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از آن را  حیاما نحوه استفاده صح ست یکه فازمتر چ میاغلب ما بدان دیشا
جعبه ابزار در خانه  کیکدام از ما  هر .میو انواع آن را هم نشناس میندار
 .است ی نیچن  نیا لیانبردست و وسا  ،یگوشت چیکه پر از انواع پ میدار

  لیوسا رات یامور خانه و تعم یبرا یرا به صورت عاد لی وسا نیاز ا یار یبس
هم   فازمتر .میآن مطلع باش ی بدون آنکه از کاربرد اصل م،یکن ی استفاده م 

 .است لیوسا نی از ا ی کی

 زی پر کیبرق در  انی تست وجود جر یبار همه که شده برا کی  یبرا احتماال
به  ای اما آ ستی فازمتر چ دیدان ی م یطور کل  به و دیاز فازمتر استفاده کرده ا

  از کند و ی چگونه عمل م ی برق لهی وس نی که ا دیدان ی هم م  قیصورت دق
 شده است؟  لیتشک یی چه اجزا

کرده و انواع آن را هم   ی را به صورت کامل معرف لهیوس ن یادامه مطلب ا در
 .کرد میخواه ی بررس

 

 ست؟ی فازمتر چ 1#

 لهیوس  کیشود،  ی به آن فازنما هم گفته م ی که به صورت تخصص فازمتر
 ی م چیسفت کردن پ یبرا است که ی معمول  یها ی گوشت چ یبه شکل پ

برق  انیتست کردن وجود جر یآن برا ی اصل کارکرد توان استفاده کرد اما
 .است ی کی همان ولتاژ الکتر ای
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  دایبودن و قابل حمل بودن باعث شده تا فازمتر در تمام خانه ها پ ارزان
 .باشد ادیاز آن هم ز استفاده شود و

 

 

 فازمتر یاجزا 2#

نوبت   م،یصحبت کرد ستی فازمتر چ نکهیدر مورد ا  ی که به صورت کل  حال
داده و   صیرا تشخ ی کیالکتر  انیچگونه جر لهیوس نیا میبدان است که نیا

 .کند ی در واقع چگونه کار م 

 .میفازنما را بشناس کیدهنده  لیامر بهتر است اول عناصر تشک نیا یبرا
از آن  بعد .هاست ی گوشت چیلبه است که مانند همه پ کی یدارا  فازمتر

 در .ردیگ ی فنر، المپ قرار م ره،یمحفظه قرار دارد که درون آن گ کیو  قیعا
 .شده است هیتعب چیپ کی  زین یی بخش انتها
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 فازمتر یر یآموزش بکارگ 3#

 

  صیتشخ یگفت که اغلب برا دیهم با ستیکاربرد فازمتر چ نکهیمورد ا در
از خطر  یی و روشنا ی برق کش یکارها  در رود تا ی فاز از نول به کار م میس

را در دست  فازمتر .انجام شود ی کاسته شود و کار به درست  ی برق گرفتگ
 میبدن نقش س نجایا در .میکن ی متصل م  زیپر ای میسر س کی گرفته و به 
 .نول را دارد

فاز   میته فازنما، چراغ درون آن روشن شد س چیکه با فشار پ ی صورت در
  تهی سیالکتر قیشود که از کفش عا ی م  هیصکاهش خطا تو یبرا .است

منتقل شود و دچار خطا در  نیبرق از بدن به زم انیجر  استفاده نشود تا
 .دیفاز و نول از هم نشو میس صیتشخ
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 انواع فازمتر 4#

ختم   ی اما تصور ما به همان مدل سنت ستیفازمتر چ  میاکثر ما بدان دیشا
  ی مختلف اریانواع بس یدارا لهیوس نی داند که ا ی م  ی کس  کمتر شود و ی م

 .از کاربرد را دارند ی ع یوس فیاست که هر کدام ط 

در ادامه مطلب   لهیوس نیا یمدل ها نیو معروف تر   نیتر  جیاز را ی برخ
 .شده اند ی معرف 

 

 یمعمول ای یچراغ ،یفازمتر تماس 1-4#

 

مورد استفاده   است که ی مدل نیتر ی و معمول   نینوع فازمتر ارزان تر نیا
فقط با   رایشود، ز ی سر تماسه هم گفته م  کیآن مدل  به .ردیگ ی قرار م

