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MODÜLÜN ADI HaberleĢme Cihazlarının Arıza Tespiti ve Onarımı 
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MODÜLÜN AMACI 

Bireye/öğrenciye hatasız olarak haberleĢme cihazlarının 

arızalarını tespit ederek onarılmasını sağlama iĢlemlerine 
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1. VHF ve VHF-DSC radyo haberleĢme cihazlarının 
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GĠRĠġ 
 

 

Sevgili Öğrencimiz, 

 

Denizcilikte her an ihtiyaç duyulan GMDSS cihazları olası bir haberleĢme 
gereksinimini, birçok özelliği ile karĢılamaktadır. GMDSS cihazlarının deniz üzerinde 

bozulması ya da arıza vermesi halinde yedeği ile devam etmek mümkün olmaktadır. Yedek 

cihazın da yol üzerinde tamiri yapılmaması halinde deniz taĢıtı haberleĢme gereksinimlerini 
tam anlamıyla yapamaz hale gelecektir. 

 

Elektronik cihazların geliĢimiyle devre kartı tasarımlarıda karmaĢıklaĢmıĢ ve de çok 

küçük boyutlara gelmiĢtir. Her ne kadar deniz üzerinde çalıĢması kolay olması amacıyla 
cihazlar kara cihazlarına göre farklı olsa da iĢlevi sağlayan elektronik kartların boyutları çok 

küçülmüĢtür. Bu modüldearıza tespitinin nasıl yapılacağına değinilecek ve bunların 

giderilmesi için gerekli bilgiler anlatılacaktır. 
 

  

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 
 

VHF ve VHF-DSC radyo haberleĢme cihazlarının çalıĢmasını ve çeĢitlerini 

öğreneceksiniz. 
 

 

 
 

 HaberleĢme cihazlarının montajı ve haberleĢme cihazlarının bakımı 

modüllerinitekrar ediniz. 

 VHF ve VHF-DSC cihazlarının servis kılavuzlarını marka ve modellere göre 

araĢtırınız. 

 

1. VHF VE VHF-DSC CĠHAZI 
 
VHF ve VHF-DSC cihazları temel telsiz haberleĢmesi için bütünleĢik yapıda olan 

cihazlardır. Çok yüksek frekans ile iletiĢimi sağlarlar. Kısa mesafelerde telsiz haberleĢmesi 

ve sayısal seçmeli çağrı(DSC) ile haberleĢme yapmaya olanak tanır. Özel amaçlı küçük 

deniz taĢıtlarından ticari amaçlı büyük gemilere kadar her deniz taĢıtında kullanımı 
zorunludur. El telsizi olarak da VHF cihaz kullanılır. GMDSS sistemine dâhil edilmiĢ halde 

konsol biçiminde de deniz taĢıtlarında kullanılabilir. 

 

1.1. VHF ve VHF-DSC Cihazlarının Bağlantısı 
 

Cihazın montajını bilmeden arıza tespiti yapmak mümkün değildir. Montajı yapılmıĢ 

cihazın blok diyagramı ġekil 1.1’de gösterilmiĢtir. Üretici firmalar değiĢsede cihazların 

çalıĢması için temel bağlantılar birbirine benzemektedir.  Burada dikkat edilmesi gereken 
nokta bağlantıların sistemin gerekliliklerine uygun olarak yapılmasıdır.Cihazların montaj 

kılavuzları kullanım kılavuzu içinde bulunmaktadır. Bilmediğimiz bir sistemi sökmemiz 

gerekiyorsa sökülen bağlantıları markalamalıyız. Markalama iĢlemini sağlam bir Ģekilde 
yapmalıyız aksi durumda marka kopabilir ve tekrar montaj yaparken bizi yanıltır. Sistemin 

tamiri yapılsa bile çalıĢmasını engeller. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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ġekil 1.1: VHF ve VHF-DSC cihazının bağlantı Ģeması 
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ġekil 1.2: VHF ve VHF-DSC konsol bağlantıları 

1.2. VHF ve VHF-DSC Cihazlarının Arıza Tespiti 
 

HaberleĢme cihazları deniz taĢıtlarında değiĢik kombinasyonlar ile bulunabilmektedir. 
Üretici markalara göre özellikleri ve bağlantı yerleri değiĢmekte olsa da cihazların kurulum 

kılavuzları internet üzerinden bulunabilir durumdadır. Sistemin yapısına bakarak 

bağlantılarının nasıl olması gerektiği üreticiler tarafından detaylı biçimde anlatılmaktadır. 
 

Cihazı sökmeden önce kullanıcıdan arıza ile ilgili detaylı bilgi alınmalıdır. Arızanın 

nasıl gerçekleĢtiği, ne zaman olduğu veya ne kadar süredir arızanın devam ettiği 
öğrenilmelidir.Sökme iĢlemine baĢlamadan önce, cihazın özelliklerini ve eklenen harici 

parçalarıbilmekte fayda vardır. 

 

Cihaz hakkında bilgi alabileceğimiz bir durum yok ise VHF ve VHF-DSC cihazlarının 
testini haberleĢme cihazlarının testi modülünden faydalanarak yapabilirsiniz. 

 

Cihazın hiç çalıĢmadığını gözlemlediysek veya ön konsola bağlı bir arıza durumu 
yoksa GMDSS konsolundan sökmeliyiz.  
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ġekil 1.3: VHF arka bağlantıları 

1.2.1. El Mikrofonu Arızaları 
 

VHF haberleĢmemizi sağlayan el mikrofonu ya da ahize sistemi olmadan sesli 

haberleĢme yapmak mümkün değildir.  
 

 Ahize arızalarında cihaz boĢ bir kanala alınır (16. kanal hariç). ÇalıĢtığına emin 

olduğumuz diğer VHF cihazı da aynı kanala alınır. PTT butonuna basılır ve 

çekilir. Hoparlörden, alıcı konumdan verici konuma geçme sesi gelip gelmediği 
kontrolü yapılır. Eğer problem varsa veya değiĢim olmuyorsa PTT butonu 

arızası olabilir. 

 PTT butonuna bastıktan sonra konuĢtuğumuzda baĢka bir çalıĢan VHF cihazı ile 
dinlediğimizde konuĢma sesimizi sağlam cihazdan duyamıyorsak veya bozuk 

bir ses geliyorsa mikrofon arızası vardır. 

 PTT butonuna basılı değil iken sağlam VHF cihazının PTT butonuna basıp 
konuĢtuğumuzda ses alamıyorsak ahizemizin hoparlör kısmı arızalı demektir. 

 ÇalıĢtığına emin olduğumuz uyumlu Ahizeyi sisteme bağladığımızda 

yukarıdaki sorunlar devam ediyor ama cihazda güç problemi yoksa VHF 

cihazının devre kartlarında arıza var demektir ve cihaz sökülerek servise alınır.  
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ġekil 1.4: VHF ön soket bağlantı 

ġekil 1.4’te gösterilen soket bağlantısı ve ölçü aletini kullanarak ahize kontrolü 

yapabiliriz. Turuncu ve siyah iletkenler bizim negatif ucumuzdur. Turuncu uç ayrıca 

gövdeye bağlanmıĢtır bu da bize gövdemizin ortak negatif olduğunu gösterir.  
 

Mikrofon bağlantısına bakmak istersek sarı uç ile siyah arasından ölçüm yapabiliriz. 

Bize mikrofonumuzun direnç değerini vermelidir. Bu sistemden sisteme fark eder ama 

empedans değeri göstermesi gerekir. Ohm kademesine alınan ölçü aletinin siyahı siyah uca, 
ölçü aletinin kırmızı ucu sarı uca gelecek biçimde bağlanır değer gözlemlenmez ise tam ters 

bağlantı yapılır yine değer alınamıyor ise ahize de mikrofon arızası vardır. Hoparlör de ise 

sarı yerine gri kablo ile iĢlemler yapılır. Test iĢlemi diğer testlerle benzerlik 
gösterir.Hoparlör ile mikrofonun çalıĢması benzer olduğundan ohm metreyi bağladığınızda 

mikrofondan ya da hoparlörden tıkırtı gelebilir bu çalıĢtığının iĢaretidir. 

 
PTT butonunun testi ise toprak ile arasına ölçü aleti bağlanarak yapılır. Eğer 

bastığımızda kısa devre oluyorsa buton çalıĢıyordur. Ölçü aleti kısa devre kontrolü 

kademesine alınır. Bütün bağlantı kontrolleri ve kopmaların kontrolleri bu kademede yapılır. 
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Güç kontrolleri ise voltmetre kademesine alınarak sistem gerilimi olan 10 volt ile 15 

volt arası değeri göstermesi beklenir. Bu değerler gözlenemiyor ise güç problemi vardır 

denebilir. 

