آشنایی با نقاط ولتاژگیری حیاتی در تلویزیون CRT
رٍش ٍلتبصگیزی در ًمبط حیبتی  ،هذت سیبدی است وِ تَسط تؼویزوبراى ثِ وبر هی رٍد.
ٌّگبهی وِ وبرم را در سهیٌِ تؼویز دستگبُ ّبی الىتزًٍیه ضزٍع وزدُ ثَدم اس ٍلتبصگیزی رٍی هذار هی تزسیذم چَى سهبًی وِ
در داًطگبُ ثَدم ّطذارّبی سیبدی ّن اس هزثیبى ٍ ّن داًص آهَساى دیگز ضٌیذُ ثَدم تب ایٌىِ ثِ ایي ًتیجِ رسیذم وِ ٍلتبصگیزی
رٍی هذار خطزًبن است.
ٌّگبهی وِ داًطگبُ را ثِ پبیبى رسبًذُ ٍ ٍارد رضتِ تؼویزات ضذم ٌَّ ،س ّن اس اًجبم ٍلتبصگیزی رٍی هذار در حبلت رٍضي ثَدى
دستگبُ هی تزسیذم ثٌبثزایي ثیطتز آسهبیص ّب را سهبًی وِ هٌجغ تغذیِ خبهَش ٍ وبثل ثزق جذا ضذُ ثَد اًجبم هی دادم.
یه رٍس ثِ تلَیشیًَی ثزخَرد وزدم وِ هطىل رًگ داضت  ،پس اس ایٌىِ هتَجِ ضذم لبدر ثِ تؼویز تلَیشیَى در هحل ًیستن ،
هبدرثَرد (ثزد اصلی) تلَیشیَى را جذا وزدُ ٍ ثزای آسهبیص ثیطتز ثِ هحل وبرم اًتمبل دادم.

ir

ir.

پس اس اًتمبل ثزد ثِ هحل وبر خَدم ٍ اًجبم ّوِ آسهبیص ّب ٍ لحین وبری ّبی هجذد ٍ رضبیت اس ٍضؼیت ثزد  ،ثِ هىبًی وِ

m

صبحت تلَیشیَى آًجب ثَد رفتن ٍ ثزد را ثِ هىبى خَدش داخل تلَیشیَى ٍصل وزدم ٌّ ،گبهی وِ وبثل ثزق را ثِ آى ٍصل وزدم

.e

ta

ّیچ اتفبلی ًیبفتبد  ...تلَیشیَى حبال وبهال خبهَش ضذُ ثَد  ،هثل یه هزدُ ...
ثٌبثزایي ثِ ایي فىز افتبدم وِ چِ اضتجبّی هوىي است اتفبق افتبدُ ثبضذ چَى حذالل اًتظبر داضتن تلَیشیَى رٍضي ضذُ ٍ هطىل

w

w

چطوبى صبحت تلَیشیَى در حبل اتفبق افتبدى است ...

w

رًگ لجلی را داضتِ ثبضذ اهب در حبل حبضز تلَیشیَى اصال رٍضي ًوی ضَد ٍ لسوت ثذ هبجزا ایي است وِ ایي ٍضؼیت جلَی

ثب گَضِ چطن ّبین ثِ صبحت تلَیشیَى ًگبُ وزدم ٍ هی تَاًستن حبلت چْزُ اٍ را ثجیٌن  ٍ ...ایي سهبًی است وِ وبرّب طجك رٍال
ػبدی خَد پیص ًوی رٍد.
چیشی وِ در هَرد آى هطوئي ثَدم ایي ثَد وِ ّوِ لطؼبت در حبل وبر ثَدًذ ٍ ثٌبثزایي تٌْب حذسن ایي ثَد وِ چیشی ثبػث
هتَلف ضذى پبٍر (ثزق) ضذُ است ٍ ثزای پیذا وزدى هجزم ثْتزیي اًتخبة اًجبم ٍلتبصگیزی رٍی هذار است.
ثٌبثزایي دٍ ضبخِ ثزق تلَیشیَى را ثِ پزیش ٍصل وزدُ ٍ ثزد را طَری لزار دادم وِ ثِ لسوت سیزیي ثزد دستزسی داضتِ ثبضن.
ٍلتبص ثیي پبیِ ّبی خبسى اصلی را ثزرسی وزدم وِ ٍ 300لت  DCرا ًطبى هی داد وِ هٌبست است.
وبر را رٍی ثخص ثبًَیِ اداهِ دادم ٍ هسیز  B+را آسهبیص وزدم وِ ایي ثخص ًیش سبلن ثَد.

