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Anotace 

Optimalizační algoritmy jsou velmi silným nástrojem pro řešení mnoha problémů 
inženýrské praxe. Obvykle se používají tam, kde je řešení daného problému analytickou cestou 
silně nevhodné či nereálné. Pro úspěšné řešení takových problémů byla v posledních dvou 
desetiletích vyvinuto mnoho velmi výkonných algoritmů, které umožňují řešit velmi složité 
problémy efektivním způsobem. 

V první části této práce uvedu některé optimalizační metody, jejich rozdělení a použití. 
Dalším bodem bude uvedení dvou programů, které se hojně používají pro optimalizaci a 
navzájem spolu spolupracují v této oblasti. Těmito programy jsou ANSYS a MATLAB. 
V poslední části se budu věnovat optimalizaci malého elektrického stroje, jímž bude dvanácti 
voltový automobilový startér. Na tento startér budu aplikovat tři optimalizační algoritmy a budu 
se snažit nalézt vhodnou velikost budícího proudu pro dosažení maximálního 
elektromagnetického výkonu. 
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Abstract 
Optimization  algorithms are highly strong tool for solution of many problems of 

engeneering practice. They are usually used ,where the solution of given problem by analitics 
way is strongly unsuitable or unreal. For succesful solution such problems was developed a lot of  
highly strong algorithms, which alowed solwe dificult problems by efective way.  

 
In first part of this work I would like to introduce some optimization methods, their 

division and application. The next point will be introduction of two programs, which are 
plentifully used for optimization and each other cooperative together. These programs are 
ANSYS and MATLAB. In last part I will pay attention to optimization a small electrica 
machine, which is twelve volts automobile engine starter. On this engine starter I will apply three 
optimization algorithms and I would try to find corect value of field current for attainment 
maximum electromagnetic power. 
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1 ÚVOD DO OPTIMALIZACE V OBLASTI ELEKTRICKÝCH 
STROJŮ 

 
V dnešní době si nikdo nedovede představit život bez elektrické energie, která je využívána 

takřka ve všech oblastech lidské činnosti. A právě její využití je spjato s její přeměnou na energii 
jinou, která je realizována elektrickými stroji. V současné době se klade důraz na zlepšení 
účinnosti třífázových motorů, neboť trojfázové asynchronní motory představují stále ještě více 
než 90% podílu na trhu průmyslových pohonů. Právě u těchto strojů je kladen důraz na zlepšení 
jejich účinnosti a tím snížení provozních nákladů. Výrobci elektrických motorů jsou vázáni 
mezinárodními stanovami, jenž udávají účinnostní limity jenž musí být dodrženy. K zlepšování 
účinnosti elektrických strojů jsou využívány právě optimalizační metody, s jejichž pomocí 
můžeme ovlivnit i jiné parametry než jen účinnost. 

Jednou z metod pro zlepšení účinnosti elektrických strojů je numerické řešení 
elektromagnetických polí spolu s vhodnou optimalizační metodou.Příkladem této metody je 
metoda tvarové optimalizace pólových nástavců za účelem dosažení homogenního magnetického 
pole v prostoru mezi těmito nástavci a nebo metoda optimalizace za účelem snížení ztrát v 
magnetickém obvodu statoru změnou tvaru statorové drážky. 

 

Chceme-li optimalizovat libovolný problém, musíme jej vyjádřit matematicky. K optimalizaci 
jsou nezbytné dvě základní komponenty a to řešení stavového problému a  vhodná optimalizační 
metoda.  

 

 
Obr. 1 Optimalizační proces 

Řešení stavového problému je například zastoupeno elektromagnetickým výpočtem motoru či 
prostředkem pro řešení elektromagnetických polí. Popisuje vztah mezi návrhovými proměnnými 
a veličinami, které optimalizujeme (např. účinnost, ztráty, požadovaný průběh zvolené 
charakteristiky, požadovaný průběh magnetické indukce ve vzduchové mezeře apod.).  
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Optimalizační metoda pak pracuje s návrhovými proměnnými a jejím úkolem je minimalizovat 
(maximalizovat) požadovanou veličinu, popřípadě soubor parametrů. 

