
 

٨٤٨ 
 

 
 

 
  

 محدود المان روش با مقایسه در کویل اندوکتانس محاسبه براي مناسب روش انتخاب
  2، محمدرضا بسمی1جوسید امین فضل

  Fazljoo_Amin@yahoo.comواحد خوراسگان آزاد اسالمیدانشگاه 1
 Besmi@shahed.ac.irدانشگاه شاهد، دانشکده فنی مهندسی2

 
  
  

محاسبه اندوکتانس ارائه شده  يبرا يادیروابط ز. باشدها و راکتورها میها از مسائل مهم در طراحی ماشینپیچمحاسبه اندوکتانس سیم - چکیده
 هممقاله روابط م در این. اعتبار دارند DCتمامی این روابط در حالت . ندیآیها بدست مبر اساس ابعاد کویل هالیروابط اندوکتانس کو نیدر ا. است

هاي محاسبه اندوکتانس کویل در فرکانس يبندي و روابط نیومن برابا استفاده از مش قیدق یلیروش تحل کیمحاسبه اندوکتانس ارائه شده و 
 دو صحت روش مور افزار المان محدود فم استفاده شدهبراي اعتبارسنجی روابط به کار برده شده از نرم. قرار گرفته است یمورد بررس زیمختلف ن

آن مورد  بعادبر حسب ا لیاندوکتانس کو تیحساسو هاي کویل نشان داده شده چگالی جریان هادي. قرار گرفته شده است ینظر مورد بررس
  .در انتها روشی براي بدست آوردن ابعاد مختلف کویل براي داشتن یک اندوکتانس معین ارائه گشته است .قرار گرفته است یبررس

چگالی جریانآنالیزحساسیت،اندوکتانسکویل،المانمحدود، - اژهکلید و

  

 مقدمه -1

هاي هسته هوایی امروزه بر کسی شمار سلفکاربرد بی
ها را مشخصه خطی آنها استفاده از این سلف. پوشیده نیست

ها در فیدرهاي توزیع و یا به صورت این سلف. افزایش داده است
عالوه بر آن . شوندمیسري در خطوط انتقال به وفور استفاده 

و ژنراتورها و هاي خطی دهندهها در شتابکاربرد فراوان این سلف
استفاده از . ]2[و ] 1[ حایز اهمیت است شارژرهاي مغناطیسی

گرفته تا  DCهاي مختلف از حالت ها در فرکانساین سلف
، محاسبه اندوکتانس آنها هاي باالتربرق شهر و فرکانس فرکانس
براي بررسی حالت فاده از روش ها و تحلیل هاي جدیدرا با است

گذراي تجهیزات استفاده شده در شبکه برق، نظیر 
در شده استفاده  هاي انسفورماتورها و راکتورها و نیز کویلتر

روابط  DCدر حالت . سازدهاي خطی ضروري میدهندهشتاب
 توان اندوکتانسمختلفی وجود دارد که با استفاده از آنها می

اي براي هر کدام رابطه ]3-5[مراجع . پیچ را بدست آوردسیم
با . اندارائه نموده DCبدست آوردن اندوکتانس کویل در حالت 

در تجهیزات اشاره شده و ها توجه به کاربرد وسیع این سلف
افزایش فرکانس کار باید بتوان اندوکتانس سلف را در فرکانس 

کانس و پدیدار شدن اثرات با افزایش فر. مورد نظر بدست آورد
پوستی و مجاورتی و عدم توزیع یکنواخت جریان در داخل هادي 

. توان استفاده نمودبه سادگی نمی ]3-5[دیگر از روابط مراجع 
در این مقاله براي لحاظ نمودن این اثرات در مقدار امپدانس 

-هاي کوچکتري مشکویل ابتدا سطح مقطع هادي به قسمت
به  ]7[و نیومن  ]6[با استفاده از رابطه گراور بندي شده و سپس 

و متقابل ) فیلمان جریان(ترتیب اندوکتانس خودي هر زیر هادي 
بین دو زیرهادي حساب شده و بر اساس ماتریس امپدانس و 

