ិ
មឣមឥៀឞវី១: ស្វវងឤឦ់ឡីសមចេកឧវា
LCD

មឣមឥៀឞវី១ ស្វវងឤឦ់ឡីសមចេកឧ ិវា :Liquid Crystal Display LCD
សមចេកឧ ិវា LDC គឺ ជារសមអវមអរកង់ មអឡ្ិិចររូឞិក វំស្ស៉ែររាសមវមើ ស្ដឦមរសើឡឞលឺ រគីស្ទទឦ់
Liquid Crystal វាឣិ ឞមរសើដូចរសមអវររង់ វុីវ័ឥទ មឡើឤ មគមរសើ វាវំរាស់ ជាឣួ ឤឞិ ង កុំ ឡយូវ័ ឥ

វូឥវវសឞ៍ ស្ដឦជាឧសកឥណ៍ប៉ែ ណូ មគអាចមរសើវាវំរាស់ សញ្
ជ ង
ំ ឥូសភាឡ Video ឧសកឥណ៍
Game ជានាឡិកា ឧសកឥណ៍វំរាស់គិរមឦខ Calculator ឞិងវូវ័ឡទ LCD ររូឧបឞសញ្
ជ ង
ំ ដូច
ឞិងមអរកង់ CRT ស្រមាឞមអរកង់វស្ស៉ែរ វំងឞ់ ស្រស្ទឦ ឞិងមាឞរម្ឣលម្លល មអរកង់ LCD មាឞ
មរចើឞរសមអវដូចជា Sony, Dell, Acer, Sumsung រសមអវឞីឣួឤៗមាឞគុណភាឡខុវៗគ្នន។

មអរកង់ LCD ឬមៅថាប៉ែ ស្ណឦ
វំស្ស៉ែរវំរាស់សង្ហាញឥូសភាឡ ស្ដឦវំមឞើសមចញចុង មរកាឤសំហុរមគអាចមរសើជាឣួ ឤ កុំ ឡយូវ័ ឥ
មៅមឦើរុ។ មគបឞមរសើជាមរចើឞឆ្នំជាឣួឤឞិង កុំ ឡយូវ័ ឥ Laptop កុំ ឡយូ័ឥ Note Book ស្ដឦមាឞ

ដាក់ឦក់មឦើ វីហាឥ មៅស៉ែុ នាមឞឆ្នំចុង មរកាឤមឞេះមាឞកាឥឧ ិឧឌ្ឈឞ៍ យ៉ែងខ្លំងមាឞរម្ឣលមថាក
ជាងឡីឣុឞ ឞិងមឡញឞិឤឣមរសើ របវ់ សំ ហុរ វំរាស់ មឣើ ឦវូ ឥវវសឞ៍ មអរកង់ កុំឡយូវ័ឥ។ LCD គឺ
ជាមោហ:ធារុវឥ ីរាងគស្ដឦឥ ឹង ឝឞ់ឞិងវីរុណាភាឡស្ដឦអាច សមចេញឥូសភាឡមៅមឦើមអ
រកង់បឞចាវ់មាឞ ឥូសភាឡចាវ់ ឞិ ងរសរុងវយុងអវ់រិចគិ រជាឧឦ
ុ ៉ែ ។

1. អាណូរគីស្ទទឦ់មៅកនង
ុ ភាឡណឺ

រ មអរកង់ LCD ឥួឣមាឞ 6ស្រវទាស់មៅខ្ងមរកាឤ កចេក់ស៉ែូឦ កចេក់ TFT ស្រវទាស់ Liquid
Crystal ឡណ៌វំរាស់ររឣងឡឞលឺ ឞិងស៉ែូឦវីឡីឥម្ឞកញ្
ជ ក់។

សមចេកឧ ិវា TFT-LCD
ឥួឣមាឞកចេក់វស្ស៉ែរមៅខ្ងមរកាឤ ស្ដឦមាឞររង់វុីវ័ឥទ សមងកើរមៅមឦើវា មៅខ្ង ឣុខ
កចេក់វស្ស៉ែរស្ដឦមាឞររឣងឡណ៌ liquid crystal ររូឧបឞសតូឥឥវាងស៉ែូឦទាំងឡី ឥម្ឞកចេក់វ

ស្ស៉ែរ។ ឣុខង្ហឥ ម្ឞស៉ែូឦកចេក់គឺមដើឣបីររឣង ឡឞលឺឞិងអឞុញ្ដរមអាឤ ឆលងការ់តាឣវិវមៅ។
TFT សតូឥឡីររង់វុីវ័ឥទ រូ ច ឞិងកង់ ដង់ ស្ទវ័ ឥ វាររូឧបឞរមរឣៀសជាមា៉ែ រវី វ មៅមឦើកចេក់

ស្ដឦ TFT ឞីឣួឤៗមាឞ pixel ឥសវ់វា។ មដើំ ឣបីកំណរ់ ឦកខណ: ឡិ មវវឥសវ់ pixel មៅមឦើ
ជួឥសចឈឥររូឧបឞសតូឥ។ កាឦណារង់វយុងបឞចូឦមៅររង់វុីវ័ឥទ transistor មឡឦ មនាេះ

liquid crystal មាឞភាឡឦំមអៀងមកាង ស្ដឦអឞុញ្ដរមអាឤឡឞលឺឆលងការ់ចូឦកនុងវំ ឥង់ pixel ឣួ
ឤ។ កាឥហសំ pixel ជាមរចើឞស្ដឦមាឞឡណ៌ខុវគ្នន បឞសមងកើរជាឥូសភាឡសញ្
ជ ង
ំ មឦើមអរកង់

រសអឡឡឞលឺសញ្
ជ ង
ំ មនាេះ
បឞសមងកើរជាចំណិរសឞទេះ ឡឞលឺររូឧស្ចងចំងឡីខ្ងមរកាឤ ប៉ែ ស្ណឦ ឡឞលឺមឞេះឆលង ការ់ររឣង
ស៉ែូឦវីឣួឤ ឞិងវីឡីឥ។ ស៉ែូឦសឞលឺខណ:ស្ដឦបឞ។ ស្រវទាស់វីឣួឤស្ដឦមាឞហទុក liquid crystal
រាស់ពាឞ់មឥៀស តាឣឦំដាស់ ជួឥវវឹង មឦើមអរកង់ មាឞ Cell ឣួឤឬមរចើឞស្ដឦបឞសមងកើរជា
pixel អគគិវឞីឥច
ួ ចូឦ កនុង LCD

សមងកើរមអឡិចររុងអគគិវឞី ររបញ់ចូឦកនុងអាណូ crystal សនាទរ់ ឞីឣួឤៗបឞមអលើមឡើង

ជាឣួឤស៉ែូឦររឣង មអឡិច ររុង វីឡីឥមហើឤអឞុញ្ដរមអាឤ ឆលងការ់ឡឞលឺ Crystal ឞីឣួឤៗ
ឆលងការ់ឬ រំសឞ់ឡឞលឺមឡឦមនាេះកាឥសមងកើរម្ឞ រគីស្ទទឦ់ សមងកើរជាវំឥង់ឥស
ូ ភាឡ។

មាឞឡីឥឣូឦដាាឞម្ឞ
រសមអវឡណ៌ឥសវ់មអរកង់ LCD ស្ដឦសង្ហាញឡីអកឣមមា៉ែរវីវ ឞិ ងវកឣមមា៉ែរវី វ។ មៅកនុង

ឡណ៌ LCD ប៉ែ ស្ណឦ ស្ដឦ pixel ឞីឣួឤៗររូឧបឞ សមងកើរជា សី liquid crystal cell សណា
ត ឦ
pixel ឣិឞអាចសមងកើរជា ឡណ៌ជាមរចើឞ ស្ដឦមោកមឣើឦមឃើញ វាមាឞឡណ៌វស្រស្ទឦ ឆលង
ការ់មឦើ pixel ឞិ ឣួឤៗររឣងបឞ សចួេ ឞឡណ៌ មៅខ្ងឣុខកចេក់គឺជាស្រវទាស់ឡណ៌ស្ដឦ

មាឞឦកខណ:ឡិមវវវំរាស់ មរចេះឡណ៌រកហឣមៅខ្ងឣុខឞីឣួឤៗ ឡណ៌ម្សរងឞិងមខៀឧជា
ចំណុចៗ។ ឡឞលឺឆង
ល ការ់ មរចេះ Cell ជាមរចើឞររូឧវាឞសមងកើរស្ដឦមោកអនកមឣើឦមឃើញមឦើ
LCD។
Cell ឞីឣួឤៗ ឬ Subpixel អាចកំណរ់ បឞមឥៀងៗខលួឞជាឣួឤរុ ងវយុង ររួរ ឡិឞិរយ មឞេះមាឞ

ឞ័ឤថាមអរកង់ LCD 15អុីង ស្ដឦមាឞ resolution 1024×768 ហទុក បឞ 2359296 subpixel ចឥឞត
អគគិវឞីឣួឤឬមរចើឞ pixel ខូច មោកអនកឞឹងមឣើឦ មឃើញ Cell ឡណ៌មមមមាឞឞ័ឤថា Cell ខូ
ច។
អកឣមមា៉ែរវីវ Passive Matrix

មអរកង់ LCD Passive

Matrix មរសើជារកឡាវំណាញ់ ស្ដឦមាឞរង់វយុង pixel ឡិមវវសង្ហាញមៅមឦើមអរកង់។

កាឥសមងកើរវំណាញ់មាឞដំមណើឥកាឥវងស់ស្ទងរ់។ វាចស់មហតើឣឡីកចេក់ឡីឥស្រវទាស់ ជួឥមដកឞិង
ជួឥសចឈឥ ររូឧបឞភាជស់ មៅជាឣួឤ IC ស្ដឦ ររូរឡិឞិរយមៅមឡឦស្ដឦស្ទកចូឦ មហញើមៅ
មរកាឣ ឞិងជួឥសចឈឥ ឞិងជួឥមដក។
ឧទាហឥណ៍ រសវិឞមសើចំណុចជួឥមដក 0 ជួឥឈឥ ០ មនាេះររូឧបឞវឞមរថាជាឡណ៌ រកហឣ
ចំណុចឡណ៌ម្សរងឞិង ឡណ៌មខៀឧ វថិរមៅមឦើរំសឞ់ឡឞលឺឡណ៌វឆលងការ់ទាំង អវ់ស៉ែុស្ឞត
មរចេះឡណ៌រកហឣ។ ឡណ៌វមដើឥឆលងការ់ តាឣររឣង ឡណ៌រកហឣមៅខ្ងឣុខ កចេក់
កស្ឞលងស្ដឦឡណ៌រកហឣមឦចមឡើង។ កាឦណាឡណ៌រកហឣ ម្សរង មខៀឧមាឞ ឡឞលឺចុចៗ
ទាំងអវ់ វាមអលើទាំងអវ់មៅររង់រំសឞ់ស្ដឦមាឞ pixel សង្ហាញមមម។ សីចំណុច ឣិឞមអលើ ឡឞលឺឆង
ល
ការ់មហើឤ pixel សង្ហាញឡណ៌វ។
វកឣមមា៉ែរវីវ Active Matrix ឬមៅថា TFT-Thin Film Transistor

រសមអវ TFT ជារសមអវ ររង់
វុីវ័ឥទ មវតើង ឬមៅថា Active Matrix ហឦិរឡណ៌ ឥូសភាឡស្ដឦមាឞឡណ៌ស្រវវ់ មឆើរដូចជា
រសមអសង្ហាញ CRT។ TFT រូ ចឦអិរអាចសតូឥ ររង់វុីវ័ឥទ ឞិងកង់ដង់ស្ទវ័ឥ មាឞធារុសីស្ដឦ
ហគរ់ហគង់ហតឦ់ ឡណ៌រកហឣ ម្សរង ឞិងមខៀឧស្ដឦជារសអឡហតឦ់មអាឤ pixel ឞីឣួឤៗមោក
អនកមឣើឦមឃើញឞិងស្អនកផ្ទទឦ់
វាបឞរមរឣៀសជាមា៉ែ រវីវមៅមឦើកចេក់។ មដើឣបីកំណរ់ឦកខណ:ឡិមវវឥសវ់ pixel មៅមឦើ
ជួឥមដកររូឧបឞ មសើក មឡើង ឞិងមាឞចឥឞតស្ទកមហញើមៅមរកាឣជួឥសចឈឥ។ ចស់ឡី មឡឦមនាេះ
ឣកជួឥមដកឞិឞងជួឥឈឥ ស្សងស្ចកសិវ កង់ដង់ ស្ទវ័ឥកំណរ់ pixel វវួឦ បឞមៅមឡឦស្ទ
ក។កង់ដង់អាចកាឞ់ហុកចឥឞត
ទ
ឥហូរដឦ់មាឞចឥឞតលី ស
ម នាទស់មវៀរ។ រសវិឞ មសើមឤើងររួរឡីឞិរយ

យ៉ែ ងរសុងរសឤ័រនឥវាងរង់វយុង មៅរគី ស្ទទឦ់ មឤើងអាច សមងកើរឣិឞឥួឣចូឦគ្ននស្រ ឣួឤមដើឣបី

អឞុញ្ដរមអាឤឡឞលឺឆលងការ់។ មឞេះមាឞឞ័ឤថាកាឥ ផ្ទលវ់សូឥមកើ
ត
រមឡើងមៅមឦើ Cell ឡឞលឺឡណ៌
វមសើក ឬសិវមហើឤឦវធហឦវវួឦបឞកនុង ឥឤ:មឡឦយ៉ែ ងឥហ័វសំហុរ។

កាឦណាវមាវធារុឡណ៌រកហឣ ឡណ៌ម្សរង ឞិងឡណ៌មខៀឧបឞសិវទាំងអវ់ ឡណ៌ វ
សមចេញឡឞលឺស្ចងចំង ឆលងការវឣវធារុទាំងសីខ្ងមឦើ មហើឤ pixel សង្ហាញឡណ៌ វ។
រសវិឞមសើវមាវធារុឡណ៌រកហឣ ម្សរង ឞិងមខៀឧទាំងអវ់មសើកមឡើង ឡឞលឺទាំង អវ់ររូឧ
បឞសិវ មហើឤ pixel សង្ហាញមមម។

មអរកង់ LCD វកឣមមា៉ែរវីវ Active Matrix ធានារាស់ឥង
មឡឦមឧោយ៉ែ ងមឦឿឞ រសស្ហឦជា 16ឧ ិនាវី ដូមចនេះមឡឦមឧោហគរ់ហគង់ដ៍ឦរអ សមវើឥវំរាស់ រកា
ហវិច ឬវំរាស់
ជីឥចឦនា កមរឣើកឥមឧ ើក។ មអរកង់ វកឣមមា៉ែរវី វ Active Matrix ហតឦ់ផ្ទវុភាឡ វវសឞ:ឧ ិវ័
ឤស្ដឦអាចមឣើឦ មឃើញតាឣឣុំ 90 ដឺ មរក។ ឣា៉ែ ងឧ ិញមវៀរ វញ្ដអាច មរសើស្ដឦបឞសមងកើរ
មាឞឡឞលឺមអលើស្រវវ់ថាល មឃើញឥូសភាឡ ចាវ់ គុ ណឧ ិសរតិ មអរកង់ វកឣមមា៉ែរវីវ Active Matrix
មាឞរម្ឣលខពវ់រសវិឞមសើ មរាងចរកហឦិរមរសើ សមចេកឧ ិវាមឞេះ។ នាមឡឦសចេុសឞនមឞេះ មអរកង់
LCD ស្ដឦមាឞមរសើទាំង Laptop notebook ឞិង មអរកង់ Desktop មអរកង់ វកឣមមា៉ែរវីវ
Active Matrix TFT។
1.1 វំហំមអរកង់ Screen កាឦណាមោកអនកវិញ មអរកង់ CRT 17 អុីងមោកអនកធាលស់មឃើញ
16.1អុីងឬឝំជាង មឤើងមៅតាឣមា៉ែ ក់ brand ឥសវ់វា។ មាេវ់ហឦិរមអរកង CRT មាឞវំហំខុវ
គ្ននៗ ខលេះបឞហឦិរវុឣខ្ងមរកាឣមាឞ វំហំ រកាវ់ឞិងមាឞវំងឞ់ឝងឞ់។ ស្រចំមពាេះមអរកង់
LCD ឧ ិញ 17អុីងរបកដជា 17អុីងស្ដឦមាឞស្កឣវងខ្ង វ្ិតមិើង មាឞ វំងឞ់ស្រស្ទឦសំហុរ
ខ្ងមរកាឣមឞេះគឺជាកាឥស្មិៀសមឝៀសមអរកង់ CRT ឞិង LCD ។

1.2 កំមណើរម្ឞ Resolution តាឣឥចនាវ
ឣពឞ័ធឥស
ូ ឧ ិវារសមអវឣួឤចំឞួឞស្ដឦអាចសមចេញសង្ហាញ ឥួឣមាឞ មអរកង់ LCD វូឥវវសឞ៍ ឞិង
ប៉ែ ស្ណឦ plasma កំណរ់ចំឞួឞ pixel ជាមរចើឞស្ដឦររូឧបឞ សង្ហាញឣតងឣួឤៗ។ វាសង្ហាញ
ឥូសភាឡស្រវវ់ស្ដឦមគមៅថាកំមណើរម្ឞ Resolution មឞេះជាចំឞួឞសចឈឥ ឞិងមដកម្ឞ pixel
ស្ដឦ សមងកើរជាមា៉ែ រវីវ LCD Matrix។ កុំឡយូវ័ ឥសមងកើរសមចេញ Resolution ទាសជាង

Resolution ស្ដឦមអរកង់សរងួឣ រូច ស្ដឦមាឞ Resolution រូចកាឞ់ស្រចាវ់ជាងមអរកង់ឝំ
មាឞ Resolution ឝំ។
ខ្ងមរកាឣមឞេះគឺជា Resolution ស្ដឦមាឞមៅមឦើមអរកង់ LCD:

