
Dispositivo e reparação de inversores para monitores LCD 

  

Disposições Gerais 

Para o painel de LCD é primordial fonte de luz, o fluxo luminoso transmitido através da 
estrutura do cristal líquido forma uma imagem no monitor. Para criar um fluxo usada iluminação 
fluorescente de cátodo frio (CCFL), que estão localizados nas extremidades do monitor 
(geralmente a parte superior e inferior) e com um vidro fosco difundir uniformemente ilumina 
toda a superfície da matriz LCD. Lâmpadas "ignição" e seu poder em operação fornecer 
conversores. O inversor deve fornecer energia a partir de confiança sobre 1500 e um emprego 
estável por um longo tempo em tensões de operação 600-1000 V. A ligação de lâmpadas em 
monitores LCD é realizada em um circuito capacitivo (ver fig. 1). Ponto de funcionamento 
estável de emissão (RT - no gráfico) é localizado na intersecção da linha de carga com a 
parcela da corrente sobre a tensão aplicada à lâmpada de descarga. O inversor no monitor cria 
as condições para um lâmpadas de descarga de brilho controladas e o ponto de operação está 
na parte plana da curva, para obter consistência em seu brilho por um longo tempo e garantir a 
gestão eficaz de brilho. 

 
FIG. 1. Gráfico das atuais lâmpadas de brilho constante trabalho 

O inversor tem as seguintes funções:  
• converte a tensão DC (normalmente +12 V) em alta tensão AC;  
• estabilizar a lâmpada atual e, se necessário ajustá-lo;  
• permite o ajuste de brilho;  
• concordar com a fase de saída do inversor com a impedância de entrada de lâmpadas;  
• fornece proteção contra curto-circuito e sobrecarga. 

Não importa o quão diverso o mercado não é caracterizado por inversores modernos, os 
princípios de sua construção e operação são quase idênticos, tornando-os mais fáceis de 
reparar. 

Diagrama de blocos do conversor mostrado na figura. 2. Bloco de comutação e de espera 
inversor é, neste caso, as chaves de Q1, Q2. Monitor LCD de transformar isso leva algum 
tempo, de modo a inverter também está incluído no 2 ... 3 segundos após o monitor no modo 
operacional. Na placa principal recebe tensão ON (ON / OFF) eo inversor entra em 
operação. Esta unidade também oferece um inversor off na transição de um modo de exibição 



economiza energia. Na admissão para a base do transístor Q1 tensão positiva SOBRE (3 ... 5 
V) 12 V é fornecida ao circuito principal do inversor - Unidade de controlo e um brilho de PWM. 

 
FIG. 2. Diagrama de blocos do inversor 

A unidade de controlo de brilho das lâmpadas incandescentes e PWM (3 na Figura 2) é feito 
como o amplificador de erro (SV) e o gerador de impulsos PWM. Ele recebe energia a partir da 
placa principal do monitor dimmer, após o qual a tensão é comparada com a tensão de retorno, 
e, em seguida, que produz um sinal de erro, que controla a frequência do PWM. Estes 
impulsos são usados para controlar o DC / DC-conversor (1 na figura 2.) E sincronizar o 
funcionamento do conversor-inversor. A amplitude do impulso é constante e é determinada 
pela tensão de alimentação (+12 V) e a sua frequência depende do nível de tensão da tensão 
de limiar de brilho. 

DC / DC-conversor (1) fornece uma voltagem constante (elevado), que é fornecido para o 
oscilador. Este gerador é ligado e unidade de controlo de PWM (3), controlada. 

O nível da tensão de saída AC do inversor é determinada pelos parâmetros de os elementos 
do circuito, e a sua frequência - controlar o brilho e características de contraluz. Inversor 
conversor normalmente é um gerador de auto-animado. Pode ser utilizado como um circuito de 
ciclo único e de dois ciclos. 

Unidade de protecção (5 e 6) análise da tensão ou da corrente, à tensão de saída do inversor e 
gera um feedback (FB) e a sobrecarga que entra na unidade de comando (2) e PWM (3). Se 
uma destas linhagens (no caso de um curto-circuito, sobrecarga do conversor de tensão de 
nível baixo) excede o limite de oscilador cessa a operação. 

Tipicamente, a unidade de controlo de exibição, e PWM unidade escurecimento incorporado 
num chip. O conversor é realizada sobre os elementos discretos na forma de um impulso de 
carga do transformador, um enrolamento adicional, que é usado para ligar a tensão de disparo. 

Todos os componentes principais de conversores operam em casos de SMD-componentes. 

Há um grande número de modificações inversores. A utilização de um tipo particular é 
determinado pelo tipo utilizado neste painel LCD, de modo que os inversores do mesmo tipo 
podem ocorrer a partir de diferentes fabricantes. 

Considere os tipos mais utilizados de inversores, e seu mau funcionamento típico. 

