تلَیشیَى  ، Goldstarتصَیز اًذوی تِ صَرت ػوَدی جوغ ضذُ است

ایي تلَیشیَى تا اػتزاض اس هطىل تصَیز آٍردُ ضذ  ...تٌاتزایي تزای اطویٌاى اس گفتِ ّای هطتزی آى را رٍضي وزدم.
تِ ػٌَاى یه تؼویزوار  ،اطویٌاى حاصل وزدى اس گفتِ ّای هطتزی در هَرد ایزاد دستگاُ در حعَر ٍی تسیار هْن است.
چَى هوىي است دستگاُ تا هطىل رًگ پیص تؼویزوار دیگزی تزدُ ضذُ تاضذ ٍ پس اس گذضت  6هاُ اس هاًذى دستگاُ در
اختیار تؼویزوار  ، Aاٍ تا تْاًِ ًذاضتي لطؼِ تلَیشیَى  ،تذٍى تؼویز تلَیشیَى آى را تِ هطتزی تاسگزداًذُ تاضذ .هطتزی ًیش
تذٍى ایٌىِ تِ خَد سحوت تزرسی هجذد تلَیشیَى را تذّذ  ،دستگاُ را داخل وارتي لزار دادُ ٍ آى را پیص تؼویزوار  Bهی
تزد  ،وِ در ایي هثال هوىي است آى تؼویزوار ضوا تاضیذ.
ضوا تا تصَر ایٌىِ تزطزف وزدى هطىل رًگ تلَیشیَى وار سیاد سختی ًیست آى را تحَیل گزفتِ ٍ تِ وارّای تؼویزی
هْوتز خَد هی پزداسیذ .دٍ رٍس تؼذ ضوا تصوین هی گیزیذ رٍی آى تلَیشیَى وار وٌیذ.

ir

ir.

در ًتیجِ تزق را تِ دستگاُ ٍصل وزدُ ٍ تِ صفحِ تلَیشیَى خیزُ هی ضَیذ تا هطىلی وِ هطتزی آى را دٍ رٍس پیص ػالم
وزدُ تَد هطاّذُ وٌیذ .دووِ رٍضي وزدى تلَیشیَى را فطار هی دّیذ اها ّیچ اتفالی ًوی افتذ.

m

ta

پزیش تزق را تزرسی هی وٌیذ ٍ هی تیٌیذ وِ سالن است تٌاتزایي تصوین هی گیزیذ لاب دستگاُ را تاس وٌیذ ٍ تثیٌیذ فیَس سَختِ

.e

است یا خیز  .سزاًجام سهاًی وِ دستگاُ را تاس هی وٌیذ هتَجِ هی ضَیذ وِ فیَس سالن است اها هذار تسیار دستىاری ضذُ

w

است .حتی تؼعی اس لطؼات هاًٌذ پزداسًذُ ًاپذیذ ضذُ اًذ .آیا هی داًیذ ایي لطؼِ چمذر لیوت دارد!

w

دلیما سهاًی وِ ضوا اس ٍظؼیت دستگاُ هطلغ ضذیذ  ،هطتزی تزای پیگیزی ٍظؼیت دستگاُ خَدش پیص ضوا هی آیذ  .ضوا

w

ًیش دستىاری ّای اًجام ضذُ تَسط تؼویزوار لثلی را تِ اٍ ًطاى هی دّیذ  .هطتزی ًیش تا هطاّذُ ٍظؼیت تلَیشیَى  ،تِ ضوا
هی گَیذ وِ اٍ ضوا را هی ضٌاسذ ٍ اگز ًتَاًیذ آى را تؼویز وٌیذ پس آى را تا ّواى هطىل لثلی وِ هطىل رًگ است
تاسگزداًیذ  ،در غیز ایٌصَرت تا پلیس تواس هی گیزد.
ایي داستاى اتفاق افتادُ است ٍ اگز تزای ضوا پیص ًیاهذُ  ،لطفا ًصحیت هزا تپذیزیذ ٍگزًِ ایي داستاى تىزار خَاّذ ضذ.
در ًتیجِ اس لاًَى اضارُ ضذُ تاال پیزٍی وزدُ ٍ تلَیشیَى  Goldstarرا رٍضي وزدم وِ هطاّذات هي تِ ضزح سیز است :
 . 1دستگاُ تِ خَتی رٍضي هی ضَد ٍ .لی هتَجِ ضذم در حالی یه ًَار سیاُ در پاییي ٍ تاالی صفحِ لغشش دارد  ،تصَیز
اًذوی جوغ ضذُ است .

 . 2صذا ػادی است.
تِ ػٌَاى یه تؼویزوار  ،اگز داًص وافی در هَرد ًحَُ وار هذار دستگاُ داضتِ تاضیذ فمط تا ًگاُ وزدى تِ صفحِ هی تَاًیذ
ًتایج سیادی تِ دست تیاٍریذ.
اجاسُ دّیذ تا هطاّذُ هطىل تاال  ،تؼعی اس ًتایج را تزرسی وٌین.

ir.

ir

 : Aدر صفحِ  ،تصَیزی دیذُ هی ضَد وِ در ایي هثال تلَیشیَى  CRTاست.

m

یؼٌی تخص اٍلیِ هٌثغ تغذیِ سالن است  ،هذارّای راُ اًذاس افمی (َّریشًتال) سالن است  ،هذار خزٍجی افمی (، Flyback

ta

 ، Screen ، EHTفَوَس ّ ،یتز  ،هذار  )RGBوار خَد را تِ خَتی اًجام هی دٌّذ.

