تلَیشیَى  ، LGتػَیز ًذارد ثب پس سهیٌِ آثی رًگ – غذا عبدی است

هطکل ایي تلَیشیَى  ، LGطجك گفتِ هطتزیً ،ذاضتي تػَیز است اهب غذا ثِ غَرت عبدی ضٌیذُ هی ضَد.
ثٌبثزایي ثِ هحل سکًَت هطتزی رفتِ ٍ تلَیشیَى را ثزرسی کزدم  ...ثِ یبد داضتِ ثبضیذ ثیطتز تعویزات هي در هحل اًجبم هی
ضَد پس هعوَال لجل اس اًجبم کبر  ،خَدم را هجْش هی کٌن.
ثزای اًجبم ایي هبهَریت خَدم را ثب تجْیشات همذهبتی ثِ اضبفِ دیبگزام هذار تلَیشیَى ّ( LGز دیبگزاهی) آهبدُ کزدم چَى
ثیطتز دیبگزام ّبی هذار تلَیشیَى در یک هذل خبظ ثز حست هبصٍل ّبی هذار دارای ضجبّت ّبی سیبدی ّستٌذ.
در هَرد ایي هطکل کِ تَسط غبحت تلَیشیَى ثِ غَرت تلفٌی اعالم ضذُ ثَد  ،هطوئي ثَدم کِ هطکل ثِ احتوبل سیبد در
ثزد هذار  CRTلزار دارد .پس ثِ هکبى هَرد ًظز رفتِ ٍ اس غبحت تلَیشیَى ٍضعیت تلَیشیَى را پزسیذم  .اٍ ثِ هي گفت
تعویزکبر دیگزی آًجب ثَدُ است ٍ هي حتی لجل اس ایٌکِ تلَیشیَى را ثبس کٌن پزسیذم کِ اٍ چِ کبرّبیی را اًجبم دادُ است.

ir

ir.

اٍ هي را هطوئي کزد کِ آى تعویزکبر آهذُ ٍ پس اس یک هطبّذُ سزیع چٌذ دلیمِ ای در غفحِ تلَیشیَى  ،ثالفبغلِ گفتِ
است کِ ایي عجیت تزیي هطکلی است کِ تب ثِ حبل ثب آى ثزخَرد کزدُ ٍ اهیذی ثِ تعویز تلَیشیَى ًذارد پس ثْتز است آى

m

را ثِ سطل سثبلِ پزتبة کٌی یب ثگذاری ثچِ ّب ثِ عٌَاى اسجبة ثبسی اس آى استفبدُ کٌٌذ.

ta

w

اٍ ثگَین.

.e

دٍست هي ًیش کِ ضٌیذى ًظزات دیگزاى ثزای اٍ ثسیبر هْن است ( حتی در سهیٌِ پشضکی) اس هي خَاست کِ ًظز خَدم را ثِ

w

اهب هي اس کبر آى تعویزکبر ثسیبر خَضحبل ثَدم چَى اٍ ثب خَدش غبدق ثَد ٍ ّزگش تالضی ثزای تعویز آى دستگبُ ًکزد
کَچک  )RGB( CRTهزاجعِ کزدم.

w

چَى هی تَاًست ثب ایي کبر هطکل تلَیشیَى را ثذتز اس لجل کٌذ .در ًتیجِ دستگبُ را ثبس کزدُ ٍ ثالفبغلِ ثِ لسوت هذار

ir

w

w

w

.e

ta

m

یبدداضت کزدم (ضکل سیز)

ir.

در ًمبطی کِ هطخع ضذُ است ٍلتبصگیزی اًجبم دادُ ٍ اعذاد (ٍلتبصّب) را رٍی غفحِ دیبگزام هذارّب کِ ثِ ّوزاُ داضتن

اکٌَى اجبسُ دّیذ اطالعبتی کِ ثِ دست آٍردُ این را تحلیل کٌین  ...در الکتزًٍیک هب ثب ٍالعیبت سزٍکبر دارین  .در ایي هثبل ،
ٍالعیت ّب اًذاسُ گیزی ّبی ٍلتبصّب ّستٌذ ٍ ایي ٍلتبصّب تَسط اعذاد ًوبیص دادُ هی ضًَذ ّ .وبًطَر کِ هی داًیذ اعذاد
ّزگش درٍغ ًوی گَیٌذ.

ثب تَجِ ثِ اعذاد ٍ آهَسضی ّبیی کِ هزثی الکتزًٍیک در هَرد هذار  RGBثِ هب آهَسش دادُ است  ،اس اعذادی کِ ثزای کبتذ
رًگ آثی در پبیِ ّبی کبًکتَر  CRTکِ ٍ 56لت را ًوبیص هی داد راضی ًجَدم ...
ثِ غَرت یک لبًَى کلی ٍ ،لتبص در ایي ًمطِ ثزای ّز سِ کبتذ ثبیذ تمزیجب هطبثِ یب ثب اًذکی اختالف در حذٍد ٍ 6لت ثبالتز
یب پبییي تز ثبضذ .در ًتیجِ ٍجَد ٍ 56لت در کبتذ رًگ آثی اٍلیي سزًخ را ثِ هب هی دّذ.
ثٌبثزایي سعی کزدم کطف کٌن چزا ایي ٍلتبص در همبیسِ ثب کبتذّبی دیگز ثسیبر پبییي تز است  .ثب چک کزدى ٍلتبصّب در پبیِ
ّبی  E ٍ C ، Bهزثَط ثِ تزاًشیستَر تمَیت کٌٌذُ رًگ آثی  ،هتَجِ ضذم در پبیِ ثیس (ٍ 4 )Baseلت ٍ در پبیِ اهیتز
(ً )Emitterیش ٍ 4لت ٍجَد دارد.
دٍثبرُ اس ایي همبدیز راضی ًیستن چَى افت ٍلتبص ثیي ثیس ٍ اهیتز تزاًشیستَر ثبیذ ثیي  0.3تب ٍ 0.7لت در تزاًشیستَرّبی
سیلیکَى ثبضذ اهب در ایي تزاًشیستَر همذار آى غفز است.
تٌْب دلیل ٍجَد اتػبلی در ًمطِ ثیس – اهیتز هی ثبضذ  .ثٌبثزایي هبًٌذ یک جبهپز ثیي ثیس ٍ اهیتز عول هی کٌذ .

ir

ثٌبثزایي تػوین گزفتن ایي تزاًشیستَر را کبهال اس ثزد خبرج کٌن  .در ٍالع هی تَاًستن تػَیزی رٍی غفحِ هطبّذُ کٌن اهب

ir.

رًگ آثی ٍجَد ًذاضت ثٌبثزیي غفحِ ثِ غَرت سرد رًگ ًوبیص دادُ هی ضَد ( ...تزکیت رًگ لزهش ٍ سجش)

m

پس ثِ ایي ًتیجِ رسیذم کِ تزاًشیستَر تمَیت کٌٌذُ رًگ آثی ٍالعب هسجت ثزٍس هطکل است  .تعذادی اس ایي تزاًشیستَرّب

w

w

w

.e

ta

را ّویطِ در دستزس دارم پس آى را تعَیض کزدم  .ثب تعَیض ایي تزاًشیستَر تػَیز ثِ حبلت عبدی ثبسگطت.

