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ZASTOSOWANIE METODY INTERIOR POINT
W OPTYMALIZACJI DODATKOWYCH CEWEK
ELEKTROMAGNETYCZNEGO UKŁADU POZYSKIWANIA
ENERGII Z DRGAŃ
W artykule przedstawiono zastosowanie algorytmu interior point, na przykładzie
optymalizacji elektromagnetycznego układu do pozyskiwania energii z drgań mechanicznych. Układ ten składa się z płaskiej sprężyny, na której zamocowano dwa jarzma
z magnesami trwałymi. Pomiędzy jarzmami umieszczono cewkę, w której pod wpływem
drgań, a co za tym idzie przemieszczeń sprężyny, indukuje się siła elektromotoryczna.
Na podstawie obliczeń polowych stwierdzono, że zwiększenie indukowanego napięcia
możliwe jest przez wykorzystanie strumienia po zewnętrznych stronach jarzm. W niniejszej pracy optymalizowano wymiary oraz rozmieszczenie dodatkowych cewek tak, aby
uzyskać jak największą amplitudę tego napięcia.
SŁOWA KLUCZOWE: optymalizacja, interior point, drgania, pozyskiwanie energii.

1. WSTĘP
Zasada działania elektromagnetycznych przetworników energii drgań mechanicznych w energię elektryczną (ang. Electromagnetic Energy Harvesters)
wykorzystujących element inercyjny, opiera się na względnym przemieszczaniu
magnesów trwałych i cewki, pod wpływem zewnętrznych wibracji [1, 2].
W wyniku tego, zgodnie z prawem Faraday’a, indukowane jest napięcie elektryczne. Największe amplitudy przemieszczenia uzyskuje się, gdy częstotliwość
siły zewnętrznej pokrywa się z częstotliwością rezonansową układu (w układach
nieliniowych zależącą również od siły zewnętrznej). Przetworniki te mogą być
stosowane do zasilania bezprzewodowych czujników, konwencjonalnie korzystających z baterii, co zwiększa niezawodność oraz znacząco obniża koszty eksploatacji [1, 3].
W pracy analizowany jest elektromagnetyczny minigenerator z nieliniowym
rezonansem elektromechanicznym, szerzej opisany w pracy [4]. Na podstawie
analizy rozkładu strumienia magnetycznego (rys.1), stwierdzono, że możliwe
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jest wykoorzystanie strrumienia rozproszonego po zewnętrzznej stronie rruchomych
jarzm do pozyskania dodatkowejj energii eleektrycznej. Oprócz
O
głów
wnej cewki
umieszczoonej pomięddzy poruszajjącymi się jarzmami
j
z magnesami trwałymi,
rozważonno dodanie dw
wóch cewek po ich zewn
nętrznej stronnie, jak na ryysunku 1a).
Ze wzglęędu na wysttępowanie syymetrii w układzie, obsszar przedstaawiony na
rysunku jeest zredukow
wany do połoowy układu.
b)

a)

Rys. 1. Elekktromagnetycznny układ pozyskkiwania energiii z drgań mechaanicznych a) moodel obliczeniow
wy, b) rozkład strumienia
s
magn
netycznego dla ζ = 0

Dwuw
wymiarowe pole
p
magnetyyczne w tym
m przetwornniku można opisać za
pomocą prawa
p
Ampèrre’a w postacci różniczkow
wej
J
2 A  M
(1)

0

gdzie A jeest wektorowyym potencjałeem magnetyccznym, ν0 jestt reluktywnośścią próżni,
natomiast JM jest zastęępczym prądeem pochodząccym od magnnesów trwałyych wyznaczonym metodą
m
powłokk prądowychh [4, 5]. Strum
mień skojarzonny z cewką w
wyznaczany
jest na poodstawie anaalitycznego roozwiązania ró
ównania (1),, metodą Fouurier’a [4].
W pracy optymalizowa
o
ano pochodnąą strumienia w punkcie zerrowego przem
mieszczenia
jarzm z maagnesami trw
wałymi, co proowadzi do fun
nkcji celu posttaci
 (x,  )
(2)
f ( x)  

