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نکتۀ مهم
به منظور انطباق محتواى آموزشى با ساعات آموزشى کاهش ىافته، تئورى هاى آزماىش هاى شمارٔه 2 ، 3 ، 4، 5  و 
19 را جمعاً به مدت 18 ساعت آموزش دهىد. سپس از بىن اىن آزماىش ها 1 آزماىش را با توجه به تجهىزات و امکانات 
موجود انتخاب نماىىد و به مدت 18 ساعت آموزشی اجرا کنىد. همچنىن با استفاده از کتاب هاى آزماىشگاه مجازى جلد 

اول و دوم اجراى آزماىش ها را به صورت نرم افزارى اجرا نماىىد. 
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سخنى با همکاران
کتاب آزماىشگاه مبانى مخابرات و رادىو در قالب ىک درس آزماىشگاهى سه واحدى براى سال سوم هنرستان در رشتٔه الکترونىک 
و به مدت 6 ساعت در هفته و 180 ساعت در سال اجرا مى شود. از آنجا که اىن درس نىاز به تئورى کارگاهى دارد و ىک واحد آن 
به صورت نظرى و دو واحد آن به صورت عملى ارائه مى شود، فراىند برنامه رىزى و تألىف آن فراز و نشىب هاى فراوانى داشته است. در 
روش اجراىى نىم سالى واحدى به صورت دو واحد درسى اجرا شد و در سال 1379 با توجه به تأکىد بر تغىىر به روش سالى واحدى و 
افزاىش توانمندى هنرجوىان در ابعاد آموزش هاى عملى، به صورت ىک درس سه  واحدى درآمد و ساعات آن نىز اضافه شد. محتواى 
آموزشى اىن کتاب نىز، با توجه به نىاز بازار کار و برقرارى ارتباط با آن، دگرگون شد و مباحثى مانند: نصب آنتن مرکزى، سىستم PA و 

تلفن الکترونىکى به آن اضافه گردىد.
در سال هاى اخىر، با توجه به تغىىرات تکنولوژى و درخواست مکرر گروه هاى آموزشى و هنرآموزان سراسر کشور در هماىش ها 
و دوره هاى بازآموزى و بازدىدها و به صورت مکتوب، کمىسىون تخصصى رشتٔه الکترونىک جهت اىجاد تغىىرات اساسى در اىن کتاب و 
تألىف مجدد آن تصمىم گرفت. در اىن فراىند، با توجه به نىاز بازار کار و تحوالت تکنولوژى، جدول هدف محتوا مجددًا بازبىنى و تنظىم 
شد و جهت نظرخواهى به گروه هاى آموزشى استان ها فرستاده شد. سپس در ىک هماىش به بحث گذاشته شد و پس از درىافت نظرات 
اصالحى، جدول هدف محتواى نهاىى توسط کمىسىون تخصصى تهىه گردىد و از طرىق ساىت دفتر مجددًا به نظرخواهى گذاشته شد. تا 
اىن که در ابتداى سال 1385 جدول هدف محتواى نهاىى تأىىد شد. همچنىن به منظور ارتقاى کىفى تألىف و روزآمد کردن آن، گروه تألىف 

تقوىت گردىد و دو مؤلف دىگر به گروه تألىف پىوستند. 
از آنجا که تألىف کتاب براساس رىز برنامه هاى تدوىن  شده و اهداف رفتارى، داراى ظرافت ها و پىچىدگى هاى خاصى است، 

به  اختصار به تشرىح مواردى از آن ها مى پردازىم.
 در فراىند تألىف سعى شده است از تجربىات موجود در کتاب هاى قبلى به نحوهٔ مطلوب استفاده شده و با توجه به نىازها و پىشرفت 
تکنولوژى، مباحث روزآمد شود. همچنىن در اىن کتاب براى اولىن بار در جدول هدف محتوا، زمان بندى جزئى پىشنهادى نىز داده شده 

است که تا حدودى خط مشى کار را مشخص مى کند.
 از آنجا که استفاده از گسترده هاى آموزشى پرهزىنه و تهىٔه آن مشکل است، در آزماىش ها حتى االمکان سعى شده که وابستگى 

آزماىش ها به گسترده هاى آموزشى به حداقل برسد.
 چون امروزه گىرنده هاى رادىوىى به صورت مستقل، کمتر تولىد مى شود و اگر تولىد شود غالباً در قالب مدارهاى مجتمع و 
به صورت چند کاره ساخته مى شود، آزماىش هاى نوسان ساز، مدوالسىون، مىکسر و تقوىت کنندٔه IF به گونه اى تدوىن شده است که اجراى 

آن ها روى بِردبُرد صورت پذىرد.
 تهىٔه برخى از قطعات، مانند IFهاى خاص براى موج AM و نوسان سازى در تىراژ باال، از مشکالتى بود که همواره هنرستان ها 
با آن مواجه بوده اند. در تدوىن آزماىش ها سعى شده است اىن گونه وابستگى ها به حداقل ممکن برسد، به طورى که نحؤه ساختن ىک نمونه 

سىم پىچ و آموزش آن را، با استفاده از سىم هاى معمولى و هستٔه فرىّت، امکان پذىر نموده اىم.
 ىکى از نىازهاى مطرح  شده توسط هنرآموزان و هنرجوىان خأل ناشى از زبان تخصصى است، که در فراىند اجراى آزماىش ها، 
سعى شده کاتالوگ خوانى به صورت کاربردى آموزش داده شود. همچنىن به منظور آشنا نمودن هنرآموزان و هنرجوىان با نهضت نرم افزارى، 

اجراى آزماىش ها را با استفاده از نرم افزار مولتى سىم توصىه کرده اىم.
 تحول تازه اى که در اىن کتاب صورت گرفته است تدوىن ىک کتاب مستقل براى نوشتن گزارش کار استاندارد، تحت عنوان دفتر 
گزارش کار و فعالىت هاى آزماىشگاهى است که به صورت جلد دوم کتاب مبانى مخابرات و رادىو ارائه مى شود. در اىن فراىند، هنرجوىان 
نىاز به تهىٔه دفتر گزارش کار جداگانه ندارند و نتاىج آزماىش هاى خود را در جلد دوم مبانى مخابرات و رادىو، که همان دفتر گزارش کار 



است، مى نوىسند. در اىن شراىط روند نگارش گزارش کار ىکسان مى شود و ارزشىابى آن نىز به صورت ىکنواخت صورت مى گىرد. همچنىن 
استفاده از تصاوىر جدىد و متناسب با علم روز و به صورت رنگى و جذاب از وىژگى هاى اىن کتاب است.

 در فراىند اجراى آزماىش ها، فعالىت هاى فوق برنامه با توجه به روىکردهاى فرهنگى و تربىتى و درهم تنىدن IT دىده شده است.  
همچنىن سعى شده است با گنجاندن مطالب جدىد و پروژه هاى مرتبط، روحىٔه مطالعه و تحقىق، اعتما د به   نفس، مشارکت پذىرى، احساس 
مسئولىت، حس همکارى و تعامل و انتقال معلومات به ىکدىگر در هنرجوىان اىجاد شود و استعداد آنان شکوفا گردد. همچنىن با استفاده 

از مدارهاى مجتمع )IC( در تعدادى از آزماىش ها سعى شده است موضوع درسى با علم روز انطباق داده شود.
 گنجاندن آزماىش هاىى مانند آنتن مرکزى، تلفن الکترونىکى، نصب پخش صوت اتومبىل، نصب دزدگىر، نصب سىستم ارتباطى 
جمعى و پروژه با ساختارى جدىد موجب برقرارى ارتباط هنرجو با بازار کار مى شود و به نوعى مى تواند با محىط واقعى کار تعامل نماىد.
ـ   1388 و کاهش ساعات درسی آزماىشگاه مبانی مخابرات و رادىو از 8   پس از اعتبار بخشی کتاب در سال تحصىلی 1389ـ

ساعت به 6 ساعت، محتوای کتاب مورد بازبىنی قرار گرفت و برخی از آزماىش ها تعدىل و برخی دىگر به صورت انتخابی درآمد.
 از آنجا که کتاب آزماىشگاهى باىد داراى وىژگى هاى خاص و جذابىت کافى باشد، سعى کرده اىم سبک نوىنى را در تدوىن کتاب 
ارائه کنىم و کلىٔه قسمت هاى کتاب را براساس اهداف رفتارى بنوىسىم و در نهاىت پس از هر آزماىش، فراگىرنده را به ىک مهارت نسبى 
در سطوح اجراى مستقل ىا دقت برسانىم. براى رسىدن به اىن منظور، آزماىش ها با ساختارى جامع و متنوع تهىه شده است و از هدف 

کلى، هدف رفتارى، تجهىزات و قطعات مورد نىاز، مراحل اجراى آزماىش، نتاىج آزماىش و الگوى پرسش و ارزشىابى برخوردارند. 
 تأکىد بر اجراى حىطٔه عاطفى و طبقات آن از جمله رعاىت نظم و مقررات از مواردى است که هم در هدف هاى رفتارى و هم 

در آزماىش ها آمده است. اجراى اىن مسائل باعث مى شود تا روحىٔه مسئولىت پذىرى و دقت در هنرجو باال برود.
اىن کتاب را زمانى مى توان با موفقىت آموزش داد که محتواى آزماىش ها و ارتباط بىن آن ها به طور دقىق و کامل در ذهن مربى 
جاى گرفته باشد. از اىن رو توصىه مى کنىم همکاران عزىز، قبل از شروع به تدرىس، کلىٔه آزماىش ها را ىک بار عمالً اجرا کنند و براى هر 

جلسه تدرىس، طرح درس آن را تهىه و متناسب با بودجه بندى زمانى اجرا کنند.
اىن رو  از  باشد،  نىز ممکن است که داراى کاستى هاىى  اىن کتاب  به دور از کاستى نىست،  آنجا که هىچ گونه فعالىت علمى  از 

سپاس گزار خواهىم شد که رهنمودهاى همکاران محترم، ما را در مسىرى که برگزىده اىم ىارى کند. 
با آرزوى موفقىت   

           مؤلفان 



سخنى با هنرجوىان عزىز
هنرجوى عزىز: کتاب »آزماىشگاه مبانى مخابرات و رادىو« از مجموعه کتاب هاى درسى اى است که به دلىل کاربردى بودن آن، 
در سطح جامعه از جذابىت خاصى برخوردار است و در صورت اجراى دقىق آزماىش ها و توجه به آن ها مى توانىد مهارت الزم را کسب 

کنىد و جذب بازار کار شوىد. براى رسىدن به نتىجٔه مطلوب، توجه به نکات زىر کامالً ضرورى است:
 قبل از شروع هر آزماىش، هدف کلى و اهداف رفتارى آن را به طور دقىق مطالعه کنىد.

 چون مراحل هر آزماىش براساس ىک تسلسل منطقى برنامه رىزى شده است، هنگام اجراى آزماىش ها اوالً به زمان پىشنهادى 
در هدف هاى رفتارى توجه کنىد. ثانىاً مراحل اجراى آزماىش ها را به صورت قدم به قدم و کامل اجرا نماىىد.

 اىن کتاب در دو جلد تنظىم شده است. جلد اول آن مطالب تئورى و دستور کار اجراى آزماىش هاست و جلد دوم آن کتاب 
گزارش کار و فعالىت هاى آزماىشگاهى است، لذا عمالً به تهىٔه کتاب گزارش کار جداگانه نىاز ندارىد و همچنىن الزم است نتاىج آزماىش ها 
را )طبق دستور کار داده  شده در جلد دوم کتاب( به طور دقىق بنوىسىد و شکل موج ها را با مقىاس مناسب و به طور دقىق در کتاب گزارش 

کار خود ترسىم کنىد.
 قبل از هر جلسه، آزماىش ىا آزماىش هاى مربوط به آن جلسه را ىک بار مطالعه کنىد و آن ها را به صورت نرم افزارى در خارج از 
آزماىشگاه اجرا نماىىد تا بتوانىد با دقت و حوصله و علم کافى به اجراى واقعى آزماىش ها به صورت سخت افزارى و در محىط آزماىشگاه 

بپردازىد. 
 اجراى نظم و ترتىب را سرلوحٔه کار خود قرار دهىد و همواره آزماىش ها را با اعتماد  به   نفس، با دقت و به طور کامل اجرا کنىد. 

 به نکات اجراىى کتاب، که در ابتداى اىن فصل آمده است، توجه کنىد.
 کلىٔه سؤاالت خود را بپرسىد و به الگوى پرسش در پاىان هر آزماىش پاسخ دهىد و براساس آن به طرح سؤاالت جدىد بپردازىد.
 سعى کنىد به طور فعال در فعالىت هاى فوق برنامه، که وىژٔه هنرجوىان عالقه مند است، شرکت کنىد. زىرا براى اىن گونه فعالىت ها، 

امتىاز جداگانه اى در نظر گرفته شده است.
 تا زمانى که از نتاىج به دست آمده راضى نشده اىد، دست از تحقىق و پژوهش برندارىد. 

نکات اجراىى کتاب آزماىشگاه مبانى مخابرات و رادىو
1ــ از هنرآموزان محترم تقاضا مى شود قبل از شروع هر آزماىش و در صورت نىاز، آزماىش مربوطه را به صورت نرم افزارى تهىه 
کنند و با استفاده از وىدئو پروژکتور براى هنرجوىان به نماىش درآورند و از آنان بخواهند قبل از ورود به جلسات آزماىشگاهى، اجراى 

نرم افزارى آن را در خارج از محىط آزماىشگاهى عملى سازند و با آمادگى کامل در آزماىشگاه حضور ىابند.
2ــ در ابتداى سال، براى ارشد هاى کارگاه و مأمورىن نظارت بر نظافت کارگاه برنامٔه مدون و شرح وظاىف تعىىن شود و برنامٔه مزبور 
روى تابلو اعالنات کارگاه نصب گردد و به هنرجوىان اعالم شود که در هر جلسه برنامه را مشاهده کنند و گروه هاى کارى که وظىفٔه ارشد ىا 
مأمورىن نظارت بر نظافت کارگاه را بر عهده  دارند، با توجه به شرح وظاىف در طول روز فعالىت کنند. در پاىان هر روز کارى، به مأموران 

نظارت بر نظافت کارگاه و ارشدهاى کارگاه امتىاز داده شود و نقاط ضعف و قوت آنان براى ساىر هنرجوىان تشرىح گردد.
3ــ چون جلد دوم کتاب »مبانى مخابرات و رادىو« تحت عنوان »کتاب گزارش کار و فعالىت هاى آزماىشگاهى« تنظىم شده است، 

از همان ابتداى سال نحوهٔ نوشتن گزارش کار براى هنرجوىان تشرىح شود.
4ــ آزماىش شمارٔه 1 در دو هفته اول سال تحصىلى به صورت گروهى و همزمان براى تمام هنرجوىان، اجرا مى شود.

5  ــ با توجه به کاهش ساعات آزماىشگاه مبانی مخابرات و رادىو از 8 ساعت به 6 ساعت در هفته، ابتدا مطالب تئوری مربوط به 
هر ىک از آزماىش های 2، 3، 4، 5 و 19 را به مدت 3 ىا 4 ساعت در بازه های زمانی تعرىف شده آموزش دهىد )جمعاً 18 ساعت(، سپس 



ىکی از آزماىش ها را با توجه به تجهىزات و امکانات انتخاب و به مدت 18 ساعت به طور کامل اجرا نماىىد. بدىهی است در صورت داشتن 
وقت اضافی می توانىد اجرای هر ىک از آزماىش های دىگر را به اىن مجموعه بىفزاىىد.
6  ــ در پاىان هفتٔه هفدهم در شروع آزماىش شمارٔه 10، پروژه معرفى مى شود.

نکتۀ مهم: هر گروه کارى در کارگاه هاى الکترونىک و آزماىشگاه مخابرات فقط ىک پروژه اجرا خواهد کرد. به اىن ترتىب که 
نىمى از کالس پروژٔه مخابراتى را در آزماىشگاه مبانى مخابرات و رادىو و نىمى دىگر پروژه الکترونىکى را در کارگاه الکترونىک عمومى 

انتخاب و اجرا مى کنند.

انتخاب پروژه مى تواند توسط هنرجو ىا مربى کارگاه باشد، ولى در هر صورت باىد به تأىىد مربى برسد.

7ــ آزمون هاى عملی به طور مستمر، پس از اتمام کار عملى هر آزماىش و در همان روز و آزمون تئورى کارگاهى در ابتداى جلسٔه 
بعد اجرا مى شود.

8   ــ کتاب هاى گزارش کار باىد به صورت مستمر پس از اتمام هر آزماىش توسط مربىان کارگاه بررسى و امتىاز دهى شود، به طورى  که 
هر هنرجو از وضعىت پىشرفت تحصىلى خود اطالع کامل کسب نماىد. در انتهاى هر آزماىش در کتاب گزارش کار و فعالىت هاى آزماىشگاهى 
)جلد دوم مبانى مخابرات و رادىو( جدول ارزشىابى آمده و الزم است هنرجوىان از محتواى اىن جدول و نحؤه ارزشىابى آن اطالع حاصل 

نماىند. اىن جدول پىشنهادى است و مى تواند متناسب با نظر مربى تغىىر کند.
9ــ اجراى فعالىت هاى فوق برنامه، امتىاز جداگانه دارد )امتىاز مازاد بر 20 نمره(. لذا توصىه مى شود کلىٔه هنرجوىان در اىن 

زمىنه ها به صورت فعال شرکت نماىند.
10ــ به کلىٔه هنرجوىان توصىه مى شود به الگوهاى پرسش که در پاىان هر آزماىش آمده است پاسخ دهند و در ابتداى جلسٔه بعد 

سؤال ها و ابهام هاى خود را بپرسند. در مجموع نباىد پس از اتمام هر آزماىش سؤالى بدون جواب باقى بماند.
11ــ هنرآموزان محترم هنگام ارز ىابى به روىکردهاى تربىتى، مانند رعاىت نظم و ترتىب، داشتن اعتماد   به   نفس، انسان     دوستى، 
داشتن روحىٔه مشارکت، عالقه مندى به تحقىق، تعامل بىن هنرجوىان در ىک گروه کارى، رعاىت نکات اىمنى، داشتن حس مسئولىت پذىرى 

و مالکىت نسبت به محىط کارگاه توجه نماىند و آن ها را در ارزشىابى خود لحاظ کنند.  



با توجه به تقلىل ساعات آموزشى از 240 ساعت به 180 ساعت در سال  چگونگى اجراى آزماىشگاه مخابرات 
)کاهش 8 ساعت به 6 ساعت در هفته(

1ــ آزماىش هاى 2 ، 3 ، 4 ، 5  و 19 را به صورت زىر اجرا کنىد. 
الف( براى هر آزماىش 3 ىا 4 ساعت تئورى اجرا شود )جمعاً 18=3*2+4*3 ساعت(. 

ب( از اىن آزماىش ها، ىک آزماىش با توجه به امکانات انتخاب کنىد و 18 ساعت اجرا نماىىد.  
2ــ اجرای آزماىش های نوسان ساز RC سىنوسی )پل وىن ــ9ــ9( و نوسان ساز موج مربعی )مولتی وىبراتور 15 ــ9( اختىاری 

است و در صورت داشتن زمان اضافی آن ها را اجرا نماىىد.
ـ   1388 توسط گروه هاى آموزشى استان هاى اصفهان، شهر تهران،  ٣ــ کتاب آزماىشگاه مبانى مخابرات و رادىو در سال 1389ـ
خراسان رضوى، فارس، گىالن، لرستان و هرمزگان اعتبارسنجى شده است و در سال 90ــ1389 نظرات درىافتى در کمىسىون تخصصى 

رشتٔه الکترونىک مطرح و پس از بررسى و تأىىد علمى در کتاب اعمال شده است. 
از همکاران محترم در گروه هاى آموزشى استان هاى فوق که ما را در امر اعتبارسنجى کتاب ىارى داده اند سپاسگزارىم. 
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آزمایش ١

فعالیت فوق برنامه  

با استفاده از آدرس های اینترنتی، انواع و اقسام دیگر فیلترهای کریستالی و سرامیکی و دیودهای خازنی و پین دیود را 

جست و جو کنید و برای معرفی مشخصات فنی آن ها به سایر دانش آموزان، آن ها را به آزمایشگاه بیاور  ید.

