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Áttekintés

A BP9831A egy nagy pontosságú lépcsőzetes LED állandó áramú meghajtó IC. A 

chip az induktív áram kritikus folyamatos üzemmódjában működik, amely alkalmas

85Vac ~ 265Vac teljes tartományú bemeneti feszültség nem izolált lépcsőzetes típus

LED állandó áramellátás.

A BP9831A chip integrál egy 500 V-os kapcsolót, szabadalmaztatott meghajtó- 

és áramfelismerési módszert használ, és a chip működési áramát rendkívül alacsony.

Nincs szükség segédtekercs-érzékelésre és áramellátásra, csak néhány periférikus elemre van szükség

Alkatrészek, kiváló állandó áramjellemzőket érhet el, ami nagymértékben megmenti a rendszert

A rendszer költsége és mennyisége.

A BP9831A chip nagy pontosságú áram mintavételi áramkörrel rendelkezik, és ugyanakkor

Szabadalmaztatott állandó áramerősség-szabályozási technológia alkalmazása a nagy pontosságú LED eléréséhez

Állandó áramkimenet és kiváló hálózati feszültségszabályozási sebesség. A chip villamos energián működik

Induktív áram kritikus üzemmódban a kimeneti áram nem változik az induktivitással és a LED munkájával

Az üzemi feszültség változik a kiváló terhelésszabályozás elérése érdekében.

A BP9831A többféle védelmi funkcióval rendelkezik, beleértve a LED nyitott 

áramkör / rövidzárlat elleni védelmet, a CS ellenállás rövidzárlat elleni védelmét, feszültségvédelem alatt, a chip hőmérsékletét

Hőszabályozás stb.

A BP9831A SOP-8 csomagban kapható.

tipikus alkalmazás

Jellemzők

• Induktivitási áram kritikus folyamatos üzemmód

Belső integrált 500 V-os cső

Nincs szükség kiegészítő tekercsek érzékelésére és áramellátásra

Chip ultra-alacsony üzemi áram

Széles bemeneti feszültség

± 5% LED kimeneti áram pontossága

LED nyitott áramkör védelem

LED rövidzárlat védelem

CS ellenállás rövidzárlat elleni védelem

Chip tápellátás feszültségvédelem

Túlmelegedés beállító funkció

Használjon SOP-8 csomagot

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alkalmazás

• LED gyertyafény

• LED izzó fény

• Egyéb LED világítás

BP9831AAC

NC CS 7

GND CS 8.

CSATORNA 5.
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1. ábra A BP9831A tipikus alkalmazási rajza
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Rendelési információ

Rendelési modell Egységbezárás hőmérsékleti tartomány csomag stílusa nyomtatás

BP9831A SOP8 -40 ℃ és 105 ℃ között
Taping

2500 db / tányér

BP9831A
XXXXXY

WWXYY

Tűcsomag

CSATORNA

GND

CS

CSATORNA

CS

ROVP

NC

VCC

2. ábra Tűcsomag diagram

PIN leírás

Pinkód PIN név leírás

1 GND Chip föld

2 ROVP Nyitott áramkör védelmi feszültségszabályozó kapcsa, kösse össze az ellenállást a földdel

3 NC Nincs kapcsolat, ajánlott a chip földeléséhez csatlakozni (Pin1)

4 VCC Chip teljesítmény

5,6 CSATORNA Belső nagyfeszültségű cső leeresztése

7,8 CS Áram mintavételi kapocs, a mintavételi ellenállás CS és GND között van összekötve

XXXXXY: tételkód
WW: jelölés

X: Évszám

YY: heti szám

BP9831A
XXXXXY
W

W
XYY
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Határérték-paraméterek (1. megjegyzés)

szimbólum paraméter Paraméter tartomány Mértékegység

én CC_MAX A VCC csap maximális tápfeszültsége 5. mA

CSATORNA A nagyfeszültségű belső cső belső elvezetése a csúcsfeszültség forrásához -0,3 ~ 500 V

CS Áram mintavételi terminál -0,3 ~ 6 V

ROVP Nyitott áramkör védelmi feszültségszabályozó kapcsa -0,3 ~ 6 V

P DMAX Teljesítményfelvétel (2. megjegyzés) 0,45 W

θ JA Hőellenállás a PN csomóponttól a környezetig 145 ℃ / Ny

T J Működési csomópont hőmérsékleti tartománya -40-150 ° C

T STG Tárolási hőmérséklet-tartomány -55-150 ° C

ESD (3. megjegyzés) 2 KV

1. megjegyzés : A maximális határérték azt jelenti, hogy a chip megsérülhet, ha túllépi a működési tartományt. Az ajánlott működési tartomány azt jelenti, hogy ezen a tartományon belül a készülék normálisan működik, de ez nem garantált maradéktalanul.

