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ររុមហ ៊ុន ែ ៊ី សាយអិនធ៊ីហវ៊ីរ អ៊ុិនស្រសទូម៊ុនិ (BSI)   

សូមដោរពជរាែជូនដល់ដោរររូអនរររូ សិសាន៊ុសិសស និងអនរដរែើរាស់ទងំ
អស់ ដោយានរាែថា  ររមុហ ៊ុន ែ ៊ី សាយអិនធ៊ីហវ៊ីរ អ៊ុិនស្រសទូម៊ុនិ (BSI) ដយើងខ្៊ុ ំ 
ប្រែសំរលួដសៀវដៅប្ែនអំំព៊ីការដរែើរាស់ឧែររែ៍ដនេះ ាភាសាប្ខែររន៊ុងដោល
ែំែងជួយ សំរលួដល់អនរដរែើរាស់ ាពិដសសដោរររូអនរររូ សិសាន៊ុសិសស
ប្ដលររូវការែដរងៀន និង ដរៀនដោយានរែសិទ្ធិភាពខពស់។ការប្រែសំរលួ
ដសៀវដៅប្ែនអំំព៊ីការដរែើរាស់ឧែររែ៍ដនេះ និងការប្ែរជូនដនេះ ររុមហ ៊ុន  
មនិានការទ្ទ្ួលរំររអវ៊ីដ ើយ។ ការប្រែសំរលួដនេះ ាការែូលរមួែំប្នរជំនួយ
មយួប្ននររែស់ររុមហ ៊ុន រន៊ុងការជួយ រន៊ុងការែដងកើនរែសិទ្ធិភាពការែដរងៀនរែស់
ដោរររូ អនរររូ និងការសិរាររែស់ែអូនៗសិសាន៊ុសិសសប្រែ ៊ុនដនេះ។ 

ររុមហ ៊ុនដយើងខ្៊ុ ំ ស៊ុំអភយ័ដទសទ្៊ុរាម៊ុននូវរាល់រំហ៊ុសឆ្គងទងំឡាយណា
ប្ដលដរើរានដោយអដែរនព៊ីការប្រែសំរលួដនេះ។ សូមដោរររូ អនរររូ 
សិសាន៊ុសិសសទងំអស់ោន  ដមត្តា ដោរយល់ និងអធារស័យ។  

ដៅរន៊ុងររែ៊ី ប្ដលដោរររូ អនរររូ សិសាន៊ុសិសស ានែញ្ហា រន៊ុងការដរែើរាស់
ឧែររែ៍ដនេះ សូមជួយ ទ្ំនរទ់្ំនងមរកានអ់នរែដែចរដទ្សរែស់ររុមហ ៊ុនដយើងខ្៊ុ ំ
ដូែខាងដរកាម៖ 

ររមុហ ៊ុន ែ ៊ី សាយអិនធ៊ីហវ៊ីរ អ៊ុិនស្រសទូម៊ុនិ (BSI)  
នទេះដលខ ១៧៨អឺដហសរ  ូ និងអឺអង នលូវ១៩៧២ សង្កក រភ់នដំពញថ្ែ៊ី ខែឌ ប្សន
ស៊ុខ ភនដំពញ  
ទូ្រសពទ ០២៣ ៩០២ ០៨៨ 
អ៊ុ៊ីប្មល info@bsi-kh.com 
ដរហទ្ំពរ័ www.bsi-kh.com 
ដរហទ្ំពរ័ YouTube www.youtube.com/bsicambodia 
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1. ដសែរា៊ីប្ែន ំ
អររ៊ុែសរាែក់ារទិ្ញ SUNWA tester Model YX360TRF ។ អនរររូវានដសនើស៊ុំ
ឱ្យោនដសៀវដៅប្ែនដំនេះឱ្យានហែរែ់រម់៊ុនដពលដរែើដដើមប៊ីស៊ុវរថិភាព។ ាពិដសស 
“ពរ័ា៌នស៊ុវរថិភាព” និង “ន៊ីរិវធិ៊ីវាស់ប្វង” ានសារៈសំខាន។់ ររាដសៀវដៅប្ែនំ
ដនេះរមួោន ាមយួអនរសារលបង ដដើមប៊ីរ៊ុំឱ្យារែ់ងវ់ា។ 

2. សាសធារ៊ុ 

  
 

រូែភាពទ្៊ី 1 
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3. ពរ័៌ានស៊ុវរថិភាព 

 
និមិរាសញ្ហា  
សញ្ហា រែុងរែយរ័នខាងដរកាមែង្កា ញដៅដលើ multimeter និងដៅរន៊ុងដសៀវដៅ
ប្ែនដំនេះ។ 

 ការមនិដោរពត្តមការប្ែនបំ្ដលានសញ្ហា ដនេះោែនឱំ្យានែញ្ហា
ាមយួអនរសារលបង និងដរោេះថាន រដូ់ែាការឆ្រអ់រគិសន៊ី។ 