ـ 5  ــ1ــ  مشخصـات تـرانزىستورهاى اسـتفاده   شده  ٭ 11ـ
و  آن  نوشته    شده روى  مقادىر  از  استفاده  با  را  رادىوىى  گىرندٔه  در 

مولتى متر به دست آورىد و در جدول 5  ــ1 بنوىسىد.
نتاىج حاصل را با کتاب اطالعات ترانزىستور تطبىق دهىد.
ـ 5  ــ1ــ سه نمونه آى سى صوتى را با استفاده  ٭ 12ـ
از شمارٔه روى آن شناساىى کنىد و شمارٔه آن را در ستون سمت 
راست جدول 6  ــ1 بنوىسىد و شکل ظاهرى آن را در ستون سمت 

چپ جدول ترسىم و شمارٔه پاىه ها را مشخص کنىد.
ـ 5  ــ1ــ ىک نمونه بلند گوى 8 اهم و ىک نمونه  ٭ 13ـ
بلند گوى 4 اهم و در صورت امکان نمونه هاى دىگرى را در اختىار 
و دىجىتالى طبق جدول  مولتى متر عقربه اى  با  را  آن ها  و  بگىرىد 
7ــ1 آزماىش کنىد و مقدار مقاومت اهمى آن ها را اندازه بگىرىد 

و ىادداشت کنىد.
ـ 5  ــ1ــ نتاىج   به دست  آمده در جدول 7ــ1 را  ٭ 14ـ

مورد بررسى قرار دهىد و به اختصار شرح دهىد.
ـ 5  ــ1ــ ىک نمونه ترانس 220 ولت به 12 ولت را  ٭ 15ـ
در اختىار بگىرىد و مقاومت هاى اّولىه و ثانوّىه را اندازه گىرى کنىد و 
سالم   بودن ترانس را مورد آزماىش قرار دهىد. نتاىج به دست آمده را 
در جدول 8  ــ1 ىادداشت کنىد. مقدار مقاومت اّولىه و ثانوّىه را روى 

شکل ظاهرى و عالمت اختصارى در جدول 8  ــ1 بنوىسىد. 
ـ 5  ــ1ــ نحؤه آزماىش ترانس تغذىه را به اختصار  ٭ 16ـ

تشرىح کنىد و ىادداشت کنىد.
دستگاه  نمونه  ىک  بستن  و  بازکردن  ـ 5  ــ1ــ  17ـ
الکترونىکى: هدف از اجراى اىن قسمت فقط اىجاد ىک زمىنٔه 
اّولىه در هنرجوىان در ارتباط با تعمىر لوازم الکترونىکى است.

ـ 5  ــ1ــ ىک دستگاه الکترونىکى از کار افتاده مانند  18ـ
رادىو، پخش صوت و ىا CDman را که در منزل دارىد و قابل 

تعمىر نىست آماده کنىد.
ـ 5  ــ1ــ قبل از آوردن دستگاه به کارگاه چفت و  ٭ 19ـ
بست ها و محل پىچ هاى دستگاه را شناساىى کنىد و شرح مختصرى 

از آن را بنوىسىد. 
ـ 5  ــ1ــ ابزار مورد نىاز را براى بازکردن دستگاه  20ـ

تهىه کنىد.
ـ 5  ــ1ــ دستگاه و ابزار مورد نىاز را در روز تعىىن   شده  21ـ

توسط معلم، به کارگاه بىاورىد.
همکارگروهى  و  کارگاه  معلم  راهنماىى  با  ـ 5  ــ1ــ  22ـ
خود، قطعات مکانىکى بىرونى دستگاه، از قبىل سر ولوم ها، سر 
کلىدها، سر خازن وارىابل و … را جدا کنىد و آن ها را در ىک 
جعبه ىا ظرف مخصوصى، که از قبل تهىه کرده اىد، قرار دهىد.

با  جعبه،  اتصاالت  دقىق  بررسى  از  پس  ـ 5  ــ1ــ  23ـ
ابزار مناسب پىچ هاى مربوط به بدنه دستگاه را که قبالً شناساىى 
کرده اىد باز کنىد و آن ها را در جعبه ىا ظرف مخصوص بگذارىد.

نکتۀ  مهم

برچسب هاى  زىر  پىچ ها،  از  برخى  است  ممکن   
پالستىکى ىا فلزى باشد، دقىقاً بررسى کنىد تا پىچ هاى زىر 

برچسب را شناساىى کنىد.

ـ 5  ــ1ــ در صورت نىاز، برچسب ها را با احتىاط، به  24ـ
گونه اى که پاره ىا خم نشود بردارىد و پىچ هاى زىر آن ها را باز کنىد.
ـ 5  ــ1ــ پس از بازکردن پىچ ها، محل اتصال پىچ  ٭ 25ـ
را شناساىى کنىد و درصورتى که اندازه پىچ ها و محل آن ها متفاوت 

است محل پىچ ها و تعىىن نوع پىچ را به تصوىر بکشىد.
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1ـ2ـ اّطالعات اّولىه 
رادىو پخش صوت ىکى از معمولى ترىن سىستم های صوتى 
بر  پانل جلوى راننده،  نصب شده در خودروهاىى است که روى 

مبناى طراحى کارخانٔه سازنده، قرار مى گىرد )شکل 1ــ2(.

شکل 1ــ2ــ محل نصب رادىو پخش روى پانل جلوىى 

شکل 2ــ2ــ ىک نوع سىستم صوتى نصب شده در خودرو

سىستم صوتى خودرو در انواع متنوعى از نظر شکل و 
طرح ظاهرى، قدرت و کىفىت پخش صوت و ساىر امکانات مانند 
پخش نوار، لوح فشرده )CD( و کنترل از راه دور و … ساخته 
مى شود. در شکل 2ــ2 ىک نوع سىستم صوتى نصب شده در 

خودرو را مالحظه مى کنىد. 

تجهىزات مورد نىاز براى اجراى اىن آزماىش ىک 
دستگاه پخش صوت اتومبىل و بلندگوهاى آن است که 
در صفحات بعد نحؤه ساختن شبىه ساز آمده است. اىن 
توسط  کالسى  پروژه  ىک  قالب  در  مى  تواند  شبىه ساز 

هنرجوىان به اجرا درآىد.

ىکى از مشاغلى که زمىنٔه بازار کار نىز براى آن وجود دارد، 
نصب و راه اندازى رادىوپخش اتومبىل است. دستورالعمل نحؤه 
نصب و راه اندازى اىن قبىل دستگاه ها معموالً در دفترچٔه راهنماى 

)کاتالوگ( آن نوشته مى شود. 
1ــ1ــ2ــ دفترچه راهنماى رادىوپخش اتومبىل: در 
اىن قسمت از کاتالوگ، دستورالعمل نحوهٔ نصب و راه اندازى ىک 
نمونه دستگاه پخش صوت اتومبىل را آورده اىم، اىن دستورالعمل 
به زبان انگلىسى )اصلى( است. کاتالوگ دستگاه را تحت عنوان 
مى کنند.  ارائه   )Operating manual( کاربرد  دستورالعمل 
و  کاربرد  راه اندازى،  نصب،  نحؤه  دستورالعمل  اىن  در  معموالً 
رفع عىوب ساده درج مى شود. ترجمٔه قسمتى از اىن دستورالعمل 
را در ادامه آورده اىم، ضمن اىن که تىترها را نىز، جهت آشناىى با 

واژه هاى مربوط، ترجمه کرده اىم. 
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دستور کاربرد )Operating manual( ىک نمونه اصلى دستگاه پخش صوت به زبان اصلى

 Acc = Accessory                  کمکى

دستورالعمل کاربرد 

محصول لىزرى 
درجه 1 

اىن برچسب در زىر شاسى نصب شده است.

 CD دستگاه رادىو پخش لوح فشرده

خوش آمد گوىى

شروع کار

محل کنترل ها و عملکرد اصلى دستگاه

لوح فشرده

رادىو

ادامۀ دستورالعمل کاربرد به زبان اصلى 

ساىر عملکردها

اطالعات اضافى

فهرست



         26     

آزمایش ٢

Type of discs         Lable on the discs

CD - DA

MP3
WMA

CD پخش

درىافت اىستگاه هاى رادىوىى

تنظىم صدا
انتخاب اکوآالىزر

CD نوع

برچسب روى 
CD

اتصال وساىل جانبى

خوش آمدگوىى 

شروع کار 

تنظىم ساعت 

وصل کردن صفحه روبه روى دستگاه

توجه

جداسازى پانل 
جلوى دستگاه 

فشار دهىد ــ خاموش 

فشار دهىد ــ سپس به 
سمت خود بکشىد. 

نکات مهم 

هشدار ــ احتىاط
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محل کنترل ها و عملکردهاى اصلى دستگاه 

 CD شىار ورودى

دستگاه اصلى 

دکمۀ خاموش 

دکمۀ اکوآالىزر 

کنترل حجم صدا دکمه 8 را انتخاب کنىد 

دکمۀ منبع تغذىه 

 CD دکمه هاى شماره

دکمۀ حالت شمارۀ 7

دکمۀ نماىش و محو کننده 

پنجرۀ نماىش اطالعات 
جک ورودى کمکى 

جک آزادسازى 

دکمۀ آزادسازى 
صفحه روبه روى 

دستگاه

 CD دکمه هاى جست وجوى )+،-( براى

رادىو

دکمۀ نماىش پى در پى اطالعات

درىافت کنندۀ فرمان کارت کنترل از راه دور

 BTM دکمه 

نکتۀ  مهم

 الزم است هنرجو در پاىان اىن آزماىش درحدى 
دستورالعمل  از  استفاده  با  بتواند  که  کند  کسب  مهارت 
و  نصب  را  آن  اتومبىل  صوت  پخش  دستگاه  کاربرد 

راه اندازى نماىد. 
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آنتن هاى الکترىکى خودرو از نظر محل نصب آنتن در دو 
نوع طراحى و ساخته مى شوند. در نوع اّول لولٔه آنتن به محفظٔه 
موتور الکترىکى و پوستٔه بدنه متصل است و در ىک مجموعه قرار 
دارد. اىن نوع آنتن ها، معموالً در روى گِل گىرهاى عقب خودرو 
نصب مى شوند. به هنگام انتخاب آنتن باىد طول سىم اتصال آنتن 
به رادىو و فاصلٔه محل نصب آنتن با سىستم صوتى خودرو مورد 
توجه قرار گىرد. شکل 19ــ2 نمونه اى از اىن نوع آنتن الکترىکى 

را نشان مى دهد. 

در آنتن هاى الکترىکى، باال و پاىىن شدن مىلٔه آنتن )مغزى 
آنتن( به وسىلٔه ىک موتور الکترىکى صورت مى گىرد. اىن موتور 
جرىان مصرفى خود را از باترى خودرو تأمىن مى کند. در شکل 
16ــ2 نوعى از آنتن الکترىکى خودرو نشان داده شده است. 

مجموعٔه آنتن الکترىکى شامل محفظٔه چرخ دنده ها، موتور 
به وسىلٔه  که  آنتن است  مىلٔه  نگه دارندٔه  و  لولٔه محافظ  الکترىکى، 
پاىه ىا بست روى بدنٔه خودرو بسته مى شود. حرکت مىلٔه آنتن )باز 
شدن و جمع شدن مىله( به وسىلٔه تسمه ىا نوار دندانه دار پالستىکى 

اجرا مى شود )شکل 17ــ2(. 

شکل 16ــ2ــ آنتن الکترىکى خودرو 

1ــ محفظۀ چرخ دنده ها و موتور الکترىکى 
2ــ محفظۀ قرار گرفتن مىلۀ آنتن 

3ــ اتصال کابل آنتن به رادىوپخش 
4ــ سوکت اتصال الکترىکى موتور DC آنتن 

5  ــ اتصال بدنۀ آنتن 
6  ــ پاىه ىا بست اتصال آنتن بر روى بدنه خودرو 

شکل 17ــ2ــ مجموعۀ آنتن الکترىکى 

در هنگام بارندگى و ىا شست وشوى اتومبىل امکان نفوذ آب 
به داخل لولٔه آنتن و محفظٔه داخلى بدنٔه آنتن وجود دارد، به منظور 
تخلىٔه آن، در قسمت زىرىن بدنٔه بسىارى از آنتن ها، مجراى تخلىه 
پىش بىنى و تعبىه شده است. لولٔه پالستىکى متصل به مجراى تخلىه، 
آب موجود در داخل محفظٔه آنتن را به خارج از اتاق خودرو هداىت 
مى کند. در شکل 18ــ2 نمونه اى از اىن نوع آنتن دىده مى شود. 

شکل 18ــ2ــ لولۀ تخلىۀ آب 

شکل 19ــ2ــ آنتن الکترىکى قابل نصب در گل گىر خودرو و متعلقات آن 

1

2

4

6

5

3

لولۀ تخلىه  
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در نوع دوم لولٔه آنتن جداست و به وسىلٔه لولٔه رابط قابل 
انعطاف به محفظٔه بدنٔه آنتن متصل است. شکل 21ــ2 نمونه اى 
آنتن ها در  نوع  اىن  نشان مى دهد.  الکترىکى را  آنتن  نوع  اىن  از 
خودروهاىى استفاده مى شود که محل نصب محفظٔه موتور با محل 
استقرار مىلٔه آنتن در روى بدنٔه خودرو فاصله دارد. طول تسمه ىا 
نوار دندانه دار مىلٔه آنتن در اىن نوع آنتن هاى الکترىکى بلندتر از 

آنتن هاى نوع قبلى است. 

در  آن  نصب  محل  و  الکترىکى  آنتن  20ــ2  شکل  در 
روى  ِگل گىر عقب ىک نوع خودرو نشان داده شده است. 

شکل 21ــ2ــ آنتن خودرو

شکل 20ــ2ــ محل نصب آنتن در روى  گِل گىر عقب اتومبىل

9ــ1ــ2ــ راه اندازى آنتن الکترىکى: راه اندازى 
طرىق  دو  به  خودروها  روى  در  شده  نصب  الکترىکى  آنتن هاى 

اجرا مى شود:
طرىقۀ اول: به وسىلٔه سوئىچ نصب شده در پانل جلوى 

M

Up+

شکل 22ــ2ــ سوئىچ آنتن در وضعىت up )باال( 

 ، )Down( و پاىىن )up( رانندٔه خودرو است که در دو حالت باال
جرىان الکترىکى موتور آنتن را برقرار مى کند. 

عملکرد سوئىچ آنتن به گونه اى است که ورودى جرىان مثبت 
اىن عمل موتور  با  تغىىر مى دهد.  الکترىکى را  به موتور  و منفى 
مى تواند در دو جهت عکس دوران کند. اىن نوع راه اندازى آنتن 

در اتومبىل هاى قدىمى وجود دارد. 
با قرار گرفتن سوئىچ در وضعىت up ، شکل 22ــ2 موتور 
الکترىکى در مدار قرار مى گىرد و با چرخش موتور، حرکت از 
منتقل  آنتن  مىلٔه  به  متصل  دندانه دار  تسمٔه  به  چرخ دنده ها  طرىق 
مى شود. نىروى وارد از طرف تسمٔه دندانه دار، مىلٔه آنتن را به سمت 

بىرون حرکت مى دهد و باعث باز شدن آنتن مى گردد. 

Down

M

+

شکل 23ــ2ــ سوئىچ آنتن الکترىکى در وضعىت Down )پاىىن( 

وضعىت  در  سوئىچ  است  الزم  آنتن  مىلٔه  شدن  جمع  با 
با چرخش  حالت  اىن  در  23ــ2(.  )شکل  گىرد،  قرار   Down
موتور الکترىکى در جهت عکس حالت اول، تسمٔه دندانه دار به 
آنتن،  تلسکوپى  قطعه هاى  و  مى شود  هداىت  آنتن  داخل محفظٔه 

روى ىکدىگر، در داخل لولٔه نگه دارنده قرار مى گىرند. 
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16ــ4ــ3ــ براى آزماىش سنسور مربوط به شوک چه 
راه   حل ساده اى وجود دارد؟ شرح دهىد.

و  اصلى  واحد  الکترىکى  مشخصات  17ــ4ــ3ــ  ٭ 

کنترل از راه دور را در متن زىر مشاهده مى کنىد. شرح مشخصات 
الکترىکى را بنوىسىد. 

مشخصات الکترىکى واحد اصلى و کنترل از راه دور 

٭ 18ــ4ــ3ــ هنگام نصب سىستم دزدگىر الکترونىکى 
ممکن است دستگاه به درستى عمل نکند.

در صورتى که سىستم دزدگىر سالم باشد، نصب آن صحىح 
نبوده است در متن زىر بعضى از عىب هاى ساده اى که ممکن است 

پىش بىاىد آمده است. توضىحات مربوط به اىن عىوب را،  ترجمه 
کنىد و بنوىسىد. اىن قسمت را خوب به خاطر بسپارىد، تا در زمان 
آن روى  ىا نصب  الکترونىکى  کار عملى روى شبىه ساز دزدگىر 

اتومبىل، براىتان راهنماى مناسبى باشد. 

متن مربوط به عىب هاى احتمالى سىستم دزدگىر 
الکترونىکى

و  هنرآموز  به کمک  قسمت  اىن 
توسط هنرجو ترجمه شود.

و  هنرآموز  به کمک  قسمت  اىن 
توسط هنرجو ترجمه شود.
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5    ـ3ـ نتاىج آزماىش
نتىجٔه حاصل از آزماىش را به طور خالصه شرح دهىد.

6 ـ3 ـ الگوى پرسش 
دزدگىر  ىک  توانمندى هاى  از  مورد  1ــ6  ــ3ــ شش 

الکترونىکى را بنوىسىد. 
ولتاژ و فرکانس ارسالى کنترل از راه دور  2ــ6   ــ3ــ 

چه قدر است؟
3ــ6  ــ3ــ براى غىر فعال کردن صداى آژىر از کدام دکمٔه 

کنترل از راه دور استفاده مى شود؟
4ــ6   ــ3ــ اگر کنترل از راه دور عمل نکند چه عىوبى 

مى تواند داشته باشد؟ 

5  ــ6   ــ3ــ صداى آژىر هنگام فعال کردن دستگاه شنىده 
نمى شود، عىب مربوط به چىست؟ 

6  ــ6   ــ3ــ قطعات ىک سىستم دزدگىر از چه اجزاىى 
تشکىل شده است؟ 

7ــ6   ــ3ــ اگر سىستم قفل مرکزى به درستى عمل نکند 
عىب مربوط به چه قسمت هاىى است؟ 

8    ــ6   ــ3ــ دلىل استفاده از کلىدهاى S1 و S2 در شکل 
13ــ3 چىست؟ 

 ،function  ،position  ،siren لغات  معانى  9    ــ6   ــ3ــ 
 ،Dealer ،Lock ،code ،chirp ،procedure ،owner ،disarm

installation و ear را بنوىسىد.
10ــ6     ــ3ــ متن زىر را ترجمه کنىد.

The central lock does not work.
*Check if the actuator are working.
*Check wire connection.
*Check if the fuse of the main unit is damaged.
The siren does not sound when the system is triggered.
*Check if the sirens are available.
*Check the wire connection between the siren and main unit.
The siren keeps chirping while the main unit installs.
*Check if the socket is insert converse or ckeck the wires connection or the CPU safety fuse.
*If back up battery is used, check if the switch is positioned at ON status.
The alarm sounds 10 seconds after the vehicle is armed, same problem keeps happening again.
*Check if the shock sensor is too sensitive.
*Check if the door pin switches are damaged.
*Check if wire connection.
The alarm is easily triggered when a heavy vehicle is passing through.
*Check if the shock sensor is too sensitive.
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سازمان  ىک   FCC کمىتٔه هستند.   CCIR و   FCC بىن المللى
فدرال  مخابراتى  ارتباطات  کمىتٔه  به   نام  آمرىکاىى  بىن المللى 

Federal Communication Commission است.
CCIR 1 ىک سىستم اروپاىى است که از کلمات فرانسوى 
گرفته شده است و به معنى کمىتٔه مشاوره اى بىن المللى ارتباطات 
تعداد  باند،  پهناى  سىستم ها  اىن  از  هرىک  در  است.  مخابراتى 
خطوط تصوىر، نوع مدوالسىون صوت و تصوىر تفاوت مى کند. 
آمده   CCIR تلوىزىونى 1ــ4 مشخصات سىستم هاى  در جدول 
است. اىن جدول براى مطالعه و آشناىى در نظر گرفته شده است. 
سىستم  مشخصات  مى توانىد  به آسانى  1ــ4  به جدول  مراجعه  با 

تلوىزىونى اىران را که به شرح زىر است به دست آورىد.

CCIR= Committee Consultative Internation des Radiocommunications ــ 1
2ــ ىک مگاهرتز پهناى باند محافظ و 7 مگاهرتز پهناى باند کانال 

الف ــ نوع سىستم براى باند Secam.B ،VHF  است.
در سال هاى اخىر سىستم اىران به پال )PAL( تبدىل شده است.
ب ــ نوع سىستم براى باند Secam - G ،UHF است.

ج ــ تعداد خطوط تصوىر 625 خط است.
د ــ پهناى باند کانال براى VHF برابر با 7مگاهرتز و براى 

UHF برابر با 7+2 1 مگاهرتز است.
هـ ــ پهناى باند سىگنال وىدىو 5 مگاهرتز است.

و ــ فاصلٔه حامل صوت و تصوىر 5/5 مگاهرتز است.
زــ پهناى باند کنارى اضافى VSB، 0/75 مگاهرتز است.
ح ــ مدوالسىون وىدىو از نظر پالرىته منفى )Neg( است.