 0
gdzie x = [x1, x2, x3] to
t wektor zm
miennych deccyzyjnych (w
wymiarów przzekroju poprzecznego dodatkowejj cewki, jak na
n rys. 1), nattomiast ζ to przemieszcze
p
enie jarzm.
Ponieważ większość allgorytmów opptymalizacji jest
j tworzonaa do minimaliizacji funkcji, pochodna strumiennia skojarzoneego jest pom
mnożona przezz -1. Aby zaachować fizyczny senns zmiennychh x1, x2, x3, zasstosowano fun
nkcję ogranicczeń w formiee
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g ( x)  0
g1 (x)  x1  x c ; g 2 (x)  x2  1 ; g3 (x)  x3  x2  1 ;
g 4 (x)  q  x2  x3  1 ; g5 (x)  p  x1  x c  1 ,
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(3)

4k( x1  x c )( x3  x2 )
4k( x1  x c )( x3  x2 )
 0, 2 ; g 7 (x)  0, 4 
Nπ
Nπ
przy czym
m xc = 18,39 mm, p = 755 mm, q = 75
5 mm (rys. 1a),
1 k = 0,8 jest współczynnikieem zapełniennia cewki zw
wojami, N = 1000 jest liczbą zwojóów cewki.
Wykresy zmienności funkcji celu w zależnoścci od dwóch zmiennych
z
((przy stałej
wartości trzeciej
t
zmieennej) przedsstawiono na rysunkach
r
2,, 3 oraz 4.
g 6 ( x) 

R 2. Wykres zmienności
Rys.
z
funnkcji celu w zaleeżności od zmieennych x1 oraz x2

R 3. Wykres zmienności
Rys.
z
funnkcji celu w zaleeżności od zmieennych x1 oraz x3
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R 4. Wykres zmienności
Rys.
z
funnkcji celu w zaleeżności od zmieennych x2 oraz x3

Jak moożna zauważżyć, na rysunnku 2 i 3 min
nimum funkcjji celu jest osiągane na
granicy prrzedziału doppuszczalnej zmienności zmiennych
z
x2 oraz x3, naatomiast na
rysunku 4 widać lokaalne minimuum w okolicaach punktu [15
[ mm, 15 mm] oraz
wypłaszczzenie funkcji dla wyższyych wartości zmiennych.. Jednakże, w
wykresy te
z uwagi na nieliniową
mają tylko charakter poglądowy,
p
n
fuunkcję ogranniczeń nierównościoowych (3).
We wsstępnym etappie badań teestowano różżne algorytm
my minimalizzacji funkcji. Metoddy bezgradieentowe, takiie jak metod
da Powell’a oraz Hook’a-Jeeves’a
z przesuw
wanymi funkkcjami kary, jak równieżż metody graadientowe tyypy BGFS
i gradientuu sprzężoneggo [6], nie dawały
d
satyssfakcjonującyych wyników
w. Spowodowane było
b
to „wycchodzeniem”” tych algory
ytmów poza ograniczenia w kolejnych krokkach obliczeeniowych, coo generowało
o błędy w roozwiązywanniu równań
(1-2). Kollejnymi testoowanymi alggorytmami by
yły metoda interior pointt oraz noninterior point [7, 8]. Ze
Z względu na szerszą ścieżkę zbieeżności, szybbkość oraz
poprawnoość uzyskanyych wyników
w dla badaneego problemuu, zdecydow
wano się na
metodę innterior point z logarytmiiczną funkcją barierową,, która zapew
wnia spełnienie waarunków (3) w każdej iterracji [6, 7, 8, 9, 10].