  



Inverter tipo PLCD2125207A empresa EMAX 

Este conversor é usado em monitores LCD empresas Proview, Acer, AOC, BENQ e LG com 
telas de até 15 polegadas. Ele é construído sobre o sistema de canal único com um número 
mínimo de elementos (Fig. 3).Operem com uma tensão de 700 V e uma carga 7mA atuais com 
duas lâmpadas brilho máximo de cerca de 250 cd / m 

2
 . Kick-off da tensão de saída do 

inversor é 1650V, tempo de disparo 1-1,3 segundos. Em marcha lenta, a tensão de saída é 
1350V. A maior profundidade é conseguida mudando a tensão de controlo de brilho DIM (cont. 
conector CON1 4) de 0 (brilho máximo) a 5 (brilho mínimo). O mesmo padrão é feita inversor 
empresa SAMPO. 

 
 

FIG. 3. Diagrama esquemático do inversor PLCD2125207A 

  

Descrição do Conceito 

12 V de tensão fornecido ao pino. 1 conector CON1 e através do fusível F1 - no pino. 1-3 
Envergadura Q3 (fonte do FET). O impulso DC / DC conversor é montado em elementos Q3, 
Q5, D1, D2, Q6. No modo de operação, a resistência entre a fonte eo dreno do Q3 transistor é 
inferior a 40 mW, enquanto a corrente de carga é transmitida até 5 A. O conversor controla o 
brilho e controlador PWM que é configurado em um chip U1 tipo TL5001 (analógico FP5001) 
firma Sentimento Tech. O elemento principal do controlador é um comparador, em que o 
gerador de rampa de tensão (vyv. 7) em comparação com o VQ tensão, que por sua vez é 
determinado pela relação entre a tensão de referência 1 e a tensão total de feedback e brilho 
(vyv. 4). A frequência do oscilador interno de dente de serra (300 kHz) é determinada pelas 
resistências R6 (ligado ao pino 7 U1.). A saída do comparador (vyv. 1) removido impulsos 
PWM, os quais são aplicados ao circuito de DC / DC-conversor. O controlador também oferece 
proteção contra curto-circuito e sobrecarga. Se um curto-circuito na saída do inversor aumenta 
a tensão no divisor R17 R18, que é rectificada e alimentado para o pino. 4 U1. Se a tensão 



torna-se 1,6 V, o controlador inicia o circuito de protecção. Protecção de limiar é determinado 
pelo valor nominal da resistência R8. Capacitor C8 fornece uma start "soft" quando você iniciar 
o conversor ou após a expiração de um curto-circuito. Se um curto-circuito, leva menos de 1 
segundo (o tempo determinado pela capacitância do condensador C7), o funcionamento 
normal do conversor de continua. Caso contrário, o inversor pára. Para iniciar o funcionamento 
do inversor proteção em tempo confiável é escolhido de tal forma que no 10 ... 15 vezes maior 
do que o tempo de início e as lâmpadas "ignição". Quando sobrecarregado, a tensão de fase 
de saída no direito de saída indutor L1 aumenta, o diodo zener D2 começa a passar corrente, o 
transistor Q6 e baixou o limite para o circuito de proteção. O conversor é feito como um 
oscilador de meia-ponte de auto-excitação nos transistores Q7, Q8 e transformador PT1. Na 
admissão ao quadro principal da energia do monitor de tensão ON / OFF (3), o transistor Q2 eo 
controlador U1 é alimentado (+12 V no pino. 2). Os pulsos do pino PWM. 1 U1 através de 
transistores Q3, Q4 chegar à porta do Q3, assim, desencadeado DC / DC conversor. Por sua 
vez, a comida é servida com ele no oscilador. Depois disso, o enrolamento secundário do 
transformador de tensão alternada PT1 aparece alta tensão que é fornecida à 
lâmpada. Enrolamento 1-2 PT1 atua como um oscilador de feedback. Enquanto a lâmpada não 
for incluído, a tensão de saída sobe para a partida de tensão (1650V) e depois muda para o 
funcionamento do inversor. Se a lâmpada deixa de acender (devido à quebra, "esgotamento"), 
existe uma repartição de geração espontânea. 

  

PLCD2125207A inverter fracasso e seus remédios 

Backlight não está incluído 

Verifique a tensão de alimentação de +12 V pino. 2 U1. Se não, verifique o fusível F1, 
transistores Q1, Q2. Se defeituoso F1 fusível, antes de substituí-lo verificado transistores Q3, 
Q4, Q5 no circuito crostas. 

Em seguida, verifique o ENB sinal ou ON / OFF (cont. 3 conectores CON1) - a sua ausência 
pode ser devido à falha da placa principal do monitor. Confira os seguintes: controle de tensão 
3 ... 5 V de entrada ON / OFF da fonte de alimentação nezivisimogo ou através de um par de 
fonte de alimentação de 12V. Se as lâmpadas estão incluídos, a placa principal está com 
defeito, caso contrário, inverter. 

