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TRÓJFAZOWYCH 
 

DESIGN OF THE OPTIMAL THREE-PHASE INDUCTION MOTORS 
 
Abstract: This paper presents an application of evolutionary methods for optimization of the three-phase in-
duction motors by means of nonlinear integer programming with the turn number and the wire diameters of the 
windings treated as independent discrete variables. The set of the independent variables is extended by in-
cluding dimensions of the rotor slot nick, and all dimensions of the both cages of double-cage rotor. Optimiza-
tion with extended set of independent variables enables to obtain better solutions than with usually applied re-
duced set, which consists only: diameter of the starting cage bar; diameter of the upper semicircle of work 
cage bar and highness between upper and lower semicircles of the work cage bar. The fundamental optimiza-
tion criterion is the sum of costs of active materials spend in the manufacturing and cost of energy losses by 
exploitation in arbitrarily chosen time. Elaborated software enables the change of optimization criterion. This 
enables for example designing of the rotor with maximal starting goodness for the ready made stator. In the 
paper the exemplary calculation results of double-cage motors rated power from 7.5 kW up to 75 kW is pre-
sented.  
 
1. Wstęp 
Począwszy od lat 60-tych ubiegłego stulecia za-
częto stosować w projektowaniu maszyn elek-
trycznych procedury optymalizacyjne, bazujące 
na matematycznych metodach programowania 
nieliniowego. Optymalizację w projektowaniu 
stosowano już wcześniej, jednak nie miała ona 
charakteru obiektywnego, bazującego na meto-
dach matematycznych. Począwszy od wybuchu 
pierwszej wojny światowej, kiedy rozpoczął się 
ostry brak surowców, aż do czasów światowego 
kryzysu energetycznego, dominującym kryte-
rium optymalizacji był koszt stosowanych ma-
teriałów czynnych. Kryzys energetyczny 
oraz trendy proekologiczne spowodowały zwię-
kszone zainteresowanie produkcją urządzeń 
energooszczędnych. Funkcją celu optymaliza-
cji, stała się – w miejsce kosztu materiałów – 
suma kosztów wytwarzania maszyny oraz ener-
gii traconej podczas jej eksploatacji. Współcze-
śnie rozróżnia się trzy grupy metod rozwiązy-
wania zagadnień optymalizacji: determini-
styczne; stochastyczne; ewolucyjne. Metody 
deterministyczne doskonalone od lat 60-tych 
ubiegłego stulecia są do dziś szeroko stoso-
wane. Duża ich liczba oraz różnorodność po-
zwala na wybór najbardziej odpowiedniej dla 
rozpatrywanego zadania optymalizacji. Główną 
ich zaletą jest dokładna lokalizacja punktu 
optymalnego, natomiast głównymi wadami są:  
− możliwość "utknięcia" procedury w punkcie 
optimum lokalnego; 

 
 

− mała efektywność przy dużej liczbie zmien-
nych niezależnych. 

Metody stochastyczne charakteryzują się po-
wolną zbieżnością i pomimo stosowania róż-
nych prób zwiększenia ich efektywności, są 
w projektowaniu rzadko stosowane. 
Metody ewolucyjne, polegają na wykorzystaniu 
elementów teorii ewolucji gatunku, tzn. doboru 
naturalnego oraz dziedziczenia. Przeszukiwanie 
przestrzeni rozwiązań, a często także genero-
wanie populacji początkowej, odbywa się przy 
zastosowaniu metod stochastycznych. Podsta-
wowymi zaletami metod ewolucyjnych są: 
− możliwość zwiększenia liczby zmiennych 
niezależnych; 

− możliwość uzyskania rozwiązania przy wy-
stępowaniu w algorytmie funkcji niemożli-
wych do wyrażenia w postaci analitycznej, 
nieróżniczkowalnych, a nawet nieciągłych; 

− funkcjonowanie procedur przy mieszanych 
zmiennych niezależnych – dyskretnych oraz 
ciągłych; 

− uzyskiwanie wyników obliczeń niezależnych 
od obranego punktu startowego, przy czym 
punkt ten może leżeć poza obszarem dopusz-
czalnym, tzn. nie spełniać ograniczeń.  

