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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

زمان اجرا: 18 ساعت

شناساىى المان هاى به کار رفته در گىرنده رادىوىى با
 مدوالسىون دامنه )AM=Amplitude Modulation( و  

ـ  )FM=Frequency Modulation( و   مدوالسىون فرکانس 
آزماىش آن ها با استفاده از مولتى متر

 المان هاى به کار رفته در گىرنده هاى رادىوىى AM و FM را از
    روى شکل ظاهرى شناساىى کند.

اهم متر با  را  رادىوىى  گىرنده  در  رفته  به کار  عمومى  المان هاى   
   آزماىش کند.

 عالمت اختصارى، شماره فنى و کد رنگى المان هاى به کار  رفته را، 
دىود،  خازن،  سلف،  مقاومت،  نظىر  رادىوىى  گىرنده هاى  در 

ترانزىستور، آى سى و کادر آنتن، از ىکدىگر تشخىص دهد.
SW را آزماىش کند )جدا MW و   انواع بوبىن هاى کادر آنتن 

   از مدار(.
 انواع ترانسفورماتورهاى IF گىرنده AM و FM را از نظر ساختمان

   و شکل ظاهرى تشرىح  کند.
 ترانسفورماتورهاى IF را آزماىش کند )به صورت جدا از مدار(.

 انواع خازن هاى متغىر را از نظر ساختمان تشرىح کند.
 مشخصات فىلترهاى سرامىکى و کرىستالى را تشرىح کند)فىلتر

   سرامىکى و کرىستالى موجود در بازار(.
 دىود اتصال نقطه اى و دىود خازنى را تشرىح و آن ها را با ساىر 

   دىودها مقاىسه کند.
   با استفاده از مولتى متر مشخصات فنى ساىر المان هاى استفاده   شده
 در  گىرنده رادىوىى، از قبىل کلىدها را به دست آورد و آن ها را با 

مشخصات داده   شده مقاىسه کند.
 با استفاده از مولتى متر، سالم ىا معىوب  بودن المان هاى استفاده   شده 
    را در گىرنده رادىوىى ىا  هر دستگاه الکترونىکى دىگر تشخىص دهد.
 مقادىر به دست آمده با استفاده از مولتى متر را با مقادىر و مشخصات
   فنى قطعات مقاىسه کند و در صورت تفاوت دالىل را توضىح دهد.

 ىک دستگاه مستعمل الکترونىکى را با رعاىت نکات اىمنى و فنى
 باز کند و پس از شناساىى اجزا، آن را مجددًا به حالت اولىه برگرداند.
 با استفاده از سىگنال ژنراتور و اسىلوسکوپ تغىىر حجم صدا را 
در پتانسىومتر )ولوم حجم صدا( آزماىش کند )اىن امر مى تواند روى 
بُرد آزماىشگاهى ىا گىرندهٔ واقعى با راهنماىى مربى مربوطه اجرا شود(.

 از نرم افزارهاى مرتبط با موضوع استفاده کند.
 از مراحل اجراى آزماىش و کار عملى اجرا شده گزارش کار 

   جامعى تهىه کند )خارج از آزماىشگاه(.

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

 نظم و ترتىب و حضور به موقع در آزماىشگاه را رعاىت کند.
 مسئولىت هاى واگذار   شده را به طور دقىق اجرا کند.
 گزارش کار را به طور کامل، مستند و دقىق بنوىسد.

  در موقعىت هاى مناسب از آزماىشگاه مجازى استفاده کند.
 از قطعات، ابزار و تجهىزات به خوبى نگه دارى کند.

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

 حضور فعال و داوطلبانه در امور مختلف آزماىشگاه داشته باشد.
 توانمندى هاى خود را در موقعىت هاى مناسب بروز دهد.

 در گروه کارى خود مشارکت فعال و همکارى مؤثر داشته باشد.
 نسبت به حل مشکالت ساىر هنرجوىان و … حساس و فعال باشد.  
 ساىر هنرجوىان را در اجراى نظم و مقررات، راهنماىى و تشوىق کند.

حىطه هاى عاطفى زىر، نىاز به زمان اختصاصى ندارد 
و در خالل اجراى آزماىش بروز مى کند و مورد ارزشىابى قرار 

مى گىرد و در کلىٔه آزماىش ها باىد رعاىت شود.

آزماىش شمارۀ 1

هدف کلى آزماىش

شناخت قطعات الکترونىکى پاىه و چگونگى آزماىش آن ها
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1ـ1ـ اطاّلعات اّولىه
در گىرنده هاى رادىوىى نىز مانند هر وسىله الکترونىکى دىگر، 
از قطعات الکترونىکى استفاده مى شود. متداول ترىن قطعه اى که در 
گىرنده هاى رادىوىى مورد استفاده قرار مى گىرد، مقاومت الکترىکى 
است که مقادىر آن را با کُد رنگى ىا نوشتن مستقىم اعداد روى 
ترانزىستورها  ىا کد عددى مشّخص مى کنند. دىودها و  مقاومت 

نىز، از قطعات الکترونىکى پرکاربرد هستند.
دىودها را معموالً با کد رنگى ىا شماره، مشّخص مى کنند. 
استفاده  حرف  و  عدد  تعدادى  از  ترانزىستورها،  شناساىى  براى 
مى شود. در استانداردهاى اروپاىى و ژاپنى، هر حرف معّىن کننده 
ىکى از پارامترهاى ترانزىستور است. معموالً اطاّلعات دىودها و 
ترانزىستورها را در کتاب هاى اطاّلعاتى ارائه مى کنند و در مقّدمه 
کتاب، روش عالمت گذارى و کدبندى را شرح مى دهند. خازن ها 
الکترونىکى،  مدارهاى  در  دارند،  که  خاّصى  رفتار  به  دلىل  نىز 

خازن متغىر فلزى )قدىمى(

به  خصوص گىرنده هاى رادىوىى به کار مى روند. خازن ها را با کد 
رنگى ىا نوشتن مستقىم مقادىر روى آن ىا با استفاده از کد عددى، 
مشّخص مى کنند. درگىرنده هاى رادىوىى به قطعات وىژه اى برخورد 
المان ها  ساىر  با  کاربرد،  و  ظاهرى  ساختمان  از  نظر  که  مى کنىم 

متفاوت است. نمونه هاىى از اىن قطعات، به شرح زىر است:
 :)Variable Capacitor( 1ــ1ــ1ــ خازن وارىابل
اىن خازن، ىک خازن متغّىر است، که عاىق آن معموالً هوا ىا پالستىک 
است. تغىىر ظرفّىت خازن، از طرىق داخل هم رفتن صفحات شانه اى 
شکل، صورت مى گىرد. خازن وارىابل گىرنده هاى رادىوىى حّداقل 
داراى سه سر است. در شکل 1ــ1 انواع خازن هاى وارىابل و نماد 
مدارى ىک خازن وارىابل را مالحظه مى کنىد. خازن هاى وارىابل 
وارىابل  روى خازن  است  ممکن  که  مى شوند  نىز ساخته  کوچکى 
بزرگ نصب شود ىا به صورت جداگانه باشد. اىن خازن ها را خازن 

ترىمر )Trimmer Capacitor( مى نامند. 

خازن متغىر نصب شده روى شاسى رادىو صفحه مدرج خازن متغىر ىک رادىوى قدىمى

شکل 1ــ1ــ انواع خازن هاى وارىابل، نماد مدارى و اجزاى آن ها

نماد کامل ىک خازن متغىر)وارىابل(

محور

پره هاى ساکن
پره هاى متحرک

اجزاى داخل خازن VC 1 VC 2

TC 2TC 1

C 1

A G O

G C 2

C

A
G

O

VC 1 VC 2

TC 2TC 1

C 1

A G O

G C 2

C

A
G

O

خازن متغىر و اجزاى جانبى آن

بدنه
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مدارى  نماد  و  ترىمر  خازن  نمونه  چند  2ــ1  شکل  در 
براساس جنس  را  ترىمر  را مشاهده مى کنىد. خازن هاى  آن ها 
عاىق آن، دسته بندى مى کنند. جنس عاىق اىن نوع خازن ها از 

مقاىسه ابعاد خازن ترىمر با نوک مداد

نماد خازن ترىمر

خازن هاى ترىمر نصب شده روى خازن وارىابل

شکل 2ــ1ــ انواع خازن هاى ترىمر، نماد مدارى و اجزاى آن ها

ترىمر

موادى مانند هوا، سرامىک و مىکا است. به   جز خازن هواىى 
تشخىص نوع جنس عاىق ساىر خازن ها از روى شکل ظاهرى 

امکان پذىر نمى باشد. 

کادر آنـتـن:  تـرانـسـفورمـاتـور  1ــ  1ــ 2ــ
هم  آنتن  کادر  بوبىن  ىا  ترانس  اصطالحاً  که  ترانسفورماتور  اىـن 
سىم پىچ  است.  فرىت  جنس  از  هسته اى  داراى  نامىده   مى شود 

ترانس از پىچىدن چند حلقه سىم، روى ىک استوانه مقواىى شکل 
مى گىرد. در شکل3ــ1ــ الف شکل ظاهرى چند ترانس کادر آنتن 
و در شکل 3ــ1ــ ب عالمت اختصارى آن را مالحظه مى کنىد.

دى الکترىک از 
نوع مىکا 

 صفحات )جوشن ها(

C

پاىه ها 
بدنه
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شکل 3ــ1ــ ترانسفورماتورهاى کادر آنتن

کادر آنتن دست پىچکادر آنتن روى ُبرد کادر آنتن در ىک گىرنده
 رادىوىى قدىمى

ــ طول هسته فرىت 160 مىلى متر قطر 10 مىلى متر
ــ A سىم پىچ خروجى 10 دور سىم  0/3مىلى مترى

ــ B سىم پىچ مدار هماهنگى 65  دور سىم  0/3مىلى مترى
ــ C سىم پىچ ورودى به مدار هماهنگى 8  دور سىم 

مشخصات کادر آنتن

شکل 4ــ1ــ ساختمان ترانس IF  و  اسىالتور و نماد فنى آن ها

 IF شکل ظاهرى ترانس ترانس IF  و خازن داخل آن

اىن  اسىالتور:  و   IF ترانسفورماتور  3ــ1ــ1ــ 
ترانسفورماتورها داراى هستٔه فرىت قابل تنظىم اند. سىم پىچ هاى 
اىن ترانس، که از سىم هاى ظرىف تشکىل شده است، در داخل 
ىک   IF ترانس هاى  داخل  در  دارد.  جاى  فلّزى  محفظه  ىک 

 IF الف ــ شماى فنى ترانس

ب ــ شماى فنى ترانس اسىالتور

)1(

)2(

4ــ1،  در شکل  است.  شده  موازى  اّولىه  سىم پىچ  با  نىز  خازن 
آن ها  و اسىالتور و عالمت اختصارى   IF ترانس شکل ظاهرى 
را مالحظه مى کنىد. ترانس هاى IF و اسىالتور را از روى رنگ 

هسته آن، مى شناسند.

1 و2 ــ ترانسفورماتورهاى قابل تنظىم را با هر دو نماد نماىش مى دهند.

ANT.

L 1 L 2

کادر آنتن

)ب()الف(

  SW و MW مىدان مغناطىسى عبورى از هسته فرىت سىم پىچ براى موج

قاب سىم پىچمىله فرىت

عالمت اختصاری 
ترانسفورماتور کادر آنتن
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شکل 6ــ1ــ چند نمونه آى سى 

داراى  کلىدها  اىن  حالته:  چند  کلىدهاى  4ــ1ــ1ــ 
ترمىنال هاى خروجى متعّددى هستند که به صورت دّوار و کشوىى 
ساخته مى شوند. کاربرد آن ها در مدارهاىى است که در آن ها به طور 
ـ1ــ الف، شکل  همزمان به تغىىر چند اتصال نىاز باشد. در شکل 5ـ 

ـ1ــ ب و ج عالمت اختصارى دو نمونه کلىد  ظاهرى و در شکل 5ـ 
رادىوىى دو موج و سه موج را، مالحظه مى کنىد. اىن کلىدها در 

گىرنده هاى رادىوىى به »کلىد موج« معروف اند.

الف ــ شکل ظاهرى چند نمونه کلىد چند  حالته

ب ــ عالمت اختصارى کلىد رادىو دو موج

ج ــ عالمت اختصارى کلىد رادىو سه  موج

شکل 5  ــ1ــ کلىدهاى چند حالته

 IF 5 ــ1ــ1ــ آى سى هاى تقوىت کننده صوت و 
از  قطعات  اىن   :)AF and IF Integrated Circuits(
مدارهاى ىک  پارچه اى هستند که ساختمان داخلى آن ها از چندىن 
گىرنده هاى  در  تشکىل شده است.  و خازن  مقاومت  ترانزىستور، 

مدار  نوع  از  صوت  تقوىت کننده  طبقه  معموالً  جدىد،  رادىوىى 
را  آى سى  نمونه  چند  6   ــ1،  در شکل  است.  آى سى  ىا  مجتمع 

مالحظه مى کنىد.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

SW1A SW1B SW1C SW1D

SW1E SW1F SW1G SW1H
SW2 SW1 MW

 I = MW
 II = SW

6

12 11 10

5 4 3 2 1

9 8 7

I    II

TBA800

321 54 6

101112 89 7

141516 13

1 2 3 4

101112
5 6 7 8

9
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6   ــ1ــ1ــ عالئم اختصارى قطعات الکترونىکى: در 
شکل 7ــ1 شکل ظاهرى چند نمونه دىود و در شکل 8  ــ1 انواع 

ترانزىستورها را مشاهده مى کنىد. اىن عالئم و تصاوىر ظاهرى را 
به  خاطر بسپارىد تا در خالل آزماىش بهتر بتوانىد از عهده کار برآىىد.

شکل 7ــ1ــ چند نمونه دىود ــ پل دىود

پل ىک سو ساز در بسته بندى آى سى 

پل استوانه اى

دىود پل پر قدرت   پل دىود هىبرىد )hybrid( )مجموعه چند    پل در ىک بسته بندى( 

نمونه دىگرى از پل دىود پل دىود با قدرت باال با بدنه سرامىکى 

ىک نمونه پل دىود با گرماگىر

دىود آشکارساز 

ىک نمونه دىگر از پل دىود قدرت    پل دىود معمولى با بدنه فلزى  پل دىود استوانه اى نصب سطحى

دىود قدرت معمولى پل 6  دىودى پل ىک سو  ساز در بسته بندى IC نصب سطحى

1N4001
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NPN Transistor

PNP Transistor

TO-92 (Plastic)

B

C

E

B

E

BC
E

C

ترانزىستور IC ترانزىستور در بسته بندى  ترانزىستور قدرت با بدنه مدل ترانزىستور در نرم افزار پروتئوس
پالستىکى و گرماگىر

ترانزىستور قدرت با بدنه فلزىمجموعه ترانزىستور در ىک تراشه IC ترانزىستور معمولى

شکل 8    ــ1ــ چند نمونه ترانزىستور و نماد فنى آن ها

شکل  و  اختصارى(  )عالئم  فّنى  شماى  9ــ1  شکل  در 
گىرنده  در  که  را،  الکترونىکى  قطعات  از  دىگرى  تعداد  ظاهرى 

رادىوىى مورد استفاده قرار مى گىرد، مالحظه مى کنىد.  

