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A. TUJUAN

 Setelah melakukan praktikum ini diharapkan mahasiswa dapat :

a. Menjelaskan prinsip kerja dari tabung monitor

b. Menjelaskan perbedaan tabung gambar berwarna dengan tabung

gambar hitam-putih

c. Menjelaskan karakteristik dari CRT monitor

d. Menganalisa gejala kerusakan pada tabung gambar

e. Mengukur arus dan tegangan pada bagian tabung gambar

f. Mendemonstrasikan cara pengukuran arus dan tegangan pada

tabung gambar

g. Menjelaskan bagian-bagian dari tabung gambar

h. Menjelaskan perbedaan tabung gambar monitor dengan tabung

gambar televisi

B. ALAT DAN BAHAN

a. Televisi atau monitor

b. Toolset

c. Multimeter

d. High Voltage Probe

e. CPU bila menggunakan monitor

f. Kabel penghubung secukupnya

g. Timah solder

h. Buku dan alat tulis untuk pengambilan data hasil praktikum

C. TEORI SINGKAT

Tabung gambar yang terdapat pada televisi berwarna sedikit

berbeda dengan tabung gambar televisi monokrom ( hitam-putih). Phospornya
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terdiri dari phospor warna merah, hijau, dan biru. Tabung gambar ini juga

terdiri dari tiga katoda yaitu : merah, hijau, dan biru.

Bila salah satu katodanya ada yang mati, tabung gambar ini akan

tetap bekerja, tetapi tidak sempurna, hal ini akan kelihatan pada warna tidak

sesuai menurut aturan campurannya. Oleh karena itu penampilan gambar akan

terjadi perubahan warna. Hal ini membuat para penonton akan terganggu pada

saat menonton televisi.

Kemungkinan lain juga dapat terjadi yaitu akibat perubahan

amplitudo sinyal yang menuju ke layar tabung gambar itu sendiri.

Pada umumnya kita mengenal tabung gambar adalah sebuah tabung

CRT tetapi pada dasarnya menurut klasifikasinya CRT terbagi menjadi dua

jenis, yaitu :

a. CPT ( Color Picture Tube ), dipergunakan untuk tabung gambar televisi.

b. CDT ( Color Display Tube ), dipergunakan untuk tabung gambar

komputer.



TUGAS PRAKTEK TEKNOLOGI DISPLAY & TV

ARIF FANDENI 2005/65530

GROUP 3E2

LAPORAN JOBSHEET 8 Tabung Gambar

1. Electron Gun Assembly

Bagian ini menghasilkan arus elektron yang menghasilkan cahaya

yang nantinya akan menabrak  layar dengan kecepatan tertentu, sehingga

berpencar dan akan menghasilkan cahaya.

Electron gun ini terdiri dari 3 elektron yaitu merah, hijau, dan biru.

Masing-masing memancarkan arus elektron untuk pita phospor R, G, B di

layar. Elektron gun terdiri dari katoda yang berfungsi sebagai lensa

elektron dan juga mempercepat laju elektron.

Pada elektron gun terdapat 3 buah katoda yang berfungsi

melepaskan elektron-elektron setelah dipanaskan dan diberi tegangan.

Elektron kemudian ditarik oleh potensial yang dihasilkan oleh elektroda /

grid G3 sehingga menghasilkan arus elektron. Fungsi grid G1 sebagai

pengatur arus elektron yang terjadi, dengan cara mengontrol bias negatif

G1 terhadap katoda. Semakin negatif G1 terhadap katoda, semakin kecil

pula arus elektron yang mengalir, sehingga pada tegangan tertentu arus

elektron terhenti sama sekali. Kondisi ini disebut Tegangan CutOff.

Meskipun telah dipasang grid G1 untuk mengontrol arus elektron,

elektron bebas yang terbentuk disekitar katoda masih merasakan pengaruh

G3. agar hal ini tidak terjadi, maka digunakan grid G2 yang berfungsi

sebagai penghalang elektron yang ada diantara katoda dan G2 dari

pengaruh tegangan yang lebih tinggi. Grid G3, G4, G5, G6 membentuk

susunan lensa elektron berfungsi sebagai pemfokus arus lensa elektron yang

terjadi. Lensa utama dari susun lensa elektron inilah terjadi antara grid G5

dan G6. Selain memfokuskan elektron, susunan grid juga mempercepat laju

elektron sehingga mencapai kecepatan tertentu yang akan cukup tinggi

untuk menabrak layar phospor dan membuatnya berpencar. Lensa elektron

sangat ditentukan oleh jarak antar grid. Jarak anatar grid berbeda, jadi

jika ada jarak antara grid ini berubah, maka pemfokusan berubah pula.
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Bagian-bagian elektron gun yaitu :

a. Getter Assembly, berfungsi untuk menghisap udara keluar dari part-

part, atau membuat tabung gambar tetap hampa udara.

