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یک یا جریان متناوب از یک عبور  باابتدا  . در این روشاست و صنعتی یک روش تصویربرداري پزشکی، نگاري القاي مغناطیسی مقطع - چکیده

هاي گیرنده  پیچسپس ولتاژهاي القایی در سیم و ایجاد شده مورد نظر  جسمدر درون تحریک میدان مغناطیسی یک  ،پیچ تحریک سیمچند 

سازي مساله  شبیه. گیرد می صورتو نتایج مساله پیشرو گیري  اندازهحاصل از  مقایسه نتایج وسیلهجسم ب ریتصو يبازسازد. نشو گیري می اندازه

شامل بویژه وقتی که ناحیه هدف  ،وابستگی جواب حاصل به مش مورد استفادهشود اما  اجزاي محدود انجام می  پیشرو به طور معمول توسط روش

بندي  وابستگی به مش لبه منظور رفع مشک ،تحقیقدر این  .به عنوان یک محدودیت براي روش اجزاي محدود مطرح است باشد،اجسام متحرك 

ترکیبی بدون مش مبتنی بر موجک براي حل مساله  مش، روشدر روش بدون شرایط مرزي تر  تر و سریع دقیقاعمال  در روش اجزاي محدود و

 اجزاياز روش  بدست آمدهسازي با نتایج  روش پیشنهادي، نتایج شبیه ییکارابراي ارزیابی . شود می ي القاي مغناطیسی پیشنهادرنگا پیشرو مقطع

  گیرند. محاسبات مورد مقایسه قرار می زمانمحدود معمول از لحاظ دقت و 
  

  ، تقریب موجک.بدون مش - برداري القاي مغناطیسی، روش ترکیبی اجزاي محدود نگاري القاي مغناطیسی، تصویر مقطع -کلید واژه

 

  مقدمه - 1

ــع ــاري مقطـ ــی نگـ ــک الکتریکـ ــویربرداري روش یـ  تصـ

ــع ازمی جاهــتغیر ــا جســم درون امپدانســی توزی  از اســتفاده ب

ی سـطح  ايه گیري اندازه انجام نظر، مورد ناحیه کردن دار انرژي

حاصـل از  نتایج  کارگیري بهبا  تصویر بازسازي و متفاوتاز نقاط 

 فیزیکـی  ايهـ  کمیـت  ،نگـاري  مقطع درست. ها اگیري ازهاند این

 کنـد  مـی  ایجاد را متفاوتی ايه گیري اندازه امکان ،مواد مختلف

 متفــاوتینگـاري   مقطـع  هـاي  پیـدایش سیســتم  بـه  منجـر  کـه 

 امپــدانس نگـاري  مقطــع ،هـا  سیســتماز جملــه ایـن  . شـود  مـی 

و  2الکتریکـــی خــازنی  ظرفیــت نگــاري   مقطــع ، 1یالکتریکــ 

در  .]2و1[ان نـام بـرد   تـو  را مـی  3مغناطیسینگاري القاي  مقطع

نگـاري   ی، مقطـع نگـاري الکتریکـ   مختلف مقطـع هاي  بین روش

توجه محققین را امروزه به خود جلـب نمـوده    القاي مغناطیسی

نگـاري   هاي مقطـع  . چرا که این روش بر خالف سایر روشاست

هـاي   آوري داده هاي سطحی براي جمـع  الکتریکی که از الکترود

                                                   
1 Electrical impedance tomography (EIT) 
2 Electrical capacitance tomography (ECT) 
3 Magnetic induction tomography (MIT) 