 សញ្ហា ដនេះរពានថារងស់យ៊ុងខពស់ររូវានអន៊ុវរាដៅប្ននរប្ដលសាគ ល់
ាមយួវា។ 

ការរែងុរែយរ័នសរាែ់ការវាស់ប្វងស៊ុវរថិភាព 
 

ដដើមប៊ីធានថាប្ម ររររូវានដរែើរាស់ដោយស៊ុវរថិភាព សូមអន៊ុវរាត្តមការប្ែនំ
អំព៊ីស៊ុវរថិភាព និងរែរិែរាិការទងំអស់៖ 
1. រ៊ុំដរែើប្ម ររដៅដលើដសៀរវ៊ីអរគិសន៊ីប្ដលដលើសព៊ី 3K VA ។ 
2. យរែិរាទ្៊ុរោរដ់ៅដពលវាស់វ  ៊ុល AC 20 Vrms (រំពូល 42.4 V) ឬ DC 60 V 

ឬដរែើនាងដនេះ ដដើមប៊ីដជៀសវាងការរងរែសួ។ 
3. រ៊ុំអន៊ុវរាសញ្ហា ែញ្ចូ លដលើសព៊ីររមលែញ្ចូ លការវាយររមលអរិែរា។ 
4. រ៊ុំដរែើប្ម ររសរាែវ់ាស់ប្ខសប្ដលភាា ែា់មយួឧែររែ៍ (ឧ. ម ូទ្រ័) ប្ដលែដងកើរ

វ  ៊ុលប្ដលែងកដ ើង ឬដរើនដ ើង ដររេះវាោែដលើសព៊ីវ  ៊ុលអរិែរាប្ដលោែ
អន៊ុញ្ហា រាន។ 

ខាងក្រោមក្ េះគឺជាោរររុងររយ័ត្នក្ ើមបីោរពារក្ររេះថ្នន ក់ ូចជាឆ្លងចរ តអគគិស ី។ 

រត្ូវរាក ថ្នអា ពួកវាមុ ក្ពលក្ររើមម៉ែរត្។ 

 រពាន!!! 
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5. រ៊ុំដរែើឧែររែ៍វាស់សទង ់រែសិនដែើឧែររែ៍វាស់សទង ់ឬដរសាររូវានខូែ ឬ 
ខូែ។ 

6. រ៊ុំដរែើប្ម ររប្ដលោែ នរែអែ។់ 
7. ររូវរារដថាដរែើ fuse រនការវាយររមលឬរែដភទ្ប្ដលានែញ្ហា រ។់ រ៊ុំដរែើជំនួស

ហវ៊ុយស៊ុ៊ីែ ឬែដងកើរដសៀរវ៊ីខល៊ីរនហវ៊ុយស៊ុ៊ីែ។ 
8. ប្រងប្រររារាមរដរែស់អនរដៅព៊ីដរកាយរែោែក់ាររររាមរដដៅដលើការ

ដស៊ុើែអដងករដៅដពលដធវើការវាស់ប្វង។ 
9. ររូវរារដថាររូវផ្តា ែម់ា៊ុលសារលបងដែញព៊ីដសៀរវ៊ី ដៅដពលផ្តល ស់ែាូរម៊ុខង្ករ ឬ

ជួរ។ 
10. ម៊ុនដពលចាែដ់នាើមការវាស់ប្វង សូមរារដថាម៊ុខង្ករ និងជួរររូវានរំែរ់

ោ ងររឹមររូវរសែត្តមរង្កវ ស់។ 
11. រ៊ុំដរែើប្ម ររដោយរដដសើម ឬរន៊ុងែរោិកាសដសើម។  
12. រ៊ុំដរែើដរសានមំ៊ុខដរៅព៊ីរែដភទ្ប្ដលានែញ្ហា រ។់ 
13. មនិររូវដែើរដរសាមដ ើយ ដលើរប្លងប្រដពលែាូរថ្ែ ឬហវ៊ុយស៊ុ៊ីែ។ រ៊ុំពាោមប្រ

ប្រែការែញ្ហា រដ់ដើម។ 
14. ដដើមប៊ីធានាននូវស៊ុវរថិភាព និងររាភាពររឹមររូវ ដធវើការររិរត្តមខាន រ និងររួរ

ពិនិរយប្ម ររោ ងដោែណាស់មាងរន៊ុងមយួឆ្ន ។ំ 
15. ដរែើរន៊ុងនទេះប្រែ ៊ុដណាណ េះ។ 
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4. លរខែៈែដែចរដទ្ស 

លរខែៈែដែចរដទ្សទូ្ដៅ 
សំភារៈ លរខែៈែដែចរដទ្ស 

Drop shock proof  រែនសមពន័ធ taut-band ររូវានអន៊ុមរ័ដៅរន៊ុងប្ននរ
ប្ម ររ។ ប្ននរប្ម ររររូវានរែនដ ើងដដើមប៊ីទ្ែទ់្ល់
នឹងការឆ្រ។់ 

ការការររដសៀរវ៊ី (5 វ ិ
នទ្៊ី) 

