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Abstrakt  

Tato práce ukazuje jakým způsobem je možné vyrábět nízkou energii potřebnou pro 
napájení senzorů. Tyto generátory jsou použity jako lokální zdroje pracující na vibračním 
principu. K získání potřebné energie je využito mechanických vibrací, jež se vyskytují 
v pohybujících se strojích, v přírodě a pod.  Dále demonstruje fyzikální principy a analýzy. Práce 
je směřována k řešení mechatronického obvodu, konkrétně mikrogenerátoru. Mechatronický 
obvod se skládá z elektrické části a mechanické části, kde společné řešení soustavy rovnic vede 
k správnému návrhu řešení. Uvedené analýzy jsou důležité pro využití optimalizačních metod 
umělé inteligence. Optimalizační metody jsou použity na optimální řešení návrhu 
mikrogenerátoru. Pro zjištění dynamičnosti soustavy byl využit program Simulink 
(součást MATLABu), generátor je řešen pro f = 17Hz se zrychlením yam = 0,1g [ms-2]. Pro 
optimalizaci byl zvolen optimalizační algoritmus SOMA – Všichni k jednomu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The article describes how to produce energy necessary for sensor supply. These generators 
are used as a local source operating on vibratory principle. Mechanical vibrations that occur in 
moving machines, in nature etc. are used in order to gain required energy. So are kinesis 
principles and analysis employed in some of the avaible generators. It also contains patent and 
literary background research. Work is oriented to solving mechatronic perimeter, in the concrete 
micro - generator. Mechatronic perimeter piles from seat power control parts and mechanical 
parts, where common solving equation system leads to correct solving. Mentioned analyses be of 
consequence for usage optimization methods artificial intelligence. Optimization method are 
used on optimum solving proposal micro - generator. To inquest dynamism system was used 
program Simulink (part of MATLAB), generator is buckthorn for f = 17 [Hz] acceleration 
yam = 0,5g [ms-2]. As a algorithm is used SOMA – All to one.  
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1 ÚVOD 
Z bezpečnostních důvodů jsou kladeny větší nároky na kontroly systémů pomocí senzorů. 

Ty, aniž by se muselo zasahovat do konstrukce, jsou napájeny lokálně právě z generátoru. 
Zařízení by mělo být schopné generovat výkon za jakýchkoliv podmínek, ať už v letectví, 
automobilovém nebo lodním průmyslu. Každé odvětví má své specifické vlastnosti. Je obtížné 
realizovat zařízení, které by umožňovalo generovaný výkon získávat stejným principem a 
používat ho za jakýchkoliv podmínek. Vždy  je potřebné znát dané vlastnosti prostředí, umístění 
a potřebnou funkci mikrogenerátoru. Z těchto vlastností a možností se daný problém zúží do 
konkrétní podoby. Práce pojednává o kompletním, optimálním návrhu vibračního 
mikrogenerátoru o výkonu 17 mW, založeného na magnetickém principu. 

Oblasti použití mohou například spadat do leteckého, automobilového nebo námořního 
odvětví. V letectví by generátor mohl napájet zařízení (senzor), které je schopné určovat 
například vlastnosti křídel, jejich namáhání v libovolných bodech, ohyby, velikosti tření, nebo 
také určovat různé poruchovosti typu maximálního tlaku, teplot a podobně. Praktické využití 
v automobilovém odvětví by mohlo být takové, že by se lineární generátory mohly instalovat do 
tlumičů. V tomto případě by se jednalo o zdroj elektrické energie a mohla by se tím zvyšovat 
dojezdnost elektromobilních vozidel. Využití v námořním průmyslu je obdobné. Nejzákladnější a 
nejdůležitější význam těchto generátorů spočívá v tom, že nepotřebují žádné přívodní napájecí 
zařízení, které by umožňovalo chod zařízení. Toto zařízení bude pracovat naprosto samostatně, 
s využitím níže uvedených fyzikálních či jiných principů. Užití těchto generátorů a jejich 
umístění jsou různé a je možné je praktikovat na konkrétních zařízeních. Uvážíme-li, že se jedná 
o nízko-výkonové zdroje, roste problematika návrhu, konstrukce do značných mezí. Při návrhu 
bude využita umělá inteligence, respektive její optimalizační algoritmy. 

Používání optimalizačních algoritmů umělé inteligence je v dnešní době velkým trendem. 
Optimalizace, jejímž výsledkem jsou argumenty účelové funkce, lze použít na jakýkoliv 
inženýrský problém. Cílem je vždy nalezení ideálního řešení tj., kompletní návrh elektrického a 
mechanického obvodu generátoru nízkých výkonů. Řešení bude v první fázi spočívat 
v kompletním matematickém popisu mechatronického zařízení, kapitola 3. V další fázi si 
představíme optimalizační algoritmy, jejich členění do skupin. Výběr vhodného optimalizačního 
algoritmu vzhledem k efektivitě je už individuální a záleží na odborníkovi, kterou metodu 
využije. V kapitole 4 je uvedena zvolená metodika řešení, SOMA AllToOne (samo organizující 
se migrační algoritmus). Optimalizace budou prováděny tak, aby zařízení generovalo maximální 
elektrický výkon a zaujímal minimální objem. Pro přehlednost a snazší práci s programem, bude 
vytvořeno grafické prostředí, které je srozumitelné, lze snadněji editovat příslušné parametry 
optimalizace a prezentovat její výsledky. Popis programu a grafického rozhraní je uveden 
v kapitole 5. Celý proces optimalizace je vytvořen v MATLABu a MATLAB Simulinku.  

Při matematické analýze a prováděných simulacích je uvažovaná pouze běžná pracovní 
teplota, ve které má příslušný generátor pracovat. Problematika by se na jednu stranu rozšířila a 
na druhou stranu podstatně zkomplikovala z hlediska teplotních závislostí používaných materiálů. 
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2 L ITERÁRNÍ ŘEŠERŠE DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

2.1 Součastný stav 
Problematikou lokálních zdrojů využívající fyzikálních jevů (mechanické chvění, teplo, 

světlo, apod.), jimiž se zabývá technika více od roku 1995 než v předcházejících letech. LEE 
a WHITE vyrobili první realizovaný model využívající piezoelektrické materiály o 
podrobnostech pojednává literatura [10], [14] . 

V roce 1996 Strarner pomocí vibrací a piezoelektrického materiálu realizoval funkční 
vzorek. V roce 1998 Amirtharajah a Chandrakasan postavili generátor, který využívá 
magnetoelektrických metod,  založených na Faradayově zákoně. V roce 2001 Meninger a spol. 
vypracovali metodu, kterou lze získat elektrickou energii pomocí elektrického náboje a kapacity. 
Skupina těchto generátorů je nazývána jako elektrostatická. V roce 2003 Shadrach Joseph 
Roudny a spol zpracovali studie o metodách přeměn mechanických energií na elektrické energie. 
Zajímali se především o piezoelektrický jev, termoelektrický, fotoelektrický, statický a 
magnetický jev, pomocí kterých lze generovat elektrickou energii. Jejich metody a návrhy tvoří 
základ pro rozvíjení těchto  myšlenek a jejich realizací, podrobnější informace naleznete v [4], 
[10] - [14]. 

Převážný zvrat nastal v roce 2005/2006, kde se technologie generování výkonů rozvíjí 
daleko intenzivněji než v předcházejících letech. Kombinuje se více fyzikálních principů, zvyšují 
se generované výkony a rozšiřuje se oblast použití. Tyto generátory vystupují často pod názvem 
MEMS (micro electro - mechanical systems) [15]. Popřípadě NANO technologie, které ve svém 
principu využívají např. piezoelektrické vlasce, které jsou namáhány na ohyb. 

Součastným trendem je využívat principy těchto generátorů na dnešních zařízeních, které 
vykazují jisté chvění. Například umístit vhodný systém „magnet – cívka“ do tlumiče automobilu, 
respektive elektromobilu. Dojezd těchto vozidel by se mohl rapidně zvýšit. Dalším možným 
použitím mikrogenerátoru je letecká technika. Generátor umístěný v rotoru helikoptéry lokálně 
napájí čidlo (teplotní, tlakové, apod.).  Umístění na turbínách, lodích apod. Vznikají společnosti, 
které mikrogenerátory vyrábějí, nejznámější společnost PERPETUM – a vibration harvesting 
company [16]. Které mají mikrogenerátory různých velikostí, výkonů, založených na různých 
principech.  

Literatura [19] popisuje, jakým způsobem se postupuje při návrhu vibračního generátoru. 
Návrh probíhá v určitých krocích, kde je důležité jednotlivé kroky dodržet. Ze začátku je důležité 
znát vstupní hodnoty. Tyto hodnoty většinou určuje klient, respektive zadavatel. Ze zadaných 
vstupních parametrů se vybere koncepce generátoru, sestaví se výpočtový model. Výstupem 
z modelu jsou hodnoty, které buď vyhovují požadavkům, nebo se provádí příslušné korekce. 
V dalším kroku se navrhují za pomocí PC (ANSYS, MATLAB, SIMULINK, atd.) konkrétní 
obvody, mechanický a elektrický. Po návrhu se provádějí určité minimalizace ve smyslu 
optimální velikosti apod. Vyrobí se vzorek, který se testuje. Pokud testy nevyhovují vstupním 
požadavkům, návrh se může vrátit až k původnímu začátku.  

Optimalizace, kterou se zabývá diplomová práce je zasazena do fáze, kdy známe kompletní 
zadání a koncepci mikrogenerátoru. Ve velmi stručném výčtu určitých bodů lze konstatovat, že 
podrobnější analýzy a různé konstrukční návrhy lze vylepšovat. S využitím PC metod a 
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zkušeností techniků lze tyto optimalizace (inovace, zdokonalení) provádět ve velmi krátkém čase 
a synchronizovat je s požadavky zákazníka. 

Model generátoru, jehož optimalizace bude cílem této práce vypadá následovně 

 

Obrázek 2-1: Vzorek generátoru, určeného pro optimalizaci [17] 

Jedná se tedy o mechatronický systém, který vyrábí energii. K výrobě takovéto energie je 
potřeba mechanického chvění. Vhodným uložením magnetů a návrhem vzduchové cívky lze 
generovat výkon (1-30) mW podle přikládané zátěže a vhodné budicí síly. V této práci bude pro 
analýzy a základní optimalizaci volena zátěž, která má: 

•  odpor 3,5 kΩ  

•  napájecí napětí minimálně (3-7) V.  

Parametry, které požadujeme pro návrh budou : 

•  zrychlení vibrací (0,1-0,2)g [ms-2],  

•  rezonanční frekvence 17 [Hz]. 

 

Na konferenci v Zurichu [20],  byl představen mikrogenerátor, který je používán na 
helikoptéře. Helikoptéra a mikrogenerátor pracují na rezonanční frekvencí 17Hz. Generátor je 
navržen na výchylky 0,1-1G a má  následující parametry 

 

Tabulka 2.1: Mikrogenerátor 20mW, konference Zurich [20] 

PARAMETRY HODNOTA ROZMĚR 

Váha 135 g 
Objem 80 Cm3 

Počet závitů cívky, jejíž průměr je 0,05mm 2000 závitů 

Odpor cívky 1600 Ω 
Výstupní napětí DC při 0,3G, zátěž 9,2kΩ 13,5 Vrms 

Výkon generátoru při 0,3G, zátěž 9,2kΩ 20 mW 
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Obrázek 2-2:Vibrační generátor 20mW, rezonanční charakteristika [20] 

Další koncepce generátorů naznačuje Obrázek 2-3. Jedná se pouze o ilustrativní porovnání 
generátoru společnosti, která na trhu disponuje s pětiletou zkušeností.  

 

 

  

Obrázek 2-3: Generátor firmy perpetum [16] 

Další koncepce, patenty a publikace na konferencích týkající se mikrogenerátoru (1-30)mW 
naleznete v [4], [11],  [17] - [20].   

2.2 Literární pr ůzkum optimalizačních metod 
Optimalizační algoritmy jsou pro dnešní dobu velmi užitečným řešením problémů inženýrské 

praxe. Optimalizační algoritmy se používají tam, kde je analytické řešení velmi obtížné nebo 
silně nevhodné. Většina problémů inženýrské praxe může být definována optimálním návrhem 
stroje, optimální tloušťkou tlakové nádoby, optimálním návrhem rozměrů nějakého konkrétního 
zařízení, nastavením parametrů regulátoru, možnosti optimalizací teplot, 
hmotností i ekonomických parametrů, apod. Tyto zmíněné a jiné optimalizace lze převést na 
matematický problém, který lze s využitím funkčních předpisů, uvážením podmínek řešit a nalézt 
jejich účelové funkce a argumenty. 

Pro řešení těchto problémů byla v posledních letech vyvinuta množina velmi 
efektivních a výkonných algoritmů. Tato množina nese název „evoluční algoritmy“, které jsou 
schopné řešit velmi složité soustavy efektivním a elegantním způsobem. Díky své 
efektivitě a elegantnosti jsou proto tak oblíbené v inženýrské praxi [1]. 
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2.2.1 Vývoj umělé inteligence 
1941, poprvé byl použit elektronický počítač v Německu. Počítač zabíral obrovské místnosti 

a byl chlazen leteckými motory. Převážně byl využíván pro vojenské účely. Jeho programování 
bylo pro programátory hotová noční můra. 

1950 N. Wiener přišel na to, že vlastně všechna inteligentní rozhodnutí  jsou založena na 
principu zpětné vazby (feedback), tento objev velmi ovlivní počátky vývoje UI. 

1955, Newell a Simon vyvinuli The Logic Theorist, mnohými považovaný za první UI 
program (výběr správné větve s nejlepší pravděpodobností). 

V roce 1956 John McCarthy, který je považován za otce UI, zorganizoval konferenci pro 
všechny zajímající se o strojovou inteligenci. Pozval je do Vermontu na The Dartmouth summer 
research project on artificial intelligence. Od této chvíle se oboru začalo říkat UI. Konference se 
stala výchozím bodem pro budoucnost UI. 

1957 test první verze programu The General Problem Solver (GPS) . Program vytvořili ti 
samí lidé jako Logic Theorist. GPS byl rozšířením principu zpětné vazby a byl schopen řešit 
velké množství běžných problémů. Pár let nato, IBM vytvořilo tým na výzkum umělé inteligence. 
Herbert Gelerneter strávil 3 roky práce na řešení geometrických teorémů. 

1958 John McCarthy uvedl svůj nový objev, jazyk LISP, který se užívá dodnes. LISP 
(LISt Processing - zpracování seznamů) se stal brzy jazykem UI vývojářů.  

1963, kdy MIT dostala grant v hodnotě 2.2 milionů dolarů od Ministerstva obrany USA, aby 
zajistila technologickou výhodu proti Sovětskému svazu. Projekt posloužil k zvyšování tempa 
vývoje UI a k jeho financování. 

V dalších letech vznikalo velké množství programů. Program STUDENT, který dokázal řešit 
algebraické problémy, nebo program SIR, který rozuměl jednoduchým anglickým větám.  

Sedmdesátá léta znamenala příchod expertních systémů. Expertní systémy předvídají 
pravděpodobnost řešení ve stanovených podmínkách. V těchto letech vzniklo mnoho nových 
metod. Například David Marr předložil novou teorii o strojovém vidění. Týkala se rozeznávání 
obrazů na základě odstínu, základních informací o tvarech, barvě, hranách a texturách.  

Osmdesátá léta znamenaly pro UI zrychlení vývoje. Zvýšila se poptávka po expertních 
systémech pro jejich účinnost. Podniky jako Digital Electronics užívaly XCON, expertní systém 
navržený pro programování na velkých VAX počítačích. Také firmy DuPont, General 
Motors a Boeing se silně spoléhaly na expertní systémy. Samozřejmě že zároveň s vývojem se 
začalo využívat UI i v praxi. Například práce Minského a Marra měla za následek vznik 
kamer a počítačů pro kontrolu kvality na výrobních linkách. Jak jinak, také armáda měla 
zájem o UI. Ministerstvo obrany USA financovalo projekt na vývoj smart truck. Cílem bylo 
vytvořit robota, který by dokázal provést mnoho bitevních úkolů. Byly objeveny fuzzy 
logika a neuronové sítě a začalo se ukazovat, že UI se dá použít i v reálném životě. Raketový 
systém  Písečné bouře, heads – up – displays, atd. 