در صفحٔه 21 و 22 شکل ظاهرى المان هاى الکترونىکى 
را، که در انواع دستگاه هاى الکترونىکى و گىرنده هاى رادىوىى 

استفاده مى شود، مالحظه مى کنىد.

فىوز روى ُبرد الکترونىکى 

پاىه فىوز 

نوع دىگرى از پاىه فىوز چند تاىى 
و فىوزهاى آن

ىک نمونه فىوز که در نوع دىگرى از   فىوز و قاب آن
اتومبىل به کار مى رود.    

ابعاد فىوز شىشه اى

شکل 9ــ1ــ شماى فنى و شکل ظاهرى تعداد دىگرى از قطعات الکترونىکى

فىش گوشى

فىوز

جک

پتانسىومتر

فىوز، جک گوشى، پتانسىومتر و شماى فنى آن ها جک گوشى
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شکل 11ــ1ــ نحوه مونتاژ و نصب قطعات و اجزاى الکترونىکى  روى فىبر مدار چاپى

1ــ فىبر مدار چاپى 
2 ، 3 ، 4 و 5  ــ ترانس هاى IF و اسىالتور 

6    ــ پاىه هاى کادر آنتن
7ــ مىله فرىت ترانس کادر آنتن

8 و 9ــ بوبىن ىا ترانس کادر آنتن

اجزاى تشکىل دهنده ىک گىرنده رادىوىى: ىک گىرنده 
رادىوىى از اجزاىى به شرح زىر تشکىل شده است:

گىرنده  از  فىبر، قسمتى  اىن  فىبر مدار چاپى:  ــ  الف  
رادىو است که اجزا و قطعات الکترونىکى روى آن سوار مى شود. 

در     شکل 10ــ1، ىک نمونه شاسى رادىو را از طرف محل نصب 
قطعات روى مدار چاپى مالحظه مى کنىد. روى نقشه فىبر، معموالً 
شماره قطعات و محّل آن را دقىقاً مشّخص مى کنند. اىن فىبر متعلّق 

به ىک گىرنده رادىوىى دو موج است.

در شکل 11ــ1، نحوه مونتاژ و نصب قطعات بر روى فىبر 
مدار چاپى نشان داده شده است. هنگام مونتاژ رادىو، درصورتى که 

محل نصب قطعات اشتباه شود، گىرنده کار نخواهد کرد.

شکل 10ــ1ــ فىبر مدار چاپى رادىوى دو موج از طرف قسمت نصب قطعات
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در شکل 12ــ1، اتّصال بلندگو، باترى و کادر آنتن به فىبر 
مدار چاپى نشان داده شده است.

معموالً براى اتصال سىم مربوط به قطعات خارجى، سىم را 
از داخل سوراخ مدار چاپى، از سطح مربوط به محل نصب قطعات 
عبور مى دهند و سپس لحىم مى کنند ولى در برخى موارد ضرورت 

اىجاب مى کند که اتصال، مستقىماً روى قسمت مس مدار چاپى 
صورت گىرد. به عنوان مثال چون سىم مربوط به ترانسفورماتور 
کادر آنتن ظرىف است، درصورتى که ضرورت داشته باشد آن را 
به طور مستقىم لحىم مى کنند ولى اتصال سىم هاى باترى و بلند گو 

از طرىق سوراخ روى فىبر صورت مى گىرد.

ب ــ جعبه و ساىر ملحقات رادىو: جعبه، بند، دسته، 
بر  قطعات  از نصب  پس  که  اجزاىى هستند  از  و …  ولوم ها  سر 
روى فىبر مدار چاپى، مورد استفاده قرار مى گىرند. کلّىه اجزاى 
الکترونىکى رادىو که شامل شاسى مونتاژ شده مدار چاپى، بلندگو 
و … است در داخل جعبه  جاى مى گىرد. براى باز و بسته کردن 
مى شود.  استفاده  بست هاى مخصوص  و  از چفت  رادىو  جعبه 

برخى از جعبه ها را با پىچ محکم مى کنند. هر تکنسىن تعمىرکار، 
باىد با انواع جعبه هاى دستگاه هاى الکترونىکى و چفت و بست 
آن ها آشنا باشد تا در خالل باز کردن جعبه، دچار سردرگمى نشود 
و آسىبى به دستگاه نرساند. در شکل 13ــ1، چند نمونه جعبه رادىو 
با چفت و بست هاى آن ها را مالحظه مى کنىد. در شکل 14ــ1، 

چند نمونه شاسى مونتاژ شده نشان داده شده است.

ــ

  BATT.
ــ
+

شکل 12ــ1ــ نحوه اتصال بلندگو، باترى و کادر آنتن به فىبر مدار چاپى
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شکل 13ــ1ــ جعبۀ چند نمونه دستگاه الکترونىکى و چفت و بست هاى آن 

1ــ بدنه جعبه
2ــ شاسى مدار چاپى

3 و5 ــ پىچ هاى محکم کننده  
4 ــ دِر جعبه 

 گىرنده رادىوىى قدىمى المپى

 گىرنده رادىو با آى سى

نمونه دىگرى از گىرنده رادىوىى

شکل 14ــ1ــ شاسى چند نمونه    گىرنده رادىوىى 
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شکل 16 ــ1ــ نحوۀ استفاده از ابزار کار

2ـ1ـ نکات اىمنى
و  فنى  کارگاه هاى  در  عملى  اجراى  براى  است  الزم 
حوزه هاى صنعتى، دستورهاى حفاظتى و اىمنى توسط مسئولىن 
مورد  هنرستان، سرپرست کارگاه، هنرآموزان و هنرجوىان کامالً 
توجه قرار گىرد، تا از بروز خطرات احتمالى، از قبىل برق گرفتگى، 

آسىب رسانى به تجهىزات و … جلوگىرى شود.
کنىد  رعاىت  آزماىشگاه  و  کارگاه  در  را  ترتىب  و    نظم 

)شکل 15ــ1(.

شکل 15 ــ1ــ نظم و ترتىب در کارگاه

شکل 18 ــ1ــ فىوز حفاظتى نصب شده در کارگاه

رعاىت اىن توصىه، مهارت دقت نظر، روند سرعت 
کار و کىفىت آموزشى را در فرد افزاىش مى دهد.

استفادهٔ بهىنه از وساىل و تجهىزات، مهارت الگوى 
صحىح مصرف را در فرد اىجاد مى کند و طول عمر وساىل 

را افزاىش مى دهد.

 از ابزارى که به دستٔه عاىق مجهز است، استفاده کنىد. 
حفاظت از اىن وساىل، صرفه جوىى در هزىنه هاى اضافى را به دنبال 

خواهد داشت )شکل 17ــ1(.

از  باعث حفاظت  عاىق،  دستٔه  با  ابزار  از  استفاده 
جان فرد مى شود و به دلىل اىمن  بودن، مهارت تصمىم گىرى 

صحىح را در هنگام کار در او افزاىش مى دهد.

استفادۀ غلط 
از ابزار براى 
باز کردن پىچ  

 استفاده صحىح 
از ابزار براى 
باز کردن پىچ 

شکل 17ــ1ــ استفاده از وساىل با دستۀ عاىق   

اول ایمنی، بعد کار

کنىد  استفاده  مناسب  و  به طور صحىح  کار  ابزار  از   
)شکل 16ــ1(.

فىوزهاى  به  را  برق  تابلوهاى  و  آزماىشگاهى  مىزهاى   
FI و FU مجهز کنىد تا دچار برق گرفتگى نشوىد و هنگام تعمىر از 

ترانس اىزوله 1:1 با فىوز مناسب استفاده کنىد )شکل 18ــ1(.

انبردستدم بارىک پىچ گوشتى

عاىق
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شکل 19ــ1ــ از ضربه زدن به دستگاه خوددارى کنىد.    

شکل 20ــ1ــ اتصال صحىح دو شاخه 

ـ 1 ــ دستگاه اندازه گىرى در حوزۀ صحىح کار شکل 21 ـ

جدًا  تجهىزات  و  دستگاه ها  به  ضربه  وارد کردن  از   
خوددارى کنىد )شکل 19ــ1(.

بر ثروت  حفاظت از وساىل مهارت ارزش گذارى 
عمومى، مسئولىت پذىرى و توجه به هزىنه هاىى را، که براى 

تحصىل هر فرد صرف مى شود، اىجاد مى کند.

اىن نکته مهارت دقت نظر را در فرد اىجاد مى کند.

توسط  الکترونىکى،  کمىت هاى  اندازه گىرى  هنگام   
دستگاه هاى اندازه گىرى، از حوزٔه صحىح کار و گسترٔه مناسب 

آن استفاده کنىد )شکل 21ــ1(.

شکل 22ــ1ــ از دست کارى بى مورد کلىدهاى دستگاه خوددارى کنىد. 

اىن مهارت، دقت نظر، کىفىت و سرعت انجام کار  
را در فرد اىجاد مى کند و آن را افزاىش مى دهد. 

کار  در  حفاظت  باعث  اىزوله  ترانس  از  استفاده 
مى شود و مهارت مقابله با استرس را افزاىش مى دهد و 

ضرىب اطمىنان کار را باال مى برد.

افزاىش  را  وساىل  از  حفاظت  مهارت  امر  اىن 
افراد  به  آسىب رسانى  و  خطرات  بروز  از  و  مى دهد 

جلوگىرى مى کند.

  هنگام جازدن و ىا کشىدن دوشاخٔه برق، از سىم هاى 
متصل به آن استفاده نکنىد و دوشاخه را به طور صحىح در دست 

بگىرىد )شکل20ــ1(.

با عملکرد   از روشن و خاموش کردن دستگاه هاىى که 
آن ها آشنا نىستىد و ارتباطى با کار شما ندارد جدًا خوددارى کنىد 
و از چرخش بى مورد ولوم ها و قطع و وصل و فشار  دادن کلىدها 

بپرهىزىد   )شکل 22ــ1(.
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شکل 23ــ1ــ تردد بى دلىل در کارگاه، اىجاد اختالل مى کند.

شکل 24ــ1ــ از قراردادن وساىل اضافى روى مىز کار خوددارى کنىد. 

 از تردد بى دلىل در محىط کارگاه و حضور بى مورد در 
مىزهاى کارى دىگران جدًا خوددارى کنىد )شکل 23ــ1(.

شکل 25ــ1ــ نشستن اىن هنرجو روى صندلى صحىح نىست.

دستورالعمل هاى اجراىى در کارگاه ها
 حضور به موقع در کارگاه باعث افزاىش رشد شخصىت 
همچنىن  مى شود.  آموزشى  سىستم  در  بهره ورى  و  اجتماعى 
مى کند  تضمىن  را  شما  سالمت  صندلى،  روى  نشستن  صحىح 

)شکل 25ــ1(.

شکل 26ــ1ــ اىجاد حس تملک نسبت به محىط کار با پوشىدن لباس کار 

با جلوگىرى از اختالل در کار، همچنىن اىجاد نظم 
در کارگاه و برقرارى آرامش در کار عملى در فضاى آرام، 
مى توان وظاىف محوله را به نحو احسن امکان پذىر ساخت.

به  لباس کار، حس تملک و عالقه را نسبت   پوشىدن 
محىط در فرد اىجاد مى کند )شکل 26ــ1(.

در  مهارت  مى شود  باعث  کارى  گروه هاى  تشکىل   
کار جمعى، برنامه رىزى صحىح و ارتباط مؤثر با همکالسى ها اىجاد 

شود )شکل 27ــ1(.

 از گذاشتن وساىل اضافى روى مىز کار جدًا خوددارى 
کنىد )شکل 24ــ1(.

اىن امر مهارت به کارگىرى نظم و ترتىب را افزاىش 
مى دهد.
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شکل 28ــ1ــ تعىىن ارشد کالس 

شکل 27ــ1ــ تشکىل گروه هاى کارى 

مى شود  موجب  دىگران،  نظرات  شنىدن  مهارت 
بهترىن روش هاى مرتبط با هر موضوع را به کار بگىرىد. 

ارشد کالس در هر هفته تغىىر مى کند. با اىن هدف 
حس مسئولىت پذىرى، رشد مهارت مدىرىتى، هداىت گروه 

و مهارت اعتماد به نفس در همه تقوىت مى شود.

شکل 29ــ1ــ تهىۀ کتاب گزارش کار

شکل 30ــ1ــ بازبىنى فعالىت هاى انجام شده

به  رعاىت اىن توصىه، مهارت تبدىل نقاط ضعف 
نقاط قوت را اىجاد مى کند.

مهارت  کار،  شروع  از  قبل  دستورالعمل ها،  خواندن   
اعتماد  به   نفس و داشتن آرامش را در اجراى آزماىش امکان پذىر 

مى کند )شکل 31ــ1(.

شکل 31ــ1ــ خواندن دستورالعمل قبل از شروع کار

 توزىع اقالم مورد نىاز بىن گروه ها، بررسى دقىق مىزهاى 
کار، تعىىن وساىل معىوب و گزارش آن به مربىان، اهم وظاىفى است 

که به ارشد کالس واگذار مى شود )شکل 28ــ1(.

 تهىٔه کتاب گزارش کار و تنظىم آن براى هر آزماىش کمک 
نظرگرفتن  مّد  انجام شده،  هاى  فعالىت  بازبىنى  مهارت  تا  مى کند 
هدف و نتىجه، پىدا کردن اشکاالت و رفع آن ها در فرد اىجاد شود 

)شکل هاى 29ــ1 و30ــ1(.
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 استفاده از آزماىشگاه مجازى )Virtual lab( به عنوان 
پىش آزماىش، آموزش و صرفه جوىى در ابزار، قطعات و تجهىزات 

و زمان را در فرد عمىق تر مى سازد.

