
PRINTED PLANAR INDUCTOR 

Pavel Krejčí 

Bachelor Degree Programme (3), FEEC BUT 

E-mail: xkrejc49@stud.feec.vutbr.cz  

Supervised by: Ivan Szendiuch 

E-mail: szend@feec.vutbr.cz  

Abstract: This work deals with issues of application of the thick film technology in the field of 

planar inductors. It presents the essential impact of parameters on designed coil. Subsequently it 

describes equation for calculation of inductance of single layer inductor. Finaly, exemples of de-

signed coil are shown and some technological ways are proposed. 
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1. ÚVOD 

Bezdrátový přenos elektrické energie pomocí indukčního či rezonančního principu si v posledních 

letech vydobývá čím dál tím větší pozornosti pro nesčetnou perspektivitu aplikací v nejrůznějších 

odvětvích (dobíjení mobilních telefonů, GPS navigací, biosenzorů). Tento článek pojednává o ne-

konvenčním způsobu vytváření planárních induktorů pomocí tlustovrstvové technologie na kera-

mických a  polykarbonátových flexibilních substrátech. 

2. NÁVRH PLANÁRNÍHO INDUKTORU 

Předmětem návrhu je tlustovrstvový induktor v řádech desítek μH s co nejnižší hodnotou parazitní-

ho sériového odporu a maximální účinností v oblasti frekvencí užívaných pro indukční přenos (de-

sítky kHz až jednotky MHz). Cílem je zanalyzovat vztah mezi geometrickými parametry, hodnotou 

indukčnosti, parazitním sériovým odporem a činitelem jakosti. Dále bude posouzen vliv užitých 

past, substrátů a některých technologických námětů pro zdokonalení vlastností výsledné struktury.  

2.1. PARAMETRY 

 
Obrázek 2.1: a) geometrické parametry čtvercového induktoru b) pozitivní (M+) a negativní (M−) 

vzájemné indukčnosti závitů c) soustředný tok elektrického proudu ve vícevrstvé struktuře [1] [2] 

Celková hodnota indukčnosti je dána součtem indukčnosti vlastní a vzájemné. Jak je patrno 

z obrázku 2.1b, blíže středu cívky začínají být vzájemné negativní indukčnosti mezi jednotlivými 

závity výraznější. Není vždy žádoucí zmenšovat vnitřní plochu, umožňuje-li to konkrétní aplikace. 
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 Počet závitů: S rostoucím počtem závitů roste i výsledná indukčnost. Zároveň však roste i hod-

nota parazitního odporu (pro totožnou pastu) a výsledný motiv zabírá větší plochu (je-li zacho-

vána šířka cesty w a rozestupy s). 

 Šířka vodivé cesty: S rostoucí šířkou vodivé cesty a tedy se zmenšujícím se vnitřním průmě-

rem, výsledná indukčnost klesá. Čím jsou vnitřní závity blíže sobě, tím je více převládající ne-

gativní vzájemná indukčnost M- (obrázek 2.1b). Nicméně současně s rostoucí šířkou vodivé 

cesty se snižují ztráty parazitního sériového odporu. 

 Rozestupy vodivých cest: Čím jsou rozestupy větší, tím je výsledná indukčnost nižší, jelikož 

vnitřní průměr se zmenšuje též. Menší rozestupy vedou k vyšší hodnotě vzájemné pozitivní in-

dukčnosti mezi vinutími, čímž se výsledná indukčnost cívky zvyšuje.  

Z výše uvedeného můžeme vyvodit, že pro navýšení celkové indukčnosti planárního induktoru je 

možno [1] [2] [3]: zvýšit počet závitů, zvýšit velikost vnitřního průměru cívky nebo vytvořit více-

vrstvé struktury a tím navýšit vzájemnou indukčnost mezi závity jednotlivých vrstev (obrázek 

2.1c). První dvě možnosti v důsledku zabírají více plochy na substrátu. Poslední zmíněná umožňuje 

vyšší stupeň integrace. Možný výpočet vícevrstvých struktur je popsán v literatuře [1].  

