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INTRODUCERE
Într-o societate în care se utilizează intensiv sursele de energie regenarabile, tehnicile
avansate de calcul şi programele specializate în rezolvarea problemelor cotidiene,
preocupările legate de dezvoltarea de noi metode şi noi procedee de a modela diferite sisteme,
indiferent de natura lor, constituie o activitate permanentă. Ingineria electrică nu putea
constitui o excepţie. Din necesitatea dezvoltării de noi echipamente, de optimizare a celor
existente sau de integrarea lor în sisteme complexe a apărut, relativ recent, nevoia de a
dezvolta noi proceduri şi de a eficientiza pe cele cunoscute privind transferul fără contact al
energiei electromagnetice şi de a elabora programe specializate care să rezolve aceste
probleme sau cel puţin să asigure un cadru optim pentru realizarea unor studii specializate
performante. Transferul de energie fără fir (wireless) în condiţii de siguranţă şi precizie
rămâne o provocare şi o temă de cercetare reală. Acestă modalitate de transmisie este utilă
pentru a satisface necesităţile de energie acolo unde legăturile prin fire sunt imposibile. Este o
formă de transfer de putere care se bazează pe proprietaţile câmpului magnetic care nu
afecteza sănătatea persoanelor din jur. Transmiterea wireless a energiei electromagnetice
(Witricity-Wireless Electricity) reprezintă o tehnologie potenţială pentru transferul
energiei/puterii între surse de energie electrică şi diverse receptoare fără a folosi conductoare.
Transmisia se face pe o distanţă la care câmpul electromagnetic este suficient de puternic
pentru a oferi un transfer de putere rezonabil. Acest lucru este posibil dacă atât emiţătorul cât
şi receptorul lucrează la rezonanţă. Transmiterea wireless este utilă în cazurile în care energia
instantanee sau continuă este necesară, dar legăturile prin conductoare sunt dificil sau chiar
imposibil de realizat.
Transmiterea wireless a energiei este diferită de transmiterea wireless a datelor atât în
privinţa nivelului de putere cât şi al randamentului. În transferul de energie wireless,
randamentul (eficienţa) este cel mai important parametru [1].
Creşterea numărului de dispozitive electronice de consum alimentate cu baterii
reîncărcabile, cum ar fi: playere media portabile, smartphone-uri şi tablete a condus la o serie
de încărcătoare diferite şi un amestec de fire răspândite prin casă sau birou. Conceptul de
încărcare fără nicio legătură directă prin conductoare a fost ocolit pentru un timp, dar acum
câştigă rapid interes pentru a face încărcarea cu putere electrică mai flexibilă şi mai uşor de
utilizat. Transmiterea de putere electrică fără conductoare este o tehnologie în curs de
dezvoltare, care asigură încărcarea bateriilor consumatorilor, eliminând cablurile, la fel cum
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Wi-Fi înlocuieşte un cablu Ethernet pentru conectivitate la Internet. Sunt diferite tehnici
disponibile şi un proiectant trebuie să facă alegerea ţinând cont în primul rând de
disponibilitatea componentelor electronice şi de preţul lor. Transferul de energie sau putere
fără fire de la o sursă de alimentare la un consumator electric, fără conductoare de legătură
este util în cazurile în care firele de interconectare sunt incomode, periculoase sau imposibil
de utilizat. Trebuie asigurată eficienţa mare a transmiterii energiei la nivele necesare,
încadrarea în cerinţele de perturbaţii EMI şi flexibilitatea poziţionării receptorului de energie
faţă de transmiţător, pentru a face sistemul economic.
La începutul secolului XX, Nikola Tesla a propus folosirea unor bobine uriaşe pentru a
transmite electricitate prin troposfera. Genialul om de ştiinţă a început chiar demersurile
pentru construirea Turnului Wardenclyffe din Long Island, New York, un enorm turn de
telecomunicaţii, ce avea să testeze şi ideea de transfer fără cabluri a energiei electrice [5]. Se
pare că finanţatorii lui Tesla (printre care și J.P.Morgan) şi-au retras fondurile atunci când au
înteles că nu ar exista o modalitate de contorizare a electricităţii folosite, în schimb au ales
alimentarea prin cabluri.
Transmiterea wireless a revenit în atenţie în anii '60 ai secolului trecut, printr-un
experiment cu un elicopter miniatural alimentat prin microunde emise de la sol. Unii au
sugerat chiar că, într-o zi, s-ar putea să alimentăm navele spaţiale prin direcţionarea către ele a
unor raze laser purtătoare de energie. Mergând pe aceeaşi idee, multe teorii au fost emise şi în
explorarea posibilităţii de a transmite energie la sol de către sateliţii orbitali, ce ar putea stoca
energia solară. Tranferul de energie la sol, pe distanţe mari, ar solicita, însă, infrastructuri
costisitoare, iar grijile privitoare la siguranţa transmiterii energiei de mare putere prin
microunde a născut neîncredere faţă de această modalitate de alimentare.
Acest lucru se întâmplă deoarece, odată cu tehnologiile wireless, precum Wi-Fi şi
Bluetooth, şi cu circuitele tot mai reduse ca dimensiuni, cablurile de alimentare rămân
singurele care pun cu adevarat o limită a ideii de mobilitate şi portabilitate [6].
Aceasta teorie a fost experminentată în 2007, cu mare succes, transmițând o putere de
60 W la o distanţă de doi metri, cu un randament de 40%. Echipa a fondat, de atunci, o
companie denumită WiTricity (Wierless elecTricity), pentru a dezvolta ideea [11]. Apoi
firma a folosit două bobine cubice, cu diametrul de 30 centimetri, una pentru receptor şi alta
pentru transmiţător, pentru a alimenta un televizor de 50 W, aflat la o distanţă de 0,5 metri de
sursa de putere, cu un randament de 70%. Spre deosebire de transferul de energie prin
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tehnologie laser, un câmp magnetic nu este concentrat într-un punct şi de aceea, poate depaşi
obstacolele dintre transmiţător şi receptor.
Prezenta teză de doctorat şi-a propus şi a realizat cu succes următoarele obiective:
descrierea procesului de transfer fără contacte a energie electromagnetice cu ajutorul teoriei
circuitelor electrice, utilizând cea mai modernă şi eficientă metodă – metoda variabilelor de
stare; compararea teoriei circuitelor electrice şi teoria modurilor cuplate, reliefând avantajele
şi dezavantajele celor două proceduri; calculul parametrilor (inductivităţi proprii, rezistenţe
ohmice, capacităţi şi inductivităţi mutuale) ale celor două rezonatoare (emiţător şi receptor)
cuplate magnetic, cu cele mai moderne programe de calcul pentru un set de frecvenţe la care
funcţionează eficient aceste rezonatoare; compararea valorilor parametrilor rezonatoarelor
cuplate magnetic obţinute cu cele trei metode: analitice, experimentale şi prin simulare;
analiza senzitivităţilor şi a toleranţelor circuitelor utilizate în transferul wireless a energiei
electromagnetice cu cea mai modernă tehnică – Metoda Monte Carlo Rapidă (MMCR) – în
vederea depistării elementelor de circuit critice; implementarea MMCR într-un program
original de calcul – PATCA (Program de Analiză a Toleranţelor Circuitelor Analogice);
determinarea valorilor optime ale parametrilor rezonatoarelor serie-serie prin optimizarea, în
mediul de programare Matlab, a puterii active transmisă sarcinii şi a randamentului.
Teză de doctorat este structurată în 6 capitole, numeroase anexe şi un număr
semnificativ de referinţe bibliografice. Se precizează faptul că rezultatele obţinute în
activitatea de cercetare din cadrul tezei de doctorat au fost făcute cunoscute comunităţii
ştiinţifice din ţară şi din străinătate sub forma unor comunicări ştiinţifice, participări la
conferinţe internaţionale, articole în reviste de specialitate. Aceste lucrări au fost specificate în
bibliografie şi au fost citate în cuprinsul tezei.
Primul capitol, intitulat Stadiul actual de transmitere wireless a energiei
electromagnetice, prezintă pe scurt importanţa studieri şi principiul fizic al transmiterii
wireless a energiei electromagnetice. Mai sunt prezentate şi câteva metode de transmitere a
energiei fără fir.
Capitolul 2, Calculul parametrilor rezonatoarelor utilizate în transferul wireless al
energiei electromagnetice, este consacrat determinării parametrilor rezonatoarelor utilizate în
transferul wireless al energiei electromagnetice. În prima parte a capitolului se prezintă
calculul parametrilor rezonatoarelor cu ajutorul programului Ansoft Q3D iar în cea de-a doua
cu ajutorul metodei elementului finit fiind folosite programele FEMM şi Cedrad Flux.
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Astfel, capitolul 3 prezintă Calculul senzitivităţilor şi toleranţelor utilizate în
transferul wireless al energiei electromagnetice. Studiul senzitivităţii rezonatoarelor conduce
la o înţelegere mai bună a funcţionării circuitului, când sunt invocate schimbări în valorile
parametrilor elementelor de circuit ale acestor rezonatoare. Pentru analiza circuitului
rezonatoarelor utilizate în transferul wireless al energiei electromagnetice se folosește metoda
Monte Carlo rapidă fiind implementată într-o variantă îmbunătăţită a programului PATCA Programul de Analiza a Toleranţelor Circuitelor Analogice [56-58] realizat în mediul de
programare Matlab, care calculează şi evidenţiază, în mod grafic, contribuţia toleranţei
fiecărui element de circuit la valoarea unei funcţii de transfer (amplificare în tensiune,
impedanţă de transfer etc.)
Capitolul 4 este orientat pe Analiza în domeniul timp şi în domeniul frecvenţă a
rezonatoarelte magnetice. În prima parte a capitolului se compară metoda variabilor de stare
cu metoda modurilor cuplate pentru rezonatorul serie-serie cu ajutorul programului Maple. Iar
în cea de-a doua parte este calculat curentul, tensiunea şi puterea activă pentru rezonatorul
serie-serie cu programul Pacen şi rezultatele obţinute au fost validate cu programul PSpice.
Capitolul 5 prezintă Optimizarea transferului wireless al energiei electromagnetice.
Se pune accent, în particular, pe optimizarea puteri active şi a randamentului a sistemului de
două rezonatoare serie-serie cuplate magnetic care utilizează transferul inductiv (fără
conductoare - wireless) al energiei electromagnetice. Se generează funcţia de transfer
complexă H(jω) în formă complet simbolică, parţial – simbolică sau numerică cu ajutorul
programului ANCSYANP - ANalog Circuit SYmbolic ANalysis Program. Iar funcţia se
minimizează cu ajutorul uneia din funcţiile fminimax din toolbox-ul de optimizare al mediului
de programare Matlab.
Ultimul capitol prezintă Concluzii finale totalizând rezultatele obţinute, reliefând
contribuţiile originale şi direcţiile de dezvoltare ale transferului wireless de energie.
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CAPITOLUL 1
STADIUL ACTUAL DE TRANSMITERE WIRELESS A
ENERGIEI ELECTROMAGNETICE
1.1.

INTRODUCERE

ÎN

TRANSMITEREA

WIRELESS

A

ENERGIEI

ELECTROMAGNETICE.
Transmiterea wireless a energiei electromagnetice (Witricity- Wireless Electricity)
reprezintă o tehnologie potenţială pentru transferul energiei/puterii între surse de energie
electrică şi diverse receptoare fără a folosi conductoare. Transmisia se face pe o distanţă la
care câmpul electromagnetic este suficient de puternic pentru a oferi un transfer de putere
rezonabil. Acest lucru este posibil dacă atât emiţătorul cât şi receptorul lucrează la rezonanţă.
Transmiterea wireless este utilă în cazurile în care energia instantanee sau continuă este
necesară, dar legăturile prin conductoare sunt dificil sau chiar imposibil de realizat.
Transmiterea wireless a energiei este diferită de transmiterea wireless a datelor atât în
privinţa nivelului de putere cât şi al randamentului. În transferul de energie wireless,
randamentul (eficienţa) este cel mai important parametru [1].
Eficienţa redusă a transmiterii şi problemele de siguranţă au temporizat dezvoltarea
transferului wireless de energie, însă recente iniţiative ale unor firme importante, precum
Sony şi Intel - propun o nouă abordare pentru a depăşi aceste bariere. În ultimii ani, s-au adus
în atenţie demonstraţii promiţătoare cu telefoane mobile, laptopuri şi televizoare alimentate
wireless [2] aşa cum este prezentat în figura 1.1.

Fig. 1.1. Posibile aplicații ale tehnologiei witricity [2].
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Ideea transferului de energie fără fir este aproape la fel de veche ca însăşi producerea
de electricitate.
La începutul secolului XX, Nikola Tesla a propus folosirea unor bobine uriaşe pentru a
transmite electricitate prin troposfera prezentată în figura 1.2. Genialul om de ştiinţă a început
chiar demersurile pentru construirea Turnului Wardenclyffe (fig. 1.3) din Long Island, New
York, un enorm turn de telecomunicaţii, ce avea să testeze şi ideea de transfer fără cabluri a
energiei electrice [3]. Se pare că finanţatorii lui Tesla (printre care și J.P.Morgan) şi-au retras
fondurile atunci când au înteles că nu ar exista o modalitate de contorizare a electricităţii
folosite, în schimb au ales alimentarea prin cabluri.

Fig. 1.2. Bobina Tesla [4].

Fig. 1.3.Turnul Wardenclyffe din Long Island, New York [5].
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Transmiterea wireless a revenit în atenţie în anii '60 ai secolului trecut, printr-un
experiment cu un elicopter miniatural alimentat prin microunde emise de la sol. Unii au
sugerat chiar că, într-o zi, s-ar putea să alimentăm navele spaţiale prin direcţionarea către ele a
unor raze laser purtătoare de energie. Mergând pe aceeaşi idee, multe teorii au fost emise şi în
explorarea posibilităţii de a transmite energie la sol de către sateliţii orbitali, ce ar putea stoca
energia solară. Tranferul de energie la sol, pe distanţe mari, ar solicita, însă, infrastructuri
costisitoare, iar grijile privitoare la siguranţa transmiterii energiei de mare putere prin
microunde a născut neîncredere faţă de această modalitate de alimentare.
Acest lucru se întampla deoarece, odată cu tehnologiile wireless, precum Wi-Fi şi
Bluetooth, şi cu circuitele tot mai reduse ca dimensiuni, cablurile de alimentare rămân
singurele care pun cu adevărat o limită a ideii de mobilitate şi portabilitate [6]. Evoluţia în
această direcţie pare una inevitabilă, din momentul naşterii comunicaţiilor wireless, este de
părere David Graham, cofondator al companiei PowerBeam din San Jose, California, [7].
Compania Powercast [8], din Pittsburgh, Pennsylvania, a utilizat recent tehnologia
wireless pentru a transmite puteri de ordinul microwatt şi miliwatt la cel puţin 15 metri
distanţă, către nişte senzori industriali. În viitor această tehnologie poate fi folosită pentru a
realimenta dispozitive mici, precum telecomenzile, ceasurile cu alarmă şi chiar telefoanele
mobile.
O altă problemă ar fi că există o distanţă diferită pentru fiecare dispozitiv ce trebuie
alimentat, ceea ce reprezintă o provocare inginerească, crede Aristeidis Karalis, de la
Institutul de Tehnologie Massachusetts, dezvoltatorul unui sistem alternativ de transfer
energetic wireless [9].

Fig. 1.4. Aplicaţia Institutului de Tehnologie Massachusetts [10].

O posibilitate pentru alimentarea cu energie fără cabluri este inducţia magnetică, cea
mai tentantă alternativă pentru aplicaţiile casnice. Un câmp magnetic variabil produs de o
bobină induce o tensiune electrică într-o altă bobina apropiată. Este şi modalitatea prin care
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multe dispozitive, precum periuţele de dinţi electrice şi chiar unele telefoane mobile îşi
reîncarcă bateriile.
Problema este că deşi randamentul transferului este bun, el poate scădea la zero atunci
când distanţa faţă de emiţător creşte fie şi numai cu câţiva milimetri. Se ştie de multă vreme
că un asemenea transfer de energie este mult îmbunătăţit dacă două obiecte au aceeaşi
frecvenţă de rezonanţă. Karalis s-a întrebat dacă nu cumva aceeaşi idee ar putea îmbunătăţi şi
eficienţa inducţiei magnetice la distanţe mai mari [9-10]. Proiectul echipei sale constă într-un
circuit format dintr-o bobină conectată la un condensator. Energia acestui circuit oscilează
rapid între câmpul electric din condensator şi câmpul magnetic din bobină. Frecvenţa acestei
oscilaţii este controlată de abilitatea condensatorului de a stoca sarcini electrice şi abilitatea
bobinei de a produce un câmp magnetic. Dacă frecvenţa din circuitul transmiţătorului de
energie diferă de cea a circuitului din receptor, atunci ele sunt non-rezonante. Rezultatul este
că energia eliberată de transmiţător nu va fi în fază cu energia existentă deja în receptor, ceea
ce ar putea conduce la anularea reciprocă a celor două, limitând cantitatea de energie din
receptor. Dar dacă emiţătorul şi receptorul sunt rezonante, câmpurile oscilante ale celor două
bobine din emiţător şi receptor vor fi permanent sincronizate, iar cantitatea de energie
transferată va creşte.
Aceasta teorie a fost experminentată în 2007, cu mare succes, transmițând o putere de
60 W la o distanţă de doi metri, cu un randament de 40%. Echipa a fondat, de atunci, o
companie denumită WiTricity (Wireless elecTricity), pentru a dezvolta ideea [11]. Apoi
firma a folosit două bobine cubice, cu diametrul de 30 centimetri, una pentru receptor şi alta
pentru transmiţător, pentru a alimenta un televizor de 50 W, aflat la o distanţă de 0,5 metri de
sursa de putere, cu un randament de 70%. Spre deosebire de transferul de energie prin
tehnologie laser, un câmp magnetic nu este concentrat într-un punct şi de aceea, poate depăşi
obstacolele dintre transmiţător şi receptor.
Companiile producătoare de aparatură electronică puternic consumatoare de energie se
arată dispuse să investească în transferul wireless de energie, pentru laptopuri, aparate
electronice mari consumatoare precum tv-urile şi aparate portabile mai mici, aşa cum se vede
în figura 1.5.
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Fig.1.5. Exemple de aparate electronice alimentate wireless [12].

1.2. PRINCIPIUL FIZIC AL TRANSMITERII WIRELESS A ENERGIEI
ELECTROMAGNETICE
În acest subcapitol se prezintă principiul fizic al transmiterii wireless a energiei
electromagnetice în ceea ce priveşte domeniile conexe de cuplare inductivă şi radiaţiile
antenelor. Metodele clasice folosite pentru a transfera puterea fără fir prin cuplare inductivă şi
prin radiaţia antenelor sunt comparate cu metoda Witricity. Cuplajul inductiv necesită spaţii
mici şi utilizarea miezurilor magnetice pentru a avea un randament bun. Dacă bobinele nu
sunt adiacente atunci randamentul este slab.
Radiaţia antenei nu este potrivită pentru transferul de putere wireless [13], principalul
motiv fiind că puterea radiată este mică, ceea ce face ca această metodă să fie mai eficientă
pentru transferul informaţiei decât al energiei electrice. De asemenea, această metodă este
afectată de plasarea între receptor şi emiţător de obiecte metalice care absorb energia radiată.
Cuplare prin rezonanţă magnetică implică funcţionarea sistemelor cuplate la frecvenţa
de rezonanţă. Conceptul este îmbunătăţit prin conectarea bobinelor la condensatoare care
menţin câmpul electric în interiorul acestora. Energia este transferată între două bobine care
formează un rezonator. Datorită acestui fapt, cuplarea se face prin intermediul câmpului
magnetic [14]. Câmpul electric este redus, deoarece niveluri ridicate ale câmpului electric
sunt dăunătoare şi perturbatoare pentru fiinţele vii. De asemenea, valori mari ale câmpului
electric poate duce la descărcări electrice ca cele din experimentul lui Tesla din figura 1.6.
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Fig. 1.6. Experimentul lui Tesla [14].

Radiaţia câmpului electromagnetic apropiat este omnidirecţională şi apare aproape de
antenă, la o distanţă mai mică decât lungimea de undă. Aceast tip de radiaţie scade foarte
repede. Câmpul electromagnetic depărtat este câmpul care se propagă pornind de la o distanţă
egală cu două lungimi de undă de la antenă până la infinit. Acest tip de radiaţie scade mult
mai lent decât câmpul apropiat, iar puterea emisă scade cu pătratul distanţei. Există o zonă de
tranziţie de la distanţa de o lungime de undă până la două lungimi de undă, unde apare efectul
combinat al câmpurilor. Câmpul depărtat este considerat ca fiind un câmp radiativ în timp cel
câmpul apropriat este de tip neradiativ. Câmpul electromagnetic apropiat este potrivit pentru
transferul prin inducție a energiei electromagnetice.
Să presupunem două circuite RLC cuplate magnetic, care nu funcţionează la frecvenţă
de rezonanţă. O parte din câmpul magnetic generat de emiţător ajunge la receptor, eficiența
transmiterii depinzând de poziţia relativă a bobinelor celor două circuite şi de distanţa dintre
ele. În vederea realizării unui cuplaj puternic prin rezonanţă magnetică, cele două circuite
trebuie să aibă aceeași frecvenţă de rezonanţă și să fie așezate în proximitate, astfel încât
cuplajul prin câmp apropiat să fie posibil [15].
În circuitul RLC, la rezonanţă, energia oscilează între elementele sale dinamice și se
consumă pe rezistență cu o viteză determinată de factorul de calitate Q. Se poate arăta că
pierderea de energie pe o perioadă, la rezonanţă, este egală cu 1/Q. Factorul de calitate Q
poate atinge valori ridicate (de obicei, de sute sau mii). Dacă un al doilea circuit RLC similar
este plasat la o distanţă egală cu o fracţiune de lungime de undă, un câmp magnetic intens se
dezvoltă, făcând posibil transferul de putere între aceste două circuite, la un randament ridicat.
Al doilea circuit RLC absoarbe foarte uşor energia din câmpul magnetic din cauza rezonanţei.
Chiar dacă sunt aduse obiecte metalice în campul apropiat al rezonatorului emiţător, acestea
nu vor absorbi decât o cantitate neglijabilă de energie [16].
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1.3. DESCRIEREA ASPECTULUI TEORETIC AL TEHNOLOGIEI WITRICITY
Descrierea regimurilor a două sau mai multe sisteme fizice cuplate (mecanic, optic,
electric etc.) se face în general cu teoria modurilor cuplate, bazată pe fenomenele de
transmitere a undelor. Pentru unele aplicatii această teorie este echivalentă cu ecuațiile lui
Maxwell. Având în vedere faptul că în tehnologia Witricity sunt utilizate rezonatoare RLC,
pentru descrierea regimurilor sistemului cuplat se poate aplica, cu numeroase avantaje, teoria
circuitelor electrice.

1.3.1. Teoria modurilor cuplate
Noţiunea de moduri cuplate electromagnetic poate fi urmărită încă de la începutul
anilor 1950. Teoria modurilor cuplate a fost dezvoltată, la început, la sistemele de microunde
unde şi-au adus contribuţii valoroase numeroşi cercetători. În 1954 Pierce a aplicat teoria
modulelor cuplate la analiza de microunde. Mai târziu această teorie a fost aplicată pentru a
trata parametrii amplificatoarelor, oscilatoarelor şi convertoarelor de frecvenţă [17].
Termenul "mod" este adesea folosit în teoria modurilor cuplate. Deşi majoritatea
sistemelor fizice oscilante pot fi descrise prin modele matematice simple, abordarea cea mai
generală este de a rezolva ecuaţia undelor pentru aceste sisteme particulare. Soluţiile ecuaţiei
de unda sunt numite moduri ale sistemului fizic.
Având în vedere condiţiile la limită şi alte condiţii fizice restrictive prezente în
sistemul fizic, ecuaţia undelor poate avea doar un număr finit de soluţii, sau altfel spus,
numărul de moduri în care sistemul fizic poate oscila este limitat.
Prin urmare, avantajul Teoriei Modurilor Cuplate (CMT) este o abordare simplă a
problemei, oferind, în general, o aproximare, prin modelul matematic de descriere a
oscilațiilor electromagnetice și a propagării undelor în sistemele cuplate.
În cazul în care două sau mai multe sisteme fizice sunt cuplate, abordarea matematică
se complică, putând necesita resurse de calcul mari chiar şi pentru sisteme fizice simple.
Teoria modurilor cuplate este prezentată în abordările clasice, care pot fi găsite în
literatura de specialitate. Ea este explicată iniţial pentru un simplu oscilator armonic fără
pierderi, cu nici o sursă externă în spatele oscilaţiilor. Oscilaţiile apar ca urmare a condiţiilor
iniţiale nenule. Se consideră apoi existența pierderilor, iar în următoarea etapă este adaugată
sursa de energie electromagnetică. În cele din urmă, cele două sisteme cuplate sunt studiate
prin intermediul teoriei modurilor cuplate. Pentru a ilustra mai bine conceptul, este prezentat
un exemplu format din două rezonante RLC cuplate. În lumina celor menţionate anterior,
16

oscilatorul armonic simplu fără pierderi este de fapt un circuit LC ideal (fără pierderi Joule)
reprezentat în figura 1.7. Posibilitatea pierderilor este considerată prin introducerea unei
rezistenţe în circuitul LC (fig. 1.8). Sursa din spatele oscilaţiilor va fi o sursă de tensiune. În
cele din urmă circuitul RLC este cuplat cu un alt sistem similar [18].
Ecuaţiile de stare ale circuitului din figura 1.7
au următoarea formă:
duC
1
= − iL
dt
C
di L 1
= uC
dt L

Fig. 1.7. Circuitul simplu fără

(1.1)
(1.2)

pierderi LC.

Cele două ecuaţii diferenţiale de ordinul unu cuplate conduc la o ecuaţie diferenţială
de ordin doi, de forma:
(1.3)

d 2uC
+ ω02uC = 0,
dt 2
unde
ω02 =

(1.4)

1
,
LC

este pulsaţia proprie de rezonanţă a circuitului LC.
Soluţia ecuaţiei (1.3) este:
uC (t ) = U C 0 cos(ω0t ), and iL (t ) =
Prin adunarea ecuaţiei (1.1) multiplicată cu
±j

C
⋅ U C 0 sin (ω0t ) .
L

(1.5)

C
și ecuaţia (1.2) multiplicată cu
2

L
se obţine:
2
d  C 
L  
1
 vC ± j
i L  = ± j

dt  2 
C  
LC

C
L 
 vC ± j
iL  .

2
C 

(1.6)

Prin urmare, în locul celor două ecuaţii diferenţiale de ordin unu cuplate, se pot deduce
două ecuaţii diferenţiale de ordin unu necuplate, prin definirea următoarelor variabile
complexe [17-18]:
C
L 
 vC ± j
a1,2 =
iL  .
2 
C 
d
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(1.7)

În acest caz, noile ecuaţii diferenţiale de ordinul unu necuplate au structura:
da1
= jω0 a1
dt

(1.8)

da2
= − jω0 a2 .
dt

(1.9)

Luând în consideraţie expresiile (1.5), soluţia ecuaţiei (1.8) este

a1 =

C
[U C 0 cos(ω0t ) + jU C 0 sin (ω0t )] = C U C 0e jω0t .
2
2

(1.10)

Pătratul modulului lui a 1 are expresia:
2

a1 = a1a1* =

C 2
U C 0 = We max ,
2

(1.11)

unde W emax este energia electrică maximă a circuitului.
Variabila a 1 este componenta de frecvenţă pozitivă a modului amplitudinii. Modul
rezonant este complet descris de ecuaţia (1.8), ecuaţia (1.9) fiind conjugata complexă a
acesteia.
Avantajul evident al noului formalism constă în transformarea ecuaţiilor diferenţiale
de ordinul unu cuplate (1.1) şi (1.2) la două ecuaţii diferenţiale de ordinul unu necuplate (1.8)
şi (1.9).
Dacă circuitul analizat conţine pierderi se introduce în paralel cu circuitul LC o
conductanţă G (fig. 1.8).
Ecuaţiile de stare ale circuitului din figura 1.8
[17-21] sunt:
G
duC
1
= − uC − iL
C
C
dt

(1.12)

di L 1
= uC
dt L

(1.13)

Fig. 1.8. Circuitul LCG paralel.

şi ecuaţia diferenţială de ordin doi are structura
d 2 uC
du
+ γ C + ω02 uC = 0,
2
dt
dt

(1.14)

unde
ω02 =

1
G
şi γ = .
C
LC

γ – reprezintă constanta de scădere (amortizare) datorată pierderilor.
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(1.15)

Dacă pierderile sunt mici, acestea se iau în considerare în ecuaţia diferenţială a
modurilor cuplate (1.8) astfel:
da
= jω0 a − γa ' ≈ jω0 a − γa ,
dt

(1.16)

d
C
C
L
vC ≈ a =
vC + j i L .
2
2
2

(1.17)

unde
a' =

Soluţia ecuaţiei diferențiale (1.15) (cu condiţia iniţială a(0) = a 0 = uC (0 ) ⋅

C
) este:
2

a (t ) := a0 e −γt e jω0t .

(1.18)

Deci, în teoria CMT ecuaţia diferenţială a modurilor cuplate, când se iau în
considerare şi pierderile, are forma [17-21]:
da (t )
a (t )
= jω0 a (t ) −
τ
dt

unde τ =

(1.19)

1 C
este constanta de timp capacitivă a circuitului din figura 1.8.
=
γ G

Porninând de la expresia energiei şi de la faptul că termenul a(t)/τ este legat de
pierderile de energie de tip Joule prin rezistenţă, puterea activă este dată de relaţia:
PG = GuC2 .

(1.20)

Putem remarca, că în realitate introducerea conductanţei G modifică frecvenţa de
rezonanţă. Acest fapt este luat în considerare atunci când se utilizează metoda teoriei
circuitelor electrice.
Prin urmare teoria modurilor cuplate este valabilă numai în cazul în care rezistorul R =
1/G introdus este suficient de mare pentru a fi considerată ca o perturbaţie mică în sistemul
iniţial LC sau pentru a da o decalare de frecvenţă de rezonanţă neglijabilă. În final, în studiul
unui singur oscilator prin teoria modurilor cuplate, se introduce termenul corespunzător
alimentării sistemului printr-o sursă de tensiune. Ecuaţia diferenţială a modurilor cuplate
devine [17-21]:
da (t )
a (t )
= − j ⋅ ω0 ⋅ a (t ) −
+ F (t )
dt
τ

(1.21)

unde F(t) este termenul corespunzător excitaţie. Ecuaţia (1.21) este ecuaţia generală
care mai poate fi obţinută pentru un singur oscilator armonic.
În lucrarea MIT originală [9], ecuaţia (1.21) se exprimă sub forma:
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a = − j (ω0 − jΓ )a + F (t )

(1.22)

unde Γ = 1 / τ . Termenul F(t) se presupune a fi o sursă sinusoidală. Expresia Γ se
extinde la Γ=1/τ +1/τ e , când se iau în considerare pierderile de radiaţie externă. Constanta de
timp τ e , când se consideră şi pierderile de radiaţie externă, poate fi determinată din datele
geometrice şi materialele sistemului fizic şi mediul de propagare.
Având în vedere o altă perturbaţie, de data aceasta ca rezultat al influenţei unui alt
sistem similar, ultima ecuaţie poate fi scrisă astfel [17-21]:

a = − j ⋅ (ω0 − j ⋅ Γ )⋅ a + j ⋅ k ⋅ aext + F

(1.23)

Noul termen, k ⋅ a ext , reprezintă influenţa sistemului extern asupra sistemului studiat.
Aceste două sisteme sunt cuplate cu factorul de cuplaj k. Se poate arăta că factorul de cuplaj k
poate fi exprimat în raport cu inductivitaţile circuitului astfel: k = 0.5 ⋅ ω0 ⋅ M

LE ⋅ LR [21].

Sistemul studiat perturbă sistemul extern prin intermediul cuplajului. Ambele sisteme
pot fi descrise printr-un sistem de ecuaţii diferenţiale de forma:

a E = ( j ⋅ ω0 − ΓE )⋅ aE + j ⋅ k ⋅ aR + FE
a R = ( j ⋅ ω0 − ΓR )⋅ aR + j ⋅ k ⋅ aE

(1.24)

În ecuaţiile (1.24), s-a presupus că doar sistemul emiţător are o sursă [20].
În cazul în care coeficientul de cuplaj k are o valoare mare, atunci frecvenţa de
rezonanţă este departe de frecvenţa sistemului RLC. Folosind teoria circuitelor electrice se
poate determina că, dacă k are o valoare suficient de mare, rezonanţa se realizează pentru
două frecvenţe distincte echidistante faţă de ω0 . Acest fenomen se întâmplă în ciuda faptului
că ambele circuite RLC sunt reglate pentru aceeaşi frecvenţa de rezonanţă. Lungimea
intervalului dintre cele două frecvenţe este proporţională cu coeficientul de cuplaj k [17-21].