3ـ1ـ قطعات و تجهىزات مورد نىاز
 شاسى گىرندٔه رادىوىى ىک موج و دو موج    1 دستگاه

 قطعات الکترونىکى استفاده شده در گىرندهٔ رادىوىى مورد 
1 عدد  آزماىش: از هر نمونه 

1 دستگاه  مولتى متر عقربه اى 
1 دستگاه  مولتى متر دىجىتالى 
1 دستگاه  دستگاه اسىلوسکوپ 
1 دستگاه  AF سىگنال ژنراتور 
1 دستگاه  راىانه و نرم افزار مولتى سىم 

4ـ1ـ مراحل آزماىش )قسمت اول(
کار با تعدادى از قطعات الکترونىکى

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

آزماىشگاهى بنوىسىد.

٭ 1ــ4ــ1ــ شاسى گىرندٔه رادىوىى ىک موج و دو موج 
را مورد مطالعه قرار دهىد. لىستى از عناصر استفاده شده در گىرنده 

تهىه کنىد و در جدول 1ــ1، ىادداشت کنىد.
ثابت  مقاومت هاى  از مشخصات  لىستى  2ــ4ــ1ــ  ٭ 
استفاده  شده در شاسى گىرندٔه رادىو تهىه کنىد و در جدول 2ــ1 

بنوىسىد.
٭ 3ــ4ــ1ــ مقدار مقاومت ها را با استفاده از مولتى متر، 
بر روى شاسى گىرنده اندازه بگىرىد و در جدول 2ــ1 ىادداشت 

کنىد.
٭ 4ــ4ــ1ــ مقادىر مقاومت هاى اندازه گىرى   شده را با 
شکل 32ــ1ــ اندازه گىرى مقدار کل مقاومت ولوممقادىر مقاومت ها، با استفاده از کد رنگى مقاىسه کنىد و نتىجه را در 

جدول 2ــ1 تشرىح نماىىد. به چه دلىل مقادىر برخى از مقاومت ها 
با مقدار واقعى آن تفاوت فاحش دارد؟ توضىح دهىد.

٭ 5  ــ4ــ1ــ محل کلىد ولوم را بر روى شاسى مشخص 
کنىد.

 اوالً: با استفاده از مولتى متر، مشخص کنىد کدام پاىه ها 
مربوط به کلىد اصلی خاموش و روشن است.

ثانىاً: چگونگى تشخىص حالت قطع و حالت وصل کلىد 
را توضىح دهىد و سرهاى ثابت و متغىر ولوم را مشخص کنىد 

و  ىادداشت نماىىد.

1 2 3

تذکر مهم

بُرد اجرا   آزماىش را براى کلىد ولومى خارج از 
کنىد.

6  ــ4ــ1ــ مقاومت ىک سر ثابت کلىد ولوم را با سر متغىر 
اندازه بگىرىد و با تغىىر سر متغىر، مقاومت ولوم را در حالت بىشىنه 
نىز اندازه بگىرىد و در کتاب گزارش کار و فعالىت هاى  و کمىنه 

آزماىشگاهى ىادداشت کنىد )شکل 32ــ1(.
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توجه

فرکانس  روى  را   AF ژنراتور 7  ــ4ــ1ــ سىگنال  ٭ 
 A 1 و بىشىنٔه دامنه تنظىم کنىد. خروجى آن را به دو نقطٔهKHz
و C شکل 33ــ1 وصل کنىد و پاىٔه C را به زمىن اتصال دهىد.
اسىلوسکوپ  با  زمىن  به  نسبت  را  متغىر  سر  سىگنال  ــ 
مشاهده کنىد و آن را در نمودار کتاب گزارش کار و فعالىت هاى 

آزماىشگاهى رسم کنىد.
ــ ولوم را تغىىر دهىد و مقادىر بىشىنه و کمىنٔه ولتاژ خروجى 
را اندازه بگىرىد و درکتاب گزارش کار و فعالىت هاى آزماىشگاهى 

ىادداشت کنىد.
ــ با اجراى اىن آزماىش، چگونگى تغىىر حجم صدا را در 

رادىو توضىح دهىد.

فعالىت فوق برنامه       وىژۀ هنرجوىان عالقه مند 

ـ حروف A و B روى بدنۀ ولوم نشانگر چه مشخصه ای است؟

ـ از کدام نوع آن در رادیو استفاده می شود؟

پاسخ ها را در کتاب گزارش کار و فعالیت های آزمایشگاهی یادداشت کنید.

شکل 33ــ1ــ اندازه گىرى ولتاژ خروجى ولوم )تغىىر حجم صدا( 

دستگاه اسىلوسکوپ

گىرنده  روى  مى تواند  آزماىش  از  مبحث  اىن   
رادىوىى سالم، بُرد مدار چاپى گىرندٔه رادىوىى مستعمل و 
از رده خارج شده ىا هر مدار الکترونىکى دىگر اجرا شود.

بُرد  در  موجود  خازن هاى  از  لىستى  8    ــ4ــ1ــ  ٭ 
الکترونىکى مورد آزماىش تهىه کنىد و مقادىر خازن ها را در جدول 

3ــ1، ىادداشت کنىد.
٭ 9ــ4ــ1ــ خازن هاى موجود در گىرندٔه رادىو را روى 
شاسى ىا به طور جداگانه، با اهم متر آزماىش کنىد و نتاىج را به اختصار  

شرح دهىد.

1 2 3

تذکر مهم

اتصال  دستگاه  به  تغذىه  منبع  آزماىش،  هنگام   
نداشته باشد.

٭ 10ــ4ــ1ــ پاىه هاى ىک خازن وارىابل را با استفاده 
از نقشٔه آن شناساىى کنىد و خازن وارىابل را از نظر اتّصال کوتاه، 
آزماىش قرار دهىد. سپس شکل ظاهرى خازن و عالمت  مورد 
آن را رسم کنىد و نتىجه را شرح دهىد. درصورتى که بُرد مورد 
آزماىش ىک گىرنده رادىوىى است مى توانىد آزماىش را روى شاسى 

دستگاه  انجام دهىد.
٭ 11ــ4ــ1ــ ىک عدد ترانس کادر آنتن چهار سر ىک 
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توجه

موج را مورد بررسى قرار دهىد )روى شاسى ىا به صورت قطعٔه 
مستقل(، سپس سرهاى خروجى آن را به ترتىب شماره گذارى کنىد. 
)1 ،2 ،3 و 4( ىا رنگ هاى آن را مشخص کنىد. مقاومت اهمى بىن 
پاىه هاى آن را اندازه بگىرىد و ىادداشت کنىد )شکل 34ــ1ــ الف(.
مقادىر  به  توجه  با  را  آنتن  کادر  بوبىن  مشخصات  ــ 
اندازه گىرى شده روى شکل34ــ1ــ ب، که در کتاب گزارش کار 

و فعالىت هاى آزماىشگاهى رسم کرده اىد، بنوىسىد.

و  کرىستالى  فىلترهاى  مشخصات  تعىىن  براى 
سرامىکى مانند فرکانس کار، مدار معادل و نحؤه اتصال 
 )Data Sheet( آن ها  اطالعات  برگه  به  باىد  مدار  به  آن 

مراجعه کنىد.

شکل 35ــ1ــ فىلتر کرىستالى 

شکل 34ــ1ــ ترانس کادر آنتن 

)ب(

1
2 3 4 )الف(

٭ 12ــ4ــ1ــ کدام ىک از بوبىن ها، اّولىٔه کادر آنتن و 
کدام ىک ثانوّىٔه آن است؟ به اختصار شرح دهىد.

ــ آىا اّولىه  و ثانوّىه ارتباط الکترىکى دارند؟
13ــ4ــ1ــ چند نمونه بوبىن کادر آنتن در اختىار بگىرىد 
و هر ىک از بوبىن ها را به طور جداگانه مورد آزماىش و بررسى 

قرار دهىد.
٭ 14ــ4ــ1ــ نتىجٔه آزماىش را به اختصار بنوىسىد.

5  ـ1ـ مراحل آزماىش )قسمت دوم(
و  الکترونىکى  قطعات  از  دىگرى  تعداد  با  کار 

باز  کردن و بستن ىک نمونه دستگاه الکترونىکى
ـ 5 ــ1ــ چند نمونه ترانس اسىالتور را در اختىار  ٭1ـ
مولتى متر  با  را  آن  پاىه هاى  بىن  مقاومت هاى  مقادىر  و  بگىرىد 
دىجىتالى اندازه گىرى کنىد. سپس نقشٔه داخلى آن را با ذکر مقادىر 

مقاومت اهمى رسم کنىد.

ترانس IF سفىد را در اختىار بگىرىد و  ـ 5  ــ1ــ  2ـ ٭ 
مقادىر مقاومت هاى بىن پاىه هاى آن را با مولتى متر دىجىتالى اندازه 
بگىرىد و نقشٔه داخلى ترانس IF سفىد را با ذکر مقادىر مقاومت 

اهمى روى شکل رسم کنىد.
ـ  5  ــ1 را براى IFهاى سىاه،  ـ 5  ــ1ــ مرحلٔه 2ـ 3ـ ٭ 
زرد و صورتى نىز اجرا کنىد و شماى فّنى آن ها را با ذکر مقادىر 

مقاومت اهمى رسم کنىد.
بىن IFهاى سىاه، سفىد، زرد و  تفاوت  ـ  5  ــ1ــ  ٭ 4ـ

صورتى را به اختصار شرح دهىد.
٭ 5  ــ5  ــ1ــ در شکل 35ــ1 ىک نمونه فىلتر کرىستالى 
فىلتر  اىن  روى  بر  نوشته   شده  مشخصات  مى کنىد.  مشاهده  را 

فرکانس کار آن را که 10/7 مگا هرتز است نشان مى دهد.

ــ فرکانس کار نوشته   شده بر روى فىلتر را مشخص کنىد 
و مقدار آن را ىادداشت کنىد.
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 AC-DC، چند حالته  کلىد  نمونه  چند  8   ــ5  ــ1ــ  ٭ 
ON-OFF و انتخاب موج را در اختىار بگىرىد و با  استفاده از 
مولتى متر، اتصاالت آن ها را مشخص کنىد. سپس نقشٔه داخلى 

هرىک از کلىدها را در هرىک از حاالت رسم کنىد.
دىودهاى  عالوه بر  رادىوىى  گىرنده هاى  در  ـ 5  ــ1ــ  9ـ
استفاده  نىز  دىود خازنى  و  نقطه اى  اتصال  دىودهاى  از  معمولى 
مى شود. در شکل 39ــ1 چند نمونه دىود اتصال نقطه اى )پىن 

دىود( را مشاهده مى کنىد.

در شکل 40ــ1 نمونه هاىى از دىود خازنى و نماد فنى آن 
را مشاهده مى کنىد.

در شکل 36ــ1 نمونٔه دىگرى از فىلتر کرىستالى را که روى 
مدار نصب شده مشاهده مى کنىد.

شکل 36ــ1ــ فىلتر کرىستالى نصب شده روى مدار

فىلتر کرىستالى

٭ 6 ــ5 ــ1ــ در شکل 37ــ1 ىک نمونه فىلتر سرامىکى 
را مشاهده مى کنىد، مشخصات نوشته   شده بر روى فىلتر مربوط به 

فرکانس کار آن است.

شکل 37ــ1ــ فىلتر سرامىکى

و  مشخص  را  فىلتر  روى  بر  نوشته    شده  کار  فرکانس  ــ 
ىادداشت کنىد.

7ــ5  ــ1ــ در شکل 38ــ1 ىک نمونه کلىد انتخاب موج 
را مشاهده مى کنىد.

شکل 38ــ1ــ کلىد انتخاب موج رادىوىى 

شکل 39ــ1ــ چند نمونه دىود اتصال نقطه اى )پىن دىود( 

شکل 40ــ1ــ دىود خازنى و نماد فنى آن 

ـ 5  ــ1ــ مشـخصات دىـودهاى استفاده   شده در  ٭10ـ
گىرندٔه رادىوىى را با استفاده از مولتى متر دىجىتالى به دست آورىد 

و در جدول 4ــ1ىادداشت کنىد.
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فعالىت 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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نکتۀ  مهم نکتۀ  مهم

در دستگاه هاى مدرن و کوچک   شده امروزى از 
پىچ هاى مخصوص، که به صورت آلن ىا ستاره اى است، 
ابزار  از  باىد  پىچ ها  اىن  بازکردن  براى  استفاده مى شود. 
خاص آن ها استفاده شود. در غىر اىن صورت سرپىچ ها 

آسىب مى بىنند.

از  آن ها  رنگ  تعىىن  ىا  سىم ها  شماره گذارى   
موارد بسىار مهمى است که هنگام پىاده کردن و بازکردن 
همچنىن  شود.  رعاىت  باىد  الکترونىکى  دستگاه هاى 
ضرورت دارد نقشه هاى ارتباطى دقىق ترسىم شود. اىن 
مستندات در زمان مونتاژ مورد استفاده قرار مى گىرد.

ـ 5  ــ1ــ به چفت   و بست هاى دستگاه توجه کنىد،  26ـ
زاىده هاى  و  خارها  داراى  دستگاه  جعبٔه  اتصال  است  ممکن 

پالستىکى نر و ماده باشد.
ـ  5  ــ1ــ پس از شناساىى خارها و زاىده ها، با کمک  27ـ
همکار خود و توسط ابزار مناسب، خارها و زاىده ها را آزاد کنىد 
)در صورت نىاز از معلم کارگاه کمک بخواهىد( و جعبه دستگاه 

را باز کنىد.

توجه

ىک بى احتىاطى کوچک موجب اىجاد شکستگى 
در بدنٔه دستگاه و محل اتصال پىچ هاى آن مى شود. در 
صورتى که بدنٔه دستگاه به راحتى قابل جدا شدن نىست، 
باز  پىچى  است  ممکن  کنىد.  تکرار  مجددًا  را  مراحل 

نشده باشد.

ـ 5  ــ1ــ نحؤه بازکردن خارهاى جعبه را به طور  ٭ 28ـ
خالصه تشرىح کنىد.

ـ 5  ــ1ــ قطعات داخلى دستگاه را شناساىى کنىد  ٭ 29ـ
و ىک لىست کلى از آن ها تهىه و در جدول 9ــ1 درج کنىد. 

ـ 5  ــ1ــ اتصال سىم هاى خارج    شده از بُرد مدار  ٭30ـ
چاپى و متصل  شده به قطعات خارج از بُرد را شناساىى کنىد و با 

ترسىم ىک تصوىر کامل آن را مستند نماىىد. 

کنىد.  باز  را  دستگاه  جانبى  قطعات  ـ 5  ــ1ــ  31ـ ٭ 
ممکن است براى بازکردن قطعات به بازکردن لحىم کارى سىم ها ىا 
بازکردن پىچ و مهره  نىاز داشته باشىد. در اىن صورت الزم است 

موارد را مستند کنىد. 
ـ 5  ــ1ــ پىچ هاى بُرد مدار چاپى را شناساىى و آن ها  32ـ

را باز کنىد.
ـ 5  ــ1ــ بُرد مدار چاپى را از دستگاه جدا کنىد و  33ـ

آن را از داخل جعبه بىرون بىاورىد.

