
 

 

 الکترونیکی قطعات تست طریقه

 

 سااده  زباا   باه  را الکترونیکای  قطعاات  تست طریقه شما برای جزوه ایندر

 ایم، آورده

 

 UJT ترانزیستورهای تست طریقه

 دیود تست رنج در را متر مولتی:  دیجیتالی متر مولتی توسط UJT پایه تعین

 باه  جهات  یک از که باشید ای پایه دنبال آ  ترمینالهای وسیله به داده قرار

 عدد و است E مذکور پایه ندهد راه دیگر جهت از و بدهد راه دیگر پایه دو

 . باشد می B1 از کمتر B2 شده قرائت

 

 (TRIAC) تریاک تست طریقه 

 مادارات  سااتت  در کاه  باشاد  می الکترونیک عناصر از دیگر یکی ترایاک

 ساه  دارای SCR یاک  مانناد  قطعه این دارد بسزایی سهم صنعتی الکترونیک

 و G باا  که دوم آند و اول آند گیت نامهای با را آ  های پایه باشد می پایه

MT1 و MT2 یا ( B1 و B2 ویا A1 و A2 )  کارد  عمل فرق و دهند می نشا 

 هار  از تواناد  می دیگر دوپایه G تحریک از بعد که است این تریستور با آ 

.  باشاد  مای  AC کلید یک واقع در و دهد عبور تود از را جریا  جهت دو



 

 

 الکترونیک مدارات در را آ  توا  می کنترل قابل AC کلید یک مانند یعنی

 را شاهر  بارق  فااز  کیت کنترل با توا  می ای زاویه هر وتحت.  برد کار به

 ۷۰۰۳ هیاوکی  متر مولتی وسیله به را آ  های پایه تعیین ابتدا.  نمود کنترل

 دهاد  مای  راه جهات  هاردو  در A1 پایاه  به نسبت G پایه.  دهم می توضیح

 مشاص   راحتای  به A2 بنابراین دهد نمی راه جهتی هیچ در A2 به ونسبت

 دو دوجهات  در آ  تحریاک  باا  که کنیم می پیدا را ای پایه حال شود می

 داشاته  توجاه  روش این در.  است G پایه آ .  دهد راه هم به دیگر ی پایه

 شاونده  تسات  دوپایاه  از متر مولتی ترمینالهای باید تحریک هنگام در باشید

 تحریاک  عمال  شاود  قطع ترمینالها آنکه بدو  لحظه یک فقط و نشود قطع

 . شود انجام ترمینالها از یکی توسط

 

 (Transistor) ترانزیستورها تست طریقه

 مثبات  یاا  ترانزیساتور  یاک : کنایم  می بررسی را سالم ترانزیستور یک ابتدا

(pnp) منفی یا و (npn) چنادین  ترانزیساتور  تیا   تشصی  برای. باشد می 

 وا ت می نامگذاری روی از ترانزیستورهارا از بعضی تی . دارد وجود روش

 .نمود مشص 

 

 آنالوگ  متر مولتی توسط  ترانزیستور های پایه شناسایی طریقه



 

 

 مای  ای پایاه  دنباال  باه  ساس   و داده قرار RX1 رنج در را متر مولتی ابتدا

 این اگر و است(  بی  ) B پایه این.  بدهد راه دیگر ی پایه دو به که گردیم

 ویاا  PNP ترانزیستور نوع معرف شود شناسایی قرمز سیم پروب وسیله به پایه

 داده تشصی  مشکی سیم پروب توسط صورتیکه در و.  است مثبت اصطالحا

 ناوع  و B پایاه  حاال .  اسات  منفای  یاا  و NPNترانزیساتور  کاه  گویند شود

 را متار  مولتی دیگر ی پایه دو تشصی  جهت.است شده مشص  ترانزیستور

 هام  باه  نسابت  را پایاه  دو این جهت هردو در و داده قرار RX10K رنج در

(  بای   ) B که ترمینالی دهد می راه متر مولتی که جهتی در کنیم می تست

 بعدی پایه طبعاً و.  دهد می تشصی  را ترانزیستور E است کرده شناسایی را

 .است کلکتور

 

