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Kapasitör

ì Kapasitörler, kondansatör veya sığaç olarak da adlandırılırlar. 

ì Kapasitörler, elektrik yükünü depolayan devre elemanlarıdır. 

ì Depolanan yük ihtiyaç durumunda kullanılabilir.

ì Kapasitörler 18. yüzyılda icat edilip geliştirilmeye başlanmıştır ve 
günümüzde teknolojinin bu kadar ilerlemesinde büyük önemi 
vardır. 
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Kapasitör

ì Kapasitör, elektronların kutuplanarak elektriksel yükü elektrik alanın 
içerisinde depolayabilme özelliklerinden faydalanılarak, bir yalıtkan 
malzemenin iki metal tabaka arasına yerleştirilmesiyle oluşturulan 
temel elektrik ve elektronik devre elemanıdır. 

ì Kapasitörler; enerji depolamada, reaktif güç depolama ve faz 
kaydırma, doğrultmaç ve filtrelemede kullanılırlar. Elektrikli ev 
aletlerinde, haberleşmede, alıcı ve verici sistemlerinde ve elektronikte 
iki kat arasında by-pass, kuplaj, dekuplaj, filtre ve ayar elemanı olarak 
kullanılırlar. Radyo ve TV setlerinde; telefon, bilgisayar, radar gibi 
elektronik aletlerde; telekomünikasyon şebekelerinde kullanılırlar. 
Ayrıca tek faz motorlarının çalışmaya başlamalarında starter olarak, 
foto-flaşlarda, radyo-frekans sistemlerinin güç kaynaklarına 
bağlanmasında kullanılırlar.
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Kapasitör
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Kapasitör 
levhaları

d

Dielektrik

ì En basit model kapasitör, A 
alanına sahip ve aralarında d 
mesafe olan iki ince ve düzgün 
paralel iletken plakadan oluşur. 

ì İletkenler arasına yerleştirilen d 
kalınlıkta yalıtkan maddeye 
dielektrik denir. Kullanılan 
dielektrik maddenin cinsine göre 
(hava, kâğıt, mika, seramik, 
polyester, yağ, elektrolitik, tantal 
vb.) kapasitörler değişik isimler 
alır.



Kapasitör
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ì Bir kapasitör gerilim kaynağına 
bağlandığında pozitif (+) kutba 
bağlı levha pozitif yükle (+Q), 
negatif kutpa bağlı levha negatif 
yükle (-Q) yüklenir. Bu durumda 
kapasitörün yük miktarı Q
(Coulomb)’ dur. 

ì Q yükü miktarı levhalar arasındaki 
gerilim farkı (V) ile doğru 
orantılıdır. Bu orantı katsayısına 
sığa denir.

+++++++++++++++++

-----------------------------

+
+
+

-
-
-



Kapasitör

! = #
$

ì Sığa (C) birimi Coulomb/Volt veya 
kısaca Farad (Faraday sabiti) olarak 
adlandırılır. 

ì Levhalarına uygulanan gerilim farkı (U) 
1V olan kapasitörün yükü 1 Coulomb 
(624x1016 e-) ise kapasitörün sığası 1 
Faraddır. 

ì Farad çok büyük bir kapasite birimidir. 
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1 Farad Rockford kapasitör
108 $

33.02 x 24.13 x 10.16 cm 
1450 gram

*amazon.com (U.S.)



Kapasitör
ì Elektronik devrelerde kullanılan kapasitörlerde Faradın alt birimleri olan 

mikroFarad (!f), nanoFarad (nf) ve pikoFarad (pf) kullanılır.
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Birim Kısaltma Katsayı

mikroFarad !f 10-6 Farad

nanoFarad nf 10-9 Farad

pikoFarad pf 10-12 Farad



Kapasitör
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A d

ì Kapasitörün depolayabileceği 
maksimum yük miktarı:

! = 8,85&10)*+ ,. ./
ì A: Levha yüzey alanı (m2)

ì d: levhalar arası mesafe (m)

ì k: yalıtkan madde dielektrik 
katsayısı

ì 8,85x10-12: Serbest uzayın 
elektriksel geçirgenliği



Kapasitör
ì Bazı maddelerin dielektrik katsayısı

ì Dielektrik katsayısı maddenin saflığına, sıcaklığına göre değişebilir.
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Madde Dielektrik katsayısı Madde Dielektrik katsayısı