توجه

بُرد مدار چاپى   درصورتى که صفحه کلىد روى 
قرار دارد، نحؤه استقرار آن را در کتاب گزارش کار و 
ىا تشرىح کنىد. زىرا در  فعالىت هاى آزماىشگاهى ترسىم 

مراحل مونتاژ و سوارکردن قطعات، به آن نىاز دارىد.

معلم  و  خود  همکار  هنرجوى  کمک  با  ـ 5  ــ1ــ  34ـ ٭ 
کارگاه بررسى کنىد آىا دستگاه قابل تعمىر است ىا خىر؟ درصورتى 
که امکان تعمىرکردن آن وجود دارد، آن را تعمىر کنىد و به مرحلٔه 
بعد بروىد. چنانچه دستگاه قابل تعمىر نىست نىز مراحل را ادامه 

دهىد. در اىن باره توضىح دهىد.
را  دستگاه  قطعات  بازکردن  ترتىب  ـ 5  ــ1ــ  35ـ ٭ 

به صورت ىک فلوچارت ساده ترسىم کنىد.
ـ 5  ــ1ــ با استفاده از فلوچارت تنظىم   شده، مونتاژ  36ـ
سوارکردن  عملىات  کنىد.  آغاز  فلوچارت  پاىىن  از  را  دستگاه 
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پىاده کردن قطعات )دمونتاژ( است. در  )مونتاژ( قطعات برعکس 
مراحل مونتاژ، با استفاده از نقشه هاى ترسىم شده درصورتى که 
لحىم برخى از سىم ها را باز کرده اىد، آن ها را مجددًا لحىم کنىد.
ـ 5  ــ1ــ پىچ هاى جعبه را ببندىد، برچسب هاى آن  37ـ

را بچسبانىد و آن را به حالت اولىه برگردانىد.
ـ 5  ــ1ــ خالصه اى از فعالىت هاى صورت گرفته  ٭ 38ـ
را، در فراىند سوار و پىاده کردن دستگاه الکترونىکى بنوىسىد.

الکترونىکى  نرم افزار  به  مراجعه  با  ـ 5  ــ1ــ  39ـ ٭ 
مولتى سىم و ىا هر نرم افزار مشابه دىگرى، قطعات به کار  رفته در 
رادىو را شناساىى و شکل واقعى و شماى فنى هرکدام را مشاهده 

کنىد و نتاىج را بنوىسىد.

٭ 6  ـ1ـ نتاىج آزماىش 
به اختصار در 4  آموخته اىد،  آزماىش  اىن  در  که  را  آنچه 

سطر شرح دهىد.

7ـ1ـ الگوى پرسش 
چند  جمعاً  نظر  مورد  رادىوىى  گىرندٔه  در  1ــ7ــ1ــ 
مقاومت ثابت و چند مقاومت متغىر مورد استفاده قرار گرفته است؟
2ــ7ــ1ــ مقدار مقاومت ولوم چه قدر است؟ ولوم از 

نوع خطّى است ىا لگارىتمى؟

شکل 41ــ1ــ انواع آى سى ها و ساىر المان هاى الکترونىکى

3ــ7ــ1ــ شمارهٔ ترانزىستورهاى استفاده شده در گىرندٔه 
رادىوىى را بنوىسىد. اىن ترانزىستورها را با چه ترانزىستورهاىى 
ترانزىستورها  معادل  کتاب  از  استفاده  با  کرد؟  جاىگزىن  مى توان 

جدولى تنظىم کنىد.
گىرنده  دراىن  رفته  کار  به  آى سى  شمارٔه  4ــ7ــ1ــ 

چىست؟
5  ــ7ــ1ــ تعداد ترانس هاى IF گىرندٔه مورد نظر چند 

عدد است؟
 MW 6 ــ7ــ1ــ فرق ترانس کادر آنتن رادىوى ىک موج

و دو موج SW و MW چىست؟ شرح دهىد.
7 ــ7ــ1ــ ىک خازن وارىابل را مى توان ازنظر …… 

با اهم متر آزماىش کرد.
8  ــ7ــ1ــ در گىرندٔه رادىوىى چند نوع فىلتر به کار رفته 

است؟ نام ببرىد.
9ــ7ــ1ــ انواع دىودهاىى را که در اىن آزماىش مشاهده 

کرده اىد، نام ببرىد.
10ــ7ــ1ــ با مراجعه به ىکى از موتورهاى جست و جو 

در اىنترنت و واردکردن کلمات مختلف از قبىل؛
LED, loud speaker, capacitor, Transistor, IC, ....

تصاوىر مختلف ازقطعات الکترونىک را مشاهده و آن  را 
در ىک پوشه ذخىره کنىد و تحوىل مربی کارگاه دهىد.
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LCD شکل 42ــ1ــ نمونه هاىى از

7-segment و LED شکل 43ــ1ــ انواع

شکل 44ــ1ــ انواع بلندگو
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زمان اجرا:
نظری: ٤ ساعت

عملی: ١٨ ساعت )انتخابی(

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

آزماىش شمارۀ 2

نصب دستگاه رادىو پخش صوت اتومبىل

هدف کلی آزماىش

نصب دستگاه رادىوپخش اتومبىل

به زمان بندی آزماىش های شماره 2، 3، 4، 5 و 19 که در جدول بودجه بندی ابتدای کتاب آمده است توجه نماىىد و از 
اىن ٥ آزماىش ىک آزماىش را انتخاب و به صورت عملی اجرا نماىىد.

 نحؤه نصب آنتن برقى رادىو پخش مورد آزماىش را با استفاده از 
نقشه رادىو شرح دهد. 

 رادىو پخش را روى دستگاه سىموالتور نصب کند )با استفاده 
از نقشه و رعاىت نکات اىمنى(.

 رادىو پخش را که روى سىموالتور نصب شده است، راه اندازى کند. 
را آن  عىوب  دستگاه،  نصب  لحاظ  به  عىب  بروز  در صورت   

    شناساىى و برطرف کند )با راهنماىى مربى کارگاه(.
 از نرم افزارهاى مربوطه براى درک بهتر موضوع استفاده کند.
 گزارش کار جامعى از مراحل کار عملى و آزماىش تهىه کند.

 حىطه هاى عاطفى ذکر شده در آزماىش شمارٔه 1 در اىن آزماىش
 مورد توجه قرار گىرد. 

پاسخ  1 شمارٔه  آزماىش  کارگاهى  و  نظرى  آزمون  سؤاالت  به   
دهد.  

 نقشه خوانى و نصب پخش صوت اتومبىل  با استفاده از کاتالوگ
را  اتومبىل   رادىو پخش صوت  نمونه  ىا چند  ىک  نقشه هاى  و 

بررسى کند و اصطالحات فنى را توضىح دهد. 
 نحوهٔ نصب دستگاه پخش صوت با استفاده از نقشه را تشرىح کند.

 منوى استفاده از ىک نمونه رادىو پخش را توضىح دهد. 
و کار نظر را شناساىى  کلىدها و دکمه هاى پخش صوت مورد   

 آن ها را تشرىح کند. 
 ورودى و خروجـى هاى رادىـو پخش مورد نظر را با استفاده

 از نقشه مشخص کند )سىم ها و ترمىنال ها(.
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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
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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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سروىس و نگه دارى 

تعوىض )جاى گزىنى( فىوز

تمىز کردن کنتاکت ها 

واحد اصلى 

نکات مهم

 )10A( Fuse

قسمت پشت صفحه جلوىى 

محتواى حافظه پاک شده است.

آنتن باز نمى شود.
صدا وجود ندارد.

صداى بىپ شنىده نمى شود.

اىستگاه هاى ذخىره شده و زمان صحىح 
پاک شده و فىوز سوخته است.

موارد عمومى

تعمىر و رفع عىب

جداکردن دستگاه

قالب به سمت شما باشد

جداکردن دستگاه

برداشتن قاب حفاظتى

مشخصات

FM قسمت تىونر 

MW موج

محدودۀ تنظىم اىستگاه

ترمىنال آنتن

IF حساسىت فرکانس

عمومى
خروجى

ورودى ها

کنترل هاى ُتن

بلندى صدا

توان مورد نىاز
ابعاد

 قسمت لوح فشرده

قسمت تقوىت قدرت صوت

ابعاد نصب شده

SW موج
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2ــ1ــ2ــ عملکرد دکمه هاى پخش صوت اتومبىل: 
در متن زىر ترجمٔه قسمتى از دستورالعمل نحوهٔ نصب و راه اندازى 

دستگاه پخش صوت اتومبىل را مالحظه مى کنىد. 
در شکل 3ــ2 تصوىر صفحٔه جلوى دستگاه رادىوپخش 
را مالحظه مى کنىد. روى هر قسمت شماره اى وجود دارد. کار 
با توجه به شمارٔه آن در اىن قسمت بىان شده  هرىک از دکمه ها 

 )off button( 1  دکمۀ خاموش
براى خاموش کردن دستگاه اىن دکمه را فشار دهىد. 

 )equalizer button( EQ 2  دکمۀ اکوآالىزر
،NATURAL   ،XPLOD  (براى انتخاب ىک نوع اکوآالىزر
 .)OFF ىا CUSTOM  ،VOCAL ،UPBEAT ، HARD 

با اىن دکمه مى توانىد تُن صدا )مقادىر فرکانس هاى باال و 
پاىىن( را تنظىم کنىد و با فشار دادن آن ىکى از 7 حالت طراحى 
شده در دستگاه را مورد استفاده قرار دهىد. با هر بار فشار مجدد 
وضعىت انتخابى تغىىر مى کند. در اىن حالت موسىقى متناسب با 

شراىط، محىط و سلىقٔه فرد قابل تنظىم است. 
3  دکمۀ درجه کنترل صدا/ انتخاب

 )Volume control dial/ select button( 

است. ىادگىرى کار اىن دکمه ها در هر دستگاه رادىوپخش اتومبىل، 
شما را به توانمندى هاى دستگاه آشنا مى سازد. 

ىادگىرى ترجمه مفاهىم لغات انگلىسى تشرىح شده 
توسط هنرجوىان الزامى است.

شکل 3ــ2ــ تصوىر جلوى ىک دستگاه رادىوپخش 

 Balance، با فشار دادن اىن دکمه در هر مرحله حالت هاى
سطح صداى  آن  چرخاندن  با  و  مى شود  انتخاب   Aux،  fade

مورد نىاز قابل تنظىم است. 
 )Source button( 4  دکمۀ منبع

در حالتى که دستگاه روشن است، با فشار دادن اىن دکمه 
مى توانىد حالت هاى رادىو )Radio(، لوح فشرده )CD( و کمکى 

)AUX( را انتخاب کنىد. 
 )Disc Slot( 5  شکاف دىسک

محل ورود لوح فشرده، طرف برچسب دار روبه باال باشد. 
آغاز  به صورت خودکار   CD کنىد، پخش وارد  را  فشرده  لوح 

مى شود. 
 )Display window( 6  پنجرۀ نماىش

8٧٦٥٤٣٢١

10

9 11

12 13 14 15 16
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 )Aux input jack(AUK 7  فىش ورودى
براى وصل کردن به ىک دستگاه صوتى دىگر قابل استفاده 

است. 
 )eject button( 8  دکمۀ خروج

از اىن دکمه براى خارج کردن لوح فشرده )CD( از دستگاه 
استفاده مى شود. 

9   دکمۀ آزادسازى پانل جلوىى
 )front panel release(      

 )BTM button(BTM 10 دکمه
براى شروع کردن عملکرد BTM اىن دکمه را فشار دهىد 
 )BTM = Best Turning Memory( .و فشرده نگاه دارىد
اىن دکمه مى تواند قوى ترىن اىستگاه را روى موج موردنظر درىافت 

و ذخىره کند. 
 )Seek-/+button( 11 دکمه هاى جست و جو

براى انتخاب و جابه جاىى برنامه Track، اىن دکمه را فشار 
دهىد. اگر به مدت ىک ثانىه دکمه را فشرده نگه دارىد، برنامه به طور 
پى درپى جابه جا مى شود. براى حالت عقب رفتن و جلو رفتن دکمه 

را فشار دهىد و نگه دارىد. 
رادىو: براى تنظىم اىستگاه رادىو، دکمه را فشار دهىد و 
اگر مى خواهىد به صورت دستى آن را تغىىر دهىد، دکمه را فشار 

دهىد و نگه دارىد. 
 )Mode button( 12 دکمۀ حالت

 )FM/MW/SW( براى انتخاب باند رادىو
)تارکننده(   /  DIM )نماىش(   DSPL دکمۀ   13

 )Display/dimmer(
 اىن دکمه را براى تغىىر دادن آىتم هاى نماىش، فشار دهىد. 

براى تغىىر روشناىى صفحه فشار دهىد و فشرده نگه دارىد. 
 )Number buttons( 14 دکمه هاى شماره

 :CD
ALBM -/+ :  2  /  1

براى  و  دهىد  فشار  آلبوم ها  کردن  رد  براى  را  دکمه 

رد کردن پىوسته آلبوم هـا، دکمٔه مزبـور را فشار دهىد و فشرده 
نگه دارىد: 

 REP : 3
 SHUF : 4

 PAUSE : 6
براى مکث پخش، فشار دهىد و براى لغو کردن، دوباره 

فشار دهىد.
اىستگاه هاى ذخىره شده  درىافت  براى  را  دکمه  رادىو: 
فشار دهىد و براى ذخىره کردن اىستگاه ها، دکمٔه مزبور را فشار 

دهىد و فشرده نگه دارىد. 
 Scroll button 15 دکمۀ مرور

براى مرور کردن آىتم نماىش 
دور  راه  از  کنترل  دستگاه  براى  درىافت کننده   16
 )Receptor for the card remote commander( کارت

٭ هنگامى که ىک MP3/WMA پخش مى شود.

نکتۀ  مهم

دکمه هاى  کار  تشرىح  به  فقط  قسمت  اىن  در     
اصلى پرداخته اىم و تعداد کمى از عملکردهاى فرعى را 
شرح داده اىم زىرا معموالً نوع کار و توانمندى دستگاه ها 
با ىکدىگر تفاوت دارند. بنابراىن عملکرد تمام دکمه ها در 

اىن مبحث بىان شده است. 