 

1.2.2. Güç Arızaları 
 

Cihaz hiç çalıĢmıyorsa ilk akla gelecek arıza güç kaynaklı arızalardır. Çözümleri bazı 
durumlar için çok basit olmakla birliktebazı durumlar için ise çok karmaĢık bir hal alabilir. 

Cihaz konsoldan ya da sabitlendiği yerden sökülür. AĢağıdaki adımlar takip edilir. 

 
1. Sıvı teması olan bağlantılar varsa bağlantı noktaları kurulanır. Cihazların su 

dayanımı kara cihazlarına göre çok daha iyi olsa da eğer cihaz bütünü ile su 

altında kalmıĢ ise servise alınır. 
2. Kablo veya konektörlerde yanık, kararma ve kopma kontrolü yapılır. 

3. Sigorta kapakları açılır ve sigortalardan arızaları olanlar tespit edilir. Sökülen 

sigortaların yerleri iĢaretlenir. Aksi durumda sigorta değerlerinde farklılık 

istenmeyen sonuçlar doğurabilir. 
4. Toz veya istenmeyen madde birikmesi olan bağlantılar ve cihaz etrafındaki 

istenmeyen maddeler temizlenir. 

5. Cihazlara gelen besleme bağlantılarında, 12 volt ile çalıĢılan noktalarda 10,8 ile 
14,4 volt ölçülmelidir. 24 volt ile çalıĢılan noktalarda ise21 ile 28 volt arası 

gerilim değeri ölçülmelidir. 

6. Gerilim dönüĢtürücü sistemler ile cihazımız çalıĢıyor olabilir. Gerilim 
dönüĢtürücü cihazın giriĢ gerilimi ve çıkıĢ gerilimi ölçülerek sağlamlık kontrolü 

yapılır. Gerilim dönüĢümü cihazın modeline uygun biçimde değil ise cihaz 

sistemden ayrılır, sigorta kontrolleri yapıldıktan sonra sağlamlığı bilinen ve 

giriĢ-çıkıĢ değerleri uygun gerilim dönüĢtürücü sisteme bağlanır. Değerler 
tekrar ölçülür. Sistemden alınan değerler cihaza uygun ise baĢka problemlerin 

kontrolü yapılır. 

 
Kablo ve konektörlerde kopma ve yanık varsa yapısına uygun olarak 

yenilenir.Yenileme esnasında cihaza gelen elektrik bağlantıları sökülür ve kablo yenileme 

iĢleminden sonra hemen güç verilmez. Sistemde zararın nedenleri araĢtırılır, zarara sebep 

olacak sistem kontrol edilir. Sigortalar ve arıza oluĢturabilecek bir durum için iletim hattı 
kontrol edilir. Cihazın çalıĢmasına uygun olan gerilim değeri yenilenen kabloda görülüyor 

ise sisteme bağlanır. 

 
Toz ve istenmeyen maddeler bazı durumlarda kısa devreye sebebiyet vermektedir. 

Ortam Ģartlarından çok iyi yalıtılmıĢ kablolarda bile rastlanabilecek bir durumdur. Güç 

bağlantısını sistemden ayırırız, yüksek gerilim ise ana Ģalterde kapatırız ve gerekli temizliği 
yaparız. Yalıtım iĢlemi gereken yerler var ise bunları tamamlayarak sisteme tekrar bağlantı 

yaparız. 

 

Cihazın istenmeyen durumlardan korunması için sigorta denilen bir devre elemanı ile 
donatılır. Gücü olması gerektiğinden fazla sistemden alması gerektiği bir durum oluĢtuğunda 

sistem ile kaynak arasında ki bağlantıyı keser. Sigorta kontrolü ölçü aleti ile yapılır. 
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Sigortanın iki ucu kısa devre ise sağlamdır, açık devre ise bozuk sigortadır değiĢmesi 

gerekir.ÇeĢitli tipleri vardır ama bilinmesi gereken cihazın kendi üzerinde ve devre kartında 

da sigorta barındırdığıdır. Sigortaların attığında(bozulduğunda)değiĢimi aynı değerdeki 

sigorta ile yapılmalı fakat sebepleri araĢtırıldıktan sonra sisteme tekrar güç verilmelidir. 
Cihazların üzerinde “fuse” yazan yerlerde sigortalar bulunur. Kablo üstü sigortalarda kontrol 

edilmelidir. Kablo üstü sigortalar enerjinin geldiği kablo üzerinde bulunur, cihazın enerji 

giriĢinden takip edilerek bu sigortaların yerleri tespit edilir. Ġçi açılarak sigorta sağlamlık 
kontrolü yapılır ve bozuk ise değeri aynı olan sağlam sigorta ile değiĢtirilir. 

 

ġekil 1.5: Sigorta tipleri ve yuvaları 

1.2.3. Bağlantı kontrolleri 
 
VHF cihazları bütünleĢik ve taĢınabilir yapısı nedeniyle bağlantıları cihaza fazladan 

dıĢ ünite gerektirmeden kullanılırlar. Küçük teknelerde kısa mesafelerde iletiĢim amacıyla 

kullanılmasının sebebi de budur. 

 
 Cihazın bağlantı kontrollerini yapmaya baĢlamadan önce mutlaka enerji 

bağlantısı kesilmelidir. Enerji(güç) problemlerini, testleri yapmadan önce çalıĢır 

ve ihtiyaca uygun hale getirmeliyiz. 
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 Denizde kullanılan cihazlarda soketler nispeten büyüktür ve ölçü aletinin probu 

ile kontrol yapılabilir. 

 Cihaza bağlanan bütün kabloların iki ucu arasınınhatasız olması ilk kontrol 

etmemiz gereken durumdur.  
 Göz ile bir hata bulamıyorsak bağlantıları teker teker ayırarak soketler arası 

iletkenliklerini ölçü aleti yardımıyla kontrol etmeliyiz. 

 VHF cihazı çalıĢıyor ama iletiĢimde mesafe problemi yaĢıyorsa VHFantenini 
ölçü aleti yardımıyla kontrol ederiz. 

 VHF-DSC cihazı çalıĢıyor ama iletiĢim problemi yaĢıyorsa VHF-DSC antenini 

ölçü aleti yardımıyla kontrol ederiz. 

 Anten diplerinde ve etrafında oluĢan istenmeyen birikintileri temizlemeliyiz. 
 Antenlerde kırık, çatlama ve su sızdırma gibi durumlar varsa bunları 

düzeltmeye yönelik uygun müdahaleleri yapmalıyız. 

 DıĢarıdan ekipman (GPS, çoklu ahize vb.) kullanılıyor ise bunlarında bağlantı 
kontrolleri yapılır. 

 El telsizlerinde dıĢarıdan herhangi bir bağlantı gereksinimi yoktur. El 

telsizlerinin pil bağlantıları kontrol edilir gerekiyorsa pil değiĢimi yapılır. Pil 
gerilimi cihazdan cihaza farklılık göstersede günümüzde 3,6 ile 4,2 volt 

arasında bir gerilimin “+” ve “-“ uçları arasından voltmetre ile ölçülmelidir. 

 

1.2.4. Arıza Tespiti Yapılamayan Durumlar 
 

VHF ve VHF-DSC cihazlarının arıza tespiti yukarıdaki kontroller ile çözüme 
ulaĢtırılamıyor ise bu durumda cihazı sökerek servise götürülmesi gerekir. Serviste cihazın 

içi açılır ve üreticinin arıza tespiti için belirlediği ölçümler yapılarak cihazda arızanın 

kaynağı tespit edilir.  

 
Günümüz elektronik teknolojisinde elektronik elemanlar büyüteçle bile zor 

görülebilecek hale gelmiĢlerdir. Çok küçük olan bu elemanların değiĢimi ancak deniz 

Ģartlarına göre daha sabit ve bütün gerekli ekipmanların olduğu ortamlarda 
yapılabilmektedir. Bazı durumlarda ise elektronik eleman değiĢimi mümkün olmamakta ve 

üreticiden kartın bütünü istenerek değiĢtirilmektedir. 

 

Cihaz servise alındığında kullanıcının olumsuz bir durumla karĢılaĢmaması için 
cihazın yedeği devreye alınır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Laboratuvarınızda bulunan VHF ve VHF-DSC cihazının bağlantı kontrollerini 

aĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Cihazın yapısına uygun olarak konsoldan 

sökme iĢlemini yapınız. 

 Cihazın bağlantılarını söktüğümüz yer ile 
aynı etiketler olacak biçimde kabloları 

iĢaretleyiniz.  

 Ölçü aleti ile soket ve bağlantıların 
iletkenlik kontrollerini yapınız. 

