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Philips Semiconductors Especificação do produto

GreenChip TMII SMPS IC de controle TEA1533T; TEA1533AT

RECURSOS

Características distintas

FORMULÁRIOS

Além de áreas de aplicação típicas, ou seja, adaptadores e 
carregadores, o dispositivo pode ser usado em suprimentos de TV e 
monitor e todas as aplicações que demandam uma solução 
eficiente e econômica de até 250 W.

• Operação de alimentação de rede universal (70 a 276 V CA)

• Alto nível de integração, dando uma contagem de componentes 

externos muito baixa.

Recursos verdes

• Comutação de tensão vale ou zero para perdas mínimas de 
comutação

• Operação eficiente quase ressonante em altos níveis de potência

• Redução de frequência no modo de espera de baixa energia para melhorar 

a eficiência do sistema (<3 W)

• Ciclo de modo de salto com cargas muito baixas; Peu <300 mW em 
operação sem carga para uma aplicação de adaptador típica

1 14

2 13
• Fonte de corrente de inicialização no chip.

3 12

Recursos de proteção
4 TEA1533T 11

TEA1533AT• Modo de reinicialização seguro para condições de falha do sistema

• Proteção de modo contínuo por meio de detecção de 
desmagnetização (corrente de ativação zero)

5 10

6 9
• Proteção contra sobretensão precisa e ajustável (travada em 

TEA1533T, reinicialização segura em TEA1533AT) 7 8

• Proteção de enrolamento curto

• Proteção de subtensão (retrocesso durante sobrecarga)

• Proteção contra sobretemperatura (travada em TEA1533T, 
reinicialização segura em TEA1533AT)

• Nível de desarme de proteção de sobrecorrente baixo e ajustável

• (Re) início suave

• Nível de habilitação da operação dependente da tensão da rede.

MGU499

Fig.1 Diagrama básico da aplicação.
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GreenChipTMII SMPS IC de controle TEA1533T; TEA1533AT

DESCRIÇÃO GERAL O processo proprietário BCD800 de alta tensão torna a inicialização 
direta possível a partir da tensão de rede retificada de uma forma 
eficaz e ecológica. Um segundo IC BICMOS de baixa tensão é usado 
para funções de proteção e controle precisos e de alta velocidade.

The GreenChip-(1)II é a segunda geração de CIs de controle de fonte 
de alimentação comutada (SMPS) verde operando diretamente da 
rede elétrica universal retificada. Um alto nível de integração leva a 
uma fonte de alimentação econômica com um número muito baixo 
de componentes externos. Suprimentos altamente eficientes e confiáveis   podem ser 

facilmente projetados usando o IC de controle GreenChipII.
As funções verdes integradas especiais permitem que a eficiência seja 
ideal em todos os níveis de potência. Isso vale para
operação quase ressonante em níveis de alta potência, bem como 
operação de frequência fixa com chaveamento de vale em níveis de 
potência média. Em níveis de baixa potência (standby), o sistema 
opera em uma frequência reduzida e com detecção de vale.

(1) GreenChip é uma marca comercial da Koninklijke Philips 
Electronics NV

INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

MODELO

NÚMERO
PACOTE

NOME DESCRIÇÃO VERSÃO

TEA1533T SO14 pequeno pacote de plástico; 14 derivações; largura do corpo 3,9 mm SOT108-1
TEA1533AT
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Fig.2 Diagrama de blocos.
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GreenChipTMII SMPS IC de controle TEA1533T; TEA1533AT

PINNING DESCRIÇÃO FUNCIONAL

SÍMBOLO ALFINETE DESCRIÇÃO O TEA1533 é o controlador de um conversor flyback compacto e 
está situado no lado primário. Um enrolamento auxiliar do 
transformador fornece detecção de desmagnetização e 
alimenta o IC após a inicialização.

nc 1 não conectado

VCC 2 tensão de alimentação

GND 3 chão O TEA1533 pode operar em modos múltiplos (ver Fig.4).
nc 4 não conectado

nc 5 não conectado

CTRL 6 entrada de controle

DEM 7 entrada do enrolamento auxiliar para tempo 
de desmagnetização, proteção contra 
sobretensão e sobrecarga

f
manual, meia página(kHz) MGU508

VCO fixo quase ressonante

175
nc 8 não conectado

eusenso 9 entrada de detecção de corrente programável

nc 10 não conectado

MOTORISTA 11 saída do driver do portão 25

HVS 12 espaçador de segurança de alta tensão, 

não conectado
P (W)

HVS 13 espaçador de segurança de alta tensão, 

não conectado
Fig.4 Operação em modos múltiplos.

RALO 14 dreno do interruptor MOS externo, entrada para 

corrente de inicialização e detecção de vale O próximo curso do conversor é iniciado somente após a 
desmagnetização da corrente do transformador (chaveamento de 
corrente zero), enquanto a tensão de dreno atingiu a tensão mais 
baixa para evitar perdas de chaveamento (função verde). O circuito 
ressonante primário da indutância primária e do capacitor de dreno 
garante essa operação quase ressonante. O design pode ser 
otimizado de forma que a comutação de tensão zero possa ser 
alcançada em quase toda a faixa de alimentação universal.manual, meia página

nc 1 14 RALO

VCC

GND

2 13 HVS
Para evitar a operação de frequência muito alta em cargas mais 
baixas, a operação quase ressonante muda suavemente no 
controle PWM de frequência fixa.

