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ست؟ ی چ )  (Resistorی ک ی مقاومت الکتر . ۱
ست؟ ی قانون اهم چ . ۲
ی ک ی مقاومت الکتر ی ری واحد اندازه گ . ۳
ی ک ی نحوه عملکرد مقاومت الکتر . ۴
مقاومت عوامل موثر بر مقدار  . ۵
ی ک ی انواع مقاومت الکتر. ۶
ی ک ی نحوه انتخاب مقاومت الکتر. ۷
به هم بستن مقاومت ها . ۸
ی ک ی مقاومت الکتر ی کاربرد ها . ۹

فهرست مطالب
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ی توان گفت تقریبا در تمام وسایلمقاومت الکتریکی قطعه ای است که م

عنوان یکی از ه خوب است که با این قطعه ب.برقی استفاده شده است

.معروف ترین و پرکاربردترین قطعات الکترونیک بیشتر آشنا شویم

در این مقاله به همراه هم نحوه کار، واحد اندازه گیری و عوامل موثر بر 

.مقاومت را بررسی می کنیم

چیست؟ (Resistor)مقاومت الکتریکی
تواند میزانمی  مقاومت وسیله الکتریکی است که از یک ماده مقاومتی که

.ولتاژ یا جریان را در یک وسیله یا مدار الکتریکی کنترل کند، ساخته می شود

ه بیان می کند شدت جریان و ولتاژ این موضوع با استفاده از قانون اهم ک

.رابطه مستقیم با مقاومت دارد ایجاد شده است
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قانون اهم چیست؟ 
برای مثال در یک.مقاومتمقدار جریان برابر است با ولتاژ تقسیم بر شدت  

اهمی شدت جریان١٠٠و یک مقاومت ولت ورودی١٢٠مدار الکتریکی با 

.آمپر می شود١٫٢برابر 

که جریان را نسبتا تحت فشار قراربه وسیله مقاومت ثباتی ایجاد می شود 

.می دهد

مقاومتاده می کنیم ولی این بارولت ورودی استف١٢٠از همان مثال قبلی  

آمپر کاهش پیدا می ٠٫١٢شدت جریان به اهم را در نظر می گیریم و١٠٠٠

.کند

واحد اندازه گیری مقاومت الکتریکی 
واحد اندازه گیری مقاومت اهم میبه پاس خدمات جرج سیمون اهم

.یک اهم معادل یک ولت بر یک آمپر است(Ω).باشد
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:واحد های مشتق شده از واحد اهم مانند

یلی اهمم

کیلو اهم

مگا اهم

.نیز کاربرد دارند

نحوه عملکرد مقاومت الکتریکی 
می توانند در لوازم مقاومت ها از اجزای مقاومت کننده تشکیل شده اند که

.خانگی مانند سشوار و توستر استفاده شوند

ه عبور می کند گرما ایجاد می شودوقتی جریان از یک قطعه مقاومت کنند

لوازم خانگی مانند آن هایی که اشاره شد از این گرمای اضافی استفاده و

.می کنند
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است(speed pot)یکی از مثال های قطعات مقاومت کننده پتانسیومتر

ن بردن مقاومت، هر کدام بهکه نوبه خود میزان ولتاژ اعمال شدهباال یا پا

.به وسیله را تحت تاثیر قرار می دهد

بر مقدار مقاومت عوامل موثر
جنس

طول و مساحت سطح مقطع

دما

حاصلضرببرای مثال در مورد مقاومت یک سیم میزان مقاومت آن با

سیم تقسیم بر مساحت سطح مقطع سیممقاومت مخصوص سیم در طول  

.برابر است

.می باشد(ρ)مقاومت مخصوص سیم وابسته به جنس سیم و نماد آن
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رساناها با باال رفتن دما مقاومت افزایش می یابد ولیکه در مورد دما، در 

.در نیمه رساناها با باال رفتن دما مقاومت کاهش می یابد

انواع مقاومت الکتریکی 

(Fixed Resistors)مقاومت های ثابت
این مقاومت ها صرف نظر از هرگونههمان طور که از نامشان پیداست، 

ر در دما، نور و .مقاومت ثابت برخوردار هستندغیره از تغ
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(Variable Resistors)مقاومت های متغیر
.این مقاومت ها به مقاومت های متغیر یا قابل اصالح معروف هستند

اومت هاست که با چرخش پیچ، مقدارپتانسیومتر نمونه ای از این مق

ر می کند دیگر رئوستات و تریمر انواع .مقاومت متناسب با ولتاژ تغ

.مقاومت های متغیر هستند
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مقاومت های وابسته به ویژگی های فیزیکی
(Physical Quality Resistors)

می توانند مقاومتاین مقاومت ها وابسته به ویژگی های فیزیکی هستند و

ز جمله دما، سطح نور و حتی میدانخود را بر اساس انواع خواص فیزیکی ا

ر دهند نواع آن ها می توان ترمیستور، فوتورزیستور، از ا.مغناطیسی تغ

.وریستور و مقاومت مغناطیسی را نام برد

نحوه انتخاب مقاومت الکتریکی 
:برای انتخاب مقاومت متناسب با نیاز، سه مرحله وجود دارد
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ن مقدار مقاومت گام اول : تع
ن این که چه مقدار مقاومت الکت توسط قطعهریکی یا توان قرار است تع