Hava 1 Cam 8

Porselen 6 Seramik 80-1200

Teflon 2,1 Mika 6

Kağıt 3,7 Bakalit 5

Lastik 6,7 Ağaç 2,5-8

Naylon 3,5 Germanyum 16

Silikon 12 Su 80



Kapasitör
ì Örnek: 3x3cm kare şeklinde ve aralarında 2mm hava boşluğu bulunan 

iki levhadan oluşan bir kapasitörün sığasını hesaplayınız.
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! = 8,85&10)*+ ,. ./
Havanın dielektrik katsayısı k=1
olduğuna göre;

! = 8,85&10)*+ 1&0,00090,002
= 8,85&10)*+&0,45
= 3,9825&10)*+

= 3,982545

2mm

3cm

3cm

. = 3
100&

3
100 = 0,00096+

/ = 0,0026



Kapasitör
Kapasitörün depoladığı enerji miktarı (W):

ì Kapasitörün yükü (Q) ve gerilimi (U) biliniyorsa; 

! = 1
2%&

ì Kapasitörün sığası (C) ve gerilimi (U) biliniyorsa;

! = 1
2'&

(

ì Kapasitörün sığası (C) ve yükü (Q) biliniyorsa;

! = 1
2)

%(
'
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Kapasitör
ì Kapasitörler tehlikelidir!

Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Bilal MACİT                                                                                                                  www.hbmacit.com

12



ì Kapasitörlerin devrede gösterimi kapasitör tipine göre değişir. 

Kapasitör
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Kutupsuz Kutuplu (üst +) Değişken



Kapasitör
ì Kapasitör şarj-deşarj devresi
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Kapasitör
ì Kapasitörün depoladığı yük ile led yakan devre
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Kapasitör
ì Kapasitör şarj edilirken depoladığı yük miktarı, uçları arasındaki 

gerilim farkı ile üzerinden geçen akım grafiklerdeki gibidir. 
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t t

Q/V I

Yük – zaman veya Gerilim-zaman grafiği Akım – zaman grafiği



Kapasitör
ì Kapasitör deşarj edilirken depoladığı yük miktarı, uçları 

arasındaki gerilim farkı ile üzerinden geçen akım grafiklerdeki 
gibidir. 
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t t

Q/V

-I
Yük – zaman veya Gerilim-zaman grafiği Akım – zaman grafiği



Kapasitör
ì Kapasitör bir direnç üzerinden şarj olurken uçları arasındaki gerilim farkının 

besleme geriliminin %63,2'sine çıkması için geçen zamana bir zaman sabitesi
denir. 

ì Başka bir ifade ile de dolu bir kapasitörün uçları arasındaki gerilim farkının 
bir direnç üzerinden deşarj anında ilk gerilim değerinin % 36,8'ine düşmesi 
için geçen zamana bir zaman sabitesi adı verilir.
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Zaman sabitesi I (şarj akımı) V (şarj gerilimi)
1! sonra %36,8 %63,2

2! sonra %13,5 %86,5

3! sonra %4,98 %95,02

4! sonra %1,83 %98,17

5! sonra %0,67 %99,33



Kapasitör
ì Aşağıdaki devredeki kapasitörün zaman sabitesi (!) ve kapasitörün şarj 

olması için gereken zaman; 
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! = #$% = 220$1000$10)*
= 0,22,-./01

Kapasitörün tam şarjı için gereken zaman 
! = 5$0,22 = 1,1,-./01



Kapasitör
ì AC devrede kapasitör kullanımında faz değiştikçe (+ -) kapasitör 

sürekli olarak şarj/deşarj olur. 
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Kapasitör
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1. çeyreğin başında kapasitör üzerinden bir 
yöne akım iletilirken kapasitör şarj olur. 

2. çeyreğin bşaında kapasitör şarj olmuştur 
ve üzerinden geçen akım 0’dır. 

3. çeyreğin başında kapasitör üzerinden ters 
yöne akım geçer ve kapasitör şarj olur. 
Ancak bu sefer birinci çeyrektekinin tersi 
kutuplanma olur. 