 Bağlantıları etiketlere uygun olarak 

bağlayınız. 

 Cihazın gerekli kontrollerini yaparak 
çalıĢtığına emin olunuz. 

 Üretici firmaların internet sitelerinde 
farkı VHF ve VHF-DSC cihazlarının 

montaj kılavuzlarına bakarak 

benzerlikleri ve farklılıkları belirleyiniz. 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve boĢlukları doldurunuz. 

 

1. Sistemden aĢırı güç çekilmesi durumunda cihaz ile sistemi birbirinden ayıran 
elemana…………………..denir. 

 

2. VHF cihazı çalıĢıyor ama iletiĢimde mesafe problemi yaĢıyorsa ……………ölçü aleti 

yardımıyla kontrol ederiz. 
 

3. VHF-DSC cihazı çalıĢıyor ama iletiĢim problemi yaĢıyorsa ………………ölçü aleti 

yardımıyla kontrol ederiz. 
 

4. Cihaz hiç çalıĢmıyor ise ilk olarak…………………bağlantıları kontrol edilir. 

 
5. FUSE yazan yerlerde …………………..elemanı bulunur. 

 

6. Ahizelerde ses karĢı tarafa ulaĢmıyor ama baĢka ahize bağlandığında ulaĢıyor ise 

ahizenin……………..kısmı arızalıdır denebilir. 
 

7. Ahizelerde konuĢmalar duyulmuyor ama baĢka cihaz bağlandığında ses alınabiliyorsa 

………………..kısmı arızalıdır denebilir. 
 

8. El telsizlerinde cihaz hiç çalıĢmıyorsa ilk olarak ……………………kontrolü yapılır. 
 

9. Cihazlarda ki sigortaların kontrolü…………………ile yapılır. 

 

10. Cihazdaki arıza olduğu yerde tamir edilemiyor ise,…………… alınır ve kullanıcı için 
……………………devreye alınır. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 
  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 
 

MF/HF, MF/HF-DSC ve teleks radyo haberleĢme cihazlarının çalıĢmasını ve 

çeĢitlerini öğreneceksiniz. 
 

 

 
 

 HaberleĢme cihazlarının montajı ve haberleĢme cihazlarının bakımı 

modüllerinitekrar ediniz. 

 MF/HF ve MF/HF-DSC cihazlarının servis kılavuzlarını marka ve modellere 

göre araĢtırınız. 

 

2. MF/HF, MF/HF-DSC VE TELEKS CĠHAZI 
 
MF/HF ve MF/HF-DSC cihazları uzun mesafeli telsiz haberleĢmesinde kullanılan orta 

ve yüksek frekanslı cihazlardır. MF/HF cihazları VHF cihazlara göre daha çok dıĢ üniteye ve 

donanıma sahiptirler. VHF cihazlara göre haberleĢme menzili uzundur. Atmosferden 

yansıyarak antenler birbirini dik bir doğru ile görmese bile haberleĢmeye olanak sağlarlar. 
 

2.1. MF/HF, MF/HF-DSC ve Teleks Cihazlarının Bağlantısı 
 

Cihazın montajını bilmeden arıza tespiti yapmak mümkün değildir. Montajı yapılmıĢ 
cihazın blok diyagramı ġekil 2.1’de gösterilmiĢtir. Üretici firmalar değiĢse bile cihazların 

çalıĢması için temel bağlantılar birbirine benzemektedir.  Burada dikkat edilmesi gereken 

nokta bağlantıların sistemin gerekliliklerine uygun olarak yapılmasıdır. Cihazların montaj 

kılavuzları kullanım kılavuzu içinde bulunmaktadır fakat bilmediğimiz bir sistemi sökmemiz 
gerekiyorsa sökülen bağlantıları markalamalıyız. Markalama iĢlemini sağlam bir Ģekilde 

yapmalıyız aksi durumda marka kopabilir ve tekrar montaj yaparken bizi yanıltır. Sistemin 

tamiri yapılsa bile çalıĢmasını engeller. 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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ġekil 2.1: MF/HF ve teleks cihazı konsol bağlantıları 

2.2. MF/HF, MF/HF-DSC ve Teleks Cihazlarının Arıza Tespiti 
 

MF/HF cihazları VHF cihazlara benzemekle birlikte bazı farklılıkları olan cihazlar ile 

desteklenmektedir. Bunlar “Anten Ayar Ünitesi”(Anten Tuning Unit), Alıcı-Verici Ünitesi 
(Transceiver Unit) ve teleks cihazıdır. Bu cihazlar VHF cihazında (teleks hariç) kontrol 

ünitesinin içinde bulunur, bu sebeple VHF cihazlarda anten ve diğer bağlantılar kontrol 

ünitesinden çıkmaktadır. MF/HF cihazlarda ise bazı bağlantılar harici ünitelere bağlanır ve 
bağlantılar kontrol ünitesi dıĢında kalan ünitelerden sağlanır. Harici üniteler ara eleman gibi 

görev yaparlar. Arızaların teĢhisinde bu dıĢ üniteler ile olan bağlantılarda kontrol edilmelidir. 

 

Üretici markalara göre özellikleri ve bağlantı yerleri değiĢmekte olsa da cihazların 
kurulum kılavuzları internet üzerinden bulunabilir durumdadır. Sistemin yapısına bakarak 

bağlantılarının nasıl olması gerektiği üreticiler tarafından detaylı biçimde anlatılmaktadır. 

 
Cihazı sökmeden önce kullanıcıdan arıza ile ilgili detaylı bilgi alınmalıdır. Arızanın 

nasıl gerçekleĢtiği, ne zaman olduğu veya ne kadar süredir arızanın devam ettiği 

öğrenilmelidir. Cihazın özellikleri eklenen harici parçalar biliniyorsa bunları söküme 
baĢlamadan önce bilmekte fayda vardır. 

 

Cihazın sıcak hava tahliye alanında buluna fan ve filtresi mutlaka temizlenmelidir. 

Temiz bir havalandırma sağlanamaması cihazın ısınmasına veya tozlardan kaynaklı statik 
elektrik zararına neden olacaktır. 
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ġekil 2.2: MF/HF ve teleks blok diyagram 
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2.2.1. El mikrofonu arızaları 
 

VHF cihazlarında ahize ve el mikrofonunda oluĢabilecek bütün arızalar MF/HF 
cihazlarda da geçerlidir. Burada dikkat edilmesi gereken bağlantıda ki değiĢikliklerdir. ġekil 

2.2’de “1” ile gösterilen iletim kablosunun iç bağlantıları aĢağıda gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 2.3: MF/HF konsol bağlantıları 

 2182Khz frekansı ne iĢe yaramaktadır? AraĢtırınız. 
 NMEA nedir? AraĢtırınız. 

 

2.2.2. Güç Arızaları 
 

Güç arızalarını gidermede VHF cihazları ile kontrol edilmesi gerekenleri de 

kapsamaktadır. Deniz taĢıtının gerilim sistemi ile MF/HF cihazlarının arasında gerilim 
dönüĢtürücüler vardır. Her dönüĢtürücü modeline göre giriĢ ve çıkıĢları kontrol edilmelidir. 

Kılavuzunda belirtilen gerilim değerleri ölçü aletinde gözlemlenmeli ve çalıĢmayan 

cihazların ilk olarak sigortaları kontrol edilmelidir. MF/HF cihazlarında dıĢ üniteler ile 
kontrol ünitesi gerilimleri farklı olabilir,bilinmesi gereken her cihazın ortak bir topraklama 
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ile çalıĢtığıdır. Eğer merkezi topraklama iyi yapılmaz ise cihazlar arası iletiĢimde bozulmalar 

gözlenir. 

 

2.2.3. Bağlantı kontrolleri 
 

MF/HF cihazların kontrol aĢamaları ile VHF cihazların kontrol aĢamaları benzerdir. 

MF/HF’de bağlantı sayısı fazla olduğu için konektörlerin içinde olan kabloların renklerine 
göre kullanım yerleri de farklıdır. Üreticilere göre farklılık göstersede aĢağıda örnek 

gösterilen bağlantılara benzerdir. 

 

 

ġekil 2.4: MF/HF aka bağlantıları 

 

 

ġekil 2.5: Kontrol ünitesi ile alıcı-verici ünitesi bağlantısı (CU-TU connector) iç bağlantıları 
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ġekil 2.6: Alıcı-verici ünitesi ile aksesuar bağlantısı(TU-AUX connector) 

 

ġekil 2.7: Alıcı-Verici ünitesi alarm bağlantısı(TU-Alarm connector) 

Bu bağlantılar dıĢında teleks bağlantısınıda kontrol etmeliyiz. Bütün iletkenlik 
kontrollerini ölçü aleti ile yapabiliriz. CAT5 tipindeki kablolarda iletkenlik kontrolü ile 

yapılabilir fakat iĢimizi kolaylaĢtırmak için CAT5 kablo kontrol cihazıda kullanılabilir. 

