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آزمایش  ICولتاژ رگوالتور
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همانطور که از نام آن مشخص است  ،این قطعه الکترونیکی ولتاژ خروجی را "تنظیم" ( )Regulateمی کند .پایه 1

et

ورودی ولتاژ  ، DCپایه  2زمین و پایه  1خروجی می باشد .همانطور که مدارات بار بیشتری به منبع تغذیه اضافه می
کنند  ،ولتاژ خروجی تمایل به افت دارد  .یک مدار رگوالتور (ولتاژ رگوالتور)  ،با وجود تغییر در بار  ،ولتاژ خروجی را
ثابت و پایدار حفظ می کند .توضیح آن ساده است  ،هر ولتاژ  DCاز  1ولت تا حدود  12ولت به پایه  1ولتاژ رگوالتور
 7805وارد می شود سپس می توانید انتظار ولتاژ خروجی  +5ولت در پایه  1را داشته باشید.
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هر ولتاژ بین  1ولت تا  12ولت باعث خواهد شد ولتاژ رگوالتور ولتاژ خروجی  5ولت پایداری را تولید کند  .از 38
ولت باالتر نروید چون در غیراینصورت ولتاژ رگوالتور ممکن است بسوزد .می توانید در مورد مشخصات هر نوع
ولتاژ رگوالتور در اینترنت یا هر کتاب مشخصات قطعات نیمه رسانا دیگری ( کتاب ECG Master Replacement
 Guideترجیح داده می شود) جستجو کنید .بعضی از شماره قطعه های معروف که در مدارهای الکترونیک استفاده می
شوند  7912 ، 7905 ، 7812 ، 7805هستند .شماره قطعه هایی که با  78xxشروع

می شوند دارای خروجی

مثبت هستند در حالی که سری  79xxدارای ولتاژ خروجی منفی هستند.
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برای اطالع شما  ،ولتاژ ورودی باید حداقل  2ولت باالتر از ولتاژ خروجی باشد ،یعنی اگر می خواهید از ولتاژ
رگوالتور  7812ولتاژ خروجی  12ولت بگیرید  ،ولتاژ ورودی حداقل باید  14ولت یا بیشتر باشد .انتظار نداشته باشید
ولتاژ ورودی  5ولت باعث تولید خروجی  12ولت شود .این روش کار نخواهد کرد!
به دیاگرام زیر نگاه کنید :
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ترانسفورمر ( ACترانسفورمر خطی) ولتاژ  ACاصلی را به ولتاژ  ACپایین تر تبدیل می کند و ولتاژ  ACپایین تر به دو
دیود جریان خواهد یافت  .وظیفه دیودها تبدیل ولتاژ  ACبه ولتاژ  DCاست و خازن  1000ufنیز جهت فیلتر کردن

نوسان موجود در آن مسیر استفاده می شود .ولتاژ  DCصاف (فرض کنید 1ولت)  ،اکنون به عنوان ولتاژ ورودی به پایه
 IC ، 1ولتاژ رگوالتور  7805وارد می شود  ،پایه  2به زمین وصل شده و پایه  1خروجی خواهد بود که  +5ولت می
باشد  .خازن  0.1ufدر مسیر خروجی دوباره به عنوان فیلتری برای حذف تداخل فرکانس های باال عمل می کند.
-

آزمایش ولتاژ رگوالتور
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شما نمی توانید  ICولتاژ رگوالتور را شبیه به قطعات دیگر آزمایش کنید .مجبورید ولتاژ رگوالتور را در حالی که
دستگاه روشن است آزمایش کنید  .مجبورید دستگاه را روشن کنید تا اینکه بتوانید به طور دقیق ولتاژ رگوالتور را
آزمایش کنید .ابتدا  ICولتاژ رگوالتور را در برد مدار شناسایی کنید که معموال با عبارت  ICعالمت گذاری شده است.
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به شماره قطعه نگاه کنید ،اگر  7808باشد پس به طور خودکار می فهمید که ورودی باید بیشتر از  2ولت باشد و ولتاژ
خروجی نیز باید  2ولت باشد.
پراب مشکی مولتی متر دیجیتال را به زمین دستگاه و پراب قرمز را به پایه  IC ، 1ولتاژ رگوالتور تماس دهید .دستگاه را
روشن کرده و نتیجه را مشاهده کنید  ،اگر  2ولت به دست آوردید پس  ICبه صورت عادی در حال کار است.
اگر  5ولت یا  3تا  5ولت به دست آوردید پس مجبورید ولتاژ ورودی را اندازه گیری کنید .مطمئن شوید ولتاژ ورودی

ir

بیشتر از  13ولت است  .اگر ولتاژ ورودی کمتر از  13ولت است (برای مثال  6ولت)  ،پس می توانید به خرابی قطعه
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ای در مسیر منبع تغذیه یا نشتی ولتاژ رگوالتور مشکوک شوید.

یک ولتاژ رگوالتور که نشتی دارد می تواند باعث افت ولتاژ ورودی شود .گاهی اوقات خرابی قطعات در مسیر خروجی
نیز می تواند باعث افت ولتاژ خروجی رگوالتور شود .بهترین کار این است که مستقیما ولتاژ رگوالتور را با قطعه نو
تعویض کرده و دوباره آزمایش کنید IC .ولتاژ رگوالتور نو بسیار ارزان است و شما را تشویق می کنم تعدادی ولتاژ
رگوالتور اضافی را برای عیب یابی های الکترونیک در آینده ذخیره داشته باشید.
همچنین می توانید پایه خروجی (پایه  )1را از برد جدا کنید تا اینکه مسیر تماس نداشته باشد اما پایه  1و  2هنوز به برد
وصل باقی مانده اند .دستگاه را روشن کنید و ولتاژ پایه  1را بررسی کنید .اگر ورودی خوب است اما ولتاژ خروجی
پایه  1هنوز کم است (برای مثال  1ولت)  ،به احتمال زیاد ولتاژ رگوالتور خراب شده و الزم است آن را تعویض کنید.
آزمایش ولتاژ رگوالتور سخت نیست و اگر برای آزمایش آن در حالت روشن بودن دستگاه می ترسید  ،پیشنهاد می کنم
از فرد با تجربه ای بخواهید برای ولتاژگیری شما را راهنمایی کنند.
برای مشاهده ادامه مطالب  ،نسخه کامل این فایل آموزشی را تهیه کنید ....
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