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Three Band Resistor Color Code

• Ο κωδικόσ χρϊματοσ των τριϊν ηωνϊν (λωρίδων)
χρθςιμοποιείται πολφ ςπάνια.

• Η πρϊτθ λωρίδα από τα αριςτερά δείχνει το
πρϊτο ψθφίο τθσ αντίςταςθσ. Η δεφτερθ λωρίδα
υποδεικνφει το δεύτερο ψθφίο. Η τρίτθ λωρίδα
υποδεικνφει τον αρικμό των μθδενικϊν.

• Η ανοχι για αντιςτάςεισ τριϊν ηωνϊν είναι
γενικά 20%.

• Ο πίνακασ κωδικϊν χρϊματοσ που αντιςτοιχεί ςε
αντιςτάςεισ τριϊν ηωνϊν φαίνεται παρακάτω.







Κωδικόσ χρϊματοσ αντίςταςθσ τριϊν ηωνϊν

• Οι τιμζσ των αντιςτάςεων 3 ηωνϊν ζχουν 
ανοχι ±20% και χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ 
όταν θ τιμι αντίςταςθσ δεν είναι κρίςιμθ. 

• Για μια αντίςταςθ 1 Ω, με 3 λωρίδεσ, τα 
χρϊματα κα είναι καφζ, μαφρο και χρυςό. Η 
τιμι αντίςταςθσ κα κυμανκεί μεταξφ 1,2 Ω και 
0,8 Ω.



Κωδικόσ χρϊματοσ αντίςταςθσ τριϊν ηωνϊν

Για παράδειγμα, εάν τα χρϊματα ςτθν
αντίςταςθ είναι με τθ ςειρά του κίτρινου, του
βιολετί και του κόκκινου από αριςτερά, τότε θ
αντίςταςθ μπορεί να υπολογιςτεί ωσ:

47× 102± 20 %. είναι: 4.7 KΩ± 20%.



Four Band Resistor Color Code

• Ο χρωματικόσ κϊδικασ τεςςάρων ηωνϊν είναι θ
πιο κοινι αναπαράςταςθ ςε αντιςτάςεισ.

• Οι δφο πρϊτεσ λωρίδεσ από τα αριςτερά
χρθςιμοποιοφνται για να υποδείξουν το πρϊτο
και το δεύτερο ςθμαντικό ψθφίο αντίςταςθσ.

• Η τρίτθ λωρίδα χρθςιμοποιείται για να υποδείξει
τον πολλαπλαςιαςτι (πλικοσ μθδενικϊν).

• Η τζταρτθ λωρίδα χρθςιμοποιείται για να
υποδείξει τθν ανοχι (tolerance).





Κωδικόσ χρϊματοσ τεςςάρων ηωνϊν 
αντίςταςθσ

• Όταν απαιτοφνται ανοχζσ μικρότερεσ από
20%, χρθςιμοποιείται μια αντίςταςθ 4 ηωνϊν,
με μια πρόςκετθ ηϊνθ για τον κακοριςμό τθσ
ανοχισ.

• Για μια αντίςταςθ 1K5 ι 1500Ω με ανοχι ±5%,
οι λωρίδεσ κα είναι καφζ, πράςινεσ, κόκκινεσ
και χρυςζσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, θ τιμι τθσ
αντίςταςθσ μπορεί να ποικίλλει κατά ±75
ohms



Κωδικόσ χρϊματοσ τεςςάρων ηωνϊν 
αντίςταςθσ

• Για παράδειγμα, εάν τα χρϊματα ςε μια
αντίςταςθ τεςςάρων ηωνϊν είναι με τθ ςειρά
Πράςινο, Μαφρο, Κόκκινο και Κίτρινο τότε θ
τιμι τθσ αντίςταςθσ υπολογίηεται ωσ:

50 * 104± 2 % = 500KΩ± 2%.





Five Band Resistor Color Code
• Οι αντιςτάςεισ υψθλισ ακρίβειασ ζχουν μια επιπλζον λωρίδα που

χρθςιμοποιείται για να δείξει το τρίτο ςθμαντικό ψθφίο τθσ τιμι τθσ
αντίςταςθσ.

• Οι υπόλοιπεσ ηϊνεσ υποδεικνφουν τα ίδια πράγματα με τον χρωματικό κϊδικα
τεςςάρων ηωνϊν.

• Συγκεκριμζνα, οι τρεισ πρϊτεσ λωρίδεσ χρθςιμοποιοφνται για να ςχθματίςουν
τα τρία ψθφία τθσ τιμισ τθσ αντίςταςθσ.

• Η τζταρτθ και θ πζμπτθ ηϊνθ χρθςιμοποιοφνται για να υποδείξουν τον
πολλαπλαςιαςτι και τθν ανοχι αντίςτοιχα.

