
Analog meter ျဖင့္ Resistor တုိငး္နည္း အပုိငး္ (၁)..  

 
1.Ohm တိုင္းရာတြင္ လို႕သာညႊန္းထားတာပါ ျပည့္စုံေအာင္ေရးဖုိ႕ရာ မလြယပ္ါဘးူ 

ပထမဆံုးအေနနဲ႕ Resistor အၾကာင္းေလးအရင္ တတႏူိ္င္သေလာကရွ္င္းျပပါမယ္  
၁.Resistor ဆိုသည္မွာ AC \ DC လ်ပ္စီးေၾကာင္းမ်ားနဲ႔ Signal လို႔ ေခၚတဲ႔ 
အခ်ကၿ္ပလိွဳင္းမ်ားကို မူလစြမ္းအင္မွ ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္ ေလ်ာ့ခ် ခုခံေပးေသာ 
ပစၥည္းၿဖစ္ပါတယ။္ ေလ်ာ့ခ်ခုခံနိုင္မူ တန္ဖုိးကို Ohm ၿဖင့္ သတမွ္တပီ္း အပူဒဏ္ခံနုိင္မူကို 
Watt ၿဖင့္ သတမွ္တ္ပါတယ။္ Resistor ဆိုသည္မွာ ခုခံမႈ႕။ခုခံမႈဆိုသည္မွာ 
၀င္လာေသာလွ် ပ္စီးကို ohm တန္ဖုိးအနည္းအမ်ားလိုက ္ခုခံ ထားႏုိင္ေသာ 
ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ။္ ohm တန္ဖုိးနည္းလ်င္ ခုခံမႈနည္း၍ ohm တန္ဖုိးမ်ားလ်င္ 
ခုခံမႈမ်ားပါတယ။္  
Resistor AC ႏွင္႔ DCကေတာ့ျဖတသ္န္းႏူိင္ေသာ္လည္း္ Volt ကို ေလွ် ာ႔ေပးႏုိင္ေသာ 
အစြမ္းမရိွပါ Ampere ကိုသာ ေလွ် ာ့ခ်ေပးႏူိင္ပါတယ ္..  (အေပါင္း အႏုတ ္မရိွပါ) 
 
Resistor တစ္လံုးရဲ႕ ခုခံနုိင္မူကို Resistor ရဲ႕ ကိုယ္ထည္ေပၚမွာ 
အေရာင္လိုင္းမ်ားၿဖင့္လည္းေကာင္း၊ 
Code ဂဏန္းမ်ားၿဖင့္လည္းေကာင္း ေဖာ္ၿပထားပါတယ ္မျပရင္လည္း ဆားကစ္မွာ 
တနည္းနည္းနဲ႕ျပေလရိွ့ပါတယ ္အဆိုပါ အေရာင္လိုင္းမ်ား၊ Code ဂဏန္းမ်ား 
ရဲ႕ တန္ဖုိးမ်ားကို သထိားမယဆ္ိုရင္ေတာ့ အဆိုပါ Resistor ရဲ႕ ခုခံမူတန္ဖုိးကို သနုိိင္မွာ 
ၿဖစ္ပါတယ္။ 
 
အေရာင္လိုင္းမ်ားၿဖင့္ ေဖာ္ၿပထားေသာ ရီစစၥတာမ်ား 



 
 
 

ရီစစၥတာမ်ားရဲ႕ တန္ဖုိးကို ကိုယထ္ည္ေပၚမွာ အေရာင္လိုင္း ၄ လိုင္း၊ ၅ လို္င္းၿဖင့္ 
ေဖာ္ၿပထားတတပ္ါတယ။္ 