از   گیـري  کنند، بـر اسـاس انجـام انـدازه     گیري استفاده می اندازه

ون تماس الکتریکی بـا آن عمـل   روي سطح خارجی جسم و بد

 کاربردهــاي درنگــاري القــاي مغناطیســی  مقطــع ازکنــد.  مــی

در جاهایی کـه خـواص هـدایت الکتریکـی و      صنعتیپزشکی و 

پـایش   ژهیـ بـه و پذیري مغناطیسـی اجسـام اهمیـت دارد،     نفوذ

 هـاي بـدن در کاربردهـاي بـالینی، پـایش      بافـت   طوالنی مـدت 

ــدهايآفر ــک و مخــرب غیــر هــاي آزمــون صــنعتی، ین  ژئوفیزی

  .  ]4و2،3شود [  استفادهتواند  می

هماننـد  نگاري القاي مغناطیسـی   بازسازي تصویر در مقطع

 مساله پیشـرو حل شامل دو مرحله نگاري  هاي مقطع سایر روش

ت. مساله پیشرو با پیدا کـردن یـک سـري    مساله معکوس اسو 

خروجی یکتا با اعمال یک ورودي خاص و پارامترهاي فیزیکـی  

مناسـب  حـل  یک مدل  يریکارگ بهمعلوم براي جسم هدف و با 

، در مسـاله  در نقطـه مقابـل   شـود.  تحلیلی یا عددي تعریف می

معکوس هدف شناسایی پارامترهاي فیزیکی سیستم با داشـتن  

 مسـاله پیشـرو  . هاي سیستم است و خروجی ها معلومات ورودي

هـاي   سازي میدان   شبیه شاملنگاري القاي مغناطیسی  مقطعدر 

هـاي گردابـی جـاري     هاي تحریـک و جریـان   پیچ حاصل از سیم

گیـري شـده از    ازهاند ولتاژ شده در درون جسم هدف و محاسبه



 
 