1980 UI se stává průmyslovým odvětvím 

1986 návrat neuronových sítí 

Více informací k vývoji UI naleznete [2], [3]. 
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Obrázek 2-4: Vývoj umělé inteligence, historická fakta [2] 

2.2.2 Optimalizační algoritmy  
Optimalizační algoritmy slouží k nalezení minima dané účelové funkce tak, že hledají 

optimální numerickou kombinaci jejich argumentů. Tyto argumenty lze rozdělit  podle principů a 
jejich činností tak, jak ukazuje následující Obrázek 2-5. Toto rozdělení vystihuje součastný stav a 
lze jej brát jako součastný pohled na optimalizační metody [1]. 

 

Obrázek 2-5: Dělení optimalizačních algoritmů [1] 

1. Enumerativní 

Jedná se o výpočet všech daných možných kombinací dané problematiky. Enumerativní 
přístup je vhodný pro problémy: 

•  u nichž jsou argumenty účelové funkce diskrétního charakteru 
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•  nabývají malého množství hodnot 

•  zcela reálně by mohl potřebovat na úspěšné ukončení čas, který je delší nežli existence 
vesmíru. 

2. Deterministické 

Tato skupina algoritmů je postavena pouze na precizních metodách klasické matematiky. 
Algoritmy podávají efektivní výsledky jenom tedy, jsou li známé předběžné předpoklady. Tyto 
předpoklady jsou nutnou podmínkou k úspěšnému vyřešení a obvykle s sebou nesou tyto 
informace:  

•  zda je problém lineární 

•  zda je problém konvexní 

•  prohledávaný prostor je malý  

•  prohledávaný prostor je spojitý 

•  účelová funkce má pouze jeden extrém  

•  mezi parametry uvnitř  účelové funkce nejsou nelineární interakce 

•  dostupnost informace typu gradient atd. 

•  problém je definován v analytickém tvaru 

V konečném uvážení a zadání potřebných předběžných podmínek je výsledkem 
deterministického algoritmu pouze jediné řešení. 

3. Stochastické 

Základním principem těchto algoritmů je využití náhody. V podstatě se jedná o čistě náhodné 
prohledávání prostoru a hledání hodnot argumentů účelové funkce s tím, že výsledkem je vždy to 
nejideálnější řešení, které bylo nalezeno během celého náhodného hledání.  

Stochastické algoritmy mají tyto specifické vlastnosti: 

•  jsou pomalé 

•  vhodné jen pro prohledávané prostory, kde se vyskytují možná řešení 

•  prohledávané prostředí musí být malé 

•  jsou vhodné pro hrubý odhad 

4. Smíšené 

Ve smíšených algoritmech je zahrnuta směs metod deterministických a stochastických, které 
ve vzájemné spolupráci dosahují překvapivých výsledků. Dominantní postavení algoritmů tvoří 
skupina evolučních algoritmů.  

Tyto algoritmy se většinou vyznačují: 

•  jsou robustní - velmi často naleznou kvalitní řešení reprezentováno většinou globálními 
extrémy 

•  efektivní a výkonné, díky malému počtu ohodnocení účelové funkce dokážou najít 
během procesu řešení  
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•  mají minimální, nebo žádné požadavky na předběžné informace 

•  nepotřebují analytický popis problému a jsou schopny nalézt více řešení během jednoho 
spuštění. 

Pro aplikaci nějakého problému je možné využít výše uvedené vlastnosti daných skupin. 
S jejich volbou se pojí jistá pravidla, výhody a nevýhody, které nemusí vždy být ideální pro 
správnou volbu optimalizačního algoritmu. 

Ve shrnutí těchto vlastností lze konstatovat, že: 

•  Enumerativní a stochastická optimalizace není vhodná na problémy, u nichž se prohledává 
rozlehlý prostor možných řešení 

•  Deterministická optimalizace pracuje dobře na problémech, u nichž se prohledává úzký 
prostor možných řešení. 

•  Smíšená optimalizace je vhodná na problémy „bez omezení“ velikosti jejich prostoru 
možných řešení 
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3 TEORETICKÝ ROZBOR PROBLÉMU  
Kapitola je zaměřená na matematickou analýzu. Výstupem analýzy budou rovnice, které 

podrobně popisují dynamický systém, tedy elektrickou a mechanickou část generátoru. 
Následující kapitoly jsou členěny tak, aby bylo zřejmé, co je důležité pro zvolenou optimalizaci. 
Je nutné brát na vědomí, že se jedná o daný typ generátoru (viz kapitola3.2), který má typické 
uspořádání magnetického obvodu a mechanického obvodu. Proto je analýza použitelná pouze na 
tento typ generátoru.  

3.1 Matematická analýza mechanické části mikrogenerátoru 
Přesnou analýzu  vibrací a jejich využití si předvedeme na mechanickém modelu. Soustava je 

buzená proměnlivou výchylkou y(t), která je v našem případě zdrojem vibrací. Přesná formulace 
buzení je spíše jako zrychlení buzení 

 ( )sina amy Y t= Ω  [ms-2; ms-2, rads-1, s] (3.1) 

kde amY [ms-2] představuje maximální amplitudu budící složky. Následující Obrázek 3-1 

ukazuje uspořádání generátoru, který slouží spíše jako schématický model. Tento model ukazuje 
na jaké části působí mechanické oscilační buzení, které části jsou spolu spojeny mechanickou 
vazbou a které části elektrickou vazbou.  

 

Obrázek 3-1: Schématický model generátoru 

Obrázek 3-1 naznačuje mechanickou část tvořenou nosníkem o hmotnosti 2m , nosník je 

uložený kyvně (v ložisku), které je součástí pevné konstrukce generátoru. Na druhém konci je 
upevněná část magnetického obvodu, pólové nástavce a čela. Čela drží pólové nástavce 
pohromadě. Toto uspořádání respektujme hmotností 1m . x(t) je výchylka vibrací na straně 

magnetického obvodu.  

Elektrický obvod z mechanického pohledu představuje elektrické tlumení be. Vnitřní vazby 
mechanické části reprezentuje mechanické tlumení bmech a tuhost pružiny kx. Délka l je délka od 
uchycení po střed magnetického obvodu, délka l1 je délka od uchycení po uložení pružiny a délka 
l2 je od uchycení pružiny po začátek magnetického obvodu. 
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3.1.1 Pohybová rovnice 
Aby byla soustava řešitelná tak, jak naznačuje Obrázek 3-2, je nutné přepočítat hmotnosti 

na jednu redukovanou hmotnost redm  pomocí momentů setrvačnosti, uváděné vztahy 

vycházejí z [6] a [7] 

  2
redI m l= ⋅  [kgm2; kg, m] (3.2) 

Platí také rovnice zachování momentů setrvačnosti 

 1 2I I I= +  [kgm2; kgm2, kgm2] (3.3) 

kde 1I  je moment setrvačnosti magnetické části, 2I moment setrvačnosti nosníku. Pro 

jednotlivé dílčí momenty lze psát obdobný vztah jako (3.2), tedy 

 2 2 2
2 1 !redm l m l ml⋅ = +  [kgm2; kgm2, kgm2] (3.4) 

Ze vztahu je možné vyjádřit hmotnost m, tedy 

 
2 2

2 1 !
2red

m l ml
m

l

+=  [kg; kgm2, kgm2, m2] (3.5) 

Nyní si lze soustavu představit podle následujícího obrázku 

 

 

Obrázek 3-2: Redukovaný model generátoru 

 

Význam symbolů je stejný jako v předcházejícím obrázku, mred redukovaná hmotnost 

Model z mechaniky tuhých těles zle popsat rovnicí zachování silu. Je složená ze síly budící 
Fb, síly vratné Fv, síly tlumící Ft a momentu, který zapříčiní  pohyb bez buzení, tedy síly vlastní  
Fvl. [4],   

 bvtvl FFFF =++  [N; N, N, N] (3.6) 

Složka vlastní síly vlF  [N] je složena z hmotnosti redm [kg] a okamžitého zrychlení, které 

vzniklo kmitáním závaží o dané amplitudě )(tx . 
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2

2

( )
vl red

d x t
F m

dt
=    [N; kg;ms-2] (3.7) 

Složka tlumící síly tF [N] je složena z celkového tlumení soustavy  0b [Nm-1s] a okamžité 

rychlosti kmitání závaží 
dt

tdx
tx

)(
)(

.
=  [ms-1].  

 
( )

t celk

dx t
F b

dt
=  [N; Nm-1s, ms-1] (3.8) 

Složka vratné síly vF  [N] je složena z tuhosti pružiny k [Nm-1] a velikosti kmitání závaží 

)(tx [m].  

 ( )vF k x t= ⋅  [N; Nm-1 ,m] (3.9) 

Poslední člen pohybové rovnice je budící síla Fb[N], která představuje zdroj vibrací a je 
složena z hmotnosti mred a zrychlení na straně buzení  

 
2

2

( )
b red

d y t
F m

dt
=  [N; kg, ms-2] (3.10) 

Budeme předpokládat, že budící síla je periodicky se opakující jev, s konstantní amplitudou 
buzení, konstantní rychlostí a frekvencí. Pro okamžitou amplitudu buzení lze tedy psát 

 ( )max( ) siny t Y tω=  [m] (3.11) 

následně pro okamžité zrychlení platí 

 ( ) ( )
2..

2
max2

( )
( ) sin sinaM

d y t
y t Y t Y t

dt
ω ω ω= = =  [ms-2] (3.12) 

kde 2
maxaMY Y ω=  

Pohybová rovnice  malých lineárních kmitů soustavy  s 1° volnosti (V) [4], [6] s uvážením 
rovnic (3.7) až (3.12), lze psát pohybovou rovnici konkrétního mechanického systému 

 
  .. .  ..

( ) ( ) ( ) ( )red celk redm x t b x t k x t m y t⋅ + ⋅ + ⋅ = ⋅   (3.13) 

Celkové mechanické tlumení celkb  se skládá z tlumení mechanického mechb  a elektrického eb . 

Mechanické tlumení mechb  představuje tlumení, které vzniká při pohybu pružiny, které se snaží 

pružinu uvést do klidového stavu. Je to tlumení, které je mimo jiné způsobeno i třením v ložisku 
a třením o vzduch. Je nutné brát na zřetel, že toto tlumení je silně nelineární a zjištění jeho 
hodnoty komplikované. V našem případě budeme uvažovat toto tlumení jako lineární v určitém 
úseku, neboli zavedeme si aproximaci, kdy při konst. buzení, konst. výchylce konst. tření je 
konstantní i toto mechanické tlumení. U pružin lze tato veličina stanovit měřením, nebo odečíst 
z tabulkových hodnot, ale pro dané typy a rozměry pružin. Elektrické tlumení eb  je tlumení které 

vznikne v magnetickém obvodu průchodem proudu cívkou.  

Celkové tlumení je tedy rovno 

 emcelk bbb +=  [Nm-1s] (3.14) 

Rovnici (3.13) podělíme hmotností redm , dosadíme rovnici (3.12) a(3.14), lze tedy psát 
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 ( )
.. .

2
max( ) ( ) ( ) sinm e

red red

b b k
x t x t x t Y t

m m
ω ω++ + =   (3.15) 

Zavedeme si pojem kritické tlumení, kritická hodnota tlumení, vztažená k aperiodicitě, 
více [7]   

 2k redb m= Ω  [Nm-1s] (3.16) 

kde Ω  představuje rezonanční frekvenci, tj. na tuto frekvenci je naladěná pružina. 

 
red

k

m
Ω =  [rads-1,Nm-1,kg] (3.17) 

K zohlednění kritického tlumení (3.16) v tlumení celkovém (mechanickém a elektrickém) se 

zavádí poměrný činitel tlumení 

Poměrný mechanický činitel tlumení 

 mech
pmech

k

b
b

b
=  [-; Nm-1, Nm-1] (3.18) 

Poměrný elektrický činitel tlumení 

 e
pe

k

b
b

b
=  [-; Nm-1, Nm-1] (3.19) 

Poměrné celkové mechanické tlumení 

 celk
p

k

b
b

b
=  [-; Nm-1, Nm-1] (3.20) 

Po dosazení rovnice(3.14), (3.16) do rovnice (3.20) získáváme konečný vztah pro poměrný 
celkový činitel tlumení, tedy 

 
2
m e

p

b b
b

m

+=
Ω

 [-; Nm-1, Nm-1, kg, rad-1] (3.21)  

Rovnici (3.17), (3.21) dosadíme do rovnice (3.15) a dostaneme pohybovou rovnici 
s příslušnými veličinami 

 ( )
.. .

2 2
max( ) 2 ( ) ( ) sinpx t b x t x t Y tω ω+ Ω + Ω =   (3.22) 

Řešení pohybové rovnice bez elektrického tlumení je provedeno viz Příloha C, odkud plyne 
vztah (8.8) 

 
1

2
M

M pmech

X
Q

Y b
= =  

3.1.2 Řešení pohybové rovnice s elektrickým tlumením 
Rovnici (3.22) si přepíšeme do jiného tvaru 

 ( ) ( )
.. .

2 2
max( ) 2 ( ) ( ) sinpmech pex t b b x t x t Y tω ω+ Ω + + Ω =  (3.23) 

Elektrické tlumení nám představuje proud protékající cívkou, tento proud odebírá připojená 
zátěž a odpor této cívky. Jistým způsobem si lze povšimnout, že elektrické tlumení nám tvoří 
v systému zpětnou vazbu, která nám vlastnosti našeho systému změní. V následujících krocích si 
elektrické tlumení odvodíme. 
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Okamžitý výkon [8], [12]rozptýlený v systému pomocí generování elektrického výkonu je 

 ( )2
( )ep b x t′=  [W; Nm-1, ms-2] (3.24) 

Indukční odpor vzduchu vinutí lze předpokládat a považovat za velice malý, potom celkový 
generovaný elektrický výkon je 

 
ZC

ind

RR

u
p

+
=

2

 [W; V; Ω] (3.25) 

 kde ZR  odpor přídavné zátěže 

Po dosazení rovnic (3.46) a (3.24) do (3.25) dostaneme po vyjádření elektrického tlumení 

eb  [7] vztah pro celkové elektrické tlumení 

 
( )2

2x akt
e

C Z

B N l
b

R R

⋅
=

+
 [Nm-1s; T, -, m, Ω] (3.26) 

Poměrné elektrické tlumení (vztažené ke kritické hodnotě tlumení) je 

 
( )2

2 1

2
x akt

pe
C Z red

B N l
b

R R m
= ⋅

+ Ω
  (3.27) 

Aby bylo zřejmé jakým způsobem se obvod chová je nutné znát další elektrické rovnice. 

3.2 Matematická analýza elektrické části mikrogenerátoru 
Jak již bylo řečeno, jakýkoliv problém, soustava, stroj apod., lze přepsat pomocí 

matematické analýzy do rovnic, se kterými pracuje optimalizační algoritmus. K popisu daného 
problému a jeho transformací do rovnic je nutné uvažovat spoustu důležitých podmínek. Je nutné 
dodržovat základních fyzikálních principů a zákonů. Dále je nutné popsat obvod co 
nejvěrohodněji, aby odpovídal skutečnosti. V dalších postupech nebudeme uvažovat pracovní 
teplou. Veškeré použité materiály jsou tedy voleny pro teploty v rozmezí od 0-50° C. 

Kapitola se bude zabývat přesným analytickým řešením magnetického obvodu. Následující 
obrázky ukazují uspořádání magnetického obvodu. 

