
 

 
 

 تست فیوز-1

 دو سر اهمتر را که روی رنج ضربدر یک است به دو سر فیوز زده،اگر عقربه روی صفر ایستاد فیوز سالم است.

 تست کلید-2

د به هم راه دهد و دو پایه به هم راه ندهد و در حالت دیگر برعکس از هر سه پایه مجاور،در یک حالت دو پایه بای
 این حالت باید نشان دهد.

 تست گوشی و بلندگو-3

 دو سر باطری را به سر گوشی زده اگر صدای خش خش شنیده شد گوشی و یا بلندگو سالم است.

 تست میکروفون-4

میکروفون زده اگر عقربه، اهمی نشان داد سالم  دو سر اهم را که روی رنج ضربدر یک کیلو وات است به دو سر
 است.

 تست فیش-5

از سه پایه فیش، در یک حالت بایستی دو پایه بهم صفر نشان دهد و وقتی گوشی داخل است این دو پایه بی 
 نهایت نشان دهد.

 تست مقاومت-6

شود که دو دست به قسمت  دو سر اهمتر را به دو سر مقاومت زده و مقدار اهم مقاومت اندازه گیری شود،دقت
و بعد روی ضربدر یک  01فلزی اهمتر تماس نداشته باشد و ابتدا اهمتر را روی رنج ضربدر یک بعد روی ضربدر 

 کیلو قرار می دهیم اگر روی هیچ کدام عقربه حرکت نکرد مقاومت سوخته است. 01کیلو و بعد روی ضربدر 

 تست ولوم و پتانسومتر-7

دو سر اهمتر را که روی رنج ضربدر یک است به سر اول و وسط ولوم یا پتانسیومتر زده و پیچ آنرا چرخانده،اگر 
عقربه اهمتر نیز تغییر نمود،ولوم یا پتانسیومتر سالم است. 
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 NTCتست تریستور یا مقاومت حرارتی  -8

را به پایه آن نزدیک دو فیش اهمتر را که روی رنج ضربدر یک است به دو پایه مقاومت حرارتی زده،نوک هویه داغ 
 نموده،عقربه باید به طرف صفر نزدیک شود.

 : PTCتست مقاومت حرارتی -9

دو سر اهمتر را که روی رنج ضربدر یک است به دو پایه مقاومت حرارتی زده،سپس نوک هویه داغ را به پایه آن 
 نزدیک نوده، عقربه باید از صفر دور شود.

 تست خازن بدون قطب :-11

ر را که روی رنج ضربدر یک کیلو است به دو سر خازن زده اگر عقربه حرکت نکرد و روی بی نهایت دو سر اهمت
 ماند یا کمی حرکت کرد و برگشت خازن سالم است.

 تست خازن الکترولیتی ) با قطب مثبت و منفی(:-11

برگشت نمود خازن  است به دو سر خازن زده،اگر عقربه اهمتر رفت و 011دو سر اهمتر را که روی رنج ضربدر 
سالم است،اگر عقربه روی صفر ایستاد خازن اتصال کوتاه شده و اگر عقربه در برگشت روی صفر نیامد نشتی 

 دارد.

 تست خازن متغیر )واریابل و تریمر(:-12

شان دو سر اهمتر را به دو پایه،دو پایه کنار هم واریابل زده،و دسته واریابل را چرخانده اگر عقربه هیچ حرکتی ن
 نداد و روی بی نهایت ماند سالم است.

 تست سیم پیچ :-13

دو. سر اهمتر را که روی رنچ ضربدر یک است به دو سر سیم پیچ زده،اگر عقربه حرکت نمود و نزدیک صفر 
 ایستاد،سیم پیچ سالم است.