 هـدایت  هـاي  ضـریب  از تـابعی  عنـوان  بـه  هاي گیرنده پیچ سیم

روش اجزاي محدود،  .است و مغناطیسی جسم هدف یکیالکتر

نگـاري   مسـاله پیشـرو مقطـع   هاي مناسب در حل  یکی از روش

در کاربردهایی کـه جسـم در    اما .]7-5[القاي مغناطیسی است 

بـه  حال تغییر شکل است مثل نـواحی متحـرك داخـل بـدن،     

و انـدازه  ابستگی نتایج روش اجـزاي محـدود بـه شـکل     و لیدل

ایـن  در ]. 10-8[ بودخطا همراه خواهد با این روش  مش، نتایج 

 مـش  عدم وابستگی بـه  لیبه دلهاي بدون مش  روشکاربردها، 

هـاي بـدون    تـا کنـون روش   ].13-9،11[ کند عمل می تر موفق

نـد کـه دو   ا مش متفاوتی براي حل مسائل میدان پیشنهاد شده

ــالروش  ــشرکین گ ــدون م ــالرکین ] 14و9[ 4ب ــر و گ ــی ب مبتن

 روش هـا هسـتند.   رین آنت از معروف ]17-15و13-11[ 5موجک

 6متحـرك  مربعـات  حداقل تقریب بر مبتنی مش بدونگالرکین 

 بنـابراین . دارد نیـاز  حل ناحیه در گره تعدادي است و به تعریف

 اجـزاي  روش در يمـش بنـد   از ناشی مشکالت از در این روش

دلیـل اینکـه در    بـه  ،وجـود   بـا ایـن   شـود.  مـی  اجتناب محدود

انتگـرال توابـع   سازي عددي این روش ناچار بـه محاسـبه    پیاده

اي تعریــف شــده در ناحیــه حــل هســتیم، هــ پایــه حــول گــره

ها در اجسام داراي هندسـه تغییـر پـذیر بـا      این گره ییجا جابه

 تواند باعث ایجاد خطا در نتایج حل مساله پیشرو شود زمان می

قـرار   گالرکین مبتنی بر موجـک  روشدر دسته دوم  ].11-13[

 ،گـالرکین بـدون مـش   گیرد. در این روش بـر خـالف روش    می

این نیست و ها  توابع پایه وابسته به محل جایگذاري گره تعریف

شوند. مسلماً یک مزیت ایـن   وي کل ناحیه انتخاب میر برتوابع 

هـاي پایـه بـه تعـداد و نحـوه توزیـع        روش، عدم وابستگی تابع

ي  و در نتیجه جلوگیري از بروز خطـا ها در ناحیه مورد حل  گره

    .]13-11[استها  گره ییجا جابهناشی از 

در هـاي بـدون مـش     روش بازدهی پایینبراي حل مشکل 

اعمال شرایط مرزي از یک سو و مشـکل روش اجـزاي محـدود    

 داراي هندسه متغیر با زماننواحی دینامیک و سازي  مدلبراي 

هــاي متفــاوتی بــراي ترکیــب  از ســوي دیگــر، تــا کنــون ایــده

هاي  استفاده از روشه شبیهاي اجزاي مرزي و بدون مش  روش

سـازي   براي مـدل اجزاي محدود و بدون مش گالرکین ترکیبی 

ســازي و محاســبه  مــدل، ]19[ فلــزي هــاي ارتعاشــات صــفحه

ــدان ــی  می ــاي الکترومغناطیس ــرو    ]9[ ه ــاله پیش ــل مس و ح

 .] مطــرح شــده اســت10[نگــاري امپــدانس الکتریکــی  مقطــع

                                                   
4 Element free Galerkin method 
5 Wavelet Galerkin method 
6 Moving least square approximation 

 مبتنـی  گالرکیناجزاي محدود و  هاي روش از ترکیبهمچنین 

هـاي الکترومغناطیسـی در    سـازي میـدان   موجک براي مـدل  بر

 هـاي الکترومکـانیکی   مبـدل  ،]18[ الکتریکی هاي روتور ماشین

نگـاري امپـدانس الکتریکـی     و حل مساله پیشـرو مقطـع    ]11[

ـ  هـا،  در اکثـر ایـن کـاربرد    .ه اسـت استفاده شـد  ]12[  دلیـل ه ب

 شـرایط  اعمـال  در محـدود  اجزاي روشسریع و دقیق  عملکرد

 و انـدازه  بـه  مـش  بـدون  روش وابستگی عدم همچنین و مرزي

 اجـزاي  روش و تقسـیم  قسمت دو به حل ناحیه ها، المان شکل

 روش وشـرایط مـرزي    سـلطه تحت  کناري نواحی براي محدود

 حـل  مـورد  ناحیـه و دینامیـک   مرکزي نواحی براي مش بدون

  .است شدهبکارگرفته 

در این مقاله، روش ترکیبی بدون مش مبتنی بـر موجـک   

نگاري القاي مغناطیسی پیشـنهاد   براي حل مساله پیشرو مقطع

روابط مـورد نیـاز    2در بخش  بتدادر اشود. براي این منظور،  می

مبتنـی بــر   گـالرکین بـراي ترکیـب دو حـل اجـزاي محـدود و      

نحوه  3پس از آن، در بخش . دنشو یم به اجمال معرفیموجک 

خواهد شـد. در   بیاندو بعدي تولید مجموعه توابع پایه موجک 

روش پیشنهادي در حـل مسـاله    ییکاراهدف ارزیابی نهایت با 

نگـار   القاي مغناطیسی، یک سیسـتم مقطـع  نگاري  پیشرو مقطع

پیچـه در نظـر گرفتـه شـده و نتـایج       سـیم  8القاي مغناطیسی 

از  بدسـت آمـده  حاصل از روش پیشنهادي با نتایج  سازي شبیه

روش المان محدود معمول از لحـاظ دقـت و زمـان محاسـبات     

  مقایسه خواهند شد.