Contrast Ratio Contrast គឺជាឧសកឥណ៍
ស្ដឦអនកហឦិរវំរាស់ដំមឡើងឡណ៌មឡើងចុេះ វាទាក់វងជា ឣួឤ ឡឞលឺវ ស្ចងចំង ឞិងឡ៌ណ
មមមងងឹរ។ គុណភាឡរសមវើ Contrast គឺជាឡណ៌ឝឣម ជារិចាវ់ឡិររបកដ៍ស្ដឦ មាឞវតង់
ដាទាសសំហុរឥួឣមាឞ 700:1 ឞិងខពវ់រសមវើសំហុរគឺ 1000:1 ឬរសមវើជាងមឞេះមវៀរ។
ឡឞលឺ Brightness Brightness គឺជាឥង្ហវវ់ឡឞលឺស្ចងចំឡ៌ណវឥសវ់ មអរកង់ LCD ស្ដឦសង្ហាញ
មចញ។ រសមអវមអរកង់ LCD គឺឡឞលឺឣិឞស្ចងចំខ្លំងដូចមអរកង់ CRT មឡើឤវាង្ហឤស្រវួឦមរសើ
មគអាចបលវ់សូឥស្កររឣូ
ត
ឧ brightness មឡើងចុេះបឞ។ កាឦណាឡឞលឺ brightness ខ្លំង មឝវើមអាឤ
រសមវើដឦ់ Contrast មគអាចមរសើឡណ៌មមមងងឹ រកនុងមឡឦមឦង Game ឬសញ្
េ ង
ំ ភាឡឤឞត
មឡឦមនាេះវាឡិបកមឣើឦ ស្រវមមាឦឣលស់ ឞិងឡណ៌រសមហេះ។

មឣើឦឣុំ Angle មអរកង់ CRT អាចមឣើឦមឃើញតាឣឣុំជាមរចើឞ ស៉ែុស្ឞត មអរកង់ LCD មាឞសញ្
ា
ឣិឞអាចមឣើឦ មឃើញតាឣឣុំឡីចំមហៀង។ កាឥមឣើឦតាឣឣុំមាឞស្ទឥ:វំខ្ឞ់រសវិឞមសើមោក
អនក មាឞឣឞុវសជា មរចើឞស្ដឦមចឣមរាឣ មឣើឦមឦើមអរកង់ LCD ស្ដឦបឞសញ្
េ ង
ំ មឥឿង
Video។ កាឦណាមរសើមអរកង់ LCD ឡិបកឣុំឡីចំមហៀងសចឆិរ ឡីចំង្ហឤ មឣើឦមឃើញ ឥូសភាឡ
ឣិឞចាវ់ដូចមឣើឦចំឡីឣុខមានក់។ តាឣរវឹវីមត ឣើឦឡីឣុំ 180ដឺមរកមាឞឞ័ឤ
ថាមឣើឦមឃើញឥូសភាឡមឡញចាវ់ មសើតាឣ កាឥស្ណនាំមឣើឦ ឡីឣុំ 140ដឺមរកសចឈឥ ឞិង 120 ដឺ
រកមហតក។
1.3 កាឥភាជស់ Digital ឞិង Analogue
មអរកង់ LCD monitor គឺជាឧសកឥណ៍ Digital ស្ដឦសតូឥវញ្ដ analogue VGA ឣុឞ ឞឹងវាសង្ហា

ញ។ ការរកាហវិក ជា ឣួឤ Digital Video Interface (DVI) អាចសចួជ ឞ វញ្ដសង្ហាញជាវំឥង

Digital។ មអរកង់ LCD ជាមរចើឞស្ដឦចូឦឣកឡី Analogue។ រសមអវ Digital ទាំងមឞេះររូឧបឞ
អឞុញ្ដរឡីររូឧបឞហគរ់ហង
គ ់ ឞិងមដើឣបីភាជស់មៅ VGA

Portrait/Landscape
មអរកង់ LCD ស្ដឦមាឞរាងជាមហតក Landscape ឞិង សចឈឥ Portrait ឦកខណ: ឡិមវវមឞេះមរសើ
វំរាស់ជាឣួឤ Desktop វំរាស់រសមអវមហតកអាចមសើ កឧ ិសស្ទឤមឣើ ឦ មឃើញបឞទាំងអវ់។

រសមអវ LCD អាចមរសើរបវ់បឞឥឤ:មឡឦ Lifespan 50000មមា៉ែ ង មសើមរសៀសមឝៀស ឞិង មអ
រកង់ CRT បឞស្រ 15000 មៅ 25000មមា៉ែ ង។
2. កាឥជួវជុឦមអរកង់ កុំឡយូវ័ឥ LCD ACER AL1713 មដាឤឧ ិភាគតាឣដារកាឣ

វមាធារុក្ិិ
ន ង
ុ ACER LCD
U301
U401

S524A40X21/BR24C02F-WE2/AT24C02/HT24LC02
gm2121 (SMD PQFP208)

Flash Memory 1MW39F010-70/A290011TL70/S29C51001T-90J
U403
EEPROM S524A60X81/HT24LC04
U701
Audio AMP IC LM4843MH
Regulator SMD TOU801
263AP1086K33A/LM1117S3.3/FAN1086M33X
U802
Regulator SMD TO-252 SP1117D25A/LM1117DT-2.
X401
Crystal 14.318MHz
CN201
S8B-ZR (connect I/F and keypad)
CN301
D-SUB 15PIN connector
CN401CN601 S4BPH-JPitch 1mm FPC connector FPC1S30T11R01
CN701
Audio Jack ST-413-06
CN702
B5B-PH-K (Audio control)
CN801
B12B-PH-K
U402

មអរកង់ LCD monitor ហទុកមវៀគវី board ឞិ ងអាំងឧ ឺរវ័ ឥ Inverter/Power board ឞិងមាឞសូរុង

Keyboard ឞិងប៉ែ ស្ណឦ Flate។ មៅកនុងអាំងឧ ឺរវ័ឥ Inverter/Power board ស្ដឦមាឞអឞុភាឡ
12ឧឦ
ុ ៉ែ ឞិ ង 5ឧឦ
ុ ៉ែ វំរាស់អាំងឧ ឺរវ័ឥ។

ដារកាឣ

2.1 មដាេះស្រស្ទឤសញ្
ា ជួវ
ជុឦមអរកង់ LCD

2.2 Power LED អលឺខុវឡីឝឣម
តា

2.3 បរ់សង់ឡណ៌ Scale Pattern

2.4 គ្នមឞឥូសភាឡ អំឡូឦ Backlight អលឺឝឣមតា

រសវិឞមសើឡឞលឺ Brightness
ឣិឞចាវ់សូឥត Inverter ឬ ប៉ែ ស្ណឦ រសវិឞសមោកអនកឥកមឃើញសនាទរ់ឈឥ មឦើមអរកង់
វូឣមោកអនកសតូឥ ប៉ែ ស្ណឦ

2.5 អំឡូឦ Backlight គ្នមឞឡឞលឺ

2.6 សញ្
ា Display ឣិឞរសរករី

កាឦណាមសើកមអរកង់ អំឡូឦ
LED មោរសង្ហាញអលឹសស្អលរៗគ្ននសង្ហាញ Display
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ិ
មឣមឥៀឞវី២: ឧភាគមឦើ
មវៀគវីមអរកង់ LCD
Posted on by TEAV Chhun Nan (វំនាក់វំឞង ហាឤពាណិជជកឣម 077778647-070778647)

1. សណា
ត មវៀគវីមៅកនងមអរកង់
LCD មអរកង់ LCD អាចខូចរបំឣួឤមវៀគវី ស្ដឦវ្មិៀគវី
ុ

ឞីឣួឤៗមាឞឣុខង្ហ ឥមឥៀងៗខលួឞ។ មឤើងឞឹងឡឞយឦ់ឣុខង្ហឥឥសវ់មវៀគវីឞីឣួឤៗមអាឤបឞ
ចាវ់ោវ់តាឣមឣមឥៀឞ ដូចសង្ហាញ ខ្ងមរកាឣ។

1.1 មវៀគវី Power Supply មវៀគវី
Power Supply វាមាឞរួនាវីវំរាស់ហគរ់ហគង់អឞុភាឡហគរ់ហង
គ ់មៅមអាឤ មវៀគវី កនុងមអរកង់ LCD
តាឣឝឣមតារង់វយុងមចញមរៅគឺ មាឞ 12ឧឦ
ុ ៉ែ ឞិង 5ឧឦ
ុ ៉ែ ស្សងស្ចក 3.3 ឧឦ
ុ ៉ែ ឞិង 2.5 ឧឦ
ុ ៉ែ ឆលង

ការ់រង់វយុង Regulator។ ឣា៉ែ ងឧ ិញមវៀរមាឞមអរកង់ LCD ឣួឤចំឞួឞបឞឥចនា ស្ដឦមាឞ
រង់វយុងមចញមរៅ ឣិឞមាឞរម្ឣលស្ដឦស្ដឦបឞ សង្ហាញខ្ងមឦើមឡើឤ វាអាចមាឞរម្ឣលខុ
វៗគ្ននអាស្រវ័ឤតាឣមា៉ែ កឥសវ់ LCD មោក អនកអាចស្រវជាឣួឤឧសកឥណ៍ multimeter។

1.2 មវៀគវី Inverter ហតឦ់មអាឤរ
ង់វយុងខពវ់ឞិងមាឞចឥឞតតាឣររឣូឧកាឥស្ដឦមរសើជាឣួ ឤអំ ឡូឦ Lamp មវៀគវី Inverter សមងកើរ
ចឥឞតឡី 600ដឦ់ 1000 VA វំរាស់ Inverter ឣួ ឤមគអាច មរសើឡីឬសួឞវំរាស់រង់ វយុងខពវ់។

1.3 អំឡូឦ Backlight
(Lamp) អំឡូឦ Backlight ជារសអឡឡឞលឺ ស្ដឦឡឞលឺបឞសមងកើរឡីអំឡូឦ Backlight ឆលងការ់ចូឦ
កនុងមអរកង់ LCD។

1.4 មវៀគវី Main
board/AD Board មវៀគវីមឞេះសតូឥឡី វញ្ដ analogue RGB សចូេ ឦកនុងវញ្ដ Digital មឦើ LCD
Driver ឞិងមវៀគវីររូរឡិឞិរយ Controller board។

1.5 មវៀគវី LCD
Driver/Controller board មវៀគវីមឞេះអឞុញ្ដរមអាឤសស្ឞថឣឡ័រ៌មាឞឡី Main Board ឞិង ររង់
វុីវ័ឥទ កនុងប៉ែ ស្ណឦ LCD panel។

1.6 មវៀគវីសឞទេះ LCD ប៉ែ ណូ វំរាស់ររួរឡិឞិ
រយមអលើងឆលងការ់ស្ដឦមរសើ Liquid crystal

1.7 ដារកាឣ LCD Diagram

1.8 ស្វវងឤឦ់ឡី Power
Supply Board

មវៀគវី Power Supply មរសើមដើឣបីហតឦ់អឞុភាឡមៅមអាឤមអរកង់ LCD ស្ដឦមាឞ មចញមរៅឞិង
ចូឦកនុង។ ឣុ ខង្ហឥ ឥសវ់ Power Supply គឺ វំរាស់សូឥឡី
ត ចឥឞតឆ្លវ់ AC 230 ឧឦ
ុ ៉ែ មៅជាចឥឞតជាស់
DC ស្ដឦមាឞរង់វយុងវំរាស់ ហរ
គ ់ ហគង់ មឦើមវៀគវី Board ឥសវ់មអរកង់ LCD។

1.9 រសមអវ
Power Supply ខ្ងកនុង រង់ វយុងចឥឞតជាស់ 230ឧឦ
ុ ៉ែ បឞចូ ឦកនុង Power Supply ឞិងចូឦ ដឦ់
ស្ទពឞអំមហលើលមចឥឞត AC តាឣឝឣមតាចូឦតាឣមជើងវី២ ឞិងមជើងវីសី។ ចឥឞតជាស់ AC បឞសតូឥមៅ
ជាចឥឞតជាស់ DC។ កស្ឞលងស្ដឦមាឞររឣងកង់ដង់ស្ទវ័ឥឝំបឞមរជាេះអឞុភាឡស្ដឦមាឞរង់
វយុងមលឥ រង់វយុងចឥឞត DC ររូឧបឞហតឦ់ មអាឤ មដាឤវវីចររង់វុីវ័ឥទ FET។ វ្មិៀគវីវី វ

ចររង់ វុីវ័ឥទ FET មឞេះររូឧបឞសិវឞិងមសើកមាឞមឦបឿឞ មឦឿឞ មដាឤកាឥររួរឡិឞិរយឡីល
ឣឡឦ ឥសវ់ IC វាសមងកើរជាមរសកង់ឦំញ័ឥស្ដឦមាឞឥឦកជារាងកាមឥ ៉ែ។

មវៀគវីវីច
វ ររង់វុីវ័ឥទ
FET សតូឥបឞហតឦ់រង់ វយុងចឥឞតឆ្លវ់ DC មវៀគវីសិវមសើកមៅមឡឦ ស្ដឦមាឞមរសកង់ខវ
ព ់ ដូច
គ្ននឞិងវវួឦវិឞនហឦហតឦ់មរសកង់ឥឦកឥ ំញ័ឥមាឞរាងជាកាមឥ។ មរសកង់ឥឦកឥ ំញ័ឥរាងជាកាមឥគឺ
បឞហតឦ់ ហតឦ់មៅ កនុងថាឣឡឦររង់វ៉ែឣ
វ Switch Mode Power Transformer។ ឦំញ័ឥបឞហ

ឦិររង់វយុងវី ឡីឥ រង់វយុងវី ឡី ឥមឞេះ បឞសមងកើរជា អំឡីប
ល ឞ មរជាេះហឦិរតាឣររឣូឧកាឥវឞនិ
ហឦ។ សមងកើរកនុងថាឣឡឦ Power Supply វវួឦបឞវិឞហ
ន ឦជាវូមៅឡី 12ឧឦ
ុ ៉ែ ឞិង 5ឧឦ
ុ ៉ែ

កស្ឞលងមាឞរង់វយុង 12ឧឦ
ុ ៉ែ ចូ ឦកនុង IC ឞិងអឞុភាឡ Audio IC។ ចំស្ណករង់វយុង 5 ឧឦ
ុ ៉ែ ឞិ ង
ឆលងការ់មឦើឣួឤឬឡីឥ Voltage Regulator មដើឣបីវវួឦបឞ 3.3ឧឦ
ុ ៉ែ ឞិ ង 2.5ឧឦ
ុ ៉ែ មៅកនុង
ថាឣឡឦ IC កនុងមវៀគវី LCD Driver/Controller board។

ចូឦចងចំថាមាឞ
មអរកង់ LCD ជាមរចើឞបឞចឥចនាសមងកើរថាឣឡឦ Power Supply ស្ដឦមាឞវវីចររង់វុីវ័ឥទ
Power FET បឞសចូេ ឦកនុង Power Supply ឥសវ់ Board។
1.10 រសមអវ Power Supply ខ្ងមរៅ

អាដាស់វ័ឥ Adapter ឥសវ់មអរកង់ LCD

មវៀគវី Power Supply
ខ្ងកនុង

មោកអនកអាចមឣើឦមឦើឦកខណ:ឡិមវវឥសវ់
Adapter LCD ឣុឞមរសើរបវ់វិឞនហឦស្ដឦបឞឡីថាឣឡឦ Power Supply ខ្ងមរៅតាឣឝឣម
តាគឺ 12, 14 ឬ 18ឧឦ
ុ ៉ែ ជាឣួ ឤអំ ស្ឡឥចឥឞត ឡី 2 មៅ 4អំស្ឡ។រសវិឞមសើមោកអនកចង់ វវួឦបឞ
ជំឞួវវំរាស់ ថាឣឡឦ Power Adapter។ មោកអនកកំណរ់មអាឤបឞចាវ់ឡីឦកខណ:
ឡិមវវ
ដូចគ្ននឬអំ ស្ឡខពវ់ជាងឡីភាឡមដើឣស៉ែុ ស្ឞតឣិឞស្ឣឞ រង់ វយុងខពវ់មនាេះមវ។ ឦកខណ:ឡិមវវ

ឥសវ់រង់វយុងដូចគ្នន ស្ដឦរង់វយុងឞីឣួឤៗចូ ឦកនុងមអរកង់ ឥសវ់ LCD ឣា៉ែ ងឧ ិញមវៀរ រង់
វយុងឞឹងឆលងការ់តាឣ Voltage Regulator ឡីឥឬសី មដើឣបីហឦិរមចញជា 5, 3.3 ឞិង 2.5 ឧឦ
ុ ៉ែ
មចញមៅ Main board ឞិងមវៀគវី LCD Controller board។

កាឥភាជស់ Power Supply ខ្ងមរៅចូឦ
កនុងមវៀគវី LCD
1.11 ស្រវ Power Supply ខ្ងមរៅ រសវិឞមសើមោកអនកចង់ស្រវ Power Supply ខ្ងមរៅ
ឦអឬខូច មោកអនកររូឧភាជស់ អឞុភាឡមៅចឥឞតជាស់ AC ឥួចមហើឤមឣើឦមៅមឦើមអលើអំឡូឦ LED
មៅខ្ងមឦើ រសវិឞ មសើវាឣិឞមាឞមអលើងដូចជាក់ស្វតងមឦើ Adapter គឺវាខូចស៉ែុស្ឞតដំសូងមោក
អនកររូឧកំណរ់ មអាឤបឞចាវ់ ថាឣឡឦរង់វយុង បឞចូ ឦមៅកនុង Adapter មហើឤឬ

មៅ។ ឣា៉ែ ងមវៀរ រសវិឞមសើ LED មោកអនកររូឧឡិឞិរយ មដាឤមរសើ multimeter មដើឣបីវាវ់រង់
វយុងវវួឦ បឞមដាឤមយងមៅតាឣឦកខណ:ឡិមវវឥសវ់វា។ ជួឞមឡឦខលេះកង់ដង់ស្ទវ័ឥ
ររឣងខូច មៅកនុងមវៀគវី Adapter ស្ដឦសណា
ត ឣកឡី រង់ វយុងវឞនិហឦធាលក់ចុេះមរចើ ឞ មហើឤ
មោកអនក គិ រថារង់វយុងខ្ងមរៅមៅឦអរសវិឞមសើ LED មៅស្រមអលើឝឣមតា។

ឣមឝាឤបឤររឹឣររូឧ
មោកអនកវាវ់ស្រវមឣើឦមឦើរង់ វយុងឥសវ់ Adapterរសវិឞមសើ ឆលង ការ់ស្រវ អឞុភាឡ
Adapter ឦអរសមវើ (រម្ឣលរង់ វយុងវិ ឞនហឦររឹឣររូឧ) មដាឤវាវ់ជាឣួឤ multimeter ស៉ែុស្ឞត

