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  ھ مكانیك و برق خودرورشتقابل استفاده براي ھنرجویان 
  . یكي از ابزار ھاي مھم  جھت بررسي و عیب یابي قطعات الكتریكي و الكترونیكي ، مولتي متر میباشد     

ژ ، شدت جریان  اندازه گیري مقاومت ، ولتا. باشدھاي مختلف الكتریكي را دارا مي  گیري واحددستگاھي است كھ قابلیت اندازه) چند سنج( مولتي متر 
وجود ، ) متر  Hfe( البتھ معموال مولتي متر ھا قابلیت آزمایش كردن دیود ، ترانزیستور . الكتریكي از گزینھ ھاي اصلي ھر مولتي متري میباشد 

  .ازه گیري میكنندبرخي از انواع مقدار دماي محیط را نیز اند. اتصالي در مدار را نیز دارا میباشند 

چند نوع مولتي متر را نشان داده شده است ١شكل رد. و دیجیتال موجود میباشند ) ايعقربھ ( نوع آنالوگ  ٢مولتي متر ھا  در       

  

  انواع مولتي متر.  ١شكل 

  اجزا مولتي متر
  مولتي متر ھا صرفھ نظر از نوعشان داراي اجزا زیر میباشد

  نوع دیجیتالي و عقربھ اي است ٢محل  نشان دادن اندازه  واحدھاي سنجیده شده میباشد و : صفحھ نشان دھنده 

) رنج( و  محدوه  كاري آن واحد ...) مثال مقاومت ، ولتاژ ( كھ واحد مورد سنجش روي مولتي متر سلكتور نامیده میشود كلید چرخشي :  سلكتور
    توسط آن تعین میشود

. میباشد) ھاب یا پراب( ترمینال ورودي روي مولتي متر ھا وجود دارد كھ محل اتصال سیم ھاي ملتي متر  ٣یا  ٢معموال :  الھا و ھاب ھا ترمین 
شكل . میباشد و براي ھمھ اندازه گیري ھا استفاده میشودمشخص شده كھ بھ معني ترمینال مشترك  COMیكي از این ترمینال ھا با رنگ سفید یا عالمت 

  ) ٢ (شكل.  نوع مولتي متر نشان مي دھد  ٢این اجزا را در ھر  ٢
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    اجزا اصلي مولتي متر  – ٢ b شكل

  



نحوه كار با مولتي متر 

4صفحھ 

  :اندازه گیري مقاومت 
  .براي اندازه گیري مقاومت مطابق مراحل زیر عمل مي شود 

)V,Ω,mA( و پراب قرمز  در ترمینال  COMپراب ھا در محل مناسب نصب شود یعني پراب مشكي در ترمینال -١

قرار گیرد ) Ω (سلكتور در محدوده اندازه گیري ولتاژ -٢
كھ بھ مولتي متر ھاي اتوماتیك معروفند معموال نسبت بھ سایر مولتي برخي از مولتي متر ھا فقط یك رنج  براي اندازه گیري مقاومت وجود دارد : توجھ 

در صورتي كھ محدوده مقاومت دستگاه مورد نظر را . در اكثر مولتي متر ھا محدوده مقاومت نیز تقسیم بندي شده است  اما. متر ھا گرانقیمت تر میباشند
  .نمي دانیم بھتر است از باالترین محدوده مقاومتي موجود شروع كرده بھ تدریج مقاومت را كاھش دھیم

.نوع مولتي متر دیجیتالي نشان مي دھد ٢را در محل نصب پراب ھا و محل قرار گرفتن سلكتور  bو a) ٣(شكل     
  

  
  محل نصب پراب ھا و محل قرار گرفتن سلكتور براي اندازه گیري مقاومت در مولتي مترھاي دیجیتال – ٣   aشكل
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  محل نصب پراب ھا و محل قرار گرفتن سلكتور براي اندازه گیري مقاومت در مولتي مترھاي دیجیتال – ٣   bشكل

داده میشوند كھ بھ این معني است نشان  X1  ،X100  ،X1000  ،X k  ،X 10kدر مولتي متر ھاي آنالوگ محدوده ھاي مقاومت بھ صورت : توجھ 
  )۴(شكل . كھ عدد خوانده شده در قسمت نشاندھنده باید در این اعداد ضرب شود

  
اندازه گیري مقاومت در مولتي متر ھاي آنالوگمحل نصب پراب ھا و محل قرار گرفتن سلكتور براي  - ۴شكل 
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آزمایش مي شوند Ω٢٠٠اكتر دستگاھھا و اجزا الكتریكي خودرو با محدوده : نكتھ 