   بر موجک مبتنی بدون مش یترکیب روش - 2

نگـاري القـاي مغناطیسـی در     حل مساله پیشرو مقطـع  در

یـک  توسـط  به طـور معمـول   محیط مورد حل  ،حالت دوبعدي

بـه فـرم   از نـوع هلمهلتـز    با مشتقات جزئـی معادله دیفرانسیل 

  :]21و20شود [ سازي می مدلعمومی زیر 

)1(  ),(),()),(),(.( yxfyxuyxuyx    
),(کــه در آن yx و),( yx  فیزیکــی  يپارامترهــامعــرف

),(محیط و  yxf تابعی از مکان هسـتند هر سه  ک،تابع تحری. 

بـه روش ترکیبـی بـدون مـش      این معادلـه  سازي  با هدف مدل

 ] 13-10[مبتنی بر موجک، مطابق با الگـوریتم ارائـه شـده در    

تواند به دو قسمت اجزاي محدود و بدون مـش   ناحیه هدف می

جمیـع مزایـاي هـر دو روش    بـه منظـور ت   در واقع. تقسیم شود

الگـوریتم  یک ر توان د اجزاي محدود و بدون مش با یکدیگر می

یـا داراي   به مدلی دست یافـت کـه منـاطق متحـرك     ،ترکیبی

با روش بدون مـش و منـاطق مـرزي بـا      هندسه متغیر با زمان



 
 

بـراي حـل مسـاله    . در ابتـدا  شـوند روش اجزاي محدود مـدل  

تــابع مجهــول بیــاناز  ،(ΩMF) بــدون مــش پیشــرو در ناحیــه

),( yxu MF  هـاي   ی از مجموعـه تـابع  خط بیترکبه صورت یک

  :]22[گیریم  بهره میپایه مستقل خطی 
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),(،در این رابطه yxj 
تعـداد توابـع    NMFتوابع پایـه دوبعـدي،   

پس از بدست آمـدن ایـن   مجهول هستند.  cjهاي  ضریبپایه و 

، سـازي گـالرکین    اسـتفاده از روش بهینـه  با  هاي مجهول ضریب

بـدون  در هـر نقطـه از ناحیـه     مجهـول توان مقدار پتانسیل  می

 یکتـا محاسـبه کـرد    بـه صـورت  با استفاده از بسط فوق را  مش

 (ΩFE) مساله پیشرو در ناحیه اجزاي محـدود  براي حل است. 

),(تابع مجهول نیز، yxu FE تواند به شکل زیر نوشته شود می:  
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),(،امi-پتانسیل مجهول در گره مقدار   ui،در این رابطه yxNi
 

هاي ناحیه  گرهتعداد  NFE تقریب متناظر با آن گره وتابع 

پس از اعمال شرایط مرزي و  در نهایتهستند. اجزاي محدود 

برابر قراردادن پتانسیل و مشتق آن بر روي مرز مشترك دو 

به شکل زیر  معادالت جامعیک دستگاه  به ΩMFو  ΩFEناحیه 

  :یابیم دست می
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و بـردار  بـه ترتیـب مـاتریس سـختی      Qو  M دسـتگاه، در این 

  شوند: و به شکل زیر تعریف می بوده ΩMFناحیه تحریک 
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به ترتیـب مـاتریس سـختی و     نیز F بردارو  K هاي زیر ماتریس

