
  تتبع وصيانة أعطال الشحن

  

  تقسم بوردات احملمول آيا كانت إىل دوائر

   دائرة شحن-
   دائرة بور-
   دائرة شبكة-
   دائرة صوت-
  Sim Card دائرة -
  LCD دائرة شاشة -
  Data دائرة داتا -
   دائرة جرس إضاءة هزاز-
  اخل ......... -

  سوف يتم احلديث هنا عن دائرة الشحن
  

   دائرة الشحن-:أوال 
تليفون احملمول هو جهاز متنقل آي انه حممول دائما ومنفصل عن اى مصدر بور ثابت لذلك يتم استخدام البطاريات ذات التيار ال

  .اليت متد اجلهاز بالبور . DCثابت 
تلفة وهناك أنواع خم. لذلك جيب أن يقوم اجلهاز بعملية شحن لتلك البطاريات أثناء توصيلة بالتيار الثابت من خالل الشاحن 

  .اخل ... للبطاريات مثل النيكل الليثويوم والبوليمر 
  -:وبالنسبة ألعطال الشحن جند أن أجهزة احملمول يظهر به هذا العطل الذي يأخذ مظهر من املظاهر الثالث 

  . عدم الشحن متاماً -1
  . الشحن متوقف -2
  . الشحن الومهي -3
  

ز متاما عند توصيلة بالشحن مع مراعاة ان اجلهاز يعمل بور جيداً الن عطل الشحن واملقصود بعدم بالشحن متاما هو عدم إحساس اجلها
ال يؤدى بالفعل بانقطاع البور ولكن فقط يقوم اجلهاز بعدم الشحن اى انه عند وضع بطارية أخرى مشحونة يعمل اجلهاز جيداً 

  .ومعظم أجهزة احملمول يوجد عالمة على الشاشة تدل على عملية وحالة الشحن 
 Stopأما بالنسبة للشحن املتوقف فان اجلهاز يقوم برد الفعل عندما يتم وضع الشاحن به فيكتب على الشاشة رسالة شحن متوقف 

Charging.   
أما بالنسبة للشحن الومهي أن يقوم اجلهاز بعملية الشحن شكلية فقط اى أننا نالحظ على الشاشة عملية الشحن ولكن ال يقوم اجلهاز 

  .ارية متاماً اى ما يسمى بالشحن الومهي بشحن البط
  

  خطة الصيانة لعطل الشحن
   جيب إتباع األسلوب الثالثي املتسلسل الكتشاف وعالج هذا العطل اى كان مظهره-:أوال 
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  جيب التركيز على أمهية التسلسل ىف تتبع العطل وسوف يتم شرح كل مرحلة بالتفصيل بشكل أكرب 
  املرحلة األوىل

  

   من عمل الشاحن التأكد-1

   وتكون قيمة القياس بالفولت DCيتم ذلك من خالل قياس خرج الشاحن عن طريق جهاز االفوميتر على وضع الـ 
  

   اختبار البطارية والتأكد من أا جيدة -2

أنواع وميكن استخدام عملية الشحن السريع للبطارية منفردة وذلك من خالل استخدام الشاحن السريع الذى يصلح لشحن كل 
  .البطاريات وكذلك إعادة تنشيطها مره أخرى 

ويكون من خالل معرفة قطبية أطراف الشاحن السريع اى التعرف على الطرف السالب والطرف املوجب مث اختبار أطراف البطارية 
  )كثري من البطاريات يتم كتابه السالب واملوجب على أطرافها ( أى معرفة الطرف السالب والطرف املوجب 

 يتم وضع طرف املوجب من الشاحن السريع على الطرف املوجب من البطارية وكذلك الطرف السالب من الشاحن السريع على مث
مث إعادة قياس شحن البطارية على جهاز . وذلك ىف مدة ال تزيد عن نصف دقيقة اىل دقيقة كاملة .الطرف السالب من البطارية 

  .االفوميتر الختبار شحن البطارية 
  
  د التأكد من عمل البطارية جيدة أو استخدام بطارية أخرى جيدة بالفعل يتم وضعها ىف اجلهاز واختبار الشحن وبع
  

