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 مدار در آن کاربرد و مقاومت

 

 )Resistance ( الکتریکی مقاومت ای الکترونیکی است که یکقطعه )Resistor( مقاومت

کند. های یک مدار را محدود میمشخص و معموالً ثابت دارد. مقاومت الکتریکی جریان الکترون

توانند آن را تولید نمیکنند و هستند؛ به این معنی که فقط توان مصرف می پسیو ها قطعاتیمقاومت

، میکروکنترلرها و سایر مدارهای هاامپآپ های اکتیو مدار مانندکنند. این قطعات معموالً به قسمت

حدود کردن توان به مها در مدار میهای مقاومتترین نقششوند. از مهممجتمع نیز اضافه می

 .اشاره کرد up-Pull و خطوط ورودی/خروجی تقسیم ولتاژ جریان،

 

 هامقاومت گیریاندازه واحد

 اُمگای یونانی حرف اهم، نماد. شودمی گیریاندازه اهم برحسب مقاومت یک الکتریکیِ مقاومت

 هاآن به ولت یک پتانسیل اختالف که نقطه دو بین مقاومت با است برابر امگا یک. است Ω یا بزرگ

 .گذردمی هاآن از آمپر یک جریان و شودمی اعمال

 

 ترینرایج. داد نشان گیگا یا مگا کیلو، پیشوندهای با توانمی را مقاومت بزرگ مقادیر سادگی، برای

 کیلواهمی ۷٫۴ مقاومت یک اندازه مثال، برای. است کیلو معموالً هامقاومت مقدار بیان برای پیشوند

 .است اهم ۴۷۰۰ با معادل

 

https://blog.faradars.org/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87/
https://blog.faradars.org/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87/
https://blog.faradars.org/guide-to-passive-devices/
https://blog.faradars.org/guide-to-passive-devices/
https://blog.faradars.org/operational-amplifier/
https://blog.faradars.org/%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%DA%98/
https://blog.faradars.org/%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%DA%98/
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 الکتریکی مقاومت مداری نماد

 شکلچند  از یکی به مدار در هاآن نماد و هستند سر دو با قطعاتی هامقاومت دانیم،می که طورهمان

 .است زیر
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 هاانواع مقاومت

ها در دو نوع های متنوعی وجود دارند. از نظر نحوه نصب، مقاومتها و اندازهها در شکلمقاومت

-Surface)  « فناوری نصب سطحی»یا  PTH یا (Plated Through-Hole) « لسوراخ کام»

Mount Technology)    یا (Surface-Mount Device) یا SMT/SMD موجودند. 

 

توان آن را ها قابلیت خم شدن دارد و میهای بلندی دارند که فلز آنپایه های سوراخ کاملمقاومت

 ها معموالً در برِدبُردهانصب کرد. این مقاومت PCB به صورت دستی روی برد مدار چاپی یا

(Breadboard)، هایهای اولیه یا هرگونه دیگری که لحیم به کوچکی مقاومتنمونه SMD  با

 کوتاه معموالً هامقاومت این بلند هایپایه. گیرندمی قرار استفاده مورد نیست مترمیلی ۰٫6اندازه 

 .شود اشغال کمتری فضای تا گردندمی نصب سپس و شوندمی

 

ها متناسب با هستند که اندازه آن (Axial) های محوریهای سوراخ کامل، مقاومتترین مقاومترایج

 ۰٫۲۵ مقاومت یک و مترمیلی ۹٫۲ اندازه با را واتی ۰٫۵شکل زیر یک مقاومت  شان است.توان نامی

 .دهدمی نشان مترمیلی 6٫۳ طول با را واتی

 

 

 

 درخشان ای،نقره طرف دو از که هستند سیاه مستطیلی صورت به معموالً سطحی نصب هایمقاومت

 روی هامقاومت این. است رسانا SMD هایمقاومت لبه. دارند کمتری ضخامت و هستند رسانا و

PCB (.هستند کوچک بسیار زیرا) شوندمی نصب ربات یک توسط معموالً و ها 
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 آجری مقاومت -1

 یک داخل باال هایتوان تحمل برای که است ثابت هایمقاومت انواع از یکی نیز آجری مقاومت

. شودمی پر عایق از خاصی نوع با سرامیکی، هایپوشش این زیر و گیردمی قرار سرامیکی پوشش

