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2.1. GENERALITĂŢI PRIVIND  CONDENSATOARELE
CONDENSATORUL – este un element de circuit prevăzut cu două
conductoare (armături) separate printr-un material izolator(dielectric). 
Mărimea fizică care caracterizează condensatorul se numeşte 
capacitate electrică ( C )
Capacitatea electrică – este proprietatea unui condensatorului 
de a înmagazina o anumită cantitate de electricitate.

Capacitatea electrică se poate exprima în 2 moduri:
în funcţie de proprietăţile materialului din care este construit 

condensatorul (la rece)

în funcţie de valorile mărimilor electrice dintr-un circuit electric (la 
cald)

SC dε= ⋅

QC U=



Capacitatea electrică se măsoară în farazi (F). 
1 farad este capacitatea unui condensator care acumulează o sarcină 
electrică egală cu 1 coulomb atunci când la bornele sale se aplică o 
tensiune de 1 volt.

Deoarece 1 Farad are valoarea foarte mare, în practică se utilizează 
submultiplii acestuia:

1 mF (milifarad) = 10-3 F
1 μF (microfarad) = 10-3 mF = 10-6 F
1 nF (nanofarad) = 10-3 μF = 10-6 mF = 10-9 F
1 pF (picofarad) = 10-3 nF = 10-6 μF = 10-9 mF = 10-12 F



PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI CONDENSATOARELOR

a. CAPACITATEA NOMINALĂ (Cn)

b. COEFICIENTUL DE TOLERANŢĂ (%)

c. TENSIUNEA NOMINALĂ (Un) [Un] = V

d. REZISTENŢA DE IZOLAŢIE (Riz) [Riz] = Ω

e. TANGENTA UNGHIULUI DE PIERDERI (tg δ )

f. RIGIDITATEA DIELECTRICĂ.



SIMBOLURILE CONDENSATOARELOR



2.2. MARCAREA CONDENSATOARELOR

a. MARCARE DIRECTĂ – PRIN COD ALFANUMERIC.
Acest cod este format din una sau mai multe cifre şi una sau litere.
Litera poate fi plasată după grupul de cifre (situaţie în care
valoarea capacităţii este un număr întreg), sau între cifre (situaţie
în care are rol de virgulă iar valoarea capacităţii este un număr
zecimal).

Litera poate avea următoarea semnificaţie:
p – valoarea capacităţii este exprimată în pF (picofarazi) 
n – valoarea capacităţii este exprimată în nF (nanofarazi) 
μ – valoarea capacităţii este exprimată în μF (microfarazi) 
m – valoarea capacităţii este exprimată în mF (milifarazi) 



În unele ţări se utilizează următoarele litere:
U - valoarea capacităţii este exprimată în pF (picofarazi)
T - valoarea capacităţii este exprimată în nF (nanofarazi)
K - valoarea capacităţii este exprimată în nF (nanofarazi)
M - valoarea capacităţii este exprimată în μF (microfarazi)

Dacă după numărul de pe condensator nu este nici o literă din cele
prezentate mai sus valoarea capacităţii este exprimată în pF
(picofarazi).

Exemple:

2p2 ⇔ 2,2 pF  ;  100n ⇔ 100 nF ;  470 ⇔ 470 pF   
20U ⇔ 20 pF  ;  2K2 ⇔ 2,2 nF ;  25M ⇔ 25 μF ;  
10K ⇔ 10 nF ;  3T3 ⇔ 3,3 nF



b. MARCARE INDIRECTĂ – PRIN COD NUMERIC
Codul este format din 2 cifre semnificative şi o cifră care 
reprezintă coeficientul de multiplicare.
Coeficientul de multiplicare este întotdeauna ultima cifră şi 
valoarea acestei cifre reprezintă exponentul(puterea) lui 10.
9 sau R ⇔ 100 = 1 ,  1⇔ 101 = 10 , 2⇔ 102 = 100 , 3⇔ 103 = 
1000 , 4⇔ 104 = 10000

Exemple:
569 ↔ 56x100 = 56 pF  
153 ↔ 15x103 = 15x1000 = 15000 pF = 15 nF
222 ↔ 22x102 = 22X100 = 2200 pF = 2,2 nF
334 ↔ 33x104 = 33x10000 = 330.000 pF = 330 nF = 0,33 μF



c. MARCARE INDIRECTĂ – PRIN CODUL CULORILOR
Marcarea se face cu 3, 4 sau 5 benzi colorate. La 
fiecare culoare îi corespunde o cifră .
Se consideră banda I prima bandă de la terminale. 
Valoarea determinată se exprimă în picofarazi (pf).