2.2. VÝPOČET INDUKČNOSTI 

Předpokladem pro úspěšné nahrazování konvenčních způsobů vytváření cívek je dostatečná přes-

nost výpočtů indukčnosti navrhovaného planárního induktoru, jelikož je velmi náročné dostavovat 

vlastnosti po natisknutí struktury. Hodnotu indukčnosti planárního jednovrstvového induktoru Ldes 

je možno vypočítat dle následujícího vzorce, známého jako „Greenhouse formula“ [1] [2] [3] [4] 

[5]: 
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kde:  N je počet závitů, 

Dmax a Dmin jsou vnější/vnitřní průměr, 

Davg je tzv. střední hodnota geometrického průměru, 

ρ je poměr volné plochy, 

μ0 je permeabilita vakua (4π * 10
−7 

Hm
-1

), 

C1 – C4 jsou koeficienty dané tvarem induktoru (tabulka 2.1) 

Tabulka 2.1: Koeficienty dané tvarem planárního induktoru [1] [4] 

Tvar C1 C2 C3 C4 

Čtvercový 1,27 2,07 0,18 0,13 

Hexagonální 1,09 2,23 0 0,17 

Oktagonální 1,07 2,29 0 0,19 

Kruhový 1 2,46 0 0,2 

Přesnost výsledku uváděné rovnice klesá úměrně s rostoucími rozestupy mezi vodivými cestami. 

Maximální odchylka se pohybuje okolo 8% pro rozestupy třikrát větší, než je šířka vodivé cesty. 

[1] Nicméně je záhodno navrhovat induktory s rozestupy mezi vodivými cestami menšími, či rov-

nými šířce vodivé cesty. Větší rozestupy snižují magnetické vazby mezi závity a zabírají větší plo-

chu. 
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2.3. REALIZACE 

Rozměry motivu byly zvoleny s ohledem na běžné rozměry zadních krytů mobilních telefonů. Pro 

depozici sítotiskem na keramický substrát je použita pasta Heraeus C 4731 a síto s hodnotou 400 

mesh, pro polykarbonátový substrát pasty ESL 1901-S a Dupont CB 115 Ag nanášené přes 230 

mesh. 

Tabulka 2.2: První návrhy parametrů planárních induktorů 

Motiv Dout 

[mm] 

Din 

[mm] 

Závitů W [μm] S [μm] L [μH] (teor.) 

1 40,16 20,60 33 150 150 51,02 

2 40,40 20,90 20 250 250 19,01 

 

Obrázek 2.2: Realizované vzorky planárních induktorů 

3. TECHNOLOGICKÉ NÁMĚTY 

 Navýšením tloušťky natisknuté pasty lze snížit parazitní sériový odpor. Toho lze dosáhnout 

použitím síta s větším průměrem tkaniny nebo vícenásobným tiskem na již nanesenou a vysu-

šenou vrstvu pasty, případně ponorem vytvořené struktury do adekvátní cínové lázně. 

 Vytvoření vícevrstevného induktoru umožňuje miniaturizaci či volbu tvaru výsledné struktury 

při zachování požadované indukčnosti. Toho se dá značně využít v aplikacích, kde plocha je 

limitujícím faktorem nebo je nutno přizpůsobit tvar struktury konkrétní aplikaci. 

 Přidáním feritového materiálu k induktoru lze rovněž navýšit hodnotu indukčnosti. Samotný 

feritový materiál pokrytý izolační dielektrickou vrstvou by mohl sloužit jako substrát, na který 

lze tisknout pastu. 

4. ZÁVĚR 

Článek poukazuje na dosud plně neobjevenou a neprozkoumanou oblast, která otevírá nové per-

spektivy pro vytváření planárních induktorů tlustovrstvovou technologií, což může vést 

k zdokonalování dobíjecích cívek či realizaci planárních transformátorů. Možným směrem zkou-

mání je tisk motivů pastou s vysokou vodivostí a vysokou rozlišovací schopností, což umožňuje 

navyšovat hustotu závitů. Je nutno však technologickými náměty dosáhnout snížení parazitního 

odporu. Dalším směrem je zvětšení šířky vodivé cesty pro docílení minimální hodnoty parazitního 

odporu. Zároveň se nabízí možnost tvořit vícevrstevné struktury, kde lze předpokládat dosažení 

hodnot indukčnosti srovnatelných s předchozím uvedeným způsobem přístupu. 
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