 دارلینگتون ترانزیستور تست طریقه

 و متفاوت طراحی به بسته آ  در رفته بکار عناصر و زیاد ها دارلینگتو  تعداد

 مای  گرفتاه  بکاار  تاصای  کاربردهاای  برای و مصتلف توانهای و قدرتها در

 مای  باازهم  بودناد  شکل چهار همین دارلینگتونها تعداد صورتیکه در.  شوند

 تعاداد  فقاط  اینهاا  اماا  کنایم  بیاا   مشصصی قاعده آنها تست برای توانستیم

 یاک  ترکیا   از متاوانی  مای  مثاال  بارای  باشاند  می دارلیگتونها از اندکی

 هرکدام یا و کنیم درست را آنها نیز منفی ترانزیستور ویک مثبت ترانزیستور

 بکاار  آنهاا  در دیاود  و باشاند  نداشته ویا باشند داشته داتلی مقاومت آنها از



 

 

 که آنها از نوع دو تست اینجان  حال هر به.  باشد نشده یا و باشد شده برده

 قارار  تحلیال  و تجزیه مورد را دارند الکترونیک مدارات در بیشتری مصارف

 . دهم می

 مای  بتاا  نظار  از نیاز  آنهاا  در رفته بکار ترانزیستور نوع حتی که نماند ناگفته

 نمود بندی دسته را آنها توا  نمی دقیق صورت به پ .  باشد متفاوت تواند

  شود می مالحظه همچنانکه.  گرفت نظر در تمامشا  برای مشصصی قاعده و

 مقاومات  یاک  از حرارتی ثبات برای اندو شده ساتته npnترانزیستور دو از

 ایان  بای   ۷۰۰۳ هیاوکی  متار  ماولتی  توساط  اگار .  است شده استفاده نیز

 bc دیود چو  قاعدتاً.  نمائیم چک اهم دیگر دوپایه به نسبت را دارلینگتو 

 هادایت  مساتقیم  گرایش در دیود یک مانند است اول ترانزیستور به مربوط

 گارایش  ودر.  دهاد  مای  نشاا   تود از اهم ۷۰ حدود ومقاومت.  کند می

 rx10k رنج در حتی کند نمی هدایت اصالً نیز معکوس

  : be دیود

 هدایت مستقیم گرایش در قطعاً اند شده سری باهم دیود دوعدد این چو 

 باه  احتیاا   سایلیکو   دیاود  دوعادد  پتانسیل سد شکستن برای ولی میکنند

 متر مولتی با مستقیم گرایش تست هنگام در و دارد ولت ۱/۴ الی ۱/۴ حدود

 ماولتی  باا . )  دهد می نشا  تود از مقاومت اهم ۷۰۰ حدود rx1 حالت در

 و نیست واقعی مقاومت شده قرائت اهم مقدار این قطعاً(  ۷۰۰۳ هیوکی متر

 . دارد بستگی متر مولتی داتلی پیل مسیر جریا  به



 

 

 rx1k رناج  در معماولی  ترانزیساتور  یک be مانند نیز معکوس گرایش در و

 ایان  از دهد می نشا  نشتی تود از ی مقدار  rx10kرنج در اما ندارد نشتی

 .  است متفاوت معمولی ترانیستور یک با نظر

 ec تست در معمولی ترانزیستور با ترانزیستور نوع این تست عمده تفاوت اما

 کناد  مای  هدایت کلکتور به امیتر از معمولی دیود یک مانند زیرا باشد می

.  دهاد  می راه کلکتور به امیتر از بنابراین باشد می دیود کاتد کلکتور انگار

 . کند نمی هدایت عک  جهت در اما

 :  مستقیم گرایش در : bc دیود

 حدود متر مولتی عقربه و بدهد راه باید rx1 رنج در سیلیکو  دیود هر مانند

 . دهد نشا  را ، ۷۰ الی ۵۱

 :  معکوس گرایش

 . نیست قبول قابل نیز rx10k رنج در حتی نشتی گونه هیچ

  : ec پیوند

 جهات  کاه  دارد دیود یک نیز پیوند این بین فرمائید می مالحظه همچنانکه

 و کند می عمل حفاظتی منزله به و ترانزیستور بایاسینگ عک  جهت در آ 

 دیود مانند تست در نتیجه در و دارد مستقیم گرایش مقاومت دلیل همین به



 

 

 قابل نشتی هیچگونه عک  جهت ودر دهد می راه کاتد به آند جهت یک از

 . نیست قبول

 