Bizonyíték az egyéni teljesítménymutatók teljesítésére. Az elektromos paraméterek meghatározzák a készülék DC és AC paramétereinek specifikációit a munkaterületen belül és olyan vizsgálati körülmények között, amelyek garantálják a specifikus teljesítménymutatókat.

Ventilátor. Azoknál a paramétereknél, amelyeknél a felső és az alsó határérték nincs megadva, a specifikáció nem garantálja a pontosságukat, de tipikus értékeik ésszerűen tükrözik az eszköz teljesítményét.

Jegyzet 2: A maximális energiafogyasztás határozottan csökken, amikor a hőmérséklet emelkedik, amit szintén T határoz meg JMAX, θ JA, És a környezeti hőmérséklet T A Úgy döntött. A maximálisan megengedett energiafogyasztás P DMAX = ( T JMAX- T A) / θ JA

Vagy a határtartományban megadott számok alacsonyabb értéke.

3. megjegyzés: Emberi test modell, 100pF kondenzátor 1,5K-n keresztül Ω Ellenállás kisülés.

Javasolt munkakör

szimbólum paraméter

Kimeneti LED-áram @ Vout = 72V 

(bemeneti feszültség 176V ～ 265V)

Kimeneti LED-áram @ Vout = 36V 

(bemeneti feszültség 176V ～ 265V)

Minimális terhelésű LED feszültség

Paraméter tartomány Mértékegység

én vezette 1 130 mA

én vezette 2 180 mA

V LED min > 15 V

Yin úr: 13380368939 QQ: 719307610
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Elektromos paraméterek ( 4., 5. megjegyzés) (Eltérő rendelkezés hiányában a V CC = 15 V, T A = 25 ℃)

szimbólum

feszültség

leírás feltétel Minimális tipikus érték Maximális egység

V CC_CLAMP V CC A bilincs feszültsége

V CC Indítási feszültség

V CC Alulfeszültség-védelmi küszöb

V CC Induló áram

V CC Működő áram

1mA
V CC emelkedik

V CC hanyatlás

16.8
13.8

9.

120
100

V
V
V

uA
uA

V CC_ON

V CC_UVLO

én UTCA V CC = V CC-ON- 1V 180
150én OP F OP = 70KHz

Jelenlegi mintavétel

V CS_TH Jelenlegi érzékelési küszöb

Áramérzékelési küszöb rövidzárlat alatt

Vezető él kitakarási ideje

Chip kikapcsolási késleltetés

388 400
200
350
200

412 mV
mV
ns
ns

V CS_SHORT Kimeneti rövidzárlat

T LEB

T KÉSLELTETÉS

Belső időellenőrzés

T OFF_MIN Minimális mágnesezési idő

Maximális mágnesezési idő

Maximális nyitási idő

ROVP tű feszültség

4.5

240
40

0.5

minket

minket

minket

V

T OFF_MAX

T ON_MAX

V ROVP

Erőcső

R DS_ON Az elektromos cső vezetési impedanciája

Az erőcső megszakítási feszültsége

Az elektromos cső szivárgási áramát

V GS = 15V / I DS = 0.4A

V GS = 0V / I DS = 250uA

V GS = 0V / V DS = 500 V

20 Ω
BV DSS 500 V

uAén DSS 1
Túlmelegedés szabályozása

T REG Túlmelegedési hőmérséklet beállítása 150 ° C

4. megjegyzés: A jellemző paraméter értéke 25 ˚ Paraméter standard C under alatt mérve.

5. megjegyzés: A specifikációk minimális és maximális specifikációs tartományát teszteléssel, a tipikus értékeket tervezéssel, teszteléssel vagy statisztikai elemzéssel garantálják.