Wadą tych metod jest natomiast niedokładna 
lokalizacja punktu optymalnego, wynikająca ze 
stochastycznego sposobu przeszukiwania prze-
strzeni rozwiązań.  
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2. Optymalizacja silnika indukcyjnego 
przy zwiększonej liczbie zmiennych 
niezależnych 
Jedną z podstawowych zalet ewolucyjnych 
metod optymalizacji, w porównaniu 
z metodami deterministycznymi jest możliwość 
zwiększenia liczby zmiennych niezależnych. 
Przetestowano skorzystanie z tej możliwości na 
przykładzie optymalizacji silników indukcyj-
nych dwuklatkowych. W tym celu włączono do 
zbioru zmiennych niezależnych wszystkie wy-
miary wykroju rdzenia dotyczące obu klatek 
wirnika. Dysponując oprogramowaniem umoż-
liwiającym syntezę optymalnego silnika dwu-
klatkowego przy uzmiennieniu wymiarów 
klatki, można np. – stosując odpowiednio zde-
finiowaną funkcję celu – zaprojektować wirnik 
do istniejącego stojana, zapewniający maksy-
malny wskaźnik dobroci rozruchu przy zada-
nych parametrach funkcjonalnych silnika (np. 
sprawności, współczynnika mocy). Oprogra-
mowanie powinno umożliwiać interaktywny 
wybór zmiennych niezależnych, tj. zawężanie 
lub rozszerzanie ich zbioru. W Instytucie Elek-
trotechniki opracowano algorytm syntezy oraz 
program wyróżniający się takimi właściwo-
ściami.  
Algorytm syntezy wstępnego rozwiązania, 
które służy tylko do inicjacji populacji począt-
kowej oraz do ustalenia granic obszaru poszu-
kiwań jest uproszczony – nie stosuje się w nim 
zmiennych rekursywnych, tzn. takich, których 
wartości są korygowane w kolejnych iteracjach 
w celu uzyskania postulowanych parametrów 
(np. sprawności, współczynnika mocy), poprze-
stając na wprowadzeniu w ich miejsce wartości 
ograniczeń. Jest to możliwe, ponieważ wstępne 
rozwiązanie nie musi być rozwiązaniem do-
puszczalnym. 
Pełny zbiór zmiennych niezależnych zawiera: 
średnicę wewnętrzną rdzenia stojana Ds; dłu-
gość rdzenia stojana L; liczbę zwojów szerego-
wych uzwojenia stojana zf; szerokość żłobka 
stojana bQs; wysokość żłobka stojana hQs; śred-
nicę drutu uzwojenia stojana dw; szerokość pier-
ścienia zwierającego klatki wirnika aer; szero-
kość szczerbiny żłobka wirnika bsr; wysokość 
szczerbiny żłobka wirnika hsr; średnicę klatki 
rozruchowej ds; szerokość przesmyku między 
klatkami pracy i rozruchową ba; wysokość tego 
przesmyku ha; średnicę górnego półkola klatki 
pracy dr2; średnicę dolnego półkola klatki pracy 
dr1; wysokość klatki pracy hr1.  

Do zbioru ograniczeń włączono: minimalną 
sprawność ηmin; minimalny współczynnik mocy 
cosϕmin; minimalny względny moment rozru-
chowy mlmin; maksymalny względny prąd roz-
ruchowy ilmax; minimalny względny moment 
krytyczny mbmin; maksymalną indukcję z zębach 
stojana Bdmax; maksymalną gęstość prądu 
w uzwojeniu stojana jmax; maksymalny współ-
czynnik zapełnienia żłobka stojana kz; maksy-
malny przyrost temperatury uzwojenia stojana 
∆ϑmax. 
Oprogramowanie umożliwia również wybór 
kryterium optymalizacji. Dostępny jest nastę-
pujący zbiór kryteriów: 
− minimum sumy kosztów materiałów czyn-
nych użytych do produkcji oraz energii 
traconej podczas eksploatacji w określonym 
czasie; 

− minimum kosztu materiałów czynnych; 
− maksymalna sprawność przy znamionowym 
obciążeniu; 

− maksymalny współczynnik mocy przy zna-
mionowym obciążeniu; 

− maksymalny względny moment rozruchowy; 
− minimalny względny prąd rozruchowy; 
− maksymalna wartość współczynnika dobroci 
rozruchu, definiowanego jako stosunek 
względnych wartości momentu i prądu rozru-
chowego. 

