
 جریان کشی گوشی و کاربردهای آن
دانید جریان کشی یکی از منابع کارآمد برای پیدا کردن ایراد دستگاه است که با همان طور که می
 .های جریان به شما در پیدا کردن مکان دقیق مشکل دستگاه کمک خواهد کرداستفاده از درصد

 :ها را عیب یابی کنیدتوانید آنهایی از مشکالتی هستند که با جریان کشی گوشی میموارد زیر مثال
 ن نشدن گوشیعلت روش 
 علت عدم عملکرد صحیح گوشی 
 علت عدم اجرای درست نرم افزار ها و سیستم عامل 
 علت عدم تخلیه مناسب باتری 
 علت ایراد در نمایش میزان شارژ باتری 
 آیا ایراد گوشی سخت افزاری است یا نرم افزاری 

 تست جریان کشی
 :شودحالت بررسی می 3به طور کلی جریان کشی گوشی در 

 قبل از روشن کردن گوشی )قبل از فشار دادن دکمه پاور( .1
 (…حین روشن شدن و باال آمدن گوشی )لود نرم افزار، راه اندازی سخت افزار و شبکه و  .2
 در حالت استندبای یا به اصطالح آماده به کار .3

معنی  باشد. به اینهای تعمیرات موبایل میترین راهترین و مهمتست جریان کشی، یکی از معمولی
که در حاالت مختلف و شرایط متفاوت هر گوشی به چه مقداری جریان )آمپر( در گوشی برقرار است. 

 .برای این منظور ابتدا باید به معرفی جریان کشی گوشی های سالم بپردازیم
باشد. با اجازه ورود ولتاژ و هر گوشی در حالت عادی و خاموش میزان جریان که مصرف دارد صفر می

 .کندگیرد این میزان تغییر می، که از طریق فشردن کلید پاور صورت میجریان
ها تقریبًا برای آزمایش اکثر گوشی 2Aو جریان  4Vبرای تست جریان کشی توسط منبع تغذیه، ولتاژ 

در بعضی از ) 0.85A (850 mA)باشد. معمواًل بعد از روشن شدن گوشی میزان جریان به کافی می
 .(هم رسیده است 1.5Aاین مقدار جریان در هنگام روشن شدن گوشی به  7فون ها مانند آیگوشی

 .باشدولی به صورت عمومی و نرمال در رنج گفته شده می
مقدار جریان کشی به صفر  Standby و قرار گرفتن گوشی در حالت CPU بعد از پردازش کامل

سیم کارت یا اتصال وای فای، به  باید به این نکته توجه داشته باشید که به علت وجود) .رسدمی
دهند به همین دلیل ممکن است ها بر اساس امواج پردازش انجام میدلیل این که این قسمت

باید گوشی را در  Standby هایی از جریان دیده شود، لذا در هنگام تست جریان کشی در حالترده
 .(حالت پرواز قرار داد و سپس به تست بپردازیم



توانید به قطعیت ادعا کنید که گوشی شما یط باال گوشی شما دارای نوساناتی بود میپس اگر در شرا
های موجود در بازار، جریان را بر حسب آمپر و با دو رقم با مشکل روبه رو است. اغلب منبع تغذیه

ها قابل با این نوع منبع تغذیه 10mAدهند. لذا اگر میزان جریان کشی کمتر از اعشار نمایش می
 .شخیص نیستت

است لذا  A 0.01کنند کمتر از مقدار جریانی که مصرف می standby ها هم در حالتبعضی از گوشی
توان از آن چشم پوشی کرد و با توجه به منبع تغذیه ها فعلی بازار جریان صفر را برای آن تعریف می
 .کرد

صصی است که نیاز به دانش های مختلف آن کاری تجربی و تخجریان کشی موبایل در حالت تعمیر و
تر، توان اصولی و تخصصیمی آموزش تعمیرات موبایل دکتربرد دوره مخصوص خود دارد. با شرکت در

های مختلف تعمیرات گوشی موبایل تسلط الزم را پیدا زیر نظر استادان مجرب و آزموده به بخش
 .کرده و مدرک مادام العمر فنی بین المللی دریافت کنید

 های مختلف گوشیجریان کشی در حالت
 :حالت اول جریان کشی

زنید هیچ شود ولی زمانی که دکمه پاور را میدر این حالت گوشی شما به منبع تغذیه وصل می
 .شودعکس العملی نسبت به تغییر مقدار جریان دیده نمی

ای روبه رو شدید، ابتدا دکمه پاور را چک کنید که از نظر ظاهری سالم هنگامی که با چنین مسئله
باشد و اتصال روی برد برقرار باشد. سپس شارژر را به گوشی وصل کنید و به کمک مولتی متر ولتاژ 

 ولت( 4الی  3.5.)بین پایه کلید را اندازه گیری کنید و باید ولتاژی تقریبًا هم اندازه ولتاژ باطری باشد
در صورتی که این اندازه ولت نبود مسیر بین کلید پاور و آی سی تغذیه و همچنین تا مسیر باطری 

