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مقدمه  اى بر چگونگى برنامه رىزى کتاب هاى پودمانى

بـرنـامه رىزى تألىف »  پودمان هاى مهارت  « ىا »  کتاب هاى تخصصى شاخه ى کاردانش  « بر مبناى استانداردهاى کتاب 
»مجموعه برنامه هاى درسى رشته هاى مهارتى شاخه ى کاردانش، مجموعه ششم« صورت گرفته است. براىن اساس ابتدا 
تواناىى هـاى هم خانواده )Harmonic Power( مورد مطالعه و بررسى قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت هاى هم خانواده به 
صورت واحدهاى کار تحت عنوان )Unit( دسته بندى مى شوند. در نهاىت واحدهاى کار هم خانواده با هم مجددًا دسته بندى شده 

و پودمان مهارتى )Module( را شکل مى دهند. 
دسته بندى  »تواناىى ها« و »واحدهاى کار« توسط کمىسىون هاى تخصصى با ىک نگرش علمى انجام شده است به گونه اى که 

ىک سىستم پوىا بر برنامه رىزى و تألىف پودمان هاى مهارت نظارت دائمى دارد. 
به منظور آشناىى هر چه بىشتر مربىان، هنر آموزان و هنرجوىان شاخه ى کاردانش و ساىر عالقه مندان و دست اندرکاران 
آموزش هاى مهارتى با روش تدوىن، »پودمان هاى مهارت«، توصىه مى شود الگوهاى ارائه شده در نمون برگ هاى شماره )1(، 
)2( و )3( مورد بررسى قرار گىرد. در ارائه دسته بندى ها، زمان مورد نىاز براى آموزش آن ها نىز تعىىن مى گردد، با روش مذکور ىک 

»  پودمان  « به عنوان کتاب درسى مورد تأىىد وزارت آموزش و پرورش در »   شاخه ى کاردانش   « چاپ سپارى مى شود. 
بـه طور کلى هر استاندارد مهارت بـه تعدادى پودمان مـهـارت ) M1 وM 2 و …( و هـر پودمان نىز بـه تـعـدادى واحد کار 
)U1 و U 2و…( و هر واحد کار نىز به تعدادى تواناىى وىژه )P 1  و P 2 و …( تقسىم مى شوند. نمون برگ شماره )1( براى دسته بندى 
تواناىى ها به کار مى رود. در اىن نمون برگ مشاهده مى کنىم که در هر واحد کار چه نوع تواناىى هاىى وجود دارد. در نمون برگ شماره 
)2( واحدهاى کار مرتبط با پودمان و در نمون برگ شماره )3( اطالعات کامل مربوط به هر پودمان درج شده است. بدىهى است 
هنرآموزان و هنرجوىان ارجمند شاخه ى کاردانش و کلىه ى عزىزانى که در امر توسعه آموزش هاى مهارتى فعالىت دارند، مى توانند 

ما را در غناى کىفى پودمان ها که براى توسعه ى آموزش هاى مهارتى تدوىن شده است رهنمون و ىاور باشند. 

سازمان پژوهش و برنامه رىزى آموزشى
دفتر تألىف کتاب های درسی فنى و حرفه اى و کاردانش

P=Power                          U= Unit                         M=Module  



مقدمه
مجموعه  از   M3    پودمان شده  تدوىن  رنگى  تلوىزىون  در  تصوىر  و  صدا  پردازش  و  درىافت  عنوان  تحت  که  حاضر  کتاب 
پودمان هاى رشته ى تعمىر تلوىزىون رنگى را تشکىل مى دهد. در ابتداى کتاب طرز کار ىک نمونه تىونر مدرن الکترونىکى را تشرىح 

کرده اىم. سپس به عملکرد طبقات تقوىت IF پرداخته اىم.
از طرفى مى دانىم بخش مهم هر تلوىزىون رنگى، آشکارساز رنگ و مدول RGB است؛ در اىن کتاب مدارها و آى سى هاى 
مربوط به اىن قسمت از دستگاه معرفى شده و طرز کار آن ها مورد بررسى قرار گرفته است.با مطالعه ى اىن بخش به نحوه ى آشکارسازى 
رنگ در سىستم هاى مختلف تلوىزىون رنگى ىعنى سىستم هاى PAL، NTSC و SECAM پى مى برىم. چگونگى اىجاد آى اف دوم 
صدا، آشکارسازى و تقوىت آن در تلوىزىون رنگى نىز در اىن پودمان مورد تجزىه و تحلىل قرار مى گىرد. در هر مبحث دستور اجراىى 
مربوط به چند کار عملى داده شده است. در مراحل اجراى کارهاى عملى با بىرون آوردن پاىه ى قطعات ىا جامپرهاى موجود در 
مسىر قطعه ى موردنظر، به اىجاد عىب مى پردازىد و اثرات عىب را روى سىگنال ها، ولتاژهاى مدار، صوت و تصوىر تلوىزىون بررسى 
مى کنىد. طبىعى است پس از اجراى دقىق کارهاى عملى با روش هاى عىب ىابى و تعمىر ىک تلوىزىون رنگى معىوب آشنا مى شوىد و 

مهارت الزم را در اىن زمىنه کسب مى کنىد.
امىد است خوانندگان محترم با راهنماىى ها و انتقادهاى سازنده ى خود در مورد نواقص و کاستى هاى کتاب، موجب بهبود 
کىفىت آن در چاپ هاى بعدى شوند. در خاتمه از آقاى مهندس سىدمحمود صموتى کارشناس مسئول دفتر تألىف و برنامه رىزى فنى 
و حرفه اى و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه رىزى وزارت آموزش و پرورش که ضمن وىراىش فنى، راهنماىى هاى الزم را در بهبود 
کىفى کتاب نموده اند و نىز اعضاى کمىسىون تخصصى رشته ى الکترونىک کاردانش دفتر تألىف و برنامه رىزى آقاىان ىداله رضازاده 
و على على مددى و سىروس سلىمى و خانم ها مهىن ظرىفىان جوالىى و فرشته داودى لعل آبادى و سهىال ذوالفقارى که در بررسى و 

تأىىد اىن کتاب زحمات فراوانى کشىده اند صمىمانه تشکر و قدردانى مى کنم.
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هدف  کلى پودمان 

نصب و راه اندازى آنتن مرکزى، بررسى و تشرىح عملکرد مدارهاى تىونر، طبقات تقوىت آى اف، جداکننده 
پالس هاى تطبىق، مدارهاى رنگ و نحوه ى عىب ىابى، تعمىر و تنظىم آن ها در تلوىزىون رنگى  

      UHF و VHF تواناىى نصب آنتن مرکزى

تواناىى عىب ىابى، تعمىر و تنظىم طبقه تىونر و آى اف

جداکننده  مدار  تنظىم  و  تعمىر  عىب ىابى،   تواناىى 
AFC پالس هاى  تطبىق عمودى و افقى و

 تواناىى تعمىر و تنظىم مدارهاى صوت در تلوىزىون 
رنگى

 تواناىى عىب ىابى، تعمىر و تنظىم مدارهاى آشکارساز       
 و تقوىت رنگ

جمع
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