 : IFتست ترانس،چوک،-14

یگر اهمی،کم نشان دهد و پایه های طرف اهمتر روی رنج ضربدر یک باشد،پایه های طرف اولیه بایستی به یکد
ثانویه نیز باید اهم کم نشان دهد ) در ترانس های صوتی که یکطرف چهار سر وجود دارد،بایستی دو به دو بهم 

 راه دهد (

 تست دیودها :-15
د از یک در هنگام تست دیودها،اهمتر روی رنج ضربدر یک قرار دهید و به دو سر دیود زده اگر دیود سالم باشد بای

 طرف عقربه اهمتر حرکت نموده و اهمی کم نشان دهد و از طرف دیگر عقربه اهمتر حرکت نکند.

 تشخیص جنس دیود ها :

اهم دیود شد.جنس آن ژرمانیوم بوده و اگر  01در هنگام تست دیود،از طرفی که عقربه حرکت می کند،چنانچه تا 
 بیشتر شد جنس آن سیلیکون می باشد.

 دها با ولتاژگیری:تشخیص جنس دیو

ولت دیده شد جنس آن ژرمانیوم و اگر   0.2اگر دو سر ولتمتر به دو سر دیود زده شود )مدار روشن(، اگر حدود 
 ولت شد سیلیکون است. 0.6حدود 
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 سر : 3تست دیود -16

عقربه اهمتر روی رنج ضربدر یک باشد پایه وسط به دو پایه دیگر از یک طرف اهمی نشان دهد و از یک طرف 
 هیچ حرکت نکند.

 تست دیود چهار سر )پل دیود(:-17

( یایستی از یک طرف اهمی نشان دهد و از طرف دیگر عقربه -پایه های متناوب با پایه های مثبت )+( یا منفی )
 هیچ حرکتی نکند.

 تشخیص آند و کاتد دیود :

سر امتر را از طرفی به پایه های دیود وصل می اگر اهمتر نوع ژاپنی بود )مثل اکثر اهمترهای موجود در بازار(، دو 
کنیم که عقربه حرکت نموده و اهمی نشان دهد،فیش سیاه به هر پایه وصل است آند و فیش قرمز به هر پایه 

 وصل باشد کاتد است.

 تست ترسیتور و ترياک

ين همیشه با اهمتر نمي چون بعضي از تريستورها و ترياکها براي تحريک گیت جريان زيادي را الزم دارند بنابرا
  :توان همه تريستورها و تراياکها را تست نمود و به روش زير بهتر است

ولتي داده و سر  0ولتي انتخاب نموده،ولتاژ مثبت را به آند زده و ولتاژ منفي را به يک المپ کوچک  9 باطرييک 
ديگر المپ را به کاتد وصل نمايید،در اينحالت بايد المپ خاموش باشد. سپس پايه گیت را به کمک سیمي يک 

 را به کاتد وصل مي کنیم.لحظه به آند وصل مي کنیم،المپ بايد روشن شود،اگر گیت منفي باشد گیت 

 سپس سیمي که گیت را به آند اتصال داده جدا مي کنیم که المپ همچنان بايد روشن بماند.

نکته : در تريستورها و تراياکهايي که گیت آنها نیاز به جريان کمي براي تحريک دارد،فیش قرمز را به کاتد و سیاه 
است نبايد حرکتي کند سپس آند را به گیت اتصال داده و بر  را به آند زده،عقربه اهمتر که روي رنج ضربدر يک

 مي داريم عقربه بايد اهم نشان دهد و همانجا بماند که در اينصورت سالم است.

  تست آي سي 

تست آي سي با اهمتر "دقیقا" تست نمي شود،ولي چند روش تجربي وجود دارد،يک روش اين است که آن 
ژ به آن مي رسد )پايه تغذيه( به آن پايه از آي سي که به شاسي مي رود ) يا پايه از آي سي که بیشترين ولتا

 به بدنه فلزي آي سي ( از دو طرف هیچ اهمي نبايد نشان دهد.