ٍلتبص در پبیِ وبلىتَر تزاًشیستَر  H.O.Tرا ثزرسی وزدم ٍ صفز ٍلت ثِ دست آٍردم وِ راضی وٌٌذُ ًیست چَى حذالل ٍلتبص
یىسبى ثب ٍلتبص  B+را اًتظبر داضتن.
اس پبیِ ٍسط تزاًشیستَر  H.O.Tثِ ػمت را ثزرسی وزدُ ٍ آى هسیز ٍ لطؼبت سزی ثب هسیز  B+اس  H.O.Tرا دًجبل وزدم تب ایٌىِ
در ّوبى هسیز ٍلتبصی ثِ دست آٍرم.
ثب ثزرسی ثزد سیز ًَر چزاؽ هتَجِ ضذم ثزد دارای یه تزن است  ،ایي اتفبق هوىي است در سهبى حول وزدى ثزد ثِ هىبى وبرم
رخ دادُ ثبضذ چَى ویفیت ثزد ًیش پبییي ثَد.
تزن هَجَد رٍی ثزد را تؼویز وزدم ٍ ایي وبر هطىل را ثزطزف وزد وِ ثب ووه رٍش ٍلتبصگیزی اًجبم ضذُ ثَد ...هؼتمذم اگز
تصوین گزفتِ ثَدم ثزای آسهبیص ثزد  ،آى را ثِ خبًِ ثجزم هوىي ثَد توبم ّفتِ را صزف پیذا وزدى لطؼبت هؼیَة در ثزد وٌن در
حبلی وِ هطىل فمط یه تزن وَچه رٍی ثزد ثَد.

ir

ir.

آى رٍس ثِ اّویت رٍش ٍلتبصگیزی رٍی هذار پی ثزدم ّز چٌذ ایي تجزثِ را ثِ سختی وست وزدُ ثَدم .اس آى سهبى تب وٌَى اس ایي

m

رٍش استفبدُ هی وٌن ٍ هی تَاًن اػتزاف وٌن ایي رٍش ثزای هي هبًٌذ سزگزهی است.

w

.e

آى جزیبى دارد.

ta

هَضَع ثسیبر هْوی وِ ثبیذ ثِ آى تَجِ داضتِ ثبضیذ رػبیت اصَل ایوٌی در سهبى وبر رٍی دستگبُ ّبیی است وِ جزیبى ثزق در

w

لجل اس ایٌىِ رٍی دستگبّی وبر وٌیذ وِ ثزای ضوب جذیذ است هطوئي ضَیذ خَة دستگبُ را هی ضٌبسیذ هخصَصب ثخص ّبیی

w

وِ دارای ٍلتبصّب ٍ جزیبى ّبی ثبالیی ّستٌذ تب ایٌىِ در ایي ثخص ّب َّضیبرتز ثبضیذ.

ثب تَضیحبتی وِ اضبرُ وزدم اجبسُ دّیذ ثِ هَضَع اًذاسُ گیزی ٍلتبصّب (ٍلتبصگیزی) در ًمبط حیبتی تلَیشیَى  CRTثپزداسین.
اثتذا هْن است وِ تلَیشیَى  CRTرا ثِ ثخص ّبی اصلی تمسین وٌین  ،وِ ضبهل :
 – 1هٌجغ تغذیِ (ثخص اٍلیِ هٌجغ تغذیِ ) :
اثتذا ٍلتبص ثیي دٍ پبیِ خبسى اصلی را آسهبیص وٌیذ  ،اگز صحیح ثبضذ ثبیذ اًتظبر ٍ 320لت  DCرا داضتِ ثبضیذ .

ir
ir.
m
ta

ثزای اًجبم ایي آسهبیص السم است ثزد را ٍارًٍِ وٌیذ (ثِ پطت ثخَاثبًیذ).

.e

ًىتِ ٌّ :گبم ٍلتبصگیزی در ثخص سًذُ ثبیذ ثسیبر هزالت ثبضیذ  ،چَى ایي ًمطِ خطزًبن تزیي ًمطِ در تلَیشیَى است.