3ــ1ــ2ــ نقشۀ نصب دستگاه: در شکل 4ــ2 نقشٔه 
نصب دستگاه پخش صوت اتومبىل را مشاهده مى کنىد. در نقشٔه 
 ترسىم شده  به سىم هاى دستگاه  نصب، کلىه اتصال هاى مربوط 

است. 
معموالً نقشٔه مدار جهت نصب دستگاه پخش صوت اتومبىل 
را در کاتالوگ دستگاه )دستورالعمل کاربرد دستگاه( مى آورند و 
بر روى هر سىم مى نوىسند.  را  اتصال دهنده  مشخصات سىم هاى 

سىم هاى اتصال دهنده دستگاه معموالً با رنگ متماىز مى شود. 
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شکل 4ــ2ــ تصوىرى از سىم هاى اتصال دهندۀ دستگاه پخش صوت 

سىم بدنه 

 حداکثر جرىان مصرفى 100 مىلى آمپر

 سىم مثبت باترى

 سىم مثبت باترى

سىاه 

  آبى  

 قرمز

  زرد 

سفىد 

  سفىد با نوار مشکى

  خاکسترى

 خاکسترى با نوار مشکى

  سبز

 سبز با نوار مشکى

صورتى 

   صورتى با نوارهاى سىاه 

 بلندگو چپ

  بلندگو راست

 بلندگو چپ

  بلندگو راست

  فىوز 10 آمپر  

خروجى صوتى عقبى 

  ورودى کنترل از                 
راه دور

آنتن هواىى اتومبىل 

  به دستگاه آمپلى فاىر  

 جرىان ماکزىمم 0/3 آمپر

  آبى با نوار سفىد 
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4ــ1ــ2ــ قاب فلزى پخش صوت اتومبىل: به منظور 
جلوگىرى از سرقت سىستم صوتى، پانل بعضى از پخش صوت هاى 
قابلىت  که  مى کنند  طراحى  به گونه اى  را  خودرو  در  شده  نصب 

جدا شدن از دستگاه صوتى را داشته باشد )شکل 5  ــ2(. 

پانل  داخل  در  شده  تعىىن  پىش  از  محل  در  فلزى  قاب 
مى شود  بسته  بدنه  به  بست  و  مهره  و  پىچ  به وسىلٔه  راننده  جلوى 

)شکل 7ــ2(.

شکل 5  ــ2ــ پانل پخش صوت با قابلىت جدا شدن 

پانل  خودرو،  ترک  هنگام  مى تواند  راننده  طرح  اىن  با 
از  بعضى  در  ببرد.  خود  همراه  و  کند  جدا  را  رادىوپخش 
قاب  داخل  از  دستگاه  آسان  شدن  جدا  قابلىت  پخش صوت ها، 
فلزى وجود دارد. در اىن حالت، رادىوپخش به صورت کشوىى 
در داخل قاب فلزى قرار مى گىرد و به وسىلٔه دو زائده در داخل 
قاب، ثابت مى شوند. اىن زائده ها با نىروى فنر در داخل شىارهاى 
قاب وارد مى شوند و از حرکت نمودن و خارج شدن رادىوپخش 
جلوگىرى مى کنند. با بلند کردن دستگىرٔه حمل و نقل رادىوپخش 
براى بىرون آوردن دستگاه از داخل قاب فلزى خارهاى ضامن، 
و  آزاد  خود  محل  از  دستگىره،  داخلى  زائده هاى  فشار  اثر  در 
رادىوپخش به راحتى از داخل قاب خارج مى شود )شکل 6ــ2(. 

شکل 6ــ2ــ نحوۀ قرارگىرى پخش صوت در قاب فلزى 

1ــ بست اتصال قاب به بدنه        2ــ مهره 
3ــ محل اتصال بست به بدنه        4ــ پىچ اتصال بست به بدنه 

5  ــ واشر                                    6  ــ پىچ اتصال بست در روى قاب فلزى 

شکل 7  ــ2ــ اتصال قاب فلزى در داخل پانل 

در داخل قاب فلزى برش هاىى اىجاد شده است که امکان 
اتصال غىردائم )موقت( را فراهم مى کند. براى ثابت کردن قاب 
در محل خود مى توان با اعمال نىرو به کمک پىچ گوشتى، قسمت 

برش خورده را با بدنٔه داشبورد درگىر کرد. 
نحؤه استفاده از برش ها براى درگىر کردن قاب و بدنه در 

شکل 8   ــ2 نشان داده شده است. 

شکل 8       ــ2ــ نحوۀ استفاده از برش ها براى درگىر کردن قاب و بدنه 

1

2

4

6

5

محل قرار گرفتن 
رادىو پخش در روى پانل

 قاب فلزى

بدنه

3

5

قاب فلزى

رادىو پخش

سوکت اتصال الکترىکى و آنتن رادىو پخش

پىچ اتصال

دستگىرۀ حمل  و نقل
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 تصوىر حقىقى از نماى جلوى ىک نوع دستگاه رادىو پخش 
کشوىى قابل حمل در شکل 9ــ2 دىده مى شود. 

شکل 9ــ2ــ رادىوپخش کشوىى قابل حمل 

5  ــ1ــ2ــ کد دستگاه پخش صوت: اغلب سىستم هاى 
صوتى جدىد توسط کارخانٔه سازنده کد )رمز( گذارى مى شود. 
ىا  و  الکترىکى  اىن طرح، در صورت قطع سىم اصلى جرىان  در 
جدا کردن اتصاالت باترى، رمز ىا کد دستگاه غىرفعال مى شود و 
راه اندازى مجدد الزم  براى  بود.  نخواهد  استفاده  قابل  سىستم 
است کُد ىا رمز موردنظر را، که فقط در اختىار صاحب خودرو 

قرار دارد، به دستگاه وارد نمود. 
پخش  رادىو  آن:  اتصاالت  و  بلندگوها  6ــ1ــ2ــ 
بلندگو  عدد  ىا شش  چهار  دو،  داراى  معموالً  صوت خودروها 
است، که تعداد دو بلندگو در دو سمت پانل جلوى راننده و ىا در 
داخل قاِب درهاى جلو خودرو نصب مى شود. در شکل 10ــ2 
بلندگوى نصب شده در داخل قاِب دِر جلوى ىک نوع خودرو 

نشان داده شده است. 

شکل 10ــ2ــ محل نصب بلندگو

دو عدد بلندگوى دىگر سىستم صوتى روى سىنى جلوى 
شىشٔه عقب و ىا برمبناى طراحى کارخانٔه سازندٔه خودرو، روى 
11ــ2  شکل  در  مى شود.  نصب  و …  اتاق  عقب  ستون هاى 

بلندگوهاى قسمت عقب خودرو دىده مى شود. 

شکل 11ــ2ــ محل بلندگوهاى قسمت عقب خودرو 

خودرو  سىم کشى  به  سوکت هاىى  به وسىلٔه  سىستم صوتى 
متصل مى شود. جرىان مصرفى سىستم صوتى خودرو در موقع 
روشن بودن موتور از ترمىنال ACC سوئىچ و در زمان خاموش 
به وسىلٔه  آنتن  مى شود. سىم  تأمىن  باترى  از  موتور خودرو  بودن 
فىش مخصوص به رادىو پخش متصل مى شود که امواج رادىوىى 
پخش شده را از اىستگاه هاى رادىو به سىستم صوتى منتقل مى کند. 
در شکل 12ــ2 سوکت هاى اتصال الکترىکى سىستم صوتى 
ىک نوع خودرو، به همراه فىش اتصال آنتن رادىو، دىده مى شود. 

شکل 12ــ2ــ سوکت هاى اتصال پخش صوت 
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نوىز  کنندۀ  متوقف  ىا  پارازىت گىر  2ــ  1ــ 7ــ
)Suppressor(: سىستم جرقه زنى، سىستم شارژ، الکتروموتورهاى 
تخلىٔه  هم چنىن  و  بخارى  الکترىکى،  بنزىن  پمپ  برف پاک کن، 
الکترىسىته ساکن از عوامل اىجاد پارازىت )نوىز( در سىستم صوتى 
خودرو هستند )الکترىسىتٔه ساکن بر اثر اصطکاک خودرو با هوا و 
الستىک چرخ ها با سطح جاده تولىد مى شود(. به منظور کاهش نوىز 
نامطلوب )اىجاد شده در بلندگوها( از پارازىت گىر استفاده مى شود. 

شکل 13ــ2ــ الف ىک نوع پارازىت گىر را نشان مى دهد. 
از قبىل  تغذىٔه وساىل مختلفى  پارازىت گىر در مسىر خط 
کوىل، دىنام خودرو، پمپ بنزىن الکترىکى و … نصب مى شود. 
معموالً دستور نصب آن را در کاتالوگ مربوطه ارائه مى دهند. 
در شکل 13ــ2ــ ب محل نصب پارازىت گىر در مسىر پمپ بنزىن 

الکترىکى نماىش داده شده است. 

 ب ــ محل پارازىت گىر در مسىر پمپ بنزىن الکترىکى 

شکل 13ــ2

 الف ــ  پارازىت گىر 

و  انواع  و  خودرو  آنتن  با  آشناىى  1ــ2ــ  8  ــ 
امواج  درىافت  و  انتشار  براى  وسىله اى  آنتن  آن:  کاربرد 
آنتن  طرىق  از  الکترومغناطىسى  امواج  است.  الکترومغناطىسى 
فرستنده در فضا پخش مى شود. اىن امواج به وسىلٔه آنتن گىرنده 
به امواج صوتى تبدىل مى شود. وظىفٔه آنتن خودرو  درىافت و 
نىز جذب امواج الکترومغناطىسى و انتقال آن ها به سىستم صوتى 
اتومبىل است. در شکل 14ــ2 ىک نوع آنتن نصب شده در روى 

خودرو دىده مى شود. 

شکل 14ــ2ــ آنتن خودرو 

آنتن مورد استفاده در خودروها از نظر مکانىزم در دو نوع 
مکانىکى )دستى( و الکترىکى ساخته مى شود. در نوع مکانىکى 
نىروى دست راننده صورت  به وسىلٔه  آنتن  پاىىن شدن مىلٔه  باال و 
مى گىرد. شکل 15ــ2 مجموعٔه آنتن مکانىکى را نشان مى دهد. 

شکل 15ــ2ــ آنتن مکانىکى 
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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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طرىقۀ دوم: به وسىلٔه ولوم on/off سىستم صوتى خودرو 
است. وقتى ولوم رادىو پخش خودرو در وضعىت on )روشن( 
قرار مى گىرد، رلٔه آنتن الکترىکى تحرىک مى شود و جرىان مورد 
آنتن  مىلٔه  بردن  باال  ىعنى   ،  up براى حالت  را  آنتن  موتور  نىاز 
برقرار مى کند. در شکل 24ــ2 باز شدن مىلٔه آنتن در ىک نوع 
رادىوپخش در وضعىت  ولوم  که  زمانى  دىده مى شود.  خودرو 
off )خاموش( برگردانده شود جرىان تحرىک رله قطع مى شود و 
جرىان الکترىکى مورد نىاز براى چرخش عکس حالت اول موتور 
آنتن، ىعنى جمع کردن مىلٔه آنتن )موقعىت Down( از طرىق رله 

برقرار مى شود. 

شکل 24ــ2ــ باز شدن مىلۀ آنتن 

مدار  نقشٔه  آنتن:  الکترىکى  مدار  2ــ  1ــ 10ــ
دستگاه هاى  ارتباط  و  اتصال  نحؤه  نشان دهندٔه  الکترىکى، 
سىم کشى  در  شده  استفاده  سىم هاى  رنگ  و  سوئىچ  الکترىکى، 
مدارهاى الکترىکى خودرو است. بعضى از عالمت ها و نىز رنگ 
سىم ها در خودروهاى مختلف متفاوت اند. شکل 25ــ2، مدار 
نقشه  اىن  آنتن ىک نوع خودرو را نشان مى دهد. در  الکترىکى 
سوئىچ آنتن الکترىکى با R-01 ، موتور آنتن با R-02 و سىم هاى 
با راه قرمز  با رنگ هاى سفىد )W(، آبى  مورد استفاده در مدار 
)LR(، آبى با راه زرد )LY(، سىاه )B( و آبى )L( مشخص شده 

است. فىوز 15 آمپرى مدار را محافظت مى کند. 

شکل 25ــ2ــ مدار الکترىکى آنتن 

M

X-0 X-0 X-03

X-02W

X-02

X-05

R-01

R-01

X-13

R-02R-02

LR

LR

L

L

LR

B

LY

LY

15A
GIGAR

0.85Sq

AGCIG2

ST OFF سوئىچ اصلى         

موتور آنتن الکترىکى

 سوئىچ آنتن الکترىکى

2ـ2ـ حفاظت و اىمنی
)شکل  کنىد  قطع  را  اتومبىل  برق  کار،  آغاز  از  قبل 

26ــ2(. 

شکل 26ــ2ــ قطع برق اتومبىل 
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اجتناب  به دستگاه  کردن  وارد  فشار  و  زدن  از ضربه   
کنىد )شکل 27ــ2(. 

شکل 27ــ2ــ اجتناب از ضربه زدن به دستگاه 

هنگام وصل کردن سىم ها به ىکدىگر دقت کنىد تا سىم ها 
به هم اتصال کوتاه نشود )شکل 28ــ2(. 

شکل 28ــ2ــ دقت در اتصال سىم ها  

قبل از روشن کردن دستگاه ىک بار دىگر اتصاالت را 
کنترل کنىد )شکل 29ــ2(. 

شکل 29ــ2ــ کنترل اتصاالت 

توجه داشته باشىد که دستگاه باىد کامالً محکم در جاى 
خود نصب شده باشد )شکل 30ــ2(. 

شکل 30ــ2ــ نصب محکم دستگاه

صفحٔه  به  تا  کنىد  دقت  قاب  آوردن  بىرون  هنگام   
نشان دهنده و دکمه هاى آن فشارى وارد نىاورىد زىرا باعث صدمه 

دىدن آن خواهد شد )شکل 31ــ2(. 

شکل 31ــ2ــ نحوۀ خارج کردن نادرست قاب

در مسىر اتصال سىم مثبت باترى حتماً فىوز قرار دهىد 
)شکل 32ــ2(. 

شکل 32ــ2ــ اتصال فىوز 
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شکل 33ــ2ــ عدم استفاده از بنزىن، تىنر و … در تمىز کردن دستگاه 

شکل 34ــ2ــ تصوىر داخل قاب

شکل 35ــ2ــ تابش نور مستقىم خورشىد 

 از آغشته کردن سطح قاب با موادى مانند بنزىن، تىنر و 
ىا مواد مشابه خوددارى کنىد )شکل 33ــ2(. 

  از جدا کردن اجزا و قطعات داخل قاب جدًا خوددارى 
کنىد )شکل 34ــ2(.