 

2.2.4. Arıza Tespiti Yapılamayan Durumlar 
 

Cihazın bağlantılarında hata bulunamaması durumunda cihazlardan hangisinin arızalı 
olduğu tespit edilmelidir. VHF’de olan bütün kontroller MF/HF de geçerlidir yalnız 



 

19 

taĢınabilir MF/HF cihaz bulunmaz. Cihazların ve gerilim dönüĢtürücülerin sigortaları kontrol 

edilir. Problemin kaynağı olduğu düĢünülen ünite sökülerek servise alınır. Yedeği, sökülen 

cihazın yerine takılır ve test edilir.Devre kartları, üreticinin tamir kılavuzuna uygun olarak 

ölçülür. Ölçüm sonucu kılavuzda gösterilen kartların değiĢimi veya uygun elektronik 
parçanın değiĢimi sağlanarak test edilir. Örnek devre kartı aĢağıda gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 2.8: Sentezleyici ve DSC-WR kartı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Laboratuvarınızda bulunan MF/HF, MF/HF-DSC ve teleks cihazının bağlantı 

kontrollerini aĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Cihazın yapısına uygun olarak konsoldan 
sökme iĢlemini yapınız. 

 Cihazın bağlantılarını söktüğümüz yer ile 

aynı etiketler olacak biçimde kabloları 
iĢaretleyiniz.  

 Ölçü aleti ile soket ve bağlantıların 

iletkenlik kontrollerini yapınız. 

 Bağlantıları etiketlere uygun olarak 
bağlayınız. 

 Cihazın gerekli kontrollerini yaparak 

çalıĢtığına emin olunuz. 

 Üretici firmaların internet sitelerinde 

farkı MF/HF, MF/HF-DSC ve teleks 
cihazlarının montaj kılavuzlarına bakarak 

benzerlikleri ve farklılıkları belirleyiniz. 

 
  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇMVE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise 

Y yazınız. 

 
1. (    )Sigortaların iki ucu arası kısa devre ise arızalıdır. 

 

2. (    )PTT butonu basıldığında karĢı tarafa ses gitmiyor ise cihaz sağlamdır. 

 
3. (    ) Cihazları sökme iĢlemine baĢlamadan önce kullanıcıdan bilgi alınmalıdır. 

 

4. (    ) Cihazlar arası topraklama iyi yapılmaz ise iletiĢim problemi oluĢabilir. 
 

5. (    ) Sigorta değiĢimi yapılacaksa değerinden daha büyük bir sigorta ile yapılır. 

 
6. (    ) Kablo kontrolü yapılacaksa ilk önce sistemden ayrılmalıdır. 

 

7. (    ) Kablo kontrolü için soketler hemen kesilmelidir. 

 
8. (    ) Cihazın havalandırma kanalları ve filtreleri temizlenmelidir. 

 

9. (    ) Cihazlar arası bilinmeyen bir bağlantı sökülecekse markalama yapılmalıdır. 
 

10. (    ) Sigortalar değiĢtirilecek ise genel kontroller mutlaka yapılmalıdır. 

 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 



 

22 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 
 

Fleet 55/77 uydu haberleĢme cihazlarının çalıĢmasını ve çeĢitlerini öğreneceksiniz. 

 
 

 

 

 HaberleĢme cihazlarının montajı ve haberleĢme cihazlarının bakımı 

modüllerinitekrar ediniz. 

 Fleet 55/77 uydu haberleĢme cihazlarının servis kılavuzlarını marka ve 

modellere göre araĢtırınız. 

 

3. FLEET 55/77 UYDU HABERLEġME CĠHAZI 
 

Fleet cihazları, yatlardan ticari amaçlı büyük gemilere kadar deniz taĢıtlarının çoklu 
ortam haberleĢmesini sağlayan sistemlerdir. Fleet sistemi 33/55/77 olmak üzere üç tiptir. 

Deniz taĢıtının ihtiyacına göre uygun model seçilir. Ġnternet, faks ve konuĢma gibi ihtiyaçları 

uydu ile sayısal iletiĢim kullanarak sağlar.Immarsat uyduları bu sistem için hizmet 

vermektedir. 

 

ġekil 3.1:Fleet sistemi 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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3.1. Fleet 55/77 Sistemi Arızaları 
 
Fleet sisteminin genel bağlantı Ģeması ġekil 3.1’de gösterilmiĢtir. Uydu ile 

haberleĢmeyi sağladığından fleet anteninin etrafında engelleyici cisimlerin olmaması gerekir. 

INMARSAT F olarak bilinen fleet sistemi dünya yörüngesinde nispeten sabit duran uydular 
ile iletiĢimi sağlamaktadır. Deniz taĢıtları dünya üzerinde sabit duran bir yüzeye sahip 

değillerdir bu sebeple fleet cihazlarının uydu ile iletiĢim kuran anteni evlerimizde olduğu 

gibi sabit bir biçimde durmazlar. Yüksek bant geniĢliğine ihtiyaç duyan fleet cihazı anteni 

uyduya dönük olması gerekir. Kendilerini servo motorlar aracılığıyla uyduya kilitli halde 
iletiĢim sağlarlar. Bazı durumlarda (aĢırı yalpa gibi) iletiĢimde aksamalar olabilir. Fleet 

antenini kapatıcı veya düzlemsel olarak uydu ile arasına bir cisim girmeside iletiĢimi aksatır. 

 

Resim 3.1:Fleet anteni 

Sistem test modunda çalıĢtırılır eğer sistemin çalıĢmayan parçaları varsa sigorta 

kontrolü yapılır. Sigortalar değiĢtirildikten sonra cihazın herhangi bir yerinde olası 

problemler kontrol edilir. Eğer cihazımızın etrafında birikmiĢ istenmeyen artıklar var ise 
temizlenir. 

 

ġekil 3.2:Fleet güç bağlantısı 
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Fleet cihazları birçok dıĢ donanıma bağlı oldukları için cihazların her biri için kontrol 

vakit almaktadır. Bunun yerine cihazın verdiği hata kodlarına bakmak daha kolay arıza 

teĢhisi yapmamıza olanak verir. Cihazın kullanıcı veya servis kılavuzuna ulaĢamıyorsak tek 

tek kontrol etmek gerekir. 
 

DıĢ ünitelerin hangisinde problem var ise sağlam bir cihaz yerine takılarak test 

edilmelidir. Güç bağlantılarının gerekli gerilimleri cihazın giriĢine vermesi sağlanmalıdır. 
Bozuk olduğu düĢünülen cihazın yerine sağlam cihaz takıldığında sistem çalıĢır hale gelmiĢ 

ise bozuk dıĢ ünite servise alınmalıdır. Sistem durumunda bir değiĢiklik yok ise arıza 

kaynağı baĢka bir yerde aranmalıdır. Arıza kaynağı bulunamıyor ise fleet merkez elektronik 

birimi servise alınır. 

 

Resim 3.2:Fleet merkez elektronik birimi ve sağda fleet ahize 

Fleet sisteminde ahize merkez elektronik birim ile kullanıcı arasında aracıdır. Sistemin 
özellikleri, durumu, iletiĢim hizmeti ve birçok amaç için aracılık eder. Analog iletiĢim 

sitemleri olan VHF ve MF/HF sistemlerinde de bilgi sağlayan ahizeleri bulunabilir. Fleet 

sisteminde ahizenin bağlantısı aĢağıda gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 3.3:Fleet ahize bağlantısı 
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ġekil 3.4:  RJ11 analog iletiĢim bağlantısı 

RJ11 bağlantısı analog telefon bağlantısıdır. Evlerimizde kullandığımız telefon 
bağlantısının aynısıdır. Telefon iletiĢimi ve 9,6 Kbit/sn hız ile faks gönderimi için kullanılır. 

Fleet cihazı bu bağlantıyı kullanarak diğer cihazlara bağlanır. DıĢ üniteler ile iletiĢim 

problemi var ise bu bağlantı kontrol edilmelidir. Bağlantı hatası var ise giderildikten sonra 

test edilmelidir.  