 (Capacitor) خازن تست طریقه

 نانو ۴۰ از کوچکتر های تاز (  الف

 نمای  انجام متر مولتی توسط سادگی به فاراد نانو ۴۰ از کمتر تازنهای تست

 نداریاد  سانج  تااز   صاورتیکه  در شود می تست سنج تاز  با فقط و شود

 تست برای.  برد کار به توا  می تاز  نوع این تست برای زیادی روشهای

 HV تران  هسته دور به را معمولی دار روپوش سیم دور سه تاز  نوع این

 را سیم سر یک و پیچیده باشد می برنامه یک دریافت حال در که تلویزیو 

 اهمای  کیلاو  ۴۰ مقاومات  بایک و متصل بعدی سر به را تاز  نموده شاسی

 در HV کاه  است طبیعی کنید روشن را تلویزیو  حالت این در کنید شاسی

 باا  کاه  داشات  تواهاد  پیک تو پیک ولت ۷۰ الی ۵۱ حدود ء القا پیچ سیم

 انادازه  را تااز   سار  دو ولتاژ حال.  شود می Ac ولت۶ نزدیک مولتیمترها

 .نمائید گیری

  دهد می نشا  را ولت Vac ۱ حدود ۰۵۰pf تاز  و Vac ۱ حدود ۴n تاز 

 تسات  را تازنهاا  از وسایعی  رناج  و انتصاب نیز را کمتری مقاومت توا  می

 اساتفاده  پالساتیکی  تازنهاای  انواع تست برای توا  می روش این از نمود



 

 

 اگار  تسات  ایان  در.  نمود تجربه تازنها انواع برای مصتلفی نتایج و.  نمود

 ولتااژی  تقسایم  واگر تاز  شورت معنی به باشد نداشته ولتاژی تاز  دوسر

 .  باشد می تاز  قطع معنی به نگیرد صورت تاز  و مقاومت مابین

  نمود انتصاب درست را مقاومت و تاز  مقدار باید که است توضیح به الزم

  

 فاراد میکرو۴ الی ۴۰nf از باالتر تازنهای(  ب

 داده قرار Rx10 رنج روی را متر مولتی توا  می تاز  نوع این تست برای

 توساط  باشاد  تالی تاز  اگر متر مولتی ترمینالهای وصل لحظه دانیم می و

 مادار  اهم مولتیمتر عقربه شارژ حین در و شده شارژ مولتیمتر داتل ۹v پیل

 را عقرباه  حرکات  ماکزیمم مقدار و دهد می نشا  جریا  عبور لحظه در را

 می منحرف عقربه تاز  ظرفیت با متناس  تقریباً بسسارید بصاطر همیشه برای

 باشاد  نداشته نشتی تاز  ، تاز  کامل شارژ از بعد روش این در اگر.  شود

 . است نهایت بی شده قرائت اهم و است سالم تاز 

 که دهد می نشا  را اهمی مقدار عقربه باشد داشته نشتی تاز  صورتیکه در

 عکا   هیچگوناه  باشد قطع تاز  اگر ونیز. است تاز  نشتی میزا  گویای

 . داشت نصواهد انحرافی هیچ عقربه و شود نمی مشاهده العمل

 

 فاراد میکرو ۴۰ الی فاراد میکرو۴ تازنهای(   



 

 

 ظرفیات  تغییار  اسات  ممکن براین بنا باشند می الکترولیتی تازنها این چو 

 بناا  دهاد  مای  نشاا   را تاز  شورت ویا قطع فقط آزمایش این لذا بدهند

 توساط  باید را تاز  در نشتی وجود و ظرفیت تغییر مراحل بعضی در براین

 یاک  یاا  و کاار  تعمیار  یاک  بارای  دلیال  ایان  ولای  کنید تست سنج تاز 

 تسات  ایان  برای.  نگیرد یاد را روش این که شود نمی سب  کار الکترونیک

 باتوجه را تاز  دشارژ و شارژ سس  و داده قرار Rx1k رنج در را متر مولتی

 منفای  قرماز  سایم  و مثبات  مشاکی  سیم) متر مولتی داتل باطری قطبین به

 . دهیم می انجام(  است باطری

 

 فاراد میکرو ۴۰ از باالتر تازنهای(  د

:  دهایم  قارار  Rx100 رناج  در را متر مولتی باید تاز  نوع این تست برای

 نشتی و است الزامی قطبین به توجه و نموده مالحظه را تاز  دشارژ و شارژ

 را زیاادی  اهام  عقرباه  شارژ از بعد بنابراین.  است قبول قابل جزئی حد در

 در و قطاع  یعنای  نگاردد  عقرباه  حرکت موج  تاز  اگر.  دهد می نشا 

 شود قرائت نیز کمی اهم اگر و است شورت تاز  یعنی باشد صفر صورتیکه

 .است تاز  بود  تراب معنی به

 