کویل در ) اندوکتانس و مقاومت(قوانین کیرشهف، امپدانس 
] 2[ع در مرج. ]9[و  ]8[گرددهاي مورد نظر محاسبه میفرکانس

بندي غیر یکنواخت پیشنهاد گردیده است که روش مش] 10[و 
توان عدم ارائه یک ساختار مناسب براي استفاده از این روش می

افزار المان محدود را از مشکالت استفاده از و عدم تایید آن با نرم
بندي چگالی جریان در با استفاده از روش مش. این روش دانست

با استفاده از و  ونه نشان داده شده استهاي یک کویل نمهادي
افزار المان محدود فم اندوکتانس دو کویل نمونه محاسبه و نرم

نحوه در انتها.استدقت روابط مختلف مورد بررسی قرار گرفته 
ها مورد یلتغییرات اندوکتانس کویل در ازاي تغییرات ابعاد کو
به یکدیگر  بررسی قرار گرفته و نحوه تغییرات ابعاد کویل نسبت

  .براي ثابت ماندن اندوکتانس کویل نشان داده شده است
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 DCاندوکتانس کویل هسته هوایی در حالت  -2

براي محاسبۀ اندوکتانس یک کویل مغناطیسی در  حالت 
DC  روابطی موجود است که بر اساس ابعاد کویل اندوکتانس

توان از می 1راي کویل شکل ب. توان محاسبه کردکویل را می
  .استفاده نمود (Thorborg)طه عملی توربورگ راب

퐿 = 휑푑푁 (휇퐻) )1(  

قطر متوسط  푑پیچ، تعداد دور سیم 푁که در رابطه توربورگ 
  .آیدبدست می 2طبق رابطه  휑کویل و 

휑 = .  
. ( ⁄ ) [( ) ( )⁄ ]

)2(  

  که در آن

훼 =   푎푛푑  휌 = )3(  

  
  نمایی از ابعاد یک کویل :1شکل 

c ضخامت کویل وl  ،طول کویل است훼  و휌  بدون واحد
نیز براي بدست آوردن اندوکتانس  (Welsby)بی ولس. هستند

  .اي ارائه نموده استپیچ بر حسب ابعاد آن رابطهسیم

퐿 = × ×  × )4(  

×
1

1 + 0.9 푟 푙⁄ + 0.32 푐 푟⁄ + 0.84 푐 푙⁄  

. شعاع متوسط کویل استr) 4رابطه (بی در رابطه ولس
براي محاسبه اندوکتانس  (Wheeler)توسط آقاي ویلر  5رابطه 

به ترتیب طول مسیر  푁2و  푙m ،푁1ارائه شده که در آن 
  .ها استمغناطیسی، تعداد دور در هر الیه و تعداد الیه

퐿 = . )5(  

푁 = 푁 ∙ 푁 − 푁 )6(  

-می DCها و در حالت روابط بیان شده بر اساس ابعاد کویل
 در نیز دیگري روابط .توانند اندوکتانس کویل را محاسبه نمایند

 در. شودمی خودداري آنها ذکر از که است یافته انتشار زمینه این
 که است شده انجام هاییفعالیت زمینه این در نیز کشور داخل

  ].11[نمود مرام، اشاره حق دکتر آقاي اثرات به توانمی

-بر اساس روش مشاندوکتانس کویل هسته هوایی  -3
  بندي

دیگر  ACبراي بدست آوردن اندوکتانس کویل در حالت 
با افزایش فرکانس و . استفاده نمود 2توان از روابط قسمت نمی

قه جریان تمایل دارد از پدیدار شدن اثر پوستی جریان در یک حل
سطح هادي الکتریکی مسیر خود را ببندد بدین جهت دیگر 

همچنین با قرارگیري . توان از روابط ذکر شده استفاده نمودنمی
دهد چند حلقه در کنار یکدیگر اثر مجاورتی نیز خود را نشان می

-می DCو  ACکه باعث تغییرات در اندوکتانس و مقاومت حالت 
-ت کلی اندوکتانس خودي یک فیلمان جریان را میدر حال. شود

و اندوکتانس متقابل بین دو فیلمان جریان را  7توان از رابطه 
نمایی از فیلمان جریان و . بدست آورد 8توان از رابطه می

