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BADANIE SKUTECZNO ŚCI ALGORYTMU NIELINIOWEGO 
SIMPLEKSU Z LEKSYKOGRAFICZNYM SPOSOBEM OCENY 

ROZWI ĄZAŃ W OPTYMALIZACJI SILNIKÓW INDUKCYJNYCH 
 

EFFECTIVENESS EXAMINATION OF THE  αααα-CONSTRAINED SIMPLEX 
METHOD IN OPTIMAL INDUCTION MOTORS DESIGN 

 
Abstract:  The paper presents modified nonlinear simplex algorithm with lexicographic order comparison of 
produced solutions and its application to the optimal induction motors design. In the comparison of solutions 
produced in optimization process have been taking into account both the objective function value and the addi-
tional parameter called satisfaction level of constraints. This method of comparison allows advantage of feasi-
ble solutions and control of the degree of the advantage during the optimization process. The special attention 
was pointed out on the choice of algorithm parameters and kind of mutation operator. Presented algorithm 
have been implemented in object-oriented software. Calculation results of selected double-cage induction mo-
tors have been compared with results obtained by application evolution strategy (µ+λ)-ES and hybrid algo-
rithm assembled with this strategy and modified Price algorithm. The additional calculation experiment allows 
the comparison of exploitation properties between α-Constrained Simplex Method and Modified Price Algo-
rithm. The examinations demonstrates, that the algorithm can be used in optimization of induction motors, but 
only by not very restrictive constraints concerning functional parameters.  
 
1. Wstęp 
Optymalizacja maszyn elektrycznych, w szcze-
gólności silników indukcyjnych, polega na po-
szukiwaniu rozwiązania określonego przez 
wektor zmiennych niezaleŜnych x , odznacza-
jącego się minimalną wartością przyjętej funk-
cji celu f(x), przy jednoczesnym spełnieniu 
wszystkich ograniczeń gi(x) co do parametrów 
funkcjonalnych maszyny. Metody programo-
wania matematycznego, a takŜe niedetermini-
styczne metody optymalizacji dotyczą zadań 
w obszarze nieograniczonym. W celu uwzględ-
nienia ograniczeń, stosuje się m.in. metody 
funkcji kary wewnętrznej lub zewnętrznej. 
W metodach niedeterministycznych, zwykle 
stosuje się metodę funkcji kary zewnętrznej po-
przez dodanie do wartości funkcji celu składni-
ka kary za przekroczenie ograniczeń [6]. 
W pracy [5] zaproponowano do optymalizacji 
w obszarze ograniczonym zmodyfikowany al-
gorytm nieliniowego simpleksu, przy jedno-
czesnym wprowadzeniu mutacji. Uzyskiwane  
podczas procesu optymalizacji rozwiązania 
ocenia się nie na podstawie sumy wartości 
funkcji celu i składnika kary za przekroczenie 
ograniczeń, lecz na podstawie stopnia spełnie-
nia ograniczeń oraz wartości funkcji celu przy 
zmienianym stopniu wpływu jednej z tych war-
tości na wynik porównania.  

Autorzy pracy [5] przetestowali zaproponowaną 
procedurę optymalizacyjną na kilku złoŜonych, 
ale wyraŜonych analitycznie funkcjach testo-
wych. Dobre wyniki testów skłoniły autora tej 
pracy do sprawdzenia tej procedury w optyma-
lizacji silników indukcyjnych, w których opty-
malizuje się funkcję celu wyraŜoną za pomocą 
złoŜonych algorytmów z wieloma pętlami i re-
kurencyjno-iteracyjnymi procedurami.  

