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  : مقدمه 

المپ هاي كم مصرف نوعي از المپ هاي جديد هستند كه در سالهاي اخير بجاي المپ هاي رشته اي 

المپ هاي داراي عمر طوالني تر و مصرف انرژي به مراتب مورد استفاده قرار مي گيرند ، اين 

كمتري نسبت به المپ هاي رشته مي باشند ، ساختمان اين المپ هاي تشكيل شده است از يه المپ 

  .شيشه اي و يك مدار تامين تغذيه 

  

  سه دسته خرابي در المپهاي كم مصرف داريم  

  سوختن شيشه – 1

  عيب در مدار – 2

  دار و هم شيشه سوختههم عيب در م – 3

  



  
 

  : ابزار مورد نياز براي تعميرات المپ كم مصرف 

  مولتي متر ديجيتالي – 1

  پيچ گوشتي دو سو – 2

  هويه و سيم لحيم – 3

  قطعات الكترونيكي بكار رفته در المپ – 4

 شيشه هاي سالم موجود در بازار  – 5

 

  :است قسمت هاي مورد نياز ما در مولتي متر ديجيتالي بشرح زير 

  

  



  
 

  تست شيشه:  مرحله اول

  

اولين مرحله تعمير المپ كم مصرف تست شيشه المپ است ، شيشه المپ كم مصرف از دو عدد 

فيالمان در ابتدا و انتهايش تشكيل شده است ، براي تست اين قسمت كافيست مولتي متر را در 

حالت تست ديود كه در شكل باال مشخص شده است قرار دهيد و دو سيم مولتي متر را به دو سيم 

ه از ابتداي شيشه بزنيد ، دراين حالت بايد مولتي متر عدد  كوچكي  را نشان دهد و صداي بيرون آمد

بوق بدهد اگر صدا نداد و يا عددي رو صفحه نشان داده نشد شيشه المپ كم مصرف سوخته است و 

بايد تعويض شود ، همين كار را براي سيمهاي انتهاي شيشه هم بايد انجام دهيد و آنطرف شيشه را 

  . تست كنيم  هم

  

    



  
 

  

  اتصال وروديتست : مرحله دوم 

  

ديود  قرار دارد را برداشته و يك سيم مولتي متر را  حالت تست كه در مرحله دوم مولتي متر را در

به قسمت اهني ته المپي كه در شكل زير مشخص شده مي زنيم و سر ديگر مولتي متر را به انتهاي 

سيمي كه به مدار وصل شده است مي زنيم اگر صداي از مولتي متر درنيامد آن سر مولتي متر را به 

مده وصل مي كنيم كه بايد مولتي متر صداي بوق بدهد اگر صدا سيم دومي كه از ته المپ به مدار آ

ندار مشكل از ته المپي و سيم برق ورودي است كه يكجا قطعي دارد ، همين كار را براي قسمت 

بااليي ته المپي كه به صورت گرد است تكرار مي كنيم و آن را هم تست مي كنيم و بايد به يكي از 

  . دارد دو سيم راه بدهد وگرنه قطعي 

در برخي المپهاي كم مصرف يك فيوز بر روي سيم برق ورودي قرار دارد كه امكان دارد  نكته*

  . آنهم سوخته باشد 

  

  



در ابتداي مدار يك فيوز وجود دارد كه در شكل زير مشخص شده است ، براي تست اين فيوز 

مولتي متر را روي حالت تست ديود قرار مي دهيم و به دو سر اين فيوز مي زنيم ، بايد صداي بوق از 

  . مولتي متر شنيده شود در غير اينصورت فيوز سوخته است و بايد تعويض گردد  

  

بر روي مدار يك خازن بزرگ شيميايي شبيه استوانه قرار دارد كه بايد تست شود براي تست اين 

  تست فيوز مدار 

در ابتداي مدار يك فيوز وجود دارد كه در شكل زير مشخص شده است ، براي تست اين فيوز 

مولتي متر را روي حالت تست ديود قرار مي دهيم و به دو سر اين فيوز مي زنيم ، بايد صداي بوق از 