ط ــ مدوالسىون صوت  FM است.

Characteristics of the intern. radio and television systems

A

No. of lines 405

CCIR -
 Standard * B C D E F G H I K K L M N1

625 625 625 819 819 625 625 625 625 625 625 525 625

Channel band -
 width (MHz)

Video band -
 width (MHz)

Video/Sound
 spacing (MHz)

Vestigial side -
 band (MHz)

Video
modulation

Sound
modulation

5

3

-3.5

0.75

Pos.

AM

7

5

+5.5

0.75

FM

7

5

+5.5

0.75

Pos.

AM

8

6

+6.5

0.75

14

10

11.15

2

Pos.

AM

7

5

+5.5

0.75

Pos.

AM

8

5

+5.5

0.75

8

5

+5.5

1.25

8

5.5

+6

1.25

8

6

+6.5

0.75

8

6

+6.5

1.25

8

6

+6.5

1.25

Pos.

AM

6

4.2

+4.5

0.75

6

4.2

+4.5

0.7

Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg.

FM FM FM FM FM FM FM FM

   CCIR استاندارد
 تعداد خطوط

پهناى باند کانال )مگاهرتز(

 فاصله بىن حامل صوت و تصوىر )مگاهرتز(
پهناى باند کنارى اضافى )مگاهرتز(

مدوالسىون وىدىو

مدوالسىون صوت

مشخصات سىستم هاى رادىو تلوىزىونى بىن المللى 

 CCIR جدول 1ــ4ــ مشخصات سىستم هاى تلوىزىونى در استاندارد

پهناى باند وىدىو )مگاهرتز(

FM
اىران

مطالعۀ آزاد

براى کسب اطالعات بىشتر در مورد حدود فرکانس و ساىر مشخصات سىستم هاى تلوىزىونى به منابع مختلف از 
جمله ساىت هاى اىنترنتى مرتبط مراجعه شود. 
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)RF( کار با سىگنال ژنراتور فرکانس رادىوىى

هدف کلى آزماىش

AM به عنوان ىک فرستندٔه کوچک ،RF کار با سىگنال ژنراتور

هدف هاى رفتارى: در پاىان اىن آزماىش، از فراگىرنده انتظار مى رود:                          

زمان اجرا:
6 ساعت

 به سؤاالت نظرى و کارگاهى آزماىش شمارٔه 5 پاسخ دهد.   
 کنترل هاى روى پانل سىگنال ژنراتور RF را نام ببرد. 

 کار هر ىک از دکمه هاى کنترل روى پانل را شرح دهد.  
 سىگنال ژنراتور RF را راه اندازى و آماده کار کند.

 حوزهٔ کار سىگنال ژنراتور RF را بىان کند.  
و  کند  مشاهده  اسىلوسکوپ  را روى   سىگنال  خروجى RF ساده 

   شکل موج آن را با مقىاس مناسب رسم نماىد.
 سىگنال AM را با مدوالسىون داخلى، روى اسىلوسکوپ مشاهده

   کند و با مقىاس مناسب رسم نماىد. 
 درصد مدوالسىون را اندازه گىرى کند.  

 سىگنال ژنراتور RF را، با استفاده از ىک فانکشن ژنراتور، از خارج 
.)External Modulation مدوله نماىد )مدوالسىون  خارجى  

 انواع سىگنال هاى مدوله شده AM مربعى، مثلثى و … را با درصد
     مدوالسىون مختلف، با مقىاس مناسب، رسم کند.   

 ضرىب مدوالسىون را اندازه بگىرد. 

مدوالسىون  ذوزنقه  از  استفاده  با  را  مدوالسىون  ضرىب   
     اندازه گىرى کند.  

 مقادىر ضرىب مدوالسىون 100 درصد، کمتر از 100 درصد و 
   بىشتر از 100 درصد را با توجه به شکل موج با هم مقاىسه کند.
 در صورت امکان با استفاده از ىک تقوىت کنندهٔ صوتى و مىکروفون،
    سىگنال صوتى را از طرىق سىگنال ژنراتور مدوله کند و شکل موج

    آن را مشاهده نماىد و نتاىج را به دست آورد.  
 با استفاده از نرم افزار مولتى سىم، سىگنال ژنراتور RF را به صورت

    نرم افزارى، مورد استفاده قرار دهد.  
 گزارش کار جامعى از فعالىت هاى آزماىشگاهى تهىه کند و آن را
    در کتاب گزارش کار و فعالىت هاى آزماىشگاهى بنوىسد. )خارج 

   از محىط آزماىشگاه(
 کلىٔه هدف هاى رفتارى در حىطٔه عاطفى که در آزماىش شمارٔه 1

   آمده است را در اىن آزماىش نىز مورد توجه قرار دهد.
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R1

R2 RE

Co

+Vcc = 10V

Rc
4.7KΩ

1KΩ

4.7µ F

TR1
Rs

22KΩ 4.7µ F

56KΩ

10KΩ

Vs
CE

100µ F

RL Vo

Vin

C i BC107

3.3KΩ

ـ  8     ــ تقوىت کنندۀ امىتر مشترک  شکل 15  ـ

ـ  8     ــ المان R1 اتصال کوتاه شده در مدار نرم افزار  شکل 16  ـ

A B

Ext
Trig

XSC1

50mV Peak
1KHz
0Deg

R1

R2 RE

C1

+Vcc = 10V

Rc
4.7KΩ

1KΩ

4.7µ F

TR1
Rs

22KΩ 4.7µ F

56KΩ

10KΩ

Vs

100µ F

RL

Vin

C2
BC107

3.3KΩ

-0.014m

9.9859.984

0.998mCE

VCE ،VE ،VC،VB ،RL ،RE  ،RC ،R2 و Voppرا اندازه بگىرىد و 

ـ  8 ىادداشت کنىد. توجه داشته باشىد که در  سپس در جدول 12ـ
هر مرحله از آزماىش، فقط ىک اتصال کوتاه در مدار برقرار شود.
تذکر1: در آزماىش هاى مربوط به اتصال کوتاه مقاومت هاى  
R1 و RE دقت شود که مدت آزماىش ها کوتاه باشد تا اتصال کوتاه 

موجب سوختن ترانزىستور نشود. 
است  ممکن  المان،  هر  شدن  کوتاه  اتصال  با   :2 تذکر 
ترانزىستور به اشباع ىا قطع برود و سىگنال خروجى قوى، ضعىف، 

اعوجاج دار ىا حذف شود. 
 DC مولتى متر به وسىلٔه   VE و  VC ،VB مقادىر تذکر 3: 

اندازه گىرى شود. 
جدول هاى  از  شده  حاصل  نتاىج  ـ    8    ــ  28 ــ4 ـ ٭ 

ـ  8 را به طور خالصه جمع بندى کنىد.  ـ  8 و 12ـ 11 ـ
از  هرىک  کردن  کوتاه  اتصال  با  ـ    8    ــ  29 ــ4 ـ ٭ 
مقادىر VE، VC ،VB و  نرم افزار،  و CE در   Co ، Ci خازن هاى 
ـ  8 را کامل کنىد.  VCE و Vopp را اندازه بگىرىد. سپس جدول 13ـ

ـ    8    ــ خازن هاى  Co ، Ci و CE را به ترتىب  ٭30 ــ4 ـ
در مدار اتصال کوتاه کنىد و مقادىر ولتاژ VE، VC ،VB و VCE و 

ـ  8 را کامل کنىد.  Vopp را اندازه بگىرىد. سپس جدول 14ـ

جدول هاى  از  شده  حاصل  نتاىج  ـ    8    ــ  ٭31 ــ4 ـ
ـ  8 را به طور خالصه جمع بندى کنىد.  ـ  8 و 14ـ 13 ـ

ـ    8    ــ با اتصال کوتاه کردن کلکتور به امىتر،  ٭ 32 ــ4 ـ
ـ  8 و اندازه گىرى  بىس به امىتر ترانزىستور در نرم افزار مدار شکل 16ـ

ـ  8  را کامل کنىد.  VE، VC ،VB و VCE و Vopp جـدول 15ـ

ـ    8    ــ با اتصال کوتاه کردن کلکتور به امىتر  ٭ 33 ــ4 ـ
ـ  8 در  و بىس به امىتر ترانزىستور، مدار تقوىت کنندٔه شکل 15ـ
بردبُرد، ولتاژهاى VE، VC ،VB و VCE و Vopp را اندازه بگىرىد و 

ـ   8 را کامل کنىد.  سپس جدول 16ـ

ـ    8    ــ با قطع هرىک از دىودهاى بىس امىتر  ٭ 24 ــ4 ـ
و کلکتور بىس  VE، VC ،VB و VCE و Voppرا اندازه بگىرىد و 
 VCE و VE، VC ،VB ـ  8 را کامل کنىد )مقادىر سپس جدول 10  ـ

ـ   8(.  با مولتى متر DC اندازه گىرى شود( )شکل 15ـ
ـ  8  ـ    8    ــ نتاىج حاصل شده از جدول هاى 9 ـ ٭ 25 ــ4 ـ

ـ  8 را به طور خالصه جمع بندى کنىد.  و 10ـ

ـ   8 را  ـ    8    ــ مدار تقوىت کنندٔه شکل 16ـ ٭ 26 ــ4 ـ
 ،R2 ،R1 مقاومت هاى کردن  کوتاه  اتصال  با  ببندىد.  نرم افزار  با 
VCE ،VE ،VC،VB ،RE ،RC و Vopp  را اندازه بگىرىد و سپس در 

ـ  8 ىادداشت کنىد. توجه داشته باشىد که در هر مرحله  جدول 11ـ
از آزماىش، فقط ىک اتصال کوتاه در مدار برقرار شود. 

ِبِرد   بُرد  روى  را  ـ 8  15ـ مدار شکل  ـ    8    ــ  ٭27 ــ4 ـ
 ،R1 ببندىد و راه اندازى کنىد، با اتصال کوتاه کردن مقاومت هاى

انگیزه و تفکر

ترانزىستور  بىس  به  کلکتور  شدن  کوتاه  اتصال   
خطرناک بوده، غالباً موجب سوختن آن مى شود. 
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نوسان سازها

هدف کلى آزماىش

شناساىی اصول نوسان سازى از بُعد عملى و بررسى آزماىشگاهى چند 
نمونه مدار نوسان ساز سىنوسى LC و RC و نوسان ساز مولد موج مربعى 

با ترانزىستور و آى سى

هدف هاى رفتارى: در پاىان اىن آزماىش، از فراگىرنده انتظار مى رود:                          

زمان اجرا:
18 ساعت

 به سؤاالت نظرى و کارگاهى آزماىش شمارٔه 8 پاسخ دهد.
 ىک سىم پىچ جهت مدار تانک طراحى و سىم پىچى کند. 

 مدار تانک را ببندد و نوسان هاى مىراشونده را تولىد و شکل موج 
    آن را رسم کند.

 نحؤه تولىد نوسان هاى مىراشونده را شرح دهد.  
 مدار ىک نمونه نوسان ساز آرمسترانگ ىا هارتلى ىا کول پىتس را

   ببندد و آن را راه اندازى کند. 
 سبب به وجود آمدن نوسان ها را در نوسان ساز تشرىح کند. 

 فرکانس رزونانس نوسان ساز مورد آزماىش را به صورت تئورى
    محاسبه کند. 

 موج اىجاد شده توسط نوسان ساز را مشاهده و رسم کند و فرکانس
   آن را اندازه بگىرد. 

 نوسان ساز RC )پل وىن( را با آى سى ببندد و آن را راه اندازى 
   کند. 

 فرکانس رزونانس نوسان اىجاد شده را به صورت تئورى محاسبه 
   کند. 

 موج اىجاد شده توسط نوسان ساز را مشاهده و رسم کند، پرىود 
    و فرکانس آن را اندازه بگىرد. 

  نوسان ساز موج مربعى را با ترانزىستور )مولتى وىبراتور( ببندد و
    آن را راه اندازى کند. 

 شکل موج نقاط مختلف نوسان ساز را رسم کند و پرىود و فرکانس 
   آن را اندازه بگىرد. 

را آن  و  ببندد   555 آى سى  با  را  مربعى  موج  نوسان ساز   
   راه اندازى کند.

را آن  فرکانس  و  کند  رسم  را  نوسان ساز  موج خروجى   شکل 
   اندازه بگىرد.

 با استفاده از نرم افزارها موارد فوق را اجرا کند. 
 گزارش کار جامعى از مراحل عملى آزماىش ها تهىه کند و آن را 
     در کتاب گزارش کار و فعالىت  هاى آزماىشگاهى بنوىسد )خارج از 

   محىط آزماىشگاه(.
 کلىٔه هدف هاى رفتارى در حىطٔه عاطفى که در آزماىش شمارٔه 1 
    آمده است را باىد در اىن آزماىش مورد توجه قرار دهد. 

)اختىاری(

)اختىاری(

)اختىاری(

)اختىاری(

)اختىاری(
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FM مدوالسىون

هدف کلى آزماىش

AF با استفاده از فانکشن ژنراتور و سىگنال ژنراتور FM بررسى مدوالسىون

هدف هاى رفتارى: در پاىان اىن آزماىش، از فراگىرنده انتظار مى رود:                          

زمان اجرا:
12ساعت آزماىش شمارۀ 17

 به سؤاالت نظرى و کارگاهى آزماىش شمارٔه 16 پاسخ دهد.
 موج مدوله شده FM را توسط فانکشن ژنراتور، که داراى سوئىپ 
است، تولىد نماىد و بر روى اسىلوسکوپ مشاهده و ترسىم کند.

 انحراف فرکانس را اندازه بگىرد. 
 مدوالسىون FM را به کمک ورودى VCOIN (VCO) فانکشن

   ژنراتور و سىگنال ژنراتور AFتولىد و آن را آزماىش نماىد. 

 مدوالسىون FM را توسط نرم افزار الکترونىکى اجرا کند. 
 گزارش کار جامع و مستند از اجراى آزماىش ها تهىه کند و در
   کتاب گزارش کار و فعالىت هاى آزماىشگاهى بنوىسد (خارج از 

    محىط آزماىشگاه).
 کلىٔه هدف هاى رفتارى در حىطٔه عاطفى که در آزماىش  1  آمده 

    است را دراىن آزماىش نىز مورد توجه قرار دهد.

قابل توجه هنرآموزان محترم

اجراى اىن آزماىش مى تواند با توجه به امکانات موجود در هنرستان تغىىر کرده و به گونه اى دىگر 
اجرا شود. هم چنىن اجراى نرم افزارى آزماىش به صورت آزماىشگاه مجازى و توسط نرم افزار مولتى سىم 

الزامی است.
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1ـ17ـ اّطالعات اّولىه
فرکانس  و  است  ثابت  حامل  دامنٔه   FM مدوالسىون در 
حامل، متناسب با دامنٔه پىام، تغىىر مى کند. سرعت تغىىرات فرکانس 
حامل به فرکانس پىام بستگى دارد. شکل 1ــ17 ىک نمونه موج 

مدوله شده FM را به صورت نرم افزارى نشان مى دهد.

FM شکل 1ــ17ــ موج مدوله شده

فانکشن  از  مى توانىد   FM شدٔه  مدوله  موج  تولىد  براى 
ژنراتور استفاده کنىد.

در فانکشن ژنراتور نوسان سازى وجود دارد که فرکانس 
نوسان ساز  را  نوسان سازها  نوع  اىن  مى کند.  تغىىر  ولتاژ  با  آن 
 (Voltage Control Oscillator)  1VCO کنترل شده با ولتاژ ىا
ىا   Vcom نام به  ترمىنالى  فانکشن ژنراتور  مى نامند. در دستگاه 
VCO ىا با عالمت دىگرى وجود دارد که مى توانىم با استفاده از 
 DC ىا  AC ترمىنال ولتاژهاى مختلف اىن  به  ىک منبع خارجى 
اىن  را اعمال کنىم و فرکانس نوسان ساز را تغىىر دهىم. معموالً 
ترمىنال در پشت دستگاه فانکشن ژنراتور قرار دارد. در صورتى 
 DC وصل کنىم، با تغىىر ولتاژ DC که به ترمىنال موردنظر ولتاژ
فرکانس نوسان ساز VCO تغىىر مى کند و مى توانىم تغىىرات آن را 
ببىنىم. به عبارت دىگر تغىىرات ولتاژ را به تغىىرات فرکانس تبدىل 
اعمال کنىم   AC سىگنال ،VCO به ورودى کرده اىم. چنان چه 
متناسب با دامنٔه سىگنال AC فرکانس موج فانکشن ژنراتور تغىىر 
مى کند و موج مدوله شده FM اىجاد مى شود. هم چنىن دکمه اى 
فعال  با  که  دارد  ژنراتور وجود  فانکشن  در  دکمه سوئىپ  نام  به 
کردن آن درخروجى فانکشن ژنراتور موج مدوله شدٔه FM قابل 

دامنٔه  به   FM شدٔه مدوله  موج  فرکانس  تغىىرات  است.  درىافت 
انتخابى پىام (Width) و سرعت تغىىرات (Rate) به فرکانِس موج 
مدوله کننده بستگى دارد. تنظىم مقدار دامنه و فرکانس پىام معموالً 
توسط ولوم هاى  Widthو Rate نام هاى دىگر صورت مى گىرد. 
در شکل 2ــ17 نماى رو و پشت ىک نمونه از اىن نوع فانکشن 

ژنراتور را مالحظه مى کنىد.

و  دستگاه  هر  کار  نحوه  با  آشناىى  براى  مى شود  ىادآور 
عملکرد کلىدها، ولوم ها و ترمىنال ها، باىد به دستورالعمل کاربرد 

دستگاه (Operating Manual) مراجعه کنىد.

2ـ17ـ دستورهاى حفاظت و اىمنى
و  حفاظتى  دستورهاى  کلىه  آزماىش،    شروع  از  قبل   
اىمنى را که در آزماىش هاى شمارٔه 1 تا 16 به آن اشاره شده است 
مرور کنىد و در خالل اجراى اىن آزماىش آن ها را به کار ببندىد.
 ،VCO به ورودى AC ىا DC هنگام اتصال ولتاژهاى 
مراقب باشىد دامنٔه ولتاژ متصل شده به دستگاه از حد مجاز تعىىن 

شده تجاوز نکند.
را  کاربرد دستگاه  کاتالوگ  کار، حتماً  از شروع  قبل   
به طور دقىق مطالعه کنىد و نکات اىمنى درج شده در آن را به خاطر 

بسپارىد و در خالل اجراى آزماىش، آن ها را رعاىت کنىد.

1ــ در برخى از فانکشن ژنراتورها ورودى VCO را به صورت VCG مشخص مى کنند که G اول کلمٔه Generator است.

شکل 2ــ17ــ ىک نمونه فانکشن ژنراتور مدرن با ترمىنال هاى ورودى در جلو 
و پشت دستگاه

     ترمىنال هاى پشت 
دستگاه

ترمىنال هاى 
جلوى دستگاه
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 با ولوم هاى دستگاه بازى نکنىد و براساس دستور کار 
تعىىن شده آن ها را تنظىم نماىىد.

3ـ17ـ قطعات و تجهىزات مورد نىاز
 منبع تغذىه 30ــ0 ولت دوبل، ىک دستگاه

 سىگنال ژنراتور AF، ىک دستگاه
 فانکشن ژنراتور با دکمه سوئىپ، ىک دستگاه

 اسىلوسکوپ دو کاناله، ىک دستگاه
(نرم افزار  نرم افزارى  برنامه  اجراى  براى  تجهىزات 

مولتى سىم و راىانه)

4ـ17ـ مراحل اجراى آزماىش

VCO به ورودى DC شکل 3ــ17ــ اتصال منبع تغذىه

را  ژنراتور  فانکشن  فرکانس خروجى  4ــ4ــ17ــ  ٭ 
توسط اسىلوسکوپ اندازه بگىرىد و مقادىر را ىادداشت کنىد.

با ستاره (٭) مشخص شده است و  مواردى که 
هدف کلى آزماىش را در کتاب گزارش کار و فعالىت هاى 

آزماىشگاهى بنوىسىد.

1ــ4ــ17ــ فانکشن ژنراتور را روى سىگنال سىنوسى، 
با دامنٔه حداکثر و فرکانس 100 کىلوهرتز، تنظىم کنىد.

 Modulatioو ،  SWEEP دکمه هاى  2ــ4ــ17ــ 
DC off set فانکشن ژنراتور را روى حالت خاموش قرار دهىد.
  +2V را روى DC 3ــ4ــ17ــ ولتاژ خروجى منبع تغذىه
تنظىم کنىد و آن را به ورودى VCOIN فانکشن ژنراتور اعمال 

کنىد (شکل 3ــ17(.

توجه

به  ولت   -2 روى  تغذىه  منبع  ولتاژ  تنظىم  براى   
کاتالوگ منبع تغذىه دوبل مراجعه کنىد.

روى  را   DC تغذىه  منبع  خروجى  ولتاژ  5  ــ4ــ17ــ 
2V-  تنظىم کنىد.