S J S J

SJSJ

1
2

3

 

Obrázek 3-3: Magnetický obvod generátoru [4] 
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Obrázek 3-3 je uveden spíše proto, aby bylo ukázáno jakým způsobem se magnetický tok  
uzavírá a jak jsou magnety – 1 (dále PM), uchycené v pólových nástavcích – 2 (dále PN), 
polarizované. Prostor mezi magnety je vzduchová mezera – 3, která bude vyplněna vzduchovou 
cívkou. 

a b c

f
d

Spn

Spm

lvz

lpn
lpm

e

 

Obrázek 3-4: Geometrický náčrt magnetického obvodu [4] 

 

Obrázek 3-4: je uveden z hlediska geometrické představy. Rozměry jsou tím dané a neměnné 
a v celé práci. Rozměry je důležité určit. Jedná se totiž o parametry, které se budou také 
optimalizovat z pohledu minimálního objemu, nebo rozměrů cívky uvnitř vzduchové mezery.   
Jednotlivé významy použitého značení: 

a – šířka vzduchové mezery [m] b – šířka permanentního magnetu [m] 

c – šířka pólového nástavce [m] d – vertikální vzdálenost mezi magnety [m], 

f – výška magnetu [m]  lpn – délka střední siločáry PN [m], 

lpm – délka střední siločáry PM [m] lvz – délka střední siločáry vzduch. mezery [m] 

Spn – průřez PN [m2] Spm – průřez PM [m2] 

3.2.1 Magnetický obvod 
Mezi magnetickým a elektrickým obvodem existuje určitá analogie. Obrázek 3-5 naznačuje 

jakým způsobem se magnetické obvody, s uvážením jistých podmínek, přepisují na elektrické 
obvody. Levý obrázek, je zjednodušen, místo 4 permanentních magnetů, je namalovaný jeden, 
který má stejné parametry jako všechny 4 magnety dohromady. Vzduchová mezera je 
namalovaná také jenom jedna. Tento obrázek pouze demonstruje myšlenku řešení magnetických 
obvodů pomocí Hopkinsonova zákona. 
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Rmv

Rmpn

Rmpm

Umv

Umpn

Fm

Φ
Φ

lvz, Svz, Bvz

lpn, Spn, Bpn

lpm

Spm

Bpm

 

Obrázek 3-5: Elektrický ekvivalent magnetického obvodu [4] 

Levý obrázek znázorňuje magnetický obvod s jedním magnetem a vzduchovou mezerou, 
pravý obrázek elektrický ekvivalent. Významy jednotlivých symbolů. Fm – magnetomotorické 
napětí [A], toto napětí je představováno magnetickým odporem magnetů Rmpm a konstantním 
magnetickým tokem Φ v obvodu. Rmpn  magnetický odpor pólových nástavců Umpn úbytek 
magnetického napětí na pólových nástavcích, Rmv  magnetický odpor vzduchové mezery, Umv 
magnetické napětí ve vzduchové mezeře.  

Podle Hopkinsonova zákona lze pro obvod napsat vztah pro magnetomotorické napětí. 
Magnetomotorické napětí je v obvodu reprezentované příslušnými magnety a jejich rozměry, 
proto je dané vztahem 

 4m pm pmU H l=  [A; Am-1, m]  (3.28) 

kde pmH  reprezentuje magnetickou  intenzitu v pólovém nástavci nebo také koercitivní 

sílu [Am-1] . 

Pro výpočet úbytku napětí ve vzduchové mezeře je vhodné pro zjednodušení uvažovat obě 
vzduchové mezery, tak jak naznačuje Obrázek 3-3, proto je napětí dané vztahem 

 2mv v vU H l= ⋅  [A; Am-1, m ] (3.29) 
Úbytek napětí na pólových nástavcích, pro zjednodušení je braný v potaz i druhý pólový 

nástavec tedy 

 
2mpn pn pnU H l= ⋅

 [A; Am-1, m ] (3.30) 
Magnetický obvod je buzený permanentními magnety, platí podmínka konstantního 

magnetického toku φ , viz Obrázek 3-5, tedy         

 konstφ =  [Wb] (3.31) 
Uvážením podmínky (3.31) pro  jednotlivé úseky tj. permanentní magnety, pólové nástavce a 

vzduchovou mezeru psát 

 pm pm pn pn vz vzB S B S B Sφ = = =  [Wb; T, m] (3.32) 

Pro magnetický obvod platí že součet magnetických napětí je rovno magnetomotorickému 
napětí. Magnetomotorické napětí je napětí, které reprezentuje magnety. Tyto magnety se tedy 
v obvodu chovají jako zdroj, vztah 

 m m mv mpnF U U U= = +∑  [A; A] (3.33) 
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tuto skutečnost lépe vystihuje. Magnetické napětí na magnetech mU∑ , které je rovno 

úbytku napětí ve vzduchové mezeře mvU  a pólových nástavcích mpnU . Dosadíme-li do vztahu 

(3.33) za mU  z (3.28) a za  mU∑ z (3.29) a (3.30) dostáváme rovnici II. Kirchhoffova zákona pro 

příslušný obvod, tedy 

 4 2 2pm pm v v pn pnH l H l H l⋅ = ⋅ + ⋅   (3.34) 

Cílem řešení rovnice (3.34) je dospět k takovému řešení, aby bylo možné odečíst z 
demagnetizační křivky příslušné hodnoty magnetické indukce B . Tímto postupem nastavujeme 
pracovní bod permanentního magnetu. Proto rovnice bude upravena do tvaru ( )H f B= . Rovnice 

(3.34) lze upravit na tvar 

 2 pm pm v v pn pnH l H l H l⋅ = ⋅ + ⋅   (3.35) 

Magnetická intenzita je obecně daná vztahem 

 
0 r

B
H

µ µ
=  [Am-1;T,Hm-1] (3.36) 

kde 0µ  je permeabilita vakua, permeabilita vaku je dána 7
0 4 10µ π −= ⋅  Hm-1 a rµ je relativní 

permeabilita použitého materiálu. Pro vzduch je 1rµ = . Po dosazení rovnice (3.36) do (3.35) 

dostaneme následující vztah 

 
0 0

2 pnv
pm pm v pn

pn

BB
H l l l

µ µ µ
⋅ = ⋅ + ⋅   (3.37) 

Magnetická indukce vzduchové mezery a pólového nástavce lze s uvážením podmínky (3.31)
,konstantního magnetického toku v obvodu, přepsat jako funkci magnetické indukce 
permanentního magnetu a poměru příslušných průřezů, také rovnice (3.32), lze tedy psát 

 

pm
v pm

v

pm
pn pm

pn

S
B B

S

S
B B

S

=

=
 [T; T, m2, m2] (3.38) 

pml , vl , pnl  reprezentují délky středních siločar, lze pro jednotlivé střední délky psát 

 

pm

v

pn

l b

l a

l d f c

=

=
= + +

 [m; m] (3.39) 

Dosazením rovnic (3.39) a (3.38) do (3.37) dostáváme první rovnici potřebnou pro výpočet 
magnetické indukce, 

 ( )
0 0

2 pm pm
pm pm pm

v pn pn

S S
H b B a B d f c

S Sµ µ µ
⋅ = ⋅ + ⋅ + +   (3.40) 

pmS , vS , pnS  jsou průřezy příslušných částí obvodu, viz Obrázek 3-4 lze tyto průřezy 

vyjádřit 
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pm v

pn

S S f g

S c g

= = ⋅

= ⋅
 [m2; m. m] (3.41) 

Jak naznačuje rovnice (3.40) jsou průřezy v poměrech, dokazuje to že není potřebné znát  
délku magnetického obvodu g, v praxi to znamená, že je magnetická indukce konstantní v celém 
průřezu. Dosadíme-li rovnice (3.41) do (3.40) a provedeme úpravu tak aby byl výsledek ve tvaru 
funkce ( )H f B=  získáváme první potřebnou rovnici pro výpočet pracovního bodu 

permanentního magnetu 

 
( )

0 0

1 1

2 2pm pm
pn

f d f ca
H B

b bcµ µ µ
 + +

= ⋅ + ⋅  
 

  (3.42) 

Odečítání hodnot z grafu, tj. průsečík vypočítané křivky (3.42) s demagnetizační 
charakteristikou magnetu by zdržovala postup výpočtu. Pokud bychom chtěli tento postup 
provádět, museli bychom parametry jednotlivých magnetů zadávat do PC. Tato cesta se ukázala 
jako velice nevhodná. Dalším možným způsobem jak získat data z grafu je analytické vyjádření 
rovnice demagnetizační křivky pro příslušné magnety. Pokud uvážíme tento postup, bude pak 
jednoduché nastavovat pracovní bod rychleji, aniž bychom ho museli odečítat z grafu 
demagnetizační křivky. 

Po domluvě s vedoucím této práce bylo určeno, že magnety jsou ze vzácných zemin, 
konkrétně NdFeB. Jejich demagnetizační křivka byla získána ze zdroje [5], pouze pro tyto 
magnety. Hodnoty byly odečteny a přepsány do elektronické podoby. Elektronická podoba 
umožňuje získat rovnici demagnetizační křivky, která je velice důležitá pro další postup návrhu. 
Oblast demagnetizační křivky viz Obrázek 3-6 se vyznačuje v celé šířce jako lineární a proto 
výsledná rovnice bude lineárního tvaru 

Demagnetiza ční křivka NdFeB

y = 1E-06x + 1,3074

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

-1,00E+06 -8,00E+05 -6,00E+05 -4,00E+05 -2,00E+05 0,00E+00

H [kA/m]

B
 [T

]

NdFeB Lineární (NdFeB)
  

Obrázek 3-6: Demagnetizační křivka permanentního magnetu[5]  

Analytické vyjádření rovnice je ve tvaru 
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 61,3687 10 1,3074pm pmB H−= − ⋅ ⋅ +   (3.43) 

Nyní jsme ve fázi, kdy můžeme obě rovnice (3.42) a (3.43) vyřešit. Rovnice spolu tvoří dvě 
rovnice o dvou neznámých. Jednoduchou metodou je lze vypočíst. Dostáváme tedy řešení pro 
zvolený pracovní bod a tedy magnetické indukce při dané magnetické intenzitě 

 
( )6

0 0

1,3074

1 1
1 1,3687 10

2 2

pm

pn

B
f d f ca

b bcµ µ µ
−

=
 + +

+ ⋅ ⋅ + ⋅  
 

 (3.44)  

Jednotlivé magnetické indukce v dalších částech obvodu lze dopočítat pomocí rovnic (3.40) 

3.2.2 Indukované napětí 
Velikost indukovaného napětí určuje Faradayův zákon elektromagnetické indukce. Změní-li 

se magnetický spřažený tok dψ  uzavřenými vodiči za dobu dt , indukuje se ve vodičích 

elekromotorické napětí, jeho hodnota je 

 
d

u
dt

ψ= −  [V; Wb, s] (3.45) 

Magnetický spřažený tok je pro N vodičů daný vztahem Nψ φ= , kde φ  je magnetický tok  

jedním závitem [Wb]. Tento magnetický tok je přímo úměrný magnetické indukci xB  [T] a 

ploše S [m2]. Po dosazení rovnic do (3.45) lze psát 

 x akt

dx
u NB l

dt
= −  [V;-, T, m, ms-1] (3.46) 

Kde aktl  je délka aktivní části – délka vodiče na který působí magnetické pole, respektive 

kterou protínají siločáry magnetů. Jelikož na vodič působíme ve dvou místech, je tedy aktivní 
délka dvojnásobná 2 aktl . Dosazením vztahu (3.44) do rovnice (3.46). Rovnici (3.46) budeme 

uvažovat pouze maximální hodnoty,  výsledný vztah, potřebný pro optimalizace je 

  
( )6

0 0

1,3074
( ) 2 ( )

1 1
1 1,3687 10

2 2

ind akt

pn

u t N l x t
f d f ca

b bcµ µ µ
−

′= ⋅ ⋅ ⋅
 + +

+ ⋅ ⋅ + ⋅  
 

 (3.47) 

Nyní si můžeme všimnout, že napětí je závislé na velikosti rychlosti. Uvážíme-li, že se 
velikost rychlosti mění v závislosti na tlumení, je obtížné si představit, jakým způsobem je 
indukované napětí ovlivňováno. 

3.2.3 Volba závitů ve vzduchové mezeře 
Výpočet počtu závitů je závislý na velikosti vzduchové mezery a také průřezu vodiče, který 

je použit na vzduchovou cívku. Následující Obrázek 3-7 ukazuje uspořádání vzduchové mezery. 
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Obrázek 3-7: Řez vzduchovou mezerou 

Uvažovaná vzduchová mezera je vyplněna vodiči o průměru Cud . Vůle mezi magnetem a 

vodiči je vymezena distanční vzdáleností 0,5 mm na každé straně. Výška cívky 2f x−  je pak 

volena podle velikosti výchylky ( )x t . 

Je nutné si uvědomit, že rozložení vodičů nikdy nebude stejné (vodiče vodorovně i 

svisle, prostorově uspořádány) a je potřebné zavést koeficient plnění. V tomto případě byla 

zvolena hodnota, kterou udává následující vztah 

 0,75civkyk =  [-] (3.48) 

Vztah pro počet závitů ve vzduchové mezeře by měl být tvořen tak, že počet závitů je roven 
násobku počtu vodičů uložených v řádku a počtu vodičů uložených ve sloupci. Obrázek 3-7 
přímo navádí jakým způsobem budou počítány vodiče v řádku a vodiče ve sloupci. Pro vodiče 
v řádku platí vztah 

 
Cu

a a
n

d

′−=  [-; m, m, m] (3.49) 

kde a [m] je šířka vzduchové mezery a‘ [m] je vůle mezi cívkou a magnety, Cud  je průměr 

vodiče [m].  

Pro vodiče uložené ve sloupci platí následující vztah 

 max2

Cu

f x
m

d

−=  [-; m, m, m] (3.50) 

Celkový počet závitů je tedy roven vztahu, pro výpočet z průměru drátu 

 civky
Cu Cu

a a f
N k

d d

′−=  [-; m, m, m, m, m] (3.51) 

Průměr závitu je dán vztahem 

 
2 1

2
4
Cu

Cu Cu Cu

d
S d Sπ

π
= ⇒ =  [m; m2] (3.52) 

Celkový počet závitů je tedy roven vztahu, pro výpočet z průřezu drátu 
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( )

4 civky
Cu

a a f
N k

S

π ′−
=  [-;m, m, m, m2] (3.53) 

 

3.2.4 Délka použitého vodiče 
Výpočet si předvedeme na příkladě viz Obrázek 3-8. Mějme vzduchovou mezeru, kde 

její minimální rozměry vyplývají z rozměrového náčrtku tedy, 

 ( )max2aktl x d× +  

kde maxx je výchylka na straně magnetu, která lze spočítat z max maxx Q y= ⋅  vztah (8.8), 

d vzdálenost mezi magnety, které jsou umístěny na společném pólovém nástavci. Zavedeme si 
střední délku prvního závitu, navinutého na tento rozměr 

 ( )0 max2 2 2akt Cul x d l d= + + +  [m; m, m, m, m] (3.54) 

 

Obrázek 3-8: Vrstvy závitů ve vzduchové mezeře 

Těchto středních délek je navinuto do jedné vrstvy 0n l× , dle vztahu (3.49) a vztahu(3.54), 

lze napsat délku závitů uložených v první vrstvě, 

 ( )1 0 max2 2 2V akt Cu
Cu

a a
l l n x d l d

d

′−= ⋅ = + + + ⋅  [m] (3.55)  

Pro druhou, třetí a m – tou vrstvu platí vrstvu platí: 

 ( )( )2 0 2 4V Cul l d n= + ⋅ ⋅  [m] (3.56) 

 ( )( )3 0 4 4V Cul l d n= + ⋅ ⋅  [m] (3.57) 

 ( )( )0 2( 1) 4mV Cul l m d n= + − ⋅ ⋅  [m] (3.58) 

Nyní je už potřeba tyto vrstvy sečíst 

 1 2 3 ...Cu V V V iVl l l l l= + + + +  [m] (3.59) 

Kde m-vrstva je daná vztahem podle (3.50), dosadíme do rovnice (3.59) a najdeme 
algoritmus, podle kterého se spočítá konečná délka. Po dosazení dostaneme vztah, 

 ( )( ) ( )( ) ( ) ( )( )0 0 0 02 4 4 4 ... 2 2 4Cu Cu Cu Cul l n l d n l d n l m d n= + + ⋅ ⋅ + + ⋅ ⋅ + + + − ⋅ ⋅  (3.60) 

Po vytknutí z rovnice (3.60) n a 4dCu dostáváme vztah  
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 ( )( )( )0 4 2 4 .. 2 2Cu Cul n ml d m= + + + + −   (3.61) 

Vztah (3.61)  lze ještě zjednodušit do konečné podoby, 

 0
1

2 4 1
m

Cu Cu
i

l n ml d i
=

 = + ⋅ − 
 

∑   (3.62) 

Ve skutečnosti není uvažován záhyb závitu. V praxi se z cívky navíjené na hranolek o 
takovém počtu závitu stane elipsa. Řešení by tedy směřovalo k výpočtu ze střední délky. Ve 
výpočtu to znamená určitou chybu, ale urychlí to návrh cívky. 