3 12 HVS

nc 4

5

6

7

TEA1533T 11
TEA1533AT

MOTORISTA

ncnc 10

9

8

Em níveis de potência muito baixos (standby), a frequência é controlada 
para baixo, por meio do VCO, a uma frequência mínima de 
aproximadamente 25 kHz.CTRL Isense

ncDEM
Arranque, rede permitindo o nível de operação e 
bloqueio de subtensão

MGU501

Inicialmente, o IC é autoalimentado da tensão de rede 
retificada via pino DRAIN (ver Figs 11 e 12). Capacitor de 
alimentação CVCC é carregado pela fonte de corrente de 
inicialização interna em aproximadamente 4 V ou mais, 
dependendo da tensão no pino DRAIN.Fig.3 Configuração dos pinos.
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Assim que a tensão de drenagem exceder o nível M (nível de ativação 
de operação dependente da rede), a fonte de corrente de inicialização 
continuará carregando o capacitor CVCC

(a chave S1 será aberta); veja a Fig.2. O IC irá ativar o conversor 
assim que a tensão no pino VCC passa o VCC (iniciar) nível. A 
alimentação do IC é assumida pelo enrolamento auxiliar assim 
que a tensão de saída atinge o nível pretendido e a alimentação 
do IC da tensão da rede elétrica é posteriormente interrompida 
para operação de alta eficiência (função verde).

V MGU233
manual, halfpsumaegnese (max)

0,52 V

1 V
(tip)

1,5 V
(tip)

VCTRL
No momento em que a tensão no pino VCC cai abaixo do nível de 
bloqueio de subtensão, o IC para de comutar e entra em uma 
reinicialização segura a partir da tensão de rede retificada. A 
inibição da alimentação auxiliar por meios externos faz com que o 
conversor opere em um modo de burst estável e bem definido.

Fig.5 Vsentido (max) tensão em função de VCTRL.

Gestão de suprimentos
MGU509

Todas as tensões de referência (internas) são derivadas de um 
circuito de gap no chip com compensação de temperatura.

f
manual, halfp(umakgHe z)

175
175 kHz

Controle de modo atual

O controle do modo de corrente é usado por seu bom comportamento de 

regulação de linha.
25

O 'on-time' é controlado pela tensão de controle invertida 
internamente, que é comparada com a informação de corrente 
primária. A corrente primária é detectada através de um 
resistor externo. A saída do driver é travada na lógica, evitando 
a ativação múltipla.

VCO2
nível

VCO1 Vsense (max) (V)
nível

Fig.6 Frequência VCO em função de Vsentido (max)

A tensão de controle interno é inversamente proporcional à tensão 
do pino de controle externo, com um deslocamento de 1,5 V. Isso 
significa que uma faixa de tensão de 1 a 1,5 V no pino CTRL 
resultará em uma faixa de tensão de controle interno de 0,5 a 0 V (a 
alta tensão de controle externo resulta em um ciclo de trabalho 
baixo).

Salto de ciclo

Em níveis de energia muito baixos, um modo de salto de ciclo será 
ativado. Uma alta tensão de controle reduzirá a frequência de 
chaveamento a um mínimo de 25 kHz. Se a tensão no pino de 
controle aumentar ainda mais, a ativação do MOSFET de 
alimentação externa será inibida até que a tensão no pino de 
controle caia para um valor inferior novamente (consulte a Fig.7).

Oscilador
Para a precisão do sistema, não é a tensão absoluta no 
pino de controle que acionará o modo de salto de ciclo, 
mas um sinal derivado do VCO interno será usado.

A frequência fixa máxima do oscilador é definida por uma fonte 
de corrente interna e capacitor. A frequência máxima é 
reduzida quando a tensão de controle entra na janela de 
controle do VCO. Então, a frequência máxima muda 
linearmente com a tensão de controle até que a frequência 
mínima seja alcançada (veja as Figs 5 e 6).

Observação 1: Se o requisito sem carga do sistema for tal que a 
tensão de saída possa ser regulada para o nível pretendido em uma 
frequência de chaveamento de 25 kHz ou superior, o modo de salto 
de ciclo não será ativado.

Observação 2: Como a comutação irá parar quando a tensão no pino de 
controle for elevada acima de um certo nível, o modo burst deve ser 
ativado por um microcontrolador ou qualquer outro circuito enviando 
um 30 µs, pulso de 16 mA para a entrada de controle (pino CTRL) do IC.

23 de agosto de 2002 6
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foscmanual, largura total da página

1,5 V - VCTRL atual
comparador fmax

CTRL MOTORISTA
MOTORISTA

fmin
IsenseX2

dV2 dV1 Vx (mV)
Vx ciclo

pular
150

V
OSCILADOR

eu
150 mV 1

0
Vx (mV)

MGU510

Os níveis de tensão dV1 e dV2 são fixados no IC a 50 mV (típico) e 18 mV (típico), respectivamente.

Fig.7 O circuito de salto de ciclo.

Desmagnetização Mínimo e máximo 'dentro do prazo'

O sistema estará em modo de condução descontínua o tempo 
todo. O oscilador não iniciará um novo curso primário até que 
o curso secundário tenha terminado.

O tempo mínimo 'on-time' do SMPS é determinado pelo tempo 
Leading Edge Blanking (LEB). O IC limita o 'dentro do prazo' a 50µs. 
Quando o sistema deseja um 'on-time' superior a 50µs, uma 
condição de falha é assumida (por exemplo, C removidoeu na 
Fig.11), o IC parará de comutar e entrará no modo de reinicialização 
seguro.

A desmagnetização apresenta uma proteção de curto-circuito de saída 
ciclo a ciclo, reduzindo imediatamente a frequência (tempo de 
inatividade mais longo), reduzindo assim o nível de potência.