Se a tensão de alimentação eo sinal de habilitação é, e que a lâmpada não estiver acesa, em 
seguida, realizar a inspeção visual do transformador PT1 capacitores C10, C11 e conectores 
conexão lâmpada CON2, CON3, enegrecido e derreteu as peças substituídas. Se quando você 
ligar o pino. 11 transformador PT1 aparecer brevemente pulsos de voltagem (osciloscópio está 
ligado através de um divisor de antecedência, antes de ligar o monitor), ea lâmpada não estiver 
acesa, verifique o estado dos contatos de lâmpadas e sua falta de danos 
mecânicos. Lâmpadas removidos dos assentos, o afrouxamento do parafuso pré-cobre para o 
corpo da matriz, e, juntamente com a carcaça de metal em que se encontram instaladas de 
forma suave e sem distorções removidos. Em alguns modelos, monitores ("Aser AL1513» e 
BENQ) lâmpadas têm uma forma de T e cobrir o perímetro do painel LCD, e as ações 
irresponsáveis do desmantelamento pode danificá-los. Se a lâmpada estiver danificado ou 
escurecidos (indicando a perda das suas propriedades), eles são substituídos.Substituição da 
lâmpada só pode ser semelhante em parâmetros de potência e de outra forma - ou inversor 
não é capaz de o "burn" ou descarga de arco ocorre, o que levará rapidamente falha da 
lâmpada. 

Luzes são ativadas por um curto período de tempo (cerca de 1 segundo) e desligue 
imediatamente 

Neste caso, muito provavelmente provocado um curto-circuito ou de sobrecarga no circuito 
secundário do inversor. Eliminar a causa de tropeço, verifique a manutenção do transformador 
PT1 capacitores C10 e C11 eo circuito de realimentação R17, R18, D3. Verifique o diodo D2 eo 



transistor Q6, e um condensador C8 e um divisor R8 R9. Se a tensão sobre o pino. 5 inferior a 
1 V, o condensador C7 substituído (de preferência - por tântalo). Se todas as etapas acima não 
funcionarem, substitua o U1 chip. 

Desligar luzes também pode ser associado com a ruptura da geração do conversor. Para 
diagnosticar o problema, em vez de lâmpadas para conectores CON2, CON3 conectar uma 
carga fantasma - 100 ohm e uma potência não inferior a 10 watts. Consistentemente com ele 
incluem a medição da resistência de 10 ohms. Para os dispositivos a ele ligado e a frequência 
de oscilação é medido, o qual deve estar no intervalo de 54 kHz (com brilho máximo) para 
46kGts (luminância mínima) e da corrente de carga é 6,8-7,8 mA. Para controlar o voltímetro 
ligado entre a tensão de saída do transformador vyv.11 PT1 e resistência de carga de 
saída. Se os parâmetros medidos não corresponder ao valor nominal, controlar o tamanho e a 
estabilidade da tensão de alimentação para o indutor L1, e também verificar os transistores Q7, 
Q8, C9. Se desativar o botão direito do lado (diagrama) montagem D3 diodo das resistor R5 
tela se ilumina, então o defeito uma das lâmpadas. Mesmo com um brilho da lâmpada de 
trabalho é suficiente para o conforto do operador. 

A tela pisca periodicamente e brilho instável 

Verifique a estabilidade da tensão de brilho (DIM) no pino. 4 Conector CON1 e depois do 
resistor R3, desligar o feedback (resistor R5). Se o controle de tensão no conector é instável, 
então o monitor placa principal defeituoso (verifique realizados em todos os modos disponíveis 
de operação, e toda a gama de brilho). Se a tensão não é estável no pino. 4 controlador U1, 
então confira seu modo de DC, de acordo com a tabela. 1, o inversor deve estar em 
funcionamento. Substituir o chip defeituoso. 

Estado do inversor 

Tensões sobre o U1 Chip, em 

1 2 3 4 5 6 7 8 

O inversor está ligado, mas a lâmpada 
não acende 

12 12 2.2 0 2.32 0,2 1 0 

O inversor é ligado, a lâmpada acesa 2.6 12 2.1 0,1 0.8 1.2 1 0 

Tabela 1 

Verifique a estabilidade da auto-oscilação e amplitude de pulso gerador de dente de serra 
(vyv.7) amplitude do sinal deve ser 0,7-1,3 V, ea freqüência é de cerca de 300 kHz. Se a 
tensão do não-estado estacionário - R6 ou substituir U1. 

A instabilidade do inversor pode ser associado com o envelhecimento das lâmpadas e danos 
(falha no contacto intermitente entre os condutores e os bulbos terminais). Para testar isto, 
como no caso anterior, ligar uma carga fictícia. Se o inversor é estável, substituir a lâmpada. 

Depois de um curto período de tempo (de alguns segundos a vários minutos), a imagem 
desaparece 

Circuito de proteção não está funcionando corretamente. Verificar e se necessário substituir o 
condensador C7, ligado ao pino. 5 controlador, de modo a controlar o controlador U1 DC (ver 
falha anterior). Para verificar a estabilidade da luz, medindo o nível de impulsos de dente de 
serra na saída do circuito de realimentação, o ânodo no D3 direito (distância de cerca de 5 V) 
instalação brilho médio (50 unidades). Se há "desvios" da tensão, verificar a manutenção do 
transformador e capacitores C9, C11. Finalmente, verifique a estabilidade do circuito PWM U1. 

