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  XS Max و  XSجداسازی و بررسی قطعات گوشی آیفون 

 ابزارها:

 iOpener 

 انبرک 

  سری پیچ گوشتی سه سوY000 

  پیچ گوشتی پنج سویP2 آیفون 

 انبرک دارای سری نایلونی 

 اسپادگر نوک تیز 

  فیلیپس 00#پیچ گوشتی 

 دسته ساکشن 

 اسپادگر 

 مقدمه

پیشرفته ترین قطعات داخلی ای که تا آن زمان دیده ، که نام عجیبی هم داشت،  Xسال گذشته در جداسازی قطعات آیفون 

در جداسازی قطعات، ابتدا هر ظاهر شده است.   XS Max و  XSیفون اپل با نام غافلگیر کننده آامسال  .بودیم را شاهد بودیم

 دو گوشی را به طور همزمان باز میکنیم.

 خود به قسمت تعمیرات مراجعه کنید.  XSیفون نه راهنمای تعمیر. برای تعمیر آاین بخش مربوط به جداسازی قطعات است 
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 XS و  XSجداسازی و بررسی قطعات گوشی آیفون  1مرحله 
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به نظر میرسد دوباره به  -پس از تغییر شکل کاملی که در سال گذشته شاهد بودیم، آیفون های جدید ظاهر آشنایی دارند 

 بازگشته ایم. چیزهایی که درباره این گوشی ها میدانیم عبارتند از:ی قبل چرخه تکرار

A12 Bionic SoC   نسل جدید»شش هسته ای با موتور نورونی» 

با قابلیت  ppi 458( 1242 × 2688اینچی ) 6.5( و 1125 × 2436اینچی ) OLED  Super Retina 5.8صفحه نمایش 

True Tone.گستره رنگ وسیع و تاچ سه بعدی ، 

مگاپیکسلی جفت  7، و دوربین سلفی OIS و  ƒ/2.4و  ƒ/1.8مگاپیکسلی )زاویه باز و تله فوتو( با دیافراگم  12دوربین پشت 

 TrueDepthشده با سخت افزار فیس آی دی 

 گیگابایتی( 512و  256پیکربندی انتخابی )  onboardگیگابایت حافظه  64

LTE  نه کال-گیگابیت( 5سG و )802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi w/MIMO    5.0+ بلوتوث  + NFC 

 IP68 ارتقا رتبه مقاومت نسبت به گرد و غبار و آب به 
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 Xآن قضاوت کنیم، اما به نظر میرسد کاور این دو گوشی نسبت به آیفون  Gorilla Glassنمیخواهیم کتاب را از روی جلد 

 تغییری نکرده است.

 بزرگتر، شاهد تغییر زیادی در این گوشی ها نیستیم.صرف نظر از رنگ طالیی و اندازه 

گوشی  داخلیبا اشعه ایکس از این گوشی ها تصویری تهیه شده که میتوانیم با استفاده از آن نگاهی به قطعات خوشبختانه، 

 بیندازیم.
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 را روی هم مشاهده میکنید. Xدر این تصویر هر سه گوشی سری 

تن جدید را در محلی که سابقا سوراخ میکروفون سمت چپ قرار داشت مشاهده میکنیم. احتماال در این دو گوشی یک باند آن

 .افزوده شده« Gigabit LTE » قابلیت این باند برای

4مرحله 
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درست است که اپل رویه نامگذاری گوشی هایش را تغییر داده اما خوشحالیم که تغییری در روش باز کردن گوشی ها ایجاد 

 نکرده.

همزمان چسب هر دو گوشی را نرم میکنیم و سپس با استفاده از دسته ساکشن و اسپادگر نوک تیز صفحه  iOpenerبا 

 نمایش را جدا میکنیم.

نگران بودیم اپل از چسب بیشتری استفاده کرده باشد، باز کردن این گوشی نسبت   IP68به علت باال رفتن رتبه با وجودی که 

 داشت سخت تر نبود. IP67که رتبه  Xبه باز کردن آیفون 

5مرحله 
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 یم از دوستمان کانگورو کمک بگیریم.باز کردن همزمان دو گوشی کمی سخت بود برای همین مجبور شد
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 پیچ گوشتی هایی که استفاده کردیم آنقدر کار را ساده میکنند که حتی کانگورو هم میتواند از آن ها استفاده کند!

 مشاهده کردیم. XS Maxو   XSوقتی صفحه نمایش را از سر راه برداشتیم، چند تفاوت را میان 

 گوشی بزرگ تر، ویبراتور بزرگتر؟ -فرق میکند  XS Max اندازه موتور تپتیک در 

 هم گسترده تر است و یکی از رابط های صفحه نمایش به پایین آن منتقل شده. XS Max الجیک برد 

 مشاهده کردیم. Xشبیه باتری ای است که در آیفون  XS Maxهر عجیب و تازه ای دارد اما باتری ظا  XSباتری 
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یکی از نقاط مهم در ارتقای مقاومت دربرابر ورود مواد خارجی )گرد و خاک و مایعات( به گوشی، بزرگترین فضای خالی سیل 

 نشده در گوشی است یعنی خشاب سیمکارت

شاب سیم کارت این سه گوشی کمی با هم متفاوت است، واشر های آن ها )مهم ترین بخش( نسبت به با وجودی که شکل خ

 سال گذشته تغییری نداشته است. البته اگر در چین باشیم قضیه سیمکارت را طور دیگری خواهیم دید.