٭6   ــ4ــ17ــ به کمک اسىلوسکوپ فرکانس خروجى 
فانکشن ژنراتور را اندازه بگىرىد و مقادىر را ىادداشت کنىد.

و  4ــ4ــ17  مراحل  نتاىج  به  توجه  با  ٭7ــ4ــ17ــ 
6  ــ4ــ17 حداکثر تغىىرات فرکانس خروجى فانکشن ژنراتور را 

محاسبه کنىد.
٭ 8   ــ4ــ17ــ مقدار انحراف فرکانس فانکشن ژنراتور 

را محاسبه کنىد.
تا 2+  تغذىٔه DC را از 2- ولت  ٭ 9ــ4ــ17ــ منبع 
ولت تغىىر دهىد. شکل موج خروجى فانکشن ژنراتور را مشاهده 

کنىد و دربارٔه آن توضىح دهىد.
 VCOIN را از ورودی DC 10ــ4ــ17ــ منبع تغذىٔه
با  کنىد.  فعال  را   (Sweep) سوئىپ  دکمٔه  سپس  و  کنىد  قطع 
و  سوئىپ  دامنه  فرکانس،  مىزان  دستگاه،  کاتالوگ  به  مراجعه 
ولوم های  Width  و Rate را به گونه اى انتخاب کنىد که سىگنال 

FM روى صفحٔه اسىلوسکوپ ظاهر شود.
٭ 11ــ4ــ17ــ شکل موج خروجى فانکشن ژنراتور 

را در نمودار شمارٔه 1ــ17 رسم کنىد.
12ــ4ــ17ــ با توجه به شکل موج، نوع مدوالسىون 

را مشخص کنىد.
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٭5   ـ17ـ نتاىج آزماىش
آن چه را که در اىن آزماىش آموخته اىد به اختصار جمع بندى 

کنىد.

6   ـ17ـ الگوى پرسش
به سؤاالت الگوى پرسش در کتاب گزارش کار و فعالىت هاى 

آزماىشگاهى پاسخ دهىد.
1ــ6  ــ17ــ از ورودى VCOIN فانکشن ژنراتور چه 

t

E

f 2

f 1

شکل 4   ــ17ــ شکل موج هاى ظاهر شده توسط سىگنال ژنراتور     

شکل 5ــ17ــ فانکشن ژنراتور شبىه ساز نرم افزارى در آزماىشگاه مجازى 
مولتى سىم

انحراف فرکانس

1ــ حداکثر دامنه،  حدى است که شکل موج اعوجاج پىدا نکند.

13ــ4ــ17ــ دکمٔه سوئىپ فانکشن ژنراتور را خاموش 
کنىد.

سىگنال  روى  را   AF ژنراتور  سىگنال  14ــ4ــ17ــ 
سىنوسى، با دامنه 5Vpp و فرکانس 250Hz تنظىم کنىد.

سىگنال  اسىلوسکوپ  به وسىلٔه    15ــ4ــ17ــ  ٭ 
خروجى سىگنال ژنراتور  AF را مشاهده کنىد و آن را روى نمودار 

2ــ17 رسم نماىىد.
سىگنال  روى  را  ژنراتور  فانکشن  17ــ  4ــ 16ــ

سىنوسى، با دامنٔه حداکثر1 و فرکانس 5KHz، تنظىم کنىد.
سىگنال  اسىلوسکوپ،  به وسىلٔه  17ــ4ــ17ــ  ٭ 
خروجى فانکشن ژنراتور را مشاهده کنىد و آن را روى نمودار 

3ــ17 رسم کنىد.
18ــ4ــ17ــ سىگنال خروجى سىگنال ژنراتور AF را 

به ورودى VCOIN فانکشن ژنراتور متصل کنىد.
٭ 19ــ4ــ17ــ شکل موج خروجى فانکشن ژنراتور 
را به وسىلٔه اسىلوسکوپ مشاهده کنىد و آن را روى نمودار 4ــ17 

رسم کنىد. شکل موج باىد تقرىباً مشابه شکل 5  ــ17 باشد.
٭ 20ــ4ــ17ــ به وسىلٔه اسىلوسکوپ، مقادىر حداقل 
و حداکثر فرکانس سىگنال خروجى فانکشن ژنراتور را در مرحلٔه 

19ــ4ــ17 اندازه بگىرىد و مقادىر را ىادداشت کنىد.

توجه

در ىک نوع سىگنال ژنراتور خاص، که اىن آزماىش 
سوئىپ  سىگنال  اگر  است،  گرفته  صورت  آن  توسط 
و  Rate روى حداکثر  و   Width ولوم و   2KHz روى
شکل  باشد.  مىلى ثانىه   0/5 حدود  روى  اسىلوسکوپ 

4  ــ17 ظاهر مى شود.

٭ 21ــ4ــ17ــ شکل موج خروجى فانکشن ژنراتور و 
سىگنال ژنراتور را به هر ىک از کانال هاى اسىلوسکوپ دو کاناله 
وصل کنىد و شکل موج ها را همزمان روى صفحٔه اسىلوسکوپ 

ظاهر نماىىد و نتىجٔه مشاهدات خود را بنوىسىد.
٭ 22ــ4ــ17ــ در اىن آزماىش چه نوع مدوالسىونى 

حاصل مى شود؟ توضىح دهىد.
23ــ4ــ17ــ قابل توجه هنرآموز محترم: با استفاده 
از نرم افزار مولتى سىم و فانکشن ژنراتور نشان داده شده در شکل 
براى  را  آزماىش  اىن  در  شده  اجرا  فعالىت هاى  کلىه  5   ــ17، 
هنرجوىان شبىه سازى کنىد و از آنان بخواهىد که اىن فعالىت ها را 
در خارج از محىط آزماىشگاه تمرىن کنند و دربارٔه  نتاىج به دست 

آمده توضىح دهند.



آزمایش 17

      203     

1ـ با مراجعه به منابع مختلف، اطالعات )data sheet( مربوط به آی سی 4046 را استخراج کنید و به کالس ارائه نمایید.

2ـ مدار شکل 6ـ17 را روی بردبرد ببندید و مدار را راه اندازی کنید. سپس اسیلوسکوپ را به خروجی مدار وصل نمایید 

و شکل موج خروجی )Vo( را مشاهده کنید.

Vcc=10V
Vcc=12V

R 1

POT

R 2 R 4

R 3

C 2

C 3

C 1

BC140

V

V O

V in

10KΩ

100nF

4.7KΩ

10KΩ

4.7KΩ

1KΩ

22nF

2.2nF
A

C

B

14

3

6

7

9

11

5 8

16

44046

شکل 6ــ17ــ نوسان ساز VCO با آى سى          

3 ـ پتانسیومتر را تغییر دهید و شکل موج خروجی را مشاهده نمایید و نتیجۀ مشاهدات خود را یادداشت کنید.

ولت متر

استفاده اى مى شود؟
 SWEEP، دکمه هاى  از  ىک  هر  وظىفٔه  2ــ6   ــ17ــ 

DC OFF SET را در فانکشن ژنراتور بنوىسىد.
3ــ6   ــ17ــ با توجه به نتاىج آزماىش مرحلٔه 20ــ4ــ17، 
حداکثر تغىىرات فرکانس خروجى فانکشن ژنراتور را محاسبه کنىد.

4ــ6   ــ17ــ با توجه به نتاىج آزماىش مرحلٔه 20ــ4ــ17، 
مقدار انحراف فرکانس را محاسبه کنىد.

را  آزماىش ها  اجراى همىن  آىا مى توانىد  5  ــ6  ــ17ــ 
در نرم افزار مولتى سىم داشته باشىد؟ به طور خالصه شرح دهىد.

فعالىت فوق برنامه         وىژۀ هنرجوىان عالقه مند 
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ارائۀ پروژه

هدف کلى آزماىش

ارائٔه گزارش پروژه هاى معرفى شده در آزماىش شمارٔه 10

هدف هاى رفتارى: در پاىان اىن آزماىش، از فراگىرنده انتظار مى رود:                          

زمان اجرا:
6 ساعت آموزشى آزماىش شمارۀ 18

نکات مهم اجراىى

پاسخ  آزماىش شمارٔه 17  وکارگاهى  نظرى  آزمون  به سؤاالت   
دهد. 

 مدار پروژٔه تعرىف شده را در آزماىش شمارٔه 10 به طور خالصه 
تشرىح کند.

 فراىند ساخت پروژه را با ذکر جزئىات شرح دهد.
 پروژٔه ساخته شده را راه اندازى کند.

 عملکرد پروژه را براى دانش آموزان شرح دهد.

 مشکالتى که در فراىند ساخت پروژه با آن برخورد کرده است، 
را تحلىل کند.

 نحؤه برطرف کردن مشکالت پروژه را توضىح دهد.
 گزارش کار پروژٔه خود را به طور خالصه شرح دهد و به معلّم 

آزماىشگاه تحوىل نماىد.
 به سؤاالت هنرجوىان پاسخ دهد.

آمده  آزماىش 1  کلىٔه هدف هاى رفتارى در حىطٔه عاطفى که در   
است را در اىن آزماىش نىز مورد توجه قرار دهد.

براى ارائٔه پروژه به نکات زىر توجه فرماىىد:
1ــ گزارش پروژه الزم است براساس الگوى تعرىف شده در همىن آزماىش، تنظىم و تحوىل شود.
2ــ نظر به اىن که در ىک کالس 30 نفره که به 15 گروه تقسىم مى شوند، تعداد 7 ىا 8 گروه )نصف 
کالس( مى توانند پروژهٔ مخابراتى انتخاب کنند )ساىر هنرجوىان درکارگاه الکترونىک پروژه الکترونىکى را ارائه 
خواهند کرد(، لذا زمان 270 دقىقه اختصاص داده شده به اىن پروژه بىن گروه ها به شرح زىر تقسىم مى شود:

30 دقىقه  توضىح روند ارائٔه پروژه توسط معلّم 
30 دقىقه  زمان اختصاصى براى ارائٔه پروژه توسط هر گروه 

)برای هر هنرجو ٣0 دقىقه(
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ـ   18ـ اّطالعات اّولىه 1
همان طور که اطالع دارىد، در آزماىش شمارٔه 10، تعدادى 
پروژه معرفى شده و توسط هنرجوىان به اجرا درآمده است. در 
اىن آزماىش هنرجوىانى که به تهىه و اجراى پروژه اقدام نموده اند، 
پروژه هاى خود را به ساىر هنرجوىان ارائه خواهند داد. از آن جا 
که در آزماىش شمارٔه 10 اشاره شده است، که نحؤه تنظىم دستور 
کار پروژه در آزماىش شمارٔه 18 بىان مى شود. در اىن قسمت به 

تشرىح نحوهٔ تنظىم گزارش کار مى پردازىم.
گزارش کار پروژه از مستنداتى است که مى تواند در آىنده 
با  ارتباط  براى  پلى  و  گىرد  قرار  استفاده  مورد  هنرجوىان  براى 
دنىاى کار باشد. در زىر مشخصات گزارش پروژه بىان مى شود. 
ضمناً زمانى پروژه قابل ارائه خواهد بود که گزارش آن بر مبناى 

دستورالعمل زىر تنظىم شده باشد.
استاد  نام  هنرجو،  نام  پروژه،  نام  باىد  پروژه  جلد  روى  ٭ 
ـ 18). پروژه، نام هنرستان و سال تحصىلى مربوطه قىد شود (شکل 1ـ

   X هنرستان
پروژه آزماىشگاه مبانى مخابرات در رادىو

FM فرستنده
… X :مجرى

استاد پروژه: آقاى …
13XX ــ    XX سال تحصىلى

ـ    18ــ تنظىم روى جلد پروژه شکل 1ـ

درشت  فونت  با  پروژه  عنوان  پنجم    صفحٔه در  ٭ 
حروف نگارى شود.

٭ در صفحٔه ششم مقدمه اى راجع به پروژه و سبب انتخاب 
موضوع، کاربرد و مشکالت مرتبط با آن آورده شود. در اىن مقدمه 
مى توانىد از کسانى، که با آنان همکارى کرده اىد، تشکر نماىىد و 
حتى مى توانىد آن را به اعضاى خانواده ىا فرد مورد عالقٔه خود 

تقدىم کنىد، مثالً بنوىسىد:

فهرست
صفحه عنوان 
… 1ــ … 
… 2ــ … 

ـ    18ــ فهرست پروژه شکل 2ـ

اىن پروژه را به پدر و مادرم تقدىم مى کنم تا شاىد 
توانسته باشم جزئى از زحمات آنان را قدردان شوم.

٭ در صفحٔه اول پروژه »بسم اللّه الرحمن الرحىم« با فونت 
مناسب آورده شود.

٭ در صفحٔه دوم پروژه، طرح روى جلد تکرار شود.
٭  صفحات سوم و چهارم به فهرست پروژه اختصاص 

ـ  18). داده شود (شکل 2ـ

باىد نقشٔه  ٭ بعد از مقدمه، تشرىح نقشٔه پروژه مى آىد که 
پروژه نىز در آن ترسىم شود.

بىان مى شود. الزم  ٭ مراحل ساخت پروژه به طور دقىق
است در فراىند نوشتن گزارش پروژه مسئلٔه صفحه بندى و رعاىت 
فونت ها و تىترها رعاىت شود. به عنوان الگو مى توانىد از روش 

فهرست بندى و تىتربندى کتاب هاى درسى استفاده کنىد.
٭ مشکالت ناشى از فراىند ساخت پروژه در عنوانى مستقل 

مى آىد و باىد به طور دقىق تشرىح شود.
٭ طراحى مدار چاپى و نحؤه ساخت آن نىز عنوان بعدى 
مدار چاپى، هم چنىن  مراحل ساخت  از  تصاوىرى  بود.  خواهد 
تصوىر مدار چاپى نهاىى ساخته شده را در اىن قسمت درج نماىىد.
عنوان  نىز  مجموعه  کردن  آماده  و  مونتاژ  مراحل  به  ٭ 
مونتاژ،  مراحل  تشرىح  وضمن  دهىد  اختصاص  جداگانه اى 

تصوىرى از بُرد مونتاژ شده را بىاورىد.
٭ راه اندازى و عىب ىابى نىز از عناوىنى است که در گزارش 
پروژه به صورت مستقل مى آىد و کلىٔه فراىندها در آن بىان مى شود.
٭ در عنوان پاىانى موارد و کاربرد آن به طور دقىق بحث 

مى شود.
٭ در صفحٔه آخر گزارش پروژه، منابع و مآخذ استفاده شده 

با ذکر نام مؤلف و ناشر و سال چاپ به طور دقىق مى آىد.
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توجه

و  با ستاره (٭) مشخص شده است  که  مواردى 
هدف کلى آزماىش را در کتاب گزارش کار و فعالىت هاى 

آزماىشگاهى بنوىسىد.

راجع به نحؤه ارائه پروژه، به توضىحات  ـ   18ــ  1ــ4ـ
معلم آزماىشگاه به دقت گوش دهىد و نکات اجراىى آن را ىادداشت 

کنىد.
ـ   18ــ در کلىٔه جلسات ارائٔه پروژه حاضر شوىد  2ــ4ـ
و تجربه کسب کنىد تا بتوانىد پروژٔه خود را با کىفىت عالى ارائه  

نماىىد.
ـ   18ــ زمان ارائٔه پروژه خود را ىادداشت کنىد. 3 ــ4ـ
و  کار  گزارش  کتاب  در  را  پروژه  نقشٔه  ـ   18ــ  4ــ4ـ

فعالىت هاى آزماىشگاهى ترسىم کنىد.
وساىل و تجهىزات موردنىاز را در روز  ـ   18ــ  5   ــ4ـ

ارائٔه پروژه از قبل آماده کنىد.
پروژه دچار  ارائٔه  اىن که در خالل  براى  ـ   18ــ  6   ــ4ـ

مشکل نشوىد گزارش آن را در منزل، چند بار تمرىن کنىد.
ـ   18ــ قبل از ارائٔه پروژه، ىک بار دىگر مدار را  7ــ4ـ

راه اندازى و از صحت کار آن، اطمىنان حاصل کنىد.
ـ   18ــ ارائٔه پروژه را به گونه اى برنامه رىزى کنىد  8   ــ4ـ

که در زمان تعىىن شده بتوانىد آن را به پاىان برسانىد.

 استفاده از منابع چاپ شده به شرطى مجاز است 
که توسط ناشر در صفحات اولىٔه کتاب اعالم شده باشد. 
درصورتى که با جمله اى به صورت زىر برخورد کردىد، 
آن منبع را مورد استفاده قرار ندهىد زىرا مشکالت قانونى 

خواهد داشت.
استفاده از مطالب اىن کتاب ممنوع است و پىگرد 

قانونى دارد.

ـ   18ـ دستورهاى حفاظتى و اىمنى 2
در  شده  بىان  اىمنى  و  حفاظتى  دستورهاى  کلىٔه  
آزماىش هاى قبلى را مجددًا مطالعه کنىد و آن ها را در فراىند کار 

عمالً به کار ببرىد.
 براى طراحى مدار چاپى به دستورهاى حفاظتى و اىمنى 

مربوط به آن توجه کنىد و آن ها را عمالً به کار ببرىد.
 در فراىند مونتاژ دستگاه، دستورهاى حفاظتى و اىمنى 

مربوطه را به طور دقىق رعاىت و اجرا کنىد.
 هنگام راه اندازى و ارائٔه پروژه در حضور جمع، مراقب 
باشىد تا سىم هاى دستگاه را به طور صحىح اتصال دهىد. بهتر است 

از قبل اىن کار را تمرىن کنىد.

ـ   18ـ قطعات و تجهىزات مورد نىاز 3
نظر به اىن که، چنىن پروژه اى توسط هنرجو انتخاب شده، 
الزم است تجهىزات و قطعات مورد نىاز نىز توسط هنرجو تأمىن 

شود ولى براى نماىش پروژه ابزار زىر موردنىاز است.
 وىدىو پروژکتور
 کامپىوتر (راىانه)

(براى  موردنىاز  جانبى  دستگاه هاى  و  تغذىه  منبع   
راه اندازى پروژه)

 گزارش کار تنظىم شده براى پروژه 

ـ   18ـ مراحل اجراى آزماىش 4

توجه

 هنگام ارائٔه پروژه باىد اعتماد به نفس داشته باشىد 
و   صبر  با  کنىد.  دفاع  منطقى  به طور  از ساختٔه خود  و 
حوصله به پرسش هاى هنرجوىان و معلم خود گوش دهىد، 
سپس براى پاسخ، اقدام کنىد. تحت هىچ شراىطى در مقابل 

پرسش گر جبهٔه مخالف نگىرىد.
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ـ   18ــ در صورت امکان، پروژٔه خود را از قبل  9ــ4ـ
آنان  پرسش هاى  از  و  بگذارىد  مىان  در  هنرجوىان  از  تعدادى  با 
اطالع حاصل نماىىد و پاسخ مناسب را از قبل براى آن تهىه کنىد.
ـ   18ــ در صورتى که به سؤالى نمى توانىد پاسخ  10ــ4ـ

دهىد، از معلم آزماىشگاه و ساىر هنرجوىان کمک بخواهىد.

ـ   18ـ نتاىج آزماىش ٭5  
الزم  هنرجوىان  ساىر  و  پروژه  ارائه کنندٔه  هنرجوىان  کلىٔه 
است نقشٔه پروژه، خالصٔه شرح آزماىش و نتاىج آن را در بندهاى 
فعالىت هاى  و  کار  گزارش  کتاب  ـ  18  8  ــ5  ـ تا  ـ  18  ـ  5  ـ 1ـ

آزماىشگاهى درج نماىند.

توجه

نقشٔه  مرحله  اىن  در  پروژه  ارائه کنندٔه  هنرجوىان   
پروژه خود را ترسىم نمى کنند ولى ترسىم نقشه هاى مربوط 

به ساىر پروژه ها الزامى است.

ـ   18ـ الگوى پرسش    6
ضرورت دارد هنرجوىان ارائه کنندهٔ پروژه حداقل 5 سؤال و 
پاسخ هاى مربوط به آن ها را که در جلسه ارائٔه پروژه مطرح مى شود، 

ـ   18 درج نماىند. ـ   18 تا 8    ــ6  ـ در بندهاى 1ــ6   ـ
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تلفن الکترونىکى رومىزى و همراه

هدف کلى آزماىش

 مبانى تعمىر تلفن الکترونىکى رومىزى

هدف هاى رفتارى: در پاىان اىن آزماىش، از فراگىرنده انتظار مى رود:                          

زمان اجرا : آزماىش شمارۀ 19
نظرى : 3 ساعت

عملى: 18 ساعت )انتخابى(

    ستاره اى و پىچ گوشتی چهارسو را  شناساىى کند و موارد کاربرد 
  آن را بىان کند.

 نحؤه تمىز کردن و آماده سازى تلفن همراه را توضىح دهد.
 با استفاده از دستورالعمل، تلفن همراه را تمىز کند. 

