
Електрични капацитет и кондензатори

Са  порастом  количине  наелектрисања  која  се  доводи  неком  телу,  расте  и
интензитет силе којом оно делује на друга  наелектрисана тела у свом окружењу.  Зато
долази  и  до  пораста  потенцијала    самог  тела.  Мерењем  је  установљена  линеарна
зависност количине наелектрисања q  и потенцијала тела  . 
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C – електрична капацитивност тела, показује колико наелектрисања треба додати телу да
би му потенцијал порастао 1V. 
C – је карактеристика тела и зависи од површине и облика тела и може се повећати ако се 
телу приближи проводник који је спојен са Земљом.  
Јединица за електричну капацитивност је ФАРАД – F. 
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Један фарад представља огроман капацитет тако да се капацитет већине кондензатора 
изражава у мањим јединицама  FF 6101  , FnF 9101   , FpF 12101  .

Уређај који се састоји из 2 металне плоче између којих је неки изолатор, назива се
КОНДЕНЗАТОР.  Изолатор може да буде ваздух, стакло, парафинска хартија. 
Капацитет C –кондензатора 

- је већи ако је већа површина његових плоча
- је већи ако се његове плоче налазе на мањем растојању
- не зависи од дебљине плоча.
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C0 - капацитет плочастог кондензатора између чијих плоча је вакуум
S - површина једне плоче
d - растојање између плоча
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0 1084,8    - диелектрична константа вакуума
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C - капацитет плочастог кондензатора ако се између плоча налази неки изолатор

r  − релативна диелектрична константа диелектрика 
Релативне диелектричне константе

Супстанца r Супстанца r Супстанца r
Вакуум 1 Глицерин 39 Парафин 2 до 2,2
Вода 81 Петролеј 2 Лискун 6 до 9
Восак 5,8 Лед 3,2 Стакло 5 до 10
Ебонит 2,7 Ћилибар 2,8 Мермер 6 до 9



Кондензатори: 
- Чувају електричну енергију и блокирају проток једносмерне струје, док пропуштају 
наизменичну струју. 
- Чувају наелектрисања дуго времена након што је напајање искључено
- Празне се преко отпорника

Између плоча кондензатора  са равним плочама електрично поље је хомогено ако је 
размак d  знатно мањи од димензија плоча. Јачина оваквог поља је: 
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U – размак између плоча

Електрични  кондензатор  капацитивности  С,  који  је  наелектрисан  количином
електрицитета q , при чему је напон између његових плоча U, поседује  ЕЛЕКТРИЧНУ
ЕНЕРГИЈУ:
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Површинска густина електрицитета:
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Врсте кондензатора:

1. Лајденска боца – стаклени суд са унутрашњом и спољашњом металном облогом. 
Када се спољашња облога споји са Земљом електрони се због инфлуенције крећу 
ка земљи, а остају позитивна наелектрисања.

2. Листасти (блок) кондензатор – има две станиолске траке између којих је 
изолатор. Имају велике капацитивности C јер им је површина облога велика, а 
размак између трака мали.



3. Цилиндрични кондензатор – 

4. Плочасти кондензатор – 

С  обзиром  на  сталност  капацитета  разликују  се  непроменљиви  и  променљиви
кондензатори. Симболи  кондензатора приказани су на слици 

Симболи кондензатора: а) сталног капацитета, б) променљивог, в) електролитски

Ако се кондензатор прикључи на извор напона U, наелектрисање из извора ићи ће према
електродама, док се између њих не успостави исти  напон. Тај процес  зовемо пуњење
кондензатора.  На  свакој  електроди  наћи  ће  се  једнака  количина  наелектрисања,  само
супротног предзнака. Изолатор између електрода спречава да се наелектрисања пониште. 

Пробојни напон је највиши напон који кондензатори могу да издрже, а да не постану
проводни.



Везивање кондензатора

Ако су у пракси потребни капацитети чија вредност се не налази у низу расположивих,
могуће  је различитим  везивањем  више  кондензатора  постићи  жељену  вредност
капацитета.  Везивање  два кондензатора  могуће  је  на  два  основна  начина:  редно   и
паралелно.  Сложене  или  мешовите  везе  добијају  се  комбинацијом  основних  начина
везивања са три и више кондензатора.
Редна  веза  постиже  се  тако да  се једна  једна  електрода  кондензатора  споји  с једном
електродом   другог, а  паралелна да се менусобно  повежу  исте  електроде.  Паралелним
везивањем кондензатора повећава се капацитет везе, а серијским се смањује. С обзиром
да капацитет кондензатора представља везу доведеног наелектрисања и добијеног напона
на  кондензатору,  за  разумевање  веза  кондензатора  потребно  је  два  или  више
кондензатора спојити (прикључити) на извор напона.

Редна веза кондензатора:
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Укупни  напон  на  кондензатору  је  једнак  збиру
напона на појединачним тј.      21 UUU 

Паралелна веза кондензатора:
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    21 qqq     када се споје плоче истог знака наелектрисања

21 qqq   

 када се споје плоче супротног  знака наелектрисања

Мешовита веза кондензатора:
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