3ـ2ـ قطعات و تجهىزات مورد نىاز 
 دستگاه پخش صوت اتومبىل )شکل 36ــ2(. 

شکل 36ــ2ــ پخش صوت اتومبىل 

 سىم افشان با قطر 1/5 مىلى متر )به مقدار کافى( )شکل 
37ــ2(.

شکل 37ــ2ــ سىم افشان

 سىم مخصوص بلندگو، نوار چسب و سوکت نر و ماده  
بلندگو به تعداد باندهاى دستگاه )شکل 38ــ2(.

 شکل 38ــ2ــ بلندگو

 قاب جلو را در درجٔه حرارت باال و ىا در معرض تابش 
مستقىم نور آفتاب قرار ندهىد )شکل 35ــ2(. 

  اگر اتومبىل شما در زىر نور مستقىم خورشىد پارک شده 
است، پىش از به کارگىرى دستگاه کمى صبر کنىد و اجازه دهىد تا 

دستگاه خنک شود )شکل 35ــ2( 
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توجه

دم بارىک،  چهارسو،  و  تخت  پىچ گوشتى  انبردست،   
سىم لخت کن، سىم چىن )شکل 39ــ2(.

شکل 39ــ2ــ ابزار

 شکل 40ــ2 ــ ىک نمونه سىموالتور 

به جاى کلىٔه وساىل فوق مى توانىد از سىموالتور نصب 
نحؤه ساخت  کنىد.  استفاده  اتومبىل  پخش صوت  دستگاه 

سىموالتور در صفحات بعد آمده است )شکل 40ــ2(. 

4ـ2ـ مراحل آزماىش

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

آزماىشگاهى بنوىسىد. 

٭ 1ــ4ــ2ــ کاتالوگ دستگاه پخش صوت اتومبىلى را که 
در بند 1ــ1ــ2 آورده شده است مورد مطالعه قرار دهىد و به کمک 
مربى و همکار گروهى خود اقدام به ترجمٔه متون نماىىد و عملکرد 

دکمه هاى پخش صوت اتومبىل را در جدول 1ــ2  بنوىسىد. 

توجه

به مدت  اىن فعالىت در محىط کارگاه و حداقل   
2 ساعت آموزشى اجرا مى شود و ادامٔه آن در خارج از 

محىط کارگاه صورت مى گىرد. 

راهنماى  دفترچٔه  و  کاتالوگ  هنرجو  هر  ٭ 2ــ4ــ2ــ 
ىک دستگاه پخش صوت اتومبىل دىگر را تهىه کند و کار هرىک 

از قسمت ها و دکمه هاى آن را در جدول 2ــ2 بنوىسد. 

توجه

محىط  از  در خارج  مربى  تأىىد  از  بعد  کاتالوگ   
کارگاه ترجمه شود. 

پخش  دستگاه  نصب  جهت  مدار  نقشٔه  3ــ4ــ2ــ  ٭ 
فعالىت هاى  و  کار  گزارش  کتاب  1ــ2  مدار  در  که  را  صوت 
مشخصات  و  دهىد  قرار  بررسى  مورد  است  آمده  آزماىشگاهى 
سىم هاى اتصال دهندهٔ آن را تعىىن کنىد و در جدول 3ــ2 بنوىسىد. 
٭ 4ــ4ــ2ــ با مقاىسه 2 نمونه پخش صوت اتومبىل که 
روى آن کار شده است تفاوت بىن آن ها را از نظر نصب توضىح دهىد. 
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 فىوز را در جاى فىوز قرار دهىد و دستگاه را راه اندازى 
کنىد. 

 در صورتى که دستگاه راه اندازى نشد، مراحل را مجددًا 
تکرار کنىد تا به نتىجٔه مطلوب برسىد. 

مى شود،  نصب  اتومبىل  داشبورد  روى  دستگاه  اگر   
است.  محکم  خود  جاى  در  دستگاه  که  کنىد  حاصل  اطمىنان 
توصىه مى شود دستگاه حتى االمکان افقى و کامالً محکم نصب 

شود )شکل 41ــ2ــ الف، ب، ج، د و هـ(.

5  ــ4ــ2ــ نکاتى در مورد نصب دستگاه رادىو پخش 
اتومبىل

باترى اتومبىل شما 12 ولتى   اطمىنان حاصل کنىد که 
است )6 خانه داشته باشد(. 

 اطمىنان حاصل کنىد که سىم منفى باترى به بدنٔه اتومبىل 
اتصال دارد )در صورتى که سىم مثبت به بدنٔه اتومبىل متصل باشد 

نىاز به مبدل دارد(.
 قبل از نصب با برداشتن سر مثبت باترى ىا فىوز مربوطه، 

مدار منبع تغذىه را قطع کنىد. 
 سىم سىاه رنگ دستگاه را که مربوط به سىم زمىن است به 
بدنٔه اتومبىل )قسمت فلزى( متصل کنىد. اتصال باىد محکم باشد. 
 سىم قرمز دستگاه را از طرىق فىوز به ىکى از سىم هاى 

متصل شده به قطب مثبت باترى به طور محکم اتصال دهىد. 
 مطابق نقشٔه 4ــ2)نقشٔه دستگاه موجود در آزماىشگاه(   

ساىر سىم کشى ها را اجرا کنىد. 

)الف( )ب(

)ج()د()هـ(

شکل 41ــ2ــ نصب دستگاه پخش صوت بر روى اتومبىل 

توجه

در صورتی که نصب دستگاه پخش صوت روى 
خودرو امکان ندارد، اىن قسمت را به طور دقىق مطالعه 
که  محلى  به  آزماىشگاه  از ساعت هاى  در خارج  و  کنىد 
عمل نصب دستگاه پخش صوت را روى خودرو اجرا 
مى کند مراجعه و مراحل نصب را از نزدىک مشاهده کنىد. 
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٭6ــ4ــ2ــ نکات مربوط به مراحل نصب دستگاه پخش 
صوت روى اتومبىل را بنوىسىد. 

نصب  و  سىموالتور  جعبه  نحوۀ ساخت  7ــ4ــ2ــ 
پخش صوت اتومبىل

قطعات و تجهىزات مورد نىاز:

شکل 42ــ2ــ جعبۀ سىموالتور 

 کنسول پخش صوت از نوع کوچک )شکل  43ــ2(.

شکل 43ــ2ــ کنسول پخش صوت از نوع کوچک 

ىا   دوکاناله  نوع  از  اتومبىل  صوت  پخش  دستگاه   
چهارکاناله 

 داکت دو در دو، شکل  44ــ2، حدودًا 1 متر 

شکل 44ــ2ــ داکت دو در دو حدودًا 1 متر

 سر سىم نر و ماده شکل  45ــ2، به تعداد مورد نىاز 
 بلندگو 4 عدد 

 طلق شفاف به ضخامت 3 مىلى متر به اندازٔه مورد نىاز
 پىچ و مهره براى نصب کنسول و بلندگو 

شکل 45ــ2ــ سر سىم هاى عاىق دار 

سىم چىن،  چهارسو،  و  تخت  پىچ گوشتى  انبردست،   
دم بارىک، سىم  لخت کن )شکل 46ــ2(.

 نقشٔه اتصاالت و نصب پخش صوت 

شکل 46ــ2ــ ابزار 

در صورت وجود نداشتن سىموالتور، الزم است 
هنرستان  هنرجوىان  کمک  به  سىموالتور  دستگاه  جعبه 
ساخته شود. نحؤه ساخت جعبه سىموالتور و نحؤه نصب 

تجهىزات مورد نىاز در ادامه آمده است.

 جعبٔه سىموالتور مطابق با ابعاد داده شده در شکل 42ــ2   
و نقشه فنى با ابعاد آن در ضمىمه اىن آزماىش آمده است. 
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مراحل ساخت سىموالتور 
ابعاد  به  جعبه اى  مناسب  ابزار  از  استفاده  با  ابتدا   
)شکل  بسازند  براىتان  دهىد  سفارش  ىا  بسازىد   36*25*50

47ــ2(.

 مطابق شکل 48ــ2 در نزدىکى لبه هاى جعبه از داخل، 
شىارهاىى را به منظور قرار گرفتن طلق شفاف بر روى آن اىجاد نماىىد. 

شکل 48ــ2ــ شىارهاى داخل سىموالتور 

فلزى  قاب  و  دستگاه  گرفتن  قرار  مخصوص  کنسول 
رادىوپخش را، مطابق شکل 49ــ2، داخل جعبه نصب کنىد. 

شکل 50ــ2ــ داکت هاى سىموالتور 

الف

ب

 بلندگوها را، مانند شکل 51ــ2، بر روى دىواره هاى جعبه 
نصب نماىىد و اتصاالت مربوط به آن ها را کامل کنىد. در داخل 

اىن جعبه مسىر داکت ها مشخص شده است. 

شکل 51ــ2ــ بلندگوها 

داکت

داکت

 بلندگوها 

شىارها

شکل 47ــ2ــ جعبه سىموالتور با 4 بلندگو 

مسىر سىم کشى و داکت ها

 بلندگو 

دستگاه پخش 
کنسولصوت

جعبه

شىارها

شکل 49ــ2ــ نصب کنسول 

کنسول

قاب فلزى 
دستگاه

شعار آموزشى سازمان ىونسکو:
فراموش مى کنم  اگر به من بگوىى  
به خاطر مى آورم  اگر ىادم بدهى  

اما اگر درگىرم کنى                ىاد مى گىرم 
با موضوع مورد آموزش  پس سعى کنىد همواره 

درگىر شوىد. 

 داکت ها را به منظور قرار دادن سىم هاى اتصال دهندهٔ دستگاه 
پخش صوت در محل هاى تعىىن شده نصب کنىد )شکل 50ــ2(. 
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 سىموالتور مورد نظر را مى توانىد مطابق شکل 52ــ2 
براى دستگاهى که داراى دو بلندگو است نىز بسازىد. 

 براى حفاظت از دستگاه باىد طلق شفاف در ابعاد مناسب، 
برىده شود و در داخل شىارها نصب گردد )شکل 55  ــ2(. 

شکل 52ــ2ــ سىموالتور با 2 بلندگو 

 دستگاه سىموالتور را آزماىش کنىد و پس از اطمىنان 
از صحت کار مدار، روکش داکت ها را نصب کنىد و روکش هاى 
طلقى موردنظر را در شىارهاى دستگاه قرار دهىد. شکل 53ــ2 

سىموالتور شما آماده بهره بردارى است. 

شکل 53ــ2ــ نصب روکش داکت ها 

 توجه داشته باشىد که اتصال سىم برق ورودى دستگاه،   
که از طرىق منبع تغذىه 12 ولت تأمىن مى شود طبق شکل 54   ــ2 

در کنار جعبه به صورت ىک ترمىنال خارجى اتصال دارد. 

شکل 54ــ2ــ اتصال سىم برق ورودى 

شکل 55ــ2ــ طلق شفاف 

 براى اىن که بتوانىد دستگاه را در انبار نگه دارىد الزم 
پاىه هاى  دستگاه  زىر  طرف  چهار  در  56  ــ2  شکل  طبق  است 

پالستىکى ىا الستىکى نصب کنىد. 

شکل 56ــ2ــ محل نصب پاىه هاى الستىکى 

 هنگام قراردادن دستگاه ها در انبار، آن ها را به طور منظم 
کنار هم ىا روى هم بچىنىد )شکل 57  ــ2(. 

شکل 57   ــ2ــ نحوۀ قرار دادن دستگاه ها در انبار 

ترمىنال ورودى 
برق دستگاه

ترمىنال ورودى 
12 ولت

طلق شفاف

محل نصب 

پاىه هاى الستىکى 
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بر روى  مراحل نصب پخش صوت  ـ  2ــ  8  ــ4ـ ٭ 
سىموالتور 

 سىموالتور و نقشه مدار جهت نصب دستگاه پخش صوت 
را مورد بررسى کلى قرار دهىد. 

 داکت ها را بازکنىد و سىم کشى هاى آن را مورد بررسى 
قرار دهىد. 

از  احتىاط  با  را  هم  به  متصل شده  اتصاالت  و   سىم ها 
ىکدىگر جدا کنىد. 

پخش  دستگاه  خروجى  سىم هاى  نقشه،  به  مراجعه  با   
صوت نصب شده روى سىموالتور را با نقشه انطباق دهىد و آن ها 

را شناساىى کنىد. 
پخش  دستگاه  دهنده  اتصال  سىم هاى  به  مربوط  نقشٔه   

صوت موردنظر را ترسىم کنىد. 
٭ 9ــ4ــ2ــ راه اندازى دستگاه پخش صوت 

 طبق نقشه، ىکى از هنرجوىان اتصاالت را برقرار نماىد 
)هنرجوى همکار وى صرفاً در اىن مرحله نظارت دارد(.

 هنرجوى همکار، سىم کشى ها را بازرسى و آن را تأىىد 
کند. 

 تغذىٔه 12 ولتى توسط هنرجوى نصب کننده پخش صوت، 
به سىموالتور اتصال ىابد. 

 محل اتصال تغذىٔه 12 ولتى به دستگاه پخش صوت را 
رسم نماىىد. 

 دستگاه را راه اندازى نماىىد و به مربى کارگاه ارائه دهىد.

 در اىن مرحله الزم است هنرجوى همکار، کلىه مراحل 
نصب را مجددًا اجرا کند. 

شکل 58  ــ2ــ محل نصب آنتن اتومبىل 

 پىچ هاى اتصال دهنده پاىٔه آنتن به بدنٔه خودرو را ببندىد. 
 اتصال الکترىکى سىم آنتن رادىوپخش را به آنتن الکترىکى 

اىجاد نماىىد. 

توجه

با  راه اندازى  و  نصب  در خالل  که  در صورتى   
و هنرجوى  کارگاه  معلم  با مشاورٔه  عىوبى مواجه شدىد، 
هم گروهى خود و با مراجعه به دستورالعمل نصب دستگاه، 

عىوب به وجود آمده را رفع نماىىد. 

 سىم ها و اتصاالت را باز کنىد و سىموالتور را در اختىار 
هنرجوى همکار قرار دهىد. 

بعد از اطمىنان از فراگىرى کامل از مربى کارگاه 
به  خواسته شود که از هنرجوىان، آزمون نظرى و عملى 

عمل آورد. 