 .هستند موجود بازار در وات هاده تا وات 1 از هامقاومت این

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زیادی حد تا کار، هنگام در است ممکن که است این آجری، هایمقاومت مورد در اهمیت حائز نکته

 .شود گرفته نظر در هاآن نصب برای مناسبی محل باید مدار طراحی هنگام در و شوند داغ یا گرم
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 ایآرایه مقاومت - ۲

. است طراحی هر اولیه اصول از مدارها، توسط شده اشغال فضای بیشتر هرچه کاهش امروزه،

 کاهش منظور به ها،مقاومت این در. هستند بسته یک در مقاومت چند شامل ای،آرایه هایمقاومت

 از بعضی در. است مشخصی مقاومت مقدار دارای دیگر پایه هر و بوده مشترک پایه یک معموال فضا،

 نوع این از. دهندمی تشکیل را متفاوت مقاومت یک پایه دو هر ای،آرایه هایمقاومت انواع

 بهره منطقی هایخروجی و ورودی push-down یا pull-up برای سادگی به توانمی هامقاومت

 کنار در یکسان مقدار با معموال مقاومت تعدادی که هنگامی ای،آرایه های مقاومت از. گرفت

 سِوِن نمایشگرهای اندازیراه کاربردها، این از رایج مثال یک. شودمی استفاده است، نیاز یکدیگر

 .است سگمنت
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 SM یا سطحی نصب مقاومت - ۳

 سطحی نصب مقاومت شودمی کاری لحیم الکترونیکی مدارات روی بر که هامقاومت از دیگر نوعی

(Surface-mount devices  ) یا SMD رنگ با چاپی مدار بردهای در مقاومت نوع این. است 

 .شوندمی داده نشان آن طرف دو در( شده لحیم قسمت) اینقره رنگ و وسط در عدد چند و مشکی
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 کربنی ترکیب مقاومت - ۴

 هایمقاومت نوع ترینارزان و تریناستفاده پر  Carbon Resistance )) «کربنی هایمقاومت»

 عنصر. دارند فراوانی کاربرد الکتریکی و الکترونیکی مدارهای در هامقاومت این. هستند ترکیبی

. است شده تشکیل( مداد نوک مثل) گرافیت یا کربن گرد از ترکیبی از ها،مقاومت این مقاومتی

 به کربن گرد چسباندن برای نیز( رس خاک) سرامیک رسانای غیر پودر ها،آن ترکیب در همچنین

 .رودمی کار

 

 

 فیلمی مقاومت - ۵

 کربنی، فیلم جمله از مختلفی هایمقاومت برای ،( Film Resistor) «فیلمی مقاومت» کلی عبارت

 نشینته با هامقاومت نوع این کلی، حالت در. شودمی برده کار به فلزی اکسید فیلم و فلزی فیلم

 برده کار به خالص فلزهای. شوندمی ساخته زیرالیه یا عایق سرامیک یک روی خالص فلز کردن

 .قلع اکسید مانند فلز، اکسید فیلم و نیکل: از عبارتند هامقاومت این ساخت در شده

 

. شودمی زیاد عایق، روی شده نشینته فیلم ضخامت افزایش با فیلمی، هایمقاومت مقاومت مقدار

 » و ( Thick-Film Resistors) «ضخیم فیلم هایمقاومت» هاینام با مقاومت کلی نوع دو بنابراین

 .داریم Thin-Film Resistors) ) ،  «نازک فیلم هایمقاومت
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 مارپیچی شیارهای ایجاد برای باال دقت با لیزر یک از شود،می نشینته عایق روی فلز که هنگامی

 پیچسیم یک شکل به را طویل سیم یک اینکه مانند) شودمی استفاده فلزی فیلم این روی

 .شد خواهد ماده هدایتی یا مقاومتی مسیر افزایش باعث فیلم، برش(. دربیاوریم

 

 

 خاص مقاومتی هایبسته -6

 برخی. روندمی کار به ایویژه اهداف برای که دارد وجود خاص هایمقاومت از دیگری انواع

 از مقاومتی پنج هایآرایه. شوندمی داده قرار بسته یک در و شده متصل یکدیگر به قبل از هامقاومت

 ساخته ولتاژ مقسم عنوان به یا دارند مشترک پین یک هاآرایه این در هامقاومت. انددسته این

 به هاآن انتهای یک که دهدمی نشان را اهمی ۳۳۰ مقاومت پنج از ایآرایه زیر، شکل. شوندمی