 ماىع فلکس (جمع کننده قلع) و اسپرى خشک (شست وشو) را
   شناساىى کند و موارد کاربرد آن را توضىح دهد. 

 ىک تلفن همراه را باز کند و قطعات داخلى آن را شناساىى و اطالعات
   فنى آن ها را استخراج نماىد.

 مادربرد و قطعات SMD روى تلفن همراه را مشاهده کند و مشخصات
   ظاهرى آن را    شرح دهد.

 طرىقٔه روشن کردن گوشى بدون باترى را شرح دهد. 
 باترى تلفن همراه را تست کند.

 طرىقٔه تست آنتن دهى تلفن همراه را شرح دهد.
 تا حد امکان بخش هاىى از مادربرد را توضىح دهد.

 در قسمت نرم افزارى برخى مراحل، نظىر شمارٔه سرىال جهانى
   و کُد تلفن همراه را توضىح دهد.

را  غىره  و  کارت  سىم  سوختن  پىغام  نظىر  مختلف،  پىغام هاى   
  توضىح دهد.

 براى آزماىش کار عملى انجام شده گزارش کار جامع تهىه کند.
 کلىٔه هدف هاى رفتارى در حىطٔه عاطفى که در آزماىش 1 آمده  

   است را در اىن آزماىش نىز مورد توجه قرار دهد.

 دستگاه تلفن الکترونىکى رومىزى را باز کند.
 قطعات دستگاه تلفن الکترونىکى را تشرىح کند.

 مدار تلفن الکترونىکى را به صورت بلوکى تشرىح کند.
 ولتاژ خط تلفن را شرح دهد.

 نحوهٔ تغذىه مدارهاى تلفن را شرح دهد.
 مدار زنگ و چند نمونه آى سى مولد سىگنال زنگ را شرح دهد.
 صفحٔه کلىد ( Keyboard) تلفن و نحوهٔ کار آن را شرح دهد.

 کار پاىه هاى ىک ىا چند نمونه آى سى مولد پالس و تُن را شرح دهد.
 ىک ىا چند نمونه آى سى صوت (مکالمه) را شناساىى کند و کار 

   پاىه هاى آن را شرح دهد.
 کار و عملکرد سىستم Hold را تشرىح کند.

 سىگنال زنگ را از نظر دامنه و فرکانس اندازه گىرى کند.
 ولتاژ خط و ولتاژ نقاط مهم پاىه هاى آى سى هاى موجود در دستگاه 

   تلفن الکترونىکى را اندازه گىرى کند.
 شکل موج سىگنال نقاط مختلف آى سى هاى تلفن را در حالت

    پالس و تُن مشاهده و رسم کند.
 عىوب ساده دستگاه تلفن الکترونىکى را برطرف کند.

 مرکز تلفن ساده (به صورت سىموالتور) را نصب و راه اندازى کند.
 گزارش کار جامع از آزماىش کار عملى تهىه کند.

 اجزاى تشکىل دهندهٔ تلفن همراه را نام ببرد.
پىچ گوشتى نظىر  همراه  تلفن  ىک  کردن  باز  براى  الزم  وساىل   
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بخش اول: تلفن الکترونىکى رومىزى

1ـ19ـ اّطالعات اّولىه
در کتاب مبانى مخابرات و رادىو با دستگاه تلفن رومىزى و 
مراکز تلفن ساده آشنا شدىد. در اىن قسمت به تشرىح دستگاه تلفن 
الکترونىکى و مدارهاى مرتبط با دستگاه تلفن رومىزى، مى پردازىم.
1ــ1ــ19ــ فن آورى تلفن: گاهى از سىستم عمومى 
تلفن به عنوان هشتمىن مورد از عجاىب جهان ىاد مى کنند. شبکه اى 
متشکل از پىچىده ترىن کامپىوترهاى متصل به ىکدىگر را تجسم 
کنىد که، فقط در عرض چند ثانىه، مى توانند ارتباط بىن دو نفر را 

شکل 1ــ19ــ  ىک نمونه تلفن الکترونىکى رومىزى

در هر نقطه از جهان برقرار کند. با توجه به 100 مىلىون تلفنى که 
فقط در ىکى از کشورهاى جهان وجود دارد، مى توانىد قدرت 
دستگاهى را، که »آلکساندر گراهام بل« پاىٔه آن را گذاشت تخمىن 
بزنىد. شبکه هاى تلفن امروزى نه تنها مى توانند ارتباط صوتى را 
با کىفىتى خوب برقرار کنند، بلکه با نىازهاى مربوط به انتقال سرىع 

داده ها بىن کامپىوترها نىز مطابقت دارند.
با تمام اىن پىچىدگى هاى قابل توجه، دستگاه تلفن به خودى 
ـ4 ساله مى تواند به  خود بسىار ساده است. به طورى که کودکى 5ـ 

آسانى با آن کار کند (شکل 1ــ19 را مالحظه کنىد).

2ــ1ــ19ــ دستگاه تلفن الکترونىکى: دستگاه تلفن 
نقطٔه شروع و خاتمٔه شبکٔه PSTN به شمار مى آىد. اىن در واقع 
دستگاه تلفن است که امکان ارتباط با شبکٔه وسىع جهانى را برقرار 
مى کند. هر تلفن دست کم باىد 7 عملکرد مختلف را ارائه کند. 
هر چند که  نسبت به دهٔه گذشته، تلفن هاى الکترونىکى امروزى 

وىژگى هاى بىش ترى را نىز ارائه مى کنند.
محلى  تلفن  مرکز  طرىق  از  را  به شبکه  اتصال  بتواند  1ــ 

درخواست کند.
2ــ شما را در جرىان وضعىت شبکه قرار دهد. اىن کار معموالً 
با استفاده از ترکىب هاى انتخابى بوق هاى مختلف صورت مى گىرد.
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شکل 4ــ19ــ سىگنال هاى تولىدى از مدار مولد زنگ

 0/4 ثانىه
2 ثانىه   2 ثانىه 4 ثانىه

 0/2 ثانىه0/2 ثانىه

 2 ثانىه 0/4 ثانىه

3ــ1ــ19ــ سىم هاى Tip و Ring: صرف نظر از 
پىچىدگى و ىا هوشمند بودن دستگاه تلفن، اتصال فىزىکى آن به 
شبکٔه PSTN همواره از طرىق دو سىم مسى به نام هاى Tip و 
Ring صورت مى پذىرد. در سىم کشى تلفن، سىم Tip با رنگ 
سبز، و سىم Ring با رنگ قرمز مشخص مى شود. اىن نام گذارى 
مربوط به روزهاى ابتداىى تلفن است، ىعنى زمانى که عمل قطع و 
وصل در مراکز محلى و برقرارى اتصال تلفنى توسط اپراتورها 
و به صورت دستى صورت مى گرفت. زىرا در آن روزها فىشى 
 Tip :که براى اتصال به کار مى رفت از دو بخش تشکىل مى شد
به شمار  اتصال مشترک  که  (حلقه)   Ring بود و ِگرد  که  (نُک) 
مى آمد و به شکل حلقه بود. البته اىن اصطالحات در تلفن هاى 
امروزى معنى کاربردى چندانى ندارند، اما هم چنان مورد استفاده 

قرار مى گىرند.
4ــ1ــ19ــ زنگ تلفن: در تلفن هاى الکترونىکى زنگ 
اىن دستگاه  باشد. در  تلفن مى تواند داراى آهنگ هاى متفاوتى 
سىگنال زنگ توسط مدار الکترونىکى تولىد مى شود. در شکل 
3ــ19 ىک نمونه مدار زنگ تلفن و تعدادى از سىگنال هاى قابل 

تولىد توسط آن را مالحظه مى کنىد (شکل 4ــ19).
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شکل 3ــ19ــ مدار مولد سىگنال زنگ و نمونه هاىى از سىگنال هاى زنگ تلفن 
الکترونىکى

Tip

Ring

Green Wire

Red Wire

   گوشى

  شبکه 
پردازش 
سىگنال 
صحبت

  واحد 
شماره گىرى

سىم )سبز(

واحد زنگ کلىد گوشى

سىم )قرمز(
شکل 2ــ19ــ بخش هاى مختلف تلفن الکترونىکى

3ــ شمارهٔ موردنظر را به اطالع مرکز تلفن محل برساند.
4ــ شما را در جرىان روند برقرارى ارتباط قرار دهد.
5 ــ در پاىان مکالمه بتواند اتصال به شبکه را قطع کند.

6 ــ بتواند صحبت هاىتان را از طرىق شبکه انتقال دهد و 
صداى مخاطب راه دور را از طرىق شبکه درىافت کند.

7ــ بتواند تمام اىن کارها را از طرىق خطوط تلفن متفاوت 

انتقال دهد. زىرا ولتاژ تغذىٔه خطوطى که در اىن مىان مورد استفاده 
قرار مى گىرند تا حد غىرقابل باورى با ىکدىگر تفاوت دارد.

و  کرده اند  پىدا  تکامل  بىش تر  تلفن ها  سال ها  گذشت  با 
مى توانند تمام اىن عملکردها را به صورتى کارآمد و با هزىنٔه کم تر 
انجام دهند. نمودار بلوکى ارائه شده در شکل 2ــ19 بخش هاى 

موجود در ىک تلفن را نشان مى دهند.
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شکل 5    ــ19ــ مشخصات پاىه هاى آى سى 

شکل 6    ــ19ــ نماى ظاهرى آى سى 

در اىن مدار ىک آى سى، سىگنال زنگ را تولىد و پردازش 
مى کند. ولوم 10 کىلواهمى، فرکانس و آهنگ زنگ را تنظىم مى کند. 
خروجى مدار توسط ىک بلندگوى کرىستالى قابل شنىدن مى شود.
فنى  شمارٔه  به  آى سى  زنگ  مولد  آى سى  دىگر  نمونٔه 
KA2411 است که نماى ظاهرى و شماره هاى پاىٔه آن به صورت 
شکل هاى 5  ــ19 و 6   ــ19 است. در مورد اىن آى سى در کتاب 

مبانى مخابرات و رادىو توضىح الزم داده شده است.

5  ــ1ــ19ــ شبکۀ پردازش سىگنال صحبت: شبکٔه 
پردازش سىگنال صحبت، که »شبکٔه صوتى« نىز نامىده مى شود، 
عملکردهاى مختلف مهمى را در تلفن اجرا مى کند. اول اىن که 
چهار سىم خروجى گوشى (دو سىم مربوط به گىرنده، و دو سىم 
مربوط به فرستنده) را به دو سىم (Tip و Ring) براى ارسال به 
خط تلفن تبدىل مى کند. اىن روش Hybrid نامىده مى شود. عالوه 
بر اىن شبکٔه پردازش سىگنال صحبت به عنوان رابط سىگنال هاى 
به دست آمده از دو سىم خط تلفن نىز عمل مى کند. در نهاىت اىن 
که شبکٔه پردازش سىگنال صحبت با وجود تغىىرات دامنٔه سىگنال 
صحبت (ناشى از طول بسىار زىاد سىم تلفن) دامنٔه سىگنال صوتى 
را در حد ثابتى حفظ مى کند. تلفن هاى الکترونىکى عالوه بر اىن 
تقوىت کننده اى نىز دارند، که دامنٔه سىگنال گىرنده و فرستنده را 

افزاىش مى دهد.
سىگنال  پردازش  آى سى  نمونه  ىک  7ــ19    شکل  در 
صحبت را، که بخش هاى داخل آى سى به صورت بلوکى رسم شده 
است مشاهده مى کنىد، شمارٔه فنى اىن آى سى KA8603 است.

تقوىت کننده اولىه مىکروفون  A1
تقوىت کننده نهاىى مىکروفون  A2

تقوىت کننده معادل کننده باىاس ساىر تقوىت کننده ها  A3
تقوىت کننده صوت درىافتى از مخاطب  A4

تقوىت کننده سىگنال شماره گىرى  A5
تثبىت کننده ولتاژ داخلى  Reg1

تثبىت کننده جرىان براى جلوگىرى از بارگذارى  Reg2

شکل 7ــ19ــ نمونه اى از آى سى صحبت

Reg

Reg
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تلفن هاى  در  شماره گىرها  شماره گىر:  6   ــ1ــ19ــ 
اىن  در  شماره گىرى  سرعت  هستند،  مکانىکى  نوع  از  قدىمى 
از  سرعت  افزاىش  منظور  به  است.  کم  بسىار  شماره گىرها  نوع 
شماره گىر الکترونىکى استفاده مى کنند: امروزه سه نوع شماره گىر 
  DTMF الکترومکانىکى، شماره گىر چند فرکانسى با دو تُن مختلف
به  الکترومکانىکى  شماره گىر  دارد.  وجود  پالسى  شماره گىر  و 
 DTMF تدرىج از دور خارج شده است و شماره گىرهاى پالسى و

جاىگزىن آن شده است.
به  با  همراه  شماره گىرى،  براى  سرىع تر  روشى  به  نىاز 
دىگرى  روش  که  شد  موجب  تلفن ها،  در  ترانزىستور  کارگىرى 
ارسال  به جاى  روش،  اىن  در  شود.  اىجاد  شماره گىرى  براى 
سلسله اى طوالنى از پالس هاى متوالى بر روى جرىان موجود در 
سىم تلفن،رقم هاى موردنظر با ترکىبى منحصر به فرد از نمونه هاى 
مختلف تُن صدا مشخص مى شوند. اىن تکنىک »شماره گىرى چند 

نوسان سازهاى  از  قدىمى   DTMF کلىدهاى  در صفحه 
از  ىک  هر  به ازاى  ىعنى  مى کردند.  استفاده  ترانزىستورى  تک 
فرکانس هاى موردنظر ىک نوسان ساز وجود داشت. هر ىک از 
به خودشان  مربوط  و سىم پىچ  از خازن  استفاده  با  نوسان سازها 
مى شوند).  نامىده   LC نوسان ساز  مدارها  (اىن  مى شدند  تنظىم 
استفاده  مورد  فرکانس هاى صوتى  کنترل  براى  که  سىم پىچ هاىى 
قرار مى گرفتند، بسىار حجىم و سنگىن بودند. هم چنىن بنا به   عللى 
مانند فرساىش، تغىىرات درجٔه حرارت ىا تغىىرات رطوبت محىط، 
ممکن بود سىم پىچ ها نسبت به مقادىر تنظىم شده انحراف پىدا کنند. 
اىن حالت اغلب در فرکانس اىجاد شده نىز انحراف اىجاد مى کرد. 
به تدرىج با جاىگزىن شدن کرىستال پىزوالکترىک، به عنوان مرجع 
فرکانس، نوسان سازهاى تک ترانزىستورى منسوخ شدند. به اىن 
ترتىب مى توان تمام فرکانس ها را از فرکانس مرجع استخراج کرد. 
زوج فرکانس هاى موردنظر توسط کلىدهاى ورودى موجود در 
صفحه کلىد انتخاب مى شوند. تلفن هاى الکترونىکى اغلب براى 

کنترل شماره گىرى از آى سى استفاده مى کنند.

1 2 3
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f C1 f C2 f C3

f L1

f L2

f L3

f L4

697Hz

770Hz

852Hz

941Hz

1209Hz 1336Hz 1477Hz

شکل 10ــ19ــ ترتىب قرار گرفتن کلىدها در صفحه کلىد DTMF و 
فرکانس هاى مربوطه

صورت  به  آن  پاىه هاى  شماره  و  آى سى  ظاهرى  شکل 
نىز در  شکل هاى 8  ــ19 و 9ــ19 است. در مورد اىن آى سى 

کتاب مبانى مخابرات و رادىو توضىح الزم داده شده است.

شکل 9ــ19ــ شماره پاىه هاى آى سى

شکل 8   ــ19ــ شکل ظاهرى آى سى

فرکانسى با 2 تُن مختلف« (DTMF) نامىده مى شود. اىن روش 
در شکل 10 ــ19  مى نامند.  تماس«  »تُن  معموالً  را  شماره گىرى 
ترتىب قرار گرفتن کلىدهاى DTMF همراه با تُن فرکانسى مربوط 
به هر سطر ىا ستون نشان داده شده است. مثالً اگر عدد 2 بر روى 
صفحه کلىد فشار داده شود، تُن 697 هرتز همراه با تُن 1336 هرتز 
با ىکدىگر مخلوط مى شوند و به سىم هاى خط تلفن ِاعمال مى گردند.
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شکل 11ــ19ــ مدار حاوى آى سى شماره گىر پالسى

کلىد گوشى
دهنى

آى سى پردازش 
سىگنال صحبت 

 گوشى
Puls کنتاکت هاى

Mute کنتاکت هاى

آى سى شماره گىر پالسى

کلىد گوشى

با مورد استقبال قرار گرفتن مدارهاى مجتمع (آى سى) در 
طراحى تلفن، طولى نکشىد که آى سى مخصوصى براى شبىه سازى 
عمل قطع و وصل کنتاکت هاى شماره گىر چرخان اختراع شد. 
اىن حالت به اىجاد نوعى آى سى دوگانه به نام »آى سى شماره گىر 
پالسى« منجر شد (که به آن »شماره گىر پالسى تلفن« نىز مى گوىند). 
در اىن جا، به جاى اىن که با فشار بر کلىدها تُن صداى تعىىن شده 
درست  که  مى کند  اىجاد  کلىک هاىى  مزبور  آى سى  اىجاد شود، 
مانند شماره گىر چرخان، مسىر جرىان خط تلفن را به مدت کوتاهى 
قطع مى کنند، اىن آى سى ها براى افرادى که به شماره گىر صفحه 
کلىدى عالقه دارند، اما مرکز تلفن محلى شان شماره گىرى تُن را 

پشتىبانى نمى کند، بسىار مفىد واقع مى شود.
با استفاده از صفحه کلىد  از آن جا که عمل شماره گىرى 
سرىع تر از ارسال پالس ها است، باىد بتوان شماره هاى مزبور را 
در جاىى ذخىره کرد. گنجاىش اىن حافظٔه ابتداىى منجر به پىداىش 
وىژگى دىگرى شد، که »شماره گىرى مجدد« براى آخرىن شماره 
تلفن، و ىا شماره تلفن هاى متعدد، نامىده مى شود. اىن وىژگى بسىار 

محل  امروزى  الکترونىکى  تلفن هاى  بىش تر  در  و  شده  متداول 
مشخصى را بر روى صفحه کلىد به خود اختصاص داده است. 
بسىارى از آى سى هاى شماره گىر مى توانند هر دو روش »تُن« و 
»پالس« را ارائه کنند. با استفاده از ىک کلىد مشخص مى توان 

روش شماره گىرى موردنظر را تعىىن کرد.
آى سى:  توسط  پالسى  شماره  گىرى  7ــ1ــ19ــ 
اجرا  را  اصلى  عملکرد  دو  بتواند  باىد  پالسى  شماره گىر  آى سى 
کند. اول اىن که باىد بتواند با سرعت کافى با در نظر گرفتن نسبت 
اتصال / قطع مسىر جرىان »مدار محلى« را قطع کند. دىگر اىن که  
سىگنال هاى صوتى  شماره گىرى،  حىن  در  بتواند  باىد  شماره گىر 
کلىک  شنىدن صداهاى  از  ترتىب  اىن  به  کند.  را حذف  درىافتى 
شماره گىر  کردن  اضافه  براى  شد.  خواهد  جلوگىرى  ناخوشاىند 
الکترونىکى پالسى به تلفن، باىد به صورتى عمل کنىد که در شکل 
 Mute و Puls 11 ــ 19 نشان داده شده است. در عمل کنتاکت هاى
(سکوت) با ترانزىستورهاى دو قطبى معمولى جاىگزىن شده اند، که 

ترانزىستورهاى مزبور در درون خود آى سى قرار دارند.

 :DTMF 8   ــ1ــ19ــ آى سى هاى شماره گىرى
براى  تُن«)  »شماره گىرى  (ىا   DTMF شماره گىرى  روش 
مى توان  زىرا  است.  مناسب  بسىار  آى سى ها  در  پىاده سازى 
فرکانس هاى  اىجاد  براى  را  دىجىتال  نوسان سازهاى  به آسانى 
بر  (مبتنى   LC گسستٔه  نوسان سازهاى  به جاى  ستون  و  سطر 

آى سى شماره گىر  داد.  قرار  استفاده  مورد  و خازن)  سىم پىچ 
DTMF باىد بتواند سىگنال حذف صدا (Mute) را نىز ارائه و 
به اىن ترتىب دامنٔه صداى گىرنده را کاهش دهد. شکل 12ــ19 
روش اتصال شماره گىر DTMF به خط تلفن را به صورت ساده 

نشان مى دهد.
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فرکانس هانام سىگنال
  )هرتز(

مدت
)روشن / خاموش شدن برحسب ثانىه(

2 روشن و 4 خاموش

بوق آزاد

بوق بازتاب 
زنگ تلفن

بوق اشغال

بوق ممتد

0/5 روشن و 0/5 خاموش

جدول1ــ19ــ نمونه هاىى از بوق هاى تلفن

 350 و 440 

 480 و 620 

 440 و 480 

نحؤه اتصال صفحه کلىد به پاىه هاى آى سى را در شکل 
15ــ19 مالحظه مى کنىد.