٭ 10ــ4ــ2ــ اىجاد عىوب مصنوعى 
 عىوب مصنوعى مانند قطع شدن بلندگو و تغذىه، سوختن 
فىوز و … را برروى سىموالتور اىجاد کنىد و اثرى که اىن عىوب 
در عملکرد صحىح پخش صوت اىجاد مى کند را در جدول 4ــ2 

بنوىسىد. 
 مراحل نصب، راه اندازى و تجربه هاى اندوخته شده را 
در اىن آزماىش در کتاب گزارش کار و فعالىت هاى آزماىشگاهى 

ثبت کنىد. 
الکترىکى  آنتن  راه اندازى  و  نصب  11ــ4ــ2ــ 

روى اتومبىل 
 آنتن الکترىکى را در محل خود، روى بدنٔه خودرو قرار 
در  شده،  داده  دستورالعمل  براساس  مناسب،  محل  در  و  دهىد 

دفترچه راهنما نصب کنىد )شکل 58ــ2(. 
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 سىم برق اتصال الکترىکى مربوط به موتور آنتن را به محل 
تعىىن شده وصل کنىد. 

 اتصال سىم بدنٔه آنتن به بدنٔه اتومبىل را برقرار کنىد.
 

12ــ4ــ2ــ نکات اجراىى مربوط به مراحل نصب آنتن 
برقى روى اتومبىل را بنوىسىد. 

در فضاى خارج  برقى روى سىموالتور  آنتن  نصب 
از اتومبىل 

براى  نىاز  مورد  تجهىزات  و  قطعات  13ــ4ــ2ــ 
نصب آنتن برقى 

 آنتن الکترىکى 
 باترى 

 سوئىچ اصلى موتور 
 سوئىچ آنتن 

مدار  در  تعىىن شده  عاىق  رنگ هاى  کد  با  مطابق  سىم   
الکترىکى 

 سرسىم و لوازم عاىق بندى 
سىم چىن،  چهارسو،  و  تخت  پىچ گوشتى  انبردست،   

دم بارىک و سىم لخت کن 
 نقشه اتصاالت نصب آنتن برقى 

 فىوز 
 سىموالتور 

٭ 14ــ4ــ2ــ بررسى هاى اولىه نقشۀ نصب آنتن برقى 
 نقشٔه مدار جهت نصب آنتن برقى را مورد بررسى کلى 

قرار دهىد. 

شکل 59  ــ2ــ عاىق کارى سرسىم ها 

 با استفاده از نقشٔه مدار الکترىکى سىم کشى را اجرا کنىد. 
٭ 16ــ4ــ2ــ راه اندازى آنتن برقى 

 باترى را در مدار قرار دهىد و محل اتصال تغذىه به دستگاه 
آنتن برقى را رسم نماىىد. 

 ولوم رادىو را در وضعىت روشن قرار دهىد و صحت 
سىم کشى را آزماىش کنىد. در اىن حالت آنتن به سمت باال حرکت 
مى کند، چنان چه دستگاه پخش صوت در وضعىت خاموش قرار 

گىرد آنتن به سمت پاىىن حرکت مى کند و جمع مى شود. 

توجه

 در صورتى که امکان نصب آنتن برقى روى خودرو 
وجود ندارد، اىن قسمت را به طور دقىق مطالعه کنىد و در 
خارج از ساعت هاى آزماىشگاه با مراجعه به محلى که آنتن 
برقى را روى خودرو نصب مى کند، مراحل نصب را از 

نزدىک مشاهده کنىد. 

ترسىم  را  برقى  آنتن  اتصاالت  مدار جهت نصب  نقشٔه   
کنىد. 

15ــ4ــ2ــ نصب قسمت الکترىکى 
نماىد  برقرار   طبق نقشه ىکى از هنرجوىان اتصاالت را 

)هنرجوى همکار وى صرفاً در اىن مرحله نظارت دارد(. 
 سىم خروجى آنتن از دستگاه پخش صوت را، مطابق با 
نقشٔه ارائه شده، به اتصال ورودى آنتن برقى وصل کنىد و سپس 

سىم برق را مطابق نقشه به آن متصل نماىىد. 
 سىم ها را در اندازه هاى مورد نىاز، با توجه به کد رنگ 

عاىق سىم هاى نقشٔه مدار، با سىم چىن قطع کنىد. 
 در صورتى که سرسىم به سىم هاى آنتن شما متصل نىست 
مشابه آن چه در سىموالتور وجود دارد سىم ها را به سرسىم اتصال 

دهىد )شکل 59  ــ2(. 
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توجه

نکات 
 به منظور اىمنى، پىش از تمىز کردن اتصال دهنده ها ماشىن 

را خاموش کنىد و سوئىچ را از محل خود بىرون بىاورىد. 
 هرگز اتصال دهنده ها را مستقىماً با انگشتان خود ىا با هر 

گونه دستگاه فلزى لمس نکنىد. 
٭ 19ــ4ــ2ــ در مورد نحؤه تمىز کردن اتصال دهنده ها  

توضىح دهىد.

با  راه اندازى  و  نصب  خالل  در  که  صورتى  در 
عىوبى مواجه شدىد، با مشاوره  با معلم کارگاه و هنرجوى 
هم گروهى خود و مراجعه به دستورالعمل نصب دستگاه، 

عىوب به وجود آمده را رفع نماىىد. 

٭ 17ــ4ــ2ــ عىب گذارى روى آنتن برقى سىموالتور 
ارتباطى،  سىم هاى  شدن  قطع  مانند،  مصنوعى  عىوب   
سوختن فىوز و قطع تغذىه را بر روى سىموالتور اىجاد کنىد و اثر 

اىن عىوب را در عملکرد صحىح پخش صوت بنوىسىد.

شکل 60 ــ2ــ نحوۀ تمىز کردن اتصال دهنده ها 

دستگاه اصلى پشت پانل جلوىى 

فىوز )10آمپر( 

شکل 61   ــ2ــ نحوۀ تعوىض فىوز

 سىم ها و اتصاالت را باز کنىد و سىموالتور را در اختىار 
هنرجوى همکار قرار دهىد. 

 در اىن مرحله الزم است هنرجوى همکار، کلىٔه مراحل 
نصب را مجددًا اجرا کند. 

بعد از اطمىنان از فراگىرى کامل، مربى کارگاه از 
هنرجوىان، آزمون نظرى و عملى به عمل مى آورد. 

نکتۀ مهم

نکات مربوط به عىب ىابى در قسمت هاى 27ــ4ــ2 
در  را  نکات  اىن  معموالً  است.  آمده   2 4ــ 28ــ و 
است  و ضرورى  مى آورند  دستگاه  کاربرد  دستورالعمل 
آن ها در هنگام نصب و راه اندازى، مورد توجه قرار گىرند. 

18ــ4ــ2ــ تمىزکردن اتصال دهنده ها: در صورتى 
نباشند  تمىز  آن  جلوىى  پانل  و  دستگاه  بىن  اتصال دهنده هاى  که 
براى جلوگىرى  به طور صحىح عمل نکند.  ممکن است دستگاه 
از اىن امر، پانل جلوىى را جدا کنىد و اتصال دهنده ها را با ىک 
پارچٔه نخى تمىز کنىد. هنگام تمىز کردن نىروى بىش از حد وارد 

اىن  صورت، ممکن است اتصال دهنده ها صدمه  نکنىد. در غىر 
ببىنند )شکل60ــ2(. 

از پاک کردن قطعات توسط موادى مانند بنزىن، 
تىنر و ىا مواد مشابه آن ها، جدًا خوددارى کنىد. 

20ــ4ــ2ــ نکتۀ حفاظتى 
جاى گزىنى فىوز: هنگام جاى گزىن کردن فىوز، 
مىزان  با  مطابق  فىوز  ىک  از  که  کنىد  حاصل  اطمىنان 
فىوز  اگر  کنىد.  استفاده  اصلى  فىوز  در  شده  ذکر  آمپر 

اتصال  سوخت    مجددًا
برق را بازبىنى کنىد و پس 
را  فىوز  اشکال  رفع  از 
جاى گزىن کنىد. اگر فىوز 
از جاى گزىنى دوباره   بعد 
پخش    ه دستگا سوخت 
صوت اتصالى دارد و باىد 

تعمىر شود )شکل 61ــ2(. 
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٭ 21ــ4ــ2ــ در مورد جاى گزىنى فىوز چه نکاتى را 
باىد رعاىت کرد؟

22ــ4ــ2ــ خارج کردن دستگاه 
الف( نحوۀ خارج کردن بدنۀ محافظ 

1  پانل جلوىى را خارج کنىد )شکل 62ــ2(. 
2  کلىدهاى آزادسازى را با بدنه محافظ درگىر کنىد )شکل 

62ــ2ــ الف(. 

)الف( 

بدنه  تا  بىرون بکشىد  به سمت  را  آزادسازى   کلىدهاى   3
محافظ را خارج کنىد )شکل 62ــ2ــ ب(. 

)ب( 

ب( خارج کردن دستگاه 
1  هر دو کلىدهاى آزادسازى را به طور همزمان وارد کنىد 

تا صداى تىک را بشنوىد )شکل 63ــ2ــ الف(. 

)شکل  بکشىد  بىرون  به  پاىه  از  مالىمت  با  را  دستگاه     3
63ــ2ــ ج(. 

 )ج(

شکل 63   ــ2ــ نحوۀ خارج کردن دستگاه 

کلىدهاى آزادسازى را در جهتى که نشان 
داده شده است هداىت کنىد.

قالب رو به داخل

جهت هنرجویان عالقه مند

البته در این مقطع زمانی این اطالعات برای هنرجویان عالقه مند است ولی به مرور زمان و در طول سال تحصیلی در 

کتاب مبانی مخابرات و رادیو برای تمامی هنرجویان آموزش داده خواهد شد. 

دستگاه   کردن  خارج  نحؤه  مورد  در  23ــ4ــ2ــ  ٭ 
توضىح دهىد.

 )الف(

2        کلىدهاى آزادسازى را به سمت بىرون بکشىد تا دستگاه 
را جدا کنىد )شکل 63ــ2ــ ب(. 

)ب(

شکل 62   ــ2ــ چگونگی خارج کردن بدنه محافظ 
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24ــ4ــ2ــ مشخصات دستگاه
CD   بخش پخش کنندۀ

نسبت سىگنال به نوىز: 95 دسى بل
پاسخ فرکانس: 10 تا 20000 هرتز

صدا و لرزش: پاىىن تر از حد قابل اندازه گىرى
بخش موج ىاب

FM 
محدودٔه موج ىابى: 87/5 تا 108/0 مگاهرتز

ترمىنال آنتن )هواىى(: اتصال دهندٔه آنتن )هواىى( خارجى 
فرکانس مىانى: 10/7 مگاهرتز
9dB :حساسىت قابل استفاده

حق انتخاب: 75 دسى بل در 400 کىلوهرتز 
نسبت سىگنال به نوىز: 67 دسى بل )استرىو(، 69 دسى بل )مونو( 

انحراف هماهنگ در 1 کىلوهرتز: 0/5 درصد )استرىو(، 0/3 درصد )مونو( 
جداىى: 35 دسى بل در 1کىلوهرتز 
پاسخ فرکانس: 30 تا 15000 هرتز 

MW
محدودهٔ موج ىابى: 531 تا 1602 کىلوهرتز 

ترمىنال آنتن )هواىى(: اتصال دهنده آنتن )هواىى( خارجى 
فرکانس مىانى: 450 کىلوهرتز 

 30µV :حساسىت
 SW

محدودٔه موج ىابى: 
SW1: 2940 تا 7735 کىلوهرتز 

SW2 : 9500 تا 18135 کىلوهرتز 
)به جز براى 10140 تا 11575 کىلوهرتز( 

ترمىنال آنتن )هواىى(: اتصال دهندٔه آنتن )هواىى( خارجى 
فرکانس مىانى: 450 کىلوهرتز 

  30µV :حساسىت
بخش تقوىت کننده صوت 

خروجى ها: خروجى هاى بلندگو )اتصال دهنده هاى بلندگو را بررسى کنىد( 
امپدانس بلندگو: 4 تا 8 اهم 

حداکثر خروجى صوت: 50 وات *4 )در 4 اهم( 
موارد عمومى 

خروجى: 
ترمىنال کنترل آنتن برقى 

ورودى ها: 
ترمىنال ورودى آنتن )هواىى( 

فىش ورودى AUX )فىش کوچک استرىو( 
کنترل هاى ُتن 

پاىىن: ±10 دسى بل در 100 هرتز 
باال: ±10 دسى بل در 10 کىلوهرتز 

)Loudness( :بلندى صدا
9+ دسى بل در 100 هرتز 

5+ دسى بل در 10 کىلو هرتز 

برق مورد نىاز: باترى اتومبىل برق مستقىم 12 ولت )منفى 
زمىن(

ابعاد: 178*50*179 مىلى متر )عرض/ ارتفاع/ عمق( 
مىلى متر)عرض/   162*53*182 تقرىباً  نصب:  ابعاد 

ارتفاع/ عمق(  
جرم: تقرىباً 1/2 کىلوگرم 

٭ 25ــ4ــ2ــ مشخصات دستگاهى که کاتالوگ آن در 
کتاب گزارش کار و فعالىت هاى آزماىشگاهى آورده شده است را 

ترجمه نموده و بنوىسىد. 
٭ 26ــ4ــ2ــ اطالعات اضافى 

اخطارها 
پارک  مستقىم خورشىد  نور  زىر  در  شما  اتومبىل  اگر   
شده است، پىش از به کارگىرى دستگاه اجازه دهىد خنک شود. 
 هنگامى که دستگاه به کار گرفته مى شود آنتن برقى به طور 

خودکار باز خواهد شد. 
تجمع رطوبت: در ىک روز بارانى ىا در ىک منطقه بسىار 
نمناک، ممکن است تجمع رطوبت در داخل لنزها و صفحه نماىش 
به طور  دستگاه  پدىده،  اىن  بروز  درصورت  بىفتد.  اتفاق  دستگاه 
صحىح کار نخواهد کرد. درچنىن حالتى، دىسک را خارج کنىد 

و حدود ىک ساعت صبر کنىد تا رطوبت تبخىر شود. 
براى حفظ کىفىت باالى صدا: مراقب باشىد آب مىوه ىا 

نوشىدنى هاى دىگر را بر روى  دستگاه ىا دىسک ها نرىزىد. 
نکات در مورد دىسک ها 

 براى تمىز نگاه داشتن ىک دىسک، سطح آن را لمس 
نکنىد. دىسک را از کنارهٔ آن به دست بگىرىد. 

 دىسک ها را در زمانى که مورد استفاده قرار نمى گىرند 
در جعبٔه خود ىا جلد دىسک نگاه دارىد. 

