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 بسمه تعالی

 آشنایی با نحوه تعمیرات بردهای الکترونیکی و مخابراتی

در  . الکترونیکی می باشدآشنایی با قطعات  به منظور تعمیر و رفع ایراد هر نوع برد الکترونیکی یا مخابراتی نیاز به فراگیری اصول الکترونیک عمومی و

 این مقاله قصد داریم تا مطالبی کوتاه و کاربردی به منظور عیب یابی و تعمیر بردهای الکترونیکی و مخابراتی به شما آموزش دهیم

A.  آشنایی با تجهیزات 

 به منظور تعمیر و عیب یابی بردهای الکترونیکی و مخابراتی نیاز به تجهیزات و ابزارآالتی وجود دارد که به طور عمومی در  تعمیر تمامی                     

 لکترونیکی کاربرد دارد.در ذیل به معرفی تعدادی از آنها پرداخته و شرحی مختصر در مورد هریک خواهیم گفت.بردهای ا

 

مولتی متر یک وسیله اندازه گیری با توانایی اندازه گیری مجموعه ای از پارامترهای مهم درعلم الکترونیک می باشد.مولتی مترها  مولتی متر :  .1

وگ در بازار یافت می شوند ، این تجهیزات اندازه گیری حداقل قادر به اندازه گیری کمیت های ولتاژ ، جریان ، در دو نوع دیجیتال و آنال

روه گ مقاومت هستند و در مدلهای جدید دیجیتالی کمیتهایی مانند فرکانس ، دما ، ظرفیت خازن وتست ترانزیستور نیز به آنها افزوده شده .

لتی متردیجیتال با قابلیت تست بیشترین پارامترها استفاده کنید همچنین در هنگام خرید مولتی توصیه میکند از مو  سیگنال افزا صنعتی

متربسیار دقت کنید زیرا کلیه تصمیمات وراهکارها در تعمیرات بردها براساس اطالعاتی است که از روی تجهیزات اندازه گیری به دست می 

 یایند.

 

 

بردهای الکترونیکی می باشد، این وسیله معموال به صورت برقی یا گازی به کار گرفته میشود و در وسیله ای برای ذوب و لحیم کاری  هویه : .2

ن اتعمیرات بردهای الکترونیکی معموال حرارت نوک هویه از طریق عبور جریان الکتریسیته از یک المنت تامین میشود.هویه ها بسته به کاربردش

ه ب  سیگنال افزا صنعتیگروه توان هر هویه نوک مخصوص آن توان بر روی هویه نصب میگردد.  دارای توانهای مختلف می باشند که بر اساس

وات یا کمتر استفاده  04شما توصیه میکند جهت تعمیر بردهای مخابراتی به دلیل وجود قطعات بسیار گران و حساس از هویه هایی با توان 

 نمایید.
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روه گز به مجموعه ای کامل از آچار پیچ گشتی ها در سایزها و مدلهای مختلف میباشد. به منظور تعمیر بردهای الکترونیکی نیا پیچ گشتی : .3

توصیه میکند یک پکیج کامل با سرهای متحرک از پیچ گشتی های تخت ، چهار پر ، شش پر ،هشت پر ، مثلثی و... تهیه   سیگنال افزا صنعتی

 کنید.همیشه برای باز کردن هر پیچ از آچارمخصوص آن استفاده کنید.

 

 

 

 شده بر روی برد ، استفاده می شودنوعی ابزار مکش که به منظور جمع کردن قلع مذاب در هنگام تعویض قطعات لحیم  : قلع کش .4

 

سیمی از آلیاژ قلع و سرب که نقطعه ذوب آن در محدوده حرارت تولید شده توسط هویه میباشد و به منظور متصل کردن قطعات  سیم لحیم : .5

الکترونیکی بر روی برد به کار میرود.سیم قلع ها دارای شماره های استانداردی می باشند که نشان دهنده سطح مقطع سیم می و المانهای 

باشد. جهت تعمیرات بردهای مخابراتی حتما از سیم قلع مناسب با قطر کم استفاده کنید.همچنین به درصد قلع و سرب سیم نیز دقت 