پس از اعمال شرایط مرزي بـوده کـه    ΩFEبردار تحریک ناحیه 

ــونگی محاســبه آنهــا    زیــر  ] آورده شــده اســت. 23در [چگ

شـرایط پیوسـتگی و   اعمـال   مسئول GMFو  GFEهاي  ماتریس

قـرار   هـاي مشـترك   وي گرهر بر ΩMFو  ΩFEارتباط دو ناحیه 

 شـرحی کـه در   و بـه  بودهمشترك دو ناحیه  مرزگرفته بر روي 

بـردار  نیـز   Uبـردار  آورده شـده قابـل محاسـبه هسـتند.      ]13[

بردار ضـرایب مجهـول در    ΩFE ،Cهاي مجهول ناحیه  پتانسیل

هـاي   بردار ضرایب الگرانژ مجهول درگـره  λC و ناحیه بدون مش

  .  هستند  قرار گرفته بر روي مرز مشترك دو ناحیه

  هاي پایه موجک تابع -3

حـول مقـدار    به طـور معمـول   7که توابع موجکیی از آنجا

ند، بـراي  هسـت متوسـط صـفر   داراي مقدار صفر نوسان دارند و 

بـه همـین   بـا مشـکل روبـرو بـوده و      مناسبتقریب ایجاد یک 

براي ساخت مجموعه توابع پایـه   8توابع مقیاساز  معموالً ،دلیل

. شـود  موجک در روش گالرکین مبتنی بر موجک اسـتفاده مـی  

از جملـه دوره  دابچی به دلیل دارا بـودن خواصـی    تابع مقیاس

 هـا اسـت   تـرین انتخـاب   محدود و متعامد بودن یکی از مناسـب 

البته باید توجه داشـت کـه توابـع مقیـاس،     . ]18-15و11-13[

کننـد. بـه عبـارت دیگـر      تنها با انتقال تعامد خود را حفظ مـی 

توابع مقیاس در یک سطح خاص بر هم عمود هسـتند ولـی بـر    

در  ،بـدین معنـی کـه   توابع مقیاس سطوح دیگر عمود نیستند. 

 پایـه صورت استفاده از توابع مقیاس به عنـوان مجموعـه توابـع    

تواند توسـط توابـع پایـه یـک مقیـاس       موجک، فقط تقریب می

یـک  مجموعه توابع پایـه موجـک    بنا بر اینخاص صورت گیرد. 

  :]18[شوند  تولید میبعدي به شکل زیر 

)5(
                                    )2(2)( 2/ ixx jjj

i    

 iمقیـاس و  پـارامتر   j ،مـادر  تـابع مقیـاس   x)( رابطه نیدر ا

حـال بـا فـرض     .هـر دو اعـداد صـحیح هسـتند    انتقـال  پارامتر 

تفکیک پذیر بودن تابع مقیاس موجک یک بعـدي مـورد نظـر،    

تابع مقیاس موجک دو بعـدي بـا اسـتفاده از رابطـه زیـر قابـل       

  :]24[ است یابی دست

)6(
  

                                        )().(),( yxyx    

ه دلیـل  بـ روش گالرکین مبتنی بـر موجـک    از آنجا کهاما 

در اعمال شـرایط   ،مرزها بر روي مقیاسصفر بودن مقدار توابع 

روش اضافه کردن توابـع  از  ]18و11،12[در  ،استمرزي ناتوان 

بـراي اعمـال شـرایط    اي به مجموعه توابع پایه  پرش چندجمله

 اي جمله چندتوابع پرش  .شده است  مرزي و حد واسط استفاده

ی بـازه  یو انتهـا  متناظر با نقـاط ابتـدایی  یک بعدي نرمال شده 

  :]18و8،11،12[شوند  رد حل به شکل زیر تعریف میمو

)7(              
 1)1(3)1(3)1()(
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بدین ترتیب در یک محیط دوبعدي، چهار تابع پـرش دوبعـدي   

                                                   
7 Wavelet functions 
8 Scaling functions 



 
 

  شود: به شکل زیر تعریف می
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اضافه کردن این توابع شیب به مجموعه توابـع   از در نهایت پس

 شود. کامل میپایه موجک قبلی، مجموعه توابع پایه دوبعدي 

  سازي نتایج شبیه -4

یی روش پیشـنهادي در حـل مسـاله    کـارا هدف ارزیابی با 

نگاري القاي مغناطیسی، یک نمونه عملـی از یـک    پیشرو مقطع

نظر گرفتـه   پیچه در سیم 8نگار القاي مغناطیسی  سیستم مقطع

پـیچ   سـیم  8 شـامل سیسـتم   اینشمایی از  1 شکلشده است. 

