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پودمان 5

عیب یابی و تعمیر دستگاه  های خانگی 
تلویزیون،  خانگی،  سینمای  دستگاه  های  مانند،  الکترونیکی  و  برقی  خانگی  لوازم  خانه ها،  تمامی  در  امروزه 
دستگاه های  از  یکی  که  آمده  پیش  بارها  می شود.  استفاده  و  دارد  وجود  دیجیتالی  چای ساز،گیرنده های 
الکترونیکی موردنیاز خراب شده و نیاز به تعمیر داشته است.یک تعمیرکار برای تعمیر یک دستگاه، باید با 
اجزای دستگاه و چگونگی عملکرد دقیق آن آشنایی کامل داشته باشد. همچنین، باتوجه به نوع دستگاه بتواند 
ارتباط عناصر، قطعات و مدار ها را از نظر ساختار و فرایند اجرای کار با یکدیگراز نظر علمی و فنی تشخیص 
دهد. این امر زمانی جنبه عملی و اجرایی به خود می گیرد که شما محتوای آموزشی و مهارت های آموزش داده 
شده درپایه دهم و یازدهم و پودمان های قبلی این درس و درس نصب و  راه اندازی سامانه های اداری و صنعتی 
را به خوبی فراگرفته و شایستگی های موردنیاز را کسب کرده باشید. در این پودمان ضمن آموزش روش  های 
عیب یابی، به سرویس و تعمیر چندنمونه دستگاه الکترونیکی تلفیقی و خانگی پرداخته می شود. در حقیقت در 
این پودمان میزان اثر بخشی آموزش ها و شایستگی های کسب شده قبلی جمع بندی و ارزیابی شده و در قالب 
یک آزمون جامع شایستگی های فنی و غیرفنی به صورت نظری و عملی مورد ارزشیابی قرار می گیرد. مباحث 
مورد ارزشیابی شایستگی در این پودمان، کلیه محتوای آموزشی موردنیاز برای سرویس، تعمیر و  راه اندازی 
یک نمونه دستگاه الکترونیکی خانگی را دربر می گیرد.چنان چه هنرجو بتواند در آزمون این پودمان موفق 
شود، آمادگی الزم را برای ورود به دوره کارآموزی و در ادامه آن برای ورود به بازار کار پیدا خواهد کرد.الزم 
به ذکر است در این مقطع باتوجه به آموخته هایی که دارید به دستگاه های خانگی متداول و رفع عیوب ساده 

آن می پردازیم. عیب یابی پیشرفته و پیچیده در مقاطع باالتر آموزش داده می شود.
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واحد یادگیری 6
عیب یابی،تعمیر و راه اندازی لوازم خانگی

آیا تا به حال فکر کرده اید

استاندارد عملکرد: 

 به چه دلیل دستگاه ها نیاز به تعمیر پیدا می کنند؟
 آیا تعمیر هر نوع دستگاه الکترونیکی می تواند مقرون به صرفه باشد؟

 چه روش هایی برای عیب یابی دستگاه های معیوب وجود دارد؟
 اگر فرد ناوارد اقدام به تعمیر یک دستگاه الکترونیکی کند، چه خطراتی می تواند در پی داشته باشد؟

 آیا تعمیر دستگاه های خانگی با مراجعه به دفترچه راهنما می تواند امکان پذیر باشد؟
 چه نکات ایمنی را هنگام تعمیر دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی خانگی باید رعایت کنیم؟

 آیا باید برای تعمیر یک دستگاه حتماً به تعمیرکار مراجعه کرد؟
 آیا می شود با بازسازی دیگر دستگاه های معیوب به حفظ محیط زیست کمک کرد؟

عیب یابی و تعمیر لوازم خانگی با رعایت استاندارد و ایمنی
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1ـ6ـ مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز

ابزار عمومی برق یا الکترونیک ـ لوازم التحریر ـ مولتی متر ـ رایانه ـ وسایل لحیم کاری ـ اسیلوسکوپ ـ 
سیگنال ژنراتور ـ قطعات الکترونیکی مطابق نقشه مدار

               مشخصات فنی تجهیزات و تعداد آن در سند برنامه درسی آمده است. 

2ـ6ـ روش های عیب یابی دستگاه های الکترونیکی

است،  شده  مشکل  دچار  که  را  دستگاه  از  قسمتی  باید  ابتدا  معیوب  الکترونیکی  دستگاه های  تعمیر  برای 
مشخص کنیم.یکی از روش های تعیین بخش معیوب، استفاده از بلوک دیاگرام است. در این روش قسمت های 
با این  مختلف دستگاه را به بلوک های مجزا تقسیم و از یکدیگر تفکیک می کنیم. بنابراین برای عیب یابی 
شیوه، باید بلوک دیاگرام هر یک از بخش ها و مدار های داخلی دستگاه را به طور دقیق و کامل شناسایی کنیم 

و ارتباط بلوک های مختلف با یکدیگر را مشخص کنیم.
☑ تشریح روش عیب یابی با استفاده از بلوک دیاگرام دستگاه

☑ در مرحله اول برای آسان شدن عیب یابی، بلوک دیاگرام دستگاه را ترسیم می کنیم یا درصورتی که بلوک 
دیاگرام وجود دارد، آن را از نظر علمی بررسی می نماییم.یعنی روابط هر یک از بلوک ها و نقش سیگنال ها را 

پیدا می کنیم.
☑ در مرحله دوم هریک از بلوک ها را شماره گذاری کرده وخروجی هربلوک را با یک حرف یا عالمت مشخص می کنیم.

☑ یکی از روش های عیب یابی، ردیابی سیگنال یا تریس کردن سیگنال )signal tracing( است.در این روش 
باید بدانیم که در ورودی و خروجی هر بلوک چه سیگنال هایی وجود دارد. با آگاهی از نوع سیگنال ها، دامنه و 
تعداد آنها می توانیم با ردیابی سیگنال، بلوک معیوب را پیدا کنیم. برای یافتن بلوک معیوب باید سیگنال های 
از بلوک ها را بررسی و از صحت آن مطمئن شویم. در این حالت دستگاه را به  ورودی و خروجی هر یک 
با استفاده از دستگاه  دو قسمت تقسیم می کنیم و سیگنال های ورودی و خروجی بلوک میانی دستگاه را 
اندازه گیری مناسب، مشاهده می کنیم. با بررسی بلوک میانی و مشاهده شکل موج ورودی و خروجی آن، 

منطقه معیوب را که می تواند در سمت چپ یا راست بلوک میانی باشد، مشخص می کنیم.

☑ پس از تعیین نیمه معیوب دستگاه، آن را دوباره به دو قسمت تقسیم می کنیم و آزمایش را مانند مرحله 
قبل برای بلوک میانی تکرار می کنیم. این فرایند را تا تعیین دقیق بلوک معیوب ادامه می دهیم.

☑ پس از یافتن بلوک معیوب ابتدا باید مدار معیوب موجود در این بلوک و سپس قطعه معیوب را پیدا کنیم. 
برای تعیین قطعه معیوب نیز، می توانیم از روش عیب یابی بلوکی استفاده کنیم.

 باتوجه به تجربه ای که درباره سرویس و تعمیر دستگاه کنترل از راه دور داشته اید، دستگاه کنترل فعالیت
را به سه بلوک تقسیم کنید و بلوک های آن را نامگذاری کنید. با استفاده از روش عیب یابی با بلوک 

دیاگرام، نوع سیگنال های ورودی و خروجی هر بلوک را بر روی نقشه ترسیم شده بنویسید.
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یک پژوهش قالب  در  را  نتیجه  و  کنید  )fault findingـself(تحقیق  عیب یاب  خود  دستگاه های  درباره 
گزارش ارائه دهید.

 ابتدا بلوک دیاگرام چند نمونه دستگاه مانند دسنگاه ریموت کنترل و تلفن را با استفاده از یک فعالیت
نرم افزار مانند ویزیو یا مولتی سیم ترسیم کنید. سپس ارتباط بلوک ها را از نظر عملکرد بیابید و 

نتیجه را در قالب یک فایل پاور پوینت ارائه کنید.

یکی دیگر از روش های متداول در تعیین بلوک معیوب،تزریق یک سیگنال به مدار است.برای تزریق سیگنال 
ما  برای  را  تن سیگنال یک کیلوهرتز  بتواند  داریم که   AF مولد سیگنال  به یک  نیاز  فایر،  آمپلی  مدار  به 
AF می توانند  به عنوان میکروفون عمل می کند. سیگنال ژنراتور های   AF این روش، مولد  تولید کند. در 
فرکانس های صوتی موردنیاز را با فرکانس ها و دامنه های مختلف تولید کنند. به وسیله سیگنال ژنراتور صوتی 
یا AF می توانیم تقویت کننده صوت را از طریق تزریق سیگنال مورد آزمایش قرار دهیم و عیب آن را پیدا 

کنیم.
در روش تزریق سیگنال، ابتدا با دادن سیگنال مناسب به ورودی اولین بلوک، سیگنال های ورودی و خروجی 
سایر بلوک ها را مشاهده و اندازه گیری می کنیم. سپس شکل موج و مقدار های اندازه گیری شده را با مقدار 
بلوک  آمده  به دست  نتایج  براساس  و  مقایسه کرده  باشد،  باید داشته  واقعی که دستگاه در حالت طبیعی 
معیوب را تشخیص می دهیم. پس از این مرحله، فرایند کار را با همین روش روی مدار های داخل بلوک انجام 

می دهیم تا به قطعه معیوب برسیم.
 برخی از نکات مهم که در فرایند کار باید رعایت شود عبارت است از:

☑ در صورتی که برای تعمیر دستگاه می خواهید مقاومت اهمی را اندازه بگیرید برق دستگاه را قطع کنید.
☑ هنگام اندازه گیری ولتاژ، مراقب باشید پایه های قطعات به یکدیگر اتصال کوتاه نشود.

☑ هنگام استفاده از مولتی متر، مراقب باشید تا حوزه کار مناسب را انتخاب کنید.
☑ هنگام جابه جایی برد مدارچاپی، مراقب باشید سیم های متصل شده به آن قطع نشود.

درباره نکات ایمنی مرتبط با تعمیرات از نظر حفاظت فردی، اجتماعی و دستگاه با هم گروهی های بحث گروهي
خود بحث کنید و کلیه نکات ایمنی را در یک جدول خالصه کنید. نتیجه حاصل شده را در یک 

بحث کالسی با سایر گروه ها جمع بندی کنید و در یک جدول ارائه دهید.

فلوچارت  از  باید  طبقات  سایر  از  آن  تفکیک  و  معیوب  بلوک  تعیین  برای  عیب یابی:  فلوچارت  یا  روندنما   

برای  مناسبی  بسیار  راهنمای  عیب یابی  فلوچارت  می کنیم.  استفاده   )troubleshooting flowchart(عیب یابی
رسیدن به بلوک معیوب است.

☑ فلوچارت عیب یابی عبارت است از برنامه منظم و از پیش تعیین شده ای که براساس نوع عیب ظاهری 
تدوین می شود.این برنامه ریزی به گونه ای است که مراحل اجرای کار را قدم به قدم تعیین می کند و ما را به 

هدف می رساند.
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برای ترسیم  نماد ها و عالئم ویژه ای استفاده کنیم. معموالً  از  برای تعیین چارچوب روندنما الزم است   ☑
روندنما از سه نماد بیضی یا دایره، لوزی و مستطیل استفاده می شود.

 عالمت بیضی شروع و پایان را تعیین می کند.
 عالمت لوزی که در آن سوال موردنظر مطرح و خروجی آن بله یا خیر تعریف می شود.

 عالمت مستطیل نوع عیب و دستورات اجرایی را بیان می کند.
در شکل 1ـ6ـ الف،ب و ج، عالئم مورد استفاده در فلوچارت عیب یابی آمده است.

پ ـ دستور اجراییب ـ عالمت مربوط به سؤال کردنالف ـ عالمت شروع

1ـ 6 عالئم استفاده شده در فلوچارت عیب یابی

و  کار  اجرایی  فرایند  لوزی  پایان،  و  برای شروع  بیضی  یا  دایره  نماد  می بینید،  در شکل 1ـ6  که  همانطور 
مستطیل دستور اجرایی را بیان می کند.

 برای این که طعم شیرین موفقیت را در هر زمینه بچشید،الزم است برای کاری که می خواهید بارش فكري
انجام دهید، هدف گذاری و برنامه ریزی کنید. این برنامه ریزی و هدف گذاری را روندنما یا فلوچارت 
می گویند. موضوع را در کالس به بحث بگذارید و حداقل 5 نمونه روندنما برای امور زندگی خود 

بیابید و نتیجه را در قالب گزارش ارائه دهید.