  

Tipo Inverter DIVTL0144-D21 empresa SAMPO 



Diagrama esquemático do inversor é mostrado na FIG. 4. Ele é usado para alimentar o 
backlight empresas matriz de 15 polegadas SUNGWUN, Samsung, LG-PHILIPS, HITACHI, que 
são usados em monitores Proview, ASER, BENQ, SAMSUNG, LG. Tensão operacional-650 V 
em 7,5 mA de carga (com brilho máximo) e 4,5 mA - no mínimo. A tensão inicial ("ignição") é 
1,900 V, a freqüência das lâmpadas de tensão de alimentação - 55 kHz (com um brilho 
médio). O sinal de nível de ajustamento de brilho que varia de 0 (o maior) a 5 (mais 
baixa). Tempo de viagem - 1 ... 4 segundos. 

 
FIG. 4. diagrama esquemático do inversor DIVTL0144-D21 

Como o chip controlador PWM é utilizado e do tipo U201 BA9741 empresa ROHM (seu 
análogo TL1451). É um duplo canal, mas neste caso, apenas um canal. 

Quando você ligar o monitor na rede de tensão +12 V é fornecido para vyv.1-3 Transistores 
Q203 (a fonte do FET). Quando você ligar o sinal de monitorização no inversor ON / OFF (3 V) 
vem da placa principal eo transistor Q201, Q202. Assim, a 12 V é aplicada ao pino. 9 
controlador U201. Depois disso inicia a voltagem de dente de serra oscilador interno, cuja 
frequência é determinada pelos valores de componentes de R204 e C208, ligado ao pino. 1 e 2 
circuitos. Vyv.10 aparecer no chip PWM pulsos, que vêm para o portão de Q203 através dos 
transistores amplificadores Q205, Q207. No pino. 5-8 Q203 formada uma tensão de CC é 
fornecida ao oscilador (sobre os elementos do Q209, Q210, PT201). Tensão sinusoidal balanço 
650 V e frequência de 55 kHz (no momento da "ignição" acender até 1900 V), a saída do 
conversor através de conectores CN201, CN202 é aplicada à lâmpada. Com base nos 
elementos de D203, R220, R222 é feita a proteção do circuito de geração de sinal e um 
lançamento "soft". Na altura da lâmpada aumenta o consumo de energia no circuito primário do 
inversor e a tensão do conversor DC / DC (Q203, Q205, Q207) de saída está a crescer, D203 
diodo começa a conduzir, e parte do divisor de tensão com R220, R222 vem ao controlador 
vyv.11, aumentando assim assim, o limite para o circuito de proteção para a hora de início. 

A estabilidade eo brilho das lâmpadas, bem como a protecção de curto-circuito é fornecido por 
um loop de feedback sobre os elementos da D209, D205, R234, D207, C221. Tensão de 
retorno é aplicada ao pino. 14 circuitos (entrada direta do amplificador de erro), e o brilho da 
tensão da placa principal do monitor (DIM) - na entrada inversora UO (vyv. 13), determinando a 
frequência da saída PWM do controlador, e, portanto, a tensão de saída. Quando o brilho 
mínimo (DIM tensão é de 5 V), é de 50 kHz, e em máxima (DIM tensão é igual a zero) - 60 kHz. 

Se a tensão de retorno ultrapassa 1.6V (14 VYV. Chip de U201), o circuito de protecção está 
incluído. Se um curto-circuito na carga leva menos de 2 segundos (este tempo de carga do 
condensador C207 da tensão de referência de 2,5 V -. CONCLUSÕES fichas 15), o 
funcionamento do inversor é restaurada, garantindo partida fiável. No longo prazo, curto-
circuito no inversor é desligado. 

  

http://master-tv.com/article/lcd-inverter-monitor/4.pdf


Falha Inverter DIVTL0144-D21 e remédios 

Lâmpadas não acendem 

Verifique a tensão +12 V no pino. 1-3 Q203, o fusível F1 (instalada na placa principal do 
monitor). Se o fusível está com defeito, antes de um novo teste para transistores de curto-
circuito Q201, Q202, e capacitores C201, C202, C225. 

Verifique se há tensão ON / OFF: quando você ligar o modo que deve ser igual a 3B, e quando 
desligado, ou mudar para o modo standby - zero. Se a tensão de controle está faltando, 
verifique a placa principal (Turn microcontrolador poder controla o LCD-monitor). Se toda a 
tensão acima é normal eo pino PWM pulso. 10 IC V201 não verificar diodos zener D203 e 
D201, RT201 transformador (pode ser determinada por inspeção visual escuro ou derreter o 
corpo), os capacitores C215, S216 e transistores 2T09, Q210. Se o curto-circuito estiver 
faltando, verifique o estado ea classificação dos capacitores C205 e C207. No caso dos 
elementos listados acima do normal, substitua controlador U201. Note-se que não as lâmpadas 
de iluminação da luz pode ser atribuída à sua quebra ou falha mecânica. 

