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2. Her model GSM telefonda marka ve modelin standartlarına
uygun olarak şebeke ve sim kart kontrolünü
yapabileceksiniz.
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uygun dâhilî ve harici ekipmanların fonksiyonlarını bilerek
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elektronik devre elemanları, elektrik elektronik el takımları
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DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri
ölçerek sizi değerlendirecektir.

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Dünya bilgi ve bilgi paylaşımı çağını yaşamaktadır. Bu çağın gereklerinin en başında
da mobil erişilebilirlik gelmektedir. Bu gereksinimden dolayı cep telefonları çağımızın
vazgeçilmezlerindendir Cep telefonu sistemi üzerinden insanlar sesli, görüntülü diyalog
kurabilmekte ve veri alışverişi yapabilmektedir. GSM sisteminin tahminlerin bile çok
üstünde bir hızla yaygınlaşmasının en önemli sebeplerinden biridir. GSM sistemlerinin bir
diğer avantajı ise taşınabilir ve ergonomik olmasıdır. Gün geçtikçe hizmet veren kuruluşlar
arasında rekabet artmakta bunun sonucu olarak da hizmet kalitesi artarken kullanıcıya olan
maliyeti düşmektedir. Her geçen gün kullanıcı sayısı artmaktadır.
Sistemin ilk ortaya çıkışından sonra sadece sesli konuşma ve yazılı mesaj gönderme
yeteneklerine sahip olan sistem, gelişmesine devam ederek günümüzde iletişimin her
alanında yer almaktadır.
Bunun paralelinde mobil cihazlarda gelişmeye ayak uydurmuş ve fonksiyonlarını
artırmıştır. Günümüzde bir mobil telefon multimedya cihazı olmuştur.
Bu şekli ile sürekli gelişen ve popüler bir yapı kazanan sistem milyonlarca insanın
cazibesi hâline gelmiş ve artık olmazsa olmaz ihtiyaç kaleminde yerini almıştır. Mobil
cihazların kullanımının ve fonksiyonlarının artması ile arıza çeşitliliği ve yoğunluğu
artmıştır. Telefonda meydana gelebilecek arızayı gidermek için öncelikle arızanın teşhis
edilmesi gerekmektedir. Arızanın teşhis edildiği yerde de gerekli standartlar oluşturularak
hizmet verilmelidir. Teşhis için de bilgi donanımına ihtiyaç vardır. Bu modül sonunda
kazanacağınız yeterliklerle her model mobil telefonda marka ve modelin standartlarına
uygun olarak arıza kontrol işlemini yapabileceksiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Her model mobil telefonda cihazın arıza kontrolünü marka ve modelin standardına
uygun olarak yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Çevrenizde daha önce cep telefonu servisine gitmiş olanlar var ise nasıl bir
süreçten geçtiklerini anlattırınız.
İnternet ortamında cep telefonlarında oluşan arızaları araştırınız.

1. ARIZANIN TESPİTİ
1.1. Kullanıcıdan Cihaz Arızası Hakkında Bilgi Alınması
Teknik servislerde cihazı teslim alan ile onarımı yapan kişiler farklıdır. Arızalı cihaz,
müşteri temsilcisi tarafından müşteriden alınır ve onarımın yapılması için teknik servis
elemanına verilir. Onarımı yapan teknisyen ile müşteri gerekmedikçe diyalog kurmazlar. Bu
sebepten dolayı cihazı teslim alan müşteri temsilcisi tarafından onarımı yapacak olan
teknisyene yardımcı olacak bütün bilgilerin müşteriden alınması gerekir(arızanın nasıl
oluştuğu, arıza oluşmadan önce ne gibi değişikliklerin olduğu vb.).
Müşteri temsilcisinin bir diğer görevi de cihaza ve müşteriye ait bilgilerin daha
sonradan oluşabilecek karışıklıkları önlemek ve gerekli durumlarda müşteri ile iletişim
kurabilmek için kaydedilmesidir. Bu işlemler için teknik servis arıza takip formları
düzenlenir. Teknik servis arıza takip formları üç nüsha olarak düzenlenir. Bu formdan bir
nüsha müşteriye bir nüsha cihaz ile birlikte teknik servis elemanına bir diğeri de sisteme
girilmek üzere müşteri temsilcisinde kalır. Teknik servis arza takip formu üzerindeki servis
numarası cihazın aksesuarları üzerine işlenerek karışması önlenir.
Teknik servis takip formu doldurulurken cihaza ait aksesuarlar ve cihazın fiziksel
durumu forma işlenir(batarya, hafıza kartı, kılıf, kasa kırık, ekran çizik, vb.). Şekil 1.1’de
teknik servis arıza takip form örneği görülmektedir.

Şekil 1.1: Teknik servis arıza takip formu

1.2. Sistemin Elle ve Gözle Muayene Edilmesi
Teknik servis elemanı onarım için bir cihaz aldığında ilk yapması gereken cihazı gözle
ve elle kontrol etmektir.
Arıza oluşmuş bir cihazda arızaya sebep olabilecek doğal dışı durumlar göz ile kontrol
edilir. Sıvı teması, darbe, kırık, çatlak, kısa devre veya yanmış bir devre elemanı arızaya

sebep olabilir. Gözle kontrol edildikten sonra cihaza çalışma gerilimi uygulanarak aşırı
ısınan bir elemanın olup olmadığı el ile kontrol edilir. Resim 1.1’de sıvı teması, Resim
1.2’de yanmış bir elemandan dolayı, Resim 1.3’te ise kısa devre sonucu oluşmuş bir arıza
görülmektedir.

Resim 1.1: Sıvı teması oluşmuş cep telefonu

Resim 1.2: Yanmış bir eleman

Resim 1.3: Kısa devre oluşmuş şarj soketi

1.3. Statik Elektriğin Etkileri ve ESD Ekipmanı
Malzeme ve objelerin üzerlerinde tuttukları pozitif veya negatif elektrik şarjı, statik
şarj veya statik elektrik olarak adlandırılır. Statik terimi nispi bir kavram olup zamana bağlı
olarak statik elektrik (şarj) yavaş bir şekilde azalır. Zamanın uzunluğu malzemenin direncine
bağlıdır. Bu malzemelere örnek plastik ve demirdir. Plastiğin elektrik direnci çok yüksek
olduğu için uzun süre statik elektriği tutabilir. Demir ise düşük elektrik direnci sebebiyle fark
edilmeyecek kadar kısa bir süre üzerinde şarj tutar.
Statik elektrik birimi volttur. Statik elektrik 100 KV mertebesindedir.
Malzeme üzerinde biriken statik elektrik iki faktöre bağlıdır. Malzeme üzerindeki şarj
miktarı ve malzemenin kapasitif değeri. Bu faktörleri ilişkilendirirsek ortaya basit olarak
Q=CV formülü çıkmaktadır. Burada
Q: Şarjı
C: Kapasiteyi
V: Voltajı temsil eder.
Böylece düşük kapasitif özellikli bir malzemeye uygulanacak şarj, yüksek voltajlar
oluşmasına neden olacaktır. Plastik düşük kapasitif özellikli bir malzeme olduğu için az bir
şarj ile yüksek voltajlar üretebilmektedir.
Statik elektriğin üç ana sebebi vardır. Sürtünme, ayırma ve indüklemedir.

Sürtünme(Friction): İki malzeme birbirine sürtüldüğünde, her bir malzemede yüzey
atomlarıyla bağlı elektronlar birbirlerine çok yakın bir konuma gelir. Bu yüzey elektronları,
bir malzemeden diğerine hareket edebilir. Elektronların hareket yönü triboelektrik seriye
bağlı olarak ya A malzemeden B malzemeye doğru veya tersidir. Triboelektrik serinin pozitif
tarafında yer alan malzemeler elektronlarını vererek pozitif şarj (yük) olurken negatif tarafta
yer alan malzemeler elektron alarak negatif şarj (yük) kazanır.
Ayırma(Seperation): Ayırma sürtülme işlemine benzemektedir. Yüzey elektronları
birbirine çok yakın olacak şekilde temas eden iki malzeme birbirinden ayrıldığında
triboelektrik seriye bağlı olarak şarj olur.
İndüksiyon(Induction): Güçlü elektrik alanları içinde bulunan malzemeler üzerinde
statik elektrik oluşabilir.
Elektrostatik hasar, üretim ile cihazın çalıştığı yer arasındaki her noktada meydana
gelebilir. Hasarlar, aygıtlara kontrolsüz bir çevrede servis verme sırasında veya zayıf ESD
uygulamalarının olduğu yerlerde olmaktadır. Genellikle hasarlar vahim arızalar veya belirti
göstermeyen arızalar olarak sınıflanmaktadır. Vahim arızalarda aygıt çalışmaz duruma
gelmektedir ve problemi gidermek nispeten kolaydır. Fakat belirti göstermeyen arızalarda
çözüme ulaşmak çok daha zor ve masraflı olmaktadır.
Elektrostatik deşarj, statik elektriğin aniden toprağa deşarj olmasıdır. Deşarj oluşurken
akım yolunda olduklarında transistörler, diyotlar, lazer diyotları, elektro – optik cihazlar,
hassas film rezistörler, ince ve kalın film rezistörler, kapasitörler, farklı yarı iletkenler, mikro
devreler, hibrid cihazlar, piezoelektrik kristalleri ve hatta daha komplike entegrasyonlu devre
cihazları gibi hassas bileşenler hasar görebilir. Statik elektriğin zarar verebileceği herhangi
bir cihaz kullanıldığında özel önlemlerin alınması gerekir.
Elektronik malzemeler ve cep telefonu anakartları ESD'yi önlemek üzere tasarlanmış
özel bir poşette gönderilir. Malzeme montaj aşamasına gelinceye kadar malzeme poşetinde
tutulur sonra poşet elle açılır veya üstü makasla kesilir. Poşet asla bir metal aletle veya bıçak
sokulup yırtılmaz. Resim 1.4’te ESD taşıma poşeti ve malzeme görülmektedir.

Resim 1.4: ESD taşıma poşeti ve malzeme

ESD’den korunmak için çalışma ortamına yüzeyden yüzeye test ve alan testi yapılarak
olması gereken değerler saptanmalıdır.
ESD Ortamlarını test etmek için








Bileklik ve topuk bandı test cihazı
Megaohmmetre ( Meger )
Statik Fieldmeter
Workstation monitör
Dijital multimetre
Yüzey direnç ölçüm test kiti
Data logger test station cihazları kullanılır.

ESD önlemek için










Bileklik
Topuk bandı / ESD ayakkabı
Eldiven / Parmaklık
ESD önlük
ESD masa / sandalye
ESD kontrollü toprak bağlantı noktası(Fiş)
Çalışma zemini veya masanın ESD den etkilenmemesi için kullanılan
dissipative / iletken kimyasal sıvılar.
ESD poşetler
İyonizatörler kullanılmaktadır.

ESD’den korunmuş alanlarda uluslararası ESD sembolü bulundurulmalıdır. Şekil
1.2’de uluslararası ESD sembolü görülmektedir.

Şekil 1.2: Uluslararası ESD sembolü

Resim 1.5: ESD güvenlikli çalışma ortamı

1.4. Ekran Sağlamlığının Kontrol Edilmesi
Cep telefonunda ekran arızaları ekranda hiç görüntü olmaması, ekranda görüntünün
sonradan kaybolması veya ekranın bir kısmında (satır veya sütun) görüntü olmaması
şeklinde oluşabilir. Ekran arızaları ekrana bakarak anlaşılır. Cep telefonuna besleme gerilimi
verilip çalıştırıldığında ekranda bu sorunlar görülüyorsa ekran değiştirilir.
Kayar kapaklı bazı model cep telefonlarında aynı arızalar sistem modül ile ekran
modülünü birbirine bağlayan flex (film) devreden kaynaklanabilir. Bu model cep
telefonlarında flex (film) devrenin de değişmesi gerekir. Resim 1.6’da kayar kapaklı bir
telefon ve flex bağlantı devresi görülmektedir.

Resim 1.6: Flex bağlantılı ekran ve soketi

Resim 1.7: Ekran ve telefon ekran bağlantı soketi

Resim 1.7’de soket bağlantılı telefon modeli ekran ve ekran bağlantı soketi
görülmektedir. Ekranı soketten ayırmak için soket bağlantı noktasından sert bir cisimle
dikkatli bir şekilde yukarı doğru çekmek gereklidir. Ekranı takmak için soket tırnakları
karşılıklı getirilerek üzerine baskı uygulanır.