 (Diode) دیود تست طریقه 



 

 

 : متر مولتی توسط دیود انواع تست

 بایاس ولتاژ فقط و داده قرار مستقیم گرایش در را دیود دیجیتال متر مولتی

 طاور  باه . شاود  مای  تائید دیود سالمت وسیله بدین و. دهد می نشا  را آ 

 قطعات تست. است باز اتصال دیگر سوی از و داده راه یکسو از دیدو تالصه

 همیشه براین بنا است متفاوت باهم ازمدار تار  در قطعات تست و مدار در

 .باشیم داشته نظر در را نکته این

 

 معمولی دیود تست

 کاربردهای برای بوده سیلسیوم از دیودها این بشناسیم را معمولی دیودهای

 دیاود  آ  ناوع  ترین ساده دارند را مصتلفی جریانهای عبور قابلیت متفاوت

۴N4148 و دارد وات کم زنر دیودهای مانند کوچک ظاهری که باشد می 

 ساازی  یکساو  در کاه  ۴N 4001 دیودهاای  ویاا .  دارد ای شیشاه  ی پوساته 

 از بعاد . آدابتورهاا  در برد کار مانند دارند را کاربرد بیشترین پائین فرکان 

 . دهم می توضیح را آ  تست معمولی دیود با سطحی شناتت

 :  کنیم می تست مدار از تار  را قطعه ابتدا 

 را متار  ماولتی  های ترمینال!  باشد ۷۰۰۳ هیوکی ما متر مولتی صورتیکه در

 دیاود  هاای  پایاه  باه  دیاود  از جریاا   عبور تست جهت مستقیم گرایش در

 باه  مشاکی  ترمیناال  و کاتد به قرمز ترمینال باید حالت این در دهید اتصال



 

 

 دیاود  بدناه  روی مادور  تاط  توساط  کاتد دانیم می باشد متصل دیود آند

 ماولتیمتر  داتل پیل توسط که جریانی دیود از حالت این در است مشص 

 می جریا  این برای را دیود ومقاومت کند می عبور شود می جاری آ  در

 اهام  ۷۰ الای  ۵۰ حادود  معماوالً  کنیم قرائت متر مولتی صفحه روی توانیم

 مای  زیارا  باشاد  RX1 روی بایاد  متار  ماولتی  حتمااً  حالت این در و.  است

 ایان  ودر باشایم  داشته توجه دیود ممکن مقاومت مقدار حداکثر به تواهیم

 گارایش  در دیاود  وگرناه .  نشاود  بیشتر اهم ۷۰ از بایستی مقدار این حالت

 .دهد عبور تود از توبی به را جریا  تواند نمی مستقیم

 

 معکوس حالت در تست

 پایاه  بادسات  کاه  باشایم  داشته توجه باید بگذاریم RX10K مُد را متر مولتی

 بااال  مقاومات  سنجش حالت در را متر مولتی چو  نشود لم  مولتیمتر های

 البد و بسنجیم را دیود ممکن نشتی کوچکترین تواهیم می زیرا ایم گذاشته

 انحرافای  اصاالً  عقربه باید و نیست قبول قابل نشتی گونه هیچ حالت دراین

 . ندهد نشا 

 

 زنر دیود تست طریقه



 

 

 الای  ۵۰ بایاد  معماولی  دیود ومانند RX1 روی مستقیم گرایش در متر مولتی

 می راه مستقیم گرایش در متر مولتی گویند واصطالحاً دهد نشا  را اهم ۷۰

 گوناه  هیچ و بوده RX1K مُد روی باید متر مولتی معکوس گرایش در.  دهد

 توساط  را دیود باید زنر دیود کامل تست جهت اما.  نیست قبول قابل نشتی

 ولتااژ  و داده قارار  زیر درمدار زیر شکل مانند و شکست ولتاژ از تر باال ولتاژ

 مطمانن  دیاود  شکست ولتاژ درستی از تا.  نمود گیری اندازه را آ  شکست

 . شویم

 