2. Leksykograficzny sposób porównywa-
nia rozwiązań 
Porównywanie wartości funkcji celu powięk-
szonej o składnik kary za przekroczenie ograni-
czeń, w pracy [5] zastąpiono leksyko-
graficznym sposobem oceny rozwiązań uzy-
skiwanych w procesie optymalizacji. Są one 
oceniane na podstawie wartości funkcji celu 
oraz dodatkowego parametru – stopnia spełnie-
nia ograniczeń µ, którego wartość oblicza się 
wg zaleŜności: 
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przy czym: P(x) – składnik kary za przekrocze-
nie ograniczeń; B – stała dodatnia (parametr al-
gorytmu). 
Wartość składnika kary P(x) moŜe być określo-
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na w róŜny sposób. Kilka strategii jego wyzna-
czania przedstawiono w pracy [6].  
W przypadku minimalizacji, ocenę rozwiązań 
przeprowadza się na podstawie zaleŜności: 
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przy czym: f1, f2: wartości funkcji celu; µ1, µ2: 
stopnie spełnienia ograniczeń; α – zmienny pa-
rametr algorytmu.  
Z wzoru (2) wynika, Ŝe rozwiązania o jedna-
kowym stopniu spełnienia ograniczeń oraz ta-
kie, które odznaczają się większym stopniem 
spełnienia ograniczeń od zmienianej wartości α 
są oceniane tylko na podstawie wartości funkcji 
celu. Natomiast w przypadku, gdy stopień speł-
nienia ograniczeń dla obydwu rozwiązań jest 
mniejszy od α, jako lepsze przyjmuje się to, 
które odznacza się większą wartością parametru 
µ. Taki sposób porównywania zapewnia moŜli-
wość uprzywilejowania rozwiązań dopuszczal-
nych oraz bliŜszych dopuszczalnym, a takŜe 
sterowanie stopniem tego uprzywilejowania 
w kolejnych iteracjach algorytmu. Zapewnia to 
utrzymanie równowagi pomiędzy właściwo-
ściami eksploracyjnymi i eksploatacyjnymi 
procedury. Poprzez odpowiednią strategię 
zmian parametru α podczas procesu optymali-
zacji, uzyskuje się zbieŜność algorytmu do mi-
nimum z jednoczesnym zapewnieniem dopusz-
czalności rozwiązań. W tej pracy zastosowano 
strategię wg zaleŜności:  
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przy czym: N – liczba rozwiązań w zbiorze; t – 
kolejny numer iteracji; Tmax – maksymalna licz-
ba iteracji (kryterium zatrzymania algorytmu); 
β , Tα  – parametry algorytmu.  
Z zaleŜności (3) wynika, Ŝe w pierwszej poło-
wie procesu wartość parametru α jest korygo-
wana co Tα iteracji, natomiast w drugiej poło-
wie procesu rozwiązania są oceniane tylko na 
podstawie wartości funkcji celu. Przy takiej 
strategii zmian parametru α jest poŜądane, aby 
juŜ w pierwszej połowie procesu optymalizacji 

uzyskać maksymalną liczbę rozwiązań dopusz-
czalnych. 

3. Algorytm nieliniowego simpleksu 
Zastosowany w pracy [5] algorytm jest mody-
fikacją algorytmu nieliniowego simpleksu wg 
[4]. Istota algorytmu polega na poszukiwaniu 
nowych rozwiązań wewnątrz n+1-wymiaro-
wego simpleksu (n – liczba wymiarów zadania) 
utworzonego z losowo wybranych rozwiązań 
z przetwarzanego zbioru o liczności N. Przy 
wyborze rozwiązań odpowiadających wierz-
chołkom simpleksu często stosuje się nacisk 
selektywny, tj. zapewnia się uprzywilejowanie 
lepszych rozwiązań. Zbiór rozwiązań jest w 
kaŜdej iteracji sortowany nierosnąco wg 
kryterium (2). Rozwiązania są więc uszerego-
wane od najlepszego do najgorszego. W tej 
pracy zastosowano wybór rozwiązań o wskaź-
niku i wyraŜonym zaleŜnością: 
 

( )12 −= rNi  (4) 

 
przy czym: r – liczba losowa o rozkładzie 
równomiernym w przedziale [0, 1]. 
W kaŜdej iteracji algorytmu tworzy się punkty: 
odbicia xr względem środka centroidu x0 
simpleksu (reflection point), ekspansji xe 
(expansion point) oraz regresji xc (contraction 
point) i zastępuje jednym z tych punktów 
najgorsze rozwiązanie xw w zbiorze.  
Współrzędne środka centroidu x0 określa się z 
wzoru: 
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przy czym: k – numer kolejnego wierzchołka 
centroidu.  
Przy obliczaniu współrzędnych środka centro-
idu wg wzoru (5) pomija się punkt odpowiada-
jący najgorszemu z rozwiązań (k ≠ w).  
Punkty odbicia xr, ekspansji xe oraz regresji xc 
są tworzone odpowiednio na podstawie zaleŜ-
ności: 
 

