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ELEKTRONIK I NORDEN 18/2008 33 Spara ef f ekt f ör TV i mobilen För att f å lång batteriliv slängd f ör en mobiltelef on med TV (DVBH) är det v iktigt att ha ef f ektiv a kretsar f ör dessa kretsars strömf örsörjning. Jose Escobar, applikationsingenjör f ör portable power, National Semiconductor, ger här exempel på lämpliga ef f ektlösningar. Mobiltelef onerna har
utv ecklats f rån enkla enheter f ör portabel kommunikation till dy namiska, teknologiska f lerf unktionsenheter. Trots drastiska storleksminskningar kräv er anv ändare idag f ler f unktioner alltif rån Internetanslutning till v ideoåtergiv ning av sina f av oritsportlag. Dessa f unktioner gör att man måste modif iera ef f ektlösningarna i mobiltelef onen - ef f ektlösningar med hög
v erkningsgrad f ör att f å lång batteriliv slängd och som tar litet utry mme . Digital Video Broadcasting Handheld (DVBH) är ett bra exempel på en ny teknologi som kommer i mobiltelef oner. Fig 1 v isar en v anlig DVBHmodul och tabell 1 v isar ty pisk ef f ektf örbrukning. Batteriåtgången är ett stort beky mmer f ör processortillämpningar och som man f örsöker hantera
med högef f ektiv a regulatorer. En kombination av switchregulatorer och linjära regulatorer kan, om de implementeras rätt, ge en bättre DVBHef f ektlösning och f örlänga mobiltelef onens batteriliv slängd. Artikeln beskriv er de miniaty riserade, högef f ektiv a ef f ektsty rningslösningar som behöv s f ör att strömf örsörja processortillämpningar som DVBHmoduler. mindre
utry mme med ef terreglering Switchregulatorerna i f ig 2a är tillräckliga f ör tv å v iktiga block i en DVBHmodul. Emellertid behöv er de f y ra kondensatorer och tv å induktorer. En behändigare och bättre lösning f ör att driv a I/O och kärna är att anv ända ett ef terregulatorscenario som v isas i f ig 2b. En enkel och högef f ektiv switchregulator i kombination med en LILO
(lowinput lowoutput) LDO behöv er bety dligt f ärre komponenter samtidigt som v erkningsgraden f örblir hög. En speciell egenskap hos en LILO LDO är att den kan f ungera med låga inspänningar (mindre än 2,0 V) och f ortf arande ge en konstant utspänning. En v anlig LDOkrets v erkningsgrad är my cket låg när den matas f rån ett v anligt Litiumjonbatteri (VIN = 3,2
V till 4,5 V). Vid lägre matningsspänningar är v erkningsgraden hög f ör att minska med ökande matningsspänning. Verkningsgraden är högre v id låga matningsspänningar ef tersom spänningsf allet öv er LDOkretsen är mindre. Vid matningsspänningar mellan 2,7 och 5,5 V bör inte en v anlig LDO anv ändas f ör ef terreglering. I stället är en LIDO LDO är att f öredra
ef tersom den ger högre v erkningsgrad på grund av krav en på inspänningen. Genom att anv ända sina egna komponenter har National Semiconductor kunnat v isa upp en lösning som kraf tf örsörjer en DVBHmodul som bara är 65 mm2 tack v are MicroSMDkapslade kretsar och externa komponenter i lågprof ilutf örande. Kortet v isas i f ig 3. Det består av en
LM3677 - v ärldens minsta 3 MHz buckregulator – en extremt lågbrusig linjär regulatorn LP5900 och tv å LILO LDOkretsar (LP3991 and LP5952). LP5900 är idealisk f ör kraf tf örsörjning av HFkretsar som är känsliga f ör störningar. 1,8 V f rån LM3677 spänningsmatar både LP3991 (1,5 VOUT) och LP5952 (1,2 VOUT) f ör kärnan. Detta ef terregleringsarrangemang har
v erkningsgrad högre än 75 procent på grund av minimal spänningsskillnad mellan Vin och Vout öv er de båda LDOkretsarna. Dessa LDOkretsar inte bara minskar komponentantalet utan utgångskondensatorerna f iltrerar äv en bort undertoner f rån switchregulatorn LM3677. Filtreringen är ef f ektiv upp till 10 MHz där resonansf rekv ensen hos LDOns
utgångskondensatorer ligger. by ter mellan pwm och pf m LM3677 kan ge upp till 600 mA utström med intelligent automatiskt by te mellan PWM och PFM f ör hög v erkningsgrad. Kretsen går i PWMmod när utströmmen ligger öv er ca 80 mA. Vid mindre belastning öv ergår kretsen till PFM v ilket minskar strömf örbrukningen (IQ = 16 ìA, ty piskt). Både LP3991 och
LP5952 är idealiska f ör ef terregleringstillämpningar där man behöv er noggranna, låga utspänningar. Inspänningsområdet (VIN) f ör LP3991 är 1,65 till 3,6 V och f ör LP5952 0,7 till 4,5 V. LP5900 är en ultralågbrusig (6,5 ìV RMS) LDO f ör spänningsmatning av känsliga f unktionsblock som HFav stämningsenheter och mottagare. inspänningskrav Förutom
v erkningsgrad och brus är toleransen på utspänningen (VOUT) en v iktig konstruktionsparameter f ör ett sy stem. Switchregulatorns utspänningstolerans måste tillf redställa minimum inspänning till LILOkretsen. T ex är inspänningsområdet VIN f ör LP5952 f ör ef terreglering mellan 0,7 V och 4,5 V och minimum inspänning VIN_min f ör en giv en utspänning är
VOUT_NOMINAL + 0,3 V. Om utspänningen f rån LP5952 skall v ara 1,5 V måste man ta hänsy n till f öljande: • För LM5952TL – 1,5 V VIN min = VOUT_nominal + 0,3 V = 1,5 V + 0,3 V = 1,8 V (Krav på inspänningen) Tabell 2. Här f ramgår ty piskt sekundäref f ekten av en linje/belastningstransient på switchkrets eller LILO. Krets Test Sekundäref f ekt
Switchregulator Linjetransient “A” Linjetransient på LILO “B” Switchregulator Lasttransient “C” Linjetransient på LILO “D” LILO Lasttransient “E” Lasttransient på switchregulator “F” Tabell 1. Ef f ektbehov f ör DVBH Block Matningsspänning Ström Minne 1,8 V – 2,8 V < 100 mA RXtuner 1,8 V – 3,3 V < 150 mA I/O 1,5 V – 2,8 V < 250 mA Kärna 1,2 V – 1,8 V < 350
mA PLL 2,5 V – 3,2 V < 100 mA Fig 1. Vanliga by ggblock i en DVBHmodul. Fig 2a. Dubbla utgångar med sex externa komponenter. Fig 2b. Dubbla utgångar med f y ra externa komponenter. Fig 3. Schema f ör 65mm2 PCB f ör kraf tf örsörjning av en DVBHmodul. • För LM3677TL – 1,8 V (Förutsättning ± 2,5 procent) VOUT min = 1,755 V (Klarar inte VIN_min f ör
LILO – LILO i ”dropout” mod) VOUT max = 1,845 V • Välj LM3677TL – 2,0 V VOUT min = 1,95 V (Klarar VIN_min f ör LILO, och med utry mme f ör transienter) VOUT max = 2,05 V transientegenskaper f ör lilo Transienter kan of ta inträf f a i sy stem. Oav sett om det är en linjetransient (f örändringar på in Fortsättning på sid 42. STRÖMFÖRSÖRJNING Visit our
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