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AWG  چه معناست؟ به 

 

AWG  مخفف American Wire Gauge اندازه اراست. نمود یکیالکتر یها یقطر هاد یمتحده برا االتیاستاندارد ا اریمع 

AWG  ست که هرچه عددا یبدان معن نیاست. ا ازیمورد ن یرساندن مس به اندازه بعد یاست که برا ییبر اساس تعداد قالبها  

AWG  کوچکتر است.  هادیباشد ، قطر  شتریبAWG  بران کمک می مورد استفاده قرار گرفته است ، به کار 1857که از سال

 .کند تا رتبه های جریان سیم را تعیین کنند

AWG  مربع، برابر با  هادیبا مشخص کردن شعاعpi نیر است. امت یلیم 1 ای 1000/1 رهیدا کیکه مساحت .شودیم نییتع 

 وجود ندارد. AWGبه اندازه  قیعا ای روکشعامل  چی. هشودیانجام م هادی یفقط رو هایریگاندازه

AWG  اند ولتاژ بیشتری را دارد و بنابراین می توضخیم تر مقاومت کمتری  هادیبنابراین  .مچنین به مقاومت مربوط می شوده

 .در مسافت بیشتری حمل کند
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است ، زیرا در هنگام  باالتر معمول AWG هنگام اتصال رشته های رسانا ، معموالً استفاده از اندازه های سنج کوچکتر با تعداد

برای هادیهای  .هستندفقط مخصوص هادی های گرد  AWG جداول  .استفاده از خمش و لرزش انعطاف پذیرتر و با دوام ترند

 .ه می دهندرا در برگه مشخصات خود ارائ AWG ده هایاکثر ارائه دهندگان کابل دا .رشته ای جدول تبدیل الزم است

  AWG کیمتر لی. جدول تبداست شود یم انیب mm² که درها از سطح مقطع  یاندازه هاد استفاده ازروش  نیتر متداول

 کند.یم لیتبد نچیمتر و ا یلیرا به م AWG ذیل

 (متر یلیبه م AWG) AWG  کیمتر لینمودار تبد

(AWG) 

Diameter (in) 

طرق   (mm)  

Diameter (mm) 

 (mm) قطر

Cross sectional area (mm2) 

 ( mm 2)  سطح مقطع

0000 (4/0) 0.460 11.7 107.0 

000 (3/0) 0.410 10.4 85.0 

00 (2/0) 0.365 9.27 67.4 

0 (1/0) 0.325 8.25 53.5 

1 0.289 7.35 42.4 

2 0.258 6.54 33.6 

3 0.229 83/5 26.7 

4 0.204 5.19 21.1 

5 0.182 4.62 16.8 

6 0.162 4.11 13.3 

7 0.144 3.67 10.6 

8 0.129 26/3 8.36 

9 0.114 91/2 63/6 



www.hourshidgroup.com 

 

(AWG) 

Diameter (in) 

طرق  (mm) 

Diameter (mm) 

 (mm) طرق 

Cross sectional area (mm2) 

 ( mm 2)  سطح مقطع

10 0.102 2.59 5.26 

11 0.0.907 30/2 4.17 

12 0.0808 2.05 31/3 

13 0.0720 1.83 63/2 

14 0.0641 63/1 2.08 

15 0.0571 1.45 65/1 

16 0.0508 29/1 31/1 

17 0.0453 1.15 1.04 

18 0.0403 1.02 0.82 

19 0.0359 91/0 0.65 

20 0.0320 81/0 0.52 

21 0.0285 0.72 0.41 

22 0.0254 0.65 0.33 

23 0.0226 0.57 0.26 

24 0.0201 0.51 0.20 

25 0.0179 0.45 0.16 

26 0.0159 0.40 0.13  

 

 


