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  )S طرح. ولت 18، ولت 3.3و  5 هیتغذ ،بردبورد ،خطی همبدل کاهند(

Wall_E.Circuit@yahoo.com :ایمیل   

www.AbiBoard.ir وب سایت:    
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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  مقدمه .1

استفاده از منابع تغذیه در بسیاري از مدارات بردبورد کاربرد دارد بنحوي که با داشتن یک منبع تغذیه مناسب راه اندازي و آماده سازي 
، حال دارند رگوله شده کاهنده دي سی هیتغذ منبعیک  به ازینمدارات بر روي بردبورد امري آسان خواهد بود. اغلب مدارات بردبورد 

جهت تامین ولتاژ تغذیه بردبورد  مبدل کیABp47tNS این منبع تغذیه قابل نصب بر روي بردبورد باشد. مبدل منبع تغذیه  که چه بهتر
را مهیا می  مداراتو یا  بردبوردجهت تامین ولتاژ تغذیه رگوله شده بر روي یک روش ساده و آسان مبدل  و یا دیگر مدارات می باشد.

  سازد. این مبدل کاهنده می تواند با اعمال ولتاژ ورودي سه سطح از ولتاژ را در خروجی فراهم سازد.

هاي خروجی را  ولتاژبر روي برد وضعیت  LEDسه عدد  .می باشدمیلی متر براي هر یک از خروجی ها  2.54 پین هدر ايرادمبدل 
نمایش می دهد. همچنین سه عدد جامپر براي انتخاب هر یک از خروجی ها در نظر گرفته شده است. مبدل قابلیت استفاده بر روي هر 

 .دو بردبورد استاندارد و مینی بردبورد را دارد

  داراي محدوده ولتاژ ورودي وسیع و ولتاژ خروجی ثابت می باشد.  مبدل

  

  

  

  

  

  

  

  

   مبدلراه اندازي : 1شکل

  
  
  

  مبدلجزئیات  .2

 تصویر  توضیحات نام 

ABp47tNS  Linear/Power BreadBoard/DC to 
DC/+5V,+3.3V,Vin/S Model/Converter   
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  کاربردها  .3

  مبدل ولتاژ ثابت بردبوردیک 

  ولت 5و  ولت 3.3تغذیه  مبدلیک  
 رگوله شده  خطی کاهنده مبدل یک 

  مدارات و میکروکنترلرها تغذیه مبدلیک 

  
  
 ویژگی ها .4

 بردبورددي سی رگوله شده خطی یک مبدل منبع تغذیه کاهنده  مهیا سازي 

  ولت (و  5و  ولت 3.3یک مبدل منبع تغذیه ثابت با خروجی مهیا سازيVin( 

  ولت دي سی 18ولت تا  8داراي رنج وسیع ولتاژ ورودي 

 میلی متر 2.54 پین هدر ايراد Male  خروجی هاي ولتاژبراي 

 جهت انتخاب هر یک از خروجی ها  داراي سه عدد جامپر(SMD) 

 داراي قابلیت استفاده بر روي بردبورد، مدارات و بردهاي سوراخ دار 

  نویز گیر در طراحی داخلی و عدم نیاز به قطعه خارجیداراي قطعات 

 ردداراي دو فاصله پایه جهت تطبیق با بربورد استاندارد و مینی بردبو 

 خروجیهاي  ولتاژتغذیه جهت نمایش هر یک از  داراي سه عدد نمایشگر 

 ورودي هیتغذ سه نوع کانکتور مینی یو اس بی، جک و پین براي اعمال ولتاژ ايراد 

  ولت 3.3میلی آمپر در خروجی  350ولت و  5میلی آمپر در خروجی  600حداکثرجریان داراي 

  بصورت لحظه ايورودي ( ولتاژداراي مدار محافظ اتصال اشتباه و معکوس براي پین هدر و جک در( 

 ی داراي طراحی مهندسPCB  حذف نویز و استفاده از فیبر فایبر متالیزه، چاپ سلدر و چاپ راهنماجهت 

  18ابعاد دارايmm * 57mm  

  
 ABp47tNS  مبدلکانکتور و جزئیات مکانیکی  .5
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 ABp47tNS  مبدل وروديول توضیح اجد .6

ورودي به پین تغذیه ورودي را به سه روش اعمال نماید. اعمال  ولتاژبنحوي طراحی شده است تا کاربر بتواند  ABp47tNS مبدل
می باشد که  داراي ویژگییک ورودي به کانکتور مینی یو اس بی. هر تغذیه کانکتور جک و اعمال ورودي به تغذیه دي، اعمال وور

  .در زیر جداگانه توضیح داده شده است

  
  (اعمال ولتاژ ورودي)کانکتور جک  6.1

  

  
  هاي خروجی ولتاژ مربوطه وجود خواهد داشت.هدرپین  ، بر روي تمامجکورودي به این تغذیه با اعمال  
  خروجی  هدر ورودي بر روي پینتغذیه اینVin  ولت کمتر ظاهر خواهد شد. 0.5با اختالف ولتاژ تقریبا   
  

