
Reading Ceramic Capacitors  
Many of the disc-shaped capacitors (ceramic capacitors) do not have their units listed, 

and use a three-digit numeric code indicating the number of pico farads (pF). There are 

1,000,000 pF in one μF. Similar to the resistor codes, you use the third number to determine 

the number of zeros to put after the first two,with one difference: if you see 0–5, that indicates 

the number of zeros. 6 and 7 are not used, and 8 and 9 are handled differently. 

If you see 8, multiply the number that the first two digits form by 0.01, and if you see 9, 

multiply it by 0.1.  

So, a capacitor labeled 104 would be 100,000 pF or 0.1 μF. A capacitor labeled 229 would be 

2.2 pF. 

As a reminder, here are the multipliers commonly used in electronics. 

Multiplier Value Example 

M (mega) 106 = 1,000,000 1,200,000 ohm = 1.2 M ohm 

k (kilo) 103 = 1,000 470,000 ohm = 470 K ohm 

m (milli) 10-3 = .001 .01 A = 10 mA 

u (micro) 10-6 = .000001 4700 u amps = 4.7 mA 

n (nano) 10-9 10,000 n farads = 10 μF 

p (piclo) 10-12 1,000,000 p f = 1 μF 

…………………………………………………………………………………………………… 

 قراءة المكثفات السيراميك
ال يتم تسجيل القراءة عليها وبدال من ذلك يستخدم كود مكون من ثالثة  السرياميك( )املكثفاتالعديد من املكثفات املصنوعة على شكل قرص 

ويستخدم ثالث رقم يف الكود للداللة على عدد .(pF)مليون بيكو فارادعلى (μF)وحيتوى املايكرو فاراد الواحدللمكثف ,ارقام يدل على قيمة بيكو فاراد 

فانه يعرب كما قلنا عن  5-0اختالف واحد انه عندما يرتاوح الرقم الثالث من  املقاومة معيف ذلك قراءة كود  رقمني, ويشبهاألصفار اليت توضع بعد اول 

وعندما يكون الرقم الثالث  الثالثة,يف الكود اخلاص باملكثفات يف اخلانة  7-6يف الكود وال يستخدم الرقمني  والثانيعدد األصفار الكائنة بعد الرقمني األول 

  (0.1)نقوم بضرب الرقمني األول والثاني يف  فإننا 9اما عندما يكون الرقم الثالث  (0.01نقوم بضرب الرقمني األول والثانى يف ) فإننا 8

( بيكو 100.000)( فان قيمته ستساوى الرقمني األولني مضافا اليهما أربعة اصفار أي 104سرياميك مدون عليه الكود )كان لدينا مكثف  إذاأي أنه 

 ( بيكو فاراد  2.2(  فان قيمته ستكون ) 229الرقم )  واذا كان لدينا مكثفا اخر مدون عليه( ميكرو فاراد  0.1, أو ) فأراد

 :قيمة حتويالت املضاعفات املستخدمة يف بعض اإللكرتونيات  يليوأيضا للتذكري فيما 

 Example القيمة  الرمز المضاعفات

 ميجا اوم  1.2اوم =  M (Mega) 106  =1.000.000 1.200.000 ميجا

 كيلو اوم  470اوم = k (Kilo) 103  =1.000 470.000 كيلو

 امبري  ميللي 10أمبري =  m (Milli) 10-3  =0.001 0.01 ميللى

 ميللى امبري  4.7ميكرو امبري = u (Micro) 10-6  =0.000001 4700 ميكرو

 ميكرو فاراد  10نانو فاراد = n (Nano) 10-9  =0.000000001 10.000 نانو

 ميكرو فاراد 1=  بيكو فاراد p (Pico) 10-12  =0.000000000001 1.000.000 بيكو

……………………………………………………………………………………………………. 