 شناخته میشوند. 3663درصد قلع میباشد که به سیم  63درصد سرب و  36م کاری دارای کنید.سیم لحیم مناسب برای لحی
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روغن لحیم کاری روغنی است که به منظور تمیزشدن نقطه اتصال وجلوگیری از قلع سردی در مدار بکار میرود.روغن لحیم کاری در  روغن : .6

سیگنال افزا به شما توصیه میکند در تعمیرات دستگاه های مخابراتی با فرکانس دو نوع جامد و روغن فلکس مایع در بازار یافت میشود.شرکت 

 باال هرگز از روغن لحیم جامد استفاده نکنید زیرا در فرکانس باال بقایای روغن لحیم در بین پایه های رسانای خواهد بود و موجب اختالل

 فرکانسی میشوند

 

 

طعات پس از لحیم کاری، همیشه بر روی برهای مخابراتی به علت نازک بودن ترک ها از سیم وسیله ای برای قطع کردن پایه ق سیم چین : .7

 د.های برد شوچین تیز مخابراتی یا کف چین استفاده کنید زیرا ممکن است باعث کنده شدن پد

 

 

http://www.signalafza.ir/


 1آشنایی با تعمیرات  : موضوع                      www.signalafza.irمهدی چراغعلی                                          نویسنده :

4 
 

درجه سانتیگراد تولید کند، این  044الی  644هویه باد گرم یا سوشوار صنعتی وسیله است که میتواند باد گرمی با دمای  هویه باد گرم : .8

 دما برای مذاب کردن قلع پایه المانها کافیست .در مواردی که پایه های یک المان زیاد باشد به منظور تعویض قطعه و جدا سازی آن از برد

 ایه هاست.مدار چاپی هویه معمولی کارساز نیست و بهترین راه استفاده از هوای گرم برای مذاب کردن قلع تمام پ

 

 وسیله ای تیز و برنده که به منظور برش دادن ترک های مدار چاپی بکار میرود.کاتر :  .9

 

 

 

11. Wire wrap  : سیمی نازک تک رشه با روکش مقاوم به حرارت که برای اتصال و ترمیم ترک هایی که بر اثر اتصالی در مدار چاپی از بین

 رفته بکار میرود.

 

 بردن دقت بازدید لحیم کاری پایه های چیپ ها در تعمیر دستگا های مخابراتی  استفاده زیادی دارد.به منظورباال  ذربین : .11

 

ولت وقابلیت کنترل  36تا  4به منظور انجام تعمیرات نیاز به یک منبع تغذیه با جریان مستقیم داریم که دارای ولتاژ متغیر بین  منبع تغذیه : .12

 آمپر باشد. 14تا  4جریان بین 
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B. آشنایی با قطعات الکترونیکی 

              

نمایش میدهند ونماد  Rمقاومت : المانی از جنس نیمه هادی  که در مقابل عبور جریان از خود مقاومت نشان میدهد.مقاومت را با  .1

Resistor    می باشد و  واحد آن اهم است که باΩ  نمایش داده می شود.مقاومتها بر روی مدارات به دو صورت کلیDip   یا

SMD یافت میشوند و مقدار آنها را میتوان به روش زیر خواند 
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، برای این منظور کافیست مقاومت اندازه گیری شده توسط مولتی  تشخیص خرابی مقاومت  به راحتی از روی ظاهر یا توسط یک مولتی متر ممکن است

 با مقاومت خوانده شده از روی بدنه قطعه مقایسه کرد.متر را 

نمایش داده می شود.خازنها معموال بر  Capacitorنمایشگر   Cالمانی جهت ذخیره سازی ولتاژ که در مدارات با حرف خازن :  .2

ارتند آن دو دسته عباساس عایق دی الکتریک خود تقسیم بندی میشود.ولی اگر بخواهید خازنها را به دو دسته کلی تقسیم کنیم 

از خازن های بدون جهت یا بی پالر و خازن های جهت دار.از انواع خازنها میتوان خازنهای الکترولیتی ، خازن عدسی و خازن 

سرامیکی را نام برد.تشخیص خرابی خازن معموال در هنگام تعمیر برد های الکترونیکی از طریق بررسی ظاهری یا به کمک مولتی 

یر است.در پاره ای از  موارد در تعمیر بردهای مخابراتی به دلیل حساسیت باالی برد به ظرفیت خازن ، جهت اطمینان متر امکان پذ

 از سالمت خازن باید خازن را از مدار جدا کرد و خازن را توسط دستگاه خازن سنج مورد بررسی قرار داد.