را به کمک نقشه شماتیک چک کنید. بعضی مواقع ممکن است که با اتصال شارژر گوشی شارژ 
ر ابتدا کانکتورها را چک شود، در این حالت باید توسط مولتی متشود و یا عالمت شارژ ظاهر نمینمی

 .کنیم تا ولتاژ خروجی آن را اندازه بگیریم
های کانکتور را چک کنیم و بعد از آن مسیر تا آی سی تغذیه را در صورت نبود ولتاژ باید ابتدا پایه

ها گذاریم در صورتی که در حالت چک کردن پایهاندازه بگیریم. مولتی متر را در حالت تست بازر می
 .ظاهر شد پایه کانکتور خراب و باید تعویض شود OL و یا 1و طرف کانکتور عدد در هر د

کنیم و پشت کانکتور ولتاژ هست ولی باز هم گوشی شارژ در بعضی مواقع کانکتورها را تست می
 .شود، معمواًل در این حالت مشکل نرم افزاری استنمی

 :حالت دوم جریان کشی

https://dr-board.com/course/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88-%d8%aa%d8%a8%d9%84%d8%aa/


افتد. های آب خورده اتفاق میور، این حالت معموال برای گوشیجریان کشی پیش از فشردن دکمه پا
های مختلف برد گوشی، باعث اتصال که به علت سولفاته شدن یا کثیفی یا وجود قلع در قسمت

 .شودشود و باعث جریان کشی میمی
جرم  ها ودر این حالت ابتدا برد گوشی را توسط مایع اولتراسونیک و تینر شستشو دهید تا سولفته

 .های ناشی از آبخوردگی از بین رودگرفتگی
، شارژ، هندزفری، LCDاگر باز هم جریان کشی را مشاهده کردید، کلیه اتصاالت مربوط به دوربین، 

 چک هم را ها کانکتور مسیر نشد برطرف مشکل اگر مجدداً  و کنیممی جدا را …سیم کارت و
 .کنیممی

دهد، قطعه را از برد جدا رت داغ شدن قطعه خود را نشان میدر بیشتر مواقع این شکل جریان به صو 
 .کنید و سپس دوباره اتصال را بررسی کنید. در صورت برطرف شدن باید قطعه را تعویض کنیم

 :حالت سوم جریان کشی
معمواًل باالتر ) مانددر این حالت بعد از فشردن کلید پاور گوشی روی یک جریان باالی ثابت باقی می

شود و باید تعویض شود. در این حالت نیز، قطعه معیوب داغ میو موبایل روشن نمی (0.15Aاز 
 .شود

باشد. می EMMC ، آی سی Light ، آی سیPFهای تغذیه، ها بیشتر شامل آی سیمعمواًل این خرابی
در  در بعضی از حاالت گوشی قبل از پاور جریان کشی دارد و بعد از پاور جریان کشی بیشتر می شود

 .باشدمی PF این حالت در بیشتر مواقع مشکل از آی سی

 :حالت چهارم جریان کشی
گوشی به صورت اتصال باشد و جریان کشی داشته باشد. در این حالت بعد از فشردن کلید پاور، 

 .شودکلیه جریان محدود شده منبع تغذیه به وسیله گوشی کشیده می
اند برویم، مثل آی هایی که مستقیم به جریان باتری متصلدر این حالت ابتدا باید به سراغ آی سی

 .شودو رگالتورهای مسیر که از ولتاژ باطری استفاده می Wi-Fi ، آی سی تغذیه، آی سیPF هایسی
چنانچه در صورت برداشتن قطعه یا آی سی اتصال برطرف شد باید، باید آن را تعویض کنیم. حتی در 

شوند که باید از مدار حذف مانند خازن یا مقاوت نیز باعث اتصال میبعضی از مواقع قطعات کوچکی 
 .شوند یا جایگزین گردند

در بعضی مواقع در اثر ضربه خوردن گوشی باعث پریدگی قطعه و یا وجود قلع اضافی یا خم شدن 
 .باشدشیلد برد نیز از جمله عوامل اتصال کوتاه شدن گوشی در جریان کشی می

 :کشیحالت پنجم جریان 
گیرد که در اصطالح به آن حالتی است که بعد از فشردن کلید پاور روی یک جریان ثابت قرار می

 .های مختلف متفاومت استگویند و این مقدار برای گوشی ها و جریانجریان کشی لحظه ای می



لی ا 0.01های باشد، در جریان RF ثابت ممکن است علت خرابی از آی سی 0.01برای مثال جریان 
 احتمال خرابی آی سی تغذیه و 0.06الی  0.03های باشد، در جریان cpu ممکن است از 0.04
SMDبیشترین احتمال مربوط به آی سی 0.15الی  0.08هایی با اندازه های مرتبط باشد، در جریان 

EMMC باشدیا هارد می. 
دارد و بعد از رها کردن آن  در بعضی مواقع نیز جریان کشی لحظه ای بعد از فشردن کلید پاور وجود

 .تواند علت نرم افزاری یا آی سی هارد نیز باشدشود، که میجریان صفر می
ها بر اساس تجربیات همکاران ما در عرصه کلیه اطالعات گفته شده بابت جریان کشی گوشی

