
Řada LNBP – regulátory napájecího
a ovládacího napětí pro anténní
jednotky satelitních přijimačů

Vlastnosti
✦ Kompletní obvody dálkového napájení a ovládání pro dvě
anténní jednotky LNB.
✦ Funkce volby jednotky LNB a její uvedení do klidového
stavu.
✦ Vestavěný oscilátor, nastavený již ve výrobním závodě
na 22 kHz.
✦ Rychlý start oscilátoru, umožňující používat kódování Di-
SEqC.
✦ Dva napájecí vstupy poskytují nejmenší možné ztráty.
✦ Funkce přemostění umožňuje provoz v podřízeném reži-
mu (slave).
✦ Ochrana LNB před zkratem a diagnostika LNB.
✦ Přídavný vstup vnější modulace rozšiřuje
použitelnost obvodu.
✦ Kompenzace délky napájecího kabelu.
✦ Vnitřní ochrana před přehřátím.
✦ Ochrana před vlivem zpětného proudu.

Satelitní přijímač se dvěma
parabolami

Protože většina satelitních přijimačů má
dva anténní vstupy, je možno výstupní na-
pětí regulátoru směrovat na jeden ze dvou
logicky volitelných výstupních vývodů (LNBA, LNBB). Má-li
tento obvod připojeno napájení a je-li převeden do klidové-
ho režimu (“Stand-by“ prostřednictvím uzemnění vývodu
“EN“), jsou oba výstupy regulátoru odpojeny, což umožňu-
je, aby konvertory antény byly napájeny a ovládány dalšími
satelitními přijimači, jež sdílejí tentýž koaxiální kabel
k anténní jednotce. Výstupy regulátoru lze logikou přepínat

LNBP, monolitický lineární regulátor napětí, je určen pro použití v analogových i digitálních satelitních přijima-
čích. Je dodáván ve třech různých pouzdrech: MULTIWATT15, PowerSO-20 a PowerSO-10. Tento obvod je určen pro
vytváření napájecích napětí a komunikačních signálů pro konvertory satelitních přijímačů, umístěné přímo u antény
a spojené s přijí- mačem koaxiálním kabelem.

mezi 13 a 18 V (typicky). Navíc je možno zvětšit zvolenou
hodnotu napětí o 1 V (typicky), pro kompenzaci ztráty na-
pětí na delším napájecím kabelu.

Velmi malá výkonová ztráta
Za účelem zmenšení výkonové ztráty v obvodu, je-li zvo-

leno nejnižší výstupní napětí, je regulátor opatřen dvěma
vstupy napájení: Vcc1 a Vcc2. První z nich musí být připojen
k napětí 16 V (min.), druhý ke 23 V (min.) a vnitřní přepínač
pak automaticky volí správný přívod napájení podle zvole-
ného výstupního napětí. Je-li obvod opatřen přiměřeným
chladičem a jsou-li přijatelné vyšší výkonové ztráty, je mož-
no oba tyto vstupy napájet tímtéž napětím 23 V, aniž by
došlo k ovlivnění kritických vlastností obvodu.

Lze využít tón 22 kHz
Vývod obvodu “ENT“ (Zapnutí tónu – Tone enable) akti-

vuje vnitřní oscilátor tak, že je jeho výstup modulován pra-
voúhlým průběhem s rozkmitem ±0,3 V a s typickým kmito-
čtem 22 kHz. Tento vnitřní oscilátor je nastaven již ve
výrobním závodě s tolerancí ±2 kHz, takže nevyžaduje žád-
né další seřízení, ani použití vnějších součástek. Impulzní

Zapojení vývodů všech tří verzí obvodu (je součástí překladu)
MULTIWATT 15 PowerSO-20 PowerSO-10



kódování v rytmu 22 kHz je možné díky rychlé odezvě vstu-
pu “ENT“ a požadavku na start oscilátoru. Usnadňuje to práci
vývojářům, kteří hodlají využít protokol “DiSEqC“.

Ochrana proti zraku
Dva vývody jsou určeny pro ochranu a sledování proudo-

vého přetížení. Obvod ochrany před proudovým přetížením
pracuje dynamicky: jakmile zjistí přetížení některého z vý-
stupů LNB, je tento výstup krátkodobě odpojen po dobu Toff,
určenou hodnotou kondenzátoru, připojeného k vývodu
“CEXT“. Současně přejde výstupní diagnostické návěští ze
stavu vysoké impedance do stavu “L“. Uplyne-li určená doba
a přetížení stále trvá, začne ochranný obvod cyklicky přepí-
nat oba stavy Toff a Ton, dokud nedojde k odstranění přetíže-
ní. Tato dynamická funkce dokáže značně zmenšit výkono-
vou ztrátu při zkratu, přičemž zaručuje bezvadný start při
zapnutí napájení, i když jsou k výstupům LNB připojeny kon-
denzátory značně velkých hodnot.

Dodávaná pouzdra
Tento obvod je dodáván v pouzdru MULTIWATT15 pro

letování do vrtaných otvorů a v pouzdru PowerSO-20 pro

Schéma přijímače se dvěma anténními přípojkami

povrchovou montáž. Je-li přijatelný pro dané využití menší
počet funkcí obvodu, je možno použít cenově výhodný typ
PowerSO-10. Všechny verze obvodu mají vestavěnou tepel-
nou ochranu proti poškození přehřátím.

Vývojové desky

Účelem předvedení těchto dvou desek je ukázat způ-
sob použití LNBP ve dvou základních aplikacích. První des-
ka je osazena obvodem v pouzdru PowerSO-20, kdežto
druhá obvodem v pouzdru MULTIWATT15. Z hlediska vývo-
jáře je možno minimálních požadavků pro tuto aplikaci do-
sáhnout použitím stabilizovaného napáječe 13/18 V, jenž
umožňuje zapnout, či vypnout superpozici výstupního na-
pětí kmitočtem 22 kHz s pravoúhlým průběhem.

Přestože se celková funkce obvodu jeví jako velice jed-
noduchá, je praktická realizace této funkce z diskrétních
součástek vždy velmi složitá. LNBP kromě obvodového zjed-
nodušení navíc nabízí i lepší parametry.

Demonstrační desky pro LNBP20PD a LNB20CR může-
te obdržet na požádání. Více informací získáte na adrese
www.ctn.st.com.