4. çeyreğin başında kapasitör şarj olmuştur 
ve üzerinden geçen akım 0’dır. 

ì AC kapasitör devresinde 1 faz 4 çeyrek olarak incelendiğinde; 



Kapasitör
ì Kapasitörlerin birinin artı ucunun diğerinin eksi ucuna bağlanacak şekilde uç 

uca eklenmesi ile seri bağlı kapasitörler elde edilir. Seri bağlamada toplam 
kapasite azalır, çalışma gerilimi artar. Birden fazla kapasitörün seri 
bağlanması ile elde edilen eşdeğer kapasite miktarı aşağıdaki denklem ile 
hesaplanır:

1
" =

1
"$
+ 1
"&
+ 1
"'
+ ⋯+ 1

")
ì Seri bağlı kapasitörlerin uçları arasındaki potansiyel fark toplam potansiyel 

farka eşittir:
* = *$ + *& + *' + ⋯+ *)

ì Seri bağlı kapasitörlerin toplam yükü (eşdeğer yük):

+ = +$ + +& + +' + ⋯+ +)
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Kapasitör
ì Kapasitörlerin artı ve eksi uçlarının birbirine bağlanacak şekilde bağlanması 

ile paralel bağlı kapasitörler elde edilir. Birden fazla kapasitörün paralel 
bağlanması ile elde edilen eşdeğer kapasite miktarı aşağıdaki denklem ile 
hesaplanır:

! = !# + !% + !& + ⋯+ !(
ì Seri bağlı kapasitörlerin uçları arasındaki potansiyel fark birbirine eşittir:

)*+,(+* = )# = )% = )& = ⋯ = )(

ì Seri bağlı kapasitörlerin toplam yükü (eşdeğer yük):

- = -# + -% + -& + ⋯+ -(
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Kapasitör
ì Birden fazla kapasitör paralel bağlandığında devreye 

uygulanabilecek maksimum gerilim, paralel bağlı kapasitörlerin 
çalışma gerilimi en düşük olanının gerilim değerini aşmamalıdır. 

ì Örneğin, paralel bağlı olan iki kapasitörden birinin çalışma 
gerilimi 10 V, diğerinin çalışma gerilimi ise 35 V ise bu devreye 
uygulanacak maksimum gerilim 10 V olabilir. 10V üzerinde bir 
gerilim uygulandığında kapasitörlerden biri bozulacaktır.
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Kapasitör
ì Örneğin devrede seri bağlanmış 2 adet 1mikroFarad kapasitöre 12V DC 

gerilim uygulanmaktadır.
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ì Eşdeğer kapasite:

1
"#ş

= 1
"&
+ 1
"(
= 1
1 +

1
1 )*+ "#ş = 0,5/0

ì Toplam yük:

1 = 23" = 1230,5 = 6"67869:

ì Kapasitörlerin uçları arasındaki gerilim farkı:

2& =
1
"&
= 6
1 = 6;, 2( =

1
"(
= 6
1 = 6;



Kapasitör
ì Örneğin devrede paralel bağlanmış 2 adet 1mikroFarad kapasitöre 12V DC 

gerilim uygulanmaktadır.
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ì Eşdeğer kapasite:

!"ş = !% + !' = 1 + 1 = 2*+

ì Toplam yük:

, = ,% + ,' = !"ş-. = 2-12 = 24!012034

ì Kapasitörlerin uçları arasındaki gerilim 
farkı:

. = .% = .' = .567865 = 129



Kapasitör

ì Aşağıdakileri hesaplayınız:

1. Eşdeğer kapasite

2. Toplam yük

3. C1’in uçları arasındaki gerilim 
farkı
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ì Örnek:



Kapasitör çeşitleri
ì Elektrolitik kapasitörler en sık kullanılan kapasitörlerdir. Genellikle 

kutupludurlar. Düşük maliyetlidirler. Elektrolitik kapasitörlerde 
kapasiteyi arttırmak için elektrolit kullanılır. Elektrolit, sıvı veya jel 
olarak yüksek konsantrasyonda iyon içerir. 

ì Elektrolitik kapasitörler, kullanılan malzemeye göre sıvılı tip ve kuru tip 
olarak sınıflandırılırlar. 
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Kapasitör çeşitleri
ì Sıvı tip elektrolitik kapasitörler yalnızca DC devrelerde kullanılırlar. 