  ملحوظة
  "أحيانا يكون عطل عدم الشحن ناتج عن تعطل الشاحن او عدم عمل البطارية " 
  
  
   القياس اخلارجي-3

م بفك اجلهاز متاماً أي قبل استخدام املفكات ويكون القياس اخلارجي يعترب القياس اخلارجي من أهم خطوات املرحلة األوىل قبل القيا
   وقياس خرج اجلهاز عن طريق نقاط توصيل البطارية DCعن طريق رفع البطارية بعيداً عن اجلهاز واستخدام االفوميتر على وضع 

  
 فولت اى ان اجلهاز 5 : 3 هو من Dcيكون القياس الصحيح خلرج الشحن يف حالة توصيل الشاحن يف اجلهاز والقياس على / 1

  .يقوم بعملية الشحن صحيحة 
  . ىف حالة عدم القياس متاماً أو قيمة نصف فولت أو أقل يتطلب ذلك فتح اجلهاز وأتباع اخلطوات الىت سنتناوهلا بالشرح فيما بعد / 2
 هذه احلالة هو ان يقوم اجلهاز بعملية شحن  فولت يكون عطل الشحن ىف2.5 : 1.5ىف حالة القياس اقل من املعدل الطبيعى من / 3

  ومهية أيضاً سوف يتم احلديث عن ذلك ىف اخلطوات التالية 
  

   التاكد من السوفت وير-4
يعترب السوفت وير من العناصر الرئيسية لعمل اجلهاز جيداً واملقصود بالسوفت وير هو برنامج التشغيل اخلاص باجلهاز وميكن ان حيدث 

 انقطاع الشحن الذى حنن نتحدث – انقطاع الشبكة –انقطاع الباور ( يؤدى اىل جمموعة كبرية من األعطال مثل عطل ىف السوفت 
  .عنه 



وميكن اكتشاف ذلك من خالل ان بعض األجهزة عند استعراض القائمة يتوقف اجلهاز فجأ عن تلقى اى اوامر او ان يقوم اجلهاز 
 ىف أجهزة النوكيا أو Contact serviceلقيام بذلك او ان يقوم اجلهاز بكتابة عبارة مثل باإلغالق مث إعادة الفتح مرة ثانية دون ا

 ىف هذه احلالة يكون عطل Phone Failed see supplierبعض العبارات األخرى ىف بعض املاركات مثل املوتوروال عبارة 
  هاز الكمبيوتالشحن ناتج عن تعطل ىف السوفت وير وجيب إصالح عطل السوفت وير من خالل ج

  
  املرحلة الثانية

   اختبار سوكت الشحن -1
سوكت الشحن هو اجلزء الذى يقوم بتوصيل عملية الشحن من الشاحن اىل بوردة اجلهاز او اىل دائرة الشحن فهو املدخل الرئيسى 

  . لعملية الشحن 
  

  ثبت وبعض األجهزة يكون سوكت الشحن مثبت ىف البوردة من خالل حلامات أو يكون غري م
  

  مالحظة العني  

املقصود مبالحظة العني هو بعد فتح اجلهاز يتم املالحظة بالعني أو باستخدام العدسة املكربة ملراجعة املكونات املوجود على البوردة 
  وباألخص املكونات املوجودة ىف دائرة الشحن فهناك ثالث مظاهر ميكن ان نراها من خالل املالحظ بالعني أو العدسة 

  . اإلصالحات السابقة -
  . آثار مياه-
  . آثار صدمة -

أحيانا يكون عطل الشحن ناتج عن قيام بعض األشخاص بالعمل بالكاوية العادية ذات السالح الغري رفيع واستخدام نوع من القصدير 
ن فيجب مراجعة هذه الغري جيد ويتم احلام بطريقة غري صحيحة للمكونات اخلاصة بالشحن ويؤدى هذه اىل تعطل دائرة الشح

اإلصالحات او رمبا تكون هناك آثار مياه نتيجة تعرض اجلهاز ملطر او سقوطه ىف مياه فيجب استخدام اسرباى تنظيف من نوع معني 
مث بعد ذلك استخدام اهلوت اير مع الفالكس على مكونات دائرة الشحن اما بالنسبة الثار الصدمات  ) FFK( خاص باحملمول 
اجلهاز من اماكن عالية او يتعرض لنوع من الصدمات تؤدى اىل تطاير بعض املكونات اخلاصة بدائرة الشحن من فوق أحيانا يسقط 

