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              .                                                 همقدم                                                     

؟سوئيچينگ چيست  

 

كه بايد اين دستگاه از برق شهر تغذيه  5*5دستگاهي طراحي كنيد با ابعاد مثال  تصور كنيد شما  ميخواهيد يك

اگر جريان حاال گرفته ميشود  5*5خوب اگر بخواهيد ترانس براي تغذيه مدار قرار دهيد حجم كند 

آمپر باشد در اين صورت اصال در داخل ابعاد مورد نظر شما جا نخواهد شد  15مورد نياز شما مثال   

سوئيچينگ استفاده كنيد طراحي مدارات سوئيچينگ را  تغذيه از شدهمين خاطر مجبور خواهيد به 

انجام دهيد كه اين نرم افزار بسيار ساده است و به راحتي  PI Expert 9ميتوانيد با نرم افزار 

  در ادامه آموزش طراحي با اين نرن افزار را براي شما خواهم گفت .ميتوانيد با آن كار كنيد 

  

  



  .                                           PI Expert 9 آموزش كار با نرم افزار                                           

  ابتدا  نرم  افزار را دانلود كنيد و آن را نصب كنيد بعد از نصب كردن نرم افزار را باز كنيد 

  

  را بزنيد  Newگزينه 

  

  زير باز ميشود  پنجرهسپس 

  



  :توضيحات اين پنجره

Topology : سوئيچينگ است كه اين نرم افزار فقط مدل اين  گزينه براي انتخاب نوعFlyback 

  را دارد 

Product line : مدل .ميكنيددر اين گزينه نوع آي سي سوئيچينگ رو انتخابtny  به راحتي در بازار يافت ميشود  

Family : در هر خانواده از آي سي هاي سوئيچينگ چند مدل وجود دارد كه باز هم سريswitch.III  را براي

  طراحي پيشنهاد ميكنم 

Package : نوع آي سي از لحاظsmd  ياdip  را مشخص ميكند  

enclosure :محفظه بود از گزينه  گر مدار در داخل يكاadabter يد در غير اين صورتاستفاده كن  

  استفاده كنيد  open farmeاز گزينه

Type:  اين گزينه براي تعيين نوع مدار برگشتي از خروجي است كه به دو صورت است  

1-secondary zener  

  

2- secondary TL431 

 



  دقت بيشتري دارد   Tl431ر دقتشان است كه سري دفيدبك  فرق بين اين دو

Use bias  :اين گزينه براي كاهش مصرف در حالت بي باري است  

رو  single-230پنجره زير نمايش داده ميشود كه مربوط به انتخاب شبكه برق است كه ما   Nextبعد ار زدن 

  انتخاب ميكنيم

  

  خروجي است  ن هاي يين كردن ولتاژ و جرياط به تعيش داده ميشود كه مربوپنجره زير نما  Nextبعد ار زدن 

  

  

  

  



  پنجرهزير باز ميشود  Addبا زدن گزينه 

  

سيستم خودش توان را محاسبه ميكند در ضمن اولين ولتاژي كه براي  با وارد كردن جريان و ولتاژ و جريان

 Addاگر خواستيد ولتاژ ديگري اضافه كنيد گزينه مثبت باشد بعد از  تعيين اولين ولتاژ خروجي تعيين ميكنيد بايد 

  ميكند را كه بزنيد پنجره باال به شكل زير تغيير 

  

  دقت كنيد يك گزينه براي انتخاب نوع ولتاژ اضافه شده اگر خواستيد ولتاژ منفي داشته باشد آن را انتخاب كنيد

  

  

  



  پنجره زير باز ميشود Nextبعد اتمام انتخاب نوع ولتاژ با زدن گزينه 

  