Pozitif levha olarak alüminyum kullanılır. 

ì Kapasitöre DC uygulandığında pozitif levha üzerinde yalıtkan bir oksit 
tabakası oluşur ve bu tabaka dielektrik maddesi gibi davranır. Oluşan 
oksit tabakası çok ince olduğundan kapasitörün kapasitesi de büyük 
olur.

ì Yüksek sıcaklığa maruz kaldığında içindeki elektrolit sıvı kurumaya 
başlar.
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Kapasitör çeşitleri
ì Kuru tip elektrolitik kapasitörlerde sıvı yerine kağıt yada bez kullanılır.
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Metal levha

Dielektrik

Alüminyum

Kaplama

(+) kutup

(-) kutup
ì (-) kutup kapasitörün dışındaki 

oksitlendirilmiş alüminyuma bağlıdır. (+) 
kutup içerideki metal levha sarımına 
bağlıdır.

ì Kapasite değerleri; 1, 2.2, 3.3, 4.7, 10, 22, 
33, 47, 100, 220, 330, 470, 1000, 2200, 
4700, 10.000, 22.000, 38.000 μf ... vb. 
olabilir.

ì Elektrolitik kapasitörlerin çalışma gerilimleri 
genellikle 3 ile 450V arasında değişir. 



Kapasitör çeşitleri
ì Plastik film kapasitör, kâğıt yerine plastik bir maddenin kullanıldığı, 

üretim şekli kâğıtlı kapasitörle aynı olan devre elemanıdır. 

ì Plastik madde olarak polistren, polyester, polipropilen, polikarbonat, 
polipropilin ve yüksek kalite için polisülfon kullanılabilir.

ì Malzeme tipine göre filtreleme işlemlerinde, alıcı RC devrelerinde 
kullanılırlar.
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Kapasitör çeşitleri
ì Tantal kapasitörler elektrolitik kapasitörlerin geliştirilmiş şeklidir. 

Tantal kapasitörler de kutupludur. Kapasiteleri, sıcaklık ve gerilim 
değişmelerine karşı oldukça duyarsızdır. 

ì Anotta tabaka, tel ya da levha şeklinde tantal metali kullanılır. Katotta 
sülfrik asit ya da manganoksitten bir elektrolit bulunur. Kullanılan 
dielektrik, tantal oksittir. 
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ì Tantal kapasitörler modern elektronik 
teknolojisinin duyarlı aygıtlarında sık sık 
kullanılmaktadır.



Kapasitör çeşitleri
ì Mikalı kapasitörler ince metal folyolar arasına dielektrik madde 

olarak yalıtkanlığı çok yüksek olan mika kullanılarak üretilirler. 
Kapasite değerleri 1 pikofarad ile 0,1 mikrofarad arasında, çalışma 
voltajları 100 V ile 2500 V arasında, toleransları ise %2 ile %20 
arasında değişir.

ì Mika üzerine gümüş püskürtülerek veya daha yüksek akımlar için mika 
üzerine alüminyum folyo kaplanarak üretilen çeşitleri vardır.
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Kapasitör çeşitleri
ì Seramik kapasitörlerde iletken levhalar arasında baryum titanat yada 

titanyum dioksit gibi seramik maddeler bulunur. Disk şeklindeki 
seramik kapasitörlere mercimek kondansatörler de denir. 

ì Kapasite değerleri küçük, toleransları ise %20 civarındadır. Kapasite 
değerleri sıcaklık ve nemden kolay etkilenir. Enerji kayıpları düşük 
olduğundan yüksek frekanslı devrelerde kullanılabilirler.
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Kapasitör çeşitleri
ì Süper kapasitörler diğer kapasitör çeşitlerine oranlar çok daha fazla 

enerjiyi depolayabilen, çok hızlı şarj ve deşarj olabilen kapasitörlerdir. 

ì Ultra kapasitörler olarak da bilinirler. Kutupludurlar ve ters 
bağlandıklarında bozulurlar.
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ì Yüksek ve düşük sıcaklıkta mükemmel 
şarj ve deşarj performansına sahip 
oldukları için bazı uygulamalarda 
bataryaların yerini almışlardır. 

