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 بارم سئوال ردیف

7 
مزایا و معایب منااع  غذییاخ ی اا شا  اهی  و اا و عاا منااع  غذییاخ  اقا س ن  م ای اخ           

 4 نمای ا.

4 
 اهی  پا  شا عاا واق م ای اخ  اه ز و مزایاا و معایاب  ن اا شا         -پقش و غماا  -وای پقشمبال
 4 . و ا

0 

مااش م اع  چخ مباالا  الف( 
عملکه   ن شا غحل    ا ت؟

یک از عناصه  ه ز و ن ش وه
 شا غقض ح  و ا.

 یااا عاااون عاااش عااق ن  ب( 
یهوجا مشکلا  ش عملکه  

  نا؟ چها؟مااش ایجا  ما
ج(  ک  مقج ولتاژ و جهیان 

عخ ولتاژ شا ن بت dkV شین و 
گ اات غهانزی ااتقشس غه اا ق 

   ن ا

2 

2 

 عا مشخصات زیهس مقش  ن از ا ت: Flyback SMPSیک منب  غذییخ 

0 

 Vin: 180-240Vac 50/60 Hz, Vin(nom): 220Vac ورودی:

 ,5V/1A(min; 0.75A),  +24V/1.5A(min; 0.25A)+ ها:خروجی

+12V/1A(min; 0.1A),    -12V/1A(min; 0.1A), 
متدر  سداتتی 8/8سطح مقطع مفیدد   ،گوس8100( منتخب، دارای چگالی شار مغناطیسی)حداکثر( E-Eهسته)
 است. 0mH/1000T2= 1LAمربع و 

ق اه   واا و پا   غعااا   وش  ا ق   اام    ضمن غه  ق ماااشس مشخصاات چاقی ایزولاخ    
واااس شا محا اابخ  ن اااس عناصااه الکتهون ااک قاشترغهانزی ااتقشوا و  یق وااا( شا   اا ق

هددا، سدداسر )بددرای ساسداو بددودو  اسد   انتخااب  ااه ز و مشخصااات  ن ااا شا محا اابخ نمای اا  
 (.ر بگیرسددر تظجدول  شت صفحه مفروضات مورد تیاز را مطابق 

5 

مااقش  ن اااز ا ااتس  عااا مشخصااات زیااهس   Full-Bridge SMPSیااک منباا  غذییااخ  
 :پاشامتهوای یقا تخ  از  ش صفحخ ععا شا محا بخ  ن ا

 Vin: 160-250Vac 50Hz, Vin(nom): 200Vac   وشو ی: 0

 5V/5A+ و 12V/10A(min; 0.5A)+   :وایهوجا
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I. ومهاز یک ق ازس محافظ جهیان یقش ا و صافا یازنا؛س عخغه  ق  ام  مااش 

II. ولتااژ    شصاا 3 اخ دااا  ه شی ا  وشو یس    طاقشی محا بخ عانک یازنا وشو یس عخ
 ناما وشو ی عا ا؛

III.  مجاز ظهف ت یازن  وایمحاو زمحا بخCs هی . 

IV. وا و فه انس واس ق ه   قپ  محا بخ غهان فقشماغقشس  ام  غعاا   وش وهیک از   ق
 نا ب  اشی م

 (.در تظر بگیرسدجدول زسر ها، ساسر مفروضات مورد تیاز را مطابق )برای ساساو بودو  اس 
 
 

 های مفیدمفروضات و فرمول

 ؛فرض کنید T 0.3، چگالی شار اشباع را در ولتاژ حداقل ورودی صورت گیرد priLمحاسبه 

 فرض شود؛ 50KHzفرکانس کاری منابع تغذیه، 

 در نظر بگیرید؛ 50µHخروجی را، های افیدرصورت نیاز، سلف ص

22A/mmهای مسی الکی: چگالی جریان سیم
 

Vfwd=0.5 V for Schottky Diodes 

Vfwd=1.0 V for Fast & Ultra fast Diodes 

 

 

 

 

 

 موفق باشید