1.3.2. Teoria clasică a circuitelor electrice
Teoria clasică a circuitelor electrice poate fi aplicată, în diferitele sale forme, la
sistemele studiate, mai ales în cazul în care frecvenţa este mică şi sistemele pot fi realizate cu
elemente de circuit concentrate.
Cercetările preliminare au arătat că în cazul în care coeficientul de cuplaj k este dat în
funcţie de distanţă, se obţin rezultate bune, în acord cu modelele FEM de cuplare, folosind
resurse de calcul reduse. Dacă frecvenţa este mare teoria circuitelor poate fi folosită, dar
trebuie să fie luate în considerare circuitele cu parametrii distribuiţi [22-23].
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1.3.3. Abordarea bazată pe teoria câmpului electromagnetic
Nici teoria circuitelor, nici teoria modurilor cuplate nu poate determina valoarea
coeficientului de cuplaj k; această valoare poate fi obţinută fie experimental fie prin folosirea
metodei elementului finit. Teza de doctorat a lui André Kurs [10] conţine analize numerice
folosind metoda elementului finit, în care ecuaţiile lui Maxwell sunt rezolvate. Datorită
câmpului electric reţinut în condensator studiul prin intermediul modelelor FEM poate fi
redus la o analiză a câmpului electromagnetic cvasistaționar în conductoare masive

1.4 METODE DE DESCRIERE A TRANSFERULUI DE PUTERE
WIRELESS
1.4.1 Metoda inducţiei electromagnetice
Transferul de putere prin inducţie electromagnetică (TPI) este o tehnică populară de
transfer wireless pe distanţă scurtă. Această tehnică de transfer derivă din cele două legi
fundamentale ale fizicii: legea lui Ampère şi Legea lui Faraday. Funcţionarea acestor sisteme
TPI se bazează pe variaţia câmpului magnetic care este creat datorită curentului alternativ din
primar inducând o tensiune într-un circuit secundar, cuplat magnetic cu cel primar prin aer.
[24-25]. În scopul îmbunătăţirii eficienţei transferului de putere, modurile cuplate rezonante
ale bobinelor sunt stabilite prin intermediul conectării unor condensatoare suplimentare.
Aceasta tehnică este una dintre cele mai populare pentru transferul de putere fără fir care şi-a
găsit aplicaţii diverse, inclusiv în dispozitivele de alimentare a consumatorilor, implanturi
biomedicale, sisteme de manipulare a materialelor, aplicaţii de iluminat şi de contact, de
livrare de energie sub apă, maşini electrice ( fig. 1.9).

Fig. 1.9.Transferul de putere prin inducţie electromagnetică [25].

Aceasta este în prezent cea mai populara metodă de transmitere, fiind cunoscută de o
lungă perioadă de timp, perfecţionată şi are multe implementări comerciale [26]. Un exemplu
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este suportul de încărcare proiectat pentru a reîncarca mai multe dispozitive în acelaşi timp
(fig. 1.10). Metoda inducţiei electromagnetice se bazează pe interacţiunea câmpurilor
magnetice şi a materialelor conductoare.

Fig. 1.10. Suport de încarcare [26].

Această metodă de încărcare a dispozitivelor se foloseşte numai pe distanţe scurte,
deoarece dispozitivele emit câmpuri magnetice mici. Cu toate acestea, cercetătorii de la MIT
au descoperit o metodă eficientă de a creşte distanţa folosind cuplarea rezonantă.

1.4.2 Metoda inducţiei electrostatice
Transferul de putere capacitivă (TPC) este o metodă nouă, utilizată în transferul de
putere fără fir între doi electrozi care formează un condensator [27] (fig. 1.11). Ea se bazează
pe faptul că, atunci când frecvenţa este mare, aplicând o sursă de tensiune pe plăcile
condensatorului care sunt plasate una langă alta, se produc câmpuri electrice care menţin
curentul de deplasare. Astfel, în acest caz, suportul este câmpul electric. Unele dintre
avantajele TPC comparativ cu TPI sunt [27]:
1. Transferul de energie poate continua chiar şi la introducerea unei bariere de metal,
deoarece conduce la o structură alcătuită din două condensatoare conectate în serie.
2. Majoritatea câmpurilor electrice sunt limitate între armăturile condensatorului şi,
prin urmare, radiaţiile electromagnetice şi pierderile de putere sunt mici.
3. Nu sunt necesare bobine voluminoase şi scumpe şi, prin urmare, circuitul poate avea
dimensiuni mici.
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Fig. 1.11. Sistem de inducţie electrostatică, [27].

O noua tehnologie care folosește cuplarea capacitivă dintre electrozii plani aflaţi în
opoziţie (fig. 1.12) a fost dezvoltată pe parcursul anului 2011 de către Murata Manufacturing
Company; ea are în prezent o eficienţă scăzută (cu pierderi de energie de până la 30%), dar
oferă mai multă libertate în ceea ce priveşte poziţionarea dispozitivului. Transferul este
controlat prin detectarea dispozitivelor de încărcat, iar mai mulții electrozi pot fi încorporați
fără nici o pierdere suplimentară. Producătorul promite să rezolve problemele prezentate cu
primele implementari comerciale [25]. Dar această tehnologie "fără fir", într-o interpretare
mai „liberă” este nevoia contactului între emiţător şi receptor, pentru care compania foloseşte
un termen de "încarcare prin atingere ".

Fig. 1.12. Electrozii plani aflaţi în opoziţie [25].
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1.4.3. Metoda radiației electromagnetice
1.4.3.1 Transmiterea prin unde radio
La baza metodei de transmisie prin unde radio stă convertirea semnalelor de radio
frecvenţă (RF) în curent continuu. Ideea este că energie de radio frecvenţă este omniprezentă,
mai ales de la reţele Wi-Fi şi mobile. Dispozitivele mobile reprezintă o sursă vastă de
emiţătoare. Numărul de routere Wi-Fi şi dispozitivele conectate wireless, cum ar fi laptop-uri
este, de asemenea, semnificativ.
Un aspect important al unui receptor RF- este abilitatea lui de a menţine eficienţa
conversiei RF-DC într-o gamă largă de condiţii de funcţionare, inclusiv variaţii de putere la
intrare şi rezistenţa de sarcină la ieşire.
Una dintre cele mai populare utilizări de transmisie a puterii RF sunt senzorii la
distanţă. Aceşti senzori sunt de sine stătători şi fără baterie, şi sunt alimentaţi prin utilizarea
unui emiţător RF ca sursă de alimentare. Avantajul este că nu există nevoie de întreţinere şi
această abordare oferă o sursă de curent continuu controlabilă până la 30 metri distanţă [26].
1.4.3.2 Transmiterea laser/infraroșu optic
Transferul de putere poate fi, de asemenea, realizat prin transformarea energiei într-un
fascicul laser şi apoi îndreptată către o celulă solară. Există mai multe avantaje în utilizarea
acestei metode faţă de alte tehnologii wireless de transmitere a energiei, cum ar fi transferul
pe zone mari, dimensiuni mici (compacte) ale componentelor folosite, fără interferenţe şi
control al accesului. Există şi dezavantaje legate de conversie (de la energie electrică la
lumină şi invers) care este ineficientă din cauza absorbţiei atmosferice care cauzează pierderi,
şi, de asemenea, este nevoie de o linie directă de vedere cu receptorul [27].
Un exemplu de utilizare a acestei tehnologii este alimentarea unei aeronave fără pilot
folosind un laser de la sol, experiment realizat de cercetatorii de la Marshall Space Flight
Center al NASA, Huntsville, Alabama (fig. 1.13). Cu un fascicul laser centrat catre panoul
celulelor fotovoltaice, un avion uşor face primul zbor propulsat cu ajutorul transmiterii laser
din interiorul unei cladiri a centrului.
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Fig. 1.13. Avion propulsat de un fascicol laser [28].

Alte posibile aplicaţii ale acestei metode includ alimentarea vehiculelor extra-terestre
şi avioanelor, oferind mai multă putere, pentru sateliţii de pe orbita Pământului, sau
transmiterea puterii la locaţii inaccesibile.
În cazul radiaţiei electromagnetice mai aproape de regiunea vizibilă a spectrului (de la
10 sutimii de microni (um) la 10 sutimii de nm), puterea poate fi transmisă prin transformarea
electrică într-un fascicul laser care este apoi îndreptat spre un receptor de celulă solară. Acest
mecanism este în general cunoscut drept "powerbeaming" deoarece puterea este îndreptată
spre un receptor care o poate converti în energie electrică.
Avantajele transferului de energie bazat pe laser, care il fac competitiv cu metodele
convenţionale de transfer de energie [28]
1. Propagarea undelor monocromatic permite secţiunea transversală îngustă pentru
energii captivate pe intervale mari;
2. Dimensiunile compacte cu diodele lasere-fotovoltaice permit integrarea în produse
cu forme mici;
3. Capacitatea de a opera fără interferenţe de radio-frecvenţă, pentru dispozitivele
existente de comunicare şi anume Wi-Fi şi telefoane mobile;
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4. Controlul accesului la energie, faţă de transferul omnidirecţional, care nu poate fi
cuantificat.
Dezavantajele sunt:
1. Conversia energiei la laser este ineficientă;
2. Conversia în energie electrică este ineficientă; cu celule fotovoltaice se pot atinge
eficienţe de 40%-50%. (randamentul conversiei este mai mare cu lumină monocromatică
decât cu expunerea la soare a panourilor solare);
3. Absorbţia atmosferică cauzează pierderi;
4. Ca şi în cazul microundelor, această metodă necesită o linie directă de vedere cu
ţinta.
Tehnologia laser "powerbeaming" a fost în cea mai mare parte explorată în aplicatii
militare şi aplicaţii aerospaţiale, iar acum este dezvoltată pentru aplicaţii comerciale şi
electronice de putere scăzută. Sistemele de transfer de energie wireless folosind laserul pentru
spaţiul consumatorului trebuie să satisfacă cerinţele standardizate de siguranţă impuse.
Pentru dezvoltarea înţelegerii compromisurilor laserului (a fost dezvoltat un sistem
bazat pe "un tip special de undă de lumină") se cer lămurite o serie de probleme precum:
1. Propagarea unui fascicul laser este mai puţin afectată de limitele de difracţie;
2. Coerenţa şi problema razei limitate (cum ar fi caracteristicile coerenţei spaţiale şi
spectrale a laserelor permit capacităţi mai bune pentru distanţa-putere);
3. " Disc de aer" (lungimea de undă dictează mărimea unui disc cu distanţa);
4. Aplicaţiile diodei laser (sursele laser sunt utilizate în diverse industrii şi mărimea lor
este redusă pentru o mai bună integrare) [28].
Geoffrey Landis este unul din pionerii sateliţilor alimentaţi cu energie solară şi a
transferului de energie bazată pe laser în special pentru misiuni spaţiale şi lunare. Cererea în
continuă creştere pentru misiuni spaţiale sigure şi frecvente a rezultat în dorinţa realizării unui
lift spaţial futuristic care ar putea fi alimentat de lasere. Liftul spaţial al NASA are nevoie de
putere wireless trimisă către el pentru a urca.
"Lasermotive" a demonstrat alimentarea cu laser la un kilometru în timpul concursului
de "powerbeaming" NASA 2009. De asemenea, " Lighthouse DEV" împreună cu
"Universitatea Maryland" este în curs de a dezvolta un sistem laser sigur pentru ochi pentru a
alimenta un mic UAV. Din 2006, "PowerBeam", care iniţial a inventat tehnologia sigură
pentru ochi şi deţine toate brevetele cruciale în acestă tehnologie, încearcă să dezvoltate
unităţi comerciale pentru diverse produse electronice de larg consum şi industriale [27].
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1.4.3.3. Microunde
Multe idei de transmisie a puterii pe rază lungă de acţiune, se bazează pe utilizarea
antenelor redresoare, sau "rectennas". Rectennas reprezintă un mod eficient de a converti
microundele în electricitate. Ele sunt de obicei realizate dintr-o serie de antene dipol, care au
polii pozitivi şi negativi. Aceste antene sunt conectate la diode semiconductoare. De fapt
rețeaua de antene colectează energia microundelor şi o transformă în curent continuu.
În anii 1980, Centrul de Cercetare în comunicaţii din Canada a creat un avion mic care
ar putea funcţiona pe baza energiei transmisă de pe Pământ. Avionul fără pilot, numit
"Stationary High Altitude Relay Platform (SHARP)" prezentat în figura 1.14, [29], a fost
conceput ca un releu de comunicaţii. Decât să zboare de la punct la punct, SHARP ar putea
zbura în cercuri de doi kilometri în diametru, la o altitudine de aproximativ 21 kilometri. Cea
mai importantă aeronavă poate zbura luni de zile.

Fig. 1.14. Avionul fără pilot, numit "Stationary High Altitude Relay Platform (SHARP)"[29].

Secretul pentru zborul lung al avionului Sharp a fost transmiţătorul cu microunde şi
traiectoria de zbor circulară păstrată în raza transmiţătorului. O antenă mare în formă de disc,
poziţionată chiar în spatele aripilor avionului este utilizată pentru a alimenta avionul. Din
cauza interacţiunilor microundelor cu antena, SHARP avea o sursă de alimentare constantă
atât timp cât era în raza de funcţionare a reţelei de microunde.
Au fost propuse alte idei care implică mai multe antene şi unde de microunde pentru
transferul de energie fără fir, cum ar fi staţiile de energie solară pe lună şi satelit. Acestea sunt
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idei remarcabile, care oferă o sursă curată de energie, dar, pentru moment, ele sunt încă
teoretice.
Transmisia de putere prin intermediul undelor radio poate fi făcută direcţional,
permiţând focalizarea energiei pe distanţe mai lungi, cu lungimi de undă mai scurte a radiaţiei
electromagnetice, de obicei în raza microundelor. Au fost realizate eficienţe ale conversiei
antenei de peste 95%. Focalizarea puterii folosind microundele a fost propusă pentru
transmisia energiei de la sateliţi orbitali de putere solară pe Pământ şi a fost luată în
consideraţie transmiterea puterii la nave spaţiale părăsind orbita [29].
Transmiterea puterii prin microunde este dificilă pentru că în majoritatea aplicaţiilor
spaţiale dimensiunea aperturii cerute este foarte mare datorită limitei de difracţie a
direcţionalităţii antenei. De exemplu, studiul NASA din 1976 privind sateliţii de putere solară
arată că aceștia necesită o antenă de transmitere cu diametrul de 1 km, şi o antenă de recepţie
cu diametrul de 10 km, pentru un fascicul de microunde la 2,45GHz. Aceste mărimi pot fi
oarecum reduse folosind lungimi de undă mai scurte, deşi lungimile de undă mai scurte s-ar
putea să aibă dificultăţi cu absorbţia atmosferică şi a blocajului fasciculului de către picăturile
de ploaie sau picăturile de apă. Din cauza "blestemului matricei subţiate", nu este posibil de a
face un fascicul îngust prin combinarea fasciculelor de la mai mulţi sateliţi mai mici.
Pentru aplicaţii terestre o matrice de recepţie de arie largă, cu diametrul de 10 km, deși
permite nivele de puteri mari, funcţionează la o densitate de putere scăzută pentru siguranţa
expunerii electromagnetice a oamenilor. O densitatea de putere sigură pentru om de 1
mW/cm2 distribuită de-a lungul unei arii cu diametrul de 10 km corespunde unui nivel de
putere totală de 750 megawaţi. Acesta este nivelul de putere găsit în multe din centralele de
putere electrice moderne.
În Al Doilea Război Mondial, s-a prevăzut dezvoltarea emiţătoarelor cu microunde de
înaltă putere cunoscute ca magnetroane de cavitate. Prin 1964 a fost realizat un elicopter în
miniatură propulsat de puterea microundelor.
Cercetătorul japonez Hidetsugu Yagi a investigat, de asemenea, transmisia energiei
wireless folosind o antenă direcţională de matrice, cunoscută drept antena Yagi. Deşi nu s-a
dovedit a fi în particular utilă pentru transmisia puterii, această antenă de transmitere a fost
adoptată pe scară largă de industriile de telecomunicaţii wireless şi de radiodifuziune datorită
caracteristicilor sale de performanţă excelente.
Transmisia wireless de putere înaltă folosind microundele este bine cunoscută.
Experimente de zeci de kilowaţi au fost efectuate la Goldstone în California în 1975 şi mai
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recent (1997) la Grand Bassin pe Reunion Island. Aceste metode ating distanțe de ordinul a
un kilometru.

1.4.4. Transmisia cu ultrasunete
Această tehnologie folosește undele sonore de înaltă frecvenţă pentru a produce
rezonanţă în receptor. Traductoarele piezoelectrice sunt utilizate pentru convertirea
semnalelor electrice în semnale acustice şi viceversa. Un avantaj notabil al acestei tehnologii
faţă de alte metode de transmitere, este abilitatea de a lucra prin obstacole atât optice cât şi
electromagnetice. Demonstraţiile experimentale au arătat că ultrasunetele pot lucra prin
asemenea obiecte cum ar fi pereţii submarinelor, care după cum ştim, sunt din metal gros,
ceea ce este imposibil pentru orice altă metodă de transmitere [30].
Eficienta transferului şi factorii de mediu sunt în prezent necunoscute, dar lovirea cu
un sunet puternic de înaltă frecvenţă în mediu ar trebui să reprezinte o problemă pentru orice
creatură capabilă să-l audă în cazul în care tehnologia se aplică. Variantele comerciale sunt
încă în curs de dezvoltare, dar se asteaptă să fie disponibile pe piată. uBeam (în fig. 1.15 se
prezintă prototipul din iunie 2011) foloseşte un fascicul de ultrasunete concentrat şi un
receptor piezoelectric conectat la aparat.

Fig. 1.15. Conceptul uBeam de transmiterea de putere [30].

1.5. CONCLUZII
• Transferul de energie fără fir în condiţii de siguranţă şi precizie rămâne o
provocare şi o temă de cercetare reală. Acestă modalitate de transmisie este
utilă pentru a satisface necesităţile de energie acolo unde legăturile prin fire
29

sunt imposibile. Este o formă de transfer de putere care se bazează pe
proprietaţile câmpului magnetic care nu afecteză sănătatea persoanelor din jur
şi nu inflenţează funcţionarea electromagnetică a altor dispozitive similare;

• Tehnologia WiTricity este bazată pe cuplajele magnetice puternice dintre
bobine şi este capabilă să transfere eficient puterea electromagnetică, atunci
când distanţele între eminţător şi receptor sunt de câteva ori mai mari decât
dimensiunile dispozitivelor;

• Puterea de transfer depinde de mărimea dispozitivelor receptoare, cât şi
eminţătoare şi de distanţa dintre dispozitive. Randamentul maxim este obţinut
pentru distanţe cât mai mici şi poate atinge chiar valori de 95%;

• De fapt, transferul wireless al energiei electromagnetice prin inducţie este
determinat de câmpurile electromagnetice apropiate (la distanţe mai mici de
1÷2 );

• Sunt prezentate pe scurt teoriile care stau la baza transferului fără contact a
puterii electromagnetice: teoria modurilor cuplate şi teoria circuitelor electrice.
Se evidenţiază avantajele şi dezavantajele celor două procedurii;

• Sunt expuse, pe scurt, istoricul şi principalele metode de transfer wireless a
energiei electromagnetice.
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CAPITOLUL 2
CALCULUL PARAMETRILOR REZONATOARELOR UTILIZATE ÎN
TRANSFERUL WIRELESS AL ENERGIEI ELECTROMAGNETICE
2.1. CALCULUL PARAMETRILOR REZONATOARELOR CU AJUTORUL
PROGRAMULUI ANSOFT Q3D EXTRACTOR
2.1.1. Descrierea programului Q3D EXTRACTOR
Q3D Extractor reprezintă un soft, care caracterizează electric şi magnetic structuri
bidimensionale şi tridimensionale interconectate, cum ar fi cele întâlnite în conectori, Printed
Circuit Boards (PCBs), Ball Grid Arrays (BGAs) şi Multi-ChipModules (MCMs).
Este folosit pentru determinarea următorilor parametrii:
 Matricele de capacităţi
 Analiza DC
• matricele de inductivităţi proprii şi mutuale sau de rezistenţe.
 Analiza AC de frecvenţă înaltă
• matricele de rezistenţe, inductivităţi proprii şi mutuale.
Procedura presupune selectarea analizei ce se doreşte a fi efectuată, construirea
modelului, specificarea proprietăţilor de material, identificarea elementelor conductoare şi
specificarea sursei de excitaţie [32].
Sistemul generează automat parametrii necesari ai circuitului.

Fig. 2.1. Prezentare interfaţă program [32].
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Prin Menu Bar (Fig. 2.1)se permite realizarea diferitelor proceduri, cum ar fi
utilizarea fişierelor proiectelor, optimizarea unui proiect, modificarea setărilor şi parametrilor
acestuia.
File menu : Folosit pentru a administra fişierele proiectului şi printare ;
Edit menu: Folosit pentru modificare de obiecte, acţiuni de înainte, înapoi;
View menu: Folosit pentru a afişa sau ascunde componentele;
Project menu: Folosit pentru adăugarea unui desen la proiect, definire de variabile şi
parametri;
Draw menu: Folosit pentru a realiza unul sau mai multe elemente tridimensionale;
Modeler menu: Foloseşte 3D Modeler pentru a importa sau exporta, copia modele 3D,
atribuire de material, modificare de grid, definirea listei de obiecte, control asupra suprafeţei,
executare de operaţii booleene;
Q3D Extractor menu: Folosit pentru a administra toţi parametrii proiectului în lucru;
Tools menu: Folosit pentru a modifica bibliotecile de material, opţiunile de afişare, pentru a
particulariza barele de instrumente şi modificarea unora din setările software-ului implicit;
Help menu: Folosit pentru a accesa comenzi ajutătoare [32].

2.1.2 Algoritmul procesului de modelare
Pentru a calcula intrările matricelor R, L, G, C, Q3D Extractor efectuează următorii
paşi:

• Împarte structura într-o reţea de discretizare cu elemente finite;
• Calculează modelul complet al câmpului electromagnetic în interiorul structurii,
presupunând că un singur conductor sau terminal sursă este excitat la un moment dat;

• Calculează R, L, G, C pe baza valorii câmpului calculat.
Matricele rezultate permit generarea a noi matrice pentru orice parametri selectaţi care
au soluţii în domeniu, fără a fi nevoie de a calcula noi soluţii. În plus, rezultatele unui model
care a fost rezolvat cu succes pot fi exportate către un circuit echivalent pentru o analiza
ulterioară.
Q3D Extractor utilizează simulatorul pentru a calcula matricele sistemului.
Simulatorul multipol este folosit pentru a simula câmpurile electrice în care sunt calculate
capacităţile. Simulatorul conduction este folosit pentru a simula curentul electric din circuit în
scopul calculării rezistenţelor şi inductivităţilor în c.c. (DC).
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Pentru a calcula intrările (elementele) unei matrice, solver-ul alimentează individual
fiecare ”net conductor” sau terminal definit. Obiectele conductoare care intră în componenţa
unui net sau nu, au o influenţă asupra calculului matricelor parametrilor. Conductoarele nonnet sunt obiecte conectate la pământ.
Din moment ce un model poate conţine mai multe neturi, interacţiunea
electromagnetică între acestea este descrisă de o matrice, calculată după cum urmează:
• În fiecare terminal sursă (excitatie), soluţia câmpului este folosită pentru a calcula
capacitatea, inductivitatea, sau rezistenţă pentru un conductor faţă de împământare. Fiecare
excitaţie produce o coloană a matricei.
• Matricele de rezistenţă şi inductivităţi au un rând pentru fiecare terminal sursă. Cu
toate acestea, matricea capacităţilor conţine un singur rând pentru fiecare net.
După găsirea soluţiei câmpului şi calculul complet al matricei respective, simulatorul
efectuează o analiză de eroare în fiecare element din bucla rețelei. La următorul pas de
adaptare, elementele cu cea mai mare eroare sunt împărţite în elemente mai mici, producând o
soluţie mai precisă în aceste domenii [31-32].

2.1.3. Structura matricelor capacităților
Coeficientul de cuplare:
Pentru o matrice cu intrările M ij , i,j=1….N, coeficientul de cuplare pentru linia i şi
coloana j este dat de ecuaţia:

abs( M ij ) /( sqrt ( M ii xM jj ))

(2.1)

Matricele lui Maxwell pentru capacităţi
Intrările matricei capacităţilor (corespunzatoare relaţiilor lui Maxwell), reprezintă
suma totală a sarcinilor electrice, datorită tensiunilor diferitelor conductoare. Dacă Q i este
suma sarcinilor electrice pe un conductor i, şi V 1 , V 2…. V N sunt valorile tensiunilor, atunci:

Qi = C M i ,1 * V1 + C M i , 2 * V2 + ... + C M i , N * V N

(2.2)

Matricele de tip Spice
Intrările matricei capacităţilor de tip Spice reprezintă valorile capacităţilor unei reţele
de condensatoare bipolare. Între fiecare pereche de conductori există o capacitate (de serviciu)
S
S
notată C i , j ; în plus fiecare conductor are o capacitate propie C i , 0 faţă de pământ [31-32].

Valoarea totală a sarcinii electrice a unui condensator i este dată, conform relaţiilor lui
Maxwell pentru capacităţi, de expresia:
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Qi = C S i ,0 *Vi + C S i ,1 * (Vi − V1 ) + C S i , 2 * (Vi − V2 ) + ... + C S i , N * (Vi − VN )

(2.3)

2.1.4. Calculul parametrilor rezonatoarelor
Pentru a calcula inductivitatea mutuală în diferite situaţii apărute în practică sunt
dezvoltate mai multe formule.
Prima şi cea mai importantă formulă este dedicată bobinelor coaxiale implicând
integralele eliptice date de Maxwell [33]:

 2
2 

M = 4π Rr  − k  F − E 
k 

 k

(2.4)

unde R şi r sunt razele celor două bobine, F şi E sunt integralele eliptice complete de primul şi
de al doilea grad. În general, integralele eliptice nu pot fi exprimate în raport cu anumite
funcţii elementare. Ele pot fi exprimate doar ca o serie de puteri.

k=

(2.5)

2 Rr

(R + r ) 2 + h 2

unde h este distanţa dintre cele două centre.
Weinstein [34] dă o expresie pentru inductanţa mutuală a două bobine coaxiale în
funcţie de modulul de complementaritate k’:

 3 2 33 4 107 6 
4
 
1 + 4 k' + 64 k' + 256 k' +... log k' − 1 − 

 

M = 4π Rr 

− 1 + 15 k' 4 + 185 k' 6 +...



1536

  128


(2.6)

2
unde k ' = 1 − k .

Nagaoka [34] propune formula de calculare a inductivităţi mutuale pentru un cilindru
coaxial folosind tabelul de integrale eliptice. Această formulă utilizează serii q Jacobine [35].
Prima formulă este pentru cazul când cele două bobine nu sunt prea aproape una de cealaltă,
iar cea de-a doua, pentru cazul când se află în proximitate.
Prima formulă are următoarea expresie:

M = 16π

2

3
2
Rr q

unde:
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(1 + ε ) ,

(2.7)

ε = 3q 4 − 4q 6 + 9q 8 − 12q 10 + ...
5

9

l
l
l
q = + 2  + 15  + ...
2 2
2
l=

(2.8)

1− k'
1+ k'

A doua formulă Nagaoka are forma [33]:

M = 4π Rr ⋅

1

2(1 − 2q1 )
5

2

[

]



1
2
 1 + 8q1 − 8q1 + ε 1 log − 4 
q1


9

l
l 
l 
q1 = 1 + 2 1  + 15 1  + ...
2
2
2
l1 =

(2.9)

1− k
1+ k

ε 1 = 32q13 − 40q14 + 48q15 − ...
Alte formule folosesc diferite instrumente matematice cum ar fi: formulele Havelock,
care se bazează pe anumite integrale definite de funcţii Bessel, formulele E. Mathy care
lucrează cu integrale eliptice de al treilea ordin şi formulele dezvoltate de către Coffin,
Rowland şi Rayleigh [33-35].
Fie C 1 şi C 2 două circuite plasate într-un mediu omogen (μ 0 ), cu i 1 ≠ 0 si i 2 = 0.
Fluxul magnetic produs printr-o suprafață ce se sprijină pe circuitul C 2 de curentul din
circuitul C 1 este:

Φ 21 =

∫ B1dA = ∫ rotA1dA = ∫ A1dl2

SC 2

SC 2

(2.10)

C2

şi ţinând seama de expresia potenţialului magnetic vector

µ0
dl
⋅ i1 ⋅ 1 1
C
R12
4π

(2.11)

µ0
dl dl
i1 C1 C 2 1 2
R12
4π

(2.12)

A1 =

∫

această expresie devine

Φ 21 =

∫

∫

Astfel, pornind de la definiţie, inductanţa mutuală este dată de formula [36]:

M=

Φ 21 µ 0
=
i1
4π

dl 1 dl 2
C1 C 2 R
12
∫

∫

Pentru analiză se aleg din literatură cele 4 cazuri prezentate în figura 2.2.
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(2.13)

R

R

R1

x

x

θ

R2

R
Cazul 1

R1

r

θ

R

Cazul 2

r

R2

Cazul 3

Cazul 4

Fig. 2.2. Configuraţiile celor patru cazuri studiate.

Analiza acestora se face folosind programul Ansoft Q3D Extractor. Pentru modelare
se foloseşte o bobină cu secţiune pătrată, cu latura de 1 mm. Rezultatele simulării sunt
prezentate în figura 2.3.
Cazul 1

M Q3D

Cazul 2

=

1.2994E- M Q3D = 2.8311E-007H

Cazul 3

Cazul 4

M Q3D = - 4.9096E-11H

M Q3D = 2.4365E-008H

007H
Fig. 2.3. Rezultatele obţinute cu Ansoft Q3D Extractor.

Dispozitivul experimental este realizat din două bobine cu o distanţă reglabilă între ele,
aşa cum se observă în figura 2.4, având următoarele date necesare realizării geometriei în
programul Q3D Extractor:
•

Cele 2 bobine au câte 8 spire în serie dispunse paralel (16 spire)

•

Raza interioară (Raza_int) este de 110 [mm], spira dreptunghiulară având
înălţime h=3.2 [mm] şi lungime l=1.71 [mm]
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Fig. 2.4. Macheta rezonatorului.

Geometria în programul Q3D Extractor pentru modelul nostru se realizează astfel:
• Se începe cu dreptunghiul de înălţime h=3.2 [mm] şi lungime l=1.71 [mm] apoi se
realizează spira folosind o transformată elicoidală cu raza de 2.2 mm şi cu un număr
de 8 spire;
• Se realizează înca 8 spire, decalate spaţial, urmând aceiaşi procedură;
• Se uneşte un capăt pentru a realiza conexiunea în serie formând o singură bobină cu 16
spire.
Folosind cele două bobine realizate manual şi utilizând schema circuitului, aşa cum
este prezentată în figura 2.5, se măsoară valoarea inductivităţii mutuale M=M m pentru cele
patru cazuri de mai sus.

R

A

M
L1

L2

V

Eca

Fig. 2.5. Schema circuitului experimental.

Rețeaua de discretizare initială este alesă astfel încât să obţinem cele mai precise
soluţii într-un timp cât mai scurt; după un anumit timp de calcul programul îşi generează o
nouă rețea de discretizare, astfel încât să indeplinească criteriile de convergenţă (fig. 2.6).
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Fig. 2.6. Rețeaua de discretizare.

Parametrii bobinelor, determinaţi cu ajutorul programului Ansoft Q3D Extractor, sunt
prezentaţi în Tabelul 2.1, unde:
M Q3D – sunt valorile inductivităţilor mutuale obţinute cu Ansoft Q3D

•
Extractor;
•

L 1 , L 2 - inductanţele proprii;

•

R 1 , R 2 – resistenţele ohmice.

•

C – capacitatea (C=C 1 ≈C 2 )

Tabelul 2.1. Rezultatele obţinute cu programul Ansoft Q3D Extractor pentru o
frecvenţă de 50 [Hz].
L 1 [μH]

L 2 [μH]

M Q3D [μH]

R 1 [mΩ]

R 2 [mΩ]

C [pF]

Numărul de
elemente

Cazul 1

99.32

98.897

47.483

23.531

23.31

14.831

77934

Cazul 2

99.435

98.907

14.823

22.146

21.884

9.5873

55230

Cazul 3

98.467

98.246

15.734

23.401

23.664

11.312

77752

Cazul 4

99.977

98.933

16.799

21.999

23.976

10.467

79790

În Tabelul 2.2. sunt prezentate valorile inductivităţii mutuale obţinute prin măsurători
(M m ), inductivitatea mutuală calculată cu ajutorul programului dezvoltat în Matlab (M p ), şi
cele calculate cu ajutorul programului Ansoft Q3D Extractor (M Q3D ), pentru diferite valori
ale distanţei x [37].
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Tabelul 2.2. Rezultatele experimentale şi cele calculate [18].
Cazul 1

M m =51,97e-6H

x = 30 mm

M p =50,33e-6H
M Q3D =47.483e-6H

Cazul 2

M m =16,19e-6H

x =100 mm

M p =15,92e-6H
M Q3D =14.823e-6H

Cazul 3

M m =17,61e-6H

x =30 mm

M p =17,01e-6H

θ = arctg(105/30)

M Q3D =15.734e-6H

Cazul 4

M m =14,73e-6H

x =100 mm

M p =16,52e-6H

0

M Q3D =16.799e-6H

θ =45

În figura 2.7 se reprezintă densitatea pânzei de curent pentru o frecvenţă de 50 [Hz].

Cazul 1

Cazul 2

Cazul 3

Cazul 4

Fig. 2.7. Densitatea pânzei de curent pentru o frecvenţă de 50 Hz .
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Cu ajutorul programului Ansoft Q3D Extractor s-au efectuat simulări şi pentru
frecvenţa de 10 MHz, pentru care se observă, din Tabelul 2.3, că valorile inductanţelor
proprii, capacitatea şi inductanţa mutuală rămân neschimbate, doar valoarile rezistenţelor
ohmice sunt mai mari.
Tabelul 2.3. Rezultatele obţinute cu programul Ansoft Q3D Extractor pentru
frecvenţa de 10 MHz
L 1 [μH]

L 2 [μH]

M Q3D [μH]

R 1 [Ω]

R 2 [Ω]

C [pF]

Număr de
elemente

Cazul 1

99.320

98.897

47.483

10.523

10.425

14.813

77934

Cazul 2

99.983

99.354

14.886

9.9168

9.8068

9.5873

77766

Cazul 3

98.467

98.246

15.735

10.465

10.583

11.312

77752

Cazul 4

99.977

98.933

16.799

9.8382

10.722

10.467

79790

În figura 2.8 se reprezintă densitatea pânzei de curent corespunzatoare.

