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ZASTOSOWANIE PROGRAMU FEMM DO ANALIZY 

NUMERYCZNEJ POLA  ELEKTROMAGNETYCZNEGO 

PRZEWODÓW O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM  W PROCESIE 

NAGRZEWANIA INDUKCYJNEGO 

Streszczenie. Artykuł zawiera wyniki obliczeń oraz symulacje komputerowe pola 

elektromagnetycznego przewodów o przekroju prostokątnym, będących elementem toru 

prądowego układu do nagrzewania indukcyjnego. Symulacje zostały wykonane za 

pomocą programu FEMM ver. 4.2. Jest to pomocne narzędzie stosowane do analizy pola 

elektromagnetycznego, z uwzględnieniem zjawiska naskórkowości oraz efektu zbliżenia. 

Obliczenia numeryczne wykonano metodą elementów skończonych dla częstotliwości  

5 kHz oraz  10 kHz.  
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THE APPLICATION OF FEMM PROGRAM FOR NUMERICAL ANALYSIS 

OF ELECTROMAGNETIC FIELD OF RECTANGLE WIRES SECTIONS IN 

LONG IRON PIPES HEARDENING PROCESS 

Summary. The paper contains the computation and simulation results of the 

electromagnetic field of rectangle wires being the component part of the induction 

hardening system. The Femm 4.2. program was used for simulations. It is a very helpful 

tool for analysis of the electromagnetic field when taking into account the skin and 

proximity effect. This program allows calculating such parameters as, for instance, the 

wire  impedance. The calculations of the electromagnetic field and impedance were 

carried out by the finite element method. The numerical simulations were performed for  

the frequency equal to 5kHz and 10kHz. 
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1. WPROWADZENIE  

Nagrzewanie indukcyjne stosowane w procesach hartowania stali dzięki użyciu 

złożonych metod automatycznego sterowania staje się  nowoczesną technologią, 

zapewniającą coraz wyższą efektywność. Do zasilania urządzeń hartowania indukcyjnego 
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można stosować proekologiczne energooszczędne źródła zasilania, pozwalające znacząco 

obniżyć koszty procesu. Ze względu na wysoką złożoność modelu matematycznego procesu 

do projektowania urządzeń nadal stosuje się znane od lat modele uproszczone. Dużą trudność 

sprawia wyznaczanie indukcyjności własnej i wzajemnej przewodów szynowych. Zazwyczaj 

całkowicie pomija się również impedancję grzewczych przewodów giętkich. Pomijanie 

impedancji przewodów doprowadzających jest jednak zbyt dużym przybliżeniem, mającym 

znaczący wpływ na prawidłowe wyznaczanie parametrów całego układu, a zwłaszcza 

właściwego doboru  źródła zasilania.    

 

Rys. 1. Wsad rurowy ze wzbudnikiem wewnętrznym 

Fig. 1. Induction hardening of pipes by means of the intetnal idnuctor 

Przy doborze źródła zasilania układu ważne jest właściwe określenie impedancji 

wzbudnika oraz toru. Aby wyznaczyć indukcyjność własną i wzajemną doprowadzających 

przewodów szynowych, należy wykonać wiele złożonych obliczeń matematycznych,  

a szczególnie podczas wyznaczania impedancji grzewczych przewodów giętkich. 

Podjęto próbę opracowania algorytmów i metod obliczeniowych, uwzględniających 

wszystkie elementy układu nagrzewania indukcyjnego - źródła zasilania, toru wielkoprą-

dowego, wewnętrznego wzbudnika oraz hartowanego wsadu.  