ì Maliyeti diğer kapasitör çeşitlerine 
göre yüksektir ve kullanılmadığı sürece 
kendi kendine deşarj olur.



Kapasitör çeşitleri
ì Süper kapasitörler hızlı şarj ve hızlı deşarj özelliklerinden dolayı 

günümüz hibrit otomobil teknolojisinde frenleme ile enerji 
üretiminde sıkça kullanılmaktadırlar. 

ì Japonya’da büyük binalarda elektrik kesintisinde jeneratör devreye 
girene kadar geçen zamandaki elektrik ihtiyacını karşılamak için 
kullanılmaktadırlar. 

ì Elektrikli otomobil üretiminde lider konumda olan Tesla, 2019 yılında 
süper kapasitör üreticisi Maxwell Techbologies’i 218M$’a satın 
almıştır.

ì Çin’de durakta yolcu indirme/bindirme esnasında şarj olan süper 
kapasitörlü şehir için otobüsler kullanılmaktadır. 
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Kapasitör çeşitleri
ì Değişken kapasitörler, genel olarak birbirlerinden yalıtılmış plaka 

bloklarından oluşur. Bloklardan biri sabit olup kapasitör gövdesine 
izolatörlerle oturtulmuştur. Hareketli blok, bir mil üzerinden 
döndürülebilir olup gövdeye elektriksel bağlantılıdır. Milin 
döndürülmesiyle hareketli blok plakalar, sabit plakalar arasına girip 
çıkarak kapasite değeri değiştirilir.
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Kapasitör çeşitleri
ì Değişken kapasitörler, genel olarak birbirlerinden 

yalıtılmış plaka bloklarından oluşur. Bloklardan biri sabit 
olup kapasitör gövdesine izolatörlerle oturtulmuştur. 
Hareketli blok, bir mil üzerinden döndürülebilir olup 
gövdeye elektriksel bağlantılıdır. Milin döndürülmesiyle 
hareketli blok plakalar, sabit plakalar arasına girip 
çıkarak kapasite değeri değiştirilir.

ì Bazı değişken kapasitörler tornavida ile ayarlanabilir. Bu 
kapasitörlerde biri hareketli, diğeri sabit olmak üzere iki 
seramik disk bulunur. Hareketli disk çevrilerek kapasite 
ayarlanır. Bu kapasitörlerin fiziksel boyutları ve kapasite 
değerleri çok küçüktür (Genellikle 5pF ∽ 75pF).
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Kapasitör değerinin okunması
ì Kapasitörlerin kapasite değeri ve çalışma gerilimi arttıkça gövde 

boyutları büyür. Büyük gövdeli kapasitörlerin üzerinde kapasite 
değeri ve çalışma voltajı rakamsal olarak belirtilir. 

ì Küçük boyutlu kapasitörlerde kapasite, gerilim ve tolerans 
değerleri çeşitli yöntemler ile kodlanmıştır.
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Kapasitör değerinin okunması
ì Kapasitörlerde rakam ve harfler ile kodlama sistemi direnç 

kodlamasına benzer. 

Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Bilal MACİT                                                                                                                  www.hbmacit.com

40

Kod Kapasite (C) Kod Kapasite (C)

p68 0,68pF 1n 1nF

15 15pF 1n2 1,2nF

470 47pF 33n 33nF

152 1,500pF = 1,5nF n11 0,11nF = 110pF

472 4,700pF = 4,7nF ,39 0,39!F = 390nF

103 10,000pF = 10nF 0,5 0,5!F = 500nF

104 100,000pF = 100nF 1m3 1,3!F = 1300nF



Kapasitör değerinin okunması
ì Çok küçük boyutlu kapasitörlerde 0 yerine . kullanılabilir. 