یعنی الجیک برد، متمرکز  با جداسازی قطعات باالیی گوشی، میتوانیم توجهمان را روی مهم ترین قطعه سری اس آیفون،

 کنیم.
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ببینیم در  آن مهارت داریم.  PCBدیده ایم و در باز کردن ساندویچ  Xپیش از این یک بار چنین الجیک بردی را در آیفون 

 در سمت راست(:XS Max در سمت چپ و  XSالیه باالیی الجیک برد چه قطعاتی قرار دارد )

 توشیبا TSB3243V85691CHNA1گیگابایتی  64حافظه فلش 

 (Cirrus Logicاپل )احتماال از  338S00248کدک صوتی 

IC  انتقال نیرویCypress CPD2 USB  

  NXP CBTL1612تسهیم کننده پورت صفحه نمایش 

  Texas Instruments 61280باتری   DCمبدل 
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 حاال سراغ قطعات موجود در بخش زیری الجیک برد برویم:

 Bionic SoC 12A 81W1APL Apple  قرار گرفته رویX 4GB LPDDR 4 046-SB4D64M512D53Micron MT

SDRAM 

IC   مدیریت نیرویSTMicroelectronics STB601A0  )احتماال برای فیس آی دی( 

 ، دوتا برای استریو و یکی برای هپتیک 3x Apple 338S00411تقویت کننده صوتی 

IC  مدیریت نیروی Apple 338S00383-A0   احتماال از(Dialog Systems) 

IC  مدیریت نیروی Apple 338S00456  

IC  سیستم  مدیریت نیرویApple 338S00375   احتماال از(Dialog Systems) 

 TI SN2600B1شارژر باتری 

https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_A12
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 (:در سمت راستXS Max در سمت چپ و  XSرا میبینیم )  RFتر به داخل گوشی، بورد با ورود بیش

Apple/USI 339S00551 (XS)  338وS00540 (XS Max) WiFi/Bluetooth SoC 

Intel PMB9955 احتماال  پردازنده/مودم باند پایه( XMM7560) 

 MCU 32  2بیتیM1G33ST ST Microelectronics  300به همراهSecurCore SC ARM 

 دیدیم. XL 2و گوگل پیکسل  3همانی است که در اپل واچ سری  (eSIM) این سیمکارت جاسازی شده 

 NXP 100VB27 NFCکنترلر 

 Broadcom 59355A210646ماژول شارژ بیسیم 

http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/data_brief/81/c6/7d/4e/ae/23/4e/72/DM00095982.pdf/files/DM00095982.pdf/jcr:content/translations/en.DM00095982.pdf
https://developer.arm.com/products/processors/cortex-m/sc300-processor
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 : RFسایز قطعات روی بورد 

 Avago 8092M (PAD)دوسویه ساز تقویت کننده توان باند باال/متوسط 

 Murata 500 4x4 MIMO دوسویه ساز

  21-170و  Skyworks 206-15 ماژول تقویت توان 

 اینتل RF 5762 فرستنده/گیرنده

 Skyworks S775 RFسوئیچ 

 GPS  Skyworks 5941تقویت کننده نویز پایین 

IC  اینتل 6829مدیریت نیروی 

11مرحله 
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دوربین را ارتقا میدهد، و درباره این سنسورهای جدید چیزهای  S اپل در گوشی های سری معموال نوبت دوربین هاست! 

 زیادی برای گفتن دارد.

 افزایش یافته است. %32اندازه سنسور زاویه باز تا 

نقش « هوشمند HDR  »فراهم کرده و در قابلیت  اندازه پیکسل نیز تغییر چشمگیری داشته که کارایی بهتری را در نور کم

 دارد.

 را شکست دهند یا خیر. 2پیکسل  فوق العاده تنها زمان میتواند نشان دهد که آیا پیکسل های بهتر میتوانند دوربین

گوشی  اضافی باعث میشود برآمدگی دوربین این %32این این دوربین های جدید فراموش کرده: اپل ذکر دو نکته را درباره 

 .نخورد  XSبه آیفون  Xممکن اسن کیس آیفون  -کمی بیشتر شود 

یعنی میتوانید دوربین این دو گوشی  -مشابه اند  XS Max و   XSپس از تست دوربین ها متوجه شدیم ماژول دوربین آیفون 

 را با هم عوض کنید و مشکلی پیش نیاید.

 12مرحله 
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 منبع نیروی این دو گوشی است.پس از کالبدشکافی مغز و چشم ها، نوبت 
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 Xآیفون که نسبت  -گرم است  39.5(، با وزن V 3.81در   mAh 2,659وات ساعتی ) 10.13دارای یک باتری   XSآیفون 

 کمی کمتر است.