3. Przykładowe wyniki obliczeń 
Do przykładowych obliczeń przyjęto cztery 
trójfazowe silniki indukcyjne dwuklatkowe 
o parametrach znamionowych: PN = 7,5 kW,  
2p=2; PN = 22 kW, 2p = 2; PN = 22 kW, 2p = 4; 
PN = 75 kW, 2p = 4. 
Obliczenia wykonano w dwóch wariantach, tj.: 
− przy zawężonym do 11-tu zbiorze zmiennych 
niezależnych. Ze zbioru tego usunięto 
(poprzez ich ustalenie) część zmiennych 
dotyczących wymiarów klatki wirnika, 
pozostawiając jedynie: średnicę klatki 
rozruchowej ds; średnicę górnego półkola 
klatki pracy dr2; wysokość klatki pracy hr1; 

− przy pełnym zbiorze 16-tu  zmiennych nie-
zależnych. 

Do obliczeń użyto strategii ewolucyjnej (µ+λ)-
ES, ponieważ algorytm ten odznacza się naj-
większą skutecznością w optymalizacji maszyn 
elektrycznych, co wykazano w pracach [1; 2; 3; 
4]. 
W tablicy 1 zestawiono uśrednione (z 20-tu 
uruchomień algorytmu) wyniki obliczeń poda-



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 75/2006 103

jąc po dwie wartości, górne uzyskane dla 11-tu, 
natomiast dolne – dla 16-tu zmiennych nieza-
leżnych  
 

Tablica 1. Porównanie wyników obliczeń opty-

malizacyjnych przy użyciu strategii ewolucyjnej 

(µ+λ)-ES dla różnych silników. Wartości górne 
– wyniki uzyskane przy 11-tu zmiennych nieza-

leżnych; wartości dolne – wyniki uzyskane przy 

16-tu zmiennych niezależnych. 

Silnik 

Najlepsze 
przystoso-
wanie 
[zł] 

Średnie przy-
stosowanie fav 
z 20 urucho-

mień 
[zł] 

Odchylenie 
standar-
dowe 
σ [%] 

Średni 
czas 

obliczeń 
t [s] 

7,5 kW; 
2p = 2 

3322,41 
3296,00 

3326,24 
3307,77 

0,14 
0,29 

18,8 
18,0 

22 kW; 
2p = 2 

* 
8885,54 

* 
8894,49 

* 
0,06 

* 
24,3 

22 kW;  
2p = 4 

9303,10 
9235,35 

9354,22 
9264,65 

0,24 
0,33 

32,8 
31,9 

75 kW; 
2p = 4 

25928,21 
25614,82 

26007,44 
25821,60 

0,29 
0,47 

30,5 
32,4 

* Obliczenia nie doprowadziły do znalezienia rozwiązania 
dopuszczalnego. Przyczyną jest zastosowany sposób 
ustalania wymiarów klatki wirnika dwuklatkowego przy 
zmniejszonej do 11-tu liczbie zmiennych niezależnych. 
Wymiary szczerbiny żłobka wirnika oraz przesmyku po-
między klatką pracy a klatką rozruchową zostały ustalone 
za pomocą, nie wynikających ze zjawisk fizycznych wzo-
rów empirycznych w zależności od mocy znamionowej 
silnika. Dla tak ustalonych wymiarów oraz ostrych ograni-
czeń co do sprawności, minimalnego momentu rozrucho-
wego, maksymalnego prądu rozruchowego oraz minimal-
nego momentu krytycznego, dopuszczalne rozwiązanie nie 
istnieje.  