.e

اس طزف دیگز  ،تصَیز  ،توام پٌْای تصَیز (افمی) را پَضاًذُ است  .تٌاتزایي هی تَاًین ًتیجِ تگیزین هذار افمی  ،تخص اٍلیِ

w

w

هٌثغ تغذیِ ٍ هذار صذا سالن ّستٌذ  ،پس ًیاسی تِ ػیة یاتی آًْا ًیست.

 : Bارتفاع تصَیز ون است ....پس در ایي تخص هطىلی ٍجَد دارد چَى اًتظار دارین ارتفاع تصَیز  ،توام ارتفاع صفحِ را

w

پز وٌذ ٍ هذاری وِ لزار است تصَیز را اس تاال ٍ پاییي تاس وٌذ تِ ًظز هی رسذ هطىلی داضتِ تاضذ.
تٌاتزایي ًتیجِ ای وِ گزفتن ایي تَد وِ تایذ هطىلی در هذار ػوَدی (ٍرتیىال) ایي تلَیشیَى ٍجَد داضتِ تاضذ.
تزای پیذا وزدى هذار ػوَدی  ،تلَیشیَى را تاس وزدُ ٍ پس اس ووی تزرسی آى هتَجِ ضذم سِ خاسى ٍجَد دارد وِ تاالی آى
تاد وزدُ است ّواًطَر وِ در ضىل سیز هی تیٌیذ.

تصوین گزفتن تزای اطویٌاى اس هطاّذات خَد هیشاى  ESRایي سِ خاسى را اًذاسُ گیزی وٌن وِ ًتایج تِ ایي صَرت تَد.
خاسى  22 ، C564 – 1000uf/25vاّن  ،خاسى  20 ، C562 – 470UF/35Vاّن ٍ خاسى C457 – 1000UF/25V
حذٍد  8اّن است .هیشاى ّ ESRوِ ایي خاسى ّا تاالتز اس حذ هجاس است ( تایذ ووتز اس  0.5اّن تاضٌذ)  .تٌاتزایي ایي سِ
خاسى را تؼَیط وزدم ٍ هطىل ارتفاع ون تصَیز تزطزف ضذ.

پس اس آى هجوَػِ ای اس دیاگزام ّای هذار وِ در اختیار داضتن را جستجَ وزدم ٍ ایي هذار را پیذا وزدم وِ هذار هطاتِ ایي
تلَیشیَى است چَى دیاگزام دلیك هذار آى را در اختیار ًذاضتن .ایي دیاگزام هذار را در سیز هی تیٌیذ.

ir
ir.
m
ta
.e
w
w
w
در دیاگزام تاال هالحظِ هی وٌیذ وِ دٍ خاسى صافی تزای هٌثغ تخص ثاًَیِ ٍ 22 ، B4لت ٍ ٍ 10 ، B6لت لزار دارد.
ّز دٍ ایي خاسى ّا ٍ ،لتاص هذار ػوَدی تا آیسی  LA78040را تاهیي هی وٌٌذ .ضىل سیز.
ّوچٌیي اهیذٍارم اضارُ وزدى ایي ًىتِ سَدهٌذ تاضذ وِ تمزیثا ّوِ آیسی ّا تَسط دٍ یا چٌذ هٌثغ تَاى  ،تغذیِ هی ضًَذ
(در هَرد ایي آیسی ٍ تسیاری اس آیسی ّای دیگز) ضىل سیز .

ir
ir.
m
ta
.e

w

در هذار تاال هی تَاًیذ تثیٌیذ وِ خاسى ً C457 1000uf/25vیش تاد وزدُ است وِ هی تَاًذ رٍی هذار ػوَدی تاثیز تگذارد

w

خاسى ٍ تَسط هماٍهت  R459یه اّوی تِ ضاسی سهیي ٍصل هی ضَد.

w

چَى ّواًطَر وِ هطاّذُ هی وٌیذ پالس ّای ػوَدی آیسی وِ اس طزیك یَن ػوَدی (ٍرتیىال) ػثَر هی وٌٌذ اس طزیك ایي

ّواًطَر وِ هی داًیذ خاسى ّا جزیاى هستمین را ّذایت ًوی وٌٌذ تٌاتزایي تٌْا پالس ّای ػوَدی تِ ضاسی اًتمال هی یاتٌذ.
ّوچٌیي تَجِ داضتِ تاضیذ وِ اگز هماٍهت  1( 459اّن ٍ 1 /ات) لطغ ضَد  ،اًذوی رٍی هذار ػوَدی تاثیز خَاّذ گذاضت
 ...خزاتی ایي هماٍهت تسیار هتذاٍل است تٌاتزایي ّز ٍلت تا هطىل در تخص ػوَدی هَاجِ ضذیذ ایي هماٍهت را ًیش
تزرسی وٌیذ.