 ژرمانیومی دیود تست طریقه

 ناد  باود  شفافی ای شیشه و ای نقطه اتصال دیود یک ژرمانیومی های دیود

 اتیراً بودند استفاده قابل دتکتورها در سازی آشکار ازجمله مواردی در که

 . ندارند زیادی کاربرد الکترونیکی دستگاههای در

 در و.  بدهاد  راه RX1 رناج  در ماولتیمتر  با مستقیم گرایش در:  تست روش

 .ندارد مانعی جزئی نشتی ندهد راه RX100 رنج در و معکوس گرایش

 

 پل دیود تست طریقه



 

 

 دیاود  پال  میدانید همچنانکه.  شود می اجرا مرحله ده ازمداردر تار  در

.  باشاد  مای  منفی و مثبت تروجی پایه دو و متناوب ورودی پایه دو دارای

 . اجرانمائید زیر ترتی  به را مراحل آ  تست جهت

 می تست را متناوب ورودی پایه دو و داده قرار RX10K مُد در را مولتی – ۴

 . نیست قبول قابل نشتی گونه هیچ حالت این در کنیم

 مُاد  هماا   باا  نیاز  قبلای  حالات  عک  جهت در را متناوب ورودیهای – ۵

RX10K نیست قبول قابل نیز وضعیت این در ونشتی نموده تست. 

 گارایش  و مساتقیم  گارایش  وضاعیت  دو در نیز را ها دیود از کدام هر – ۷

 .نمائیم می تست زیر شرح به معکوس

 

 مستقیم گرایش

 متصال  دیاود  هاای  پایه به آنرا ترمینالهای و داده قرار RX1 مد در مولتیمتر

 از نبایاد  ۷۰۰۳ هیاوکی  ماولتیمتر  توساط  شاده  قرائت اهم مقدار کنیم می

 . باشد بیشتر اهم ۷۰ الی۵۰

 

 معکوس گرایش

 



 

 

.  نیسات  قبول قابل نشتی هیچگونه نیز حالت دراین RX10K مُد در مولتیمتر

 ۵ و۴ در دومرحلاه  دهایم  انجاام  تسات  در را مرحلاه  ده هر شود دقت باید

 مرحله ۱ مستقیم گرایش در جداگانه نیز را دیودها از کدام هر و شده اعالم

 . رسد می پایا  به تست مرحله ۱ در نیز معکوس گرایش و

 

 ( LED ) نوری دیود تست طریقه

 : LED تست نتیجه

 

 . بدهد راه باید مولتیمتر و RX10K مُد در متر مولتی:  مستقیم گرایش

  نیست قبول قابل نشتی گونه هیچ و مُد همین در مولتیمتر:  معکوس گرایش

 

 قرمز مادون فرستنده LED تست

 مستقیم گرایش

 

 . بدهد راه باید مولتیمتر و RX1 مُد در متر مولتی

 

 معکوس گرایش



 

 

 

 نیست قبول قابل نشتی گونه هیچ و RX10K مُد در مولتیمتر

 

 (MOSFET) ماسفت تست طریقه

 هر.  کنید بررسی را سورس – گیت پیوند ، متر مولتی توسط چیز هر از قبل

 ساالم  صورت در.  است ماسفت بود  معیوب ی نشانه ، باز مدار جز مقداری

 نیاز  پیوناد  ایان .  بسردازید سورس – درین پیوند بررسی به پیوند این بود 

 هاای  ماسافت  از برتای  در اماا .  دارد سورس – گیت پیوند مشابه رفتاری

 ماسافت  از برتی در بنابراین.  دارد وجود داتلی محافظ دیود یک قدرت

 . دارد دیودی رفتار طرف یک از سورس – درین پیوند ها

 حالات  در اماا .  اسات  نشاده  انجام کلی طور به ماسفت تست مرحله این تا

 . است شده بررسی آ  صحیح رفتار ، تاموشی

 باود   روشان  حالات  در آ  بررسای  به باید حالت این در تست صحت در

 . بسردازید تغذیه

 

 (Resistor) ثابت مقاومت تست طریقه



 

 

