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آزمایش شماره ی 7
زمان اجرا 4 ساعت آموزشی

 
 

تعریف پروژه

مونتاژ و راه اندازی یک پروژه ی کوچک الکترونیکی 

هدف کلی آزمایش
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1- به سؤال های نظری کارگاهی آزمایش شماره ی )6( پاسخ 
دهد.

2- نکته ی مهم: اجرای پروژه در کارگاه الکترونیک و آزمایشگاه 
مبانی مخابرات و رادیو انجام می شود؛ بدین ترتیب که نیمی 
از هنرجویان حداقــل یک پروژه مخابراتی و نیمی دیگر یک 
پروژه الکترونیکی را اجــرا می کنند. پروژه به صورت گروهی 
اجرا می شــود؛ به عبارت دیگر در یــک کالس که تعداد 24 
هنرجو دارد می بایســتی 6 گروه دو نفره پروژه ی الکترونیکی 
)تعــداد6 پروژه( و 6 گروه دو نفره دیگر پروژه ی مخابراتی )6 

پروژه( اجرا کند، این توضیحات توسط معلم ارائه می شود.
3- توجــه: مراحل اجرا و ســاخت این پروژه بــه تدریج در 
طول ســال صورت می گیرد و در نهایت در آزمایش 15 ارائه 

می شود.
4- یک نقشــه ی عملی مرتبط با یک موضوع الکترونیکی را 

انتخاب کند و به تأیید معلم برساند.
5- نقشه ی پروژه ی انتخابی را به طور اجمالی بررسی و تحلیل 

کند.
6- لیست قطعات مورد نیاز را با استفاده از نقشه تهیه کند.

7- با مراجعــه به بازار، قطعات و جعبه مــورد نیاز را فراهم 
کند.

8- مدار چاپی پروژه ی انتخابی را طراحی و اجرا کند.
9- مدار چاپی را سوراخ کاری کند.

10- قطعات خریداری شده را مورد آزمایش قرار دهد.
11- قطعــات را روی فیبر مدار چاپی نصــب و لحیم کاری 

کند.
12- مدار ساخته  شده را عیب یابی و راه اندازی کند.

13- مراحل اجرای پروژه را در دفتر گزارش کار و فعالیت های 
آزمایشگاهی خود ثبت کند.

14- در آزمایش شــماره ی )15( پــروژه ی خود را به کالس 
ارائه کند.

15- گزارش کار را به طور کامل، مستند و دقیق بنویسد.
16- در موقعیت های مناســب از آزمایشگاه مجازی استفاده 

کند.
17- از قطعات، ابزار و تجهیزات به خوبی نگهداری کند.

18- ابهامات و سؤاالت خود را بپرسد.
19- به سؤاالت مطرح شده پاسخ دهد.

20- توانمندی هــای خود را در موقعیت های مناســب بروز 
دهد.

21- در گروه   کاری خود مشــارکت فعــال و همکاری مؤثر 
داشته باشد.

22- نسبت به حل مشکالت سایر هنرجویان حساس و فعال 
باشد.

23- ســایر هنرجویان را در ارتباط با اجرای نظم و مقررات 
راهنمایی و تشویق کند.

هدف های رفتاری پس از اجرای این آزمایش از فراگیرنده انتظار می رودکه:

مراحل زیر را عملیاتی و اجرا نماید.

• انتخــاب نقشــه ی  پــروژه و دریافت تأییدیــه از معلم 
مربوطه 

• بررسی و تحلیل مدار پروژه به صورت اجمالی 
• تهیه ی فهرســت قطعــات و مراجعه به بــازار و خرید 

قطعات 
• طراحی و ساخت مدار چاپی 

• آزمایش قطعات و نصب آن روی بُرد مدار چاپی 
• راه اندازی و نهایی کردن پروژه 

1-7- اّطالعات اّولیه 

اجــرای پروژه می تواند موجب ارتقای ســطح علمی 
هنرجویان شــود و زمینه ی مناســبی را برای ارتباط آنان با 
بازار کار فراهم آورد. هم چنین در صورتی که پروژه به نتیجه 
برسد و اجرایی شود، حس اعتماد و پشتکار را در فرا گیرنده 
افزایش می دهــد. از آن جا که غالباً هنرجویان از اجرای یک 
کار واقعی عملی هراس دارند، با اجرای این پروژه، ترس آنان 
از اجــرای کار عملی ریخته می شــود و به راحتی می توانند 
در محیط های مختلف بازار کار به صورت فعال و خالق عمل 
کننــد. در این پروژه هنرجو باید در طی زمان تعیین شــده 
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• تهیه ی گزارش  پروژه و مستند سازی آن
•  ارائه ی پروژه به کالس، طبـــق دستور العمل آزمایش  