  .البوردة فيجب استعادة تركيبة مرة أخرى باستخدام اهلوت اير 

  OHM أو بالـ DCالقياس  

 التأكد من أنه يعمل جيداً يتم  عن طريق وضح الشاحن بعدDC ويكون بالOHM أو بالـ DCاختبار السوكيت اما بالـ 
فاذا كانت القراءة مطابقة بنفس قراءة الشاحن يكون السوكيت .وضعه ىف سوكيت الشحن مث القياس من األطراف املثبته على البوردة 
ردة ىف وىف بعض األحيان يكون السوكيت غري ملحم جيداً بالبو. سليم واذا مل توجد أى قراءة يكون السوكيت معطل وجيب تغيرية 

  .هذه احلالة جيب اعادة التلحيم مرة اخرى باستخدام اهلوت أير أو الكاويات ذات السالح الرفيع جداً 
  
  : اختبار املقاومة الفيوزية -2

املقاومة الفيوزية عبارة عن مقاومة هدفها الرئيسى محاية دائرة الشحن ففى حالة حدوث شحن ذائد او ادخال شحن غري سليم او 
 الشحن ملياه او اى تالمس تقوم املقاومة الفيوزية باالنقطاع ومن مث ال يتم وصول التيار اىل دائرة الشحن فيتوقف اجلهاز تعرض دائرة

عن الشحن وىف هذه احلالة جيب قياس املقاومة الفيوزية وغالب ما تكون قيمتها نصف او ربع أوم او أقل أو أكثر بقليل وخيتلف مكان 



 ىف أغلب االحيان تكون قريبه من سوكيت الشحن فعلى سبيل املثال ىف اجهزة النوكيا تكون دائما قريبا من املقاومة الفيوزية ولكن
  . سوكيت الشحن 

  
وىف حالة تعطل املقاومة الفيوزية اى عدم اعطاء اى قراءة على االوم فيجب استبدال هذه املقاومة الن تعطلها يؤدى اىل عدم الشحن 

  .متاماً 
  

  ائرة الشحنقياس مكونات د
  :  دايود الشحن-3

دايود الشحن هو عبارة عن موحد اهلدف الرئيسى منه هو توحيد التيار اى مرورة ىف اجتاه واحد وعدم ارتداده مرة اخرى ويكون 
عطل دايود الشحن من خالل قياسة على وضع األوم فيجب ان يقيس ىف اجتاه وال يقيس ىف األجتاه األخر ففى حاله حدوث فتح او 

داخلى للدايود يؤدى هذا اىل حدوث ما يسمى بالشحن الومهى فيجب ىف حاله التاكد من قياس الدايود والتأكد من  ) Short( صر ق
  .تعطله بأحدى الطرق السابقه جيب تغريه 

  

  : مقاومة محاية الشحن الزائد-4
 حاله تلف هذه املقاومة يتوف اجلهاز عن عملية اهلدف من هذه املقاومة هو توقف اجلهاز عن عملية الشحن بعد استكمال الشحن وىف

  .الشحن فيجب قياس تلك املقاومة واختباره وىف حاله تعطلة جيب تغرية 
  

  : مكثف الشحن-5
 أو فتح Shortمكثف الشحن يكون اهلدف منه تنعيم وتثبيت التيار ىف دائرة الشحن وىف حاله قياس مكثف الشحن ووجود قصر

OPENاىل اخنفاض كبري ىف قيمة التيار فيصبح اقل كثري عن معدله الطبيعى فعلى سبيل املثال اذا كان تيار  ىف مكثف الشحن يؤدى 
 فولت فعند القياس على أطراف املكثف جند أنه نصف فولت وميكن قياس املكثف عن طريق األوم على حسب قيمة 6الشاحن 