ì Rakam ve harfler ile kodlamada tolerans değeri belirtilen 
kapasitörler için harflerin tolerans karşılıkları:
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Harf Tolerans Harf Tolerans

B ±%0,1 G ±%2

C ±%0,25 J ±%5

D ±%0,5 K ±%10

F ±%1 M ±%20



Kapasitör değerinin okunması
ì Tolerans değerleri ile bazı kapasitör kodlama örnekleri
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Kod Kapasite (C) Tolerans

P15B 0,15pF ±%0,1

100J 10pF ±%5

123J 12,000pF = 12nF ±%5

104K 100,000pF = 100nF ±%10

0,001K 0,001!F = 1nF ±%10

473M 47,000pF = 47nF ±%20



Kapasitör değerinin okunması
ì Bazı kapasitörlerin üzerinde rakam ve harfler yerine 

dirençlerdeki gibi renk bantları bulunur. Renk bantlarına 
bakılarak, kapasite, tolerans ve gerilim değerleri saptanabilir.

ì Kapasitörlerde renk bantları belirtme dirençlerde olduğu gibi 
tam bir standardizasyonda olmadığı için karmaşa söz konusudur. 
Yani çok değişik şekillerde kodlanmış kapasitörler ile karşılaşmak 
mümkündür.

ì Kapasitörlerin renk kodlamasında okunan değer pF cinsindendir. 
Renklerin sayısal karşılığı bulunurken gövdede bulunan renkler 
yukarıdan aşağı veya soldan sağa doğru okunur. 
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Renk Basamak değeri Katsayı Tolerans (T>10pF) Tolerans 
(T<10pF) Sıcaklık katsayısı

Siyah 0 100 ±%20 ±2pF -

Kahverengi 1 101 ±%1 ±0,1pF -33x10-6

Kırmızı 2 102 ±%2 ±0,25pF -75x10-6

Turuncu 3 103 ±%3 - -150x10-6

Sarı 4 104 ±%4 - -220x10-6

Yeşil 5 105 ±%5 ±0,5pF -330x10-6

Mavi 6 106 - - -470x10-6

Mor 7 - - - -750x10-6

Gri 8 10-2 ±%80, ±%20 - -

Beyaz 9 10-1 ±%10 ±1pF -

Altın - 10-1 ±%5 - -

Gümüş - 10-2 ±%10 - -
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Kapasite (C) renk tablosu



Renk
Gerilim değeri (V)

Tip J (Tantal) Tik K (Mika) Tip L (Plastik film) Tip M (4 bant 
elektrolitik)

Tip N (3 bant 
elektrolitik)

Siyah 4 100 - 10 10

Kahverengi 6 200 100 1,6 -

Kırmızı 10 300 250 4 35

Turuncu 15 400 - 40 -

Sarı 20 500 400 6,3 6

Yeşil 25 600 - 16 15

Mavi 35 700 630 - 20

Mor 50 800 - - -

Gri - 900 - 25 25

Beyaz 3 1000 - 2,5 3

Altın - 2000 - - -

Gümüş - - - - -
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Kapasitör gerilimi (U) renk tablosu



ì 3 renk bantlı kapasitör

ì

ì Kapsite değeri: 33x101 = 330pF

Kapasitör değerinin okunması
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1.bant
1.basamak 

3

2.bant
2.basamak 

3

3.bant
katsayı
101



ì 4 renk bantlı kapasitör

ì

ì Kapasite değeri: 43x101 = 430pF ve toleransı ±%5

Kapasitör değerinin okunması

Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Bilal MACİT                                                                                                                  www.hbmacit.com

47

1.bant
1.basamak 

4

2.bant
2.basamak 

3

3.bant
katsayı
101

4.bant
tolerans 
±%5



ì 5 renk bantlı kapasitör (Ör: Tantal)

ì

ì Kapasite değeri: 13x100 = 13pF, toleransı ±%20 ve gerilimi 6V

Kapasitör değerinin okunması
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1.bant
1.basamak 

1

2.bant
2.basamak 

3

3.bant
3.katsayı

100

4.bant
tolerans 

±%20

5.bant
gerilim 

6V



ì 6 renk bantlı kapasitör (Ör: Plastik film)

ì

ì Kapasite değeri: 75x106 = 75,000,000pF = 75!F ve toleransı ±%2

Kapasitör değerinin okunması
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1.bant

1.basamak 

7

2.bant

2.basamak 

5

3.bant

3.katsayı

106

4.bant

tolerans 

±%2

5.bant

gerilim 

630V

6.bant 

sıcaklık k.

10



Bellekte kapasitörler
ì Bir bellek çipinde milyonlarca kapasitör bulunur. 