រសវិឞមសើវាខូចវាឣិឞ មឦចមចញសង្ហាញមឦើមអរកង់ LCD មឡើឤ ថាឣឡឦ Adapter ខូចស
ណា
ត ឦមអាឤមអរកង់ LCD ឣិឞអាចសង្ហាញ។ ដូមចនេះវំឞួឥ វួឥថា “មរើមឤើងររូឧមឝវើយ៉ែងណា
មវើសដឹងថា Power Adapter ខូច ឬ មអរកង់មាឞសញ្
ា ” សញ្
ា មឞេះ ង្ហឤស្រវួឦសំហុរមដាឤ
រគ្នឞ់ស្រមដាេះស្រស្ទឤសញ្
ា រង់ វយុងស្ដឦចូឦមៅកនុង Power Adapter មអលើងអំឡូឦឣិឞមាឞ វថ
ឥភាឡជាឣួឤរង់វយុងចូឦ សឞតិចសឞតួច មនាេះអំឡូឦ LED បឞសមចេញឡឞលឺរឡិចៗ មឤើងររូឧ
មដាេះស្រស្ទឤមឦើ Power Adapter ស្ដឦមាឞសញ្
ា ស្ដឦសណា
ត ឦឣកឡីកង់ដង់ស្ទវ័ឥមចញ

មរៅឣិឞអាចហឦិរ មចញវិឞនហឦ រង់ វយុង មៅមឡឦស្ដឦមាឞអំឡូឦសំ អឺ ប
ល ឞភាជស់ជាឣួ ឤ
វា។ មោកអនកមឝវើ កាឥឧ ិភាគមឦើកង់ដង់ មសើ វិឞជា រង់ វយុងមចញឡី កង់ដង់ ស្ទឥវ័ ឥឣិ ឞរគ្នឞ់
មោកអនកអាច មដាេះដូចមចញដាក់លីម។

មោកអនកអាចស្ទកឦបងមដាឤមរសើអំឡូ
ឦរូច 9ឧឦ
ុ ៉ែ ឬ6ឧឦ
ុ ៉ែ ភាជស់ដូចសង្ហាញ
Posted in មឣមឥៀឞ, មឣមឥៀឞ ជួវជុឦ LCD |

មឣមឥៀឞវី៣: ឡី Main board /AD board
Posted on by TEAV Chhun Nan (វំនាក់វំឞង ហាឤពាណិជជកឣម 077778647-070778647)
មឣមឥៀឞវី៣: ស្វវងឤឦ់ឡី Main board /AD board
អនកសមចេកមវវខលេះបឞមៅថា main board ឬមៅថា AD board មយងតាឣកាឥមរសើ មវៀគវីឡូ
វុីច ឬមវៀគវី Scalar។ មគ្នឦសំណងឥសវ់មវៀគវីមឞេះមដើ ឣបីសូឥឡណ
ត
៌ RGB វញ្ដរសឡ័ឞធ

Analogue មអាឤមៅជាវញ្ដដីគីតាឦ់ ឥួចមហើឤសចួេ ឦចូ ឦមៅកនុង LCD ឞិងមវៀគវីឥសវ់

វា។ មៅមឦើមវៀគវីមឞេះមាឞហទុក Scalar IC ឞិ ងសណំុត microcontroller រង់វយុងមៅមឦើ Voltage
Regulator មៅជុំឧ ិញវមាធារុ មៅមឦើមវៀគវីមឞេះតាឣឝឣមតា បឞហតឦ់ អឞុភាឡ 2.5ឧឦ
ុ ៉ែ , 3.3

៉ែុ ។ ជួឞមឡឦខលេះមគបឞឥចនាដូចជារសមអវ Sumsung មវៀគវី main board ស្រងស្រ
ឧឦ
ុ ៉ែ ឞិ ង 5ឧឦ
ជួសរសមវេះសញ្
ា ស្ដឦវាឣិឞសង្ហាញ។ ស៉ែុស្ឞត មសើវិឞជារសមអវ Dell មាឞភាឡមាំឣួឞ ឣិឞជា
ង្ហឤ ខូចដូច រសមអវមហសងៗមវៀរ។

3.1 ឣុខង្ហឥ
ឥសវ់ IC ឞីឣួឤៗមៅកនង
ុ Main board រសមអវ Scalar IC ស្ដឦមាឞហទុក Pre-Amp ស្ដឦសតូឥ

Analogue មៅជា Digital ស្ដឦ ស្កររឣូឧជា PLL Phase Locked Loop មៅមឦើមអរកង់ OSD On
Screen Display ឞិងរសមអវ LVDS Low Voltage Difference Signal សចួជ ឞមៅមអាឤ IC កនុង
LCD។
3.2 មវៀគវី MCU (Microcontroller): Microcontroller គឺ ជារសមអវកុំ ឡយូវ័ឥរូ ចស្ដឦមាឞ ហទុក
IC ឣួឤមហើឤមាឞកឣមឧ ិឝីសចូេ ឦកនុងវាស្ដឦមាឞ ឣុ ខង្ហឥឡិ មវវ។ microcontroller ឥួឣ មាឞ
CPU, SRAM, DAC ឞិង A/D Converter វាមាឞវំហំ 64kbyte ស្ដឦអាច សចូេ ឦកឣមឧ ិឝីកុង
ន

Flash ROMដ៍ រូចមឞេះ។ វាអាចឦស់ ឬករ់ រតា វិឞឞ
ន ័ ឤចូឦកនុង Flash បឞ។ កឣមឧ ិឝី សចូេ ឦ
បឞឆ្ស់ឥហ័វមៅកនុង Memory ឞិង flash ររូឧបឞមរសើចូឦមៅកនុង EEPROM។

ដា
រកាឣមវៀគវី MCU ឥសវ់មអរកង់ LCD
3.3 មវៀគវី EEprom IC គឺ ជារសមអវមវៀគវីស្ដឦអាចសចូេ ឦកឣមឧ ិឝីអាចឦស់ មចឦឬ ចងចំ
អាឞមៅមឦើ EEPROM មៅមឦើ EEPROM អាចឦស់ ឬសចូេ ឦកឣមឧ ិឝីជាឣួ ឤ ចឥឞតអគគិវឞី ឦំ

ញ័ឥ មវៀគវី EEPROM អាចសចូេ ឦកឣមឧ ិឝីបឞយ៉ែ ងមឦឿឞឆ្ស់ ឥហ័វ។ EEPROM លមីឣិឞមាឞ
វិឞ័ឤ
ន មៅកនុងវាតាឣ ឝឣមតាអនកវឥមវឥកឣមឧ ិឝី ជាអនកសចូេ ឦមអាឤ វា ឡ័ រ៌មាឞបឞហទុកកនុង
មឞេះជារសមអវ Memory ឥកាវុកបឞជាមរចើឞឆ្នំ។

មរើឣុខង្ហឥឥសវ់
EEPROM វំរាស់មឝវើអី?វ EEPROM ររូឧបឞមរសើវំរាស់ អនកមរសើ របវ់អាចសចូេ ឦ កឣមឧ ិឝី ឡណ៌
មៅកនុងវាបឞ EEPROM មៅកនុង LCD មាឞឣុខង្ហឥឡីឥយ៉ែ ងគឺ។


កាឦណា មអរកង់ LCD ឣួ ឤបឞមសើ ក វាឞិ ងចំឦងវិ ឞ័ ឤ
ន ឬឡ័ រ៌មាឞឡីកុង
ន EEPROM

មៅមអាឤ Microcontroller (MCU) ឧទាហឥណ៍ EEPROM ឞិងមអាឤ Microcontroller
ដឹងឡីមរសកង់ស្ដឦមអរកង់ LCD កំឡង់ស្ររសរតិសរតិ ។


EEPROM មរសើ វំរាស់ហុកចឥឞត
ទ
សមងកើរមៅមឦើមអរកង់ LCD កាឥសមងកើរមៅមឦើ មអរកង់

LCD ឞឹងឣិឞររូឧបឞឦស់មចឦកាឦណាមអរកង់ររូបឞសិវ ជួ ឦមឡឦខលេះផ្ទលវ់សូឥស្ដឦ
ត

សមងកើរមៅមឦើមអរកង់។ Microcontroller បឞ Update កាឥសមងកើរ Setting មៅមឦើ EEPROM
កាឦណាមអរកង់ររូឧបឞមសើ កមឡើងមឡើងឧ ិញ ហទុកមៅមឦើ Setting ររូឧបឞសមងកើរមឡើងមឦើមអ
រកង់វំរាស់កាឥរសរតិសរតិកាឥណ៍។

3.4 មរើមអរកង់ LCD សង្ហាញឡីកាឥខូច EEPROM មាឞឦកខណ:ស្សសណា?


ឣិឞសង្ហាញ Display



មរសកង់សចឈឥ ឬមហតកឣិឞឥរ់ដំមណើឥកាឥ



ឣិឞអាចឥកាវុកចឥឞត Current Setting



ររួរឡិឞិរយឣុខង្ហឥដូចជា Sound, Brightness ឞិងឡិឞិរយ Contrast ស្ដឦឣិឞមឝវើកាឥ។



មៅមឦើ On Screen Display (OSD) ឣិឞដំមណើឥកាឥ ឬ OSD ឞិងខូចឣិឞសង្ហាញ

3.5 មរើ
EEPROM មរសើវរា
ំ ស់ អនកវឥមវឥកឣមឧ ិឝី Programmer ឬអនកចំឦង ចូឦស្សសណា?
EEPROM ខូ ចវាឞិងបរ់សង់ កាឥចង់ ចំវិឞនឞ័ឤមៅកនុងវា មគអាចសចូេ ឦកឣមឧ ិឝី ឣង
ត មវៀរ បឞ
មរសើឦដ
អ ូចលមីបឞស្ដឥ។ EEPROM លមីគឺវាឣិ ឞមាឞអវីទាំងអវ់មហើឤររូឧកាឥសចូេ ឦ ឡ័រ៌មាឞឬ
វិឞ័ឤ
ន សចូេ ឦមអាឤវាមាឞឣុ ខង្ហឥដំ មណើឥកាឥ។ កាឥង្ហឥចំ ឦងសចូេ ឦវិ ឞឞ
ន ័ ឤ មៅកនុង
EEPROM ររូឧបឞមឝវើមឡើងមដាឤអនកវឥមវឥកឣមឧ ិឝី ឬអនកចំ ឦងចូ ឦ។

រសមអវ 24C02 ឬ 24C21 រសមអវ EEPROM មឞេះហទុក DDC (Display Data Channel) វិឞ័នឤឞិង
ទាក់ វងជាឣួឤកុំឡយូវ័ឥភាជស់ តាឣស្ខសកាស។ វតង់ដា DDC ហគរ់ហគង់ ឦកខណ:ឡិមវវ Plug
and Play។ រសមអវ 24C04 ឬ 24C16 ជារសមអវ EEPROM ហទុកចឥឞត setting ឥសវ់ LCD។

រសវិឞមសើឣិឞផ្ទលវ់សូឥត មៅមឦើមអងរកង់ LCD setting ឧទាហឥណ៍ដូចជាកាឥដំមឡើង អរិសឥ ិ
មា maximum contrast។ Microcontroller ឞិងបឞ update កាឥដំ មឡើងមៅ កនុង EEPROM IC
ដូមចនេះកាឦណាមអរកង់ LCD ររូឧបឞសិ វឣតងមវៀរ កាឥហទុក maximum contrast ររូឧបឞ

សមងកើរមអាឤមអរកង់ដំមណើឥកាឥ។ កចេក់ Crystal វាមាឞឣុខង្ហឥមដើឣបីឥកាមរសកង់នាឡិកា។
រសវិឞមសើវញ្ដឡីនាឡិកា សចឈស់កាឥហឦិរមរសកង់ ឬវាលឤចុេះមខាឤ ឬឦំញ័ឥចស់មហតើឣ
ស្រសរសួឦ មអរកង់ LCD អាចសង្ហាញមចញសញ្
ា មហសងឬឈស់ដំមណើឥកាឥទាំងអវ់។ មោក
អនកកំណរ់មអាឤបឞ ចាវ់ឡីឥឦក Sine មៅមឦើមា៉ែវុីឞ Oscilloscope។ រង់វយុង Voltage
Regulator វំរាស់ហគរ់ហគង់ ឣិឞស្រសរសួឦម្ឞ 2.5ឧឦ
ុ ៉ែ , 3.3ឧឦ
ុ ៉ែ ឞិង 5ឧឦ
ុ ៉ែ មៅមអាឤ IC ទាំងអវ់

មៅមឦើមវៀគវី main board ឞិង controller board។ រសវិឞមសើវាមាឞ រង់ វយុងចុេះ ទាស ឬខុវ
ឡីឝឣមតា មនាេះវាឞឹងឣិឞសង្ហាញ No display ឞិង មអលើង LED ឞិងឣិឞអលឺមឡើឤ។
Posted in មឣមឥៀឞ, មឣមឥៀឞ ជួវជុឦ LCD |

មឣមឥៀឞវី៤: មវៀគវី Inverter Board
Posted on by TEAV Chhun Nan (វំនាក់វំឞង ហាឤពាណិជជកឣម 077778647-070778647)
មឣមឥៀឞវី៤: កាឥស្វវងឤឦ់ឡីមវៀគវី Inverter Board

វំរាស់រសមអវ LCD លមីសំហុរ
Inverter board ររូឧបឞចូឦឥួឣជាឣួឤ Power board ដូចស្ដឦបឞ សង្ហាញ ឥូសភាឡ ខ្ងមឦើ។
រសមអវមអរកង់ LCD មវឥ ីចស់វាមាឞ Inverter board ដាច់ឡីគ្ននឡី Power board ដូ ចសង្ហាញកនុង
ឥូសភាឡខ្ងមរកាឣ។

មាឞសួឞរសមអវ
Inverter ស្ដឦមរសើកុងមអរកង់
ន
LCD
1. អាំងឧ ឺរវ័ ឥ Buck Royer
2. អាំងឧ ឺរវ័ ឥ Push Pull (Direct Drive)
3. អាំងឧ ឺរវ័ ឥ Half bridge
4. អាំងឧ ឺរវ័ ឥ Full bridge
មឦខ 2,3 ឞិង 4 ររូឧបឞមៅថា Direct Drive ឡីមរពាេះវាអាចសមចេញមៅមអាឤ អាំងឌ្ុចវ័ឥ
Inductor (Buck Choke) មហើឤកង់ដង់បឞឥកមឃើញមៅកនុង Royer Oscillator។
4.1 អាំងឧ ឺរវ័ឥ Buck Royer

ដារកាឣ
អាំងឧ ឺរវ័ ឥ Buck Royer

ឣូឦដាាឞ
ម្ឞមវៀគវី អាំងឧ ឺរវ័ឥ Buck Royer

មវៀ
គវី អាំងឧ ឺរវ័ឥ Buck Royer មៅកនុងមអរកង់ LCD

កមឞាឣប៉ែ ស្ណឦ មវៀគវីអាំងឧ ឺរវ័ ឥររឣូឧកាឥសតូឥឡី រង់ វយុង 12ឧឦ
ុ ៉ែ ម្ឞចឥឞតជាស់មអាឤ មៅជា
រាស់ឥឤ មហើឤឞឹង រាសពាឞ់រង់វយង់ចឥឞតជាស់មចញមៅមរៅ។ អាំងឧ ឺរវ័ឥររូឧបឞ ស្កវំឥង

មវៀគវីវុីមឣរវី កនុងមគ្នឦសំ ណង មដើ ឣបីសំស្សក សណំុត អំ ឡូឦ Lamp ។ សចូេ ឦកនុង មវៀគវី Buck
Converter ស្ដឦហទុក IC អាំងឧ ឺរវ័ឥ (PWM IC) មវៀគវី Buck P-Channel FET ឞិងមវៀគវី Buck
Choke មហើឤឞិង Buck Doide។ មវៀគវី Buck Converter បឞសតូឥមៅជា ចឥឞតជាស់ DC ស្ដឦ
មាឞរង់វយុងទាស។ រង់វយុងខពវ់ឥសវ់ររង់ហឣ
វ Transformer ឞិងររងវុីវ័ឥទ គូឥបឞ

សមចេញរង់វយុងរាស់ ឥឤឧឦ
ុ ៉ែ កង់ ដង់ ស្ទវ័ ឥបឞ ររួរឡិ ឞិរយចឥឞត អំឡី ល amplitude ឆលងការ់អំឡូ
ឦ Lamp ជា ឧ ិជជមាឞមដាឤវមាលក់ រង់វយុងរសស្ហឦមវមើឥគ្ននមអាឤឆលងការ់។ មវៀគវីបឞ

វវួឦកាឥ គ្នំរវឞឹ ងសិវ អាំងឧ ឺរវ័ ឥ Inverter IC កនុងកឥណីស្ដឦរង់វយុងមឡើងខពវ់ ស្ដឦ
បឞ ហឦិររង់វយុងខពវ់ឡី Transformer ស្ដឦមាឞរម្ឣលឝឣមតា វាអាចឥកមឃើញខូច ឬ

ដំមណើឥអលឹសស្អលរៗម្ឞអំឡូឦ។ IC អាំងឧ ឺរវ័ ឥររូឧបឞររួរឡិ ឞិយរមឣើឦមឦើ Brightness មរសកង់
ខពវ់រងវយុង Transformer តាឣឝឣមតាដំមណើឥកាឥឡី 30 មៅ 70KHz

ចំណាំ: មអរកង់ LCD បឞឥចនាមឡើងមាឞរសមអវ P-Channel FET ឥួឣសចូេ ឦកនុង IC ឞិងស្រ
វវាអាចមរសើមរសៀ មឝៀសជាឣួ ឤឧ ិឝី ស្ទស្រវត FET រម្ឣលគិរជាអូឣ។។

Buck P-Channel FET គឺ

FU9024N, J598 ។ឦ។ រសមអវ FET IC ស្គ 4431, BE3V1J ។ឦ។ ររង់វុីវ័ឥទ មាឞចំឞួឞ
C5706, C5707 ។ឦ។

4.2 អាំងឧ ឺរវ័ឥ Push
Pull Inverter

អាំងឧ ឺរ
វ័ឥ Push Pull Inverter សង្ហាញខ្ងមឦើ Q1 បឞមសើកមឡើង។ ចឥឞតឆលងការ់ ខ្ងមឦើ មៅ T1
បឞសមងកើររង់វយុងឆលងការ់ មៅ T1 វីឡីឥ កាឦណា Q1 បឞសិវ មអឡិចររង់មា៉ែមញវិចមៅ