شکل 15ــ19ــ نحوۀ اتصال صفحۀ کلىد به پاىه هاى آى سى

1 2 3
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شکل 12ــ19ــ مدار نمونۀ اتصال شماره گىر DTMF به آى سى شماره گىر

شبکۀ پردازش 
 تقوىت کنندۀ جمع کننده  سىگنال صحبت

 فرکانس باال 

  فرکانس پاىىن
آى سى شماره گىرى ُتن

کلىد گوشى

 KS58006D نمونه اى از آى سى شماره گىر داراى شمارهٔ فنى
ىا Kµ1902 D، در شکل هاى 13ــ19 و 14ــ19 شکل ظاهرى 

شکل 14ــ19ــ شکل ظاهرى آى سى 20 پاىه شکل 13ــ19ــ شکل ظاهرى آى سى 18 پاىه

اىن آى سى ها نشان داده شده است. اىن آى سى ها داراى تواناىى 
شماره گىرى، به صورت پالس و تُن و شماره گىرى مجدد است.

در مورد پاىه هاى اىن آى سى و عملکرد آن در کتاب مبانى 
مخابرات و رادىو توضىح الزم داده شده است.

9ــ1ــ19ــ سىگنال هاى AC که از طرىق مرکز به 
تلفن مى رسد: در مرکز تلفن سىگنال هاى مختلفى تولىد مى شود، 
اىن  از  ىک  هر  و  دارند  متفاوتى  تکرار  زمان هاى  و  فرکانس  که 
سىگنال ها داراى مفهوم خاصى است. در جدول 1ــ19، فهرستى 

از برخى بوق هاى عمومى تلفن را مالحظه مى کنىد.
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شکل 16ــ19ــ نمونه اى از تستر تلفن

چنان چه بخواهىد در مراکز آموزشى برخى از سىگنال هاى 
تلفن  سىگنال  مولد  نوعى  از  مى توانىد  کنىد  شبىه سازى  را  فوق 

استفاده کنىد و ىا براى ساخت اىن دستگاه اقدام نماىىد.
در شکل 16ــ19 ىک نمونٔه ساخته شدٔه اىن دستگاه را 
مشاهده مى کنىد. اىن دستگاه مى تواند جاى گزىن خط تلفن شود. 
روى  اتوماتىک  به طور  دستگاه  اىن  در  تُن  و  پالس  شماره گىرى 

صفحه نماىش آن ظاهر مى شود.

شکل 17ــ19ــ پرىز سوکتى

توجه

 ساختن نمونه هاىى از اىن دستگاه مى تواند به عنوان 
پروژهٔ مخابراتى درکالس مطرح شود و گروهى از هنرجوىان 

به ساخت آن اقدام نماىند.

ـ   19ـ دستورهاى حفاظت و اىمنى 2
 در اتصال تلفن به خط دقت کنىد تا تلفن را اشتباهاً به 
پرىز برق وصل نکنىد. اتصال به پرىز برق سبب سوختن قطعاتى از 

تلفن خواهد شد.
  بهتر است پرىز تلفن و سىم رابط تلفن به صورت سوکتى باشد.

شکل 17ــ19 سوکت تلفن را نشان مى دهد.

پىچ گوشتى  از  الکترونىکى  تلفن  باز کردن دستگاه  در   
مناسب استفاده کنىد.

 قطعات باز شده ىک دستگاه را در جاى مطمئن قرار دهىد 
تا در هنگام بستن و جمع نمودن دستگاه دچار کمبود قطعه نشوىد.

ـ   19ـ قطعات و تجهىزات موردنىاز 3
در صورت  تلفن)  (تستر  تلفن  مرکز  سىگنال  شبىه ساز   

موجود بودن ىک دستگاه
 اسىلوسکوپ، ىک دستگاه

 مولتى متر دىجىتالى ىا عقربه اى، ىک دستگاه
 پىچ گوشتى دو سو و چهارسو
 تلفن الکترونىکى، ىک دستگاه

 سىم چىن
 هوىه، قلع، روغن لحىم

 خازن 10µF، ىک عدد 47µF/100V، 2 عدد
 مقاومت 1/8KΩ ىک عدد 10KΩ، ىک عدد

ـ   19ـ مراحل آزماىش روى دستگاه شبىه ساز سىگنال  4

مرکز تلفن )تستر تلفن(

و  با ستاره (٭) مشخص شده است  که  مواردى 
هدف کلى آزماىش را در کتاب گزارش کار و فعالىت هاى 

آزماىشگاهى بنوىسىد.

اختىار  در  تلفن  مرکز  سىگنال هاى  شبىه ساز  دستگاه  اگر 
دارىد آزماىش زىر را روى دستگاه اجرا کنىد.

1ــ4ــ19ــ با رسم تصوىر از پانل جلوىى دستگاه شبىه ساز 
(تستر تلفن) ولوم ها و ترمىنال هاى روى آن را به دقت مورد شناساىى 
قرار دهىد و کار هر ىک از ولوم و ترمىنال ها را در کتاب گزارش 
کار و فعالىت هاى آزماىشگاهى بنوىسىد. شکل 18ــ19 ىک نمونه 

شبىه ساز سىگنال هاى مرکز تلفن را نشان مى دهد.
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2ــ4ــ19ــ دستگاه شبىه ساز مرکز تلفن را به برق وصل 
کنىد و دستگاه را روشن کنىد.

٭ 3ــ4ــ19ــ سىگنال زنگ اىجاد شده توسط شبىه ساز 
را فعال کنىد سپس مقدار مؤثر ولتاژ آن را توسط ولت متر اندازه 

بگىرىد و مقدار آن را بنوىسىد.
4ــ4ــ19ــ سىگنال زنگ را قطع کنىد، سپس گوشى 

را بردارىد.
توسط  ارسال شده،  آزاد  بوق  سىگنال  ٭5  ــ4ــ19ــ 
و  صحىح  مقىاس  با  اسىلوسکوپ،  صفحٔه  روى  را  شبىه ساز 
شمارٔه  نمودار  در  را  سىگنال  شکل  سپس  کنىد  ظاهر  مناسب، 

ـ 19رسم کنىد. 1ـ
6   ــ4ــ19ــ دامنٔه پىک تا پىک و پرىود موج اىجاد شده 

را اندازه بگىرىد و سپس فرکانس موج را محاسبه کنىد.

آزماىش اندازه گىرى ولتاژ تغذىه تلفن

شکل 18ــ19ــ ىک نمونه شبىه ساز سىگنال هاى مرکز تلفن

توجه

در  تلفن  به خط  دسترسى  امکان  در صورتى که   
محىط آزماىشگاه فراهم نباشد، براى اىجاد سىگنال هاى 
تلفن  مرکز  شبىه ساز  از  مى توانىد  تلفن  مرکز  از  ارسالى 

استفاده کنىد.

٭7ــ4ــ19ــ ولتاژ DC خط تلفن را به وسىلٔه مولتى متر 
اندازه بگىرىد و مقدار اندازه گىرى شده را ىادداشت کنىد.

٭ 8   ــ4ــ19ــ گوشى تلفن را بردارىد و در اىن حالت 

مقدار DC خط تغذىٔه تلفن را اندازه بگىرىد ومقادىر را بنوىسىد.
٭ 9ــ4ــ19ــ آىا مقادىر ولتاژ DC خط تغذىه در دو 
مرحلٔه فوق با هم تفاوتى دارند؟ سبب آن را مورد بررسى قرار دهىد 

و پاسخ  آن را بنوىسىد.
در  مولتى متر  منزل  در  در صورتى که  ٭10ــ4ــ19ــ 
اختىار دارىد اندازه گىرى DC ولتاژ خط تلفن را در منزل اجرا 

کنىد و دربارٔه اىن فعالىت توضىح دهىد.
٭11ــ4ــ19ــ آىا مقدار ولتاژ DC اندازه گىرى شده 
در منزل با مقدار ولتاژ DC خط تلفن در محىط آزماىشگاه تفاوتى 

با ىکدىگر دارند؟ شرح دهىد.
توسط  تلفن  ولتاژ خط  اندازه گىرى  در  12ــ4ــ19ــ 
اىن  به  و  کنىد  توجه  شده  اندازه گىرى  ولتاژ  پالرىتٔه  به  ولت متر، 
ترتىب تعىىن کنىد کدام ورودى پرىز تلفن پالرىتٔه مثبت و دىگرى 

پالرىتٔه منفى دارد؟
٭ 13ــ4ــ19ــ با استفاده از ىک خازن10µF ، ولتاژ 
DC خط تلفن را حذف کنىد و مقدار ولتاژ AC را اندازه بگىرىد 
اىن ولتاژ AC مربوط به بوق آزاد است. مقادىر را ىادداشت کنىد.
تلفن  خط  پالرىته  به  خازن  قطب هاى  اتصال صحىح  به 

توجه کنىد.
٭14ــ4ــ19ــ در حالى که خازن را از اتصال به خط 
تلفن جدا نموده اىد، با استفاده از اسىلوسکوپ، شکل موج سىگنال 
خروجى پرىز تلفن را روى صفحه اسىلوسکوپ، به طور صحىح 
و با مقىاس مناسب، ظاهر نماىىد. سپس شکل موج را در نمودار 

شمارٔه 2ــ19رسم کنىد.
٭ 15ــ4ــ19ــ مقادىر ولتاژ DC و AC موج را اندازه 

بگىرىد و مقادىر را بنوىسىد.
٭ 16ــ4ــ19ــ تلفن را به مدار وصل کنىد و در حالى 
که گوشى روى دستگاه قرار دارد ولتاژهاى AC و DC خط تلفن 

را اندازه بگىرىد و مقادىر را بنوىسىد.
 ،DC ٭ 17ــ4ــ19ــ گوشى را بردارىد و مقادىر ولتاژ
ولتاژ AC، زمان تناوب و فرکانس موج را اندازه بگىرىد و مقادىر 

را ىادداشت کنىد.
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آزماىش شناساىى قطعات روى برد تلفن
الکترونىکى  تلفن  نمونه دستگاه  ٭ 18ــ4ــ19ــ ىک 
رومىزى را انتخاب کنىد مدل دستگاه را  مورد بررسى قرار دهىد 

و نام مدل و شماره آن را بنوىسىد.
19ــ4ــ19ــ دستگاه تلفن را باز کنىد و برد الکترونىکى 
را از جاى اصلى آن جدا کنىد. در اىن مرحله دقت کنىد که سىم هاى 

متصل شده به برد از محل اتصال قطع نشوند.
20ــ4ــ19ــ آى سى هاى موجود در روى برد دستگاه 

را مورد شناساىى قرار دهىد.
٭ 21ــ4ــ19ــ شکل ظاهرى هر آى سى را رسم کنىد 

و شمارٔه فنى هر آى سى را در مقابل آن بنوىسىد.
٭22ــ4ــ19ــ در مورد عملکرد هر آى سى ىا مشابه 
آن ها، با مراجعه به برگٔه اطالعات، تحقىق کنىد و کار هر آى سى را 

به اختصار شرح دهىد.
٭23ــ4ــ19ــ عملکرد هر پاىٔه آى سى را مورد بررسى 

و تحقىق قرار دهىد و کار هر پاىه را بنوىسىد.
را  برد  روى  در  موجود  کرىستال  ٭24ــ4ــ19ــ 

شناساىى کنىد و فرکانس کار آن را بنوىسىد.
٭ 25ــ4ــ19ــ کلىد تغىىر وضعىت پالس و تُن را مورد 
شناساىى قرار دهىد. عملکرد کلىد را در وضعىت پالس و تن مورد 

بررسى قرار دهىد و نتىجه را بنوىسىد.
٭ 26ــ4ــ19ــ ولوم تغىىردهندٔه صداى زنگ را مورد 
شناساىى قرار دهىد. تغىىر حجم صداى زنگ چگونه صورت گرفته 

است؟ توضىح دهىد.

توجه

مرکز  سىگنال هاى  شبىه ساز  داشتن  در صورت   
تلفن، مى توانىد از اىن مرحله به بعد، در اجراى آزماىش 

از شبىه ساز استفاده کنىد.

27ــ4ــ19ــ تلفن را به خط تلفن وصل کنىد.
٭ 28ــ4ــ19ــ در حالى که گوشى تلفن در جاى خود 

قرار دارد ولتاژ خط را اندازه بگىرىد و مقادىر را ىادداشت کنىد.
29ــ4ــ19ــ پاىه هاى تغذىٔه آى سى هاى موجود در برد 

تلفن الکترونىکى را شناساىى کنىد.
٭ 30ــ4ــ19ــ در حالتى که گوشى را برداشته اىد ولتاژ 
تغذىٔه آى سى هاى برد را اندازه بگىرىد و مقادىر را ىادداشت کنىد.

31ــ4ــ19ــ گوشى را در جاى خود قرار دهىد.
را  زنگ  مولد  آى سى  خروجى  پاىٔه  32ــ4ــ19ــ 

شناساىى کنىد و اسىلوسکوپ را به آن متصل نماىىد.
سىگنال  شبىه ساز،  داشتن  در صورت  33ــ4ــ19ــ 
زنگ را ارسال نماىىد و شکل موج خروجى آى سى را روى صفحه 

اسىلوسکوپ ظاهر و موج را مشاهده کنىد.
34ــ4ــ19ــ مولد زنگ را قطع کنىد.

35ــ4ــ19ــ پاىه هاى خروجى آى سى مولد پالس و تن 
را شناساىى کنىد.

پالس قرار دهىد و  تلفن را در وضعىت  36ــ4ــ19ــ 
عددى را شماره گىرى کنىد.

٭ 37ــ4ــ19ــ پالس هاى ارسالى به خط تلفن را روى 
مناسب، ظاهر  مقىاس  با  و  به طور صحىح  اسىلوسکوپ،  صفحٔه 

نماىىد و شکل پالس ها را در نمودار شمارٔه 3ــ19 رسم کنىد.
38ــ4ــ19ــ تلفن را در وضعىت تُن قرار دهىد و عددى 

را شماره گىرى کنىد.
روى  را  شده  شماره گىرى  تن هاى  39ــ4ــ19ــ  ٭ 
صفحٔه اسىلوسکوپ، با مقىاس صحىح و مناسب، ظاهر نماىىد و 

شکل موج ها را در نمودار شمارٔه 4ــ19 رسم کنىد.
پردازش صوت را  پاىٔه خروجى آى سى  40ــ4ــ19ــ 

مورد شناساىى قرار دهىد.
که  حالى  در  گوشى،  برداشتن  با  ٭41ــ4ــ19ــ 
مکالمه اى را ادامه مى دهىد، سىگنال مکالمه را توسط اسىلوسکوپ 

مشاهده کنىد، دربارٔه نتىجٔه مشاهدات خود توضىح دهىد.
42ــ4ــ19ــ مدار مولد سىگنال (hold) را شناساىى 

کنىد.
مورد  را   (hold) سىگنال  مولد  آى سى  43ــ4ــ19ــ 

شناساىى قرار دهىد.
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کلىد  فشردن  و  گوشى  برداشتن  با  ٭44ــ4ــ19ــ 
)hold( سىگنال اىجاد شده توسط مدار را توسط اسىلوسکوپ 

مشاهده کنىد و دربارٔه نتىجه مشاهدات خود توضىح دهىد.

توجه

آزماىش اىجاد برخى معاىب 
توصىه  نرسد،  آسىب  تلفن  شاسى  به  آن که  براى   
ىک  برروى  عىب  اىجاد  به  مربوط  آزماىش هاى  مى شود 
مربى  توسط  تلفن،  سىموالتور  ىا  واقعى  تلفن  دستگاه 
صورت گىرد و هنرجوىان نحؤه آزماىش را مشاهده نماىند 
و  کار  گزارش  کتاب  در  را  آزماىش  از  حاصل  نتاىج  و 

فعالىت هاى آزماىشگاهى خود ىادداشت کنند. 

45ــ4ــ19ــ پاىه ىکى از دىودهاى ىک سوساز پل را 
از برد آن جدا کنىد. 

٭46ــ4ــ19ــ تلفن را به خط تغذىٔه آن وصل کنىد و 
سپس گوشى را بردارىد و براى شماره گىرى اقدام نماىىد. 

آىا شماره گىرى به طور صحىح اجرا مى شود ىا خىر؟ پاسخ 
را بنوىسىد. 

47ــ4ــ19ــ دىود را در جاى خود قرار دهىد. 
٭ 48ــ4ــ19ــ ىک پاىه کرىستال را از برد جدا کنىد و 
در وضعىت پالس و تُن عددى را شماره گىرى نماىىد. بررسى کنىد 

آىا پالس و تُن اىجاد مى شود ىا خىر؟ پاسخ را بنوىسىد. 
49    ــ4ــ19ــ پاىٔه قطع شدٔه کرىستال را در جاى خود 

لحىم کنىد. 
صدا،  سىگنال  پردازش  مسىر  در  اگر  50   ــ4ــ19ــ 

ترانزىستورى قرار دارد ىک پاىٔه ترانزىستور را قطع کنىد. 
٭51   ــ4ــ19ــ آىا صداى بوق آزاد شنىده مى شود ىا 

خىر؟ توضىح دهىد. 
52   ــ4ــ19ــ پاىه ترانزىستور قطع شده را وصل کنىد.
با  اضافى،  وقت  داشتن  در صورت  ٭53   ــ4ــ19ــ 
الکترونىکى )جدول 2ــ19(، ضمن  تلفن  به جدول عىوب  توجه 
اىن که مربى برخى عىوب معمول و متداول دىگر را روى دستگاه 
تلفن اىجاد مى کند، عمل شماره گىرى و مکالمه را مورد بررسى 

قرار دهىد و دربارهٔ نتاىج حاصل شده توضىح دهىد.
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جدول 2ــ19ــ عىوب تلفن هاى الکترونىکى 

ىا بوق آزاد مرکز تلفن محلى به گوش نمى رسد  تلفن به طور کامل از کار افتاده است. صداى فرعى )برگشتى( و 
)بلندگو نىز کار نمى کند(. 

 منبع تغذىٔه تلفن )آداپتور DC ىا AC( را بررسى و ىا تعوىض کنىد. 
 سىم تلفن را بررسى و ىا تعوىض کنىد. 

 خروجى پل ىک سوساز را آزماىش کنىد. 
 قطع شدگى در سىم ها ىا اتصال دهنده ها را بررسى و ىا تعوىض کنىد. 

بلندگو در حالت ارسال و ىا درىافت عمل نمى کند. 
 اتصال هاى بلندگو و مىکروفون را بررسى و ىا تعوىض کنىد. 

 آى سى مربوط به بلندگو را تعوىض کنىد. 
 ترانزىستورهاى موجود در شبکٔه پردازش سىگنال بلندگو را بررسى و ىا تعوىض کنىد. 

 ترانسفورماتورهاى صوتى مربوط به شبکٔه پردازش سىگنال بلندگو را بررسى و ىا تعوىض کنىد. 

گوشى در حالت ارسال ىا درىافت کار نمى کند. 
 سىم گوشى را بررسى و ىا تعوىض کنىد. 

 اتصال هاى گوشى را بررسى و ىا تعوىض کنىد. 
 مىکروفون و گىرنده را بررسى و ىا تعوىض کنىد. 

 کلىد گوشى را بررسى و ىا تعوىض کنىد. 

نماىشگر، تصوىرى را نشان نمى دهد، و ىا تصوىر به صورت غىرمنظم قطع و وصل مى شود. 
 سىم ها و اتصال هاى نماىشگر را بررسى و ىا تعوىض کنىد. 

 کرىستال  )ىا کرىستال هاى( پردازنده را بررسى و ىا تعوىض کنىد. 
 اگر پردازنده خراب است، آن را تعوىض کنىد. 

 آى سى راه انداز نماىشگر را تعوىض کنىد. 
 نماىشگر را تعوىض کنىد. 

ىک ىا چند کلىد، شماره گىرى پالسى را اجرا نمى کنند. 
 موقعىت کلىد شماره گىرى پالس/ تُن را بررسى کنىد. 

 سىم ها ىا اتصال دهنده هاى تلفن را بررسى و ىا تعوىض کنىد. 
 کلىدهاى شماره گىرى را تمىز و اتصال هاى آن ها را بررسى کنىد. 



         220     

آزمایش 19
٭ 5   ـ19ـ نتاىج آزماىش

به دقت  را  آزماىش  از مراحل مختلف  آمده  به دست  نتاىج 
مورد بررسى قرار دهىد و جمع بندى کنىد. 

6 ـ19  ـ الگوى پرسش
پرسش هاى زىر را به دقت مطالعه کنىد و پاسخ آن ها را در 

کتاب گزارش کار و فعالىت هاى آزماىشگاهى بنوىسىد. 
1   ــ6    ــ19ــ بلوک دىاگرام ىک نمونه تلفن رومىزى را 

 ترانزىستورهاى موجود در مسىر شماره گىرى »مدار محلى« را بررسى و ىا تعوىض کنىد. 
 اگر پردازنده خراب است، آن را تعوىض کنىد. 

