozott
kivezetés jelenti, ami a komponens sokkal jobb sokk és rázkódás el-
leni védelmét és a nyíróerô elleni ellenállás megháromszorozódását
biztosítja.

Mivel az árnyékolt típusok általában sokkal drágábbak, mint a
hagyományos kivitelû családok, valamint nagyobb áramerôssége-
ken nehezebb velük dolgozni is, az ABC arany középútként ajánl-
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