 

3.2.5 Elektrický obvod 
Odpor cívky je po uvážení vztahů (3.53) a  (3.62)  roven následujícímu vztahu 

 Cu
Cu Cu

Cu

l
R

S
ρ=  [Ω, Ωm.mm2, m, mm2] (3.63) 

Dále je nutné veškeré odvozené vztahy aplikovat na elektrickém obvodu. Elektrický obvod je 
koncipován viz Obrázek 3-9. Indukované napětí je zde reprezentované zdrojem střídavého napětí 
Ui, který má svůj vnitřní odpor. Indukčnost cívky je reprezentována její reaktancí XL. Nyní si 
můžeme napsat rovnici podle II. Kirchhoffova zákona, tedy 

 i L C Zu jX i R i R i= + +  [V; Ω, A,] (3.64) 

 

Obrázek 3-9: Elektrický obvod, mechanický model [7], [18] 

 

Uvážíme-li, že indukované napětí je získáno z mechanického pohybu magnetů kolem cívky 
(3.46), lze rovnici přepsat do tvaru  

 ( )2 akt L C ZN B l x t jX i R i R i′⋅ ⋅ = + +   (3.65) 

Jelikož se jedná o vzduchovou cívku, její reaktance bude oproti jejímu odporu Rc a odporu Rz 
zátěže malá, lze ji teda zanedbat, rovnice spolu s mechanickou rovnicí tvoří kompletní soustavu, 
kterou je nutné řešit společně 

 ( )2 akt C ZN B l x t R i R i′⋅ ⋅ = +   (3.66) 
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3.3 Závěry matematické analýzy 
Rovnice, které byly v předcházejících kapitolách řešeny jsou důležité pro soustavu rovnic 

mechatronického systému generátoru. Tyto systémy se popisují dynamickými rovnicemi jak pro 
elektrický systém, tak pro systém mechanický. Rovnice (3.66) a (3.22) tvoří zmiňovanou 
soustavu rovnic 

 
( )

( ) ( )
.. .

2 2
max

                   2

( ) 2 ( ) ( ) sin

akt C Z

pmech pel

N B l x t R i R i

x t b b x t x t Y tω ω

′⋅ ⋅ = +

+ Ω + + Ω =
  (3.67) 

  
Jednotlivé symboly představují veličiny, které jsou odvozeny v předcházejících kapitolách. 

Tento systém je nutné řešit jako soustavu rovnic. V dalších postupech se mechanický obvod řeší 
v Simulinku jehož vstupy tvoří parametry obvodu. Tyto parametry jsou tvořeny geometrickými 
rozměry, elektrickými veličinami, apod. Ze soustavy rovnic vyplývá, že systém je z hlediska 
návrhu značně komplikovaný. V kapitole 3.2.5 je odvozen vztah pro výpočet elektrického 
tlumení be. Toto tlumení je zpětnou vazbou z elektrického obvodu a ovlivňuje mechanický obvod 
(velikost výchylky x, která nám vystupuje v derivaci indukovaného napětí). Z rovnic dále 
vystupují tyto závislosti. 

Elektrický výkon je tedy závislý na těchto parametrech 

 ( ), , , , , ( )el e C Z iP f b R R U B x t′=  

Parametry uvedené jako závislé jsou dále ovlivňovány svými závislostmi k jiným 
parametrům, indukované napětí 

 ( )( ), , ,i aktU f N B l x t′=  

Magnetická indukce 

 ( ), , , , , PNB f a b c d f µ=  

Elektrické tlumení 

 ( ), , , ,e akt c zb f B N l R R=  

Počet závitů 

 ( ), , ,Cu civkyN f a f d k=  

Odpor cívky 

 ( ), , , , , , ,C Cu akt Cu CuR f l a f e g l dρ=  

Z těchto zmiňovaných důvodů je dobré řešit soustavu v časové oblasti. Je tedy vhodné 
použití některé z optimalizačních metod pro návrh generátoru. 
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4 ZVOLENÁ METODIKA ŘEŠENÍ 
Optimalizačních algoritmů je v součastné době mnoho, proto je dobré do začátku uvažovat o 

tom, co a jak chceme optimalizovat. Určit si řadu vstupů v podobě parametrů, nebo soustav 
rovnic a řadu výstupů (informace, které hledáme). Podle kapitoly 2.2 lze vybírat ze 4 velkých 
skupin, kde každá skupina s sebou nese specifické optimalizační metody. V této práci je využita 
optimalizační metoda „Samo organizující se migrační algoritmus“, dále jen SOMA patřící pod 
skupinu smíšených algoritmů. 

4.1 Volba optimalizačního algoritmu 
Optimalizační algoritmus SOMA je založen na geometrickém principu. Metoda vznikla 

v roce 1999, jejíž autorem je Ivan Zelinka z univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jako jeden 
z evolučních algoritmů pracuje s populací jedinců, kde se prostředí (prostor) kooperativně 
prohledává (migrací). Algoritmy, které se snaží nalézt globální extrém účelové – ohodnocovací 
funkce, lze rozdělit do několika strategií. Následující  Obrázek 4-1 tyto strategie popisuje. 

 

 

Obrázek 4-1: Strategie optimalizačního algoritmu SOMA[1] 

 

Jednotlivé strategie mají význam: 

1. AllToOne - všichni k jednomu  

•  Strategie založena na migraci populace k leaderovi mimo něj samotného.  

 

2. AllToAll  - všichni ke všem 

•  u tohoto typu hledání globálního extrému neexistuje leader 

•  migrace probíhá tak, že jedinci putují stejným způsobem jak v AllToOne s tím rozdílem, 
že si aktuální jedinec vrací na místo, kde byl nalezen extrém, až po všech migracích 

•  tato strategie je výpočetně náročnější 

3. AllToAllAdaptive  - všichni ke všem adaptivně (přizpůsobivě) 
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•  totožná se strategií AllToAll s tím rozdílem, že se aktuální jedinec nevrací na pozici, kde 
byl nalezen extrém, ale vrací se hned po dokončení aktuální migrace. Z této pozice se 
provádí další kolo migrace, atd. 

4. AllToOneRand - všichni ke všem náhodně 

•  tento typ strategie je podobný jako AllToOne, putuje se k leaderovi  

•  Leader je vybírán náhodně z populace, pro každé kolo migrace, nikoli pro všechny 
migrace 

•  je tu možnost že výběr leadera bude prováděn jak u algoritmů genetických 

5. Clusters - svazky (clusters) 

•  jedinci účastnící se migračního procesu jsou rozděleni do tzv. svazků 

•  jedinci jsou testování do jakého svazku patří a potom v každém svazku probíhá vlastní 
SOMA. 

při pohybu jedinců se mohou svazky spojovat, nebo rozpadat 

 

4.2 POPIS METODY SOMA AllToOne 
Jedná se o operativně-kooperativní chování nejchytřejších jedinců při řešení společného 

problému. V dalších odstavcích se budeme zabývat prvním případem strategie, Soma AllToOne 
(všichni k jednomu) [1], [9] 

Popis metody SOMA, se dá zjednodušeně demonstrovat na tomto elementárním příkladu. 
Jednotlivé kroky rozdělíme do fází, které vystihují podstatu procesu. 

V 1. fázi – „poznávání“, je celá populace tvořena jedinci, kteří mají informace o daném 
problému. 

V 2. fázi – „spolupráce“ si jedinci na své cestě (migraci) k určitým informacím vyměňují své 
získané informace o daném problému.  

V 3. fázi - „soutěžení“ se jedinci snaží nalézt nejlepší řešení problému. Jak si informace 
sdělují, tak zjistí, že nějaký jedinec nalezl vhodnější řešení než oni.  

Ostatní jedinci se tedy vydají v rámci „soutěžení“ k vedoucímu jedinci a snaží se zjistit 
(nalézt, vyhledat), jestli po cestě nenajdou ještě lepší řešení. Pokud nic nenajdou, cesta 
k optimální informaci se posiluje. Pokud najdou lepší řešení, opět si to sdělí a soutěž pokračuje. 
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5 OPTIMALIZACE MIKROGENERÁTORU  
Úvodem této kapitoly se zmíníme jaké optimalizace budou prováděny na mikrogenerátoru. 

Pro diplomovou práci byly navrženy tyty tři optimalizace: 

•  Optimalizace mikrogenerátoru na parametry zátěže 

Jedná se o „jakési“ přizpůsobení mikrogenerátoru na zátěž. Pro představu si pod pojmem 
zátěž představme odpor o velikosti 3500R = Ω , na které chceme mít vždy minimálně 3Vzu = . 

Ve skutečnosti se jedná o odpor čidla a napětí, které napájí jeho elektroniku. 

Koncepce optimalizace byla následující. Co nejmenší objem, který mikrogenerátor zaujme 
na straně jedné a na straně druhé již zmíněné napětí zu a odpor zR , tedy výkon zátěže.  

•  Optimalizace mikrogenerátoru požadovaného objemu a odporu  zR  

Tato optimalizace představuje to, že když se zvolí požadovaný objem a odpor zátěže 
(napětí zu  nehraje roli), program vypočítá požadované parametry a uvede, na jaké napětí lze 

generátorek připojit. 

•  Optimalizace mikrogenerátoru na minimální objem a maximální elektrický výkon 

Do této optimalizace vstupuje pouze známý odpor zátěže, zrychlení a frekvence. Algoritmus 
by nám měl pak výkonově přizpůsobit generátorek na zátěž tak, aby byl co nejmenší objem a co 
největší napětí, na které lze připojit zátěž. Jedná se o kontrolu správnosti první a druhé 
optimalizace. 

Ve všech třech případech optimalizací je důležité, aby generátor a zátěž byly 
výkonově přizpůsobeny. Jelikož se jedná o mechatronickou soustavu, neplatí tu vztah, pro 
výkonové přizpůsobení aby odpor generátoru a odpor zátěže byly stejné. To že generátorek je 
výkonově přizpůsobený vyplyne až v závěru této kapitoly, kde bude popsáno, jak se celá soustava 
chová a co způsobuje, že generátorek je optimálně přizpůsobený (výkonově) na zátěž zR . 

5.1 Optimalizační proměnné 
Intervaly, které je nutné nadefinovat pro optimalizaci musí plnit jisté podmínky. Rozsahy 

(hranice) by se měly volit tak, aby byl zkoumaný model generátoru realizovatelný a přibližoval se 
skutečnému modelu. V následujících odstavcích bude vysvětleno, jakým způsobem jsou intervaly 
voleny. 

1. Parametr a – šířka vzduchové mezery 

Čím je šířka vzduchové mezery menší, tím magnetická indukce uvnitř mezery větší. Pro 
realizaci se tato skutečnost příliš nehodí. Literatura [8] uvádí, že čím je magnetická indukce 
uvnitř mezery větší, roste elektrické tlumení. Elektrické tlumení (3.26) nám pak ovlivňuje 
výsledek pohybové rovnice, tedy i celé mechatronické soustavy (3.67).  

Parametr a musí být volen tak, aby se do vzduchové mezery vešel patřičný počet závitů. 
Podle (3.46) platí mezi indukovaným napětím a počtem závitů přímá úměra. Tedy, čím bude větší 
indukované napětí, tím bude větší počet závitů.  Magnety budou kmitat kolem cívky, je nutné 
nechat mezi magnetem a cívkou distanční vůli v, kvůli kolizi mezi částmi obvodu, tak jak 
naznačuje Obrázek 3-7. 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

    
 31 

2. Parametr f – výška magnetu 

Tento parametr se musí volit v dostatečné velikosti, kvůli kmitání magnetů kolem cívky. 
Viz Obrázek 5-1. Je nutné uvažovat maximální výchylky magnetů. V žádném případě se při 
maximální výchylce nesmí dostat ať už dolní část Obrázek 5-1 Pozice 1. nebo horní část cívky 
Obrázek 5-1 Pozice 2. mimo tyto magnety. 

 

Obrázek 5-1: Pozice magnetů 

Omezení mohou být provedeny více způsoby.  

Prvním způsobem může být nastavení pevných zarážek. Tyto zarážky ale omezí maximální 
výchylku x(t) na předem stanovanou hodnotu. Tento způsob není vhodný pro optimalizaci. 
Vysvětlení je následující. Pokud si předem řekneme, že výchylka bude x, z toho plyne výška 
magnetu. V optimalizaci budu mít různé hodnoty indukovaného napětí (různé hodnoty závitů), 
bude velikost magnetu pořád stejná, tedy objem magnetů bude stejný. V dnešní době je velkým 
trendem optimalizovat objem v závislosti na dalších parametrech.  

Druhým způsobem je výšku magnetu nastavovat hned v závislosti na výchylce. Řekněme, že 
si předem stanovíme nějakou minimální výšku magnetu fmin a k této hodnotě budeme vždy 
přičítat dvojnásobek maximální výchylky xmax, až po maximální hodnotu výšky magnetu fmax, ke 
které přičteme také dvojnásobek výchylky xmax. Tento způsob je výhodnější, protože lze 
optimalizovat i objem. Následující vztah vysvětluje myšlenu druhého způsobu. Tedy minimální 
interval lze psát jako 

 1 min max2f f x= + ⋅  [m; m, m] (5.1)  

Maximální hodnotu z intervalu lze psát 

 2 max max2f f x= + ⋅  [m; m, m] (5.2) 

Tyto vztahy (5.1) a (5.2) slouží jako vstupy pro interval optimalizační proměnné f  

 ( )1 2,f f f=  [m] (5.3) 

  
3. Parametr b – šířka magnetu, parametr c – šířka držáku magnetů 

Šířka magnetu b je parametr, který ovlivňuje magnetickou indukci ve vzduchové 
mezeře (5.4). Dalo by se říct, že při konstantní délce vzduchové mezery vl , bude magnetická 
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indukce uvnitř mezery větší, čím bude větší šířka magnetu. Tuto skutečnost lze vyjádřit 
následujícím vztahem  

 0
m

v m
v

l
B H

l
µ=  [T; Am-1,m ,m] (5.4) 

Kde vB  je magnetická indukce ve vzduchové mezeře, 0µ  permeabilita vakua 7
0 4 10µ π −= ⋅ ⋅ , 

mH  koercitivní síla magnetu. 

Jak naznačuje vztah (5.4) je šířka magnetu lm přímo úměrná magnetické indukci Bv ve 
v konstantní vzduchové mezeře lv. Magnetické siločáry, které vystupují z magnetů procházejí 
držákem magnetů. Jeho šířka  c musí být navržena tak, aby všechny siločáry procházely tímto 
držákem, aniž by se držáky přesycovaly. V literatuře [9] bylo pomocí programu FEMM zjištěno, 
že optimální velikost pro držák pólových nástavců je 2c b= , ale stačí i méně. Pro optimalizaci 
bude hodnota volena 1,1c b=  z toho důvodu, že hranice intervalu jsou voleny větší, než je 

optimální výsledek.  

Pro minimální hodnotu šířky držáku je volena tato hodnota 

 1,1c b=  [m; m] (5.5) 

Pro maximální hodnotu je voleno 

 2,1c b=  [m; m] (5.6) 

Interval, ve kterém bude SOMA hledat řešení je tedy 

 [ ]1 2,c c c=  [m; m, m] (5.7) 

 

4. Parametr d – vzdálenost mezi magnety 

Parametr musí být volen tak, aby při maximální výchylce xmax spodní sada magnetů 
nenarušila vodiče v horním závitu a naopak. Došlo by totiž ke změně proudu v horním zasaženém 
závitu, tedy ke vzniku magnetického toku působícího proti původnímu smyslu. Došlo by ke 
snížení indukovaného napětí v této cívce. Ošetření tohoto důsledku lze provést jednak 
konstrukčním zásahem, nebo vhodnou velikostí. 