كھ عدد صفر نشان براي این كار دو سر پراب ھا را روي یكدیگر قرار داده پیچ تنظیم مقاومت مولتي متر را آنقدر مي چرخانیم . اھمتر كالیبره شود -٣
)۵( شكل. شود داده 

  

پیچ كالیبره كردن مولتي متر آنالوگ - ۵شكل 

  باید از مقدار عدد اندازه گیري شده كسر شوداگر مولتي متر پیچ تنظیم مقاومت نداشت عدد نشانداده شده : توجھ 
 

  
)روش موازي. ( دو سر پراب روي قطعھ مورد نظر قرار داده شود-۴

  )۶( شكل. آزمایش نباید بھ باتري یا مولد متصل باشدمورد ) مثال المپ ( دستگاه : توجھ 
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  نحوه قرار دادن پراب ھا روي قطعھ مورد آزمایش - ۶شكل 

  
ھنگام خواندن  مقدار مقاومت بھ نكات زیر توجھ كنید-۵

  در روي صفحھ نشاندھنده توجھ شود m , K , Mاگر مولتي متر دیجیتالي از نوع اتوماتیك است بھ درج شدن حروف  -الف
  ) ١٠٠٠٠٠٠( بھ معني مگا  Mحرف 
  ) ١٠٠٠(بھ معني كیلو  Kحرف 
  مثال  . مي باشد )  ٠٠١/٠( بھ معني میلي  mحرف 

٢٠ KΩ= ٢٠×١٠٠٠ = Ω٢٠٠٠٠
٢/١ MΩ= ٢/١×١٠٠٠٠٠٠ = Ω١٢٠٠٠٠٠
٧/٠ KΩ= ٧/٠×١٠٠٠ = Ω٧٠٠

مقاومت   بھ معني بینھایت میباشد     infinityابتداي كلمھ   Iحرف   1در واقع منظور از . در مولتي متر دیجیتالي بھ معني قطع بودن مدار است  1عدد  -ب        
Ω٧( شكل .  نشانداده مي شود  1.0حتما  بھ صورت   ١ (  



نحوه كار با مولتي متر 

8صفحھ 

 

اھم ١تفاوت قطع بودن مدار و مقاومت  – ٧شكل اتلتالتااتل

باشد  و   1×اھم  روي رنج  مثال اگر مولتي متر در محدوده   حتما ھم بھ رنج و ھم بھ محل عقربھ دقت كنیداگر مولتي متر از نوع آنالوگ میباشد   -  ج 
) ٨( شكل نشاندھنده بھ صورت زیر باشد 

  

مثال براي خواندن مقاومت از مولتي متر آنالوگ - ٨شكل 
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  ٣/۵×  ١= ٣/Ω۵                               ضرب شود           ١باید در  ۵/٣است بنابراین عدد  X1چون سلكتور روي          

Xاما اگر سلكتور روي رنج                ٣/۵×  ١٠٠   = ٣۵٠ Ω         ضرب شود  ١٠٠باید در  ۵/٣آنگاه  باشد   100

  : اندازه گیري ولتاژ 
  براي اندازه گیري ولتاژ مطابق مراحل زیر عمل شود

)V,Ω,mA( و پراب قرمز  در ترمینال  COMپراب ھا در محل مناسب نصب شود یعني پراب مشكي در ترمینال -١
قرار گیرد ) V (سلكتور در محدوده اندازه گیري ولتاژ -٢

، كھ ) AC( و دیگري براي ولتاژ متناوب )  DC( یكي براي ولتاژ مستقیم  محدوده براي اندازه گیري ولتاژ دارند ٢معموال مولتي متر ھا : توجھ 

  ) ٩( شكل  )    ~( و  ولتاژ متناوب با عالمت )  --( ولتاژ مستقیم با عالمت 

  
محل نصب پراب ھا و قرار گرفتن سلكتور در مولتي متر دیجیتال - ٩شكل 

  
روي آنھا قرار دارد كھ ھنگام اندازه گیري  AC/DCبرخي مولتي متر ھا فقط یك محدوده براي ولتاژ دارند و در عوض یك كلید تعیین وضعیت : توجھ 

  ) ١٠( شكل   . حتما باید در محل مناسب قرار گیرد 
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AC/DCمحل نصب پراب ھا و محدوده سلكتور و كلید تعیین وضعیت  -١٠شكل 

  
) ١١( شكل  )قرمز بھ مثبت  و  مشكي بھ منفي = روش موازي ( ھ قطعھ مورد نظر متصل شوندپراب ھا ب-٣