O reconhecimento da desmagnetização é suprimido durante o 
primeiro tsuppr Tempo. Esta supressão pode ser necessária em 
aplicações onde o transformador tem uma grande indutância de 
fuga, em baixas tensões de saída e na partida.

Se o pino DEM estiver com circuito aberto ou não estiver conectado, uma 
condição de falha é assumida e o conversor irá parar de operar 
imediatamente. A operação recomeçará assim que a condição de falha 
for removida.

Se o pino DEM estiver em curto com o aterramento, novamente uma 
condição de falha é assumida e o conversor irá parar de operar após o 
primeiro curso. O conversor entrará subsequentemente no modo de 
reinicialização seguro. Esta situação persistirá até que o curto-circuito 
seja removido.

23 de agosto de 2002 7
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Proteção contra sobretensão (OVP) Troca de vale

Um modo OVP é implementado na série GreenChip. Isso 
funciona para o TEA1533 detectando a tensão auxiliar por 
meio da corrente fluindo para o pino DEM durante o curso 
secundário. A tensão do enrolamento auxiliar é uma réplica 
bem definida da tensão de saída. Quaisquer picos de tensão 
são calculados por um filtro interno.

Um novo ciclo começa quando o MOSFET de energia é ligado 
(consulte a Fig.8). Após o 'tempo ligado' (que é determinado 
pela tensão de 'detecção' e a tensão de controle interno), a 
chave é aberta e o curso secundário é iniciado. Após o curso 
secundário, a tensão de dreno mostra uma oscilação

1
com uma frequência de aproximadamente --------------------------------------------- -

Se a tensão de saída exceder o nível de desarme OVP, um contador 
interno começa a contar os eventos OVP subsequentes. O contador 
foi adicionado para evitar detecções OVP incorretas que podem 
ocorrer durante ESD ou eventos de relâmpago. Se a tensão de saída 
exceder o nível de desarme OVP algumas vezes e não novamente 
em um ciclo subsequente, o contador interno fará a contagem 
regressiva com o dobro da velocidade em comparação com a 
contagem crescente. No entanto, quando 10 ciclos típicos de 
eventos OVP subsequentes são detectados, o IC assume um OVP 
verdadeiro e o circuito OVP desliga o MOSFET de energia. Em 
seguida, o controlador espera até que o nível de UVLO seja 
alcançado no pino VCC. Quando VCC cai para UVLO, capacitor CVCC 

será recarregado para o Vcomeçar nível.

2 × π × (eup × Cd)

onde Lp é a auto-indutância primária do transformador e 
Cd é a capacitância no nó de drenagem.

Assim que a tensão do oscilador estiver alta novamente e o 
curso secundário terminar, o circuito espera pela tensão de 
drenagem mais baixa antes de iniciar um novo curso primário. 
Este método é denominado detecção de vale. A Figura 8 mostra 
a tensão de dreno junto com o sinal de vale, o sinal indicando o 
curso secundário e o sinal do oscilador.

Em um projeto ideal, a tensão secundária refletida no lado 
primário forçará a tensão de dreno a zero. Assim, a comutação 
de tensão zero é muito possível, evitando grandes

Em relação ao TEA1533T, este IC não começará a comutar 
novamente. Posteriormente, VCC cairá novamente para o nível 
de UVLO, etc. A operação só recomeça quando o VCC

a tensão cai abaixo de um nível de aproximadamente 4,5 V 
(praticamente quando Vrede foi desconectado por um curto período).

perdas de comutação capacitivas -
-

1P = - × C × V2 × f- e2 -
permitindo operação de alta frequência, o que resulta em 
indutores pequenos e econômicos.

Em relação ao TEA1533AT, a comutação começa novamente (modo 
de reinício seguro) quando o Vcomeçar nível é alcançado. Este 
processo é repetido enquanto a condição OVP existir.

A tensão de saída Vo (OVP) no qual a função OVP desarma, pode 
ser definida pelo resistor de desmagnetização, RDEM:

Vo (OVP) =
N

- - - - - - - -s---{EU(OVP) (DEM) × RDEM + Vbraçadeira (DEM) (pos)}Naux

onde Ns é o número de voltas secundárias e Naux é o 
número de voltas auxiliares do transformador.

Atual eu(OVP) (DEM) é cortado internamente.

O valor de RDEM pode ser ajustado para a relação de espiras do 
transformador, tornando possível um OVP preciso.

23 de agosto de 2002 8
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manual, largura total da página primário
acidente vascular encefálico

secundário
acidente vascular encefálico

secundário
toque

ralo

vale

secundário
acidente vascular encefálico

B UMA

oscilador

MGU235

A: Início de um novo ciclo com a tensão de drenagem mais baixa.

B: Início de novo ciclo em um sistema PWM clássico em alta tensão de dreno.

Fig.8 Sinais para mudança de vale.

Proteção de sobrecorrente (OCP) N
onde: N = -----uma---você---xNpO circuito de limite de corrente de drenagem de pico ciclo a ciclo usa o 

resistor de fonte externa para medir a corrente com precisão. Isso 
permite a determinação do tamanho ideal do núcleo do transformador 
(questão de custo). O circuito é ativado após o tempo de apagamento da 
borda de ataque, tleb. O circuito OCP limita a tensão de 'detecção' a   um 
nível interno.

A informação atual é usada para ajustar o pico de corrente de 
drenagem, que é medido através do pino Isenso. A compensação 
interna é tal que pode ser obtida uma potência de saída máxima 
quase independente da rede elétrica.