 فرایند و چگونگی تنظیم فلوچارت عیب یابی: فرض می کنیم خروجی یک دستگاه تقویت کننده، صدا 

ندارد و می خواهیم برای آن فلوچارت عیب یابی تنظیم کنیم.
☑ براساس دستورالعمل ارائه شده، باید ابتدا منبع تغذیه را مورد مطالعه قرار دهیم و ولتاژ های آن را بررسی 

کنیم. دو حالت اتفاق می افتد:
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شكل 2ـ 6 قسمتی از یک فلوچارت عیب یابی

بلوک  باید در  و  تغذیه معیوب است  این حالت، منبع  نیست. در  تغذیه درست  ولتاژ های خروجی منبع   
معیوب، مدار و قطعه معیوب مورد بازرسی قرار گیرد و عیب آن برطرف شود.

 ولتاژ خروجی منبع تغذیه صحیح است. در این حالت عیب در سایر قسمت ها است که باید مجموعه بلوک 
دیاگرام دستگاه دو قسمت شود و طی مراحل تقسیم بندی متوالی مورد عیب یابی قرار گیرد. در شکل 2ـ6 

قسمتی از فلوچارت عیب یابی ترسیم شده است.
همان طور که گفته شد، پس از تعیین بلوک معیوب، باید فلوچارت عیب یابی برای مدار های موجود در بلوک 
معیوب تدوین شود. پس از مشخص کردن مدار معیوب، فلوچارت عیب یابي برای تعیین قطعه معیوب نوشته 

می شود که براساس آن قطعه معیوب تعیین و قطعه سالم جایگزین آن می شود.
الزم به یادآوری است که یک تکنسین باتجربه، بعد از مدتی کارکردن و کسب مهارت و شایستگی موردنیاز 
عماًل از ترسیم مستمر فلوچارت عیب یابی بی نیاز می شود. زیرا تمام موارد مربوط به فلوچارت، به سبب تکرار، 
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در ذهن او نقش بسته و در هر مرحله آن را به کار می گیرد.به همین دلیل است که یک تعمیرکار داراي 
صالحیت و شایسته در مدت بسیار کمی می تواند دستگاه را با کیفیت مطلوب تعمیر کند و تحویل مشتری 

دهد.
الگوی پرسش:

1ـ به چه دلیل برای عیب یابی یک دستگاه باید از بلوک دیاگرام استفاده کنیم؟شرح دهید.
2ـ برای استفاده از بلوک دیاگرام برای عیب یابی الزم است روابط بین بلوک ها و نقش سیگنال ها را پیدا کنیم 

نادرست و بلوک ها را شماره گذاری کنیم. درست
3ـروش عیب یابی از طریق signal tracing را به طور خالصه شرح دهید.

4ـ فرایند تقسیم بندی بلوک ها برای عیب یابی تا رسیدن به قطعه معیوب را در یک جدول به طور خالصه 
بنویسید.

نادرست5ـ برای پیدا کردن قطعه معیوب ضرورتی ندارد مدار معیوب را مشخص کنیم. درست
6ـ تفاوت بین روش های ردیابی و تزریق سیگنال را با هم مقایسه کنید.

7ـ برای ردیابی سیگنال در عیب یابی تقویت کننده صوتی کدام یک از دستگاه های زیر الزم نیست؟
ت(مولتی متر   RF پ( سیگنال ژنراتور   AF ب(سیگنال ژنراتور الف(اسیلوسکوپ  

8ـ لوزی، مستطیل و بیضی در فلوچارت عیب یابی چه نقشی دارند و چه کارهایی انجام می دهند؟شرح دهید.
9ـ به چه دلیل یک تعمیرکار شایسته و باتجربه به فلوچارت عیب یابی نیاز ندارد؟شرح دهید.

کار عملي1
ترسیم فلوچارت تعمیر دستگاه کنترل از راه دور

هدف: ترسیم فلوچارت تعمیر برای دستگاه کنترل از راه دور
رایانه،  تخصصی  ابزار  برق،  عمومی  ابزار  دور،  راه  از  کنترل  دستگاه  موردنیاز:  تجهیزات  و  ابزار  مواد، 

نرم افزار های موردنیاز، لوازم التحریر
برای عیب یابی و تعمیر یک دستگاه کنترل از راه دور می توان از فلوچارت عیب یابی استفاده کرد و مراحل 
عیب یابی را مورد پیگیری قرار داد و به نتیجه مطلوب رسید. برای آشناشدن با فلوچارت ابتدا بهتر است با 

عالئم به کار برده شده در آن آشنا شویم. 

مراحل انجام کار:
1ـ دستگاه کنترل از راه دور را باز کنید و قسمت های تغذیه، صفحه کلید، مدار فرمان و فرستنده مادون قرمز 
را روی دستگاه مشخص کنید. هنگام بازکردن دستگاه مراقب باشید دستگاه آسیب نبیند. همچنین کلیه نکات 

ایمنی مرتبط را به طور دقیق رعایت کنید.
2ـ ارتباط بین قطعات و اجزاء و نقش آنها را در مدار شرح دهید.

3ـ باتوجه به شناسایی اجزاء مدار، بلوک دیاگرام دستگاه کنترل از راه دور را در محل تعیین شده در شکل 
3ـ6 رسم کنید.
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شكل 3ـ 6 محل ترسیم بلوک دیاگرام دستگاه کنترل از راه دور

4ـ ارتباط بین بلوک ها را شرح دهید.
5ـ باتوجه به نماد های تعریف شده برای فلوچارت عیب یابی، فلوچارت ناقص داده شده در شکل 4ـ6 را کامل 

کنید.
6ـ صحت فلوچارت تهیه شده را به تأیید مربیان کارگاه برسانید.

7ـ ولتاژ های نقاط مختلف دستگاه را در حالتی که دکمه ها فشرده می شوند اندازه گیری کنید و مقادیر آن را 
روی بلوک دیاگرام بنویسید.

8ـ فلوچارت مربوط به عیب یابی قسمت گیرنده دستگاه ریموت کنترل که معموالً در داخل دستگاه اصلی مثاًل 
تلویزیون یا سینمای خانگی قرار دارد را تنظیم کنید و آن را با فلوچارت داده شده در شکل 5ـ6 مقایسه کنید.

پایان یک بحث گروهي با هم مقایسه کنید و در  را  در یک بحث گروهی در کارگاه، فلوچارت های تهیه شده 
فلوچارت کامل را با استفاده از نرم افزار به صورت فایل و پرینت شده ارائه دهید.
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شكل 5ـ 6 فلوچارت عیب  یابی یک گیرنده کنترل از راه دورشكل 4ـ 6 نمونه ناقص یک فلوچارت عیب یابی

و  هنرستان ها  مساجد،  ورزشگاه،  مانند  اماکنی  در  که  را  صوت  تقویت کننده  دستگاه  یک  فلوچارت  9ـ 
بیمارستان ها به کار می رود، ترسیم کنید.حداقل های موردنیاز برای این آمپلی فایرها شامل ورودی میکروفون، 
تقویت کننده اولیه)preamplifier(، تقویت کننده درایور یا راه ا نداز، تقویت کننده قدرت، بلندگو و منبع تغذیه 

است. قبل از ترسیم فلوچارت، بلوک دیاگرام آن را ترسیم کنید.
10ـ گزارش کوتاهی از فعالیت های انجام شده تهیه کنید و ارائه دهید.

 نكات اجرایی بسیار مهم
☑ همان طور که در مقدمه این پودمان ذکر شده است، تمام تجربیات آموزشی و شایستگی های کسب شده 
در طی دوران تحصیل در هنرستان در رشته الکترونیک در این پودمان مورد ارزیابی قرار می گیرد. اجرای این 
پودمان غیرتجویزی است.یعنی نوع دستگاه های مورد تعمیر باتوجه به آمایش محلی، نیاز و امکانات موجود 

انتخاب می شود.
☑ در این کارگاه، هنرآموزان، دبیران و هنرجویان هنرستان می توانند وسایل الکترونیکی و الکتریکی خانگی 
اتو، توستر، پلوپز، چای ساز، دستگاه گیرنده دیجیتال، دستگاه پخش لوح فشرده،گیرنده های رادیویی  مانند 

چندکاره و با پخش از طریق حافظه سرد)کول دیسک یا فلش( را به کارگاه بیاورند و آن را تعمیر کنند.
☑ در صورتی که کارگاه مجهز باشد و مجوز های الزم نیز از نهاد های ذی ربط اخذ شده باشد، می توانند نسبت 
به پذیرش دستگاه از بیرون نیز اقدام کنند و آن را با هزینه کم تعمیر کنند و در خالل تعمیر آموزش های 

الزم را نیز به هنرجویان دهند.
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☑ این کارگاه به تجهیزات پیچیده نیاز ندارد و فقط احتیاج به ابزار و مواد موردنیاز برای تعمیر دارد که بخشی 
از آنها عماًل در هنرستان وجود دارد همچنین ضرورت دارد مانند سال های گذشته، هر یک از هنرجویان جعبه 

ابزار مخصوص برای خود داشته باشند.
☑ توصیه می شود از فیلم های تدوین شده برای تعمیر که در رسانه های مختلف وجود دارد و رایگان قابل 
بارگیری است، استفاده کنید. همچنین هنرآموزان و هنرجویان می توانند از فعالیت هایی که در هنرستان در 

زمینه تعمیرانجام می دهند، فیلم تهیه کنند و آن را به اشتراک بگذارند.
☑ یکی از مواردی که به راحتی قابل اجراست، سرویس، تعمیر و راه اندازی تجهیزات معیوب الکترونیکی و 
آزمایشگاهی در هنرستان است که هم فرایند آموزش این دروس را تأمین می کند و هم امکانات از رده خارج 

شده را وارد چرخه کار و آموزش می نماید.
☑ الزم است مدیران و معاونین آموزشی و فنی محترم هنرستان از طریق رایزنی با ادارات آموزش و پرورش 
و اداره آموزش و پرورش استان و سایر نهادها مانند شهرداری، نیروی انتظامی، ارتش،سپاه، وزارت صنعت و 
معدن، بخش های خصوصی و نیمه خصوصی اقدام به دریافت دستگاه های معیوب و تعمیر آن در هنرستان 

نمایند و از طریق فروش این وسایل درآمدی برای هنرجویان، هنرآموزان و هنرستان حاصل شود.
☑ برای انجام تعمیرات به میز تعمیر مجهز به پریز نیاز است که در استاندارد تجهیزات رشته، مشخصات 
برای  باشد،  نیاز  اندازه گیری  به وسایل  فرایند تعمیرات ممکن است  بر میز تعمیر در  آن آمده است. عالوه 
تمام کارگاه یک میز تعمیر کافی است. عالوه بر موارد فوق، به تعداد محدودی منبع تغذیه، سیگنال ژنراتور 
آزمایشگاهی و اسیلوسکوپ نیز نیاز داریم که باتوجه به شرایط مرتبط با دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد.

☑ سایر نمونه هایی که در کار های عملی این قسمت ارائه می شود و تنها به عنوان الگوی انتخابی است و باتوجه 
به غیرتجویزی بودن این قسمت از پودمان، نوع دستگاه باتوجه به شرایط، امکانات و نیاز قابل تغییر است. بنابراین 

الگو های ارائه شده صرفاً به عنوان راهنما بوده و نقشه راه را در اختیار هنرآموزان و هنرجویان قرار می دهد.
☑ هنرآموزان و هنرجویان می توانند با مراجعه به رسانه های مختلف روش عیب یابی دستگاه های مختلف را 
بارگیری کنند و فرایند آموزش خود را کامل نمایند و آن را برای سایر هنرآموزان و هنرجویان به اشتراک 

بگذارند.
کار عملي2

تطبیق بلوک دیاگرام با نقشه و روش های عیب یابی

هدف: عیب یابی و تعمیر یک نمونه دستگاه الکترونیکی خانگی
مواد، ابزار و تجهیزات: ابزار عمومی الکترونیکـ  لوازم التحریرـ دفترچه راهنمای دستگاه الکترونیکیـ  برگه 

اطالعاتی قطعات ـ منبع تغذیه ـ مولتی مترـ قطعات موردنیاز آزمایش آمپلی فایر
در این قسمت به عیب یابی یک آمپلی فایر صوتی با استفاده ار روش های تزریق سیگنال و ردیابی سیگنال 
می پردازیم.علت انتخاب تقویت کننده )Amplifier( صوتی شکل 6ـ6 به عنوان الگوی مناسب، در دسترس بودن 
و آشنایی هنرجویان با این دستگاه بوده است. در صورتی که هنرجویان اصول عیب یابی را به خوبی فراگیرند، 

به آسانی می توانند روش ارائه شده را برای سایر دستگاه ها تعمیم دهند.
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مراحل اجرای کار
1ـ معرفی بلوک ها

شكل 6ـ 6 بلوک دیاگرام و نقشه فنی مدار تقویت کننده صوتی

برای تمام  را  ولتاژ الزم  DC تبدیل می کند و  به  را   AC منبع تغذیه، سیگنال    بلوک 1، منبع تغذیه: 

بلوک ها تأمین می نماید.
  بلوک 2، میكروفون: ارتعاشات مکانیکی صوت را به جریان الکتریکی تبدیل می کند.