Lâmpadas ligadas brevemente on e off 

Se a iluminação é mantida por 2 segundos, o circuito de realimentação está com defeito. Se 
você desligar os elementos do circuito no pino L201 e D207. 7 U201 chips PWM pulsos 
aparecem, é defeituoso ou um da luz de fundo, ou o ciclo de feedback. Neste caso, verifique o 
diodo zener D203, diodos D205, D209, D207, os capacitores S221, S219, ea L202 de 
estrangulamento. Monitorar a tensão sobre o pino. 13 e 14 de U201. No modo de operação, a 
tensão nestes pinos devem ser o mesmo (cerca de 1 - a média de brilho). Se a tensão sobre o 
pino. 14 é significativamente menor do que o pino. 13, verifique os diodos D205, D209 e quebra 
da lâmpada. Com o aumento acentuado na tensão no pino. 14 chip de U201 (acima de 1,6 V) 
verificar elementos PT1, L202, C215, C216. Se eles estiverem corretos, troque o U201 chip. Ao 
mudar para um análogo (TL1451) verifique a tensão de limiar no pino. 11 (1,6 V) e, se 
necessário, elementos de denominação selecionados C205, R222. A seleção dos valores dos 
componentes R204, S208 Definir frequência dente de serra pulsos: no pino. 2 chips deve ser 
de cerca de 200 kHz. 

Luzes se apagam depois de algum tempo (de alguns segundos a vários minutos) após a 
inicialização 

Inicialmente verifique o C207 capacitor e resistor R207. Em seguida, verifique a manutenção 
dos contatos eo inversor backlight, capacitores C215, S216 (substituição), transformador 
RT201, transistores 2T09, Q210.Controlar a tensão de limiar no pino. 16 V201 (2,5 V), se situar 
abaixo de ou está ausente, substituindo o chip. Se a tensão sobre o pino. 12 acima de 1,6 V, 
verifique o capacitor S208, caso contrário, substitua também U201. 

Brilho espontaneamente mudança (piscando) o intervalo inteiro ou os modos de 
funcionamento individuais do monitor 

Se o problema ocorre apenas em determinados modos de resolução e, em um determinado 
intervalo do brilho, o problema é com a placa principal do monitor (o controlador de memória ou 
LCD). Se o brilho é alterado espontaneamente em todos os modos, o inversor está com 
defeito. Verifique a tensão de controle de brilho (no pino 13 U201 -. 1,3 V (alto brilho), mas não 
superior a 1,6 V). Se a tensão no contacto estável DIM, e o pino. 13 - não, substituir o U201 
chip. Se a tensão sobre o pino. 14 instável ou subestimado (menos de 0,3 V com brilho 
mínimo), então em vez de incandescentes conectar uma carga fantasma resistor-
80kOm. Quando você salva um defeito substituir o U201 chip. Se essa mudança não funcionar, 
substitua a lâmpada e verifique a manutenção de seus contatos. Meça a tensão no chip vyv.12 
U201, em funcionamento, deve ser da ordem de 1,5 V. Se ele está abaixo do limite, verifique 
os elementos S209, R208. 



Note. Ao inversores de outros fabricantes (EMAX, TDK), realizados de forma semelhante, mas 
são usados por outros componentes (exceto para o controlador), em vez de SI443 -> D9435, 
2SS5706 -> 2SD2190, a tensão no U201 chip pode variar ± 0,3 V. 

  

Inverter TDK Empresa 

Este inversor (. Seu diagrama esquemático é mostrado na Figura 5) é usado em monitores de 
17 polegadas ASER, ROVER SCAN com matrizes SAMSUNG, e sua versão simplificada ( Fig. 
6. ) - um monitor LG de 15 polegadas com a matriz LG-Philips. O programa é implementado em 
um controlador de 2 canais PWM da empresa OZ960 O2MICRO com saídas de controle 
4. Como a potência aplicada muda transistor tipo de montagem FDS4435 (dois FETs c p-
channel) e FDS4410 (dois FETs com n-channel). O sistema permite que você conecte quatro 
lâmpada que proporciona maior brilho do painel LCD. 

 
FIG. 5 Inverter TDK Empresa 

O inversor possui as seguintes características: 

Tensão de alimentação - 12 V; 

-Nominal corrente de carga de cada canal - 8 mA; 

Operacional lâmpadas tensão - 850 V, tensão start-1300; 

A frequência da tensão de saída é de 30 kHz (brilho mínimo) a 60 kHz (com brilho máximo). O 
brilho máximo da tela com o inversor - 350 cd / m 

2
 ; 

Tempo de disparo - 1 ... 2 s. 

