
  

 انواع خازن ھا
   

اثر خازنی خاصیتی است که . کند ای الکتريکی است که در مدارھای الکتريکی اثر خازنی ايجاد می خازن وسیله

به تعبیر . شود مقداری انرژی الکتريکی در يک میدان الکترواستاتیک ذخیره شود و بعد از مدتی آزاد گردد سبب می

توانند مقداری الکتريسیته را به صورت يک میدان الکترواستاتیک در خود ذخیره  میديگر ، خازنھا المانھايی ھستند که 

خازنھا به اشکال گوناگون . گیرد ھمانگونه که يک مخزن آب برای ذخیره کردن مقداری آب مورد استفاده قرار می. کنند

  .شوند و متداولترين آنھا خازنھای مسطح ھستند ساخته می
صفحات ھادی نسبتا بزرگ ھستند و در . حه ھادی که بین آنھا عايق يا دی الکتريک قرار دارداين نوع خازنھا از دو صف

دی الکتريک انواع مختلفی دارد و با ضريب مخصوصی که نسبت به ھوا . گیرند ای بسیار نزديک به ھم قرار می فاصله

زنھا به دو دسته کلی ثابت و متغیر خا. نامند اين ضريب را ضريب دی الکتريک می. گردد شود، معرفی می سنجیده می

بعضی از خازنھا از . اند خازنھا انواع مختلفی دارند و از لحاظ شکل و اندازه با يک ديگر متفاوت. شوند تقسیم بندی می

خازنھا بر حسب . باشند برخی ديگر بسیار کوچک و به اندازه يک دانه عدس می. اند روغن پر شده و بسیار حجیم

  .خازنھای ثابت و خازنھای متغیر: شوند بودن ظرفیت به دو گروه تقسیم میثابت يا متغیر 
  خازنھای ثابت

خازنھای ثابت را بر اساس نوع . کنند اين خازنھا دارای ظرفیت معینی ھستند که در وضعیت معمولی تغییر پیدا نمی

. شود نھا در مصارف مختلف استفاده میکنند و از آ ماده دی الکتريک به کار رفته در آنھا تقسیم بندی و نام گذاری می

،الکترولیتی ، روغنی ، گازی و ) کاغذی و پالستیکی ( ای  توان انواع سرامیکی ، میکا ، ورقه از جمله اين خازنھا می

اگر ماده دی الکتريک طی يک فعالیت شیمیايی تشکیل شده باشد آن را خازن . را نام برد) Film(نوع خاص فیلم 

خازنھای روغنی و گازی در صنعت برق بیشتر در مدارھای . ر غیر اين صورت آن را خازن خشک گويندالکترولیتی و د

  .بقیه خازنھای ثابت دارای ويژگیھای خاصی ھستند. روند الکتريکی برای راه اندازی و يا اصالح ضريب قدرت به کار می
  خازنھای متغیر

نوع دی "و " سطح صفحات"، " فاصله صفحات: "ا تغییر دادتوان ظرفیت خازن ر به طور کلی با تغییر سه عامل می

  ".الکتريک
اساس کار خازن متغیر بر مبنای تغییر سطح مشترک صفحات خازن يا تغییر ضخامت دی الکتريک است، ظرفیت يک 

خازنھای متغیر عموما ازنوع عايق ھوا يا پالستیک . خازن نسبت مستقیم با سطح مشترک دو صفحه خازن دارد

نامند و در نوع ديگر " واريابل"شود  عمل تغییر ظرفیت انجام می) محور(نوعی که به وسیله دسته متحرک . دھستن

 ٤٠٠تا  ١٠محدوده ظرفیت خازنھای واريابل . گويند" تريمر"گیرد که به آن  اين عمل به وسیله پیچ گوشتی صورت می

ھای راديويی برای تنظیم فرکانس  از اين خازنھا در گیرنده .پیکو فاراد است ٣٠تا  ٥پیکو فاراد و در خازنھای تريمر از 

  .شود ايستگاه راديويی استفاده می
  خازنھای سرامیکی

معمولترين خازن غیر الکترولیتی است که در آن دی الکتريک بکار رفته از جنس ) Ceramic capacitor(خازن سرامیکی 

ين رو امکان ساخت خازنھای با ظرفیت زياد در اندازه کوچک ثابت دی الکتريک سرامیک باال است، از ا. سرامیک است