-موقعیت دو فیلمان جریان نسبت به یکدیگر به ترتیب در شکل
  .آورده شده است 3و 2هاي 

  
  لمان جریاننمایی از یک فی :2شکل 

b

a

d

  
  نمایی از دو فیلمان جریان نسبت به یکدیگر: 3شکل 

퐿 ≅ 푟휇 푙푛 − 2 )7(  

푀 = 휇√푎푏 − 푘 퐾(푘) − 퐸(푘) )8(  

  :داریم 8که در رابطه 
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푘 = ( ) )9(  

퐸(푘) = ∫ 1 − 푘 푠푖푛 휑 푑휑 )10(  

퐾(푘) = ∫ )11(  

بندي سطح با تقسیم. به رابطه نیومن معروف است 8رابطه 
هاي جریان در سطح هاي کویل و ایجاد فیلمانمقطع هادي
توان اندوکتانس و مقاومت هر کویل را در ها میمقطع هادي

براي محاسبه امپدانس یک . ب نمودهاي مختلف حسافرکانس
بندي هر حلقه، به حلقه در هر الیه و با مش mالیه و  nکویل با 

  :شودصورت زیر عمل می
 محاسبه اندوکتانس خودي فیلمان هر مش 
 ها و تمامی محاسبه اندوکتانس متقابل بین فیلمان

 هاي همان حلقهفیلمان
 ر هاي سایاندوکتانس متقابل بین فیلمان سبهمحا

  هاهقحل
هاي موجود در تمامی و به همین منوال براي کلیۀ فیلمان

ها محاسبه شده و ها اندوکتانس خودي و متقابل فیلمانحلقه
 12توان مطابق رابطۀ سپس ماتریس امپدانس کویل را می

زیرهادي به وجود آید،  kاگر در سطح یک هادي . تشکیل داد
  . سطر و ستون خواهد بود n×m×kبنابراین ماتریس امپدانس داراي 

푍 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

푍

푍

⋮

푍

푍

⋮
푍 ∗ ∗ ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

( ∗ ∗ )( ∗ ∗ )

)12(  

بیانگر ماتریس امپدانس فیلمان اول با تمامی  푍که در آن 
هاي موجود است هاي موجود در حلقۀ اول و تمامی حلقهفیلمان

푘)که داراي یک سطر و  و × 푚 × 푛) ستون می-
باشد و این  Zام ماتریس xزیرماتریس سطر 푍چنانکه.باشد

 ام باشد،sام در الیه tام ازحلقۀ jزیرماتریس متعلق به فیلمان 
را جدا کرده و  امtپیچی، حلقه از سیم امsیعنی اگر در الیه (

زیر هادي تقسیم شده  kاز سطح این حلقه که به  امjفیلمان 

است که  Zشماره سطري از ماتریس  x(x)یماست را انتخاب کن
  :برابر خواهد بود با) خواهیم زیرماتریس آن سطر را بنویسیممی

((s-1)×m+(t-1))×k+j 

  :برابر خواهد بود با 푍ماتریس 

푍 = [푗휔푀 , 푗휔푀 , ⋯� )13                       (  
푗휔푀 , 푅 + 푗휔퐿 푗휔푀 ,  

�⋯ 푗휔푀 , ∗ ∗ ] , ∗ ∗  

هاي موازي و کارگیري قوانین کیرشهف در مورد حلقهبا به
سري امپدانس کویل و نحوة توزیع چگالی جریان در هر حلقه 

هاي موجود بر روي هر ولتاژهاي تمامی مش. قابل محاسبه است
باشد که مجموع متفاوت می هاي دیگرحلقه با هم برابر و با حلقه

ولتاژهاي تمامی حلقه برابر همان ولتاژ اعمال شده بر روي کویل 
هاي عبوري مجموع جریان.. ارائه شده است 14استکه در رابطه 

هاي یک حلقه برابر کل جریان عبوري از هادي هر حلقه از مش
این . هاي یک کویل برابر استبوده و این مقدار در تمامی حلقه

ها در هر حلقه و یج با استفاده از خاصیت موازي بودن مشنتا
  .باشدهاي یک کویل با یکدیگر میسري بودن تمامی حلقه