ដសៀរវ៊ីររូវានការររដោយហវ៊ុយហស៊ុ ៊ីែសូមប៊ីប្រដៅ
ដពលប្ដលវ  ៊ុលរហូរដល់ 230 V AC ររូវានចាែ់
ោរមែែ៍ដលើជួរន៊ីមយួៗរយៈដពល 5 វនិទ្៊ី។ 

លរខខែឌ ែរសិាថ ន រមពស់រែរិែរាិការរហូរដល់ 2000 
ប្ម ររ 

រន៊ុងែនទែ ់

ររមរិែំព៊ុល ២ 
ថ្ែខាងរន៊ុង R6 (IEC) or UM-3 1,5V × 2 
fuseខាងរន៊ុង F0,5A/250V dia. 5,2 mm × 20 mm 
ររមរិសាងោ់រវាស់ស៊ីរ៊ុ
ែា ភាព និងសំដែើ ម 

23±2 °C, 45 ~ 75% RH 

ប្ដនរំែរស់៊ីរ៊ុែា ភាព 
និងសំដែើ មរែរិែរាិការ 

0~40 °C, 80% RH max. ោែ ន condensation 

ទ្ែទ់្ល់នឹងវ  ៊ុល 6 kV AC (1 min.) between input terminal and 
case. 

វាិររនិងា ស 159,5 × 129 × 41,5 mm/ approx 320 g 
ដររឿងែនល ស់/ជំនួយ ដសៀវដៅប្ែន ំប្ខសរដ 
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5. លរខែៈពិដសស និងរមែវធិ៊ី 

រមែវធិា៊ី ៖ ឧែររែ៍ដនេះរឺាឧែររែ៍ multimeter ែល័រប្ដលររូវានរំែរ់
សរាែវ់ាស់ដសៀរវ៊ីែរនាដខាយ។ 

ជួររង្កវ ស់ និងភាពររឹមររូវ 
ម៊ុខង្ករ ររមលាររោា នដពញ ភាពររឹមររូវ រំែរែ់ំណាំ 

DCV … 0,1 ±5% against 
full scale 

Input impedance 20 
kΩ/V 

0,25/2,5/10/50 ±3% against 
full scale 

250/1000 ±3% against 
full scale 

Input impedance 9 
kΩ/V 

DCV (null) ± 5/±25 ±5% against 
full scale 

Input impedance 40 
kΩ/V 

ACV ~ 10/50/250/750 ±4% against 
full scale 

Input impedance 9 
kΩ/V 30 ~ 100kHz with 
± 3% s.p. (AC 10 V 
range) 

DCA … 50 µ ± 3% against 
full scale 

*1 
Voltage drop 0,1 V 

2,5 m/ 25 m/ 0,25 ± 3% against 
full scale 

*1 
Voltage drop 0,25 V 

Ω 2 k/ 20 k/ 200 k/ 2 
M  

± 3% of arc Center value 20 Ω  
Max. 2 kΩ 
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×1/ ×10/ ×100/ ×1 k Release voltage 3 V  

 200 M (×100 k) ± 5% of arc 

C 10 µF --- *2 

dB -10 dB ~ +22 dB  
(u/ 10 VAC) ~ +62 
dB 

--- Input impedance 9 
kΩ/V 

LI 0 ~ 150 mA at ×1 range 
0 ~ 15 mA at ×10 range 
0 ~ 1,5 mA at ×100 range 
0 ~ 150 µA at ×1 k range 
0 ~ 1,5 µA at ×100 k range 

Current across test 
pins 

Use the optional probe 
HV (DC 
high 
voltage 

DC 25 kV HV-10T probe 

hFE 1000 at ×10 range HFE-6T probe 
*1 មនិរាែែ់ញ្ចូ លភាពធនរ់ន fuse 
*2 ររមលអរិែរាដៅដពលប្ដលរទ្និែររូវានផ្តល ស់ទ្៊ីដោយែរនាសារដៅរន៊ុង 
capacitor  
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6. ដំដែើ រការវាស់ប្វង (DC, ACV, DCA, Ohm, C, dB) 

 
ការដរៀែែំសរាែ់ការវាស់ប្វង 
1. ការរលររមូវទ្៊ីត្តងំសូនយប្ម ររ៖ 

ែប្ងវរឧែររែ៍រលររមូវទ្៊ីត្តងំសូនយ ដដើមប៊ីឱ្យរទ្និែោែររមមឹសាា ំដៅទ្៊ីត្តងំ
សូនយ។ 

2. ការដរជើសដរ ើសជួរ 
ដរជើសដរ ើសជួរររឹមររូវសរាែធ់ារ៊ុប្ដលររូវវាស់ប្វង ដហើយរំែរែ់ ូរ៊ុង
ឧែររែ៍ដរជើសដរ ើសជួរឱ្យសមរសែ។ 

 

ដៅដពលរំែរជ់ួររង្កវ ស់ សូមដរជើសដរ ើសវ  ៊ុលខពស់ាងររមលប្ដលររូវវាស់ រដូ៏ែ
ារប្នលងប្ដលរទ្និែរនប្ម ររផ្តល ស់ទ្៊ីដៅររមរិសនធឹរសនធ ែ។់ ដទេះោ ងណារ៏
ដោយ ដរជើសដរ ើសជួរអរិែរា និងរង្កវ ស់រន៊ុងររែ៊ី ប្ដលវសិាលភាពរនររមលប្ដល
ររូវវាស់មនិោែពាររែ៍ាន។ 