مولتي متر شنيده شود در غير اينصورت فيوز سوخته است و بايد تعويض گردد  

  

  تست خازن 

بر روي مدار يك خازن بزرگ شيميايي شبيه استوانه قرار دارد كه بايد تست شود براي تست اين 

  . قطعه روشهاي زير را انجام دهيد 

  شده باشد خراب است

  شود خراب است  خراشيده

  يا تركيده باشد خراب است و كرده باشد

  سراميكي و الكتروليت هاي خازن 

  
 

  

تست فيوز مدار : مرحله سوم 

  

در ابتداي مدار يك فيوز وجود دارد كه در شكل زير مشخص شده است ، براي تست اين فيوز 

مولتي متر را روي حالت تست ديود قرار مي دهيم و به دو سر اين فيوز مي زنيم ، بايد صداي بوق از 

مولتي متر شنيده شود در غير اينصورت فيوز سوخته است و بايد تعويض گردد  

  

تست خازن : م مرحله چهار

بر روي مدار يك خازن بزرگ شيميايي شبيه استوانه قرار دارد كه بايد تست شود براي تست اين 

قطعه روشهاي زير را انجام دهيد 

شده باشد خراب است رنگ اگر سياه

خراشيده خازن از اي اگر تكه

كرده باشد اگر خازن باد

 براي متر lc با تست



  
 

 باشد داغ قطعه اگر است روشن مدار و دارد قرار مدار در قطعه كه هنگامي در كه حرارت تست

  .باشد مي خازن نشتي از نشان) بگذاريد خازن روي را خود دست(

 را متر مولتي. باشد مي خراب يا است سالم خازن كه فهميد توان مي بوق تست يك با: روش آخر 

 كشيد ممتد بوق متر مولتي اگر كنيد وصل خازن به را سياه و قرمز هاي پراب و دهيد قرار بازر روي

   .است شده خراب خازن از بخشي يا عايق اليه يعني باشد مي خازن خرابي دهنده نشان

  

  

  

  تست ديود هاي يكسوساز: مرحله پنجم 

  

تمام ديودهاي مدار رو بايد تست كنيد شكل اين قطعه در زير نشان داده شده است و طريقه تست 

آن هم توضيح داده شده ، براي تست ديود ها ، ديودهايي كه در ابتداي مدار چهار عدد در كنار 

هاي يكديگر هستند را الزم نيست از مدار خارج كنيد و روي مدار هم مي توانيد تست كنيد اما ديود

  .  ديگر مدار را بايد از روي برد خارج كنيد و تست كنيد

  



  
 

در حالي كه ديود روي بورد است از آن تست بوق بگيريد اگر صداي بوق شنيده شد ديود خراب 

   .شده است

  .ديود را از مدار جدا كنيد پس از اينكار

ديود قرار داده و پراب قرمز را به سر آند وصل كرده و پراب  تست سلكتور مولتي متر را روي

وصل كنيد در اين حالت مولتي ) با نوار سفيد روي ديود مشخص شده است(مشكي را به سر كاتد 

  .متر مقداري را نشان مي دهد

حال جاي پراب ها را عوض كرده و پراب مشكي را به آند و پراب قرمز را به كاتد ديود وصل كنيد 

نشان دهد يعني ديود جرياني را در جهت  0Lيا  1بايد مولتي متر مقدار بينهايت را بصورت  كه

  .عكس از خود عبور نمي دهد

 .با برقرار شدن اين دو شرط ديود سالم است

  نكته

در مولتي متر يعني اينكه مولتي متر راه نمي دهد و يا نشان دهنده بينهايت   0Lيا  1دقت كنيد عدد 

  .مي باشد

  

  

  

  

  

  



  
 

  تست مقاومت هاي مدار: مرحله ششم 

به وسيله مولتي متر وقتي كه روي حالت تست مقاومت مي باشد ، مقدار مقاومت هاي روي برد را 