Quando você ligar o conector do monitor no inversor recebe +12 V - o poder das chaves Q904, 
Q908 e 6 V - para alimentar o controlador U901 (na versão para o monitor LG esta tensão é 
gerada a partir de +12 V, consulte o diagrama na Figura 6.) . Neste caso, o inversor está no 
modo de espera. Tensão de comutação é fornecido ao controlador do pino ENV. 3 chips na 
placa principal do monitor microcontrolador. Controlador PWM tem duas saídas idênticas para 
conduzir inversor dois canais: pinos. 11, 12, e pino. 19, 20 (Figs. 5 e 6). A frequência do 
oscilador e PWM determinada pelas resistências R908 e S912 condensador ligado ao 
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pino.Circuitos 17 e 18 ( Fig. 5 ). Resistência divisor R908 R909 é o limiar inicial do gerador de 
dente de serra (0,3). O condensador S906 (7 VYV. U901) é formado circuito de protecção e o 
comparador de limiar de voltagem, o tempo de resposta é determinada pelo valor nominal do 
condensador C902 (vyv. 1). Proteção de tensão contra curto-circuito e sobrecarga (na ruptura 
backlight) vai para o pino. 2 chips. Controlador U901 foi construído com um circuito soft-start e 
estabilizador interno. A partir do circuito de arranque suave é determinada pela tensão no 
pino. 4 (5 V) do controlador. 

 
FIG. 6 Case for LG monitor 

Tensão conversor DC fonte de alimentação de alta tensão formado por dois pares de lâmpadas 
transistor assembléias FDS4435 do tipo p e tipo-n FDS4410 força e corre o PWM pulsos. No 
enrolamento primário dos transformadores de corrente flui ondulação, e os enrolamentos 
secundários do T901 aparece tensão backlight ligado aos conectores J904, J906. A fim de 
estabilizar a voltagem do inversor de realimentação de tensão fornecidos por um rectificador de 
onda completa Q911-Q914 e circuito de integração R938 C907 e C908, sob a forma de um 
dente de serra pulsos no pino de saída. 9 controlador U901. A perda de um aumento da luz de 
fundo a corrente através do divisor de R930 ou R932 R931 R933, e, em seguida, a tensão 
rectificada é aplicada à cavilha. Dois controladores, que ultrapassem o limite. Assim, a 
formação do PWM sobre o pino. 11, 12 e 19, 20 é bloqueada U901. Se um curto-circuito no 
circuito S933 S934 T901 (bobina 5-4) S930 e S931 T901 (bobina 1-8) há "estouros" salienta 
que endireitou Q907, Q910 e também é aplicado ao pino. 2 controladores, neste caso, a 
proteção é ativada eo aparelho está desligado. Se o curto-circuito não exceda a carga do 
condensador C902, o inversor continua a funcionar normalmente. 

Os esquemas de diferenças fundamentais na FIG. 5 e 6 é que no primeiro caso, aplica-se o 
circuito de arranque suave mais complexa (sinal vai para o pino. Quatro circuitos) transistores 
Q902, Q903. No circuito da fig. 6 é aplicado sobre o condensador C10. Ele também usa 
montagens FETs U2, U3 (p-e n-tipo) que facilita a coordenação de sua capacidade e alta 
confiabilidade nos esquemas com duas lâmpadas. No circuito da fig. 5 FETs utilizado Q904-
Q907, incluído num circuito de ponte, o que aumenta a saída do circuito de fiabilidade e de 
energia em modo de arranque e em altas correntes. 

Falha do inversor e como resolvê-los 
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Lâmpadas não incluídas 

Verifique se a tensão de alimentação e +12 V no pino 6. Vinv, Vdd inversor de conector, 
respectivamente ( Fig. 5. ). Na sua ausência, verifique a manutenção da placa principal do 
monitor, assembléias, Q904, Q905, Q903, Q906 diodos e capacitores S901. 

Verifique o fluxo interruptor inversor de tensão +5 V no pino. Ven para o monitor no modo de 
operação. Verifique o funcionamento do inversor, você pode usar uma fonte de alimentação 
externa fornece 5 V no pino. 3 chips U901. Se as lâmpadas estão incluídos, a causa da falha 
na placa principal. Caso contrário, verificar os elementos do inversor, e controlar a presença do 
sinal de PWM sobre o pino. 11, 12, 19, 20, U901, e na sua ausência, o chip é substituído. Além 
disso, verifique a manutenção do transformador T901 para abrir e curto voltas do circuito. Após 
a detecção de um curto-circuito no circuito secundário do transformador em primeiro lugar os 
cheques serviceability capacitores S931, S930, S933 e S934. Se estes capacitores são OK 
(você pode apenas dessoldar-los do circuito) e um curto-circuito ocorre, revelar o local de 
instalação de lâmpadas e verificar seus contatos. Contatos queimados reconstruir. 

Flash de luz de fundo para um curto período de tempo e depois sair 

Verificar a eficiência das lâmpadas e sua cadeia de ligação com conectores J903, 
J906. Verifique o funcionamento deste circuito pode ser feito sem a desmontagem do módulo 
da lâmpada. Para isso, desligue por um curto espaço de tempo um ciclo de feedback em série 
otpaivaya diodos D911, D913. Se o segundo par de lâmpadas ligadas, - que é um defeito do 
primeiro par de lâmpadas. Caso contrário, o controlador PWM é defeituoso ou danificado todas 
as lâmpadas. Controlar o funcionamento do inversor é também possível, usando a luz em vez 
de uma carga fictícia - 100 ohm conectado entre o pino. 1, 2 conectores J903, J906. Se, neste 
caso, o inversor não funciona e não no pino de PWM. 19, 20, 11, 12, U901, em seguida, 
verificar o nível de tensão no pino. 9 e 10 chips (1,24 e 1,33, respectivamente. Sem essas 
cepas testadas elementos S907, S908, D901 e R910. Antes de substituir a denominação chip 
controlador e verifique a manutenção dos capacitores C902, S904 e S906. 