푣 + ⋯ + 푣 + 푣 + ⋯ + 푣 ∗ = 푣                           )14(  

푖 = ⋯ = 푖 = 푖 = ⋯ = 푖 ∗ = 푖                          )15  (  

푣 و푖  به ترتیب ولتاژ و جریان حلقۀiکه در هر . باشندام می
  .جریان نیز به صورت زیر است - حلقه روابط ولتاژ

푉 = 푉 = ⋯ 푉 ⋯ = 푉 = 푉 )16(  

       ⋮ 
푉 ∗ = 푉 ∗ = ⋯ 푉 ∗ ⋯ = 푉 ∗ = 푉 ∗  

퐼 + 퐼 + ⋯ 퐼 ⋯ + 퐼 = 퐼 )17(  
⋮ 

퐼 ∗ + 퐼 ∗ + ⋯ 퐼 ∗ ⋯ + 퐼 ∗ = 퐼 ∗  

و بردار ولتاژ و  12ماتریس امپدانس کویل به صورت رابطۀ 
 .هستند 20و  18جریان به ترتیب مطابق روابط 

푉 = [푉 … 푉 … 푉 ∗ ] ∗ ∗ )18(  

  آنکه در 

푉 = [푣 ⋯ 푣 ] , )19(  
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퐼 = [퐼 … 퐼 … 퐼 ∗ ] ∗ ∗ )20(  

  برابر است با 20در رابطه  Iو 

퐼 = [푖 … 푖 ] , )21(  

 (Y)کردن ماتریس امپدانس، ماتریس ادمیتانس  با معکوس
برابر یک مقدار  Vهاي عضو زیرماتریس kآید، چون هر بدست می

عضو  kباشند و مجموع هر می) 19رابطۀ (مساوي با یکدیگر 
 Yتوان ماتریس ، می)21رابطۀ (هم برابر است  Iهاي زیرماتریس

از اولین  k×kهاي مربعی با اندازة را به صورت یک سري ماتریس
عضاي در نظر گرفت، که با جمع نمودن تمام ا Yدارایۀ ماتریس 

Y)ها در انتها به یک ماتریس ادمیتانس جدید این ماتریس با  (
푛)اندازة × 푚) × (푛 × 푚) یک ماتریس مربعی به ابعاد (رسید

گیري از با معکوس). ها در کویل مورد نظرتعداد کل حلقه
Y)ماتریس ادمیتانس جدید  Z)، ماتریس امپدانس جدید ( ) 

ها یعنی جمع ري بودن حلقهبا اعمال شرط س. آیدبدست می
توان تمام ها، میها و برابر بودن جریان کل حلقهکلیۀ ولتاژ حلقه

푍)هاي ماتریس امپدانس جدید درایه را با هم جمع نموده که  (
با . حاصل آن همان امپدانس کویل در فرکانس مورد نظر است

 دانستن ولتاژ منبع و بدست آوردن امپدانس کل کویل و تقسیم
این ولتاژ بر امپدانس بدست آمده، جریان کل سیستم که از 

این جریان در . آیدکند بدست میهاي کویل عبور میتمامی حلقه
ها برابر است بنابراین یک بردار جریان با تمامی حلقه

1اندازة × (n × m)  که تمام مقادیر آن برابر است با میزان جریان
دار در ماتریس کل سیستم، ایجاد کرده و با ضرب این بر

Y)ادمیتانس  در آخر . آیدها بدست می، بردار ولتاژ تمامی حلقه(
و ضرب آن در ماتریسی ادمیتانس  Vبا تشکیل بردار کل ولتاژ 

-ها در کویل بدست میجریان تمامی زیرهادي (푌)کل سیستم 
آید که با تقسیم آن بر میزان سطح مقطع هر مش چگالی جریان 

با توجه به توضیحات داده شده . . سبه استرا در هر مش محا
پیچ در هر الیه و سیم 3الیه و  3براي نمونه براي یک کویل با 

 10میلیمتر با تقسیم شعاع به  4064/0شعاع سطح مقطع 
 3قسمت در هر دو راستاي افقی و عمودي و شعاع داخلی کویل 