ظرفیت خازنھای سرامیکی معموال . را در مقايسه با ساير خازنھا بوجود آورده ، در نتیجه ولتاژ کار آنھا باال خواھد بود

شود و  ید میای تول و استوانه) عدسی(اين نوع خازن به صورت ديسکی . میکرو فاراد است ١/٠پیکو فاراد تا  ٥بین 

عیب بزرگ اين خازنھا وابسته بودن ظرفیت آنھا به دمای . مگاھرتز است ١٠٠فرکانس کار خازنھای سرامیکی باالی 



از اين خازن در مدارھای الکترونیکی ، مانند مدارھای . کند محیط است، زيرا با تغییر دما ظرفیت خازن تغییر می

  .شود مخابراتی و راديويی استفاده می
  ای ای ورقهخازنھ

اين . شود ای از کاغذ و مواد پالستیکی به سبب انعطاف پذيری آنھا ، برای دی الکتريک استفاده می در خازنھای ورقه

  :شوند گروه از خازنھا خود به دو صورت ساخته می
  خازنھای کاغذی

ناسب درون آن تزريق دی الکتريک اين نوع خازن از يک صفحه نازک کاغذ متخلخل تشکیل شده که يک دی الکتريک م

برای جلوگیری از تبخیر دی الکتريک درون کاغذ ، خازن را درون يک قاب محکم و . گردد تا مانع از جذب رطوبت گردد می

خازنھای کاغذی به علت کوچک بودن ضريب دی الکتريک عايق آنھا دارای ابعاد فیزيکی . دھند نفوذ ناپذير قرار می

  .توان از آنھا استفاده کرد ن خازنھا آن است که در ولتاژھا و جريانھای زياد میبزرگ ھستند، اما از مزايای اي
  خازنھای پالستیکی

ھای پالستیکی ھمراه با  ورقه. شود ھای نازک پالستیک برای دی الکتريک استفاده می در اين نوع خازن از ورقه

امروزه اين نوع . شوند یکی بسته بندی میبه صورت لوله ، در درون قاب پالست) آلومینیومی(ھای نازک فلزی  ورقه

اين خازنھا نسبت به تغییرات دما حساسیت . روند خازنھا به دلیل داشتن مشخصات خوب در مدارات زياد به کار می

کنند که احتیاج به خازنی با ظرفیت ثابت در مقابل  زيادی ندارند، به ھمین سبب از آنھا در مداراتی استفاده می

است، از اين ) Polystyrene(رود پلی استايرن  ی از انواع دی الکتريکھايی که در اين خازنھا به کار میيک. حرارت باشد

ماکزيمم فرکانس کار . ترين خازنھای پالستیکی است شود که از جمله رايج گفته می" پلی استر"رو به اين خازنھا 

  .خازنھای پالستیکی حدود يک مگا ھرتز است
  خازنھای میکا

شود و در  استفاده می) آلومینیوم –ھای فلزی  ورقه(ھای نازک میکا در بین صفحات خازن  نوع خازن از ورقهدر اين 

ظرفیت خازنھای میکا تقريبا بین . شوند تا از اثر رطوبت جلوگیری شود پايان ، مجموعه در يک محفظه قرار داده می

توان داشتن ولتاژ کار باال ، عمر طوالنی و کاربرد  ازنھا میاز ويژگیھای اصلی و مھم اين خ. میکرو فاراد است ١تا  ٠١/٠

  .در مدارات فرکانس باال را نام برد
  خازنھای الکترولیتی

خازنھای الکترولیتی ھمان خازنھای ثابت ھستند، اما اندازه و . اين نوع خازنھا معموًال در رنج میکرو فاراد ھستند

علت نامیدن آنھا به اين نام اين است . ديگر اين خازنھا، شیمیايی است نام. ظرفیتشان از خازنھای ثابت بزرگتر است

کنند که در عمل ، حالت يک کاتالیزور را دارا  الکتريک اين خازنھا را به نوعی مواد شیمیايی آغشته می که دی 

يا پايه مثبت و  برخالف خازنھای عدسی ، اين خازنھا دارای قطب. شوند باشند و باعث باال رفتن ظرفیت خازن می می

مقدار واقعی ظرفیت و ولتاژ قابل . نوشته شده است -روی بدنه خازن کنار پايه منفی ، عالمت . باشند منفی می