  بلوک 3، تقویت کننده اولیه)Pre Amplifier(: این بلوک به عنوان تطبیق دهنده امپدانس خروجی 
میکروفون با امپدانس ورودی تقویت کننده، سیگنال خروجی میکروفون را برای مدار کنترل تُن صدا، تقویت 

می کند.
 بلوک 4، کنترل تُنصدا: مدار کنترل تُن صدا، برای تنظیم فرکانس های باالوپایین صوت است.با تنظیم 
پخش  مطلوب  کیفیت  با   )Amplifier(کننده تقویت  بلندگوی  از  خروجی  صوتی  صدا،سیگنال  تُن  کردن 

می شود.
☑ تنظیم صدای بم)Bass(: مدار تنظیم فرکانس پایین صوتی را باس کنترل)Bass Control( می نامند.

 )Treble Control(بل کنترل تِری  را  باالی صوتی  فرکانس  تنظیم  مدار   :)Treble(تنظیم صدای زیر ☑
می نامند.

به مجموعه مدار کنترل Treble وBass، کنترل تُن صدا می گویند.
نكته مهم



226

شکل 7ـ6 مدار کنترل تن صوتی است. محدوده سیگنال صوتی در ورودی مدار 1 تا 16 کیلوهرتز 
است. چگونگی عملکرد مدار را با تغییر ولوم Bass(PR4( و ولومPR5 )Treble( تحلیل کنید و در 

چند سطر شرح دهید.

فعالیت

شكل 7ـ 6 مدار کنترل تن صدا
...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

2ـ تجزیه و تحلیل بلوک دیاگرام دستگاه الكترونیكی
با تجزیه و تحلیل بلوک ها، می توان هنگام بروز عیب و خرابی دستگاه، بلوک معیوب را شناسایی کرد. پس از 
تعیین بلوک معیوب باید مدار های موجود در بلوک را عیب یابی و مدار معیوب را مشخص کرد. پس از تعیین 
مدار معیوب باید با روش های مختلف از قبیل اندازه گیری ولتاژ، جریان، مقاومت و مشاهده شکل موج، قطعه 

معیوب را مشخص و جایگزین کرد.
  شماره گذاری و شناسایی بلوک ها به منظور هر چه آسان ترشدن عیب یابی:

☑ ابتدا هریک از بلوک ها را شناسایی و شماره گذاری کنید. در شکل 6ـ6 بلوک دیاگرام تغذیه یک آمپلی فایر 
صوتی ترسیم شده است.

☑ در شکل 6ـ6 مدار الکترونیکی مرتبط با هر یک از بلوک ها را با خط چین مشخص کنید و آن را با یک 
خط رنگی به بلوک مربوطه ارتباط دهید.

☑ در جدول 1ـ6 نام بلوک، شماره و حرف انگلیسی مربوط به سیگنال خروجی هر یک از بلوک های شکل 
6ـ6 را بنویسید.
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سیگنال خروجی بلوکشماره بلوکنام بلوکردیف

1Power Supply 1مثال: منبع تغذیهA = DC سیگنال

2

3

4

5

6

7

Signal Tracing 3ـ ردیابی سیگنال
ردیابی سیگنال را در اصطالح »تِریس کردن« سیگنال می نامند. در این روش معموالً سیگنال نقاط مختلف 
و  مولتی متر  مانند  اندازه گیری  دستگاه های  به  نیاز  سیگنال  ردیابی  برای  می کنند.  ردیابی  دستگاه  در  را 

اسیلوسکوپ است، تا سیگنال تولید شده در داخل دستگاه را مشاهده و ردیابی کنیم.
6 روی برد ببندیم و    برای کسب مهارت در ردیابی سیگنال)Signal Tracing( باید مدارتقویت کننده شکل 8ـ 

پس از راه اندازی با ایجاد عیب در مدار آن را عیب یابی کنیم.
4ـ مدار شکل 8ـ6 را روی برد برد ببندید.

5ـ منبع تغذیه 12 ولت را به مدار وصل کنید.

شكل 8ـ 6 بلوک تغذیه مدار کنترل تن صدا

جدول 1ـ6
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واحدولتاژ پایهردیف

1VBQ1 پایه بیس ترانزیستور

2VEQ1 پایه امیتر ترانزیستور

3VCQ1 پایه کلکتور ترانزیستور

4VBQ2 پایه بیس ترانزیستور

5VEQ2 پایه امیتر ترانزیستور

6VCQ2 پایه کلکتور ترانزیستور

جدول 2ـ6

6ـ بدون اعمال سیگنال مُتناوب به ورودی مدار، ولتاژ DC پایه های ترانزیستورها را نسبت به زمین اندازه 
بگیرید و در جدول 2ـ6 یادداشت کنید.

7ـ ســیگنال ژنراتــور را روشــن کنیــد، فرکانس را روی 1KHz موج سینوسی قرار دهید و دامنۀ ولتاژ 
ورودی را طوری تنظیم کنید که دامنۀ ســیگنال خروجی )VO( بدون تغییر شکل )اعوجاج( دارای حداکثر 

دامنه باشد.
8 ـ به وسیله اسیلوسکوپ شکل موج  های VB2 ،VB1 و VC2 را با مقیاس و فاز صحیح در نمودار های شکل 
9ـ6 رسم کنید. روی محور های افقی مقدار Time/Div و روی محور  های قائم مقدار Volt/Div را مشخص 

کنید.

VC2 شكل موج VB1 شكل موجVB2 شكل موج

شكل 9ـ6 شكل موج نقاط مختلف مدار

 آیا فرآیند تقویت در هر طبقه انجام شــده اســت؟ آیا در هرطبقــۀ تقویت کننده اختالف فــاز 180درجه 
وجود دارد؟ توضیــح دهید. همچنین ولتــاژ VC1و VC2را از نظر DC مــورد تجزیه و تحلیل قــرار دهید 
و عملکرد مدار کنترل تُن با تغییر فرکانس منبع بین 1KHz تا 16KHz را بررسی کنید. نتیجه را به اختصار 

بنویسید.
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جدول 3ـ6

جدول 4ـ6

واحدمقدارکمیت مورد اندازه گیریردیف

1VB1)PP(

2VE1(PP)

3VC1(PP)

4VB2(PP)

5VC2(PP)

9ـ مقدار پیک تا پیک هر یک از سیگنال ها را اندازه گیری کنید و نتایج را در جدول 3ـ6 بنویسید.
10ـ در روی بردبرد دیگر بخش تقویت کننده قدرت )Power Amplifier( را ببندید.در مدار بخش قدرت، 

از آی سی TDA2003 استفاده شده است که با مدار آن در پایه یازدهم آشنا شده اید.
11ـ تغذیه DC را به مدار قدرت وصل کنید.

12ـ بدون اعمال سیگنال مُتناوب به ورودی مدار، ولتاژ DC پایه های آی سی را نسبت به زمین اندازه بگیرید 
و در جدول 4ـ6 یادداشت کنید.

13ـ اسیلوسکوپ را به خروجی)دو سر بار( وصل کنید.

واحدولتاژ پایهردیف

11

22

34

45

شكل 10ـ6 نقشه فنی مدار قدرت را نشان می دهد.

برای جلوگیری از مزاحمت صدای بلندگو می توانید از یک مقاومت 8/2 اهم با توان بیش از 2 وات 
به جای بلندگو استفاده کنید.

نكته مهم
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14ـ به ورودی آی سی موج سینوسی با فرکانس 1000 هرتز و دامنه مناسب اعمال کنید به طوری که موج 
خروجی اعوجاج نداشته باشد.

15ـ آیا دو سر بار موجی وجود دارد؟ در صورت عدم وجود شکل موج خروجی مدار را مورد بررسی قرار دهید 
تا عیب را برطرف کنید.چگونگی تشخیص عیب مدار را شرح دهید.

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

16ـ پس از راه اندازی مدار تقویت کننده قدرت، خروجی مدار بخش اول درایور را به ورودی قدرت وصل کنید.

17ـ موج سینوسی را به ورودی مدار اعمال کنید و دامنه آن را طوری تنظیم کنید که موج خروجی روی بار 
اعوجاج نداشته باشد.

18ـ گزارش کامل و جامعی از فرایند اجرای این کار عملی تهیه کنید و ارائه دهید.

کار عملي3
 عیب یابی و تعمیر یک نمونه مدار دستگاه الکترونیکی خانگی با استفاده از روش بلوکی

اتصال دو مدار را با احتیاط به یکدیگر برقرار کنید تا در مدار قطعی یا اتصال کوتاه رخ ندهد.
نكته  ایمني

هدف: عیب یابی و تعمیر یک نمونه مدار تقویت کننده صوت
مواد، ابزار و تجهیزات: ابزار عمومی الکترونیک ـ لوازم التحریرـ دفترچه راهنمای دستگاه الکترونیکی ـ برگه 

اطالعاتی قطعات ـ منبع تغذیه ـ مولتی مترـ قطعات موردنیاز آزمایش آمپلی فایر
در این قسمت به عیب یابی یک مدار آمپلی فایر صوتی مانند شکل 13ـ6 که هم در خانه و هم درسایر اماکن 
کاربرد دارد با استفاده ار روش های تزریق سیگنال و ردیابی سیگنال می پردازیم. علت انتخاب تقویت کننده 
)Amplifier( صوتی شکل 13ـ6 به عنوان الگوی مناسب، دو عامل مهم در دسترس بودن و آشنایی هنرجویان 
با این دستگاه بوده است. چنانچه دستگاه مناسب دیگری دارید که اهداف این کار عملی را پوشش می دهد، 
می توانید جایگزین کنید. بدیهی است، در صورتی که هنرجویان در اصول عیب یابی و اجرای آن مهارت ها و 
شایستگی الزم را کسب کنند، به آسانی می توانند روش ارائه شده را برای سایر دستگاه ها تعمیم دهند الزم 

است عیب یابی به صورت گام به گام انجام شود.

مراحل اجرای کار
1ـ اولین گام جهت عیب یابی

 در صورتی که دستگاه شما اصاًل کار نمی کند، یعنی هیچ گونه صدایی در خروجی وجود ندارد، اولین حدسی 
که می توانیم بزنیم معیوب بودن منبع تغذیه یا بلندگو است.
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دستگاه  افتادن  کار  از  باعث  که  عواملی  از  یکی   
سیم  قطع شدن  یا  تغذیه  ولتاژ  شدن  قطع  می شود 
و  بررسی  گام  اولین  حالت،  این  در  است.  بلندگو 
آزمایش  برای  است.  بلندگو  و  تغذیه  منبع  آزمایش 
منبع تغذیه و بلندگو می توانید مطابق شکل 11ـ6 از 

یک ولت متر و یک اهم متر استفاده کنید.
☑ با استفاده از اهم متر، دو شاخه و سیم رابط منبع 

تغذیه و بلندگوی دستگاه را امتحان کنید.
☑ توسط ولت متر ولتاژ های تغذیه ورودی و خروجی 
مقادیر  با  ولتاژها  که  صورتی  در  بگیرید،  اندازه  را 
استاندارد در نقشه مطابقت داشتند، مراحل عیب یابی 

را روی سایر قسمت ها پی گیری کنید.
☑ این کار را برای تمرین روی یک دستگاه واقعی باز 

شكل 11ـ6 بررسی منبع تغذیه و بلندگوشده مستعمل انجام دهید.

 در هر صورت تحت هر شرایطی و باوجود هر نوع اشکالی الزم است به عنوان اولین گام منبع تغذیه را 
بررسی کنید.

☑ هرگونه اختالل در منبع تغذیه، مانند کاهش یا افزایش ولتاژ، ممکن است عامل بروز عیب در دستگاه باشد.
☑ چند نمونه اشکالی که ممکن است پدید آید را بیابید و در گزارش پایانی خود ارائه دهید.

دومین گام و گام هاي بعدي
2ـ در صورتی که منبع تغذیه و بلندگوی دستگاه سالم است گام های بعدی شروع می شود.

