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نتایج مقدمه

جزو جدا نشدنی سیستم هاي الکترونیکی هستند و امروزه  DC/DCمبدل هاي 
.کاربردهاي فراوانی به عنوان منابع تغذیه دارند

که اهداف زیر را  DC/DCاین پروژه عبارت است از شبیه سازي و ساخت مبدل 
:دنبال می کند

 ولت خروجی ±15ولت ورودي به  110تبدیل ولتاژ
 آمپر از هر پایانه خروجی1.5امکان ارائه
ایزوله بودن ورودي و خروجی
جه به مقاوم بودن در برابر نویز به دلیل استفاده به عنوان منبع تغذیه با تو

حساسیت محیط کاري

، به دلیل انطباق با خواسته هاي DC/DCبا بررسی توپولوژي هاي مختلف مبدل هاي 
بودن خروجی، توپولوژي مبدل فالي بک براي این  Bipolarمورد نظر و همینطور 

.پروژه انتخاب شد

را با  DCل طراحی مدار مورد نظر به شکلی انجام گرفته است که تغییر نسبت تبدی
اي براي جلوگیري از هزینه ه. تغییر نسبت دور هاي ترانس فالي بک ممکن سازد

اضافی در مرحله ي ساخت، تمامی آنالیزهاي مورد نیاز براي اطمینان از صحت 
م شده عملکرد مدار در مرحله ي شبیه سازي توسط چندین نرم افزار شبیه سازي انجا

ر همچنین در مرحله ساخت تغییراتی در جهت بهبود وضعیت خروجی از نظ. است
.  مقاوم بودن در برابر نویز انجام شد

:نتایج حاصل از شبیه سازي

جمع بندي

یم با استفاده از مقاومت متغیر پیش بینی شده براي تنظ DC/DCخروجی این مبدل 
duty cycle از . قابل تغییر استPWM  درصد در طراحی استفاده شده است 50محدود به

اشباع  بنابراین مدار طراحی شده براي قسمت فرمان کلیدزنی آسیب نمی بیند و ترانس هم
  duty cycleبه صورت کلی براي تغییر نسبت ورودي به خروجی تنها الزم است . نمی شود

سه با همچنین هزینه ساخت این مبدل، در مقای. تغییر کند و نیازي به طراحی مجدد نیست
در عین حال خروجی این مدار کیفیت . موارد مشابه خارجی موجود در بازار کمتر است

.وات را فراهم می کند 100مناسبی دارد و امکان انتقال توان بیشتر از 

:کاربرد هاي صنعتی

ه منبع تغذیه با توجه به تغییر پذیر بودن خروجی و نیاز تمامی سیستم هاي الکترونیکی ب

ی این همانند پست برق، مقصد اصل(امکان استفاده از این مبدل در اکثر سیستم هاي قدرت 
.  وجود دارد) پروژه
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xx: شماره پوستر

:به شکل مقابل است Flybackشکل کلی مدار مبدل 
اصلی ترین دغدغه طراحی این مدار، طراحی ترانس  

فالي بک است که اصول طراحی آن متفاوت با اصول 
در طراحی ترانس. طراحی ترانسفورماتور عادي است

اصلی ترین نقش را به عنوان عنصر ذخیره ساز mL فالي بک،
.ي داردژانر
ند مقدار در اولین گام با توجه به فرکانس کلیدزنی و بیشینه جریانی که از آن عبور می ک 

mL ل مدار سپس با توجه به نسبت تبدی. و تعداد دورهاي سیم پیچ اولیه به دست می آید
)دور با تقریب 3و  16به ترتیب . (مبدل، تعداد دورهاي سیم پیچ ثانویه محاسبه شد

ا سر وسط است، از ترانسفورماتور بحال با توجه به اینکه در خروجی ولتاژ مثبت و منفی الزم 
در مدار  DC تولید ولتاژهمراه رگوالتور نیز براي به پل دیودي . شده استاستفاده در ثانویه 

.گنجانده شده است
:توپولوژي ساده  شده ي نهایی مدار مبدل فالي بک طراحی شده، به شکل زیر است

دوره کلیدزنی به حالت پایدار  3در نمودارهاي باال نشان داده شده است که مدار پس از 

.ولت می رسند ±15به و ولتاژهاي خروجی 
آمپر 1.7همینطور در نمودار مربوط به جریان مشاهده شد که جریان خروجی نزدیک به 

.که نیازمندي هاي طراحی را برآورده می سازد است

:نمودار حاصل ازتست مدار ساخته شده
ولت کاهش داده  10ولت را به  110، ولتاژ ورودي 11به 1با استفاده از یک تقسیم مقاومتی (

)شد تا آسیبی به اسیلوسکوپ وارد نشود

می شود که ولتاژ خروجیمشاهده 
.ولت است 15حدودا برابر با 