Rysunek 1 przedstawia wsad rurowy ze wzbudnikiem wewnętrznym. Wyniki obliczeń, 

symulacji rozkładu pola elektromagnetycznego układu wzbudnika umieszczonego wewnątrz 

rury stalowej przedstawiono m.in. w pracy [4]. Niniejsza praca prezentuje wyniki rozkładów 

pola magnetycznego doprowadzających przewodów szynowych w przekroju zaznaczonym na 

rysunku 1. Pole elektromagnetyczne w nagrzewnicy indukcyjnej opisane jest równaniami 

Maxwella. Zespolony potencjał pola magnetycznego dla wydzielonych podobszarów 

nagrzewnicy przybiera następujące postaci [2]: 

 dla wsadu  

 0j2  AA   (1) 

 dla wzbudnika 

 JAA   j2  (2) 

Gęstość prądu określona jest zależnością: 

 AJ j  (3) 



Zastosowanie programu FEMM…  41 

 

W celu uzyskania rozwiązania w programie FEMM zadano jedynie częstotliwość oraz 

wartość  prądu całkowitego płynącego w profilu. Program wymaga również zadania  warunku 

brzegowego na granicy obszaru obliczeniowego, w postaci zerowej wartości potencjału 

wektorowego. Nie jest natomiast wymagane określenie warunków brzegowych wewnątrz 

obszaru obliczeniowego – są one zadawane automatycznie przez program w zależności od 

geometrii i cech zastosowanych materiałów.  

2. PRZYKŁAD NUMERYCZNY   

W programie FEMM zasymulowano jedynie dwa prostokątne przewody rurowe wiodące 

prąd do układu wzbudnik wewnętrzny - wsad.  

Wymiary geometryczne wzbudnika wewnętrznego: 

 Promień wewnętrzny  0.0705 m 

 Promień zewnętrzny 0.0825 m 

 Wysokość  0.08 m 

 Natężenie prądu 2000 A 

 Częstotliwość 5 kHz i 10 kHz. 

Wymiary geometryczne rury stalowej: 

 Promień wewnętrzny  0.0925 m 

 Promień zewnętrzny 0.1015 m 

 Długość  2.0 m 

Końcówki wodno-prądowe wzbudnika przedłużono szynami miedzianymi o wymiarach 

20x25x2 mm i długości 2 m.  

Rysunek  2 przedstawia przekrój poprzeczny przewodów rurowych z naniesioną siatką 

obliczeniową o rozmiarze 102.436 węzłów i 203.960 elementów trójkątnych.   

          

Rys. 2. Przekrój poprzeczny dwóch przewodów rurowych prostokątnych oraz powiększony fragment 

siatki obliczeniowej 

Fig. 2. Two wire of rectangular section system  and mesh enlargement fragment 
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Prąd o natężeniu 2 kA płynie w przeciwnym kierunku w dwóch miedzianych profilach 

prostokątnych o przewodności właściwej =56 MS/m.  

Na rysunku 3 przedstawiony jest rozkład natężenia pola magnetycznego dla 

częstotliwości  a)  f=5 kHz, b) f=10 kHz 

 

a) 

 

b) 

 

Rys. 3. Rozkład pola magnetycznego: a) dla f=5 kHz, b) f=10 kHz 

Fig. 3. Field Intensity: a) for f= 5 kHz,  b) f=10 kHz 
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Dla częstotliwości 10 kHz występuje większa koncentracja natężenia pola 

magnetycznego pomiędzy szynami wiodącymi prąd w przeciwnym kierunku.  Kolejny 

rysunek przedstawia wyniki obliczeń wybranych parametrów dla obu częstotliwości zasilania. 

a) 

 

b) 

 

Rys. 4. Wyniki obliczeń dla częstotliwości: a) f=5 kHz , b) f=10 kHz 

Fig. 4. Result of calculations for: a)  f=5 kHz, b) f=10 kHz 
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Rysunek 5 przedstawia część rzeczywistą, natomiast rysunek 6 część urojoną potencjału 

wektorowego A  również dla obu częstotliwości zasilania. 

a) 

 

b) 

 

