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Highlights 

 مقدمه -1                                                                       
 اولین استفاده از سیگنال الکتریکی برای تحریک عصب دو قرن                            

 پیش توسط ولتا آغاز شد تا به امروز که ایمپلنت حلزونی یک وسیله شنوایی برای بیش از      

 نفر که مشکل شنوایی گوش میانی دارند می باشد. این دستگاه شامل یک   101111        

 میکروفون است که با دریافت امواج صوتی آن هارا به پردازشگر سیگنال ارسال می کند.        

 سپس سیگنال دیجیتال استخراجی با استفاده از مبدل به کویل اولیه روی سر رفته و کویل            

 دریافت و دیکد کرده ، به جریان تبدیلwirelessثانویه  سیگنال ها را به صورت             

 می کند و با استفاده از الکترود به حلزونی گوش منتقل می شود.               

         

شرح نتایج طراحی  -3               
 برای سیم پیچ ثانویه در زیر آمده است : Hنمودارهای تلفات و                  

          

                       L2=8.24uH                            
 نمودارهای تلفات ، ولتاژ ورودی و بهره برای سیم پیچ اولیه در زیر آمده است :       

 

               

     
 

         
                                           L1=43uH              

 

 نتایج شبیه سازی و ساخت-4

ولتاژ گیت و درین و جریان     

 سوئیچ

 

 

 

 

 

  

 پالس گیت و ولتاژ سوئیچ        

 جریان کویل اولیه و ثانویه 

 ولتاژ تغذیه ورودی و ولتاز خروجی         

مراحل الزم برای طراحی لینک القایی -0    

    به منظور به دست آوردن بیشترین کوپلینگ در ایمپلنت حلزونی شکل سیم پیچ : 

در  ESRهندسه مارپیچی بر هندسه شعاعی ترجیح داده می شود. فرمول روبه رو برای محاسبه    

 ساختارمارپیچی به دست آمده :

 با توجه به محدودیت اندازه برای ایمپلنت :اندازه سیم پیچ

و برای نیل به  1cmداخلی ،شعاع خارجی سیم پیچ ثانویه 

 کوپلینگ مناسب ،شعاع خارجی سیم پیچ اولیه بزرگتر و 

 در نظر گرفته می شود. با این شعاع های خارجی ثابت، نسبت های مختلفی برای 1.5cmبرابر 

  Maxwellبا استفاده از نرم افزار  خارجی در نظرگرفته و اندازه اندوکتانس آن ها شعاع داخلی به  

3D.محاسبه می شود 

  : برای لینک القایی مدار ایمپلنت حلزونیمبدل لینک 

به دلیل نیاز به بهره و ولتاژ باال درکوپلینگ های کم از  

 به شکل روبرو استفاده می  شود. Eتقویت کننده کالس 

    محاسبهL  : تلفات با استفاده از دو کویلESR  وL های به دست آمده و با جایگذاری در فرمول 

 میدان مغناطیسی مربوطه به دست آورده می شود. همچنین برای اعمال محدودیت بیولوژیکی بدن ،

H  با استفاده از نرم افزار برایL  های مختلف به دست می آید . برای طراحی سیم پیچ ثانویه  بااعمال 

 trade off  بین این دو نمودار وبرای سیم پیچ اولیه نمودار تعیین کننده میزان تغذیهDC مورد نیاز 

     و بهره لینک در نظر گرفته می شود.ESRو تلفات ناشی از                                                          
 
 

ند که یربه پارامتر های مدار برای ساخت انیاز به تغییر خازن های سری و موازی مدار اولیه است تا ولتاژ سوییچ و پالس ورودی به صورتی قرار بگ Eبه دلیل حساسیت زیاد مبدل نتیجه گیری :  -5

 ده از مبدل دیگری و یا استفاده از فید بک برای شیفت پالس ورودی است.تفاکمترین تلفات را داشته باشیم .  بنابر این به دلیل وجود عوامل تغییر دهنده پارامتر های مدار از جمله جابه جایی کویل ها نیاز به اس