2 METOD
2.
DA INTERIIOR POINT
T
Zakładdając ograniczenia nieróównościowe oraz wektorr zmiennychh x o nieujemnychh elementachh, otrzymujem
my [6]
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min f (x)

(4)

g ( x)  0
xi  0, i  1, 2,..., nx , gi (x), i  1, 2,..., ng

(5)

x

gdzie x, f, g(x), nx, ng to odpowiednio wektor zmiennych, optymalizowana funkcja celu, wektor ograniczeń nierównościowych, liczba zmiennych oraz liczba
ograniczeń nierównościowych. Wprowadzając wektor nieujemnych zmiennych
dopełniających z oraz stosując logarytmiczną funkcję barierową, problem (4)
można zastąpić zadaniem
ng


min  f (x)  k  ln( zi ) 
(6)
x
i 1


(7)
g ( x)  z  0 , z  0
gdzie μk jest parametrem barierowym, sprowadzanym do zera w kolejnych iteracjach. W wyniku tego, kolejne przybliżenia problemu (6) dążą do rozwiązania
zadania (4). Minimum lokalne funkcji (6), uwzględniając zależności (7), jest
osiągane wtedy, gdy gradient funkcji Lagrange’a jest równy zero
ng

L (y k , k )  f (x)  k  ln( zi )  πT (g(x)  z )

(8)

 x f (x)  ( x g(x))T π 


 y L (y k , k )   diag (z ) π  k e   0


g ( x)  z



(9)

i 1

gdzie yk = [xT, zT, πT]T, π jest wektorem mnożników Lagrange’a ograniczeń nierównościowych, natomiast e jest wektorem jednostkowym. Otrzymany układ równań
nieliniowych (9) rozwiązywany jest za pomocą metody Newtona-Raphsona
(10)
( 2y L (y k ,  k ))y k   y L(y k ,  k )
co można zapisać jako
 2x f ( x)   2x ( πT g (x))
 x f (x)  ( x g (x))T π 
 x g( x)T   x 
0




 diag ( π) diag (z )   z     diag (z ) π  k e  (11)
0


  π 


 x g (x)
1
0
g ( x)  z

 



gdzie Δy = yk+1 - yk, 1 jest macierzą jednostkową. Wartości poszczególnych zmiennych w kolejnych krokach algorytmu, obliczane są z następujących zależności
x k 1  x k  α kp x k
(12)
z k 1  z k  α kp z k

(13)

π k 1  π k  α dk π k

(14)
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przy czym
m


 z

α kp  min 1,  min  i
 zi



(15)

zi  0 


 


α dk  min 1,  min  i
(16)

  i  i 0 


są odpowiiednio długośściami kroków
w zmiennych
h prymalnychh oraz dualnyych [7], zawierającym
mi się w przeddziale wartośści (0,1], natom
miast γ jest współczynniki
w
iem bezpieczeństwa równym
r
0,999995. Paramettr barierowy w kolejnych krokach algoorytmu wyznaczany jest
j ze wzoru
zT π
(17)
k 1   k k k
2 ng
gdzie σk jeest parametreem skalującym
m. Obliczeniaa wykonywanne są do mom
mentu spełnienia warrunków kompplementarnoścci oraz uzysk
kania wartościi normy z weektora przyrostów zm
miennych prym
malnych poniżej zadanego błędu dopuszzczalnego rów
wnego 10-7.
Algoryytm metody interior
i
point dla zadania optymalizacjji z ograniczeeniami nierównościoowymi przedsstawia rysunekk 5.

Rys. 5. Schemat
S
metodyy interior point w optymalizaccji z ograniczenniami nierównośściowymi
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Program realizujący powyższy schemat został napisany w środowisku Visual
C#, korzystając z biblioteki metod optymalizacji, opracowanej w Instytucie Systemów Napędowych i Robotyki Politechniki Opolskiej [6].

3. WYNIKI OPTYMALIZACJI
Obliczenia minimum funkcji celu (6) przeprowadzono dla punktów startowych losowanych z obszaru ograniczonego zależnościami (3). Wyniki optymalizacji dla trzech różnych punktów początkowych zestawiono w tabeli 1. W tabeli
2 przedstawiono wartości wektora ograniczeń nierównościowych dla punktów
startowych oraz punktu optymalnego.
Tabela 1. Wyniki optymalizacji dla trzech różnych punktów startowych.
Punkt startowy x0
T

f(x0) Liczba iteracji Czas obliczeń

[20,97 4,03 30,05] -0,77
[22,39 7,82 23,40]T -1,00
[28,43 11,04 15,86]T -0,90

14
13
13

2,83 s
2,70 s
2,67 s

Rozwiązanie xopt

f(x)
T

[22,51 10,22 19,75] -1,20
[22,51 10,22 19,75]T -1,20
[22,51 10,22 19,75]T -1,20

Tabela 2. Wartości funkcji g(x) dla wektora warunków początkowych x0 i wektora rozwiązań xopt.
Punkt startowy x0
x0 =[20,97 4,03
30,05]
 2,58 
 3,04 