 

ġekil 3.5: ISDN bağlantısı 

ISDN, Integrated Services Digital Network sözcüklerinin baĢ harflerinden oluĢmuĢtur 
ve bütünleĢtirilmiĢ sayısal ağ hizmetleri olarak TürkçeleĢtirilmiĢtir. ISDN, mevcut analog 

telefon Ģebekesinin sayısal alternatifidir. Normal bir telefon hattı gibi bir telefon numarası 

çevirip hem sayısal, hem de analog hatlara ulaĢım sağlanabilir. ISDN teknolojisini alıĢılmıĢ 
analog hatlardan ayıran en önemli özellik tamamen sayısal temiz bir ses kanalı sağlamasının 

yanında, aynı anda veri (data) iletiĢimine de izin verebilmesidir. Ses, görüntü, veri gibi her 

türlü bilginin sayısal bir ortamda birleĢtirilip aynı hat üzerinden iletilmesinin sağlandığı bir 

haberleĢme ağıdır. Ağ özelliği gösteren bir bağlantıdır bu sebeple bağlı cihazlar ile 
haberleĢmeyi dağıtıcılar aracılığı ile yapabilir.  Bağlantılar tek tek kontrol edilmelidir.  

Ethernet kablolarına göre iç bağlantıları farklılık gösterir bu durum ġekil 3.6’da 

görülmektedir. 
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ġekil 3.6: ISDN ve ethernet kablo bağlantıları 

 

ġekil 3.7: Ethernet(LAN) bağlantısı 

Ethernet evimizde kullandığımız ağ bağlantısı ile aynıdır. GeniĢ ağ kullanımı için 

uygundur. MPDS (Mobile Packet Data Service) hizmetinden faydalanmak için bilgisayara 
bağlanabilir. 

 

ġekil 3.8: RS-232 bağlantısı 

RS-232 bağlantısı fleet cihazlarında yazılım güncellemesi, MPDS servisi ve “IP 

router”a bağlantı için kullanılır. Eskiden yaygın olarak kullanılan evrensel bağlantılardan bir 

tanesidir. Fleet cihazını bilgisayara bağlayarak yazılım güncellemesi yapılabilir. Bilgisayara 

bağlamak fleet sisteminin konfigürasyonunu ayarlamak içinde kullanılır. 
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ġekil 3.9: NMEA bağlantısı 

NMEA (National Maritime Electronics Association) bağlantısı denizcilikte kullanılan 
elektronik dıĢ donanımlar için bağlantı türüdür. GPS ve gyro bağlantısı için arayüz olarak 

kullanılır. 

 

ġekil 3.10: GiriĢ/çıkıĢ bağlantıları 

I/O portları, cihazımızda istediğimiz bir giriĢ ya da çıkıĢ var ise cihazı yazılımsal 

olarak ayarlayarak bize arayüz sağlayan bağlantılardır. Menüden cihazın ayarlama Ģifresi 

girilerek istenildiği gibi ayarlanabilir. Dört tane ayarlanabilir bağlantı bulunur. Bunlar: 
 

 TxOffIn : (TransmitOffInput)aktif olduğunda tehlike alarmları hariç bütün 

gelen sinyaller engellenir. 

 RsOffIn : Aktif olduğunda bütün çağrılar engellenir. 
 TxOffOut : TxOffmodunun aktif olduğunu bildirir. 

 RsOffOut : RsOffmodunun aktif olduğunu bildirir. 

 TxActiveOut : Bütün iletiĢimin aktif çalıĢtığını gösterir. 
 ExtRingOut : Harici çağrı sinyali bildirici veya alarm çıkıĢıdır. 

 

ġekil 3.11: USB bağlantısı 
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USB (Universal Serial Bus) evrensel seri veri yoludur. Tak çalıĢtır bağlantısını 

destekler. Fleet cihazını bilgisayara bağlamak için kullanılır. 64Kbit/sn data transferi için 

kullanılır. 

 

3.2. Arıza Tespiti Yapılamayan Durumlar 
 

Arıza tespiti yapılamadığı durumlarda cihaz sökülerek servise alınır. Yedek bir fleet 

cihazı varsa sisteme uygun olarak ayarlandıktan sonra sisteme bağlanır. Arızalı cihazı 

üreticiden sağlanacak tamir kılavuzu ile gerekli ölçümleri yapılır. Bozulan elektronik eleman 
değiĢimi yapılabiliyorsa değiĢtirilir. Aksi durumda üretici ile iletiĢime geçilerek kart 

değiĢimi yapılır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Laboratuvarınızda bulunan Fleet 55/77 cihazının bağlantı kontrollerini aĢağıdaki iĢlem 

basamaklarına göre yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Cihazın testini yapınız. 

 Cihazın yapısına uygun olarak konsoldan 
sökme iĢlemini yapınız. 

 Cihazın bağlantılarını söktüğümüz yer ile 

aynı etiketler olacak biçimde kabloları 

iĢaretleyiniz.  
 Ölçü aleti ile soket ve bağlantıların 

iletkenlik kontrollerini yapınız. 

 Bağlantıları etiketlere uygun olarak 
bağlayınız. 

 Cihazın gerekli kontrollerini yaparak 

çalıĢtığına emin olunuz. 

 Üretici firmaların internet sitelerinden 

fleet cihazının montaj kılavuzlarını 

inceleyiniz. 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise 

Y yazınız. 
 

1. (    )Fleet cihazı uydu ile haberleĢme yapan cihazdır. 

 

2. (    )Fleet cihazı internet hizmeti veremez. 
 

3. (    ) Cihazları sökme iĢlemine baĢlamadan önce kullanıcıdan bilgi alınmalıdır. 

 
4. (    ) Fleet cihazı ses ile iletiĢim sağlayamaz. 

 

5. (    ) Fleet cihazı sadece faks hizmeti için kullanılır. 
 

6. (    ) RS232 bağlantısı yazılım güncellemesi için kullanılabilir. 

 

7. (    ) Ethernet ile ISDN bağlantısının iç bağlantıları aynıdır. 
 

8. (    ) Fleet cihazında giriĢ/çıkıĢ olarak ayarlanabilen bağlantılar vardır. 

 
9. (    ) Cihazlar arası bilinmeyen bir bağlantı sökülecekse markalama yapılmalıdır. 

 

10. (    ) Fleet cihazına analog ahize bağlanabileceği gibi LCD ekrana sahip ahizelerde 
bağlanabilir. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 
 

Aero-VHF haberleĢme cihazının çalıĢmasını ve çeĢitlerini öğreneceksiniz. 

 
 

 

 

 HaberleĢme cihazlarının montajı ve haberleĢme cihazlarının bakımı 

modüllerinitekrar ediniz. 

 Aero-VHF haberleĢme cihazının servis kılavuzlarını marka ve modellere göre 

araĢtırınız. 

 

4. AERO-VHF 

 

ġekil 4.1:Tek ve çift aero-VHF cihazı montajı 

 

Aero-VHF hava taĢıtları ile VHF (Very High Frequency) aracılığı ile iletiĢim kurmaya 

yarayan cihazlardır. Denizcilikte kullanılan VHF cihazları ile yapısal olarak aynı özellikte 
olmasına rağmen boyutları bağlantı soketleri farklılık gösterir. Bu farklılıklar arıza 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
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kontrolleri yapılırken problem arz etmez. Farklı üreticinin cihazı gibi sadece soketler ve 

bağlantı yerleri farklıdır. Bu sebeple bütün VHF cihazlarında aynı kontroller yapılır. Sivil 

havacılık VHF bandı 118-137 MHz bandı aralığındadır. Kanallar arası 25 KHz’lik band 

aralığı kullanılır. 
 

 

ġekil 4.2:Aero-VHF iletiĢim sistemi (intercom) bağlantısı 

Aero-VHF için örnek cihazda soket numaraları ve bağlantı noktaları yukarıdaki 
Ģemada gösterilmiĢtir. Konsola monte edilen VHF cihazının kontrolü, üretici firmanın 

kılavuzundan bakılarak VHF cihazlarının arıza giderilmesi bölümündeki kurallara uygun 

olarak yapılır. Cihazın arıza tespiti yerinde çözüme ulaĢtırılamıyor ise servise alınır. Üretici 
firmanın kılavuzuna bakarak gerekli iĢlemler yapılır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Laboratuvarınızda bulunan Aero-VHF cihazının bağlantı kontrollerini aĢağıdaki iĢlem 

basamaklarına göre yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Cihazın testini yapınız. 

 Cihazın yapısına uygun olarak konsoldan 
sökme iĢlemini yapınız. 

 Cihazın bağlantılarını söktüğümüz yer ile 

aynı etiketler olacak biçimde kabloları 

iĢaretleyiniz.  
 Ölçü aleti ile soket ve bağlantıların 

iletkenlik kontrollerini yapınız. 

 Bağlantıları etiketlere uygun olarak 
bağlayınız. 

 Cihazın gerekli kontrollerini yaparak 

çalıĢtığına emin olunuz. 

 Üretici firmaların internet sitelerinden 

Aero-VHF cihazının montaj kılavuzlarını 

inceleyiniz. 

 

 

 
  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki sorular için doğru cevabı bulunuz. 