 در این مرحله باید عیب را بلوکه کنیم. یعنی ببینیم عیب در کدام بلوک دستگاه رخ داده است. برای تعیین 

بلوک معیوب، بلوک های دستگاه را به دو قسمت تقسیم کنید.
☑ سیگنال های ورودی و خروجی بلوک میانی دستگاه را با اسیلوسکوپ ببینید. برای تقویت کننده موردنظر، 

بلوک میانی دستگاه طبقه کنترل تُن صدا است که با شماره 4 درشکل 6ـ6 مشخص شده است.
☑ درصورتی که در خروجی طبقه کنترل تُن)نقطه D( سیگنال صوت وجود داشته باشد، عیب در یکی از 

بلوک های موجوددر سمت راست و به طرف بلندگو است.
☑ اگر خروجی طبقه کنترل تُن صدا فاقد سیگنال باشد، عیب ممکن است قبل از طبقات کنترل تُن صدا و 

به طرف سمت چپ باشد. با مراجعه به شکل 6ـ6 این فرایند را برای سایر بلوک ها تمرین کنید.
3ـ در شکل 6ـ6 می خواهیم ببینیم در صورت وجود سیگنال در خروجی بلوک شماره 4، کدام بلوک معیوب 

است.
  در مرحله قبل مشخص کردیم که با مشاهده شکل موج ورودی و خروجی می توانیم منطقه عیب را که در 

سمت چپ یا راست قرار دارد مشخص کنیم.
☑ فرض می کنیم که در نقطه D سیگنال تقویت شده صوت وجود دارد. در این حالت، باتوجه به شرایط بیان 

شده، اشکال در یکی از بلوک های شماره 5، 6 یا 7 است.
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☑ در صورتی که سیگنال در خروجی بلوک شماره 4وجود نداشته باشد، اشکال در بلوک های سمت چپ 
مدار است.

☑ فرض را بر این گرفته ایم که در خروجی شماره 4 سیگنال وجود دارد. پس عیب در نیمه ای از مدار که 
شامل بلوک های 6،5 و7 است قرار دارد.

☑ طبق شکل 12ـ6 آن را به دو قسمت تقسیم می کنیم.
☑ خروجی بلوک شماره 6 را، که مدار تقویت کننده قدرت صوت است مورد آزمایش قرار می دهیم.

در صورتی که در خروجی این مدار سیگنال تقویت شده وجود داشته باشد اشکال در مسیر اتصال هایی است 
که به بلندگو می رسد )بلوک شماره 7(.

☑ درصورتی که در خروجی بلوک شماره 7 سیگنال صوتی مناسب وجود نداشته باشد عیب می تواند در طبقه 
تقویت کننده قدرت صوت باشد.

☑ با مشاهده سیگنال خروجی طبقه راه انداز )بلوک شماره 5(،می توانیم طبقه معیوب را مشخص کنیم.
☑ در صورتی که در خروجی طبقه راه انداز سیگنال صوتی وجود داشته باشد، اشکال در بلوک شماره 6 و 7 

یعنی طبقه تقویت کننده قدرت صوت و بلندگو است.
☑ در صورت عدم وجود سیگنال در خروجی طبقه راه انداز، عیب در طبقه راه انداز یعنی بلوک شماره 5 است. 

این فرایند را برای بلوک های شماره 1،2،3،4 تکرار کنید و نتیجه را در گزارش کار خود ارائه دهید.
4ـ مدارشکل 13ـ6 را به دو بخش تقسیم کنید. بخش اول مدار میکروفون، تقویت کننده اولیه و راه انداز و 
بخش دوم قدرت است. بخش اول را قباًل روی برد برد بسته ایم، بخش دوم، یعنی طبقه تقویت قدرت را روی 

یک بردبرد دیگر می بندیم.

شكل 12ـ6 اشكال در سمت راست بلوک4

شكل 13ـ6 مدار تقویت کننده صوتی
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برای جلوگیری از مزاحمت صدای بلندگو می توانید از یک مقاومت 8/2 اهم با توان بیش از 2 وات 
به جای بلندگو استفاده کنید.

توجه

5ـ تغذیه را به مدار شکل 13ـ6 وصل کنید، سپس خازن C8 را قطع کنید و اثر آن را روی دامنه خروجی 
مشاهده کنید و نتیجه را یادداشت کنید.

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................
6 ـ مراحل عیب یابی را روی مدار شکل 13ـ6 مطابق الگوی بلوکی انجام دهید. نام و شماره بلوک هایی که 

باید به ترتیب بررسی شود را بنویسید.
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

7 ـ یک ترانزیستور معیوب به جای ترانزیستورQ2 قرار دهید. خروجی را بررسی کنید. با قسمت بندی بلوک ها 
بلوک معیوب را پیدا کنید. سپس با اندازه گیری مقادیر ولتاژ پایه ها قطعه معیوب را پیدا کنید. نتایج را به 

اختصار بنویسید.
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

8 ـ مقاومت RE1 رادر پایه امیتر ترانزیستور قطع کنید و اثر آن را روی دامنه خروجی مشاهده کنید و نتیجه 
را یادداشت نمایید.

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

9ـ مراحل عیب یابی را مطابق الگوی بلوکی انجام دهید. نام بلوک هایی که باید به ترتیب بررسی شود را بنویسید.

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

10ـ اکثر تقویت کننده های صوتی )Amplifiers( در طبقه قدرت دچار اشکال می شوند. چنان چه پس از 
با اسیلوسکوپ مشاهده  بررسی، سالم بودن منبع تغذیه و بلندگو سیگنال های ورودی و خروجی)F و E(را 
کردید، اگر سیگنال F وجود نداشته باشد مدار تقویت کننده قدرت معیوب است. برای توانمندی در مهارت 

عیب یابی، مراحل بعدی کار عملی را روی مدار تقویت کننده قدرت انجام دهید.
11ـ اسیلوسکوپ را به خروجی)دو سر بار( وصل کنید.

12ـ به ورودی آی سی موج سینوسی با فرکانس 1000 هرتز و دامنه مناسب اعمال کنید به طوری که موج 
خروجی اعوجاج نداشته باشد.
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☑ در صورت سالم بودن مدار و قطعات جانبی تقویت کننده قدرت )Power Amplifier( اگر سیگنال در 
نقطه F وجود نداشت،آی سی تقویت کننده قدرت دستگاه آمپلی فایر معیوب است و باید با یک آی سی 

سالم جایگزین شود.
☑ در صورتی که دستگاه واقعی و متعلق به مشتری را تعمیر می کنید در تمام مراحل کار، شامل تحویل 
و تحول، عیب یابی و آزمایش دستگاه، مستندات را دربرگ مربوطه تنظیم کنید و اسناد نهایی کار انجام 

شده را صادرو به امضاء خودتان و مشتری برسانید.

نكات مهم

13ـ تغذیه آی سی را قطع کنید. آیا دو سر بار موجی وجود دارد؟ شرح دهید.
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

14 تغذیه را به مدار وصل کنید، سپس خازن C10 را قطع کنید و اثر آن را روی دامنه خروجی مشاهده کنید 
و نتیجه را یادداشت نمایید.

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

15ـ خازن C10 را در مدار قرار دهید سپس خازن C11 را اتصال کوتاه کنید و اثر آن را روی دامنه خروجی 
مشاهده کنید و نتیجه را یادداشت نمایید.

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

16ـ خازن C11 را در مدار قرار دهید سپس خازن C12 را اتصال کوتاه کنید و اثر آن را روی دامنه خروجی 
مشاهده کنید و نتیجه را یادداشت نمایید.

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

17ـ خازن C12  را در جاي خود قرار دهید سپس خروجی درایور )بردبرد اول( را به ورودی قدرت )بردبرد 
دوم( وصل کنید.

18ـ موج سینوسی را به ورودی مدار اعمال کنید و دامنه آن را طوری تنظیم کنید که موج خروجی اعوجاج نداشته 
باشد.

را روی دامنه موج خروجی  اثر آن  اتصال کوتاه کنید.  را   )C9
( پاور  و  بین طبقه درایور  19ـ خازن کوپالژ 

مشاهده کنید و نتیجه را یادداشت نمایید.
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

20ـ خازن C9 را در جای خود قرار دهید.
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 الگوی پرسش:
1ـ تجزیه و تحلیل بلوک دیاگرام دستگاه الکترونیکی به منظور........................... انجام می شود.

2ـ با انجام روش های اندازه گیری ولتاژ، جریان مقاومت و مشاهده شکل موج می توان قطعه معیوب را مشخص 
کرد.

 نادرست   درست
3ـ ردیابی سیگنال را در اصطالح.................................. سیگنال می نامند.

4ـ شماره گذاری و شناسایی بلوک ها به چه منظوری انجام می شود؟
5ـ اولین گام جهت عیب یابی یک دستگاه الکترونیکی بررسی بلوک.................. است.

6ـ هنگام عیب یابی دستگاه الکترونیکی، از طریق ردیابی سیگنال کدام دستگاه موردنیاز نیست؟
الف(منبع تغذیه     ب( اسیلوسکوپ     پ(سیگنال ژنراتور       ت( اهم متر

کار عملي 4
تعمیر یک نمونه دستگاه الکترونیکي و الکتریکي خانگي

هدف: تعمیر یک نمونه دستگاه الکترونیکی و الکتریکی خانگی

 DVD Player نمونه انتخاب شده دستگاه پخش دی وی دی یا

ابزار،مواد و تجهیزات موردنیاز: ابزار عمومی برق، ابزار خاص مربوط به دستگاه موردنظر، مواد پاک کننده 
مانند افشانک، کنتاکت شوی و اسپری مخصوص تمیزکردن لوازم الکتریکی و الکترونیکی، مولتی متر،مواد 

موردنیاز برای اتصال سیم ها
 تحلیل کلی دستگاه

دستگاه پخش لوح فشرده دیجیتال دارای قسمت هایی به شرح زیر است:
1ـ منبع تغذیه که ولتاژ موردنیاز را از برق شهر دریافت کرده و تبدیل به ولتاژ های موردنیاز دستگاه می کند.

2ـ بخش مربوط به راه انداز دیـویـدی که معموالً یک CD Driver شبیه رایانه است.
3ـ پردازشگر: این بخش مغز دستگاه بوده و فرمان های موردنیاز از این قسمت صادر می شود. کلیه منو های 

دستگاه در ریزپردازنده این قسمت برنامه ریزی می شوند.
4ـ صفحه یا پنل جلویی دستگاه که قسمت های نمایشگر و کلید ها در این قسمت قرار دارند.
5ـ بخش تقویت کننده و گیرنده رادیو که کار آن تقویت صوت و دریافت امواج رادیویی است.

6ـ ترمینال ها و پایانه ها که سیگنال های موردنیاز از این قسمت دریافت می شود.
 شرح بلوکی مدار

را  موردنظر  دستگاه   )service manual( تعمیر  و  سرویس  راهنمای  مختلف  رسانه های  به  مراجعه  با   ☑
را جست وجو کنید.   DVD Player service manual عبارت  منظور می توانید  این  برای  بارگیری کنید. 
همچنین با درج نام دستگاه و نام کارخانه سازنده آن می توانید نسخه pdf مربوط به تعمیرات را پیدا کرده و 

بارگیری کنید. معموالً تعمیرکاران راهنمای سرویس دستگاه را بایگانی می کنند.
☑ بلوک دیاگرام دستگاه را از راهنمای سرویس و تعمیر استخراج کنید و هر یک از بلوک ها را ترجمه کنید.
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توجه

فیلم 1

ارتباط بین بلوک ها را با یکدیگر به بحث بگذارید و نتیجه را در قالب گزارش 2 صفحه ای ارائه دهید.

بازکردن و بستن دستگاه پخش DVD باتوجه به نوع عیب که مربوط به سیم رابط یا برد تغذیه است طی 
14گام صورت می گیرد. توجه داشته باشید که برای تعویض سیم رابط هم باید دستگاه را باز کنید. لذا در 
ادامه مراحل این کار عملی، چگونگی بازکردن و بستن دستگاه و اجزاء آن به طور کامل توضیح داده می شود.

☑ عیب ظاهری دستگاه را که به وسیله مشتری بیان می شود در گزارش مربوط به رسید دستگاه ذکر کنید 
و دستگاه را دقیقاً بررسی کنید و اگر روی دستگاه شکستگی یا خراش وجود دارد،آن را در برگه رسید قید 
کنید. سپس رسید را به امضاء مشتری برسانید و دستگاه را تحویل بگیرید و شماره سریال و مدل دستگاه را 

در رسید مشتری قید کنید.
☑ باتوجه به عیب ظاهری دستگاه، حداکثر هزینه را تخمین بزنید و به مشتری اعالم کنید.چنانچه هزینه 
قابل تخمین زدن نبود به مشتری اعالم کنید که پس از تعمیر دستگاه برای تأیید با ایشان تماس می گیرید.

☑ پیچ های دستگاه را بازرسی کنید که کامل باشد و از مشتری سوال کنید آیا آن را تا به حال برای تعمیر 
داده اند،چه اشکالی داشته است؟

مراحل انجام کار:
1ـ دستگاه را به پریز برق وصل کنید و آن را مورد آزمایش قرار دهید. سیم رابط آن را در محل دو شاخه 
ورودی به دستگاه کمی جابه جا کنید. ببینید آیا برق وارد دستگاه می شود. در هنگام جابه جایی و بازی کردن 

با سیم، اگر دستگاه یک بار روشن و خاموش شد، مشکل در سیم رابط است.
2ـ ابزار موردنیاز را آماده کنید. حداقل ابزار های اولیه موردنیاز، پنس و پیچ گوشتی چهارسو است. عالوه بر 
ابزار ذکر شده، یک عدد فرچه )قلم مو(، پارچه نخی برای تمیزکاری، جاروبرقی با مکنده کوچک، پارچه تمیز 

و مواد تمیزکننده معمولی هم برای زیر کار نیاز دارید.
3ـ دستگاه را با پارچه نخی تمیز کنید و یک پارچه تمیز هم روی میز کار قرار دهید. سپس دستگاه را روی 

آن بگذارید.