ေဖာ္ၿပထားတဲ႔ အေရာင္ေတြရဲ႕ တန္ဖုိးသတမွ္တခ္်က္ေတြက ေအာကပ္ါအတိုင္း ၿဖစ္ပါတယ။္  
 

 
အနကေ္ရာင္    = ၀ 
အညိဳေရာင္     = ၁ 
အနီေရာင္       = ၂ 
လေိမၼာ္ေရာင္   = ၃ 
အ၀ါေရာင္      = ၄ 
အစိမ္းေရာင္    = ၅ 
အၿပာေရာင္     = ၆ 
ခရမ္းေရာင္     = ၇ 
မီးခုိးေရာင္      = ၈ 
အၿဖဴေရာင္     = ၉ 
ေရႊေရာင္       = ဒသမ တစ္ေနရာ ၿဖတရ္န္ ( အမွား ၅ % ) 
ေငြေရာင္       = ဒသမ နွစ္ေနရာ ၿဖတရ္န္(အမွား၁၀%) 
ဟ ုအေရာင္တစ္ေရာင္ခ်င္းစီမွာ တန္ဖုိးသတမွ္တခ္်က ္တစ္ခု 
သတမွ္တထ္ားပါတယ။္(အတို=နက.္ညိဳ.နီ.ေမာ္.၀ါ.စိမ္း.ျပာ.ရမ္း.ခုိး.ျဖဴ) 
 
ရီစစၥတာရဲ႕ ကိုယထ္ည္ေပၚမွာ ေဖာ္ၿပထားတဲ႔ အေရာင္လိုင္းေတြရဲ႕ 



တန္ဖုိးသတမွ္တခ္်ကေ္တြကို သရိွိပီးပီဆိုေတာ့ ရီစစၥတာတစ္လံုးရဲ႕ ခုခံမူတန္ဖုိးကို 
တြကၾ္ကည့္ၾကရေအာင္ဗ်ာ။ အေရာင္လိုင္း ေလးလိုင္းနဲ႔ ေဖာ္ၿပထားတဲ႔ ရီစစၥတာကို 
အရင္တြက္ၿပပါ့မယ။္ 
ပထမဆံုး ရီစစၥတာရဲ႕ အေရာင္လိုင္းေတြကို ေအာက္မွာၿပထားတဲ႔အတိုင္း 
သတမွ္တလ္ိုက္ပါ....... 

 
 
 
အဲဒီလို သတမွ္တပီ္းသြားပီဆိုရင္ ေအာက္က တြကန္ည္းေလးအတိုင္း 
အစားထိုးတြက္ၾကည့္ရေအာင္........ 
ပထမလိုင္းရိွ အေရာင္ရဲ႕ တန္ဖုိး = တန္ဖုိးအတိုင္း ပထမ ဂဏန္းအၿဖစ္ယပူါ။ 
ဒုတယိလိုင္းရိွ အေရာင္ရဲ႕ တန္ဖုိး = တန္ဖုိးအတိုင္း ဒုတယိ ဂဏန္းအၿဖစ္ယပူါ။ 
တတယိလိုင္းရိွ အေရာင္ရဲ႕ တန္ဖုိး = တန္ဖုိးအတိုင္း သညု(၀) အေရအတြကၿ္ဖည့္ပါ။ 
စတုထၱလိုင္းရိွ အေရာင္က ၄င္းရီစစၥတာရဲ႕ အမွားရာခုိင္နွဳန္း ၿဖစ္ပါတယ။္ 
 
အခုပုံမွာၿပထားတဲ့ ရီစစၥတာကို တြက္ၾကည့္မယဆ္ိုရင္....(ညိဳ) (နက)္ (ညိဳ) ေပါ့ဗ်ာ... 
ပထမလိုင္းအေရာင္ (အညိဳေရာင္) = ၁ 
ပထမ ဂဏန္းအၿဖစ္ ယပူါဆိုေတာ့ (၁) ေပါ့ဗ်ာ...စပီေနာ္..  
ဒုတယိလိုင္း အေရာင္ ( အနကေ္ရာင္) = ၀ 
ဒုတယိ ဂဏန္းအၿဖစ္ယပူါဆိုေတာ့ ပထမဂဏန္းရဲ႕ ေနာကေ္ပါ့ဗ်ာ..( ၁၀ ) ေပါ့ 
တတယိလိုင္း အေရာင္ ( အညိဳေရာင္ ) = ၁ 
တန္ဖုိးအတိုင္း သညု အေရာအတြကၿ္ဖည့္ပါဆိုေတာ့.. တန္ဖုိးက (၁) ဆိုေတာ့ 
သညုတစ္လံုးေပါ့။ 
(၁၀) ကို သညု တစ္လံုး ထပ္ၿဖည့္လိုက္ေတာ့ ( ၁၀၀ ) ေပါ့ဗ်ာ..။ 
 