កនុង T1 បឞធាលក់ចុេះកនុងអំ ឡុង ឥឤេះមឡឦង្ហស់ មហើឤ Q2 ចឥឞតឆង
ល ការ់ទាសពាក់កណា
ត ឦម្ឞ
T1 មអឡិចររង់មា៉ែមញវិច បឞមកើឞមឡើង។

4.3 អាំងឧ ឺរវ័ឥ Half Bridge Inverter

អាំងឧ ឺរ
វ័ឥ Half bridge គឺ រសហាក់រសស្ហឦមៅឞិ ងអាំឧ ឺរវ័ ឥ Push pull មអឡិចររង់ បឞហតឦ់តាឣវិវ
ចឥឞត រសមអវអាំងឧ ឺរវ័ ឥមឞេះររូឧបឞឥកមឃើញជាឣួឤមអរកង់ LCD ហងស្ដឥ មវៀគវីររួរឡិឞិ
រយឥសវ់ Half bridge inverter គឺរសហាក់រសស្ហឦមៅឞឹង push pull inverter។ ដារកាឣខ្ង
មឦើសង្ហាគឡី Channel IC មទាឦគឺ Q1 ឞិង Q2 អាំងឧ ឺរវ័ឥ IC ខលេះអាចមាឞឡីឥ Channel កនុង
មគ្នឦសំណងមឝវើមអាឤរង់ វយុង Transformer ខពវ់។

វិឞិនហឦឞីឣួឤៗបឞឡី Transformer អាចមរសើជាឣួឤអំឡូឦ Lamp ឣួឤ។

4.4 អាំងឧ ឺរវ័ឥ Full Bridge Inverter

អាំងឧ ឺរ
វ័ឥ Full bridge គឺ រសហាក់រសស្ហឦអាំងឧ ឺរវ័ ឥ Push pull inverter រសមអវ អាំងឧ ឺរវ័ឥមឞេះមគ
មរចើឞមរសើជា ឣួឤមអរកង LCD ស្ដឦមចញចុងមរកាឤសំហុរ។
គូឥររង់វុីវ័ឥទ ឆ្លវ់គ្នន មទាេះសីចឥឞតហតឦ់ស្រសររឡស់ឡី Transformer វីឣួឤ។ មឞេះសញ្
ជ ក់ ថា
Q1 ឞិង Q4 ចឥឞតឆលងការ់ឡី Transformer វីឣួឤមហើឤ Q2 ឞិង Q3 ចឥឞតឞិងមឡើង ឆលងតាឣ
Transformer វីឣួឤ។ មវៀគវីររួរឡិឞិរយមអរកង់មហើឤររួរឡិឞិរយឥឦក Q1, Q2, Q3 ឞិង Q4
មវៀគវីររួរឡិឞិរយរសរិ តសរតិកាឥដូចជា អាំងឧ ឺរវ័ ឥ push pull inverter ឞិង អាំងឧ ឺរវ័ ឥ half bridge
inverter មឦើកស្ឦងស្រររង់វុីវ័ឥទ សួឞ FET កំឡង់ស្រ ដំមណើឥកាឥស្រឡីឥ។ មាឞរសមអវមអរកង់
LCD ដូចជា HP1703 ស្ដឦមរសើ IC អាំងឧ ឺរវ័ឥ OZ960 វិឞនហឦវវួឦបឞឡី IC អាំងឧ ឺរវ័ ឥអា
ចស្រវសមៅរង់វយុងខពវ់ឥសវ់ Transformer ឥូសភាឡសង្ហាញខ្ងមរកាឣ។

សឞទេះមវៀ
គវីអាំងឧ ឺរវ័ឥ Full bridge inverter board
មវៀគវីអាំងឧ ឺរវ័ឥ Full bridge inverter ឥចនាមឡើងមាឞ 4 IC ស្ដឦ IC ឞិឣួឤៗមាឞ FET (N

ឞិង P Channel) មៅកនុងវា។ IC ទាំងឡីឥបឞមរសើវំរាស់ រង់ វយុងខពវ់ឡី Transformer

N ឞិង P Channel ស្ដឦមាឞកនុង

Mosfet IC
ចងចំថា N ឞិង P Channel Power Mosfet IC អាចមាឞមៅកនុង SMD
កំហវ
ុ ឥួឣឥកមឃើញមៅកនង
ុ អាំងឧ ឺរវ័ឥ Inverter Board

1. វងួរ (មាឞមៅកនុង Buck Choke មហើឤមាឞរង់វយុងខពវ់កុង
ន Transformer)
2. មៅតរង់វយុង Transformer ខពវ់
3. ធាលឤមចញររង់វុីវ័ឥទ
4. រម្ឣលកង់ដង់មសើក ឝំ
5. អាំងឧ ឺរវ័ ឥ ឧឤ
ុ ៉ែ វីសមសើកមវៀគវី ឬបឞសិ វអូ ឣខពវ់

6. រម្ឣលឦកង់ដងស្ទវ័ឥមចញមរៅសណា
ត ឦមអាឤ Shutdown ឞិង Brightness ស្រសរសួឦ
ផ្ទលវ់សូឥ។
ត

7. មជើងឣជុឦ Pin ជាមរចើឞមឡើងមៅត បឞបរ់សង់កាឥភាជស់
គួឥមអាឤគរ់វំគ្នឦ់ IC អាំងឧ ឺរវ័ឥមាឞភាឡឥ ឹងមាំមហើឤស្សឥជាខូ ចឧ ិញ។ ស្ដឦមាឞ ម្មេះ
IC TL451ACN, OZ960, OZ962, OZ965, BIT3105, BIT106, TL5001 ។ឦ។ ឧ ិឝី វាវ់ រង់ វយុង
ឞិងឥឦកកនុងអាំងឧ ឺរវ័ឥ Inverter board។

Posted in មឣមឥៀឞ, មឣមឥៀឞ ជួវជុឦ LCD |

មឣមឥៀឞវី៥: ឡីមវៀគវី Start Circuit
Posted on by TEAV Chhun Nan (វំនាក់វំឞង ហាឤពាណិជជកឣម 077778647-070778647)
មឣមឥៀឞវី៥: ស្វវងឤឦ់ឡីមវៀគវី Start Circuit
មាឞរសមអវមអរកង LCD ជាមរចើឞស្ដឦមាឞមវៀគវី Star Circuit មដើ ឣបីររួរឡិ ឞិរយរង់ វយុងឡី
Power Supply មៅអឞុភាឡមជើងឣជុឦម្ឞ IC អាំងឧ ឺរវ័ឥ។ សឞទេះមវៀគវីររូរឡិ ឞិរយ វញ្ដស្ដឦ

ចូឦឣកឡីមវៀគវី Main board ឞិ ងរង់វយុងឡី ០ ឞិងរង់ វយុងឡីឥឬសី ឬមៅ ចមនាលេះ (2-5ឧឦ
ុ ៉ែ )។
រសវិឞមសើវញ្ដគឺវូឞយឧឦ
ុ ៉ែ មឡឦមនាេះ IC អាំងឧ ឺរវ័ ឥឞឹងឣិឞវវួឦ វំរាស់ មរសើ រង់ វយុងឡី
Power Supply មហើឤរសវិឞមសើវញ្ដគឺរង់វយុង 2ឧឦ
ុ ៉ែ (មសើ ក)

ខណ:ស្ដឦ IC អាំងឧ ឺរវ័ឥឞឹងបឞមសើក “មសើក” មហើឤរង់ វយុងខពវ់ឥសវ់ Transformer ឞិង

សចូេ ឦមអលើង មហើឤ អំ ឡូឦសំ អឺ មល អរកង់ មឡើង។ មវៀគវី Start Circuit ឦអរសមវើឥមដើឣបី ចស់មហតើឣ
មដាេះស្រស្ទឤជាឣួឤមអរកង់ LCD ស្ដឦឣិឞសង្ហាញឥូសភាឡ រសវិឞជាមោក មឣើឦឣិឞមឃើញ
ឥូសភាឡ មនាេះមោកអនក មឣើឦមឦើមវៀគវី Star Circuit មហើឤមដាេះមចញ ជួវជុឦសញ្
ា ទាំង
មនាេះ។ មវៀគវីមឞេះវាមាឞវំនាក់វំឞងជាឣួឤអំឡូឦសំអឺលមអរកង់ LCD ទាំងឣូឦ មដើឣបីមអាឤ
មឣើ ឦមឃើញឥូសភាឡស្ដឦសង្ហាញឡី រសឡ័ឞធកុំឡយូវ៏ ឥ។

កាឥសង្ហាញ
កំណរ់ចំណាំ សិវមសើក On/Off កនុងមវៀគវីអាំឧ ឺរវ័ ឥ Inverter board មោកអនកមឣើឦមឦើដា

រកាឣ ខ្ងមរកាឣ មឞេះឞឹងមឃើញឡីមវៀគវី Start Circuit មឝវើកាឥ កាឦណាកុំឡយូវ័ឥមអរកង់ មសើ ក
មៅដំមណើឥកាឥឦអរសមវើឥ គឺមាឞឞ័ឤថាស្ខសភាជស់ឡី VGA

មៅរសឡ័ឞធ CPU ដំមណើឥកាឥឝឣមតា មឡឦមនាេះមវៀគវី main board ដំសូងឞឹងមហញើមចញ វញ្ដ
បឞមសើក ស្ដឦមាឞ រង់វយុង រសស្ហឦ 2 មៅ 5ឧឦ
ុ ៉ែ មយងមៅតាឣរសមអវ LCD មោកអនក
វាវ់រង់វយុងមៅមឦើ Q751។ វញ្ដមសើកសណា
ត ឦឣកឡី Q751 បឞមសើក មឡើងចូឦមៅ

Q752 ក៍បឞមសើកមឡើងស្ដឥ។ ដូមចនេះរង់ វយុង 12ឧឦ
ុ ៉ែ ឞឹ ងធាលក់ សមចេញឡី មរៅមៅមជើ ង C ររង់
វុីវ័ឥទ ម្ឞរសមអវ TL145ACN ស្ដឦជា IC អាំងឧ ឺរវ័ឥ។

មវៀគវី

Star Circuit មៅកនុងមអរកង់ LCD

រសវិឞមសើ
main board ឣិឞមាឞវញ្ដមសើក “ON” មនាេះមាឞឞ័ឤថា main board មាឞ សញ្
ា មោកអនក
ររូឧ ររួរឡិឞិរយមឣើឦមឦើ Q751 ឞិងររង់វុីវ័ឥទ Q572 ស្ដឦឣិឞបឞ មសើ កស្ដឥ ដូ មចនេះរង់វយុង
ឣិឞធាលក់មៅមឦើមជើង Pin ឥសវ់ IC អាំងឧ ឺរវ័ ឥមនាេះឞឹ ងសណា
ត ឦ មអាឤមអរកង់ ទាំងឣូ ឦឣិឞ
សង្ហាញមឦចមចញឥូសភាឡ។
មាឞរសមអវមអរកង់ខលេះស្ដឦមរសើ C945 ឞិង A733 ហសំជាគួ ឥកនុងមវៀគវី Start circuit ដូចជា

រសមអវមអរកង់ Samsung 153ឧឦ
ុ ៉ែ បឞមរសើ ជាឣួឤ A6J ស្ដឦមាឞររង់វុីវ័ឥទ (PNP Digital
Transistor) ឞិង A8J(PNP Digital Transistor) ដូចសង្ហាញឥូសភាឡ ខ្ងមរកាឣ។ររង់វុីវ័ឥទ ទាំង
ឡីឥគឺជារសមអវររង់វុីវ័ឥទ ឌ្ីគីតាឦ់ ឞិងមាឞមឥ ៉ែវុីវង
ទ ់ (4k7+4k7) ស្ដឦជាស់ជាឣួឤររង់វុី
វទ័ឥមនាេះ។

កាឥឡិរកាឥររួរឡិឞិរយស្ឆក
មឣើឦមឦើ សញ្
ា មឞេះជាកាឥង្ហឤស្រវួឦសំហុរមដាឤមោក អនក មឣើឦមឦើ Main board មវៀគវី
ឬមឣើឦវាវ់មឦើ IC អាំងឧ ឺរវ័ឥមដាឤផ្ទទឦ់។

ដាក់មជើង
ឧសកឥណ៍វាវ់បឞដាក់ឡីមឦើ មជើងស្ខសឡណ៌មមម ឞិងមជើងឣួឤមវៀរឡណ៌មមមដាក់ មឦើមា៉ែវ់
ដី ឬដាក់ ចំ មឦើឧ ីវ ឥឡូឧមឞេះមោកអនកមសើ កមអរកង់ LCD ឥួចមហើឤរកមឡកមឣើឦ រង់ វយុ

ង។ រសវិឞមសើមាឞរង់វយុង 2មៅ5 ឧឦ
ុ ៉ែ មនាេះសញ្
ជ ក់ ថា main board មនាេះ ដំមណើឥកាឥឝឣមតា

មហើឤសចួជ ឞវញ្ដយ៉ែ ងររឹ ឣររូឧ។ រសវិឞមសើ ឣិឞមាឞរង់វយុងដូ ច ស្ដឦបឞវាវ់មនាេះមវ
គឺសញ្
ជ ក់ថា main board មាឞសញ្
ា ខូច។ រសមអវមអរកង់ LCD Sumsung ស្ដឦមាឞឣ៉ែូស្ដឦ

153V, 173V, 510N, 710N ឞិង 910N ស្ដឦស្រងស្រ ជួសសញ្
ា ឣិឞសង្ហាញ មឦើមអរកង់ ស្ដឦស
ណា
ត ឦឣកឡីខូច Microcontroller MCU។

សនាទស់ឣក
រសវិឞមសើមសើក វញ្ដឞិងបឞរសស្ហឦ 9 មៅ 12ឧឦ
ុ ៉ែ មៅមឦើ IC អាំងឧ ឺរវ័ ឥ រសវិឞមសើ មាឞ
វញ្ដចូឦមឦើ ររង់វុីវ័ឥទ មវៀគវី Star Circuit មហើឤឣិឞមាឞវិឞនហឦ មចញឡីអាំងឧ ឺរវ័ឥស្ដ
ឦវមាវធារុមាឞឧសកឥណ៍ កាឥពាឥ មដាឤ ហវុឤវុីសឣួ ឤរគ្នស់ វំរាស់កាឥពាឥថាឣឡឦ
រង់វយុងឡី IC អាំងឧ ឺរវ័ឥ។ រសវិឞមសើ ថាឣឡឦរង់វ្ិុង IC

មាឞរម្ឣលលឤចុេះមខាឤ រសវិឞមសើហុឤវុ
វ
ីសឣិឞបឞមសើកមវៀគវី រសវិឞមសើមាឞឦវធភាឡ
មោកអនកអាចមដាេះ ដូឥ មចញ IC អាំងឧ ឺរវ័ ឥ មហើឤមឝវើស្រវមឡើងឧ ិញមអរកង់ LCD មឡើង ឧ ិ

ញ។ រសវិឞមសើមាឞសញ្
ា ឣិឞសង្ហាញ មោកអនក អាចវាវ់មឣើឦមឦើ Meter ស្ដឦមសើកឬ សិវ
កំឡង់ស្រឥេះមឡើងធាលក់ចូឦមៅកនុង Microcontroller MCU រសវិឞមសើ មោកអនក អឞុឧរតស្រវ

មឦើមអរកង់ LCD មៅឦអមដើឥឝឣមតាមនាេះមឤើងឣិឞចំបច់ឥកមឣើឦមឦើ Main board មវៀគវី Star
Circuit ឬមៅកនុងមវៀគវីអាំងឧ ឺរវ័ឥ។

ប៉ែ ស្ណឦ
LCD ឣិឞអាចសមចេញឡឞលឺ ។ មហរុដូមចនេះរសឡ័ឞធអំឡូឦ មកើរមឡើងឡឞលឺមៅមឦើ ប៉ែ ស្ណឦឞិង

ស្សងស្ចកឡឞលឺ វឡវមឡញមឦើមអរកង់ LCD។

ប៉ែ ស្ណឦ LCD ស្ដឦមាឞអំឡូឦមៅឡីខ្ង
មរកាឤ

រកង់ LCD

ស្ហនកខ្ងកនុងម្ឞមអ

មអឡិចររូរវថិរមឦើអំឡូឦមាឞវុីរុណាភាឡទាស ខណ:មឡឦស្ដឦសមចេញឡឞលឺស្ដឦ វា
មាឞជីឧ ិរបឞរសស្ហឦ 50000មមា៉ែ ង ឦកខណ:ឡិមវវឥសវ់ Power Supply អាំងឧ ឺរវ័ ឥ

Inverter ស្ដឦបឞសមងកើររសស្ហឦ 600 មៅ 1000អំ ស្ឡតាឣររឣូឧកាឥអាំងឧ ឺរវ័ ឥមាឞ Power
Supply រូច។
5.1 កាឥសង្ហាញមោរអលឹសស្អលរៗ មហើឤមាឞឡណ៌រកហឣ
តាឣឝឣមតាកាឥសង្ហាញឡណ៌រកហឣ មហើឤមោរមឡើងអលឹសស្អលរៗកនុងមអរកង់ LCD សណា
ត

ឣកឡីឣូឦមហរុអំឡូឦ Backlight (មៅចុចខ្ងមឦើ ឞិងខ្ងមរកាឣមាឞឡណ៌មមមវង ខ្ង
ទាំងឡីឥ) វំរាស់ LCD ទាំងមនាេះមឤើងររូឧ ររួរឡិឞិរយមឣើឦមឦើមវៀគវី Inverter board ស្ដឦ
ឆលងការ់អំឡូឦ Backlight មាឞសញ្
ា ជាឣួឤ LCD។ វឥុសមវចកតីឣក មអរកង់ LCD រសរិកឣម
សណា
ត មអាឤមអរកង់ឣិឞសង្ហាញគឺ ឣកឡីមវៀគវីមៅកនុង Inverter boar ស្ដឦវាមឝវើមអាឤឡឞលឺ

មឡើងអលឹសស្អលរៗឣិឞសង្ហាញមចញឞិងសណា
ត ឦមអាឤអំឡូឦ Backlight ឣិឞអាចសមចេញ ឡឞលឺ
មហើឤភាលឣៗមនាេះវាឞិងសិវមអរកង់សិវ។

កាឥសង្ហាឡីអំឡូឦស្ដឦមមម
ចុងវងខ្ងឥសវ់មអរកង់ LCD ភាឡមមមមឞេះសណា
ត មអាឤ ឡឞលឺមោរអលឹសស្អលរៗ មោកអនក
អាចមដាេះដូចអំឡូឦមចញមវើសវាអាច ដំមណើកាឥឝឣមតា