1.5. Kasa Sağlamlığının Kontrol Edilmesi
Tuş takımı, hoparlör, açma kapama tuşu gibi bazı elemanlar ön kasa üzerinde bulunur.
Şekil 1.3’te bir cep telefonu arka kasası görülmektedir.
4
5
6
7
8
9

Buzzer (telefonda zil sesinin alınması için)
Buzzer lastiği(zil sesinin çatlak çıkmaması için)
Ses açma kapama tuşları(ses açma ve kapatmak için)
Kamera tuşu(kamera menüsüne girmek ve işlem yapmak için)
Mikrofon(karşı tarafa ses iletmek için)
Titreşim motoru(telefondan titreşim almak için)

Farklı model cep telefonlarında arka kasa üzerinde bunların dışında anten, batarya
konnektörleri, sim kart yuvası kilit tuşu, açma kapama tuşu şarj soketi gibi farklı elemanlar
bulunabilir.

Şekil 1.3: Cep telefonu arka kasası ve üzerindeki elemanlar

Kasada fiziksel bir hata oluşması durumunda kasa üzerinde bulunan elemanlar temas
yüzeylerine dokunmadığı için fonksiyonlarını gerçekleştiremez. Bu sebepten önce kasanın
fiziksel olarak herhangi bir değişikliğe uğrayıp uğramadığı, çatlak ya da kırık olup olmadığı
kontrol edilir.
Kasa üzerinde bulunan elemanlar ile ilgili bir arızada önce bu elemanların bağlantı
noktalarına temasları kontrol edilip sonrasında malzeme ölçümü ve gerekiyorsa değişimi
yapılmalıdır. Zil sesi gelmiyorsa buzzer arızalı olabilir. Kasa üzerinde bulunan buzzer
konnektörleri ölçülür, burada küçük bir direnç değeri görülmelidir (24 ohm). Ses gitmiyorsa
mikrofon arızalı olabilir. Mikrofon direnci, buna ait konnektörden ölçülür, yaklaşık 500-600
ohm değeri görülmelidir.

1.6. Anten Sağlamlığının Kontrol Edilmesi
Cep telefonlarında şebeke anteni, bluetooth anteni, GPS anteni, Wi-Fi anteni gibi
antenler bulunur. Şebeke anteni tüm telefonlar için gereksinimdir. Bunun dışında kalan diğer
antenler cep telefonunun fonksiyonuna göre bulunabilir. Antenin görevi genel olarak aynıdır.
Elektriksel sinyalleri almak, göndermek ve iletmektir. Antenler arasındaki tek fark çalışma
frekansları ve buna bağlı olarak ebat ve şekilleridir.
Avometre ohm kademesine alınır. Kasadaki anten konnektör uçlarında küçük bir
direnç değeri görülmelidir. Resim 1.8’de ölçülen değer 40 ohmdur. Eski model telefonlar tek

uçlu olduğu için kısa devre gösterir. Bu tiplerde antenin kırık olup olmadığına bakılır. Bazı
model cep telefonlarında anten flex (film) devre şeklindedir. Bu tip telefonlarda flex
devrenin fiziksel durumu da kontrol edilmelidir. Antenin bağlı olduğu konnektörler
kirlenmiş ya da oksitlenmiş ise tinerle ya da sert bir silgi ile temizlenir.

Resim 1.8: Anten direncinin ölçülmesi

1.7. Cihaz Kasasının Açılması
Cep telefonunda oluşan herhangi bir arızada cep telefonu kasasının açılması gerekir.
Tüm marka ve model cep telefonlarının açılması farklılıklar gösterir. Açılmak istenilen cep
telefonunun servis kullanım kılavuzuna bakılarak cep telefonu kasasının açılması sağlanır.
Tüm marka ve modellerde farklılıklar olmasına rağmen temel de cep telefonunu
açmak için arka kasa üzerinde bulunan vidalardan başlanır. Vidalar torks veya yıldız tipi
vidalardır. Vidaların sökülme işleminden sonra cep telefonun alt kısmından başlanarak
dikkatli bir şekilde içten geçmeli tırnaklar birbirinden ayrılmalıdır. Ön kapak ve arka kapak
cep telefonu ana kartından ayrılırken kapaklar üzerine ve ana karta birleştirilmiş olan
malzemelere dikkat edilmelidir. Bir cep telefonunun sökülme işlemi aşağıdaki resimlerde
aşamalı olarak gösterilmiştir.

Resim 1.9: Arka koruma kapağının çıkarılması ve vidaların sökülmesi

Resim 1.10: İçten geçmeli tırnakların ayrılması

Resim 1.11: Arka kasanın açılması

Resim 1.12: Tuş takımı soketinin ana karttan çıkarılması

Resim 1.13: Titreşim motorunun ön kasadan ayrılması

Resim 1.14: Ana kartın ön kasadan ayrılması

Resim 1.15: Sürgülü üst bord flex devrenin ana karttan ayrılması

Resim 1.16: Üst bord’dan kızağın ayrılması

Resim 1.17: Üst bord arka kapağı geçmeli tırnaklarının açılması

Resim 1.18: Kamera ve ekran flexlerinin ayrılması

Resim 1.19: Ekranın ön kasadan ayrılması

1.8. Anakartın Kontrol Edilmesi
Cep telefonu anakartında kullanılan elemanların çoğu SMD veya BGA kılıf yapısında
elemanlardır. Cep telefonlarında kullanılan elemanlar çok küçük voltaj seviyelerinde
sinyaller ile çalışır. Çok küçük boyutlu olmalarından dolayı detaylı bir arıza araması
yapabilmek için mikroskop kullanılmalıdır. Cep telefonu anakartı öncelikle gözle ve elle
kontrol edilmelidir. Sıvı teması yanmış bir malzeme veya kısa devre arızaya sebep olabilir.
Devre hatlarında çatlaklar kopmalar veya malzemelerde soğuk lehimler kontrol edilir. Cep
telefonu anakartında arıza ararken önce arıza ile ilgili bölgeler kontrol edilmelidir. Anakart
üzerinde bölgeler RF koruyucu kapaklar ile birbirinden ayrılmışlardır. Resim 1.20’de bir cep
telefonuna ait anakart ve anakart bölümleri görülmektedir.
Yapılan kontrollerde arıza sebebi tespit edilemez ise servis kullanım kılavuzu ve
şemalardan yararlanılarak devre takibi yapılmalıdır.
Çoğu servis kılavuzunda hızlı arıza giderme adımları yer alır. Bu adımlar sırasıyla
uygulanarak arıza sebebi bulunur ve arıza giderilir.

Resim 1.20: Anakart ve anakart bölümleri

Blok diyagramda hiç çalışmayan bir telefona ait servis kılavuzu hızlı arıza giderme
kontrolleri verilmiştir.

Şekil 1.4: Hiç çalışmayan bir telefonun blok diyagramı

1.9. Baskı Devre Yollarının Kontrolü
Baskı devreler, kablo kargaşası olmadan çok sayıda elektronik elemanı tek bir yapıda
birleştirmeyi sağlar. Çok sayıda ve sınırlı alanda oluşturulduğu için iletken yollar çok

incedir. Cep telefonunda baskı devreler görünen iki tarafının dışında kartın arasında da
birçok kattan oluşur. Baskı devre yolları gözle görülemeyecek kadar ince yapıda olabilir.
Cep telefonu baskı devre yollarını kontrol edebilmek için çoğu zaman mikroskop
kullanmak gerekir.
Resim 1.21’de cep telefonuna ait şarj soketi ve baskı devre yollarının mikroskop ile
çekilmiş yolları görülmektedir.
Resim 1.22 ve Resim 1.232Te cep telefonuna ait anakart ve bu anakart üzerinde
kamera ve tuş takımı ve hafıza kartına ait yollar servis kullanım kılavuzu ile birlikte
verilmiştir.

Resim 1.21: Şarj soketi ve baskı devre yolları

Resim 1.22: Baskı devre kamera yolları ve devre şeması

Resim 1.23: Baskı devre tuş takımı, hafıza kartı ve devre şeması

1.10. Devre Elemanlarının Giriş Çıkış Frekansları
Cep telefonlarında direnç, kondansatör, diyot, transistor gibi devre elemanlarının yanı
sıra çok sayıda tümleşik devre(entegre)ler bulunur. Bu entegrelerin giriş ve çıkış
frekanslarında olması gereken değerler servis kullanım kılavuzundan alınarak olması
gereken değerler osilaskop yardımı ile ölçülür. Pasif devre elemanları yapıları ne olursa
olsun karakteristik özellik olarak farklılık göstermez.
Cep telefonu anakartı üzerinde test noktaları bulunur ve bu test noktalarının isimleri
vardır. Her bir test noktası için olması gereken değerler ölçülerek sağlamlıkları kontrol edilir.
Resim 1.24’te bir cep telefonuna ait test noktaları ve bu test noktalarına ait osilaskop ekran
görüntüleri verilmiştir. Bu sinyaller ölçülerek arıza tespiti yapılır. Arıza tespiti arıza ile ilgili
alanlardan başlanarak işlem süresi kısaltılır.

Resim 1.24: Cep telefonu test noktaları ve osilaskop ekran görüntüleri

1.11. Devre Elemanlarının Sağlamlık Kontrolü
Cep telefonlarında çok küçük boyutlu SMD malzemeler kullanılır. Malzemelerin
boyutlarından dolayı ölçüm işlemi biraz zordur. SMD bir direnç, kondansatör, diyot, bobin
veya transistör 1mm boyutlarında olabilir. Resim 1.25’te bir kondansatörün büyüklüğü
gösterilmektedir.

Resim 1.25: SMD bir kondansatör

SMD malzemelerin ölçümlenirinin yapılabilmesi için öncelikle malzemeleri tanımak
gerekir. Resim 1.26’da bazı SMD malzemelerin görünümleri vardır.

Bobin

Direnç

Diyot

Kondansatör

Led diyot

Transistör

Resim 1.26: SMD malzemeler

SMD malzemelerin ölçümlerinin yapılabilmesi için özel ölçüm probları vardır. Resim
1.27’de SMD devre üzerinden ölçüm yapmak için kullanılan problar gösterilmiştir. SMD
problar çok ince uçlu ve etrafı yalıtılmıştır.

Resim 1.27: SMD ölçüm probları

Pasif devre elemanlarının ölçümü için multimetre yeterlidir. Aktif eleman veya
tümleşik devrelerin ölçümü için osilaskop ve spektrum analizör kullanılır.

1.11.1. Transistörün Multimetreyle Sağlamlık Kontrolü
Ohm metrenin X1 konumunda yüksek güçlü transistör test ediliyorsa X1K konumunda
siyah uç transistörün beyaz ucuna, kırmızı uç ise ilk önce emiter ucuna daha sonrada
kollektör ucuna bağlandığında düşük direnç gösteriyor. Kırmızı uç beyaz ucuna, siyah uç ise
önce kollektöre sonrada emitere bağlandığında yüksek direnç gösteriyorsa ve emiterkollektör arası ölçü aletinin her iki yönünde de yüksek direnç gösteriyorsa transistör
sağlamdır.

1.11.2. Diyodun Sağlamlık Kontrolü
Ölçü aletinin ohmmetre konumunda kırmızı uç diodun bir ucuna siyah uç diğer ucuna
bağlanır. Bu durumda eğer ohmmetre düşük direnç gösteriyorsa ölçü aletinin uçları ters
çevrilerek bağlandığında yüksek direnç göstermelidir. Eğer bu şekilde bir ölçüm yaptıysanız
diyod sağlamdır ve düşük direnç okunan durumda kırmızı ucun bağlı olduğu yer diodun anot
ucudur. Eğer her iki durumda da düşük direnç veya yüksek direnç okunuyorsa diyod
arızalıdır.

1.11.3. Direncin Sağlamlık Kontrolü
Direncin artısı eksisi yoktur ölçü aleti uçlarını ne tarafa tutarsak tutalım değer gösterir,
gösterdiği değer direncin kendi değeridir.

1.11.4. Kondansatörün Sağlamlık Kontrolü
Kondansatörün sağlamlık kontrolü analog kademesinde yapılır. İlk önce
kondansatörün iki ucu kısa devre edilir, daha sonra multimetre ohm kademesine alınır.
Multimetrenin kırmızı ucu kondansatörün eksi ucuna, siyah ucu ise kondansatörün artı ucuna
bağlanmalıdır. Sağlam kondansatörde ibre önce sapar sonra tekrar geri döner. Küçük değerli
kondansatörlerde sapma ve geri gelme hızlı, büyük değerli kondansatörlerde ise daha
yavaştır.