 

 

نمایش داده میشود.این عنصر نیمه هادی  Diodeنشانگر   Dاین المان یک عنصر نیمه هادی بوده و در مدارات با عالمت دیود :  .3

معموال برای یکسو سازی بکار میرود وجریان الکتریسیته را تنها در یک جهت عبور میدهد، از انواع آن میتوان به دیود یکسو ساز 

ال ای دی پل دیود  و ... اشاره کرد.سالمت دیود را در تعمیر برد های مخابراتی و الکترونیکی به معمولی ، دیود شاتکی ، دیود زنر ، 

 راحتی میتوان توسط رنج مخصوص بر روی مولتی متر تست کرد.عموما دیودها پس از سوختاً اتصال کوتاه میشوند.

 

 

کسو سازی تمام موج در مدارات یکسو ساز استفاده پایه است که به منظور ی 0دیودو  0این المان تشکیل شده از  پل دیود : .0

دیود به شکل زیر ساخته و جایگزین نمود.تست این قطعه توسط رنج مخصوص به  0میشود.این المان را به راحتی میتوان توسط 

ود دارد که عبارتند عالمت وج  0در اکثر مواقع  دیود بر روی مولتی متر انجام میشود.باید دقت داشته باشید که بر روی پل دیود ها

میباشند.برای   ACبی پالر یا   پایه های    ̰ نشانگر پالریته منفی است ، عالمتهای  –( ، عالمت + نشانگرد پالریته مثبت و   ̴̴̴̴   ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ - از )+

ه پایه منفی را به ترتیب ب پرابومنفی وصل کنید  پایه  تست این قطعه مولتی متر را روی تست دیود قرار دهید ، پراب مثبت را به
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را نمایش دهند ، حال این عمل را با معکوس نمودن پرابها   0.6 متصل کنید ، هر دو پایه باید در این حالت مقدار حدوداً      ̴های  

ار پراب . اینب انجام دهید مولتی متر باید اتصال باز رانشان دهد، تا اینجای کار ما دو دیود مربوط به پالریته منفی را تست کرده ایم

متصل کنید ، در هردو حالت باید عددی در    ̴منفی را به پایه مثبت پل دیود متصل کنید ، پراب مثبت را به ترتیب به دو پایه  

 را نمایش دهد، حال پرابها را معکوس میکنیم ، مولتی متر باید اتصال باز را نمایش دهد. 0.6حدود 

 

 

 

 

 

 

 

نوعی دیود با سرعت روشن و خاموش شدن بسیار باال ،این دیود در بایاس مستقیم و معموال در یکسو سازهای مدارات  دیود فست : .5

دیود میباشد و شمای فنی اتصال دو دیود بر  2این عنصر عموما سه پایه میباشد که تشکیل شده از سوئیچینگ استفاده میشود

 روی پکیج کشیده شده است
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مقاومتی حساس به دمای محیط که با افزایش دما میزان امپدانس آن تغییر میکند.در اکثر مدارات سوئیچینگ از  : NTCمقاومت  .3

 برای کنترل بار لحظه ای استفاده شده است. این المان

 

 

 

 

 مقاومتی حساس به دمای محیط که با باالرفتن دما مقاومت آن افزایش پیدا میکند. : PTCمقاومت  .3

 

سلف ، القاگر یا سیم لوله المانی است که معموال از یک سیم پیچ  و یک هسته تشکیل شده است ، وظیفه سلف در مدارات  سلف : .8

نیکی مقاومت در مقابل تغییر جریان است همانند خازن که در مقابل تغییرات ولتاژ مقاومت میکند. سلف را در مدارات با الکترو

متر   LCنمایش میدهند و واحد اندازه گیری مقدار آن هانری میباشد.برای اندازه گیری مقدار یک سلف باید از دستگاه   Lعالمت 

 استفاده نمود.
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با پیدایش  وساخت این  .سه پایه ساخته شده از دو پیوند نیمه هادی عموما از جنس ژرمانیوم یا سیلسیوم المانی  ترانزیستور : .9