Další fakt plyne z velikosti odporu cívky. Vzdálenost mezi magnety je totiž délka, která se 
vůbec nepodílí na velikosti indukovaného napětí (pokud nebudeme uvažovat předcházející 
případ), magnetické siločáry neprotínají cívku procházející příslušným úsekem d. Snahou tedy je, 
aby tato vzdálenost byla co nejmenší. 

 Je vidět, že tento parametr svojí velikostí ovlivňuje odpor cívky 

 Cu

l
R

S
ρ=  [Ω;10-6 Ω m,m,m2]  

kde l je délka vodiče, tvořícího celou cívku. Jelikož se jedná o vzduchovou cívku s velmi 
malým průřezem vodiče, bude tento odpor řádově [stovky Ω]. Velikostí d se tento odpor sníží. 
V každém případě se bude muset generátor výkonově přizpůsobit zařízení, do kterého bude 
generátor pracovat. 
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5. Volba průřezu vodiče, počet závitů ve vzduchové mezeře 

Tento parametr nazveme NSCu. Jeho význam je takový, že při volbě průřezu drátu se mění 
také počet závitů. Abychom předešli tomu, že se závity do vzduchové mezery nevejdou, 
zavedeme si součin, který v sobě nese jak počet závitů, tak průřez drátu.  

 Cu CuNS N S= ⋅  [ 2závit m⋅ ; závit, m2] (5.8) 

Jinými slovy vztah ukazuje na velikost plochy kterou závity a zvolený průměr drátu zaujmou 
ve vzduchové mezeře.  

Dalším krokem je potřeba zjistit jestli se závity do vzduchové mezery vejdou. Plocha 
vzduchové mezery, viz Obrázek 3-7,  je dána vztahem 

 ( )( )' 2vS a a f x= − −    [ 2m ; m, m] (5.9) 

Fintou pro optimalizaci je následující postup. Nejprve se vypočítá plocha vzduchové mezery.  
V programu si pak uživatel bude moci zvolit, násobek této plochy (nikoliv však vyšší než 
100% Sv). Tato zadaná hodnota uživatelem bude sloužit jako vstup pro SOMU v podobě CuNS  . 

Jelikož CuNS  a vS  jsou téměř dvě stejné plochy, platí mezi nimi vztah 

 V civky CuS k N S= ⋅  [ 2m ; -,m2, -] (5.10) 

Kde civkyk  je činitel plnění závitů ve vzduchové mezeře. Následně pro volbu minimálních 

závitů a průřezu drátu lze psát 

 min 0,1Cu VNS S=  [ 2m ; m, m] (5.11) 

Pro maximální hodnotu závitů a průřezu drátu 

 max 0,99Cu VNS S=  [ 2m ; m, m] (5.12) 

Interval je tedy jednoznačně určený jako 

 [ ]min max,Cu Cu CuNS NS NS=  [ 2m ; m2, m2] (5.13) 

Následující postup už je pak zřejmý. Zvolím si průřez drátu a podle (5.8) si dopočítám počet 
závitů, nebo si zvolím počet závitů a stejným způsobem si dopočítám průřez drátu. 

6. Ostatní parametry 

•  Průměr drátu – vhodné volit od (0,05 – 1) mm 

 

5.2 Interface SOMA AllToOne 
Tato kapitola je zaměřena na praktický popis grafického prostředí programu pro optimalizaci 

mikrogenerátoru. Grafické prostředí GUI dále „Interface“ slouží jako komunikace mezi 
programátorem (konstruktérem)  a vlastním jádrem programu SOMA. V závěrečné části Příloha 
A je uveden obrázek Interface SOMA. 

Následující kroky vysvětlí a ukážou jakým způsobem lze vybírat mezi optimalizacemi, jak 
zadávat vstupy, jak vhodně volit rozsahy jednotlivých optimalizačních proměnných a jakým 
způsobem prezentovat výsledky. Čtenář by se měl naučit ovládat program. To jakým způsobem 
přidělávat další optimalizace není cílem této diplomové práce. 
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Rozdělíme si podle priorit obsluhu programu do 7 prioritních skupin, seřazených viz Tabulka 
5.1. Dodržení těchto kroků pro ovládání není nutné, pouze doporučené. Všechny hodnoty jsou 
v programu přednastaveny, vstupy, konstanty, rozsahy parametrů, apod. Programátor si uvedené 
hodnoty zkontroluje popřípadě provede patřičné změny. Přednastavení programu je důležité 
z časového hlediska. Jelikož vstupních parametrů je cca 30, zadávání by se značně protáhlo. 

Tabulka 5.1: Ovládací priority programu SOMA 

Priorita  Název Poznámka 
1 PANEL – USER DATA Vstupy uživatele 
2 EDIT BOUNDS Rozsahy opt. parametrů 
3 EDIT KONSTANTY Konstanty 
4 SOMA PARAMETERS Vstupy programátora 
5 COST VALUE Účelová funkce 
6 CALCULATE Výpočet 
7 PLOT GRAPHS Prezentace výsledků 

 

Každou prioritu si popíšeme. Začněme od první priority, Obrázek 5-2 a), která nám udává 
parametry uživatele. To jsou parametry zátěže, která se má připojit na mikrogenerátor. 

Nezbytnou součástí je vždy uvést frekvenci [ ]f Hz  a zrychlení vibrací 2
aY ms−   . Rozměry 

uvedených veličin jsou v základní soustavě SI. U zrychlení je zadávána velikost násobená 
gravitačním zrychlením g. Tento způsob zadávání je vhodný z důvodu lepší představitelnosti o 
zadávaném čísle, tak jak uvádí následující vztah 

 0,1a g= ⋅  [ 2 2;  ,  ms ms− −− ] (5.14) 

 

     

 a) b) 

Obrázek 5-2: Panel a) user data, b) rozsahy parametrů 

Pro lepší představu je výhodnější zadávat objem v [ 3cm ], protože se jedná o optimalizace, 
kde vystupuje minimální objem. Se zadáváním vstupů je spojena nabídka volby optimalizace 
(popsána níže), kde jednotlivé optimalizaci náleží jen některé vstupní hodnoty. Volbou 
optimalizační funkce se nám objeví pouze vstupy, které jsou nutné pro kompletní zadaní. 
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 V druhém kroku, Obrázek 5-2 b), je vhodné zvolit optimalizační proměnné a jejich rozsahy. 
Jelikož se jedná o stochastickou optimalizační metodu, jsou tyto hranice nezbytně nutné pro 
správnou funkčnost programu. Smysl uvedeného zadávání je uveden v kapitole 5.1. 

Ve třetím kroku se editují konstanty. Volba konstant je proměnná. Lze zaměnit materiál 
magneticky vodivé a nevodivé části, popřípadě používaný vodič vzduchové cívky. V těchto 
případech by se měnily parametry jako hustota hliníku ALρ  (densityroAl), následně hustota oceli 

a magnetů (densityroOcel, densityroNdFeB), v případě materiálu mědi Cu se jedná o rezistivitu 

Cuρ  (resistivityCu). Následující parametry jako činitel plnění civkyk  (space factor), výška 

nosníku t  (high beam) a rezerva mezi cívkou a magnetem _a  (air gap reserve) je doporučené 

ponechat v těch velikostech, jak naznačuje následující Obrázek 5-3 a) 

   

a) b) 

Obrázek 5-3: Panel a) edit konstant,; b) soma parameters 

Jako další krok č.4, Obrázek 5-3 b), je volba SOMA parametrů, které jsou chápány jako 
parametry programátora. Vysvětlení těchto parametrů je komplikované, proto je na vysvětlení 
vyčleněna samostatná kapitola 5.2.2. 

Krok č.5 je určen pro ohodnocovací funkci. Do grafického prostředí byla vložena 
z následujícího důvodu. Každé optimalizaci náleží hodnota, která vstupuje jako parametr do 
ohodnocovací funkce. Tento parametr přispívá do velikosti ohodnocovací (účelové) funkce. Proto 
jsou vloženy editační tlačítka, Obrázek 5-4, které umožňují vložit násobek parametru účelové 
funkce a tím si zaručit, který parametr bude více/méně ovlivňovat hodnotu účelové funkce. 

 

Obrázek 5-4: Panel ohodnocovací funkce 

Představme si, že účelová funkce bude mít v konečné velikosti 100%. Parametry vstupující 
do této funkce si pak mezi sebou rozdělí procentní přínos do konečné 100% velikosti. 
Nejvhodnější je příspěvek od každého parametru stejný. V tomto ohledu je vysvětlení primitivní, 
ovšem pro laika, který dostane program k vlastnímu užívání, je nastavení komplikované. 
Hodnoty uvedené v editačních tlačítkách jsou navrženy tímto způsobem. Nejprve byl spuštěn 
výpočet programu, kde výsledkem byly hodnoty účelové funkce a parametrů, které do ní 
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vstupovaly. Na myšlence (50% přínos od každého parametru) byly zvoleny hodnoty, které 
ovlivňovaly účelovou funkci stejným způsobem. 

V posledních krocích č.6, 7,  se jedná o vlastní výpočet a prezentaci výsledků. Koncepce je 
taková, že se nastaví kroky (1-5) do potřebných velikostí. Nastavování se provádí tlačítkem volby 
„edit konstant“, po provedených změnách se stiskne tlačítko „save konstant“, které změny 
zaregistruje.  

 

Obrázek 5-5: Panel editace, výpočtu a tisku výsledných hodnot  

Pro přehled jsou barevně označeny položky, které lze editovat kdykoliv červenou barvou. Při 
stisknutí tlačítka „edit konstant“ se zbylé položky odznačí ze šedé barvy do červené (lze provést 
změnu) a po uložení změn se položky vrátí do původní šedé barvy. Tím si programátor sleduje 
které tlačítko je právě aktivní. Špatné zadání hodnot je ošetřeno hláškou, která říká jakého tvaru 
má být měněná hodnota. Návrat do původního stavu programu zajišťuje tlačítko „reset“ 

Po všech provedených změnách a uložených výsledcích přijde na řadu výpočet (Calculate), 
který si zavolá potřebnou optimalizaci. Všechny hodnoty, které jsou potřebné pro výpočet, se 
uloží do potřebných proměnných a vstupují jako konstanty do jádra programu. Výsledkem 
výpočtu jsou parametry, které jsou optimalizovány.  

Další volba v programu je tisk výsledků, Obrázek 5-6. Lze si vykreslit jednotlivé parametry 
jak se pohybovaly po migrační cestě nebo si lze vytisknout všechny najednou pro lepší 
porovnávání výsledků a srovnávání jednotlivých parametrů. 

 

Obrázek 5-6: Možnosti prezentace výsledů v grafické podobě 

5.2.1 Možnosti optimalizace 
Optimalizace, které jsou popsány v úvodu celé kapitoly jsou v grafickém prostředí 

reprezentovány panelem „Client“, .  

•  Optimalizace mikrogenerátoru na parametry zátěže – client number 1 

•  Optimalizace mikrogenerátoru požadovaného objemu a odporu  zR  - client number 2 

•  Optimalizace na minimální objem, maximální výkon – client 3 
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Obrázek 5-7: Panel Client 

5.2.2 Parametry programátora 
Pro správný chod programu je nutné deklarovat potřebné proměnné. Jelikož je jádro 

programu volně stažitelné z dostupných zdrojů, je vhodné tyto proměnné volit, jak je doporučeno 
viz [1]. Z principu metody SOMA AllToOne je nutné zadat velikost populace a počet migrací, 
které má program provést, migration. 

Migration 

•  definováno uživatelem  

•  udává kolikrát se jedinci přesunou (obrodí) při hledání extrému účelové funkce 

PopSize 

•  populační velikost 

•  definováno uživatelem, udává kolik bude vytvořeno populačních skupin, každá skupina 
tvořena jedinci, kteří jsou generování z optimalizačních proměnných v příslušných 
intervalech 

MinDiv 

•  ukončovací parametr 

•  udává o kolik se mohou lišit po sobě n následujících hodnot účelové funkce 

•  pokud bude tato hodnota rovna minDiv 0= , provedou se všechny migrace, pokud bude 
nenulová provede se jich tolik dokud nebude splněn předcházející bod 

MigCheck 

•  součást ukončovacího parametru, udává kolik hodnot se podílí na ukončení optimalizace 

•  vhodné ponechat velikost 7 

tau 

•  jedná se o časovou konstantu, kterou se simuluje dynamická pohybová rovnice, odvozená 
v kapitole 3.1.1. 

Tyto parametry jsou v grafickém prostředí uvedeny z jistého důvodu. Jsou uvedeny ty, které 
lze z jistých důvodů editovat. Jako je například Migration, PopSize, MinDiv, tau, MigCheck. 
Těmito parametry se totiž ovlivňuje doba celkového výpočtu optimalizace.  

Zvláštní pozornost lze věnovat kombinaci Migration a MinDiv. Počet migrací lze nastavit na 
určité číslo, v našem případě 100. Lze tedy předpokládat, že po 100 migraci je nalezeno optimální 
řešení. Během cesty se může řešení nalézt například při 20 migraci. Výpočet zbylých 80ti migrací 
by akorát prodlužoval výpočet. Je tedy zaveden parametr, který bezpečně ukončí algoritmus 
výpočtu.   
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5.3 Princip celého procesu optimalizace 
V této kapitole bude vysvětlen proces optimalizace na konkrétní úloze. Je důležité vědět 

jakým způsobem byl program sestaven a co musí obsahovat za podprogramy. V některých 
konkrétních věcech bude řečeno čemu předcházet a proč se určitá problematika řešila zrovna 
tímto způsobem. 

 

5.3.1 Komunikace programu s podprogramy 
Velmi zjednodušeně probíhá tento proces, Obrázek 5-8.  

 

Obrázek 5-8: Proces optimalizace 

Zadávání hodnot 

Uživatel si spustí program SOMA.fig, na prvopočátku zadá hodnoty způsobem popsaným 
v kapitolách 5.1 - 5.2, kde si zadá všechny potřebné hodnoty. Spustí se program (Calculate). 

Deklarace SOMA 

Při spuštění optimalizace se volá m-file runSoma.m, ve kterém se deklaruje algoritmus 
AllToOne a předávají se parametry ze SOMA.fig do runSoma.m. Na hodnoty (deklarační) už 
uživatel nevidí, jsou pevně napsány ve zdrojovém kódu, zná pouze parametry vstupní.  

Výpočet SOMA, Řešení soustavy rovnic 

Jak proběhne deklarace a předání hodnot, tak se podle vybrané optimalizační metody volá 
příslušná soma_all_to_one.m. V tomto m-filu probíhá vlastní optimalizační cesta po okamžik, 
kdy je potřebné znát velikost účelové funkce. Tento proces je zajištěn programem 
OhodnocovaciFunkce.m. Tento m-file byl vytvořen zcela záměrně. Objevují se v něm vztahy 
popsané v analýze mechanické části kapitola 3.1 a elektrické části kapitola 3.2 a řešení 
dynamických rovnic popisující model. 

Když se vypočítá dynamika v Simulinku programu generator.mdl, převezme si 
OhodnocovaciFunkce.m hodnoty a provede výpočet ohodnocovací funkce. Jakmile je hodnota 
známa, předává se zpět do algoritmu soma_all_to_one.m, ve kterém se dokončí migrační kolo. 
Proces se opakuje do doby, dokud není nalezeno optimální řešení. Hodnoty se průběžně ukládají.  
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Výsledky optimalizace 

Po dokončení procesu optimalizace se výsledky předávají zpět do programu SOMA.fig, kde 
je uživatel schopen vytisknout výsledky optimalizace v grafické podobě a zjistit výsledky 
optimalizace.  