New Design File Name  : پوشه است اين گزينه براي تعيين اسم  

Default component set : اين گزينه برايانتخاب كتابخانه قطعات است  

Start with   :اين گزينه براي انتخاب اولين فايل اجرايي است  

SI Unit :ميلي متر بدهدد تا اندازه ها براي شما بر حسب اين گزينه را حتما فعال كني  

  پنجره زير باز ميشود  finishن بعد از زد

  



Top solutions …. :تعداد راه حل هاي پيشنهادي سيستم كه ميخواهيد نرم افزار برايتان نشان بدهد  

Ns Main min : تعداد حداقل سيم پيچ خروجي  

Ns Main Max : سيم پيچ خروجي  حداكثرتعداد  

Core start-Core End :ر دهيد اين گزينه اين دو گزينه براي انتخاب نوع هسته است كه هر دو را برابر هم قرا

وانيد هسته را دقيقا از روي البته ميت است بر حسب ميلي متر  ارتفاع سيم پيچ طول  همان) به نظر من (تقريبا 

  شيت هاي هسته هاي موجود در اينترنت انتخاب كنيدديتا

  طراحي ميكند  مدار 6 نرم افزار  براي شما ok با زدن گزينه

  

  زير باز ميشود پنجره ز بسته شدن اين پنجره،كه بعد ا

  

  يكي از گزينه ها را انتخاب كنيد بعدا خودمان تغييرات را ايجاد ميكنيم

  



  پنجره زير نمايش داده ميشود  openبا زدن 

  

  با كليك بر روي هر كدام از قطعات مدار ميتوانيد يكي از مقادير پيشنهادي سيستم را انتخاب كنيد

روري بود ميتوانيد با كليك بروي آن ارور اگر ا Design pass د از در  قسمت زير پنجره كه نوشت استدقت كني

  ببينيد مشكل از كجاست و آن را برطرف كنيد 

  مثال براي عوض كردن ديود هاي خروجي با كليك روي ديود صفحه زير باز ميشود 

  

  ست را انتخاب كنيد احاال ديودي كه در دست رس شما 



  

  .                                                 تحليل مدار سوئيچينگ                                                               

   پردازيم خوب حاال به توضيح بخش هاي مدار مي

  

1 - Clamper  وظيفه محافظت از سيم پيچ اوليه رو دارد در صورتي كه ولتاژ ار حد طبيعي  :يا برش دهنده

  .باال تر برود اين مدار مقاومتش تغيير ميكند و سطح ولتاژ را پايين مي آورد) ولت 1800حدود (

يكسو سازي ولتاژ خروجي استفاده ميشود اين مدار براي :  snubberصافي با ديود و مدار مقاومت خازن  - 2

خازن باالي ديود براي افزايش حالت خازني ديود است و باعت افزايش جريان دهي مدار و خازن داخلي ديود و 

  كاهش نوسانات در خروجي ميشود 

3 - post filter :اين مدار هم از يك نوع فيلتر است كه از نوسانات جلو گيري ميكند   

4 - EMI  : و  و مغناطيسي در  مدار استفاده ميشودكنراين بخش براي جلوگيري از ورود و خروج سيگنال هاي ال

  دارد اگه نتوانستيد پيدا كنيد داخل المپ هاي كم مصرف فراوان وجود 

5 - brige diodeو اين خازنرا ولت دارد 320و حدودا  اين قسمت عمل صافي را انجام مي دهد :و خازن صافي 

  ولت بگزاريد 400بايد 



6-tyn-switch  : اين آي سي وظيفه اندازه گيري ولتاژ فيدبك و تغيير مقاومت ماسفتي كه در حالت  تريودي

  دن ميكنود را از طريق درين تاميخدر داخل آي سي يك رگوالتور وجود دارد كه ولتاژ مورد نياز  .است را دارد

  اي سي است تامين ميكند BP/Mكه در پايه   10ufو مقداري از تغذيه را از خازن 

7-feed back  :بايل واين بخش هم براي فيدبك مدار است كه شما ميتوانيد اپتوكوپلر آن را از داخل يك شارژ م