W celu sprawdzenia możliwości zmiany kryte-
rium optymalizacji oraz doboru wirnika do ist-
niejącego stojana, optymalizowano silnik o 
mocy znamionowej PN = 22 kW, 2p = 4 ze 
względu na następujące kryteria: 
(1) – minimum kosztów wytworzenia silnika 

oraz energii traconej podczas jego eksploatacji 
w zadanym przedziale czasu (przyjęto 5 lat po 
2500 godzin rocznie); 
(2) – maksymalną wartość wskaźnika do-

broci rozruchu wl określonego jako iloraz 
względnego momentu rozruchowego ml oraz 
względnego prądu rozruchowego il, przy do-
wolnych zmianach wszystkich zmiennych nie-
zależnych; 
(3) – maksymalną wartość wskaźnika do-

broci rozruchu wl , ale przy ustaleniu wartości 
zmiennych niezależnych odpowiadających 
wymiarom rdzenia oraz uzwojeniu stojana ta-

kich, jak w najlepszym spośród 20-tu uzyska-
nych rozwiązań wg kryterium (1).  
Wyniki obliczeń (średnie z 20-tu niezależnych 
powtórzeń procedury) dla silnika o mocy zna-
mionowej PN = 22 kW przy 2p = 4 przedsta-
wiono w tablicy 2.  
Dla każdego kryterium przyjęto takie same 
wartości ograniczeń. 
 

Tablica 2. Wyniki obliczeń optymalizacyjnych 

silnika o mocy znamionowej PN=22 kW;  2p= 4 

przy różnych kryteriach optymalizacji. Wartości 

górne – koszty; wartości dolne – dobroć 

rozruchu. Kryterium (3) – dotyczy optymalizacji 

dla stojana oraz uzwojenia optymalnego ze 

względu na kryterium (1). 

Kryterium 
optymali-
zacji 

Najlepsze 
przystoso-
wanie fb 
[zł] 
[–] 

Średnie przy-
stosowanie  
z 20 urucho-
mień fav 
[zł] 
[–] 

Odchylenie 
standar-
dowe 
σ [%] 

Średni 
czas 

obliczeń 
t [s] 

(1) 
Minimum 
kosztów 

9235,35 
0,3713 

9264,65 
0,3732 

0,33 
0,66 

31,9 

(2) 
Maksy-
malna do-
broć 
rozruchu  

9792,58 
0,4826 

9730,91 
0,4803 

0,82 
0,44 

31,6 

(3) 
Maksy-
malna do-
broć 
rozruchu  

9371,18 
0,4293 

9370,46 
0,4292 

0,0168 
0,0143 

29,9 

W tablicy 2 czcionką pogrubioną wyróżniono 
wyniki obliczeń funkcji celu przy wskazanym 
kryterium optymalizacji. Uzyskane wyniki 
świadczą o tym, że bez względu na przyjęte 
kryterium, optymalizacja przy zastosowaniu 
strategii ewolucyjnej (µ+λ)-ES daje dobre wy-
niki charakteryzujące się małym odchyleniem 
standardowym. Wyniki uzyskane przy kryte-
rium (3) świadczą o tym, że można zastosować 
opracowane oprogramowanie do zaprojektowa-
nia wirnika zapewniającego maksymalną do-
broć rozruchu przy istniejącym stojanie silnika. 
Jest to jednak okupione zwiększeniem kosztów. 
Bardzo małe wartości odchyleń standardowych 
w ostatnim eksperymencie obliczeniowym, 
świadczą o dokładnej lokalizacji punktu opty-
malnego. 
Przedstawione eksperymenty obliczeniowe wy-
kazały, że zwiększenie liczby zmiennych nie-
zależnych, poprzez włączenie do ich zbioru 
wszystkich wymiarów wykroju dotyczących 
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obu klatek wirnika dwuklatkowego, powoduje 
poprawę działania procedur optymalizacyjnych. 
We wszystkich rozpatrywanych przypadkach 
przy pełnym zbiorze zmiennych niezależnych 
uzyskano lepsze wyniki niż przy zbiorze zawę-
żonym. Ponadto przy zawężonym zbiorze 
zmiennych oraz ostrych ograniczeniach doty-
czących parametrów rozruchowych może się 
zdarzyć, że algorytm nie znajdzie rozwiązania 
dopuszczalnego. Czas obliczeń nie zmienia się 
przy zwiększeniu liczby zmiennych, ponieważ 
zależy on głównie od liczby obliczeń funkcji 
przystosowania. Jednak jeśli zwiększeniu liczby 
zmiennych towarzyszy zwiększenie liczby 
osobników w populacji, lub zwiększenie liczby 
pokoleń (w celu zwiększenia dokładności loka-
lizacji punktu optymalnego), to czas obliczeń 
się wydłuża.  