 .است متصل یکدیگر
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 (پتانسیومترها) متغیر هایمقاومت - 8

 یک در را هاآن توانمی که هستند هاییمقاومت شوند،می نامیده نیز رئوستا که هامقاومت نوع این

 مقاومت دو که هستند متغیری هایمقاومت نیز پتانسیومترها. کرد تنظیم مشخص مقادیر محدوده

 نوع این. سازندمی تنظیم قابل ولتاژ مقسم یک و کرده متصل یکدیگر به سری صورت به را درونی

 چند زیر، شکل. روندمی کار به صدا تنظیم هایدکمه قبیل از هاییورودی برای معموالً هامقاومت

 .دهدمی نشان را هامقاومت این از نمونه
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 هامقاومت ساختار

 ساخته هاآن از هامقاومت که موادی ترینرایج. ساخت مختلفی مواد با توانمی را هامقاومت

 البته) رسانا ماده از نازک فیلم یک ها،مقاومت این در. هستند فلز اکسید فیلم یا فلز کربن، شوند،می

. شودمی پوشانده عایق ماده یک با و شده پیچیده حلزونی مارپیچ یک در( مقاومت دارای همچنان

 .اندشده ساخته فلز فیلم یا کربن فیلم ترکیبات از کامل، سوراخ و زوائد بدون هایمقاومت اغلب

 

 دهد:می نشان را کربن فیلم هایمقاومت از برشی زیر، شکل

 

 درون. هستند مگااهم ۳٫۳ و اهم ۳۳۰ اهم، ۲۷ با برابر ترتیب، به باال، هایمقاومت به مربوط مقادیر

 هرچه بینیم،می که طورهمان. است عایق پوشش دارای که شده پیچانده کربن فیلم یک مقاومت هر

 .است بیشتر نیز مقاومت مقدار باشد، بیشتر هاپیچ تعداد

 

 ساخته نازک بسیار فلزی ورق از یا شده پیچیسیم است ممکن کامل سوراخ هایمقاومت سایر

 و توان مانند ایویژه هایمشخصه که آنجایی از و هستند ترگران معموالً هامقاومت این. شوند

 .گیرندمی قرار استفاده مورد خاصی کاربردهای در دارند، باالتر حداکثر دمای محدوده
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 رنگ روی از مقاومت محاسبه

 نوار مقاومت، مقدار محاسبه برای. شودمی خوانده راست به چپ از همیشه الکتریکی مقاومت مقدار

 مقاومت دقت یا تلرانس نمایانگر نوار، این. بگیرد قرار راست سمت در باید بیشتر پهنای با رنگی

 مقاومت مقدار رقم اولین ارقام، ستون در آن شماره و چپ سمت از اول رنگ تطبیق با. است

 ارقام، ستون در آن شماره با چپ سمت از رنگ دومین تطبیق با ترتیب، همین به. شودمی مشخص

 در و اول رنگ عدد کنار در دوم رنگ عدد سپس. شودمی مشخص نیز مقاومت مقدار رقم دومین

 نوشته راست سمت به چپ سمت از مقاومت مقدار ترتیب، این به. گیردمی قرار آن راست سمت

 :دهدمی نشان را مقاومت رنگ جدول زیر، شکل. شودمی
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 :است شده آورده زیر جدول در هامقاومت رنگی یانواره کد
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 صحیحِ مقدار به رسیدن برای اما. است آن مقدار محاسبه برای مناسب سیستمی مقاومت، رنگی کد

 و رنگی نوار مهمترین چپ، سمت رنگی نوار. بدانیم نیز را آن کارکرد طریقه است الزم مقاومت،

 مقدار مقدار. کندمی مشخص را مقاومت عدد اولین نوار، این. است مقاومت پایه به نوار نزدیکترین

 :شودمی نوشته زیر صورت به راست به چپ از مقاومت

 

 

 

 

  

 

 



14 
 

 هامقاومت توان

 را آن باید هامقاومت انتخاب هنگام در ویژه به که است هامقاومت در مهم پارامترهای از یکی توان

 گذرنده جریان و نقطه دو بین ولتاژ اختالف ضرب با و است انرژی مصرف نرخ توان. گرفت نظر در

وات توان، گیریاندازه واحد. آیدمی دست به آن از  (W) الکتریکی توان هاالمپ مثال، برای. است 