 اگر آى سى شماره گىر خراب است، آن را تعوىض کنىد. 

ىک ىا چند کلىد شماره گىرى ُتن )DTMF( انجام نمى دهند. 
 موقعىت کلىد شماره گىرى پالس/ تُن را بررسى کنىد. 

 سىم ها ىا اتصال دهنده هاى تلفن را بررسى و ىا تعوىض کنىد. 
 کلىدهاى شماره گىرى را تمىز کرده و اتصال هاى آن ها را بررسى کنىد. 
 کرىستال هاى مدار شماره گىر ىا پردازنده را بررسى و ىا تعوىض کنىد. 

 اگر پردازنده خراب است آن را تعوىض کنىد. 
 اگر آى سى شماره گىر خراب است، آن را تعوىض کنىد. 

 ترانزىستورهاى کلىدى موجود در مدار مولد سىگنال تُن )DTMF( را بررسى و ىا تعوىض کنىد. 

تلفن زنگ نمى زند و ىا صداى زنگ آن ضعىف است. 
 کنترل ولوم )حجم صداى( زنگ را بررسى کنىد. 

 خازن مسدود کننده مسىر DC را بررسى و ىا تعوىض کنىد. 
 اگر ترانسفورماتور کوپالژ در مسىر زنگ وجود دارد، آن را بررسى و ىا تعوىض کنىد. 

 اگر آى سى زنگ خراب است، آن را تعوىض کنىد. 

ذخىره سازى شماره تلفن براى شماره گىرى مجدد صورت نمى گىرد. 
 اتصال کنتاکت هاى صفحه کلىد را تمىز و بررسى کنىد. 

 اگر پردازنده خراب است، آن را تعوىض کنىد. 

ترسىم کنىد و کار هر بلوک را شرح دهىد. 
2   ــ6    ــ19ــ مدار زنگ تلفن الکترونىکى چگونه تغذىه 
مى شود؟ مدار بلوکى آن را رسم کنىد و اصول کار آن را شرح دهىد. 
محدودٔه  1ــ19  جدول  به  مراجعه  با  3   ــ6    ــ19ــ 

فرکانس بوق اشغال را به دست آورىد. 
4   ــ6    ــ19ــ انواع روش هاى شماره گىرى را نام ببرىد. 
5   ــ6    ــ19ــ با توجه به شکل هاى 11ــ19 و 12ــ19 

مدار شماره گىر پالسى و تن را با هم مقاىسه کنىد. 
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6   ــ6    ــ19ــ ولتاژ DC خط تلفن چه قدر است؟ 
7   ــ6    ــ19ــ شکل موج سىگنال خط تلفن را در حالتى 

که بوق آزاد مى زند با مقىاس مناسب رسم کنىد. 
تلفن  در  متداول  عىوب  از  نمونه  چهار  8     ــ6    ــ19ــ 

الکترونىکى را نام ببرىد. 
9   ــ6    ــ19ــ آىا ولتاژ DC خط تلفن، هنگامى که گوشى 
روى دستگاه قرار دارد ىا گوشى برداشته شده است، ىکى است؟ 

اگر متفاوت است سبب آن را توضىح دهىد. 

بخش دوم: تلفن همراه )موباىل( 

7ـ19ـ اّطالعات اّولىه
اساسى  بخش  سه  از  همراه  تلفن  گوشى  هر  کلى  نظر  از 
 ،)AF( تشکىل شده است. اىن سه بخش عبارت اند از بخش صوتى

بخش رادىوىى )RF( و بخش کنترل دىجىتال 
اىن سه بخش را مى توانىم به صورت بلوک دىاگرام شکل 

19ــ19 نشان دهىم. 

کلىٔه   :RF بلوک  عملکرد  تشرىح  19ــ  7ــ 1ــ
سىگنال هاى ورودى و خروجى تلفن در بخش RF تحت کنترل 

قرار مى گىرند. 

بخش RF ، با بخش هاى دىگر تلفن همراه به صورت شکل 
بلوکى 21ــ19 در ارتباط است. 

UI=User Interface رابط کاربر و گوشى

AFRF

شکل 19ــ19ــ بلوک دىاگرام کلى تلفن همراه 

مىکروفون

بخش کنترل / دىجىتال

بخش رادىوىى
بلندگو

بخش صوتى 

سىگنال   RF بخش   BTS از سىگنال  درىافت  هنگام  در 
درىافتى آنتن را به فرکانس IF تبدىل مى کند. 

 ،)AF( هنگام صحبت کردن، سىگنال درىافتى از بخش صدا
توسط بخش RF به سمت اىستگاه BTS ارسال مى شود. بخش 
RF را مى توان به صورت بلوک دىاگرام شکل 20ــ19 نشان داد. 

AF

MCU

UI

RF
SP

MIC

(1)

(2)

شکل 21ــ19ــ ارتباط بخش RF با ساىر بخش ها 

نماىشگر
 دوربىن
سىم کارت

وىبراتور 
و بازر

به کلىۀ بخش ها

منبع تغذىه 

آداپتور   باترى

 واحد کنترل اصلى MCU= Main Control Unit   ــ1  رابط کاربر و گوشى UI= User Interfaceــ2 

 RF شکل 20ــ19ــ بلوک دىاگرام بخش

سىگنال رادىوىى 
مدار گىرنده

 )IF( سىگنال فرکانس مىانى
براى بخش صوتى

  سىگنال داده ها براى 
بخش کنترل دىجىتال

سىگنال صحبت از 
بخش صوتى 

انشعاب دهنده سىنتى ساىزر مولد 
فرکانس کانال ها 

مدار فرستندۀ 
رادىوىى

  سىگنال داده ها براى  آنتن
بخش کنترل دىجىتال
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بلوک دىاگرام بخش RF را، با جزئىات بىش تر در شکل 
22ــ19 مالحظه مى کنىد. 

Power Amp
(PA)

SAW

VCO

LNA
1800

LNA
900

RF

RX900

RX1800

TX900

TX1800

ANT.

RF شکل 22ــ19 ــ بلوک دىاگرام بخش

درىافت صدا 
 AF از واحد
جهت ارسال 

ارسال صدا 
 AF به واحد
براى شنىدن  

کرىستال

آنتن سوئىچفىلتر

  مدار تطبىق

آى سى

AF شکل 23ــ19ــ بلوک بخش

ارسال سىگنال
 RF به واحد 

ارسال صدا
 به بلندگو

 درىافت صدا
 از مىکروفون   

درىافت سىگنال
RF از بخش IF 

بلوک 

مى توانىم  بىش تر  جزئىات  با  را  بخش  اىن  دىاگرام  بلوک 
به صورت شکل 24ــ19 نشان دهىم. 

تغذىه و استراحت

همواره  صحىح،  استراحت  و  مناسب  تغذىه  با 
مى توانىد در تمام مراحل زندگى موفق شوىد و به آرزوهاى 

خود برسىد. 

امواج الکترومغناطىس موجود در فضا، توسط آنتن درىافت 
و به بخش آنتن سوئىچ وارد مى شود. 

اىن واحد وظىفٔه تعىىن حالت فرستندگى و ىا گىرندگى آنتن 
را برعهده دارد. به عبارت دىگر اىن واحد مانند کلىدى عمل مى کند 
که با فرمان هاىى آنتن را مرتباً به خط RX )خط در حالت گىرندگى( 

و ىا خط TX )خط در حالت فرستندگى( وصل مى کند. 
تلفن  که   ،GSM 900 از  کانالى  درىافت  هنگام  مثالً 
همراه به عنوان گىرنده عمل مى کند، آنتن سوئىچ، آنتن را به خط 
درىافت شده  اىن صورت سىگنال  در  مى کند.  RX900 وصل 
از BTS، از طرىق خط RX 900 به فىلتر SAW مى رود. فىلتر 

)Surface Aqustic Wave SAW (نوعى فىلتر خاص است که 
فقط فرکانس هاى موردنظر را عبور مى دهد و ساىر فرکانس هاى 

ناخواسته و مزاحم و پارازىت را کامالً حذف مى کند. 
لذا فقط اىستگاه درىافتى از )GSM 900( از فىلتر عبور 
مى کند. از اىن رو به دلىل تضعىف سىگنال درىافتى در اىن فىلتر، 

الزم است سىگنال تقوىت شود. 
 )Low Noise Amplifier()LNA( تقوىت کننده با نوىز کم
سىگنال عبورى از فىلتر را تقوىت مى کند و سپس سىگنال به آى سى 

RF وارد مى شود. 
اىن بخش )ىعنى بخشRF ( صدا را، که روى کرىر سوار 
است، به سىگنال IF تبدىل مى کند و سپس سىگنال IF به بخش 

AF ارسال مى شود. 
2ــ7ــ19ــ بخش AF: واحد صداى دستگاه ىا بخش 
به  را   RFبخش از  درىافتى   IF فرکانس هاى  دارد  وظىفه   AF

فرکانس هاى صوتى )AF( تبدىل کند. 
در ضمن، صداى شخص به هنگام صحبت کردن، )پس از 
ىک سرى تبدىل و آماده سازى ها در بخش AF( از طرىق بخش 

RF به واحد BTS انتقال مى ىابد. 
مى توانىم ارتباط بخش AF را با ساىر بخش ها به صورت 

بلوک دىاگرام شکل 23ــ19 نشان دهىم.
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شکل 24ــ19ــ بخش صوتى تلفن هاى همراه 

کار اصلى در بخش AF به عهدٔه آى سى مبدل دىجىتال به 
آنالوگ )DAC( و آنالوگ به دىجىتال )ADC( است. 

شکل 25ــ19، ورودى ها و خروجى هاى اىن آى سى را 
نشان مى دهد. 

سىگنال هاى کنترل از بخش کنترل  /  دىجىتال
سىگنال هاى داده ها از بخش کنترل  /  دىجىتال
سىگنال هاى DTMF از بخش کنترل  /  دىجىتال

بلندگو

 زنگ )بلندگوى 
پىزوالکترىک( 

مدار گىرندۀ صوتى فىلترها 
و تقوىت کننده هاى صوتى

مدار فرستندۀ صوتى   فىلترها
 و تقوىت کننده هاى صوتى

  )IF( سىگنال هاى مىانى
RF درىافت شده از بخش

سىگنال هاى صوتى ارسال 
شده به بخش رادىوىى

مىکروفون

AF در بخش IC شکل 25ــ19ــ ورودى ها و خروجى هاى

آى سى مبدل آنالوگ به 
دىجىتال و دىجىتال به 

آنالوگ 

سىگنال RX مدوله شده 

 RF درىافتى از بخش

خطوط انتقال 
  PCM

سىگنال TX جهت مدوالسىون 

BTS براى ارسال به RF به

SP

MIC

امواج درىافتى از آنتن که توسط بخش RF مدوله شده اند، 
از طرىق خطوط RX به آى سى مبدل در واحد AF وارد مى شوند. 
اىن آى سى سىگنال هاى درىافتى را، که به صورت دىجىتال هستند، 

به واحد MCU انتقال مى دهند. 
در اىن واحد اطالعات، از طرىق آى سى CPU در حافظه 
موقت گوشى، ذخىره مى شوند. همچنىن اىن آى سى قادر است از 
طرىق خطوط ارتباطى اطالعات ذخىره شده در حافظه موقت را 

بخواند و به سىگنال آنالوگ تبدىل کند تا از طرىق بلندگو صداى 
مخاطب پخش شود. 

به هنگام صحبت کردن شخص با مخاطب، سىگنال تولىدى 
توسط مىکروفون، که به صورت آنالوگ است، در اىن آى سى به 

صورت دىجىتال درمى آىد. 
 MCU اطالعات دىجىتال از طرىق خطوط انتقال به واحد
منتقل مى شود و در حافظٔه موقت نگه دارى مى شود و به محض 
کانال دار شدن تلفن همراه تمامى اطالعات قسمت مىکروفون از 

طرىق واحد RF به BTS ارسال مى شود. 
است  اىن  در  حافظه ها  در  اطالعات  ذخىره سازى  علت 
همواره  لذا  ندارد،  اختىار  در  کانال  لحظات،  تمام  در  که گوشى 
اطالعات نمى تواند جابه جا شود و فقط در زمانى که فرکانس در 
اختىار گوشى است اطالعات به BTS متصل مى شود. لذا اگر 
اطالعات ذخىره نشود صدا قطع و وصل مى شود و تمام مکالمه 

ارسال نمى گردد. 
ـ دىجىتال: کنترل عملکرد  3ــ7ــ19ــ بخش کنترلـ 
بخش هاى مختلف در تلفن همراه به عهدٔه واحد کنترل ــ دىجىتال 
است. اىن واحد از آى سى هاى مختلف، نظىر آى سى CPU و 
برنامٔه  توسط ىک  اىن واحد  آى سى حافظه تشکىل شده است. 

سىستم عامل کلىٔه عملىات گوشى را کنترل مى کند. 
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 CPU برنامه در ىکى از حافظه ها ذخىره مى شود و آى سى
اطالعات را پردازش مى کند. 

اىن بخش به صورت بلوک دىاگرام شکل 26ــ19 است. 

ارتباط واحد CPU با بخش هاى مختلف به صورت شکل 
بلوکى 27ــ19 است. 

شکل 26ــ19 ــ بلوک دىاگرام بخش کنترل  /  دىجىتال

سىگنال هاى کنترل به 
سمت بخش رادىوىى

سىگنال هاى DTMF به 
سمت بخش صوتى

گذرگاه کنترل
 گذرگاه آدرس
 گذرگاه داده ها 

 پردازنده  

سىگنال هاى داده ها 
به سمت بخش صوتى 

مودم   

 راه انداز نماىشگر 
کرىستال ماىع

آى سى 
کنترل گر تلفن 

همراه

صفحه کلىد

مولد ُتن هاى

سىگنال هاى داده ها 
از بخش صوتى

سىگنال هاى کنترل به 
سمت بخش صوتى

شکل 27 ــ19 ــ بلوک دىاگرام ارتباط آى سى CPU با ساىر قسمت ها 

دوربىن

LCD راه انداز

  سىم کارت

حافظه بلند مدتحافظه کوتاه مدتحافظه بلند مدت 

 تغذىه 

خطوط ارسال و 
درىافت اطالعات

8    ـ19ـ برخى قطعات دستگاه تلفن همراه
اکنون که تا حدودى به عملکرد مدارهاى داخلى تلفن همراه 
به صورت بلوک دىاگرام آشنا شده اىد، به بررسى برخى از قطعات 

گوشى مى پردازىم. 
از  قاب  اىن  قاب رو و پشت گوشى:  ـ   8  ــ19ــ  1ـ
قطعات داخل گوشى محافظت به عمل مى آورد و براى پوشاندن 

قطعات داخل گوشى است )شکل 28ــ19(. 

شکل 28ــ19ــ قاب رو و پشت گوشى

منبع  اصلى  باترى  اصلى:  باترى  19ــ  8  ــ ـ    2ـ
             )Nicd( کادمىوم  نىکل  از  باترى ها  جنس  است.  دستگاه  تغذىٔه 
لىتىوم ــ نىکل متال هىدرات )NimH( است. ولتاژ باترى معموالً 

روى باترى نوشته مى شود )شکل 29ــ19(. 

شکل 29ــ19ــ باترى و قاب آن 
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شکل 33ــ19ــ پشت و روی ىک بلندگو

FrontBack

ـ   8  ــ19ــ باترى Backup: باترى Backup باترى  3ـ
اصلى  باترى  که  هنگامى  به  است.  ساعت  باترى  نظىر  کوچکى 
و  تنظىم ساعت  براى  باترى  اىن  مى شود  آورده  بىرون  گوشى  از 
تارىخ، مورد استفاده قرار مى گىرد، بعضى از گوشى ها فاقد باترى 

Backup هستند. 
از  که   ،LCD  :LCD نماىش  واحد  ـ   8  ــ91ــ  4ـ
کرىستال ماىع ساخته شده است، صفحٔه نماىشگر تلفن همراه است. 
اطالعات روى صفحٔه LCD نشان داده مى شود. LCD از چهار 
طرىق، لحىم، استفاده از Pad، چسبى و با استفاده از کانکتور به 

برد اصلى اتصال مى ىابد )شکل 30ــ19(. 

شکل 30ــ19ــ اجزاى واحد نماىش 

شکل 31ــ19ــ چند نمونه کانکتور

تبدىل  براى  مىکروفون  مىکروفون:  ـ   8  ــ19ــ  6ـ
سىگنال صوتى به سىگنال الکترىکى مورد استفاده قرار مى گىرد. 
مىکروفون به کاررفته در گوشى تلفن همراه از نوع خازنى است 

)شکل 32ــ19(. 

شکل 34ــ19ــ چند نمونه بى زر

ـ   8  ــ19ــ بلندگو: جهت پخش صداى مخاطب از  7ـ
بلندگو استفاده مى شود )شکل 33ــ19(. 

ـ   8  ــ19ــ بى زر Buzzer: »بى زر« ىک سىستم  8   ـ
پخش کنندٔه صوتى است که آالرم و زنگ هاى گوشى را پخش 
ساخته  کرىستالى  و  الکترودىنامىکى  صورت  به  بى زر  مى کند. 
مى شود. نوع الکترودىنامىکى آن شامل سىم پىچ، آهن ربا و صفحٔه 
ارتعاشى است. بى زر ممکن است از طرىق لحىم کارى ىا با صفحه 

)Plate( به برد اتصال ىابد )شکل 34ــ19(. 

شکل 32ــ19ــ چند نمونه مىکروفون 

ـ   8  ــ19ــ کانکتور: کانکتورها قطعات پالستىکى اى  5   ـ
هستند که روى آن تىغه هاى فلزى رىز و پاىه  نصب شده است و روى 
برد لحىم مى شوند. برخى مدارات و قطعات از طرىق کانکتور به 
شاسى اتصال پىدا مى کنند. مثالً کانکتور شارژ باترى و کانکتور 

LCD )شکل 31ــ19(. 

ـ   8  ــ19ــ لرزاننده Vibrator: وىبراتور قطعه اى  9ـ
است که تماس را از طرىق لرزش اعالم مى کند. وىبراتور در دو 
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شکل 35ــ19ــ چند نمونه وىبراتور 

شکل 36ــ19ــ دو نمونه کرىستال

ـ   8  ــ19ــ کرىستال: کرىستال جهت اىجاد فرکانس  10ـ
کار گرفته  به  نوسان سازهاى گوشى  مدار  باال در  ثبات  و  با دقت 
قرار  استفاده  مورد  مدار  در  کرىستال  نوع  دو  معموالً  مى شود. 
مى گىرد. کرىستال سىستم که هماهنگ کنندهٔ رىتم کارى قسمت هاى 
 19/5 MHz ،13 MHz نرم افزارى گوشى است و در فرکانس هاى

و MHz 26 مورد استفاده قرار مى گىرد. 
کرىستال دىگر جهت تقوىم و تارىخ است که داراى فرکانس 

کار 32/768 کىلوهرتز است )شکل 36ــ19(. 

امواج  درىافـت  آنتن جـهت  آنـتن:  ـ   8     ــ19ــ  11ـ
فضا  به  امواج  ارسال  نىز  و  فضا  در  موجـود  الکترومغناطىس 
به کار مى رود. آنتن در گوشى هاى تلفن همراه به چهار صورت 

نوع ساخته مى شود. نوعى داراى موتور بسىار کوچک جرىان 
مستقىم است که در ىک سر آن فلزى هاللى شکل )لنگر( قرار دارد 
و هنگام برقرارى تماس )زنگ خوردن تلفن همراه( باعث لرزش 

در گوشى مى شود. 
نوع دىگر آن از کرىستال پىزو الکترىک ساخته شده است. 
اتصال وىبراتور به وسىلٔه لحىم ىا کانکتور ىا صفحات )Plate( به 

برد صورت مى گىرد )شکل 35ــ19(. 

مخفى، کشوىى، ثابت و نصب خارجى مورد استفاده قرار مى گىرد 
)شکل 37ــ19(. 

شکل 37ــ19ــ آنتن و اجزاى آن 

9ـ19ـ آى سى هاى مهم موجود در گوشى تلفن همراه
در گوشى هاى اىن تلفن آى سى هاى متعددى قرار دارند. 
برخى از اىن آى سى ها و کار آن ها به اختصار به شرح زىر است: 
پردازشگر  آى سى  اىن   :CPU آى سى  1ــ9ــ19ــ 
اصلى تلفن همراه است و در دو نوع SMD و  1BGA ساخته 

مى شود )شکل 38ــ19(. 

پاىه هاى اىن نوع آى سى در زىر قطعه قرار دارد. BGA= Binary Genetic Algorithm ــ1

CPU شکل 38ــ19ــ آى  سى

2ــ9ــ19ــ آى سى Power Amplifier( PA(:اىن 
آى سى تمام سىگنال ورودى به گوشى و خروجى از آن را تقوىت 

مى کند )شکل 39ــ19(.
اىن آى سى عامل اصلى آنتن دهى در گوشى است. 