4ـ گام اول، بازکردن پوشش دستگاه
  طبق شکل 14ـ6 در سمت چپ و راست دستگاه دو عدد پیچ چهارسو وجود دارد. با استفاده از پیچ گوشتی 

__3 هستند )حدود 5 میلی متر(.
16 چهارسوی مناسب پیچ ها را باز کنید. این پیچ ها معموالً از نوع 

 در مورد دستگاه مورد بحث در این کار عملی، مشتری ذکر کرده است که دستگاه مدتی بود که نكته
قطع و وصل می شد و اکنون به طور کامل قطع شده است.باتوجه به عیب ظاهری ممکن است سیم 

رابط دستگاه یا بخش تغذیه آن اشکال داشته باشد.

فیلم تعمیر دستگاه پخش لوح فشرده را ببینید و ارتباط بین بلوک ها را با یکدیگر به بحث بگذارید 
و نتیجه را در قالب گزارش 2 صفحه ای ارائه دهید.



237

پودمان پنجم: عيب يابي و تعمير دستگاه هاي خانگي

  سه پیچ چهارسوی قرار گرفته در پشت دستگاه که در شکل 15ـ6 مالحظه می کنید، را باز کنید. پیچ ها را 
در داخل یک قوطی کوچک قرار دهید تا در اثر جابه جایی گم نشوند و در پایان کار با مشکل مواجه نشوید.

شكل 15ـ6 پیچ های پشت دستگاهشكل 14ـ6 پیچ سمت راست و چپ

5ـ گام دوم، جداسازی قاب باالیی )پوشش( دستگاه
  بازرسی کنید چنانچه محل اتصال قاب باالیی دستگاه به قاب پایینی آن دارای زائده و خار است آنها را با 

ابزار مناسب آزاد کنید.
  طبق شکل 16ـ6 پوشش باالیی را به صورت کشویی به سمت پشت دستگاه بکشید تا طبق شکل 17ـ6 

از پوشش پایینی جدا شود.

شكل 16ـ6 آزادسازی خارها و بیرون کشیدن 
شكل 17ـ6 قاب پایینی جدا شده استقاب باالیی به صورت کشویی

6ـ گام سوم، بررسی سیم رابط برق ویدیو
  اکنون که قاب رویی دستگاه باز شده است، می توانیم به اتصال های سیم برق ورودی دستگاه دسترسی 
پیدا کنیم و آن را آزمایش کنیم. در این مرحله فیلم تعمیر ویدیو را دوباره مشاهده کنید و مسیر سیم برق 

به دستگاه را روی برد شناسایی کنید.
  با استفاده از اهم متر اتصال دوشاخه و سیم های ورودی به منبع تغذیه دستگاه را آزمایش کنید.

  ابتدای کار پیش بینی کرده بودیم که ممکن است برق دستگاه خراب باشد که در این دستگاه همین عیب 
وجود دارد. اکنون باید یا سیم رابط برق را تعویض کنیم یا آن را ترمیم نماییم.در این دستگاه باتوجه به فیلمی 

که مشاهده کرده اید،سیم رابط را ترمیم کردیم.
 از آنجا که یکی از موارد بسیار مهم در تعمیر دستگاه ها، بازکردن برد منبع تغذیه و تعمیر و یا توجه

برد  بوده و  این می گیریم که سیم رابط سالم  بر  را  این مبحث فرض  ادامه  تعویض آن است، در 
منبع تغذیه اشکال دارد. لذا فرایند دسترسی به برد منبع تغذیه و تعمیر یا تعویض آن را نیز بیان 

می کنیم.
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7ـ گام چهارم، آزاد کردن کابل نواری برد مدار چاپی 
پردازشگر

  کابل نواری آبی رنگ را طبق شکل 18ـ6 به آرامی 
بیرون بکشید تا از سوکت خود جدا شود.

8 ـ گام پنجم، آزادکردن سوکت های متصل شده به 
برد پردازشگر

طبق  دیگر  مناسب  ابزار  یا  پنس  از  استفاده  با    
برد  به  اتصال  های سوکتی متصل  شکل 19ـ6 سایر 
شكل 18ـ6 آزادسازی کابل پردازشگرپردازشگر را جدا کنید.سوکت ها در جای خود محکم 

هستند. هنگام بیرون کشیدن نیاز به کمی نیرو دارند. درشکل 20ـ6 سوکت های پردازشگر جدا شده است.

9ـ گام ششم، بازکردن پیچ های محکم کننده برد پردازشگر به بدنه
  طبق شکل 21ـ6 دو پیچ چهارسو که روی برد مدار پردازشگر قرار دارد و آن را به بدنه دستگاه محکم 
می کند را با پیچ گوشتی چهارسوی مناسب باز کنید. هنگام کارکردن روی برد پردازشگر خیلی بااحتیاط عمل 
کنید.کوچک ترین بی احتیاطی موجب خرابی مدار پردازشگر می شود و دستگاه از کار می افتد. در این شرایط 
باید برد پردازشگر را تعمیر کنید.از آنجا که آی سی ریز پردازنده دستگاه روی این برد قرار دارد، برنامه این 

آی سی توسط کارخانه سازنده ارائه می شود.
10ـ گام هفتم، آزادکردن برد پردازشگر

  دو پیچ چهارسو که طبق شکل 22ـ6 در پشت دستگاه و در اطراف ترمینال های خروجی قرار دارد را باز 
کنید. پس از بازکردن این پیچ ها، برد پردازشگر آزاد می شود.

شكل 20ـ6 جداشدن تمامی سوکت ها از برد شكل 19ـ6 جداکردن سوکت ها از برد پردازشگر

شكل 21ـ6 بازکردن پیچ های اتصال دهنده برد 
پردازشگر به کف دستگاه

شكل 22ـ6 بازکردن پیچ نهایی برد پردازشگر
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11ـ گام هشتم، آزادسازی سوکت های منبع تغذیه
  از آنجایی که ممکن است خازن های بخش تغذیه شارژ باشند، هنگام کار با این برد مراقب باشید دست های 
شما با قسمت های فلزی و بدون روکش برخورد نکند. الزم است پس از بازکردن برد تغذیه با اتصال یک سیم 

بین قطب های خازن از شارژشدن آن اطمینان حاصل کنید.
  طبق شکل23ـ6 سوکت های منبع تغذیه را آزاد کنید. این کار را می توانید با دست یا با پنس انجام دهید. 

برای آزادکردن سوکت ها، زائده روی سوکت را کمی فشار دهید و آن را بیرون بکشید.
12ـ گام نهم، آزادسازی برد منبع تغذیه

  دستگاه را بچرخانید. به طوری که پشت آن )محل ترمینال ها( به سمت شما باشد.
  دو پیچ چهارسوی نصب شده روی منبع تغذیه را با پیچ گوشتی چهارسوی مناسب باز کنید، شکل24ـ6. 
برد تغذیه آزاد می شود. آن را بازرسی و عیب یابی کنید. در صورت نیاز می توانید ماژول برد منبع تغذیه را به 

طور کامل تعویض کنید.

شكل 24ـ6 محل پیچ های محكم کننده برد منبع تغذیهشكل 23ـ6 آزادکردن سوکت منبع تغذیه

)CD Driver(13ـ گام دهم، دمونتاژدستگاه راه انداز لوح فشرده
  در صورتی که بخش CD Driver دستگاه خراب شده باشد و نیاز به تعویض یا تعمیر داشته باشد، دستگاه 
را طوری بچرخانید که قسمت پشت آن به سمت شما قرار گیرد، سپس طبق شکل 25ـ6 دو پیچ چهارسوی 

محکم کننده DVD به بدنه را باز کنید.
  دستگاه راه انداز DVD را طبق شکل26ـ6 به آرامی بیرون بکشید تا از محل خود خارج شود. توجه داشته 

باشید که کابل نواری اتصال دهنده این قسمت را قباًل آزاد کرده باشید.

شكل 26ـ6 دمونتاژ دستگاه راه انداز DVDشكل 25ـ6 پیچ های محكم کننده DVD به بدنه
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14ـ گام یازدهم، بازکردن پیچ های پنل جلویی دستگاه
  دستگاه را طبق شکل 27ـ6 طوری قرار دهید که برد مدارچاپی مربوط به پنل دستگاه را ببینید.

  3پیچ مربوط به برد بزرگ پنل و یک پیچ مربوط به برد کوچک پنل را طبق شکل های 27ـ6 و28ـ6 و 
29ـ6 باز کنید

شكل 29ـ6 پیچ پنل کوچکشكل 28ـ6 بازکردن 3 پیچ پنل بزرگشكل 27ـ6 قراردادن برد مدار چاپی

15ـ گام دوازدهم، دمونتاژ پنل جلوی دستگاه
  طبق شکل30ـ6 زائده سمت راست در کنار پیچ را با انگشت اشاره فشار دهید و نگهدارید.

  طبق شکل31ـ6  با دست دیگر خود برد مدارچاپی را فشار دهید تا زائده از جای خود خارج و برد آزاد شود.
  طبق شکل32ـ6 برد را بیرون بکشید.

شكل 32ـ6 پنل دمونتاژ شدهشكل 31ـ6 فشاردادن زائده و خارج کردن بردشكل 30ـ6 زائده سمت راست

16ـ گام سیزدهم، دمونتاژ برد کوچک کلید های پنل
  طبق شکل33ـ6  محل زائده پالستیکی را پیدا کنید.

  طبق شکل34ـ6 زائده پالستیکی را کمی فشار دهید. برد کلید های پنل از جای خود آزاد می شود.
  طبق شکل35ـ6 برد را از محل خود خارج کنید

شكل 33ـ6 محل زائده پالستیكی           شكل 34ـ6 فشاردادن زائده پالستیكی       شكل 35ـ6 دمونتاژ برد کوچک
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17ـ گام چهاردهم، جداکردن صفحه جلویی از دستگاه
  طبق شکل36ـ6 کابل اتصال دو برد پنل به هم را پیدا کنید.

  طبق شکل37ـ6 سوکت را آزاد کنید تا پنل ها از DVD جدا شوند.

شكل 37ـ6 دمونتاژ پنل ها شكل 36ـ6 کابل اتصال پنل ها به هم

در برخی از موارد، تعمیر یک برد مدار چاپی از نظر نیاز به ابزار پیچیده، هزینه و زمان بربودن مقرون به نكته مهم
صرفه نیست. در این شرایط باید برد را تعویض کنید. الزم به یادآوری است که مراحل تعمیر برد های 
الکترونیکی دستگاه نیاز به دانش فنی بیشتری دارد که در مقاطع باالتر به محتوای این نوع دانش ها 

دسترسی پیدا خواهید کرد.

18ـ چنان چه هر یک از بردها و قطعات باز شده اشکال دارد، آن را تعمیر یا تعویض کنید.
19ـ پس از تعمیر دستگاه را دوباره جمع کنید. مراحل مونتاژکردن یا سوارکردن اجزاء و قطعات دستگاه، 

عکس مراحل بازکردن آن است.
20ـ پس از سوارکردن دستگاه، آن را به برق بزنید و به طور کامل آزمایش کنید.

21ـ پس از اطمینان از صحت کامل دستگاه، اسناد مربوط به صورت هزینه ها و گارانتی را تنظیم کنید. الزم 
است هر قطعه یا بردی را که تعویض می کنید، قطعه و برد معیوب آن را همراه با دستگاه تحویل مشتری 

دهید. با این عمل اعتماد مشتری نسبت به گارانتی بیشتر می شود.
22ـ پس از تنظیم اسناد، به مشتری اطالع دهید تا برای تحویل گرفتن دستگاه خود مراجعه کند. هنگام 
تحویل دستگاه به مشتری آن را به طور کامل آزمایش کنید و براساس فهرست وارسی )چک لیست( تحویل 

مشتری دهید و رضایت او را دریافت نمایید.
دهید.  ارائه  و  کرده  تهیه  پاورپوینت  قالب  در  عملی  کار  این  در  انجام شده  فعالیت  از  جامعی  گزارش  23ـ 
پیاده کردن سایر اجزاء قطعات دستگاه ویدیو مانند راه انداز لوح فشرده )CD Driver( و پنل جلویی دستگاه 

و سایر مدار های چاپی مطابق همین روال صورت می گیرد.
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پژوهش

کار عملي5

درباره چگونگی پیاده کردن سایر اجزاء و قطعات دستگاه پخش لوح فشرده بحث کنید و تعمیر را در 
قالب یک گزارش کاماًل اجرایی ارائه دهید.