O inversor desliga-se depois de algum tempo (de alguns segundos a vários minutos) 

Verifique a tensão no pino. 1 (cerca de 0 V) e 2 (0,85) U901 TT, se necessário, mudando o 
condensador C902. Com uma tensão de diferença significativa no pino. Dois dos elementos de 
verificação nominal da cadeia de proteção contra curto-circuito e sobrecarga (D907, D910, 
C930, C935, R930, R933), e se eles estão corretos, troque o chip controlador. Verificar a razão 
de tensão no pino. 9 e 10 de chips: no pino. 9, a tensão deve ser inferior. Se não estiver, 
verifique o divisor capacitivo S907 S908 e elementos de feedback D911-D914, R938. 

Na maioria das vezes, a causa de tal falha é causada por um condensador C902 defeito. 

O inversor é instável, há uma luz de fundo piscando 

Verifique o funcionamento do inversor, em todos os modos de operação e toda a gama de 
brilho. Se a instabilidade é observada apenas em alguns modos, o conselho principal é monitor 
deficiente (brilho circuito de tensão geração). Tal como no caso anterior, incluem a carga 
equivalente e aberto conjunto miliamperes circuito. Se a corrente é estável e é de 7,5 mA (com 
brilho mínimo) e 8,5 mA (brilho máximo), o backlight com defeito e deve ser 
substituído. Também confira os elementos do circuito secundário: T901, S930-S934. Em 
seguida, verifique a estabilidade de pulsos retangulares (freqüência média - 45 kHz) para o 
pino. 11, 12, 19, 20 chip de U901. Componente dirigi-los para ser 2,7 V nas saídas de P e 2,5 - 
na N-O). Para verificar a estabilidade da rampa no pino. 17 fichas, e se necessário, substituir o 
S912, R908. 

  

Inverter empresa SAMPO 



SAMPO inversor diagrama de circuito é mostrado na figura. 7. Ela é usada em monitores de 17 
polegadas Samsung, AOC com matrizes SANYO, os monitores "Proview SH 770" e "MAG 
HD772». Existem diversas variantes deste esquema. Inversor gera uma tensão de saída de 
corrente de 810V classificado através de cada um dos quatro lâmpadas fluorescentes 
(aproximadamente 6,8 mA). Iniciar a tensão de saída do circuito - 1750V. A freqüência do 
conversor quando o brilho médio - 57kGts, ao conseguir o brilho da tela do monitor até 300 cd / 
m 

2
 . Tempo para o inversor circuito de protecção - 0,4-1. 

 
FIG. 7 Inverter empresa SAMPO 

A base do inversor é o TL1451AC chip (análogos - TI1451, BA9741). O dispositivo tem dois 
canais de controlo, implementando assim o circuito de alimentação de quatro 
lâmpadas. Quando você ligar o monitor +12 V fornecida à tensão de entrada conversores +12 
(origens de transistores de efeito de campo Q203, Q204). Tensão DIM escurecimento aplicada 
ao pino. 4 e 13 chips (a entrada inversora do amplificador de erro). Na admissão ao quadro 
principal da inclusão monitor de tensão, igual a 3 (pino ON / OFF), o transistor Q201 e Q202 eo 
pino. 9 (VCC) de chip U201 +12 V no pino. 7 e 10 aparecem PWM de onda quadrada que 
chega às bases dos transistores Q205, Q207 (Q206, Q208), e com eles - na Q203 
(Q204). Como resultado do programa sobre as conclusões certas indutores L201 e L202 
tensão aparece, cujo valor depende do ciclo de trabalho do sinal PWM. Estas tensões são 
alimentadas circuitos osciladores feitos com transistores 2T09, Q210 (Q211, Q212). Nos 
enrolamentos primários dos transformadores de 2-5 RT201 e RT202, respectivamente, de 
impulsos de tensão aparece com uma frequência determinada pela capacitância dos 
condensadores S213, S214, a indutância do transformador de enrolamentos 2-5 RT201, 
RT202, e o nível da tensão de alimentação.Quando as mudanças de brilho nas saídas dos 
conversores de tensão e, conseqüentemente, os geradores de frequência. A amplitude do 
impulso de saída é determinada pela voltagem do inversor e o estado de carga de alimentação. 

