
 ٍلتبط سگَالتَس ICآصهبیص 

 

 

( هی کٌذ. پبیِ Regulate) "تٌظین"ٍلتبط خشٍجی سا  یّوبًطَس کِ اص ًبم آى هطخص است ، ایي قطؼِ الکتشًٍیک

خشٍجی هی ثبضذ. ّوبًطَس کِ هذاسات ثبس ثیطتشی ثِ هٌجغ تغزیِ اظبفِ  3صهیي ٍ پبیِ  2، پبیِ  DCٍسٍدی ٍلتبط  1

. یک هذاس سگَالتَس )ٍلتبط سگَالتَس( ، ثب ٍجَد تغییش دس ثبس ، ٍلتبط داسدافت  ثٌِذ ، ٍلتبط خشٍجی توبیل ٌهی ک

ٍلت ثِ پبیِ  38ٍلت تب حذٍد  7اص  DCخشٍجی سا ثبثت ٍ پبیذاس حفظ هی کٌذ. تَظیح آى سبدُ است ، ّش ٍلتبط 

 سا داضتِ ثبضیذ.  3+ ٍلت دس پبیِ 5لتبط خشٍجی ٍاسد هی ضَد سپس هی تَاًیذ اًتظبس ٍ 7805ٍلتبط سگَالتَس  1
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ٍلت پبیذاسی سا تَلیذ کٌذ . اص  5ٍلت ثبػث خَاّذ ضذ ٍلتبط سگَالتَس ٍلتبط خشٍجی  38ٍلت تب  7ّش ٍلتبط ثیي 

ٍلت ثبالتش ًشٍیذ چَى  دس غیشایٌصَست ٍلتبط سگَالتَس هوکي است ثسَصد. هی تَاًیذ دس هَسد هطخصبت ّش  38

 ECG Masterگَالتَس دس ایٌتشًت یب ّش کتبة هطخصبت قطؼبت ًیوِ سسبًب دیگشی  ) کتبةًَع ٍلتبط س

Replacement Guide  تشجیح دادُ هی ضَد( جستجَ کٌیذ. ثؼعی اص ضوبسُ قطؼِ ّبی هؼشٍف کِ دس هذاسّبی

      ضشٍع 78xx. ضوبسُ قطؼِ ّبیی کِ ثب ّستٌذ 7912،  7905،  7812،  7805الکتشًٍیک استفبدُ هی ضًَذ 

 . ّستٌذ خشٍجی هٌفی ٍلتبط داسای 79xxهی ضًَذ داسای خشٍجی هثجت ّستٌذ دس حبلی کِ سشی 

 

ٍلت ثبالتش اص ٍلتبط خشٍجی ثبضذ، یؼٌی اگش هی خَاّیذ اص ٍلتبط  2ثشای اطالع ضوب ، ٍلتبط ٍسٍدی ثبیذ حذاقل 

ٍلت یب ثیطتش ثبضذ. اًتظبس ًذاضتِ  14ثبیذ  ٍلت ثگیشیذ ، ٍلتبط ٍسٍدی حذاقل 12ٍلتبط خشٍجی  7812سگَالتَس 

 ٍلت ضَد. ایي سٍش کبس ًخَاّذ کشد!  12ٍلت ثبػث تَلیذ خشٍجی  5ثبضیذ ٍلتبط ٍسٍدی 

 ثِ دیبگشام صیش ًگبُ کٌیذ :
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پبییي تش ثِ  ACپبییي تش تجذیل هی کٌذ ٍ ٍلتبط  ACاصلی سا ثِ ٍلتبط  AC)تشاًسفَسهش خطی( ٍلتبط  ACتشاًسفَسهش 

ًیض جْت فیلتش  1000ufاست ٍ خبصى  DCثِ ٍلتبط  ACدٍ دیَد جشیبى خَاّذ یبفت . ٍظیفِ دیَدّب تجذیل ٍلتبط 

ٍلت( ، اکٌَى ثِ ػٌَاى ٍلتبط 7صبف )فشض کٌیذ  DCکشدى ًَسبى هَجَد دس آى هسیش استفبدُ هی ضَد. ٍلتبط 

خشٍجی خَاّذ  3ثِ صهیي ٍصل ضذُ ٍ پبیِ  2ضَد ، پبیِ  ٍاسد هی 7805ٍلتبط سگَالتَس  IC،  1ٍسٍدی ثِ پبیِ 

دس هسیش خشٍجی دٍثبسُ ثِ ػٌَاى فیلتشی ثشای حزف تذاخل فشکبًس  0.1uf+ ٍلت هی ثبضذ . خبصى 5ثَد کِ 

 ّبی ثبال ػول هی کٌذ. 