1.11.5. LDR’ın Sağlamlık Kontrolü
Herhangi bir devreye ihtiyaç duymadan doğrudan ölçü aletinin ohmmetre kısmı
kullanılarak sağlamlık kontrolü yapılabilir. ohmmetre foto direncin uçlarına yön fark
etmeksizin bağlanıp ışığa tutulduğunda ışığın şiddeti arttıkça değeri düşer. Işık alan pencere
tam olarak kapatıldığında hemen hemen açık devre gösterir yani iç direnç maksimum değere
(10 Mohm ve üzeri) ulaşmıştır. Ölçüm esnasında foto direnç bunların haricinde bir davranış
gösteriyorsa arızalıdır.

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Arızalı bir telefonun açılıp kapatılmasını yapınız.

İşlem Basamakları
 Arızalı bir cep telefonu için teknik
servis arıza takip formunu kullanıcıdan
ve cihaz üzerinden alınacak bilgiler ile
doldurunuz.
 Telefonu açmaya başlamadan önce
telefonun dış görünüşünü ve durumunu
gözlemleyerek servis takip formuna
yazınız.
 Cep telefonunu kasasını açmak için
öncelikle telefonun marka ve modeline
uygun olan servis kullanım kılavuzunu
internet ortamından bulup işlem
basamaklarını inceleyiniz ve bu işlem
basamaklarına uygun doğru aletler ile
açma işlemini gerçekleştiriniz.

Öneriler
 Arkadaşınıza ait olan veya elinizde
bulunan bir cep telefonunu arızalı olarak
kabul ediniz.
 Kullanıcıdan arızanın nasıl oluştuğu
hakkında bilgi alınız.
 Telefonun kasasında veya ekranında kırık
ve çiziklere dikkat ediniz. Eksik bir
aksesuar olup olmadığını gözlemleyiniz.
 Cep telefonunu açarken sabırlı, dikkatli ve
düzenli olunuz. Telefon üzerinden
söktüğünüz malzemeleri dikkatli bir
şekilde muhafaza ediniz.
 Anakart üzerinde herhangi bir fiziksel
hasar veya normal dışı bir durum olup
olmadığını göz ile kontrol ediniz.

 Cep telefonu açma işlemi bittikten sonra
telefona ait anakartı gözlemleyerek
 Anakart üzerinde bulunan direnç,
kontrol ediniz.
kondansatör, diyot gibi elemanları
mikroskop altında tanımaya çalışınız.
 Anakart üzerinde bulunan SMD
elemanların tanımlamalarını yapınız.
 Tanımladığınız malzemelerin ölçümlerini
yaparak doğru olup olmadığını kontrol
 Anakart üzerinde bulunan malzemelerin
ediniz.
ölçümlerini avometre ile ölçünüz.
 Cep telefonunu kasanın açılmasında
izlediğiniz yolu tersinden takip ederek
dikkatli bir şekilde kapatınız.

 Cep telefonu kasası kapatılırken telefon
üzerinde herhangi bir kir veya leke
kalmamasına dikkat ediniz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.

Kullanıcıdan cihaz arızası hakkında bilgi alabildiniz mi?

3.

Sistemi elle ve gözle muayene edebildiniz mi?

4.

Ekranın sağlamlığını kontrol edebildiniz mi?

5.
6.
7.

Cihazın kasasının sağlamlığını kontrol edebildiniz mi?

8.

9.
10.
11.
12.
13.

Evet

Hayır

Kullanıcıdan aldığınız bilgiler size arızayı tespit etmekte
yeterince yardımcı oldu mu?

Cep telefonu kasasını açtınız mı?
Mikroskobu veya büyüteci baskı devre kopukluğunun olduğu
noktaya ayarlayabildiniz mi?
Ölçü aleti ile baskı devre yollarının sağlamlığını kontrol
edebildiniz mi?

Cep telefonu anakartı üzerinde bulunan malzemeleri
tanımladınız mı?
Cep telefonu kasasını açarken ve işlem yaparken ESD
önlemleri aldınız mı?
Baskı devre yollarını mikroskop altında incelediniz mi?
Malzemeleri tanımlarına uygun olarak ölçtünüz mü?
Cep telefonu kasasını kapattınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün
cevaplarınız “Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirmeye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde
verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.( ) Teknik Servis Arıza Takip” formlarına müşteriye ait iletişim bilgileri,
telefonun arıza kaydı sırasında müşteri temsilcisi tarafından kaydedilir.
2.( ) Teknik servis elemanı onarım için bir cihaz aldığında ilk yapması gereken
arızalı telefona yazılım yüklemeyi denemektir.
3.( ) Baskı devreler kablo kargaşası olmadan çok sayıda elektronik elemanı tek bir
yapıda birleştirmemizi sağlar.
4.( ) Kasa üzerinde bulunan elemanlar ile ilgili bir arızada öncelikle bu
elemanların bağlantı noktalarına temasları kontrol edilmelidir.
5.( ) ESD hasarları aygıtlara kontrolsüz bir çevrede servis verme sırasında veya
zayıf ESD uygulamalarının olduğu yerlerde olmaktadır.
6.( ) Kayar kapaklı cep telefonlarında ekran arızaları her zaman Flex(Film)
devreden dolayı oluşur.
DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da
cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek
tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Her model GSM telefonda marka ve modelin standartlarına uygun olarak şebeke ve
sim kart kontrolünü yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Çeşitli model ve marka mobil telefon devre şemaları araştırınız.
Kendinize veya yakınınıza ait bir cep telefonun nasıl açılacağını araştırınız.
İnternet ortamında mobil telefon haberleşme sistemleri hakkında araştırma
yapınız.

2. ŞEBEKE KONTROLÜ
2.1. Şebeke Frekansı ve Ayarları
Cep telefonlarında yazılım yüklenmesi, fabrika ayarlarına dönülmesi veya parça
değişikliği ile onarım yapılması durumunda, daha önceden ayarlanmış olan kalibrasyon
değerleri farklılık gösterecek veya yeni parçaya uygun olmayacaktır. Bu gibi onarımlardan
sonra mutlaka cep telefonunun RX(Alma) ve TX(Gönderme) frekans değerlerinin
kalibrasyonu ve ölçümü için RF sinyal jeneratörü, servis kalibrasyon programı ve spektrum
analizörü gereklidir. Bu değerler kalibre edilmez ise bu değerlerdeki çok az sapmalar bile
çoğu zaman hiç cep telefonunun hiç şebekeyi almamasına veya alması durumunda kalitesiz
bir iletişim sağlamasına sebep olur.

Şekil 2.1: Cep telefonu kalibrasyonu için gerekli ekipman

Şekil 2.1’de cep telefonu RF kalibrasyonu için gerekli ekipmanlar ve bağlantı şekli
gösterilmiştir.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cep telefonu modeline uygun bağlantı aparatı
DC güç kablosu
RF test kablosu
Servis MBUS/FBUS bağlantı kablosu
Servis programı güvenlik modülü(HardKey)
Servis programı
RF test cihazı

Bu bağlantı şekli minimum bağlantı gereksinimidir. Her marka kendisine ait servis
programı ve ekipmanlarını kullanır. Servis programı ve RF test cihazı ile gerekli değerler cep
telefonu hafızasına kaydedilir.
Servis programı ile cep telefonu istenilen kanaldan gönderme(TX) veya alma(RX)
durumuna getirilir. RF test cihazı ekranında görülmesi gereken değerler servis programı
tarafından bildirilir, bu değerler görülünceye kadar servis programı üzerinden ayar yapılır ve
istenilen değer görüldüğünde kaydedilerek devam edilir. Şekil 2.2’de servis programı
tarafından ayarlanmak istenilen değerlerin verildiği ekran görüntüsü görülmektedir.

Şekil 2.2: El ile kalibrasyon değerleri

Bu ayarlar cep telefonunun çalıştığı bütün çalışma bantları için servis programı
üzerinden değiştirilerek tekrarlanır. Şekil 2.3’te bant seçimi görülmektedir.

Şekil 2.3: Cep telefonu çalışma bandı seçimi

2.2. Şebeke Ayarlarının Kontrol Edilmesi
Cep telefonu çıkış gücü veya alış hassasiyeti ayarlanmamış ise fazla enerji harcar ve
istenildiği gibi çalışamaz. Az gönderme(TX) yapması gereken yerde fazla gönderme(TX)
yapar veya şebeke alması gereken yerde şebeke almaz. Bu gibi sorunlarla karşılaşıldığında

veya karşılaşmadan önce şebeke ayarlarının kontrol edilmesi gereklidir. Şekil 2.1’deki gibi
bağlantı kurularak cep telefonu servis ile şebeke ayarları kontrol edilir.

Şekil 2.4: Servis programı gönderme(TX) ayar mönüsünün açılması

Şekil 2.4’te servis programı ile cep telefonuna bağlanarak cep telefonu gönderme
moduna alınmaktadır. Cep telefonu gönderme modunda uzun süre bırakılmamalıdır.
Gönderme modunda iken cep telefonu en yüksek seviyeden gönderme işlemi yapacağından
çıkış devresi zarar görebilir.

Şekil 2.5: TX güç seviye ayar ekranı

Şekil 2.5’te bir cep telefonuna ait çıkış güçleri gösterilmektedir. Bu ekranda en yüksek
çıkış gücü olan 5. seviye, orta değer olarak 15. seviye ve en düşük çıkış gücü olarak 19
seviye ayarlanır. Bu seviyeler ayarlandıktan sonra calculate coefficients butonu tıklanarak
diğer seviyeler bu değerlere göre otomatik olarak hesaplanır. İstenirse bütün seviyeler el ile
ayarlanabilir. Ayar yapmak için önce start butonuna tıklanır ve seviye seçilir “TxPA Mode
High” moduna alınır. İstenilen değerler + ve – tuşları kullanılarak ayarlanır. İşlem diğer
seviyeler için tekrarlandıktan sonra stop düğmesi tıklandığında şekil 2.5’teki ekran görüntüsü

üzerinden ayarlar telefona veya bilgisayara kaydedilir. İstenirse bu ekranda yapılan
işlemlerden vazgeçilebilir.

Şekil 2.6: TX güç seviye ayar ekranı çıkış ve ayarların kaydedilmesi

Gönderme çıkış gücü seviyeleri ayarlandıktan sonra çıkış sinyal kalitesi
ayarlanmalıdır. Şekil 2.7’de cep telefonuna ait çıkış gücü burst sinyali görülmektedir. Burada
1 numaralı sinyal 60. kanal için merkez frekansı olan 897.400 Mhz’dir ve ekranda tepe
yapması gereken tek sinyaldir. 2 ve 3 numaralı sinyaller parazittir ve kalite ayarı ile en az
seviyeye ayarlanmalıdır. Bu şekilde bırakılması durumunda görüşme sırasında çatırtı sesleri
duyulacaktır.

Şekil 2.7: Spektrum analizör TX burst görüntüsü

TX kalite ayarı Şekil 2.8 ekranından seçilerek başlatılır ve Şekil 2.9 ekranında
değerler değiştirilerek istenilen TX burst görüntüsü sağlanır. Değerler otomatik olarak cep
telefonu hafızasına kaydedilir.

Şekil 2.8: Çıkış gücü sinyal kalite ayarı seçimi

Şekil 2.9: Çıkış gücü sinyal kalite ayar ekranı

2.3. Anten Bağlantısı Kontrolünün Yapılması
Yeni nesil cep telefonlarının hemen hemen hepsinde anten kasa içindedir. Anten
bağlantısı cep telefonu anakartı üzerindeki bağlantı noktaları ve kasa üzerindeki konnektörler
ile yapılır. Resim 2.1’de arka kasa üzerinde bulunan bir anten ve bağlantı noktaları
görülmektedir. Cep telefonunu darbe alması gibi durumlarda anten ucu konnektörleri zarar
görebilir. RF koruyucu kapak açılarak anten yuvasından çıkartılır.