الگوي انتخابي، تعمیر برشته کننده نان یا توستر

الگوی پرسش:
1ـ روش دسترسی به اطالعات فنی مربوط به سرویس و تعمیر دستگاه های الکترونیکی را در دو سطر شرح 

دهید.
2ـ به چه دلیل توصیه می شود در ابتدای کار حتماً بلوک دیاگرام دستگاه را شناسایی و ارتباط بین بلوک ها 

را مشخص کنید؟
3ـ چرا در برخی دستگاه های الکتریکی، یکی از پیچ های مربوط به بخش ورود برق با سایر پیچ ها متفاوت 

است و آچار ویژه ای نیاز دارد؟
4ـ بیان عیب ظاهری دستگاه چه کمکی به فرایند عیب یابی می کند؟شرح دهید.

5ـ درصورتی که آی سی ریزپردازنده دستگاه پخش DVD دچار مشکل شود، برای تعمیر دستگاه چه کارهایی 
باید انجام دهیم.آی سی پردازشگر در کجا برنامه ریزی می شود؟

6ـ در صورتی که سیم رابط دستگاه از محل ورود به دستگاه معیوب شده باشد، احتیاجی به بازکردن دستگاه 
نادرست    نیست و به راحتی می توانیم آن را ترمیم کنیم. درست

7ـ باتوجه به عملکرد دستگاه پخش لوح فشرده، در صورتی که برد منبع نغذیه یا سیم رابط آن آسیب دیده 
باشد، برای رسیدن به عیب، بلوک ها را چگونه تقسیم بندی می کنیم تا بتوانیم عیب دستگاه را تفکیک کنیم؟

8ـ فرایند سوارکردن )مونتاژکردنـ  جمع کردن( دستگاهی که قطعات آن پیاده شده است، دقیقاً مشابه فرایند 
نادرست   دمونتاژ دستگاه است. درست

هدف: تعمیر نمونه دیگری از لوازم خانگی
مواد، ابزار و تجهیزات موردنیاز: ابزار عمومی برق، ابزار خاص مربوط به دستگاه موردنظر، مواد پاک کننده 
الکترونیکی، مولتی متر، مواد  الکتریکی و  مانند افشانک کنتاکت شوی و اسپری مخصوص تمیزکردن لوازم 

موردنیاز برای اتصال سیم ها
 در این کار عملی می خواهیم چگونگی تعمیر یک نمونه توستر را آموزش دهیم. توستر یکی از لوازمی است 
که در عصر حاضر به دلیل کاربرد مفیدی که دارد در بسیاری از خانه ها مورد استفاده قرار می گیرد. توستر ها 
در انواع مختلف ساخته می شوند. توستر های قدیمی به صورت الکترومکانیکی بودند. یعنی در آنها از هیچ قطعه 
الکترونیکی استفاده نشده بود. اما توستر های جدید دارای ویژگی های خاص خود هستند و در آنها از مدار 

الکترونیکی مانند تایمر و ریزپردازنده استفاده شده است.
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پژوهش

فیلم 2

فعالیت

با مراجعه به رسانه های مختلف درباره انواع توستر های موجود تحقیق کنید و باتوجه به کارهایی که 
می توانند انجام دهند آنها را دسته بندی کرده و در قالب یک جدول ارائه دهید.

 فیلم تعمیر توستر را ببینید.

در شکل38ـ6 بلوک دیاگرام یک توستر را مالحظه می کنید. آن را تجزیه و تحلیل کنید و نتیجه 
را در قالب گزارش ارائه دهید.

از  پس  مدار  قطع  برای  ترموستات  و  وصل  و  قطع  حرارتی،کلید  المان  یک  معموالًحداقل  توستر  هر  در   
گرم شدن نان وجود دارد. در توستر های جدید زمان گرم کردن و برشته کردن نان و میزان درجه حرارت آن به 

وسیله تایمر یا ریزپردازنده قابل تنظیم است.

شكل 38ـ6 بلوک دیاگرام توستر

درباره چگونگی عملکرد مدار توستر بحث کنید و نتیجه را از طریق بارش فکری جمع بندی کرده و در بارش فكري
قالب یک گزارش ارائه دهید.

مراحل انجام کار:
1ـ هنگام تحویل گرفتن دستگاه معیوب تمام مراحل ذکر شده در کار عملی 2 را اجرا کنید.

2ـ با مراجعه به رسانه های مختلف نقشه توستر مورد تعمیر را بیابید و از آن یک پرینت تهیه کنید. سپس 
اتصاالت و عملکرد مدار را به طور دقیق بررسی کنید.

3ـ مشتری اظهار داشته است که دستگاه توستر روشن نمی شود و اهرم آن را وقتی پایین می زنیم در جای 
خود قرار نمی گیرد و برمی گردد.
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4ـ باتوجه به نقشه و نوع عیب، علت آن می تواند مربوط به قطع شدن مسیر جریان برق در داخل توستر باشد. در این 
حالت یا المان حرارتی قطع شده است یا کنتاکت های کلید های اصلی اکسید شده و جریان را عبور نمی دهند. یا در صورت 
وجود فیوز در دستگاه، فیوز آن سوخته است. درمورد توسترها، عیب ترموستات و مدار کنترل نیز می تواند همین حالت را 

به وجود آورد.
5ـ پس از تخمین هزینه و نوشتن مشخصات دستگاه روی رسید مشتری، رسید را به امضاء مشتری برسانید و خودتان هم 

امضاء کنید سپس یک نسخه از آن را تحویل مشتری دهید.
6ـ دستگاه را به برق بزنید و آن را آزمایش کنید و صحت عیب ظاهری گفته شده توسط مشتری را تایید نمایید.

7ـ گام اول، آماده سازی توستر برای تعمیر
  دوشاخه را از برق جدا کنید.اهرم دستگاه را طبق شکل39ـ6 آزمایش کنید.

  طبق شکل40ـ6 کشوی زیری توستر را بیرون بکشید و خرده نان ها را تخلیه کنید و با جاروبرقی آن را 
تمیز کنید.

  طبق شکل41ـ6 توستر را وارونه کنید و چهار پیچ چهارسوی مربوط به کف آن را باز نمایید.

یازده گام اجرا می کنیم. بدیهی است در توجه یا دمونتاژ دستگاه توستر را طی  بازکردن، پیاده کردن   
فرایند بازکردن دستگاه و رسیدن به عیب موردنظر، ضرورتی ندارد که گام های بعدی را به اجرا 

درآوریم.

شكل 41ـ6 پیچ های زیر توستر شكل 40ـ6 تمیزکردن کشو زیر توستر  شكل 39ـ6 آزمایش اهرم  

8ـ گام دوم، دقت در بازکردن پیچ ها و بیرون کشیدن آنها
☑ طبق شکل 42ـ6 هر پیچ را که باز می کنید و آن را بیرون می کشید، نوع پیچ و محل استقرار آن را به 
تا در مراحل سوار کردن قطعات  بگیرید  بردارید و عکس  یادداشت  بازکردن  فرایند  از  خاطر بسپارید.حتماً 

دستگاه دچار مشکل نشوید.
☑ برخی از پیچ ها از نوع ویژه هستند و نیاز به ابزار خاص دارند. در این حالت حتماً شیار پیچ را بررسی کنید 

و طبق شکل 43ـ6 از پیچ گوشتی خاص آن پیچ استفاده کنید.
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شكل 43ـ6 استفاده از ابزار خاص برای پیچ های ویژهشكل 42ـ6 تشخیص نوع و محل پیچ های بازشده

9ـ گام سوم، جداسازی قسمت های مختلف توستر
  حلقه پالستیکی که روی اهرم نصب شده است را طبق شکل44ـ6 جدا کنید.

  طبق شکل45ـ6 کاسه پالستیکی قسمت باالی توستر را جدا کنید.قسمت پایین توستر را در شکل46ـ6 
مالحظه می کنید.

شكل 44ـ6 جداکردن حلقه پالستیكی      شكل 45ـ6 جداکردن کاسه پالستیكی باال     شكل 46ـ6 قسمت زیرین توستر

10ـ گام چهارم، جداکردن اهرم ها
  طبق شکل های 47ـ6 و 48ـ6 عملکرد اهرم و سامانه نگهدارنده آن را بررسی کنید و به خاطر بسپارید.سپس 

اهرم و اجزاء آن را آزاد کنید.اگر کمی به شکل دقت کنید چگونگی آزاد کردن اهرم ها را می توانید بیابید.

شكل 48ـ6 محل اتصال اهرم شكل 47ـ6 مكانیزم عملكرد اهرم   
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11ـ گام پنجم، بازکردن حسگر)سنسور( حرارتی
ـ6 سنسور حرارتی به بدنه توستر چسبیده است.با توجه به نوع توستر سیم های رابط سنسور را آزاد کنید.   طبق شکل 49

شكل 49ـ6 محل قرارگرفتن حسگر حرارتی

12ـ گام ششم، جداکردن اتصال ها و سوکت ها
 طبق شکل های 50ـ6 و51ـ6 و 52ـ6 اتصال های مختلف و سوکت های نصب شده روی قسمت های مختلف 
ازجمله بُرد الکترونیکی را جدا کنید. برای دسترسی به المان های حرارتی به منظور تعویض و تعمیر آن ها، 

باید تقریباً تمام اجزاء توستر از هم جدا شوند.

ـ6 سوکت از بُرد جدا شده است ـ6 محل اتصال سوکت به بُرد الكترونیكی        شكل 52 ـ6 بُرد الكترونیكی                       شكل 51    شكل 50
13ـ گام هفتم، جداسازی سیم زمین و سایر قطعات توستر

 طبق شکل 53ـ6 سیم زرد رنگ که سیم زمین است را از محل فیش جدا کنید.
 طبق شکل 54ـ6 قسمت مربوط به قراردادن نان که جدا شده است و سیم زمین به آن متصل است را می بینید.

 در شکل 55ـ6 فیش محل اتصال سیم زمین مشخص شده است.

ـ6 فیش اتصال زمین ـ6 سیم اتصال زمین جدا شده از فیش               شكل 55 ـ6 سیم اتصال زمین                           شكل 54 شكل 53

بالف
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بالف

14ـ گام هشتم، سیم زمین به چه نقاطی وصل می شود
 در شکل الف و ب ـ 56 ـ 6 محل اتصال سیم زمین به نقاط مختلف دستگاه توستر را مشاهده می کنید.

شكل 56ـ6 محل اتصال سیم زمین به نقاط مختلف توستر
15ـ گام نهم، بازکردن سایر قطعات از یكدیگر

 قبل از بازکردن سایر قطعات از یکدیگر به چفت و بست های آنها توجه کنید. معموالً چفت و بست  های 
توستر به صورت زایده خم شده یا کج شده در داخل شیار قرار دارد. در شکل 57ـ6 محل اتصال قسمت  های 
نر و ماده فلزی و در شکل 59ـ6 قرار نگرفتن خار در محل  فلزی توستر، در شکل 58ـ6 نمونه  های خار 

موردنظر و در شکل 60ـ6 نصب صحیح خار نشان داده شده است.

شكل 60ـ6 خار در جای خود قرار دارد

شكل 58ـ6 خار نر و ماده جهت اتصالشكل 57ـ6 محل اتصال قسمت های فلزی

شكل 59ـ6 خار در جای خود قرار نگرفته است
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پـ  دستگاه سرخ کنبـ  دستگاه چای سازالفـ  اتوی برقی

تـ  دستگاه گیرنده دیجیتال

حتماً  قسمت  این  در  می شود.  باز  هم  از  توستر  فلزی  قسمت های  زایده ها،  و  خار ها  بازکردن  از  بعد   
یادداشت برداری کنید و از تک تک مراحل عکس بگیرید تا در فرایند مونتاژ دچار اشتباه نشوید.

16ـ گام دهم، تعویض المان معیوب
المان حرارتی معیوب را مشخص کنید و آن را تعویض نمایید و پس از تعویض یا تعمیر آن را آزمایش کنید.

17ـ گام یازدهم، مونتاژ دستگاه
مراحل مونتاژ عکس مراحل پیاده سازی است. مراحل مونتاژ را دقیق و براساس یادداشت ها و عکس هایی که 

گرفته اید اجرا نمایید.

18ـ در هر مرحله، با اهم متر اتصال المان ها و کلید ها را به بدنه آزمایش کنید.
19ـ پس از تنظیم اسناد، طبق مراحل ذکر شده در کار های عملی قبل، دستگاه را تحویل مشتری دهید و 

اسناد را بایگانی نمایید.
20ـ از فعالیت انجام شده در این مرحله یک گزارش کامل در قالب فایل ورد آماده کنید و ارائه دهید.

21ـ بعد از اتمام تعمیرات، ابزار را در جای خود قرار داده و میز کار را مرتب کنید.

