
Bobina desmagnetizadora de tubos de imagens

     Todos os parelhos de TV colorido e Monitores que usam TRC (Tubo de Raios Catódicos ou cinescopios) 
cromáticos tem incorporado um circuito desmagnetizador (o "degausing") para eliminar todo rastro de 
magnetização da  "mascara de sombra" dentro do TRC, e  de oturas partes metálicas externas como 
suportes, parafusos e abraçadeiras que o suportam. 

     Em ocasiões o técnico se depara com fontes "magnetizadoras" que afetam a correta convergência 
dos três feixes sobre os respectivos pontos de fósforo na tela.

     Isto acontece porque em algumas áreas da tela as imagens tenham cores notoriamente diferentes 
as corretas.

     Nestes casos o técnico deve recorrer a uma bobina desmagnetizadora.
     Esta ferramenta nem sempre se encontra nos comércios de eletrônica.
     Descrevemos aquí como você  mesmo construir uma bobina desmagnetizadora.

     Como você mesmo pode improvisar uma igualmente eficiente. 

     Material para a construção de uma bobina desmagnetizadora

     -Um pedaço de tabua ou madera de uns 45cm x 45 cm.
     -15 pregos de (7.5 a 9 cm).
     -Aproximadamente 2Kg de fio de cobre esmaltado, #24 (0.5 mm de diâmetro ou  de 0.2 mm2 de 
área).
     -Fita isolante.
     -Cabo de força .
     -Interruptor, de preferência do tipo pulsador, (campainha).

Construção

      Traçar uma circunferência de uns 35 cm de diâmetro sobre a madeira.

      Pregar sobre essa linha os pregos com uma separação entre eles de uns 6 ou 7cm um do outro, com 
uma profundidade de aproximada de 1,5 cm (somente o suficiente para que eles fiquem firmes).

     Forrar cada prego com um pedaço de fita isolante ou com um pedaço de espaguete, para que não 
encoste no metal (prego + fio), e nâo deteriore o esmalte do fio.

     Uma vez feito isto, já teremos a base para começar a fabricar a bobina.

     A bobina se realiza enrolando fio de cobre esmaltado, sobre a circunferência de pregos.

                                                                       Como  se  trata de  uma  bobina  para  ser  usada na  rede
                                                                    elétrica de 120VAC deveremos enrolar umas 400 a 600 voltas
                                                                    e para 220VAC devemos enrolar umas 800 a 1000 voltas.

                                                                       A  quantidade  de  espiras  exata  não  é  critica,  inclusive
                                                                     podemos construir com menos espiras (20% à mais ou à me-
                                                                     nos), é so usar fio de cobre um pouco mais fino.

pode 

 

Quando terminada a bobina,  enrolar apertado
enfaixando toda a  bobina com a  fita  isolante.
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