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Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma 
Kılavuzu 

http://www.teknolojiekibi.com/  

 

Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması 
içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde yapılması 
gereken adımlar ve çalıştırma sırasında dikkat edilmesi gerekenler yer almaktadır. 
Dokümanın en altında eski versiyon PCB için montaj sırasında dikkat edilmesi 
gereken hususlar yer almaktadır. Montaj sırasında devrenizde kılavuza uygun 
olmayan durumlar oluştu ise 
forumdan(http://www.teknolojiekibi.com/yeni/index.php?topic=3797.0 ) bilgi 
alabilirsiniz. Devreye ait dokümanlar için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. 

Ana Sayfa: http://www.teknolojiekibi.com/index1.html  

Forum Linki: http://www.teknolojiekibi.com/yeni/  

İlgili Konu Linki: http://www.teknolojiekibi.com/yeni/index.php?topic=3797.0  
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Montaj Sırasında Dikkat Edilecek 
Hususlar(Eski PCB) 

Not: Bu kısım güncel PCB için geçerli değildir. Bu versiyon siteden kaldırılmıştır. 
Bu kısım önceden PCB basanlar içindir. 

 

 

1- Resimde 1 numara ile gösterilen 2n2907 ler üst görünüşteki görüldüğü 
şekil yerine resimde görüldüğü şekilde 180 derece çevrilerek monte 
edilmelidir. 

2- Resimde 2 numara ile gösterilen BS250 üst görünüşteki görüldüğü şekil 
yerine resimde görüldüğü şekilde 180 derece çevrilerek monte edilmelidir. 

3- Resimde 3 numara ile gösterilen fet yerine BC557 kullanılmalıdır. 

4- Açık şemada IRFU024 olarak kullanılmış fetler yerine 2n7000 
kullanılmalıdır. 

5- Açık şemada SCR olarak adlandırılmış malzeme yerine BT169D 
kullanılmalıdır. 

6- Açık şemeda yer alan C13 kondansatör tantal olmalıdır. 
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7- Ana kartın üzerindeki şarj devresini kullanacak iseniz aşağıda yer alan 
kırmızı dairenin içindeki iki kırmızı noktayı kısa devre yapmanız 
gerekmektedir. 

 

Montaj Sırasında Dikkat Edilecek 
Hususlar(Yeni PCB) 

 

Montajı üst görünüş ve malzeme listesine göre doğru yapmanız yeterlidir. 

Haricinde genel kurallar dışında(kısa devre bırakmamak, reçineleri 

temizlemek, soğuk lehime dikkat etmek v.b.) dikkat edilecek bir husus yoktur. 

 

Genel Not: Kullanılan LCD Bilgileri: Winstar WG12864B 

Kontrast dirençleri: 6,8K 2,2K 

Büyük Boy LCD Bilgileri: Winstar WG12864A 

Kontrast dirençleri: 8,2K 560R 

Bağlantı sıralaması:  
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Montaj Sonrası yapılacaklar ve kontrol 
edilmesi gereken noktalar 

 

1- İlk olarak devreyi yukarıdaki resimde görüldüğü şekilde entegreleri 
monte edilmeden hazır hale getiriyoruz. 

 

2- İlk versiyon PCB yi yapanlar için, 2n2907 leri ve bs250 nin yukarıdaki 
resimde görüldüğü gibi monte edildiğinden emin oluyoruz. 
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3- Daha sonra devremizin tüm -12V hattının ölçü aletimizin kısa devre 
konumuda ulaşması gereken heryere ulaştığını kontrol ediyoruz. 

 

 

 

4-Ölçü aletimizin -probunu devremizin gnd sine, + probunu da yukarıdaki 
resimde görüldüğü gibi diyotun ayağına temas ettiriyoruz. Burada +batarya 
gerilimini yani +12 görmemiz gerekiyor. 
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5- Ölçü aletimizin -probunu devremizin gnd sine, + probunu da yukarıdaki 
resimlerde görülen noktalara temas ettiriyoruz. Burada +5 görmemiz 
gerekiyor. 

 

 

6- Daha sonra yukarıdaki resimde görülen bağlantıyı yapıyoruz. 
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7- Ölçü aletimizin -probunu devremizin gnd sine, + probunu da yukarıdaki 
resimlerde görülen noktalara temas ettiriyoruz. Burada +12V görmemiz 
gerekiyor. 
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8- Ölçü aletimizin -probunu devremizin gnd sine, + probunu da yukarıdaki 
resimlerde görülen noktalara temas ettiriyoruz. Burada +1,6~1,8V 
görmemiz gerekiyor. 

 

 

Yukarıdaki adımlar ile besleme gerilimlerini ve ulaşması gereken 
yerlere ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmiş olduk. 
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9- Artık PIC ve LCD haricinde kalan malzemelerimizi monte edebiliriz. 
Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi montajı gerçekleştirelim. 

 

 

10- Resimde görülen noktadan sanal GND yi kontrol edelim. Ölçü 
aletimizin -probunu devremizin gnd sine, + probunu da yukarıdaki 
resimlerde görülen noktalara temas ettiriyoruz. Burada +6~7,5V görmemiz 
gerekiyor. 

 

 

Şimdiye kadar bir problem ile karşılaşmadı isek artık PIC ve LCD yi 
monte edebiliriz demektir. 
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11- PIC ve LCD montakı yapılıp devre çalıştırıldıktan sonra devrenin 
otomatik ayarı tamamlayamadığını göreceğiz. Bunu dikkate almadan 
resimde görülen noktada(D6 nın 5. pini) 6,2 volt görünceye kadar TR1 ile 
ayar yapıyoruz. 

Şimdi devremizin fet sürücü katı ve analog örnekleme sinyallerini kontrol 
edebiliriz. 

 

 

12- Ölçü aletimizi frekans ölçme kısmına alarak resimde görülen noktaya 
temas ettiriyoruz. Burada 178~180 Hz ölçmemiz gerekli. 
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13- Ölçü aletimizi frekans ölçme kısmına alarak resimde görülen noktaya 
temas ettiriyoruz. Burada 178~180 Hz ölçmemiz gerekli. 

 

 

14- Ölçü aletimizi frekans ölçme kısmına alarak resimde görülen noktaya 
temas ettiriyoruz. Burada 178~180 Hz ölçmemiz gerekli. 
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15- Ölçü aletimizi frekans ölçme kısmına alarak resimde görülen noktaya 
temas ettiriyoruz. Burada 178~180 Hz ölçmemiz gerekli. 
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16- Ölçü aletimizi frekans ölçme kısmına alarak resimlerde görülen 
noktalara temas ettiriyoruz. Burada 178~180 Hz ölçmemiz gerekli. 

 

Tüm bu adımları tamamlayıp bir problem ile karşılaşmazsak devremiz için 
çalışmamaya yönelik bir sorun yok demektir. Bu adımlarda karşılaşılan 
problemler için yapılması gerekenleri forumda sorabilirsiniz. Devreniz bu 
adımlar sonrasında da otomatik ayarı tamamlayamıyor yada verimsiz 
çalışıyor ise forumdan (http://www.teknolojiekibi.com/yeni/index.php?topic=3797.0 )  
gerekli bilgiyi alabilirsiniz. 

 