A curva OPP é dada na Fig.9.
Proteção OverPower (OPP)

Durante o curso primário, a tensão de entrada da rede retificada é 
medida detectando a corrente retirada do pino DEM. Esta corrente 
é dependente da tensão da rede, de acordo com

V N × V
≈ -------uma-você---x- ≈ ---------------m- - - -uma---eu-n-s-para a seguinte fórmula: IDEM

RDEM RDEM

23 de agosto de 2002 9
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Proteção do pino de controle

Se o pino CTRL estiver com circuito aberto ou não estiver conectado, 
uma condição de falha é assumida e o conversor irá parar de chavear. A 
operação recomeçará assim que a condição de falha for removida.

MGU236
manual, meia página Vsense (max)

0,52 V
(tip)

Modo Burst em espera

0,3 V
(tip) Pin CTRL também é usado para implementar o modo de espera do 

modo burst. No modo de espera do modo burst, a fonte de alimentação 
entra em um estado especial de baixa dissipação. A Figura 11 mostra um 
conversor flyback usando a função standby do modo burst. O sistema 
entra em modo de espera de burst quando o
o microcontrolador ativa o transistor NPN T1 no 
lado secundário.

- 100 µUMA

(tip)
- 24 µUMA

(tip)IDEM

Fig.9 Curva de correção OPP. Quando a tensão em Cmicro excede uma determinada tensão, 
medida pelo microcontrolador, o opto-acoplador é ativado por 
T1, enviando um grande sinal de corrente para
pino CTRL. Em resposta a este sinal, o IC para de alternar e entra em 
modo de 'soluço'. Este sinal de ativação de burst deve estar presente por 
mais tempo do que o período de 'burst blank' (normalmente 30µs): o 
tempo de apagamento evita o disparo de falsos burst devido a picos. A 
Figura 12 mostra os sinais de standby do modo burst. O modo de soluço 
durante a operação de standby do modo burst não difere do modo de 
soluço na reinicialização segura durante uma condição de falha do 
sistema (por exemplo, curto-circuito de saída). A energia é reduzida 
durante o modo de reinicialização suave.

Proteção de enrolamento curto

Após o tempo de apagamento da borda de ataque, o circuito de 
proteção do enrolamento curto é ativado. Se a tensão 'detectada' 
exceder a tensão de proteção de curto do enrolamento Vswp, o 
conversor irá parar de comutar. Uma vez VCC cai abaixo do nível de 
UVLO, capacitor CVCC será recarregado e o abastecimento será 
reiniciado novamente. Este ciclo será repetido até que o curto-circuito 
seja removido (modo de reinicialização seguro).

A proteção do enrolamento curto também protegerá no caso de um 
curto-circuito do diodo secundário.

A operação de standby do modo burst continua até que o 
microcontrolador pare de ativar o transistor T1. O sistema então entra 
na sequência de inicialização e começa o comportamento normal de 
comutação.Proteção contra sobretemperatura (OTP)

Uma proteção de temperatura precisa é fornecida no circuito. 
Quando a temperatura da junção excede a temperatura de 
desligamento térmico, o IC para de comutar. Quando VCC cai 
para UVLO, capacitor CVCC será recarregado para o Vcomeçar 

nível.

V
eumodo de explosão = ---------t-h----- + Ith (on)RCTRL

Em relação ao TEA1533T, este IC não começará a comutar 
novamente. Posteriormente, VCC cairá novamente para o nível 
de UVLO, etc. A operação só recomeça quando o VCC

a tensão cai abaixo de um nível de aproximadamente 4,5 V 
(praticamente quando o Vrede foi desconectado por um curto 
período).

Em relação ao TEA1533AT, quando o Vcomeçar nível é atingido, a 
comutação começa novamente (modo de reinício seguro). Este 
processo é repetido enquanto a condição OTP existir.

23 de agosto de 2002 10
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Arranque suave Motorista

Para evitar o ruído do transformador durante os soluços, a corrente 
de pico do transformador é aumentada lentamente pela função de 
partida suave. Isso pode ser conseguido inserindo um resistor e um 
capacitor entre o pino Isenso e o resistor de detecção (ver Fig.10). 
Uma fonte de corrente interna carrega o capacitor para V = ISS × RSS, 
com um máximo de aproximadamente 0,5 V.

O circuito do driver para a porta do MOSFET de energia tem uma 
capacidade de fonte de corrente de 170 mA típica e uma capacidade 
de fonte de corrente de 700 mA típica. Isso permite ligar e desligar 
rapidamente o MOSFET de energia para uma operação eficiente.

Uma baixa corrente de fonte de driver foi escolhida para 
limitar o ∆V /∆t ao ligar. Isso reduz a interferência 
eletromagnética (EMI) e também limita os picos de corrente 
em Rsenso.O nível inicial e a constante de tempo do aumento do nível 

de corrente primária podem ser ajustados externamente, 
alterando os valores de RSS e CSS.

V R
eu ry (max) = -----o-c---p - 

(EU
- - - - - - - - - - - -

S
- - -

S ×
- - - - - - - - - - - - - - -

S
- - -

S)
prima - - - -

Rsenso

τ = RSS × CSS

A corrente de carga ISS irá fluir enquanto a tensão no pino Isenso 

está abaixo de aproximadamente 0,5 V. Se a tensão no pino I
senso exceder 0,5 V, a fonte de corrente de partida suave 
começará a limitar a corrente ISS. No VCC (iniciar) nível, o euSS

a fonte de corrente está completamente desligada.