w
w
w

ّوچٌیي ثزرسی وٌیذ ایي ٍلتبص ثِ پبیِ ٍسط تزاًشیستَر سَئچیٌگ یب پبیِ ٍرٍدی  ICوٌتزل ( )Controll ICهی رسذ.
ٍلتبص  Start-Upهطبثِ ٍلتبص پبیِ  VCCدر تغذیِ هی ثبضذ وِ اس  ICوٌتزل استفبدُ هی وٌذ  ،هی تَاًیذ ثب استفبدُ اس Google
دیتبضیت وٌتزل  ICهَرد ًظز خَد را در ایٌتزًت جستجَ وٌیذ.
در هَرد هٌجغ تغذیِ ّبیی وِ ثِ جبی  ICوٌتزل اس تزاًشیستَر استفبدُ هی وٌٌذ  ،ایي ٍلتبص ثِ پبیِ  baseتزاًشیستَر سَئیچیٌگ وِ
جْت سَئیچ رٍضي ( )ONػول هی وٌذ ٍ ،ارد هی ضَد.
اگز ایي ٍلتبص ٍجَد ًذاضتِ ثبضذ تغذیِ وبهال خبهَش ( )deadخَاّذ ضذ  ،ثٌبثزایي هطوئي ضَیذ وِ آى را ثزرسی وزدُ ایذ.

ir
ir.
m
ta
.e
w
w
w

 – 2هٌجغ تغذیِ (ثخص ثبًَیِ هٌجغ تغذیِ)
در هَرد خزٍجی هٌجغ تغذیِ سَئیچٌگ  ،ثْتزیي ًمطِ آسهبیص ثخص وبتذ دیَدّبی خزٍجی است.
ثزای آسهبیص ٍلتبص در ایي ثخص  ،پزاة هطىی هَلتی هتز را رٍی سهیي سزد ٍ پزاة هطىی را رٍی پبیِ وبتذ دیَد لزار دّیذ.
هطوئي ضَیذ ٍلتبصّبی خزٍجی در ّوِ پبیِ ّبی ایي دیَدّب ٍجَد دارًذ ٍ ٍلتبصّب در هحذٍدُ هجبس لزار دارًذ.

ضوب هی تَاًیذ ٍلتبص خزٍجی دیَدّب را ثب ًگبُ وزدى ثِ ٍلتبص وبری خبسى ّبی هَجَد در هسیز دیَدّب ٍ تمسین وزدى آًْب ثز 2
تخویي ثشًیذ .ثزای هثبل اگز خبسى صبفی ٍ 22لت ثبضذ هی تَاًیذ اًتظبر داضتِ ثبضیذ ٍلتبص آى هسیز ٍ 12لت ثبضذ.

ir
ir.
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w

w

ً – 3مبط ٍلتبصگیزی حیبتی در هذار راُ اًذاس  /خزٍجی َّریشًتبل :

هْوتزیي ٍلتبص هذار خزٍجی َّریشًتبل ٍ ،لتبص  B+هی ثبضذ وِ اس ثخص ثبًَیِ هٌجغ تغذیِ گزفتِ هی ضَد.
اگز ایي ٍلتبص ٍجَد ًذاضتِ ثبضذ ػیت یبثی خزٍجی هذار را اداهِ ًذّیذ ( ٍ Flybackلطؼبت ٍاثستِ ثِ آى) چَى وبر ثی فبیذُ ای
است.
ثْتزیي هىبى ثزای اًجبم ایي آسهبیص در پبیِ ٍسط (وبلىتَر) تزاًشیستَر  H.O.Tهی ثبضذ اگز  Flybackدر حبل فؼبلیت ثبضذ
پس هَلتی هتز ضوب لبدر ثِ اًذاسُ گیزی ایي ٍلتبص ًخَاّذ ثَد وِ ثِ خبطز ًَسبى ّب (اسیالسیَى) هی ثبضذ.

ir
ir.

m

در هذارّبی راُ اًذاس َّریشًتبل  ،تزاًسفَرهز راُ اًذاس را ثزرسی وزدُ ٍ اس لسوت سیز هذار  ،چْبر پبیِ آى را اًذاسُ گیزی وٌیذ ،

.e

ta

هؼوَال دٍ پبیِ آى ٍ ،لتبص تمزیجب یىسبًی دارد ٍ دٍ پبیِ دیگز صفز ٍلت خَاّذ ثَد.
ّوچٌیي ٍلتبص هَجَد در پبیِ ٍسط تزاًشیستَر راُ اًذاس (وبلىتَر) را ثزرسی وٌیذ ٍ ثبیذ اًتظبر ٍلتبص هطبثْی وِ در دٍ پبیِ

ّوچٌیي ثبیذ ٍلتبص هَجَد در پبیِ  baseایي تزاًشیستَر را ثزرسی وٌیذ وِ اگز ...

w

w

w

تزاًسفَرهز راُ اًذاس ثِ دست آٍردیذ را داضتِ ثبضیذ.