 تست المپهاي الکتروني 

اوال بايستي روي بدنه شیشه اي المپ از داخل گرد سیاه و يا سفید نگرفته باشد و ثانیا دو پايه فیالمان به 
پايه،پايه  8بوده،در المپ  4و 0پايه،پايه هاي  7راه دهد )اهمي نشان دهد( که دو پايه فیالمان در المپ همديگر 

پايه،پايه  01بوده،در المپ  6و5پايه،پايه هاي  01بوده،در المپ  5و4پايه،پايه هاي  9بوده در المپ  8و 0هاي 
 ( مي باشد.6و0)يا 01و0هاي 

 تست فیوز روي مدار 

را که روي رنج ضربدر يک است به دو سر فیوز مي زنیم اگر صفر نشان داده سالم است )بهتر دو سر اهمتر 
 است فیوز در خارج مدار تست شود(

 تست مقاومت روي مدار 

دو سر اهمتر را به دو سر مقاومت در حالیکه دستگاه خاموش است مي زنیم چنانچه مقدار ديده شده با رنگ 
الم است ولي تست مقاومت به وسیله اهمتر روي مدار دقیق نیست،و بايد مقاومت مطابقت داشت مقاومت س

حداقل يک پايه آن از مدار خارج شود،مي توان اهمتر را روي قسمت ولتاژ مستقیم قرار داد و يک فیش را به 
شاسي و فیش ديگر را به دو طرف مقاومت وصل نمود،چنانچه يک طرف ولتاژ ديده شد و طرف ديگر ولتاژ،نبود 

احتماال مقاومت سوخته است ) البته ممکن است مقاومتي پر اهم باشد و يا مقاومتي باشد که يک سرش به 
 شاسي رفته باشد که در اين صورت،يکسر مقاومت ولتاژ است و سر ديگر ولتاژ نیست.
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را به دو سر خازن وصل نموده به تست خازن با اهمتر،حداقل بايد يک پايه خازن را خارج نموده و دو سر اهمتر 
طور کلي در مورد خازنهاي الکترولیتي عقربه اهمتر بايد رفت و برگشت کند و در بقیه خازنها در صورت سالمي 

 عقربه اصال نبايد حرکت کند.

 تست خازن متغیر )واريابل( روي مدار 

نمود و اهمتر را به دو پايه،دو پايه آن واريابل روي مدار تست نمي شود و بايستي پايه هاي آنرا در لحیم آزاد 
وصل نمود اگر عقربه حرکت نکند سالم است،معموال به اين روش نمي شود واريابل را دقیق تست نمود و از روي 

عیبهاي دستگاه)به عنوان مثال راديو( مي توان به خرابي واريابل پي برد مثال راديويي که در هنگام چرخاندن 
،ايستگاهي را نمي گیرد و يا  يا خش خش ايجاد مي کند و يا در قسمتي از صفحه واريابل سوت مي کشد و

 ايستگاهه را مخلوط مي کند و يا فقط يک ايستگاه را مي گیرد واريابلش خراب است.

 تست خازن متغیر )واريابل( به طريقه ولتاژ گیري 

 ود واريابل سالم استاگر ولتاژ بیس ترانزيستور مخلوط کننده با تغییر واريابل، تغییر نم

 نشتي خازنها  

معموال در بین خازنها،خازن الکترولیتي بیشتر خراب مي شود و نشتي پیدا مي کند يعني بايد يک حالت اتصالي 
کمي بین دو صفحه فلزي خازن از طريق عايق دو صفحه ايجاد مي شود و براي اينکه دقیقا متوجه شويم خازن 

 تگاه خازن سنج استفاده کنیم.نشتي دارد،يا نه بايستي از دس

 کدام خازنها بیشتر نشتي دار مي شوند؟ 

معموال در دستگاههاي صوتي يا خازن صافي تغذيه نشتي دار مي شود و باعث بريده بريده دار شدن صدا مي 
ي لیتشود و يا در پخش هاي اتوموبیل خازنهاي الکترولیتي بین طبقات پري آمپلي فاير و در راديوها خازن الکترو

سر راه بلندگو زياد نشتي دار مي شود و باعث پخش شدن صدا به صورت تو دماغي مي شود،که براي پیدا 
کردن خازن خراب مي توان پخش را روشن نموده يک خازن شیمیايي برابر با خازنهاي مدار انتخاب نموده و از 

ب بر طرف شد همان خازن خراب است، پشت مدار به دو سر تک تک خازنها موازي نمود. چنانچه در يک حالت عی
در تلويزيونها بیشتر خازن صافي منبع تغذيه و خازنهاي طبقه افقي )خازن بوست( و خازن واقع در مسیر تغذيه 

 خروجي ويديو نشتي دار مي شود.