 در:  کنیم استفاده توانیم می متر مولتی دونوع از ثابت مقاومت تست جهت

 تسات  مد در را متر مولتی حالیکه در دیجیتال متر مولتی از استفاده صورت

 مای  اتصاال  هام  باه  ابتادا  به را متر مولتی ترمینال دو گذاریم می مقاومت

 پایاه  دو ساس   نمائیم کنترل را رمت مولتی وتطای ترمینال سیمهای تا دهیم

 را شاده  داده نشاا   اهام  مقادار  نماوده  وصل مقاومت دوسر به را ترمینال

 رماز  روی از کاه  مقاومات  اندازه با مقدار این صورتیکه در کنیم می قرائت

 کنایم  مای  مقایسه است تشصی  قابل مقاومت روی نوشته روی از ویا رنگها

 کاه  گوئیم می مقاومت تطای به باتوجه بودند نزدیک بهم عدد دو این اگر

 . است سالم مقاومت

 رناج  در را آ  باید نیز( ای عقربه)  آنالوگ متر مولتی از استفاده صورت در

 مقادار  باه  بساتگی  رناج  ایان  تعیین البته بگذاریم مقاومت کننده تست های

 در را متر مولتی است اهم ، ۴۰۰ از کوچکتر ما مقاومت اگر دارد ما مقاومت

 رنج در است اهم کیلو ۴۰ از کوچکتر و بزرگتر اهم ،۴۰۰ از اگر و Rx1 رنج

Rx100 رناج  در کیلاو  ۴۰۰ از کاوچکتر  و کیلو ۴۰ از بزرگتر صورتیکه در و 

Rx1k رنج در را متر مولتی باشد کیلو ۴۰۰ از بزرگتر صورتیکه در و Rx10k 

 اهام  میازا   بایاد  نیاز  مرحله این در کنیم می تست را مقاومت و داده قرار

 حاد  در وفقاط  باشاد  نزدیاک  تیلای  مقاومات  واقعی اندازه با شده قرائت

 است قبول قابل تلران  آ  تطای

 



 

 

 پتانسیومتر تست طریقه

 دوپایاه  باه  نسابت  را پتانسایومتر  وسط پایه سس  و انتصاب مناس  رنج ابتدا

 باشاد  کجا هر در وسط لغزنده سر که است طبیعی کنیم می چک اهم دیگر

 جماع  از کاه  هردوعاددی  مجماوع  دانایم  می ونیز شود می قرائت عددی

 کال  اهام  مقادار  برابر آید می بدست طرفین پایه هردو شده قرائت اعداد

 حاین  در پتانسایومتر  کارد  عمل از اطمینا  برای حال.  باشد می پتانسیومتر

 در وساط  پایاه  باه  نسبت را کناری های پایه از یک توانیم می نیز اهم تغییر

 بایاد  حالات  هار  در چرتاانیم  مای  را پتانسیومتر که نمائیم چک اهم حالی

 و کام )  ناجوری اهم تغییرات ای نقطه در اگر کنیم مشاهده را اهم تغییرات

 الزم تالصاه  و دارد مشاکل  پتانسیومتر شود مشاهده(  طبیعی غیر شد  زیاد

 .باشد شد  قطع بدو  و یکنواتت تغییرات که است

 

 ولوم تست طریقه

 متار  پتانسایو  مانناد  پ  باشد می متغیر مقاومت نوعی نیز ولوم که دانیم می

 . شود می تست

 تغییارات  باا  ها مقاومت نوع این مصصوص یا ویژه متغیر های مقاومت تست

 . کنند می عمل فیزیکی

 



 

 

 فتوسل یا LDR مقاومت تست طریقه

LDR باه  آنارا  پایاه  دو حالیکه در پ .  دهد می پاسخ نور تغییرات مقابل در 

 ناور  جلاو  در اسات  بهتر Rx1k رنج در ایم نموده وصل مولتیمتر ترمینالهای

 مشااهده  را آ  مقاومت تغییر سایه ایجاد با سس  نموده قرائت آنرا مقاومت

 . شود می مشص  آ  بود  سالم نور تغییرات مقابل در پاسخ با. کنیم

  

 PTC مقاومت تست طریقه

PTC کااهش  با و افزایش آ  اهم حرارت افزایش با که است مقاومت نوعی 

 باه  را آ  هاای  یایاه  حالیکاه  در اگر پ .  یابد می کاهش آ  اهم حرارت

 ، هویاه  مانناد  زا حرارت ای وسیله با ایم گرفته متر مولتی ترمینالهای وسیله

 آ  بود  سالم وعالمت شده زیاد آ  اهم مقدار دهیم حرارت.. … ، سشوار

 . است درست نیز عمل این عک  و.  است

 

 NTC ویژه مقاومت تست طریقه 

 . کند می عمل PTC عک 