គឞលឹេះភាជស់
ឥសវ់អំឡូឦ Backlight

កាសភាជស់អំឡូឦ Backlight

មឡឦស្ដឦមឤើងមដាេះ
Connector អំឡូឦ Backlight មចញមរៅ

ររង់វ៉ែឣ
វ Transformer ស្ដឦ
មាឞរង់វយុងខពវ់

5.2 មដាេះដូឥអំឡូឦ Backlight មចញ

មដើឣបីមដាេះ
ដូឥ អំឡូឦ Backlight មចញមជាគជ័ឤ មោកអនកររូឧឥុញមចញអំឡូឦមចញមរៅ ដូ ចសង្ហាញកនុង
ឥូសភាឡ មាឞអំ ឡូឦខលេះង្ហឤស្រវួឦកនុងមឡឦមដាេះមចញអាស្រវ័ឤមដាឤ រសមអវមអរកង់ LCD
។ មដាេះមចញអំឡូឦមដាឤ ឣិឞចំបច់មដាេះមចញប៉ែ ស្ណឦ LCD មោកអនកមរសើម្ដលនឣៗ
មដើឣបីឣិឞមអាឤវងគិចដឦ់មអរកង់ LCD។

សឞទេះស្ខស
អារ់ Tape Carrier Package TCP ខូចគ្នមឞឣមឝាបឤជួវជុឦបឞមឡើឤ
5.3 វំណួឥទាក់វងមៅឞិងអំឡូឦ Backlight
1. មឝវើយ៉ែងណាមដើឣបីមអាឤដឹងថាអំឡូឦ Backlight មៅឦអឬខូច?
មោកអនកដឹងថាអំឡូឦ Backlight មៅឦអដូចមវើសវិញលមីស្ដឦអាចដំមណើឥកាឥ មអរកង់ LCD។
រសវិឞមសើស្ខសអំឡូឦបឞភាជស់ររូឧស្រវួឦ រសវិឞមសើមាឞឡណ៌រកហឣឬមោរ អលឹសស្អលរៗមនាេះ
មាឞឞ័ឤថាអំឡូឦ Backlight ឥសវ់មោកអនកខូចខុវរសរករី។

មរើខុ ំអា
ញ ចដំមឡើងអំឡូឦ 15អុីងចូឦកនុង មអរកង់ LCD 17អុីង?
មោកអនកអាចដូចអំឡូឦ 15អុី ងចូឦកនុង មអរកង់ LCD 17អុីង បឞស៉ែុស្ឞតខ្ងមឦើឞិងខ្ង
មរកាឣឞឹងសញ្
ជ ង
ំ ឡណ៌ឣិឞរកសដណំ ត រគស់រគ្នឞ់ មដាឤស្ទឥស្រមអរកង់ 15អុីងខលីជាងមអ រកង់
LCD 17អុីងមោកអនកអាចមឣើឦមឃើញឡណ៌មមមៗមៅជាឤស្គឣវងខ្ង។

មរើខុ ំអា
ញ ចមដាេះដូឥអំឡូឦ Backlight ឡីរសមអវមអរកង់ដូចគ្ននមាឞវំហដ
ំ ូចគ្នន ស្ដឦ ឧសមាថា មអ
រកង់ទាង
ំ ឡីឥមាឞវំហំ 15អុីងដូចគ្នន បឞស្ដឥឬមវ?

មោកអនកអាចដូចអំឡូឦបឞ ស៉ែុ ស្ឞតមោកអនកររូឧស្ឆកមឡើងឧ ិញ រង់វយុងម្ឞអំ ឡូឦឡី មអរកង់
LCD មទាេះសីមអរកង់ ទាំងឡីឥ មឞេះមាឞវំហំស៉ែុឞគ្ននក៍មដាឤ មោកអនកវាវ់អាំងរង់ វុីមរមអា

ឤវាមវមើឥគ្ននជាឣុឞវិឞ មវើសដូចអំឡូឦ មៅដំ មណើឥកាឥបឞឦអ។រសវិឞជារង់ វយុងឣិ ឞ មវមើ

គ្ននសណា
ត ឦមអាឤ មមមមឝៀសមៅឞិងអំឡូឦលមី។មរើមោកអនកអាចវិញអំឡូឦមអរកង់ LCD មៅ

កស្ឞលងណា?
មោកអនកអាចស្ឆកមឣើឦមឦើ ឧ ិសស្ទឤ ឬតាឣហាងស្ដឦមាឞឦក់ ឧសកឥណ៍កុំ ឡយូវ័ ឥ

មរើមោកអនកអាចវិញអំឡូឦ Backlight LCD ឣកឥកាវុកបឞឬមវ?
មដាឤអឞុមោឣតាឣឦុឤកាក់ ឥសវ់មោកអនកមាឞមរចើឞឬយ៉ែ ងណា មោកអនកអាចវិញ
អំឡូឦឤកឣវុកបឞ ស្ដឦឣិឞមាឞសញ្
ា អវីទាំងអវ់ មៅមឡឦស្ដឦមាឞអរិលិជឞមោក
អនកអាចមដាេះដូឥមអាឤមគបឞ។ មោកអនក អាចដឹងភាលឣៗថាមអរកង់ LCD មាឞសញ្
ា ដូច ជា
សង្ហាញមហើឤបឞឥឦរ់ឧ ិញ ឬមោរអលឺឣស្អលរៗ ឬមាឞវភាឡ មឡើងរកហឣ ឬមាឞភាឡ
មឡើងស្រវអាស់ឣិឞចាវ់ មនាេះគឺសណា
ត ឦឣកឡីអំឡូឦ Backlight ស្ដឦររូឧររួរឡិឞិរយ។មរើ

មោកអនកអាចមដាេះស្រស្ទឤកាឥសង្ហាញមោរអលឹឣស្អលរមដាឤឣិឞចំបច់មដាេះដូឥ អំឡូឦ
Backlight បឞស្ដឥឬមវ?

តាឣឝឣមតារសមអវមអរកង់ LCD លមីសំហុរ វាមាឞមវៀគវីស្កររឣូឧឣួឤ កាឦណាសង្ហាញ មឡើង
អលឺឣស្អលរៗ (មោរសឞតិច សឞតួច) សង្ហាញមហើឤភាលឣបឞឥរ់សិវបរ់។ មឞេះឣកឡីឣូឦ មហរុមអ
រកង់ LCD មរសើ IC អាំងឧ ឺរវ័ ឥមវឥ ី OZ960 វាចុេះមខាឤសណា
ត ឦមអាឤ មោរ មឡើងអលឹឣស្អល
រៗមៅមឡឦដំសូង។

មវៀគវីអាំងឧ ឺ
រវ័ឥ Inverter board

Posted in មឣមឥៀឞ, មឣមឥៀឞ ជួវជុឦ LCD |

មឣមឥៀឞវី៦: មវៀគវី Feedback Circuit
Posted on by TEAV Chhun Nan (វំនាក់វំឞង ហាឤពាណិជជកឣម 077778647-070778647)
មឣមឥៀឞវី៦: មរើមឝវើយ៉ែងណា មដើឣបីស្ទមឞថាមឤើងអាចស្កស្រសជួវជុឦ មវៀគវីមឡើងឧ ិញ
Feedback Circuit បឞ?
ខ្ងមរកាឣអំឡូឦ Backlight មាឞមវៀគវី feedback circuit ស្ដឦមឣើឦមៅមាឞមឃើញ មឥ ៉ែវុីវង
ត ់
ឞិងមាឞ ស្ដកររជាក់ឡណ៌វ មឤើងអាចមដាេះមចញមឥ ៉ែវុីវង
ត ់មជើងសី ឬមៅថា មគ មៅថា
Regulator មោកអនកវាវ់ រង់វយុងរសវិឞមសើឣិឞរគស់ ខុវរសរករីអាចមដាេះដូ ឥ មចញឣួឤ
រគ្នស់មចញ។ ឬមោកអនកអាចមឣើឦបរ មរកាឣមវៀគវីវំណ មដាឤហាឥមដាេះ មចញមរៅ

មដាឤឣិឞមអាឤស៉ែេះជាឣួឤមជើងវុីមា៉ែមៅជិរវងខ្ងមឡើឤ។ មៅមឡឦស្ដឦ ដំមឡើងស្ដក

ររជាក់ ឬមៅថាស្ទឣី ដាក់ឧ ិញររូឧោស ជ័ ឥវុីឦីកូឞ មដើឣបីមអាឤរគ្នស់ មឥ ៉ែវុីវង
ត ់ស្រវួឦឆលង
កំមៅបឞឆ្ស់។

ស្ហនកខ្ង
មរកាឤម្ឞមវៀគវី Feedback Circuit

រសមអវមអរកង់ HP1702 LCD
ស្ដឦមាឞសញ្
ា ឡឞលឺអឺលឣស្អលរៗមៅមឦើ មវៀគវី Feedback មាឞមឥ ៉ែវុីវង
ត ់ឣួឤ R120 ស្ដឦបឞ
ភាជស់មៅស្ដឦររជាក់ស្ទឣី ស្ដឦមាឞវំហំ 1គី ឡូអូ ឣ វំរាស់មសើកសំអឺលមអរកង់ LCD មោកអនក
អាចមដាេះដូឥ មដាឤវាវ់ជាឣុឞវិឞ។ រម្ឣលស្ដឦ មឣើឦមឃើញស្រ 238អូឣ ឬទាសជាងមឞេះ មៅ
មឡឦស្ដឦដូឥមចញ មឥ ៉ែវុីវង
ត ់មឞេះ អាច មឝវើ មអាឤមអរកង់ LCD ដំមណើឥកាឥឦអរសមវើឥមឦងអលឺ
ឣស្អលរៗ។

រសឤ័រន វូឣរសឤ័រនកំស៉ែេះអំឡូឦស្សក វា

អាចមឝវើមអាឤឣុរម្ដ វាមាឞជារិបឥរ ជារិបឥរមឞេះមៅ មឡឦស្ដឦឣុរម្ដឥសវ់មោកអនក
មាឞឡិវឡុឦ ដឦ់ខួ ឞរបណឥសវ់
ល
មោកអនក។
Posted in មឣមឥៀឞ, មឣមឥៀឞ ជួវជុឦ LCD |

មឣមឥៀឞវី៧: ឡីប៉ែស្ណឦ មអរកង់ LCD
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មឣមឥៀឞវី៧: ស្វវងឤឦ់ឡីប៉ែស្ណឦ មអរកង់ LCD

ប៉ែ ស្ណឦមអរកង់ LCD ឥួឣ
មាឞ Mechanical Frame មវៀគវី Controller board, វឥម្វស្ខសអារ់ Tape Carrier package
(TCP) ស្ខស Tape Automatic Bonding អំឡូឦ Backlight។

មឣកាឞិច Frame វំរាស់មរសើជាហទេះ
ឥសវ់មអរកង់ប៉ែស្ណឦ LCD មដើ ឣបីជួឤកនុងកាឥហឦិរមអឡិចររូឧមា៉ែ មញ៉ែ វិច EMI។
7.1 មវៀគវី Controller board មវៀគវី Controller board គឺមដើឣបីសស្ឞថឣឡ័រ៌មាឞឡី main board
កាឦណាររង់វុីវ័ឥទ ជួឥឈឥ ឞិងជួឥមដកដំមណើឥកាឥ pixel មៅកនុងប៉ែ ស្ណឦ LCD បឞអលឺ
មឡើងឬសិវ។ ររង់វុីវវ
ទ ័ឥឥសវ់ LCD បឞរសរតិសរតិមដាឤវញ្ដឌ្ីគីតាឦ់បឞររួរឡិឞិ
រយមដាឤ Controller IC។

សឞទេះ
វឞលឹកមអរកង់ LCD ស្ដឦបឞគ្នវ់មចញមរៅ

7.2 ស្ខស
អារ់ Tape Carrier Package ស្ខសអារ់ Tape Carrier Package (TCP) គឺជាសឞទេះមឣកាឞិច ស្ដឦ
វំរាស់ហរ
គ ់ហគង់ចឥឞត អគគិវឞីមៅមអាឤមអរកង់ LCD ស្ដឦមាឞ IC Semiconductor ឥវាងប៉ែ
ស្ណឦ LCD មហើឤឞិងសឞទេះវឞលឹកប៉ែ ស្ណឦវំស្ស៉ែរ។

7.3 ស្ខសអារ់
Tape Automatic Bonding (TAB) ស្ខសអារ់ Tape Automated Bonding គឺ ជាសមចេកឧ ិវាវំរាស់
ភាជស់មៅខ្ងកនុង ឥវាង មអរកង់ LCD ឞិង IC ឥសវ់ Tape Carrier Package (TCP) មដាឤមរសើសំ
ឥុងវុកហគរ់ ហគង់ជចួជ ឞតាឣជាឣួឤស្ខសវុីមា៉ែវំណ មៅមអាឤសឞទេះ IC មៅមអរកង់ LCD។ ស
មចេកឧ ិវា មឞេះលមីង្ហឤស្រវួឦមដារដំមឡើងចូឦ។

អំឡូឦ
Backlight គឺជារសមអឡឡឞលឺ ស្ដឦឡឞលឺបឞឣកឡីអំឡូឦ Backlight ជាអនកហតឦ់ឡឞលឺដឦ់មអរកង់
LCD រសវិឞមសើអំឡូឦមាឞឡណ៌មមមវងខ្ង មនាេះវាមឝវើមអាឤមអរកង់ញ័ឥអលឺសស្អលរមឡើងចុេះៗ
ឬឣិឞអាចមឣើឦមឃើញ ឥូសភាឡស្រឣតង។
Polarizer គឺជាឞលឹកហវីឦមវតើង ស្ដឦអឞុ ញ្ដរមអាឤឡឞលឺឆង
ល ការ់ ឥវាងហវីឦ Polarizer វាហទុក

ររឣង ឡណ៌ Color filter កញ្
ជ ក់ករឣងឡណ៌ ឞិងរគីស្ទទឦ់ Liquid Crystal ឞិងកញ្
ជ ក់ TFT។

ហវីឦ
Diffuser Film: គឺមរសើមដើឣបីហឦិរប៉ែ ស្ណឦ LCD ស្ដឦមាឞភាឡឥ ឹងដូចកញ្
ជ ក់ ឣិឞង្ហឤ
ស្សកឝឞ់ឞិងកំមៅ។

អំឡូឦ Light Guide
Plate (LGP) អំឡូឦមឞេះវំរាស់ហរ
គ ់ហគង់ឡឞលឺឡី អំឡូឦ Backlight ស្ដឦររូឧបឞដំមឡើង សង្ហាញ
ឡីមឦើ ចុេះមរកាឣ។
ហវីឦ Reflector ឡឞលឺវវួឦឡីអំឡូឦ Backlight បញ់ររង់ចូឦមៅកនុង Light Guide Plate
(LGP)
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មឣមឥៀឞវី៨: កាឥសតូឥប៉ែ ស្ណឦ LCD
រសវិឞមសើប៉ែស្ណឦ LCD មាឞសញ្
ា ដូចជា ស្សក សង្ហាញឡណ៌វគ្នមឞអវីទាំងអវ់ សង្ហាញជា
ឡណ៌ឥឞទឝឞូ ឬខូចមវៀគវី Controller board ឬមាឞសនាទរ់មមមឣួឤឬឡីឥសី មៅការ់វវឹងមអ
រកង់ ឬខូច Tape Carrier Package TCP ។ឦ។ មាឞឣមឝាបឤឣួឤ គរ់ គឺសូឥប៉ែ
ត
ស្ណឦ LCD
មសើវិឞជាមោកអនកឣិឞអាចមដាេះដូឥ បឞជាឣួឤរសមអវ LCD មដាឤភាលឣៗបឞមវ វូឣ

មឣើឦមអាឤបឞចាវ់ោវ់មឦើឦកខណ:ឡិមវវឥសវ់វាដូច ស្ខសភាជស់ Connector វញ្ដ
Signal Flow ឞិ ងរង់វយុង។
មរាងចរកហឦិរមអរកង់ LCD Monitor មាឞរសមអវ LCD ជាមរចើឞស្ដឦមរាងចរកបឞហឦិរ
ខុវៗគ្នន មាឞរសមអវមា៉ែ កខុវគ្នន ដូចជារសមអវ Sumsung, Acer, Dell, Toshiba, Sony…។
8.1 មរើមៅខ្ងកនង
ុ ឥសវ់មអរកង់ LCD មាឞអវីខេះល ? រសមអវមអរកង់ឣួឤចំឞួឞមាឞ Setting

កំណរ់ឣុខង្ហឥ ឥសវ់វា រុឦយភាឡឡណ៌ RGB, ឣុខង្ហឥ Position, វំហំ Size, ភាស្ទ Language,
ឡ័រ៌មាឞ Information ស្ដឦមឣើឦមឃើញមដាឤអំឡូឦ Backlight ឞិងប៉ែ ស្ណឦ LCD។ឦ។

មរើមឝវើយ៉ែណាមដើឣបីមអាឤដឹងថា កាឥហឦិរឧសកឥណ៍មវវាមរសើរបវ់ មៅកនុងមអរកង់ LCD

monitor?សណា
ត មរាងចរកហឦិរឞីឣួឤៗ បឞហឦិរមចញឦកខណ: មរសើរបវ់ឡិមវវខុវៗ
គ្នន ស្ដឦ មាឞឦកខណ: វំគ្នឦ់ មាឞមៅកនុងមវៀមៅការ់ តាឡុង។ ខ្ងមរកាឣមឞេះជាកាឥ
ស្ណ នាំកាឥមរសើរបវ់សូរុងខ្ងឣុខឥសវ់មអរកង់ Samsung 510N LCD។

រសមអវមអរកង់ Sumsung
510N មឞេះមោកអនកឡាយឣចុចមឦើ Setting ស្ដឦមាឞ សូរុងមៅចំឡីខ្ងឣុខអាចចុច ស្ទមឥ ៉ែ
បឞតាឣររឣូឧកាឥឥសវ់មោកអនកចង់បឞ ដូចជា ស្ទមឥ ៉ែឡឞលឺ មរសកង់ ឡណ៌ ស្ទមឥ ៉ែមឡើងមឦើ
មរកាឣ ឣកមឆវង ស្ទតំ មៅតាឣសូរុងចុចសញ្
ជ ។