 50هر سیم پیچ متشـکل از   .دهد را نشان می تحریک و گیرنده

1mm2دور سیم با قطر
حـالتی  در سیسـتم  شکل، این در . است  

یـک جریـان   پـیچ   سـیم اولـین  بـه  در آن  فرض شده است کـه 

چگالی جریان سی با سینو
21

m
MAJ    و از  شـود  مـی اعمـال

شـود. در   گیـري ولتـاژ القـایی انجـام مـی      ها اندازه پیچ سایر سیم

، ضریب رسـانایی جسـم هـدف   مفروض مسأله
m

s5  هـوا ،

m
s15105  و حجم هادي

m
s1  اسـت.   فرض شـده

ــیم ــیچ سـ ــانایی     پـ ــریب رسـ ــا ضـ ــس بـ ــنس مـ ــا از جـ هـ

m
s7108.5   ــده ــاخته ش ــد س ــذیري  ان ــرایب نفوذپ . ض

فـرض   1r هـا و جسـم   پـیچ  طیسی نسـبی هـوا، سـیم   مغنا

 اسـت. فـرض شـده   کیلـوهرتز   5اند. فرکانس تحریـک نیـز    شده

و  0.2mها در داخل یـک شـیلد مغناطیسـی بـه قطـر       پیچ سیم

اند. بر روي این شیلد مغناطیسی، شـرط   قرار گرفته 0.2mعمق 

  شود. دیریشله صفر اعمال می

ــا ابعــاد       ــه ب ــک ناحی ــورد حــل، ی ــه م ــط ناحی در وس

m08.008.0       که در بر گیرنـده جسـم هـدف اسـت (ناحیـه

بدون مش) ، براي حل به روش گالرکین مبتنی بـر موجـک در   

ن ناحیه ابتدا به تعـداد  نظر گرفته شده است. براي این منظور ای

عـدد تـابع مقیـاس     1225نقطه تقسیم و سپس تعداد  81×81

اي دو  تابع پرش چند جملـه  4به همراه  3دابچی مرتبه موجک 

دهند. ناحیه بیرونی نیـز   بعدي مجموعه توابع پایه را تشکیل می

شود (ناحیـه   براي حل به روش اجزاي محدود در نظر گرفته می

نمـایش   2شـکل  مش بندي این ناحیه در اجزاي محدود). نحوه

گره، بـه   760داده شده است. این ناحیه به کمک تعریف تعداد 

المان تقسیم شده است. بدین ترتیب مقدار بـردار   1421تعداد 

هاي ناحیه اجـزاي محـدود و ضـرایب     پتانسیل القایی بروي گره

ـ   هـاي مـا را تشـکیل     دون مـش مجهـول  توابع پایه در ناحیـه ب

ــا محاســبه ایــن مجهــول مــی هــا، مســاله پیشــرو  دهنــد کــه ب

نگاري القـاي مغناطیسـی در سیسـتم مـورد بحـث حـل        مقطع

بردار پتانسیل القایی بدسـت   حقیقی مولفه 3 شکل شود. در می

کـل   بدون مش مبتنی بر موجک درآمده توسط روش ترکیبی 

نتـایج  با هدف ارزیـابی  ناحیه مورد حل نمایش داده شده است. 

روش ترکیبی، توزیع بردار پتانسیل القایی در کـل  این از  حاصل

آورده بدسـت  نیـز  با استفاده از روش اجزاي محدود  حلناحیه 

نمـایش داده شـده    4شـکل  در مورد اسـتفاده  . مش شده است

المـان   1465گـره و   771است. نتیجه این مـش بنـدي ایجـاد    

حقیقی بردار پتانسیل القـایی   مولفهتوزیع نیز  5 شکلاست. در 

  نمایش داده شده است.  بدست آمده از روش اجزاي محدود 

براي اثبات کارایی روش ترکیبی، نتایج این روش بـا نتـایج   

روش اجزاي محدود در نـواحی مختلـف مقایسـه شـده اسـت.      

