
هااً احاادى عناصاار الاادوائر اةلكترونٌااة كثٌاارة االسااتخدام، وهااً عبااارة عاان الملفااات 

 (.بارادة الحدٌاد)ملفات سلكٌة ملفوفة على للب هوائً او للب حدٌادي أو للاب فٌراٌات 

عاان ماارور التٌااار الكهربااً فااً الملااف فااٌض مغناطٌسااً فااً الملااب، وتعاارف وٌتساابب 

 .Lلابلٌة الملف ةنتاج الفٌض بالحث الذاتً أو المحادثة، وٌرمز لها بالرمز

 Coils الملفات

X:( مماومة الملف األومٌة)المعاولة 
L 

ث الذاتى الحمعامل المعاولة طردٌا مع )تتناسب لٌمة مماومة الملف األومٌة  

 :وتحسب من المانون اآلتً (Fوالتردد  L للملف

ٌمصد بالحث الذاتً هو ظاهرة تولٌد لوة دافعة كهربائٌة :  ث الذاتى للملفالح

 محتثة فً ملف نتٌجة تغٌر ممدار التٌار المنساب لوحدة الزمن فً الملف نفسه 

ٌعارف علاى اناه النسابة باٌن الماوة الدافعاة الكهربائٌاة :  Lمعامال الحاث الاذاتً 

 المحتثة بالملف الى المعدل الزمنً لتغٌر التٌار بالملف نفسه 



 العوامل التً ٌعتمد علٌها ممدار الحث بالملف -2

 :ٌعتمد ممدار الحث فً الملف على العوامل اآلتٌة 

  :لفات الملف عدد •

 .زادت عدد اللفات زادت شدة المجال المغناطٌسً المتولد حول الملف كلما 

 :الملب المغناطٌسً  نوع مادة •

 .كلما كانت نفاذٌة المادة التً لف علٌها الملف اكبر كانت الحثٌة اكبر 

 :مساحة ممطع الملف•

 .كلما زادت مساحة ممطع الملف زادت شدة المجال المغناطٌسً المتولد حوله 

 :طول الملف •

 .كلما زاد طول الملف انخفض ممدار الحث الذاتً 

 .طرٌمة اللف والمسافة بٌن اللفات•



 :أنواع الملفات وإستخداماتها  
 :انشكم فً األسفم إَٔاع انًهفبث انًخخهفت ٔسيٕصْب، ْٔزِ األَٕاع ًٌْبٍٍ 

انًهف رٔ انمهب انٕٓائً ْٕ عبابسة عاٍ ساهن ياٍ انُذابط انًعاضٔل  :ملف ذو للب هوائً -1

ببنٕسٍَش ْٕٔ رٔ يمبٔيت صايٍشة ٔيهفإف عهاى اسا َٕت ياٍ انبكبنٍاج أٔ يفاشع، ٌٔساخعًم 

 .فً دائشة إخخٍبس انمُٕاث فً جٓبص انخهفضٌٌٕ

ٌكٌٕ ساهن انًهاف يهفإف دإل لهاب ياٍ شاشائخ انذذٌاذ انًعاضٔل،  :ملف ذو للب حدٌدي -2

فاً دٔائاش حذٌٕام )ٌٔسخخذو كخبَك نهخشدداث، ٌٔسخعًم فً دائشة انًششخ بعذ عًهٍت انخٕدٍذ 

 .أٔ فً دائشة يصببح انفهٕسسُج( انجٓذ انًخيٍش انى جٓذ يسخًش

انفٍشاٌاج ْإ عبابسة عاٍ باشادة انذذٌاذ، ٌٔساخخذو انًهاف انًهفإف  :ملف ذو للب فٌراٌات -3

عهااى لهااب انفٍشاٌااج فااً صااُا انٓاإائً انااذاخهً نجٓاابص انشادٌاإ انخشاَضسااخٕس، أٔ فااً يشدهاات 

انخااشدداث انًخٕساا ت، دٍاا  ًٌكااٍ حيٍٍااش دثااّ اناازاحً بخذشٌاان انمهااب انفٍشاٌااج داخاام انًهااف 

 (.بٕاس ت يفن يصُٕع يٍ يبدة غٍش ييُبطٍسٍت يثم انبالسخٍن)



هو عنصر كهربائً ٌتألف من سلن معزول ملفوف إما على : الملف 

 . لالب من الهواء أو على للب معدنً أو أي للب حدٌد

 Coilالملفات 

 رمز وانواع الملفات الكهربائٌة 

 ملفات تثبيت سطحى



   توصٌل الملفات

   التوصٌل على التوالً -أ 



 -:التوصٌل على التوازي -ب 