Rys. 5. Część rzeczywista potencjału wektorowego A: a)  f=5 kHz, b) f=10 kHz 

Fig. 5. Real component of vector potential A for: a) f=5 kHz, b) f=10 kHz 
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a) 

 

b) 

 

Rys. 6.  Część urojona potencjału wektorowego A: a)  f=5 kHz, b) f=10 kHz 

Fig. 6. Imaginary component of vector potential A for: a)  f=5 kHz, b) f=10 kHz 

Rozkład gęstości prądów oraz rozkład natężenia pola magnetycznego przedstawiono dla 

f=10 kHz.  
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Rys. 7. Rozkład gęstości prądów wirowych wzdłuż zaznaczonej na rys. 5 b) linii, dla częstotliwości  

10 kHz 

Fig. 7. Source and eddy current dependence for f=10 kHz along  mark straight line on  fig 5 b) 

 

 

Rys. 8. Rozkład natężenia pola magnetycznego dla f=10 kHz 

Fig. 8.  Magnitude of field intensity for f=10 kHz  

Wykonane obliczenia pokazują, że za pomocą ogólnodostępnego programu FEMM 

można wykonać wstępne symulacje oraz przybliżone obliczenia podstawowych parametrów 

pola elektromagnetycznego z uwzględnieniem zjawisk naskórkowości i zbliżenia.  Jest to 

proste narzędzie obliczeniowe, oczywiście mające wiele ograniczeń, ale w łatwy sposób 
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można szybko wykonać wielowariantowe symulacje i zaprezentować otrzymane wyniki. 

Program umożliwia wykonywanie różnych diagramów i charakterystyk w wybranych przez 

użytkownika przekrojach, co może być pomocne także w dydaktyce.  
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Abstract 

Induction heating is widely applied in the steel hardening processes and thanks to 

application complex methods of automatic control it becomes novel technology, where high 

efficiency is guaranteed . In view of complicated mathematical model of the process, for the 

device design from years simplified models are still used.  The parameters of devices used In 

the process  induction heating are generally matched through-out long-lasting and expensive 

experiments, and the results are often unsatisfactory. 

In the selection of the power source it is important to determine proper impedance of 

heating inductor and the connection wires. In the in the course of evaluation of self and 

mutual rectangular connecting wires impedance it is necessary to compute a number of 

complicated mathematical equations, especially to determine the impedance of flexible 

heating wires. 

There was an attempt to develop of the algorithms and mathematical methods where 

every elements of induction heating system (e.g. power sources, high-amperage connection 

wires, internal inductor, hardened workpiece) are included. 
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Figure 1 illustrates hardened tubular workpiece with internal inductor. The results of 

calculations of electromagnetic field layout for inductor located inside iron pipe are listed i.a. 

in the elaboration [4]. Hereby the layouts of the electromagnetic field for connecting bus-bars 

are presented. The electromagnetic filed in the induction heating element is described by the 

Maxwell equations. The compound potential of the electromagnetic field for separated 

subregions of the heater are determined by the formulas [2]: 

 for the worpiece 

 0j2  AA   (1) 

 for the internal inductor 

 JAA   j2  (2) 

 The current density is described by the formula: 

 AJ j  (3) 

To get the results of computations in the FEMM programme it is necessary to input only 

frequency and the value of the overall current in the profile. 

Predetermining of the boundary condition on the border of computing area (zero-potential 

value of the potential’s vector) is also required by the software. Predetermining of the 

boundary conditions inside of the computing layout is not necessary, it is fixed automatically 

by the software depending on the geometry and physical properties of used materials. 

In the paper author presents results of the numerical analysis the electromagnetic field.  

The calculations shows that FEMM method is useful tool for the initial analysis for 

electromagnetic field in the induction heater. It can be successfully  used for the  calculation 

of approximate self-impedance  and mutual impedance values of rectangular cross section  

wires inclusive skin effect  and proximity phenomenon.  

Numerical simulation was made for  frequency 5 kHz and 10kHz. 

 

  