  .در آوريد

8 - Y cap  :خازني است بين خروجي و ورود اين خازن براي ايجاد يك زمين مشترك Y يبرا بازگشت ريمس كي 

  است شده القاء هيثانو در كه است مشترك حالت انيجر

9 - transformer :استفاده ميشود و ما اين ميدان را با يك  اوليه با دور كمتر براي توليد ميدان در داخل سيم پيچ

  ولتاژ كمتر ميكنيمسيم پيچ ثانويه با دور كمتر تبديل به 

  مت را به جاي فيوز ميگزاريم كه در صورت افزايش بيش از حد مجاز بسوزداين مقاو: جريان فيوز  - 10

مقاومت آن كاهش مي يابد و از سوختن مدار  اين  مقاومت با افزايش ولتاژ مقدار: x cap ولتاژ وز في - 11

  مي كندجلوگيري 

به   clamerچپ صفحه تغييرا ايجاد كنيد مثال تغيير مدار يد در گزينه هاي سمت ي در يك بخش باغير كلبراي ت

  شكل زير عمل ميكنيم

  را اتخاب ميكنيم clampابتدا گزينه 

  

 

 

 



  بعد پنجره زير باز ميشود

  

ادر آن وجود دارد مثل خازني و را بزنيد چند گزينه وجود دارد كه انواع برش دهنده ه clamp typeاگر گزينه 

  ديودي

  !!!!!!!!!!!!!!!توجه

ممكن است در هنگام عوض كردن نوع هر قطعه متناسببا آن مثال ترانسفورمر يا 

ن باشد كه اين تغييرات اشكال در طراحي مثال مقادير ديگر عوض شود حواستا

  شما به وجود نياورد 



        .                                             چاپيحي مدارطرا                                                                                   

  

  

عريض طراحي كنيد و اگر خواستيد مثل  را هاپس حتما  مسيرار مهم است يمقدار مقاومت بسچون در اين مدار 

  .مدار بنده قلع اندود كنيد 

  . طراحي كنيدميتوانيد  زياد مهم نيست كه مسير ها از هم دور باشند يا نزديك به راحتي طراحي

  



  .                                                         فورمرپيچيدن ترانس                                                            

  ميرويم   Transformerابتدا به گزينه 

  

  همه چيز مشخص است شكلي كه در اول است جهت پيچيدن هسته را نشان ميدهد  

 بايد پيچيده شود  0.35mmدور سيم با قطر  12در ثانويه يعني  0.35mm×1 و 12T ته شده است كه مثال  نوش

دور در ثانويه بپيچانيد شما  12 را به هم بتابانيد و 0.35ه سيم يعني دو   رشت 35mm×2و  12Tنوشته بود اگر  

  .و منظم بپيچيد باشدي كه طول آنها با هم دقيقا برابر ته را مجزا از هم بپيچانيد به شرطميتوانيد دو رش

  

  

  

  

  



  اوليه را ميپيچيم به صورت منظم و به شكل زير سيم پيچ ابتدا - 1

  

  

  سپس با توجه به تصوير ارائه شده توسط نرم افزار سه اليه چسب كاغذي باريك ميزنيم- 2

  



  قرار گيرد دور در ميان 12م كه را طوري ميپيچيدور است  12سيم پيچ ثانويه كه  سپس - 3

  

  اليه چسب كاغذي باريك ميزنيم يك سپس با توجه به تصوير ارائه شده توسط نرم افزار - 4

  

  سپس فريت را به صورت زير قرار ميدهيم و چسب ميزنيم- 5

  



 .براي جلوگيري ازسر صداي هسته سپس در دو قسمتي كه در عكس ميبينيد دو قطره چسب قطره اي بريزيد- 6

  )البته بعد از پايان كار مدار(

  

  

   !!!!!!!!!!!!!!توجه

چون ولتاژ در اين مدار بسيار باال است مواظب برخورد 

  دست خود با پشت برد باشيد