ឥូសភាឡខ្ង
មឦើគឺវំរាស់រសមអវ Acer AL1916W មោកអនកបឞមឣើឦមឃើញឣុខង្ហឥកាឥ មរសើរបវ់ជា
មរចើឞ ដូចជាឥឤ:មឡឦស្ឧង ម្ឞកាឥមរសើមអរកង់ LCD ស្ដឦមាឞ 203មមា៉ែ ង មាឞប៉ែ ស្ណឦមឦខ
INNO.VO ឞិងឡណ៌ Setting ឥសវ់វា។ឦ។

8.2 ភាឡខុវគ្ននឥវាងមអរកង់ Plasma ឞិង LCD

រសមអវមអរកង់វូឥវវសឞ៍
Plasma
មអរកង់ Plasma មាឞរាស់ឥឤពាឞ់ ស្វឦ cell ស្ដឦមាឞឧវមឞ័កំឥមាឞដូចជា អាកុង មណអុង
មវណុង ស្ដឦមាឞ ឡីឥស្រវទាស់ម្ឞកញ្
ជ ក់ ឬលង់ផ្ទលវ់វីក
ទ កនុងវូ ឥវវសឞ៍ផ្ទលវ់ ស្ទម Plasma
TV។ មៅកនុងវូ ឥវវសឞ៍ផ្ទលវ់ ស្ទម Plasma TVមាឞសណំុត ឡឞលឺ ស្ដឦអាច មឝវើមអាឤអលឺឡឞលឺឥស
ូ
ភាឡស្រវវ់ថាល ឣុរ។ កាឥហឦិរកនុងវូ ឥវវសឞ៍ផ្ទលវ់ ស្ទម Plasma TV

វាអាចមាឞអាឤុបឞ 60000មមា៉ែ ង រសវិឞមសើមោកអនកមសើកវា 8មមា៉ែ ងកនុងឣួឤម្លងមនាេះ អាច

មរសើបឞ 20ឆ្នំ។ កនុងវូឥវវសឞ៍ ផ្ទលវ់ ស្ទម Plasma TV មាឞឡណ៌ស្រវវ់ថាល ឡណ៌ឞិឣួឤៗមាឞ
pixel រកហឣ ម្សរង ឞិងមខៀឧ។ មៅមឦើស្វឦ cell ឞីឣួឤៗមាឞឡណ៌ រកហឣ ម្សរង ឞិងហ
វវ័ឥ phosphor វំរាស់ pixel មឥៀងៗខលួឞវំ ហំ pixel ឥសវ់វាមាឞ 1920×1080។
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មឣមឥៀឞវី៩: ឧសកឥណ៍វំរាស់មដាេះ ឞិងឧសកឥណ៍វំរាស់វាវ់
ឧសកឥណ៍វំរាស់មរសើមដាេះមអរកង់ មដើឣបីជួវជុឦមអរកង់ LCD បឞមជាគជ័ឤ មោកអនកររូឧ
បឞឧសកឥណ៍ វំរាស់មដាេះ ជា មរចើឞរសមអវ មដើឣបីជួឤវរឣួឦដឦ់កាឥជួវជុឦបឞឆ្ស់
ឥហ័វទាឞ់ចិរ។
ត ខ្ងមរកាឣ មឞេះមាឞ សង្ហាញឡីឧសកឥណ៍វំខ្ឞ់ៗមដើឣបីជំឞួឤសមចេកមវវ
កនុងកាឥមដាេះមអរកង់ LCD។

ឧសកឥណ៍ចមឞទៀវ Tweezers
មរសើវំរាស់មដាេះវមាធារុ ស្ដឦមាឞភាឡង្ហឤស្រវួឦ វំរាស់ចស់ឥសវ់រូចៗ។

វាមាឞរាងវំស្ស៉ែរ មោហ:ឥ ឹងមាំ មរសើ
ង្ហឤស្រវួឦមសើករកសមឡើងមអរកង់ LCD។ វូឣ មោកអនកចងចំកុំមរសើ វុឦ ឧ ីវឝឣមតាវងករ់
មសើកគំឥស LCD វាមឝវើមអាឤវឞលឹកបលវ់វិក
ទ ដាច់ឥ ីកខូ ច។ កាឥមរសើ ចមឞទៀវចុ ងវស្ឣព៉ែរឦអ
រសមវើឥសំហុរ មហើឤមដាេះមចញបឞយ៉ែ ង មឦឿឞទាឞ់ចិរ។
ត

មោកអនកអាចមរសើកចជក់ឡរងីក រសមអវក
ចជក់ឡរងីកឣួឤគុណឞិង ១០ អាចឆលុេះហាឥ មឣើ ឦឧសកឥណ៍រូ ចៗមសើគ្នមឞ កចជក់ឡរងីកឡិបឞ
មៅមឡឦហាឥមដាេះ ឞិងចូឦ។

ឧសកឥណ៍ឣីរកូវស
ុគ Microscope រសវិឞមសើមោកអនកមាឞថា

ឧ ិកាឥមរចើឞអាចវិញ វំភាឥ:ដូចជាស្កឧឡរងីក ឧសកឥណ៍ ឣី រកូវស
ុគ Microscope ស្ដឦអាចឆលុេះ
មឣើឦមឃើញបឞចាវ់ឝំ មគអាចមរសើមឣើឦមឣមរាគ

អំឡូឦរកមមាឦ មោកអនកររូឧកាឥវាមដើឣបីមដាេះស្រស្ទឤ
សញ្
ា ស្រ អឞុភាឡ LCD Power Supply មោកអនកអាចភាជស់
ស្រជាឣួឤ Adapter រសវិឞមសើអំឡូឦអលឺឣិឞខូច Power។ ឥករសមអវ 12ឧឦ
ុ ៉ែ ឬ 24ឧឦ
ុ ៉ែ ។

មោកអនកអាចវិ ញវុឦឧ ីវរសអស់ រូច រគស់មអ
រកង់ LCD ទាំងអវ់មរសើជាឣួ ឤឞិ ងវុឦ ឧ ីវរូចវំរាស់ មដាេះគរឣសមឦើ board។ មោកអនកររូឧ
ស្រចំបច់មាឞឣួឤរសអស់មឞេះ មោកអនកអាចមដាេះមអរកង់ LCD ឞិង main board ឬកនុង

Power Supply ឬអាច មរសើវំរាស់មដាេះវូឥវ័ឡទ វាមាឞចុងផ្ទកឤ ឞិងឣុខសួឞ។ រសអស់ឥកាវុក
វំភាឥ:ទាំងអវ់ ជារសអស់ស្ដឦមាឞលរមរចើឞមឝវើឡីជ័ឥបលវ់វីក
ទ អាចដាក់ បឞវុ ឦឧ ីវ
រគ្នស់ឧ ីវ មឥ ៉ែវុីវង
ត ់ ររង់វុីវ័ឥទ ឬរគ្នស់ IC។

ឧសកឥណ៍ទាំងអវ់វំរាស់
មដាេះស្រស្ទឤសញ្
ា មអរកង់ LCD មោកអនកអាចហាឥមដាេះមចញ មដាឤមរសើឧសកឥណ៍ ហាឥ
Solder iron មរសើអគគិឞីវាចំណាឤអវ់មរចើ ឞគីឡូឧឦ
ុ ៉ែ កនុងឥឤ: មឡឦឡី 3-4មមា៉ែ ង ស៉ែុស្ឞតរសមអវ

មឞេះង្ហឤស្រវួឦ មរសើជាង រសមអវស្ដឦដុរមរសើឝយុងដុ រ មអាឤមៅតរកហឣ។ រសមអវ Solder
Iron មាឞរាងដូចកាំមអលើងខលី ស្ដឦ មាឞម្កវំរាស់ចុច មឦើវាមៅមឡឦស្ដឦចង់ហាឥវំណ។

ឧសកឥណ៍ខ្ងមរកាឣមាឞចុងសីយ៉ែងគឺរសមអវចុង ស្រវួចរូច រសមអវឝឣមតា ឞិងរសមអវមរសើ
ខសឦ់មៅតវំរាស់ហាឥជាឣួឤវមាធារុរូចៗដូច ជា main board កុំ ឡយូវ័ ឥ ឬវូ ឥវ័ឡទម្ដ។

ឧសកឥណ៍ ហាឥ Solder
iron អាចហាឥបឞសីយ៉ែង
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មឣមឥៀឞវី១០: ឧសកឥណ៍វំរាស់មឝវើស្រវ
Posted on by TEAV Chhun Nan (វំនាក់វំឞង ហាឤពាណិជជកឣម 077778647-070778647)
មឣមឥៀឞវី១០: ឧសកឥណ៍វំរាស់មឝវើស្រវ
ឧសកឥណ៍មឞេះវំរាស់មឝវើស្រវ ដូ ចជាឧសកឥណ៍ Analogue ឞិង Digital មាឞ កង់ដង់ស្ទវ័ឥ
ររង់វុីវ័ឥទ អាំងឌ្ុចវ័ឥឞិងមឥ ៉ែវុីវង
ត ់ជាមដើឣ។ រសវិឞមសើមោកអនកឣិឞមរសើ ឧសកឥណ៍មឞេះ
មោកអនកអាចមរសើមា៉ែវុីឞ Oscilloscope ស្រវាមាឞរម្ឣលម្លលជាងរសមអវ Peak Atlas Component
Analyzer មឞេះវាមាឞ វំហំរូចអាចកាឞ់ តាឣខលួឞង្ហឤស្រវួឦ សំហុរ។

ឧសកឥណ៍ Peak
Atlas Component Analyzer វាវ់កង់ដង់ឞិងររង់វុីវ័ឥទ

ឧសកឥណ៍
Peak Atlas Component Analyzer វាវ់ររង់វុីវ័ឥទ NPN ឞិងអាំងឌ្ុចវ័ឥ

ឧសកឥណ៍ Smart Tweezers
មាឞរាងរូចសំហុរមោកអនកអាចវាវ់មឥ ៉ែវុីវង
ត ់ ររង់ វុីវ័ឥទ មជើង IC ឬមជើងកង់ដាង់ស្ទវ័ឥស្ដ
ឦមៅជាស់មៅមឦើមវៀគវី board ដូចឥូសសង្ហាញ ខ្ង មឦើវាវ់កង់ដង់ស្ទវ័ឥ ឡកវឺស្ឡឞដ៍រូច
ឣួឤ វាបឞសង្ហាញរម្ឣលមចញភាលឣៗ។
ជំហាឞម្ឞកាឥមសើកមអរកង់ LCD Monitor

មដើ ឣបីមជាគជ័ឤកនុងកាឥ

មសើក មអរកង់ LCD Monitor មដាឤឣិឞមអាឤមាឞស្ទមឣគូ រមឦើ គរឣបលវ់វីច
ទ ។ មោកអនក

មរសើស្ដកសឞទេះមវតើងវំស្ស៉ែរ ស្ដឦមឝវើឡីមោហ: មោកអនកឣិឞ ររូឧមរសើវុឦឧ ីវមដើ ឣបីមសើកគំ ឥស
មដាេះមចញមឡើង មរពាេះវា អាចមឝវើស៉ែេះឞិងចុ ងវុ ឦឧ ីវ អាច មឝវើស្ទនឣឥហ័កមឦើបលវ់វីក
ទ ។ ស្ដក
មោហ:មរសើវំរាស់មឝវើចមឞទៀវចស់មាឞភាឡឥ ឹងមាំ មគឣិឞមរសើមោហ:វឞ់ដូចជាស្ដក អឦុឤ

ឣីញូ ៉ែឣមដរា៉ែ ។ មគស្រងស្រមដាេះគំ ឥស់ មអរកង់ឡី ខ្ង មរកាឣឣុឞ ដាក់សចឈឥ ឣុឞឞឹង មសើកគំឥស។

មាឞរសមអវ LCD ជាមរចើឞស្ដឦមរសើ ឧ ីវឣូ ឦ ឡី ខ្ងមរកាឤ មោកអនកររូឧមដាេះមចញឧ ីវ ជា
ឣុឞ វិឞ។ ឣា៉ែ ងមវៀរមៅគំឥសរជុងខ្ង មរកាឣររូឧបឞមដាេះមចញ មោកអនកអាចចស់មហតើឣ
សកមចញគំឥស តាឣ រជុងឥហូរ ដឦ់រជុង ខ្ងមឦើម្ឞគំឥស រសមអវមអរកង់ LCD ខលេះអាចមរសើម្ដ
ទាំងឡីឥមដាេះមចញបឞមដាឤង្ហឤ សំ ហុរមោក អនកអាច មឣើ ឦមឃើញដូចកនុងឥូសភាឡខ្ង

មរកាឣស្ដឦសង្ហាញជំហាឞម្ឞកាឥមដាេះ ស្ដកសឞទេះមោហ:មវតើងចុងវំស្ស៉ែរ ង្ហឤស្រវួឦចក់
គ្នវ់មចញគំឥស។ ចំថាឣុឞមឡឦមដាេះ គំឥស LCD ររូឧឣូ ឦមដាេះឧ ីវសួឞរគ្នស់ មចញ វិឞមវើ ស
អាច គ្នវ់មចញបឞ។

មសើ កគំ ឥសមដាឤមដាេះឧ ីវ
មចញឣុឞមឡឦស្ដឦមសើក LCD Monitor

មោកអនកមដាេះឧ ីវសួឞមចញឣុ ឞវិឞ

តាឣឝឣមតាមដាេះមចញ ឧ ីវឈឥឣុ ឞមឡឦ
ស្ដឦមសើកគំឥស់មអរកង់ LCD Monitor

ចស់មហតើឣគ្នវ់ឡីខ្ងមរកាឣឥួចមហើឤ
មសើកតាឣរជុងវីឣួឤ

គ្នវ់ទាញ ស្ដកវំស្ស៉ែរស្រវសតាឣស្គឣមៅ
ចំណុចកណា
ត ឦ មហើឤសកមចញមរៅ

គ្នវ់មៅរជុងមហសងមវៀរ

សនាទស់ឣកចុេះឣកខ្ងមរកាឣ សចេស់បឞ
មសើកមឡើង

មឦើកមឡើងញឺរៗមហើឤឥុញមចញគំឥស់
ខ្ងមរកាឤ ជួ ឦមឡឦខលេះមរសើ វុឦឧ ីវមដើឣបីជួឤ កំ ោង
ំ គ្នវ់មចញមរៅ។

គ្នវ់សកគំឥសខ្ងឣុខឣុឞវិឞ

គរឣសខ្ងមឦើ

ឥឡូឧមឞេះគ្នវ់មចញ

រជុងវងខ្ងទាំងឡីឥបឞមងើស
មចញមដាេះបឞគរឣសទាំងឣូឦ

គរឣសទាំងឣូឦបឞមដាេះមចញ
មរៅ មោកអនកររូឧកាឥអឞុឧរតមសើកមឦើគរឣសមអរកង់ LCD
Posted in មឣមឥៀឞ, មឣមឥៀឞ ជួវជុឦ LCD |

មឣមឥៀឞវី១១: ឥ ៉ែវុវ
ី ង
ត SMD Resistor
Posted on by TEAV Chhun Nan (វំនាក់វំឞង ហាឤពាណិជជកឣម 077778647-070778647)
មឣមឥៀឞវី១១: ស្វវងឤឦ់ឡីឥ ៉ែវុីវង
ត SMD Resistor Code ឞិងកាឥវាវ់រម្ឣល

រសមអវមឥ ៉ែវុីវង
ត ់ SMD Resistor Code

មវៀគវី board ស្ដឦមរសើ មឥ ៉ែវុីវង
ត ់ SMD
Resistor មៅមឦើវា

រសមអវមឥ ៉ែវុីវង
ត ់ កាឦឡីឣុឞស្ដឦមាឞ
វញ្ដកំណរ់វំគ្នឦ់ឡណ៌មៅមឦើខួឞវា
ល
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មឣមឥៀឞវី១២: កង់ដង់ SMD Capacitor
Posted on by TEAV Chhun Nan (វំនាក់វំឞង ហាឤពាណិជជកឣម 077778647-070778647)

មឣមឥៀឞវី១២: ស្វវងឤឦ់ឡីកង់ដង់ស្ទវ័ឥ SMD Capacitor Code ឞិងកាឥវាវ់រម្ឣល

មគមរសើ កង់ដង់ស្ទវ័ឥ
SMD Capacitor ជាឣួឤមអរកង់ LCD Sumsung កាឦណាមឤើងមឣើឦមឦើ កង់ដង់ស្ទវ័ឥ SMD
Capacitor វាមាឞរាងរសហាក់រសស្ហឦ ឞិង រសមអវមឥ ៉ែវុីវង
ត ់ SMD Resistor រម្ឣលឥសវ់វាបឞ
សង្ហាញ មៅមឦើ វមាធារុ ស្ដឦ មាឞវឥមវឥជាមឦខ ឬឡណ៌វំគ្នឦ់ ឧទាហឥណ៍ កង់ដង់
ស្ទវ័ឥ ស្ដឦមាឞរកហឣមឦើ
ខលួឞវាស្ដឦមាឞអកសឥ “A” គឺមាឞរម្ឣលមវមើ 1pF មហើឤរសវិឞមសើមៅមឦើខួឞវាមាឞឡណ
ល
៌ វឥ
មវឥអកសឥ “A” ស្ដឥមនាេះវាមាឞរម្ឣលមវមើ 10pF។
ឡណ៌មឦើខួឞ
ល

រកហឣ

អកសឥវឥមវឥ

រម្ឣល

AC

1(ឡីកូហាវរា៉ែ រ pF)2(ឡីកូ

E

ហាវរា៉ែ រ pF)

G

3(ឡីកូហាវរា៉ែ រ pF)

J
L

4(ឡីកូហាវរា៉ែ រ pF)

N
Q

5(ឡីកូហាវរា៉ែ រ pF)
6(ឡីកូហាវរា៉ែ រ pF)

S
7(ឡីកូហាវរា៉ែ រ pF)
8(ឡីកូហាវរា៉ែ រ pF)
9(ឡីកូហាវរា៉ែ រ pF)
10(ឡីកូហាវរា៉ែ រ pF)12(
ឡីកូហាវរា៉ែ រ pF)
AC
E
G

មមម

15(ឡីកូហាវរា៉ែ រ pF)
18(ឡីកូហាវរា៉ែ រ pF)

J

22(ឡីកូហាវរា៉ែ រ pF)

L

27(ឡីកូហាវរា៉ែ រ pF)

N

33(ឡីកូហាវរា៉ែ រ pF)