4. Oprogramowanie 
Ewolucyjne algorytmy optymalizacyjne zaim-
plementowano w obiektowej formie programo-
wej w języku Object Pascal w środowisku Del-
phi 5 Professional firmy Inprise Inc. Przy opra-
cowaniu oprogramowania zapewniono szerokie 
możliwości przeprowadzania eksperymentów 
obliczeniowych, mających na celu uzyskanie 
informacji o skuteczności metod, jak również 
zwrócono uwagę na proste jego użytkowanie.  
Na rysunku 1 przedstawiono główny formularz 
programu do optymalizacji silników indukcyj-
nych dwuklatkowych przy zastosowaniu strate-
gii ewolucyjnych. 

 
Rys.1. Główny formularz programu do optyma-

lizacji silników indukcyjnych dwuklatkowych. 

Do interaktywnego wyboru zmiennych nieza-
leżnych spośród zbioru dostępnych oraz ustale-
nie zakresów ich zmienności służy formularz 
przedstawiony na rys. 2. Na rys. 3 przedsta-
wiono formularz z wynikami obliczeń optyma-
lizacyjnych. 

 
Rys.2. Wygląd formularza wyboru aktywnych 

zmiennych niezależnych oraz wprowadzania za-

kresów ich zmienności  

 
Rys 3. Wygląd formularza z wynikami obliczeń 

optymalizacyjnych 
 

Program umożliwia ponadto wizualne przed-
stawienie oraz wydruk charakterystyk obciąże-
nia oraz charakterystyk momentu i prądu pod-
czas rozruchu. Na rysunku 4 przedstawiono 
przykładowe charakterystyki obciążenia, a na 
rys. 5 przykładowe charakterystyki rozruchowe. 
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Rys.4. Przykładowe charakterystyki obciążenia 

 

 
Rys.5. Przykładowe charakterystyki rozruchowe 

5. Wnioski 
Przedstawione w pracy wyniki eksperymentów 
obliczeniowych wykazały, że algorytmy ewolu-
cyjne są użytecznym narzędziem do projekto-
wania optymalnych silników indukcyjnych.  
Zwiększenie liczby zmiennych niezależnych 
poprzez włączenie do ich zbioru wszystkich 
wymiarów wykroju dotyczących obu klatek 
wirnika dwuklatkowego spowodowało, że uzy-
skano lepsze wyniki niż przy zwykle przyjmo-
wanym zbiorze zawężonym. Przy zawężonym 
zbiorze zmiennych oraz ostrych ograniczeniach 
dotyczących parametrów rozruchowych algo-
rytm nie znalazł rozwiązania dopuszczalnego, 
natomiast przy pełnym zbiorze zmiennych uzy-
skano rozwiązanie optymalne.  
Próba zmiany kryterium optymalizacji wyka-
zała, że można zastosować opracowane opro-
gramowanie do zaprojektowania wirnika za-
pewniającego maksymalną dobroć rozruchu 
przy istniejącym stojanie silnika. Jest to jednak 
okupione zwiększeniem kosztu zastosowanych 
do produkcji materiałów oraz kosztów eksplo-
atacji. Uzyskane wyniki skłaniają do rozszerze-
nia możliwości zastosowania opracowanego 

oprogramowania do optymalizacji maszyn przy 
różnych (interaktywnie wybieranych) kryte-
riach, np.: minimum początkowego prądu roz-
ruchowego; maksimum sprawności lub współ-
czynnika mocy; maksimum początkowego 
momentu rozruchowego. 
Osiągnięty mały rozrzut wyników uzyskiwa-
nych podczas optymalizacji przy użyciu strate-
gii ewolucyjnej (µ+λ)-ES można jeszcze zawę-
zić. Dalsze prace zmierzają do stworzenia algo-
rytmów hybrydowych, w których metody ewo-
lucyjne służyły by do uzyskania odpowiednio 
licznego zbioru rozwiązań dopuszczalnych, 
a inne algorytmy, np. deterministyczne albo al-
gorytmy CRS (Controlled Random Search) – 
do bardziej dokładnej lokalizacji punktu opty-
malnego. 
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