  (اعمال ولتاژ ورودي) پین ورودي 6.2

  توضیحات  نوع  نام

  DC ولت,  18ولت تا  8پین ولتاژ مثبت ورودي.   تغذیه ورودي +
  ولت 0ولتاژ زمین ورودي. پین   زمین  -

 
  هاي خروجی ولتاژ مربوطه وجود خواهد داشت.هدرپین  ، بر روي تمامورودي به این پین تغذیه با اعمال  
  خروجی  هدر ورودي بر روي پینتغذیه اینVin  ولت کمتر ظاهر خواهد شد. 0.5با اختالف ولتاژ تقریبا  
  

  ورودي)(اعمال ولتاژ کانکتور مینی یو اس بی  6.3

  توضیحات  نوع  شماره

  DC ولت,  5پین ولتاژ مثبت ورودي.   تغذیه ورودي 1

  ولت 0پین ولتاژ زمین ورودي.   زمین  5
  

  3خروجی هدر بر روي پین  ،کانکتورورودي به این تغذیه با اعمالv3  ولت وجود خواهد داشت. 3.3ولتاژ رگوله شده  
  5خروجی هدر بر روي پین بصورت مستقیم ولت  5ورودي تغذیه اینV  ظاهر خواهد شد.نیز 

  خروجی هدر در این حالت پینVin   بهتر است جامپر این خروجی اتصال باز شود. خواهد بود. کاربردبدون  
 خروجی مورد استفاده قرار گیرد.ولتاژ ورودي و یا تغذیه براي  می تواند بصورت مشترك و غیر همزمان این کانکتور  
  
  تنها باید به یکی از ورودي ها اعمال گردد.تغذیه ورودي ولتاژ در یک زمان دقت شود؛  -

  توضیحات  نوع  نام

  DC ولت,  18ولت تا  8پین ولتاژ مثبت ورودي.   تغذیه ورودي  + )1(
  ولت 0پین ولتاژ زمین ورودي.   زمین  - )2(
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 ABp47tNS  مبدلی جروخول توضیح اجد .7

 خروجیولتاژ  دریافتنماید.  دریافتروش  دورا به  خروجیولتاژ بنحوي طراحی شده است تا کاربر بتواند  ABp47tNS مبدل
مینی یو اس بی. هر یک داراي ویژگی می باشد که در زیر جداگانه  توسطخروجی ولتاژ دریافت ، هاي خروجیهدرتوسط پین 

  .توضیح داده شده است
  

  )خروجیولتاژ  دریافت(خروجی  هدرپین  7.1

  توضیحات  نوع  نام

Vin ولت کمتر از ولتاژ ورودي   0.5معادل . خروجیپین ولتاژ مثبت   ولتاژ خروجی  
5V  ولت,  5 .پین ولتاژ مثبت خروجی  ولتاژ خروجیDCثابت, صاف ,  
3v3 ولت,  3.3 .پین ولتاژ مثبت خروجی  ولتاژ خروجیDCثابت, صاف ,  
GND ولت 0. خروجیپین ولتاژ زمین   زمین  

  
 هدر نیپبر روي  ولتاژ Vin گردد اعمال يورودپین  به ای و جککانکتور  به يورود تغذیه که وجود خواهد داشت در صورتی. 

  
  )دریافت ولتاژ خروجی(کانکتور مینی یو اس بی  7.2

  توضیحات  نوع  شماره

  , ثابت, صافDCولت,  5 .پین ولتاژ مثبت خروجی  ولتاژ خروجی 1
  ولت 0. خروجیپین ولتاژ زمین   زمین  5

  
  دي اعمال گرددوپین وربه ورودي باید به کانکتور جک و یا تغذیه براي این حالت. 

  خروجی مورد استفاده قرار گیرد.ولتاژ ورودي و یا تغذیه این کانکتور بصورت مشترك و غیر همزمان می تواند براي  
  
  

 ABp47tNS  مبدلجامپر جدول توضیح  .8

 
 
 
 
 
 
 
 ستبسته شده اهر سه جامپر  در حالت پیش فرض. 

 

  توضیحات  نوع

  داراي ولتاژ خروجی مربوطه می شود Vinپین هدر بسته شدن این جامپر، با   Vinجامپر 

  داراي ولتاژ خروجی مربوطه می شود 5Vپین هدر بسته شدن این جامپر، با   5Vجامپر 

  داراي ولتاژ خروجی مربوطه می شود 3v3پین هدر بسته شدن این جامپر، با   3v3جامپر 
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 ABp47tNS  مبدل توانجدول توضیح  .9

  
  
  
 

  نشان می دهدورودي به کانکتور جک  تغذیهبا اعمال را ولت  5ولت و  3.3خروجی دو دهی حداکثر جریان مقادیر باال جدول. 

