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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  مقدمه .1

 يانداز راه و يساز آماده مناسب هیتغذ منبع کی بدون یحت که يبنحو دارد کاربرد مدارات از ياریبس در هیتغذ منابع از استفاده
 بهتر ،دارند رگوله شده دي سی منفی هیتغذ منبع یک به ازین طرح ها و مداراتاز  برخیبا توجه به اینکه . باشد یم ممکن ریغ مدارات

منفی  هیتغذ ولتاژ نیتام جهت مبدل کی ABp724HU هیتغذ منبع مبدل. باشد وارونگر نوع از کمتر تلفات جهت هیتغذ منابع نیا است
 ایمه را بردبورد يرو بر ای و مدارات يرو برمنفی  هیتغذ ولتاژ نیتام جهت آسان و ساده روش کی مبدل. باشد یم تجهیزات و مدارات

  .سازد یم

را وضعیت تغدیه  نیز بر روي برد LED عدد یک. می باشد ورودي و خروجیولتاژ براي با زاویه قائم  میلی متر 2.54 پین هدر ايراد مبدل
  باشد. LM7912مبدل می تواند جاگزینی مناسب براي آي سی رگوالتور  .می دهد مایشن

مبدل تنها به سه عدد خازن خارجی جهت تثبیت ولتاژ نیاز داراي محدوده ولتاژ ورودي وسیع و ولتاژ خروجی ثابت می باشد.  مبدل
  دارد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   مبدلراه اندازي : 1شکل

  
  

  مبدلجزئیات  .2

 تصویر  توضیحات نام 

ABp724HU  Negative/DC to DC/-12V/U Model/Converter   
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  کاربردها  .3

  ولت 12-تغذیه  مبدلیک 

  مبدل ولتاژ منفی ثابت قابل مونتاژیک 

 منفی کننده با ولتاژ رگوله شده  مبدل یک 

  تغذیه منفی براي مدارات و تجهیزات مبدلیک 

  
  
 ویژگی ها .4

 یک مبدل منبع تغذیه وارونگر دي سی رگوله شده  مهیا سازي 

  ولت 12یک مبدل منبع تغذیه ثابت با خروجی منفی مهیا سازي 

  ولت دي سی 25ولت تا  5داراي رنج وسیع ولتاژ ورودي 

  میلی آمپر 60حداکثرجریان خروجی داراي 

 تغذیه داراي یک عدد نمایشگر 

  داراي ترتیب پایه و ابعاد بدنه مطابق با آي سی رگوالتورLM7912 

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

 میلی متر 2.54 پین هدر ايراد Male  ورودي و خروجیبراي با زاویه قائم 

  100 داخلی و تنها نیاز به سه خازن خارجیداراي قطعاتnf, 220uf, 100uf  

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

  11.5ابعاد دارايmm * 20mm  مونتاژقابل 

  
 
  

 ABp724HU  مبدلکانکتور و جزئیات مکانیکی  .5
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 ABp724HU  مبدل وروديجدول توضیح  .6

  توضیحات  نوع  نام
I ولت,  25ولت تا  5پین ولتاژ مثبت ورودي.   ورودي DC  
G  ولت 0پین ولتاژ زمین ورودي.   زمین  

 
  

  ABp724HU  مبدلی جروخجدول توضیح  .7

  توضیحات  نوع  نام
O ولت,  12 منفی .خروجی منفیپین ولتاژ   خروجیDCثابت, صاف ,  
G  ولت 0پین ولتاژ زمین خروجی.   زمین  

  

 ABp724HU  مبدلجریان  -ولتاژ نمودار .8

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 ABp724HU  مبدلولتاژ  نمونهجدول  .9

 )60mA( بار ولتاژ خروجی با  بار بدونولتاژ خروجی   ولتاژ ورودي  بازه

  ولت -11.95  ولت -11.96 ولت 12 حداقل
  ولت -12.09  ولت -12.09 ولت 12 حداکثر
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 توجـــه

 باشد ینم زولهیا یخروج ولتاژ به نسبت يورود ولتاژ  

 ولت باشد. 25ولت تا  5 از ورودي می تواند ولتاژ  

  ترتیب پایه ها و ابعاد بدنه همانند آي سی رگوالتورLM7912  .می باشد 

 مورد نیاز باید در نزدیکترین فاصله به مبدل نصب گردد. خارجی خازن هاي 

 .با اعمال ولتاژ مثبت به ورودي مبدل در خروجی آن ولتاژ منفی تولید می شود 

  مراجعه شود "جریان -ولتاژ "نمودار (به می باشد.وابسته به ولتاژ ورودي خروجی جریان( 

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

  استبدست آمده  خالص با بار اهمیبراي چند نمونه مبدل و  ،آمده در باال "نمونه ولتاژ"جدول نتایج. 

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

 دگردمبدل می  سوختنباعث  ,معکوسیا ولتاژ اشتباه و اتصال است. ( شدهن محافظت معکوس ولتاژ به نسبت يورود( 

  شود. ودداريمبدل خاز دست زدن به  ,وروديولتاژ  برقراريدر هنگام 

  

 ABp724HU مبدل راه اندازي  .10

  مونتاژ ویا نصب نماید. برد بورد , بردسوراخ دار و مدارات آن را بر رويکاربر بتواند  تابنحوي طراحی شده است  ABp724HU مبدل
  

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

  نصب گردد. (با فاصله بسیار کم از مبدل نصب گردد)در ورودي مبدل  ولت 50میکروفاراد  100خازن 

  مبدل نصب گردد. (با فاصله بسیار کم از مبدل نصب گردد) خروجیدر نانوفاراد  100 و ولت 16میکروفاراد  220خازن 

  آمپر 1ولت با جریان دهی  24براي مثال ولتاژ ( گرددولتاژ ورودي اعمال( 

  می شود.ولت  -12با اتصال ورودي, نمایشگر تغذیه روشن شده و خروجی داراي ولتاژ 

  
  
 
  
 
 
 
 
  
 

   ABp724HU  مبدلخازنهاي خارجی  اتصالراه اندازي و : 1شکل

  می باشد. ABp724HU مبدلعدد  یکشامل نهایی محصول  -