پـیچ   سـیم  7گیـري شـده از    ولتاژهاي اندازه  مقایسه مقدارنتایج 

 يسـاز  هیدوم تا هشتم) که بـه کمـک شـب    يها چیپ می(سرندهیگ

محـدود   يو اجـزا  يشـنهاد یپ یبیتوسط دو روش ترک ستمیس

 ياجـزا  از روش کـه دقیـق   جیانـد بـا نتـا    معمول محاسبه شده

 در بدست آمـده اسـت،   المان 93760گره و  47181 بامحدود 

درصد خطاي مـوثر  نیز  2جدول  در .اند شده گردآوري 1جدول 

 حاصـل از دو بردار پتانسیل القایی ن و خطاي فاز بی نرمال شده

با نتایج حـل   معمول و اجزاي محدود پیشنهاديروش ترکیبی 

مقایسه شـده اسـت.    ناحیه حلنقطه در درون  1201دقیق در 

 Core i7بـا پردازنـده    انـه یرا کیـ محاسبات در در این جدول 

3.06 GHz CPU, 4 GB RAM .درصد خطاي  انجام شده است

  توسط رابطه زیر بدست آمده است:  نیز موثر نرمال شده 
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مقـدار دقیـق   ifمقـدار تقریـب زده شـده و    

روش پیشـنهادي ترکیبـی بـا     وداز  حاصـل نتایج  مقایسه است.

دهد که  نشان می 2و  1جدول در  روش اجزاي محدود معمول

ــود  ــا وج ــه آزادي در  ب ــذیري و درج ــاف پ ــزایش انعط روش اف

، پیشــنهادي ترکیبــی و بــه تبــع آن افــزایش زمــان محاســبات

خطاي ما بین نتایج ایـن روش بـا حـل دقیـق از روش اجـزاي      

ن موضـوع بـه اتصـال دو ناحیـه     محدود معمول بیشتر است. ای

گـردد. از   اجزاي محدود و بدون مش در روش ترکیبـی بـر مـی   

تابع پـرش وظیفـه ارتبـاط     4آنجا که در ناحیه بدون مش فقط 



 
 

 4دو ناحیه را بر عهده دارند، عمـالً اتصـال دو ناحیـه از طریـق     

گیرد که این موضـوع   اي ناحیه بدون مش صورت می گره گوشه

  شود. اعمال شرایط حد واسط می باعث بروز خطا در
  

  
مفروض براي حل  چهیپ میس 8نگاري  : شمایی از سیستم مقطع1 شکل

  مسأله پیشرو

  

  
روش ترکیبی بدون  لهیبه وسمش بندي ناحیه کناري براي حل  :2شکل 

  .چهیپ میس 8نگار  در مسأله مقطعمبتنی بر موجک  مش

  