 រពមា ! 
រញ្ជា ក់ជួរន ោរក្ររើរាស់មុ ក្ពលវាស់។ 

ចណំំ 
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ការវាស់ប្វង DCV … 
1. រំែរែ់ ូរ៊ុងដរជើសដរ ើសជួរដៅជួរ 

DCV ប្ដលសមរសែ។ 
2. អន៊ុវរាមា៊ុលដរសាដមែ ដៅនឹងសកាា ន៊ុ

ពលអវជិាាន ដហើយមា៊ុលដរសាពែ៌
ររហមដៅនឹងសកាា ន៊ុពលវជិាានរន
ដសៀរវ៊ី។ 

3. ោនែលនរែស់រទ្និែដោយាររ
ោា ន V និង A ។ 

 
រូែភាពទ្៊ី 2 

 
 
 

ការវាស់ប្វង DCV (NULL) 
1. រំែរែ់ ូរ៊ុងដរជើសដរ ើសជួរដៅជួរ 

±DCV (NULL) ប្ដលសមរសែ។ 
2. ែប្ងវរឧែររែ៍ប្រររមូវ 0 Ω ដដើមប៊ីឱ្យ

រទ្និែោែររមមឹោ ងពិររារដដៅ 0 
។ 

3. អន៊ុវរាមា៊ុលដរសាដមែ ដៅប្ននរសកាា ន៊ុ
ពលអវជិាាន ដហើយមា៊ុលដរសាររហម
ដៅប្ននរសកាា ន៊ុពលវជិាានរនដសៀរវ៊ី។ 

4. ោនែលនរែស់រទ្និែ។ 
 

 
រូែភាពទ្៊ី 3 

 

 

DCV

3
2

2

1

+

-

±DCV (NULL)

4

2

1

+ -

2

3
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ការវាស់ប្វង ACV ~ 
1. ែប្ងវរែ ូរ៊ុងឧែររែ៍ដរជើសដរ ើសជួរដៅជួរ 

ACV ប្ដលសមរសែ។ 
2. អន៊ុវរាការដធវើដរសានដំៅដសៀរវ៊ីប្ដលររូវ 

វាស់។ 
3. ោនែលនរែស់រទ្និែដោយ V និង A. (ដរែើ

ាររោា ន AC 10 V សរាែប់្រជួរ 10 V) 
• ដោយសារឧែររែ៍ដនេះនាល់នូវរែពន័ធ

ររមលមធយមសរាែដ់សៀរវ៊ីវាស់វ  ៊ុល AC 
រែស់វា ទ្រមងរ់លរ AC ខ៊ុសព៊ីរលរស៊ុ៊ី 
ន៊ុសោែែណាា លឱ្យានរំហ៊ុស។ 

• រំហ៊ុសដរើរដ ើងដៅដរកាមដរែរងប់្ែែ
ដនេះ ដរៅព៊ីដៅរន៊ុងត្តរាងែញ្ហា រ។់ 

 
រូែភាពទ្៊ី 4 

 

 

ការវាស់ប្វង DC A … 

 

 

3
2

2

1

ACV

~

 រពាន! 
ភាា ែប់្ម ររាដស រ ៊ីាមយួនឹងែនទ៊ុរ។ 
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1. ែប្ងវរែ ូរ៊ុងឧែររែ៍ដរជើស
ដរ ើសជួរដៅជួរ DCV ប្ដល
សមរសែ។ 

2. ដរដសៀរវ៊ីប្ដលររូវវាស់ 
ដហើយអន៊ុវរាមា៊ុលដរសាដមែ
ដៅនឹងសកាា ន៊ុពល
អវជិាាន ដហើយមា៊ុលដរសា
ពែ៌ររហមដៅនឹងសកាា ន៊ុ
ពលវជិាានរនដសៀរវ៊ី។ 

3. ោនែលនរែស់រទ្និែ
ដោយាររោា ន V និង  
A ។ 

 
រូែភាពទ្៊ី 5 

 

ការវាស់ប្វង OHM (Ω) 

 

1. ែប្ងវរែ ូរ៊ុងឧែររែ៍ដរជើសដរ ើស
ជួរដៅជួរ Ω ប្ដលសមរសែ។ 

2. ការម់ា៊ុលសារលបងពែ៌
ររហម និងដមែ  ដហើយែប្ងវរ
ឧែររែ៍រលររមូវ 0 Ω ដូដែនេះ
រទ្និែោែររមមឹោ ងពិរ
រារដដៅ 0 Ω។ (រែសិនដែើ
រទ្និែមនិោែែងវិលរហូរដល់ 

 
រូែភាពទ្៊ី 6 

3

2

21

Ω

4

3

  រពាន! 
រ៊ុំវាស់ភាពធនដ់ៅរន៊ុងដសៀរវ៊ីប្ដលានវ  ៊ុល។ 

 