 

1. Hava taĢıtları ile iletiĢim kurmanızı sağlayan telsiz cihazı nedir? 
A) MF alıcı/verici 

B) VHF alıcı/verici 

C) Aero VHF alıcı/verici 

D) HF alıcı/verici 
E) Fleet 55 

 

2. Aero VHF cihazı hangi frekans aralığında çalıĢır? 
A) 88MHz-108MHz 

B) 118MHz-137MHz 

C) 108MHz-145MHz 
D) 30MHz-300MHz 

E) 145MHz-200MHz 

 

3. Aero VHF bandında kanallar arası band geniĢliği kaç Hz’dir? 
A) 8kHz 

B) 12kHz 

C) 20kHz 
D) 25kHz 

E) 45kHz 

 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

 
 

Akü ve Akü Ģarjcihazlarının çalıĢmasını ve çeĢitlerini öğreneceksiniz. 

 
 

 

 

 HaberleĢme cihazlarının montajı ve haberleĢme cihazlarının bakımı modüllerini 

tekrar ediniz. 

 ÇeĢitli akü Ģarj cihazlarının servis kılavuzlarını marka ve modellere göre 

araĢtırınız. 

 

5. AKÜ ġARJ CĠHAZLARI VE GÜÇ ÜNĠTELERĠ 
 

Akü Ģarj cihazları, olası bir enerji kesintisi durumunda cihazların çalıĢmasına devam 
edebilmesi için gerekli enerjiyi akülere depolamaya yarayan cihazlardır. Cihazların birçoğu 

enerjiyi kendi üzerinden gerekli sistemlere dağıtmaktadır. Kesinti durumunda ise cihaz 

otomatik olarak akü sistemini devreye alır ve cihazların çalıĢmasını devam ettirir. 

 

ġekil 5.1: Deniz taĢıtı enerji sistemi blok diyagramı 

ġekil 5.1’de görüleceği gibi sisteme enerji sağlayabilecek birçok kaynak 

bulunmaktadır. Bu kaynakların herhangi birinde oluĢabilecek arıza sistemin bütününü 

etkileyecektir. 
 

5.1. ġarj Ünitesi Arızası 
 

Enerji kaynakları arasında aracılık eden sistemlerdir. Sürekli gelmesi beklenen enerji 

kaynağı (alternatör, jeneratör gibi) ile olası bir kesinti anında enerji kaynağı olabilecek 
aküler veya batarya gurubunu Ģarj eden devrelere verilen genel isime Ģarj ünitesi denir. 

ÇalıĢması hakkında bilinmesi gereken birkaç özellik vardır. 

 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
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 Aküleri Ģarj etmek için kullanılacak güç kaynağının gerilimi akülerin gerilim 

değerinden fazla olmalıdır.  Bazı Ģarj ünitelerinde gerilim katlayıcılar veya diğer 

karmaĢık sistemler kullanılarak düĢük gerilim olsa bile bunu akülerin Ģarj 

gerilimi üzerine çıkarabilmektedir. Bu sistemler yüksek güçlü cihazlarda tercih 
edilmezler. 

 HaberleĢme sisteminin çalıĢması için gerekli maksimum güç (watt) değerinden 

daha fazla değerde olan Ģarj kontrol devresi seçilmelidir. 
 Aküler seri, paralel veya karıĢık bağlanmıĢ olabilir. Akü Ģarj cihazı akü 

sisteminin uçlarından görünen gerilim ile aynı olmalıdır. Bu demektir ki akü 

sisteminden gelen iletkenlerin uçlarından voltmetre de 12 volta yakın değer 

görünüyor ise akü Ģarj cihazıda 12 volt aküleri Ģarj etmek için olmalıdır. 
 ġarj ünitesinin çıkıĢı sistem için gerekli gerilim ile aynı olmalıdır. 

 

Yukarıda belirtilen özellikler cihazın kullanım kılavuzundan bulunabilir. Özellikler ve 
teknik yeterlilikler üreticiler arası farklılık göstersede birkaç değiĢiklik ile sistemlerin uyumu 

sağlanabilir. Arıza tespiti için yapılabilmesi için aĢağıdaki kontrolleri yapınız. 

 
 Akü Ģarj cihazının giriĢinde olması gereken gerilim değerlerini kontrol ediniz. 

Beklenen değerler ölçü aletinde gözleniyor ise bir sonraki adıma geçiniz. 

 Tek fazlı alternatif gerilim ise ölçü aletini AC kademesine alınız. 100V 

ile 240V arası değer okumanız gerekir. Sisteme bağlı cihazların kullanım 

kılavuzu ve cihaz üzerindeki bilgilerden faydalanarak daha doğru bilgi 
elde edebilirsiniz, çünkü ülkelere göre kullanılan gerilimler 

değiĢmektedir. 

 Üç fazlı sistemde ise üç fazın ortak uca göre kontrolünü yapınız. 380V 

AC değerini okumanız gerekir.  

 Akü Ģarj cihazı doğru akım ile çalıĢıyorsa akü Ģarj cihazının çalıĢması 

için gerekli minimum gerilim değerini okumanız gerekir. Ölçü aletini 

doğru akım kademesine alınız ve ölçü aletini aküden çekilebilen 

maksimum akım değerine ayarlayınız. Akü Ģarj cihazından yüksek bir 
doğru akım (DC) geçtiğini görmeniz gerekir. 

 

 Akü Ģarj cihazının giriĢindeki güç kaynağını sökünüz. Yüksek gerilim olacağı 

için dikkatli olmalısınız.GiriĢ gerilimini sökmek yerine Ģalter var ise kapatınız. 
Sistemin akü gurubundan besleme yaptığını kontrol ediniz. Akü ile besleme 

yapıyor ise tekrar güç kaynağını Ģarj cihazının giriĢine bağlayınız. 

 
 Akü Ģarj cihazının pozitif gerilim kablosunu akü gurubundan ayırınız. Akü 

gurubunun gerilim değerini ölçünüz. Beklenen değerin altında veya üzerinde ise 

sisteme bağlı aküleri birbirinden ayırarak ölçüm yapınız. 

 Aküler seri bağlanarak gerilim değeri arttırılabilir. Bu durumda seri bağlı 

akülerden bir tanesinin gerilim değerinin düĢmesi veya Ģarj olmaması 
sistemin genel gerilimini düĢürür. Örnek: Üç tane 12 volt akü seri 

bağlanarak bir sistem oluĢturulmuĢ ise maksimum görülebilen gerilim 

akülerin tam Ģarjlı gerilimin üç katıdır. 14,4V*3=43,2V ya da minimum 
gerilimi 10,6V*3=31,8V olabilir. Bu değerler arasında bile olsa her 
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akünün ayrı ölçümü yapılmalıdır. 10,6-14,4 volt arasında ve akülerin 

gerilimleri birbirlerine yakın olmalıdır. 

 Aküler paralel bağlanarak toplam verebilecekleri akım değeri 

arttırılabilir. Gerilimleri ise değiĢmez. Akü sisteminin gerilim ölçümü 

yapılır ve gerilim değerlerine bakılır. DüĢük ise aküler sistemden 
ayrılarak tek tek ölçümleri yapılır. Paralel bağlamak akımı arttırması 

avantaj olsa da akülerin bir tanesinin bozulması diğer akülere yük olacağı 

için Ģarj kapasitesini düĢürecektir. Sistemden ayırarak Ģarj olma kontrolü 
yapmak daha uygundur. 

 Akülerin birçoğunun içinde sıvı asit bulunmaktadır. Akü sıvı ölçüm 

cihazı ile kapaklarını açarak kontrol ediniz. Eksik sıvıların yerine akü 

sıvısı ekleyerek istenen seviyeye tamamlayınız. 

 
 Akü Ģarj cihazının Ģarj akımını ölçünüz bunun için pozitif gerilim kablosunu 

akü gurubundan ayırınız. Ölçü aletini doğru akım ölçme kademesine alınız(DC 

amp). Ölçü aletinin negatif ucunu akü gurubunun pozitif ucuna, ölçü aletinin 
pozitif ucunu ise akü Ģarj aletinin pozitif ucuna bağlayınız ve geçen akımı 

kontrol ediniz.  

 Akü gerilimi beklenenden düĢük ise akımın, cihazın vereceği maksimum 

akıma yakın değerde çıkması gerekir. 

 Akü gerilimi yüksek ise cihazın akü Ģarj çıkıĢından düĢük bir akım 

görülmesi normaldir. 

 

Yukarıda sıralanan basamakları takip ediniz. Ölçümlerinize göre: 

 
 GiriĢ gerilimi yok ise güç kaynağı kablolarını kontrol ediniz. Ġletim hatası 

olanları gideriniz. 