• Υπάρχει μια εξαίρεςθ όταν το τζταρτο ςυγκρότθμα είναι είτε Gold είτε Silver.
Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, οι δύο πρϊτεσ λωρίδεσ δείχνουν τα δφο ςθμαντικά
ψθφία αντίςταςθσ. Η τρίτθ λωρίδα χρθςιμοποιείται για να υποδείξει τον
πολλαπλαςιαςτι, θ τζταρτθ λωρίδα χρθςιμοποιείται για τθν ανοχι και θ
πζμπτθ λωρίδα χρθςιμοποιείται για να υποδείξει τον ςυντελεςτι
κερμοκραςίασ με μονάδεσ ppm/K.





Κωδικόσ χρϊματοσ αντίςταςθσ πζντε ηωνϊν

• Για πιο ακριβείσ εφαρμογζσ, ςτισ οποίεσ 
απαιτοφνται πρόςκετα ςθμαντικά ςτοιχεία, οι 
αντιςτάςεισ 5 ηωνϊν επιτρζπουν τον 
κακοριςμό ενόσ 3ου ψθφίου. Μια αντίςταςθ 
270 K (270.000 Ω) κα ζχει μια κόκκινθ, μοβ, 
μαφρθ και πορτοκαλί ηϊνθ που προςδιορίηει 
τθν τιμι. Μια αςθμζνια ηϊνθ υποδθλϊνει ότι 
θ τιμι κα πζςει μεταξφ 243K Ω και 297K Ω.



Κωδικόσ χρϊματοσ αντίςταςθσ πζντε ηωνϊν

• Για παράδειγμα, εάν τα χρϊματα ςε μια 
αντίςταςθ πζντε ηωνϊν είναι με τθ ςειρά 
Κόκκινο, Μπλε, Μαφρο, Πορτοκαλί και Γκρι, 
τότε θ τιμι τθσ αντίςταςθσ υπολογίηεται ωσ:

• 260×103± 0,05 = 260 KΩ ± 0,05%.



Six Band Resistor Color Code

• Σε περίπτωςθ αντιςτάςεων υψθλισ ακρίβειασ,
υπάρχει μια επιπλζον ηϊνθ που υποδεικνφει τον
ςυντελεςτι κερμοκραςίασ (Temperature Coefficient of
Resistance ιτοι, TCR).

• Οι υπόλοιπεσ ηϊνεσ είναι ίδιεσ με τισ αντιςτάςεισ
πζντε ηωνϊν. Το πιο κοινό χρϊμα που χρθςιμοποιείται
για τθν ζκτθ ηϊνθ είναι το μαφρο που αντιπροςωπεφει
100 ppm/K. Αυτό δείχνει ότι για αλλαγι κερμοκραςίασ
100C, μπορεί να υπάρξει αλλαγι 0,1% ςτθν τιμι τθσ
αντίςταςθσ. Γενικά θ ζκτθ ηϊνθ αντιπροςωπεφει τον
ςυντελεςτι κερμοκραςίασ. Αλλά ςε οριςμζνεσ
περιπτϊςεισ μπορεί να αντιπροςωπεφει τθν
αξιοπιςτία και το ποςοςτό αποτυχίασ.





Κωδικόσ χρϊματοσ αντίςταςθσ ζξι ηωνϊν

• Οι αντιςτάςεισ υψθλισ ακρίβειασ κακορίηουν τον
ςυντελεςτι αντίςταςθσ κερμοκραςίασ (TCR) που
ποςοτικοποιεί τθν επίδραςθ τθσ κερμοκραςίασ
ςτθν τιμι αντίςταςθσ ςε ςφγκριςθ με τουσ 25°C.

• Η αλλαγι ςτθν αντίςταςθ μετριζται ςε ppm/°C
όπου ppm=ΔR/R ι θ αλλαγι ςτθν αντίςταςθ ανά
Ω τθσ ονομαςτικισ τιμισ.

• Μια αντίςταςθ υψθλισ ακρίβειασ με τιμι 68 MΩ
με ανοχι ±5% και ςυντελεςτι αντίςταςθσ
κερμοκραςίασ 250 ppm/°C απεικονίηεται
παρακάτω.



Κωδικόσ χρϊματοσ αντίςταςθσ ζξι ηωνϊν



Κωδικόσ χρϊματοσ αντίςταςθσ ζξι ηωνϊν

• Για παράδειγμα, εάν τα χρϊματα ςε μια
αντίςταςθ ζξι ηωνϊν είναι με τθ ςειρά
Πορτοκαλί, Πράςινο, Λευκό, Μπλε, Χρυςό και
Μαφρο, τότε θ αντίςταςθ υπολογίηεται ωσ:

• 359 ×106± 5% 100 ppm/K = 359MΩ± 5% 100
ppm/K .





Resistance measurement with 
Voltmeter & Ammeter



Measuring resistance with an Ohmmeter