( ) 01 0 >−+= aaa wr xxx  
 

( ) 101 0 <<−+= bbb wc xxx  
 

( ) 11 0 >−+= ccc re xxx  

(6a)  
 

(6b) 
 

(6c) 
 
przy czym: xw – najgorsze rozwiązanie; a, b, c – 
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stałe parametry algorytmu. 
W pracy [5], poza wspomnianymi juŜ modyfi-
kacjami, tj. zastosowaniem leksykograficznego 
sposobu porównywania rozwiązań oraz wpro-
wadzeniem mutacji, zastosowano wielokrotne 
tworzenie simpleksu. Jest on tworzony na nowo 
w kaŜdej iteracji algorytmu, a w tej operacji 
uczestniczy n+2 punktów, n+1 jako wierzchołki 
simpleksu oraz najgorszy punkt xw z całego 
zbioru o liczności N. Taki sposób postępowania 
zmniejsza ryzyko uzyskania nieprawidłowych 
rozwiązań optymalnych na skutek braku 
afinicznej niezaleŜności punktów odpowiada-
jących wierzchołkom simpleksu.  
Schemat logiczny zmodyfikowanego algorytmu 
nieliniowego simpleksu z leksykograficznym 
sposobem porównywania rozwiązań przedsta-
wiono na rys. 1.  
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Rys. 1. Schemat zmodyfikowanego algorytmu 
nieliniowego simpleksu 

4. Operator mutacji 
W pracy [5] do algorytmu nieliniowego 
simpleksu dodatkowo wprowadzono mutację 
przeprowadzaną w kaŜdej iteracji z prawdopo-

dobieństwem pm. Zastosowany operator mutacji 
poszukuje rozwiązania dopuszczalnego dla 
wartości losowo wybranej zmiennej najdalszej 
w kierunku dolnego lub górnego kresu jej 
zmienności od jej wartości przed mutacją. Jest 
to tzw. mutacja graniczna wg [3], a w jej 
wyniku uzyskuje się rozwiązanie na granicy 
obszaru dopuszczalnego. Natomiast w tej pracy, 
ze względu na małe rozmiary obszaru dopu-
szczalnego w porównaniu z obszarem poszuki-
wań – co jest charakterystyczne przy optymali-
zacji silników indukcyjnych – zastosowano 
specjalny operator mutacji. Dla losowo 
wybranej zmiennej niezaleŜnej poszukuje się 
rozwiązania dopuszczalnego w zakresie jej 
zmienności dla wartości większych lub 
mniejszych od wartości przed mutacją. Jeśli 10 
kolejnych prób nie przyniesie rezultatu, tj. nie 
uzyska się rozwiązania dopuszczalnego, to 
przyjmuje się jako rozwiązanie zmutowane 
najlepsze spośród nich, przy czym rozwiązania 
są oceniane wg zaleŜności (2). 

5. Wyniki eksperymentów obliczenio-
wych 
Przedstawiony algorytm zaimplementowano 
w obiektowej formie programowej. Wstępne  
eksperymenty obliczeniowe miały na celu do-
bór najbardziej właściwych wartości parame-
trów algorytmu. Analizowano liczby iteracji 
zakończonych sukcesem, tj. poprawą najgor-
szego rozwiązania ze zbioru o liczności N, na 
skutek jego zastąpienia rozwiązaniem odpowia-
dającym punktom odbicia, ekspansji i regresji 
oraz liczbę mutacji, które spowodowały popra-
wę najgorszego rozwiązania. Analizowano 
równieŜ przebieg krzywej, obrazującej stosunek 
liczby rozwiązań dopuszczalnych do wszyst-
kich w zbiorze w kolejnych iteracjach (krzywa 
oznaczona strzałką na rys.2). Okazało się, Ŝe 
wartości parametrów algorytmu oraz przyjęta 
strategia zmian wartości parametru α wg zaleŜ-
ności (3), mają istotny wpływ na charakter 
przebiegu tej krzywej, czyli na szybkość po-
większania się liczby rozwiązań dopuszczal-
nych uczestniczących w procesie optymalizacji.  
W wyniku tej analizy do obliczeń przyjęto na-
stępujące wartości parametrów: B = 1000; β = 
0,08; liczbę rozwiązań w zbiorze N = 1000; 
maksymalną liczbę iteracji Tmax = 20000; okres 
zmian parametru α co Tα = 50 iteracji; parame-
try przy tworzeniu punktów odbicia, ekspansji 
oraz regresji odpowiednio: a = 1; b = 0,75; c = 
2; prawdopodobieństwo mutacji pm = 0,1.  
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Za pomocą programu optymalizowano pięć 
silników indukcyjnych dwuklatkowych.  
W tabeli 1 przedstawiono wyniki obliczeń 
optymalizacyjnych uzyskane przy uŜyciu: ba-
danego algorytmu (wartości górne); strategii 
ewolucyjnej (µ+λ)-ES przy liczbie rodziców µ 
= 200, potomków λ = 400 i liczbie pokoleń g = 
100 (wartości środkowe); najlepszego rozwią-
zania uzyskanego z algorytmu hybrydowego [1] 
złoŜonego ze strategii ewolucyjnej (µ+λ)-ES 
oraz zmodyfikowanego algorytmu Price’a (war-
tości dolne). 
 