Resim 2.1: Cep telefonu arka kasası ve anten bağlantıları

Resim 2.2’de çıkartılmış bir antenin her iki tarafı görülmektedir. Anten gözle kontrol
edilir. Anten ucu konnektörleri esnekliği kontrol edilir. Anakart üzerindeki bağlantı
noktalarında oksitlenme veya kirlenmeye karşı kontrol edilir. Saf alkol, tiner veya sert bir
silgi ile bu yüzeyler temizlenmelidir.

Resim 2.2: Cep telefonu anteni

2.4. Spektrum Analizör Kullanımı
Spektrum analizörü mobil telefon haberleşmesinde yer alan yüksek frekanslı tüm
sinyalleri inceleyebilmek için kullanmak zorunda olduğumuz bir cihazdır. Spektrum
analizörleri çok yüksek çalışma frekans arlığına (9 Khz – 26.5 Ghz) sahiptir ve istenilen
frekans aralığındaki sinyalleri taramamıza yardımcı olur. Bir frekans bölgesi içindeki,
osilaskop gibi bir cihazın kolaylıkla gösteremeyeceği bilgi sinyallerini de gösterebilen son
derece kullanışlı bir cihazdır.

Örneğin, bir sinyalin frekansının içeriği (temel sinüsoid ve bir veya daha fazla
harmonik bileşenler) osilaskop ekranından çok zor tespit edilebilirken spektrum analizörü ile
kolaylıkla tespit edebilir. Şekil 2.10’da spektrum analizörün ekran ve ön paneli
görülmektedir.

Şekil 2.10: Spektrum analizörü

Spektrum analizörler naklen yayın aracı, uydu yer istasyonları, teleport,
TV/radyo/sayısal veri yayın merkezleri, stüdyolar, GSM, hava trafik kontrolü, röle
istasyonları gibi haberleşme sistemlerinin her alanında kullanılmaktadır.


Ortak tuşlar: Otomatik ayar, sayıcı ve güç ölçümü işlemleri bu tuşlar vasıtası
ile yapılır.



Veri giriş tuşları: Frekans değerlerinin elle girilmesi gibi bazı verilerin
dışarıdan girilmesini sağlayarak işletimselliği kolaylaştırır.



Floopy disk sürücü: Ölçüm parametrelerinin, sonuçlarının ve ekran
görüntülerinin bir diskete kaydedilmesini sağlar. Kaydedilen bu bilgiler
kolaylıkla bir bilgisayara nakledilebilir.



İşaret tuşları: Tepe noktasının taranarak işaretlenmesi gibi çeşitli işaretleme
fonksiyonlarını içerir.



Kontrol tuşları: Bant genişliği, tarama ve diğer bazı parametrelerin
ayarlanması için kullanılan fonksiyonları içerir.

Otomatik ayar seçeneğinde spektrum analizörü çalışma bandı içerisindeki maksimum
genlikli sinyalleri tarar ve merkez frekansı tespit eder. Şekil 2.11’de belirli bir frekans

aralığındaki yayınların spektrum analizör ekranında görüntüsü verilmiştir. İstenirse bu
frekanslardan birine merkezlenerek daha ayrıntılı inceleme yapılabilir. Veri giriş tuşları
içinde bulunan dönerli tuş ile istenilen değer üzerine gelinerek bu değer frekansının ekranda
gösterilmesi sağlanabilir.

Şekil 2.11: Spektrum analizör frekans aralığı ve ayrıntılı ekran görüntüsü

Güç ölçümü seçeneği kullanılarak belli bir frekans bandı içerisindeki dağınık
sinyallerin güçleri veya çok taşıyıcılı sinyallerin toplam gücü ölçülebilir. Şekil 2.12’de güç
ölçümü görülmektedir.

Şekil 2.12: Spektrum analizör ile güç ölçümü

2.5. Şebeke Çıkış Katı Frekansının Ölçülmesi
Cep telefonlarında bir local osilatör ve bir saat frekansı osilatörü bulunur. Cep
telefonunda kullanılacak olan diğer frekanslar local osilatörden katlanarak elde edilir. Cep
telefonlarında kullanılan local osilatör 13 Mhz veya 26 Mhz’dir. Saat frekans osilatörü
32.768 Khz’dir.
Şebeke çıkış katı frekansları ölçülmeden önce local osilatör frekansının ölçülmesi
gereklidir. Modele göre 13 veya 26 Mhz olabilir. Ölçüm yapılırken frekansın genliği ve
değeri önemlidir. Local osilatör frekansında oluşacak küçük sapmalar çıkış katında çok

büyük değerlere ulaşır. Bu sebepten local osilatör frekansında kayma olmamalıdır. Şekil
2.13’te local osilatör ölçümü ekran görüntüsü görülmektedir.

Şekil 2.13: Local OSC ölçümü

Local osilatör frekansı sağlam ölçüldükten sonra çıkış katı sinyalleri Resim 2.3’te
gösterilen devre üzerinde 23 numara ile gösterilmiş R7003 direnci üzerinden Şekil 2.14’te
görülen gönderme(TX) ve 14 numara ile gösterilen L7103-L7104 bobinleri arasından Şekil
2.15’te görülen alma(RX) sinyalleri ölçülür.

Resim 2.3: Cep telefonu RX ve TX bölümü

Şekil 2.14: Cep telefonu TX sinyali

Şekil 2.15: Cep telefonu RX sinyali

2.6. Kartın Devre Şemasının Okunması
Cep telefonlarında temel işlev olan haberleşme için sistem çalışma prensibi aynıdır.
Daha sonradan cep telefonlarına kazandırılan ek özelliklerden dolayı kısımlar arasında
farklılıklar olabilir. Şekil 2.16’da bir cep telefonunu oluşturabilmek için gerekli olan en az
donanın ve bu donanımlar arasındaki bağlantılar gösterilmiştir. Entegre teknolojisindeki
gelişmelerle birlikte bu kısımların bir veya birkaçı aynı anda tek bir entegrede
bulunabilmektedir.

Şekil 2.16: Cep telefonu sisteminde kullanılan temel kısımlar arasındaki bağlantı yapıları

Cep telefonu devre şemalarında kısımlar ayrı ayrı belirtilmektedir ve anakartı üzerinde
de bu kısımlar ayrı ayrı yer almaktadır. Resim 2.4’te bir cep telefonu anakartı ve üzerinde
bulunan bölümler yer almaktadır.

Resim 2.4: Cep telefonu anakartı ve üzerindeki bölümler

Cep telefonlarında oluşmuş bir arızanın kaynağının bulunabilmesi için servis
kılavuzlarına, bu kılavuzlar üzerinde devre şemalarına ihtiyaç vardır. Devre şemalarını

okuyup uygulayabilmek için cep telefonu üzerindeki katların bilinmesi gereklidir. Şekil
2.17’de bir cep telefonuna ait titreşim motoru devre şeması ve şema üzerinde verilen
elemanların anakart üzerindeki yerleri gösterilmiştir. Şekil 2.18’de ise cep telefonuna ait şarj
hattı devre şeması ve şema üzerindeki elemanların anakart üzerindeki yerleri gösterilmiştir.
Devre şemalarında verilen elemanlar ait olduğu cep telefonunun malzeme yerleşim planına
bakarak tespit edilir ve gerekli ölçümler elemanlar üzerinden yapılarak durum
değerlendirilir. Örneğin, şarj olmayan bir cep telefonunda şarj soketi gözle kontrol edilir
fiziksel bir hata yoksa şarj cihazı bağlı olarak çıkışındaki voltaj ölçülür. Bu noktada şarj
gerilimi varsa hat üzerinde ikinci eleman olan F2000 2 amper sigortasının çıkışı ölçülür. Şarj
geriliminin kaybolduğu noktaya kadar sırasıyla elemanlar ölçülerek arızalı olan eleman
bulunur.

Şekil 2.17: Cep telefonu anakart ve titreşim motoru devre şeması

Şekil 2.18: Cep telefonu anakart ve şarj devre şeması

2.7 Sayısal Radyo Haberleşme Test Cihazı (Digital Radio
Communication Tester) Kullanımı
Sayısal radyo haberleşme test cihazı spektrum analizörü, sinyal jeneratörü ve GoNoGo
test cihazının özelliklerini bünyesinde barındıran bir test ve ölçüm cihazıdır. Bu cihaz ile
hem GSM900 hem de GSM 1800 ölçümleri yapılabilir. Bununla birlikte daha gelişmiş
modellerde PCS, GPRS, EDGE, bluetooth ölçümleri de yapılabilmektedir. Sayısal radyo
haberleşme test cihazı ile test edilecek cihaz arasında herhangi bir fiziksel bağlantı olmadan
test işlemi yapılabilmektedir. Resim 2.5’te sayısal radyo haberleşme test cihazı
görülmektedir. Test cihazı GSM baz istasyonu gibi cep telefonuna şebeke hizmeti vererek
istenilen testlerin yapılmasını sağlar. Cep telefonu tuş takımı kontrolü görüşme testi ses
kontrolü gibi testler yapılabilir.

Resim 2.5: Sayısal radyo haberleşme test cihazı

Test işlemleri Şekil 2.19’da görüldüğü gibi bağlantılar kurularak servis programı ile de
yapılabilir.

Şekil 2.19: Test bağlantı konfigürasyonu

2.7.1. Sayısal Radyo Haberleşme Test Cihazı ile Yapılan İşlemlerin
Kaydedilmesi



Mavi “Test” tuşuna basılır.
Konfigürasyonu farklı kaydet seçilir.




Alfanümerik tuş takımı ve döndürme tuşu kullanılarak isim verilir.
Enter tuşuna basılır.

Kaydedilen test konfigürasyonu daha sonra tekrar hafızaya alınabilir.

2.7.2. Sayısal Radyo Haberleşme Test Cihazının Dijital Verici Olarak
Kullanılması












Mavi “Test” tuşuna basılır.
Test modu seçilir
Hafızadan kayıtlı konfigürasyon seçilir.
RF zone kısayol tuşu kullanılarak içinde parametleri barındıran test
bölgesi seçilir.
Test frekansı sayısal tuş takımı kullanılarak girilir.
Modülasyon tipi seçilir.
Bant genişliği ve zayıflatma değerleri seçilir.
Döndürme düğmesi kullanılarak RF In/Out seçeneği seçilir.
kısayol tuşu 2 seçilerek ses alanı belirtilir.
Radyo kanalı 1 olarak seçilir ve PTT tuşuna basılır.
“BER Test” ve ardından “Başlat” seçilir.

2.7.3.Sayısal Radyo Haberleşme Test Cihazının Dijital Alıcı Olarak
Kullanılması










Mavi “Generate” tuşuna basılır. ”Audio Zone” ekranda belirir.
“RF Zone” için 1 kısayolu seçilir.
Test edilmek istenilen frekans sayısal tuş takımı kullanılarak girilir.
Modülasyon tipi seçilir.
Tuş takımı veya döndürme düğmesi kullanılarak istenen RF çıkış gücü
girilir.
“Gen Port” döndürme düğmesi ile out olarak seçilir.
Bant genişliği ve zayıflatma değerleri seçilir.
Kısayol tuşu 2 seçilerek ses alanı belirtilir.
“Ses Testi” ve ardından “Başlat” seçilir.

2.8 Sim Kart Kontrolü
SIM kart abone bilgilerini taşıyan akıllı kart olup mobil cihaz içine takılmaktadır.
Temel olarak şu bilgileri içerir:


IMSI (International Mobile Subscriber Identity) Bu numara şebekede
aboneyi tanımlayan özel bir numaradır. Abone şebekede tek numarayla birden

fazla servisi kullanabilir. (Telefon numarasından farklı bir numara) Bu numara
yalnızca şebekeye ilk girişte kullanılır.


TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity) IMSI yerine kullanılan bir
numara olup periyodik olarak değiştirilmektedir. Böylece abone bilgileri ve
konuşma güvenliği için dinlenmeye karşı ilave bir korunma sağlamaktadır.



LAI (location Area Identity) Abonenin şebekede (kendi şebekesi veya tanımlı
herhangi bir GSM şebekesi) bulunduğu yeri tanımlar. Bu kod sayesinde
aboneye gelen çağrılar için bağlantı kurulmaktadır.