3 

2 

2 

1 
DCA 

~ 
+ 

- 

Cut off 
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0 Ω សូមប៊ីប្រដពលប្ដល
ឧែររែ៍ប្រររមូវ 0 Ω ររូវាន
ែងវិលត្តមរទ្និែន ិកា
ទងំរសុង សូមជំនួសថ្ែខាងរន៊ុង
ដោយថ្ែថ្ែ៊ីមយួ) ។ 

3. ភាា ែម់ា៊ុលសារលបងដដើមប៊ីវាស់សទងភ់ាពធន។់ 
4. ោនែលនរែស់រទ្និែដោយាររោា នΩ។ 
ែំណាំ៖ ែនទ ររ់ាងែ ូលរន + និង – រឺែស្រញ្ហច ស់ដៅនឹងការដធវើដរសាប្ដលនមំ៊ុខដៅ

ដពលប្ដលការវាស់ប្វងររូវានដធវើរន៊ុងជួរ Ω ។ 

ែំណាំ៖ រដែៀែែាូរថ្ែ 

1. ែនធូរវ ៊ីសជួសជ៊ុលរែអែខ់ាងដរកាយ 
ដហើយយរវាដែញ។ 

2. ដរែើថ្ែសងួរ R6 ។ 
3. ោរដ់រសាមខាងដរកាយដៅរប្នលង

ប្ដលវាដៅ ដហើយជួសជ៊ុលវាដោយ 
វ ៊ីស។ 

ែំណាំ៖ ររូវរារដថាដរែើហវ៊ុយហស៊ុ ៊ីែ
ប្ដលានអរត្ត ដូែោន ។ រន៊ុងររែ៊ី
ប្ដលហវ៊ុយហស៊ុ ៊ីែដនសងព៊ីអរត្តដូែោន  
(ដមើលការរំែរ)់ ររូវានដរែើ រំហ៊ុស
រន៊ុងការែង្កា ញានដរើរដ ើង ដហើយ/ឬ
ការការររដសៀរវ៊ីមនិោែដធវើាន។ 
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BATTERY 
R6 (UM-3) 
1,5V × 2 
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ការវាស់ប្វង Capacity(C) 
1. រំែរែ់ ូរ៊ុងដរជើសដរ ើសជួរដៅ C 

(μF)។ 
2. វាស់ capacitance ដោយអន៊ុវរា

មា៊ុលសារលបងដៅនឹង capacitor 
ប្ដលររូវវាស់ែនទ ែព់៊ីការរលររមូវ 0 
Ω ររូវានដធវើដ ើងរន៊ុងលរខែៈដូែ
ោន ដៅនឹងការវាស់ប្វងធនរ់ទ។ំ 

3. ផ្តល ស់ទ្៊ីដពញខាន រដោយែរនាសារ
ដៅ capacitor ។ ដទេះោ ងណារ៏
ដោយ រទ្និែចាែដ់នាើមររ ែដ់ៅទ្៊ី
ត្តងំដដើមវញិែនាិែមាងៗ។ ោនររមល
អរិែរាប្ដលានែងអ៊ុលែង្កា ញដៅ
ដលើាររោា ន C (μF) ។ 

 
រូែភាពទ្៊ី 8 

 

 
ែំណាំ៖ ររូវរារដថាដសៀរវ៊ីខល៊ីែ៊ុងទងំព៊ីររន capacitor សរាែក់ារែដញ្ចញម៊ុន

ការវាស់សទងដ់ំែូង ឬរន៊ុងររែ៊ី ប្ែែដនេះែនទ ែព់៊ីការវាស់ប្វងររូវានដធវើ
ដ ើង។ 

ែំណាំ៖ យរែិរាទ្៊ុរោរដ់លើែនទ ររ់ាងែ ូល (+ និង -) រន capacitor ។ (ភាា ែ ់ + 
ែំដហៀងរន capacitor ដៅ - ប្ននរាខ ងរនប្ម ររ) 

ការវាស់ប្វង g AF Output (dB)  
dB (decibel) ររូវានវាស់ត្តមរដែៀែដូែោន នឹងការវាស់ប្វង ACV ែ ៊ុប្នាដោយការ
ោនាររោា ន dB ជំនួសវញិ។ 

C(µF)



 

ប្រែសំរលួដោយ ររុមហ ៊ុន ែ ៊ី សាយអិនធ៊ីហវ៊ីរ អ៊ុនិស្រសទូម៊ុនិ (BSI)   |15 

សរាែក់ារវាស់ប្វងដៅដលើជួរ 10 V ាររោា ន dB (-10 dB ~ + 22 dB) ររូវ
ានោនដោយផ្តទ ល់ ែ ៊ុប្នាដៅដពលវាស់ 50 V ជួរ 14 dB ររូវានែប្នថម។ ដៅ
ដលើជួរ 250 V 28 dB ររូវានែប្នថមដៅការោនដៅដលើាររោា ន ដហើយដៅដលើ
ជួរ 1000 V ែប្នថម 40 dB ។ ដូដែនេះ dB អរិែរារឺ 22 + 40 = 62 (dB) ប្ដល
វាស់ដៅដលើជួរ 1000 V ។ 