အေရာင္လိုင္းသံုးလိုင္းကို တြကလ္ိုကလ္ို႔ ရလာတဲ႔ အေၿဖက ၄င္းရီစစၥတာရဲ႕ ခုခံမူ 
တန္ဖုိးပါ။ခုခံမူတန္ဖုိးကို 
Ohm နဲ႔ သတမွ္တ္တယဆ္ိုေတာ့ အေပၚမွာ တြကၿ္ပလိုကတ္ဲ႔ ရီစစၥတာရဲရ ခုခံမူ တန္ဖုိးက 



100 Ohm 
လို႔ အေၿဖထြကပ္ါတယဗ္်ာ။ 
 
ညိဳ နက္ ညိဳ = 100 Ohm ေပါ့။ 
စတုထၱလိုင္းက အမွားရာခုိင္နွဳန္းပါ။ အေပၚမွာက ေရႊေရာင္ဆိုေတာ့ အမွား ၅% ေပါ့။ 
 
ညိဳ နက္ ညိဳ ေရႊ = 100 Ohm 5% လို႔ အေၿဖထြက္လာပါတယ။္ လြယတ္ယမုိ္႔လားဗ် ။  
 

2.ယခုေနာက္ပုိင္း ေခတမီ္အီလကထ္ေရာနစ္ ပစၥည္းမ်ားတြင္ ရီစစၥတာမ်ားကို 

ေသးငယေ္သာ 
အရြယ္အစားၿဖင့္ ပုံနိွပ္ေသာ နည္းပညာကို အသံုးၿပဳလာၾကပါတယ။္ ၄င္း ရီစစၥတာမ်ားရဲ႕ 
ခုခံမူ တန္ဖုိးကိုလဲ အေရာင္မ်ားၿဖင့္ မဟတုေ္တာ့ပဲ ဂဏန္းမ်ား၊ အကၡရာမ်ားၿဖင့္ ေၿပာင္းလဲ 
ေရးသားလာၾကပါတယ။္ အေရာင္လိုင္း ရီစစၥတာမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ဂဏန္းမ်ားကို သံုးလံုးၿဖင့္ 
လည္းေကာင္း။ ဂဏန္း ေလးလံုးၿဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေရးသားေဖာ္ၿပထားပါတယ။္ 

 
 
 
 
 
 

ဂဏန္း သံုးလံုးၿဖင့္ ေဖာ္ၿပေသာ ရီစစၥတာ တန္ဖုိးတြကန္ည္း 
ပထမဆံုး(ေရွ႕ဆံုး) ဂဏန္းကို ခုခံမူတန္ဖုိး ပထမ ဂဏန္းအၿဖစ္ ယပူါ။ 
ဒုတယိဂဏန္းကို ခုခံမူတန္ဖုိး ဒုတယိ ဂဏန္းအၿဖစ္ ယပူါ။ 
တတယိဂဏန္းကို သညု(၀) အေရအတြက ္ယပူါ။ 



 
ဥပမာ။ ။ ( 101 ) လို႔ ေရးထားတယဆ္ိုရင္ 
ပထမ ဂဏန္း = 1  
ဒုတယိ ဂဏန္း = 0 ( ပထမ ဂဏန္းရဲ႕ ေနာကမွ္ာဆိုေတာ့ 10 ေပါ့ဗ်ာ ) 
တတယိ ဂဏန္း = 1 ( သညု အေရတြကဆ္ိုေတာ့ သညုတစ္လံုး ထပ္ထည့္လိုကေ္တာ့ 100 
ေပါ့ ) 
ဒါဆို (101) လို႔ ေရးထားတဲ႔ ရီစစၥတာရဲ႕ ခုခံမူ တန္ဖုိးက 100 Ohm လို႔ 
အေၿဖထြကတ္ာေပါ့ဗ်ာ။ 
အေရာင္လိုင္းေတြနဲ႔ထကေ္တာင္ ပုိလြယ္ေသးတယ။္ 

