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 انواع قطعات بر اساس شکل ظاهری
1. DIP 
2. SMD 

 میلح ریداخل برد قرار گرفته و از ز DIP (dual in-line pin) پی* قطعات د
 یتوان از آن ها برا یم راحت بوده و اریقطعات بس نیاز ا استفاده .شوندیم

شما مدار  ستیکار کاف نیا یبرا ساده استفاده کرد. یو تست ها شیآزما
 .دی( ببندBread Boardبرد برد ) ینظرتان را رو مورد

 یقطعات رو نیا SMD (surface-mount device) ی* قطعات اس ام د
 یطراح در شوند. یم میسطح لح یرو از و رندیگیقرار م یسطح برد مدار چاپ

ها، از پد ها  هیپا یسوراخ برا یبه جا SMD یبرد با استفاده از قطعه ها
نحوه  پیبا د یقطعات اس ام د یجمله تفاوت ها از شود. یاستفاده م

تست قطعه  یبرا یروش SMDقطعات  در کردن با قطعه است که شیآزما
شده و بعد تست  میچاپ و لح ،یکل مدار طراح دیوجود ندارد و با ییبه تنها

 .دیانجام ده یکل

 

 استفاده از قطعات اس ام دی تعل

 هاقطعه کوچکی .1
 از آن استفاده ی دوطرفهعدم ایجاد سوراخ روی برد و امکان  .2
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  SMD و DIP انتخاب بین قطعات
 قطعات متیق 
 رانیقطعه در بازار ا یموجود 
 قابل تحمل هر قطعه انیو جر یمصرف توان 

 معموال توان باالترند. DIP قطعات

 اختالف ولتاژ دو سر قطعه 

 دیولت(، باعث تول 220باال ) یاز قطعات با ابعاد کوچک، در ولتاژها استفاده
 هیپا 3مثال در رگوالتور،  یبرا شود. ی( درون قطعه مarc) یکیجرقه الکتر

 که در ابعاد کوچک احتمال جرقه زدن آن میکنتاکت دار کیبه هم و  کینزد
که از داخل  یآن سر وسط SMDعلت در ساختار  نیهم به باالست، اریبس
 یکیجرقه الکتر نیا دیتول از کنند تا یمتصل است را قطع م heat sinkبه 

 شود. یر یجلوگ
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 SMDقطعات ایز س

 
 

 ریکه مونتاژ آنها با دست امکان پذ 0603و  0402 زیر اریبس یزهایسا 
 .ستین
 موجود است. 0805به نام  یدست یدر مونتاژ ها زیسا نیکوچکتر 
 وجود دارد. 1206  المان ها به نام یبزرگتر برا یکم زیسا 
 است که  1210نوع  شتریبا عرض ب یول 1206در حد  یطول ابعاد

 کاربرد خاص دارد.
 شود و یانجام م یقطعه اس ام د کیها بر اساس ابعاد  ینام گذار  نیا

 با نوع قطعه ندارد. یارتباط چیه
 کیمهندس الکترون کی یبرا جیرا یبه خاطر سپردن اسام دیکن توجه
 است. یضرور 

 ندارد. یر یقطعات قطر آنها تاث یدر نام گذار  دیخاطر داشته باش به
 



 

4 www.namatek.com 

Heat sink ؟چیست 

 
 

امکان آسیب  بخاطر تولید گرمای خیلی باال وها برخی از قطعات مثل رگوالتور
این  ی آلومینیومی برای تبادل گرما هستند کهقطعه مجهز به یک صفحه

گاهی اوقات برای استفاده از صفحات  .معروف استheat sink صفحه به 
بزرگ توسط پیچ و مهره  heat sink یصفحه بزرگتر از اتصال قطعه با

 چسب وقطعه از  2ای خالی بین این کردن فضاهبرای پر  .شوداستفاده می
 .کنیماستفاده می خمیر سیلیکون

 