:برای محاسبه به این نکات باید توجه کرد.مقاومت، در سیستم تلف شود

دانستن مقدار ولتاژ و جریان مورد استفاده در سیستم

استفاده از قانون اهم برای محاسبه مقاومت و یا توان

مقدار مقاومت: ولتاژ تقسیم بر جریان

رب در مقاومتان یا مجذور جریان ضمقدار توان: ولتاژ ضرب در جری

و یا مجذور ولتاژ تقسیم بر مقاومت

رات ج ریان یا ولتاژ (هر چند کوچک)، دردر نظر گرفتن محدوده تغ

رات انتخاب مقاومت مناسب بسیار مهم است زیرا منجر به تغ

.بزرگتری در مقدار وات (توان) می شود
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گام دوم : وات سایز
ن اندازه وات  وان مورد نیاز که متناسب با سایزه ت یا انداز(Watt Size)تع

هر سیستم، میزان اتالف گرمایی دردر .فیزیکی مقاومت الکتریکی است

هر چه اتالف حرارتی بیشتر.نواحی دارای مقاومت های باال، زیاد است

باشد، افزایش دما در سیستم کمتر شده و از داغ شدن آن جلوگیری می 

ن سایز مقاومت (وات سایز)، میزان این اتالف را می .شود شود با تع

.تخمین زد

ایط نصب و مدار از عوامل موثر دربرخی ویژگی های محیطی مثل دما و شر

ن وات سایز هستند که به طور کلی به صورت جدولی از فاکتورهای موثر تع

:تعریف می شوند شامل

وات یا مقدار توان اتالفی محاسبه شده در گام اول(Watt)

دمای محیط(Ambient temperature)

محدوده محیط(Enclosure)

 گروه بندی یا فاصله قطعات(Grouping)

ارتفاع محیط(Altitude)

عملکرد پالس(Pulse Operation)

سرمای هوا(Cooling Air)
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محدوده افزایش دما(Limited Temperature Rise)

اکتورهای موثر در میزان اتالفی فبا استفاده از جدول طراحی شده برا

.گرمایی، میتوان اندازه وات را به دست آورد

آن ها در انتخاب مقاومت را بررسی با یک مثال ارتباط این فاکتورها و تاثیر  

وات توان٥٠ومت استفاده کنیم که فرض کنید باید از چهار مقا:می کنیم 

در محیطی اینچی از هم و٢فاصله  این مقاومت ها در  .اتالفی داشته باشند

در جدول می .درجه سانتی گراد قرار گرفته اند٥٠کامال محصور با دمای 

برای .است١٫١درجه مقدار فاکتور اثرگزاری برابر با ٥٠بینیم که در دمای 

در ستون گروهاست و٢درصد محصور شده، فاکتور موثر  ١٠٠مقاومت های  

در بقیه موارد.در نظر گرفته می شود١٫٢اینچ فاکتور ٢بندی برای فاصله 
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از ضرب .در نظر می گیریم١حالت استاندارد هستند پس فاکتور آن ها را 

(میزان توان ٥٠وقتی در  به دست آمده که٢٫٦٤فاکتورهای موثر با هم عدد  

پس سایز مقاومت انتخابی .بدست می آید١٣٢تلف شده) ضرب شود، عدد  

.باشد١٣٢) باید (وات سایز

گام سوم : روش نصب
پس با در نظر .در این مرحله باید یونیت (واحد) مناسبی را انتخاب کنیم

قطعهپایه نصبگرفتن دو مرحله قبل، برای انتخاب نوع مقاومت باید به

روش نصب مقاومت.توجه کرده و انتخابی متناسب با آن داشته باشیم

از انواع آن ها می توان به موارد است وعامل موثری در انتخاب مقاومت

:زیر استفاده کرد

براکت(Bracket)

پنل(Panel)

 سطحی(Surface)

PC

مقاومتنوع ترمینال و مواد به کار رفته در ساخت قطعه نیز در انتخاب نوع

.موثر هستند
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آخرین نکته در انتخاب مقاومت
± تا ٠٫١مقاومت معموال در محدوده %یک (tolerance)مقدار تلورانس

نج مقاومت ایجاد می کند که هنگامتلورانس یک محدوده در ر.± است٢٠%

.انتخاب مقاومت الکتریکی باید به آن توجه کرد

به هم بستن مقاومت ها 
.مقاومت ها را می توان در مدار به صورت موازی و سری به یکدیگر بست

یکدیگر بسته شوند وارونموازی به در حالتی که مقاومت ها به صورت 

.مجموع معکوس هر یک از مقاومت ها برابر می باشدمقاومت کل با
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.در حالت سری مقاومت کل با مجموع تک تک مقاومت ها برابر است

کاربرد های مقاومت الکتریکی 
کم کردن جریان

تنظیم سطح سیگنال ها

تقسیم ولتاژ

ربات نوریاب

 لوازم خانگی