Ki abone bilgisi ve konuşma güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan bir şifreleme
ve sorgulama anahtarıdır. Bu kod her abone için ayrı olup SIM kart ve AUC’ta kayıtlıdır. Ki
kullanılarak MS ile BTS arasında iletilen tüm bilgiler (sinyalleşme ve konuşma) şifreli
olarak gönderilir. Şifreleme ve deşifre işlemini sağlayan anahtar kod “Ki”dir.
MSISDN (Mobile Station International Services Digital Network) Bu abonenin
kullandığı telefon numarasıdır. Ülke kodu, şebeke kodu ve abone telefon numarasının
birleşmiş hâlidir. Örneğin, 90 5XX XXX XX XX
90
Ülke kodu (Türkiye)
5XX
Şebeke kodu
XXX XX XX
Abone telefon nu.
SIM kartta abonenin şebekeden servis alması için gerekli bu bilgiler dışında ilave
bilgileri de sağlayabilir. Telefon numaralarını kaydetme, hesap makinesi vb. kullanıma bağlı
özellikleri bulunmaktadır.
SIM kartın bulunduğu yer telefonun arka kapağının altında ya da burada bulunan
bataryanın altında bulunur. Şekil 2.20’de örnek bir cep telefonuna ait SİM kartın nasıl
takıldığı ve çıkarıldığı görülmektedir.
SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolayca zarar görebileceğinden
kartı tutarken yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olunmalıdır.

Şekil 2.20: SIM kartın takılması ve çıkartılması





Parmağınızı cihazın alt tarafındaki girintiye yerleştirin ve dikkatlice
kaldırarak arka kapağı (1) çıkarın.
Batarya takılıysa çıkarın (2).
SIM kartı takın. Kartın temas yüzeyinin aşağıya baktığından emin olun
(3, 4).




Bataryanın kontaklarını pil bölmesindekilerle hizalayın ve bataryayı takın
(5). Arka kapağı yeniden takmak için üst kilitleme mandallarını
yuvalarına doğru yerleştirin (6) ve yerine oturması için bastırın (7).
Güvenli çıkartın. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj
cihazının bağlantısını kesin.

Şekil 2.21: SIM kart

Şekil 2.21’de 6 pin ve 8 pin sim kartlar görülmektedir. Cep telefonlarında her iki tip
sim kart da kullanılabilmektedir. Bu pinlerin işlev ve özellikleri Tablo 2.1’de verilmiştir.

Pin
1
2
3
4
5
6
7
8

Adı
VCC
Reset
Clock
GND
Vpp
I/O
I/O veya N/C
As veya N/C

İşlevi
3-5 Volt Besleme Gerilimi
Sim kart reset pini
Sim kart çalışma frekansı 25 Mhz
Şase
Programlama voltajı
Veri hattı
Veri hattı veya kullanılmıyor.
Özel uygulama veya kullanılmıyor.

Tablo 2.1: Sim kart pinleri

UYGULAMA FAALİYETİ
Cep telefonunu servis kılavuzuna göre açıp ölçüm noktalarının tespitini yapınız.
İşlem Basamakları
 Elinizde bulunan bir cep telefonuna ait
servis kılavuzunu internet ortamından
bilgisayarınıza indiriniz.
 Servis kılavuzuna uygun olarak cep
telefonu kasasını açınız.
 Servis kılavuzunda gösterilen 13 Mhz
veya 26 Mhz yerel osilatörü şema
üzerinde ve telefon anakartı üzerinde
gösteriniz.
 RF bölmesinde RF sinyallere ait ölçüm
noktalarını tespit ediniz.
 Telefon kasasını tekrar toplayarak
telefonu çalışır hâle getiriniz.

Öneriler
 Herhangi bir cep telefonuna ait servis
kılavuzunu en kolay şekilde GSM tamiri
ile ilgili forum sitelerinde bulabilirsiniz.
 Servis kullanım kılavuzları genellikle
İngilizce olmasına rağmen görseller ile
desteklenmiştir. Telefonun açılması ile
ilgili bölüm Disassembly & Reassembly
içeriğindedir.
 Anakart üzerinde bulunan malzemelerin
listesinin olduğu bir bölüm ve malzeme
yerleşim planının olduğu bir bölüm vardır.
Aranılan bir malzemenin nerede olduğu
öncelikle servis kullanım kılavuzu
üzerinden “Block Diagram” bölümünden
tespit edilir.

 Telefon sim kart yuvasına sim kart
yerleştirerek telefonu çalıştırınız.

 Resim 2.3 üzerinde gösterilen ölçüm
noktalarından bazılıları RF sinyallere
aittir. Siz de elinizde bulunan telefona ait
RF sinyal ölçüm noktalarını tespit ediniz.

 Telefon menüsünden şebeke seçimini
manuel olarak değiştirip diğer
şebekeleri de arayınız.

 Sim kart yuvası genellikle cep telefonu
arka kapağı içinde bulunan telefon
bataryasının altında dır.

 Diğer şebekelerden birini seçmeye
çalışınız.

 Sim kartın yönü sim kart yuvasının
üzerinde veya yanında gösterilmiştir.

 Diğer şebekeleri neden seçemediğinizi
atölye ortamında tartışınız.

 Sim kart üzerinde ne tür bilgilerin
olduğunu tekrar gözden geçirerek neden
başka bir operatörden şebeke almadığını
tartışınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Belirlediğiniz bir telefona ait servis kılavuzunu edindiniz mi?

2.

Telefonu uygun şekilde açtınız mı?

3.

Telefon anakartı üzerinde malzemelerin yerlerini belirlediniz
mi?

4.

Anten sağlamlığını kontrol ettiniz mi?

5.

RF sinyallerine ait test noktalarını anakart üzerinde
gösterdiniz mi?
Cep telefonuna sim kart takıp şebeke almasını sağladınız mı?

6.

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1.( ) Cep telefonu onarımından sonra kalibrasyon ayarlarının yenilenmesi gerekir.
2.( ) Telefon anteni arka kasa üzerinde sabitlenmiş ve konnektörleri kırık ise
telefon şebeke almaz.
3.( ) Spektrum analizörü mobil telefon haberleşmesinde yer alan yüksek frekanslı
tüm sinyalleri inceleyebilmek için kullanmak zorunda olduğumuz bir
cihazdır.
4.( ) Cep telefonunda RX ve TX sinyalleri aynı anda birlikte ayarlanır.
5.( ) Sim kart üzerinde sadece kullanıcıya ait telefon defteri bilgileri yer alır.
6.( ) Sim kart olmadan da cep telefonu acil aramalar yapabilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da
cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek
tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Her model GSM telefon için marka ve modelin standardına uygun dâhilî ve harici
ekipmanların fonksiyonlarını bilerek sağlamlık kontrollerini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Bluettooth ve kızıl ötesi hakkında araştırma yapınız.
Cep telefonu kameraları ve çözünürlüklerini araştırınız. Çözünürlüğün ne anlam
ifade ettiğini araştırınız.

3. MOBİL TELEFON EKİPMANLARI
3.1. Bluetooth Fonksiyonu ve Kontrol Edilmesi
Bluetooth kablo bağlantısını ortada kaldıran kısa mesafe radyo frekansı (RF)
teknolojisinin adıdır. Cep telefonu, bilgisayar, PDA ve dijital kamera gibi birçok elektronik
cihazı kısa dalga radyo sinyalleri kullanarak birbirine bağlar. Bluetooth radyo sinyallerini
kullandığı için cep telefonları ile bilgisayarlar, telefon aksesuarları ve diğer bluetooth
teknolojisine sahip cihazlar kablo bağlantısı olmadan görüş doğrultusu dışında bile olsalar
haberleşebilir. Bluetooth teknolojisi 2.4 GHz ISM (ISM: Industrial, Scientific, Medical Endüstriyel, Bilimsel ve Tıbbi cihazların kullandığı) frekans bandında çalışır ve bu teknoloji
kullanılarak cep telefonu ile diğer cihazlar arasında hem ses hem de veri iletimi yapılabilir.
721 Kbps'a kadar veri aktarabilen bluetooth destekli cihazların etkin olduğu mesafe yaklaşık
10 ile 100 metredir. Bluetooh teknolojisi cihazlar arasında hızlı, kolay, otomatik ve
kablolardan arındırılmış bağlantılar sağlar. Düşük güç tüketimi, ucuz olması ve tüm cihazlara
entegre edilebilir olması da diğer avantajlarıdır.

3.1.1. Bluetoothla İletişim
Bluetooth ile birbirlerinin menzili içerisindeki iki cihaz arasında noktadan noktaya
iletişim veya bir master ve birden fazla slave (Bir cihaz bir başkasını kontrol ettiğinde ona
“master”, kontrol edilen cihazlara da “slave” adı verilir.) arasında bir noktadan birçok
noktaya iletişim kurabilir. Bir kanalı paylaşan iki ya da daha fazla bluetooth birimi piconet
adı verilen küçük bir lokal şebeke oluşturur.
Radyo frekans işlemleri 2.40 - 2.48 GHz'lik ISM bandında gerçekleşir. Bu bant
aralığında 1 MHz’lik aralıklarda bulunan 79 tane radyo frekans kanalı bulunur. Bluetooth
cihazı bu 79 kanal arasında saniyede 1600 sıçrama yapar. İki veya daha fazla cihaz birbirine
bağlı iken senkronize şekilde bu kanallar arasında atlamalar yapar. Böylece iki farklı

“konuşma” aynı RF kanalına aynı anda düşse bile girişim süresi problem yaratmayacak
kadar kısa olur. Bluetooh teknolojisinde RF verimi, 10 metre mesafeli versiyonda 0 dBm
(1mW), daha uzun mesafeli versiyonda ise -30 ila +20 dBm (100 mW) olarak belirlenir. Bir
piconette bir “master”ın yedi adede kadar “slave”i olabilir fakat toplam aktarım hızı
aralarında bölüşülür, çünkü tüm trafik master cihaz aracılığıyla aktarılır (“Master”ı trafik
kontrol merkezi gibi düşününüz.). Örneğin, kablosuz kulaklıkla telefonda konuşurken aynı
zamanda yazıcınıza resim gönderiyor olabilirsiniz. Aktif olarak değil de istendiği anda
master ile haberleşme hâline geçebilecek (beklemede olan) “slave”lerin sayısı ise sınırlı
değildir. Bir slave farklı “piconet”lerde yer alabilir ve bir “piconet”te master olan başka bir
“piconet”te slave olabilir, buna scatternet denir. Menzil içerisinde bulunan maksimum 10
adet piconet minimum çarpışma durumu ile bir scatternet oluşturabilir.

3.1.2. “Bluetooth”un Cep Telefonlarındaki Kullanım Alanları


Cep telefonu ile bilgisayar arasında bluetooth kullanarak kablosuz bir bağlantı
oluşturulup bilgisayar, telefonun GPRS bağlantısını kullanarak İnternete
bağlanabilir.



Cep telefonu üzerindeki oyunlar bluetooth sayesinde birden çok oyuncu ile
kablosuz oynanabilir.



Bluetooth özelliğine sahip bir kulaklıkla, kablosuz olarak telefondan MP3 veya
FM radyo dinlenebilir. Arama geldiğinde müzik otomatik olarak duracaktır.



Yine böyle bir kulaklıkla istenilen ortamda (araba kullanırken bile) telefon
görüşmeleri yapılabilir. Kulaklık aracılığı ile gelen çağrılar cevaplanabilir,
reddedebilir, ses ayarı yapabilir hatta son numara yeniden aranabilir.



Cep telefonunu ile bilgisayarın takvimi ve telefon rehberi otomatik senkronize
edilebilir. Örneğin, kullanıcı ofisine adımını attığı anda cep telefonunun ya da
PDA'inin takvimi ofisteki PC ile otomatik olarak ve anında senkronize
olacaktır.



Bluetooth araç kitleri arabalarda montaj sorunu çıkarmaz. Kullanıcı arabasına
bindiği anda telefon araç kiti ile otomatik bağlantı kuracaktır.



Bluetooth özelliğini kullanarak kullanıcı başka bir telefona rahatlıkla resim
gönderebilir veya doğrudan resimlerini bastırabilir.



Cep telefonu, medya oynatıcı gibi bilgisayar uygulamalarını veya powerpoint
sunularını kontrol eden bir uzaktan kumanda cihazı olarak kullanılabilir.

3.1.3. Bluetooth Fonksiyonunun Kontrolü

Bluetooth fonksiyonunu kontrol etmek için başka bir bluetooth cihazına daha
ihtiyacınız var. Referans olarak kullanacağımız cihazın bluetooth özelliğinin aktif
olduğundan emin olunuz.


Cihazlar arasındaki mesafeyi 5 metreden fazla tutmayınız.