Cazul 1

Cazul 2

Cazul 3

Cazul 4

Fig. 2.8. Densitatea pânzei de curent pentru frecvenţa de 10 MHz .
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În figura 2.9 se prezintat variația inductivități mutuale în funcție de distanța dintre
bobine

Fig. 2.9. Variația inductivități mutuale în funcție de distanța dintre bobine

2.2.

CALCULUL

INDUCTIVITĂŢII

PROPRII

ŞI

MUTUALE

A

REZONATOARELOR PRIN ANALIZA CU ELEMENT FINIT (FEM)
Metoda elementelor finite este o tehnică numerică folosită pentru a rezolva problemele
descrise de ecuaţii diferenţiale cu derivate parţiale, cu precizarea condiţiilor de frontieră şi a
condiţiilor iniţiale. În această abordare, domeniul fizic al problemei este discretizat în
subdomenii mai mici, în scopul obtinerii unui model matematic exprimat printr-un sistem de
ecuaţii algebrice liniare. Aceste ecuaţii pot fi rezolvate numeric, astfel, se obţin valori
aproximative ale necunoscutelor într-un număr discret de puncte (noduri) în cadrul sistemului
[38]. Pe lângă electromagnetism, multe alte probleme de fizică pot fi descris analitic folosind
ecuaţiile diferenţiale ordinare sau parţiale, şi pot fi rezolvate cu ajutorul metodei elementelor
finite (FEM).
Metoda elementelor finite se va utiliza pentru calculul parametrilor a două bobine
cuplate magnetic, care sunt folisite pentru transferul wireless a puterii electromagnetice,
pentru diverse orientări, forme şi materialele ale bobinelor.

2.2.1. Modelul 2d axisimetric FEMM
Rezultatele analizei 2D se utilizează pentru a determina parametrii circuitului, în
scopul de a calcula puterea transferată fără fir la o sarcină.
Procesul începe prin crearea unui model 2D axisimetric pentru fiecare bobină prin
definirea geometriei având următoarele date: raza interioară, numărul de spire, forma spirei,
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precum şi distanţa dintre spire. Dimensiunile pentru bobine speciale construite şi evaluate în
acestă lucrare sunt prezentate în Tabelul 2.4 aşa cum se vede şi în figura 2.3.
Tabelul 2.4. Parametrii bobinelor identice
Raza interioară

110 [mm]

Număr de spire

16

Forma spirei

Dreptunghiulară
de
înălţime h=3.2 [mm] şi
lungime l=1.8 [mm]

Distanța dintre spire

0.5 [mm]

Material

cupru

Modelul 2D axisimetric este creat folosind forma spirei, astfel încât să reprezinte exact
bobina de interes pentru a calcula inductanţa mutuală şi rezistenţa.
După realizarea celor două bobine de interes aflate la o distanţă de 30 [mm] una faţă
de cealaltă, se definesc proprietăţile de material, de circuit şi condiţiile de frontieră.
Rețeaua de elemente finite se realizează ținând cont şi de adâncimea de pătrundere (δ)
care se calculează cu relaţia:

δ=

(2.14)

2

ωµ r µ 0σ

unde µ r şi σ sunt permeabilitatea relativă şi conductivitatea materialului parcurs de curenţi
turbionari.
Se alege ca material cuprul. Această operaţie se face din secţiunea PropertiesMaterials-Add, introducând totodată şi proprietăţile materialelor.
Scopul proprietăţilor circuitului este, în principal, să-i permită utilizatorului să limiteze
trecerea curentului în anumite porţiuni ale domeniului. În problema noastra se alege o bobină
prin care circula un curent de 1A iar prin cealaltă bobină se alege un curent cât mai aproape
de zero. Pentru condiţii de frontiera s-a ales din meniu opţiunea Periodic. Aceasta se aplică
asupra a două segmente sau asupra a două arce pentru a forţa potenţialul magnetic vector să
fie identic de-a lungul fiecărei frontiere. Acest tip de condiţie este folositoare în manevrarea
simetriilor inerente, în anumite probleme, în vederea reducerii domeniului care trebuie
modelat. Domeniul trebuie doar să fie periodic, în contradicţie cu respectarea mult mai
restrictivelor condiţii liniare A = 0 sau

∂A
= 0 . O altă aplicaţie a acestui tip de condiţie
∂n

este modelarea problemelor cu frontieră deschisă, de tip Kelvin. Adesea, o frontieră periodică
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este realizată din căteva linii sau arce. Pentru fiecare secţiune a frontierei trebuie definită câte
o condiţie, având în vedere că fiecare condiţie periodică în parte poate aparţine doar unei linii
sau unui arc de pe frontieră [38-44].
Zona de interes foloseşte un mesh care are 748863 noduri şi 1494283 elemente aşa
cum se observă în figura 2.10

Fig. 210. Geometria şi rețeaua de discretizare a bobinelor.

Următoarea operaţie este "Analyze", operaţie prin care se analizează datele problemei
de catre preprocesorul simulatorului FEMM. Această funcţie se găseşte în meniul principal la
Analysis->Analyze. După terminarea procesului de analizare se trece la postprocesare unde se
pot vizualiza liniile de câmp magnetic (fig. 2.11) prin intermediul funcţiei View Results.
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Fig. 2.11. Liniile de câmp magnetic.

Analiza a fost realizată în curent continuu, iar densitatea de curent şi inducţia
magnetică sunt reprezentate în figura 2.12, respectiv figura 2.13.

Fig. 2.12. Densitatea de curent în curent continuu.

Fig. 2.13. Inducţia magnetică în curent continuu.

Realizând simulări pentru diferite frecvenţe se obţin densitățile de curent din figura
2.14, şi inducţiile magnetice din figura 2.15.
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100kHz

500kHz

1MHz
Fig. 2.14. Densitatea de curent pentru diferite frecvenţe.
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100kHz

500kHz

1MHz
Fig. 2.15. Inducţia magnetică pentru diferite frecvenţe.
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Caracteristicile bobinelor receptor şi emițător în curent continuu
Cu FEMM, se determină inductanţa şi rezistenţa bobinelor. Se apasă pe butonul
pentru a afișa rezultatele atribuite pentru fiecare circuit în parte.
Pentru simulare circuitul bobinei emițător este parcurs de un curent cu valoarea
intensităţii de 1A obţinându-se rezultatele din figura 2.16 [46].

Fig. 2.16. Rezultatele simulării cu FEM pentru circuitul emițător.

Flux/Current este inductanța proprie a bobinei L=109.407 µH. Rezistenţa bobinei este
dată de Voltage/Current, R= 0.0326489 Ω.
Pentru simularea bobinei receptor, se presupune o valoare a curentului prin bobină
foarte mică (1E-6A), iar rezultatele sunt cele afișate în figura 2.17, unde M = 42.4868 µH şi
R= 0.0326489 Ω . Valoarea inductivității mutuale este egală cu valoarea fluxului bobinei
receptor împărțită la valoarea curentului din bobina emițător (c1)

Fig. 2.17. Rezultatele simularii cu FEM pentru circuitul receptor.

Rezultatele simulării pentru frecvențele 100kHz, 500kHz, 1MHz.
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Se urmează aceeaşi procedură şi se obţin rezultatele din tabelele următoare:
Tabelul 2.5. Rezultatele simularii cu FEMM a bobinei emițător pentru cele 3 frecvenţe
Frecvenţă

Căderea de
tensiune
0.904922+I
*63.9899
Volts

Flux

Inductanţa

Rezistenţă

0.00010184
3I*1.27685e007 Webers

0.904922+I*
63.9899
Ohms

500 kHz

2.20831+I*
317.1 Volts

0.00010093
6I*1.40353e007 Webers

1 MHz

0.904032+I
*63.9948
Volts

0.00010185
1I*9.7592e008 Webers

0.00010184
3I*1.27685e
-007
Henries
0.00010093
6I*1.40353e
-007
Henries
0.00010185
1I*9.7592e008
Henries

100 kHz

Puterea
activă
0.452461
Watts

Puterea
reactivă
31.995
VAr

Puterea
aparentă
31.9982
VA

2.20831+I*3
17.1 Ohms

1.10416
Watts

158.55
VAr

158.554
VA

0.904032+I*
63.9948
Ohms

0.452016
Watts

31.9974
VAr

32.0006
VA

Tabelul 2.6. Rezultatele simularii cu FEM a bobinei receptor pentru cele 3 frecvenţe
Frecvenţă
100 kHz

Căderea de
tensiune
0.130458+I
*26.2996
Volts

500 kHz

0.360709+I
*131.026
Volts

1 MHz

0.130853+I
*26.2954
Volts

Flux

Inductanţa

Rezistenţă

Puterea
activă
6.5229e008 Watts

Puterea
reactivă
1.31498e
-005 VAr

Puterea
aparentă
1.31499e005 VA

4.18499e005+I*0.07
07106
Webers
4.17099e005+I*0.02
24832
Webers
4.18412e005+I*0.07
57024
Weber

41.8499+I*7
0710.6
Henries

130458+I*
2.62996e+
007 Ohms

41.7099+I*2
2483.2
Henries

360709+I*
1.31026e+
008 Ohms

1.80355e007 Watts

6.55131e
-005 VAr

6.55134e005 VA

41.8412+I*7
5702.4
Henries

130853+I*
2.62954e+
007 Ohms

6.54266e008 Watts

1.31477e
-005 VAr

1.31479e005 VA

Pentru comparaţie cu rezultatele obținute cu programul Q3D Extractor se fac simulări
și pentru frecvenţele de 50 Hz şi 10 MHz.
În figurile 2.18 şi 2.19 sunt reprezentate densităţile de curent respectiv inducţia
magnetică pentru fiecare frecvenţă în parte [46].
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50 [Hz]

10 [MHz]
Fig. 2.18. Densitatea de curent

50 [Hz]
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10 [MHz]
Fig. 2.19. Inducţia magnetică.
Tabelul 2.7. Rezultatele simulării cu FEM a bobinei transmițător pentru cele 2 frecvenţe
Frecvenţă
50 Hz

10 MHz

Căderea
de
tensiune
0.032669
9+I*0.03
43708
Volts
3.19559+
I*632.81
7 Volts

Flux

Inductanţa

Rezistenţă

Puterea activă

Puterea
reactivă

Puterea
aparentă

0.0001094
06I*5.81472e
-009
Webers
0.0001007
16I*2.25774e
-007
Webers

0.000109406
-I*5.81472e009 Henries

0.0326699
+I*0.03437
08 Ohms

0.0163349
Watts

0.017185
4 VAr

0.023710
1 VA

0.000100716
-I*2.25774e007 Henries

3.19559+I*
632.817
Ohms

1.5978 Watts

316.409
VAr

316.413
VA

Tabelul 2.8. Rezultatele simulării cu FEM a bobinei receptor pentru cele 2 frecvenţe
Frecvenţă
50 Hz

10 MHz

Căderea de
tensiune
2.69783e007+I*0.01
33476
Volts
0.535842+I
*261.749
Volts

Flux

Inductanţa

Rezistenţă

4.24868e005+I*0.00
58835
Webers
4.16558e005I*0.003903
88 Webers

42.4868+I*5
883.5
Henries

0.269783+I*1
3347.6 Ohms

41.6558I*3903.88
Henries

535842+I*2.6
1749e+008
Ohms

Puterea
activă
1.34891e
-013
Watts

Puterea
reactivă
6.67381e
-009 VAr

Puterea
aparentă
6.67381e009 VA

2.67921e
-007
Watts

0.000130
875 VAr

0.0001308
75 VA

Observație: Rezultatele din tabelele 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 sunt furnizate în această formă de
program.
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Inductanţa proprie a bobinei se poate calcula şi cu ajutorul formulei lui Wheeler [4143]:

 0.8 ⋅ n 2 ⋅ a 2

 [µH ]
L = 

 6 ⋅ a + 9 ⋅ b + 10 ⋅ c 

(2.15)

a = (ri + ro ) 2

(2.16)

unde:

c = (ro − ri )

și n - numărul de spire ro - raza exterioară a bobinei în inches, ri - raza interioară a
bobinei în inches, b - este lungimea bobinei în inches
Pentru cazul analizat cu n = 16,

ri = 50 / 25.4 [in ] ,

ro = 67.8 / 25.4 [in ] ,

b = 7.4 / 25.4 [in ] se obţine L=46.754µH.

2.2.2. Analiza modelului axisimetric în Cedrat Flux 2D
Pentru a obţine rezulatele numerice pentru parametrii rezonatoarelor se cuplează
problema de câmp cu cea de circuit. În problema studiată se alege o bobină prin care circulă
un curent de 1A iar prin cealaltă bobină se alege un curent foarte mic de ordinul 1e-6 pentru a
calcula inductivităţile mutuale. Condiţiile de frontieră alese sunt de tip INFINITE pentru a
simula închiderea liniilor de câmp la infinit. Această condiţie se aplică celor două arce de cerc
pentru a forţa potenţialul magnetic vector să fie identic de-a lungul fiecărei frontiere [46].
Fiecare secţiune exterioară a frontierei are definită câte o condiţie de periodicitate, care leagă
câte două segmente. Parametrii bobinelor sunt: raza r = 150 mm, pasul p = 3 mm, grosimea
conductoarelor w = 2 mm, distanţa dintre bobine g = 150 mm, numărul de spire N = 5 (fig.
2.20).
r

Receptor

g

Emițător

p

Fig. 2.20. Geometria celor două rezonatoare.
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Este realizat un circuit PSpice echivalent pe baza parametrilor extraşi din modelul cu
element finit, în scopul de a calcula puterea transferată. Circuitul, prezentat în figura 2.21,
foloseşte inductivităţiile proprii şi mutuale, precum şi rezistenţele ohmice ale bobinelor
rezultate din analiza modelului electromagnetic cvasistaţionar armonic de tip magnetic; pentru
a obține capacităţile proprii şi parazite este nevoie de o analiză electrostatică.

Fig. 2.21. Circuitul echivalent al celor două bobine cuplate magnetic.

Valoarea capacitaţii este determinată cu ajutorul formulei (2.17), în care valoarea
frecvenţei este fixă f = 200 kHz, iar L l = L 2 = 20.71822 µH; se alege valoarea capacităţii C 1 =
C 2 = 305.65 nF.
f =

1
2 ⋅ π ⋅ L1 ⋅ C1

(2.17)

Sunt realizate două modele în element finit, primul pentru a determina valorile L1 , R 1 ,
L 2 , R 2 şi M iar al doilea pentru a vedea funcţionarea în regim staţionar. Cele două modele se
diferenţiază prin circuitul electric cu care se realizează cuplajul, modelele numerice sunt de
tipul cvasistaţionar de tip magnetic [45-46].
Ecuaţiile câmpului electromagnetic cvasistaţionar armonic de tip magnetic (2.18) în
domenii de câmp în care corpurile sunt imobile sunt:
rotE = −

∂B
∂t

rotH = J

(2.18)

divJ = 0
divD = ρv
divB = 0

În figura 2.22 este detaliată geometria, regiunile conductoare şi reţeaua de discretizare.
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Fig.2.22. Modelul cu element finit folosit la determinarea parametrilor electrici ai
bobinelor.

Circuitul aferent bobinelor, format din câte şase spire de tipul conductor solid, (există
un puternic efect de refulare al curentului datorită efectului pelicular), este prezentat în figura
2.23.

Bobina secundară

Bobina primară

Fig. 2.23. Circuitul corespunzator determinării inductivităţii.
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În urma simularilor circuitului din figura 2.23 au fost obţinute datele din tabelul 2.9
unde k este calculat cu ajutorul formulei (2.19).
Tabelul 2.9. Rezultate obţinute
D[mm]

L1[µH]

M [µH]

k

100

20,71822

3,42013

0,16508

150

20,72294

2,11616

0,10212

200

20,72446

1,37662

0,06642

250

20,72500

0,93218

0,04498

400

20,72532

0,34960

0,01687

600

20,72537

0,12941

0,00624

800

20,72526

0,06024

0,00291

1000

20,72490

0,03251

0,00157

k = M / L1 L2
1
Wm = ⋅ L ⋅ I 2
2

(2.19)
(2.20)

Al doilea circuit, prezentat în figura 2.24, este folosit pentru a simula regimul
cvasistaționar magnetic în care bobina emițător este alimentată cu o tensiune iar la bobina
receptor este conectată o rezistență de sarcină. Valorile sursei de tensiune (12 , 24, 36, 48,
110, 220, 240 [V]) şi ale rezistenţei de sarcină (R s = 1 [Ω]).

Fig. 2.24. Circuitul corespunzator încărcării în sarcină.

În tabelul 2.10 sunt reprezentate valorile puterii active pe rezistenţa de sarcină și în
tabelul 2.11. sunt valorile puterii active absorbite din rețea (valorile în tabel sunt funcție de
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tensiune pe verticală și frecvență pe orizontală). În tabelul 2.12 sunt reprezentate valorile
randamentului pentru transferul wireless de energie (definită ca raportul celor două puteri).
Tabelul 2.10. Valorile puterii active (utila) pe rezistenţa de sarcină
U [V]
\ f
[Hz]
1,80E+05 1,85E+05 1,90E+05 1,95E+05 2,00E+05 2,05E+05 2,10E+05 2,15E+05 2,20E+05
12 6,08E-02 5,61E-02 5,19E-02 4,82E-02 4,49E-02 4,19E-02 3,93E-02
0,04
0,03
24 2,43E-01 2,24E-01 2,08E-01 1,93E-01 1,80E-01 1,68E-01 1,57E-01
0,15
0,14
36 5,48E-01 5,05E-01 4,67E-01 4,34E-01 4,04E-01 3,78E-01 3,54E-01
0,33
0,31
48 9,74E-01 8,98E-01 8,31E-01 7,71E-01 7,19E-01 6,71E-01 6,28E-01
0,59
0,56
110
5,11308 4,714763 4,363349 4,051609 3,773655 3,524667
3,30067
3,10
2,91
220 20,45232 18,85906
17,4534 16,20643 15,09462 14,09868 13,20268
12,39
11,66
240 24,33995 22,44383 20,77099 19,28699 17,96385 16,77859 15,71229
14,75
13,88
Tabelul 2.11. Valoarea puterii active absorbite din reţea
U [V]
\ f
[Hz]
1,80E+05 1,85E+05 1,90E+05 1,95E+05 2,00E+05 2,05E+05 2,10E+05 2,15E+05 2,20E+05
12 1,18E-01 1,10E-01 1,03E-01 9,64E-02 9,07E-02 8,56E-02 8,10E-02 7,68E-02 7,29E-02
24 4,70E-01 4,39E-01 4,11E-01 3,86E-01 3,63E-01 3,43E-01 3,24E-01 3,07E-01 2,92E-01
36 1,057933 9,87E-01 9,24E-01 8,68E-01 8,17E-01 7,71E-01 7,29E-01 6,91E-01 6,56E-01
48 1,880769 1,754979 1,642852 1,542372 1,451897 1,370082 1,295813 1,228117 1,166227
110 9,877308 9,216692 8,627834 8,100133 7,624983 7,195314 6,805268 6,449751 6,124722
220 39,50925 36,86677 34,51134 32,40052 30,49994 28,78126 27,22107 25,79901 24,49889
240 47,01926
43,8745 41,07134
38,5593 36,29745 34,25244 32,39532 30,70295
29,1557
Tabelul 2.12 Rezultatul randamentului
U [V]
\ f
[Hz]
1,80E+05 1,85E+05 1,90E+05 1,95E+05 2,00E+05 2,05E+05 2,10E+05 2,15E+05 2,2E+05
12
51,77
51,15
50,57
50,02
49,49
48,99
48,50
48,04
47,59
24
51,77
51,15
50,57
50,02
49,49
48,99
48,50
48,04
47,59
36
51,77
51,15
50,57
50,02
49,49
48,99
48,50
48,04
47,59
48
51,77
51,15
50,57
50,02
49,49
48,99
48,50
48,04
47,59
110
51,77
51,15
50,57
50,02
49,49
48,99
48,50
48,04
47,59
220
51,77
51,15
50,57
50,02
49,49
48,99
48,50
48,04
47,59
240
51,77
51,15
50,57
50,02
49,49
48,99
48,50
48,04
47,59

Din tabelul 2.12 se observă că valoarea tensiunea nu influențează randamentul ci doar
valoarea frecvenței sursei de alimentare.
Pentru sursa de tensiune de U=12 [V] şi rezistenţa de sarcina R s = 1 [Ω] din figura 2.23
sau obţinut valorile randamentului maxim prezentate în figura 2.25 şi a puterilor din circuit în
funcţie de frecvenţă în figura 2.26. În tabelul 2.13 sunt aratate valorile puterilor la randament
maxim.
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Tabelul 2.13. Valorile puterilor la randament maxim pentru o frecvenţa de 63,2 [kHz]
P_sarcina W

P_sursa W

P_bobina_1 W

P_bobina_2 W

70,60817

80,79485

4,000566

6,186204

η%

87,39191

Fig. 2.25. Variaţia randamentului în funcţie de frecvenţă.

Fig. 2.26. Variația puterilor active în funcţie de frecvenţă.

În figura 2.27 sunt prezentate densităţile de curent şi efectul pronunţat de refulare al
curentului pentru o frecvenţă de 200 [kHz].
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a)

b)

c)

Fig. 2.27. Densitatea de curent corespunzatoare randamentului maxim: a) bobina emitator
b) bobina receptor c) legenda de culori.

2.3. CONCLUZII
•

O mare importanţă în obţinerea unor soluţii cât mai exacte cu ajutorul programului
Q3D Extractor o are rețeaua de elemente finite, deși programul are funcția adaptivă,
rețeaua inițiala poate duce la probleme de convergență a soluției sau la creșterea
efortului de calcul. Avantajul rețelei de discretizare în programul Q3D Extractor faţă
de un alt program FEM este faptul că zona discretizată este doar în zona de interes
(bobina), nu este necesară divizarea aerului din proximitatea bobinei sau folosirea
condiţiilor la Infinit;

•

Inductivitatea mutuală este influenţată de distanţa la care se află cele două bobine şi de
unghiul la care liniile de câmp parcurg bobina receptor. Curba inductivităţii mutuale în
funcţie de distanţa dintre cele două bobine are iniţial o scădere exponenţială până la
150 mm după care are o variaţie aproximativ liniară;

• Eficienţa transferului fără contact a puterii electromagnetice este determinată şi de
forma bobinei care poate să aibă un rol important în funcţionarea acestor dispozitive.
Materialele şi forma sunt alese în funcţie de necesităţi, astfel încât să se obţină un cost
mai mic pentru necesităţi mai mici, şi invers;
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• Se observă că rezultatele obţinute prin cele trei metode (experimental, analitic şi
simulare) sunt destul de apropiate. Avantajul net al simulatorului EXTRACTOR Q3D
şi a metodelor de tip FEM constă în faptul că ele permit calculul tuturor parametrilor
(inductivităţile proprii, inductivitatea mutuală, rezistenţele ohmice şi capacităţile
dintre spire şi faţă de pamânt) la mai multe frecvenţe de lucru.
• Se observă că valoarea puterii cedate nu schimbă caracteristica randamentului (v
tabelul 2.12). Dacă se dorește randament maxim se alege frecvența 63,2 kHz. În
funcție de necesarul aplicației se alege frecvența dorită aceasta fiind un compromis
între putere activă maximă și randament (v. Fig. 2.24, Fig. 2.25.).
• Din figura 2.26 se observă un puternic efect pelicular (curent dispus la suprafața
conductorului)
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CAPITOLUL 3
CALCULUL SENZITIVITĂŢILOR ŞI TOLERANŢELOR
REZONATOARELOR UTILIZATE ÎN TRANSFERUL WIRELESS AL
ENERGIEI ELECTROMAGNETICE
3.1. INTRODUCERE
Simulatoarele de circuite sunt utilizate pentru a verifica dacă un circuit electric dat, cu
valorile parametrilor fixaţi, satisface sau nu specificaţiile de proiectare. Pentru un circuit
liniar, caracteristica (specificaţia) de proiectare poate fi reprezentată printr-o funcţie de
circuit, de exemplu – factorul de transfer (amplificare) în tensiune. Analiza unui circuit cu
parametrii fixaţi determină răspunsul unic în c.c., c.a. sau în regim tranzitoriu. Circuitul cu
valorile parametrilor fixaţi se numeşte circuit nominal, iar răspunsul său unic în c.c., c.a. sau
în regim tranzitoriu se numeşte răspuns nominal. Din punct de vedere practic, nu este
suficient ca specificaţiile proiectului de circuite electrice să fie satisfăcute numai pentru o
mulţime fixată a valorilor nominale ale parametrilor. Orice efect asupra funcţiei de circuit sau
asupra oricărei altei caracteristici a circuitului, cauzată de schimbarea unui parametru sau a
mai multor parametri ai circuitului, se numeşte senzitivitatea circuitului. În cele ce urmează
vom înţelege prin “parametru de circuit” mărimea caracteristică a unui element de circuit (de
exemplu: o rezistenţă, o inductanţă, o capacitate sau parametrii caracteristici surselor
comandate) [50].
Un parametru de circuit este numit critic dacă senzitivitatea circuitului în raport cu
acest parametru este foarte mare. O schimbare mică a valorii unui element de circuit critic va
afecta puternic performanţa circuitului. Când un circuit electronic urmează să fie fabricat pe
scară largă, o precauţie specială trebuie luată cu privire la elementele critice de circuit.
Folosind programe de calcul performante, efectele modificărilor parametrilor asupra
performanţei circuitului pot fi prezise, permiţând astfel proiectantului de circuite să selecteze
un circuit de senzitivitate scăzută în schimbul unuia de senzitivitate mare şi să păstreze
performanţa funcţiei de circuit în limitele inferioare şi superioare dorite.
În principiu, principalele trei motive care impun luarea în considerare a schimbările
parametrilor în proiectarea circuitului sunt:
1.Valorile parametrilor dispozitivelor fizice, care nu sunt cunoscute exact înainte.
Întotdeauna există o anumită discrepanţă între valorile parametrilor din modelul
circuitului, care reprezintă circuitul fizic pentru scopuri computaţionale, şi valorile
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exacte ale valorilor parametrilor. Aceasta este problema acurateţii modelării şi analizei
circuitului;
2.Pe durata funcţionării unui circuit electronic, parametrii circuitului sunt supuşi
schimbărilor datorate îmbătrânirii şi efectelor de variaţie a factorilor de mediu, cum sunt
temperatura şi umiditatea. Deci, o analiză de senzitivitate este necesară pentru a scoate
în evidenţă care parametri de circuit sunt critici;
3. Diversitatea inevitabilă a valorilor parametrilor, care rezultă din procesul de fabricaţie
al circuitului, impune cunoaşterea performanţei circuitului într-un anumit domeniu al
valorilor parametrilor, cunoscut ca domeniul toleranţelor.
Aceasta impune necesitatea efectuării analizei toleranţelor.
Importanţa deosebită a senzitivităţilor în proiectarea unui circuit analogic constă în
[49-52]:
• Studiul senzitivităţii circuitului conduce la o înţelegere mai bună a funcţionării circuitului,
când sunt invocate schimbări în parametrii circuitului. Prin împărţirea parametrilor
circuitului în parametri critici şi parametri necritici se simplifică modelele circuitului
pentru o analiză mai eficientă ;
• Cunoaşterea senzitivităţii circuitului poate fi folosită ca o bază pentru compararea
diferitelor circuite electronice. Această cunoaştere ajută proiectantul de circuite să
selecteze propriul circuit pentru o anumită aplicaţie;
• Efectul toleranţei de fabricaţie, inerentă în producerea elementelor de circuit, poate fi
investigat prin analiza de senzitivitate. Noţiunea de senzitivitate a circuitului facilitează
dezvoltarea metodelor pentru analiza toleranţelor;
• Senzitivitatea circuitului joacă un rol important în proiectarea şi optimizarea circuitelor
fiabile. Obiectivul optimizării constă în minimizarea discrepanţei între comportarea
actuală a funcţionării circuitului şi cea dorită.
Varietatea inevitabilă a valorilor parametrilor circuitelor fabricate se referă la aşa
numită toleranţă, asociată cu parametrii circuitului. Toleranţa defineşte un domeniu de valori
posibile pe care parametrul asociat unui element de circuit poate să le aibă. Componentele
circuitelor integrate fabricate curent se pot abate de la valorile lor nominale cu procente de
0,1% până la mai mult de 30%. Aceasta înseamnă că o analiză de circuit trebuie să fie
efectuată într-un domeniu adecvat de valori ale parametrilor din jurul valorilor nominale.
Această analiză se referă la aşa numită analiză de toleranţe. Ea se ocupă cu efectele
combinate ale senzitivităţilor tuturor componentelor asupra performanţelor circuitului
60

considerat. Prin efectuarea analizei de toleranţe, proiectantul de circuite poate fi convins că în
ciuda toleranţei parametrilor, un procent suficient de mare (dar nu toate) de circuite fabricate
vor satisface cerinţele impuse prin tema de proiectare.
Obiectivele proiectării toleranţelor constau în evitarea utilizării elementelor critice de
circuit şi în proiectarea unui circuit cu senzitivităţi şi toleranţe acceptabile. Trebuie remarcat
faptul că senzitivităţile mici ale circuitului permit o relaxare a constrângerilor toleranţelor,
rezultând astfel o reducere a preţului de cost. Pe de altă parte, toleranţe strânse, care
îmbunătăţesc productivitatea de fabricaţie a circuitelor, vor creşte preţurile de cost.
Prin urmare, proiectarea optimă a circuitelor pentru transfer wireless de putere trebuie
să asigure parametrii de funcţionare ceruţi şi fiabilitatea acestora, cu costuri de producţie
minime. După alegerea topologiei corespunzatoare, studiile de optimizare sunt strâns legate
de preţul componentelor. Pentru a păstra performanța circuitului în condiţii de cost minim,
trebuie determinate elementele critice, pentru care toleranţele de fabricaţie admise sunt mici,
celelalte componente putând avea toleranțe mai mari și deci fiind mai ieftine. Aceasta
necesită o analiză riguroasă a senzitivităţilor performantei circuitului în raport cu toți
parametrii, urmată de o analiză a toleranţelor [52-54].
Pentru dezvoltarea circuitelor electrice şi a producţiei în serie a acestora, au devenit
necesară o analiză legată de senzitivitate şi toleranţă. De aceea, se impune utilizarea
dispozitivelor de calitate şi scumpe pentru componentele critice şi cele ieftine pentru
componenetele fără valori critice, se pot realiza minimizarea costurilor, prin menţinerea
specificaţiilor de performanţă ale întregului echipament [52-54].
Senzitivitatea normalizată a unei funcţii de reţea H (s ) cu privire la un parametru x k
are următoarea expresie:

S xHk =

∂H x k
⋅ .
∂x k H

(3.1)

Senzitivitatea arată influenţa abaterilor mici ale parametrului din funcţia de reţea, dacă
toţi ceilalţi parametrii rămân neschimbaţii [52-54]. Parametrul de interes poate fi orice
rezistenţă, inductanţă, capacitate, precum şi parametrul de transfer al surselor controlate şi
parametrii care descriu caracteristicile componentelor neliniare. Valorile mari ale
senzitivităţilor definesc componentele critice.
S-au dezvoltat mai multe metode de calcul al senzitivităţilor circuitelor analogice. O
metodă simplă este aceea în care se variază uşor parametrul de interes, ∆ xk → 0 , calculânduse modificările din H, atunci raportul ∆H ∆ xk devine ∂H / ∂xk . Din cauza eroilor de
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rotunjire a datelor numerice dintre cele două numere aproape egale, precizia este slabă [55].
Astfel, din cauza analizelor şi evaluărilor repetate a mai multor senzitivităţii pentru fiecare
frecvenţă în parte, efortul de calcul este mai mare. Au fost promovate şi alte metode, cum ar
fi: metoda circuitului incremental, metoda circuitului adjunct, precum şi metoda funcţiilor de
circuit în formă simbolică [55-58]. În general cele mai puternice metode se bazează pe
algoritmii simbolici.
În ultimele decenii sau dezvoltat mai multe tehnici de analiză a toleranţelor. O tehnica
bună trebuie să fie capabilă să gasească toleranțele elementelor de circuit pentru “cazul cel
mai rau” [54-58]. Analiza toleranţelor este de obicei bazată pe modele aleatoare din cauza
repartizărilor aleatorii a parametrilor în limita domeniului lor de toleranţă. Analiza Monte
Carlo este o abordare cunoscută, în care se realizează simulări repetate de circuit şi valorile
parametrilor sunt alese cu o distribuţie normală (gaussiană) sau uniformă [59]. Un număr
mare de probe conduce la rezultate mai precise, dar presupune creşterea efortului de calcul.
Totuşi, aceasta a fost adoptată de mai multe programe comerciale de analiză, cum ar fi
SPICE.
Alte tehnici dezvoltă metode matematice [59-61], metoda rădăcinilor pătrate a sumei
pătratelor (MRPSP) şi cea a valorilor extreme (MVE) [54, 55], dar eficienţa fiecărei metode
depinde de complexitatea circuitului şi de modul de funcţionare a sistemului analizat.

