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K A T E D R A F I ZY K I  S T O S O W AN E J  _________________________________________ 

 
P R A C O W N I A   P O D S T A W  E L E K T R O T E C H N I K I  I  E L E K T R O N I K I  

 

Ćw. 2.  Łączenie i pomiar pojemności 

 

 
Wprowadzenie 
 
Pojemność elektryczna 

 

Doświadczenia pokazują, że takie wielkości jak dostarczony ładunek na przewodnik i potencjał tego 

przewodnika są wielkościami proporcjonalnymi. Oznacza to, że stosunek q/V jest dla przewodnika 

wielkością charakterystyczną. Oznaczono tę wielkość jako pojemność elektryczna danego 

przewodnika. Wielkość tę oznaczamy symbolem C, a jednostką pojemności jest Farad. 

 
Jeden farad to pojemność takiego przewodnika, którego potencjał wynosi 1 wolt po naładowaniu 

go ładunkiem 1 kulomba. 

Ze wzoru mogłoby wynikać, że pojemność przewodnika zależy od przyłożonego ładunku lub od 

potencjału tego ładunku. Jednak jak było to wspomniane te wielkości są proporcjonalne i pojemność 

na zależy od innego czynnika. Tym czynnikiem jest wielkość przewodnika. Łatwo to sobie 

wyobrazić, bo większe przewodniki mają większa pojemność elektryczną. 

 

Kondensatory 

 

Pojęcie pojemności przewodnika nie jest wykorzystywane w przypadku pojedynczych 

przewodników, raczej w układach przewodników. Takim układem przewodników jest kondensator. 

Tworzą go dwa przewodniki o różnych kształtach i wymiarach. Przewodniki te nazywamy okładkami 

kondensatora. Okładki ładują się takim samym ładunkiem, ale o różnych znakach. Bardzo ważną 

wielkością w kondensatorze jest różnica potencjałów tych przewodników. Tę różnicę potencjałów 

nazywamy napięciem. Różnica potencjałów jest tym większa im większy ładunek naniesiemy na 

jeden z przewodników. Stosunek tego ładunku do napięcia kondensatora jest stały i nazywa się 

go pojemnością kondensatora. 

 
Także w tym przypadku jednostką pojemności jest farad. 

 

Naładowany kondensator ma energię potencjalną. Aby obliczyć jej wartość musimy wyznaczyć 

pracę potrzebną do naładowania kondensatora. Skorzystajmy ze wzoru: 
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Podczas ładowania kondensatora napięcie na okładkach zmienia się. Więc chcąc użyć ten wzór 

musimy zastosować średnie napięcie. Skorzystamy z następujących faktów. Wiemy, że przed 

naładowaniem kondensatora napięcie na jego okładkach równe jest zero, a po naładowaniu wynosi U. 

Napięcie zmienia się z powodu dostarczanego ładunku. Wiadomo, że napięcie i ładunek są 

wielkościami proporcjonalnymi (wykresem zależności napięcia od ładunku jest linia prosta). Dlatego 

szukając średniego napięcia przy ładowaniu kondensatora, możemy skorzystać ze średniej 

arytmetycznej: 

 
Podstawiając do wzoru na pracę: 

 
Jest to więc praca, jaką należy wykonać by naładować kondensator, więc tyle też wynosi energia 

potencjalna naładowanego kondensatora. 

 
 

Łączenie kondensatorów 
 

Kondensatory podobnie jak opory możemy ze sobą łączyć.  Omówimy tu dwa sposoby łączenia: 

szeregowe i równoległe oraz sprawdzimy ile w tych przypadkach wynosi zastępcza pojemność 

układu. Mówiąc inaczej jest to pojemność takiego kondensatora, którym moglibyśmy zastąpić ten 

układ i nie wywołać przy tym zmiany pojemności. 