  مولد متصل باشد تا بتوان ولتاژ را اندازه گیري نمود/حتما مدار مورد آزمایش باید بھ باتري: توجھ 
دیجیتالي مشكلي ایجاد نمي كند فقط یك عالمت منفي كنار عدد در مولتي متر ھاي ) یعني قرمز بھ منفي  مشكي بھ مثبت (  جابجا زدن پراب ھا  : نكتھ 

  اما اگر مولتي متر عقربھ اي باشد باعث حركت معكوس عقربھ مي شو د  . مورد نظر درج میشود
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  )جا باتري ندر ای( نحوه قرار دادن پراب ھا بھ مدار یا قطعھ مورد نظر  -١١شكل 

  
ھنگام خواندن مقدار ولتاژ بھ نكات زیر توجھ كنید -۴

  بھ این معني است كھ آن عدد باید در ضریب صحیح ضرب شود در كنار عدد مورد نظر در مولتي متر ھاي دیجیتالي   m , Kدرج حروف  -الف
  ) ١٠٠٠(بھ معني كیلو  Kحرف 
  ) ٠٠١/٠( ي میلي بھ معن mحرف 

  مثال 
٢٠٠mV= ٢٠٠×٠٠١/٠ = ٢/٠ V

۶/٢ KV = ١٠٠٠×۶/٢ = ٢۶٠٠ V
  
  
  
  اگر مولتي متر از نوع آنالوگ میباشد حتما ھم بھ رنج و ھم بھ محل عقربھ دقت كنید  -ب
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  محدوده ولتاژ روي سلكتور و محدوده ولتاژ روي صفحھ نشان دھنده  – ١٢شكل 

  

  )  ١٢ (مطابق شكل              

  

   است )   1000 , 250 , 50 , 10 , 2.5 , 0.5 , 0.1(مولتي متر  محدوده ولتاژ روي سلكتور              

  مي باشد )   250 , 50 , 10(و  محدوده ولتاژ روي نشاندھنده              

  ولت قرار میدھیم ۵٠اندازه بگیریم ابتدا سلكتور را روي محدوده ) ولت  ١۵حداكتر ( حال اگر بخواھیم ولتاژ بخشي مدار الكتریكي خودرو را       

  ) ١٣(  شكل. سپس مطابق مراحل گفتھ شده اندازه گیري را انجام مي دھیم )  ولت باشد ممكن  است مولتي متر صدمھ ببیند ١٠اگر روي محدوده (       
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  ١نحوه خواندن ولتاژ از مولتي متر آنالوگ   -  ١٣شكل 

  ولت است  ٢ مداریك مدار ضعیفتر را اندازه بگیریم مثال حداكثر ولتاژ  ژحال فرض كنید میخواھیم ولتا      

  آنگاه خواھیم داشت . بایستد  ١۴متر مطابق شكل  مولتي، اگر عقربھ قرار میدھیم  پس از اتصال  V 2.5ابتدا سلكتور را روي رنج       

  

  ٢نحوه خواندن ولتاژ در مولتي متر آنالوگ   – ١۴شكل 
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 ٧٠بنابرین )    ٢۵٠ ÷ ۵/٢=  ١٠٠(است   ٢۵٠یكصدم  ۵/٢است  و چون   2.5ولت  اما سلكتور روي  ٧٠بود میخواندم   250سلكتور روي اگر     
  ولت  ٧/٠یعني )    ٧٠ ÷ ١٠٠=  ٧/٠(نمود    تقسیم  ١٠٠را نیز باید بھ 

  

  :گیري آمپراژ  هانداز  
) A٢٠ -A١٠(یا ) V,Ω,mA( و پراب قرمز  در ترمینال  COMپراب ھا در محل مناسب نصب شود یعني پراب مشكي در ترمینال -١

جریان در محدوده میلي آمپر یكي مخصوص اندازه گیري شدت . تر مینال براي اندازه گیري شدت جریان وجود دارد  ٢در اغلب مولتي متر ھا : توجھ 
 a ,b) ١۵( شكل .  آمپر ٢٠یا  ١٠و دیگري مخصوص اندازه گیري شدت جریان در محدوده حداكثر 

  

  محل قرار دادن پراب ھا و محدوده آمپراژ در مولتي متر ھاي دیجیتال  -١۵ aشكل 
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  ھاي  آنالوگمحل قرار دادن پراب ھا و محدوده آمپراژ در مولتي متر  -١۵  bشكل
  

   استفاده از محدوده میلي آمپر. آمپر است  ٢٠یا  ١٠مناسب ) محدوده ( براي اندازه گیري شدت جریان در مدارھاي الكتریكي خودرو رنج : نكتھ   
          )mA  ( باعث سوختن مولتي متر مي شود  