Yin úr: 13380368939 QQ: 719307610
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Belső szerkezet blokkvázlata

VCC

Alacsony feszültségvédelem

Bekapcsolás visszaállítása

14V9,0 V

CS+

-
Áramérzékelés

GND

Állandó áramszabályozás

& Logikai vezérlésTúlfeszültség védelem

Vezető él kitakarása

400mV

CSATORNA

magas nyomású

Erőcső

Túlfeszültség védelem

Túlmelegedés szabályozása

VCC

ROVP

17V

Ábra 3 BP9831A Belső blokkdiagram

Alkalmazás információ

A BP9831A egy állandó áramú meghajtó chip, amelyet a LED világításnak szánnak, 

és amelyet nem elszigetelt, lépcsőzetes LED meghajtó tápegységekben használnak. Szabadalmaztatott

Állandó jelenlegi architektúra és vezérlési módszer, integrált 500 V-os kapcsoló a chip belsejében

Ki, csak néhány perifériás alkatrészre van szükség a kiváló állandó eléréséhez

Áramlási jellemzők. Kiegészítő tekercses tápellátás és érzékelés nélkül pedig a rendszer válik

Ez rendkívül alacsony.

üzembe helyezés

A rendszer bekapcsolása után a busz feszültsége CC Kondenzátor töltése

Villamos energia, amikor V CC Amikor a feszültség eléri a chip bekapcsolási küszöbét, a chip belső vezérlése

A vezérlő áramkör elkezd működni. A BP9831A beépített 17 V 

feszültségszabályozó csővel rendelkezik az V rögzítéséhez CC Feszültség. Amikor a chip normálisan működik, a szükséges V CC Jelenlegi pólus

Alacsony, ezért nincs szükség kiegészítő tekercselésre.

Állandó áramszabályozás, kimeneti áram beállítás

A chip ciklusonként érzékeli az induktív ciklus csúcsáramát, és a CS terminál csatlakozik a belsőhöz

A csúcsáram-összehasonlító bemeneti kapcsa és a belső 400mV küszöbérték

Az összehasonlítandó feszültség,Amikor a CS feszültség eléri a belső érzékelési küszöböt,

A tápcső ki van kapcsolva.

Az induktív csúcsáram kiszámításának képlete a következő:

)mA(
R CS

400
én PK •

Ahol R CS A jelenlegi mintavevő ellenállás ellenállási értéke.

A CS komparátor kimenete tartalmaz egy 350ns élszél-kitakarási időt is.

A LED-kimeneti áram kiszámításának képlete a következő:

2

Ahol én PK Az induktor csúcsárama.

én PK
én vezette •

Energiatárolási induktivitás

Yin úr: 13380368939 QQ: 719307610
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A BP9831A kritikus induktivitási üzemmódban működik, amikor a tápcső be van kapcsolva

Amikor az energiatároló induktivitáson átfolyó áram nulláról emelkedik, amikor bekapcsol

Között:

vezetteBAN BEN

PK
tovább VV •

énL •t •

Közülük L az induktivitás; I PK Az induktív áram csúcsértéke; V BAN BEN Igen

A busz feszültsége egyenirányítás után; V vezette A kimeneti LED feszültsége.

A tápcső kikapcsolásakor az energiatároló induktoron átáramló áram a csúcsértéktől indul.

Amikor az induktor áram nullára csökken, akkor a chip belső logikája

Szerkessze újra az áramcső bekapcsolásához. A tápcső kikapcsolási ideje:

vezette

PK
ki V

énL •t •

Az energiatároló induktivitás számítási képlete:

BAN BEN
PK V

VEZETTE )BAN BENVEZETTE (

én •f •
VV •VL • •

Közülük f a rendszer működési frekvenciája. A BP9831A rendszer működési frekvenciája

A sebesség arányos a bemeneti feszültséggel. Állítsa be a BP9831A rendszert

A frekvencia beállításakor válassza a rendszer maximális értékének beállítását, amikor a bemeneti feszültség a legkisebb.

Alacsony üzemi frekvencia, és amikor a bemeneti feszültség a legnagyobb, a rendszer működik

A frekvencia is a legmagasabb.

A BP9831A beállítja a rendszer minimális mágnesezési idejét és maximális mágnesezési idejét

Az idő 4,5us, illetve 240us. A t KI A számítási képlet azt mutatja, hogy ha az 

induktivitás nagyon kicsi, akkor t KI Valószínűleg kisebb, mint a chip

Minimális demagnetizálási idő, a rendszer belép az induktor áram szakaszos üzemmódjába

Típus, a LED kimeneti áram eltér a tervezett értéktől, és ha az induktivitás nagy

时 ， t KI Ez meghaladhatja a chip maximális mágnesezési idejét

A rendszer belép az induktív áram folyamatos üzemmódjába és kimeneti a LED áramot

Ez eltér a tervezési értéktől is. Tehát a megfelelő induktivitási érték kiválasztása nagyon

fontos.