ì Bir dinamik rasgele erişimli bellekte (DRAM), bir bellek hücresi bir 
transistör ve bir kapasitörden oluşur. Kapasitör 1 bit bilgiyi depolar (0 
veya 1) ve transistör de bellek hücresinin okunması ve yazılmasını 
kontrol eder. 

ì Bir kapasitör sürekli sızdıran bir kova gibidir. Dinamik bellekte değeri 1 
olan kapasitörün sürekli şarj edilmesi gerekir. 

ì Bellek hücrelerindeki değerler saniyede binlerce defa okunup aynı 
hücrelere aynı değerler yeniden yazılır. Bu işleme belleğin yenilenmesi 
veya tazelenmesi (memory refresh) denir.
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Bellekte kapasitörler
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ì Şekilde 16 bit (16 hücreli) DRAM’in
depolama alanı görülmektedir.

ì Her hafıza hücresinde, hücreyi 
kontrol etmek için bir Word line
(adres hattı) bağlantısı vardır. 
Okumak veya yazma sinyali kelime 
satırına uygulanır. 

ì Her hafıza hücresinde, hücreye 
yazılacak veya hücreden okunacak 
bit değerini taşıyan Bit line (veri 
hattı) bulunur. 



Bellekte kapasitörler
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ì Bellek hücresine 1 değeri 
yazılacaksa ilgili adres hattına (WL) 
güç verilerek FET transistörün 
(anahtarın) açılması sağlanır.

ì Aynı anda veri hattına (BL) 1 
sinyali gönderilerek kapasitör şarj 
edilir. 

ì Her iki sinyal kesildiğinde 
kapasitör yüklüdür yani bellek 
hücresi 1 değerini depolamaktadır.

BL

WL



Bellekte kapasitörler
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ì Bellek hücresine 0 değeri 
yazılacaksa ilgili adres hattına (WL) 
güç verilerek FET transistörün 
(anahtarın) açılması sağlanır.

ì Aynı anda veri hattına (BL) 0 
sinyali gönderilerek kapasitör 
deşarj edilir. 

ì Her iki sinyal kesildiğinde 
kapasitör boştur yani bellek 
hücresi 0 değerini depolamaktadır.

BL

WL



Bellekte kapasitörler

Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Bilal MACİT                                                                                                                  www.hbmacit.com

54

ì Bellek hücresinin depoladığı 
değeri okumak için ilgili adres 
hattına (WL) güç verilerek FET 
transistörün (anahtarın) açılması 
sağlanır ve veri hattı dinlenir. 

ì Kapasitör dolu ise yük BL üzerine 
deşarj olur. Bu durumda BL değeri 
1 olur. 

ì Kapasitör boş ise BL üzerinde 
enerji tespit edilemez. Bu 
durumda BL değeri 0 olur.

ì Her iki sinyal kesildiğinde 

BL

WL



Bellekte kapasitörler
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ì Ancak okuma işlemi sırasında 
kapasitör deşarj olduğu için bellek 
hücresindeki veri silinmiş olacaktır 
(Destructive read). Bu nedenle her 
okuma sonrası kapasitörlerin tekrar 
eski değerine şarj edilmesi gerekir. 

ì Bellekte işlem yapılmasa bile 
transistör Base-Collector arasında 
sızdırma yapacağı için kapasitör deşarj 
olacaktır yani depoladığı veri 
bozulacaktır. 

ì Bu yüzden belleğin sürekli yenilenmesi 
(refresh) gerekir.

BL

WL



Bellekte kapasitörler
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ì Transistörün sızdırma süresini uzatmak için daha yüksek 
kapasiteli kapasitör kullanmak gerekir. Ancak bellek çipinin 
fiziksel boyutu sınırlıdır.

ì Küçük boyutlarda yüksek kapasite sağlamak için entegre 
devrelerde derin hendek kapasitörleri (Deep Trench
Capacitor - DTC) kullanılır. 

ì DTC çok küçük dikey yarı iletken kapasitördür ve kendisini 
kontrol eden transistörle bütünleşiktir.

ì Şekilde 32nm2 büyüklüğünde IBM DTC gösterilmiştir. Bu DTC 
teorik olarak 1cm2 alana 90 milyar adet sığdırılabilir.
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