3.2. METODE DE ANALIZĂ A TOLERANŢELOR PENTRU
COMPONENTELE CIRCUITELOR ELECTRICE
Rezultatul unui proces de proiectare a circuitelor este o reţea ai cărei parametri (R, C,
etc.) au valori cunoscute. Vectorul valorilor nominale ale parametrilor este numit vectorul
parametrilor nominali, [59]:

x 0 = [x1, x 2 ,..., x n ]

(3.2)

t

Din nefericire, valorile curente ale parametrilor circuitului deviază, adesea, de la
valorile

nominale,

datorită

procesului

imperfect

de

fabricare

a

dispozitivelor

semiconductoare. Distribuţia statistică a valorilor parametrului, asociată produselor fabricate,
se numeşte toleranţă. Dacă valorile parametrilor nominali sunt date în (3.2), toleranţa implică
efectul combinat al modificărilor celor n parametrii cu ∆xk , k = 1, n , asupra performanţei
circuitului f, rezultând schimbarea :
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1 n n ∂f
∂f
∆x k ∆x j + ...
∆f = ∑ ∆x k + ∑∑
2 k =1 j =1 ∂x k ∂x j
k =1 ∂x
n

(3.3)

în care sunt neglijate derivatele de ordin superior ale dezvoltării în serie Taylor pentru ∆f
[61].
Există două modalităţi de a cuantifica conceptul de toleranţă:
1. Prin specificarea valorilor minime şi maxime x m şi x M asociate cu fiecare parametru
nominal x 0 , unde x m ≤ x 0 ≤ x M ;
2. Presupunând o anumită funcţie de densitate de probabilitate pentru parametrii
circuitului, determinăm valoarea medie µ şi deviaţia standard σ (sau abaterea pătratică medie
σ2).
Definiţiile toleranţei cu care se obţine performanţa dispozitivului se bazează pe cele
două metode de mai sus. Variaţiile parametrilor n sunt reprezentate prin vectorul toleranţei

p0 = [ p1 p 2 ... p n ]t . Fiecare valoare a toleranţei p k , k = 1, n , poate avea semnificaţia fie a
valorii celui mai defavorabil caz ( ∆xm = x0 − xm sau ∆xM = xM − x0 ) sau a deviaţiei standard
σk.
În mod frecvent, fabricanţii de dispozitive electrice ai căror parametri au distribuţii
Gaussiene, specifică trei valori ale parametrului: valoarea tipică (cea mai probabilă) x t ,
valoarea minimă x m şi valoarea maximă x M .Când această distribuţie trebuie să fie modelată
după o distribuţie normală cu valoarea medie µ şi deviaţia standard σ, sunt folosite
următoarele relaţii empirice:

µ=

x + xm
4 xt + xm + x M
si σ = M
6
6

(3.4)

Prin urmare, se presupune că x m şi x M corespund limitelor 3σ ale curbei densităţii de
probabilitate normală.
Orice analiză a toleranţei necesită calculul senzitivităţii performanţei circuitului în
raport cu parametrii acestuia. Pentru că programul PATCA - Programul de Analiză a
Toleranţelor Circuitelor Analogice [56-58] să genereaze orice funcţie de transfer în formă
simbolică, vom folosi, pentru calculul senzitivităţii, relația (3.1).
Conform celor două modalităţi menţionate mai sus, în care toleranţa pot fi specificate,
metodele de analiză pentru toleranţă pot fi împărţite în două clase distincte:
1. Analiza cazului cel mai defavorabil: Prin selectarea valorilor minime şi a valorilor
maxime ale parametrilor circuitului x, sunt evaluate limitele superioară şi inferioară cele mai
defavorabile ale funcţiei de circuit. Pentru aceasta, putem folosi senzitivitatea diferenţială.
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2. Analiza totală a cazurilor; cele mai utilizate metode sunt: metoda Monte-Carlo şi
metoda momentelor. În metoda Monte-Carlo, analiza unui circuit este efectuată cu un număr
mare de eșantioane n. Valorile parametrilor sunt selectate aleator în conformitate cu o
distribuţie de probabilitate dată de x. Pentru rezultate fiabile, n trebuie să fie mare, deci
necesita un timpul de calcul mare. Metoda momentelor presupune o distribuţie normală a
variabilei aleatoare x.
Procedura de analiză pentru senzitivitate şi toleranţă, prezentate în această lucrare, se
bazează pe metoda cea mai flexibilă de analiză de circuit - analiza nodala modificata (AMM)
[55].

3.3. ANALIZA MONTE CARLO RAPIDĂ (AMCR)
Analiza Monte Carlo Rapidă (AMCR) analizează un circuit prin luarea în considerare
a tuturor combinaţiilor posibile de toleranţe ale componentelor. Pentru a pune în evidenţă cele
2N combinaţii se creează un contor binar de N biţi, iar apoi se foloseşte toleranţa minimă dacă
bit = 0 şi toleranţa maximă dacă bit = 1. Analiza Monte Carlo Rapidă comportă următorii
paşi, similari metodei Monte Carlo [54].
Pasul 1. Se definesc valorile nominale ale componentelor, se specifică valori pentru
frecvenţa de început LF şi de sfârşit HF, precum şi pentru pasul de eşantionare DF. Se
creează contorul binar 2N, unde N reprezintă numărul de componente;
Pasul 2. Se creează matricea toleranţelor având dimensiunea 2xN, şi se definesc
toleranţele componentelor;
Pasul 3. Se defineşte pentru fiecare circuit analizat numitorul şi numărătorul funcţiei
de transfer selectată;
Pasul 4. Se calculează modulul funcţiei de transfer;
Pasul 5. Împreună cu numărătorul de componente k, se perturbă fiecare componentă a
circuitului în cadrul funcţiei de transfer. Aceasta se rescrie cu elementele perturbate.
Perturbarea pentru o componentă se scrie astfel: R1*Tn(k,1), unde R1 este valoarea
elementului de circuit, Tn toleranţa, k pasul de eşantionare şi 1 poziţia în matricea
toleranţelor;
Pasul 6. Se calculează senzitivitatea cu relaţia:

Sen (i, k ) = ((Vm(k , i ) Vo(i )) − 1) dpf

(3.5)

Pasul 7. Se generează graficele senzitivităţilor şi ale caracteristicilor amplitudine frecvenţă.
64

Dacă n f este numărul frecvenţelor, acestea necesită evaluări succesive pentru analiză
de toleranţă n f ⋅ N ale funcţiei de reţea şi aceeaşi sumă de valori trebuie să fie scrise în
memoria calculatorului.
Ca o alternativă, metoda de analiză a valorilor extreme se referă la valorii minime şi
maxime pentru fiecărui paramentru al circuitului. Prin urmare, dacă consideram n parametrii,
N=2n eșantioane şi fiind necesare 2n analize în curent alternativ. În acest mod sunt obţinute
limitele superioare şi inferioare ale valorii funcției de circuit. În metoda de analiză a valorilor
extreme sunt necesare n f .2n evaluări ale funcţie de reţea, fiind păstrare în memoria
calculatorului pentru fiecare frecvenţă numai valorile maxime şi minime (2n f valorii). De
exemplu, dacă circuitul conţine 12 parametri de toleranţă, metoda de analiză a valorilor
extreme necesită 212= 4096 analize în curent alternativ, în timp ce o metoda Monte Carlo
poate da rezultate satisfăcătoare, cu mai puţine probe. Dacă circuitul conţine mai mulţi
parametrii de toleranţă, metoda de analiza a valorilor extreme devine mai costisitoare în ceea
ce priveşte efortul de calcul [55]. Deşi dă rezultate mai bune în comparaţie cu metodele
statistice, metoda de analiză a valorilor extreme poate fi utilizată doar pentru circuitelor
simple.

3.4. DESCRIEREA PROGRAMULUI

PATCA - PROGRAMUL DE

ANALIZA A TOLERANŢELOR CIRCUITELOR ANALOGICE
Metoda descrisă în paragraful anterior a fost implementată într-o variantă îmbunătăţită
a programul PATCA - Programul de Analiza a Toleranţelor Circuitelor Analogice [56-58]
realizat în mediul de programare Matlab, care calculeaza şi evidenţiază, în mod grafic,
contribuţia toleranţei fiecărui element de circuit la valoarea unei funcţii de transfer
(amplificare în tensiune, impedanţă de transfer etc.) [58]. Fereastra de utilizare al
programului PATCA este prezentata în figura 3.1. Programul combină mai multe criterii de
performanţă cum ar fi: fiabilitate, precizie, flexibilitate, fiabilitate constructivă, hardware şi
software, precum şi compatibilitatea cu alte programe de analiză.
Programul PATCA constituie un instrument interactiv care îmbină tehnicile de calcul
simbolic şi numeric cu modul de reprezentare grafică a acestui utilitar. Interfaţa grafică a
programului este îmbunătăţită pentru facilitarea uşurinţei de folosire prin : butoane, meniuri
pop-up şi casete de text editabile care permit efectuarea oricărei acţiuni de comanda şi setarea
parametrilor de analiză.
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Fig. 3.1. Fereastra de uitilizare a programului PATCA.

Programul importă datele de intrare dintr-un fişier de tip netlist pentru descrierea
circuitului compatibil programului SPICE (extensia .cir ). Acesta este creat prin editarea unui
fisier de tip text prin diagrama circuitul folosind editorul schematic SPICE.
Pornind de la descrierea circuitului printr-un fişier de intrare de tip netlist, PATCA
are, următoarele capabilităţi:
•

generează simbolic, parţial simbolic sau numeric ecuaţiile nodale modificate pentru

circuitele electrice şi electronice liniare;
•

formează simbolic matricea extinsă a sistemului de ecuaţii şi determină soluţia

simbolică, parţial simbolică sau numerică a sistemului şi a circuitului (tensiunile şi curenţii
laturilor întregului circuit);
•

calculează valoarea determinantului matricei sistemului ecuaţiilor nodale modificate

(ENM). În cazul analizei circuitelor liniare în domeniul operaţional programul determină
zerourile determinantului şi localizarea acestora în planul complex;
•

calculează senzitivitatea oricărei mărimi (curent, tensiune sau potenţial) specificată de

utilizator în raport cu oricare parametru al circuitului şi reprezintă grafic în spaţiul 3D
modulul senzitivităţii în raport cu frecvenţa şi valorile parametrului considerat în
domeniile de variaţie ale acestor mărimi indicate de utilizator [61-65];
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•

calculează toleranţa circuitelor cu ajutorul metodei AVE - Analiza Valorilor Extreme

(EVA – Extreme Value Analysis) şi afişează grafic modul de variaţie în raport cu
frecvenţa şi valoarea funcţiei;
•

calculează toleranţa circuitelor cu ajutorul metodei RPSP - Rădăcina Pătrată a Sumei

Pătratelor (RSS – Root Sume Square) şi afişează grafic modul de variaţie în raport cu
frecvenţa şi valoarea funcţiei;
•

calculează toleranţa circuitelor cu ajutorul metodei Monte Carlo, metoda Monte Carlo

Rapidă şi reprezintă grafic modul său de variaţie în raport cu frecvenţa şi valoarea funcţiei.
Reprezentarea rezultatelor distribuţiei normale sau distribuţiei gaussiene se prezintă sub
formă de histograme.

3.5. EXEMPLU
Se consideră circuitul echivalent al rezonatorului serie-serie, care conţine două bobine
cuplate magnetic, reprezentat în figura 3.2. Bobinele L 3 şi L 4 sunt cele două bobine identice
coaxiale reprezentate în figura 3.3, [64]. Parametrii bobinelor sunt: raza r = 150 mm, pasul
p = 3 mm, grosimea conductoarelor w = 2 mm, distanţa dintre bobine g = 150 mm, numărul
de spire N = 5. Pentru determinarea parametrilor celor două bobine cuplate magnetic se
utitizează programul Q3D Extractor [32]. Rulând programul Q3D Extractor s-au obţinut
următoarele

valori

ale

parametrilor

circuitului

rezonatorului

cuplat

magnetic:

C=
C2= C= 1.0404 nF, L3 = 16.747 µH, L4 = 16.736 µH, M = 1.4898 µH, R 5 = 0.12891 Ω, R 6 =
1

0.12896 Ω, unde rezistenţa de intrare R i = R 8 = 5.0 Ω, şi rezistenţa de iesire (sarcina) R s = R 7
= 5.0 Ω.

Fig. 3.2. Circuitul echivalent al rezonatorului serie-serie cuplat magnetic.
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r
Receiver

g
Transmiter
p
Fig.3.3. Geometria bobinelor.

Fisierul netlist corespunzator circuitului din figura 3.2 are următoarea structură:
*SPICE_NET
.AC LIN 100 100HZ 1e08HZ
.PRINT AC I(VIN) IP(VIN)
C1 1 2 1.0404e-12 TOL=1%
C2 6 4 1.0404e-12 TOL=1%
L3 2 3 16.747e-06 TOL=1%
L4 4 5 16.736e-06 TOL=1%
K34 L3 L4 0.5 TOL=1%
R5 3 0 0.12891 TOL=1%
R6 5 0 0.12896 TOL=1%
R7 0 7 5 TOL=1%
R8 0 6 5 TOL=1%
VIN 7 1 AC 1
.END
Funcţia de transfer se calculează cu expresia:
H ( s ) = Z 1 _ 7 _ 1 _ 7 (s ) =

Vout (s ) V1 (s )
≡
I in (s ) I in (s )

(3.6)

Impedanţa de intrare (3.6) se generează folosind ecuaţiile nodale modificate în
operaţional, când I in ( s ) = 1 .
După rularea programului PATCA se obţin rezultatele prezentate în figurile 3.4; 3.5;
3.6; 3.7; 3.8; şi 3.9.
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Fig. 3.4. Localizarea polilor si zerourilor.

Fig. 3.5. Caracteristicele nominale de frecvenţă pentru circuitul din Fig. 3.2.
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Fig. 3.6. Caracteristicele de frecvenţă obţinute cu metoda Monte Carlo (100 eşantioane).

Fig. 3.7. Caracteristicile senzitivităţilor în raport cu C 1 , C 2 şi L 3 .
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Fig . 3.8. Caracteristicile senzitivităţilor în raport cu L 4 , R 5 şi R 6 .

Fig. 3.9. Caracteristicile senzitivităţilor în raport cu R 7 , R 8 şi k 34 .
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3.6 CONCLUZII
• Figura 3.4 prezintă localizarea polilor si zerourilor. Se observă că părţile reale ale
tuturor polilor sunt negative, ceea ce dovedeşte că circuitul din figura 3.2 este stabil.
Caracteristicile nominale de frecvenţă ale impedanţei de intrare sunt prezentate în
figura 3.5. În figura 3.6 sunt expuse caracteristicele de frecvenţă obţinute cu metoda
Monte Carlo rapidă (pentru 100 eşantioane). Aici se pot observa limitele de variaţie
ale modulului impedanţei de intrare în raport cu toleranţele parametrilor elementelor
circuitului din figura 3.2.
• Caracteristicile de frecvenţă ale senzitivităţilor, în raport cu toţi parametrii circuitului,
sunt expuse pentru un grup de trei parametrii în figurile: 3.7 (în raport cu C 1 , C 2 şi
L 3 ); 3.8 (în raport cu L 4 , R 5 şi R 6 .) şi 3.9 (în raport cu R 7 , R 8 şi k 34 ). Din aceste
caracteristicii se poate observă că parametrii L 3 , L 4 şi k 34 sunt critici, având
senzitivităţile mult mai mari decât ceilalţi parametrii (mai ales la frecvenţele care
asigură maximele şi minimele funcţiei de circuit analizată). Prin urmare, trebuie
acordată o deosebită atenţie calculului acestor parametrii.
• Senzitivitatea identifică care parametrii ai componentelor sunt critici pentru
funcţionarea circuitului. Această analiză determină în ce masură fiecare componentă
afectează funcţionarea circuitului (acţiune singulară sau împreună cu alte
componente). De asemenea modifică toate valorile pentru a simula cel mai defavorabil
caz.
• Se foloseşte această analiză pentru a determina componentele sensibile. De asemenea
se foloseste senzitivitatea pentru a determina ce componente afecteaza producţia cel
mai tare, apoi se reduc toleranţele componentelor sensibile şi se măresc la cele mai
puţin sensibile. Cu aceasta analiză se poate face o analiză a producţiei şi a costurilor
de producţie.
• În capitolul 5 se prezintă o procedură de determinare a valorilor optime ale
parametrilor rezonatoarelor utilizate în transferul fără contact al energiei
electromagnetice care optimizează performanţele rezonatoarelor (cum ar fi
randamentul sau puterea utilă furnizată sarcinii). În felul acesta se obţin valori optime
pentru parametrii elementelor critice de circuit.
• Analiza toleranţelor permite o proiectare optimă a rezonatoarelor utilizate în transferul
fără contact a energiei electromagnetice care determină selectarea celei mai eficiente,
din punct de vedere economic, soluţii;
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• Trebuie subliniat în mod deosebit flexibilitatea programului PATCA şi faptul că
valorifică în mare măsură avantajele calculului simbolic, ceea ce constituie un salt
calitativ important faţă de programele comerciale existente
• Din aceste caracteristicii se poate observă că parametrii L 3 , L 4 şi k 34 sunt critici, având
senzitivităţile mult mai mari decât ceilalţi parametrii (mai ales la frecvenţele care
asigură maximele şi minimele funcţiei de circuit analizată). Prin urmare, trebuie
acordată o deosebită atenţie calculului acestor parametrii
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CAPITOLUL 4
ANALIZA ÎN DOMENIUL TIMP ŞI ÎN DOMENIUL FRECVENŢĂ A
REZONATOARELOR MAGNETICE
4.1 UTILIZAREA METODEI VARIABILOR DE STARE ŞI A METODEI MODURILOR
CUPLATE ÎN STUDIUL REZONATOARELOR
În figura 4.1. este prezentat, ca exemplul, circuitul echivalent al rezonatorului serieserie.

Fig. 4.1. Circuitul echivalent al cuplajului magnetic rezonant

Ecuațiile de stare ale circuitului din figura 4.1 obținute cu programul Gesimes [57], au
următoarea structură:

=

1
iL
C 1

(4.1)

=

1
iL
C 2

(4.2)

L
M
L
M
R
L R
v + 2
v − − 2 c 2 iL1 + 2 c 2 iL2 + 2
e1
2
2 C1
2 C2
L −M
L −M
L −M
L −M
L −M2

(4.3)

dvC1
dt
dv C 2
dt

diL1
dt

=−
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diL2
dt

=

M
L
M
L
R
RM
v − 2
v + + 2 c 2 iL1 − 2 c 2 iL2 − 2
e1
2
2 C1
2 C2
L −M
L −M
L −M
L −M
L −M2

(4.4)

Pentru a obţine ecuaţiile diferenţiale ale amplitudinilor modurilor cuplate, pentru
circuitul din figura 4.1, se multiplică: ecuaţiile (4.1) şi (4.2) cu

C / 2 , iar ecuaţiile (4.3) şi

(4.4) cu j L / 2 . Adunând prima ecuaţie şi a treia ecuaţie, după câteva calcule simple, se
obţine:

d  C
L 
j  L2
 2


vC + j
iL  = −

2
dt  2  1
C 1 
L  LC− M
+j

Rc M
L −M2
2

 1

R
 c

L
R L
C
L 
vC1 + j iL1  − 2 c 2 j iL1 +
2
2  L −M
2

(4.5)

L C
L 
L
L
vC2 + (− j ) ⋅ j iL2  + j
ei ,
2
2 
2 L −M2
C 2

Adunând a doua ecuaţie cu a patra, după câteva calcule, rezultă:
d  C
L 
j  L2
 = −

 vC + j
i

L
dt  2  2
C 2 
L  L2C− M 2
+ j

Rc M  1

L2 − M 2  Rc

C
L 
L
R L
iL +
vC 2 + j
iL2  − 2 c 2 j
2
2  L −M
2 2

(4.6)

L C
L 
L
M
vC1 + (− j ) ⋅ j
iL1  − j
ei ,
2
2 
2 L −M2
C 2

Dacă amplitudinile modurilor cuplate din ecuaţiile (5.5) şi (5.6) se aproximează cu
relațiile:
a1 (t ) =
≅

1
Rc

C
L
L2
vC1 + j
iL1 ≅ 2
2
2
L −M2

C
L
vC1 + j
iL ≅
2
2 1

L
L
L
vC1 − j ⋅ j
iL1 ≅ j
iL
C
2
2 1

C
L
L2
vC2 + j
iL 2 ≅ 2
ş i a2 (t ) =
2
2
L −M2
≅

1
Rc

C
L
vC1 + j
iL ≅
2
2 1

(4.7)

L
L
L
vC2 − j ⋅ j
i L2 ≅ j
iL ,
C
2
2 2

atunci ecuaţiile diferenţiale ale amplitudinilor modurilor cuplate au expresiile [61-63]:
da1 (t )
= − jω0 a1 (t ) − γ1a1 (t ) + k1 a2 (t2) + k1eei (t ) ,
dt

(4.8)

da2 (t )
= − jω0 a2 (t ) − γ 2 a2 (t ) + k2 a1 (t1) + k2eei (t ) ,
dt

(4.9)

unde:
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ω0 =
k1e = j

1
M
R
L
R
; γ1 = γ1 = 2 c 2 ; k1 =2 k2 =1 j 2 c 2 ;
L −M
L −M
L
C

(4.10)

L
M
L
L
, k2e = − j
.
2
2
2
2 L −M
2 L −M2

Se consideră condiţiile iniţiale [63, 64].

a1 (0) = 0.0, s ai2 (0) = 0.0 .

(4.11)

Integrând ecuaţiile de stare diferenţiale (4.8) – (4.9) cu ajutorul programului Maple
[66-68], pentru valorile numerice optime ale parametrilor circuitului:
C = 2.000202e-06 [F],
L =0.0009999 [H],
M = 0.00049999 [H],
R c = 6.4537 [Ω],
ω0 = 1 / L

=C2

3 .6 4r 5 a0,

ei (t ) = 2 2.0 ⋅ 0s i(ωn0t ) V,
în condiţiile iniţiale (4.11), se obţine soluţia:

(4.12)
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Dacă pentru metoda variabilelor de stare considerăm condiţiile iniţiale:

vC1 (0) = 0.0 V vC 2 (0) = 0.0, V iL1 (0) = 0.0 ,A a

iL2 (0n) = 0.0 A ,

(4.13)

integrând ecuaţiile de stare (4.1) - (4.4), pentru aceleaşi valori numerice optime ale
parametrilor circuitului, obţinem soluţiile:
iL1_sv_ss:=7.3804918*exp(6453.6999*t)*cos(30955.593*t)4.6167258*exp(6453.6999*t)*si
n(30955.593*t)+7.3804906*exp(2151.5203*t)*cos(18130.500*t)4.3795106*exp(2151.5203*t
)*sin(18130.500*t)+.11046168e5*cos(22360.668*t)+8.5222856*sin(22360.668*t);
iL2_sv_ss:=7.3804912*exp(6453.6999*t)*cos(30955.593*t)+4.6167252*exp(6453.6999*t)*s
in(30955.593*t)+7.3804894*exp(2151.5203*t)*cos(18130.500*t)4.3795104*exp(2151.5203*
t)*sin(18130.500*t)-14.760981*cos(22360.668*t)-.13223347e-6*sin(22360.668*t);
vC1_sv_ss:=95.272480*exp(6453.6999*t)*cos(30955.593*t)99.336264*exp(6453.6999*t)*si
n(30955.593*t)+95.272460*exp(2151.5203*t)*cos(18130.500*t)+214.82326*exp(2151.5203
*t)*sin(18130.500*t)-190.54494*cos(22360.668*t)+.24697499e-4*sin(22360.668*t);
vC2_sv_ss:=95.272464*exp(6453.6999*t)*cos(30955.593*t)+99.336256*exp(6453.6999*t)*
sin(30955.593*t)+95.272464*exp(2151.5203*t)*cos(18130.500*t)+214.82322*exp(2151.520
3*t)*sin(18130.500*t)+.29565330e-5*cos(22360.668*t)330.03237*sin(22360.668*t);
Aceste mărimi sunt reprezentate în figura. 4.2 şi figura 4.3.

Fig. 4.2.Variaţia în timp a tensiunii v C1 şi v C2 .
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Fig. 4.3.Variaţia în timp a curentului i L1 şi i L2 .

Puterea consumată în rezistorul R c din circuitul doi se poate determina în cadrul teoriei
circuitelor (sv) sau în cadrul teoriei modurilor cuplate (cmt) cu una din expresiile [69-70]:
pRc 2 _ s

_s

(

=v vsC 2 _ s

_s

)2v/ Rsc ;

pRc 2 _ c

_s

=m −2s ⋅ γ 2 ⋅ a2t _ c

_s

⋅ma2* _sc

_s

.

(4.14)

2π
Puterea medie transferată este egală cu media pe o perioadă ( T0 = ω ) a puterii
0
instantanee
T

PRc 2 _ s

_ vp _ m
p

1 0
=e d∫ pRc 2 _ s
T0 0

_ vs

ds ,

(4.15)

Puterea activă dezvoltată în rezistorul R c din circuitul doi are, în funcţie de parametrii
circuitului şi frecvenţă, următoarea expresie:

(4.16)
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Variaţiile în timp ale puterii dezvoltate în rezistenţa R c din circuitul 2, calculate cu
relaţiile (4.14) în teoria modurilor cuplate (cmt), respective în teoria circuitelor cu metoda
variabilelor de stare (sv), sunt reprezentate în figura 4.4.

Fig. 4.4.Variaţiile în timp ale puterilor p Rc2_sv_ss şi p Rc2_cmt_ss .

Energiile electrice şi magnetice dezvoltate în cele două rezonatoare din figura 4.1 se
pot evalua cu următoarele formulele [71-72]:
1
C ⋅ vC21 _ s v_ s s; We1 _ c m _ts s = R (ea1 _ c m _ts s ⋅ a1 _ c m _ts s);
2
1
We 2 _ s v_ s s = C ⋅ vC2 2 _ s v_ s s; We 2 _ c m _ts s = R (ea 2 _ c m _ts s ⋅ a 2 _ c m _ts s);
2
1
1
Wm1 _ s v_ s s = L ⋅ i L21 _ s v_ s s + M ⋅ i L1 _ s v_ s si L 2 _ s v_ s s;
2
2
Wm1 _ c m _ts s = I m(a1 _ c m _ts s ⋅ a1 _ c m _ts s);
We1 _ s v_ s s =

(4.17)

1
1
L ⋅ i L22 _ s v_ s s + M ⋅ i L1 _ s v_ s si L 2 _ s v_ s s;
2
2
Wm 2 _ c m _ts s = I m(a 2 _ c m _ts s ⋅ a 2 _ c m _ts s).

Wm 2 _ s v_ s s =

Variaţiile în timp ale energiilor electrice şi magnetice dezvoltate în cele două
rezonatoare din figura 4.1 sunt reprezentate în figura 4.5, respectiv în figura 4.6.
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Fig. 4.5. Variaţiile în timp ale energiilor electrice:
W e1_sv_ss , W e2_sv_ss , W e1_cmt_ss şi W e2_cmt_ss .

Fig. 4.6. Variaţiile în timp ale energiilor magnetice:
W m1_sv_ss , W m2_sv_ss , W m1_cmt_ss şi W m2_cmt_ss .

În figura 4.7 se prezintă variaţia cu frecvenţa f şi inductivitatea mutuală M a puterii
active dezvoltate în rezistorul R c din circuitul doi, iar în figura 4.8 variaţia aceleiaşi puteri
numai în funcţie de frecvenţa f .
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Fig. 4.7. Variaţia 3D în funcţie de frecvenţa f şi inductivitatea mutuală M a puterii active dezvoltate în
rezistorul R c din circuitul receptorului

Fig. 4.8. Variaţia cu frecvenţa a puterii active P 21Rc_f_ss .

Din figura 4.8 se observă că puterea activă P 21Rc_f_ss are două maxime
PRc 2 _ f _ m

1 _ s a=sPRxc 2 _ f _ m

1 _ s a=s1 x

.88 W la frecvenţele f P
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c 2R_ m

1 _a s xs=

3

0.5 4 Hz şi

fP

c 2R_ m

s
2 _a s x=

fP

c 2R_ m

si ns= 3
_

8.8 0 2 Hz şi un minim PRc 2 _ m

4

si ns= 1
_

3.8 7 6 W la frecvenţa

7.8 2 1 Hz.

Factorul de calitate al circuitului din figura 4.1 se determină cu expresia:
f
Qc _ s = s 0 _ m _ s e=s
f s _ s − sfi _ s s5

d

.6 9
3
1 2
7 6
= 1.4
.2 4− 2 9 .88 7
88 8

(4.18)

unde f 0_ss = 3540.6167 Hz, iar frecvenţa inferioară f i_pp şi frecvenţa superioară f s_pp sunt
egale cu abscisele punctelor de intersecţie dintre curba lui P Rc2_f_ss – frecvenţa şi ordonata y =
=m

(PaR 2xc_ f _ s )s/

2.0 .

Produsul Qc _ s s. k2 1_ s s are, pentru k 21_s s dat de relaţia (4.10), valoarea:
Qc _ s ⋅ ks2

4.2

STUDIUL

_ s 1= s1.4

⋅ 45

.1 35

REZONATOARELOR

=76 01 .4 92 28 .

SERIE-SERIE

(4.19)

UTILIZÂND

PROGRAMUL SPICE
4.2.1. Analiza rezonatoarelor serie-serie în domeniu timp
Pentru analiza rezonatoarelor în domeniu timp, cu programul Spice [73-75], este
folosit circuitul din figura 4.1. Rulând programul Spice se obţin următoarele grafice ale
curenţilor, tensiunilor şi puterilor.

Fig. 4.9. Variaţia curenţilor prin cele două condensatoare
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Fig. 4.10. Variaţia curenţilor în cele două bobine

Fig. 4.11. Variaţia tensiunilor prin cele două condensatoare
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Fig. 4.12. Variaţia în timp a puterilor

Rezultatele obţinute cu programul Pspice sunt identice cu cele obţinute în paragraful
anterior, cu programul Gesimes [63-65] şi simulatorul simbolic Maple 13.
4.2.2. Analiza rezonatoarelor serie-serie în domeniu frecvenţă
Pentru a determina variaţiile cu frecvenţa ale curenţilor, tensiunilor şi puterilor active,
din rezonatorul reprezentat în figura 4.1, se pot utiliza următoarele programe de calcul:
Gesimes, ASINOM [56-58] şi Pspice.
Folosing programul Pspice sau obţinut următoarele grafice ale curenţilor, tensiuniilor
şi puterilor.

Fig. 4.13 Variaţiile cu frecvenţa ale curenţilor celor două condenstoare (fig. 4.1), iC1 şi iC 2 .
84

Fig. 4.14. Variaţiile cu frecvenţa ale curenţilor prin cele două bobine (fig. 4.1), iL1 şi iL2 .

Fig. 4.15. Variaţiile cu frecvenţa ale tensiunilor pe cele două condensatoare (fig. 4.1).
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Fig. 4.16. Variaţiile cu frecvenţa ale puterilor dezvoltate în rezistoarele R 1 şi R 2 ale circuitului

din figura 4.1.
Din figurile 4.13 – 4.16 se constată că toate mărimile, cu excepţia tensiuni u C2 , au
două maxime şi un minim.

4.2.3. Variaţia puterilor active transmise sarcinii în funcţie de factorul de
cuplaj
Factorul de cuplaj k, k =

M
, dintre bobinele L 1 şi L 2 ale unui rezonator, utilizat
L1L2

în transferul wireless al energiei electromagnetice, constituie unul din parametrii foarte
importanţi în efienticizarea acestui proces. Mărimea lui depinde de: distanţa dintre cele două
bobine (rezonatoare: emiţător, receptor), de proprietăţile magnetice ale mediului şi de
dimensiunile şi configuraţia geometrică a celor două bobine. Pentru a se realiza un cuplaj
magnetic puternic, cele două rezonatoare trebuie să fie cît mai apropiate şi să funcţioneze la
aceeaşi frecvenţă de rezonanţă (cuplaj prin rezonanţă magnetică).
Exprimând inductivitatea mutuală dintre cele două bobine din figura 4.1 în funcţie de
factorul de cupaj k şi considerând acest factor variabil se analizează, cu programul Pspice,
variaţiile în domeniul frecvenţei ale puteri utile P2 = R2 I L22 , tensiunilor U 1 = U L1 şi U 2 = U L2
şi curenţilor I 1 = I L1 = I C1 şi I 2 = I L2 = I C2 .
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În figura 4.17 se prezintă variaţia puterii active P2 = R2 I L22 în funcţie de frecvenţă
pentru diverse valori ale factorului de cuplaj.

Fig. 4.17. Puterea P 2 transmisă sarcinii pentru diverse valori ale factorului de cuplaj k.

Variaţia tensiunii U 1 = U L1 la bornele bobinei emiţător (L 1 , R 1 ) (fig. 4.1) în funcţie de
frecvenţă pentru diverse valori ale factorului de cuplaj este prezentată în figura 4.18.

Fig. 4.18. Variaţiile cu frecvenţa ale tensiunii U 1 = U L1 de la bornele bobinei emiţator (L 1 ) pentru
diferite valori ale factorului de cuplaj k.
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În figura 4.19 se expune variaţia curentului I 1 = I L 1 = I C 1 din circuitul de emisie în
funcţie de frecvenţă, pentru diverse valori ale factorului de cuplaj.

Fig. 4.19. Variaţiile cu frecvenţa ale curentului I 1 = I L1 = I C1 din circuitul emiţător pentru diverse
valori ale factorului de cuplaj k.

Variaţiile tensiunii U 2 = U L 2 şi ale curentului I 2 = I L 2 = I C 2 prin bobina receptor
(L 2 , R 2 ) în funcţie de frecvenţă, pentru diverse valori ale factorului de cuplaj, sunt prezentate
în figurile 4.20 şi 4.21.

Fig. 4.20. Variaţiile cu frecvenţa ale tensiunii U 2 = U L2 de la bornele bobinei receptor (L 2 ) pentru
diferite valori ale factorului de cuplaj k.
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Fig. 4.21. Variaţiile cu frecvenţa ale curentului I 2 = I L2 = I C2 din circuitul receptor pentru diverse
valori ale factorului de cuplaj k.