اندازه گيري نماييد ، مقدار مقاومت نمايش داده روي مولتي متر بايد نزديك به مقدار خود مقاومت 

   .باشد ، مقدار مقاومت را مي توانيد از جدول رنگي محاسبه مقدار مقاومت ها تشخيص دهيد 

  

  تست ترانس مدار: مرحله هفتم 

يك ترانس به شكل زير بر روي برد وجود دارد كه بايد تست شود ، براي تست اين ترانس مولتي 

متر را روي حالت تست ديود قرار دهيد و به دو پايه ترانس در زير برد بزنيد بايد مولتي متر صداي 

  .اينصورت ترانس معيوب است بوق بدهد و اتصال كوتاه را نشان دهد ، در غير 

  



  
 

  

  خازنهاي عدسي مدار: مرحله هشتم 

چند خازن عدسي بر روي مدار قرار دارد كه بايد از سالم بودن آنها مطمعن شويد براي تست آنها 

مي توانيد عمليات زير را انجام دهيد ، تصويري از نماي اين قطعات بر روي مدار در زير موجود 

  . است 

  

  : جهت تست اين خازنها ميتوانيد روشهاي زير را انجام دهيد 

مولتي متر را روي حالت تست ديود قرار دهيد و به دوپايه اين قطعات بزنيد ، هرگز نبايد   - 1

  . صداي بوق شنيده شود  

از لحاظ ظاهري بررسي نماييد كه بدنه اين خازنها سياه نشده باشد و يا اينكه در قسمتي باد  – 2

  . رده باشد و يا سوراخ شده باشد و يا اينكه تركيده باشد و ترك داشته باشد ك

متر ميتوانيد اين خازنها را بصورت تضميني تست نماييد و مقدار آنها را هم  LCبا دستگاه  – 3

  . بفهميد 

  



  
 

  تست برد مدار: مرحله نهم 

  

  : زير برد مدار را نگاه كنيد ، نبايد هيچ يك از عالئم زير مشاهده شود 

  قطعي در نقطه اي – 1

  اتصال كوتاه – 2

  سياه بودن قسمتي از پشت برد – 3

  وجود سيم يا قطعه فلزي و ايجاد شدن اتصال – 4

  زنگ زدگي و سولفات زدگي شديد – 5

شود ، قطعي را با لحيم كاري و سولفات و زنگ اگر هر يك از موارد باال مشهود بود بايد برطرف 

  . زدگي را با اسپري مخصوص تميزكاري بردهاي الكترونيكي و يك مسواك ميتوانيد تميز كنيد 

  

  اسپري تميز كننده بردهاي سولفات زده و زنگ زده و كثيف

  



  
 

  تعويض ترانزيستورهاي مدار: مرحله دهم 

اكنون كه تمامي مراحل باال را انجام داده ايم و اگر مشكلي بوده برطرف كرده ايم بايد المپ را تست 

كنيم ، اگر باز هم المپ كار نكرد مشكل از ترانزيستورهاي موجود در مدار است كه بايد تعويض 

 در 13009 – 13007 – 13005 – 13003 – 13001شوند ، اين ترانزيستورها به شماره هاي 

بازار و الكترونيكي ها با قيمت ناچيز موجود مي باشند و مي توانيد تهيه كنيد و براحتي اين قطعه را 

  . تعويض نماييد 

توجه داشته باشيد كه بايد هر دو ترانزيستور مدار را يكجا تعويض نماييد و ترانزيستوري كه در 

مدار قرار مي دهيد دقيقا همان شماره ترانزيستور مدار باشد و در ضمن موقع جازدن ترانزيستور در 

رها مشخص برد ترانزيستور مثل قبال جا زده شود و برعكس جا نزنيد ، در شكل زير اين ترانزيستو

  . شده اند 

  

  تهيه شده توسط گروه الكتروكيتز

 www.elektrokits.ir: جهت دانلود محصوالت ديگر ما به سايت ما سر بزنيد 

 . پخش اين فايل بدون اجازه از لحاظ شرعي و قانوني مشكل دارد و رضايتي در آن نيست 