Program je záměrně členěn do několika souborů kvůli přehlednosti a také kvůli tomu, že 
každý m-file představuje jistý druh funkce. Do těchto funkcí pak vstupují určité parametry  
hodnotami, které funkce předává například jiným funkcím. Na tomto principu pracují veškeré 
programy. V dalších kapitolách bude ukázáno jak jsou tyto funkce tvořené. Jaké veličiny si mezi 
sebou funkce předávají. 

5.3.2 Funkce runSoma.m 
Funkce je v následujícím tvaru. Pravá strana uvádí co je výsledkem funkce, který parametr 

předává jiné funkci, pokud je volána. Levá strana funkce naznačuje parametry, kterými se do 
funkce vstupuje, opět se jedná o vektory. 

function  [retVal] = runSoma1(handles)  
 

Tato funkce je volána z programu SOMA.fig. Po provedení optimalizace vrací funkce 
výsledek v podobě vícedimenzionálního vektoru retVal. Vstupní parametry handles jsou také 
vícedimenzionální, bude jim věnována větší pozornost. 

Vícedimenzionální vektor handles sebou nese hodnoty jednotlivých parametrů, které si zadá 
uživatel. Jedna z dimenzí vektoru je handles.metricdata ve které jsou uloženy všechny potřebné 
hodnoty parametrů zadaných uživatelem pro konkrétní typ optimalizace. Následující kód 
naznačuje jakým způsobem lze parametry z těchto vektorů získat a ukládat. Tento způsob 
komunikace je výhodný zejména při proveditelnosti, kdy je lepší znát název konkrétního 
parametru, než-li celého vektoru. 

omega = 2*pi*handles.metricdata.frekvency; % [rad/s] hodnota kmitoctu promenne  
aym = handles.metricdata.acceleration*9.81; % [m/s^2] idealni zrychleni   
Uz_id = handles.metricdata.Vload;          % [V] napeti elektroniky  
Rz = handles.metricdata.Rload;             % [Ohm] odpor zát ěže  
Vstupy = [omega, aym, Uz_id, Rz];          % vektor vstup ů uživatele  

 

Ze získaných nových parametrů je vytvořena proměnná Vstupy, která je jedním z parametrů 
komunikujícím s funkcí soma_all_to_one. Podobným způsobem jsou získávány i vstupy uživatel 
(vstupyZad) potřebné konstanty (Konstanty), hranice optimalizačních proměnných (bounds), 
hodnoty které ovlivňují účelovou funkce (additionalParameters). V poslední řadě jsou to 
deklarační podmínky SOMY, jejíž nastavení jsou z hlediska funkčnosti programu doporučené 
nastavit na následující hodnoty [1] 

step = 0.21;             % delka kroku pri jedne migraci  
pathLength = 2.1;        % celkova delka posunu jednoho jedince  
prt = 0.11;              % perturbace od puvodniho smeru (ideal 0.11)  
minDiv = handles.metricdata.Mindiv;   
cisloProMigCheck = 7;                                                                  
migrations = handles.metricdata.Migration;  
popSize = handles.metricdata.Popsize; 
DeklaraceP = [step, pathLength, prt, minDiv, … 
                cisloProMigCheck, migrations, popSi ze];  
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Tímto způsobem jsou získány všechny potřebné deklarační proměnné. Je důležité některé  
proměnné volit, jak je doporučeno viz [1]. Dim parametr, jeho hodnota je dána počtem jedinců 
neboli proměnnými potřebných k optimalizaci. Step parametr určuje tzv. „zrnitost“ neboli krok, 
s jakým bude prozkoumávána cesta aktuálního jedince k leaderovi. Lze jej nastavit na velkou 
hodnotu, pro urychlení chodu optimalizace. Jeho velikost je ale doporučená pro velkou stabilitu 
programu na hodnotu 0,21. Prt  znamená perturbaci (rušení), ovlivňuje zda se aktivní jedinec 
bude pohybovat přímo k leadorvi nebo bude jeho cesta rušena. Je to jeden z nejdůležitějších a 
nejcitlivějších parametrů optimalizace. Jeho hodnota je doporučená od autora metody na hodnotu 
0,11. 

Poznámka - Podíl pathLenght a step nám dává celé číslo patřící do oboru Z celých kladných čísel. 

Jakmile jsou deklarovány parametry vstupů a deklaračních parametrů, volá si funkce 
runSoma funkci soma_all_to_one 

retVal = soma_all_to_one1(optimizedFunctionName, Vs tupy, VstupyZad, … 
                     Konstanty, bounds, DeklaraceP,  additionalParameters);  

 

Po proběhnutí celého procesu optimalizace se výsledky ukládají do vektoru retVal. 

5.3.3 Funkce soma_all_to_one.m 
Vstupy pro tuto funkci jsou brány funkce runSoma1, jednotlivé významy jsou uvedeny výše 

function  [retVal]=soma_all_to_one1(optimizedFunctionName, ...  
    Vstupy, VstupyZad, Konstanty, bounds, Deklarace P, additionalParameters);  

 

Tvorba počáteční populace 

Cyklus pro tvorbu populace v potřebných mezích. Generování je zaručeno pomocí funkce 
rand. Funkce je napsaná takovým způsobem, aby parametricky vyhovovala každému intervalu. 
Každý vygenerovaný jedinec je ukládán do proměnné individual (jedinec) a následně vypočítaná 
hodnota účelové funkce costValues  každého vygenerovaného jedince. Tato nese informaci o 
„kvalitě“ příslušného jedince. Zdrojový kód a Obrázek 5-9 popisují tvorbu počáteční populace. 

for  i=1:popSize  
    for  j=1:dim  
        individuals(i,j)=bounds(j,1)+(bounds(j,2)-b ounds(j,1))*rand;         
    end  
    costValues(i) = feval(costFunctionHandle, indiv iduals(i,:), ...  
        additionalParameters, Vstupy, Konstanty, Vs tupyZad);                 
end 
 

 

Obrázek 5-9: Tvorba populace 

Výběr leadera 
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Každý jedinec je ohodnocen a je určen Leader kola. Leader kola znamená jedince, který má 
nejlepší hodnotu (min) účelové funkce pro následující migrační kolo. V tomto okamžiku se 
začnou ostatní jedinci pohybovat směrem k leadrovi pomocí step. 

indexOfLeader = 1;                                                           
min = 999999;  
for  i = 1:popSize  
    if  costValues(i)<min  
        min = costValues(i);  
        indexOfLeader = i;  
    end  
end  

 

Obrázek 5-10: Výběr leadera 

První migrace celé populace směrem k leaderovi 

Nyní jsme v situaci, kdy máme vygenerovanou populaci jedinců. Každému jedinci je 
vypočítána hodnota účelové funkce a je zvolen leader, může začít migrace. Každý jedinec se 
začne pohybovat s krokem step směrem k leaderovi. Bude se pohybovat tak dlouho dokud 
nebude splněna podmínka pathLenght. Po každém step si každý jedinec vypočítá hodnotu 
účelové funkce. Pokud je lepší jak předcházející, zapamatuje si její hodnotu. Cesta jedince je 
ovlivněna mutací a křížením. 

Poznámka  

Hodnoty step a pathLenght musí být vždy voleny tak, aby poměr pathLenght a step bylo celé 
číslo patřící do definičního oboru Z . 

Mutace 

V případě algoritmu SOMA je mutace přejmenována na perturbaci. Součástí migrace je 
tzv. mutace a křížení (níže). Předtím, než začne jedinec svoji cestu k leaderovi, je vygenerován 
perturbační vektor PRTVector. Pohyb jedince prostorem je rušen, tzv. perturbováním. 
Perturbační vektor je generován pro každého jedince zvlášť a je platný pro běh aktivního jedince. 
Generování perturbačního vektoru je naznačeno níže. Obrázek 5-11 ukazuje vznik perturbačního 
vektoru 

for  j=1:dim  
    if  rand<prt  
       PRTVector(j) = 1;  
    else  
       PRTVector(j) = 0;  
    end  
end  
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Obrázek 5-11: Mutace jedince 

 

Křížení 

Pohyb aktuálního jedince (tmpIndividual ) neboli putování jedinců je tzv. křížení pro 
algoritmus SOMA, PRTVector ovlivňuje pohyb jedince. Pokud má všechny prvky rovny 1, tak 
aktivní jedinec putuje rovnou podle směrového vektoru k vedoucímu jedinci (tj. jedinec s nejlepší 
hodnotou účelové funkce v daném migračním kole). Pokud je roven 0 je hodnota jedince 
zmražena a nepřepočítává se účelová funkce. Hodnota dané souřadnice je tzv. zmražená 

for  j=1:dim  
        tmpIndividual(j) = startPositionOfIndividua l(j) + ( leaderPosition(j)- 
                           startPositionOfIndividua l(j) ) * t * PRTVector(j);  
end  
 

Výpočet ohodnocovací funkce aktuálního jedince 

Volání funkce, která vrací hodnotu ohodnocovací funkce 

tmpCostValue = feval(costFunctionHandle, tmpIndivid ual, ...  
                     additionalParameters, Vstupy, Konstanty, VstupyZad);  
 

Kontrola pozice jedince 

Pozici jedince je nutné kontrolovat. Může se stát, že jedinec vlivem křížení může 
„vypadnout“ ze svého intervalu. V programu je proces ošetřen cyklem, který hlídá hranice 
aktuálního jedince. Pokud jedinec z hranic „vypadne“ je pro něj vygenerována nová pozice a jeho 
cesta pokračuje dále, viz Obrázek 5-12 a). 

for  j=1:dim  
     if  tmpIndividual(j)<bounds(j,1)||tmpIndividual(j)>bou nds(j,2)  
          tmpIndividual(j) = bounds(j,1)+(bounds(j, 2)-bounds(j,1))*rand;  
     end  
end  



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

    
 43 

 

Obrázek 5-12: a) Kontrola pozice jednice, b) Srovnávání účelové funkce 

Průběh další migrace 

Po dokončení cesty směrem k leaderovi si jedinci sdělí hodnoty svých účelových funkcí. 
Viz Obrázek 5-13 

 

Obrázek 5-13: Ukončovací parametr 

Jak naznačuje předešlý Obrázek 5-13, tak cyklus bude aktivní až při 6 migraci. Bude přičítat 
k proměnné decrease rozdíly vždy po sobě 5 jdoucích migrací a to tak, že se vezme rozdíl 
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poslední hodnoty a předposlední hodnoty v absolutní velikosti. O krok k-1 se stejným způsobem 
budou provádět rozdíly hodnot účelových funkcí. Tato kontrola bude aktivní do doby, než bude 
hodnota decrease menší jak požadovaná velikost minDiv.  

V případě hodnoty minDiv = 0, což znamená že proběhnou všechny migrace.  

Přeskupení jedinců 

Jak se jednici pohybují směrem k leaderovi je možné, že se na migrační cestě vyskytne lepší 
hodnota costValues. V tomto případě jedinec, který pozici nalezl se stane vedoucím jedincem. 
Ostatní se přeskupí na místa, které odpovídají hodnotám přibližujícím se k leaderovi. V programu 
je tento proces tvořen příkazem (pro představu jsou uvedeny hodnoty pro první dva parametry) 

globalErrorHistory(mig+1)  = costValues(indexOfLead er);  
globalErrorHistoryA(mig+1) = individuals(indexOfLea der,1);  
globalErrorHistoryB(mig+1) = individuals(indexOfLea der,2); 
 

5.3.4 Ohodnocovací funkce 
function  [val]= OhodnocovaciFunkce1(parameters, additionalP arameters, … 
                    Vstupy, Konstanty, VstupyZad) 
 

V této funkci se provádí výpočet mikrogenerátoru z hodnoty, které jsou aktuální pro 
migrační kolo. Jedná se o rovnice odvozované v kapitole 3.  

Za zmínku stojí rovnice (3.5). Ze vztahu vyplývá, že je tvořen dvěma částmi hmotností 

1m (magnetická část) a 2m  hmotnost nosníku. Hmotnost magnetické části lze jednoduše spočítat 

přes objem a hustotu použitých materiálů. Hmotnost nosníku už je složitější. Složitější ve smyslu 
navrhnout takovou délku, aby soustava kmitala požadovanou Ω  a měla dostatečnou citlivost na 
chvění. Do těchto zmíněných požadavků patří také vhodná vzdálenost umístění magnetické 
pružiny, její kompletní návrh. Řešení je následující. Hmotnost 2m  bude 20%  z hmotnosti 1m , 

čímž jsme si zajistili potřebnou rezervu pro návrh nosníku a umístění magnetické pružiny. Do 
optimalizačních parametrů se proto vložila i délka nosníku. Tím jsme si zajistili potřebný objem a 
moment setrvačnosti. Návrh magnetické pružiny a ladění mikrogenerátoru řeší ANSYS, tento 
návrh není součástí diplomové práce. 

Do ohodnocovací funkce se vstupuje optimalizovanými parametry, které určují její velikost. 
Tyto hodnoty jsou už výsledkem řešení dynamiky celé soustavy. Dynamika je řešena pomocí 
programu Simulink generator.mdl, v němž je celý mikrogenerátor nasimulován. Obrázek 5-14 
ukazuje jakým způsobem je zadávána soustava rovnic (3.67), podobný způsob řešení naleznete 
také v [17]. 
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Obrázek 5-14: Elektromechanická soustava Simulink 

Parametry, které jsou v generator.mdl použity jako hodnoty ovládající příslušné bloky, jsou 
získávány z workspace MATLABu následujícím příkazem 

opts = simset( 'SrcWorkspace' , 'Current' , ...  
    'DstWorkspace' , 'Current' );  
SimModel = fopen( 'generator.mdl' );      % řešení diff.rovnic, p řipojená zát ěž  
sim( 'generator.mdl' ,tau, opts);         % spustí sim. a bude po čítat tau sek 
fclose(SimModel);  

 

Jelikož je celý proces psaný funkcemi, tzn. funkce si mezi sebou informace vyměňují, 
workspace MATLABu je využíván spíše jako „mezisklad“ aktuálních hodnot. Proto je tato 
sekvence spouštění simulace nezbytná pro chod programu generator.mdl. 

Výstupními hodnotami z generator.mdl jsou outputs  zesílené výchylky ( )x t , indukované 

napětí ( )iu t , napětí na zátěži ( )zu t  a výkon zátěže ( )zp t . Indukované napětí ( )iu t  získáme 

podle vztahu (3.46). Vynásobením toho napětí oporovým zatíženým děličem složeného z odporu 
zátěže ZR  a odporu cívky CR  (odpor cívky je získán (3.63),  

 ( ) ( ) Z
Z i

C Z

R
u t u t

R R
=

+
 [V; V, Ω, Ω] (5.15) 
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dostáváme okamžité napětí na zátěži ( )zu t . Okamžitý výkon dostáváme ze vztahu (5.16) 

 ( ) ( )
2

1Z
Z i

C Z Z

R
p t u t

R R R

 
= ⋅ + 

  (5.16) 

Kde se kvadrát napětí na zátěži podělí odporem zátěže. Z okamžitých vypočítaných hodnot je 
nutné získat maximální hodnoty ,  ,  ,  max i Z Zx U U P  , které se použijí pro účelovou funkci a 

následující vykreslování hodnot při dané migraci. Účelová funkce pro tento typ je v následujícím 
tvaru. 

val = edit1*abs(maximalniUz-Uz_id)+edit2*V;  
 

edit1, edit2 je hodnota, kterou uživatel zadává v SOMA.fig do editačního okénka 
ohodnocovací funkce. Dochází tak, ke zmiňovanému efektu mít procentní přínos každého 
parametru stejný do konečné velikosti ohodnocovací funkce. Smyslem optimalizace je dosáhnutí 
konvergence vypočítaného ZU   na hodnotu zadávaného ZU , které je ideální, zadané v zadání. 

Jelikož se jedná o optimalizaci na požadovanou zátěž s minimálním objemem, vstupuje do 
ohodnocovací funkce objem celého mikrogenerátoru.  