 آصهبیص ٍلتبط سگَالتَس  -

 

ٍلتبط سگَالتَس سا ضجیِ ثِ قطؼبت دیگش آصهبیص کٌیذ. هججَسیذ ٍلتبط سگَالتَس سا دس حبلی کِ  ICضوب ًوی تَاًیذ 

دستگبُ سٍضي است آصهبیص کٌیذ . هججَسیذ دستگبُ سا سٍضي کٌیذ تب ایٌکِ ثتَاًیذ ثِ طَس دقیق ٍلتبط سگَالتَس سا 

ػالهت گزاسی ضذُ  ICذ کِ هؼوَال ثب ػجبست ٍلتبط سگَالتَس سا دس ثشد هذاس ضٌبسبیی کٌی ICآصهبیص کٌیذ. اثتذا 
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ٍلت  8کِ ٍسٍدی ثبیذ ثیطتش اص  فْویذخَدکبس هی  طَسثبضذ پس ثِ  7808اگش ،است. ثِ ضوبسُ قطؼِ ًگبُ کٌیذ 

 ٍلت ثبضذ.  8ثبضذ ٍ ٍلتبط خشٍجی ًیض ثبیذ 

. توبس دّیذٍلتبط سگَالتَس  IC،  3پشاة هطکی هَلتی هتش دیجیتبل سا ثِ صهیي دستگبُ ٍ پشاة قشهض سا ثِ پبیِ 

دس حبل کبس  بدیثِ صَست ػ ICٍلت ثِ دست آٍسدیذ پس  8دستگبُ سا سٍضي کشدُ ٍ ًتیجِ سا هطبّذُ کٌیذ ، اگش 

 است. 

ٍلت ثِ دست آٍسدیذ پس هججَسیذ ٍلتبط ٍسٍدی سا اًذاصُ گیشی کٌیذ. هطوئي ضَیذ ٍلتبط  5تب  3ٍلت یب  5اگش 

ٍلت( ، پس هی تَاًیذ ثِ  6ٍلت است )ثشای هثبل  11ٍسٍدی کوتش اص  ط. اگش ٍلتبٍلت است  11ٍسٍدی ثیطتش اص 

 خشاثی قطؼِ ای دس هسیش هٌجغ تغزیِ یب ًطتی ٍلتبط سگَالتَس هطکَک ضَیذ. 

یک ٍلتبط سگَالتَس کِ ًطتی داسد هی تَاًذ ثبػث افت ٍلتبط ٍسٍدی ضَد. گبّی اٍقبت خشاثی قطؼبت دس هسیش 

خشٍجی ًیض هی تَاًذ ثبػث افت ٍلتبط خشٍجی سگَالتَس ضَد. ثْتشیي کبس ایي است کِ هستقیوب ٍلتبط سگَالتَس سا 

تَس ًَ ثسیبس اسصاى است ٍ ضوب سا تطَیق هی کٌن ٍلتبط سگَال ICثب قطؼِ ًَ تؼَیط کشدُ ٍ دٍثبسُ آصهبیص کٌیذ. 

 تؼذادی ٍلتبط سگَالتَس اظبفی سا ثشای ػیت یبثی ّبی الکتشًٍیک دس آیٌذُ رخیشُ داضتِ ثبضیذ. 

ٌَّص  2ٍ  1( سا اص ثشد جذا کٌیذ تب ایٌکِ هسیش توبس ًذاضتِ ثبضذ اهب پبیِ 3ّوچٌیي هی تَاًیذ پبیِ خشٍجی )پبیِ 

ٍلتبط سا ثشسسی کٌیذ. اگش ٍسٍدی خَة است اهب  3هبًذُ اًذ. دستگبُ سا سٍضي کٌیذ ٍ ٍلتبط پبیِ  ثِ ثشد ٍصل ثبقی

ٍلت( ، ثِ احتوبل صیبد ٍلتبط سگَالتَس خشاة ضذُ ٍ الصم است آى سا  3ٌَّص کن است )ثشای هثبل  3خشٍجی پبیِ 

 تؼَیط کٌیذ. 

دس حبلت سٍضي ثَدى دستگبُ هی تشسیذ ، پیطٌْبد هی آصهبیص ٍلتبط سگَالتَس سخت ًیست ٍ اگش ثشای آصهبیص آى 

 ذ. ٌکٌن اص فشد ثب تجشثِ ای ثخَاّیذ ثشای ٍلتبطگیشی ضوب سا ساٌّوبیی کٌ

 ثشای هطبّذُ اداهِ هطبلت ، ًسخِ کبهل کتبة سا تْیِ کٌیذ ....
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