 

Szeregowe łączenie kondensatorów 

 

Połączmy trzy kondensatory w sposób szeregowy. Niech ich pojemności wynoszą 

odpowiednio C1, C2 i C3. Jeden koniec układu naelektryzujmy dodatnio a do drugiego podepnijmy 

uziemienie. Pierwsza okładka na pierwszym kondensatorze naładowana jest przez nas dodatnio 

ładunkiem +Q. Pod wpływem indukcji druga okładka tego kondensatora elektryzuje się ujemnie 

ładunkiem ujemnym ale o takiej samej wartości: -Q. Ale kiedy elektryzuje się ujemnie pobiera 

elektrony z pierwszej okładki drugiego kondensatora, który w konsekwencji naładowany jest 

dodatnio ładunkiem +Q. Druga okładka drugiego kondensatora ładuje się przez indukcję ładunkiem -

Q. Następne kondensatory ładują się analogicznie jak poprzednie. Zawsze jednak na ich okładkach 

powstają ładunki +Q lub -Q. Więc przyjmujemy, że ładunek dostarczony do każdego kondensatora 

wynosi Q. 
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Wyliczmy ile wynosi pojemność każdego kondensatora:  

 

 
 

Spójrzmy teraz na wykres zależności potencjału od długości przewodnika. Na jednym końcu 

wynosi on U (ten koniec, na który naniesiony był ładunek). Drugi koniec układu jest uziemiony, a 

wszystko co jest uziemione ma potencjał równy zero. Widzimy, że spadki potencjału mają miejsce 

na kondensatorach i spadki te są równe napięciu, jakie występuje na okładkach kondensatora. Na 

wykresie widać że napięcie całego układu (różnica potencjałów przewodnika przed pierwszym 

kondensatorem i przewodnika uziemionego) jest równa sumie napięć wszystkich kondensatorów. 

Wyliczmy zatem te napięcia na każdym kondensatorze i wyliczmy ich sumę: 

 
 

CZ to pojemność zastępcza całego układu (pojemność baterii kondensatorów). Takim wzorem 

obliczamy pojemność układów kondensatorów połączonych szeregowo. 

 

 
 

Warto wiedzieć, że pojemność zastępcza układu połączonego szeregowo jest zawsze mniejsza od 

najmniejszej pojemności łączonych kondensatorów 

 

 
 

Równoległe łączenie kondensatorów 

 

Połączmy teraz trzy kondensatory w sposób równoległy. Niech każdy z nich ma pojemność równą 

odpowiednio C1, C2 iC3. Tak jak poprzednio niech jeden koniec układu zostanie naładowany 

dodatnio, a drugi niech będzie uziemiony. Mamy do czynienia z następującą sytuacją: na 

kondensatorze pierwszym znajduje się ładunek Q1, na kondensatorze drugim – ładunek Q2, a na 

trzecim - Q3. Ale na wszystkich kondensatorach mam identyczne napięcie, bo wszystkie lewe 
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(dostosuj rysunek do opisu - okładki po lewej stronie mają być naładowane dodatnio) okładki są 

połączone przewodnikiem, więc mają wszystkie równy potencjał U. Natomiast prawe okładki są 

uziemione, więc ich potencjał równy jest zero. 

 

 
Ładunek naniesiony na lewą stronę układu rozmieścił się po okładkach. Suma ładunków na 

poszczególnych kondensatorach równa jest ładunkowi dostarczonemu przez nas (ładunek całkowity). 

 

 
 

Ostatni wzór mówi nam jak liczy się pojemność układu kondensatorów połączonych równolegle. 

Pojemność zastępcza tak połączonych kondensatorów jest równa sumie poszczególnych pojemności. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

Metoda pomiaru 
 

 

Przykładowy obwód pomiarowy  

 

 

 

Wykonanie zadania 
 

1. Wybrać kilka kondensatorów i pomierzyć ich pojemności przy pomocy miernika. 

2. Zlutować obwód zgodnie ze schematem podanym przez prowadzącego. 

3. Zmierzyć pojemność zastępczą układu. 

4. Policzyć pojemność zastępczą korzystając z odpowiednich wzorów na łączenie szeregowe i 

równoległe.  

5. Porównać uzyskane wyniki teoretyczne z doświadczalnymi. 

6. Dane umieścić w tabeli. 

7. Oszacować niepewność pomiaru z miernika. 

 

 

 

 

 

Zagadnienia do kolokwium: 
 

1. Pojemność elektryczna indukcyjność 

2. Budowa kondensatora 

3. Szeregowe i równoległe łączenie pojemności i indukcyjności 
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