Desde o soft start atual ISS é subtraído do pino VCC

corrente de carga, o RSS valor afetará o VCC nível de corrente 
de carga em um máximo de 60 µA (valor típico).

manual, meia página

ISS

0,5 V comece

9 eu Rsenso SS

Vocp CSS Rsenso

MGU502

Fig.10 Partida suave.
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LIMITES DE VALORES
De acordo com o Sistema de Classificação Máxima Absoluta (IEC 60134); nota 1.

SÍMBOLO PARÂMETRO CONDIÇÕES MÍN. MAX. UNIDADE

Tensões

VCC tensão de alimentação contínuo - 0,4 + 20 V
VCTRL tensão no pino CTRL - 0,4 + 5 V
VDEM tensão no pino DEM atual limitado - 0,4 - V
Vsenso tensão no pino Isenso atual limitado - 0,4 - V
VRALO tensão no pino DRAIN - 0,4 + 650 V
Correntes

euCTRL atual no pino CTRL d <10% - 50 mA
euDEM atual no pino DEM - 250 + 250 µUMA
eusenso atual no pino Isenso - 1 + 10 mA
euMOTORISTA atual no pino DRIVER d <10% - 0,8 + 2 UMA
euRALO atual no pino DRAIN - 5 mA
Em geral

Ptot Dissipação total de energia Tamb <70 °C - 0,75 C
Tstg temperatura de armazenamento - 55 + 150 °C
Tj temperatura de operação da junção - 20 + 145 °C
Vesd tensão de descarga eletrostática

pinos 1 a 13

pino DRAIN

qualquer pino

HBM classe 1; nota 2 

HBM classe 1; nota 2 

MM; nota 3

-
-
-

2000
1500
400

V
V
V

Notas

1. Todas as tensões são medidas em relação ao terra; correntes positivas fluem para o IC; pino VCC pode não ser acionado por corrente. As 
classificações de tensão são válidas desde que outras classificações não sejam violadas; as classificações atuais são válidas desde que a 
classificação de potência máxima não seja violada.

2. Modelo do corpo humano (HBM): equivalente a descarregar um capacitor de 100 pF através de um 1,5 kΩ resistor.

3. Modelo da máquina (MM): equivalente a descarregar um capacitor de 200 pF através de um µBobina H e 10 Ω resistor.

CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS

SÍMBOLO PARÂMETRO CONDIÇÕES VALOR UNIDADE

Rth (ja) resistência térmica da junção ao ambiente ao ar livre; nota 1 100 K / W

Observação

1. Com o pino GND conectado a uma área de cobre suficiente na placa de circuito impresso.

ESPECIFICAÇÃO DE QUALIDADE

De acordo com 'SNW-FQ-611-D'.
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CARACTERÍSTICAS
Tamb = 25 °C; VCC = 15 V; todas as tensões são medidas em relação ao terra; as correntes são positivas quando fluem para o IC; a menos 
que especificado de outra forma.

SÍMBOLO PARÂMETRO CONDIÇÕES MÍN. TYP. MAX. UNIDADE

Fonte de corrente de inicialização (pino DRAIN)

euRALO alimentação de corrente retirada do 

pino DRAIN

VCC = 0 V; VRALO > 100 V 1.0 1,2 1,4 mA
com alimentação auxiliar;
VRALO > 100 V

- 100 300 µUMA

BVDSS queda de tensão 650 - - V
Nível M nível de habilitação de operação 

dependente da rede

60 - 100 V

Gerenciamento de tensão de alimentação (pino V CC)

VCC (iniciar) tensão de inicialização em VCC 10,3 11 11,7 V
VCC (UVLO) sob bloqueio de tensão em VCC 8,1 8,7 9,3 V
VCC (hys) tensão de histerese em VCC VCC (iniciar) - VCC (UVLO) 2.0 2,3 2,6 V
euCC (h) pino VCC corrente de carga, alta VRALO > 100 V; VCC <3V - 1,2 - 1 - 0,8 mA
euCC (l) pino VCC corrente de carga, baixa VRALO > 100 V; - 1,2 - 0,75 - 0,45 mA

3 V <VCC <VCC (UVLO)

euCC (reiniciar) pino VCC reinicie a corrente VRALO > 100 V; - 650 - 550 - 450 µUMA
VCC (UVLO) <VCC <VCC (iniciar)

euCC (oper) corrente de alimentação sob 
operação normal

sem carga no pino DRIVER 1,1 1,3 1,5 mA

euCC (burstmode) fornecer corrente sem comutar - 0,85 - mA
Gerenciamento de desmagnetização (pin DEM)

Vth (DEM) Tensão de limite do comparador de 
desmagnetização no pino DEM

50 100 150 mV

euprot (DEM) corrente de proteção no pino DEM VDEM = 50 mV - 50(1) - - 10 n / D

Vbraçadeira (DEM) (neg) tensão negativa do grampo no 
pino DEM

euDEM = -150 µUMA - 0,5 - 0,25 - 0,05 V

Vbraçadeira (DEM) (pos) tensão positiva do grampo no 
pino DEM

euDEM = 250 µUMA 0,5 0,7 0.9 V

tsuppr supressão do zumbido do 
transformador no início do curso 
secundário

1,1 1,5 1,9 µs

Modulador de largura de pulso

tem (min) mínimo no horário - tleb - ns
tem (max) máximo de pontualidade trancado 40 50 60 µs
Oscilador

fosc (l) oscilador de baixa frequência fixa VCTRL > 1,5 V 20 25 30 kHz
fosc (h) oscilador de alta frequência fixa VCTRL <1 V 145 175 205 kHz
Vvco (iniciar) tensão de pico no pino Isenso, onde 

começa a redução de frequência
ver Figs 6 e 7 - VCO1 - mV
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SÍMBOLO PARÂMETRO CONDIÇÕES MÍN. TYP. MAX. UNIDADE