Din figurile 4.17 – 4.21, variind factorul de cuplaj între limitele 0.053 – 0.54, se
constată următoarele aspecte:
1. Pentru valorile factorului de cuplaj cuprinse între 0.053 – 0.27 puterea activă P 2 are un
singur maxim (o singură frecvenţă de rezonanţă). Pentru valori mai mari ale lui k decât
valorea de 0.27 puterea activă are două maxime (aproximativ egale) şi un minim (deci,
trei frecvenţe de rezonanţă). Pentru valori mai mari decât k split _ P2 = 0.27 apare
fenomenul de splitare (divizare) a frecvenţei. Cu cât valoarea lui k este mai mare
decât factorul de splitare (divizare) k split _ P2 , cu atât distanţa dintre cele două frecvenţe
de rezonanţă (corespunzătoare celor două maxime ale puterii active) este mai mare.
Pentru valori ale lui k mai mici decât factorul de splitare (divizare) k split _ P2 , puterea
activă are un singur maxim şi valoarea acestui maxim descreşte cu scăderea lui k;
2.

Pe măsură ce distanţa dintre bobine creşte, respectiv valoarea factorului de cuplaj k
scade, puterea maximă P 2max creşte mai întâi, după care scade rapid;

3. Maximul P 2max = 211,4 W al puterii transmise sarcinii corespunde valorii k m = 0.156 a
factorului de cuplaj, respectiv distanţei dintre bobine d = 200 mm;
89

4. Pentru valoarea lui k = 0.5 (valoarea corespunzătoare datelor nominale din fig. 4.1)
puterea

activă

are

două

maxime

PRc 2 _ f _ max1 _ ss = PRc 2 _ f _ max 2 _ ss = 1874.897
fP

c 2R_ m

PRc 2 _ m

1 _a s xs=
si ns= 1
_

3

0.5 4

Hz şi

fP

aceeaşi

W

c 2R_ m

3.8 7 6 W la frecvenţa f P

de

2 _a s x=
s

c 2R_ m

4

si ns= 3
_

la

valoare
frecvenţele

8.8 0 2 Hz şi un minim
7.8 2 1 Hz;

5. Din variaţiile cu frecvenţa ale tensiunii U 1 = U L1 de la bornele bobinei emiţator (L 1 ),
pentru diferite valori ale factorului de cuplaj k, se observă că fenomenul de splitare
(divizare) a frecvenţei apare pentru valori ale lui k mai mici decât k spli _ U1 = 0.156
(mai mic decât k split _ P2 = 0.27) când tensiunea U 1 are două maxime şi un minim.
Pentru valori ale lui k mai mari decât k spli _ U1 = 0.156 tensiunea U 1 are un singur
maxim, cu atât mai mare cu cât valorile lui k sunt mai mari decât k spli _ U1 = 0.156 ;
6. Din variaţiile cu frecvenţa ale curentului I 1 = I L1 = I C1 din circuitul emiţător, pentru
diverse valori ale factorului de cuplaj k, se constată că fenomenul de splitare (divizare)
a frecvenţei apare pentru valori ale lui k mai mici decât k split _ I1 = k spli _ U1 = 0.156
(mai mic decât k split _ P2 = 0.27) când curentul I 1 are două maxime şi un minim. Pentru
valori ale lui k mai mari decât k spli _ I1 = 0.156 , curentul I 1 are un singur maxim, cu
atât mai mare cu cât valorile lui k sunt mai mari decât k spli _ I1 = 0.156 ;.
7. Din variaţiile cu frecvenţa ale tensiunii U 2 = U L2 de la bornele bobinei recetor (L 2 ) şi
din variaţiile cu frecvenţa ale curentului I 2 = I L2 = I C2 din circuitul recetor (L 2 ), pentru
diferite valori ale factorului de cuplaj k, se observă că fenomenul de splitare (divizare)
a

frecvenţei

apare

pentru

valori

ale

lui

k

mai

mari

decât

k spli _ U 2 = k spli _ I 2 = k spli _ P2 = 0.27 când tensiunea U 2 (curentul I 2 ) are două maxime şi

un minim. Pentru valori ale lui k mai mici decât k spli _ U 2 = 0.27 tensiunea U 2 (curentul
I 2 ) are un singur maxim şi valoarea acestui maxim descreşte cu scăderea lui k.

4.3 CONCLUZII
•

Pentru orice valoare k, respectiv oricare ar fi distanţa d dintre cele două bobine, există
o valoare a frecvenţei – frecvenţa de rezonanţă a sistemului witricity, f, pentru care
puterea transmisă sarcinii R s are o valoare maximă P 2m ;
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•

S-a efectuat o analiză riguroasă, atât în domeniul timp cât şi în domenul frecvenţei, a
funcţionării rezonatoarelor folosite în transferul wireless al puterii. Analiza a fost
făcută utilizând teoria circuitelor electrice şi teoria modurilor cuplate. Pentru aceasta
s-au folosit programele Pacen şi Spice;

•

S-au calculat variaţiile în timp şi în funcţie de frecvenţă ale mărimilor caracteristice
rezonatoarelor (curenţi, tensiuni, puteri, energii, randament etc) pentru toate
configuraţiile posibile ale emiţătorului şi receptorului (serie-serie, serie-paralel,
paralel-serie şi paralel-paralel) identificându-se structura optimă;

•

S-au scos în evidenţă avantajele teoriei circuitelor electrice în raport cu teoria
modurilor cuplate;

•

Pe măsură ce distanţa dintre bobine creşte, respectiv valoarea factorului de cuplaj k
scade, puterea maximă P 2m creşte mai întâi, după care scade rapid;

• Maximul P 2m,m = 211,4 W al puterii transmise sarcinii corespunde valorii k m = 0,156 a
factorului de cuplaj, respectiv distanţei dintre bobine d = 200 mm;
• Din figurile 4.17 - 4.22 se poate constata că există o valoare maximă a factorului de
cuplaj, k split , la care puterea activă are un singur maxim, peste valoarea aceasta apare
fenomenul de splitare (divizare) a frecvenţei, când puterea activă are două maxime şi
un minim, primul maxim fiind puţin mai mare decât cel de al doilea. În practică,
cunoaşterea factorului de cupaj de splitare a frecvenţei are o deosebită importanţă
deoarece la aceasta valoare a lui k randamentul de transfer a puterii este maxim;
•

Transferul de putere wireless prin spaţii mari de aer este posibilă la randament mare,
chiar şi atunci când coeficientul de cuplaj este 0.053. Cuplajele slabe pot transfera
putere wireless chair şi prin spaţii mari de aer. S-a demonstrat că aceste caracteristici
ale randamentelor la putere înaltă şi redusă sunt aceleaşi;

•

Rezultatele obţinute cu programul Gesimes şi ASINOM sunt identice cu cele rezultate
în urma simulării cu programul Pspice;

•

Metoda modurilor cuplate operază cu un număr de variabile de stare mai mic de două
ori decât metoda variabilelor de stare, însă rezultatele obţinute cu această procedură nu
sunt foarte exacte. De multe ori eroarea de calcul fiind peste 15%.
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CAPITOLUL 5
OPTIMIZAREA TRANSFERULUI WIRELESS AL ENERGIEI
ELECTROMAGNETICE
5.1 REZONATOARE SERIE-SERIE CUPLATE MAGNETIC
Deoarece s-a constatat că conexiunea serie-serie este cea mai eficientă se consideră două
rezonatoare serie-serie cuplate magnetic, reprezentate în figura 5.1. Dimensiunile geometrice
ale celor două bobine sunt (fig. 5.2): r = 150 mm, p = 3 mm, diametrul conductorului w = 2
mm, distanţa dintre bobine g = 150 mm şi numărul de spire N 1 = N 2 = 5. Utilizând programul
Q3D Extractor [32], se obţin următoarele valori numerice ale parametrilor modelului
sistemului celor două bobine cuplate magnetic din figura 5.1:
C 1 = 13.8974 pF; C 2 = 13.8915 pF; C 10 = 27.51354 pF; L 1 = 16.748 µH; L 2 = 16.735 µH;
M = 1.4899 µH; R 1 = 1.352 Ω şi R 2 = 1.3524 Ω.

r

Receptor

g

p

Emițător

Fig. 5.1. Sistem de două rezonatoare serieserie cuplate magnetic şi alimentate cu sursă

Fig. 5.2. Geometria celor două bobine.

sinusoidală de tensiune.
Sursa de tensiune e 9 are t.e.m. efectivă E 9 = 100.0 V şi rezistenţa internă R i = 5 Ω, iar
rezistenţa sarcinii R s = R l = 5.0 Ω.
5.2. METODE DE OPTIMIZARE A PARAMETRILOR REZONATOARELOR
CUPLATE MAGNETIC
Fie sistemul de două rezonatoare serie-serie cuplate magnetic reprezentat în figura 5.1 care
este utilizat pentru transferul inductiv (fără conductoare - wireless) al energiei
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electromagnetice. Se presupune că circuitul din figura 5.1 este analizat în domeniul frecvenţei.
Pentru optimizarea transferului de putere între cele două circuite se poate folosi una din
următoarele funcţionale: puterea activă utilă transmisă sarcinii, randamentul de transmitere a
2
2
puterii, parametrul S 21 (deoarece randamentul η21 = S 21 ⋅ 100 ) sau orice funcţie de transfer.

Pornind de la schema echivalentă a unui circuit analogic în regim sinusoidal se poate
genera orice funcţie de transfer complexă H(jω) în formă complet simbolică, parţial –
simbolică sau numerică. Modulul şi faza funcţiei de transfer complexă pot fi măsurate prin
alimentarea circuitului (sistemului) cu o sursă de tensiune de frecvenţă variabilă.
Fie H(f) funcţia de transfer (sau mărimea de ieşire) generată în formă complet
simbolică cu ajutorul programului Asinom sau al programului ANCSYANP - ANalog Circuit
SYmbolic ANalysis Program [58, 59]. Presupunem că parametrii circuitului (sistemului) care
urmează a fi optimizaţi sau identificaţi (estimaţi) sunt: x 1 , x 2 , ..., x p (p fiind numărul de
parametrii necunoscuţi); celorlalţi n – p parametri li se atribuie valorile nominale (de catalog).
Se consideră k eşantioane de frecvenţă la care se măsoară (simulează) funcţia de circuit
(mărimea de ieşire sau orice mărime de performanţă a circuitului (sistemului)) considerată.
Se formulează următoarea funcţie obiectiv sub forma unui vector cu k componente:

(

)

f j (x1 , x 2 ,..., x p , f j ) = H ( f j ) − H ( f j , x1 , x 2 ,..., x p ) , j = 1, k ,
2

(5.1)

sau sub forma unui scalar
k

(

)

f (x1 , x 2 ,..., x p ) = ∑ H ( f j ) − H ( f j , x1 , x 2 ,..., x p ) ,
j =1

2

(5.2)

după caz. În această ultimă situaţie, k poate fi egal şi cu unu.
Când funcţia obiectiv este puterea utilă P 2 sau randamentul η 21 , η21 =
următoarea structură:

(

)

k

(

P2
⋅ 100 , ea are
P1

)

f x1 , x2 ,..., x p = ∑ P2 x1 , x2 ,..., x p , f j ,
j =1

(5.3)

respectiv

(

)

k

(

)

f x1 , x2 ,..., x p = ∑ η21 x1 , x2 ,..., x p , f j .
j =1

De regulă, mărimea H(f) este o funcţie raţională de frecvenţă. Coeficieţii polinoamelor
de la numărătorul şi numitorul funcţiei de transfer (mărimii de ieşire) sunt complecşi, formaţi
din produse ale parametrilor circuitului (sistemului). În aceste produse fiecare parametru al
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circuitului (sistemului) apare o singură dată la puterea unu, când circuitul este liniar, şi la
puteri mai mari decât unitatea, când sistemul analizat este neliniar.
Funcţia obiectiv (5.1) se minimizează cu ajutorul uneia din funcţiile fminimax (Anexa
4) din toolbox-ul de optimizare al mediului de programare Matlab, [79].
Pentru minimizarea funcţiei obiectiv scalare (5.2) sau pentru maximizarea
funcţionalelor (5.3) se poate folosi una din funcţiile fminunc (Anexa 5) din toolbox-ul de
optimizare al mediului de programare Matlab, [79].

5.3. OPTIMIZAREA RANDAMENTULUI ETA21 = P 2 .100.0/P 1 ÎN
FUNCŢIE DE PARAMETRII L 1 , L 2 , ŞI M
Expresia randamentului η21 =

P2
⋅ 100 când se consideră necunoscuţi parametrii L 1 ,
P1

L 2 , M şi frecvenţa f este[80-81]:
2

eta21_ss_L1L2M_f := − 3.87800092714( −0.3125000000001020 + 0.339090623731011 f2 M ) (
0.7774007163581038 f4 L2 L1 − 0.2763792825891038 f4 L2 M − 0.2764572727361038 f4 L1 M
+ 0.1499481986551029 f6 M 2 L2 + 0.1499905118191029 f6 M 2 L1 + 0.2730206474391019 L1 2 f8 L2 2
− 0.1499481986551029 L1 f6 L2 2 − 0.1499905118191029 L1 2 f6 L2 + 0.4688622169631038 f2
+ 0.2857943000541019 f4 + 0.5586689316611019 f6 M 2 − 0.1029719062461029 f4 M
+ 0.2793520542541019 L1 2 f6 − 0.1534255299901029 L1 f4 − 0.2727601790321038 f4 M 2

− 0.1534494976651029 L2 f4 + 0.2793168746981019 L2 2 f6 + 0.2060023132461038 f4 L1 2
+ 0.2058861008261038 f4 L2 2 − 0.1004015306871048 f2 L1 + 0.6736995609881047 f2 M
− 0.1003732068521048 f2 L2 − 0.1006444247451029 f6 M 3 + 0.2730206474391019 f8 M 4
− 0.1097663682771012 L1 f6 L2 + 0.1223343947981057 + 0.1006444247451029 L1 f6 L2 M
− 0.5460413005221019 f8 M 2 L1 L2 ) ( ( 0.3887003581811039 f4 L2 L1 − 0.1381896412951039 f4 L2 M

− 0.1382286363681039 f4 L1 M + 0.7497409932721029 f6 M 2 L2 + 0.7499525590941029 f6 M 2 L1
+ 0.1365103251311020 L1 2 f8 L2 2 − 0.7497409932721029 L1 f6 L2 2 − 0.7499525590941029 L1 2 f6 L2
+ 0.2344311084811039 f2 + 0.1428971500271020 f4 + 0.2793344658301020 f6 M 2
− 0.5148595312341029 f4 M + 0.1396760280811020 L1 2 f6 − 0.7671276499491029 L1 f4
− 0.1363800895161039 f4 M 2 − 0.7672474883201029 L2 f4 + 0.1396584383031020 L2 2 f6
+ 0.1030011566231039 f4 L1 2 + 0.1029430504131039 f4 L2 2 − 0.5020076534331048 f2 L1
+ 0.3368497804941048 f2 M − 0.5018660342591048 f2 L2 − 0.5032221185961029 f6 M 3
+ 0.1365103251311020 f8 M 4 − 0.5488318413871012 L1 f6 L2 + 0.6116719739901057
+ 0.5032221185961029 L1 f6 L2 M − 0.2730206502611020 f8 M 2 L1 L2 ) ( −0.9510723578841038
+ 0.1311206910591012 f4 L2 L1 − 0.1159221262371020 f2 − 0.2513197792401021 f2 L1

+ 0.2088341579461029 f2 M − 0.1133019273601020 f4 M 2 + 0.6224124241061029 f2 L2
− 0.1132947929271020 f4 L2 2 ) )

(5.4)

Pentru optimizarea randamentului, η21 =
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P2
⋅ 100 , în funcţie de parametrii L 1 , L 2 , şi M
P1

se generează funcţionala f = myfunL1L2M_eta21(x,f j ), pentru f j = 12.812 MHz (la care, dacă
parametrii rezonatoarelor au valorile nominale (de catalog), randamentul este maxim)[80-85].
Pentru determinarea valorilor optime ale L 1 , L 2 , şi M cu rutina fminunc (relaţia (5.3))
s-a implementat în mediul de programare Matlab programul main_gradient_L1L2M_eta21.
Listingul

rutinei

myfunL1L2M_eta21(x)

şi

al

programului

main_gradient_L1L2M_eta21 sunt prezentate în Anexa 6.
Se consideră următoarele intervale, de început, ale variaţiilor parametrilor:

L1 _ 0 ∈ [1.6e − 05, 1.8e − 05] , L2 _ 0 ∈ [1.6e − 05, 1.8e − 05] şi M _ 0 ∈ [1.0e − 06, 1.6e − 06] .
În urma rulării programului main_gradient_L1L2M_eta21 s-au obţinut rezultatele
prezentate în figurile 5.3, 5.4, 5.5, corespunzătoare celor trei proceduri de a utiliza matricea
Hessian: 1. 'HessUpdate','dfp', LargeScale','on'; 2.'HessUpdate','bfgs', 'LargeScale','on' şi
'HessUpdate','steepdesc','LargeScale','on'.
option = optimset(option,...
'GradObj','off',...
'HessUpdate','dfp',...
'LargeScale','on', 'Display',... 'iter');
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Parametrii optimi (maximi) L1, L2 şi M pentru optimizarea randamentului eta21 = P2.100/P1
it_max = 188;
Fminunc_max = 78.6795 [%]ş
L1_max = 1.6e-005 [H];
L2_max = 1.6752e-005 [H];
M_max = 1.1866e-006 [H];
k_max = 0.07248
Parametrii optimi (minimi) L1, L2 şi M pentru optimizarea randamentului eta21 =

η 21 =

P2
⋅ 100
P1

it_min = 194;
Fminunc_min = 78.507 [%];
L1_min = 1.7999e-005 [H];
L2_min = 1.6495e-005 [H];
M_min = 6.06376e-007 [H];
k_min = 0.0352.

Fig.5.3. Variaţiile valorilor parametrilor L 1 , L 2 , M şi ale lui Fminunc (eta 21 ) în funcţie de
numărul iteraţiilor (procedura 1).
option = optimset(option,...
'GradObj','off',...
'HessUpdate','bfgs',...
% 'LargeScale','on', 'Display',... 'iter');
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Parametrii optimi (maximi) L1 L2 și M pentru optimizarea randamentului eta21 = P2.100/P1
it_max = 196
Fminunc_max = 78.67955 [%];
L1_max = 1.6e-005 [H];
L2_max = 1.6752e-005 [H];
M_max = 1.18586e-006 [H];
k_max = 0.072434;
Parametrii optimi (minimi) L1 L2 și M pentru optimizarea randamentului eta21 = P2.100/P1
it_min = 195
Fminunc_min = 78.511 [%];
L1_min = 1.79997e-005 [H];
L2_min = 1.6496e-005 [H];
M_min = 5.89755e-007
k_min = 0.034225.

Fig.5.4. Variaţiile valorilor parametrilor L 1 , L 2 , M şi ale lui Fminunc (eta 21 ) în funcţie de
numărul iteraţiilor (procedura 2).

option = optimset(option,'GradObj',...'off','HessUpdate','steepdesc',..
'LargeScale','on', 'Display',... 'iter');
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Parametrii optimi (maximi) L1 L2 și M pentru optimizarea randamentului eta21 = P2.100/P1
it_max = 199
Fminunc_max = 78.69 [%];
L1_max = 1.59998e-005 [H];
L2_max = 1.67378e-005 [H];
M_max = 3.6254e-007 [H];
k_max = 0.02215;
Parametrii optimi (minimi) L1 L2 și M pentru optimizarea randamentului eta21 = P2.100/P1
it_min = 195;
Fminunc_min = 78.4526 [%];
L1_min = 1.6e-005 [%];
L2_min = 1.64997e-005 [%];
M_min= 1.23986e-006 [H];
k_min = 0.0763.
Fig.5.5. Variaţiile valorilor parametrilor L 1 , L 2 , M şi ale lui Fminunc (eta 21 ) în funcţie de
numărul iteraţiilor (procedura 3).
Valorile nominale (din catalog) ale parametrilor sunt:
L 1_nominal = 16.748 µH; L 2_nominal = 16.735 µH; M nominal = 1.4899 µH.
În figura 5.6 (în fig. 5.7) se prezintă variaţiile cu frecvenţa ale randamentului şi puterii
active, corespunzătoare valorilor maxime (minime) ale parametrilor L 1 , L 2 şi M care
optimizează randamentul η 21 =

P2
⋅ 100 , pentru prima procedură de utilizazare a matricei
P1
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Fig. 5.6. Variaţiile cu frecvenţa ale randamentului şi puterii active, corespunzătoare
valorilor optime ale parametrilor L 1 , L 2 şi M, pentru care randamentul, η 21 = P2 ⋅ 100 / P1 ,
este maxim (varianta 'HessUpdate', 'dfp').
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PRlL1L2M-eta21min-.b,PRlnom-b,[W],eta21L1L2Mmin-.r,eta21nom-k,[%]
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Fig. 5.7. Variaţiile cu frecvenţa ale randamentului şi puterii active, corespunzătoare
valorilor optime ale parametrilor L 1 , L 2 şi M, pentru care randamentul, η 21 = P2 ⋅ 100 / P1 ,
este minim (varianta 'HessUpdate', 'dfp').
Din figura 5.6 se constată următoarele:
1. Atât pentru valorile nominale ale parametrilor L 1 , L 2 şi M cât şi pentru cele
corespunzătoare valorii maxime a randamentului η 21 are loc fenomenul de divizare
(splitare) a frecvenţei. Cele două frecvenţe care asigură maximele puterii sunt mai
depărtate în cazul valorilor optime ale parametrilor care asigură valori maxime
pentru randament;
2. În cazul parametrilor optimi,

randamentul are trei maxime; maximele

corespunzătoare frecvenţelor care asigură cele două valori maxime ale puterii
active sunt mai mici decât cel de-al doilea maxim. Cel de-al doilea maxim al
randamentului este identic cu randamentul maxim corespunzător valorilor nominale
ale parametrilor . Frecvenţa f 2_eta21_max este identică cu frecvenţa f nom_max ;
3. Frecvenţele care asigură cele două maxime ale puterii active, în cazul parametrilor
optimi, sunt pentru al doilea maxim destul de depărtate în raport cu frecvenţele care
asigură maximele puterii active, pentru valorile nominale ale parametrilor, pe când
pentru primul maxim cele două frecvenţe aproape coincid;
4. Valorile maxime ale puterii active sunt mai mici, pentru valorile optime ale
parametrilor care asigură un randament maxim, decât cele corespunzătoare
parametrilor nominali.
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Pe baza curbelor reprezentate în figura 5.7 se pot face următoarele observații:
5. Atât pentru valorile nominale ale parametrilor L 1 , L 2 şi M cât şi pentru cele
corespunzătoare valorii minime a randamentului η 21 are loc fenomenul de divizare
(splitare) a frecvenţei. Distanţa dintre (măsurată pe abscisă) cele două frecvenţe
care asigură maximele puterii este mult mai mare în cazul valorilor optime ale
parametrilor decât în cazul valorilor nominale ale parametrilor;
6. În cazul parametrilor optimi care asigură valori minime ale randamentului,
randamentul are trei maxime, maximele corespunzătoare frecvenţelor care asigură
cele două valori maxime ale puterii active sunt mai mici decât cel de-al doilea
maxim. Cel de-al doilea maxim al randamentului este identic cu randamentul
maxim nominal. Frecvenţa f 2_eta21_max este identică cu frecvenţa f nom_max ;
7. Frecvenţele care asigură cele două maxime ale puterii active, în cazul parametrilor
optimi, sunt diferite de cele corespunzătoare valorilor nominale ale parametrilor;
8. Valorile maxime ale puterii active sunt mai mici, pentru valorile optime ale
parametrilor care asigură un randament minim, decât cele corespunzătoare
parametrilor nominali.

5.4 OPTIMIZAREA RANDAMENTULUI ETA21 = P 2 .100.0/P 1 ÎN FUNCŢIE DE
PARAMETRII L 1 , L 2 , M, R 1 ŞI R 2
Expresia randamentului η21 =

P2
⋅ 100 când se consideră necunoscuţi parametrii L 1 ,
P1

L 2 , M, R 1 , R 2 şi frecvenţa f este:
2

eta21_ss_L1L2MR1R2_f := − 0.7395 10 -14 ( −625. + 0.6781 10 -6 f 2 M ) (
0.6920 10 -50 f 6 R2 M 2 − 0.2764 10 -30 f 4 L2 M + 0.1176 10 -32 f 2 R2 R1
+ 0.7774 10 -30 f 4 L2 L1 − 0.2766 10 -30 f 4 L1 M − 0.3801 10 -41 L2 f 4 R1 2
+ 0.1755 10 -52 f 4 R1 2 R2 2 − 0.1499 10 -39 L1 f 6 L2 2 − 0.1500 10 -39 L1 2 f 6 L2
− 0.3799 10 -41 L1 f 4 R2 2 + 0.1500 10 -39 L1 f 6 M 2 + 0.6921 10 -51 L2 2 f 6 R1 2

+ 0.2730 10 -49 L1 2 f 8 L2 2 + 0.6921 10 -51 L1 2 f 6 R2 2 + 0.1499 10 -39 L2 f 6 M 2
+ 0.1754 10 -51 f 4 R1 R2 2 + 0.2905 10 -30 f 2 + 0.1097 10 -49 f 4 + 0.4385 10 -50 f 4 R1
− 0.9498 10 -40 L1 f 4 + 0.1730 10 -49 L1 2 f 6 + 0.3460 10 -49 f 6 M 2 + 0.4385 10 -50 f 4 R2
+ 0.4388 10 -51 f 4 R1 2 − 0.6380 10 -40 f 4 M − 0.2720 10 -58 L1 f 6 L2 R1 R2

+ 0.4388 10 -51 f 4 R2 2 − 0.9502 10 -40 L2 f 4 + 0.5813 10 -31 f 2 R1 + 0.5808 10 -31 f 2 R2
+ 0.1730 10 -49 L2 2 f 6 + 0.2730 10 -49 f 8 M 4 − 0.1006 10 -39 f 6 M 3 + 0.2060 10 -30 f 4 L1 2
− 0.1004 10 -20 f 2 L1 − 0.1003 10 -20 f 2 L2 + 0.6736 10 -21 f 2 M − 0.2726 10 -30 f 4 M 2
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+ 0.5219 10 -32 f 2 R2 2 + 0.5224 10 -32 f 2 R1 2 + 0.2057 10 -30 f 4 L2 2
+ 0.1006 10 -39 L1 f 6 L2 M − 0.5457 10 -49 L1 f 8 L2 M 2 + 0.3071 10 -49 f 4 R1 R2 L2
+ 0.3072 10 -49 f 4 R1 R2 L1 + 0.1384 10 -50 f 6 R1 R2 M 2 − 0.2552 10 -41 f 4 R1 R2 M
− 0.1360 10 -57 L1 f 6 L2 R2 − 0.1360 10 -57 L1 f 6 L2 R1 + 0.1223 10 -11
+ 0.1536 10 -48 f 4 R2 L2 − 0.3802 10 -40 f 4 R2 L1 − 0.1276 10 -40 f 4 R2 M

− 0.3804 10 -40 L2 f 4 R1 + 0.6920 10 -50 L2 2 f 6 R1 + 0.1754 10 -51 f 4 R1 2 R2
+ 0.1536 10 -48 f 4 R1 L1 − 0.1276 10 -40 f 4 R1 M + 0.6920 10 -50 f 6 R1 M 2
+ 0.6920 10 -50 L1 2 f 6 R2 + 0.1755 10 -50 f 4 R1 R2 − 0.6800 10 -57 L1 f 6 L2 )
0.2640 10 -47 f 6 R2 M 2 − 0.1054 10 -27 f 4 L2 M + 0.4487 10 -30 f 2 R2 R1

((

+ 0.2965 10 -27 f 4 L2 L1 − 0.1054 10 -27 f 4 L1 M − 0.1451 10 -38 L2 f 4 R1 2
+ 0.6693 10 -50 f 4 R1 2 R2 2 − 0.5717 10 -37 L1 f 6 L2 2 − 0.5721 10 -37 L1 2 f 6 L2
− 0.1450 10 -38 L1 f 4 R2 2 + 0.5721 10 -37 L1 f 6 M 2 + 0.2640 10 -48 L2 2 f 6 R1 2
+ 0.1041 10 -46 L1 2 f 8 L2 2 + 0.2640 10 -48 L1 2 f 6 R2 2 + 0.5717 10 -37 L2 f 6 M 2

(5.5)

+ 0.6695 10 -49 f 4 R1 R2 2 + 0.1108 10 -27 f 2 + 0.4182 10 -47 f 4 + 0.1674 10 -47 f 4 R1
− 0.3625 10 -37 L1 f 4 + 0.6600 10 -47 L1 2 f 6 + 0.1320 10 -46 f 6 M 2 + 0.1674 10 -47 f 4 R2
+ 0.1673 10 -48 f 4 R1 2 − 0.2433 10 -37 f 4 M + 0.1673 10 -48 f 4 R2 2 − 0.3628 10 -37 L2 f 4
+ 0.2217 10 -28 f 2 R1 + 0.2215 10 -28 f 2 R2 + 0.6600 10 -47 L2 2 f 6 + 0.1041 10 -46 f 8 M 4
− 0.3838 10 -37 f 6 M 3 + 0.7859 10 -28 f 4 L1 2 − 0.3832 10 -18 f 2 L1 − 0.3829 10 -18 f 2 L2
+ 0.2570 10 -18 f 2 M − 0.1040 10 -27 f 4 M 2 + 0.1991 10 -29 f 2 R2 2 + 0.1993 10 -29 f 2 R1 2
+ 0.7851 10 -28 f 4 L2 2 + 0.3838 10 -37 L1 f 6 L2 M − 0.2082 10 -46 L1 f 8 L2 M 2
+ 0.5280 10 -48 f 6 R1 R2 M 2 − 0.9733 10 -39 f 4 R1 R2 M + 0.4666 10 -9

− 0.1450 10 -37 f 4 R2 L1 − 0.4866 10 -38 f 4 R2 M − 0.1450 10 -37 L2 f 4 R1
+ 0.2640 10 -47 L2 2 f 6 R1 + 0.6695 10 -49 f 4 R1 2 R2 − 0.4866 10 -38 f 4 R1 M
+ 0.2640 10 -47 f 6 R1 M 2 + 0.2640 10 -47 L1 2 f 6 R2 + 0.6695 10 -48 f 4 R1 R2 ) (
−0.7487 10 -12 − 0.1514 10 -13 R2 − 0.1346 10 -12 R1 − 0.3955 10 -30 L1 f 2 R2
− 0.1978 10 -29 f 2 L1 + 0.1642 10 -21 f 2 M + 0.3285 10 -22 R2 f 2 M − 0.5650 10 -31 f 2
− 0.1130 10 -31 f 2 R1 − 0.8910 10 -31 f 4 M 2 − 0.4520 10 -33 f 2 R1 R2 2
− 0.2260 10 -32 f 2 R2 2 − 0.1782 10 -31 R2 f 4 M 2 + 0.4897 10 -21 f 2 L2
+ 0.9794 10 -22 L2 f 2 R1 − 0.8910 10 -31 f 4 L2 2 − 0.1782 10 -31 L2 2 f 4 R1

− 0.2259 10 -31 f 2 R2 + 0.2063 10 -39 R2 L1 f 4 L2 + 0.1032 10 -38 f 4 L2 L1
− 0.4518 10 -32 f 2 R2 R1 ) )

Pentru optimizarea randamentului, η21 =

P2
⋅ 100 , în funcţie de parametrii L 1 , L 2 , M,
P1

R 1 şi R 2 se generează funcţionala f = myfunL1L2MR1R2_eta21(x,f j ), pentru 12.46 MHz (la
care, dacă parametrii rezonatoarelor au valorile nominale (de catalog), randamentul este
maxim) [84-85]. Pentru determinarea valorilor optime ale L 1 , L 2 , M, R 1 şi R 2 cu rutina
fminunc (relaţia (5.3)) s-a implementat în mediul de programare Matlab programul
main_gradient_L1L2MR1R2_eta21.
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Listingul
rutinei
myfunL1L2MR1R2_eta21(x)
main_gradient_L1L2MR1R2_eta21 sunt prezentate în ANEXA 7.

şi

al

programului

Se consideră următoarele intervale de început ale variaţiilor parametrilor:

L1 _ 0 ∈ [1.6e − 05, 2.0e − 05] , L2 _ 0 ∈ [1.6e − 05, 2.0e − 05], M _ 0 ∈ [1.4e − 06 , 1.8e − 06] ,
R1 _ 0 ∈ [1.0 , 3.0] şi R2 _ 0 ∈ [1.0 , 3.0].

În urma rulării programului main_gradient_L1L2MR1R2_eta21 s-au obţinut
rezultatele prezentate în figura 5.8, 5.9, 5.10, corespunzătoare celor trei moduri de utilizare a
matricei Hessian: 1. 'HessUpdate','dfp',LargeScale','on', 2.'HessUpdate','bfgs', 'LargeScale','on'
şi 'HessUpdate','steepdesc','LargeScale','on'.
option = optimset(option,...
'GradObj','off',...
'HessUpdate','dfp',...
'LargeScale','on', 'Display',... 'iter');
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Parametrii optimi (maximi) L1, L2, M, R1 și R2 pentru randamentu maxim eta21 = P2.100/P1
it_max = 11
Fminunc_max = 83.31614 [%];
L1_max = 2.0e-005 [H];
L2_max = 1.768146e-005 [H];
M_max = 1.5776248e-006 [H];
R1_max = 0.999999 [Ω];
R2_max = 0.999999 [Ω];
k_max = 0.08389;
Parametrii optimi (minimi) L1, L2, M, R1 și R2 pentru randamentu minim eta21 = P2.100/P1
it_min = 183;
Fminunc_min = 71.29 [%];
L1_min = 1.999995e-005 [H];
L2_min = 1.795176e-005 [H];
M_min = 2.492528e-007 [H];
R1_min = 0.99999 [Ω];
R2_min = 1.999999 [Ω];
k_min = 0.0131544.