 دىسک ها را در معرض دماى باال قرار ندهىد. از رها 
ىا سىنى  پارک شده روى داشبورد  اتومبىل  آن ها در ىک  کردن 

عقب اجتناب کنىد. 
 روى دىسک برچسب نچسبانىد، زىرا ممکن است چنىن 
دىسک هاىى در حىن استفاده از چرخش باز باىستند و خراب شوند. در 
صورت نىاز، از ماژىک مخصوص CD استفاده کنىد )شکل ٦4ــ٢(. 
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شکل 65   ــ2ــ استفاده از پارچۀ تمىز جهت پاک کردن دىسک 

تجهىزات مورد استفاده براى ضبط آن با شراىط دىسک( ممکن 
است بر روى اىن دستگاه پخش شوند. 

 شما نمى توانىد ىک /CD-R ىک CD-RW که انتهاى 
آن بسته نشده است، پخش کنىد. 

٭ 27ــ4ــ2ــ عىب ىابى: فهرست زىر به شما کمک 
خواهد کرد تا بعضى از مشکالت با دستگاه را حل کنىد. پىش از 
خواندن فهرست زىر، اتصال ها و روند عملىاتى دستگاه را بازبىنى 

کنىد و موارد را بنوىسىد.
موارد عمومى 

برق به دستگاه نمى رسد. 
اتصال ها را بازبىنى کنىد. اگر همٔه اتصال ها مرتب است، 

فىوز را بازبىنى کنىد. 
آنتن برقى باز نمى شود. 

رلٔه آنتن برقى نصب نشده ىا خراب شده است. 
عدم وجود صدا 

 درجه صدا کم است. 
 عملکرد ATT فعال است. 

 موقعىت کنترل محوکننده )FAD( براى سىستم 2 بلندگو 
تنظىم نشده است. 

نداشتن صداى بىپ
صداى بىپ لغو شده است. 

محتوىات حافظه پاک شده است. 
 سىم تغذىه ىا باترى جدا شده است. 

 سىم تغذىه ىا باترى به طور صحىح وصل نشده است. 
شده  پاک  صحىح  زمان  و  شده  ذخىره  اىستگاه هاى 

است. فىوز سوخته است. 
هنگامى که سوئىچ چرخانده مى شود تولىد پارازىت 

مى کند.
 سىم ها به طور صحىح به سوئىچ متصل نشده اند. 

صفحۀ نماىش از پنجرۀ صفحه نماىش محو مى شود 
)در آن ظاهر نمى شود.( 

 تارکننده بر روى ''DIM-ON'' تنظىم شده است. 

زىرا  نکنىد  استفاده  هرگز  برچسب دار  دىسک هاى  از   
باعث بروز اشکال هاىى به شرح زىر خواهد شد. 

شدن  کنده  دلىل  )به  دىسک  کردن  خارج  در  ناتوانى  ــ 
برچسب و مسدود کردن مکانىزم خروج(. 

ــ ناتوانى در خواندن صحىح داده هاى صوتى )براى مثال، 
رد کردن پخش، ىا عدم پخش و تاب برداشتن دىسک در اثر گرم 

.)CD شدن آن به دلىل وجود برچسب و توقف
 دىسک ها با شکل هاى غىراستاندارد )براى مثال، قلب، 
براى  تالش  ندارند.  پخش  قابلىت  دستگاه  اىن  در  ستاره(  مربع، 
اجراى موارد باال به دستگاه صدمه مى زند. از چنىن دىسک هاىى 

استفاده نکنىد. 
 شما نمى توانىد دىسک هاى 8 سانتى مترى را توسط اىن 

دستگاه پخش کنىد. 
 قبل از وارد کردن CD به دستگاه، دىسک ها را با ىک 
پارچٔه تمىز کننده مناسب تمىز کنىد. هر دىسک را از مرکز آن روبه 
تمىزکننده هاى  تىنر،  بنزىن،  نظىر  از حالل هاىى  تمىز کنىد.  بىرون 
موجود در بازار، ىا اسپرى مورد استفاده براى دىسک هاى آنالوگ 

استفاده نکنىد )شکل 65ــ2(. 

 CD-R/CD-RW نکات در مورد دىسک هاى
به  )بسته   CD-R/CD-RW دىسک هاى  از  بعضى   
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دارىد، صفحٔه  نگاه  و  دهىد  را فشار     OFF  اگر شما   
نماىش محو مى شود. 

OFF         بر روى دستگاه را فشار داده و نگاه دارىد تا 
صفحه نماىش ظاهر شود. 

 اتصال دهنده هاى پانل دستگاه به طور صحىح به دستگاه 
وصل نشده است. 

عملکرد خاموشى خودکار Auto off کار نمى کند. 
 Auto دستگاه روشن است. عملکرد خاموشى خودکار

off بعد از اىن که دستگاه خاموش شد، فعال مى شود. 
دستگاه را خاموش کنىد. 

در حالى که دستگاه در حال کار است صفحۀ نماىش 
محو مى شود. 

عملکرد قطع کامل Black Out بر روى روشن تنظىم شده 
است. 

عملىات دستگاه کنترل از راه دور ممکن نىست. 
)بدون  باشد  فعال   Black Out کامل  قطع  عملکرد  اگر 

روشناىى(، عملىات دستگاه کنترل از راه دور ممکن نىست. 
 CD پخش

دىسک را نمى توان بارگذارى کرد. 
 ىک دىسک دىگر از قبل بارگذارى شده است.

 دىسک  در جهت اشتباه وارد شده است.)پشت و رو( 
دىسک پخش نمى شود. 

 دىسک معىوب ىا کثىف است. 
 CD-R/CD-RW ها براى استفاده صوتى نىستند. 

فاىل هاى MP3/WMA نمى توانند پخش شوند. 
دىسک با فرمت و نسخه MP3/WMA ناسازگار است. 
فاىل هاى  از  بىش تر   MP3/WMA فاىل هاى  پخش 

دىگر طول مى کشد. 
تا پخش  نىاز دارند  دىسک هاى زىر مدت زمان بىش ترى 

شوند: 
ــ ىک دىسک ضبط شده با ىک ساختار درخت پىچىده 
قسمتى چند  بـه صورت  شده  ضبط  دىسک  ىـک   ــ 

 Multi Section 

ــ ىک دىسک که داده ها مى توانند به آن اضافه شوند. 
نشانۀ نماىش را نمى توان مرور کرد: 

 دىسک هاىى با تعداد بسىار زىاد ممکن است مرور نشوند. 
 ''A.SCRL'' بر روى ''OFF'' تنظىم شده است. 

 ''A.SCRL-ON'' را تنظىم کنىد ىا  SCRL  را فشار 
دهىد. 

صدا رد مى شود:
 نصب صحىح نىست. 

← دستگاه را در ىک زاوىٔه 45 درجه در ىک قسمت محکم 
از اتومبىل نصب کنىد. 

 دىسک معىوب ىا کثىف است.   
دىسک خارج نمى شود: 
 )خروج( را فشار دهىد. 

درىافت رادىو
اىستگاه ها را نمى توان درىافت کرد. 

صدا توسط پارازىت ها مختل مى شود. 
در صورتى که اتومبىل شما داراى آنتن داخلى در شىشه 
عقب اتومبىل است، سىم کنترل کننده آنتن برقى )آبى( ىا سىم تغذىه 

)قرمز( را به تغذىه بوستر آنتن وصل کنىد.
 اتصال آنتن برقى اتومبىل را بازبىنى کنىد. 

 آنتن خودکار )هواىى( باال نمى رود. 
اتصال سىم کنترل آنتن برقى را بازبىنى کنىد. 

 فرکانس اىستگاه درىافتى را بازبىنى کنىد. 
موج ىابى از پىش تنظىم شده ممکن نىست: 
 فرکانس صحىح را در حافظه ذخىره کنىد. 

 سىگنال پخش بسىار ضعىف است. 
موج ىابى خودکار ممکن نىست: 

 تنظىم حالت جست وجوى محلى صحىح نىست. 
موج ىابى به طور پىاپى متوقف مى شود: 

''LOCAL-ON'' را تنظىم کنىد. 
موج ىابى در ىک اىستگاه متوقف نمى شود: 

''MONO-ON'' را تنظىم کنىد. 
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 سىگنال پخش بسىار ضعىف است. 
موج ىابى دستى را اجرا کنىد. 

در حىن درىافت FM، نشانگر ''ST'' چشمک مى زند. 
 فرکانس را به طور صحىح موج ىابى کنىد. 

 سىگنال پخش بسىار ضعىف است. 
 MONO-ON'' '' را تنظىم کنىد. 

ىک پخش برنامه FM در استرىو به صورت مونورال 
شنىده مى شود. 

دستگاه در حالت درىافت مونورال قرار دارد. 
MONO-OFF'''' را تنظىم کنىد. 

پىغام هاى  ٭ 28ــ4ــ2ــ نماىش ها/پىغام هاى خطا: 
خطاى موجود در دستگاه خود را بنوىسىد.

 ERROR
 دىسک کثىف است ىا سر و ته وارد شده است. 

←دىسک را تمىز کنىد ىا به طور صحىح وارد کنىد. 
 ىک دىسک خالى وارد شده است. 

 دىسک به دلىل خاصى نمى تواند پخش شود. 
←دىسک دىگرى را وارد کنىد. 

 FAILURE
اتصال بلندگوها نادرست است. 

راهنماى نصب اتصال اىن مدل را براى بازبىنى اتصال ها 
مالحظه کنىد. 

L.SEEK +/- 
خودکار  موج ىابى  حىن  در  محلى  جست وجوى  حالت 

روشن است. 
 NO INFO

اطالعات متن در فاىل MP3/WMA نوشته نمى شود. 
 NO MUSIC

دىسک ىک فاىل موسىقى نىست. 
ىک CD موسىقى را وارد کنىد. 

 NO NAME
نام آلبوم ىا تراک ها نوشته نشده است. 

 OFFSET
ممکن است عىب داخلى وجود داشته باشد. 

اتصال را بازبىنى کنىد. اگر نشانگر خطا بر روى صفحه 
نماىش باقى مى ماند، دستگاه نىاز به تعمىر دارد. 

 READ
دستگاه در حال خواندن تمام اطالعات مربوط به تراک ها 

و آلبوم بر روى دىسک است. 
به طور  را  پخش  و  شود  تمام  خواندن  تا  کنىد   صبر 
خودکار شروع کند. بسته به ساختار دىسک، ممکن است بىش تر 

از ىک دقىقه طول بکشد. 
 PUSH EJT

دىسک نمى تواند خارج شود. 
 )خروج( را فشار دهىد.   

                    ىا
پاىان  ىا  ابتدا  به  به جلو، شما  ىا سرىع  درحىن عقب رفتن 

دىسک رسىده اىد و نمى توانىد بىش از اىن پىش بروىد. 
ـ   ''   '' ــ

کاراکتر نمى تواند توسط دستگاه نماىش داده شود. 
درصورتى که نتوانستىد دستگاه را راه اندازى کنىد باىد آن 

را تعمىر نماىىد. 

""""

با استفاده از آدرس هاى اىنترنتى، کاتالوگ مربوط 
به چندىن نوع دستگاه رادىوپخش اتومبىل را جست وجو 
به  را  آن ها  دانش آموزان  ساىر  به  معرفى  براى  و  کنىد 

آزماىشگاه بىاورىد. 

 ، 26ــ4ــ2  مراحل  از  خالصه اى  ٭29ــ4ــ2ــ 
27ــ4ــ2 و 28ــ4ــ2 را در جداول 5 ــ2 ، 6 ــ2 و 7 ــ2 بنوىسىد. 
 MP3Player ٭30ــ4ــ2ــ پخش صوت کامپىوتر ىا
را راه اندازى کنىد و کلىٔه تنظىم هاى مربوطه )اطالعات اضافى و 
اخطارها، عىب ىابى و پىغام هاى خطا( را اجرا کنىد و تسلط الزم را 
در کار با آن به دست آورىد. مراحل اجراى تنظىمات را شرح دهىد. 
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٭ 5   ـ2ـ نتایج آزمایش
نتاىج حاصل شده از اىن آزماىش را به طور خالصه در 4 

سطر بنوىسىد. 

6 ـ2ـ الگوى پرسش  
با توجه به مراحل اجراى آزماىش به سؤاالت الگوى پرسش 

در کتاب گزارش کار پاسخ دهىد. 
1ــ6 ــ2ــ چهار نکته از نکات اىمنى در هنگام نصب 

دستگاه پخش صوت اتومبىل را نام ببرىد. 
آنتن  به  مربوط  سىم  به  باىد  ولتاژى  چه  2ــ6  ــ2ــ 

اتوماتىک پخش صوت وصل شود؟ 
3ــ6  ــ2ــ فىش ورودى AUX چه کاربردى دارد؟ 

4ــ6   ــ2ــ  ذخىره کردن اىستگاه رادىوىى چگونه صورت 
مى گىرد؟ 

5  ــ6  ــ2ــ سه مورد از نکاتى را که دربارٔه دىسک ها 
)CD( باىد رعاىت شود، ذکر کنىد. 

6   ــ6   ــ2ــ آىا مى توان براى ىک دستگاه پخش صوت 
اتومبىل با 4 خروجى بلندگو ىک سىم مشترک درنظر گرفت؟ چرا؟ 
و  کار  گزارش  کتاب  در  1ــ2،  نقشٔه  در  7ــ6  ــ2ــ 

 MODE فعالىت هاى آزماىشگاهى خروجى 12 مربوط به حالت
چه قابلىتى را دارد؟ 

با  آبى  نقشٔه 1ــ2، خروجى سىم رنگ  در  8  ــ6  ــ2ــ 
نوارهاى سفىد چه کاربردى دارد؟ 

9ــ6   ــ2ــ چرا باىد براى هرىک از ورودى هاى مثبت 
باترى به دستگاه پخش صوت، فىوز جداگانه، درنظر گرفت؟ 

10ــ6  ــ2ــ براى تمرىن بىش تر مدار سىم کشى اتصاالت 
برق اتومبىل را که در شکل 66ــ2 مشاهده مى کنىد شرح دهىد. 
11ــ6   ــ2ــ انواع روش هاى اتصال دستگاه هاى صوتى 

خودرو را توضىح دهىد. 
ـ    محل نصب بلندگوها را در خودرو توضىح  12ــ6   ــ2ـ

دهىد. 
در سىستم صوتى  پارازىت  اىجاد  13ــ6 ــ2ــ عوامل 

خودرو را نام ببرىد.
14ــ6   ــ2ــ چگونه مى توان از ارسال پارازىت به سىستم 

صوتى خودرو جلوگىرى کرد؟ 
خودرو  قسمت هاى  از  ىک  کدام  در  6    ــ2ــ  15ــ 

مى توان آنتن الکترىکى نصب کرد؟ نام ببرىد. 
16ــ6  ــ2ــ انواع آنتن هاى خودرو را نام ببرىد. 

شکل 66 ــ2ــ اتصاالت برق ىک دستگاه رادىو پخش اتومبىل 
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