Telefonunuzun rehberinde yeni kartvizit oluşturunuz.



Kartvizit üzerine gelerek gönder seçeneğini kullanınız.



“Bluetooth ile” seçeneğini kullanarak kartviziti gönderiniz.



Referans olarak kullandığınız tüm cihazların ekranında kartvizit görüntülendi
ise test başarılıdır.

3.2. Bluetooth Kulaklığı ve Sağlamlık Testi
3.2.1. Bluetooth Kulaklığı
Bluetooth kulaklığı, uyumlu iletişim cihazları ile kablo kullanmadan bağlantı kurmayı
mümkün hâle getirir.

Resim 3.1: Bluetooth kulaklığı

Bluetooth bağlantısı, telefon ile kulaklıklı mikrofon setinin birbirlerinin görüş alanında
bulunmasını gerektirmez. Ancak birbirlerinden en çok 10 metre uzaklıkta durmalarını
gerektirir. Bağlantı, duvarlar veya diğer elektronik cihazlar gibi engellerden kaynaklanan
kesilmelere maruz kalabilir.

Şekil 3.1: Bluetooth kulaklığını oluşturan kısımlar

Açma/kapatma tuşu (1): Kulaklıklı mikrofon setini açar/kapatır.
Açma/kapatma tuşuna kısaca basarak devam eden aramanın sesini kapatıp
açabilirsiniz.
Kulaklık (2): Arayan kişinin sesini iletir.
Işıklı gösterge (3): Kulaklıklı mikrofon setinin geçerli durumunu gösterir.
Ses seviyesi tuşu (4): Görüşme sırasında kulaklığın ses seviyesini yükseltir veya
azaltır.
Mikrofon (5): Sesinizi iletir.
Cevapla/bitir tuşu (6): Aramayı cevaplar veya bitirir. Bu tuş ayrıca sesle arama ve
tekrar arama için kullanılabildiği gibi etkin bir arama sırasında kulaklıklı mikrofon seti ile
uyumlu telefon arasında geçiş yapmak için de kullanılabilir.
Şarj cihazı konektörü (7): Şarj cihazının takıldığı yerdir. Bu cihazın dâhilî,
çıkarılamaz, yeniden şarj edilebilir bir bataryası vardır. Cihaza zarar verebileceğinizden
bataryayı cihazdan çıkarmaya çalışmayınız.

Şekil 3.2: Bluetooth kulaklığının bataryasının şarj edilmesi

3.2.2. Bluetooth Kulaklığının Sağlamlık Testi


Telefonun açık olduğundan emin olmak gerekir.



Kulaklıklı mikrofon setiyle telefon arasındaki uzaklığı yaklaşık 5 metreye
ayarlayıp aralarında duvar veya başka elektronik cihazlar gibi engellerin
bulunmadığından emin olmak gerekir.



Kulaklıklı mikrofon seti açılmalıdır. Kulaklık ilk kez kullanılıyorsa kullanım
kılavuzundan yararlanmak gerekir.



Telefonun bluetooth menüsüne girilmeli ve bluetooth özelliğinin
etkinleştirildiğinden emin olunmalıdır. Telefonun bluetooth cihazlarını
aramasını sağlayacak olan alt menüye girilip arama başlatılmalıdır.



Listeden kulaklıklı mikrofon seti seçilmelidir.



Kulaklıklı mikrofon setini telefonla eşleştirmek ve aralarında bağlantı
kurulmasını sağlamak için cihazın şifresi girilmelidir. Cihazın şifresi yok ise bir
şifre oluşturmalı ve her iki cihaza da bu şifreyi girilmelidir. Bu işlemin nasıl
yapıldığını öğrenmek için kullanma kılavuzundan yararlanılabilir.



Şifre girildikten sonra kulaklıklı mikrofon seti daha önce başka bir telefonla
eşleştirilmediyse telefon kulaklıklı mikrofon setinin varsayılan telefonu olur.
Kulaklıklı mikrofon setinin eşleştirme bilgileri listesi dolmuş olabilir. Kulaklıklı
mikrofon seti, aynı anda en fazla sekiz telefonun bilgisini saklayabilir. Liste
dolarsa kulaklıklı mikrofon seti orijinal ayarlarına döndürülebilir.



Kulaklıklı mikrofon setinin açık olduğundan ve telefonla eşleştirildiğinden emin
olmak gerekir. Kulaklıklı mikrofon seti kullanılarak bir deneme yapılmalıdır.
Kulaklıklı mikrofon seti kapatılmalı veya kulaklıklı mikrofon seti telefondan
uzaklaştırılarak aralarındaki mesafenin 10 metreyi aşması sağlanmalıdır.
Telefonun bluetooth menüsünde, kulaklıklı mikrofon setinin bağlantısı
kesilmelidir.



Tekrar kulaklıklı mikrofon seti açılmalıdır ve telefonun 5 metre yakınına
getirilmelidir. Telefona bağlamak için kulaklıklı mikrofon seti açılmalıdır,
telefonun bluetooth menüsünden bağlantı kurulmalı veya cevapla/bitir tuşu
basılı tutulmalıdır. Telefon, eşleştirilmiş kulaklıklı mikrofon setinden gelen
bluetooth bağlantısı isteklerini kabul edecek şekilde ayarlanabilir. Bu durumda,
kulaklıklı mikrofon seti açıldığında telefona otomatik olarak bağlanabilir.



Kulaklıklı mikrofon seti varsayılan veya son kullanılan telefona otomatik olarak
yeniden bağlanmazsa kullanma kılavuzunda yazan talimatları uygulanmalıdır.
Tekrar bağlantı sağlandığında bluetooth kulaklığın sağlamlığı test edilmiş
olacaktır.

3.3. Kamera Çalışma Prensipleri

Basit olarak görüntüden yansıyan ışığı kaydetmeye yarayan cihaza kamera denir.
Kameraların kullanım amacı çeşitli nedenlerle görülmesi istenilen bir bölgenin görüntüsünü
video sinyaline çevirerek doğrudan veya dolaylı olarak ekrana aktarmaktır.

Resim 3.2: Cep telefonu kamerası ile resim çekme ön izlemesi

3.3.1. Optik Bölüm
Kameralar bir lens tarafından yakalanan görünür alanı elektronik sinyale dönüştürür
ve bu sinyali bir ekrana aktararak görülmesini sağlar. Mobil telefonlarda kullanılan sayısal
kameralar analog kameralardan farklı olarak görüntü işleme gücüne sahiptir. Bu özellik
sadece görüntüyü elde edip dönüştürmek için değil sayısal olarak yönetip network ortamında
iletmek amacı ile sıkıştırmak için de kullanılır. Görüntü kalitesi değişebilir, optik ve görüntü
sensörünün seçimine, mevcut işleme gücüne, görüntü işlemcisi içinde yer alan algoritmanın
karmaşıklığı ve seviyesine bağlıdır.

Resim 3.3: Optik bölüm ( Görüntü sensörü )

Optik kısımda iki farklı görüntü sensörü kullanılmaktadır [CCD (Charged Coupled
Device) ve CMOS (Complementory Metal Oxide Semiconductor)]. CCD sensörler özellikle
kamera endüstrisi için geliştirilmiş teknolojiyi kullanarak üretilirken CMOS sensörler,
bilgisayarlarda kullanılan devreler kullanılan teknolojiyle üretilir. Günümüzün yüksek
kaliteli kameraları genellikle CCD sensörleri kullanmaktadır. CCD sensörler ışığa duyarlı
yüzey olarak iş görür. Bir tabakanın üstüne dizilmiş, ışığa duyarlı foto diyotlardan oluşur.
Bunlar, düşen ışığı elektrik gerilimine çevirir. Ne kadar aydınlık olursa ışık hücresinde
(fotosel) biriken gerilim de o kadar yüksek olur. CCD algılayıcılar ışığa karşı, CMOS
algılayıcılardan daha duyarlıdır ve ürettikleri görüntüler daha niteliklidir. Buna karşılık daha
pahalıdır ve daha fazla güç harcar. Gelişmiş CMOS sensörler arayı kapamakla birlikte hâlâ
yüksek görüntü kalitesi gerektiren kameralar için uygun değildir. CCD ve CMOS sensörler
kameranın “sayısal filmi” gibi davranan ve görüntü kalitesini etkileyen kritik bileşenlerdir.
İlk çıkan kameralı telefonların fotoğraf kalitesi günümüz telefonlarına göre oldukça düşük
kalmıştır. İlk telefonlarda genellikle (640X480) VGA kameralar kullanılırken günümüz
telefonları 10 mega piksel görüntü kalitesi ile dijital fotoğraf makineleri ile boy ölçüşür
konuma gelmiştir.

3.3.2. Elektronik Bölüm
Görüntü sensöründen elde edilen matris gerilim, bir analog-dijital (A/D) çevirici ve
işlemci vasıtası ile telefon içerisinde resme çevrilir. Şekil 3.3’te kamera devresinin blok
diyagramı gösterilmiştir.

Şekil 3.3: Elektronik bölüm

3.3.3. Mekanik Bölüm
Görüntü sensörü ve merceği de içeren kamera modülü hassas bir fiziki yapıya sahiptir.
Hassas yapıyı korumak ve mercekten elde edilen görüntüde gürültüyü minimuma indirmek
amacı ile genelde kamera modülleri mekaniksel bir çerçeve içerisinde yer alır. Ayrıca
kamera modüllerinin PCB’ye bağlantısı da çoğunlukla metal kontaklar ile sağlanmaktadır.

Resim 3.4: Mekanik bölüm

3.4. Kameranın Sağlamlık Kontrolünün Yapılması
Kameranın sağlamlık kontrolünü yapmadan önce kamera camı temizlenmelidir.
Telefon menüsünden kamerayı seçip fotoğraf kalitesi olarak standart belirlenmelidir. Bir
resim çekilmelidir. Çekilen resim ekranda net olarak görüldü ise kamera testi başarılıdır.
Çekilen resim telefon hafızasından silinmelidir.
Kamera doğru çalışmaz ise kamera modülünün PCB’ye bağlandığı kontakları kontrol
edilmelidir.

Resim 3.5: Kameranın sağlamlık kontrolü

3.5. Kameranın Yazılım Programları
3.5.1. Statik Görüntü Programı ( Fotoğraf )

Hareket hâlindeyken kişilerin veya olayların fotoğraflarını çekmek için kamera
programı kullanılır. Resimler otomatik olarak telefon hafızasına kaydedilir. Burada resimler
yeniden adlandırabilir ve klasörler hâlinde düzenlenebilir. Ayrıca resimler, destekleyen
başka cep telefonlarına multimedya mesajları içinde e-posta eki olarak veya bluetooth ya da
kızıl ötesi bağlantısı ile gönderilebilir.


Fotoğraf çekme

Kamera uygulaması ayarlarında görüntü kalitesi ayarlarını yapabilir. Varsayılan
görüntü adı değiştirebilir ve kaydedilen görüntülerin hafıza konumu değiştirilebilir.

Resim 3.6: Statik görüntü programı ile fotoğraf çekme

Resim 3.7: Statik görüntü programı ile fotoğraf çekme

Resim 3.7: Statik görüntü programı ile fotoğraf çekme

Resim 3.8: Statik görüntü programı ile fotoğraf çekme

Resim 3.9: Statik görüntü programı ile fotoğraf çekme

3.5.2. Dinamik Görüntü Programı ( Video )

Resim 3.10: Dinamik görüntü programı ile video kaydetme-1

Resim 3.11: Dinamik görüntü programı ile video kaydetme-2

Resim 3.12: Dinamik görüntü programı ile video kaydetme-3

Resim 3.13: Dinamik görüntü programı ile video kaydetme-4

Resim 3.14: Dinamik görüntü programı ile video kaydetme-5

3.6. Kamera Yazılım Programlarının Kontrol Edilmesi
3.6.1. Statik Görüntü Programının Test Edilmesi
Telefonun menüsünden kamera uygulamasına girilir. Görüntü kontrol edilir, fotoğraf
çekim modları kontrol edilir. Kameranın zoom özellikleri kontrol edilir. Görüntünün kayıt
edilip edilmediği kontrol edilir. Telefonda görüntü varsa çekim modları oluyorsa zoom
özelliği kullanılabiliyorsa ve çektiğimiz fotoğraflar kaydedilebiliyorsa statik görüntü
programı çalışmaktadır.