Vvco (max) tensão de pico no pino Isenso, onde 
a frequência é igual afosc (l)

- VCO1 - 25 - mV

Controle do ciclo de trabalho (pino CTRL)

VCTRL (min) tensão mínima no pino CTRL para ciclo 
de trabalho máximo

- 1.0 - V

VCTRL (max) tensão máxima no pino CTRL para ciclo 
de trabalho mínimo

- 1,5 - V

euprot (CTRL) corrente de proteção no pino CTRL VCTRL = 1,5 V - 1(1) - 0,8 - 0,5 µUMA
Standby do modo burst (pin CTRL)

Vth (explosão) (ligado) tensão limite ativa em modo de 
explosão em espera

euexplodido = 6 mA 3,3 3,8 4,3 V

euth (explosão) (ligado) modo burst de espera ativa atual 16 - - mA
euth (explosão) (desligado) modo burst de espera inativa 

corrente
- - 6 mA

testourar em branco tempo de apagamento em modo de espera em modo burst 25 30 35 µs
Interruptor Valley (pino DRAIN)

∆V /∆tvale mudança de voltagem de reconhecimento de vale - 85 - + 85 V /µs

tValley Swon atraso do reconhecimento de vale 
para ligar

- 150(1) - ns

Proteção de sobrecorrente e curto enrolamento (pino I senso )

Vsentido (max) tensão máxima da fonte OCP ∆V /∆t = 0,1 V /µs 0,48 0,52 0,56 V
tPD propagação do atraso da detecção de 

Vsentido (max) para desligar
∆V /∆t = 0,5 V /µs - 140 185 ns

Vswp tensão de proteção de curto enrolamento 0,83 0,88 0,96 V
tleb tempo de apagamento para proteção 

de enrolamento curto e corrente

300 370 440 ns

euSS corrente de partida suave Vsenso <0,5 V 45 60 75 µUMA
Proteção contra sobretensão (pino DEM)

euOVP (DEM) Corrente OVP no pino DEM definido pelo resistor RDEM, 

consulte a seção “Sobretensão

Proteção (OVP) ”

54 60 66 µUMA

Proteção de sobretensão (pino DEM)

euOPP (DEM) Corrente OPP no pino DEM para iniciar 
a correção OPP, definida pelo resistor 
de desmagnetização RDEM

definido pelo resistor RDEM, 

consulte a seção “OverPower

Proteção (OPP) ”

- - 24 - µUMA

euOPP50% (DEM) Corrente OPP no pino DEM, onde a 
tensão máxima da fonte é limitada 
a 0,3 V

- - 100 - µUMA
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SÍMBOLO PARÂMETRO CONDIÇÕES MÍN. TYP. MAX. UNIDADE

Driver (PIN DRIVER)

eufonte fonte atual capacidade do driver VCC = 9,5 V; VMOTORISTA = 2 V - - 170 - 88 mA
euPia afundar capacidade atual do driver VCC= 9,5 V; VMOTORISTA = 2 V - 300 - mA

VCC = 9,5 V; 400 700 - mA
VMOTORISTA = 9,5 V

Vo (max) tensão máxima de saída do 
driver

VCC > 12 V - 11,5 12 V

Proteção contra superaquecimento

Tprot (max) nível máximo de proteção de 
temperatura

130 140 150 °C

Tprot (hys) histerese para o nível de proteção 
de temperatura

- 8(1) - °C

Observação

1. Garantido por design.
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INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO

Um conversor com o TEA1533 consiste em um filtro de entrada, um transformador com um terceiro enrolamento (auxiliar) e um estágio de saída com um circuito 

de realimentação.

Capacitor CVCC (no pino VCC) protege a tensão de alimentação do IC, que é alimentado pela rede retificada de alta tensão durante a 
inicialização e pelo enrolamento auxiliar durante a operação.

Um resistor de detecção converte a corrente primária em uma tensão no pino Isenso. O valor deste resistor de detecção define a corrente 
de pico primária máxima.

manual, página inteirawiVhdtrede
DV oeu Vo

Ci

Np Ns CoRALO
1 14

CVCC
VCC HVS2 13 nc

GND HVS
3 12 nc

potência
MOSFETMOTORISTA4 TEA1533T 11

TEA1533AT

CCTRL
5 10

RSS
CTRL Isense

RCTRL
6 9

8DEM Dmicro7 CSS V
Rsense

µC

RDEM
espera
pulsoMICRO-

CONTROLADORNaux Cmicro

Rreg1

T1
Rreg2

MGU503

Fig.11 Configuração Flyback com sensoriamento secundário usando o modo burst standby.
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manual, largura total da página

Vi

VD Vi
(potência

MOSFET)

Vo

VCC

Vgate

Nível M

modo burst

VµC

comece
seqüência

normal
Operação

sobretensão
proteção

(TEA1533AT)

saída
curto circuito

modo burst standby normal
Operação

MGU504

Fig.12 Formas de onda típicas.
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ESBOÇO DO PACOTE

SO14: pequena embalagem plástica; 14 derivações; largura do corpo 3,9 mm SOT108-1

D E UMA
X

c

y HE v M UMA

Z

14 8

Q
UMA2

UMA (UMA3) UMA
1

pino 1 índice

θ
eu p

1 7 eu

detalhe Xe C M
bp

0 2,5

régua

5 mm

DIMENSÕES (dimensões em polegadas são derivadas das dimensões originais em mm)