 گرما. کند تبدیل گرما به را الکتریکی انرژی تواندمی فقط مقاومت یک اما. کنندمی تبدیل نور به را

 حتی) مختلفی هایدیدگیآسیب سبب زیاد گرمای و نیست الکترونیک در جالبی پارامتر معموالً

.شودمی( مدار گرفتن آتش  

 

 حد از بیش شدنِ گرم از جلوگیری برای و دارد مشخص ماکزیمم توان اندازه یک مقاومت هر

 مقاومت یک نامی توان. است نامی ماکزیمم مقدار از کمتر آن کاری توان شویم مطمئن باید مقاومت

 توان با هاییمقاومت. است وات 1 و وات( ۰٫1۲۵) 1/8 بین معموالً و شودمی بیان وات حسب بر

 را خود خاص کاربردهای و گیرندمی قرار قدرت هایمقاومت دسته در معموالً  وات یک از بیش

 .دارند

 

 مقاومت توان یافتن

 سوراخ هایمقاومت. کرد تعیین آن بسته اندازه مشاهده با توانمی معموالً را مقاومت یک نامی توان

 که نیز هاییمقاومت توان. شوندمی ساخته وات( ۰٫۵) 1/۲ و( ۰٫۲۵) 1/۴ هایتوان در معموالً کامل

 .شودمی درج هاآن روی معموالً شوندمی ساخته قدرت کاربردهای برای

 

 هایمقاومت به نسبت تریبزرگ هایتوان در که دهدمی نشان را قدرت مقاومت چند زیر، شکل

 وات ۳ و ۵ ،۲۵ با برابر ترتیب، به چپ، به راست از هامقاومت این توان مقادیر. کنندمی کار عادی

 از. است کیلواهم ۲۲ و اهم 1٫۰ اهم، ۳ اهم، ۲ ترتیب به نیز هاآن مقاومت مقادیر. است

.شودمی استفاده جریان گیریاندازه برای معموالً  ترکوچک توان با هاییمقاومت  
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 R و مقاومت از عبوری جریان I ، مقاومت سر دو ولتاژ V ، مقاومت مجاز توان P روابط این در که

 . باشد می مقاومت اهمی مقدار

 

 کاربردهای مقاومت

جریان کردن محدود - 1  

 ولتاژ اگر اهم قانون طبق. کند محدود را جریان تواندمی الکترونیک مدارهای در مقاومت از استفاده

 کنترل تحت را جریان مسیر، مقاومت مقدار تغییرات با توانیممی باشد ثابت رسانا یک سر دو

 .درآوریم
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 تقسیم ولتاژ – ۲

 از که کنید فرض. دهیم کاهش مدار از قسمتی برای را ولتاژ سطح توانیممی مقاومت از استفاده با

 کمتری ولتاژ به مدار از قسمتی یک ولی کنیممی استفاده مدار یک تغذیه برایولتی  ۵ باطری یک

 .کند تامین را باشدمی نیاز مورد که تریپایین ولتاژ تواندمی مقاومت شرایط این در. دارد احتیاج

 

 سلف خازن، مقاومت، هایشبکه  – ۳

 مصارف در که بدهند خاصی هایشبکه تشکیل الکتریکی یپایه قطعات سایر با توانندمی هامقاومت

 .گیرندمی قرار استفاده مورد گیریاندازه ابزارهای و مخابراتی

به صورت سری و موازی هاترکیب مقاومت  

ها به صورت سری یا موازی مدار مورد نظرمان را پیاده کنیم. گاهی اوقات ما نیازمند آن هستیم که با ترکیب مقاومت

کندی مقاومتی میی مقاومت معادل یک شبکهاسبهگاهی اوقات نیز طراحی مدارهای پیچیده ما را مجبور به مح . 

ها به صورت سریترکیب مقاومت  

اند. در این صورت می توان مدار زیر را در نظر بگیرید. در این مدار سه مقاومت به صورت سری به هم متصل شده

این سه مقاومت را معادل با یک مقاومت در نظر گرفت که مقدار این مقاومت مساوی با جمع مقادیر این سه مقاومت 

.است  
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 موازی صورت به هامقاومت ترکیب

 معادل مقاومت یمحاسبه برای صورت این در. است هامقاومت موازی ترکیب از اینمونه زیر مدار

 :کنیممی عمل زیر روابط مطابق

 

 