3.6.2. Dinamik Görüntü Programının Test Edilmesi
Telefonun menüsünden video uygulamasına girilir. Görüntü kontrol edilir, video
çekim modları kontrol edilir. Çekilen videonun kayıt edilip edilmediği kontrol edilir.

3.7. Flaş Donanımı ve Sağlamlık Testi

Flaş donanımı yetersiz ışık koşullarında veya karanlıkta, fotoğraf veya video klip
çekmeye imkân sağlar.
Flaş donanımı sadece uyumlu telefonlar ile kullanılabilir. Bu flaşlar fotoğraf
makinelerindeki flaşlar ile aynı teknolojiye sahiptir. En karanlık ortamlarda bile çekim
olanağı sağlayan bu flaşlar en fazla 3 metre uzaklıktaki nesneler üzerinde etkilidir. Kamera
flaşı yetersiz ışık koşullarında kullanım için tasarlandığından normal aydınlatma altında veya
gün ışığında kullanılması aşırı pozlanma yapabilir.
Kullanma kılavuzu kullanılarak flaş etkin hâle getirilmelidir. Bazı telefonlarda flaş
ışığın yeterli olup olmadığına kendisi karar verip otomatik açar. Fotoğraf çekmek için ışığın
yetersiz olduğu bir ortam seçilip fotoğraf çekmek için telefonun kullanma kılavuzu
kullanılmalıdır.


Flaş donanımı sağlamlık kontrolünün yapılması

Fotoğraf çekerken flaşın yanıp yanmadığı kontrol edilmelidir.

Resim 3.7: Flash donanımı sağlamlık testi

3.8. Araç İçi Konuşma Kiti ve Sağlamlık Kontrolü
Araç içi konuşma kiti, cep telefonlarının motorlu araçlarda ahizesiz kullanımını ve
telefonun diğer özelliklerinden yararlanılmasını sağlar.

Şekil 3.4: Araç içi konuşma kiti

Hareket hâlindeki bir araçta cep telefonunun sağlıklı ve verimli bir şekilde
kullanılması için araç içi konuşma kiti kullanılmalıdır. Ülkemizde hareket hâlindeki
araç sürücüsünün ahize kullanarak cep telefonu ile görüşmesi kanunlarla
yasaklanmıştır. Ayrıca bazı mobil iletişim cihazlarının elektronik fren sistemlerini
etkilediği de bilinmektedir. Bu tür cihazların dâhilî antenlerini kullanmadan, araç
dışındaki bir anten vasıtası ile görüşme yapması güvenlik açışından zorunludur.
Gelişmiş bir araç içi konuşma kiti ile ahizesiz görüşme imkânı haricinde,








Arama yapılabilir, arama bitirilebilir.
Gelen arama kabul edilebilir veya reddedilebilir.
Tekrar arama ve sesli arama yapılabilir.
Ses düzeyi ayarlanabilir.
Telefon şarj edilir.
Çağrılarda otomatik olarak radyo susturulur.
Telefonun sinyal alış gücünü artırmak ve araç içerisindeki elektronik
donanımların etkilenmesini önlemek amacı ile haricî antene bağlantı
sağlanabilir.

Şekil 3.5: Araç içi konuşma kitini oluşturan kısımlar

3.8.1. Araç İçi Konuşma Kitinin Kontrolü
Araç içi konuşma kitini servis ortamında denenecek ise kit arabadan sökülmeli ve
servis ortamında tekrar kurulmalıdır.
Araç kiti bluetooth teknolojisini kullanıyor ise araçtan sökümü kolay olacaktır. Ancak
kablolar ile bağlantı sağlayan kitin sökümü o kadar kolay değildir.
Kablolu bir araç kiti denenecek ise sadece arızalı olduğu düşünülen parça sökülüp
serviste kullanılan kit ile bu parçanın kontrolü yapılmalıdır.


DC güç kaynağı araç çakmaklığından alınan voltaj değerine ayarlanmalıdır.



DC güç kaynağının çıkışı araç içi konuşma kitinin kablo takımında uygun
noktalara bağlanmalıdır.



Telefonu kite takarak ekranda araç kitine bağlanıldığına dair uyarının görülmesi
beklenmelidir.



Araç kiti telefon tarafından algılanmadı ise telefonun soketinin temiz olup
olmadığı kontrol edilmelidir.



Telefon araç kitinde takılı iken kullanılabilen tüm fonksiyonlar kontrol edilmeli
ve bir test görüşmesi yapılmalıdır.



Gelen ses, giden ses, servis seviyesi gibi herhangi bir fonksiyonda sorun var ise
bu fonksiyon ile ilgili parça ( hoparlör, mikrofon, anten gibi) ve bağlantı
kabloları kontrol edilmelidir.



Sorun her ikisinden de değilse ahizesiz kullanım birimi değiştirilmelidir.



Arızalı parça tespit edilip değiştirdikten sonra araç kiti ile son bir test daha
yapılmalıdır.



Serviste montajı yapılan araç içi konuşma kiti dikkatli bir şekilde sökülmelidir.

3.9. GPRS Bağlantısı ve Bağlantı Kablosu Sağlamlık Kontrolü
GPRS (General Packet Radio Service-Paket Anahtarlamalı Radyo Hizmetleri),
verilerin mevcut GSM şebekeleri üzerinden saniyede 28.8 Kb'ten 115 Kb'te kadar varabilen
hızlarda iletilebilmesine imkân veren bir mobil iletişim servisidir.
GPRS, mobil iletişim teknolojisinde hâlen kullanılmakta olan devre anahtarlama
(sadece tek bir kullanıcıya tahsis edilen bir hat üzerinden sürekli bağlantı) metodu yerine
paket anahtarlama (aynı hattın birden çok kullanıcı tarafından paylaşıldığı ve iletişim hızının
115 Kb'te kadar çıktığı bir yapı) yöntemini kullanmaktadır. GSM ağlarının normal şartlar
altında sunduğu 9.6Kb iletim hızıyla karşılaştırıldığında GPRS’in ulaştığı iletişim hızı 3 ile
12 kat arasında değişen bir performans artışını ifade eder. Aynı hattın birden çok kullanıcı
tarafından paylaşılması, yüksek hızlı bir erişimin yanı sıra, ADSL’de olduğu gibi bağlantı
süresine göre değil gönderilen ve alınan veri miktarına göre ücretlendirilen ucuz iletişim
imkânı da sağlar.

GPRS kullanılarak telefonun özelliğine göre;




Cep telefonundan WAP’a (Wireless Application Protocol-Kablosuz Uygulama
Protokolü) bağlanılabilir.
Bilgisayar ve cep telefonu aracılığı ile İnternete bağlanılabilir.
İş yerlerindeki kurumsal bilgisayar ağlarına (intranet) bağlanılabilir.

3.9.1.GPRS Kullanılarak İnternet Bağlantısının Yapılması
Mobil telefonlar GSM şebekesi üzerinden GPRS protokolü ile veri transferi
yapabildiği için İnternet üzerinden e-posta transferi, web ve wap sitelerini gezmek mümkün
olmaktadır. Elbette bunun mümkün olması için telefonun GPRS bağlantı yeteneğinin olması
gerekmektedir fakat GPRS bağlantısı kurabilmesine rağmen, çoğu mobil telefon sadece wap
sitelerini gezebilir ve web sayfalarını gezme yeteneğine sahip değildir. Ancak mobil
telefonlar web sitesi gezme imkânı sunmasa da bilgisayara bir modem gibi bağlanarak veri
transfer edebildiklerinden masaüstü ya da dizüstü sisteminizle GPRS’li telefon üzerinden

web sitelerini gezmekten online oyun oynamaya, İnterneti sınırsız kullanma imkânı sunar.
Mobil telefonlar seri port veya USB port kullanan veri kablosuyla İnternete çıkabildiği gibi
bazıları kızıl ötesi veya bluettoth kullanarak bağlanma özelliğine de sahiptir.

Resim 3.8: Çeşitli telefonlara ait RS-232 ve USB bağlantı kabloları
















Telefonun GPRS özellikli olduğundan emin olmak gerekir.
Operatörün hat için GPRS veri transfer hizmetini açtığından emin olmak
gerekir.
Kullanılan operatöre ait GPRS ayarları telefonun menüsü kullanılarak aşağıda
gösterildiği şekilde yapılmalıdır.

Telefonun menü seçeneklerinden İnternet bölümüne girilir.

Ayarlar bölümü seçilir.

Etkin servis ayarları bölümü seçilir.

Boş olan bir profil seçilir.

“Aktif Servis Ayarlarını Düzenle” seçeneği seçilir.

Ayarlar adı bölümüne kullanılacak herhangi bir ad yazılır.

Ana sayfa bölümüne girip bu alana operatör tarafından verilen ana sayfa
adresi yazılır.
Oturum modu, bağlantı güvenliği, veri taşıyıcısı, GPRS bağlantısı, erişim
noktası bölümlerine operatör tarafından verilen ayarlar girilir.
IP adresi bölümüne operatör tarafından verilen IP adresi yazılır.
Kimlik kontrol tipi bölümüne girip normal seçenek işaretlenir.
Oturum türü bölümüne girip otomatik seçenek seçilir.
Kullanıcı adı bölümüne girip operatörden alınan kullanıcı adı girilir.
Şifre bölümüne girilip bu alana yine operatörden alınan şifre yazılır.
Telefonun ayarlar bölümüne geri dönülür.
GPRS modem ayarları menüsü seçilir.
Etkin erişim noktası bölümü seçilir.
Açılan menüden boş olan bir profil seçilir.














Etkin erişim noktasını düzelt seçeneği seçilir.
Erişim noktası takma adı bölümüne girilip ayar adı olarak belirlenen isim
yazılır.
GPRS erişim noktası bölümüne girilip ayarlar içerisinde yazılan erişim noktası
buraya da yazılır.
Ayarlar yapıldıktan sonra cep telefonunda wap siteleri gezilebilir.
İnternet bağlantısı için cep telefonunu bilgisayara veri bağlantı kablosu,
bluetooh veya kızıl ötesi aracılığı ile bağlanır.
Telefonu modem olarak tanıtmak için kutudan çıkan bir CD’de yer alan veya
üreticinin İnternet sitesinden indirilebilecek “inf” uzantılı bir sürücü dosyasına
ihtiyaç var.
Bu dosyayı bilgisayarda herhangi bir yere yerleştirdikten sonra
Başlat/Ayarlar/Denetim masası komutunu çalıştırarak burada bulunan modem
simgesine iki kere tıklanmalıdır.
Açılan pencereden yeni bir modem yüklemek için “Ekle” düğmesine
basılmalıdır.
Ekrana gelen pencere üzerindeki "Modemimi algılama, onu listeden seçeceğim"
seçeneği işaretlenip ve “İleri” düğmesine tıklanmalıdır.
Disketi var düğmesine tıkladıktan sonra dosyanın konumu belirtilmelidir ve
tamam düğmesine tıklanmalıdır.
Ekrana gelen listeden cep telefonunun modeli ve bilgisayar ile cep telefonunun
hangi yolla bağlantı kuracağı (veri kablosu, kızıl ötesi veya bluetooth )
belirlenmelidir.
Son adıma geçmek için ileri düğmesine ve işlemi bitirmek için de son
düğmesine tıklanmalıdır.

Telefon modem olarak bilgisayara tanıtılmıştır.
Bu işlem bittikten sonra “modemimi algıla” seçeneğini kullanarak deneme
yapılmamalıdır çünkü modem telefonun bir özelliği olduğundan bilgisayar bunu
algılayamayabilir.


Telefonu bilgisayara modem olarak tanıttıktan sonra bilgisayarda cep telefonuna
ait bir arayüz var ise aşağıdaki bilgiler gerekli alanlara girilir.
APN adı: Operatörden alınır.
Kullanıcı adı: Operatörden alınır.
Şifre: Operatörden alınır.




Bilgisayarda cep telefonuna ait bir arayüz yoksa çevirmeli ağdan yeni bir
bağlantı oluşturulup modem olarak daha önceden sisteme tanıtılan cep telefonu
seçilir.
Cep telefonunda bağlantı noktası ( APN ) aktif hâle getirilir.
Çevirmeli ağda çevrilecek numaraya mutlaka GPRS bağlantısı için gerekli ve
üretici firma tarafından tanımlanmış numara ( örn; *99# gibi ) girilmelidir.