UMA
máx.UNIDADE UMA1 UMA2 UMA3 bp c D(1) E(1) e HE eu eup Q v C y Z (1) θ

0,25
0,10

1,45
1,25

0,49
0,36

0,25
0,19

8,75 4,0
8,55 3,8

6,2
5,8

1.0
0,4

0,7
0,6

0,7
0,3milímetros 1,75 0,25 1,27 1.05 0,25 0,25 0,1

8o
0o0,010

0,004
0,057
0,049

0,019
0,014

0,0100
0,0075

0,35
0,34

0,16
0,15

0,244
0,228

0,039
0,016

0,028
0,024

0,028
0,012polegadas 0,069 0,01 0,050 0,041 0,01 0,01 0,004

Observação

1. Saliências de plástico ou metal de no máximo 0,15 mm de cada lado não estão incluídas.

CONTORNO
VERSÃO

REFERÊNCIAS

JEDEC
EUROPEU

PROJEÇÃO DATA DE EMISSÃO
IEC EIAJ

22/05/97
99-12-27SOT108-1 076E06 MS-012
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DE SOLDA

Introdução aos pacotes de montagem em superfície de solda

Se a solda por onda for usada, as seguintes condições devem ser 
observadas para resultados ideais:

• Use um método de soldagem de onda dupla compreendendo uma 
onda turbulenta com alta pressão ascendente seguida por uma onda 
laminar suave.

Este texto oferece uma visão muito breve de uma tecnologia complexa. 
Um relato mais detalhado de CIs de solda pode ser encontrado em 
nosso“Manual de dados IC26; Pacotes de Circuito Integrado ” (número 
de pedido do documento 9398 652 90011). • Para pacotes com guias nos dois lados e um passo (e):

- maior ou igual a 1,27 mm, o eixo longitudinal da 
pegada é preferido ser paralelo à direção de 
transporte da placa de circuito impresso;

Não existe um método de soldagem ideal para todos os pacotes de IC de 

montagem em superfície. A soldagem por onda ainda pode ser usada para 

determinados ICs de montagem em superfície, mas não é adequada para 

SMDs de passo fino. Nessas situações, a soldagem por refluxo é

recomendado.

- menor que 1,27 mm, o eixo longitudinal da pegada 
devo ser paralelo à direção de transporte da placa de 
circuito impresso.

Soldadura por refluxo A pegada deve incorporar ladrões de solda na 
extremidade posterior.

A soldagem por refluxo requer pasta de solda (uma suspensão de 
partículas finas de solda, fluxo e agente de ligação) a ser aplicada à placa 
de circuito impresso por impressão em tela, stencilling ou dispensação 
de seringa de pressão antes da colocação da embalagem.

• Para pacotes com cabos nos quatro lados, a pegada deve ser 
colocada em um 45° ângulo para a direção de transporte da 
placa de circuito impresso. A pegada deve incorporar ladrões 
de solda a jusante e nos cantos laterais.

Existem vários métodos para refluir; por exemplo, convecção ou 
convecção / aquecimento infravermelho em um forno do tipo 
transportador. Os tempos de produção (pré-aquecimento, soldagem e 
resfriamento) variam entre 100 e 200 segundos, dependendo do 
método de aquecimento.

Durante a colocação e antes da soldagem, a embalagem deve 
ser fixada com uma gota de adesivo. O adesivo pode ser 
aplicado por serigrafia, transferência de alfinetes ou aplicação 
de seringa. A embalagem pode ser soldada após a cura do 
adesivo.

As temperaturas de pico de refluxo típicas variam de 215 a 250 °C. A 
temperatura da superfície superior das embalagens deve ser 
preferencialmente mantida abaixo de 220 °C para pacotes grossos / 
grandes e abaixo de 235 °C para embalagens pequenas / finas.

O tempo de permanência típico é de 4 segundos a 250 °C.

Um fluxo suavemente ativado eliminará a necessidade de remoção de 
resíduos corrosivos na maioria das aplicações.

Solda manual
Soldadura em onda Fixe o componente soldando primeiro dois terminais de extremidade 

diagonalmente opostos. Use um ferro de solda de baixa tensão (24 V ou 
menos) aplicado à parte plana do cabo. O tempo de contato deve ser 
limitado a 10 segundos em até 300°C.

A soldagem de onda única convencional não é recomendada para dispositivos 

de montagem em superfície (SMDs) ou placas de circuito impresso com alta 

densidade de componentes, pois a soldagem em ponte e não umedecimento 

pode apresentar grandes problemas.

Para superar esses problemas, o método de soldagem por onda 
dupla foi desenvolvido especificamente.

Ao usar uma ferramenta dedicada, todos os outros cabos podem 
ser soldados em uma operação dentro de 2 a 5 segundos entre 
270 e 320 °C.
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Adequação de pacotes IC de montagem em superfície para métodos de solda por onda e refluxo

MÉTODO DE SOLDA
PACOTE (1)

ACENO REFLOW(2)

BGA, LBGA, LFBGA, SQFP, TFBGA, VFBGA não apropriado

não apropriado(3)

adequado

adequadoHBCC, HBGA, HLQFP, HSQFP, HSOP, HTQFP, HTSSOP, HVQFN, 
HVSON, SMS
PLCC(4), SO, SOJ 
LQFP, QFP, TQFP
SSOP, TSSOP, VSO

adequado

não recomendado(4) (5)

não recomendado(6)

adequado

adequado

adequado

Notas

1. Para obter informações mais detalhadas sobre os pacotes BGA, consulte o “(LF) Nota de Aplicação BGA”(AN01026); peça uma cópia no 
escritório de vendas da Philips Semiconductors.