ែំណាំ៖ ការែ់រនាដោយផ្តទ ល់ាមយួ capacitor 0,1 μF ឬដរែើនាងដនេះ ដៅ
ដពលវាស់សញ្ហា ដូែាានែរនាផ្តទ ល់។ 

 

ការវាស់ប្វង Iceo (Leak Current) for Transistor  
1. រលររមូវ 0 Ω ដោយរំែរែ់ ូរ៊ុងដរជើស

ដរ ើសជួរដៅជួរររឹមររូវព៊ី X1 ~ X1K ។ 
2. សរាែរ់រងស់៊ុ៊ីសទ័រ NPN អន៊ុវរាដរសាពែ៌

ដមែ ដៅអនររែមូល និងពែ៌ររហមមយួដៅ
ឧែររែ៍ែដញ្ចញ។ សរាែរ់រងស់៊ុ៊ីសទ័រ 
PNP ពែ៌ររហមដៅអនររែមូល និងពែ៌
ដមែ ដៅអនរែដញ្ចញ។ 

3. រំែរែ់រនាដលែធាល យដោយាររោា ន 
Iceo ប្ដលានែង្កា ញដៅដលើចានាររោា
ន។ (ឯរត្តរន៊ុង μA និង mA) ។ 
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NPN B 

E C 

red black 

PNP B 

E C 

black red 
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ការវាស់ប្វង Diode (Including LED) 
1. រលររមូវ 0 Ω ដោយរំែរែ់ ូរ៊ុងឧែររែ៍ដរជើសដរ ើសជួរដៅជួរររឹមររូវព៊ី X1 

(150 mA) ~ X100 k (1.5 μA) ។ 
2. អន៊ុវរាការដធវើដរសាដមែ នដំៅប្ននរខាង anode និងពែ៌ររហមដៅខាង 

cathode ដៅដពលវាស់ IF (ែរនាែញ្ាូ នែនា)។ អន៊ុវរាការដធវើដរសាដមែ ដៅខាង 
cathode និងពែ៌ររហមដៅខាង anode ដៅដពលវាស់ IR (ែរនាែស្រញ្ហច ស) ។ 

3. ោនររមលប្ដលានែងអ៊ុលែង្កា ញ
ដោយាររោា ន LI ។ (រទ្និែផ្តល ស់ទ្៊ី
ដៅវសិាលភាពសនធឹរសនធ ែស់រាែ ់
IF និងវសិាលភាពរិែរួែសរាែ ់
 IR ។ ) 

4. ររមលប្ដលានែង្កា ញដៅដលើាររ
ោា ន LV រំ ៊ុងដពលវាស់រឺាវ  ៊ុលដៅ
ម៊ុខរន diode ។ 
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7. ការដរែើរាស់ជដរមើស PROBES 

ការដរែើរាស់ high Voltage Probe (HV-10T) 
រហូរដល់ DC 25 kV រនរងស់យ៊ុង CRT anode ោែររូវានវាស់ដោយការរ
ភាា ែជ់ដរមើស HV-10T ។ 

 
1. ែប្ងវរែ ូរ៊ុងឧែររែ៍ដរជើសដរ ើសជួរ ដហើយរំែរវ់ាដៅា HV PROBE (ជួរ 

DC 2,5 V)។ 
2. ាែ ់Jack រនសំែដមែ រែស់ probe ដៅ pin test ពែ៌ដមែ  ដហើយ Jack រន 

red lead ដៅ pin test ពែ៌ររហម។ 
3. អន៊ុវរាឃ្ល៊ីែអដងករដៅែំដហៀងប្ននដ៊ី និងមា៊ុលវាស់ដៅែំែ៊ុ ែប្ដលររូវវាស់។ 
4. ោនររមលប្ដលានវាស់ដៅដលើាររោា ន 0 ~ 250 រន V រន៊ុងឯរត្ត kV ែនទ ែព់៊ី

រ៊ុែវាដោយ 0,1 ។ 

ការដរែើរាស់ hFE Probe (HFE-6T) 
1. រំែរឧ់ែររែ៍ដរជើសដរ ើសជួរដៅជួរ ×10 (hFE PROBE) ។ 
2. ដសៀរវ៊ីខល៊ីទងំមា៊ុលសារលបងពែ៌ររហម និងដមែ  ដដើមប៊ីប្រររមូវ 0 Ω។ 
3. ភាា ែម់ា៊ុលដរសាដមែ ដៅនឹងរនធដោរដស៊ុើែអដងករ ដៅដពលររងស់៊ុ៊ីសទ័រប្ដលររូវ

វាស់រឺ NPN ដហើយមា៊ុលររហមដៅនឹងរនធដោរដស៊ុើែអដងករសរាែរ់រងស់៊ុ៊ីសទ័រ 
PNP ។ 

 រពាន! 
ររារដ (រាមរដ) ឱ្យឆ្ង យព៊ីការនគរន់គងថ់ាមពលវ  ៊ុលខពស់។ ការឆ្រអ់រគិសន៊ី
ោែដរើរដ ើងដោយសារប្រការឆ្រ។់ 