  
از روش : توزیع قسمت حقیقی بردار پتانسیل القایی حاصل از 3 شکل

  چهیپ میس 8نگار  در مسأله مقطعمبتنی بر موجک  ترکیبی بدون مش

  نتیجه گیري  -5

در این تحقیق ترکیب دو روش گالرکین مبتنی بر موجـک  

هـاي هـر دو    همزمان از مزیـت گیري  براي بهرهو اجزاي محدود 

نگـاري القـاي مغناطیسـی     در حل مسـاله پیشـرو مقطـع   روش 

بـدون مـش و   ایجـاد رابطـه بـین دو ناحیـه       براي. پیشنهاد شد

توابـع   اضافه کـردن  کیتکناز اجزاي محدود مجبور به استفاده 

مقایسـه نتـایج    .هسـتیم توابـع پایـه موجـک     پرش به مجموعه

ش اجزاي محدود معمول نشانگر روش پیشنهادي ترکیبی با رو

قابلیت روش پیشنهادي ترکیبی بدون مش مبتنـی بـر موجـک    

نگاري القاي مغناطیسی است. امـا از   در حل مساله پیشرو مقطع

آنجا که در روش پیشنهادي، اتصال دو ناحیه اجزاي محـدود و  

اي ناحیـه بـدون مـش شـکل      گره گوشـه  4بدون مش از طریق 

نهادي خطـاي بیشـتري نسـبت بـه     گیرد، نتـایج روش پیشـ   می

بـراي  (نسبت به حل دقیـق).  روش اجزاي محدود معمول دارد 

هـاي بـا    از روشتـوان   مـی رفع این مشکل در تحقیقـات آینـده   

. بـا  کـرد کارآیی بیشتر براي اعمال شرایط حد واسـط اسـتفاده   

ــن   ــود ای ــزایش وج ــت روش   اف ــت قابلی ــتی مزی ــا، نبایس خط

نسـبت بـه   را نـواحی متحـرك   تصویر بـرداري از   پیشنهادي در

  .فراموش کردروش اجزاي محدود معمول 
  

  
روش اجزاي محدود در  لهیبه وس: مش بندي کل ناحیه براي حل 4شکل 

  .چهیپ میس 8نگار  مسأله مقطع
  

  
روش اجزاي : توزیع قسمت حقیقی بردار پتانسیل القایی حاصل از 5 شکل

  چهیپ میس 8نگار  براي کل ناحیه مورد حل در مسأله مقطعمحدود معمول 
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سازي توسط دو  شبیه از حاصلتحریک شده است)  1پیچ  (وقتی که سیم چهیپ میس 8نگار  مقطع گیري شده از سیستم ولتاژهاي اندازه  مقدار : مقایسه1جدول 

  با نتایج حل دقیق  اجزاي محدودو مبتنی بر موجک  بدون مشروش ترکیبی 

  

  معمولاجزاي محدود  و پیشنهاديروش ترکیبی  کارآیی دومقایسه : 2جدول 

  روش
هاي  تعداد گره

  اجزاي محدود
تعداد توابع 

  پایه
  درجه آزادي

موثر  يدرصد خطا
  نرمال شده

  فاز يخطا
زمان محاسبات 

  (ثانیه)

  0063/4  2446/0  2124/5  1989  1229  760  پیشنهاديترکیبی 
  7847/0  1988/0  4366/3  771  -  771  معمول اجزاي محدود

  7697/5  *دقیق حل  دقیق حل  47181  -  47181  دقیق حل
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پیچ  سیم
 گیرنده

  حل دقیق
  

  روش اجزاي محدود  پیشنهاديروش 

  حل
خطاي 
  اندازه

فاز خطاي 
  (رادیان)

  حل
خطاي 
  اندازه

فاز خطاي 
  (رادیان)

2 2553/0j -2025/7  4900/0j -7568/5  4293/1  0495/0 2228/0j -4329/6  7703/0  0008/0 

3 1955/0j -7661/0  1325/0j -7017/0  0765/0  0633/0 1781/0j -7236/0  0455/0  0085/0 

4 0725/0j -1660/0  0331/0j -1041/0  0719/0  1040/0 0633/0j -1577/0  0113/0  0304/0 

5 0020/0j -0006/0  0062/0j+0063/0-  0067/0  6305/3 0038/0j+0031/0-  0028/0  5193/3 

6 0547/0j+1330/0-  0459/0j+0980/0-  0356/0  0475/0 0573/0j+1313/0-  0005/0  0214/0 

7 1392/0j+5824/0-  1583/0j+7850/0-  2020/0  0356/0 1391/0j+5631/0-  0187/0  0076/0 

8 2696/0j+3269/6-  5853/0j+6034/6-  2966/0  0458/0 2675/0j+8831/5-  4435/0  0029/0 