Tabela 1. Wyniki obliczeń optymalizacyjnych 
uzyskane przy uŜyciu algorytmu simplekso-
wego, strategii ewolucyjnej (µ+λ)-ES oraz al-
gorytmu hybrydowego 

Silnik 

Najlepsze 
przystoso-

wanie 
fmin  [zł}  

Średnie 
przystoso-

wanie  
z 20 uru-
chomień  
fav [zł] 

Odchyle-
nie stan-
dardowe 

σ [%] 

Średni czas 
obliczeń 

 t [s] 

PN = 7,5 
kW 

2p = 2 

3297,25 
3295,59 
3292.19 

3304,39 
3301,20 

– 

0,15 
0,08 

– 

55,3 
21,9 

21,9+11,9 

PN = 18,5 
kW 

2p = 4 

8102,51 
8065,00 
8048.61 

8141,30 
8078,69 

– 

0,29 
0,12 

– 

83,7 
50,1 

50,1+25,8 

PN = 22 
kW 

2p = 2 

8889,45 
8881,52 
8860,66 

8902,70 
8886,75 

– 

0,11 
0,04 

– 

72,4 
34,3 

34,3+21,3 

PN = 22 
kW 

2p = 4 

9185,01 
9186,94 
9171.64 

9234,68 
9230,93 

– 

0,24 
0,30 

– 

80,6 
49,2 

49,2+15,7 

PN = 75 
kW 

2p = 4 

– 
23832,07 
23740.08 

– 
23936,99 

– 

– 
0,18 

– 

– 
44,9 

44,9+75,4 

PN = 90 
kW 

2p = 4 

27415,11 
27414,69 
27351.58 

27492,13 
27482,63 

– 

0,20 
0,19 

– 

66,3 
40,2 

40,2+49,4 

 
Dla silnika o mocy znamionowej PN = 75 kW 
badany algorytm nie znalazł rozwiązań do-
puszczalnych, takŜe przy innych wartościach 
parametrów  

 
 
Rys.2. Przykładowe przebiegi funkcji celu, 
stopnia spełnienia ograniczeń oraz względnej 
liczby rozwiązań dopuszczalnych w kolejnych 
iteracjach 

6. Porównanie właściwości eksploata-
cyjnych algorytmów αααα-CSM oraz MPA 
W celu porównania właściwości eksploatacyj-
nych badanego algorytmu (α-CSM) oraz zmo-
dyfikowanego algorytmu Price’a (MPA) wg 
[1], wykonano dodatkowy eksperyment obli-
czeniowy. Polegał on na:  

− zapisaniu zbioru rozwiązań przetwarzanych 
przez algorytm α-CSM po osiągnięciu dopusz-
czalności wszystkich rozwiązań w tym zbiorze. 
Zapis następował w najbliŜszej iteracji o nume-
rze podzielnym przez Ta; 