Fig 5.8. Variaţiile valorilor parametrilor L 1 , L 2 , M, R 1 , R 2 , şi ale lui Fminunc (eta 21 ) în
funcţie de numărul iteraţiilor (procedura 1).

option = optimset(option,...
'GradObj','off',...
'HessUpdate','bfgs',...
% 'LargeScale','on', 'Display',... 'iter');

107

-5

Parametrul L1 [H]

2.5

x 10

2

1.5

0
50
100
150
200
Numar iteratii, -g - linear, -r - cubic, b- spline
-5

1.85

x 10

Parametrul L2 [H]

1.8

1.75

1.7

1.65

1.6

0
50
100
150
200
Numar iteratii, -g - linear, -r - cubic, b- spline
-6

2

x 10

Parametrul M [H]

1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
0
50
100
150
200
Numar iteratii, -g - linear, -r - cubic, b- spline

108

5

Parametrul R1 [ohmi]

4

3

2

1

0

200
150
100
50
0
Numar iteratii, -g - linear, -r - cubic, b- spline

3

-60

-80

1
0
-1
-2

Fminunc

Parametrul R2 [ohmi]

2

-3

-100

-120

-140

-4
-5

-160

0
50
100
150
200
Numar iteratii, -g - linear, -r - cubic, b- spline

0
50
100
150
200
Numar iteratii, -g - linear, -r - cubic, b- spline

Parametrii optimi (maximi) L1, L2, M, R1 și R2 pentru randamentu maxim eta21 = P2.100/P1
it_max = 174;
Fminunc_max = 83.315293 [%];
L1_max = 1.8e-005 [H];
L2_max = 1.768087e-005 [H];
M_max = 1.577402e-006 [H];
R1_max = 0.9999999 [Ω];
R2_max = 0.9999999 [Ω];
k_max = 0.0884206;
Parametrii optimi (minimi) L1, L2, M, R1 și R2 pentru randamentu minim eta21 = P2.100/P1
it_min = 197;
Fminunc_min = 71.293458 [%];
L1_min = 1.799987e-005 [H];
L2_min = 1.7948867e-005 [H];
M_min = 2.3504751e-007 [H];
R1_min = 0.99999 [Ω];
R2_min = 1.99999 [Ω];
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k_min = 0.013077.

Fig 5.9. Variaţiile valorilor parametrilor L 1 , L 2 , M, R 1 , R 2 , şi ale lui Fminunc (eta 21 ) în
funcţie de numărul iteraţiilor (procedura 2).

option = optimset(option,'GradObj',...
'off','HessUpdate','steepdesc',...
'LargeScale','on', 'Display',... 'iter');
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Parametrii optimi (maximi) L1, L2, M, R1 și R2 pentru randamentu maxim eta21 =
P2.100/P1
it_max = 110;
Fminunc_max = 83.3146 [%];
L1_max = 0.000020000061 [H];
L2_max = 0.000017694 [H];
M_max = 0.00000118 [H];
R1_max = 1.99999 [Ω];
R2_max = 0.99999 [Ω];
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k_max = 0.06272;
Parametrii optimi (minimi) L1, L2, M, R1 și R2 pentru randamentu minim eta21 = P2.100/P1
it_min = 59;
Fminunc_min = 62.471376 [%];
L1_min = 1.800008e-005 [H];
L2_min = 1.7680161e-005 [H];
M_min = 1.57627e-006 [H];
R1_min = 2.99999 [Ω];
R2_min = 2.99999 [Ω];
k_min =0.08836.

Fig 5.10. Variaţiile valorilor parametrilor L 1 , L 2 , M, R 1 , R 2 , şi ale lui Fminunc (eta 21 ) în
funcţie de numărul iteraţiilor (procedura 3).

Valorile nominale (din catalog) ale parametrilor sunt:
L 1_nominal = 16.748 µH; L 2_nominal = 16.735 µH; M nominal = 1.4899 µH, R 1 = 1.352 Ω şi R 2 =
1.3524 Ω.
În figura 5.11 (în figura 5.12) se prezintă variaţiile cu frecvenţa ale randamentului şi
puterii active, corespunzătoare valorilor maxime (minime) ale parametrilor L 1 , L 2 , M, R 1 şi
P
R 2 care optimizează randamentul η 21 = 2 ⋅ 100 , pentru prima procedură de utilizare a
P1

PRlL1L2MR1R2-eta21-max-.b,PRl-fn-b [W],eta21L1L2MR1R2-max-.r,eta-PRl-fn-.k [%]

matricei Hessian - 'HessUpdate','dfp', LargeScale','on'.
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Fig. 5.11. Variaţiile cu frecvenţa ale randamentului şi puterii active, corespunzătoare
valorilor optime ale parametrilor L 1 , L 2 , M, R 1 şi R 2 , pentru care randamentul,
η 21 = P2 ⋅ 100 / P1 , este maxim (varianta 'HessUpdate', 'dfp').
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Fig. 5.12. Variaţiile cu frecvenţa ale randamentului şi puterii active, corespunzătoare
valorilor optime ale parametrilor L 1 , L 2 , M, R 1 şi R 2 , pentru care randamentul,
η 21 = P2 ⋅ 100 / P1 , este minim (varianta 'HessUpdate', 'dfp').
Evident, valorile parametrilor care asigură o putere utilă minimă (un randament minim) nu
interesează, deoarece optimizarea fminunc calculează atât maximul cât şi minimul funcţiei
obiectiv, au fost prezentate şi valorile parametrilor care asigură o putere utilă minimă (un
randament minim).
Optimizarea puterii P 2 = P Rs = P Rl în raport cu parametrii L 1 , L 2 , şi M și a puterii active
utile P 2 = P Rs = P Rl în raport cu parametrii L 1 , L 2 , M, R 1 şi R 2 se prezintă la Anexa 8,
respectiv Anexa 9.
5.5. CONCLUZII
Atât pentru valorile nominale ale parametrilor L 1 , L 2 şi M cât şi pentru cele
corespunzătoare valorii maxime a puterii active P 2max are loc fenomenul de
divizare (splitare) a frecvenţei. Distanţa dintre cele două frecvenţe care
asigură maximele puterii este mai mică în cazul valorilor optime ale
parametrilor care asigură cele două valori maxime ale puterii active P 2max
(v. Anexa 8, fig. 4);
În cazul parametrilor optimi, randamentul are trei maxime, maximele
corespunzătoare frecvenţelor care asigură cele două valori maxime ale
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puterii active sunt mai mici decât cel de-al doilea maxim. Cel de-al doilea
maxim al randamentului este puţin mai mare decât randamentul maxim
nominal. Frecvenţa f 2_eta21_max este mai mare decât frecvenţa f nom_max (v.
Anexa 8, fig. 4);
Frecvenţele care asigură cele două maxime ale puterii active, în cazul
parametrilor optimi, sunt pentru al doilea maxim destul de depărtate, pe
când pentru primul maxim cele două frecvenţe aproape coincid (fig. 5.6);
Valorile maxime ale puterii active sunt mai mari pentru valorile optime ale
parametrilor

care

asigură

o

putere

activă

maximă,

decât

cele

corespunzătoare parametrilor nominali (v. Anexa 8, fig. 4);
Atât pentru valorile nominale ale parametrilor L 1 , L 2 şi M cât şi pentru cele
corespunzătoare valorii minime a puterii active P 2max are loc fenomenul de
divizare (splitare) a frecvenţei. Distanţa dintre cele două frecvenţe care
asigură maximele puterii este mai mică în cazul valorilor optime ale
parametrilor care asigură cele două valori maxime ale puterii active P 2max
(v. Anexa 8, fig. 5);
În cazul parametrilor optimi care asigură valori minime ale puterii active,
randamentul are trei maxime, maximele corespunzătoare frecvenţelor care
asigură cele două valori maxime ale puterii active sunt mai mici decât cel
de-al doilea maxim. Cel de-al doilea maxim al randamentului este puţin mai
mare decât randamentul maxim nominal. Frecvenţa f 2_eta21_max este mai mare
decât de frecvenţa f nom_max (v. Anexa 8, fig. 5);
Frecvenţele care asigură cele două maxime ale puterii active, în cazul
parametrilor optimi, sunt foarte apriopiate de cele corespunzătoare valorilor
nominale ale parametrilor (v. Anexa 8, fig. 5);
Valorile maxime ale puterii active sunt mai mici, pentru valorile optime ale
parametrilor

care

asigură

o

putere

activă

minimă,

decât

cele

corespunzătoare parametrilor nominali (v. Anexa 8, fig. 5);
Atât pentru valorile mominale ale parametrilor L 1 , L 2 şi M cât şi pentru cele
corespunzătoare valorii maxime a randamentului η 21 are loc fenomenul de
divizare (splitare) a frecvenţei. Cele două frecvenţe care asigură maximele
puterii sunt mai depărtate în cazul valorilor optime ale parametrilor care
asigură valori maxime pentru randament (fig. 5.6);
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În cazul parametrilor optimi, randamentul are trei maxime; maximele
corespunzătoare frecvenţelor care asigură cele două valori maxime ale
puterii active sunt mai mici decât cel de-al doilea maxim. Cel de-al doilea
maxim al randamentului este identic cu randamentul maxim corespunzător
valorilor nominale ale parametrilor. Frecvenţa f 2_eta21_max este identică cu
frecvenţa f nom_max (fig. 5.6);
Frecvenţele care asigură cele două maxime ale puterii active, în cazul
parametrilor optimi, sunt pentru al doilea maxim destul de depărtate în
raport cu frecvenţele care asigură maximele puterii active, pentru valorile
nominale ale parametrilor, pe când pentru primul maxim cele două
frecvenţe aproape coincid (fig. 5.6);
Valorile maxime ale puterii active sunt mai mici, pentru valorile optime ale
parametrilor care asigură un randament maxim, decât cele corespunzătoare
parametrilor nominali (fig. 5.6);
Atât pentru valorile mominale ale parametrilor L 1 , L 2 şi M cât şi pentru cele
corespunzătoare valorii minime a randamentului η 21 are loc fenomenul de
divizare (splitare) a frecvenţei. Distanţa dintre (măsurată pe abscisă) cele
două frecvenţe care asigură maximele puterii este mult mai mare în cazul
valorilor optime ale parametrilor decât în cazul valorilor nominale ale
parametrilor (fig. 5.7);
În cazul parametrilor optimi care asigură valori minime ale randamentului,
randamentul are trei maxime, maximele corespunzătoare frecvenţelor care
asigură cele două valori maxime ale puterii active sunt mai mici decât cel
de-al doilea maxim. Cel de-al doilea maxim al randamentului este identic cu
randamentul maxim nominal. Frecvenţa f 2_eta21_max este identică cu frecvenţa
f nom_max (fig. 5.7);
Frecvenţele care asigură cele două maxime ale puterii active, în cazul
parametrilor optimi, sunt diferite de cele corespunzătoare valorilor nominale
ale parametrilor (fig. 5.7);
Valorile maxime ale puterii active sunt mai mici, pentru valorile optime ale
parametrilor care asigură un randament minim, decât cele corespunzătoare
parametrilor nominali (fig. 5.7).
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CAPITOLUL 6
CONCLUZII
6.1. CONCLUZII GENERALE
Într-o societate în care se utilizează intensiv sursele de energie regenarabile, tehnici
avansate de calcul şi programe specializate în rezolvarea problemelor cotidiene, preocupările
legate de dezvoltarea de noi metode şi noi procedee de a modela diferite sisteme, indiferent de
natura lor, constituie o activitate permanentă. Ingineria electrică nu putea constitui o excepţie.
Din necesitatea dezvoltării de noi echipamente, de optimizare a celor existente sau de
integrarea lor în sisteme complexe a apărut, relativ recent, nevoia de a dezvolta noi proceduri
şi de a eficientiza pe cele cunoscute privind transferul fără contacte al energiei
electromagnetice şi de a elabora programe specializate care să rezolve aceste probleme sau cel
puţin să asigure un cadru optim pentru realizarea unor studii specializate performante.
Transferul de energie fără fir (wiereless) în condiţii de siguranţă şi precizie rămâne o
provocare şi o temă de cercetare reală. Acestă modalitate de transmisie este utilă pentru a
satisface necesităţile de energie acolo unde legăturile prin fire sunt imposibile. Este o formă
de transfer de putere care se bazează pe proprietaţile câmpului magnetic care nu afecteză
sănătatea persoanelor din jur.
La începutul anilor ‘90, pe fondul creşterii preţului petrolului şi al intensificării poluării
mediului ambiant, mai multe ţări, printre care Statele Unite, Japonia şi Franţa, au fixat
obiective privind ponderea vehiculelor nepoluante pe pieţele lor interne în următorii ani,
creându-se astfel premise ca marii producători de automobile să treacă de la modele
experimentale şi concepte de autovehicule hibride sau total electrice la producţii de serie mică
cu impact comercial. În acelaşi timp, a apărut nevoia uniformizării infrastructurilor pentru
încărcarea bateriilor de acumulatoare ale vehiculelor electrice. În acest sens, anumite
organizaţii profesionale au fost preocupate de elaborarea unor norme care să fie ulterior
adoptate pe scară largă. Au fost concepute şi sisteme de încărcare integrate, care folosesc
înfăşurările motoarelor de tracţiune ca filtre de reţea şi invertoarele principale ale
autovehiculului în regim de redresor, combinate cu variatoare de tensiune continuă cu
topologie simplă. Astfel de sisteme necesită sisteme de comandă mai sofisticate, dar prezintă
avantajul că nu necesită echipamente externe. În aceste condiţii, încărcarea inductivă a
bateriilor vehiculelor electrice, cât şi sistemele de conversie c.c.-c.a. din locuinţe vor beneficia
de o soluţie unică, optimizată din punct de vedere energetic.
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Întrucât metoda de încărcare inductivă a bateriilor se poate utiliza fără nicio intervenţie
umană, bateria autovehiculului poate suporta încărcări frecvente în timpul opririlor ocazionale
la semafoare, în staţii (autobuze pentru transport public) şi în locuri de parcare, fără a fi
necesare opriri numai în scopul încărcării. Realizarea unei soluţii comerciale viabile a fost
împiedicată de faptul că pentru a se asigura un randament de transfer de peste 90% trebuie ca
distanţa între bobinele inductor şi indus să fie mai mică decât garda la sol a autovehiculelor,
iar poziţionarea relativă a celor două bobine trebuie să fie foarte precisă. Pentru a depăşi
aceste impedimente, cercetători de la Massachusetts Institute of Technology au avansat în
2007 conceptul „witricity” (wireless electricity) care face posibil transferul de energie între
două bobine cu frecvenţe de rezonanţă proprii apropiate, prin cuplaj rezonant, la distanţe mult
mai mari decât cele specifice sistemelor inductive clasice cu cuplaj slab. În acest caz,
avantajul conferit de funcţionarea în regim de rezonanţă este contrabalansat de probleme
privind frecvenţele de lucru ale convertoarelor statice din structura echipamentului.
Aşadar teza de doctorat are ca principal obiectiv contribuţii la optimizarea procesului
de transfer fără contacte a energiei electromagnetice. Mi-am propus şi am realizat cu succes
următoarele obiective: descrierea procesului de transfer fără contacte a energie
electromagnetice cu ajutorul teoriei circuitelor electrice, utilizând cea mai modernă şi
eficientă metodă– metoda variabilelor de stare; compararea teoriei circuitelor electrice şi
teoria modurilor cuplate, reliefând avantajele şi dezavantajele celor două proceduri; calculul
parametrilor (inductivităţi proprii, rezistenţe ohmice, capacităţi şi inductivităţi mutuale) ale
celor două rezonatoare (emiţător şi receptor) cuplate magnetic, cu cele mai moderne programe
de calcul pentru un set de frecvenţe la care funcţionează eficient aceste rezonatoare;
compararea valorilor parametrilor rezonatoarelor cuplate magnetic obţinute cu cele trei
metode: analitice, experimentale şi prin simulare; analiza senzitivităţilor şi a toleranţelor
circuitelor utilizate în transferul wireless a energiei electromagnetice cu cea mai modernă
tehnică – Metoda Monte Carlo Rapidă (MMCR) – în vederea depistării elementelor de circuit
critice; implementarea MMCR într-un program original de calcul – PATCA (Program de
Analiză a Toleranţelor Circuitelor Analogice); determinarea valorilor optime ale parametrilor
rezonatoarelor serie-serie prin optimizarea, în mediul de programare Matlab, a puterii active
transmisă sarcinii şi a randamentului etc.
Acestea sunt principalele motive care m-au determinat să cercetez această temă
deoebit de importantă din punct de vedere practic şi incitantă din punct de vedere ştiinţific.
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6.2.CONTRIBUŢII ORIGINALE
În cele ce urmează sunt prezentate succint principalele contribuţii originale aduse de
autoare în prezenta teză de doctorat:
S-a efectuat o documentare aprofundată asupra temei, rezultatele fiind sintetizate întro manieră folositoare şi constituind astfel un instrument util pentru dezvoltarea unor
cercetări ulterioare în domeniu; S-a constatat din materialele bibliografice studiate că
puterea de transfer depinde de mărimea dispozitivelor receptoare, cât şi eminţătoare şi
de distanţa dintre dispozitive. Randamentul maxim este obţinut pentru distanţe cât mai
mici şi poate atinge chiar valori de 95%. De fapt, transferul wireless al energiei
electromagnetice prin inducţie este determinat de câmpurile electromagnetice
apropiate (la distanţe mai mici de 1÷2);
Extragerea parametrilor echivalenţi ai unor bobine utilizate în transferul wireless al
energiei electromagnetice cu ajutorul programului Ansoft Q3D Extractor, datele au
fost comparate cu calcule analitice implementate în MATLAB; S-a constatat că
inductivitatea mutuală este influenţată de distanţa dintre cele două bobine, de raza
bobinelor emițător şi receptor şi de unghiul la care liniile de câmp parcurg bobina
receptor.
S-a realizat un model numeric iar rezultatele obţinute au fost comparate cu un model
experimental şi analitic observându-se o bună concordanţă a rezultatelor; S-a constatat
că pentru determinarea corectă a rezistenţei folosind simulatorul Q3D Extractor
trebuie folosit la frecvenţe la care adâncimea de patrundere este de cel puţin 3 ori mai
mică decât grosimea conductorului;
S-a realizat folosind metoda elemenului finit un model 2D axisimetric implementat în
programul FEMM în regim cvasistaționar magnetic

pentru a calcula parametrii

echivalenţi (inductivităţile proprii, inductivitatea mutuală, rezistenţele ohmice şi
capacităţile dintre spire şi faţă de pamânt) la mai multe frecvenţe de lucru, totodată sau reprezentat grafic densitatea de curent şi inducţia magnetică;
S-a realizat şi un model 2D axisimetric în regim cvasistaționar magnetic în programul
profesional Cedrad Flux având avantajul cuplajului cu un circuit electric, făcând o
analiză în frecvenţă s-a determinat variaţia randamentului în funcţie de frecvenţă,
observându-se că pentru anumite valori ale factorului de cuplaj k puterea activă
dezvoltată în sarcina rezonatoarelor şi randamentul au câte două maxime – apare astfel
fenomenul de splintare (divizare) a frecvenţei;
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S-a realizat o analiză a senzitivităţilor şi a toleranţelor componentelor electrice a unui
circuit echivalent utilizate în transferul wireless a energiei folosind metoda Monte
Carlo Rapidă în vederea depistării elementelor de circuit critice cu ajutorul
programului PATCA - Programul de Analiza a Toleranţelor Circuitelor Analogice.
Această analiză determină în ce masură fiecare componentă afectează funcţionarea
circuitului (acţiune singulară sau împreună cu alte componente). De asemenea
modifică toate valorile pentru a simula cel mai defavorabil caz;
S-a efectuat o analiză riguroasă, atât în domeniul timp cât şi în domenul frecvenţei, a
funcţionării rezonatoarelor folosite în transferul wireless al puterii. Analiza a fost
făcută utilizând teoria circuitelor electrice şi teoria modurilor cuplate. Pentru aceasta
s-au folosit programele: Gsimes, ASINOM, Maple şi Spice; S-au calculat variaţiile în
timp şi în funcţie de frecvenţă ale mărimilor caracteristice rezonatoarelor (curenţi,
tensiuni, puteri, energii, randament etc) pentru toate configuraţiile posibile ale
emiţătorului şi receptorului (serie-serie, serie-paralel, paralel-serie şi paralel-paralel)
identificându-se structura optimă;
S-au determinarea valorile optime ale parametrilor rezonatoarelor serie-serie prin
maximizarea puterii active transmisă sarcinii şi a randamentului, folosind rutina
fminunc din mediul de programare Matlab; S-a constat că atât pentru valorile nominale
ale parametrilor L 1 , L 2 şi M cât şi pentru cele corespunzătoare valorilor maxime a
puterii active P 2max are loc fenomenul de divizare (splintare) a frecvenţei. Distanţa
dintre cele două frecvenţe care asigură maximele puterii este mai mică în cazul
valorilor optime ale parametrilor care asigură cele două valori maxime ale puterii
active P 2max , aceiaşi observaţie o avem şi pentru valorile minime ale puterii active;
6.3 PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE ULTERIOARĂ
Ca urmare a activităţilor de cercetare efectuate în cadrul tezei de doctorat, se pot
evidenţia următoarele direcţii principale de continuare a cercetărilor în domeniul îmbunătăţirii
performanţelor rezonatoarelor utilizate în transferul wireless a energiei electromagnetice:
Corelarea algoritmilor de optimizare (genetic, simplex) pentru obţinerea unor bobine
cu parametrii impuşi de algoritmul de calcul din capitolul 5;
Determinarea formelor constructive optime ale bobinelor rezonatoarelor utilizate în
transferul wireless al energiei electromagnetice;
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creşterea confortului de utilizare şi extinderea razei de acţiune a maşinilor electrice şi a
mijloacelor de transport public, prin posibilitatea de reîncărcare integrală sau parţială a
bateriilor la domiciliu, în parcări sau în staţiile şi/sau punctele terminus de pe traseul
mijloacelor de transport în comun fără nici o intervenţie a conducătorului auto;
un studiu aprofundat al influenţei câmpului electromagnetic asupra fiinţelor vii şi legătura
dintre densitatea de putere şi frecvenţa dispozitivelor folosite în transferul wireless al
energie electromagnetice;
dezvoltarea studiului capacităţii parazite a bobinelor utilizate în transferul wireless a
energiei electromagnetice;
eliminarea totală a riscului de electrocutare la folosirea noului sistem de
încărcare/reîncărcare datorită eliminării cablurilor şi prizelor de racordare la reţea prin
simpla aşezare a vehiculului pe suprafaţa unde este amplasată staţia de bază;
compatibilitate perfectă cu sistemul de alimentare a consumatorilor utilizat de reţelele
inteligente.
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ANEXE
A.1.ANALIZA SPICE ÎN DOMENIUL TIMP A REZONATOARELOR SERIE-SERIE
Analiza Spice în domeniul timp a rezonatoarelor serie-serie: S_S

.OPTIONS RELTOL=1.0e-6 ABSTOL=1.0e-6
vca1 2 1 sin(0.0 220.0 3560.616 0 0 0.0)
C1 2 3 2.000202u
L3 3 0 1.0m
R5 0 1 6.4537
k12 L3 L4 0.5
C2 5 4 2.000202u
L4 4 0 1.0m
R6 0 5 6.4537
.ac dec 1000 100.0 500k
.TRAN 0.001p 2m
.OPT ACCT LIMPTS=1001
.WIDTH OUT=80
.PROBE
.end

A.2.ANALIZA SPICE ÎN DOMENIUL FRECVENȚĂ A REZONATOARELOR
SERIE-SERIE
Analiza Spice în domeniul frecvență a rezonatoarelor serie-serie: S_S

.OPTIONS RELTOL=1.0e-6 ABSTOL=1.0e-6
vca1 2 1 ac 220.0
C1 2 3 2.000202u
L1 3 0 1.0m
R1 0 1 6.4537
L2 4 0 1.0m
k12 L1 L2 0.5
C2 5 4 2.000202u
R2 0 5 6.4537
.ac lin 5000 10.0Hz 15kHz
*.TRAN 0.001p 2m
.OPT ACCT LIMPTS=1001
.WIDTH OUT=80
.PROBE
.end

A.3.ANALIZA SPICE A REZONATORULUI SERIE-SERIE
Analiza Spice a rezonatorului serie-serie (S_S)
.OPTIONS RELTOL=1.0e-6 ABSTOL=1.0e-6
vca6 27 26 AC 220.0
C11 27 28 2.000202u
L11 28 0 1.0m
L12 29 0 1.0m
k1112 L11 L12 0.053
C12 30 29 2.000202u
R12 0 30 6.4537
R11 0 26 6.4537
vca7 32 31 AC 220.0
C13 32 33 2.000202u
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L13 33 0 1.0m
L14 34 0 1.0m
k1314 L13 L14 0.098
C14 35 34 2.000202u
R14 0 35 6.4537
R13 0 31 6.4537
vca8 37 36 AC 220.0
C15 37 38 2.000202u
L15 38 0 1.0m
L16 39 0 1.0m
k1516 L15 L16 0.156
C16 40 39 2.000202u
R16 0 40 6.4537
R15 0 36 6.4537
vca9 42 41 AC 220.0
C17 42 43 2.000202u
L17 43 0 1.0m
L18 44 0 1.0m
k1718 L17 L18 0.202
C18 45 44 2.000202u
R18 0 45 6.4537
R17 0 41 6.4537
vca10 47 46 AC 220.0
C19 46 48 2.000202u
L19 48 0 1.0m
L20 49 0 1.0m
k1920 L19 L20 0.27
C20 50 49 2.000202u
R20 0 50 6.4537
R19 0 47 6.4537
vca11 52 51 AC 220.0
C21 51 53 2.000202u
L21 53 0 1.0m
L22 55 0 1.0m
k2122 L21 L22 0.364
C22 55 56 2.000202u
R22 0 56 6.4537
R21 0 52 6.4537
vca12 57 58 AC 220.0
C23 57 59 2.000202u
L23 59 0 1.0m
L24 60 0 1.0m
k2324 L23 L24 0.45
C24 60 61 2.000202u
R24 0 61 6.4537
R23 0 58 6.4537
vca13 62 63 AC 220.0
C25 62 64 2.000202u
L25 64 0 1.0m
L26 65 0 1.0m
k2526 L25 L26 0.54
C26 65 66 2.000202u
R26 0 66 6.4537
R25 0 63 6.4537
.ac lin 1000 0.1k 100k
.OPT ACCT LIMPTS=1001
.WIDTH OUT=80
.PROBE
.end

122

A.4.FUNCŢIA fminimax
Funcţiile fminimax rezolvă o problemă de minimax cu anumite constrângeri asupra funcţiei
obiectiv. Funcţia fminimax găseşte minimul unei probleme specificată prin următoarea
ecuaţie:
c ( x ) ≤ 0
ceq( x ) = 0

(1)
min max{Fi (x )} astfel încât  A ⋅ x ≤ b
x
[Fi ]
 Aeq ⋅ x ≤ beq

lb ≤ x ≤ ub

unde: x, b, beq, lb, și ub sunt vectori, A şi Aeq sunt matrice, iar c(x), ceq(x), şi F i (x) sunt
funcţii care returnează vectori. F(x), c(x) şi ceq(x) pot fi funcţii neliniare.
Sintaxa de apelare a funcţiilor fminimax are una din formele:
x = fminimax(fun,x0)
x = fminimax(fun,x0,A,b)
x = fminimax(fun,x,A,b,Aeq,beq)
x = fminimax(fun,x,A,b,Aeq,beq,lb,ub)
(2)
x = fminimax(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon)
x = fminimax(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon,options)
[x,fval] = fminimax(...)
[x,fval,maxfval] = fminimax(...)
[x,fval,maxfval,exitflag] = fminimax(...)
[x,fval,maxfval,exitflag,output] = fminimax(...)
[x,fval,maxfval,exitflag,output,lambda] = fminimax(...)
unde x 0 este vectorul valorilor de început ale parametrilor necunoscuţi, fval reprezintă
vectorul valorilor funcţiei f la cele k eşantioane de frecvenţă. Soluţia este găsită în interiorul
domeniului de frecvenţă cuprins între limita inferioară lb şi limita superioară ub, specificate
de utilizator;
x = fminimax(fun,x0,A,b) – rezolvă problema de minimax care satisface inegalităţile liniare
A*x <= b.
x = fminimax(fun,x,A,b,Aeq,beq) – soluţionează problema de minimax care satisface
egalităţile liniare Aeq*x = beq. Se pune A=[] şi b=[] dacă nu există nici o inegalitate sau nici
o egalitate;
x = fminimax(fun,x,A,b,Aeq,beq,lb,ub) – defineşte un set de limite inferioare şi superioare
pentru vectorul necunoscutelor x, astfel încât soluţia să fie întotdeauna în domeniul lb <= x
<= ub;
x = fminimax(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon) - supune problema de minimax la
inegalităţile neliniare c(x) sau la constrângerea egalităţilor ceq(x) definite în nonlcon.
fminimax optimizează problema de minimax astfel încât c(x) <= 0 şi ceq(x) = 0. Se atribuie
lb=[] sau/şi ub=[] dacă nu există margini inferioare sau/şi superioare;
x = fminimax(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon,options) – minimizează cu opţiunile de
minimizare din options, specificate în structura instrucţiunii options. Se utilizeaă instrucţiunea
optimset pentru a activa opţiunile din options;
[x,fval] = fminimax(...) – returnează valorile funcţie obiectiv fun corespunzătoare soluţiei
x;
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[x,fval,maxfval] = fminimax(...) – returnează maximele funcţiilor obiectiv din funcţia de
intrare fun, evaluate la valorile soluţiei lui x;
[x,fval,maxfval,exitflag] = fminimax(...) – returnează valoarea exitflag care descrie
condiţiile de existenţă ale lui fminimax;
[x,fval,maxfval,exitflag,output] = fminimax(...) – returnează o structură a ieşirii cu
informaţii despre optimizare;
[x,fval,maxfval,exitflag,output,lambda] = fminimax(...) – returnează o structură a lui
lambda ale cărei câmpuri conţin multiplicatorii Lagrange la soluţia x.
Ca exemplu se consideră următoarea problemă: să se găsească valorile vectorului x
care minimizează valoarea maximă a următoarei funcţii obiectiv:
(3)
f = [ f1 ( x ), f 2 ( x ), f 3 ( x ), f 4 ( x ), f 5 ( x )]
unde:
(3)
f1 ( x ) = 2 x12 + x22 − 40 x1 − 40 x2 + 304, f 2 ( x ) = − x12 − 3 x22 , f 3 ( x ) = x1 + 3x2 − 18,
f 4 ( x ) = − x1 − x2 , f 5 ( x ) = x1 + x2 − 8.
Se poate impune numărul de obiective pentru care valorile absolute ale celui mai
defavorabil caz, corespunzător funcţiei f, sunt minimizate în opţiunea MinAbsMax, folosind
instrucţiunea optimset. Aceste obiective pot fi partiţionate în primele elemente ale lui f. În
acest caz, pentru exemplul considerat, liniile de comandă au următoarea structură:
x0 = [0.1; 0.1]; % Face o presupunere privind soluția de început
options = optimset('MinAbsMax',5); % Minimizează valoarea absolută
[x,fval] = fminimax(@myfun,x0,[],[],[],[],[],[],[],options);
A.5.FUNCŢIA fminunc
Funcţiile fminunc găsesc minimul unei probleme specificată prin relaţia:
min f ( x ) ,
x

(1)

unde x este vectorul necunoscutelor, iar f(x) este o funcţie care returnează un scalar.
Sintaxa rutinei fminunc are una din formele:
x = fminunc(fun,x0); x = fminunc(fun, x 0 , options); x = fminunc(problem); [x,fval]
= fminunc(...) [x,fval,exitflag] = fminunc(...); [x,fval,exitflag,output] = fminunc(...);
(2)
[x, fval, exitflag, output,grad] = fminunc(...) ; [x,fval,exitflag,output,grad,hessian] =
fminunc(...).
Rutina fminunc încearcă să găsească un minim al unei funcţii scalare de mai multe
variabile, pornind de la anumite intervale de valori de început ale vectorului necunoscutelor
x 0 . Această procedură poartă numele de opimizare neliniară fără restricţii.
Sintaxa de apelare a funcţiilor fminunc are una din următoarele forme:
x = fminunc(fun, x 0 ) - porneşte de la punctul x 0 şi încearcă să obţină un minim local x al
funcţionalei descrisă în fun. x 0 poate fi scalar, vector sau matrice;
x = fminunc(fun, x 0 , options) – minimizează cu opţiuni de minimizare specificate în
structura options. Se utilizează instrucţiunea options pentru a ţine seamă de aceste opţiuni;
x = fminunc(problem) – găseşte un minim pentru o structură de problema din Optimization
Tool, aşa cum este descrisă în Exporting to the MATLAB Workspace;
[x, fval] = fminunc(...) – returnează în fval valoarea funcţie obiectiv fun corespunzătoare
soluţiei x;
[x, fval, exitflag] = fminunc(...) – returnează valoarea parametrului exitflag care descrie
condiţiile de existenţă ale soluţiei;
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[x, fval, exitflag, output] = fminunc(...) – returnează o structură output care coţine
informaţii despre optimizare;
[x, fval, exitflag, output, grad] = fminunc(...) – returnează în grad valoarea gradientului lui
fun la soluţia x;
[x, fval, exitflag, output, grad, hessian] = fminunc(...) – returnează în hessian valoarea
Hessianului funcţiei obiectiv fun la soluţia x.
Argumentele de intrare ale rutinei fminunc sunt prezentate în tabelul 1. Acestea
furnizează detalii pentru fun, options şi problem.
Tabelul 1. Argumentele de intrare ale funcţiei fminunc.
fun - reprezintă funcţia ce urmează a fi minimizată, fun este o funcţie care
fun
acceptă ca variabile independente un vector x şi returnează un scalar f, funcţia
obiectiv evaluată la x. Funcţia f = fun poate fi dată printr-un fişier de tip M-file,
descries în Matlab.
x = fminunc(@myfun,x 0 )
unde myfun este o funcţie descrisă în Matlab, după cum urmează:
function f = myfun(x)
f = ...
% calculează valoarea funcţiei la x
fun poate, de asemenea fi o funcţie care manipulează (procesează) o funcţie
anonimă, astfel:
x = fminunc(@(x)norm(x)^2,x0);
Dacă se doreşte calculul gradientului lui fun, atunci instrucţiunea GradObj
option este 'on', descrisă după cum urmează:
options = optimset('GradObj','on');
atunci funcţia fun returnează, ca al doilea argument de ieşire, valoarea
gradientului g – un vector, la x. Gradientul reprezintă derivatele parţiale ale lui f,
∂f/∂x i , în raport cu fiecare componetă a vectorului x.
Dacă se doreşte calculul matricei Hessian, atunci opţiunea Hessian option este
'on', i.e., options = optimset('Hessian','on'). În acest caz, funcţia fun trebuie să
returneze valoarea matricei Hessian H, o matrice simetrică, la x, ca al treilea
argument de ieşire. Matricea Hessian este matricea derivatelor parţiale ale lui f la
punctual x. Adică, componenta H ij reprezintă derivata parţială a lui f în raport cu
x i şi x j , ∂2f/∂x i ∂x j . Hessianul este, prin definiţie, o matrice simetrică.
options

Options furnizează detalii privind specificaţiile funcţiei pentru valorile options.

problem

objective

Funcţia obiectiv

x0

Valoarea iniţială (de început) pentru x 0

solver

'fminunc'

options

Structura options creată cu instrucţinea optimset.