  حداکثر  ولت 5ولت و  3.3خروجی براي استفاده همزمان از ، می باشددهی خروجی ها بصورت جداگانه حداکثر جریان مقادیر
 150ولت مجاز به استفاده  3.3میلی آمپر در  100با استفاده  ؛(براي مثال مان تناسب کاهش می یابد.ه آنها به مجاز جریان

 ولت می باشید.) 5میلی آمپر در 

 
 ABp47tNS  مبدلولتاژ  نمونهجدول  .10

  )250mA( بار خروجی با  بار بدونخروجی   ورودي  نوع  بازه

 حداقل
   ولت 12  ولت 5خروجی 

 کانکتور جک  

  ولت 4.91  ولت 4.96
  ولت 5  ولت 5.07 حداکثر
 حداقل

   ولت 12  ولت 3.3خروجی 
 کانکتور جک 

  ولت 3.25  ولت 3.36
  ولت 3.17  ولت 3.28 حداکثر

  
 توجـــه

 گردد. اعمال روش سه بهورودي می تواند  ولتاژ 

 باشد ینم زولهیا یخروج ولتاژ به نسبت يورود ولتاژ.  

 ولت باشد. 5ورودي بر روي کانکتور مینی یو اس بی باید  ولتاژ 

 ولت باشد. 18ولت تا  8 از می تواندبر روي کانکتور جک و پین ورودي ورودي  ولتاژ 

  را دارد.استاندارد و مینی بردبورد مبدل قابلیت استفاده بر روي دو نوع بردبورد 

  میلی متر براي  48.26میلی متر براي بردبورد مینی و دسته پین خروجی با فاصله پین  43.18دسته پین خروجی با فاصله
 . بردبورد استاندارد در نظر گرفته شده است

  متر براي بردبورد استاندارد مونتاژ شده است.میلی  48.26پین هدر با فاصله پین 

  دریافت گردد. روش دو بهمی تواند خروجی ولتاژ 

  5حداکثر جریان خروجی درv  میلی آمپر می باشد. 600برابر 

  3حداکثر جریان خروجی درv3  میلی آمپر می باشد. 350برابر 

  میزان جریان خروجی درVin .ارتباط مستقیم با منبع تغذیه اعمالی دارد 

  دریافت ولتاژ خروجی مشترك استورودي و تغذیه کانکتور مینی یو اس بی براي اعمال ولتاژ . 

  بعنوان ورودي و یا خروجی مورد استفاده قرار گیرد. می توانددر یک زمان تنها کانکتور مینی یو اس بی 

  ولت 18 وروديتغذیه   ولت 12 وروديتغذیه   ولت 8 وروديتغذیه   خروجی
  میلی آمپر 100  میلی آمپر 250  میلی آمپر 350 ولت3.3 خروجی

  میلی آمپر 100  میلی آمپر 250  میلی آمپر 600 ولت5 خروجی
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  3اس بی بعنوان ورودي، تنها پین هدر از کانکتور مینی یو در صورت استفادهv3  5وV د.نداراي ولتاژ مربوطه می باش 

  ولت حداکثر جریان مجاز آنها به همان تناسب کاهش می یابد. 5ولت و  3.3در صورت استفاده همزمان از خروجی 

  مبدل داراي سه عدد جامپرSMD . براي اتصال و یا عدم اتصال ولتاژهاي خروجی می باشد 

  می باشد.گرفته شده میزان جریان کشی در ورودي مبدل وابسته به جریان خروجی 

 .در صورت قرار گیري مبدل در جعبه و ایجاد گرماي زیاد, نیاز به خنک کننده می باشد 

  آمده در باال, براي چند نمونه مبدل و با بار اهمی خالص بدست آمده است. "نمونه ولتاژ"نتایج جدول 

  دگردمبدل می  سوختنباعث  ,ولتاژ اشتباه و معکوساتصال است. ( شدهن محافظت معکوس ولتاژ به نسبتکانکتور مینی یو اس بی( 

  شود. ودداريمبدل خاز دست زدن به  ,وروديولتاژ  برقراريدر هنگام 

  

 ABp47tNS مبدل راه اندازي  .11

  نماید. ویا مونتاژ نصب مدارات , بردسوراخ دار و بردبورد را بر رويآن کاربر بتواند  تابنحوي طراحی شده است  ABp47tNS مبدل
  

  مراحل راه اندازي در زیر آمده است:
 دقت شود) ها (به نام پایه ها و نوع سیگنال .مورد نظر نصب گردد بوردمبدل بر روي برد 

  آمپر 1ولت با جریان دهی  12براي مثال ولتاژ ( گردداعمال به کانکتور جک و یا پین ورودي ولتاژ ورودي( 

  می شود. مربوطهداراي ولتاژ ها روشن شده و خروجی هر سه تغذیه با اتصال ورودي, نمایشگر 

  
  
 
  
 
  
 
 
 
 

   ABp47tNS  مبدل اتصالراه اندازي و : 1شکل
 :قبلی برد توسعه نسخه .12

  ارائه شده است.  BPS-335و یاBreadboard Power  با نام و بدون تغییرقبل  هاي در نسخه ABp47tNS مبدل
  
  

  می باشد. ABp47tNS مبدلعدد  یکشامل نهایی محصول  -
  می باشد.اصلی غیر رگوالتور با جنس داراي  ABp47tNS-Cبا نام این محصول متوسط  کیفیتنوع  -