ការវាស់ប្វងរួរប្រររូវានរំែរស់រាែប់្រដសៀរវ៊ីែរនាខាន ររូែែ ៊ុដណាណ េះ។  
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4. ភាា ែឃ់្ល៊ីែដមែ រនរែោែស់ទងដ់ៅមូលោា នររងស់៊ុ៊ីសទ័រ និងឈ៊ុរររហមដៅ
ឧែររែ៍រែមូល។ 

5. ភាា ែដ់រសាប្ដលដៅសល់ដៅឧែររែ៍ែដញ្ចញ និងវាស់ hFE ។ 
6. ោនររមលប្ដលានែងអ៊ុលែង្កា ញរនប្ម ររដៅដលើាររោា ន hFE ។ 

8. ការោនាររោា ន 

 
 

 Range Multiplied   Range Multiplied 

 

Ω × 100k ×100 k  
 

DCV 1000 × 100 

× 1k × 1 k  ACV 750 × 100 

× 100 × 100   ACV 10 × 1 

× 10 × 10   C (µF) × 1 

× 1 × 1   DCV ±25 × 1 

 

DCV 250 × 1   ACV ±5 × 1 

DCV 2,5 × 0,01   
150 mA pd 

×1 
× 10 

dB

LV(V)

LI(µA.mA)
±DCV

C(µF)

AC10V

V A

Ω

hFE

ICEO

NULL

LV

C(µF)

AC10V

V A

Ω

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

4

5

6

7

2

8

9
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DCV 0,25 × 0,001  
15 mA pd 

×10 
× 1 

ACV 250 × 1  
1,5 mA pd 

×100 
× 0,1 

DCA 0,25 × 0,001  
150 µA pd 

×1 k 
× 10 

DCA 25 m × 0,1  
1,5 µA pd 

×100 k 
× 0,1 

DCV 2,5 m × 0,01   LV × 1 

 

DCV 50 × 1   hFE × 1 

ACV 50 × 1  

 

ACV 10 × 1 

DCA 50 µ × 1  ACV 50 + 14 dB 

 
DCV 0,1 × 0,01  ACV 250 +28 dB 

DCV 10 × 1  ACV 750 +40 dB 

10

3

11

12

4
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9. ការប្ថ្ទ ំ

រដែៀែជនំួស Fuse 
រែសិនដែើវ  ៊ុលដលើសព៊ី 100 V ររូវ
ានអន៊ុវរាដៅ DCA និងជួរ Ω ដនេះ 
fuse ោែនទ៊ុេះដដើមប៊ីការររដសៀរវ៊ី។ 

1. ែនធូរវ ៊ីសជួសជ៊ុលរែអែខ់ាង
ដរកាយ ដហើយយរវាដែញ។ 

2. ទញហវ៊ុយហស៊ុ ៊ីែដែញព៊ីរនធដៅដលើ
ែនទេះដសៀរវ៊ី ដហើយជំនួសវា (រូែ
ភាពទ្៊ី 10) ។ 

3. ោរដ់រសាមខាងដរកាយដៅរប្នលង
ប្ដលវាដៅ ដហើយររឹែនាឹងវ ៊ីស។ 

4. ពិនិរយនិងដមើលថាដរើការែងអ៊ុល
ែង្កា ញរនជួរដរៀងៗខលួនរឺធមែត្ត (ពិ
និរយដមើលប្ននរដនសងដទ្ៀរសរាែ់
ការែរាជយ័ណាមយួ) ។ 
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ការនទ៊ុ រ និងការរែងុរែយរ័នដនសងដទ្ៀរ 
1. ដជៀសវាងការនាល់ប្ម ររព៊ីការឆ្រ ់ឬរញ័ំរខាល ងំដពរ ដោយនទ៊ុរវាដៅដលើម ូរូ។ 
2. ររាធូល៊ីនិងសំដែើ មព៊ីប្ម ររ។ 
3. រ៊ុំទ្៊ុរា ស៊ុ៊ីនរន៊ុងរយៈដពលយូរដៅរប្នលងប្ដលានស៊ីរ៊ុែា ភាពខពស់ (ដលើសព៊ី 

55°C) សំដែើ មខពស់ (ដលើសព៊ី 80%) និងទ្ឹរសដនសើម។ 

Fuse 

Circuit board 
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4. ររមែប្ម ររររូវានពាាលដោយថាន រូំរ antistatic ។ រ៊ុំជូរវាឱ្យខាល ងំ ឬ
សាអ រវាដោយសារធារ៊ុរោំយង្កយនឹងែងកាដហរ៊ុ។ ដរែើជរទ់្នដ់ដើមប៊ីយរ
ធូល៊ីដែញ។ 