Argumentele la ieşire furnizate de rutina fminunc sunt prezentate în tabelul 2. Acestea
furnizează detalii pentru exitflag şi output.
Tabelul 2. Argumentele la ieşire furnizate de rutina fminunc.
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exitflag

Număr întreg care identifică motivul terminării algoritmului. Următoarele valori
ale lui exitflag şi motivele corespunzătoare terminării algoritmului sunt listate în cele
ce urmează:
1

Valoarea absolută (magnitudinea) gradientului este mai mică
decât toleranţa TolFun.

2

Schimbarea în valoarea lui x a fost mai mică decât toleranţa
TolX.tolerance.

3

Schimbarea în valoarea funcţiei obiectiv a fost mai mică decât
toleranţa TolFun.

5

Descreşterea prezisă în funcţia obiectiv a fost mai mică decât
toleranţa TolFun.

0

Numărul de iteraţii exced options.MaxIter sau numărul
evaluărilor funcţiei exceed options.FunEvals.

-1
grad
hessian
output

x
x

Algortitmul a fost terminat prin funcţia de ieşire.

Gradientul la
Hessianul la
Structura care conţine informaţii despre optimizare. Câmpurile structurii sunt:
iterations

Numărul de iteraţii luate (considerate)

funcCount

Numărul de evaluări ale funcţiei

firstorderopt

Măsura primului ordin al optimizării

algorithm

Algoritmul de optimizare folosit

cgiterations

Numărul total al iteraţiilor PCG (numai pentru algoritmii de
mari dimensiuni)

stepsize

Deplasamentul final în x (numai pentru algoritmii de
dimensiuni medii)

message

Mesajul de ieşire

Metodele de estimare a parametrilor, bazate pe funcţiile obiectiv (2) şi (3), se numesc
– metode ale erorii mărimilor de ieşire (output error methods).
Algoritmii de nivel mediu (medium-scale algorithms) sunt:
FinDiffType
Diferenţe finite, utilizate să estimeze gradienţii, sunt fie 'forward' (the
default) sau 'central' (centered). 'central' ia două sau mai multe evaluări ale
funcţiei pentru a obţine o acurateţe mai bună.
HessUpdate

Metoda pentru alegerea direcţiei de căutare în algoritmul Quasi-Newton
algorithm. Alegerile sunt:
•
'bfgs', the default
•
'dfp'
•
'steepdesc'.
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InitialHessMatrix

Matricea iniţială quasi-Newton. Această opţiune este valabilă numai
dacă se lansează InitialHessType la 'user-supplied'. În acest caz, trebuie să
se lanseze InitialHessMatrix la una din următoarele cazuri:
•
Un scalar pozitiv — Matricea iniţială este un scalar înmulţit cu
matricea unitate.
•
Un vector de valori pozitive— Matricea iniţială este o matrice
diagonală cu elementele unui vector pe diagonală. Acest vector ar putea
avea aceeaşi dimensiuni ca vectorul x 0 , punctul iniţial.

InitialHessType

Matricea iniţială este de tipul quasi-Newton. Opţiunile sunt:
•
'identity'
'scaled-identity', the default
•
'user-supplied' — See InitialHessMatrix

A.6. LISTINGUL RUTINEI MYFUNL1L2M_ETA21(X) ŞI AL PROGRAMULUI
MAIN_GRADIENT_L1L1MR1R2_ETA21
function rez = myfunL1L2M_eta21(x)
format long;
%y=1.0e07:1.0e06:2e07;
%n=length(y);
rez=.73966995e-14*(-625.+.11131546e9*x(3))^2*(-.16475494e-6*x(2)+...
.11057708e-6*x(3)-.16480143e-6*x(1)+19816840.*x(1)^2*x(2)^2-...
663.08687*x(1)*x(2)^2-663.27399*x(1)^2*x(2)+663.08687*x(2)*x(3)^2+...
663.27399*x(1)*x(3)^2+.20944229e-1*x(2)*x(1)-.74460325e-2*x(2)*x(3)-...
.74481337e-2*x(1)*x(3)+.55469741e-2*x(2)^2+.55501052e-2*x(1)^2-...
.73482819e-2*x(3)^2+19816840.*x(3)^4-445.06034*x(3)^3+445.06034*...
x(1)*x(2)*x(3)-39633680.*x(1)*x(2)*x(3)^2+.12234209e-11)/(-.62849019e-4*...
x(2)+.42181806e-4*x(3)-.62866753e-4*x(1)+.75595241e10*x(1)^2*x(2)^2-...
252947.57*x(1)*x(2)^2-253018.96*x(1)^2*x(2)+252947.57*x(2)*x(3)^2+...
253018.96*x(1)*x(3)^2+7.9895898*x(2)*x(1)-2.8404361*x(2)*x(3)-...
2.8412377*x(1)*x(3)+2.1160028*x(2)^2+2.1171972*x(1)^2-2.8031472*...
x(3)^2+.75595241e10*x(3)^4-169777.05*x(3)^3+169777.05*x(1)*...
x(2)*x(3)-.15119048e11*x(1)*x(2)*x(3)^2+.46669803e-9)/(-.95109139e-12-...
.41251181e-15*x(1)+.34277667e-7*x(3)-.30525076e-2*x(3)^2+...
.10216167e-6*x(2)-.30523154e-2*x(2)^2+.35325691e-10*x(2)*x(1));
%Programul main_gradient_L1L1MR1R2_eta21
clear all;
clc;
format long;
C1=13.8974e-12;C2=13.8915e-12;C10=27.51354e-12;
L1=1.6748e-05;L2=1.6735e-05;R1=1.352;R2=1.3524
M=1.4899e-06;Ri=5.0;Rs=5.0;
a1=8;
b1=10;
a2=8;
b2=10;
a3=6;
b3=8;
a4=1;
b4=3;
a5=1;
b5=3;
no_ran_points=200;
L1_ran=2.0e-06*randi([a1,b1],1,no_ran_points);
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L2_ran=2.0e-06*randi([a2,b2],1,no_ran_points);
M_ran=2.0e-07*randi([a3,b3],1,no_ran_points);
R1_ran=1.0*randi([a4,b4],1,no_ran_points);
R2_ran=1.0*randi([a5,b5],1,no_ran_points);
% Initial random distribution of the design points (one hundred samples)
%figure(1);
%plot(S_ran,L_ran,'+');
%xlabel('x_1');
%ylabel('x_2');
% Optimization procedure using MATLAB Optimization Toolbox
% I use Unconstrained nonlinear minimization (fminunc) to optimize
% objective function for evrey random sample
%DD= zeros(1,100);
option=optimset('fminunc');
%option = optimset(option,'GradObj','off','HessUpdate','dfp',...
%'LargeScale','on', 'Display', 'iter');
% option = optimset(option,'GradObj','off','HessUpdate','bfgs',...
% 'LargeScale','on', 'Display', 'iter');
option = optimset(option,'GradObj','off','HessUpdate','steepdesc',...
'LargeScale','on', 'Display', 'iter');
for i=1:no_ran_points
SL=[L1_ran(i) L2_ran(i) M_ran(i) R1_ran(i) R2_ran(i)]
%[len_opt, D, flag, output] = fminunc({@loney_obj_gradient},SL,option);
[len_opt, D,flag, output] = fminunc({@myfunL1L2MR1R2_eta21},SL,option)
a(i)=output.iterations;
b(i)=output.funcCount;
L1_opt(i) = len_opt(1);
% L1 optimized
L2_opt(i) = len_opt(2);
% L2 opimized
M_opt(i) = len_opt(3);
% M optimized
R1_opt(i) = len_opt(4);
% R1 optimized
R2_opt(i) = len_opt(5);
% R2 opimized
D_opt(i) = D;
xx(i)=i;
i
end;
L1_opt
L2_opt
M_opt
% To have a valid result must have S>0 and L>0
% This procedure eliminates all bad samples
%Final distribution of the design points
%figure(2);
%plot(S_opt,L_opt,'+');
%title('Metoda gradientului cu gradientul aproximat prin interpolare')
%xlabel('x_1')
%ylabel('x_2')
% Finding the best value for D
D_bv = min(D_opt);
D_max=max(D_opt);
% Indentify the position for best value of D
for i=1:no_ran_points
if (D_bv == D_opt(i))
poz=i;
end
end
D;
for k=1:no_ran_points
if (D_max == D_opt(k))
poz1=k;
end
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end
xi=0.0:0.5:200.0;
n1=length(xi);
for k=1:n1
y11(k)=interp1(xx,L1_opt,xi(k),'spline');
y21(k)=interp1(xx,L1_opt,xi(k),'cubic');
y31(k)=interp1(xx,L1_opt,xi(k),'linear');
end;
plot(xi,y31,'-g',xi,y21,'-r',xi,y11,'-b');grid;
xlabel('Numar iteratii, -g - linear, -r - cubic,
ylabel('Parametrul L1 [H]');
pause;
for k=1:n1
y11(k)=interp1(xx,L2_opt,xi(k),'spline');
y21(k)=interp1(xx,L2_opt,xi(k),'cubic');
y31(k)=interp1(xx,L2_opt,xi(k),'linear');
end;
plot(xi,y31,'-g',xi,y21,'-r',xi,y11,'-b');grid;
xlabel('Numar iteratii, -g - linear, -r - cubic,
ylabel('Parametrul L2 [H]');
pause;
for k=1:n1
y11(k)=interp1(xx,M_opt,xi(k),'spline');
y21(k)=interp1(xx,M_opt,xi(k),'cubic');
y31(k)=interp1(xx,M_opt,xi(k),'linear');
end;
plot(xi,y31,'-g',xi,y21,'-r',xi,y11,'-b');grid;
xlabel('Numar iteratii, -g - linear, -r - cubic,
ylabel('Parametrul M [H]');
pause;
for k=1:n1
y11(k)=interp1(xx,R1_opt,xi(k),'spline');
y21(k)=interp1(xx,R1_opt,xi(k),'cubic');
y31(k)=interp1(xx,R1_opt,xi(k),'linear');
end;
plot(xi,y31,'-g',xi,y21,'-r',xi,y11,'-b');grid;
xlabel('Numar iteratii, -g - linear, -r - cubic,
ylabel('Parametrul R1 [ohmi]');
pause;
for k=1:n1
y11(k)=interp1(xx,R2_opt,xi(k),'spline');
y21(k)=interp1(xx,R2_opt,xi(k),'cubic');
y31(k)=interp1(xx,R2_opt,xi(k),'linear');
end;
plot(xi,y31,'-g',xi,y21,'-r',xi,y11,'-b');grid;
xlabel('Numar iteratii, -g - linear, -r - cubic,
ylabel('Parametrul R2 [ohmi]');
pause;
for k=1:n1
y11(k)=interp1(xx,D_opt,xi(k),'spline');
y21(k)=interp1(xx,D_opt,xi(k),'cubic');
y31(k)=interp1(xx,D_opt,xi(k),'linear');
end;
plot(xi,y31,'-g',xi,y21,'-r',xi,y11,'-b');grid;
xlabel('Numar iteratii, -g - linear, -r - cubic,
ylabel('Fminunc');
pause;
% Best values of S and L for best value of D
format long;
L1_max = L1_opt(poz);
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b- spline');

b- spline');

b- spline');

b- spline');

b- spline');

b- spline');

L2_max = L2_opt(poz);
M_max = M_opt(poz);
R1_max = R1_opt(poz);
R2_max = R2_opt(poz);
L1_min = L1_opt(poz1);
L2_min = L2_opt(poz1);
R1_min = R1_opt(poz1);
R2_min = R2_opt(poz1);
M_min = M_opt(poz1);
c=[1:200];
aa=sort(a);
xxx=0:0.5:200;
yyy = spline(c,aa,xxx);
plot(xxx,yyy);grid;
xlabel('Numar iteratii');
ylabel('Iesire.iteratii');
% Display results
fprintf('Numarul it_opt = %2.2f \n D_max = %d \n L1_max = %2.2f \n L2_max =
%2.2f \n M_max = %2.2f \n R1_max = %2.2f \n R2_max = %2.2f \n',poz, D_bv,
L1_max, L2_max, M_max,R1_max,R2_max);
fprintf('Numarul it_max = %2.2f \n D_min = %d \n L1_min = %2.2f \n L2_min =
%2.2f \n M_min = %2.2f \n R1_min = %2.2f \n R2_min = %2.2f \n',poz1, D_max,
L1_min, L2_min, M_min,R1_min,R2_min);
pause;
disp('Parametrii optimi (maximi) L1, L2, M, R1 si R2 pentru randamentu
maxim eta21 = P2.100/P1');
disp('it_max =');disp(poz);
disp('Fminunc_max =');disp(-D_bv);
disp('L1_max =');disp(L1_max);
disp('L2_max =');disp(L2_max);
disp('M_max =');disp(M_max);
disp('R1_max =');disp(R1_max);
disp('R2_max =');disp(R2_max);
k_max=M_max/sqrt(L1_max*L2_max);disp('k_max =');disp(k_max);
disp('Parametrii optimi (minimi) L1, L2, M, R1 si R2 pentru randamentu
minim eta21 = P2.100/P1');
disp('it_min =');disp(poz1);
disp('Fminunc_min =');disp(-D_max);
disp('L1_min =');disp(L1_min);
disp('L2_min =');disp(L2_min);
disp('M_min=');disp(M_min);
disp('R1_min =');disp(R1_min);
disp('R2_min =');disp(R2_min);
k_min=M_min/sqrt(L1_min*L2_min);disp('k_min =');disp(k_min);

A.7. LISTINGUL RUTINEI myfunL1L2MR1R2_eta21(x)ŞI
main_gradient_L1L1MR1R2_eta21

AL

PROGRAMULUI

function rez = myfunL1L2MR1R2_eta21(x)
format long;
rez=.73966995e-14*(-625.+.10528607e9*x(3))^2*(.18736792e-1*x(2)*x(1)-...
.66631308e-2*x(1)*x(3)-.66612508e-2*x(2)*x(3)+.18259987e-18*x(5)*x(4)-...
561.06952*x(1)*x(2)^2-561.22784*x(1)^2*x(2)+.42306509e-24*x(4)^2*...
x(5)^2+561.06952*x(2)*x(3)^2+561.22784*x(1)*x(3)^2+.25903092e-8*...
x(1)^2*x(5)^2-.91637292e-13*x(1)*x(5)^2+.25903092e-8*x(2)^2*x(4)^2-...
.91663152e-13*x(2)*x(4)^2+15859740.*x(1)^2*x(2)^2-.91637295e-12*...
x(1)*x(5)-.30753230e-12*x(5)*x(3)+.42306510e-23*x(4)*x(5)^2+...
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.25903092e-7*x(5)*x(3)^2-.91663160e-12*x(2)*x(4)+.25903092e-7*...
x(2)^2*x(4)+.36999285e-20*x(5)*x(2)+.42306510e-23*x(4)^2*x(5)+...
.37009726e-20*x(4)*x(1)-.30753230e-12*x(4)*x(3)+.25903092e-7*...
x(4)*x(3)^2+.25903092e-7*x(1)^2*x(5)-.15582937e-6*x(2)+...
.10458876e-6*x(3)+.90220926e-17*x(4)+.90175178e-17*x(5)+...
.81047299e-18*x(5)^2+.49622995e-2*x(2)^2-31719481.*x(1)*...
x(2)*x(3)^2+376.58685*x(1)*x(2)*x(3)+.73998570e-21*x(4)*x(5)*...
x(2)+.74019451e-21*x(4)*x(5)*x(1)-.61506461e-13*x(4)*x(5)*x(3)+...
.51806185e-8*x(4)*x(5)*x(3)^2-.50893975e-15*x(5)*x(1)*x(2)-...
.50893975e-15*x(1)*x(2)*x(4)+.49651006e-2*x(1)^2-.65738940e-2*...
x(3)^2+.81093049e-18*x(4)^2-.15587335e-6*x(1)-.10178795e-15*...
x(1)*x(2)*x(4)*x(5)-376.58685*x(3)^3+15859740.*x(3)^4+...
.12233891e-11)/(7.1475189*x(2)*x(1)-2.5417826*x(1)*x(3)-...
2.5410654*x(2)*x(3)+.69656326e-16*x(5)*x(4)-214031.04*x(1)*...
x(2)^2-214091.44*x(1)^2*x(2)+.16138652e-21*x(4)^2*x(5)^2+...
214031.04*x(2)*x(3)^2+214091.44*x(1)*x(3)^2+.98812457e-6*...
x(1)^2*x(5)^2-.34956853e-10*x(1)*x(5)^2+.98812457e-6*x(2)^2*...
x(4)^2-.34966718e-10*x(2)*x(4)^2+.60500104e10*x(1)^2*x(2)^2-...
.34956854e-9*x(1)*x(5)-.11731426e-9*x(5)*x(3)+.16138653e-20*...
x(4)*x(5)^2+.98812460e-5*x(5)*x(3)^2-.34966718e-9*x(2)*x(4)+...
.98812460e-5*x(2)^2*x(4)+.16138653e-20*x(4)^2*x(5)-...
.11731426e-9*x(4)*x(3)+.98812460e-5*x(4)*x(3)^2+.98812460e-5*...
x(1)^2*x(5)-.59444193e-4*x(2)+.39897446e-4*x(3)+.34416552e-14*...
x(4)+.34399103e-14*x(5)+.30917092e-15*x(5)^2+1.8929671*x(2)^2-...
.12100021e11*x(1)*x(2)*x(3)^2+143656.48*x(1)*x(2)*x(3)-...
.23462852e-10*x(4)*x(5)*x(3)+.19762492e-5*x(4)*x(5)*x(3)^2+...
1.8940356*x(1)^2-2.5077416*x(3)^2+.30934544e-15*x(4)^2-...
.59460965e-4*x(1)-143656.48*x(3)^3+.60500104e10*x(3)^4+...
.46668587e-9)/(-.61420588e-16*x(1)*x(5)-.30710294e-15*x(1)+...
.25518718e-7*x(3)+.51037435e-8*x(5)*x(3)-.13458038e-12*x(4)-...
.21494124e-2*x(3)^2-.70211025e-19*x(4)*x(5)^2-.35105512e-18*...
x(5)^2-.42988248e-3*x(5)*x(3)^2+.76061150e-7*x(2)+.15212230e-7*...
x(2)*x(4)-.21494124e-2*x(2)^2-.42988248e-3*x(2)^2*x(4)-...
.74864408e-12-.15151952e-13*x(5)+.24874461e-10*x(2)*x(1)-...
.70211025e-18*x(5)*x(4)+.49748922e-11*x(5)*x(1)*x(2));
%Programul main_gradient_L1L1MR1R2_eta21
clear all;
clc;
format long;
%C1=13.8974e-12;C2=13.8915e-12;C10=27.51354e-12;
%L1=1.6748e-05;L2=1.6735e-05;R1=1.352;R2=1.3524
%M=1.4899e-06;Ri=5.0;Rs=5.0;
a1=8;
b1=10;
a2=8;
b2=10;
a3=6;
b3=8;
a4=1;
b4=3;
a5=1;
b5=3;
no_ran_points=200;
L1_ran=2.0e-06*randi([a1,b1],1,no_ran_points);
L2_ran=2.0e-06*randi([a2,b2],1,no_ran_points);
M_ran=2.0e-07*randi([a3,b3],1,no_ran_points);
R1_ran=1.0*randi([a4,b4],1,no_ran_points);
R2_ran=1.0*randi([a5,b5],1,no_ran_points);
% Initial random distribution of the design points (one hundred samples)
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%figure(1);
%plot(S_ran,L_ran,'+');
%xlabel('x_1');
%ylabel('x_2');
% Optimization procedure using MATLAB Optimization Toolbox
% I use Unconstrained nonlinear minimization (fminunc) to optimize
% objective function for evrey random sample
%DD= zeros(1,100);
option=optimset('fminunc');
% option = optimset(option,'GradObj','off','HessUpdate','dfp',...
% 'LargeScale','on', 'Display', 'iter');
% option = optimset(option,'GradObj','off','HessUpdate','bfgs',...
% 'LargeScale','on', 'Display', 'iter');
option = optimset(option,'GradObj','off','HessUpdate','steepdesc',...
'LargeScale','on', 'Display', 'iter');
for i=1:no_ran_points
SL=[L1_ran(i) L2_ran(i) M_ran(i) R1_ran(i) R2_ran(i)]
%[len_opt, D, flag, output] = fminunc({@loney_obj_gradient},SL,option);
[len_opt, D,flag, output] = fminunc({@myfunL1L2MR1R2_eta21},SL,option)
a(i)=output.iterations;
b(i)=output.funcCount;
L1_opt(i) = len_opt(1);
% L1 optimized
L2_opt(i) = len_opt(2);
% L2 opimized
M_opt(i) = len_opt(3);
% M optimized
R1_opt(i) = len_opt(4);
% R1 optimized
R2_opt(i) = len_opt(5);
% R2 opimized
D_opt(i) = D;
xx(i)=i;
i
end;
L1_opt
L2_opt
M_opt
% To have a valid result must have S>0 and L>0
% This procedure eliminates all bad samples
%Final distribution of the design points
%figure(2);
%plot(S_opt,L_opt,'+');
%title('Metoda gradientului cu gradientul aproximat prin interpolare')
%xlabel('x_1')
%ylabel('x_2')
% Finding the best value for D
D_bv = min(D_opt);
D_max=max(D_opt);
% Indentify the position for best value of D
for i=1:no_ran_points
if (D_bv == D_opt(i))
poz=i;
end
end
D;
for k=1:no_ran_points
if (D_max == D_opt(k))
poz1=k;
end
end
xi=0.0:0.5:200.0;
n1=length(xi);
for k=1:n1
y11(k)=interp1(xx,L1_opt,xi(k),'spline');
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y21(k)=interp1(xx,L1_opt,xi(k),'cubic');
y31(k)=interp1(xx,L1_opt,xi(k),'linear');
end;
plot(xi,y31,'-g',xi,y21,'-r',xi,y11,'-b');grid;
xlabel('Numar iteratii, -g - linear, -r - cubic,
ylabel('Parametrul L1 [H]');
pause;
for k=1:n1
y11(k)=interp1(xx,L2_opt,xi(k),'spline');
y21(k)=interp1(xx,L2_opt,xi(k),'cubic');
y31(k)=interp1(xx,L2_opt,xi(k),'linear');
end;
plot(xi,y31,'-g',xi,y21,'-r',xi,y11,'-b');grid;
xlabel('Numar iteratii, -g - linear, -r - cubic,
ylabel('Parametrul L2 [H]');
pause;
for k=1:n1
y11(k)=interp1(xx,M_opt,xi(k),'spline');
y21(k)=interp1(xx,M_opt,xi(k),'cubic');
y31(k)=interp1(xx,M_opt,xi(k),'linear');
end;
plot(xi,y31,'-g',xi,y21,'-r',xi,y11,'-b');grid;
xlabel('Numar iteratii, -g - linear, -r - cubic,
ylabel('Parametrul M [H]');
pause;
for k=1:n1
y11(k)=interp1(xx,R1_opt,xi(k),'spline');
y21(k)=interp1(xx,R1_opt,xi(k),'cubic');
y31(k)=interp1(xx,R1_opt,xi(k),'linear');
end;
plot(xi,y31,'-g',xi,y21,'-r',xi,y11,'-b');grid;
xlabel('Numar iteratii, -g - linear, -r - cubic,
ylabel('Parametrul R1 [ohmi]');
pause;
for k=1:n1
y11(k)=interp1(xx,R2_opt,xi(k),'spline');
y21(k)=interp1(xx,R2_opt,xi(k),'cubic');
y31(k)=interp1(xx,R2_opt,xi(k),'linear');
end;
plot(xi,y31,'-g',xi,y21,'-r',xi,y11,'-b');grid;
xlabel('Numar iteratii, -g - linear, -r - cubic,
ylabel('Parametrul R2 [ohmi]');
pause;
for k=1:n1
y11(k)=interp1(xx,D_opt,xi(k),'spline');
y21(k)=interp1(xx,D_opt,xi(k),'cubic');
y31(k)=interp1(xx,D_opt,xi(k),'linear');
end;
plot(xi,y31,'-g',xi,y21,'-r',xi,y11,'-b');grid;
xlabel('Numar iteratii, -g - linear, -r - cubic,
ylabel('Fminunc');
pause;
% Best values of S and L for best value of D
format long;
L1_max = L1_opt(poz);
L2_max = L2_opt(poz);
M_max = M_opt(poz);
R1_max = R1_opt(poz);
R2_max = R2_opt(poz);
L1_min = L1_opt(poz1);
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b- spline');

b- spline');

b- spline');

b- spline');

b- spline');

b- spline');

L2_min = L2_opt(poz1);
R1_min = R1_opt(poz1);
R2_min = R2_opt(poz1);
M_min = M_opt(poz1);
c=[1:200];
aa=sort(a);
xxx=0:0.5:200;
yyy = spline(c,aa,xxx);
plot(xxx,yyy);grid;
xlabel('Numar iteratii');
ylabel('Iesire.iteratii');
% Display results
fprintf('Numarul it_opt = %2.2f \n D_max = %d \n L1_max = %2.2f \n L2_max =
%2.2f \n M_max = %2.2f \n R1_max = %2.2f \n R2_max = %2.2f \n',poz, D_bv,
L1_max, L2_max, M_max,R1_max,R2_max);
fprintf('Numarul it_max = %2.2f \n D_min = %d \n L1_min = %2.2f \n L2_min =
%2.2f \n M_min = %2.2f \n R1_min = %2.2f \n R2_min = %2.2f \n',poz1, D_max,
L1_min, L2_min, M_min,R1_min,R2_min);
pause;
disp('Parametrii optimi (maximi) L1, L2, M, R1 si R2 pentru randamentu
maxim eta21 = P2.100/P1');
disp('it_max =');disp(poz);
disp('Fminunc_max =');disp(-D_bv);
disp('L1_max =');disp(L1_max);
disp('L2_max =');disp(L2_max);
disp('M_max =');disp(M_max);
disp('R1_max =');disp(R1_max);
disp('R2_max =');disp(R2_max);
k_max=M_max/sqrt(L1_max*L2_max);disp('k_max =');disp(k_max);
disp('Parametrii optimi (minimi) L1, L2, M, R1 si R2 pentru randamentu
minim eta21 = P2.100/P1');
disp('it_min =');disp(poz1);
disp('Fminunc_min =');disp(-D_max);
disp('L1_min =');disp(L1_min);
disp('L2_min =');disp(L2_min);
disp('M_min=');disp(M_min);
disp('R1_min =');disp(R1_min);
disp('R2_min =');disp(R2_min);
k_min=M_min/sqrt(L1_min*L2_min);disp('k_min =');disp(k_min);

A.8. OPTIMIZAREA PUTERII TRANSMISĂ RECEPTORULUI P 2 = P RS = P RL ÎN
FUNCŢIE DE PARAMETRII L 1 , L 2 , ŞI M
Expresia puterii active P 2 = P Rs = P Rl când se consideră necunocuţi parametrii L 1 , L 2 ,
M şi frecvenţa f este:
PRs_ss_L1L2M_f := 3.01033373862 f 2
( −0.312500000000 10 20 + 0.33909062373 10 11 f 2 M )

2

(

−0.546041300522 10 19 f 8 M 2 L1 L2 + 0.100644424745 10 29 L1 f 6 L2 M
+ 0.777400716358 10 38 f 4 L2 L1 − 0.276379282589 10 38 f 4 L2 M
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− 0.276457272736 10 38 f 4 L1 M + 0.149948198655 10 29 f 6 M 2 L2
+ 0.149990511819 10 29 f 6 M 2 L1 + 0.273020647439 10 19 L1 2 f 8 L2 2
29

6

2

29

(1)

2 6

− 0.149948198655 10 L1 f L2 − 0.149990511819 10 L1 f L2
+ 0.468862216963 10 38 f 2 + 0.206002313247 10 38 f 4 L1 2
− 0.272760179032 10 38 f 4 M 2 − 0.100373206852 10 48 f 2 L2
− 0.100401530687 10 48 f 2 L1 + 0.205886100826 10 38 f 4 L2 2
+ 0.673699560988 10 47 f 2 M + 0.279316874698 10 19 L2 2 f 6
− 0.153449497665 10 29 L2 f 4 + 0.279352054254 10 19 L1 2 f 6
− 0.153425529990 10 29 L1 f 4 + 0.558668931661 10 19 f 6 M 2
− 0.102971906246 10 29 f 4 M + 0.285794300054 10 19 f 4
− 0.100644424745 10 29 f 6 M 3 + 0.273020647439 10 19 f 8 M 4
− 0.109766368277 10 12 L1 f 6 L2 + 0.122334394798 10 57 )

Pentru optimizarea puterii active utile, P 2 = P Rs = P Rl , în funcţie de parametrii L 1 , L 2 , şi M
se generează funcţionala f = myfunL1L2M_PRs(x,f j ), pentru f j = 14.184 MHz (la care, dacă
parametrii rezonatoarelor au valorile nominale (de catalog), puterea activă este maximă).
Pentru determinarea valorilor optime ale L 1 , L 2 , şi M cu rutina fminunc (relaţia (5.3)) s-a
implementat în mediul de programare Matlab programul main_gradient_L1L2M4_PRs.
Listingul rutinei myfunL1L2M_PRs şi al programului main_gradient_L1L2M_PRs sunt
prezentate în cele ce urmează:
function rez = myfunL1L2M_PRs(x)
format long;
%y=1.08e07:2e05:1.12e07;
%n=length(y);
rez=-.900529592505e-20*(-625.+81150109.6486*x(3))^2/(-256.904230124*...
x(2)^2*x(1)+256.904230124*x(2)*x(3)^2-256.976724699*x(1)^2*x(2)+...
256.976724699*x(1)*x(3)^2+5597174.26659*x(1)^2*x(2)^2+...
.294795430324e-2*x(2)^2+.294961825522e-2*x(1)^2-.390532328688e-2*...
x(3)^2+5597174.26659*x(3)^4-172.432738020*x(3)^3-...
.120141101444e-6*x(1)-.120107209928e-6*x(2)+.806123636733e-7*x(3)-...
.395835451591e-2*x(1)*x(3)-.395723784191e-2*x(2)*x(3)+...
.111309339263e-1*x(2)*x(1)+172.432738020*x(3)*x(1)*x(2)-...
11194348.6489*x(1)*x(2)*x(3)^2+.122340005171e-11);
end