b. Bulp Space

c. Convergen Cup

d. Multiform Glass, sebagai kerangka dari part-part pendukung elektron

gun assembly, sebagai penstabil tegangan tinggi.

e. Suppressor Ring, untuk menstabilkan tegangan tinggi yang terdapat

pada bead glass

f. Cathode (K), untuk menghasilkan arus elektron.

g. Heater, untuk memanaskan katoda dimana heater ini terbuat dari

bahan satainless stell dan kawat pijar Al1, O3, Re-W. Heater

dipasang dekat katoda.

h. Stem, sebagai kerangka pin-pin penghubung ke mesin.

i. Grid-grid, sebagai lensa elektron, dimana lensa ini berfungsi untuk

memfokuskan dan mempercepat laju arus elektron, jumlah grid ini 6

buah.

2. Shadow Mask

Berfungsi untuk menghalangi arus elektron sehingga arus elektron

hanya dapat mengenai bagian layar yang dikehendaki saja.

3. Phospor Screen

Bagian ini berfungsi untuk menghasilkan cahaya setelah arus

elektron menabrak pita phospor. Pada layar terdapat pita phospor yang

menghasilkan tiga warna dasar cahaya.

4. Deflection Yoke

Berfungsi untuk membelokkan arus elektron secara vertikal dan

horizontal sehingga arus elektron dapat mencapai seluruh bagian layar.
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D. LANGKAH KERJA

a. Siapkan beberapa monitor atau televisi yang ada di labor

b. Putuskan hubungan catu daya dari jala-jala listrik

c. Bukalah cassing monitor atau televisi dan groundkan komponen yang

menyimpan tegangan tinggi

d. Perhatikan bagian tabung gambar

e. Tandai komponen dan catat bagian yang terdapat pada tabung gambar

f. Bila menggunakan monitor hubungkan monitor dengan CPU

g. Carilah kaki filamen dari tabung dan ukur tegangan pada kaki tersebut

Jawab : Tegangannya sebesar 4,8 V

h. Ukurlah tegangan pada kai gridnya

Jawab : Pada Tabung gambar televisi :

 - Heat = 4,8 V

- GND = 0

- RK = 105 V

- Screen = 145 V

- GK = 110 V

- G1 = 12,5 V

- NC = 0

 Pada monitor :

- Tegangan di kaki filamen = 6 V ( heater )

- Tegangan di kaki grid-gridnya :

- G1 = 65 V

- G2 = 160 V

- R = 51 V

- H = 6 V

- GND = 0

- pada kaki lainnya = 5,8 V, 50 V

i. Ukur tegangan tinggi dengan menggunakan High Voltage Probe
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E. EVALUASI

1. Apakah yang menyebabkan perbedaan warna yang kelihatan pada

layar tv atau monitor?

Jawab :

Sama-sama terdiri dari common Anoda, dan memiliki 3 buah katoda (R, G,

dan B), terdapat Heater, G1,G2 dan G3, serta brighness, contras dan

screen.

Perbedaan:

NO TV MONITOR

1 Susunan cincin magnet polaritas 4

magnet dan 6 magnet

Susunan cincin magnet polaritas 4

magnet dan 4 magnet dan 4 magnet

2 Dalam memperbaiki rangkaian

RGB kita dapat lansung

memperbaiki

Dalam memperbaiki rangkaian RGB kita

harus membuka solderan penutup

rangkaian

3 Letak komponen lebih rapi Letak komponen kurang  rapi

4 Rangkaian lebih mudah dilihat Rangkaian lebih rumit

Bila salah satu katodanya ada yang mati, tabung gambar akan tetap

bekerja, tetapi tidak sempurna, hal ini akan kelihatan pada warna tidak

sesuai menurut aturan campurannya. Oleh karena itu penampilan gambar

akan terjadi perubahan warna. Hal ini membuat para penonton akan

terganggu pada saat menonton televisi. Kemungkinan lain juga dapat

terjadi yaitu akibat perubahan amplitudo sinyal yang menuju ke layar

tabung gambar itu sendiri.

2. Sesuai denga teori yang dipelajari, sistem apakah yang digunakan

untuk rangkaian matriks?

Jawab :
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3. Berapakah tegangan yang terdapat pada kaki filamen tabung

gambar ?

Jawab : 4,8 V

4. Lakukan pelacakan pada kaki filamen, darimanakah sumber

tegangan yang dihasilkan ?