 Akü Ģarj cihazının giriĢinde bulunan sigortaları kontrol ediniz. Bozuk 

olanları değiĢtiriniz. 

 Güç kaynağı kablolarını kontrol ediniz. Ġletim hatası olanları gideriniz. 

 

 Gerilim var ise: 

 Cihazın sigortalarını kontrol ediniz, bozuk olanları çıkarttığınız sigortanın 

değerine ve tipine uygun olanlar ile değiĢtiriniz. 

 Arıza giderilmediyse ve cihaz hiç çalıĢmıyorsa servise alınız. Yedek 

sistemi cihazın yerine bağlayınız. 

 

 Sistem akü üzerinden besleme yapmıyor veya yeterince akım gelmiyor ise: 

 Aküleri kontrol ediniz.  

 Akü Ģarj cihazının çıkıĢ sigortalarını kontrol ediniz. Bozuk olanları 

çıkarttığınız sigortanın değerine ve tipine uygun olanlar ile değiĢtiriniz 

 Ġletkenlerde kısa devre kontrolü yapınız. 

 Arıza giderilmediyse ve cihaz akülerden besleme yapmıyorsa servise 

alınız. Yedek sistemi cihazın yerine bağlayınız. 

 

 Aküler için:  
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 Yeterince akım vermiyor, 

 ġarj gerilimi yeterince yükselmiyor, 

 ġarj olmadığı halde ısınıyor, 

 Sıvı kontrolü yapılıp yeteri değerde ekleme yapıldığı halde verim 

alınmıyor, 

 Kasasında ĢiĢme, delinme veya çatlak varsa akü değiĢimi yapılır. 

 

ġekil 5.2: GMDSS sistemi güç bağlantıları 

Yukarıda görülen Ģekilde genel GMDSS sistemi bağlantıları görülmektedir. GMDSS 

haberleĢme cihazlarının hepsi akü Ģarj ve güç kaynağı sistemine bağlıdır. YedeklenmiĢ 

sistemlerde birden fazla güç kaynağı ve GMDSS haberleĢme cihazı bulunabilir. 

 

ġekil 5.3:Tek akülü yedekli bağlanmıĢ güç sistemi 
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ġekil 5.4: Akü Ģarj cihazı bağlantıları 

Enerji sağlayan sistemlerde en fazla görülen arıza, aĢırı akım çekilmesi sonucu oluĢan 

sigorta bozulmasıdır. Sistemlerde dikkat edilmesi gereken; sigortanın tipine, akım değerine 
ve tepki hızı değiĢkenlerine uygun sigorta değiĢimi yapılmasıdır. Bazı sigortalar gecikmeli 

bozulmakta, bazıları ise üzerinde yazan akım değeri geçtiği anda bozulmaktadır. Gecikmeli 

olanlar baĢlangıçta çekilen yüksek akımlara karĢı toleransı yüksektir böylece sigorta hemen 
bozulmaz. Gecikmeli ile hızlı atan sigortaların yerlerine uygun aynı tepki hızında sigorta 

takılmalıdır. Kullanıcı ve servis kılavuzunda bu bilgiler üretici tarafından belirtilir. 

AĢağıdaki Ģemada örnek akü Ģarj ve güç ünitesinin sigortaları iĢaretlenmiĢtir. 

 

ġekil 5.5: Akü Ģarj cihazının sigortaları 

LED durum göstergeleri ise cihazın durumu hakkında genel bilgiler vermektedir. LED 
göstergelerincihazın durumu hakkındaki bilgiler: 

 

 Akü durum LED’i 

 Sürekli yeĢil: Hatasız çalıĢtığını gösterir. 

 Bir defa yanıp sönme: Akülerin ön Ģarj durumunda olduğunu gösterir 
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 Ġki defa yanıp sönme: Akülerin Ģarj olduğunu gösterir. 

 Üç defa yanıp sönme: Akülerin deĢarj konumunda olduğunu gösterir. 

 Led ıĢık vermiyorsa: Akü bağlı olmadığını gösterir. 

 

 Genel durum LED’i 

 Sürekli yeĢil: Hatasız çalıĢtığını gösterir. 

 Bir defa yanıp sönme: Alternatif akım gelmiyor. 

 Ġki defa yanıp sönme: Akü hatası var. 

 Üç defa yanıp sönme: Akü Ģarj cihazında bir arıza var. 

 

Yukarıda örnek gösterilen LED durumları cihazlar arası farklılık göstermektedir. 
Üreticinin kendisine ait kullanıcı veya servis kılavuzuna ulaĢmamız daha net bilgi almamızı 

sağlar. 

 

5.2. Arızanın bulunamaması durumu 
 

Cihazın yerinde arızanın giderilememesi durumda cihazın bağlantıları iĢaretlenerek 

sökülür. Bağlantılar düzgün iĢaretlenmez ise cihaz tamir edildiğinde eski yerine montajı 

zorlaĢır. Cihazın yedeği var ise sisteme bağlanarak bozuk olan cihaz servise alınır. 
 

Akü Ģarj cihazının servis kılavuzu bulunabiliyorsa faydalanarak ölçümler yapılır. 

Ölçümlerin sonucunda bozulmuĢ parçalar değiĢtirilir ve denenir. Eğer cihazımız eski ve 
servis kılavuzu yok ise iĢlemler karmaĢıklaĢır. Çözüm için cihazın yapısı bilinmelidir ya da 

tahmin edilmelidir. Yardımcı olacak birkaç bilgi aĢağıda verilmiĢtir. 

 
 Bütün Ģarj cihazlarında cihazın doğru akım çıkıĢına yakın olan güç yarı 

iletkenleri(BJT, MOSFET, JFET, FET gibi elamanlar) kontrol edilmelidir. 

Sağlamlık kontrolleri yapılmalı bozuk ise değiĢtirilmelidir. Bu elemanlar giriĢ 

gücünü sistem kontrolü ile aküye aktarmaktadır. 
 Kondansatörlerden patlak, ĢiĢmiĢ veya hasar almıĢ var ise değiĢtirilmeli fakat 

buna sebep olacak yarı iletkenlerde gözden geçirilmelidir. 

 Rölelerin kontaktörleri kontrol edilmeli olası bir temassızlık veya yanma izi var 
ise değiĢtirilmelidir. 

 Sistem hiç çalıĢmıyor ise alternatif akımı doğru akıma çeviren giriĢ devresinin 

kontrolü yapılır. Doğrultma devresinin giriĢ ve çıkıĢ gerilimleri kontrol edilir. 

Ġstenen değerler okunamıyorsa doğrultma devresinde ki arıza öncelikle giderilir. 
 Lineer(doğrusal) Ģarj cihazları daha basit yapıdadır. ġarj etmiyorsa güç 

elemanları, Ģarj kesilmiyor veya hiç baĢlamıyorsa kontrol devresinin sağlamlık 

kontrolü yapılır. 
 Switch Mode (anahtarlamalı) Ģarj cihazları ise verimleri yüksek ama devre 

sistemleri çok karmaĢıktır. Lineer Ģarj cihazlarına ek olarak sistemi kontrol eden 

bir iĢlemcili entegre yapı bulundurur bu yapının kontrolü mümkün olmayabilir. 
Sistemde arıza bulunamadıysa kontrol eden iĢlemci entegresi değiĢtirilir ve 

diğer yarı iletkenlerin kontrolü yapıldıktan sonra sisteme enerji verilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Laboratuvarınızda bulunan akü Ģarj cihazının bağlantı kontrollerini aĢağıdaki iĢlem 

basamaklarına göre yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Cihazın testini yapınız. 
 Cihazın yapısına uygun olarak konsoldan 

sökme iĢlemini yapınız. 

 Cihazın bağlantılarını söktüğümüz yer ile 

aynı etiketler olacak biçimde kabloları 
iĢaretleyiniz.  

 Ölçü aleti ile soket ve bağlantıların 

iletkenlik kontrollerini yapınız. 
 Bağlantıları etiketlere uygun olarak 

bağlayınız. 

 Cihazın gerekli kontrollerini yaparak 
çalıĢtığına emin olunuz. 

 Üretici firmaların internet sitelerinden 

akü Ģarj cihazının montaj kılavuzlarını 
inceleyiniz. 

 
  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise 

Y yazınız. 
 

1. (    ) Akü Ģarj cihazları, olası bir enerji kesintisi durumunda cihazların çalıĢmasına 

devam edebilmesi için gerekli enerjiyi akülere depolamaya yarayan cihazlardır. 

 
2. (    ) HaberleĢme cihazları sadece akü ile çalıĢırlar. 

 

3. (    ) Ġki akü seri bağlanır ise gerilimleri toplanır. 
 