 ىف أطراف املكثف الداخليه يؤدى اىل القياس على Shortدوث قصر امليكروفراد فولت املكتوبة على املكثف من اخلارج ففى حالة ح
  .األوم زيرو أوم عند القياس األمامى أو اخللفى ففى هذه احلالة جيب تغري املكثف مبكثف أخر له نفس القيمة 

  

  

   ):CONNECTIONS(  التوصيالت -6
توصيالت هو التوصيالت بني املكونات اخلاصة بعملية الشحن على يعترب هذا البند من البنود اهلامة ىف تتبع اعطال الشحن واملقصود بال
فعلى سبيل املثال لو كان هناك انقطاع ىف خط التوصيل على . بوردة اجلهاز او التوصيالت اخلاصة باملكونات نفسها مع البوردة 

(  عدم تعطل مكون من املكونات رغم البوردة ما بني سوكت الشحن واملقاومة الفيوزية سوف يؤدى هذه النقطاع الشحن متاماً رغم
ففى هذه احلالة يتم تعقب الوصالت من خالل استخدام االفوميتر على وضع )  صالحية املقاومة الفيوزية –صالحية سوكيت الشحن 

 أيضا رمبا يكون العطل ناتج عن عدم اتصال املكون جيداً بالبورده أى اللحام الغري جيد للمقاومات او ) BUZZER(األوم 
 الشحن أو أى مكون خاص بدائرة الشحن بالبوردة ففى هذه احلالة جيب أستخدام اهلوت اير على Icاملكثفات او الدايودات او 

  .املكونات للتأكد من حلامها جيداً بالبوردة 
  

 على 3210ا فعلى سبيل املثال يتسبب عدم اللحام اجليد لبعض املكونات اىل حدوث ما يسمى بتوقف الشحن ففى اجهزة النوكي
وىف  ) Stop Charging( سبيل املثال عدم اللحام اجليد لتوصيالت الشحن اخلاصة بالبطارية تؤدى اىل ما يسمى بتوقف الشحن 



  .هذه احلالة جيب اعادة حلام القاعدة مرة أخرى 
  

  :املرحلة النهائية

لية الشحن النه يكون مسئول ىف اغلب االحوال عن  اخلاص بعمICىف هذه املرحلة وبعد كل االختبارات السابقة بدقة يتبقى الـ 
 باستخدام ICاملظاهر الثالث السابق ذكرها سواء عدم الشحن متاماً أو شحن متوقف أو شحن ومهى وىف هذه احلالة جيب قياس الـ 

ذلك  وىف حالة التأكد من تعطلة نقوم بعملية أستبدال مع مراعات ان يكون بنفس الرقم وكCIRCUIT DIAGRAMالـ 
  . يتم تركيبة ىف نفس االجتاه 

  :ختبار البطارية والتأكد من أا جيدة ا
وميكن استخدام عملية الشحن السريع للبطارية منفردة وذلك من خالل استخدام الشاحن السريع الذى يصلح لشحن كل أنواع 

  . البطاريات وكذلك إعادة تنشيطها مره أخرى 
شاحن السريع اى التعرف على الطرف السالب والطرف املوجب مث اختبار أطراف البطارية ويكون من خالل معرفة قطبية أطراف ال

  ) كثري من البطاريات يتم كتابه السالب واملوجب على أطرافها ( أى معرفة الطرف السالب والطرف املوجب 
سالب من الشاحن السريع على مث يتم وضع طرف املوجب من الشاحن السريع على الطرف املوجب من البطارية وكذلك الطرف ال

مث إعادة قياس شحن البطارية على جهاز . وذلك ىف مدة ال تزيد عن نصف دقيقة اىل دقيقة كاملة .الطرف السالب من البطارية 
  االفوميتر الختبار شحن البطارية 

  
  هذه العمليه نقوم ا يف حالة البطاريه ال تعمل بشكل ائي فقط

  طاريه لفتره طويله من غري شحنو يكون ذلك بسبب ترك الب
  او ضعف البطاريه نفسها من كثرة االستعمال

  لكن ال جيب االكثار من استعمال هذه الطريقه يف شحن البطاريه بشكل دائم 
   

  او اعتماد هذه الطريقه كطريقه شحن للبطاريه الن هذا قد يتسبب بتلف البطاريه