− wprowadzeniu tego zbioru do procedury 
MPA, wykonaniu obliczeń i porównaniu wy-
ników z uzyskanymi z procedury αCSM po 
zakończeniu jej działania. Porównywano war-
tości funkcji celu najlepszych rozwiązań oraz 
róŜnicę wartości funkcji celu rozwiązań naj-
lepszych i najgorszych.  
W tabeli 2 przedstawiono porównanie wyni-
ków uzyskanych z algorytmu α-CSM oraz 
zmodyfikowanego algorytmu Price’a. Zasto-
sowano w niej następujące oznaczenia: fcαCSM, 
fcMPA – wartości funkcji celu najlepszego roz-
wiązania odpowiednio w zbiorach uzyskanych 
z algorytmu α-CSM oraz zmodyfikowanego 
algorytmu Price’a (MPA); ∆fcαCSM , ∆fcMPA – 
róŜnice pomiędzy wartościami funkcji celu 
rozwiązań najlepszego i najgorszego w tych 
zbiorach.  
Podane w drugiej kolumnie tablicy 2 wartości 
nieznacznie róŜnią się od podanych w tablicy 
1. Wynika to stąd, Ŝe podczas dodatkowego 
eksperymentu wykonano odrębne obliczenia, 
niezaleŜnie od  dwudziestu obliczeń, które po-
słuŜyły do uzyskania danych zawartych w ta-
blicy 1. 
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Tabela 2. Zestawienie wyników obliczeń przy 
uŜyciu algorytmów α-CSM oraz MPA zasto-
sowanych do zbiorów rozwiązań dopuszczal-
nych.  

Silnik fcαCSM ∆fcαCSM fcMPA ∆fcMPA 

PN = 7,5 
kW 

2p = 2 
3302,15 2,14 3292,18 0,01 

PN = 18,5 
kW 

2p = 4 
8113,58 1,81 8083,73 0,01 

PN = 22 
kW 

2p = 2 
8903,73 9,46 8879,89 0,01 

PN = 22 
kW 

2p = 4 
9237,73 1,72 9219,54 0,01 

PN = 90 
kW 

2p = 4 
27453,53 12,55 27391,87 0,37 

 
7. Wnioski 
Algorytm nieliniowego simpleksu z leksyko-
graficznym sposobem porównywania rozwią-
zań moŜe być stosowany w projektowaniu 
optymalnych silników indukcyjnych. Dla sil-
ników o słabszych ograniczeniach wyniki ob-
liczeń są porównywalne z uzyskanymi wg 
strategii ewolucyjnej (µ+λ)-ES i nieznacznie 
gorsze od uzyskanych wg algorytmu hybry-
dowego złoŜonego ze strategii ewolucyjnej 
i zmodyfikowanego algorytmu Price’a. Czas 
obliczeń z uŜyciem badanego algorytmu jest 
jednak dłuŜszy.  
Dla silnika o mocy znamionowej PN = 75 kW 
algorytm nie znajduje rozwiązań dopusz-
czalnych. Silnik ten odznacza się bardzo re-
strykcyjnymi ograniczeniami dotyczącymi pa-
rametrów funkcjonalnych i rozruchowych. 
Powoduje to zmniejszenie rozmiaru obszaru 
dopuszczalnego w porównaniu z obszarem po-
szukiwań oraz jego niespójność. Badania 
struktury obszaru dopuszczalnego przedsta-
wiono w pracy [2]. Z badań tych wynika, Ŝe 
niespójność obszaru dopuszczalnego jest cha-
rakterystyczna dla zadań optymalizacji silni-
ków indukcyjnych przy restrykcyjnych ogra-
niczeniach. Najbardziej prawdopodobną przy-
czyną gorszych wyników uzyskanych przy za-
stosowaniu algorytmu simpleksowego, są jego 
gorsze własności eksploracyjne w porównaniu 
ze strategią ewolucyjną (µ+λ)-ES, co powodu-
je mniejszą róŜnorodność zbioru rozwiązań.  

Dodatkowy eksperyment obliczeniowy wyka-
zał, Ŝe badany algorytm α-CSM wykazuje 
takŜe gorsze właściwości eksploatacyjne niŜ 
zmodyfikowany algorytm Price’a. Wynika to 
z zastosowanej strategii zmian parametru 
α wg zaleŜności (3). Przy takiej strategii, 
w drugiej połowie procesu optymalizacji algo-
rytm α-CSM zachowuje się tak, jak klasyczny 
algorytm nieliniowego simpleksu wg [4], pod-
czas gdy w zmodyfikowanym algorytmie Pri-
ce’a stosuje się heurystyki mające na celu 
zbliŜenie nowo tworzonych punktów prób-
nych do lepszych rozwiązań z przetwarzanego 
zbioru..   
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