4. (    ) Ġki akü paralel bağlanır ise akımları çıkarılır. 

 
5. (    ) HaberleĢme cihazlarının toplam harcayacağı güçten daha fazla güce sahip güç 

ünitesi seçilmelidir. 

 

6. (    ) Akü Ģarj cihazlarının hepsi doğru akım kaynağı ile kullanılır. 
 

7. (    ) Sigorta değiĢimi yaparken yüksek akım değerli bir sigorta ile değiĢtirmek daha 

uygundur. 
 

8. (    ) Gecikmeli bozulan sigorta yerine hızlı atan sigorta takmalıyız. 

 
9. (    ) ġiĢmiĢ akülerin değiĢimini yapmalıyız. 

 

10. (  ) Sistem çalıĢmıyorsa ilk önce giriĢ gerilimi kontrol edilmelidir. 

 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
 

 
 

INMARSAT A/B/C uydu haberleĢme cihazlarının çalıĢmasını ve çeĢitlerini 

öğreneceksiniz. 
 

 

 
 

 HaberleĢme cihazlarının montajı ve haberleĢme cihazlarının bakımı modüllerini 

tekrar ediniz. 

 INMARSAT A/B/C cihazlarının servis kılavuzlarını marka ve modellere göre 

araĢtırınız. 

 

6. INMARSAT A/B/C UYDU HABERLEġME 

CĠHAZLARI 
 

INMARSAT haberleĢme cihazları, dünyanın yörüngesinde duran ve dünyaya göre 

konumu nispeten sabit uydular ile haberleĢme ihtiyacını karĢılayan sistemdir. INMARSAT 

(International Maritime Satellites) uluslararası denizcilik uyduları anlamına gelmektedir. 
Fleet sistemi INMARSAT-F sistemidir. INMARSAT A/B sistemleri fleet sistemi gibi 

karmaĢık ve çok özellikli yapıdadır. INMARSAT A analog iletiĢimin sınırlamaları nedeniyle 

veri trafiğini karĢılamakta zorlanıyordu bunun üzerine 1993 yılında INMARSAT B sistemi 
kullanıcılara sunuldu. Yüksek frekans ile uydu haberleĢmesi sunan INMARSAT B sistemi, 

sayısal haberleĢmenin avantajı sayesinde bant geniĢliğini daha iyi kullanıyordu. 

INMARSAT-B sistemi: 
 

 Dupleks ve Simpleks telefon haberleĢmesi 

 50 baud teleks haberleĢmesi 

 Telgraf haberleĢmesi 
 Faks haberleĢmesi 

 Veri aktarımı 

 
Yukarıdaki teknikleri kullanarak Tehlike/Emniyet/Acelelik haberleĢmesi hizmetlerini 

karĢılayabiliyordu. 

 

INMARSAT C sistemi karmaĢık olmayan, küçük ve maliyeti daha az olan bir sistem 
olarak günümüzde kullanılmaktadır. Fleet sistemi ile karĢılaĢtırıldığında daha az özellik ile 

kullanıcının karĢısına çıkmıĢ olsa da temel iletiĢim ihtiyaçlarını karĢılamaktadır. 

INMARSAT C cihazı ile: 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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 Teleks haberleĢmesi 

 DüĢük hızda veri aktarımı 

 Aracı istasyon kullanaraksadece yazı içeren faks haberleĢmesi 

 GeniĢletilmiĢ grup çağrı (EGC) yapılabilir. 
 

Uydu haberleĢmesi yapan bütün cihazlar yüksek frekans ile çalıĢtığı için bütünleĢik bir 

devre yapısı ve özel bilgi gerektiren yalıtım sistemi ile donatılır. Tamiri ve arıza tespiti 
içinde özel donanımlar ve üretici kılavuzları olmadan cihazların içinde bulunan elektronik 

devrelere müdahale etmek sonuçsuz kalacaktır. 

 

INMARSAT cihazlarında, güç bağlantıları ve anten bağlantıları kontrol edilmeli 
çözüm bulunamaz ise cihazın üreticisinin servis kılavuzundan faydalanılarak gerekli 

müdahaleler yapılmalıdır. Yüksek frekanslı sistemlerde lehimleme teknikleri açısından her 

zaman problem ile karĢılaĢmak mümkündür bu sebeple bozuk olan kartların bütün olarak 
değiĢimleri daha uygundur.  

 

ġekil 6.1: INMARSAT C cihazının GMDSS bağlantısı 
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ġekil 6.2: INMARSAT C blok diyagramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Laboratuvarınızda bulunan INMARSAT cihazının bağlantı kontrollerini aĢağıdaki 

iĢlem basamaklarına göre yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Cihazın testini yapınız. 

 Cihazın yapısına uygun olarak konsoldan 
sökme iĢlemini yapınız. 

 Cihazın bağlantılarını söktüğümüz yer ile 

aynı etiketler olacak biçimde kabloları 
iĢaretleyiniz.  

 Ölçü aleti ile soket ve bağlantıların 

iletkenlik kontrollerini yapınız. 
 Bağlantıları etiketlere uygun olarak 

bağlayınız. 

 Cihazın gerekli kontrollerini yaparak 

çalıĢtığına emin olunuz. 

 Üretici firmaların internet sitelerinden 

INMARSAT cihazının montaj 
kılavuzlarını inceleyiniz. 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 



 

47 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise 

Y yazınız. 
 

1. (   )INMARSAT A sistemi analog sistem olduğu için çok hızlı çalıĢabilir. 

 

2. (   )INMARSAT B sayısal olduğu için çok hızlı çalıĢabilir. 
 

3. (    )INMARSAT B yüksek ve düĢük hızda datahizmeti sunabilir. 

 
4. (   ) INMARSAT C düĢük hızda data hizmeti sunabilir. 

 

5. (   ) INMARSAT sistemleri telsiz haberleĢmesini kullanır. 
 

6. (    )INMARSAT cihazları düĢük frekanslı cihazlardır. 

 

7. (   )INMARSAT sisteminde tehlike/emniyet/acelecilik çağrıları yapılabilir. 
 

8. (    )INMARSAT C sistemi grup çağrı(EGC) destekler. 

 
9. (    )INMARSAT C sesli çağrı yapabilir. 

 

 
 

DEĞERLENDĠRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
UYGULAMALI TEST  

 

HaberleĢme cihazlarının farklı model ve markalara göre özelliklerini araĢtırınız. 

Laboratuvarınızda bulunan haberleĢme cihazlarının sökme ve takma iĢlemlerini 
öğretmeniniz gözetiminde yapınız. 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.  
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. VHF cihazının temel bağlantı diyagramını çizebiliyormusunuz?   

2. MF/HF cihazlarının temel bağlantı diyagramını çizebiliyor 

musunuz? 
  

3. Fleet cihazının temel bağlantı diyagramını çizebiliyor musunuz?   

4. Aero-VHF cihazının temel bağlantı diyagramını çizebiliyor 
musunuz? 

  

5. Akü Ģarj sisteminin temel bağlantı diyagramını 

çizebiliyormusunuz? 
  

6. INMARSAT cihazlarının çeĢitlerini açıklayabiliyor musunuz?   

7. INMARSAT cihazlarının özelliklerine göre bağlantı 

diyagramlarını açıklayabiliyor musunuz? 
  

8. Akü gruplarının bağlantılarının gerilim ve akım üzerinde ki 

etkisini açıklayabiliyor musunuz? 
  

9. Cihazları sökme iĢlemi esnasında markalama iĢlemini yapabiliyor 

musunuz? 
  

10. Bağlantılar arasında kopmuĢ bağlantı kontrollerini yapabiliyor 

musunuz? 
  

11. Gerilim dönüĢtürücü sistemlerin giriĢ ve çıkıĢ gerilimi ölçüm 

yapabiliyor musunuz? 
  

12. INMARSAT C sisteminin haberleĢme özelliklerini biliyor 

musun? 
  

13. Sigortaları bozuk olanların tespitini yapabiliyor musunuz?   

14. Bozuk sigortaları tipine uygun olan sigorta ile değiĢtirebiliyor 

musunuz? 
  

15. El telsizlerinde mikrofon ve hoparlör kontrolü yapabiliyor 
musunuz? 

  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 sigorta 

2 Anten 

3 anten 

4 güç 

5 sigorta 

6 mikrofon 

7 hoparlör 

8 pil 

9 Ölçü aleti 

10 
Servise- 

yedek 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 YanlıĢ 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 Doğru 

 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 Doğru 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 B 

3 D 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

6 YanlıĢ 

7 YanlıĢ 

8 YanlıĢ 

9 Doğru 

10 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6’NIN CEVAP ANAHTARI 
 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 YanlıĢ 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 YanlıĢ 
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