 25,01


g(x0 )  34,92 
 29,64 


 0,06 
 0,14 



Punkt startowy x0
x0 =[22,39 7,82
23,40]
 4,00 
 6,82 


14,58 


g (x0 )   37,78 
 28,22 


 0,05 
 0,15 



Punkt startowy x0
x0 =[28,43 11,04
15,86]
10,04 
10,04 


 3,81 


g (x0 )   42,10 
 22,18


 0,02 
 0,18 



Rozwiązanie xopt
xopt =[22,51 10,22
19,75]
 4,12 
 9,22 


 8,53 


g( xopt )  39,02 
 28,11


 0,00 
 0,2 



Jak można zauważyć, algorytm interior point znalazł rozwiązanie optymalne
(spełniające ograniczenia nierównościowe) w tym samym punkcie, niezależnie
od wylosowanego punktu startowego. Wartość funkcji celu wyniosła -1,20
Vs/m. Czas obliczeń dla każdego przypadku nie przekroczył 3 sekund. Rysunek
6 przedstawia przebieg normy wektora przyrostu zmiennych prymalnych, normy
przyrostu wartości funkcji celu w kolejnych krokach oraz normy gradientu funkcji Lagrange’a dla przykładowego punktu startowego.
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Rys. 6. Prrzebieg norm wektorów
w
Δx, Δff oraz L w kollejnych iteracjaach dla punktu sstartowego

x0 =[20,97 4,03 30
0,05]

Ryss. 7. Zależność pochodnej
p
strum
mienia skojarzo
onego z cewką od przemieszczzenia

Zastosowanie metody interior point w optymalizacji …

97

Rysunek 7 przedstawia zależność pochodnej strumienia skojarzonego z cewką od przemieszczenia jarzm dla czterech różnych wektorów x. Linią ciągłą
oznaczono przebieg dla rozwiązania optymalnego, natomiast pozostałe krzywe
wyznaczono dla punktów startowych, jak w tabeli 1. Biorąc pod uwagę symetrię
układu, przebieg pochodnej strumienia jest taki sam dla drugiej cewki.

4. WNIOSKI
W pracy zoptymalizowano wymiary dodatkowych cewek elektromagnetycznego układu pozyskującego energię z drgań mechanicznych, co znacząco powiększa sprawność minigeneratora. Obliczenia przeprowadzono metodą interior
point, która poradziła sobie z nieliniowymi ograniczeniami nierównościowymi,
zapewniając przy tym ich spełnienie w każdej iteracji. Aktualnie prowadzone są
prace związane ze skonstruowaniem zoptymalizowanego układu, których wyniki
zostaną wkrótce przedstawione.
Praca została zrealizowana w ramach projektu nr 2016/23/N/ST7/03808 finansowanego
przez Narodowe Centrum Nauki
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APPLICATION OF THE INTERIOR POINT METHOD IN OPTIMISATION
OF ADDITIONAL COILS OF A NONLINEAR ELECTROMAGNETIC
VIBRATION ENERGY HARVESTER
The paper presents application of the interior point algorithm, developed in the Institute of Drive Systems and Robotics, at the Opole University of Technology, to design
optimization of the electromagnetic energy harvester. The system consists of a beam
spring with the two attached yokes with permanent magnets. A coil is placed between
the yokes, in which the electromotive force is induced due externally applied vibrations.
On the basis of field calculations, it was found that it is possible to use the leakage flux
existing on both exterior sides of the yokes. In this work the dimensions and placement
of additional coils, to obtain the highest amplitude of the flux linkage derivative, are
optimized providing significant rise of the induced voltage with respect to basic configuration.
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