Q
S

39(ឡីកូហាវរា៉ែ រ pF)

U

47(ឡីកូហាវរា៉ែ រ pF)

W
Y

56(ឡីកូហាវរា៉ែ រ pF)
68(ឡីកូហាវរា៉ែ រ pF)
82(ឡីកូហាវរា៉ែ រ pF)

រកហឣមមម

AA

1(ឡីកូហាវរា៉ែ រ pF)10(ឡី
កូហាវរា៉ែ រ pF)

ឥមសៀសអាឞមឦើកូដកង់ដងស្ទវ័ឥ

រម្ឣលមាឞមឦខ 1 ឞិងមឦខ 2
(មឦខចស់ឡី 0-9)
ឧទាហឥណ៍: =2.2×103 (1000)=2200pF
S2=4.7×100=470pF
b0=3.5×10=3.5pF
រម្ឣល (ឞិឣមរវញ្ដ33រម្ឣល) វឥមវឥមដាឤអកសឥឝំឞិងអកសឥរូច
A

1.0B 1.1 H

C

1.2

2.0J

2.2 b 3.5p 3.6

f 5.0T 5.1

K 2.4

Q 3.9

U 5.6

X 7.5t 8.0

D 1.3

A 2.5

d 4.0

m 6.0

Y 8.2

E 1.5

L 2.7

R

4.3

V 6.2

y 9.0

F 1.6

M 3.0

e

4.5

W 6.8

Z 9.1

G

N

S

4.7

n

1.8

3.3

3.4 មឣគុណវំរាស់កំណរ់វាវ់ Multipilier
0= មឣគុណ x1.0
1= មឣគុណ x10
2= មឣគុណ x100
3= មឣគុណ x1000
4= មឣគុណ x10000

7.0

រសមអវមអរកង់ Sumsung មាឞមឦខកូដឡីឥ
មឦើវា

រម្ឣល
(ឞិឣមរវញ្ដ24រម្ឣល) វឥមវឥស្រអកសឥឝំ
A

10B

11 F

16G

18 L 27M 30 R 43S 47
W 68X 75

C

12

H

20

N 33

T 51
Y 82

D 13

J

22

P 36

U 56

E 15

K 24

Q 39

V 62

Z 91

រម្ឣលមឣគុណ Multipilier
1= មឣគុណ x10
2= មឣគុណ x100
3= មឣគុណ x1000
4= មឣគុណ x10000

5= មឣគុណ x100000
វតង់ដាឥសវ់ Sumsung ស្ដឦមាឞមឦខកូដវឥមវឥមឦើ Chip កង់ដង់

ឧទាហឥណ៍: R (ឡណ៌
ម្សរង)=3.3×100=330
7(ឡណ៌ម្សរង)=8.2×1000=8200pF
រម្ឣល (ឞិឣមរវញ្ដ24រម្ឣល) វឥមវឥអកសឥរូច ឞិងអកសឥឝំ
A

1.0B

C

1.2

1.1 H

1.6I

1.8 N 2.7O 3.0 V 4.3W 4.7 3 6.84 7.5

J 2.0

R 3.3

X 5.1

7 8.2

D 1.3

K 2.2

S 3.6

Y 5.6

9 9.1

E 1.5

L 2.4

T 3.9

Z 6.2

រម្ឣលមឣគុណ Multipilier
វឹករកូច= មឣគុណ x1.0
មមម= មឣគុណ x10
ម្សរង= មឣគុណ x100
មខៀឧ= មឣគុណ x1000
ស្ទវឤ= មឣគុណ x10000
រកហឣ= មឣគុណ x100000
តារាងរម្ឣលកង់ដង់ SMD Capacitor ខ្ងមឦើគឺររូឧបឞកំណរ់មឡើងមដាឤ រកុឣហុឞ ហឦិរ
ស្ដឦមាឞ មឦខកូ ដ ឥសវ់ វាផ្ទទឦ់ វំរាស់ មអាឤអនកជួ វជុ ឦង្ហឤស្រវួឦកនុងវាវ់ ឡីរម្ឣល

ឥសវ់វា មឞេះគឺជាឣមឝាឤបឞឣួឤស្ដឦ មឤើង អាច ដឹងរម្ឣលឣុឞមឡឦវា មដាឤដឹង តាឣ
កាឥមឣើឦមឃើញគណនាមឦើខួឞវា។
ល
វឞមរ់ថាមោកអនកបឞឥកមឃើញ ឡណ៌ រកហឣ ម្ឞកង់
ដង់ SMD មៅមឦើមវៀគវីមអរកង់ LCD បឞមដាឤង្ហឤស្រវួឦសំហុរ សនាទស់ឣកមោកអនកឥក
មឣើឦ មឦើមវៀគវី វាមាឞវំហំស៉ែុឞ គ្ននឞិងឡណ៌ដូចគ្នន។ មដាេះដូឥវាមចញឡីមវៀគវីមហើឤវាវ់

រម្ឣលឥសវ់វាឣតងឣួឤៗឥួចមហើឤ
សនាទស់ឡីដឹងរម្ឣលឥសវ់វាដឹងរម្ឣលមហើឤ មោកអនកអាចដាក់កង់ដង់លីស្ម ដឦមាឞរម្ឣលដូចគ្នន។
Posted in មឣមឥៀឞ, មឣមឥៀឞ ជួវជុឦ LCD |

មឣមឥៀឞវី១៣: ស្រវកង់ដង់ SMD Capacitor
Posted on by TEAV Chhun Nan (វំនាក់វំឞង ហាឤពាណិជជកឣម 077778647-070778647)
មឣមឥៀឞវី១៣: កាឥវាវ់ស្រវកង់ដង់ SMD Capacitor
មាឞឣមឝាបឤឡីឥឬសីយ៉ែងស្ដឦមោកអនកអាចវាវ់ស្រវ កង់ដង់ SMD ឥកមឣើឦមឦើ មវៀ
គវី board។ ឣមឝាបឤវីឣួឤគឺមរសើឧសកឥណ៍ស្ដឦមាឞឦកខណ:ឡិមវវវំរាស់ មឝវើកាឥស្រវ
មឦើវមាធារុមឥ ៉ែវុីវង
ត ់ កង់ដង់ស្ទវ័ឥ SMD ស្ដឦមគមៅថា Smart Tweezers។

ឧសកឥណ៍ Smart
Tweezers

មោកអនកកាឞ់វាវ់មឦើកង់ដ
ង់ស្ទវ័ឥមឦើ main board មនាេះវាសមចេញរម្ឣលអាឞបឞភាលឣៗ ឧសកឥណ៍មឞេះមោកអនកអាច

អាឞរម្ឣលកង់ដង់ SMD Capacitor មឣើឦមឃើញរម្ឣលមឦើ មអរកង់រូច។

កាឥមឝវើស្រវកង់ដង់ SMD មឦើ board មដាឤមរសើ
Smart Tweezers សនាទស់ឣកមឤើងអាចមរសើឧសកឥណ៍ វាវ់កង់ដង់ មដើឣបីស្ឆករម្ឣលកង់ដង់ SMD
កនុងមគ្នឦ សំណងមដើ ឣបីវវួ ឦបឞឦវធហឦឦអ មហើឤចស់មហតើឣហាឥមដាេះ មចញមរៅឞិងមឝវើ
កាឥស្រវវាវ់រង់វយុងវា។

ជួឞមឡឦខលេះមសើរគ្នឞ់ស្រវាវ់រម្ឣលកង់ដង់ ឞឹងឣិឞ
ធានាថា កង់ដង់ស្ទវ័ឥមនាេះមៅឦអមហើឤ មោកអនកររូឧមឝវើ ស្រវ មអាឤ បឞចាវ់ោវ់
ឡិររបកដ៍ជាឣុឞវិឞ។ មរើកង់ដង់ខូច ឬមៅមរសើបឞ។ ចំស្ណកឧ ិឝី វាវ់វីសីគឺមដាឤ
ឧសកឥណ៍វាវ់ Analogue meter មដើឣបីសមងកើរវាវ់ មឣគុណ 10k គិរជាអូឣ មោកអនកអាច
វាវ់កង់ដង់ស្ទវ័ឥ SMD ស្ដឦ មាឞរង់វយុងរសរតិសរតិកាឥ។ រសវិឞមសើរម្ឣលកង់ដង់ឝំ មនាេះ
រសស្ហឦជាចំណុចស្ដឦ មោកអនកដាក់ វាវ់មាឞវំណរកាវ មោកអនកអាចមដាេះមចញ
មរៅឤកឣកវាវ់បឞ។

កង់ដង់ SMD Capacitor មៅឦអ
ឞឹងរវឞិចឣិឞសង្ហាញឣកខ្ងស្ទតម្ំ ដ មោកអនកកាច់ដាក់ មឦើមឣគុណ x10អូឣ មសើមោកអនក
ចង់ស្រវឦអរសមវើឥគឺមរសើឧសកឥណ៍វាវ់ Digital meter ឣិឞមចេះខុវរម្ឣលដូចរសមអវ Analogue
ដូចខ្ងមឦើមឞេះ។ វឥុសមវចកតីឣកមោកអនកអាចវាវ់បឞឡីឥយ៉ែ ង វីឣួឤមរសើ ឧសកឥណ៍
វាវ់ Digital meter មរពាេះមគអាចវាវ់បឞរម្ឣលជាក់ោក់ររឹឣររូឧ ឥមសៀសវីឡីឥគឺវាវ់មដាឤ
មរសើ ឧសកឥណ៍វាវ់ Analogue meter មដាឤកាច់ដាក់មឦខមឣគុណ x10គី ឡូអូ ឣ ស៉ែុ ឞ វាវ់
ជាឣួឤ ឧសកឥណ៍មឞេះវាអាចហតឦ់រម្ឣលឣិឞ រសរករីអាចឝំជាង ភាឡមដើឣ។
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មឣមឥៀឞវី១៤: ររង់វវ
ុី ឥ័ទ SMD ឞិង Diode
Posted on by TEAV Chhun Nan (វំនាក់វំឞង ហាឤពាណិជជកឣម 077778647-070778647)
មឣមឥៀឞវី១៤: ស្វវងឤឦ់ឡីររង់វវ
ុី ័ឥទ SMD ឞិង Diode SMD ឞិងឥមសៀសវាវ់

រសមអវររង់វុីវ័ឥទ SMD Transistor

ស្ដឦមគស្រងស្រមរសើមឦើមវៀគវី main board

ររង់វុីវ័ឥទ SMD Transistor ស្ដឦមរសើ
មឦើមវៀគវី main board មអរកង់ LCD មដើឣបីវវួឦមជាគជ័ឤ ស្រវវាវ់ ររង់វុីវ័ឥទ SMD
Transistor ឞិងឌ្ីឤ៉ែូរ ដំសូងមោក អនកររូឧមឣើឦមឦើកូដស្ដឦ Print មៅមឦើវា។ មជើងសីឥសវ់
ឌ្ីឤ៉ែូរ SMD Diode គឺរសហាក់ រសស្ហឦឞិង ររង់វុីវ័ឥទ SMD Transistor ស្ដឥស្រមាឞឣុខង្ហឥ
ខុវគ្នន រសវិឞ មសើមោក អនកឣិឞដឹងម្ឞមៅមឦើឌ្ីឤ៉ែូរ មោកមោកអនកអាចចំណាឤមឡឦ
មដើឣបីវាវ់រម្ឣលវា។

មោកអនកឣិឞររូឧគិរថា ររង់វុី
វទ័ឥ SMD គឺដូចឞិង ឌ្ីឤ៉ែូរ SMD មនាេះមវបើឤវាមាឞ ឥូសរាងដូចគ្នន ស៉ែុស្ឞតឣុខង្ហឥ ឥសវ់វា ឣិឞ
ដូចគ្ននមឡើឤ។មោកអនកអាចមឣើឦមៅមឦើ board ខ្ងមឦើ។ ខ្ងមរកាឣមឞេះតារាងមឦខកូដ
ររង់វុីវ័ឥទ SMD Transistor ឞិង ឌ្ីឤ៉ែូរ SMD Diode ឞិងឦកខណ:ឡិមវវឥសវ់វា។
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មឣមឥៀឞវី១៥: ស្រវវាវ់ររង់វវ
ុី ឥ័ទ SMD
Posted on by TEAV Chhun Nan (វំនាក់វំឞង ហាឤពាណិជជកឣម 077778647-070778647)

មឣមឥៀឞវី១៥: ស្រវវាវ់ររង់វុីវ័ឥទ SMD Transistor
កាឥវាវ់ររង់វុីវ័ឥទ SMD Transistor គឺមាឞភាឡឡិបកជាងវាវ់កង់ដង់ ឞិងមឥ ៉ែវុីវង
ត ់ ររង់
វុីវ័ឥទ ឝឣមតា មាឞមជើងស៉ែូឦសី មហើឤររង់វុីវ័ឥទ SMD Transistor ក៍មាឞស៉ែូឦសីស្ដឥ ររង់ វុី
វទ័ឥ SMD Transistor គឺជារសមអវឌ្ីគីតាឦ់ ខុវឡីររង់វុីវ័ឥទ ឝឣមតាជារសមអវ Analogue
ឡិបកវាវ់ជាងឌ្ី គីតាឦ់។ ឥូសភាឡខ្ងមរកាឣ សង្ហាញ ឡីមវៀគវីឥស
ូ វាមាឞ មជើងសី B (Base)
ចូឦចឥឞតឡីមរៅ មជើង C(Collector) មចញមរៅ ឞិង E(Emitter) មា៉ែ វ់ដី GND។

មវៀគវីដារកាឣឥូសឥសវ់ ររង់វុីវ័ឥទ SMD Transistor
ស្ដឦជារសមអវ NPN ឌ្ីគីតាឦ់ ររង់វុីវ័ឥទ

មឤើងអាចមរសើមឝាបឤស្រឣួឤគរ់គឺវាវ់មហើឤមឝវើឞិងរម្ឣលស្ដឦ

វឥមវឥមឦើខួឞវា
ល
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មឣមឥៀឞវី១៦: វាវ់ឌ្ីឤរ
៉ែូ SMD Diode
Posted on by TEAV Chhun Nan (វំនាក់វំឞង ហាឤពាណិជជកឣម 077778647-070778647)

មឣមឥៀឞវី១៦: វាវ់ស្រវឌ្ីឤរ
៉ែូ SMD Diode

កាច់ដាក់មឦើមឣគុណ x10គឺ ឡូអូ ឣ មដើ ឣបីស្រ

វឌ្ីឤ៉ែូរ SMD Diode មដើឣបីស្ឆកឌ្ីឤ៉ែូរ SMD គឺមោកអនកមឝវើស្រវឝឣមតាដូច ឌ្ីឤ៉ែូរឝឣមតា
រសវិឞមសើមរសើឧសកឥណ៍ Analogue គឺកាច់ដាក់មឦើមឣគុណ x10គឺ ឡូអូ ឣ រសវិឞមសើ ឌ្ីឤ៉ែូរ

SMD Diodeមៅឦអគឺវាមចញ រម្ឣលស្រឣតង រសវិឞមសើមចញរម្ឣលឡីឥដង មនាេះមាឞឞ័ឤថាខុវឡី
ឝឣមតាវាមោរចុេះមឡើង។
Posted in មឣមឥៀឞ, មឣមឥៀឞ ជួវជុឦ LCD |

មឣមឥៀឞវី១៧: IC មឦើមវៀគវីមអរកង់ LCD
Posted on by TEAV Chhun Nan (វំនាក់វំឞង ហាឤពាណិជជកឣម 077778647-070778647)
មឣមឥៀឞវី១៧: មដើឣបីមឣើឦកូដ IC មៅមឦើមវៀគវីមអរកង់ LCD

IC Regulator Voltage 3.3ឧឦ
ុ ៉ែ
ខ្ងមរកាឣមឞេះជារសមអវ IC ស្ដឦមគមរសើជាឣួឤមអរកង់ LCD Monitor
AIC 1084-33 ជារសមអវ IC Regulator វិឞនហឦមចញ 3.3ឧឦ
ុ ៉ែ ឞិងចូឦ 5ឧឦ
ុ ៉ែ
KA278R33 ជារសមអវ IC Voltage Regulator វិឞហ
ន ឦមចញ 3.3ឧឦ
ុ ៉ែ ឞិងចូឦ 5ឧឦ
ុ ៉ែ
RT9164-25CG ជារសមអវ IC Voltage Regulator វិឞនហឦមចញ 2.5ឧឦ
ុ ៉ែ
LM2596 ជារសមអវ IC Voltage Regulator វិឞនហឦមចញ 5ឧឦ
ុ ៉ែ ឞិងចូឦ 12ឧឦ
ុ ៉ែ
AMC2576-5 ជារសមអវ IC Voltage Regulator វិឞហ
ន ឦមចញ 5ឧឦ
ុ ៉ែ ឞិងចូឦ 12ឧឦ
ុ ៉ែ
78M05 ជារសមអវ IC Voltage Regulator វិឞនហឦមចញ 5ឧឦ
ុ ៉ែ
78M12 ជារសមអវ IC Voltage Regulator វិឞនហឦមចញ 5ឧឦ
ុ ៉ែ
APC5522KCTR វិឞនហឦវវួឦ មជើងវីឣួឤ Pin1 3.3ឧឦ
ុ ៉ែ មជើង Pin4 2.5ឧឦ
ុ ៉ែ
ឞិងរង់វយុងវវួឦបឞ 5ឧឦ
ុ ៉ែ

TDA70553A វំរាស់មរសើជា IC អាំមអលើវំមឦង
TDA8227p វំរាស់មរសើជា IC អាំមអលើវំមឦង
TDA7486 វំរាស់មរសើជា IC អាំមអលើវំមឦង

ចូឥមោកអនកស្រស្ទឧរជាឧឡីឧសកឥណ៍
ស្ដឦមាឞមជើងសីគឺជា Voltage Regulator ស្ដឦ ររូឧវាវ់រង់ វយុង ជួឞមឡឦខលេះឧសកឥណ៍
មជើងសី Voltage Regulator អាចមរសើបឞជា ឣួឤ Mosfet ។

ចំណាំ: មៅមឡឦអនាគរមោកអនកអាច
ឥកមឃើញរសមអវ IC Voltage Regulator ស្ដឦមាឞមជើសួឞ ស្ដឦអាចមរសើមាឞឣុខង្ហឥមហសង
គ្នន។
Posted in មឣមឥៀឞ, មឣមឥៀឞ ជួវជុឦ LCD |