Os osciladores são feitas em um circuito de meia-ponte, que fornece proteção contra altas 
correntes na carga e ruptura no circuito secundário (desligar as luzes, os capacitores de linha 
C215-S218). A base do sistema é proteger o U201 controlador. Além disso, o circuito de 
protecção inclui elementos de D203, R220, R222 (D204, R221, R223), bem como o circuito de 
retroalimentação D205 D207 R240 C221 (D206 D208 R241 C222).Quando a tensão na saída 
do conversor de diodo zener D203 (D204) e faz o seu caminho para o divisor de tensão, R220, 
R222 (R221, R223) à entrada do circuito de sobrecarga controlador U201 (vyv. 6 e 11), 
elevando o limiar de protecção dos tubos de lançamento. Circuito de retorno rectifica a tensão 
na saída das lâmpadas e que é fornecida às entradas do amplificador de erro do controlador 
directa (vyv. 3, 13), onde ele é comparado com a tensão de controlo de brilho. Como resultado, 
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muda a frequência do PWM e a luminosidade das lâmpadas é mantida a um nível 
constante. Se esta tensão excede 1.6V, o circuito vai começar a proteção contra curto-circuito 
que irá trabalhar para carregar o capacitor C207 (cerca de 1 segundo). Se um curto-circuito 
leva menos do que este tempo, o inversor continuará a operar normalmente. 

SAMPO inverter fracasso da empresa e suas soluções 

O inversor não liga, a lâmpada não acende 

Verificar +12 V eo estado ativo do sinal ON / OFF. Na ausência de +12 V, para verificar que na 
placa principal, eo bom funcionamento dos transistores Q201, Q202, Q205, Q207, Q206, 
Q208) e Q203, Q204. Na ausência de tensão de comutação inversor ONN / OFF, que é 
alimentado a partir de uma fonte externa: 3 ... 5V, através da resistência de 1K para a base do 
transistor Q201. Se as lâmpadas estão acesas, o problema está relacionado à formação 
interruptor inversor de tensão na placa principal. Caso contrário, a tensão de controlo no pino. 7 
e 10 do U201. Deve ser igual a 3,8 V. Se a tensão sobre estes pinos é 12V, U201 e, em 
seguida, o controlador defeituoso deve ser substituído. Verificar a tensão de referência no 
pino. 16 U201 (2,5 V). Se for zero, marque a capacitores C206, C205, e se eles estão corretos, 
substitua o controlador U201. 

Verifique a disponibilidade de geração no pino. 1 (dente de serra tensão varredura 1) e, na sua 
ausência, S208 capacitor eo resistor R204. 

Luzes se acendem, mas, em seguida, ir para fora (por um período de menos de 1 s) 

Verificar a eficiência dos diodos D201, D202 e 2T09, transistor Q210 (Q211, Q212). Neste 
caso, o defeito pode ser um dos pares de transistores. Verifique o circuito de proteção contra 
sobrecarga e da condição de diodos D203, D204, e do resistor valoriza R220, R222 (R221, 
R223) e capacitores C205, C206. Verifique a tensão no pino. (11) chip controlador 6 (2,3 V). Se 
ele fica aquém de ou igual a zero, verifique os itens C205, C206 (R222, R223). Se o sinal no 
pino de PWM. 7 e 10 chips U201 medir a tensão no pino. 3 (14). Deve ser de 0,1 ... 0,2 volt 
maior do que a do pino. 4 (13) ou similar. Se esta condição não for cumprida, o validador D206, 
D208, R241. Na execução das medidas acima é melhor usar um osciloscópio. Inversor de 
desligamento pode ser devido à quebra ou dano mecânico a uma das lâmpadas. Para testar 
esta hipótese (para não desmontar as lâmpadas de montagem) de desconexão +12 V um 
canal. Se as luzes da tela do monitor para cima, em seguida, desligar o canal está com 
defeito. Além disso, verifique manutenção transformadores RT201, RT202 e capacitores C215-
S218. 

Lâmpada se depois de algum tempo (de alguns segundos a minutos) 

Como nos casos anteriores, verificar os elementos do circuito de proteção: capacitores C205, 
C206, resistores R222, R223, eo nível de tensão no pino. 6 e 11 do chip U201. Na maioria dos 
casos, a causa do defeito for causado pela falha do condensador C207 (definindo tempo de 
disparo) ou controlador U201. Meça a tensão entre os indutores L201, L202. Se a tensão 
estiver dentro do ciclo operacional em ascensão, verifique os transistores 2T09, Q210 (Q211, 
Q212) capacitores S213, S214 e diodos zener D203, D204. 

A tela pisca periodicamente e brilho da tela está instável 

Verificar a eficiência do circuito de realimentação e o trabalho do controlador de erro 
amplificador U201. Meça a tensão no pino. 3, 4, 12, 13 do chip. Se a tensão sobre estes pinos 
inferiores a 0,7 V, e o pino. 16 abaixo de 2,5 V, o controlador é substituído. Verificar a eficiência 
dos elementos de circuito de realimentação, diodos D205, D207 e D206, D208. Conecte o 
resistor de carga para os terminais 120kOm CON201-CON204, verifique o nível ea estabilidade 
da tensão sobre o pino. 14 (13) 3 (4), 6 (11). Se as resistências de carga ligadas inversor é 
estável, substituir a lâmpada. 



 


