
. کٌذ رخیشُ خَد دس( الکتشیکی تاس) الکتشٍاستاتیکی هیذاى تَسط سا الکتشیکی اًشطی تَاًذ هی کِ است الکتشیکی الواى خاصى

. دٌّذ هی ًوایش است capacitor کلوِ اتتذای کِ C حشف تا سا خاصى. سًٍذ هی تکاس الکتشیکی هذاسّای دس خاصى اًَاع

 :شَد هی تشکیل اصلی قسوت دٍ اص خاصى داخلی ساختواى

  ّادی صفحات – الف

 ( الکتشیک دی) ّادیْا تیي ػایق – ب

 

 خازن ساختمان

 ّادی صفحات هؼوَال. دٌّذ هی خاصى تشکیل شَد، دادُ قشاس ػایقی آًْا تیي دس ٍ گشفتِ قشاس ّن هقاتل دس ّادی دٍ ّشگاُ

 هیکا ، کاغز ، َّا جٌس اص( الکتشیک دی) ػایقی آًْا تیي دس ٍ تَدُ صیاد ًسثتا سطح تا ًقشُ ٍ سٍی ، آلَهیٌیَم جٌس اص خاصى

 تضسگتش ػایق هادُ یک الکتشیک دی ضشیة چِ ّش. شَد هی استفادُ تاًتالیَم اکسیذ ٍ آلَهیٌیَم اکسیذ ، سشاهیک ، پالستیک ،

 الکتشیک دی ضشیة ٍ 1 َّا الکتشیک دی ضشیة ، هثال ػٌَاى تِ. است تْتش ػایقی خاصیت داسای الکتشیک دی آى تاشذ

 . است َّا ػایقی خاصیت تشاتش 7 آلَهیٌیَم اکسیذ ػایقی خاصیت تٌاتشایي. تاشذ هی 7 آلَهیٌیَم اکسیذ

 

 خازن انواع

 تاًتالیَم، آلَهیٌیَهی، الکتشٍلیتی خاصًْای، هیکا خاصًْای، ای ٍسقِ خاصًْای، سشاهیکی:  ثاتت خاصًْای -الف

 

 تشیوش، ٍاسیاتل:   هتغیش خاصًْای -ب

 

 خازن یک کردن پر یا شارژ

 صفحات اص یکی تشتیة تذیي. شًَذ هی جاسی هذاس دس الکتشًٍْا کٌین؛ ٍصل تاتشی یک سش دٍ تِ سا تاس تی خاصى یک کِ ٍقتی

 هٌفی تاس دیگش صفحِ ٍ هثثت تاس ؛ شذُ ٍصل تاتشی هثثت قطة تِ کِ ای صفحِ آى. کٌذ هی پیذا( -) تاس دیگش صفحِ ٍ)+(  تاس

 تستِ ّوچٌاى کلیذ ایٌکِ تِ تَجِ تا یؼٌی. شَد هی پش الکتشیکی تاس اص هؼیٌی هقذاس کشدى رخیشُ اص پس خاصى. کٌذ هی پیذا

 دس سا تاس تذٍى خالی خاصى یک ایٌکِ هحض تِ یؼٌی. سسذ هی صفش تِ جشیاى ٍاقغ دس ٍ کٌذ ًوی ػثَس هذاس اص جشیاًی ٍلی است؛

 هذاس اص جشیاًی دیگش یؼٌی. گشدد هی تش صفش سٍی دٍتاسُ گالَاًَهتش ػقشتِ کَتاُ هذتی اص پس کشدین؛ هتصل هَلذ تِ هذاس یک

 . است پششذُ خاصى گَیین هی حالت ایي دس. کٌذ ًوی ػثَس

 خازن یک تخلیه یا دشارژ

 تشای حالت ایي دس. کٌین هی ٍصل ّوذیگش تِ سین یک تَسط سا خاصى سش دٍ. گیشین هی ًظش دس است پش کِ سا خاصًی اتتذا

 اص پس. است تشقشاس داسد ٍجَد خاصى صفحات سٍی تاس کِ صهاًی تا جشیاى ایي ٍ شَد هی تشقشاس هذاس دس جشیاًی کَتاّی هذت



 خاصى اگش. است شذُ تخلیِ خاصى ٍ ًذاسد ٍجَد خاصى صفحات سٍی تش تاسی دیگش یؼٌی. شذ خَاّذ صفش جشیاى صهاًی هذت

 .شَد ًوی تشقشاس جشیاًی ّن تاص شَد تخلیِ کاهال خاصى اگش ٍ شَد ًوی تشقشاس جشیاًی دیگش شَد پش کاهال