2. Todos os pacotes de montagem em superfície (SMD) são sensíveis à umidade. Dependendo do teor de umidade, da temperatura máxima 
(em relação ao tempo) e do tamanho do corpo da embalagem, existe o risco de que possam ocorrer rachaduras internas ou externas 
na embalagem devido à vaporização da umidade nelas (o chamado efeito pipoca). Para obter detalhes, consulte as informações do 
Drypack no“Manual de dados IC26; Pacotes de circuitos integrados; Seção: Métodos de embalagem ”.

3. Esses pacotes não são adequados para soldagem por onda. Nas versões com dissipador na parte inferior, a solda não consegue 
penetrar entre a placa de circuito impresso e o dissipador. Nas versões com dissipador na parte superior, a solda pode ficar 
depositada na superfície do dissipador.

4. Se a soldagem por onda for considerada, o pacote deve ser colocado em um 45° ângulo para a direção da onda de 
solda. A pegada do pacote deve incorporar ladrões de solda a jusante e nos cantos laterais.

5. A solda por onda é adequada para pacotes LQFP, TQFP e QFP com um passo (e) maior que 0,8 mm; definitivamente não é 
adequado para pacotes com um passo (e) igual ou menor que 0,65 mm.

6. A soldagem por onda é adequada para pacotes SSOP e TSSOP com um passo (e) igual ou maior que 0,65 mm; definitivamente 
não é adequado para embalagens com um passo (e) igual ou menor que 0,5 mm.

23 de agosto de 2002 20



Philips Semiconductors Especificação do produto

GreenChipTMII SMPS IC de controle TEA1533T; TEA1533AT

STATUS DA FOLHA DE DADOS

PRODUTOS
STATUS(2)

STATUS DA FOLHA DE DADOS (1) DEFINIÇÕES

Dados objetivos Desenvolvimento Esta folha de dados contém dados da especificação objetiva para o desenvolvimento 
do produto. A Philips Semiconductors reserva-se o direito de alterar as especificações 
de qualquer maneira sem aviso prévio.

Dados preliminares Qualificação Esta folha de dados contém dados a partir da especificação preliminar. Os 
dados suplementares serão publicados posteriormente. A Philips 
Semiconductors reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso 
prévio, a fim de melhorar o design e fornecer o melhor produto possível.

Informações do produto Produção Esta folha de dados contém dados da especificação do produto. A Philips 
Semiconductors reserva-se o direito de fazer alterações a qualquer momento para 
melhorar o design, a fabricação e o fornecimento. As alterações serão comunicadas 
de acordo com o procedimento de Notificação de Alteração de Produto / Processo do 
Cliente (CPCN) SNW-SQ-650A.

Notas

1. Consulte a folha de dados emitida mais recentemente antes de iniciar ou concluir um projeto.

2. O status do produto do (s) dispositivo (s) descrito (s) nesta folha de dados pode ter mudado desde a publicação desta folha de 
dados. As informações mais recentes estão disponíveis na Internet no URL http://www.semiconductors.philips.com.

DEFINIÇÕES ISENÇÕES DE RESPONSABILIDADE

Especificação abreviada
a especificação é extraída de uma folha de dados completa com o mesmo 

número de tipo e título. Para obter informações detalhadas, consulte a folha 

de dados relevante ou o manual de dados.

- Os dados resumidos Aplicativos de suporte de vida

projetado para uso em aparelhos, dispositivos ou sistemas de 
suporte à vida onde o mau funcionamento desses produtos pode 
resultar em ferimentos pessoais. Os clientes da Philips 
Semiconductors que usam ou vendem esses produtos para uso em 
tais aplicações o fazem por sua própria conta e risco e concordam 
em indenizar totalmente a Philips Semiconductors por quaisquer 
danos resultantes de tal aplicação.

- Esses produtos não são

Definição de valores limite - Os valores limite fornecidos estão em

de acordo com o Sistema de Classificação Máxima Absoluta (IEC 
60134). O estresse acima de um ou mais dos valores limite pode 
causar danos permanentes ao dispositivo. Essas são apenas 
classificações de tensão e a operação do dispositivo nessas ou em 
quaisquer outras condições acima das fornecidas nas seções 
Características da especificação não está implícita. A exposição a 
valores limites por longos períodos pode afetar a confiabilidade do 
dispositivo.

Direito de fazer alterações - A Philips Semiconductors reserva-
se o direito de fazer alterações, sem aviso prévio, nos produtos, 
incluindo circuitos, células padrão e / ou software, descritos ou 
contidos aqui, a fim de melhorar o design e / ou desempenho. 
Philips
A Semiconductors não assume nenhuma responsabilidade ou obrigação pelo 

uso de qualquer um desses produtos, não concede nenhuma licença ou título 

sob qualquer patente, direito autoral ou trabalho de máscara para esses 

produtos e não faz representações ou garantias de que esses produtos estão 

livres de patentes, direitos autorais, ou mascarar a violação do direito de 

trabalho, a menos que especificado de outra forma.

Informação do aplicativo
descritos neste documento para qualquer um desses produtos são 
apenas para fins ilustrativos. A Philips Semiconductors não oferece 
nenhuma representação ou garantia de que tais aplicativos serão 
adequados para o uso especificado sem outros testes ou modificações.

- Aplicativos que são
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