Dalším krokem je rozhodnout, zda se bude vyhledávat maximum, nebo minimum 
ohodnocovací funkce. V programu byla volena možnost vyhledávání  minima. Podle toho musí 
být vstupující hodnoty psány tak, aby dávaly při zvyšujícím se čísle minimální hodnoty. Toho se 
docílí tak, že se z dané zvyšující hodnoty provede převrácená hodnota. Pokud se hodnoty 
přibližují k minimu samy (viz konvergence hodnoty Uz), v účelové funkci se provede absolutní 
hodnota z prováděné konvergence. Máme tedy zajištěno, že hodnoty účelové funkce budou 
směřovat k minimální hodnotě.  

Ze zadání optimalizace vyplývá, že požadujeme ideální napětí Z idU  , v našem případě bude 

napětí ZU  vypočítané a bude se přibližovat (konvergovat)  k ideálnímu Z idU . Dále požadujeme 

minimální objem  V . 

Druhá optimalizace je taková že, zadáváme ideální objem idV , program nám vypočítává 

objem z používaných parametrů (dané migrační kolo) V . Tedy v účelové funkci bude volena 
konvergence hodnot. Jako další parametr, který vstupuje do optimalizace, je požadavek co 
největšího napětí na zátěži ZU . V účelové funkci bude tedy toto napětí tvořit převrácenou 

hodnotu napětí ZU  

val=edit3*abs(V-V_id)+edit4/maximalniUz;  
 

Poslední třetí optimalizace je první a druhá sloučená dohromady. Stačí znát pouze odpor 
zátěže a optimalizační algoritmus vypočítá maximální generovaný elektrický výkon při 
minimálním objemu 

val=edit5/maximalniUz+edit6/maximalniVykon + edit7* V;  
 

Prováděné optimalizace mají tedy jinou ohodnocovací funkci. Tato funkce je nezbytnou 
součástí, bez ní není funkční žádný algoritmus. Editačními tlačítky v GUI lze parametrům 
v účelové funkci přikládat různou váhu. 
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5.4 Dosažené výsledky a jejich vyhodnocení 
Celý proces optimalizace byl popsán na optimalizaci minimální objem, požadované napětí. 

Koncepce druhé optimalizace je podobná, lišící se v účelové funkci. Poslední třetí optimalizace 
slučuje první i druhou, stačí znát odpor zátěže a optimalizační proces vypočítá jak maximální 
výkon, tak minimální objem mikrogenerátoru. 

To jakým způsobem lze získat optimalizované parametry záleží na programátorovi. 
Všeobecně je známé, že vstupní parametry se v rovnicích vyskytují v podobě konstant a neznámé 
parametry na pravých stranách rovnic. V těchto případech se jedná o složitější řešení 
problematiky. Totiž optimalizace, které jsme prováděli mají stejnou myšlenku, konvergence na 
požadovanou hodnotu. Kdybychom použili klasické řešení (známé hodnoty jsou konstanty) 
problém by se značně zkomplikoval už jenom v zadávání rovnic do simulinku. Optimalizace na 
požadovaný výkon by měla jistě jiné upravené rovnice jak v případě známého objemu. 

Následující tabelárně zpracované hodnoty, Tabulka 5.2, odpovídají simulaci na minimální 
objem a maximální generovaný výkon na zátěži 3500zR = Ω , při 0,1g, 17Hz 

Tabulka 5.2: Hodnoty optimalizace minimální objem, maximální výkon, Rz=3500Ω 

simul [-] 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

yamax [ms-2] 0,1g 0,2g 

cV [Vm -3] 76,729 77,452 76,829 76,951 77,045 38,740 38,520 38,531 38,444 38,505 

a [mm] 3,1 4,9 4,6 3,5 4,0 3,0 3,3 3,0 3,0 3,3 

b [mm] 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

c [mm] 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,2 4,4 4,4 4,4 4,4 

d [mm] 5,0 5,0 4,9 5,0 4,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

f [mm] 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 12,0 10,9 11,9 10,9 11,1 

NSCu [-] 0,9522 0,8083 0,9673 0,9162 0,9470 0,9751 0,9565 0,9770 0,9814 0,9899 

lakt [mm] 40,0 40,0 40,0 40,0 39,6 31,4 32,6 30,1 33,3 32,7 

d Cu [mm] 0,126 0,139 0,149 0,130 0,140 0,137 0,118 0,111 0,110 0,116 

lnos [mm] 15,00 15,10 15,00 15,00 15,10 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

B [T] 0,645 0,550 0,564 0,617 0,593 0,645 0,632 0,647 0,646 0,629 

Pel [mW] 5,7 5,7 5,8 5,7 5,7 20,6 19,8 20,1 20,0 20,2 

Bpe [-] 0,0281 0,0283 0,0283 0,0286 0,0284 0,0345 0,0346 0,0343 0,0345 0,3420 

Bpmech [-] 0,0250 0,0250 0,0250 0,0250 0,0250 0,0250 0,0250 0,0250 0,0250 0,0250 

Rc [W] 198,82 184,32 162,40 193,65 176,03 304,12 296,97 321,72 298,54 280,99 

lCu [m] 141,71 160,82 162,32 147,66 153,84 176,38 166,69 177,50 163,03 169,73 

Uz [V] 4,46 4,47 4,49 4,45 4,45 8,48 8,32 8,39 8,36 8,41 

Ui [V] 4,71 4,70 4,69 4,70 4,68 9,22 9,02 9,16 9,08 9,09 

V [cm3] 38,04 39,92 39,52 38,43 38,64 34,46 32,74 33,34 32,95 33,44 

N [zavit] 1130,3 1328,9 1292,0 1188,5 1241,2 1567,7 1511,1 1621,3 1453,2 1515,0 

Nsk [zavit] 1217,1 1686,9 1370,4 1332,2 1345,3 1733,0 1720,0 1789,4 1613,5 1662,0 

xmax [mm] 0,762 0,759 0,759 0,756 0,758 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 

minDiv  [-] 0,01 0,10 0,10 0,10 0,10 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

mig [-] 47 34 40 37 40 38 54 43 49 50 
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Zvýrazněné řádky představují požadované výstupy optimalizace, tedy elektrický výkon elP , 

napětí ZU  a zaujímaný objem V . Výpočet byl spuštěn s jinými počátečními podmínkami, 

hodnoty vypočítaného výkonu se příliš neliší. Největší a nejnižší hodnota se od sebe liší 
maximálně o 1,72% při 0,1g a v případě 0,2g se liší o 2,48%. Zbylé zvýrazněné hodnoty pro 

,zU V  slouží jako vstupní parametr pro první a druhou optimalizaci.  

Přesněji řečeno byl proveden tento postup. Spustila se třetí optimalizace, která vypočítala 
hodnoty výkonů, napětí na zátěži a minimálních objemů. Následně se v tabulce vybraly hodnoty 
napětí zátěže a objemu, které odpovídají největšímu výkonu. Tyto hodnoty ,zU V  pak sloužily 

jako vstupní hodnoty pro první a druhou optimalizaci. Výsledky těchto provedených simulací 
jsou uvedeny v Příloha B, Tabulka 8.1, Tabulka 8.3. Každý výpočet je srovnávaný s výsledky 
třetí optimalizace, jsou vypočítány relativní chyby. 

 

Tabulka 5.3: Výpočet relativních chyb vybraných parametrů třetí optimalizace 

Pel Uz V Pel Uz V 

[mW] [V] [V] [mW] [V] [V] 
Vztažné hodnoty, 
simulace č.3, 0,1g 

5,8 4,49 39,52 

Vztažné hodnoty, 
simulace č.3, 0,2g 

20,1 8,39 33,34 

Pel Uz V Pel Uz V Kontrolované 
hodnoty [%] [%] [%] 

Kontrolované 
hodnoty [%] [%] [%] 

1 1,7241 0,7728 3,7449 1 2,4876 1,1251 3,3563 

2 1,7241 0,5390 1,0197 2 1,4925 0,8880 1,7966 

4 1,7241 0,7996 2,7530 4 0,4975 0,3218 1,1698 

5 1,7241 0,7884 2,2293 5 0,4975 0,2503 0,2999 

Max. chyba 1,7241 0,7996 3,7449 Max. chyba 2,4876 1,1251 3,3563 

 

Srovnáme-li hodnoty všech simulací dospějeme k závěru, že třetí optimalizace je přesnější co 
se týče opakovatelnosti výsledků. Hodnoty které vyšly se použily pro první optimalizaci, kde se 
lišily na počítaném objemu o 5,6% při 0,1g a o  12% při 0,2g. Je to z toho důvodu, že 
ohodnocovací funkce byla pro obě buzení stejná. Z hlediska zadávaného napětí soma napočítala 
takové parametry, že vždy napětí konvergovalo na požadovanou hodnotu, relativní chyba tohoto 
výpočtu je 0%. Při této optimalizaci bylo zjištěno, že ohodnocovací funkce velkým způsobem 
ovlivňuje přesnost výpočtu. Nastavení argumentů účelové funkce je tedy velmi důležité pro 
přesnost výsledků. Druhá optimalizace vykazovala nepřesnosti na generovaném napětí při 
minimálním objemu. Chyba tohoto výpočtu se pohybovala od 1,5 – 3%. Důvod je stejný, 
ohodnocovací funkce měla stejné argumenty.  

Jelikož programátor, který optimalizuje dopředu nezná přesné výsledky, doporučuje se, aby 
se simulace ladila, dokud chyba neklesne pod 1%, Řekněme, že chyby se kterými optimalizace 
počítala jsou do 5% a jako důkaz toho, že optimalizace funguje postačí. 

Dále byly zjištěny tyto skutečnosti. Soma navrhovala takový průměr použitého vodiče na 
vzduchovou cívku, aby elektrické tlumení a mechanické tlumení byly téměř shodné. Stejné nikdy 
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nebudou, protože vodič vždy vykazuje odpor na kterém vzniká úbytek napětí. Proto je 
indukované napětí v cívce vždy větší jak napětí na zátěži. Když si uvědomíme že indukované 
napětí lze ovlivňovat počtem závitů nebo rychlostí kmitání, nastává otázka jaký zvolit vodič. 
Volba by měla být taková, aby se do vzduchové mezery vlezl co největší počet závitů (velikost 
Rc) a zároveň aby se mikrogenerátor s použitým odporem zátěže nezastavil. Soma si hýbala 
parametry tak dlouho, doku nenašla vhodné řešení. Vlastností tohoto mechatronického systému je 
to, že se systém snaží mechanické tlumení a elektrické tlumení dostat na stejnou hodnotu, aniž 
bychom to optimalizaci konkrétněji zadávali. 

Vhodnou kombinací soma parametrů tau, popSize a minDiv se dá velice efektivně ovlivňovat 
rychlost výpočtu. Bylo provedeno to, že se při optimalizaci nastavilo minDiv=0,1. Soma velice 
rychle našla řešení Tabulka 8.1 0,2g, stačilo pouze 23migračních kol. Když se minDiv=0,01 
proces se prodloužil o 10migrací a výsledek se jenom zpřesnil. Znamená to tedy, že Soma je 
opravdu velmi rychlá optimalizační metoda. Globální extrém najde během několika migračních 
kol, zpřesnění výsledku v oblasti tohoto extrému už je proces delší. 

V celé optimalizaci je uvažovaný činitel jakosti Q jako parametr lineární.V praxi je tento 
parametr silně nelineární. Proto se pro optimalizaci zavedla aproximace, kdy je činitel jakosti 
mechanického obvodu lineární. Hodnota udávaná v práci Q = 20 byla doporučená. Korekce 
činitele Q by spočívala v tom, že se stanoví funkce přesně definující chování tohoto činitele a 
touto funkcí se bude vstupovat do procesu optimalizace. 

 
 

Odlišnost výsledk ů provedených optimalizací, 0,2g, Rz=3500 ΩΩΩΩ
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Obrázek 5-15: Odlišnost výsledků provedených optimalizací 
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Následující Obrázek 5-16 naznačuje, jakým způsobem soma dosahovala požadovaných 
parametrů. Jedná se o třetí optimalizaci, tedy v účelové funkci je požadavek na maximální výkon 
a minimální objem. 

 

Obrázek 5-16: Vypočítané parametry výkonu a objemu 

Poznámka k obrázku 5-16: 

Body, které jsou vidět v příslušných grafech jsou maxima, kterých dosahovala optimalizace 

v příslušných migračních kolech. Výsledná hodnota výkonu je 20,1mWelP = a objem 234cmV =  

při 0,2g .  

Porovnání hodnot mikrogenerátoru původního a optimalizovaného je poněkud složitější 
postup. Vypočítaný mikrogenerátor má do jisté míry lepší parametry, ale generátor který 
optimalizujeme se zase vejde do rozsahu buzení 0,1g – 0.3g. Optimalizovaný generátor je 
navržený na konkrétní budící výchylku. Počet závitů ve vzduchové mezeře se oproti původnímu 
mikrogenerátoru snížil, změnil se průměr vodiče, tím odpor cívky klesl, úbytek na tomto odporu 
je tedy menší. Jelikož se jedná o automatický proces návrhu mikrogenerátoru včetně jeho 
magnetické části, lze tyto optimalizace považovat za informační. Zda by se generátor, který jsme 
optimalizovali skutečně vyrobil a změřil, srovnání by bylo přesnější a konkrétnější. 
Optimalizovaný vzorek má tyto parametry. 
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Tabulka 5.4: Parametry optimalizovaného mikrogenerátoru 

Optimalizovaný mikrogenerátor 
Parametr Jednotka Velikos

Objem [cm3] 33,4 
Počet závitů [-] 1620 

Odpor cívky (0,1mm) [Ω] 321 
Zrychlení vibrací [ms-2] 0,2g 

Napětí [V] 8,39 
Elektrický výkon [mW] 20,1 

 

5.4.1 Variace výsledků použitých rovnic 
Máme soustavu dvou rovnic o osmi neznámých. Ve skutečnosti to znamená nekonečně 

mnoho řešení. Kdybychom chtěli soustavu řešit jako optimalizační algoritmus, například 
stochastickou metodou, museli bychom neznámé vsadit do intervalů. Hodnoty jsou zdola i shora 
omezeny, mohou nabývat určitých hodnot.  

Soma dále potřebuje znát velikost populace, v našem případě to bude 20. Máme tedy devět 
neznámých, každá neznámá je v intervalu, ve kterém si při výpočtu 20x náhodně vybereme číslo. 
Máme tedy 

 208k =   

možných kombinací k  čísel, které lze zadávat do soustavy rovnic. Jelikož se jedná o dvě 
rovnice, je tedy konečný počet možných řešení určen jednoznačně přesným počtem řešení 

181,152ek =  

Jedná se tedy o obrovské číslo. Až bychom si kombinace všech možných řešení vypočítali, 
museli bychom si hodnoty verifikovat a pokládat do našich optimalizací, tedy minimální objem, 
maximální výkon apod. Tento proces by byl velice zdlouhavý.  

Uvážíme-li že pomocí rychlých PC lze soustavu vyřešit během několika mikrosekund, jedno 
jediné řešení by mohlo trvat přibližně 0,1 st µ= . Doba kterou bychom strávili na nalezení 

takovéhoto počtu řešení by byla 

151,2158st e s=   

Tabulka 5.5: Kombinace možných výsledků soustavy rovnic 

t t t t t 
[s] [min] [h] [dny] [roky] 

1,1529e11 1,9215e9 3,2026e7 1,3344e6 3655,9 
 

Kdybychom měli soustavu rovnic řešit bez použití PC, zabralo by nám řešení 3655,9 let. 
Berme to jako názornou ukázku, nikoliv jako skutečné číslo. 
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7 ZÁVĚR 
Cílem této práce bylo optimalizovat vybraný mikrogenerátor. Abychom mohli provést 

optimalizaci, bylo důležité matematicky analyzovat předložený mikrogenerátor, zjistit jakým 
způsobem je ovlivněna jeho dynamika. Výsledkem matematické analýzy je soustava rovnic 
tvořená elektrickou a mechanickou rovnicí. Jako zpětná vazba mezi těmito rovnicemi figuruje 
elektrické tlumení.  

Elektrická rovnice :                                   ( ) 2 akt C ZN B l x t R i R i′⋅ ⋅ = +  

Mechanická rovnice  ( ) ( )
.. .