چون خارها شکننده هستند لذا در مرحله جمع کردن دستگاه دقت کنید تا عمل جمع کردن در نكته
یک مرحله به اجرا در آید در غیر این صورت خار ها آسیب می بینند و دستگاه از نظر ایمنی قابل 

اعتماد نخواهد بود.

الگوهای دیگر انتخابی جهت تعمیرکار عملي6

براساس کار های عملی قبلی، می توانید یکی از دستگاه  های داده شده در شکل 61 ـ6، یا هر نوع دستگاه 
الکتریکی یا الکترونیکی خانگی دیگر را که در اختیار دارید انتخاب و اقدام به تعمیر آن نمایید.

شكل 61ـ6 چند نمونه دستگاه الكتریكی یا الكترونیكی خانگی
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هدف: کسب مهارت در تعمیر یک نمونه دستگاه الکتریکی یا الکترونیکی خانگی
مواد، ابزار و تجهیزات: مشابه کار های عملی قبل

فیلم تعمیر دستگاه الکتریکی یا الکترونیکی خانگی که برای تعمیر درنظر گرفته اید را مشاهده کنید.فیلم 3

مراحل اجرای کار:
1ـ یک نمونه از دستگاهی که می خواهید تعمیر کنید را در اختیار بگیرید.

2ـ راهنمای سرویس و تعمیر آن را بارگیری کنید.
3ـ عیب ظاهری آن را بپرسید و یادداشت کنید.

4ـ کلیه مستندات الزم در زمان دریافت دستگاه را مطابق روال قبل کامل کنید.
5ـ بلوک دیاگرام دستگاه را باتوجه به راهنمای سرویس و تعمیر آن ترسیم کنید.

6ـ دستگاه را به برق وصل کرده و آزمایش کنید.
7ـ باتوجه به عیب ظاهری، بلوک و مدار معیوب را حدس بزنید.

8ـ براساس دستور کار تعمیرات و فیلم مشاهده شده، دستگاه را دمونتاژ کنید.
9ـ مرحله به مرحله بلوک ها را مورد آزمایش قرار دهید.

10ـ قطعه معیوب را بیابید و در صورت قابل تعمیربودن آن را تعمیر، و در غیر این صورت تعویض کنید.
11ـ پس از تعمیر یا تعویض قطعه، براساس دستورالعمل مونتاژ، قطعات را سوار کنید.

12ـ دستگاه را به برق وصل کرده و آزمایش کنید.
13ـ مستندات الزم را طبق روال گذشته آماده کنید.

14ـ مستندات دستگاه را تحویل مشتری دهید. توجه داشته باشید که در زمان تحویل، دوباره دستگاه را در 
حضور مشتری آزمایش کنید تا مشتری از صحت آن مطمئن شود.

3ـ6ـ  عیوب متداول در برخی دستگاه های الکترونیکی و چگونگی رفع عیب آن ها
دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی بسیار متنوع اند و در تعمیر هر یک از آن ها، نکات علمی، فنی و تجربی 
اساسی بسیار زیادی وجود دارد که الزم است هر تعمیرکاری با آنها آشنایی داشته باشد و در مواقع لزوم 
به آموزش های کوتاه مدت  نیاز  یادآوری است که تعمیر هر دستگاه  به  را مورد استفاده قرار دهد.الزم  آنها 
با تکرار در تعمیرات و کسب تجربه الزم، مهارت های کسب شده به صورت عادت در  اختصاصی دارد ولی 

می آید و روندنمای اجرای آن در ذهن فرد باقی می ماند.
بسیار  که  الکترونیکی  تلفن  و  خانگی  سینمای  تلویزیون،  دستگاه های  برای  ذکر شده  نکات  بخش  این  در 
پرکاربرد و متداول است را انتخاب کرده ایم و برخی از عیوب متداول و چگونگی رفع آنها را به صورت تیتروار 
توضیح داده ایم. ضرورت دارد که هر تعمیرکار قبل از تعمیر دستگاه، این نوع عیوب را شناسایی کرده و بر آن 
تسلط داشته باشد تا بتواند دستگاه را به طور مطلوب تعمیر نماید. دسترسی به این عیوب از طریق راهنمای 

سرویس دستگاه یا رسانه های دیگر موجود امکان پذیر است.
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)H.T(و سینمای خانگی LED و LCD برخی معایب متداول نمایشگر های 
☑ مهم ترین بخش هر دستگاه صوتی و تصویری، منبع تغذیه )power supply( آن است و معموالً بیشترین 
LCD عیب در همین قسمت ایجاد می شود. به دلیل وجود ولتاژ نسبتاً باال در قسمت منبع تغذیه در تلویزیون

و LED، این قسمت را با نام inverter power supply board(IP Board( می شناسند. زیرا این قسمت 
اینورتر المپ های مهتابی در back light( LCD(یا برای  ولتاژ های مختلفی را برای main board، ولتاژ 

تغذیه المپ نشتی LED )بک الیت یا LED board( را تأمین می کند.
☑ یکی از خرابی  های متداول برد تغذیه در نمایشگر های LCD و LED، نشتی خازن های خروجی تغذیه 
است. این خازن از نوع الکترولیتی)شیمیایی( با ظرفیت معموالً 1000میکروفاراد و ولتاژ کار 25 ولت است.

☑ عیب دیگر مدار ممکن است اتصال کوتاه شدن پل دیود و ترکیدن خازن های صافی باشد، خازن های صافی 
معموالً ظرفیت حدود 100میکرو فاراد دارند و ولتاژ کار آنها 400ولت است.

☑ گاهی ممکن است خرابی مربوط به قطع یا اتصال کوتاه شدن ترانس های اینورتر باشد. این ترانس ها دارای 
هسته فریت هستند. در فرکانس باال کار می کنند و قابل سیم پیچی نیستند. لذا در صورت معیوب شدن باید 

تعویض شوند.
نكته

نكته ایمني

 در نمایشگر های پالسما plasma یا plasma display panel( PDP(  و دستگاه های سینمای 
بنابراین  SMPS Board می شناسند.  نام  با  را  برد منبع تغذیه   ،)home theater( H.T خانگی 
نوع  تغذیه ای  مدار  زیرا  نیست  مناسب  واژۀ  دستگاه ها  این  برای   ip   board اصطالح  به کاربردن 
نمایشگرها inverter ندارند. SMPS رگوالتور سوئیچینگ پیشرفته ای است که معموالً ولتاژ های 

ورودی از 100ولت تا 400 ولت را کنترل می کند و تلفات توان آن بسیار کم است.

دستگاه های صوتی و تصویری نسل جدید کلید اصلی قطع برق ورودی ندارند. لذا هنگامی که از 
دستگاه استفاده نمی کنید، دستگاه را در حالت standby قرار ندهید و برق را از پریز اصلی تغذیه. 
استفاده از پریز کلیددار قطع کنید. تا عالوه بر کاهش برق مصرفی، از آسیب دیدن قطعات مدار 

جلوگیری شود.

☑ خرابی مدار تغذیه SMPS می تواند مربوط به فیوز ورودی برق شهر،پل دیود و خازن صافی باشد. معموالً 
عامل خرابی نوسان های برق شهر است که موجب نشتی خازن های خروجی مدار می شود.

PDP و  LCD، LED خرابی های متداول صفحه نمایشگرها )پانل( در 
دومین قسمت آسیب پذیر دستگاه های تصویری،صفحه نمایشگر آنها است.

بشکند،تعویض  اثر ضربه  بر  )لیکوئید(  پانل  اگر صفحه   PDP LEDو  و   LCD نمایشگر های  تمامی  ☑ در 
می دهد.اگر  تشکیل  را  دستگاه  خود  قیمت  درصد   80 حدود  پانل  قیمت  زیرا  ندارد.  اقتصادی  توجیه  آنها 
شرکت های واردکننده و تولید کننده، پانل ارزان را به معرض فروش بگذارند، در این صورت، تعویض صفحه 

پانل مقرون به صرفه خواهد بود.
☑ یکی دیگر از خرابی های پانل در نمایشگر های LCD و LED و PDP، نفوذ آب و رطوبت به داخل پانل 
است. نفوذ آب در داخل پانل به صورت خطوط رنگی و هاشورخورده ظاهر می شود. در این حالت، تکنسین های 
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مجرب با ظرافت خاصی پانل را باز کرده و قسمت سولفاته شده سیم های رابط )flat Cable( داخل لیکوئید را تمیز یا توسط 
دستگاه های bonding machine قسمت سیم رابط )flat Cable(را تعویض می کنند.

این عیب  ایجاد  به صورت هاله سیاه ظاهر می شود. دو عامل سبب  پانل  از خرابی های  نوعی   LED نمایشگر های  در   ☑
می شود:

☑ کثیفی صفحه دیفیوزر که عامل آن حرارت بوده و به صورت دوده سیاه ظاهر می شود )مانند کثیفی دیوار سفید پشت 
رادیاتور شوفاژ(. در این حالت با ظرافت و دقت خاصی پنل و صفحات آن را باز می کنند و قسمت دوده گرفته صفحه دیفیوزر 

را با دستمال تمیز می نمایند.
☑ عامل دیگر ایجاد هاله سیاه در صفحه نمایش LED، سوختن یک یا چند )LED)LED bar است که به عنوان منبع 
نور پشت )LED )back light عمل می کند. این LEDها به صورت موازی با دیود های نورانی دیگر قرار گرفته اند که دراثر 
سوختن کم نورتر شده و به صورت هاله سیاه مشاهده می شوند. راهکار اصولی آن تعویض تمام LED های ردیفی منبع نور 
پشت )LED)LED bar است.اگر فقط قسمت های معیوب LED bar تعویض شود،چون جریان کشی دیود های جدید با 

سایر دیودها یکسان نیست، بعد از مدتی مجدداً LED bar آسیب می بیند.
یکی از راهکار های مراقبت از سوختن دیود های بک الیت،کم کردن نور زمینه تصویر با کنترل است نكته ایمني

تا جریان کمتری از دیود ها عبور کند.

 اساس کار نمایشگر های منحنی )curve TV( موجود در بازار فعلی همانند نمایشگر LED است با نكته
این تفاوت که صفحه لیکوئید آن به صورت منحنی )curve( است.

یا  عملیات  متوقف شدن  smart)هوشمند(،  مدل های  ویژه  به   LED نمایشگر های  دیگر  عیب   ☑
هنگ کردن)Hanging( دستگاه است. گاهی LEDها خود به خود خاموش و روشن می شوند. در این حالت 

با flash کردن، نرم افزار آن را به روزرسانی می کنند.
☑ در نمایشگر های پالسما صفحه پانل مقاوم تر است، لذا بیشترین مصرف صنعتی را دارد. برای مثال در 
مراکز خرید، فرودگاه ها و متروها به عنوان تبلیغ محصوالت از پالسما استفاده می شود. اما ضعف آن این است 
که به دلیل وجود گاز های نئون و زنون صدای وزوز داشته و برد های آن در اثر تغییراتی که به مرور زمان روی 
LED آن رخ می دهد، آسیب می بینند. بنابراین تعمیر این نوع نمایشگرها در مقایسه نسبت به نمایشگر های

و LCD مشکل تر است.
)Sound Bar(و ساند بار)H.T(خرابی های متداول در سینمای خانگی 

  )pickـup(یکی از عمده ترین خرابی ها در دستگاه های سینمای خانگی، خرابی قسمت مکانیزم و اپتیک ☑
است.چون اپتیک تأمین کننده نور لیزر جهت خواندن اطالعات روی CD است، بعد از مدتی ضعیف و کم نور 

می شود و نمی تواند اطالعات CD ها را نمایش دهد.
☑ از قسمت های مهم مکانیزم سینمای خانگی و DVD های خانگی، وجود موتور بارگذاری)loading( است 
که در را باز و بسته می کند. فرمان این موتور توسط IC loading صورت می گیرد. اگر موتور یا IC خراب 
شود عمل open/close انجام نمی شود. پاره شدن تسمه موتور نیز باعث عدم open/close در سینمای خانگی 

و DVD ها می شود.
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نكته

نكته

موتور های اسپیندل و فید از نوع سروو موتور)servo motor( هستند. دور این موتورها با مدار های 
الکترونیکی کنترل می شود.

مدار های الکترونیکی مانند آمپلی فایر یا مادربرد به دلیل کار در ولتاژ پایین، کمتر معیوب می شوند.
در صورت بروز عیب با استفاده از ابزار های خاص، قطعات smd قابل تعویض هستند.

که  است   )spindle motor(اسپیندل موتور  خراب شدن  خانگی،  سینمای  مکانیزم  دیگر  خرابی های  از   ☑
وظیفه آن چرخاندنCD با دور باال است تا اپتیک بتواند اطالعات روی CD را بخواند.خرابی این موتور فرمان 

عدم تصویر یا no disk را می دهد که با سرویس کردن موتور، مشکل برطرف می شود.
☑ یکی دیگر از خرابی های مهم در مکانیزم خواندن CD، خرابی موتور فید)feed motor( است. وظیفه 
موتور فید حرکت دادن آرام اپتیک جهت خواندن اطالعات روی CD است. چنانچه این موتور ضعیف شود 
تصویر مکث داشته و فیلم خودبه خود جلو می رود که در این صورت الزم است موتور فید تعویض یا سرویس 

شود.