  .شوند خازنھای الکترولیتی در دو نوع آلومینیومی و تانتالیومی ساخته می.تحمل آنھا نیز روی بدنه درج شده است 
  خازن آلومینیومی

ھا که اليه اکسید روی  يکی از اين ورقه. ای از دو ورقه آلومینیومی تشکیل شده است ھای ورقهاين خازن ھمانند خازن

ساختمان داخلی آن بدين صورت . شود و ورقه آلومینیومی ديگر نقش کاتد را دارد نامیده می" آند"شود  آن ايجاد می

نھا قرار دارند ھم زمان پیچیده شده و است که دو ورقه آلومینیومی به ھمراه دو اليه کاغذ متخلخل که در بین آ

ھا آن را درون يک الکترولیت  پس از پیچیدن ورقه. شوند ھای آلومینیومی متصل می سیمھای اتصال نیز به انتھای ورقه

سازند تا دو اليه کاغذ متخلخل از الکترولیت پر  ور می بخشد غوطه مناسب که شکل گیری اليه اکسید را سرعت می



گذرد  مجموعه را درون يک قاب فلزی قرار داده و با يک پولک پالستیکی که سیمھای خازن از آن میسپس کل . شوند

  .شود محکم بسته می
  خازن تانتالیوم

شود زياد بودن ثابت دی الکتريک اکسید تانتالیوم  در اين نوع خازن به جای آلومینیوم از فلز تانتالیوم استفاده می

شود خازنھای تانتالیومی نسبت به نوع آلومینیومی درحجم  سبب می) برابر ٣حدودا (نسبت به اکسید آلومینیوم 

  :محاسن خازن تانتالیومی نسبت به نوع آلومینیومی بدين قرار است. مساوی دارای ظرفیت بیشتری باشند
  ابعاد کوچکتر. ١
  جريان نشتی کمتر. ٢
  :مقايسه با خازنھای آلومینیومی عبارتند ازعمر کارکرد طوالنی از جمله معايب اين نوع خازن در . ٣
  .خازنھای تانتالیوم گرانتر ھستند. ١
  .نسبت به افزايش ولتاژ اعمال شده در مقابل ولتاژ مجاز آن ، ھمچنین معکوس شدن پالريته حساس ترند. ٢
  .قابلیت تحمل جريانھای شارژ و دشارژ زياد را ندارند. ٣
  (میکرو فاراد ساخته می شوند ٣٣٠حد اکثر تا (يت ظرفیت ھستند خازنھای تانتالیوم دارای محدود. ٤

  خازن کاغذی
جنس دی الکتریک آنھا . خازنھای کاغذی به دلیل ارزان بودن و اندازه کوچکشان مورد استفاده فراوان قرار می گیرند 

صفحات این خازنھا به صورت . ولت مورد استفاده قرار می گیرند  ٦٠٠کاغذ آغشته به پارافین است و در ولتاژ پیش از 

کاغذ آغشته به پارافین بین دو صفحه ، حکم دی الکتریک را . نوارھای صاف و طویل از جنس ورقه ھای قلع است 

  .دارد و این ھر سه بصورت لوله ، پیچیده شده اند و داخل یک استوانه قرار می گیرند 
  خازن ھوا

رای انتخاب فرکانس مناسب در گیرنده ھا با یک سلف به طور خازنی است که دی الکتریک آن ھوا است و بیشتر ب

صفحات به صورت یک در میان به فاصله منظم . این گونه خازنھا از چندین صفحه متحرک اند . موازی بسته می شود 

با چرخش محور که به صفحات متحرک کتصل است ، صفحات متحرک بین صفحات ثابت حرکت . از یک دیگر قرار دارند 

  .کنند ، سطح موثر صفحات تغییر می کند و در نتیجه ، ظرفیت خازن نیز متناسب با گردش محور تغییر می کند می 
  خازن تریمر

با تغییر دادن فاصله بین . این خازنھا بسیار کوچک اند و در مدارھا بکمک پیچ گوشتی می توان آنھا را تنظیم کرد 

از این خازنھا در . ق این خازنھا معموال میکا یا سرامیک است ماده عای. صفحات ، ظرفیت خازن تغییر می کند 

  .فرکانس ھای باال استفاده فراوان می شود 
 