 عالئم نشتي دار بودن خازنها چیست؟ 

ي کند يا پالستیک قسمت پايین خازن معموال اگر دستگاه براي مدتي روشن باشد،خازن داغ مي شود يا باد م
 حالت نرمي خود را از دست داده و خشک شده است.

 تست سیم پیچ روي مدار 

دو سر اهمتر را که روي رنج ضربدر يک است به دو سر سیم پیچ مي زنیم اگر حدود صفر اهم ديده شد سیم 
 پیچ سالم است )بهتر است يک پايه سیم پیچ از مدار خارج شود(

 ، بوبین،چوک و ترانس روي مدار IFتست  

اهمتر روي ضربدر يک باشد و دستگاه خاموش،پايه هاي طرف اولیه و ثانويه به هم صفر نشان ندهد ) در ترانس 
نیز هیچ کدام از پايه ها،نبايستي با بدنه فلزي ترانس صفر نشان دهد، صمنا پايه هاي طرف اولیه به هم و ثانويه 

 به هم اهم کمي نشان دهد.(

 تست ديود روي مدار 

اهمتر را روي رنج ضربدر يک قرار داده و از دو طرف به دو سر ديود مي زنیم اگر اهم ديده شده از دو طرف برابر 
بود )يعني از دو طرف عقربه حرکت نکرد،يا از دو طرف مساوي حرکت کرد( ديود سوخته و اگر اهم ديده شده از 

 ديود سالم است. يک طرف بیشتر و از طرف ديگر کمتر بود

 تست خازن روي مدار 

 تست تريستور روي مدار 

ولتاژ بین آند و کاتد حدود يک ولت و ولتاژ بین گیت و کاتد حدود 1.7 ولت بايد باشد. 

 تست ترانزيستور روي مدار  
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اهمتر روي رنج ضربدر يک باشد و دستگاه خاموش،پايه بیس با امیتر و پايه بیس با کلکتور مانند دو ديود در نظر 
و همانطوريکه در مورد تست ديود در روي مدار قبال گفته شد عمل شود يعني مقدار اهم بیس با دو  گرفته شود

پايه امیتر کلکتور از دو طرف اگر برابر باشد ترانزيستور خراب است و اگر پايه بیس با دو پايه امیتر و کلکتور از يک 
تر و کلکتور از يک طرف اهم بیشتر و از يک طرف طرف اهمي نشان نداد سالم است و اگر پايه بیس با دو پايه امی

 اهم کمتر نشان داد باز هم ترانزيستور سالم است.

( به جاي پايه بیس و درين به جاي کلکتور و سورس به جاي امیتر در G،پايه گیت )FETدر مورد ترانزيستور نوع 
به جاي  B1به جاي کلکتور و  B2بیس و  پايه امیتر درز حکم پايه UJTنظر گرفته شود و در مورد ترانزيستور نوع 

 امیتر در نظر گرفته شود

 تست آي سي روي مدار 

آن پايه اي که بیشترين ولتاژ را دارد در لحیم آزاد مي کنیم،اهمتر روي رنج ضربدر يک باشد يک سر اهمتر را به 
رفته مي زنیم چنانچه صفر ديده پايه زده و سر ديگر اهمتر را به بدنه فلزي آي سي و يا به آن پايه که به شاسي 

شد آي سي از داخل اتصالي نموده است، البته آي سي به نوعهاي ديگر نیز خراب مي شود که با اهمتر 
 مشخص نمي شود و بايد ولتاژگیري نمود.
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