مدار از بدن   لی تکم یبرا تماس برقرار کرده و  شیطرف مدار مورد آزما کی
 .شود ی عبور ولتاژ استفاده م یکاربر برا
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 .باشد ی گوشت چی ممکن است به شکل پ  دستگاه

مرطوب و   یفازمتر در جا نیمراقب بود ا  دیاست که با نی مهم ا نکته
کند، ممکن است در   دایاگر به داخل محفظه راه پ آب راینباشد ز سیخ
 .استفاده به کاربر شوک وارد کند نیح

 

 ست؟یدو تماسه فاز متر چ ایمدل دو سر  2-4#

 

  و ستیفازمتر چ ک یدو سر تماسه بودن  یاست سوال شود که معنا ممکن
 .شود ی نده م نام خوا نیبه ا چرا

 از است اما ی گوشت چیپ کیمدل فازنما گرچه به شکل  نی گفت که ا دیبا
است دو سر تماسه نام   یی در قسمت انتها میس کی یآن جهت که دارا

 .گرفته است
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ولتاژ به  انینوع فازمتر، از بدن انسان به عنوان عبور دهنده جر نیا در
  نیبه عنوان نول به زم یی انتها می س همان شود، بلکه  ی استفاده نم  نیزم

 .را عبور خواهد داد  انیوصل شده و جر

چراغ قرار گرفته که در  کیشکل آن هم  ی گوشت چیدرون بخش پ در
مدل معموالً  نیا از .روشن خواهد شد زی سوراخ پر ای میصورت فاز بودن س

  .شود ی استفاده م  لیاتومب ی ک یقطعات الکتر یو برا میمستق یدر مدارها
است   ی مختلف اریانواع بس یمدل فازمتر دارا نیگفت که ا دیبا نیهمچن

 به .دهد ی م صی را تشخ یهزار ولت فشار قو 2هزار ولت تا برق  12 از که
با  ی خطر برق گرفتگ  ردیگ ی قرار م  نی زم یرو میهم مستق میس نکهیا لیدل

 .کم است اریآن بس

 

 ی تماس ریمدل فازمتر غ 3-4#
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به دنبال استفاده از   اگر .است ی تماس ریهمان فازمتر غ  ایفازنما  گرید نوع
نوع   نیبودن ا  ی تماس  ری غ ی که معن دیدان ی اما نم  دینوع فازمتر هست نیا

  ینوع فازمتر برا نیدر ا میاز بدن و نه از س نه گفت که دی با ستیفازمتر چ
 .شود ی استفاده نم انیعبور جر

شود، تنها از  ی فازمتر محسوب م  یمدل ها نی دتری مدل که از جد نیا
فاز   صیتشخ یآن برا رات ییو تغ م یس کیحول و حوش  ی کی الکتر دانیم

 .کند ی با نول بودن آن استفاده م 

ت دو مدل  نسب به و ستین میبه لخت کردن س یاز ین  گرید ری تفاس نیا با
 .است یشتر یب تیامن یدارا م،یداد  حیکه توض ی قبل

که  دیتا مطمئن شو دیحرکت ده  میس کیفازمتر را اطراف  نی ا ستیکاف
 ایروکار  یها می س یاز آن برا استفاده .ریخ ایبرق در آن وجود دارد  انیجر
تواند   ی م زیقرار نگرفته اند ن واریدرون د یادیکه تا عمق ز یی ها  میس ی حت

 یکه دارا ییها میو س  میگفت در مدار مستق دیبا البته .مناسب باشد
نوع فازمتر  نیتوان از ا ی هستند، نم  ی میضخ اریبس یروکش ها

 .استفاده کرد ی رتماسیغ

 یان یپا سخن

و چگونه   ستیسوال که فازمتر چ نی به پاسخ ا قیمطلب به طور دق نیا در
تا در   م،یکرد ی انواع آن را هم بررس نیهمچن .کند پرداخته شد ی کار م

مدل   نیمدنظر و نوع استفاده، بهتر یی فازمتر با توجه به کارا دیهنگام خر
برق در  انیبا جر لهیوس نیچون ا دیفراموش نکن البته .دیرا انتخاب کن
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  ی وطه را به درستمرب  ی من ینکات ا هیاز استفاده آن کل شیارتباط است پ
 کاسته شود. ی خطرات احتمال از تا دیکن تیرعا