Túlfeszültség-védelmi ellenállás beállítása

A nyitott áramkör védelmi feszültségét a ROVP csap ellenállásával lehet beállítani,

A ROVP tű feszültsége 0,5 V.

Amikor a LED nyitva van, a kimeneti feszültség fokozatosan növekszik, és a demagnetizálási idő változik

rövid. Ezért a nyitott áramkör védelmi feszültsége az igény szerint beállítható

Számítsa ki a demagnetizálási időt Tovp.

VovpRcs •
VcsL •Tovp •

közöttük,

Vcs a CS kikapcsolási küszöbértéke (400mV) A 

Vovp a túlfeszültség-védelmi pont, amelyet be kell állítani

Ezután számítsa ki a Rovp ellenállási értékét Tovp idő szerint, a képlet a 

következő:

6.10.*15 * TovpRovp • ( kohm )

Védő funkció

A BP9831A beépített többféle védelmi funkcióval rendelkezik, beleértve a LED 

nyitott / rövidzárlat elleni védelmet, a CS ellenállás rövidzárlat elleni védelmet, a V-t CC Alulfeszültség-védelem, forgács hőmérséklet

Túlmelegedés beállítása stb. Amikor a kimeneti LED nyitva van, a rendszer aktiválódik

Feszültségvédelmi logika és állítsa le a kapcsolót.

Amikor a LED rövidzárlatos, a rendszer alacsony, 5KHz frekvencián működik, és 

a CS kikapcsolási küszöbértéke 200mV-ra csökken, így az energiafogyasztás nagyon alacsony. Amikor valami szokatlan

Amikor a helyzet bekövetkezik,Például a CS mintavevő ellenállás rövidzárlatos vagy a transzformátor telített,

A chipen belüli gyors érzékelő áramkör elindítja a védelmi logikát és a rendszert

Azonnal állítsa le a kapcsolót.

Miután a rendszer védelmi állapotba lép, V CC A feszültség csökkenni kezd, amikor V CC Nak nek

Amikor a feszültségvédelem küszöbét eléri, a rendszer újraindul. Ugyanakkor a rendszer megtartja

Észlelési terhelés állapota, ha a hiba megszűnik, a rendszer újraindul

Kezdjen normálisan működni.

Túlhőmérséklet beállítás funkció

A BP9831A hőszabályozó funkcióval rendelkezik, amely fokozatosan változik, ha a hajtóerő túlmelegszik.

Fokozatosan csökkentse a kimeneti áramot, ezáltal szabályozva a kimeneti teljesítményt és a hőmérséklet emelkedését

Az áramellátás hőmérsékletét a beállított értéken tartják a rendszer megbízhatóságának javítása érdekében.

A túlmelegedés szabályozásának hőmérsékleti pontját a forgácson belül 150 ° C-ra állítják be.

NYÁK tervezés

A BP9831A NYÁK tervezésénél a következő irányelveket kell betartani: 

Bypass kondenzátor

V CC A bypass kondenzátornak közel kell lennie a V chiphez CC És GND tű.

ROVP ellenállás

Yin úr: 13380368939 QQ: 719307610
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A nyitott áramkörű védelmi feszültség beállító ellenállásnak a lehető legközelebb kell lennie a chip ROVP vezetékéhez.

láb.

Földkábel

Az áram mintavevő ellenállás tápvezetékének a lehető legrövidebbnek kell lennie, és csatlakoztatnia kell a chiphez

A földelővezetéket és más kis jelzőföldelővezetékeket külön kell csatlakoztatni a busz kondenzátorához

A végéig.

Teljesítmény hurok területe

Csökkentse az áramkör körét, mint például az induktivitás, az áramcső, az anya

A vonali kondenzátor hurokterülete, valamint a teljesítményinduktor, a szabadonfutó dióda,

A kimeneti kondenzátor hurokterülete az EMI sugárzás csökkentése érdekében.

NC csap

Az NC csapon belül nincs kapcsolat, javasoljuk, hogy csatlakoztassa a chip földjéhez (Pin1),

Erősítse a ROVP Pin interferenciaellenes képességét.

DRAIN csap

Növelje a DRAIN csap rézfelületét a chip hőelvezetési képességének javítása érdekében.

Yin úr: 13380368939 QQ: 719307610
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Egységbezárás