ក្សេងៗក្ ៀត្ 
ោរក្ររើរាសគ់រំរ 
1. ដៅដពលប្ដលប្ម ររដនេះអស់ការដរែើរាស់៖ 

ភាា ែរ់រមែដៅនឹងម៊ុខែនទេះសរាែក់ារររាស៊ុវរថិភាព។ 
2. ដៅដពលវាស់: 

ភាា ែវ់ាដៅប្ននរខាងដរកាយ ឬដរែើារប្នលងោរដូ់ែរូែខាងដរកាម។ 
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ការររាទ្៊ុរដជើងដរស 
ដៅដពលោរដ់រសានមំ៊ុខដៅរន៊ុងរប្នលងនទ៊ុរ សូម
រដមៀលវា 3 ដង ែនទ ែម់រោរដ់ៅប្ននរខាងមា៊ុល
សារលបងាម៊ុន ដូែានែង្កា ញខាងដរកាម។ 
  

រូែភាពទ្៊ី 13 

ការភាា ែប់្ខសរដ 
1. ែនធូរវ ៊ីសប្ដលជួសជ៊ុលរែអែខ់ាងដរកាយ 

ដហើយយរវាដែញ។ 
2. ប្ខសរដររូវានភាា ែដ់ៅនឹងែំែ៊ុ ែរភាា ែ។់ 
3. ោរដ់រសាមខាងដរកាយរប្នលងប្ដលវាដៅ 

ដហើយជួសជ៊ុលវាដោយវ ៊ីស។ 
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11. ដររឿងជំនួយដរែើរាស់ាជដរមើសដរែើនដទ្ៀរ 
• HV, HV-10T test leads; 
• hFE, HFE-6T test leads; 
• TL-61T test leads សរាែក់ារជួសជ៊ុល។ 

12. ការជួសជ៊ុល 
រែសិនដែើប្ម ររខូែរំ ៊ុងដពលដរែើរាស់ សូមពិនិរយដមើលែំែ៊ុ ែខាងដរកាមម៊ុន
ដពលែញ្ាូ នវាដៅជួសជ៊ុល៖ 

• Fuse ដរើហវ៊ុយហស៊ុ ៊ីែមនិនល៊ុ ំដទ្? 

• ថ្ែ ដរើថ្ែមនិទែដទ្? 

Connecting 
point 
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• សារលបងប្ខសសារ ថាដរើប្ខសសារមនិខូែដទ្? 

ដយើងជួសជ៊ុលនលិរនលប្ដលខូែ។ ដៅដពលប្ដលនលិរនលររូវានែញ្ាូ នដៅ
ជួសជ៊ុល សូមរ៊ុំដរែើរែអែរ់រោសការ៊ុងដធវើដរសប្ដលានទ្ំហំដូែោន ដររេះវា
ោែខូែរន៊ុងអំ ៊ុងដពលឆ្លងការ។់ សរាែដ់ហរ៊ុនលដនេះ សូមដន្ើនលិរនលរន៊ុង
រែអែប់្ដលធំាងទ្ំហំរែអែដ់ដើម 5 ដង។ ែំដពញរែអែដ់ោយរទ្នែជ់៊ុំវញិវា។ 

13. សំែួរ និងពរ័ា៌ន 
រែសិនដែើអនរររូវការពរ័ា៌នទរទ់្ងនឹងការទ្ិញដររឿងែនល ស់ ឬដររឿងែនល ស់
ដរសែែិរា ឬរែសិនដែើអនរានសំែួរដនសងដទ្ៀរទរទ់្ងនឹងនលិរនលរែស់
ដយើង សូមទរទ់្ងអនរប្ែរចាយ ភាន រង់្ករ ឬររុមហ ៊ុននលិររែស់អនរ។ 

លរខែៈែដែចរដទ្សដៅរន៊ុងដសៀវដៅប្ែនដំនេះរឺោែផ្តល ស់ែាូរដោយោែ នការជូន
ដំែឹងាម៊ុន។ 

  



 

24 |  ប្រែសំរលួដោយ ររុមហ ៊ុន ែ ៊ី សាយអិនធ៊ីហវ៊ីរ អ៊ុនិស្រសទូម៊ុនិ (BSI) 

ទ្ំនរទ់្ំនងែដែចរដទ្ស 

រែសិនដែើអនរជួែរែទ្េះែញ្ហា ែដែចរដទ្ស សូមទរទ់្ង៖ 

ររមុហ ៊ុន ែ ៊ី សាយអិនអ៊ីហវិរ អិនស្រសទូមនិ  
នទេះដលខ ១៧៨អឺដហសរ  ូ និងអឺអង នលូវ១៩៧២ សង្កក រភ់នដំពញថ្ែ៊ី ខែឌ ប្សន
ស៊ុខ ភនដំពញ  
ទូ្រសពទ ០២៣ ៩០២ ០៨៨ 
អ៊ុ៊ីប្មល info@bsi-kh.com 
ដរហទ្ំពរ័www.bsi-kh.com 
ដរហទ្ំពរ័ YouTube www.youtube.com/bsicambodia 

mailto:info@bsi-kh.com
http://www.bsi-kh.com/
http://www.youtube.com/bsicambodia


 

 

 