د گوشی باشد و هر کدام از این موارد ممکن است به صورت استثنا نیز در مور تعمیرات موبایل می
ایم را طی خاص عمل نکند، اما آنچه که ما در طول این مدت کاری به صورت معمول مشاهده کرده

 .ایماین مطلب در اختیار شما دوستان قرار داده
برای تست جریان کشی گوشی خود می توانید بصورت حضوری به شرکت کوک موبایل مراجعه نمایید 

 .ی کنندتا کارشناسان این شرکت شما را راهنمای 

 :نوع دارد 5پس به طور خالصه، جریان کشی 

 جریان کشی بعد از پاور .1
حالت اتفاق  ۲های اتصال پاور و یا کابل شارژر به دستگاه است، در این روش ترین راهیکی از آسان

 .افتدمی
 اگر صفحه LCD شارژ بعد از اتصال روشن بشود مشکل از کلید پاور است. 
 و اگر ال سی دی روشن نشود باید گوشی باز شود). 

 جریان کشی قبل از پاور .2
ممکن است از عواملی مانند آب خوردگی، سولفات شدن و یا معیوب شدن بعضی قطعات که به طور 

 .صدم جریان کشی کنند۱۵معمول باالی 
دهیم، )نهایت ولتاژ ورودی به گوشی( زیرا ممکن است قرار می ۴.۵در این حالت منبع تغذیه را روی 

خود را نشان ندهد و ما با نیم  ۴قطعه معیوب به دلیل سولفات، پایه قلع مردگی و یا عوامل دیگر در 
 .(توانیم به راحتی شناسایی و تعویض کنیمصدم بیشتر می

 اتصال کوتاه .3
قرار دهید، به طور معمول جریانی که به شما نشان  ۱.۵توانید ولتاژ منبع تغذیه را روی شما می 

ای که بار فشار روی آن هست را آمپر است. در این حالت یا قطعه معیوب و یا قطعه ۱خواهد داد زیر 
ب که ای باشد باید ولتاژ را عوض کرده و خازن معیوبه شما نشان خواهد داد، اگر فشاری روی قطعه

 (.نشتی یا اتصالی به بدنه دارد را پیدا کنید
 ماندبعد از پاور روی یک جریان ثابت می*



 ایجریان کشی لحظه .4
 حالت وجود دارد 2در این مورد 

 کند در بعضی مواقع بعد از فشردن پاور، شما شاهد این هستید که گوشی در یک جریان بازی می
  شودو سپس خاموش می

 شودله بعد از فشرده شدن کلید پاور جریان صفر مییا اینکه بالفاص. 
حالت به طور عموم ممکن است گوشی دست کاری شده باشد و یا آی سی فلش آسیب  2در این 

 (.دیده باشد
 :1نکته 

ها و قطعات زیر لوب چک شود و هر گونه آبخوردگی، سولفاته و قبل از انجام هر عملیاتی، تمام مسیر
قطعات ضرب خورده، معیوب، تغییر رنگ و یا تغییر ظاهر یافته را شناسایی کنید و اگر شکی هست 

 .با مولتی متر جریان تست بگیرید و در آخر شروع به کار کنید
 :2نکته 

که در حالت عادی سیمکارت و وای فای گوشی معموال فعال و در حال کار است ممکن  با توجه به این
خواهید تست جریان کشی در حالت استندبای است در جریان نوساناتی دیده شود بنابراین اگر می

 .بگذارید و بعد تست کنید Airplane Mode انجام دهید بهتر است گوشی را روی
 .نرمال نتیجه تست را تحریف نکنند شود نوساناتاین کار باعث می

بدون اتصال وای فای دچار نوسانات  Airplane Mode در صورتی که گوشی در حالت استندبای و روی
 .در جریان بود، مشکل سخت افزاری در گوشی وجود دارد

 :3نکته 
ین های چک کردن این که آیا سی پی یو و آی سی تغذیه گوشی سالم هستند یا نه ایکی از روش

 .است که گوشی را به کامپیوتر وصل کنید
در صورتی که کامپیوتر گوشی را شناسایی کند یعنی این دو قطعه مشکلی ندارند. البته درایورهای 

 .گوشی باید روی سیستم عامل کامپیوتر نصب باشند

 :نکاتی که باید به آن توجه کنید
 .گوشی کمک بگیرید توانید از نقشه شماتیکبرای پیدا کردن مسیر باتری می •
در صورتی که مسیر باتری تا آی سی تغذیه ایرادی ندارد اما باز هم گوشی روشن نمی شود، باید  •

 .خود آی سی تغذیه را عوض کنید
توانند آن را تشخیص دهند های موجود در بازار نمیآمپر باشد اکثر منبع تغذیه 0.01اگر جریان زیر  •

گوییم جریان در حالت استندبای صفر است . بنابراین وقتی میدهندو خروجی صفر را نشان می



باشد اما دستگاه به ما عدد صفر  0.01منظورمان واقعا صفر نیست و ممکن است جریان بین صفر و 
 .را نشان می دهد

 