%Programul main_gradient_L1L2M_PRs.m
clear all;
clc;
format long;
%L1=0.16747e-04; L2=0.16736e-04;M=0.14898e-05;
a=8;
b=10;
c=8;
d=10;
e=7;
f=10;
no_ran_points = 200;
%L1_ran=2.2e-06*randi([a,b],1,no_ran_points);
%L2_ran=2.2e-06*randi([c,d],1,no_ran_points);
%M_ran=2.4e-07*randi([e,f],1,no_ran_points);
L1_ran=2.0e-06*randi([a,b],1,no_ran_points);
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L2_ran=2.0e-06*randi([c,d],1,no_ran_points);
M_ran=2.0e-07*randi([e,f],1,no_ran_points);
% Initial random distribution of the design points (one hundred samples)
figure(1);
plot(L1_ran,L2_ran,'+','linewidth',2);
xlabel('L_1[H]','FontSize',15);
ylabel('L_2[H]','FontSize',15);
title('Distributia aleatoare a punctelor initiale','FontSize',15)
pause;
figure(2);
plot(L1_ran,L2_ran,'+','linewidth',2);
xlabel('L_1[H]','FontSize',15);
ylabel('M_1[H]','FontSize',15);
title('Distributia aleatoare a punctelor initiale','FontSize',15)
pause;
figure(3);
plot(L2_ran,L2_ran,'+','linewidth',2);
xlabel('L_2[H]','FontSize',15);
ylabel('M_2[H]','FontSize',15);
title('Distributia aleatoare a punctelor initiale','FontSize',15)
pause;
%figure(1);
%plot(S_ran,L_ran,'+');
%xlabel('x_1');
%ylabel('x_2');
% Optimization procedure using MATLAB Optimization Toolbox
% I use Unconstrained nonlinear minimization (fminunc) to optimize
% objective function for evrey random sample
%DD= zeros(1,100);
option=optimset('fminunc');
option = optimset(option,'GradObj','off','HessUpdate','dfp',...
'LargeScale','on', 'Display', 'iter');
for i=1:no_ran_points
SL=[L1_ran(i) L2_ran(i) M_ran(i)]
%[len_opt, D, flag, output] = fminunc({@loney_obj_gradient},SL,option);
[len_opt, D,flag, output] = fminunc({@myfunL1L2M_PRsI},SL,option)
a(i)=output.iterations;
b(i)=output.funcCount;
L1_opt(i) = len_opt(1);
% L1 optimized
L2_opt(i) = len_opt(2);
% L2 opimized
M_opt(i) = len_opt(3);
% M optimized
D_opt(i) = D;
xx(i)=i;
i
end;
L1_opt
L2_opt
M_opt
% To have a valid result must have S>0 and L>0
% This procedure eliminates all bad samples
%Final distribution of the design points
%figure(2);
%plot(S_opt,L_opt,'+');
%title('Metoda gradientului cu gradientul aproximat prin interpolare')
%xlabel('x_1')
%ylabel('x_2')
% Finding the best value for D
D_bv = min(D_opt);
D_max=max(D_opt);
% Indentify the position for best value of D
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for i=1:no_ran_points
if (D_bv == D_opt(i))
poz=i;
end
end
D;
for i=1:no_ran_points
if (D_max == D_opt(i))
poz1=i;
end
end
poz1
D_bv
D_max
pozD= D_opt(poz1)
pozL1=L1_opt(poz1)
pozL2=L2_opt(poz1)
pozM=M_opt(poz1)
xi=0.0:0.5:200.0;
n1=length(xi);
for k=1:n1
y11(k)=interp1(xx,L1_opt,xi(k),'spline');
y21(k)=interp1(xx,L1_opt,xi(k),'cubic');
y31(k)=interp1(xx,L1_opt,xi(k),'linear');
end;
figure(4)
plot(xi,y31,'-r',xi,y21,'-b',xi,y11,'-g');grid;
xlabel('Numar iteratii, -r - linear, -b - cubic,
ylabel('Parametrul L1 [H]');
pause;
for k=1:n1
y11(k)=interp1(xx,L2_opt,xi(k),'spline');
y21(k)=interp1(xx,L2_opt,xi(k),'cubic');
y31(k)=interp1(xx,L2_opt,xi(k),'linear');
end;
figure(5)
plot(xi,y31,'-r',xi,y21,'-b',xi,y11,'-g');grid;
xlabel('Numar iteratii, -r - linear, -b - cubic,
ylabel('Parametrul L2 [H]');
pause;
for k=1:n1
y11(k)=interp1(xx,M_opt,xi(k),'spline');
y21(k)=interp1(xx,M_opt,xi(k),'cubic');
y31(k)=interp1(xx,M_opt,xi(k),'linear');
end;
figure(6)
plot(xi,y31,'-r',xi,y21,'-b',xi,y11,'-g');grid;
xlabel('Numar iteratii, -r - linear, -b - cubic,
ylabel('Parametrul M [H]');
pause;
for k=1:n1
y11(k)=interp1(xx,D_opt,xi(k),'spline');
y21(k)=interp1(xx,D_opt,xi(k),'cubic');
y31(k)=interp1(xx,D_opt,xi(k),'linear');
end;
figure(7)
plot(xi,y31,'-r',xi,y21,'-b',xi,y11,'-g');grid;
xlabel('Numar iteratii, -r - linear, -b - cubic,
ylabel('Fminunc');
pause;
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g- spline');

g- spline');

g- spline');

g- spline');

% Best values of S and L for best value of D
format long;
L1_max = L1_opt(poz);
L2_max = L2_opt(poz);
M_max = M_opt(poz);
L1_min = L1_opt(poz1);
L2_min = L2_opt(poz1);
M_min = M_opt(poz1);
c=[1:200];
aa=sort(a);
xxx=0:0.5:200;
yyy = spline(c,aa,xxx);
figure(8)
plot(xxx,yyy);grid;
xlabel('Numar iteratii');
ylabel('Iesire.iteratii');
% Display results
fprintf('Numarul it_opt = %2.2f \n D_min = %d \n L1_max = %2.2f \n
%2.2f \n M_max = %2.2f \n',poz, D_bv,L1_max, L2_max,M_max);
pause;
fprintf('Numarul it_max = %2.2f \n D_min = %d \n L1_min = %2.2f \n
%2.2f \n M_min = %2.2f \n',poz1, D_max, L1_min, L2_min, M_min);
pause;
k_max=M_max/sqrt(L1_max*L2_max);
k_min=M_min/sqrt(L1_min*L2_min);
disp('Parametrii optimi (maximi) L1 L2 si M pentru optimizarea
active PRs = PRl');
disp('it_max = ');disp(poz);
disp('L1_max = ');disp(L1_max);
disp('L2_max = ');disp(L2_max);
disp('M_max = ');disp(M_max);
disp('k_max = ');disp(k_max);
disp('Parametrii optimi (minimi) L1 L2 si M pentru optimizarea
active PRs = PRl');
disp('it_min = ');disp(poz1);
disp('L1_min = ');disp(L1_min);
disp('L2_min = ');disp(L2_min);
disp('M_min = ');disp(M_min);
disp('k_min = ');disp(k_min);

L2_max =
L2_min =

puterii

puterii

Se consideră următoarele intervale de început ale variaţiilor parametrilor:
L1 _ 0 ∈ [1.6e − 05, 2.0e − 05] , L2 _ 0 ∈ [1.6e − 05, 2.0e − 05] şi M _ 0 ∈ [1.4e − 06, 1.8e − 06] .
În urma rulării programului main_gradient_L1L2M_PRs s-au obţinut rezultatele prezentate
în figurile 1, 2, 3, corespunzătoare celor trei proceduri de a utiliza matricea Hessian:
1. 'HessUpdate','dfp', LargeScale','on';
2.'HessUpdate','bfgs', 'LargeScale','on' şi
3.'HessUpdate','steepdesc','LargeScale','on'.
option = optimset(option, 'GradObj','off',
'HessUpdate','dfp', 'LargeScale','on', 'Display', 'iter');
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Parametrii optimi (maximi) L1 L22 şi M pentru optimizarea puterii active PRs = PRl
it_max = 159;
Fminunc_max = 3.115e+002 [W];
L1_max = 1.7694e-005 [H];
L2_max = 1.7694e-005 [H];
M_max = 2.442e-006 [H];
k_max = 0.138
Parametrii optimi (minimi) L1 L2 şi M pentru optimizarea puterii active PRs = PRl
it_min = 189;
Fminunc_min = 1.8227e+002 [W]
L1_min = 1.7898e-005 [H];
L2_min = 1.5921e-005 [H];
M_min = 1.81e-006 [H];
k_min = 0.1073.
Fig. 1. Variaţiile valorilor parametrilor L 1 , L 2 , M şi ale lui Fminunc (P Rs = P Rl ) în funcţie
de numărul iteraţiilor (procedura 1).
option = optimset(option, 'GradObj','off', 'HessUpdate','bfgs', 'LargeScale','on',
'Display',... 'iter');
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Parametrii optimi (maximi) L1 L2 şi M pentru optimizarea puterii active PRs = PRl
it_max = 145;
Fminunc_max = 3.115e+002 [W]
L1_max = 1.7694e-005 [H];
L2_max = 1.7694e-005 [H];
M_max = 2. 442e-006 [H];
k_max = 0.138
Parametrii optimi (minimi) L1 L2 şi M pentru optimizarea puterii active PRs = PRl
it_min = 87;
Fminunc_min = 1.8227e+002 [W]
L1_min = 1.78898e-005 [H];
L2_min = 1.5921e-005 [H];
M_min = 1.81e-006 [H]
k_min = 0.1073.
Fig. 2. Variaţiile valorilor parametrilor L 1 , L 2 , M şi ale lui Fminunc (P Rs = P Rl ) în funcţie
de numărul iteraţiilor (procedura 2).
option = optimset(option,'GradObj',
'off','HessUpdate','steepdesc',
'LargeScale','on', 'Display', 'iter');
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Parametrii optimi (maximi) L1 L2 şi M pentru optimizarea puterii active PRs = PRl
it_max = 162;
Fminunc_max = 3.115e+002 [W];
L1_max = 1.7694e-005 [H];
L2_max = 1.7694e-005 [H];
M_max = 2.442e-006 [H];
k_max = 0.138;
Parametrii optimi (minimi) L1 L2 şi M pentru optimizarea puterii active PRs = PRl
it_min = 188;
Fminunc_min = 1.8227e+002 [W];
L1_min = 1.78898e-005 [H];
L2_min = 1.5921e-005 [H];
M_min = 1.81e-006 [H];
k_min = 0.1073.
Fig. 3. Variaţiile valorilor parametrilor L 1 , L 2 , M şi ale lui Fminunc (P Rs = P Rl ) în funcţie
de numărul iteraţiilor (procedura 3).
Valorile nominale (din catalog) ale parametrilor sunt:
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L 1_nominal = 16.748 µH; L 2_nominal = 16.735 µH; M nominal = 1.4899 µH.

PRlL1L2M-.b,PRl-fnom-b [W],eta21L1L2M-PRl-.k,eta-PRl-fnom-k[%]

În figura 4 (în fig. 5) se prezintă variaţiile cu frecvenţa ale puterii active şi randamentului,
corespunzătoare valorilor maxime (minime) ale parametrilor L 1 , L 2 şi M care optimizează
puterea activă P 2 = P Rs = P Rl , pentru prima procedură de utilizazare a matricei Hessian 'HessUpdate','dfp', LargeScale','on'.
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Fig. 4. Variaţiile cu frecvenţa ale puterii active şi randamentului, corespunzătoare
valorilor optime ale parametrilor L 1 , L 2 şi M, pentru care puterea activă P Rs = P Rl este
maximă (variata 'HessUpdate', 'dfp').
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Fig. 5. Variaţiile cu frecvenţa ale puterii active şi randamentului, corespunzătoare
Din figura 4 se constată următoarele:
1. Atât pentru valorile nominale ale parametrilor L 1 , L 2 şi M cât şi pentru cele
corespunzătoare valorii maxime a puterii active P 2max are loc fenomenul de divizare
(splitare) a frecvenţei. Distanţa dintre cele două frecvenţe care asigură maximele
puterii este mai mică în cazul valorilor optime ale parametrilor care asigură cele
două valori maxime ale puterii active P 2max ;
2. În cazul parametrilor optimi, randamentul are trei maxime, maximele
corespunzătoare frecvenţelor care asigură cele două valori maxime ale puterii
active sunt mai mici decât cel de al doilea maxim. Cel de al doilea maxim al
randamentului este puţin mai mare decât randamentul maxim nominal. Frecvenţa
f 2_eta21_max este mai mare decât frecvenţa f nom_max ;
3. Frecvenţele care asigură cele două maxime ale puterii active, în cazul parametrilor
optimi, sunt pentru al doilea maxim destul de depărtate, pe când pentru primul
maxim cele două frecvenţe aproape coincid;
4. Valorile maxime ale puterii active sunt mai mari pentru valorile optime ale
parametrilor care asigură o putere activă maximă, decât cele corespunzătoare
parametrilor nominali.
Din curbele reprezentate în figura 5 se pot extrage următoarele remarci:
5. Atât pentru valorile nominale ale parametrilor L 1 , L 2 şi M cât şi pentru cele
corespunzătoare valorii minime a puterii active P 2max are loc fenomenul de divizare
(splitare) a frecvenţei. Distanţa dintre cele două frecvenţe care asigură maximele
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puterii este mai mică în cazul valorilor optime ale parametrilor care asigură cele
două valori maxime ale puterii active P 2max ;
6. În cazul parametrilor optimi care asigură valori minime ale puterii active,
randamentul are trei maxime, maximele corespunzătoare frecvenţelor care asigură
cele două valori maxime ale puterii active sunt mai mici decât cel de al doilea
maxim. Cel de al doilea maxim al randamentului este puţin mai mare decât
randamentul maxim nominal. Frecvenţa f 2_eta21_max este mai mare decât de frecvenţa
f nom_max ;
7. Frecvenţele care asigură cele două maxime ale puterii active, în cazul parametrilor
optimi, sunt foarte apriopiate de cele corespunzătoare valorilor nominale ale
parametrilor;
8. Valorile maxime ale puterii active sunt mai mici, pentru valorile optime ale
parametrilor care asigură o putere activă minimă, decât cele corespunzătoare
parametrilor nominali.
A.9. OPTIMIZAREA PUTERII ACTIVE UTILE P 2 = P RS = P RL ÎN FUNCŢIE DE
PARAMETRII L 1 , L 2 , M, R 1 ŞI R 2
Expresia puterii active P 2 = P Rs = P Rl când se consideră necunoscuţi parametrii L 1 , L 2 ,
M, R 1 , R 2 şi frecvenţa f , are expresia:
2

PRs_ss_L1L2MR1R2_f := 0.2872 10 -31 ( −625. + 0.6781 10 -6 f 2 M ) f 2

(

0.2965 10 -27 f 4 L2 L1 + 0.2640 10 -48 L1 2 f 6 R2 2 + 0.1041 10 -46 L1 2 f 8 L2 2
− 0.1450 10 -38 L1 f 4 R2 2 − 0.5717 10 -37 L1 f 6 L2 2 + 0.5717 10 -37 L2 f 6 M 2
− 0.1054 10 -27 f 4 L2 M + 0.5721 10 -37 L1 f 6 M 2 − 0.5721 10 -37 L1 2 f 6 L2
− 0.1054 10 -27 f 4 L1 M + 0.6693 10 -50 f 4 R1 2 R2 2 − 0.1451 10 -38 L2 f 4 R1 2
+ 0.2640 10 -48 L2 2 f 6 R1 2 + 0.4487 10 -30 f 2 R2 R1 + 0.6695 10 -49 f 4 R1 R2 2
− 0.4866 10 -38 f 4 R2 M + 0.2640 10 -47 f 6 R2 M 2 − 0.1450 10 -37 L2 f 4 R1
+ 0.2640 10 -47 L2 2 f 6 R1 + 0.6695 10 -49 f 4 R1 2 R2 − 0.4866 10 -38 f 4 R1 M
+ 0.2640 10 -47 f 6 R1 M 2 − 0.1450 10 -37 L1 f 4 R2 + 0.2640 10 -47 L1 2 f 6 R2
+ 0.6695 10 -48 f 4 R1 R2 + 0.1108 10 -27 f 2 + 0.4182 10 -47 f 4 − 0.3628 10 -37 L2 f 4

(1)

+ 0.2215 10 -28 f 2 R2 + 0.2217 10 -28 f 2 R1 + 0.6600 10 -47 L2 2 f 6 + 0.1673 10 -48 f 4 R2 2
− 0.3838 10 -37 f 6 M 3 + 0.1674 10 -47 f 4 R2 + 0.1674 10 -47 f 4 R1 + 0.1320 10 -46 f 6 M 2
− 0.2433 10 -37 f 4 M + 0.6600 10 -47 L1 2 f 6 − 0.1040 10 -27 f 4 M 2 − 0.3625 10 -37 L1 f 4

+ 0.1673 10 -48 f 4 R1 2 + 0.7859 10 -28 f 4 L1 2 + 0.1991 10 -29 f 2 R2 2
− 0.3829 10 -18 f 2 L2 + 0.2570 10 -18 f 2 M − 0.3832 10 -18 f 2 L1 + 0.1993 10 -29 f 2 R1 2
+ 0.7851 10 -28 f 4 L2 2 + 0.1041 10 -46 f 8 M 4 + 0.4666 10 -9 − 0.9733 10 -39 f 4 R1 R2 M
+ 0.5280 10 -48 f 6 R1 R2 M 2 + 0.3838 10 -37 L1 f 6 L2 M − 0.2082 10 -46 L1 f 8 L2 M 2 )
Pentru optimizarea puterii active utile, P 2 = P Rs = P Rl , în funcţie de parametrii L 1 , L 2 ,
M, R 1 şi R 2 se generează funcţionala f = myfunL1L2MR1R2_PRs(x,f j ), pentru f j = 14.184
MHz (la care, dacă parametrii rezonatoalele au valorile nominale (de catalog), puterea activă
este maximă). Pentru determinarea valorilor optime ale L 1 , L 2 , M, R 1 şi R 2 cu rutina fminunc
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(relaţia (3)) s-a implementat
main_gradient_L1L2MR1R2_PRs.

în

mediul

de

programare

Listingul
rutinei
myfunL1L2MR1R2_PRs
şi
main_gradient_L1L2MR1R2_PRs sunt prezentate în cele ce urmează:

Matlab
al

programul
programului

function rez = myfunL1L2MR1R2_PRs(x)
format long;
rez=-.900529592505e-20*(-625.+81150109.6486*x(3))^2/(-.466069809157e-16*...
x(1)*x(2)*x(4)*x(5)-256.976724699*x(1)^2*x(2)+256.976724699*x(1)*x(3)^2+...
5597174.26659*x(1)^2*x(2)^2+.251329566442e-24*x(4)^2*x(5)^2+...
.118605874663e-8*x(1)^2*x(5)^2-.544388108264e-13*x(1)*x(5)^2+...
.118605874663e-8*x(2)^2*x(4)^2-.544541726538e-13*x(2)*x(4)^2+...
.219801020303e-20*x(2)*x(5)-.544388106066e-12*x(1)*x(5)-...
.182695183828e-12*x(3)*x(5)+.251329562403e-23*x(4)*x(5)^2+...
.118605874662e-7*x(5)*x(3)^2+.118605872246e-7*x(2)^2*x(4)-...
.544541724342e-12*x(2)*x(4)+.219863044900e-20*x(1)*x(4)-...
.182695183828e-12*x(3)*x(4)+.251329562403e-23*x(4)^2*x(5)+...
.118605874662e-7*x(4)*x(3)^2+.118605872246e-7*x(1)^2*x(5)+...
.294793609973e-2*x(2)^2+.294960004568e-2*x(1)^2-.390535969994e-2*...
x(3)^2+.624676898510e-18*x(5)^2+.625029493874e-18*x(4)^2+...
5597174.26659*x(3)^4-172.432738020*x(3)^3-.120140265645e-6*x(1)-...
.120106374171e-6*x(2)+.806129245638e-7*x(3)+.695383367591e-17*x(4)+...
.695030772228e-17*x(5)+.122337870818e-11+.140732880391e-18*...
x(5)*x(4)-.395835451591e-2*x(1)*x(3)-.395723784191e-2*x(2)*x(3)+...
.111309339263e-1*x(2)*x(1)+256.904230124*x(2)*x(3)^2-...
256.904230124*x(2)^2*x(1)+.439602040606e-21*x(2)*x(4)*x(5)+...
.439726089801e-21*x(1)*x(4)*x(5)+172.432738020*x(3)*x(1)*x(2)-...
.365390367656e-13*x(3)*x(4)*x(5)-11194348.6489*x(1)*x(2)*x(3)^2+...
.237211749325e-8*x(4)*x(5)*x(3)^2-.233034904578e-15*x(1)*...
x(2)*x(5)-.233034904578e-15*x(1)*x(2)*x(4));
end
%Programul principal main_L1L2MR1R2_PRs.m
clear all;
clc;
format long;
%L1=0.16747e-04;L2=0.16736e-04;M=0.14898e-05;
%C1=13.8974e-12;C2=13.8915e-12;C10=27.51354e-12;
%R1=1.352;R2=1.3524;Ri=5.0;Rs=5.0;
a1=8;
b1=10;
a2=8;
b2=10;
a3=7;
b3=9;
a4=1;
b4=3;
a5=1;
b5=3;
no_ran_points = 200;
L1_ran=2.0e-06*randi([a1,b1],1,no_ran_points);
L2_ran=2.0e-06*randi([a2,b2],1,no_ran_points);
M_ran=2.0e-07*randi([a3,b3],1,no_ran_points);
R1_ran=1.0*randi([a4,b4],1,no_ran_points);
R2_ran=1.0*randi([a5,b5],1,no_ran_points);
% Initial random distribution of the design points (one hundred samples)
%figure(1);
%plot(S_ran,L_ran,'+');
%xlabel('x_1');
%ylabel('x_2');
% Optimization procedure using MATLAB Optimization Toolbox
% I use Unconstrained nonlinear minimization (fminunc) to optimize
% objective function for evrey random sample
%DD= zeros(1,100);
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option=optimset('fminunc');
%option = optimset(option,'GradObj','off','HessUpdate','dfp',...
% 'LargeScale','on', 'Display', 'iter');
% option = optimset(option,'GradObj','off','HessUpdate','bfgs',...
% 'LargeScale','on', 'Display', 'iter');
option = optimset(option,'GradObj','off','HessUpdate','steepdesc',...
'LargeScale','on', 'Display', 'iter');
for i=1:no_ran_points
SL=[L1_ran(i) L2_ran(i) M_ran(i) R1_ran(i) R2_ran(i)]
%[len_opt, D, flag, output] = fminunc({@loney_obj_gradient},SL,option);
[len_opt, D,flag, output] = fminunc({@myfunL1L2MR1R2_PRs},SL,option)
a(i)=output.iterations;
b(i)=output.funcCount;
L1_opt(i) = len_opt(1);
% L1 optimized
L2_opt(i) = len_opt(2);
% L2 opimized
M_opt(i) = len_opt(3);
% M optimized
R1_opt(i) = len_opt(4);
% R1 opimized
R2_opt(i) = len_opt(5);
% R2 optimized
D_opt(i) = D;
xx(i)=i;
i
end;
L1_opt
L2_opt
M_opt
R1_opt
R2_opt
% To have a valid result must have S>0 and L>0
% This procedure eliminates all bad samples
%Final distribution of the design points
%figure(2);
%plot(S_opt,L_opt,'+');
%title('Metoda gradientului cu gradientul aproximat prin interpolare')
%xlabel('x_1')
%ylabel('x_2')
% Finding the best value for D
D_bv = min(D_opt);
D_max=max(D_opt);
% Indentify the position for best value of D
for i=1:no_ran_points
if (D_bv == D_opt(i))
poz=i;
end
end
D;
for i=1:no_ran_points
if (D_max == D_opt(i))
poz1=i;
end
end
xi=0.0:0.5:200.0;
n1=length(xi);
for k=1:n1
y11(k)=interp1(xx,L1_opt,xi(k),'spline');
y21(k)=interp1(xx,L1_opt,xi(k),'cubic');
y31(k)=interp1(xx,L1_opt,xi(k),'linear');
end;
plot(xi,y31,'-r',xi,y21,'-b',xi,y11,'-g');grid;
xlabel('Numar iteratii, -r - linear, -b - cubic, g- spline');
ylabel('Parametrul L1 [H]');
pause;
for k=1:n1
y11(k)=interp1(xx,L2_opt,xi(k),'spline');
y21(k)=interp1(xx,L2_opt,xi(k),'cubic');
y31(k)=interp1(xx,L2_opt,xi(k),'linear');
end;
plot(xi,y31,'-r',xi,y21,'-b',xi,y11,'-g');grid;
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xlabel('Numar iteratii, -r - linear, -b - cubic, g- spline');
ylabel('Parametrul L2 [H]');
pause;
for k=1:n1
y11(k)=interp1(xx,M_opt,xi(k),'spline');
y21(k)=interp1(xx,M_opt,xi(k),'cubic');
y31(k)=interp1(xx,M_opt,xi(k),'linear');
end;
plot(xi,y31,'-r',xi,y21,'-b',xi,y11,'-g');grid;
xlabel('Numar iteratii, -r - linear, -b - cubic, g- spline');
ylabel('Parametrul M [H]');
pause;
for k=1:n1
y11(k)=interp1(xx,R1_opt,xi(k),'spline');
y21(k)=interp1(xx,R1_opt,xi(k),'cubic');
y31(k)=interp1(xx,R1_opt,xi(k),'linear');
end;
plot(xi,y31,'-r',xi,y21,'-b',xi,y11,'-g');grid;
xlabel('Numar iteratii, -r - linear, -b - cubic, g- spline');
ylabel('Parametrul R1 [ohm]');
pause;
for k=1:n1
y11(k)=interp1(xx,R2_opt,xi(k),'spline');
y21(k)=interp1(xx,R2_opt,xi(k),'cubic');
y31(k)=interp1(xx,R2_opt,xi(k),'linear');
end;
plot(xi,y31,'-r',xi,y21,'-b',xi,y11,'-g');grid;
xlabel('Numar iteratii, -r - linear, -b - cubic, g- spline');
ylabel('Parametrul R2 [ohm]');
pause;
for k=1:n1
y11(k)=interp1(xx,D_opt,xi(k),'spline');
y21(k)=interp1(xx,D_opt,xi(k),'cubic');
y31(k)=interp1(xx,D_opt,xi(k),'linear');
end;
plot(xi,y31,'-r',xi,y21,'-b',xi,y11,'-g');grid;
xlabel('Numar iteratii, -r - linear, -b - cubic, g- spline');
ylabel('Fminunc');
pause;
% Best values of S and L for best value of D
format long;
L1_bv = L1_opt(poz);
L2_bv = L2_opt(poz);
M_bv = M_opt(poz);
R1_bv = R1_opt(poz);
R2_bv = R2_opt(poz);
L1_max = L1_opt(poz1);
L2_max = L2_opt(poz1);
M_max = M_opt(poz1);
R1_max = R1_opt(poz1);
R2_max = R2_opt(poz1);
c=[1:200];
aa=sort(a);
xxx=0:0.5:200;
yyy = spline(c,aa,xxx);
plot(xxx,yyy);grid;
xlabel('Numar iteratii');
ylabel('Iesire.iteratii');
% Display results
fprintf('Numarul it_opt = %2.2f \n D_optim = %d \n L1_optim = %2.2f \n L2_optim =
%2.2f \n M_optim = %2.2f \n R1_optim = %2.2f \n R2_optim = %2.2f \n',poz,
D_bv,L1_bv, L2_bv,M_bv,R1_bv,R2_bv);
pause;
fprintf('Numarul it_max = %2.2f \n D_max = %d \n L1_max = %2.2f \n L2_max = %2.2f
\n M_max = %2.2f \n R1_max = %2.2f \n R2_max = %2.2f \n',poz1, D_max, L1_max,
L2_max, M_max, R1_max, R2_max);
pause;

147

disp('Parametrii optimi (maximi) L1 L2 M R1 si R2 pentru optimizarea puterii active
PRs = PRl');
disp('it_max =');disp(poz);
disp('Fminunc_max =');disp(-D_bv);
disp('L1_max =');disp(L1_bv);
disp('L2_max =');disp(L2_bv);
disp('M_max =');disp(M_bv);
disp('R1_max =');disp(R1_bv);
disp('R2_max =');disp(R2_bv);
k_opt=M_bv/sqrt(L1_bv*L2_bv);disp('k_opt =');disp(k_opt);
disp('Parametrii optimi (minimi) L1 L2 M R1 si R2 pentru optimizarea puterii active
PRs = PRl');
disp('it_min =');disp(poz1);
disp('Fminunc_min =');disp(-D_max);
disp('L1_min =');disp(L1_max);
disp('L2_min =');disp(L2_max);
disp('M_min=');disp(M_max);
disp('R1_min =');disp(R1_max);
disp('R2_min =');disp(R2_max);
k_min=M_max/sqrt(L1_max*L2_max);disp('k_min =');disp(k_min);

Se consideră următoarele intervale de început ale variaţiilor parametrilor:
L1 _ 0 ∈ [1.6e − 05, 2.0e − 05] , L2 _ 0 ∈ [1.6e − 05, 2.0e − 05], M _ 0 ∈ [1.4e − 06 , 1.8e − 06] ,

R1 _ 0 ∈ [1.0 , 3.0] şi R2 _ 0 ∈ [1.0 , 3.0].

În urma rulării programului main_gradient_L1L2MR1R2_PRs s-au obţinut rezultatele
prezentate în figurile 1, 2, 3, corespunzătoare celor trei proceduri de a utiliza matricea
Hessian: 1. 'HessUpdate','dfp', LargeScale','on'; 2.'HessUpdate','bfgs', 'LargeScale','on' şi
'HessUpdate','steepdesc','LargeScale','on'.
option = optimset(option,...
'GradObj','off',...
'HessUpdate','dfp',...
'LargeScale','on', 'Display',... 'iter');
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Parametrii optimi (maximi) L1 L2 M R1 si R2 pentru optimizarea puterii active PRs = PRl
it_max = 97;
Fminunc_max = 3.493e+002 [W];
L1_max = 1.7629487e-005 [H];
L2_max = 1.762996e-005 [H];
M_max = 2.377894e-006 [H];
R1_max = 1.0 [Ω];
R2_max = 1.0 [Ω];
k_max = 0.134876;
Parametrii optimi (minimi) L1 L2 M R1 si R2 pentru optimizarea puterii active PRs = PRl
it_min = 110;
Fminunc_min = 1.49092e+002 [W];
L1_min = 1.789379e-005 [H];
L2_min = 1.59238e-005 [H];
M_min = 1.79989e-006 [H];
R1_min = 2.999 [Ω];
R2_min = 3.0 [Ω];
k_min =0.10663.
Fig. 1. Variaţiile valorilor parametrilor L 1 , L 2 , M , R 1 , R 2 şi ale lui Fminunc (P Rs =
P Rl ) în funcţie de numărul iteraţiilor.
149

option = optimset(option,...
'GradObj','off',...
'HessUpdate','bfgs',...
% 'LargeScale','on', 'Display',... 'iter');
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Parametrii optimi (maximi) L1 L2 M R1 si R2 pentru optimizarea puterii active
PRs = PRl
it_max = 27;
150

Fminunc_max =3.493737e+002 [W];
L1_max = 1.7694e-005 [H];
L2_max = 1.7694e-005 [H];
M_max = 2.442e-006 [H];
R1_max = 1.0 [Ω];
R2_max = 1.0 [Ω];
k_max = 0.138
Parametrii optimi (minimi) L1 L2 M R1 si R2 pentru optimizarea puterii active PRs = PRl
it_min = 132;
Fminunc_min = 1.509e+002 [W];
L1_min = 1.592444e-005 [H];
L2_min = 1.7895e-005 [H];
M_min = 1.798e-006 [H];
R1_min = 3.0 [Ω];
R2_min = 2.9999 [Ω];
k_min =. 0.1065;
Fig. 2. Variaţiile valorilor parametrilor L 1 , L 2 , M , R 1 , R 2 şi ale lui Fminunc (P Rs = P Rl ) în funcţie
de numărul iteraţiilor.
option = optimset(option,'GradObj',...
'off','HessUpdate','steepdesc',...
'LargeScale','on', 'Display',... 'iter');
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Parametrii optimi (maximi) L1 L2 M R1 si R2 pentru optimizarea puterii active PRs = PRl
it_max = 145;
Fminunc_max = 3.494e+002 [W];
L1_max = 1.7694e-005 [H];
L2_max = 1.769441e-005 [H];
M_max = 2.44216e-006 [H];
R1_max = 1.0 [Ω];
R2_max = 1.0 [Ω];
k_max = 0.138;
Parametrii optimi (minimi) L1 L2 M R1 si R2 pentru optimizarea puterii active PRs = PRl
it_min = 2
Fminunc_min = 1.616275e+002 [W];
L1_min = 1.789257e-005 [H];
L2_min = 1.5923e-005 [H];
M_min = 1.8033e-006 [H];
R1_min = 1.9999 [Ω];
R2_min = 2.9999 [Ω];
k_min = 0.10684
Fig. 3. Variaţiile valorilor parametrilor L 1 , L 2 , M , R 1 , R 2 şi ale lui Fminunc (P Rs = P Rl ) în
funcţie de numărul iteraţiilor.
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Valorile nominale (din catalog) ale parametrilor sunt:
L 1_nominal = 16.748 µH; L 2_nominal = 16.735 µH; M nominal = 1.4899 µH, R 1 = 1.352 Ω şi R 2 =
1.3524 Ω.

PRlL1L2MR1R2-b,PRl-fnom-b [W],eta21L1L2MR1R2-PRl-.k,eta-PRl-fnom-k[%]

În figura 4 (în figura 5) se prezintă variaţiile cu frecvenţa ale puterii active şi
randamentului, corespunzătoare valorilor maxime (minime) ale parametrilor L 1 , L 2 , M, R 1 şi
R 2 care optimizează puterea activă P 2 = P Rs = P Rl , pentru prima procedură de utilizare a
matricei Hessian - 'HessUpdate','dfp', LargeScale','on'.
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Fig. 4. Variaţiile cu frecvenţa ale puterii active şi randamentului, corespunzătoare
valorilor optime ale parametrilor L 1 , L 2 , M, R 1 şi R 2 , pentru care puterea activă, P Rs = P Rl
este maximă (variata 'HessUpdate', 'dfp').
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PRlL1L2M-.b,PRl-nom-b,[W],eta21L1L2M-PRl-.k,eta21-PRl-nom-k,[%]
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Fig. 5. Variaţiile cu frecvenţa ale puterii active şi randamentului, corespunzătoare
valorilor optime ale parametrilor L 1 , L 2 , M, R 1 şi R 2 , pentru care puterea activă P Rs = P Rl este
minimă (variata 'HessUpdate', 'dfp').
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