 Lاین محفظه . به جای استفاده از دو سلول برای پر کردن اما این کاهش در ظرفیت با پیکربندی جدید باتری همراه است

 اپل یک باتری یک سلولی جدید ساخته است. ،شکل

 3.80در   mAh 3,179وات ساعت ) 12.08همانظور که انتظار میرفت از لحاظ ظرفیت از همه باالتر است، با  XS Maxباتری 

V) البته این باتری یک سلولی نیست.گرم 46.6، و وزن . 

 .9هستند، اما بسیار کوچک تر از باتری نوت  +S9و  S9 این دو مشابه باتری های 

13مرحله 
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 اپل بیندازیم:بیاید نگاهی دقیق تر به اوریگامی باتری 
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به دنبال  برش خورده با استفاده از باتری های ، اپلعرضه شد چند تکه ایاینچی با باتری  12ک بوک وقتی م 2015از سال 

 وده است.استفاده از همه فضای داخلی بدنه دستگاه هایش ب

( نشان دهنده راه حل هایی en/1A20170092923https://patents.google.com/patent/USاین گواهی ثبت اختراع )

الیه هایی با اندازه های متفاوت و تا انبساط حرارتی یافته اند، از جمله استفاده از است که برای حل مشکالت دشواری همچون 

 کردن دقیق ورقه های برش خورده الکترود در شکل های پیچیده برای جا شدن در باتری های برش خورده.

 .بهینه از فضا بهتر عمل میکند اما ظرفیت کمتری داردچیزی که جالب است این است که این باتری تک سلولی در استفاده 

عملکرد باتری با گذشت  بررسی -مستعد تنش بیشتری خواهد بود   XSتر این باتری تک سلولی در گوشه ها و لبه های بیش

 .جالب خواهد بودزمان 

14مرحله 

https://patents.google.com/patent/US20170092923A1/en
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 XS Maxو هم   XSهم آیفون  -چیزی که سال گذشته انقالبی ایجاد کرده بود امسال به یک قطعه استاندارد تبدیل شده است 

 دارای یک آرایه سنسور برای تکنولوژی فیس آی دی اپل هستند.

 موتور تپتیک و اسپیکر در یک مجموعه قرار گرفته اند با این حال جداسازی آن ها جهت تعویض ماژول راحت است.

 کمی بزرگ تر اند اما طراحی هر دو موتور تپتیک مشابه است. XS Maxواحدهای فیدبک 

 کمی ولوم بیشتری دارد. XS Max ن دو گوشی تقریبا یکی هستند، فقط اسپیکر مجموعه اسپیکر مکالمه ای

15مرحله 
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 گوشی چند چیپ صفحه نمایش، و چند کابل ریز پیدا کردیم. بخش پایینی بدنهدر 

 نگه داشته شده است.به نظر میرسد گلس پشتی هنوز توسط تعداد زیادی جوش ریز بین برآمدگی دوربین و فریم 

است به این معنی که یک ترک  Xو آیفون  8تقای گسترده این گوشی، ساختار گلس پشتی آن مشابه با آیفون علی رغم ار

 کوچک مستلزم تعویض کل بدنه است.

 16مرحله 

 

 جداسازی قطعات این دو گوشی به انتهای خود رسیده است.

در حال حاضر مفهوم باتری تک سلولی برش  -حدس ما این است که در آغاز عصر جدیدی از طراحی باتری آیفون هستیم 

 .XRکوچک تر محدود شده اما انتظار داریم که باز هم شاهد آن باشیم، شاید در آیفون   XSخورده به 

 جمع بندی نهایی

 نمره قابلیت تعمیر 

 نشان دهنده آسان ترین تعمیر است( 10است ) 10از  6این گوشی نمره قابلیت تعمیر 

 تعمیر صفحه نمایش و باتری که ضرورت زیادی دارند در این طراحی آیفون نیز در اولویت قرار گرفته است

 صفحه نمایش شکسته را میتوان بدون جداسازی سخت افزار بیومتریک فیس آی دی تعویض کرد
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اما برای باز کردن این گوشی مجبورید از پیچ گوشتی های محصوص اپل  -میشود  استفاده زیاد از پیچ به چسب ترجیح داده

 )ستاره ای و سه سو( و یک پیچ گوشتی استاندارد فیلیپس استفاده کنید.

اقدامات مرتبط با ضد آب کردن گوشی باعث پیچیده شدن برخی تعمیر ها میشود اما از سوی دیگر احتمال نیاز به  تعمیر 

 از مایعات را کاهش میدهد. آسیب های ناشی

گلس جلویی و پشتی این گوشی احتمال شکستن گوشی بر اثر زمین خوردن را افزایش میدهد، و اگر گلس پشتی بشکند 

 مجبورید تک تک قطعات را باز کرده و کل بدنه گوشی را تعویض کنید.

 

 