Bu numara için mutlaka üretici firma veya operatörün İnternet sitesine girilerek
yardım alınmalıdır. Eğer 0 212 *** ** ** gibi bir numara yazılarsa bu GPRS
bağlantısı olmayacaktır.
Yukarıdaki işlemlerden sonra bağlantı sağlanılmazsa telefonun modeline uygun
ayarlar yapılıp GPRS servisi kullanabilmek için hem telefonda hem de
bilgisayarda yapılması gereken ayarlar operatörün veya üretici sitenin
adresinden temin edilebilir.

Bağlantı sağlandıktan sonra bilgisayardan İnternet bağlantısı gerçekleştirilir.

Kızıl Ötesi Fonksiyonu ve Sağlamlık Testi
IrDA (Infra-red Data Association-Kızıl ötesi Veri Birliği) olarak da adlandırılan bu
teknoloji kızıl ötesi ışıkları kullanarak cihazların kablosuz olarak haberleşmelerini sağlar.

Resim 3.9: Kızıl ötesi iletişimi

IrDA noktadan noktaya, 9600 “bps”dan başlayıp 16 “Mbps”a ulaşan hızlı bağlantılar
sağlar. Ancak iletişim kuracak cihazların kızıl ötesi portları en fazla 1 metre menzil
içerisinde birbirlerini açık bir şekilde görmeli ve aralarında 30 dereceden fazla açı
olmamalıdır.
Telefonun kızıl ötesi fonksiyonunu kullanarak




Cihazlar arasında resim ve kartvizit gönderimi gibi veri transferleri yapılabilir.
İki cihaz arasında ortak oyun oynanabilir.
Telefon ile bilgisayar senkronize edilebilir.
Telefonu modem olarak kullanmak için bilgisayar veya başka infrared cihazları
ile bağlantı sağlanabilir.

IrDA cihazların birbirlerini doğrudan görmelerini gerektirdiğinden “bluetooth”a göre
dezavantajlı olarak görülebilir. Ancak karşılıklı iki cihaz arasındaki veri alışverişinde
“bluetooth”a göre daha hızlı ve daha güvenli bir iletişim sağlar. Ayrıca alıcı doğrudan
karşısında olduğundan “bluetootht”a birden çok alıcı olduğu durumlarda yaşanan verinin
doğru alıcıya ulaşmaması gibi sorunlarla karşılaşılmaz. Dizüstü bilgisayarlar çoğunlukla
dâhilî olarak kızıl ötesi porta sahiptir. Ancak kızıl ötesi portu bulunmayan dizüstü
bilgisayarlarda ve masaüstü bilgisayarlarda da USB portuna takılacak aksesuarlarla bu
özelliği kullanmak mümkündür.

Resim 3.10: Kızıl ötesi bağlantı portları

3.10.1. Kızıl Ötesi Fonksiyonu Sağlamlık Testi
Kızıl ötesi fonksiyonunun kontrol edilebilmesi için öncelikle kızıl ötesi özelliğe sahip
ve sağlamlığına emin olunan başka bir telefon seçilir. Bu cihaz temin edildikten sonra kızıl
ötesi fonksiyon aktif hâle getirilir. Test edilecek cihaz, testin yüksek doğrulukla
sonuçlanması için telefonun yaklaşık 20 cm uzağına yerleştirilmelidir. İki cihaz arasında
yükseklik farkı olmamalı ve cihazların kızıl ötesi portları birbirlerini tam olarak karşılıklı
görmelidir. Önce test edilecek cihaz üzerinde yeni bir kartvizit oluşturulur. Menüden “Kızıl
ötesi ile” seçeneği kullanılarak bu kartviziti diğer cihaza gönderilip karşı taraftan alınıp
alınmadığı görülür. Birçok cihaz kızıl ötesi fonksiyonu aktif hâle getirildikten sonra belli bir
müddet bağlantı sağlayamazsa gücü verimli kullanmak için tekrar kızıl ötesi fonksiyonlarını
kapatır. Testin başında her iki cihazında kızıl ötesi fonksiyonunun aktifliğinin devam ettiğine
emin olunmalıdır. Eğer kartvizit karşı tarafa ulaşır ise kartvizit üzerinde değişiklik yapılarak
diğer cihazdan test edilen cihaza “Kızıl ötesi ile” seçeneğini kullanılarak geri gönderilir.
Cihaz kartviziti alır ise kızıl ötesi fonksiyonunun çalıştığı anlaşılır. Bazı üretici firmalar
yetkili servislerine bu fonksiyonu ölçmek amacı ile özel aparatlar ve programlar da
vermektedir. Bu tür programlar her markaya has olduklarından servis kılavuzlarından
öğrenilebilir. Ancak yukarıdaki yöntem her marka ve model cihaz için kullanılabilir.

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Her model mobil telefonun ekipmanlarının kontrollerini yapınız.

İşlem Basamakları









Öneriler

 Bluetooth ve kızıl ötesi haberleşmesi için
her iki cihazında bu fonksiyonlarının açık
Bluetooth ve kızıl ötesi özelliği bulunan
olması gereklidir. Bluetooth
iki adet cep telefonunu bir biri ile
haberleşmesinde telefonların birbirlerinin
haberleştirerek aralarında dosya
kapsama alanında olması yeterli iken kızıl
transferi yapınız.
ötesi haberleşmesinde telefonların
birbirini görebilmesi gerekir.
Kamera özelliği olan bir telefon ile
fotoğraf çekiniz ve video kaydı yapınız.
 Bluetooth ile haberleşme yapabilmek için
haberleşecek iki cihazın kullanıcı
Kaydettiğiniz bu dosyaları bluetooth
tarafından belirlenecek bir şifre ile
üzerinden diğer telefona gönderiniz ve
birbirine bağlanması gereklidir. Bu işlem
bu telefonda inceleyiniz.
bluetooth menüsünden etkin cihazlar alt
menüsünden görülebilir.
Bluetooth özellikli bir telefon ile
bluetooth kulaklığını eşleştiriniz ve
 Bir cep telefonu ile bilgisayar bağlantı
kulaklık üzerinden görüşme yapınız.
kablosu ile birbirine bağlandığında
bilgisayar bu donanımı bir modem olarak
Elinizde bulunan cep telefonuna ait
tanır ve bir bağlantı portu tanımlar. Bu
bilgisayar bağlantı kablosu ile
bağlantı portu kullanılarak telefon
bilgisayarı internet’e bağlayınız.
üzerinden çevirmeli bağlantı ile bilgisayar
“İnternet”e bağlanabilir.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri

3.

İki cihazı bluetooth ile birbirine bağladınız mı?
Bluetooth kulaklık ile cep telefonunu arasında bağlantı kurup
kulaklık üzerinden görüşme yaptınız mı?
Cep telefonu kamerası ile fotğraf ve video çektiniz mi?

4.

Telefon ile bilgisayar arasında bağlantı kurdunuz mu?

5.

Bilgisayarınızı cep telefonu üzerinden internete bağladınız mı?

1.
2.

Evet Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.( ) Bluetooth teknolojisi 1.8 GHz ISM frekans bandında çalışır ve bu teknoloji

kullanılarak cep telefonu ile diğer cihazlar arasında hem ses hem de veri
iletimi yapılabilir.
2.( ) Bluetooth cihazların veri aktarım hızı 921600 “Kbps”a kadardır ve kapsama

alanı yaklaşık 10 ile 100 metredir.
3.( ) Basit olarak görüntüden yansıyan ışığı kaydetmeye yarayan cihaza kamera

denir.
4.( ) Kamera optik kısımda iki farklı görüntü sensörü kullanılmaktadır. Bunlar,

CCD ve CMOS sensörlerdir.
5.( ) GPRS verilerin mevcut GSM şebekeleri üzerinden saniyede 28.8 Kb'ten 115

Kb'te kadar varabilen hızlarda iletilebilmesine imkân veren bir mobil iletişim
servisidir.
6.( ) Kızıl ötesi bağlantı kuracak iki cihazın kapsama alanında olması yeterlidir,

birbirlerini görmeleri gerekmez.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.

Aşağıdakilerden hangisinin teknik servis arıza takip formunda olması gerekli
değildir?
A) Müşteri adı soyadı
B) Müşteri iletişim bilgileri
C) Arıza tanımı
D) Müşteri mesleği

2.

Onarım için yeni bir cep telefonu alan teknik servis elemanının ilk yapması
gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cep telefonunu gözle ve el ile kontrol etmek
B) Cep telefonuna yazılım yüklemek
C) Cep telefonunun ekranını değiştirmek
D) Cep telefonu şarj soketini değiştirmek

3.

Aşağıdakilerden hangisi statik elektriğin oluşma yollarından birisi değildir?
A) Ayırma
B) Düşme
C) İndükleme
D) Sürtünme

4.

Aşağıdakilerden hangisi ESD önleme tedbirlerinden değildir?
A) ESD bileklik
B) ESD önlük
C) Ortam havasının kurutulması
D) ESD topuk bandı

5.

Bir cep telefonu ekranında hiç görüntü oluşmuyor ise aşağıdaki malzemelerden
hangisi arızalıdır?
A) Ekran
B) İşlemci
C) Şarj entegresi
D) Mikrofon

6.

Aşağıdakilerden hangisi cep telefonu arka kasası üzerinde bulunmaz?
A) Anten
B) Buzzer
C) Mikrofon

D) Ekran
7.

Aşağıdakilerden hangisi cep telefonlarında kullanılan antenlerden birisi
değildir?
A) Dipol anten
B) GPS anteni
C) GSM anteni
D) Bluetooth anteni

8.

Bir cep telefonunda baskı devre yollarını görebilmek için aşağıdaki
ekipmanlardan hangisi kullanılır?
A) Osilaskop
B) Sayısal radyo haberleşme test cihazı
C) Mikroskop
D) Bilgisayar

9.

Cep telefonu üzerinde bir onarım yapıldıktan sonra yapılması gereken işlem
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şebeke kalibrasyon ayarları
B) Ekran ayarları
C) Hafızanın formatlanması
D) Yazılım yüklenmesi

10.

Servise şebeke almıyor arızası ile gelen bir cep telefonu için yapılması gereken
kontrollerin başında aşağıdakilerden hangisi gelir?
A) İşlemci
B) Anten ve anten bağlantısı
C) Sim kart yuvası
D) Batarya bağlantısı

11.

Cep telefonlarında kullanılan yerel osilatör frekansı aşağıdakilerin hangisidir?
A) 65 veya 90 Mhz
B) 42 veya 61 Mhz
C) 13 veya 26 Mhz
D) Hiçbiri

12.

Aşağıdakilerden hangisi sayısal radyo haberleşme test cihazı ile yapılamaz?
A) Cep telefonundan televizyon izlemek
B) Cep telefonu ile görüşme testi yapmak
C) Cep telefonu tuş takımını test etmek
D) Cep telefonu ses kontrolü yapmak

13.

Aşağıdakilerden hangisi SIM Kart içinde bulunan bilgilerden değildir?
A) IMSI kodu
B) KI kodu
C) Acil çağrı numaraları
D) Rehber hafızası

14.

Aşağıdakilerden hangisi SIM kart pinlerinden birisi değildir?
A) VCC
B) Data
C) GND
D) MCLR

15.

Aşağıdakilerden hangisi Bluetooth teknolojisine ait çalışma frekansıdır?
A) 1.9 Ghz
B) 1.8 Ghz
C) 2.1 Ghz
D) 2.4 Ghz

16.

Aşağıdakilerden hangisi Bluetooth cihazların bant genişliğidir?
A) 1 Mhz
B) 2 Mhz
C) 4 Mhz
D) 13 Mhz

17.

Aşağıdakilerden hangisi cep telefonlarında kullanılan kamera bölümlerinden
birisi değildir?
A) Elektronik bölüm
B) Dijital bölüm
C) Optik bölüm
D) Mekanik bölüm

18.

Aşağıdakilerden hangisi kızıl ötesi bağlantı hızıdır?
A) 9600 Bps ile 16 Mbps arası
B) 2400 Bps ile 115200 Bps arası
C) 2400 Bps ile 9600 Bps arası
D) Hiçbiri

19.

Aşağıdakilerden hangisi GPRS servisi kullanılarak ulaşılabilecek en fazla veri
aktarım hızıdır?
A) 2400 Kbits
B) 9600 Kbits
C) 57600 Kbits
D) 115200 Kbits

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

5
6

Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

D
A
B
C
A
D
A
C
A
B
C
A
C
D
D
A
B
A
D

KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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