شماره ی 15
هنگام انتخاب مدار پروژه، ســعی کنیــد مداری را 
انتخاب نمایید که قابل  اجرا و نهایی شــدن باشــد. در این 
فرآیند، زمانی هنرجو نمره پروژه را دریافت خواهد نمود که 

آن را راه اندازی کرده باشد.

2-7- دستورهای حفاظت و ایمنی 

▲ هنــگام خریــد قطعــات، قیمت هــا را از چند 
محل ســؤال کنید تا بتوانید قطعــات را با بهترین کیفیت و 
مناســب ترین قیمت خریداری نمایید، در ضمن همواره در 

کلیه ی شرایط مراقب کیف پول خود باشید )شکل7-1(.

Page 95___Figure 7-1

Page 95___Figure 7-2

Page 95___Figure 7-3

شکل 1-7- مراقبت از کیف خود

▲ هنــگام خرید قطعات از ســالم بــودن قطعات 
اطمینان حاصل کنید و هنگام نصب روی مدار چاپی، مجدداً 

آن ها را آزمایش کنید )شکل7-2(.

Page 95___Figure 7-1

Page 95___Figure 7-2

Page 95___Figure 7-3

شکل 2-7- اطمینان از سالم بودن قطعات

▲ هنــگام اجــرای مراحل پروژه، نــکات ایمنی و 
فنی مربوط به طراحی مدار چاپی، لحیم کاری و اســتفاده از 

دستگاه ها و ابزارها را رعایت کنید )شکل7-3(.

Page 95___Figure 7-1

Page 95___Figure 7-2

Page 95___Figure 7-3
شکل3-7- دقت در اجرای مراحل پروژه

▲ کلیه ی نکات ایمنی بیان شــده در آزمایش های 
قبل را مجدداً مرور کنیــد و در فرآیند کار، آن ها را به طور 

دقیق اجرا نمایید.

نگاه به هدف

 
اگر کوهنورد بداند که می خواهد به کدام قله برســد، 

حتماً فاتح می شود.

3-7- گــزارش کلیــه ی مــواردی که با ســتاره              
( مشخص شده اســت را در کتاب گزارش کار و  (

فعالیت های آزمایشگاهی ثبت کنید.

توجه کنید
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 کــرد. تقســیم بندی گروه ها، بیــن دو کارگاه مخابرات و 
الکترونیک، توسط معلمین آن ها صورت می گیرد. هم چنین، 

پروژه می تواند انفرادی هم باشد.

2-5-7- نقشــه ی پروژه مورد نظر را تهیه کنید 
و به تأیید معلم خود برســانید، ســپس نقشــه  را در محل 
تعیین شــده رسم کنید یا نقشه ی چاپ شده را در محل آن 

بچسبانید.

3-5-7- نقشــه ی پروژه را بررسی کنید و نقش 
قطعات و اجــزای آن و ارتباط قطعــات آن را باهم به طور 

خالصه شرح دهید و نتایج را بنویسید.

4-5-7- فهرست قطعات مورد نیاز را تهیه کنید، 
نام و مشخصات آن را در جدول 1-7 بنویسید.

5-5-7- به بازار مراجعه کنید و قطعات مورد نظر را 
خریداری نماییــد. هنگام خرید قطعه دقت کنید تا قطعاتی 
را که خریداری می کنید با قطعات مورد نیاز شــما انطباق 

داشته باشد.

6-5-7- در مقابل لیست قطعات نوشته شده در 
کتاب گزارش کار و فعالیت های آزمایشــگاهی قیمت قطعات 

را بنویسید.

مراحــل کار به مرور زمان و در اوقات فراغت ادامه 
می یابد. از کلیه ی مراحل اجرای پروژه تصاویر رسامی 
شــده یا عکاســی تهیه کنید. این تصاویر در هنگام 
ارائه ی پروژه در آزمایش شــماره ی15 مورد استفاده 

قرار می گیرد.

توجه کنید

7-5-7- مــدار چاپی پــروژه را طراحی کنید و 
آن را رسم نمایید.

