
 

KONDANSATÖRLER ĐN ÜZERĐNDEK Đ DEĞERLER  
NEYĐ ĐFADE EDER? 

 
 
 Yanda sembolü görülen kapasitörlerin (ya da kondansatörlerin) 

değerinin okunması direnç değerlerinin okunmasına benzer. 
Kondansatörlerin birimi Farad’tır ve F ile kısaltılır. Elektronikte 
kullanılan kondansatör değerleri pF, nF ve µF mertebesindedir. 
Dolayısıyla 1 mF, 1 F gibi kondansatörler oldukça büyük sayılabilecek 

kondansatörlerdir. (Dikkat: Kondansatör değerlerinin belirli bir sıcaklık için 
geçerli olduğunu ve kondansatörü oluşturan dielektrik malzemenin özelliğine 
gore sıcaklık değişiminin kondansatör sığasını etkilediğini unutmayın. Bunun 
yanında kondansatörler üretici tarafından belirtilen belirli gerilim değerlerine 
kadar çalışabilirler ve bu gerilim aşıldığında aşırı gerilimden dolayı dielektrik 
malzeme delinir ve kapasitör tahrip olur.) Kondansatörler küçük birimlerde 
olduğundan k, M, G, T gibi büyüklükleri almazlar. Bu nedenle birimleri istisna 
durumlar dışında pF cinsinden yazılır. Sık kullanacağımız dönüşümler için 
yandaki tabloyu kullanabiliriz. Aşağıdaki seramik kondansatörün üzerindeki 
değerleri okuyalım; 

 

Suntan      Üretici firmanın ismi 
2A473J 

 
  
Üreticiye özgü kod    Kondansatör değeri (pF) Tolerans 
 

473 = 47x103 pF = 47000 pF = 47 nF 
 

 J = ±±±±%5 
 
O halde bu kondansatör  47 nF ± %5 yani  44.65 nF ile 49.35 nF değerleri arasında 

ölçülür. Tolerans kodları ise aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
 

Harf  Tolerans 
C ± 0.25 pF 
J ± %5 
K ± %10 
M ± %20 
D ± 0.5 pF 
Z + %80 / - %20 

 
 

a (atto) 10-18 
f  (femto) 10-15 
p  (piko) 10-12 
n  (nano) 10-9 
µµµµ  (mikro) 10-6 
m (mili) 10-3 
k  (kilo) 10+3 
M (mega) 10+6 
G  (giga) 10+9 
T  (tera) 10+12 
P  (peta) 10+15 
E  (exa) 10+18 



 
 
 

ÖRNEKLER: 
 

 
 
 

103=10.103 pF = 10000 pF 

     = 10 nF  
 

 M  = ± ± ± ± %20 
 
 

C= 10 nF ± ± ± ± %20 = 8...12 nF 
 
 
 
 
 
 

102=10.102 pF = 1000 pF 

 = 1 nF 
 K= ± %10 
 1 KV � Delinme Gerilimi 1000 V 

C= 1 nF ± ± ± ± %20 = 8...12 nF 
 

 
 

 
225=22.105 pF = 2200000 pF 

 = 2.2 µF 
  
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 Yukarıda resmi gösterilen elektrolitik kondansatörler  ise seramik kondansatörlerden farklı 
olarak kutuplu kondansatörlerdir. Çalışmaları için belirli yönde DC gerilimle kutuplanmaları 
gerekmektedir. Bu nedenle sembol olarak gösterilirken, kutuplu olduklarının anlaşılması için + uç 
belirtilir. Yukaridaki resime dikkat edilirse + uç uzun, - uç kısa bacak bağlantılarına sahiptir. Bu bilgiyi 
yeni aldığınız kondansatörler için kullanabilirsiniz, ancak herhangi bir devreden söktüğünüz 

kondansatörlerin bacakları kısaltılmış ve aynı uzunlukta olacağından bu bilgi işe yaramaz. Üreticiler ”-” ucun 
bilinmesi için bu ucu kondansatör üzerinde bacak bağlantısına doğru yönlenmiş beyaz ok şeklinde gösterirler.  
 
 

DĐKKAT :  Elektrolitik kondansatörlerin  uçlarının  t ers bağlanması 
kondansatörün aşırı ısınıp patlamasına neden olabilir! 
 
        
          Sığa: 10 µµµµF 450V 
      
 Negatif ucu belirten işaret                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sorularınız için 
 kgurkan@istanbul.edu.tr 
 0-212-440-00-00  (17783) 

 