  BJTنیمه هادی و جایگزینی آن به جای المپهای خلع دنیای الکترونیک کامال متحول شد.ترانزیستورها را میتوان به دو دسته کلی 

این پایه ها در  بیس ،کلکتور و امیتر .عبارت است از   BJTد.سه پایه المان در ترانزیستورهای تقسیم بندی می شون  FETو 

عبارتند از گیت ، درین و سورس . بر روی مولتی مترهای دیجیتال امروزی معموال سوکتی برای  FETترانزیستورهای اثر میدان یا 

  Pیا N و ترانزیستور نوع   BJTبرای   NPNیا  PNPپیوند نیمه هادی ها تست ترانزیستور وجود دارد.ترانزیستورها  بر اسال طریقه 

 تقسیم بندی میشوند.  FETبرای نوع 

 

 

 

C.  تعمیر دستگاهPDH   شرکت واف 

 

 تدا باید دستگاه را به چند بلوک مختلف تقسیم بندی کنیم.ببه منظور تعمیر دستگاه الین واف ا

 

1. Power   :ولت باشد، معموال در اکثر  5ولت به  08ولت یا  5ولت به  224سفارشی میتواند یه پاور  ماژول پاور دستگاه به صورت

الین ترمینالهای شرکت واف قابلیت پشتیبانی از هردو ولتاژورودی وجود دارد.توان پاور دستگاه در پی دی اچ شرکت واف حداقل 

ت واف توصیه میکند هرگز از پاوری غیر از پاور اصلی شرکت وات میباشد.شرکت سیگنال افزا به عنوان تنها نماینده رسمی شرک 25

 واف جهت جایگزینی با پاور دستگاه خودداری کنید زیرا باعث صدمات جبران ناپذیر به دستگاه خواهد شد.
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می  ICRC7017و  E1مچینگ ، ماژول مولد  ، ماژول ترانس BNCاین بلوک تشکیل شده از کانکتورهای :  E1بلوک  .2

بر قرار میکند.ماژولهای ترانس مچینگ  E1ارتباط فیزیکی دستگاه را با دستگاه های دیگر بر روی پروتکل  BNCتورهای باشد.کانک

ورودی را با مدارات دیگر تطبیق میدهد و نوعی ایزوالسیون مابین مدارات داخلی دستگاه با تجهیزات استفاده  E1امپدانس سیگنال 

ارسالی از دستگاه به سمت دستگاه های جانبی  را   E1وظیفه تولید سیگنال   E1ماژول مولد از دستگاه به وجود می اورد. کننده 

 بر عهده دارد. STM1ورودی را بر روی   E1 وظیفه مدوالسیون سیگنال های  IC 7017دارد. 

 

می   RC7017و  IC BCM5325،ترانس مچینگ ،   RJ45این بلوک تشکیل شده است از کانکتورهای  :  Ethernetبلوک  .6

درگاه اترنت خواهند بود و سیگنال ارسالی اترنت را دریافت کرده سپس توسط ترانس مچینگ اماده    RG45کانکتورهای باشد.

 تحویل میدهد.ای سی  3413برای انتقال به ای سی سوئیچ میکند ، این آی سی پروتکل اترنت را فراوری کرده وبه آی سی 

 مدوله میکند. STM1ی باس ایجاد شده را بر رو  7017

 

 

 ، در این بالک این قسمت تشکیل شده ازماژول های نوری به اضافه  المانهای الکترونیکی جهت بایاس این ماژول ها بلوک نوری : .0

 مدوله میکند. 1554یا  1614را دریافت کرده و بر روی طول موج   Rc7017ایجادی توسط  STM1سیگنال 
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نظورکنترل بر قسمتهای مختلف دستگاه و نمایش وضعیت دستگاه طراحی شده و شامل تعداد کلید این بلوک به م بلوک کنترلی: .5

می باشد.در واقع کاربر تنظیمات خود را توسط کلید پیانویی یا از طریق نرم افزار  RS232  ،SST89V564RDپیانویی ، درگاه 

installpdhview version 1.5.1   در دستگاه اعمال میکند.همچنین کاربر از طریق این بلوک االرمها و خروجی های خود را بر روی نرم

 یا نمایشگرهای جلو دستگاه به نمایش میگذارد. pdhviewافزار  
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