
 
3. BOBINE 
3.1. GENERALITĂŢI PRIVIND BOBINELE 
3.1.1 DEFINIŢIE. 
BOBINA – este o componentă de circuit cu două terminale şi mai multe spire realizate 

dintr-un conductor electric izolat .  Proprietatea cea mai importantă a bobinei  constă în 

faptul că ea poate acumula energie magnetică. 

Mărimea fizică care caracterizează bobina se numeşte inductanţă electrică ( L ). 
Inductanţa electrică – reprezintă măsura capacităţii unei bobine de a acumula energie 

magnetică pentru o anumită valoare a curentului din circuit. 

Când la bornele bobinei se aplică o tensiune electrică, spirele bobinei sunt parcurse de un 

curent (I) care creează în jurul spirelor un câmp magnetic caracterizat de un flux magnetic 

(Ф).  Inductanţa  L este raportul dintre fluxul magnetic Ф  şi curentul I care parcurge 

bobina conform relaţiei: 

                                           (1)  
Din punct de vedere energetic, bobina acumulează în spaţiu dintre spire o energie sub 

formă de câmp magnetic  conform relaţiei: 
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Inductanţa electrică se poate exprima în 2 moduri: 

 în funcţie de proprietăţile materialului din care este construită bobina (la rece) 

 
(3)  
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            unde: μ= μr· μ0 
                      μ= permeabilitatea absolută a materialului miezului bobinei                      
                      μ0 - permitivitatea vidului ;      μr - permitivitatea relativă(1, pentru aer) 
  S = aria secţiunii transversale a bobinei 
  l = lungimea bobinei  
 

 în funcţie de valorile mărimilor electrice dintr-un circuit electric (la cald) 
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 unde:  Ф= fluxul câmpului magnetic 
    I = curentul electric care străbate spirele bobinei 
 
3.1.2 UNITĂŢI DE MĂSURĂ 
Inductanţa electrică  se măsoară în Henry (H).  
Deoarece 1 Henry are valoarea foarte mare, în practică se utilizează submultiplii acestuia: 

1 mH (milihenry) = 10-3 H 
1 μH (microhenry) = 10-3 mH = 10-6 H 
1 nH (nanohenry) = 10-3 μH = 10-6 mH = 10-9 H 
 

http://eprofu.ro/electronica

http://eprofu.ro/electronica


 
3.1.3 PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI BOBINELOR 
a. INDUCTANŢA BOBINEI (L) - indică capacitatea bobinei de a acumula energie sub 

formă de câmp magnetic.  
La construcţia bobinelor sunt 4 factori care influenţează valoarea inductanţei: 

 materialul miezului bobinei 
 
 
 
 
 
 

 numărul de spire din înfăşurare 

 
 
 

 

 aria înfăşurării 
 
 
 
 

 lungimea înfăşurării 
 
 
 
 
 

b. REZISTENŢA BOBINEI (RL)  - reprezintă rezistenţa echivalentă de pierderi a bobinei, 

formată din rezistenţa conductorului din care este realizată bobina, rezistenţa de pierderi 

în miezul bobinei şi dielectricul carcasei. 

c. CAPACITATEA PROPRIE (CL) – reprezintă capacitatea echivalentă rezultată din 

capacitatea dintre spirele bobinei. 

d. FACTORUL DE CALITATE (QL) – reprezintă pierderile de energie în bobină. Cantitativ, 

factorul de calitate al bobinei este raportul dintre puterea reactivă a bobinei şi puterea 

activă disipată sub formă de căldură. 

e. TENSIUNEA NOMINALĂ (UL) – reprezintă tensiunea maximă pentru care este 

dimensionată bobina. 
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3.1.4 SIMBOLURILE BOBINELOR 
                                                                                         
 
 
 

Bobină, inductanţă

Bobină, inductanţă variabilă 

Bobină, inductanţă variabilă 
cu miez magnetic 

Bobină, inductanţă 
 cu miez magnetic 

Bobină, inductanţă 
cu miez magnetic 
şi întrefier 

Bobină, inductanţă
cu prize 

 Simboluri tolerate
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