8-5-7- مدار چاپی ترسیم شده را روی فیبر انتقال 
دهید و آن را اسید کاری کنید.

1-3-7- هدف کلی آزمایش را بنویسید.

2-3-7- در صورتی که پروژه ی شما نیاز به کار 
نرم افزاری دارد، موارد نرم افزاری را به طور کامل اجرا کنید و 

نتایج را ثبت نمایید.

4-7- قطعات، مواد، ابزار و تجهیزات مورد 
نیاز 

• نقشه ی پروژه 
• قطعات موجود در نقشه ی پروژه
• تجهیزات، ابزار و مواد عمومی 

• PCB )پی سی بی( و وسایل طراحی مدار چاپی 
• میز کار آزمایشگاهی الکترونیک 

• میز کار شامل دریل، گیره، سنگ و ...
5-7- مراحل اجرای آزمایش

هدف کلی آزمایش را مجدداً در کتاب گزارش کار 
و فعالیت های آزمایشگاهی بنویسید.

1-5-7- ضمن مشــاوره با معلم آزمایشگاه، یک 
پروژه ی مناسب را انتخاب و نام پروژه را بنویسید.

از آن جــا کــه پــروژه در کارگاه الکترونیــک و 
ارائه می شود،  آزمایشگاه مخابرات به صورت جداگانه 
ضرورت دارد هر یک از گروه های دانش آموزی حداقل 
یک پروژه ی مخابراتــی یا الکترونیکی را، اجرا کنند.

بدین ترتیب نیمی از دانش آموزان پروژه ی مخابراتی 
و نیمی دیگر پروژه ی الکترونیکی را انتخاب خواهند 
کرد. به  عبارت دیگر اگر در یک کالس 24 دانش آموز 
حضور داشته باشــند، تعداد 12 گروه کاری خواهیم 
داشت. در این صورت 6 گروه کاری پروژه ی مخابراتی 
و6 گروه کاری پروژه ی الکترونیکی را انتخاب خواهند 

نکته ی مهم
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9-5-7- فیبر مدار چاپی آماده شده را سوراخ کاری 
کنید.

10-5-7- قطعات را مورد آزمایش قرار دهید.

11-5-7- قطعــات را روی فیبر مــدار چاپی نصب 
کنید.

12-5-7- از فیبر آماده شده تصویری تهیه کنید 
و آن را در محل تعیین شده بچسبانید.

13-5-7- مــدار را راه اندازی کنیــد و نحوه  ی 
راه اندازی را تشریح کنید.

14-5-7- در صورتی که مدار راه اندازی نشــد، 
برای رفع عیب آن اقدام کنید و نتایج را بنویسید.

15-5-7- مراحل ارائه ی گزارش کار و تنظیم آن در 
آزمایش شماره ی 15 آمده است.

16-5-7- در صورت امــکان، پروژه را به صورت 
نرم افزاری اجرا کنید و نتایج را بنویسید.

6-7- نتایج آزمایش 

نتایــج حاصل شــده از آزمایش را به طــور خالصه 
بنویسید.

الگوی پرسش

7-7- الگوی پرسش 

به ســؤاالت الگوی پرســش در کتاب گزارش کار و 
فعالیت های آزمایشگاهی پاسخ دهید.

1-7-7- به چــه دلیل ایــن پــروژه را انتخاب 
کرده اید؟ در دو سطر توضیح دهید.

2-7-7- اصول کار دستگاه ساخته شده و کاربرد 
آن را به طور عمومی و در صنعت شرح دهید.

3-7-7- مراحل ساخت مدار چاپی را به اختصار 
شرح دهید.

4-7-7- مشکالت خود را در ارتباط با این پروژه 
بیان کنید.

5-7-7- در هنگام راه اندازی پروژه، با چه عیوبی 
برخورد کردید و چگونه آن ها را بر طرف نمودید؟

تنظیــم گزارش مســتند پروژه و ارائــه ی آن در 
آزمایش شماره ی 15 صورت می گیرد.

نکته ی مهم

8-7- ارزش یابی پایان هر آزمایش 

1-8-7- ارزش یابــی پروژه بــه تدریج و تا قبل از 
شروع آزمایش شماره ی 15 صورت می گیرد.

2-8-7- گزارش پیشرفت پروژه را به مرور زمان به 
معلم کارگاه ارائه دهید و نتایج را در جدول ارزش یابی 

ثبت کنید.

ارزش یابی


