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قطعات کاربردی الکترونیکی دنیای پیچیده انواع سلف باعث شده تا این 

اما همه ما می دانیم که کاربرد این قطعات برای یک مهندس   .مجهول بمانند

 .الکترونیک حرفه ای قابل چشم پوشی نیست

 

 سلف چیست؟ 
 دو م گفته می شود یک وسیله الکتریکی ه (coil) سیم پیچ که به آن  سلف 

 .جریان مقاومت می کنددر مقابل تغییر ناگهانی  است و passive پایه

  سیم تشکیل شده که معموال به شکل   سیم پیچ از یک کنداکتور یا رسانا مثل

  تی جریانی که در حال عبور از سیموق .سیم پیچ یا کویل پیچیده می شود

پیچ است، تغییر می کند، میدان مفناطیسی متغیر با زمان، ولتاژی را درون 

 .کنداکتور القا می کند
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  ه همان نسبت ولتاژ به سرعت ظرفیت القاء مغناطیسی کسلف ها با توجه به  

واحد ظرفیت القاء که به ان  .مشخص می شوند تغییر جریان است، 

 .است (Henry) هانری اندوکتانس هم گفته می شود، 

خازن در   .می توانیم بگوییم سیم پیچ و خازن بر عکس هم عمل می کنند

 و سیم پیچ در مقابل تغییر جریان می کندمقابل تغییر ولتاژ مقاومت 

 ن مستقیم را می گیرند و اجازه میخازن ها جلوی جریا .مقاومت می کند

 .دهند جریان متناوب عبور کند ولی سلفها بر عکس عمل می کنند

 

 ساختار سلف ها 
 ی دارند که از آهن یا هیدرواکسیدبسیاری از سلف ها یک هسته مغناطیس

داخل کویل قرار دارد و برای افزایش میدان  اند کهآهن ساخته شده 

 .مغناطیسی و القا کاربرد دارد
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 شتر باشد، خاصیت مغناطیسی افزایشهر چه تعداد دور های سیم پیچ بی

ای که درون سیم پیچ قرار می گیرد، به (core) جنس هسته .پیدا می کند

وال آن را از  به همین جهت معم خاصیت القاوری سلف تاثیر دارد، برشدت 

 .آهن یا هیدرواکسید آهن می سازند

 

 ظرفیت سلف
 آن (Inductance) برای مشخص کردن یک سلف از مقدار اندوکتانس

نسبت ولتاژ به نرخ تغییرات جریان است و با یکای  استفاده می شود که

 .شناخته می شود (H) هانری

 
 .کرد  استفادهمتر  LCR برای اندازه گیری مقدار سلف باید از

 



 

4 www.namatek.com 

 ای مغناطیسی ساخته شده از آهن یادر انواع مختلفی از سلف ها هسته ه

 آن ها پیچیده است و برای افزایش سیم پیچ به دور فریت وجود دارند که

 .میدان مغناطیسی و اندوکتانس سیم پیچ مورد استفاده هستند

 
 ادیوها استفادهالکترونیکی، مثل رسلف ها به طور گسترده در تجهیزات ساده  

 .می شوند

 

 نماد سلف
 .برای نمایش سلف در مدارهای الکترونیکی از نماد زیر استفاده می شود
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 انواع سلف 
 .سلف ها انواع مختلفی دارند

 
 : سلف های مختلف شامل

 (Air - core inductor)   هسته هوا  •

 (Ferromagnetic - core inductor)   هسته فرومغناطیس  •

o هسته الیه الیه  (Laminated - core inductor) 
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o هسته هیدرواکسید آهن  (Ferrite- core inductor) 

o هسته آهن تقویت شده   (Powered iron - core inductor) 

o هسته حلقه ای  (toroidal - core inductor) 

 (Variable inductor)   سلف متغیر  •

 .هستند

  DIP  و   SMDها نیز مانند سایر قطعات الکترونیکی در دو دسته کلی    سلف

 .موجود اند

 مدارهای الکترونیکی در بازه چند ظرفیت رایج سلف های مورد استفاده در

هانری و یا میلی هانری است و در بعضی کاربردهای خاص از مقادیر دیگر 

 .استفاده می شود

 

 DIP  سلف
 ای الکترولیتی هستند ولی بدنه ایکه شبیه خازن ه بشکه ای .1

 .نامتقارن دارند

https://namatek.com/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DB%8C/
https://namatek.com/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DB%8C/
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. 

 آن ها دیده می  سیم پیچ انواع سلف های ساده ای وجود دارد که   .2

 .شود

 
 (FB)   فریت بید  .3

 عروف اند و کاربرد های بسیاری دراین نوع با همان نام فریت بید م

 .تولید مدارات دیجیتالی دارند
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 SMD  سلف
 SMD  های فریت بید .1
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 کوچک، حتی باتر با مقادیر بسیار خیلی ریز SMD انواع سلف های .2

 ت بهلحیم کردن این نوع قطعات با دس .805سایز های کوچک تر از 

 .راحتی امکان پذیر نیست

 
  

 کاربرد سلف ها 
 ی آنالوگ و پردازش سیگنال به کارسلف ها به صورت گسترده در مدار ها

از بین   در مدارهای دیجیتالی، کاربرد اصلی سلف مشابه خازن، .می روند

انواعی از نویز ها هستند که به دلیل ماهیت آن ها باید از   .است  بردن نویز

 .نویزگیر سلفی استفاده کنیم

 ل به خازن های حذف کننده نویز ازسلف های بزرگ در منابع تغذیه متص

 .فرکانس اصلی، به کار برده می شوند
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 هیدرواکسید آهن اطراف سیم نصب می مدل های کوچک دانه ای یا هاللی  

 .از تداخل فرکانس های رادیویی جلوگیری کنند شوند تا
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 تجهیزات الکترونیکی ساده به خصوصسلف ها به صورت گسترده در 

  .تجهیزات رادیویی استفاده می شوند

ت که به عنوان یک ترانسفورماتور ساخ یا چند سلف، می توان 2با ترکیب 

 شارژر ها و مدار های تبدیل ولتاژمدار های تغذیه،  یک عضو اصلی در

 .استفاده می شود

 

 رفتار در مدار دیجیتالی
 ازن نویزگیر بین پایه های مثبت واز مبحث انواع خازن به یاد داریم که خ

 ولتاژیفع نویز های  در نزدیکی میکروکنترلر قرار می گرفت و باعث د  منفی و

 دهیم. از آن جایی که سلف سلف را در سر راه جریان اصلی قرار می   .می شد

کند، باعث دفع اثر نویز های جریانی می  با تغییرات جریان مخالفت می 

 .شود
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 dc  و ac عملکرد سلف در مدار
 را از خودش عبور نمی دهد و طبق AC سلف به صورت کلی جریان های

را   DC اما جریان های ثابت و .ریان جلوگیری می کندقانون لنز از نوسان ج

 .از خودش عبور می دهد

 نامند. این اسم می  (دکوپل )    decoupleسلف مورد استفاده در رفع نویز را  

سلف در مدار جریان های دو طرفش را جدا   به معنای جدا کننده است چون

 .می کند و نویز های طرفین روی هم بی اثر خواهند بود

 

 مدار رفع نویز
 یک خازن با ظرفیت کم برای رفع نویز فرکانس باال در نزدیکی میکروکنترلر و

خازن بزرگ دومی برای رفع نویز  سپس یک سلف برای رفع نویز جریان و

 .فرکانس پایین
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