  
سلكتور در محدوده اندازه گیري شدت جریان قرار گیرد -٢

) ١۶( شكل . آمپر استفاده شود  ٢٠یا  ١٠گیري در مدار ھاي خودرو حتما از قسمت براي اندازه 
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  محل قرار گرفتن سلكتور براي اندازه گیري در مدار ھاي خودرو – ١۶شكل 

  
  است در اندازه گیري حتما بھ این نكتھ توجھ شود)  AC( و متناوب )  DC( اگر مولتي متر داراي محدوده مستقیم : توجھ   
  
) ١٧( شكل . پراب ھا بھ وسیلھ اي كھ مي خواھیم شدت جریان آن را اندازه بگیریم بصورت سري متصل شود-٣

  

  
  نحوه قرار گرفتن مولتي متر براي اندازه گیري شدت جریان در یك مدار شماتیك – ١٧شكل 

  
  

  ) ١٩( و )  ١٨( شكل . شود  با اتصال صحیح مولتي متر بھ دستگاه مورد نظر ، آن دستگاه حتما باید روشن: توجھ 
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  روشن شدن المپ مورد در زمان اندازه گیري شدت جریان مصرفي المپ – ١٨شكل 

  
  اندازه گیري شدت جریان یك مدار با خارج كردن فیوز و سري كردن مولتي متر – ١٩شكل 

  مولد در مدار متصل باشد /ھنگام اندازه گیري شدت جریان باید باتري: توجھ 
  برعكس قرار دادن پراب ھا در مدار عملكردي مانند آنچھ در قسمت ولتاژ گفتھ شد دارد :نكتھ 
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  تست اتصال –تست سالم بودن دیود    
مشخص میگردد  و تست   تست دیود با عالمت . ر كاربرد ترین گزینھ ھاي مولتي متر ھا ، تست دیود و تست اتصال مي باشد پاز یكي  
معموال تست اتصال و تست دیود در یك ) . بھ ھمین دلیل بھ آن بیزسنج یا بازسنج نیز مي گویند ( مشخص مي شود  BUZZیا  ال با عالمت صات

قسمت سلكتور قرار مي گیرند

  :تست سالم بودن دیود 

 دیگر ا از یكسو عبور داد و از سويبھ این صورت كھ جریان برق ر. دیود قطعھ اي الكترونیكي است كھ مانند یك شیر یك طرفھ عمل مي كند            
طرف عبور مي دھد و یا از ھیچ طرف عبور  ٢حالت اتفاق مي افتد ، یا اینكھ جریان برق را از ھر   ٢اگر دیودي خراب باشد . . دیود عبور نمي دھد

  .بنابرین براي تست دیود الزم است بھ ترتیب مراحل زیر انجام شود. نمي دھد

)V,Ω,mA( و پراب قرمز  در ترمینال  COMنصب شوند یعني پراب مشكي در ترمینال پراب ھا در محا مناسب -١
.قرار گیرد ) تست دیود(  سلكتور در محدوده  -٢
در . دپراب ھا مطابق شكل بطور موازي بھ دیود متصل شود و نتیجھ مال حظھ گردد سپس دو سر پراب ھا را جابجا كرده و و نتیجھ  مجددا بررسي گرد-٣

عقربھ حركت : در نوع آنالوگ (و در حالت دیگر نباید جریاني عبور كند ) فرقي نمي كند آنالوگ است یا دیجیتال( یك حالت باید عددي نشان داده شود 
) ٢١( و  )  ٢٠( شكل  )نشان داده شود 1در نوع دیجیتال عدد . نكند 

  
  تست دیود با مولتي متر دیجیتالي  -٢٠شكل 
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  تست دیود با مولتي متر آنالوگ  – ٢١شكل 

  

  :تست اتصال 
آزمایش سالم بودن سیم پیچ ھا ، وصل بودن مدارھا یا . قسمت یك مدار بھ ھم متصل ھستند یا نھ از این تست استفاده مي كنیم  ٢اینكھ بفھمیم  براي         

  .اتصال بدنھ نداشتن قسمت ھاي مختلف توسط این گزینھ انجام مي شود

)V,Ω,mA( و پراب قرمز  در ترمینال  COMپراب ھا در محل مناسب نصب شود یعني پراب مشكي در ترمینال -١
قرار داده شود BUZZیا  سلكتور روي عالمت -٢
.پراب ھا را بھ قسمتھاي مورد نظر متصل شود-٣

  مي دھدسر مورد نظر بھ ھم وصل باشند ، مولتي متر صدا مي دھد و اگر وصل نباشد صدایي ن ٢اگر 