Jawab :

Tegangannya diambil dari transformator Fly back

5. Lakukanlah pengukuran pada grid G1, G2, G3. Aturlah posisi

brigness dan contras pada setiap kali melakukan pengukuran!

Jawab :

a. Pada televisi :

Tegangan pada G1 = 12,5 V

Tegangan pada G2 = 145 V ( Screen )

Tegangan pada G3 = 0 ( GND )

Horizontal : Vertikal :

R = 120 V G = 0,2 V

B = 120 V Y = 40 V

b. Pada monitor :

Tegangan pada G1 = 65 V

Tegangan pada G2 = 160 V

Tegangan Pada G3 = 0

Horizontal : Vertikal :

R = 62 V G = 5,4 V

B = 62 V Y = 5,4 V
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F. PENGAYAAN

1. Bandingkan tabung monitor dengan tabung televisi!

Jawab :

Sama-sama terdiri dari common Anoda, dan memiliki 3 buah katoda (R,

G, dan B), terdapat Heater, G1,G2 dan G3, serta brighness, contras dan

screen.

Perbedaan:

NO TV MONITOR

1 Susunan cincin magnet polaritas 4

magnet dan 6 magnet

Susunan cincin magnet polaritas 4

magnet dan 4 magnet dan 4 magnet

2 Dalam memperbaiki rangkaian

RGB kita dapat lansung

memperbaiki

Dalam memperbaiki rangkaian RGB kita

harus membuka solderan penutup

rangkaian

3 Letak komponen lebih rapi Letak komponen kurang  rapi

4 Rangkaian lebih mudah dilihat Rangkaian lebih rumit

Secara prinsip tidak banyak perbedaan antara monitor dengan

televisi. Beberapa bagian dari televisi tidak ada pada monitor, seperti

bagian sinyal input (pencari gelombang) seperti bagian tuner, VIF, AGC,

Video Detektor. Monitor mendapatkan input dari Card Adapter dalam

format RGB dan sebuah sinyal kontrol syncronisasi. Dan kebanyakan

monitor tidak terdapat blok bagian penerima sinyal suara yang

menggunakan modulasi FM dengan perangkat demodulatornya, tetapi

beberapa tipe monitor menyertakan speker aktif pada monitor tersebut

dengan input konektor yang bisa digunakan untuk pengeras suara yang

diambil dari output Sound Card komputer.
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2. Bagaimana prinsip kerja monitor yang menggunakan sistem LCD ?

Jawab :

LCD juga menggunakan tiga jenis layar fosfor dan sebuah lapisan celah

yang berbeda. Lapisan celah yang ditempatkan didepan layar fosfor ini

ada tiga jenis, yaitu dot mask, grille mask dan slit mask. Dot flat dibuat

dari lembaran khusus, inver-steel dan dibentuk melengkung seperti

layar bagian dalam. Lobang-lobang yang dilalui electron pada dot-mask

berbentuk titik-titik bulat dimana dot-pitch dihitung dari jarak antar

titik.

Grill mask terdiri dari kabel vertical tipis yang ditegangkan. Ciri dari

lapisan celah tipe ini adalah adanya dua kabel yang ditempatkan secara

horinzontal. Tujuannya untuk menjaga kabel vertical agar tidak

bergelombang akibat vibrasi yang dapat membuat gambar terdistrosi

Keuntungan dari grille mask adalah tampilan kontras focus yang lebih

baik. Karena adanya fosfor yang bercahaya, energi yang dibutuhkan

untuk menghasilkan efek terang lebih sedikit. Akibatnya setiap pixel

fosfor teradiasi lebih sedikit sehingga tampilan kontrasnya menjadi

lebih baik. Perpaduan antara kerja dot mask dan grille mask adalah slit

mask.
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G. KESIMPULAN:

· Tabung gambar yang terdapat pada televise berwarna sedikit berbeda

dengan tabung gambar televise monokrom (hitam-putih). Phospornya

terdiri dari phosphor warna merah, hijau, dan biru. Tabung gambar ini

juga terdiri dari tiga katoda yaitu: merah, hijau, dan biru.

· Pada tabung gambar terdapat G1, G2, dan G3 untuk melakukan proses

pada electron agar berada pada layar fosfor. Tabung gambar

memerlukan filament untuk memanaskan katoda agar katoda dapat

bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pada tabung gambar

berwarna terdapat tiga buah katoda yaitu katoda R untuk sinyal warna

merah, katoda G untuk sinyal warna hijau dan katoda B untuk sinyal

warna biru. System tabung gambar terdiri dari common katoda dan

common anoda., disini menggunakan common anoda untuk tabung

gambar. Pengaturan brighness, contrass dan screen membawa dampak

terhadap tegangan G1 dan G2nya.