CONDENSATOARE CU 3 BENZI:
Banda I reprezintă prima cifră a numărului
Banda II reprezintă a doua cifră a numărului
Banda III reprezintă coeficientul de multiplicare ( x 
10cifră corespunzătoare culorii benzii)
La aceste condensatoare coeficientul de toleranţă 
este 20%



CONDENSATOARE CU 4 BENZI:
Banda I reprezintă prima cifră a numărului
Banda II reprezintă a doua cifră a numărului
Banda III reprezintă coeficientul de multiplicare ( x 10cifră 
corespunzătoare culorii benzii)
Banda IV reprezintă coeficientul de toleranţă

CONDENSATOARE CU 5 BENZI:
Banda I reprezintă coeficientul de variaţie al 
temperaturii
Banda II reprezintă prima cifră a numărului
Banda III reprezintă a doua cifră a numărului
Banda IV reprezintă coeficientul de multiplicare ( x 10cifră 
corespunzătoare culorii benzii)
Banda V reprezintă coeficientul de toleranţă



Culori pentru coeficientul de multiplicare:

Culori pentru coeficientul de toleranţă:

Culoare
Gri Alb Negru Maro Roşu Portocaliu Galben Verde 

        

Coef. M 10-2 10-1 100 101 102 103 104 105 

 

Culoare
Negru Maro Roşu Portocaliu Verde Alb 

      

C>10pF 20% 1% 2% 2,5%  5% 10% 

C<10pF 2% 0,1% 0,25%  0,5% 1% 

 





2.3. GRUPAREA CONDENSATOARELOR
GRUPAREA SERIE.
Condensatoarele conectate în serie sunt parcurse de acelaşi 
curent electric (I) şi au aceeaşi sarcină electrică (q) datorită 
fenomenului de influenţă electrostatică.

La gruparea în SERIE a condensatoarelor, capacitatea 
echivalentă a reţelei SCADE, va fi mai MICĂ decât valoarea 
oricărui condensator din reţea.

1 2 3
q q q q

Ce C C C= + +



GRUPAREA PARALEL.
Condensatoarele conectate în paralel au aceeaşi tensiune electrică (U) la
borne şi se încarcă cu sarcini electrice (Q) diferite, în funcţie de 
capacitatea condensatorului.

La gruparea în PARALE a condensatoarelor, capacitatea 
echivalentă a reţelei CREŞTE, va fi mai MARE decât valoarea 
oricărui condensator din reţea.

1 2 3Ce U C U C U C U⋅ = ⋅ + ⋅ + ⋅



TRANSFIGURAREA TRIUNGHI – STEA (STEA – TRIUNGHI).

Relaţiile de transformare triunghi – stea       Relaţiile de transformare stea – triunghi

La transfigurarea din Δ în Y:

C12 şi C13 se  transformă în C1
C12 şi C23 se transformă în C2
C13 şi C23 se transformă în C3

La transfigurarea din Y în Δ:

C1 şi C2 se transformă în C12
C1 şi C3 se transformă în C13
C2 şi C3 se transformă în C23



2.4. APLICAŢII ALE CONDENSATOARELOR

REŢELE DE CONDENSATOARE
Pentru reţeaua din figura 1 trebuie calculată capacitatea echivalentă între punctele A, B.
Pentru simplificarea calculelor C1=C2=C3=C4=C5=C6=C

În prima etapă transform steaua formată de condensatoarele C1, C2, C3 în 
triunghi,  apoi calculez capacităţile echivalente C12, C13, C23. 
În urma acestei transformări se  obţine reţeaua din figura 2.



În reţeaua din figura 2, grupez şi calculez capacitatea echivalentă a 
condensatoarelor: C12 şi C4, C13 şi C5, C23 şi C6  (conectate în paralel). 
Se obţine reţeaua din figura 3.

În reţeaua din figura 3 grupez şi calculez capacitatea echivalentă a 
condensatoarelor  C12‐4 şi C13‐5 (conexiune serie). 
În reţeaua din figura 4 grupez şi calculez capacitatea echivalentă a 
condensatoarelor C124‐135 şi C23‐6 (conexiune paralel).

2C CAB =



Lecţiile de electronică se poate descărca de la adresa:

http://eprofu.ro/tehnic/lectii‐discipline‐tehnice/

Auxiliarele de electronică se pot descărca de la adresa:

http://eprofu.ro/electronica/

Adresa e-mail profesor electronică analogică:

cornelbn@gmail.com

http://eprofu.ro/tehnic/lectii-discipline-tehnice/
http://eprofu.ro/electronica/
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