
 
، هم فـراغ     بيـن  يفـصل متـوازيين   المكثف من لوحين    يصنع  

وتختلــف أنــواع ، العازلــة  وهــذا الفــراغ يــسمى الطبقــة
ــى   ــات عل ــسب المكثف ــة   ح ــة العازل ــوع الطبق ــا ، ن منه

ــ،  البوليــستر،  الميكــا ، مكثفــات الــسيراميك ، ورق ال
     .هوائي إلى أخره

  
  :رمز المكثف 

   

 مكثف عادي مكثف مستقطب مكثف متغير

 

يستخدم المكثـف فـي شـحن الـشحنات الكهربائيـة وهـي مـشابهة لعمـل                 
البطارية ولكن الفرق إنها تكون خطـرة إذا شـحنت أعلـى مـن جهـدها ويـتم                  

  .غتفريغها بواسطة مقاومة لتحديد عملية التفري
 :وتتم عملية التفريغ والشحن بطريقتين

 

 ) :شحن المكثف (التسلسلعلى 
ن المكثـف آمـا    شحإبطاء  على عمليةالمقاومةن تدريجيا وتعمل الشحيتم 

   . على المنحنيهو موضح

 

 

  :) تفريغ المكثف( على التوازي
المكثف والمقاومـة علـى التـوازي ويـتم التـسريب أو التفريـغ تـدريجيا         توصل

 .موضح عملية التفريغ للمكثف آما هو إبطاء وتعمل المقاومة على

 
  

  .FARADحدة قياسها الفاراد  وو Cلمكثف بالرمزليرمز 
  
  ..ولقياس قيمة المكثف قسمت إلى وحدات أصغر ،  في المكثف وحدة آبيرة جدًا: الفارادو
 

uF Micro Farad 10 -6 F  
nF Nano Farad 10 -9 F  
pF Pico Farad 10 -12 F  

  



  .يها األطواق آما في المقاومةتصنع المكثفات بأحجام وأشكال متنوعة وعادة تكتب القيم عليها أو تكون عل
  : بشكل عام جدًاوهناك شكلين للمكثفات

 . AXIALمكثفات تشبه المقومات ويخرج منها سلكين 

  . RADIALمكثفات تخرج من أسفلها نهاية أطراف األسالك

   :أنواع المكثفات
  . ولها أشكال مختلفةثابتة مكثفات -١
   .وتتميز بوجود قطب موجب وسالب، تانيوم يومكثف الت، تروني يكل مكثفات مستقطبة مثل المكثف اإل-٢
  . في الراديوالموجودة مكثفات متغيرة وتستخدم في ضبط الترددات آما -٣
  

  ) :مكّثفات نوِع آهر وآيميائية(ليكتروليتية المكّثفات اال
ليكتروليتيُة في القيمـِة ِمـْن حـوالي     َتتراوُح المكّثفاُت اال  

١ µF إلـــى آالِف  µF  ــستخدم فـــي دارات ، وهـــي تـ
  .الترشيح وتمتاز بسعاتها العالية 

1µF (50V) [diameter 5 mm, high 12 mm]  
47µF (16V) [diameter 6 mm, high 5 mm]  
100µF (25V) [diameter 5 mm, high 11 mm]  
220µF (25V) [diameter 8 mm, high 12 mm]  
1000µF (50V) [diameter 18 mm, high 40 mm] 

  
  

  :مكّثفات متعددة الطبقة الخزفية
هذه المكثفات يكون لهـا عـازل مـن عـدة طبقـات ومـع               

ة حـرارة جيـدة وخـصائص       ذلك تمتاز بصغر الحجم ودرجـ     
  .آما أنها ليس لها قطبية .تردد مستقرة

وهــي تــستخدم فــي ترشــيح إشــارات التــردد العــالي  
الرقمية من خالل إمـرار التـرددات العاليـة غيـر المربعـة             

  .ى القطب األرضي عل
  
  

  

   :Tantalumمكّثفات 
مكّثفـــات وهـــي أيـــضًا عبـــارة عـــن 

 ولها قطبية يـشار إليهـا       أليكتروليتية
ـــ  ــات  + ب ــاز هــذه المكثف ــا وتمت بأنه

مستقرة لذا تـستخدم فـي الـدارات        
 عالي في قـيم     استقرارالتي تحتاج   

  السعة 

  

  :مكثفات السيراميك 
 بـاريوم التيتـانيوم     المكّثفات الخزفية مبنيـة بمـواد مثـل       

. الحامضي وتستخدم فـي تطبيقـات التـرددات العاليـة           
 .قطبيةليس لها  وسعتهم صغيرة نسبيًا
 فــي الــدارات يجــوز أن تــستخدمالمكّثفــات الخزفيــة ال 

  . اإلشارةواالتشابهية ألنهم يمكن أن يشوه
  

  

Mica Capacitors:   
  . آعازل Mica مادة تستعمل هذه المكّثفات

 احرارتهـ  ألن معامـل درجـة  ،    جيد استقرار أن لها تمتاز ب 
   . ممتازةاهدألن خاصية تردو  ،صغير
تذبـذب  ال، ومرشـحات      الـرنينِ  تستعمل في دارات   يه
   .عالي أيضًاال

دارات  في   تستعمل، ولذا ُيْمِكُن َأْن     ًا   جيدُ وهي معزولة 
    ... ليس لها قطبية .  العاليةالجهد



   :)ممتازة (كهربائيةمكّثفات الطبقة المضاعفة ال
هذه المكثفات تعتبر من أفخر األنواع وأآثرهـا اسـتقرارًا      