)PA( شکل 39ــ19ــ دو نمونه آى سى پاور
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 :)Power Supply IC( 3ــ9ــ19ــ آى سى تغذىه
مدارات  بىن  باترى  ولتاژ  تقسىم  در  مدىرىت  آى سى  اىن  وظىفٔه 
مختلف گوشى است. کنترل عمل شارژ باترى نىز توسط اىن آى سى 

صورت مى گىرد )شکل 40ــ19(. 

شکل 40ــ19ــ آى سى تغذىه

4ــ9ــ19ــ آى سى صوت  )Audio IC(: اىن آى سى 
به عنوان تقوىت کنندٔه صوت و پردازشگر دىجىتال به آنالوگ است 

و در ضمن اطالعات آنالوگ را نىز به دىجىتال تبدىل مى کند. 
5  ــ9ــ19ــ آى سى آى اف: اىن آى سى مبّدل فرکانس 
RF به IF و بالعکس است. در کنار اىن آى سى، آى سى ضرب کننده اى 
نام گذارى   Front  End Mix عنوان  تحت  که  دارد  قرار  نىز 
مى شود. در گوشى هاى جدىد اىن دو قسمت در ىک آى سى به نام                               

IF Signal Processor ىا IC Hagar قرار داده شده اند. 
6ــ9ــ19ــ آى سى EPROM :اىن آى سى از نوع 
حافظٔه پاک شدنى و قابل برنامه رىزى است. در اىن آى سى کلىٔه 
مخفى،  کدهاى  سرىال،  شمارٔه  سىم کارت،  به  مربوط  اطالعات 

کدهاى امنىتى و قفل گوشى قرار دارد. 
7ــ9ــ19ــ آى سى فلش IC Flash: اىن آى سى نىز 
نوعى حافظه است و وظىفٔه آن نگه دارى اطالعات مربوط به سىستم 
نرم افزار گوشى است. اطالعات منوى دستگاه در هنگام  عامل 

روشن بودن گوشى در داخل اىن آى سى قرار دارد. 
مى شوند  خارج   EEPROM حافظٔه از  که  دستورهاىى 
توسط آى سى Flash وارد CPU مى گردند. اطالعات داخل اىن 

آى سى مانند EPROM است.
 Flash به وسىله آى سى CPU اطالعات پس از پردازش در

به مدارهاى موردنظر انتقال مى ىابند. 
ارتباطات  تمام  اصلى  راه  عنوان  به   ،  Flash آى سى  لذا 

نرم افزارى بىن بخش هاى مختلف گوشى است. 
و  همراه  تلفن  گوشى  در  شده  بىان  مختلف  بخش هاى 

شکل هاى  در  شاسى  نمونٔه  ىک  در  مى توان  را  آن  آى سى هاى 
41ــ19 و 42ــ19 مشاهده نمود. 

10   ـ19ـ ابزار الزم جهت کار با تلفن همراه
براى تعمىر تلفن همراه لوازم خاصى مورد نىاز است. برخى 

از اىن لوازم عبارت اند از: 
مورد  پىچ گوشتى هاى  پىچ گوشتى:  1ــ10ــ19ــ 
به  و  به صورت ستاره اى است  تلفن همراه  تعمىرات  استفاده در 

نام هاى T4 ،T3.... و T9 شناخته مى شوند. 
نىز  ساعتى  4سوى  پىچ گوشتى هاى  از  مى توان  هم چنىن 

استفاده نمود )شکل 43ــ19(. 

شکل 41ــ19ــ قطعات روى برد تلفن همراه 

شکل 42ــ19ــ نمونه هاىى از قطعات برد تلفن همراه 

شکل 43ــ19ــ انواع پىچ گوشتى

کانکتور صفحه 
کلىد

کانکتور صفحه 
LCD سنسور تشخىص نماىش

روشناىى

متالىزه کپسول 
گوشى
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2ــ10ــ19ــ هوىه هواى داغ )هىتر heater(: اىن 
دستگاه هواى گرم تولىد مى کند دستگاه داراى کلىد قطع و وصل 
تنظىم  را  درجٔه حرارت خروجى  ولومى  و  است   )Power )کلىد 
مى کند. جهت کنترل مىزان هواى خروجى دستگاه نىز ولوم کنترل 
هوا )ولوم AIR( روى دستگاه نصب شده است. جهت متمرکز 
از شىلنگ مخصوصى  از دستگاه  نمودن هواى گرم خارج شده 
استفاده مى شود. دماى هواى خارج شده توسط دستگاه به وسىلٔه 

صفحٔه نماىش دىجىتالى نشان داده مى شود )شکل 44ــ19(. 

از هىتر براى درآوردن ىا لحىم نمودن قطعات، نظىر آى سى ها 
و نىز براى پاىه گذارى آى سى هاى BGA استفاده مى شود. 

ماىع جهت جمع  اىن  از  فلکس:  ماىع  3ــ10ــ19ــ 
کردن لحىم هاى پخش شده روى برد استفاده مى شود. در ضمن 

اىن ماىع سبب بهتر و زودتر ذوب شدن لحىم نىز مى شود. 
ــ  )فراصوت  التراسونىک  دستگاه  4ــ10ــ19ــ 
ماوراءِ صوت Ultrasonic(: از اىن دستگاه براى شست وشوى 
بردهاى آب خورده و ىا کثىف استفاده مى شود. توسط اىن دستگاه 

مى توان زىر قطعات و آى سى ها را نىز شست وشو داد. 
التراسونىک  مخصوص  ماىع  و  آب مقطر  دستگاه  درون 

مى رىزند. 

شکل 44ــ19ــ نوعى هىتر

داخل  محلول  مافوق صوت  ارتعاشات  اىجاد  با  دستگاه 
به  با  و  رىخته  شست  وشو  مورد  نقاط  و  برد  روى  بر  را  خود 
حرکت درآمدن، حتى زىر آى سى ها نىز شست وشو داده مى شود        

)شکل 45ــ19(.

شکل 45ــ19ــ دستگاه التراسونىک

باد(: خشک کردن  )پمپ  هوا  پمپ  5    ــ10 ــ19 ــ 
سشوار  ىا  باد  پمپ  توسط  و شست وشو  سروىس  از  پس  مدار 

صورت مى گىرد. 
تعمىر  در  استفاده  مورد  هوىه  هوىه :  6    ــ10 ــ19 ــ 
تلفن همراه از نوع هوىه هاى با تنظىم درجٔه حرارت است که براى 
کار با قطعات SMD مورد استفاده قرار مى گىرد )شکل 46ــ19(. 

شکل 46ــ19ــ هوىه با کنترل دما

فلزى  ورقه اى  شابلون  شابلون:  7    ــ10 ــ19 ــ 
جهت  و  است  آى سى  پاىه هاى  الگوى  شکل  به  روزنه هاىى  با 
قرار مى گىرد                  پاىه روى آى سى هاى BGA مورد استفاده  اىجاد 

)شکل 47ــ19(. 
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شکل 47ــ19ــ نوعى شابلون 

8     ــ10 ــ19 ــ ذره بىن و مىکروسکوپ : ذره بىن و 
مىکروسکوپ جهت دىدن قطعات رىز روى تلفن همراه و اجراى 

کار روى آن ها استفاده مى شود )شکل 48ــ19(.

11     ــ10 ــ19 ــ ساىر قطعات و مواد : قطعات و مواد 
دىگرى نىز در تعمىر مورد استفاده قرار مى گىرند. اىن قطعات و 
مواد شامل روان سازها مانند خمىر ىا ماىع Flax، مسواک، تىنر 

فورى 10000، قلع و خمىر قلع مى باشد. 

11ـ19ـ برخى کد ها و پىام هاى مهم در گوشى تلفن همراه 
با وارد کردن آن در  تلفن وجود دارد که  تعدادى کد در 
گوشى و اجراى عملىات نرم افزارى، اطالعات مورد تقاضا روى 
صفحٔه گوشى ظاهر مى شود مثالً با وارد کردن ٭ #06 # مى توان 
نمود. شمارٔه سرىال در  شمارٔه سرىال جهانى گوشى را درىافت 
گوشى تلفن همراه )IMEI( از ىک عدد پانزده رقمى تشکىل شده 
شامل  شناسنامه   اىن  مى شود.  نامىده  گوشى  شناسنامٔه  که  است 
شمارٔه شناساىى نوع گوشى در شبکه GSM، نام کشور سازنده و 

شماره گوشى است. 
مى توان به لىبل مشخصات و شماره سرىال گوشى که در 
پشت گوشى و زىر باترى قرار دارد مراجعه و اطالعات الزم را 
کسب نمود. در ضمن به هنگام کار با گوشى اگر بنا به دالىلى مثالً 
به وجود آمده  ىا اختالل در کار گوشى موباىل  هنگامى که عىب 
است، پىام هاىى روى صفحه LCD آن ظاهر مى شود. برخى از 

اىن پىام ها عبارت اند از:

شکل 48ــ19ــ ذره بىن و مىکروسکوپ

به دلىل تنوع بسىار زىاد گوشى ها و ارسال پىام با کلمات متفاوت از بىان ساىر پىام ها خوددارى مى شود.

9     ــ10 ــ19 ــ پنس : جهت گرفتن و نگه داشتن ىا جابه جا 
کردن قطعات رىز روى برد تلفن همراه از پنس استفاده مى کنند. 

ـ گىره رومىزى:گىره رومىزى جهت نگه داشتن  ـ19ـ  10ــ10ـ 
برد گوشى و اجراى کار روى برد مورد استفاده قرار مى گىرد. 

                     مفهوم پىامپىام               
Network Busy.شبکه اشغال است
Insert SIM Card.دستگاه فاقد سىم کارت است، سىم کارت را وارد کنىد
SIM Missing.ارتباط با سىم کارت مىسر نىست و دستگاه سىم کارت را نمى شناسد
SIM Card Not Accepted.سىم کارت پذىرفته نمى شود، سىم کارت موجود نىست
SIM Locked.سىم کارت قفل شده است
No Connection.ارتباط برقرار نشده است
Card Rejected.سىم کارت سوخته است
PIN Error.رمز پىن اشتباه وارد شده است
Code Error.اشتباه وارد شده است Phone Code رمز گوشى
Call Forbidden.شماره گىرى ممنوعىت دارد
No Service.خط تلفن همراه توسط مخابرات قطع شده است
Not Charging.باترى شارژ قبول نمى کند
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کار عملى 

12ـ19ـ دستورهاى حفاظت و اىمنى
به دستورهاى حفاظت و اىمنى بىان شده به دقت توجه و 

هنگام کار با گوشى، به آن ها توجه کنىد. 
 مواد شوىنده معموالً آتش زا هستند. بعد از استفاده از 
آن ها دِر قوطى را باىد محکم بست و آن ها را از محىط پر حرارت 

و heater دور نگه داشت. 
 از استشمام مواد شوىنده نظىر تىنر پرهىز کنىد. 

 به علت شىمىاىى بودن مواد شوىنده هنگام به کاربردن 
آن ها از دست کش استفاده کنىد. 

 بعد از عمل قلع کارى روى برد، چون برد گرم است 
است  ممکن  زىرا  نکنىد  استفاده  سرد  شوىندٔه  مواد  از  بالفاصله 

موجب ترک خوردگى برد شود. 
خاموش  را  گوشى  ابتدا  گوشى،  برد  روى  کار  براى   

نماىىد و سپس سىم کارت را از آن خارج کنىد. 

13ـ19ـ قطعات و تجهىزات موردنىاز
 پىچ گوشتى مخصوص

 قلع ــ روغن لحىم
 ماىع فلکس

 مولتى متر    ىک دستگاه
 نقشه گوشى مورد آزماىش )در صورت امکان(

 ذره بىن    ىک عدد
 پنس       ىک عدد
 گىره       ىک عدد

 پمپ باد ىا سشوار   ىک عدد

14ـ19ـ مراحل اجراى آزماىش
بررسى ولتاژ کار و مشخصات باترى 

1 ــ14ــ19ــ گوشى تلفن همراه را خاموش کنىد. 
2 ــ14ــ19ــ دِر باترى را باز کنىد. 

ـ باترى تلفن همراه را از جاى خود خارج کنىد.  ـ14ــ19ـ 3ـ 
٭ 4 ــ14ــ19ــ توسط مولتى متر ولتاژ دو سر باترى را 

اندازه بگىرىد ومقادىر را بنوىسىد. 
٭ 5   ــ14ــ19ــ مشخصات نوشته شده روى باترى را 

مورد مطالعه قرار دهىد و نکات مهم آن را بنوىسىد. 
6 ــ14ــ19ــ اگر باترى تخلىه است، منبع تغذىه را برابر 
ولتاژ باترى تنظىم کنىد. ترمىنال مثبت تغذىه را به مثبت باترى و 
ترمىنال منفى آن را به منفى باترى وصل کنىد سپس منبع تغذىه را 

روشن نماىىد. 
٭7 ــ14ــ19ــ نحؤه شارژشدن باترى و مىزان جرىان 
کشىدن به هنگام شارژ را مورد توجه و بررسى قرار دهىد و دربارٔه 

اىن فعالىت توضىح دهىد. 
٭8   ــ14ــ19ــ ولتاژ باترى شارژ شده را اندازه بگىرىد 

و مقدار ولتاژ را  بنوىسىد. 
گوشى  نمودن  روشن  ـ  آزماىش  اجراى  مراحل 

بدون باترى توسط منبع تغذىه
9 ــ14ــ19ــ سىم کارت را در داخل گوشى قرار دهىد.
10 ــ14ــ19ــ منبع تغذىه را روشن و ولتاژ آن را برابر 

ولتاژ باترى تنظىم کنىد.
اتصال  محل  به  را  تغذىه  منبع  مثبت  11 ــ14ــ19ــ 
مثبت باترى و منفى منبع تغذىه را به محل اتصال منفى باترى روى 

گوشى وصل کنىد.
12 ــ14ــ19ــ گوشى را روشن کنىد.

دارد  جرىان  ولوم  تغذىه  منبع  اگر  13 ــ14ــ19ــ  ٭ 
توجه کنىد که آىا گوشى از منبع تغذىه جرىان مى کشد؟  شرح دهىد.

باز کردن قاب گوشى و جدا ساختن قطعات و اجزاى 
گوشى از روى بدنۀ اصلى 

همراه  تلفن  گوشى  تعمىر  در  کار  قسمت  مهم ترىن  از  ىکى 
باز و  بسته نمودن قاب گوشى و جدا نمودن قطعات و اجزاى گوشى از 
روى بدنٔه اصلى است. با اجراى اىن عمل روى چندىن نوع گوشى 
تقرىباً مستعمل و از رده خارج شدٔه ارزان مى توان مهارت الزم را 
کسب نمود. در اجراى اىن کار با طرز استفاده از ابزارهاى الزم 
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و نىز ساختمان ظاهرى پىن ها، جک ها، پىچ هاى مورد استفاده، در 
قاب هاى گوشى هاى مختلف آشنا خواهىد شد. 

14ــ14ــ19ــ گوشى مورد آزماىش را خاموش کنىد. 
15 ــ14ــ19ــ سىم کارت را از گوشى خارج نماىىد. 
رو  ىا  پشت  قاب  در  آىا  که  کنىد  دقت  16ــ14ــ19ــ 

پىچ هاىى وجود دارد؟ 
آىا بخش هاىى به صورت کشوىى است؟ 

آىا با فشار دادن ضامنى بخشى آزاد مى شود؟ 
براى  گوشى،  مختلف  بخش هاى  در  بررسى  و  دقت  با 

جدا     نمودن اجزا و قسمت هاى مختلف گوشى اقدام کنىد. 
مختلف  مراحل  از  متعددى  تصاوىر  49ــ19  شکل  در 

باز   نمودن نمونه اى از گوشى آورده شده است. 
 ٭17 ــ14ــ19ــ مراحل باز نمودن گوشى خود را با 
نظر مربى اجرا کنىد و مراحل اجراى کار را به دقت و به ترتىب  

شکل  49  ــ19ــ مراحل باز کردن اجزاى ىک نوع گوشى تلفن همراه

 ىک نمونه گوشى 
)پشت و رو(

گوشى را در دست 
بگىرىد.

باترى را خارج 
کنىد.

 وىبراتور را 
جدا کنىد.

 قاب فلزى روى 
آى سى ها را 

بردارىد.

کلىۀ قطعات باز شدۀ 
گوشى

کانکتور LCD را 
جدا کنىد.

 LCD و پانل 
اصلى را از شاسى 

جدا کنىد. 

ُبرد اصلى را 
از شاسى جدا 

کنىد.

ُبرد اصلى از 
شاسى جدا شده 

است.

13

14

15

1

2

5

6

7

8

9

 قاب رو را باز 
کنىد.

 صفحه کلىد را 
آزاد کنىد.

پىچ هاى شاسى 
را باز کنىد.

پانل جلوىى را از 
شاسى اصلى جدا 

کنىد.

10

11

 سىم کارت را بىرون 
بىاورىد.

 با فشار کمى روى 
زائده ىا دکمه قاب 
پشت، قاب را آزاد 

کنىد.

3

4

12

16
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بنوىسىد. 
شناساىى  را  گوشى  اصلى  قطعات  ٭ 18 ــ14ــ19ــ 

کنىد و نام قطعات را بنوىسىد. 
٭ 19 ــ14ــ19ــ کار هر ىک از قطعات شناساىى شده 

را به اختصار شرح دهىد. 
را  اصلى  برد  روى  آى سى هاى  20 ــ14ــ19ــ  ٭ 

شناساىى کنىد و شمارٔه فنى هر آى سى را بنوىسىد. 
٭ 21 ــ14ــ19ــ در صورت امکان اطالعات فنى هر 
آى سى را از data sheet ىا ساىر منابع معتبر علمى استخراج کنىد 

و اطالعات مفىد استخراج شده را بنوىسىد. 
نقاط کثىف قابل شست و شو نظىر  ٭ 22 ــ14ــ19ــ 
و صفحه  اتصال دهنده  سوکت هاى  کانکتورها،  اتصال،  پدهاى 
کلىد، چربى هاى موجود بر اثر لحىم کارى و غىره را با نظر مربى 
شناساىى کنىد و با ابزار مناسب و ماىع شست  و شوى مناسب تمىز 
کنىد و سپس در صورت امکان با پمپ باد بخش هاى مرطوب را 
خشک کنىد. دربارٔه چگونگى تمىز کردن قطعه ىا بخش مورد نظر 

توضىح دهىد. 
همان  به  را  گوشى  شدٔه  جدا  قطعات  23 ــ14ــ19ــ 

ترتىبى که باز نموده اىد جمع کنىد. 
باترى را در جاى خود  و  24 ــ14ــ19ــ سىم کارت 

قرار دهىد و قاب باترى را محکم کنىد. 
عملکرد  از  و  کنىد  روشن  را  گوشى  25 ــ14ــ19ــ 

صحىح آن اطمىنان حاصل نماىىد. 
٭ 26 ــ14ــ19ــ مراحل جمع نمودن گوشى را به دقت 

و به ترتىب شرح دهىد.

٭ 15 ـ19ـ نتاىج آزماىش
نتاىج به دست آمده از آزماىش ها را با دقت و ترتىب صحىح 

مراحل اجراى کارجمع بندى  کنىد. 

ـ  19ـ الگوى پرسش  16
پرسش هاى زىر را به دقت مطالعه کنىد و پاسخ آن ها را در 

کتاب گزارش کار و فعالىت هاى آزماىشگاهى بنوىسىد. 
1 ــ16ــ19ــ تلفن همراه از چند بخش اصلى تشکىل 
شده است؟  با رسم بلوک دىاگرامى بخش هاى اصلى آن را نشان 

دهىد.
را  همراه  تلفن   RF بخش کلى  عملکرد  2 ــ16ــ19ــ 

بنوىسىد.
3 ــ16ــ19ــ کار بخش آنتن سوئىچ را توضىح دهىد. 

4 ــ16ــ19ــ کار کلى بخش AF را توضىح دهىد.
چه  در   IF به   RF فرکانس هاى  تبدىل  5   ــ16ــ19ــ 

بخشى صورت مى گىرد؟ 
به  را  دىجىتال  کنترل  بخش  عملکرد  6  ــ16ــ19ــ 

اختصار توضىح دهىد. 
7  ــ16ــ19ــ کرىستال هاى گوشى مورد آزماىش داراى 

چه فرکانس کارى هستند؟ 
8   ــ16ــ19ــ کار هر ىک از آى سى هاى CPU، تغذىه 

و آى سى صوت )Audio IC( را به اختصار شرح دهىد. 
9 ــ16ــ19ــ دستگاه التراسونىک چه کاربردى دارد؟ 

شرح دهىد. 
10 ــ16ــ19ــ حداقل چهار پىام مهم ىکى از گوشى ها 

را بنوىسىد و در مورد پىام ها مختصرًا توضىح دهىد.
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