 500سانتیمتر، توزیع چگالی جریان به ازاي فرکانس انتخابی 
  .آورده شده است 4کیلوهرتز در شکل 

  

  
 3×3هاي یک کویل نحوه توزیع چگالی جریان در سطح مقطع هادي :4شکل 

  کیلوهرتز 500در فرکانس 

  نمونه چندبررسی  -4
براي بررسی میزان دقت و صحت روابط در این قسمت به 

قابل ذکر است که . بررسی دو کویل نمونه پرداخته شده است
هاي المان محدود همانند فم مورد از برنامه صحت روابط با یکی

و  2مشخصات دو کویل نمونه در جدول . بررسی قرار گرفته است
نتایج محاسبه اندوکتانس با استفاده از روابط مختلف براي دو 

میزان خطا بین  4جدول . آورده شده است 3جدول  2و  1کویل 
 4ایج جدول از نت. دهدافزار فم را نشان میروابط مختلف و نرم

افزارفم براي واضح است که خطا بین برنامه نوشته شده و نرم
با تقریب خوبی باز  2کمترین مقدار و در مورد کویل  1کویل 

  .کمترین مقدار است
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  هاپیچمشخصات سیم :2جدول 

-طول سیم  قطر خارجی  قطر داخلی  پیچسیم
 lپیچ 

  تعداد دور

1  59  70  60  103  
2  76  98  60  178  

  ها با استفاده از روابط مختلفپیچمحاسبه اندوکتانس سیم :3 جدول

  پیچسیم

  اندوکتانس محاسبه شده توسط رابطه

 فم  5رابطه  4رابطه  1رابطه
برنامه 
نوشته 
  شده

1  459/0  472/0  540/0  648/0  686/0  
2  088/2  276/2  778/1  985/2  266/2  

  FEMMافزار میزان خطا بین روابط مختلف و نرم :4جدول 

  خطا  پیچسیم
  فم- برنامه  فم- 5  فم- 4  فم- 1

1  167/29  16/27  67/16  86/5  
2  93/29  75/23  44/40  09/24  

  آنالیز حساسیت اندوکتانس کویل بر حسب ابعاد آن -5
-نرم و اندوکتانس محاسبه براي شده ارائه روابط به توجه با

 روي بر کویل ابعاد تاثیر بررسی به بخش این در فم افزار
 دور تعداد بودن ثابت فرض با. است شده پرداخته آن انساندوکت
 کویل، داخلی شعاع و ضخامت طول، تغییر با پیچ،سیم

 پارامترها این به نسبت آنرا تغییرات و شده محاسبه اندوکتانس
 =5/5c و =100N=،60lبافرض. است شده داده قرار بررسی مورد

-پله با میلیمتر 50 تا 20 از کویل داخلی شعاع تغییر و میلیمتر،
 نشان 5 شکل نمودار در اندوکتانس تغییرات میلیمتري 5 هاي
  .است شده داده

  
  کویل داخلی شعاع برحسب اندوکتانس تغییرات:5شکل

 و شعاع افزایش با که شودمی مشاهده 5 شکل نمودار از
 به شروع کویل اندوکتانس بندي سیم دور تعداد ماندن ثابت

 معنی به دور تعداد ماندن ثابت و شعاع افزایش. کندمی افزایش
 سیم، طول افزایش ًبا مشخصا که است سیم طول افزایش

 اثر بر اندوکتانس تغییرات اکنون. یابدمی افزایش نیز اندوکتانس
 با منظور بدین. گیردمی قرار بررسی مورد را کویل طول تغییر

 تا 20 مقدار از کویل داخلی شعاع تغییرات و کویل قبلی ضخامت
 =90l، 60، 30، 10مقدار بندي،دورسیم 100 تعداد میلیمتر، 50
 داده نشان 6شکل نمودار در اندوکتانس تغییرات و گرفته قرار
  .است شده

  
  هاي مختلف lتغییرات اندوکتانس بر حسب شعاع داخلی کویل و در  :6شکل 

 کویل طول افزایش با که شودمی مشاهده 6 شکل نمودار از
 تعداد یک در معین ضخامت و دلخواه داخلی عاعش یک ازاي به