  .باإلضافة لسعاتها العالية رغم صغر حجمها
  

  

Poly propylene Capacitors:   
 100KHZهذه المكثفات تـستخدم فـي مجـال تـرددات           

  .ومادون 

  
Metallized Polyester Film Capacitors:   

  
  

Polyester Film Capacitors:   
  آعازل  Polyester Filmتستخدم هذه المكثفات مادة 

  
  
  
  

  

  :Polystyrene Filmمكثفات 
ــادة    ــا هـــم مـــن المـ ــازل فيهـ ســـميت آـــذلك ألن العـ

Polystyrene Film.  
 ارات فـي د   لالسـتعمال  َلـيَس    ات ِمْن المكّثفـ   هذا النوعِ 

 يهـ . داخله  في  ، ألنهم َيْبنوَن حلزون      التذبذب العالي 
  .توقيت الِح َأو يرِشت في دوائِر الةملمستع

  
  :Variable Capacitorsالمكّثفات المتغّيرة 

ــديل    ــي دارات التعـ ــستخدم فـ ــرة تـ ــات المتغيـ المكثفـ
الترددي ، وتملك هذه المكثفات برغي يدور باالتجاهين       
لتغيير قيمـة الـسعة ولكـن ويجـب االنتبـاه عنـد تعـديل               

سعة يمكـن  قيمة المكثف باستخدام مفـك أن قيمـة الـ         
  .أن تتأثر بقطبية يدك أو الشحنات على المفك 

خالل عدة ألوان   إن قيم هذه المكثفات يتعرف إليها من        
  : على الشكل التالي

Blue:   7pF   (2 - 9) .        White: 10pF  (3 - 15) .  
Green: 30pF (5 - 35) .       Brown: 60pF (8 - 72) . 

 

  

 



  

أن يعمـل  تكتب القيمة العليا لفـرق الجهـد علـى المكثـف والتـي ممكـن            
   .هاــب

وهـذا يعنـي   ،  تكـون مقطبـة     التنتـانيوم وفي بعض المكثفات آإليكترونيـة      
وتكتب عليهـا عـادة هـذه األقطـاب     ، إنها يجب أن توضع بالشكل الصحيح    

  .  إذا آانت موجبة أو سالبة
المكثفات لها أطـواق مـن األلـوان لمعرفـة قيمتهـا آـالموجودة فـي         بعض

 .المقاومات

 

  
 : فاتتوصيل المكث

  : التوالي
  .. بالشكلاوتتم ربط المكثفات بشكل متسلسل آم

  :ساويتقيمة النهائية للمكثف الوتكون 
1/Ct=1/c1+1/c2  

Ct=1/(1/C1+1/C2) 

 

 : التوازي
   ..وتتم ربط المكثفات بشكل متوازي آما بالشكل 

  :ساوي تف ثقيمة النهائية للمكالوتكون 
Ct=C1+C2  

  
  

  

  : المكثفات قراءة قيم
  

uF Micro 
Farad  

10^(-6) F 

nF Nano 
Farad  

10^(-9) F 

pF Pico 
Farad  

10^(-12) F 

  
  

  



  : األلوانقراءة مكثفات ذات 
   Pico Faradاراد بعض القيم تقاس بالبيكو ف

   1000pF=102: حمر قيمتها تكونأسود أمثال مكثف بلون بني 
   100000pF= 100nF= 0.1uf: صفر قيمتها تكونأسود أمثال مكثف بلون بني 

  
 : بالستيكيال الغالفقراءة المكثف ذو 

فـاراد   لمـايكرو تكـون الـسعه با  ، أغلب هذه القطع تكون مطبوعة القيم حيث تشمل سعة المكثف وجهدها ودقتهـا       
microfarad وجد الرمز إذا إال nفغن السعة تكون بالنانو فاراد   .  

  :وتحدد الدقة على حسب الرموز التالية،  Vيكتب الحرف   وفي بعضها الVويعطى الجهد آرقم يتبع الحرف 
  

 الرمز الدقة

%20 M 

%10 K 

%5 J 

%2.5 H 

1 pF 

و السالب   أ بالموجب

F 

 

  المكثفات عن طريق األلوانجدول قراءة قيم
 

 

COLOR DIGIT MULTIPLIER TOLERANCE VOLTAGE 
 Black 0  x 1 pF ±20%   
 Brown 1  x 10 pF ±1%   
 Red 2  x 100 pF ±2% 250V 
 Orange 3  x 1 nF ±2.5%   
 Yellow 4  x 10 nF   400V 
 Green 5  x 100 nF ±5%   
 Blue 6  x 1 µF     
 Violet 7  x 10 µF     
 Grey 8  x 100 µF     
 White 9  x 1000 F µ ±10%    

 

 

 



 جدول قراءة مكثفات التيتانيوم اإللكتروليتية
 

 
COLOR DIGIT MULTIPLIER VOLTAGE 

 Black 0  x 1 µF 10V 
 Brown 1  x 10 µF   
 Red 2  x 100 µF   
 Orange 3     
 Yellow 4   6.3V 
 Green 5   16V 
 Blue 6   20V 
 Violet 7     
 Grey 8  x .01 µF 25V 
 White 9  x .1 µF 3V 
 Pink     35V  

 
 
 
 
 

  

االليكتروليتيةمكثفات التيتانيوم   

 
 
 
 
 

 
a, b, c. Variable capacitors, d. Trimmer capacitors 
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