☑ گاهی ممکن است صدای دو عدد بلندگو قطع شود. در این صورت با استفاده از کنترل سینمای خانگی 
می توان عیب را برطرف نمود. دکمه mode صدا روی کنترل را چندین مرتبه فشار دهید تا گزینه صدا از 

حالت musicـcinema و prologic به حالت matrix برود. در حالت matrix باندها فعال می شوند.
☑ در جدول 5-6 به منظور آشنایي بیشتر با عیوب دستگاه هاي الکترونیکي خانگي، عیوب متداول در تلفن 

الکترونیکي را نیز آورده ایم.
جدول 5ـ6

مواردی که باید بررسی شودعیوب متداول در تلفن الكترونیكی

درصورتی که تلفن به طور کامل از کار افتاده است. صدای 
فرعی)برگشتی( و یا بوق آزاد مرکز تلفن محلی به گوش 

نمی رسد)بلندگوها نیز کار نمی کنند(

)AC یا DC منبع تغذیه تلفن)آداپتور

سیم تلفن 

خروجی پل یکسوساز 

قطع شدگی در سیم ها یا اتصال دهنده ها 

بلندگوها در حالت ارسال یا دریافت عمل نمی کند

اتصال  های بلندگو و میکروفون 

آی سی مربوط به بلندگوها 

ترانزیستو رهای موجود در شبکه پردازش سیگنال 
بلندگو 

ترانسفورماتور های صوتی مربوط به شبکۀ پردازش 
سیگنال بلندگو 
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گوشی در حالت ارسال یا دریافت کار نمی کند.

سیم گوشی را بررسی یا تعویض کنید.

اتصال های گوشی را بررسی یا تعویض کنید.

میکروفون و گیرنده را بررسی یا تعویض کنید.

کلید گوشی را بررسی یا تعویض کنید.

نمایشگر، تصویری را نشان نمی دهد یا تصویر 
به صورت غیرمنظم قطع و وصل می شود.

سیم ها و اتصاالت نمایشگر را بررسی یا تعویض کنید.

کریستال)یا کریستال های(پردازنده را بررسی یا تعویض کنید.

اگر پردازنده خراب است،آن را تعویض کنید.

آی سی راه انداز نمایشگر را تعویض کنید.

نمایشگر را تعویض کنید.

اجرا  را  پالسی  شماره گیری  کلید،  چند  یا  یک 
نمی کند.

موقعیت کلید شماره گیری پالس/تن را بررسی کنید.

سیم ها یا اتصال دهنده های تلفن را بررسی یا تعویض کنید.

کلید های شماره گیر را تمیز و اتصال های آن را بررسی کنید.

ترانزیستور های موجود در مسیر شماره گیری
 »مدار محلی« را بررسی یا تعویض کنید.

اگر پردازنده خراب است، آن را تعویض کنید.

اگر آی سی شماره گیر خراب است آن را تعویض کنید.

یک یا چند کلید شماره گیری تن)DTMF(انجام 
نمی دهند.

موقعیت کلید شماره گیری پالس/تن را بررسی کنید.

سیم ها یا اتصال دهنده های تلفن را بررسی یا تعویض کنید.

کلید های شماره گیری را تمیز کنید و اتصال های آن را بررسی کنید.

کریستال های مدار شماره گیر یا پردازنده را بررسی یا 
تعویض کنید.

اگر پردازنده خراب است آن را تعویض کنید.

اگر آی سی شماره گیر خراب است آن را تعویض کنید.

ترانزیستور های کلیدی موجود در مدار مولد سیگنال 
تن )DTMF( را بررسی یا تعویض کنید.



254

الگوی آزمون نظری پایان واحد یادگیری

1ـ فلوچارت عیب یابی برنامه ای از پیش تعیین شده است که براساس نوع عیب ظاهری تدوین می شود.
صحیح  □     غلط   □

2ـ کدام گزینه کاربرد عالمت لوزی را در فلوچارت عیب یابی بیان می کند؟
الف( شروع    ب( طرح سؤال   پ(  دستورات اجرایی   ت( پایان

3ـ در عیب یابی به روش های تزریق و ردیابی سیگنال به دستگاه های....................................... و .........................
........... نیاز داریم.

4ـ در عیب یابی به روش ردیابی سیگنال، سیگنال ورودی و خروجی هر قسمت یا هر قطعه مورد بررسی قرار 
می گیرد.   صحیح  □      غلط   □

5ـ در هنگام تعمیر یک دستگاه، چه نکات ایمنی را باید رعایت کنید؟ چهار مورد آن را شرح دهید.
6ـ برای تعمیر بخشی از یک دستگاه الکترونیکی، فلوچارت عیب یابی ترسیم کنید به طوری که در آن از همه 

عالئم فلوچارت استفاده شده باشد.
7ـ در یک سامانه الکترونیکی صوتی، اولین گام در تعمیر دستگاه کنترل کردن....................... و ...................... 

است.
8 ـ بخش های کلی دستگاه پخش لوح فشرده را نام ببرید. کدام بخش به عنوان مغز دستگاه عمل می کند؟
9ـ تعمیر همه بُرد ها صرف نظر از زمان انجام تعمیر و یا هزینه موردنظر، مقرون به صرفه است. صحیح □ غلط □

10ـ بلوک دیاگرام یک نمونه مدار توستر را رسم کنید و چگونگی عملکرد مدار را شرح دهید.

تلفن زنگ نمی زند یا صدای زنگ آن ضعیف است.

کنترل ولوم )حجم صدا(زنگ را بررسی کنید.

خازن مسدودکننده مسیر DC را بررسی یا تعویض 
کنید.

اگر ترانسفورماتور کوپالژ در مسیر زنگ وجود دارد آن 
را بررسی یا تعویض کنید.

اگر آی سی زنگ خراب است آن را تعویض کنید.

مجدد  شماره گیری  برای  تلفن  شماره  ذخیره سازی 
صورت نمی گیرد.

اتصال کنتاکت های صفحه کلید را تمیز و بررسی کنید.

اگر پردازنده خراب است آن را تعویض کنید.
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الگوی آزمون عملی پایان واحد یادگیری

قسمت اول
1ـ دستگاه معیوبی که در اختیار شما قرار داده شده است را مورد بررسی قرار دهید.

توجه: از کتاب همراه هنرجو یا منابع دیگر مانند دیتاشیت قطعه برای تعیین عیب یابی استفاده کنید.
2ـ مطابق دستگاه موردنظر ابزار و تجهیزات موردنیاز را آماده کنید.

3ـ در مورد عیب ظاهری دستگاه توضیحات الزم را دریافت کنید.
4ـ پس از تخمین هزینه و نوشتن مشخصات دستگاه روی فرم مخصوص، رسید را امضاء کنید.
5ـ برای قسمت های اساسی دستگاه بلوک دیاگرام تهیه کنید و کار کلی هر بلوک را بنویسید.

6ـ برای عیب یابی دستگاه » فلوچارت عیب یابی« تنظیم کنید.
7ـ محل پیچ ها و خار ها را به دقت شناسایی کنید.
8ـ با ابزار مناسب و استاندارد دستگاه را باز کنید.

9ـ با روش مناسب )تزریق سیگنال یا ردیابی سیگنال یا هرروش استاندارد دیگر( محل عیب و قطعه معیوب 
را شناسایی کنید.

10ـ قطعه یا قطعات معیوب را تعمیر یا تعویض کنید.
11ـ دستگاه را بادقت جمع کنید.

12ـ دستگاه را مورد آزمایش قرار دهید.
13ـ فرایند کار را مستندسازی کنید.

14ـ از فرایند تعمیر، برآورد نهایی قیمت کنید و پس از صدور فاکتور نهایی، دستگاه را تحویل مشتری دهید 
و از مشتری رضایت نامه دریافت کنید.

قسمت دوم
آزمون عملی برای کسب شایستگی به صورت مستمر در مراحل بازکردن و بستن دستگاه الکترونیکی انجام 
می شود. چنانچه مراحل بازکردن و بستن دستگاه به طور صحیح انجام گیرد و به دستگاه آسیب و لطمه وارد 

نشود ارزشیابی صورت می گیرد.
قسمت سوم

آزمون عملی برای کسب شایستگی به صورت مستمر در مراحل تعمیر برد الکترونیکی دستگاه انجام می شود. 
چنانچه به طور صحیح مراحل عیب یابی و رفع آن صورت گیرد و به برد الکترونیکی دستگاه آسیب و لطمه 

وارد نشود ارزشیابی صورت می گیرد.
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ارزشیابی شایستگی عیب یابی، تعمیر  راه اندازي لوازم خانگي

شرح کار:
متداول،  معایب  شرح  ـ  فنی  نقشه  و  دیاگرام  بلوک  نقشه  ازروی  الکترونیکی  دستگاه  عملکرد صحیح  چگونگی  تشریح  1ـ 
روش های عیب یابی و چگونگی بر طرف کردن معایب 2ـ بازکردن دستگاه با رعایت نکات ایمنی 3ـ تعیین محل عیب و قطعه 
معیوب 4ـ تعمیر دستگاه و مستندسازی اطالعات 5ـ بستن دستگاه با رعایت نکات ایمنی و روشن کردن و راه اندازی دستگاه 

و اجرای تنظیمات وسرویس  های موردنیاز 6ـ تنظیم مستندات و برآورد هزینه و دریافت رضایت نامه از مشتری

استاندارد عملكرد:
شاخص ها: انتخاب فضای موردنظر و مناسب بودن آن )میز کار(

تشریح بلوک دیاگرام، نقشه فنی و عملکرد صحیح دستگاه الکترونیکی )15 دقیقه(
شرح روش  های عیب یابی دستگاه و چگونگی بر طرف کردن معایب )15 دقیقه(

باز کردن دستگاه و تعمیر آن با رعایت استاندارد )30 دقیقه(
جمع کردن دستگاه و راه اندازی مجدد آن )20 دقیقه(

تنظیم مستندات )10دقیقه(

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: مکان مناسب انجام کار با کف عایق یا آنتی استاتیک ـ نور مناسب برای کار های 
ظریف ـ ابعاد حداقل 6مترمربع و دارای تهویه یا پنجره ـ دمای طبیعی )C°27ـ C°18( و مجهز به وسایل اطفاء حریق ـ میزکار 
استاندارد با ابعادL180 *D80*H80cm ـ مجهز به فیوز حفاظت جان ـ فرد با لباس کار ـ انجام کار در حال نشسته 
یا ایستاده ـ ابزار عمومی الکترونیک ـ مولتی مترـ برگه اطالعات قطعات ـ دفترچه راهنمای دستگاه الکترونیکی خانگی ـ 

لوازم التحریر ـ قطعات مدار تقویت کننده صوتی ـ سیگنال ژنراتور ـ اسیلوسکوپ
 معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مراحل کارردیف

2معرفی روش  های عیب یابی، تشخیص و رفع عیب1

2باز کردن و تعمیر دستگاه2
2بستن و راه اندازی دستگاه3
1تنظیم مستندات 4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش:

1ـ رعایت نکات ایمنی دستگاه ها 2ـ دقت و تمرکز در اجرای کار
3ـ شایستگی تفکر و یادگیری مادام العمر  4ـ اخالق حرفه ای

2

*میانگین نمرات 
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد. 
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی 
جمهوری اسالمی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه 
تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارۀ کتاب های درسی نونگاشت، کتاب های درسی 
را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل 
محتوای آموزشی و پرورشی استان ها، گروه های آموزشی و دبیرخانۀ راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای 
را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تالش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه داشته و با 

ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.

اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی کتاب نصب و سرویس دستگاه  هاي الكترونیكي خانگي کد 212276

استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف

کرمان مهدی قاسم پور11مازندران منیره کاکویی1

اصفهان بهزاد سیدمعلمی12خراسان رضوی کورش حسن زاده2

یزد کاظم صباغیان13ایالم رحمت اله ابراهیمی3

آذربایجان شرقي محمد شعوری14خراسان جنوبي مجید مسعودي پور4

فارس حامد تبری15خوزستان مهدی شهروز5

خراسان رضوی محمدرضا شکوهی نیا16قزوین مصطفی قموشی رامندی6

مازندرانمهدی موحدی17اردبیل عارف فتح الهی درخشان7

بوشهرجواد فرجام18قم مسعود محمدی چاهکی8

قزوین محمدسعید فرجی مالیی19همدان محمد مهدی احمدی9

مرکزي عزیزمراد لطیفی20خراسان جنوبي محمود اطلسی مقدم10