មឣមឥៀឞវី១៨: វាវ់ Schottky Diode Rectifier
Posted on by TEAV Chhun Nan (វំនាក់វំឞង ហាឤពាណិជជកឣម 077778647-070778647)

មឣមឥៀឞវី១៨: វាវ់ស្រវ Schottky Diode Rectifier

Power Supply ឥសវ់ LCD

មគមរសើ ឌ្ីឤ៉ែូរ Schottky Diode កនុង

ឌ្ីឤ៉ែូរ Schottky ររូឧបឞឥចនាមឡើងវំរាស់មរសើស្កវំឥឦ
ួ ចឥឞត មរសើបឞដូចជា Switch វំរាស់
មវៀគវី Power Supply ឞិងជា Switch Regulator។ ឣុខង្ហឥឥសវ់ ឌ្ីឤ៉ែូរ Schottky គឺ វំរាស់ សូឥត
ចឥឞតឆ្លវ់ AC មៅចឥឞតជាស់ DC ស្ដឦមាឞរង់វយុងទាស ចឥឞត ជាស់ DC វំរាស់សំមឥ ើមអាឤ
CPU, EEprom, អាំងឧ ឺរវ័ឥ ។ឦ។

រសមអវ ឌ្ីឤ៉ែូរ Schottky Diode មាឞវឥមវឥអកសឥ
ឞិងមឦខមៅមឦើខួឞវាផ្ទ
ល
ទ ឦ់ មាឞ មរគឿងមអឡិចររូឞិកជា មរចើឞ ស្ដឦមរសើជាឣួឤ ឌ្ីឤ៉ែូរ

Schottky Diode ។ រសវិឞមសើ មោកមរសើ ឌ្ីឤ៉ែូរឝឣមតា វូឣមោកអនកមរជើវមឥ ើវមរសើ ឌ្ីឤ៉ែូរ
Schottky Diode មោក អនកឣិឞជួសសញ្
ា ចំមពាេះមអរកង់ LCD មគមរចើមរសើជាឣួឤ Diode មឞេះ
ឣិឞ ង្ហឤខូច។

ឥូសភាឡសង្ហាញខ្ងមរកាឣ។

មោកស្រវវាវ់ ឌ្ីឤ៉ែូរ Schottky
Diode ឞិងឣិឞរចឡំអីទា
វ ំងអវ់។ កាឥមរសើ Semiconductor វិឞនឞ័ឤបឞ ចូឦកនុងមហើឤវាអាច
ជួឤថាឣឡឦ។ មោកអនកមរសើ Schottky ង្ហឤស្រវួឦជាង ឌ្ីឤ៉ែូរឝឣមតាស្ដឦឣិឞអាច ឝុឞ
រទាំ ជាឣួឤចឥឞតបឞឤូឥ។ ឣា៉ែ ឧ ិញមវៀរ មសើវិឞជាមោកអនកបឞមរសើ ឌ្ីឤ៉ែូរ Schottky
Diode មហើឤ មឤើងអាច មាឞ ឣមឝាបឤវាវ់ស្រវវាមដាឤមរសើឧសកឥណ៍ Analogue
Multimeter វំរាស់វាវ់ វាមដាឤសមងកើរមឦើមឣគុណ x1អូឣ មហើឤដាក់មឦើមជើងវងខ្ងទាំង
ឡីឥឥសវ់ ឌ្ីឤ៉ែូរមជើង កណា
ត ឦគឺជាមា៉ែ វដី មឤើងវាវ់មជើងឡីឥស្ដឦគូវឡណ៌ មមមមឆវង ឞិង
ស្ទត។
ំ

រវឞិកនាឡិកា វាវ់មឣគុណ x1 អូ
ឣដាក់ មមមមជើងមឆវង ឞិងរកហឣកណា
ត ឦឥួចអាចមឣើឦរម្ឣល

ដាក់មឦើកណា
ត ឦមឣើឦរម្ឣលខ្ងមឦើ

សនាទស់ ឣកសតូ មមមដាក់ខ្ងស្ទតម្ំ ដរកហឣ

ររឡស់រកហឣដាក់មជើងខ្ងមឆវង ឞិង
មមមដាក់មជើងកណា
ត ឦ រវឞិ ចចងអុឦវូឞយ

ឥួចមហើឤររឡស់ មមមដាក់កណា
ត ឦ
រកហឣដាក់ស្ទតម្ំ ដឣតងឧ ិញ មនាេះមឤើងមឃើញរម្ឣលវូឞយ ឥឡូឧមឞេះមោក អនកមរសើ ឧសកឥណ៍
វាវ់ Analogue meter មដាឤមរជើវមឥ ើវឤកមឣគុណ ឞិង x10 អូឣមហើឤដាក់វាវ់ខ្ង

រកហឣ មឦើការូរ ឞិងវាវ់ខ្ងមមមមឦើ អាណូរ។ មោកអនកឞិងមឃើញ រវឞិចនាឡិកាឥរ់
ចងអុឦមហើឤបឞលឤឣកឧ ិញ ស្ដឦមាឞរម្ឣល រូចទាស មឞេះគឺសណា
ត ឦឣកឡីឦកខណ:ឥសវ់ឌ្ី
ឤ៉ែូរ Schottky Diode ដំមណើឥកាឥមៅ ឦអរសមវើឥ យ៉ែ ងណាក៍មដាឤរសវិឞមសើមោកអនកស្រ
វវាវ់ ឌ្ីឤ៉ែូរឝឣមតាមដាឤមរសើ មឣគុណ x10គឺ ឡូអូ ឣ មោកអនកឞិងបឞ មឃើញ រម្ឣលអាឞ
មឦើមអរកង់។

រម្ឣលជាក់ចាវ់ សង្ហាញឌ្ីឤ៉ែូរមៅឦអ

វាវ់មដាឤមរជើវមឥ ើវមឣគុណ x10គី ឡូអូ ឣ

ឣតងមវៀរមោកអនកវាវ់រកហឣដាក់ខ្ងស្ទតំ
មមមមៅខ្ងមឆវងមសើរម្ឣលមៅដ៍ស្ដឦមនាេះ ឌ្ីឤ៉ែូរមៅឦអដំមណើឥកាឥ ឝឣមតា។ រសវិឞមសើកាឥ
ជួវជុឦមោកអនកឣិឞមចេះវាវ់ ឌ្ីឤ៉ែូរ Shcottky មនាេះមវឡិបកជួវជុឦ មោកអនករកាឞ់ ស្រ
ចង ចំថាកាឥវាវ់មដាឤមរសើជាឣួឤមឣគុណ x10គី ឡូអូ ឣ។ ជួ ឞមឡឦខលេះ ឌ្ីឤ៉ែូរ Shcottky

ដំមណើឥកាឥឝឣមតាស្រវា សណា
ត ឦឣកឡីមរគឿងឧសកឥណ៍មហសងមវៀរខូច មឝវើមអាឤអាំងរង់វុី
មរគ្នមឞរុឦយភាឡមឦើ មវៀគវី រសមអវមឦខ ឌ្ីឤ៉ែូរ Shcottky គឺមាឞ SBL1040CT, STPR10,
SB530។ឦ។

មឞេះជារសមអវឌ្ីឤ៉ែូរ Schottky មាឞមជើងឡីឥ

រសមអវខ្ងមឦើង្ហឤស្រវួឦវាវ់ជាងរសមអវ មជើងសី រសមអវមឞេះ រគ្នឞ់ស្រ ដាក់រកហឣមៅ
ខ្ងស្ទតំ ឞិងមមមខ្ងមឆវង មៅខ្ងមឆវងមាឞគូវឡណ៌វវឹករបក់មឦើវាជាករ់ចំណាំ
មដាឤមយងតាឣឦកខណ:ឡិមវវឥសវ់ Semiconductor ស្ដឦមាឞមឦខវំគ្នឦ់ មរសើវិឞមសើ
មោកអនកមរសើ ឧសកឥណ៍ Analogue meter អាឞមឦើមឣគុណ x10គី ឡូអូ ឣ មឃើញថាឡិបកអាឞ
សឞតិចមដាឤស្ទឥ ស្រឣិឞមឃើញ រម្ឣលមឦខ មាឞកាឥវាវ់ខលេះខុវឣិឞររឹឣររូឧចាវ់ោវ់
មាឞកំហុវមរចើឞជាងកាឥវាវ់ជាឣួឤឧសកឥណ៍ឌ្ីគីតាឦ់ meter។
Posted in មឣមឥៀឞ, មឣមឥៀឞ ជួវជុឦ LCD |

មឣមឥៀឞវី១៩: ជួវជុឦសញ្
ា មអរកង់ LCD
Posted on by TEAV Chhun Nan (វំនាក់វំឞង ហាឤពាណិជជកឣម 077778647-070778647)
មឣមឥៀឞវី១៩: ជួវជុឦសណា
ត សញ្
ា ឥសវ់មអរកង់ LCD ស្ដឦស្រងស្រជួសរសមវេះ
9.1 មដាេះស្រស្ទឤកាឥជាស់គ្នង
ំ ឞិង Pixel ស្ទលស់កងមអរកង់
LCD រសវិឞមសើមោកអនកមសើកឣក
ុន
មឃើញមអរកង់ LCD ឥជាស់គ្នំង ឞិង ស្ទលស់ Pixel (មាឞចំណុចមមមមៅមឦើមអរកង់) តាឣឝឣម

តាសណា
ត ឦឣកឡី មឥ ៉ែវុីវង
ត ់ខូចឬ កាឥស្ចកចឤម្ឞ Liquid Crystal (TFT LCD) ឣិឞមវមើភាឡ
សញ្
ា មឞេះមឤើងអាចជួវជុឦបឞ។

Pixel ស្ទលស់
មោកមអរកង់មាឞចំណុចមមមចុចៗ ឣួឤឡីឥ ឬក៍ឣិឞអាចមឣើ ឦមឃើញអវី ទាំងអវ់ស្ដឦមាឞចុ
ចៗ ទាំងអវ់មៅពាវមឡញមអរកង់។

ស្ទលស់ Pixel គឺមាឞសឞលឺឡណ៌ចុចមឦើមអរកង់ ស្ដឦសមចេញ
ឡណ៌ឣិឞអាចមឣើឦមឃើញ ឥូសភាឡ អវីទាំងអវ់។ ង្ហស់ Pixel ង្ហឤស្រវួឦករ់ចំគឺមាឞឡណ៌
មមមសង្ហាញឡណ៌រកហឣ ម្សរង មខៀឧោឤឡំគ្ននពាវមឡញឬមាឞឡណ៌ម្សង ឡណ៌ស្ទវឤ ឬ
មាឞឡណ៌វហងស្ដឥ។ ង្ហស់ Pixel មៅមឦើមអរកង់ LCD វូឥវវសឞ៍ ររូឧបឞហសំមឡើងសី Cell
(Sub-pixel) ឣួឤ រកហឣ ឣួឤឡណ៌ម្សរង ឞិងឣួឤមវៀរឡណ៌មខៀឧ ស្ដឦបឞហឦិរឡណ៌
ចូឦឥួឣគ្ននជា pixel សមចេញឡឞលឺ Brightness។
9.2 មឝវើយ៉ែងណាមដើឣបីជួវជុឦ Pixel ស្ដឦខូច?

ឧ ិឝីជួវជុឦគឺ
1. មសើក “On” មអរកង់ LCD Monitor មហើឤមឃើញសង្ហាញឥូសភាឡឡណ៌មមម មឃើញ វីតាំង
កស្ឞលងស្ដឦ Pixel ស្ទលស់។
2. មរសើរកណារ់មវើឣ ឞិងសរ់ជាស់ចុងរមាឣម្ដជួរ លមឣៗមឦើមអរកង់ មឝវើយ៉ែងណា ឣិឞ
មអាឤមកាវមឦើមអរកង់មឡើឤ។
3. ជួរមា៉ែ វា៉ែ រិចៗមឦើមអរកង់ មឦើរំសឞ់ស្ដឦមាឞ Pixel ង្ហស់ ឣិឞដូមចនេះមោក វាឞឹង
អាចមកើរមឡើង pixel ង្ហស់ជាមរចើឞសនាទស់ឣកមវៀរ មរកាឤមឡឦស្ដឦជួរ រកណារ់
មវើឣឥួចមហើឤ មោកអនកចុចសិវរសស្ហឦ 5-10នាវីវិឞ។
4. សឞតអឞុឧរតជួរមឦើ Pixel ស្ទលស់ឥសវហូរ (ជួឞមឡឦខលេះ pixel ង្ហស់មនាេះបឞ សង្ហាញ
មឡើងឧ ិញដូ ចឝឣមតា។
5. រសវិឞមសើ Pixel ស្ទលស់ មៅស្រឣិឞផ្ទលវ់សូឥត សនាទស់ឡីមរសើ រកណារ់ជួរមនាេះ មោកអនក
អាចមរសើឧ ិឝី មហសងឧ ិញដូ ចជាមរសើ កឣមឧ ិឝី Software មដើឣបីជួវជុឦ pixel មៅ។

6. រសវិឞមសើជាឣិឞអាចមឝវើកាឥជួវជួឦបឞមោកអនកអាចជួវជុឦ ស្ហនក Hardware
មដាឤវាវ់មឦើកង់ដង់ស្ដឦទាក់វងជាឣួឤ ស្រវទាស់ Crystal។

រសឤ័រន


វូឣកុំឡាយឣ មសើកមអរកង់ LCD មដាេះមចញគ្មិឿងទាំងអវ់វមវឥ។



វូឣកុំមរសើវំមឞើឣ ស៉ែេះជាឣួឤមរគឿងមអឡិចររូឞិក



កុំឡាយឣជួរ មរសើរកណារ់មវើឣ មឦើមអរកង់ LCD មឡកវាអាចមឝវើមអាឤខូច

ប៉ែ ស្ណឦ LCD
បឞខូចឣូឦសណា
ត ឦឡីធាលកឡីមឦើរុ ឬធាលក់ឡីម្ដ។ មរើមឡឦខូច ប៉ែ ស្ណឦ មអរកង់ LCD អាច
ជួវជុឦបឞស្ដឥឬមវ? មដើឣបីមដាេះស្រស្ទឤ ប៉ែ ស្ណឦ មអរកង់ LCD ស្សកខូច ជំហាឞរសមវើឥ
សំហុរគឺមដាេះដូឥមចញ
មឤើងគ្នមឞឧ ិឝី ណាជួវជួឦ ប៉ែ ស្ណឦមអរកង់ LCD បឞមឡើឤ។ មោកអនកអាចវិញ ប៉ែ
ស្ណឦមអរកង់ LCD ឡីកស្ឞលងជួវជុឦបឞ។

ធាលក់ស្សកមៅមឡឦស្ដឦ
ឣិឞបឞភាជស់ជាឣួឤចឥឞតអគគីវឞី
កាឥមដាេះដូឥ ប៉ែ ស្ណឦមអរកង់មរជើវមឥ ើវវំហំស៉ែុឞគ្នន ឣ៉ែូស្ដឦដូចគ្នន។ ជួឞមឡឦខលេះ មអរកង់
Dell LCD អាចមរសើបឞជាឣួឤ BENQ LCD ស្ដឦមាឞ board ឞិងប៉ែ ស្ណឦមអរកង់ដូច
រសហាក់រសស្ហឦគ្នន។

តាឣឝឣមតារសវិឞជាស្សកមអរកង់មនាេះ

មរគឿងវ្មិៀគវីខ្ងកនុង Internal Board មាឞដូច ជា Power Board, Main board, អាំងឧ ឺរវ័ឥ
Board មហើឤរសស្ហឦជាអំឡូឦខ្ង កនុងក៏ មៅឣិ ឞទាឞ់ស្សក មៅមរសើកាឥបឞឣិឞទាឞ់ខូច
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Posted on by TEAV Chhun Nan (វំនាក់វំឞង ហាឤពាណិជជកឣម 077778647-070778647)
មឣមឥៀឞវី២០: ឧ ិភាគឥកចំណុចរម្ឣលវាវ់ស្រវរង់វយុងមអរកង់ LCD
ភាគរម្ឣលវាវ់ស្រវរង់វយុងមអរកង់ LCD គឺជាឣមឝាឤបឤមឦឿឞមដើឣបីកំណរ់ ឡីកស្ឞលង

រំសឞ់ស្ដឦ វមាធារុ វថិរមៅ។ មាឞអនកជំនាញជួវជុឦមអឡិចររូឞិកជាមរចើឞ ចំណុចវី
តាំងស្ដឦខូចបឞចាវ់ មឡឦមឞេះ មោកអនក មឥៀឞកំណរ់ចំណុចវាវ់រង់វ្ិុង មៅកនុង
មវៀគវីមអរកង់ LCD។ វូឣរសឤ័រន: ឣុឞមឡឦចស់ មហតើឣមដាេះ ចំណុច ឞី ឣួឤៗកនុង មអរកង់

LCD មោកអនកររូឧមាឞ សវឡិមស្ទឝឞ៍ជួវជុឦមអឡិចររូឞិក ឞិងឤឦ់ដឹង ឡីចឥឞតអគគិវឞី
ចឥឞតជាស់ AC មសើឡុំដូមចនេះ វាឞឹងមឝវើមអាឤមោកអនកឆក់។

ដំសូងមឣើឦមឦើ
ឞិឣិរវញ្ដ ម្ឞចឥឞតជាស់ AC មៅមឦើមវៀគវី ឣុឞមឡឦវាវ់ចឥឞតអគគីវឞី វូឣរសឤ័រនចឥឞត AC
វាអាចមឝវើមអាឤឆក់ មោកវាវ់មដាឤមរសើ ឧសកឥណ៍ ឧឦ
ុ ៉ែ ស្ឣ៉ែ រមដើ ឣបី វាវ់រង់ វយុង មហើឤរង់
វយុងចឥឞតជាស់ AC គឺមាឞ 220ឧឦ
ុ ៉ែ

វាវ់មឦើមជើងទាំង
ឡីឥ មឣើឦរង់វ្ិយិុង

វំរាស់ ស្រវុកស្ខមឥរង់វយុ

ង 210ឧឦ
ុ ៉ែ ឬអាចមខាឤជាង វំរាស់ ជស៉ែុ ឞ អាមឣឥ ិក 110ឧឦ
ុ ៉ែ វូឣចំ ណាំថា ឧសកឥណ៍ មអឡិច
ររូឞិកឥសវ់ ជស៉ែុឞ មរចើ ឞស្រមរសើ រង់ វយុង 110ឧឦ
ុ ៉ែ ។