ဂဏန္း ေလးလုံးၿဖင့္ ေဖာ္ၿပထားေသာ ရီစစၥတာ တန္ဖုိးတြကန္ည္း 

ပထမဆံုး(ေရွ႕ဆံုး)ဂဏန္းကို ခုခံမူတန္ဖုိး ပထမ ဂဏန္းအၿဖစ္ ယပူါ။ 
ဒုတယိဂဏန္းကို ခုခံမူတန္ဖုိး ဒုတယိဂဏန္းအၿဖစ္ ယပူါ။ 
တတယိဂဏန္းကို ခုခံမူတန္ဖုိး တတယိဂဏန္းအၿဖစ္ ယပူါ။ 
စတုထၱဂဏန္းကို သညု(၀) အေရအတြက္ ယပူါ။ 
 
ဥပမာ။ ။ ( 1001 ) လို႔ ေရးထားတယဆ္ိုရင္ 
ပထမ ဂဏန္း = 1 
ဒုတယိ ဂဏန္း = 0 ( ပထမဂဏန္းရဲ႕ ေနာကမွ္ာဆုိေတာ့ 10 ) 
တတယိ ဂဏန္း = 0 ( ဒုတယိ ဂဏန္းရဲ႕ ေနာကမွ္ာဆိုေတာ့ 100 ) 
စတုထၱ ဂဏန္း = 1 ( သညု အေရအတြကဆ္ိုေတာ့ သညုတစ္လံုး ထပ္ထည့္လိုကေ္တာ့ 
1000 ေပါ့။) 
ဒါဆို ( 1001 ) လို႔ ေရးထားတဲ႔ ရီစစၥတာရဲ႕ ခုခံမူတန္ဖုိးက 1000 Ohm လို႔ 
အေၿဖထြကပ္ါတယ။္ 
    1000 Ohm ဆိုေတာ့ 1 K Ohm ေပါ့။ 
(ခုခံမူတန္ဖုိးမ်ား 1000 မွ 1000 ေက်ာ္လ်င္ ကလီိုအုမ္း ဖြဲ႔ရပါမယ။္) 
 
ဒီေလာကဆ္ိုရင္ ဂဏန္းေတြနဲ႔ ေဖာ္ၿပထားတဲ႔ ရီစစၥတာမ်ားကို ခုခံမူတန္ဖုိး  
တြကနုိ္င္လိမ့္မယထ္င္ပါတယ္ နံပါတမ္ပါတဲ့ power resistor ေလးေတြကိုေတာ့ circuit 
symbol  မွာဘ ဲၾကည့္ၿပီးသိႏူိင္မွာပါ။ 



 
 

 4.resistor ေတြကို တိုင္းတဲ့အခါ မွာ circuits ထမွဲာတိုင္းရင္ အမွန္ျပဖုိ႕ရာမလြယပ္ါဘးူ 

(အသံုးျပဳတဲ့အေပၚမူတည္ၿပီး တခ်ိဳ႕ေနရာမွာေတာ့ မွန္းေခ်ေတာ့ရတတပ္ါတယ္)ျဖဳတတ္ိုင္း 
မွသာ ေသခ်ာ တာပါ  ခုေနာကပုိ္င္း resistor ေတြက 
ပုိေတာင္လြယလ္ာပါတယ(္ဂဏန္းနဲ႕ျပတာကိုး) အခုအသံုးအမ်ားဆံုး(phone) Resistor 
တိုင္းနည္းသိသေလာကက္ေလးတင္ျပေပးပါ့မယဗ္်ာ 

 
 
122 နံပါတပ္ါတဲ့ ဖုန္း ထမွဲာပါတဲ့ resistorေလးကိုတိုင္းၾကည္႕ရေအာင္    
ပထမဆံုး(ေရွ႕ဆံုး) ဂဏန္းကို ခုခံမ႔ူတန္ဖုိး ပထမ ဂဏန္းအၿဖစ္ ယပူါ။ 
ဒုတယိဂဏန္းကို ခုခံမူတန္ဖုိး ဒုတယိ ဂဏန္းအၿဖစ္ ယပူါ။ 
တတယိဂဏန္းကို သညု(၀) အေရအတြက ္ယပူါ။  