 عبارتی به. نمایدمی کاهش به شروع کویل اندوکتانس ثابت، دور
 پیچیسیم گام افزایش سیم، از معین طول یک داشتن با دیگر
 حداقل وجود بنابراین. شودمی پیچسیم اندوکتانس کاهش باعث
 یک زايا به ماکزیمم اندوکتانس داشتن باعث پیچیسیم گام
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 شعاعی ضخامت. است کویل معین شعاع و سیم ثابت طول
 طوربه. است تاثیرگذار کویل اندوکتانس مقدار در نیز )c(کویل
 تا 20 از داخلی شعاع تغییرات و =100N=، 60lدر فرض نمونه

 تغییرات نمودار =11c، 5/5، 75/2 ضخامت سه براي میلیمتر 50
  .است شده آورده 7 شکل در اندوکتانس

  
  مختلف هايc در و کویل داخلی شعاع برحسب اندوکتانس تغییرات:7شکل

 ضخامت افزایش با که است واضح 25-2 شکل نمودار از
 با. یابدمی افزایش کویل اندوکتانس ثابت دور تعداد در شعاعی
 شعاعی پیچیسیم گام عنوان به دیگري پیچیسیم گام تعریف

 افزایش شعاعی پیچییمس گام اگر کویل یک در که گفت توانمی
 اندوکتانس معین، دور تعداد با و سیم ثابت طول ازاي به یابد

 پیچیسیم گام همان یا l افزایش ازاي به ولی یافته افزایش کویل
 کویل یک در بنابراین. یابدمی کاهش کویل اندوکتانس محوري

 ثابت اندوکتانس داشتن براي سیم ثابت طول و ثابت دور تعداد با
 محوري پیچیسیم گام شعاعی، پیچیسیم گام افزایش زايا به

 اندوکتانس یکدیگر، اثر کردن خنثی با تا یابد افزایش باید نیز
 برابر کویل داخلی شعاع اگر نمونه طور به. بماند باقی ثابت کویل

 میلیمتر 5/6 برابر آن شعاعی ضخامت و 60 برابر کویل طول ،45
 خواهیم هانري میلی 1/1 برابر اندوکتانسی شود، گرفته نظر در

 داخلی شعاع کاهش تنها و فرضیات تمامی ماندن ثابت با داشت
 میلی 617/0 برابر کویل اندوکتانس میلیمتر 30 به 45 از کویل
 داشتن براي نیاز مورد c میزان ،lتغییر با. خواهدشد هانري

 از ثابت داخلی شعاع در هانري میلی 617/0 یا و 1/1 اندوکتانس
 دو این تغییرات نمودار و گشته محاسبه خطا و سعی روش

 شکل در معین اندوکتانس داشتن براي یکدیگر به نسبت پارامتر
  .است شده آورده 8

  
  برایداشتناندوکتانسمعینlبرحسبcتغییر:8شکل

  نتیجه گیري - 6
محاسبه اندوکتانس یک کویل نمونه به چند در این مقاله 

الگوریتم محاسبه اندوکتانس و و روش متداول محاسبه شد
ي مختلف مقاومت یک کویل به روش مش بندي در فرکانس ها

 هاي محاسبه اندوکتانسبراي ارزیابی دقت روش. گردیدارائه 
نشان داده . استفاده گردید فم از نرم افزار المان محدود ،هاکویل

-بندي قادر به نشان دادن اثرات مجاورتی فیلمانمششد روش 
روشی به جز روش فیلمان  و هاي جریان و چگالی جریان است

مشاهده . باشدنمی اثرات مجاورتی جریان قادر به نشان دادن
 هب l و r، cپارامترهاي به نسبت اندوکتانس تغییراتگردید 
 یکدیگر به سبتن l و c تغییرات همچنین. باشدمی خطی صورت

 یک باتوان می را کویل یک در ثابت اندوکتانس یک داشتن براي
 تنها دوخط معادلۀ یافتن براي که ايگونه به. زد تقریب خط

  .باشدمی کافی خطا و سعی روش از c نقطه دو یافتن
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