2 2
max( ) 2 ( ) ( ) sinpmech pex t b b x t x t Y tω ω+ Ω + + Ω =  

Poměrné elektrické tlumení                        
( )2

2 1

2
x akt

pe
C Z red

B N l
b

R R m
= ⋅

+ Ω
 

Dynamika systému je řešena v programu Simulink, který je součástí optimalizace. Všechny 
uvedené rovnice se musí řešit jako soustava rovnic. Zpětná vazba ovlivňuje elektrický obvod 
výchylkou x(t) respektive rychlostí kmitání v(t), která je důležitá pro indukované napětí. Apriori 
elektrický systém má zpětnou vazbu zavedenou v podobě elektrického tlumení. Čili jakýkoliv 
zásah do elektrického tlumení změní rychlost (výchylku) kmitání mechanické soustavy a to se 
projeví na výsledném elektrickém výkonu mikrogenerátoru.  

Celý proces návrhu mikrogenerátoru od vstupních hodnot až po výsledné zařízení je velice 
komplikovaný. Proto do návrhu vkládáme optimalizační principy, založené na umělé inteligenci. 
Optimalizační algoritmy jsou velice efektivní a rychlé metody, pomocí kterých se dostáváme 
k lepšímu řešení. V diplomové práci je využita optimalizační metoda SOMA AllToOne. Program 
je vytvořen v programu MATLAB. Bylo vytvořené GUI (graphical user interface), které slouží 
pro přehledné zadávání vstupních parametrů, optimalizačních parametrů, deklaračních parametrů 
a konstant potřebných pro optimalizaci mikrogenerátoru. Struktura optimalizace je uvedená 
v kapitole 5. Provedené simulace a jejich vyhodnocení jsou uvedeny v kapitole 5.4.  

Bylo provedeno více optimalizací. Například mikrogenerátor stejné koncepce, při nižším 
zrychlení vibrací. Byly vytvořeny 3 optimalizační metody. První optimalizace se týkala pouze 
optimalizace mikrogenerátoru na zátěž při minimálním objemu. Jako vstupní parametr sloužil 
odpor zátěže 3500Ω a napětí na zátěži. Do druhé optimalizace vstupuje minimální objem a odpor 
zátěže. Soma pak vypočítala výkon, který lze na zátěži dosáhnout. Třetí optimalizace slučuje 
první dvě optimalizace dohromady, vstupuje pouze odpor zátěže. SOMA vypočítá maximální 
výkon, který lze generovat při minimálním objemu. Hodnoty jsou prezentovány v dosažených 
výsledcích a přílohách. 

Výsledky optimalizací, které jsou uvedeny, byly vyřešeny během několika minut. Počítání 
soustavy rovnic ručně by zabralo zhruba 3000let. Proto jsou metody umělé inteligence tak 
efektivní a používají při řešení mnoha problémů.  
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8 PŘÍLOHY  
 

Příloha A GUI optimalizace mikrogenerátoru 
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Struktura optimalizace 

DEKLARACE 
PROMĚNNÝCH 

(hodnot, 
programu)

TVORBA POPULACE

VÝBĚR LEADERA

CYKLUS MIGRACÍ

MUTACE 
AKTUÁLNÍHO 

JEDINCE

Tělo cyklu

KŘÍŽENÍ 
AKTUÁLNÍHO 

JEDINCE

VÝPOČET 
OHODNOCOVACÍ 

FUNKCE

KONTROLA JEDINCE 
PO KŘÍŽENÍ 

POROVNÁVÁNÍ 
HODNOT ÚČELOVÉ 

FUNKCE

VÝBĚR LEADERA

PŘESKUPENÍ 
JEDINCŮ PRO DALŠÍ 

MIGRACI

UKONČOVACÍ 
PARAMETR

Konec cyklu
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Příloha B Výsledky první a druhé optimalizace 
Tabulka 8.1: Tabulka první optimalizace vstup Uz0,1g=4,49V, Uz0,2g=8,39V 

simul  [-] 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
yamax [ms -2] 0,1g 0,2g 

cV [Vm -3] 41,016 41,998 40,474 41,460 40,220 37,646 74,139 72,842 75,196 75,742 

a [mm]  4,4 5,7 5,1 5,0 5,2 5,0 4,2 3,7 4,1 4,8 

b [mm]  4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,8 3,9 3,9 3,9 3,3 

c [mm]  4,4 4,3 4,4 4,4 4,4 4,1 4,2 3,9 3,8 4,1 

d [mm]  5,0 5,0 4,9 5,0 5,0 4,5 2,7 2,3 2,6 2,1 

f [mm]  9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 12,6 11,8 11,1 12,1 12,8 

NSCu [-] 0,9205 0,9358 0,8947 0,9129 0,9343 0,7184 0,7585 0,7322 0,6424 0,5835 

lakt [mm]  40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 28,1 31,0 0,0 33,2 0,0 

d  Cu [mm]  0,144 0,159 0,149 0,149 0,153 0,115 0,111 0,104 0,100 0,106 

lnos  [mm]  15,00 15,90 15,30 16,00 15,00 15,00 15,20 15,50 15,30 15,10 

B [T]  0,571 0,513 0,542 0,544 0,534 0,530 0,576 0,599 0,584 0,511 

Pel [mW]  5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 

Bpe [-] 0,0284 0,0282 0,0282 0,0289 0,0281 0,0341 0,0360 0,0391 0,0420 0,0341 

Bpmech  [-] 0,0250 0,0250 0,0250 0,0250 0,0250 0,0250 0,0250 0,0250 0,0250 0,0250 

Rc [W]  171,56 157,07 166,53 169,19 160,84 378,59 348,19 358,76 437,70 401,33 

lCu [m]  158,80 177,72 165,47 167,94 169,86 223,97 192,53 175,67 198,28 201,91 

Uz [V]  4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 8,39 8,40 8,39 8,39 8,39 

Ui [V]  4,71 4,69 4,70 4,71 4,69 9,30 9,23 9,25 9,44 9,35 

V [cm 3] 39,54 41,76 40,41 41,10 40,21 37,58 35,58 36,19 37,31 37,65 

N [zavit]  1281,6 1481,0 1346,2 1357,8 1362,7 2141,0 1818,0 1570,9 1856,3 1971,1 

Nsk [zavit]  1428,9 1554,5 1543,5 1528,9 1495,7 3195,0 2605,5 2383,3 3208,8 3614,0 

xmax [mm]  0,758 0,760 0,760 0,752 0,761 1,400 1,400 1,300 1,200 1,400 

minDiv  [-] 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,01 

mig  [-] 54 37 45 38 47 23 22 22 18 34 

 

Tabulka 8.2: Výpočet relativních chyb vybraných parametrů první optimalizace 

Pel Uz V Pel Uz V 
[mW]  [V]  [V]  [mW]  [V]  [V]  

Vztažné hodnoty, 
simulace č.1, 0,1g 

5,8 4,49 39,52 

Vztažné hodnoty, 
simulace č.1, 0,2g 

20,1 8,39 33,34 

Pel Uz V Pel Uz V Kontrolované 
hodnoty [%]  [%]  [%]  

Kontrolované 
hodnoty [%]  [%]  [%]  

1 0 0 0,0506 1 0 0 12,7175 
2 0 0 5,6680 2 0 0 6,7127 
3 0 0 2,2419 3 0 0 8,5543 
4 0 0 4,0081 4 0 0 11,9136 
5 0 0 1,7561 5 0 0 12,9274 

Max. chyba 0 0 5,6680 Max. chyba 0 0 12,9275 
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Tabulka 8.3: Tabulka druhé optimalizace vstup V0,1g=39,44cm3, V0,2g=34,91cm3 

simul  [-] 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
yamax [ms -2] 0,1g 0,2g 

cV [Vm -3] 226,03 226,00 226,24 225,41 225,27 123,06 123,40 123,00 123,20 123,67 

a [mm]  4,4 5,1 3,6 5,2 5,3 3,6 3,4 3,3 3,7 3,9 

b [mm]  4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

c [mm]  4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

d [mm]  4,9 4,5 4,9 4,6 4,4 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

f [mm]  9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 12,4 11,9 12,0 12,4 11,5 

NSCu [-] 0,9735 0,9810 0,8622 0,9662 0,9331 0,9859 0,9325 0,9887 0,9853 0,9609 

lakt [mm]  39,9 40,0 40,0 40,0 40,0 29,0 30,8 30,2 28,3 32,9 

d  Cu [mm]  0,130 0,138 0,129 0,137 0,136 0,094 0,087 0,089 0,096 0,092 

lnos  [mm]  15,80 15,60 16,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

B [T]  0,571 0,540 0,613 0,536 0,530 0,613 0,626 0,627 0,606 0,597 

Pel [mW]  5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 19,5 19,3 19,2 19,4 19,9 

Bpe [-] 0,0281 0,0282 0,0282 0,0282 0,0283 0,0341 0,0341 0,0338 0,0329 0,0344 

Bpmech  [-] 0,0250 0,0250 0,0250 0,0250 0,0250 0,0250 0,0250 0,0250 0,0250 0,0250 

Rc [W]  213,34 198,99 259,76 200,60 204,80 514,52 556,73 529,73 486,32 505,06 

lCu [m]  160,82 169,14 148,47 169,53 170,50 202,59 187,77 189,76 199,60 191,57 

Uz [V]  4,44 4,44 4,42 4,44 4,44 8,27 8,22 8,21 8,24 8,34 

Ui [V]  4,71 6,70 4,75 4,69 4,70 9,49 9,53 9,45 9,39 9,55 

V [cm 3] 39,83 39,99 39,54 39,44 39,55 34,41 34,22 33,91 34,27 35,25 

N [zavit]  1277,8 1346,8 1200,5 1356,6 1375,6 1830,8 1692,0 1707,0 1814,6 1674,1 

Nsk [zavit]  1735,1 1810,4 1837,6 1856,9 1947,5 3225,5 3304,2 3099,1 3195,1 3303,3 

xmax [mm]  0,762 0,761 0,761 0,761 0,759 1,400 1,400 1,400 1,4 1,400 

minDiv  [-] 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

mig  [-] 45 56 73 55 48 38 41 40 34 34 

 

Tabulka 8.4: Výpočet relativních chyb vybraných parametrů druhé optimalizace 

Pel Uz V Pel Uz V 

[mW] [V] [V] [mW] [V] [V] 
Vztažné hodnoty, 
simulace č.1, 0,1g 

5,8 4,49 39,52 

Vztažné hodnoty, 
simulace č.1, 0,2g 

20,1 8,39 33,34 

Pel Uz V Pel Uz V Kontrolované 
hodnoty [%] [%] [%] 

Kontrolované 
hodnoty [%] [%] [%] 

1 3,4483 1,1938 0,7844 1 2,985 1,415 3,209 

2 3,4483 1,1804 1,1893 2 2,985 2,011 2,648 

3 3,4483 1,5367 0,0506 3 4,478 2,185 1,722 

4 3,4483 1,1314 0,2024 4 3,483 1,784 2,774 

5 3,4483 1,1024 0,0759 5 0,995 0,541 5,729 

Max. chyba 3,4483 1,5367 1,1893 Max. chyba 4,478 2,185 5,729 
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Příloha C Řešení pohybové rovnice bez elektrického tlumení 
Rovnici (3.23) lze rozepsat do dílčích částí, s tlumením pouze mechanickým a tlumením 

elektrickým. V následujících úvahách se bude uvažovat pouze mechanické tlumení, elektrické 
bude 0eb = . Tedy, soustava se bude chovat tak, jako kdyby tam elektrický obvod nebyl, 

respektive nebyla připojena elektrická zátěž. Tento postup je důležitý pro zjištění mechanického 
tlumení. Rovnice lze přepsat do následujícího tvaru bez elektrického tlumení. 

 ( )
.. .

2 2
max( ) 2 ( ) ( ) sinpmechx t b x t x t Y tω ω+ Ω + Ω =    

Jedná se o diferenciální rovnici druhého řádu s konstantními koeficienty, výsledek bude 
rozdělen do řešení homogenní části a do řešení partikulární části. Více [20]. Homogenní rovnice 
bude ve tvaru   

 
.. .

2( ) 2 ( ) ( ) 0pmechx t b x t x t+ Ω + Ω =   (8.1) 

Vypočítáme si členy charakteristické rovnice [20] 

 
( )2 2

1,2

2 2 4

2

pmech pmechb b
λ

Ω ± Ω − Ω
=    

Po úpravě dostáváme tvar 

 2
1,2 1pmech pmechb bλ = −Ω ± Ω −   (8.2) 

Nyní před sebou máme řešení homogenní rovnice. Mohou nastat tři případy výsledku. 

1. 2 1 0pmechb − >   →    1pmechb > ±  →  nastává silné tlumení při 1pmechb > +  

2. 2 1 0pmechb − <   →    1pmechb < ±  →  nastává slabé tlumení při 1pmechb < +  

3. 2 1 0pmechb − =   →    1pmechb = ±  →  nastává mezní případ tj.  1pmechb = +  

 

V našem případě je nejlepší řešení pro slabé tlumení, 1pmechb < , proto se v dalších krocích 

tohoto faktu budeme držet. Uvedeme li tuto podmínku do naší rovnice(8.2), zjistíme, že pod 
odmocninou vznikne záporné číslo. Kořeny charakteristické rovnice budou proto mít komplexní 
charakter. Řešení homogenní rovnice představuje tlumený mechanický systém.  

 ( ) ( ) ( )0 0
1 0 1

1

sin cospmechb t pmechv x b
x t e t x t− Ω + Ω 

= Ω + Ω Ω 
 (8.3) 

Kde 0x  počáteční výchylka, 0v počáteční rychlost a 2
1 1 pmechbΩ = Ω − , což je zavedená 

konstanta při řešení rovnice (8.3). Rovnice je graficky znázorněna na následujícím obrázku. 
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Tlumené kmitání při x = 1mm, f = 34Hz 

Další částí je v rovnici uvažovat pravou stranu, která je dána speciálním tvarem. Rovnice se 
bude chovat jako mechanický systém buzený oscilační silou viz rovnice. Podle postupu viz [21] 
se partikulární řešení dostane ve tvaru 

 
( ) ( )

( )( )
2

2
2 22

cos sinred M
p mech

mech

m Y
y b t k m t

k m b
ω ωΩ= − Ω + − Ω

− Ω − Ω
 (8.4) 

Po zavedení podmínky (3.17)  se nám rovnice upraví do tvaru 

  ( )cosred
p M

mech

m
y Y t

b
ωΩ=   (8.5) 

Výsledné řešení je dáno součtem výsledků charakteristické rovnice a partikulárního řešení, 

 ( ) ( ) ( ) ( )0 0
1 0 1

1

sin cos cospmechb t pmech red
M

mech

v x b m
x t e t x t Y t

b
ω− Ω + Ω  Ω= Ω + Ω + Ω 

 (8.6) 

Vztah lze upravit po zavedení podmínky (3.18)do tvaru 

 ( ) ( ) ( ) ( )0 0
1 0 1

1

1
sin cos cos

2
pmechb t pmech

M
pmech

v x b
x t e t x t Y t

b
ω− Ω + Ω 

= Ω + Ω + Ω 
 (2.2.8.) 

Následující obrázek ukazuje, že systém se stal netlumeným díky přírůstkům (8.5). 

Kdybychom zavedli podmínku, že systém bude mít v čase 0 t s=  bude 1
0 00m, 0msx v −= = , 

vztah se nám zjednoduší na  

 ( ) ( )1
cos

2 M
pmech

x t Y t
b

ω=  [ m; -, m, ms-1, s] (8.7) 
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Přepíšeme-li si rovnici (8.7) do následujícího tvaru, dostaneme činitel tlumení mechanického 
obvodu pro maximální výchylku jak buzení, tak generátoru reprezentovaného jako mred, 

  

 
1

2
M

M pmech

X
Q

Y b
= =  [-, m, m, -] (8.8) 

 

Buzené kmitání, x0 = 0.1mm, f = 34Hz, yM = 0.001mm 

Z obrázku si lze povšimnout, že se kmitání ustálilo na hodnotě 0.01mm. Při buzení o 
výchylce 0.001 nám vyplývá že poměrné mechanické tlumení je rovno podle vztahu (8.8)

0.05pmechb =  

 