ပထမ ဂဏန္း = 1 
ဒုတယိ ဂဏန္း = 2 ( ပထမဂဏန္းရဲ႕ ေနာကမွ္ာဆုိေတာ့ 2) 
တတယိ ဂဏန္း = 2( ဒုတယိ ဂဏန္းရဲ႕ ေနာကမွ္ာဆိုေတာ့ သညုႏွစ္လံုး 00 ) 
ဒီေတာ့ 1200 (1200 ohm)ေပါ့ 
1200 ohm ဆိုေတာ့ selector ကို (×1 )ထားမလား (×10) ထားမလား 
(×100)ထားမလား(×1k)ထားမလား(×10K) ထားမလား 
(×1)ဆိုတာ 1. ohm တိုင္းလွ် င္ၾကည့္ရန္ မွာ 1 နဲ႕ ေျမာက ္တာပါ / (×10)ဆိုတာ 1. ohm 
တိုင္းရန္ၾကည့္လွ် င္မွာ 10 နဲ႕ ေျမာကတ္ာပါ …. 
1,2,3,5,10,20,30,50,100,200(ohm တိုင္းရန္ မွ်ားေနရာမွာ) 
ဒီေတာ့ (1) နဲ႕ထားတိုင္းမယဆ္ိုရင္အဆံုး 200(ရိွတာက 1200ohm ဆိုေတာ့) ဘ ဲ
ျပထားတာဆိုေတာ့ မျပႏူိင္ဘူးေပါ့  ျပရင္လည္း 10 ေရွာ့ ျပေနမွာေပါ့ (တိုင္းလို႕မရဘးူေပါ့)  
(×100)နဲ႕ တိုင္းထားတိုင္းမယဆ္ိုရင္  
200 မွာ 2000(2k) ျပေတာ့ တိုင္းလို႕ရၿပီေပါ့  1200 ohm (1.2k)ရိွတဲ့ resistor 
ကိုတိုင္းခ်င္ရင္ (×100)နဲ႕ ထားတိုင္း ရင္ 10 နဲ႕ 20 ၾကားမွာ ျပရမွာေပါ့ 
တတိကိ်က်နီးပါးဆိုရင္ 10 နဲ႕ 20 ၾကားမွာ ေသခ်ာ တြကၾ္ကည့္လိုကပ္ါဗ်ာ 
5.ေနာက္တခုတိုင္းၾကည့္ပါ့မယ ္2.2 K (2200 ohm)ရိွတဲ့ resistor ေလးပါ. 

 
 meter ရဲ႕ အပၚဆံုးတန္းမွာ 20 ေက်ာ္(20 နဲ႕ 30 ၾကား)မွာ ျပရမွာပါ selector ကို ×100 မွာ 
ထားတိုင္းရမွာပါ selector က ×100 မွာထားေတာ့ အပၚဆံုးတန္းကို 100 နဲ႕ 
ေျမွာကထ္ားတာေပါ့ 
ဒီေတာ့ 1 ဆို 100 ohm , 2ဆို 200ohm , 20 ဆိုေတာ့ 2000 ohm (သို႕) 2k ေပါ့ 
တိုင္းၾကည့္လိုက္ရင္ 2200 ohm & 2.2k   



 
 
အားလံုးအဆင္ေျပၾကပါေစ အမွားပါရင္ခြင့္လြတ္ပါ ... 
Credit to All.. &  
မင္းညိဳ (စုိင္ၿပင္ၾကးီ)http//www.ourelectronicnote.blogsopt.com 
အေသးစိတ္ၾကည့္ ၾကည့္ခ်င္ရင္  ဒီထကဲိုသြားေလလ့ာလိုကပ္ါခင္ဗ်ာ 
http//www.ourelectronicnote.blogsopt.com 

 