 Cenová funkce může mít obecně následující podoby: 

max(min)
)(
)()(.4

max(min))(....)()()(.3
max(min))(.2

.)(.1

2

1

21

=
⋅
⋅

=

=++⋅+⋅=
=
=

XF
XFXF

XFXFXFXF
XF

konstXF

n

β
α

ζβα  

Kde X představuje již zmíněné návrhové proměnné, tedy. rovnice 2. může být použita pro 
optimalizaci na maximální účinnost. Pro praktické použití má význam kombinace několika 
parametrů najednou, viz. 3.. F1 pak představuje cenu vinutí (mědi) a F2 cenu magnetického 
obvodu, F3 celkové ztráty. Symboly α, β, γ jsou tzv. váhové koeficienty, pomocí nichž se 
nastavuje důležitost ("váhu") toho či onoho parametru. Je nutno podotknout, že v celém 
optimalizačním procesu je kladen největší nárok (čas - rychlost konvergence, přesnost) na 
vyčíslení cenové funkce. Z tohoto lze optimalizaci rozdělil do dvou směrů:  

• optimalizace první kategorie - je to optimalizace, při které vyčíslení cenové funkce není 
časově náročnou záležitostí,  

• optimalizace druhé kategorie - při této optimalizaci si vyčíslení cenové funkce vyžaduje 
větší časové nároky. S touto optimalizací se setkáme například při analýze rozložení 
magnetického pole asynchronního stroje.  

Proto musíme před započetím optimalizace uvážit, jakou optimalizační metodu použijeme. V 
poslední době se v této oblasti široce uplatňují evoluční optimalizační metody, jako jsou 
genetické algoritmy (GA), algoritmy simulovaného žíhání (SA), horolezecký algoritmus apod. 
Velkou výhodou těchto metod je skutečnost, že nepotřebujeme znát průběh vyšetřované funkce. 
Evoluční metody však potřebují daleko větší počet vyčíslení cenové funkce, a tak pro úlohy 
druhé kategorie ztrácejí význam. Když si uvědomíme, že analýza elektromagnetického pole 
asynchronního motoru Metodou konečných prvků (v prostředí ANSYS) trvá řádově minuty, tak 
pro evoluční algoritmus, který potřebuje vyčíslit cenovou funkci řádově 10 až 100 krát, je proces 
optimalizace neúnosně dlouhý. Musíme použít metody z matematického hlediska složitější, které 
ovšem přinesou úsporu času. 
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2 PŘEHLED OPTIMALIZAČNÍCH METOD 

2.1 Obecné rozdělení optimalizačních metod 
  Optimalizační metody se dají obecně rozdělit podle jejich vlastností a optimální 

použitelnosti na daný problém na: 

 

Enumerativní 
Jde o výpočet všech možných kombinací daného problému. Tento přístup je vhodný pro 

problémy, u nichž jsou argumenty účelové funkce diskrétního charakteru a nabývají malého 
množství hodnot. 

 

Deterministické 
Tato skupina algoritmů je postavena pouze na přesných metodách klasické matematiky. 

Algoritmy tohoto charakteru obvykle vyžadují předběžné předpoklady, jenž "umožní" této 
metodě podávat efektivní výsledky. Tyto předpoklady například jsou že: problém je lineární, 
problém je konvexní,  prohledávaný prostor možných řešení je malý, prohledávaný prostor 
možných řešení je spojitý, účelová funkce obsahuje pouze jeden extrém atd. Výsledkem 
deterministického algoritmu je pak pouze jedno jediné řešení. 

 

Stochastické 
 Algoritmy tohoto typu jsou založeny na využití náhody. Jde v podstatě o čistě náhodné 
hledání hodnot argumentů účelové funkce s tím, že výsledkem je vždy to nejlepší řešení, jenž 
bylo nalezeno během celého náhodného hledání. Algoritmy tohoto typu jsou obvykle pomalé, 
vhodné jen pro prohledávané prostory možných řešení, jenž jsou malé a vhodné pro hrubý odhad. 

Smíšené 
Tato třída algoritmů představuje směs metod deterministických a stochastických, které ve 

vzájemné spolupráci dosahují překvapivě dobrých výsledků. Poměrně silnou podmnožinou těchto 

algoritmů jsou již evoluční algoritmy. 

 
Shrnou-li se tedy tyto vlastnosti, lze stručně konstatovat že: 

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

- Deterministická optimalizace pracuje dobře na problémech, u nichž se prohledává úzký 
prostor možných řešení. 
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-Smíšená optimalizace je vhodná na problémy "bez omezení" velikosti jejich prostoru 
možných řešení. 

Lokální a globální optimalizační metody 
Lokální metody jsou schopny nalézt minimum kriteriální funkce pouze v blízkém okolí 

počátečního bodu optimalizace nebo uvnitř určitého intervalu. Pokud se globální optimum nalézá 
ve velké vzdálenosti od startovního bodu, lokální metody většinou selhávají a my musíme použít 
pro optimalizaci metod globálních. 

2.2 Přehled optimalizačních metod 
 

Optimalizační metody lze seřadit podle posloupnosti od metod jdoucích k lokálnímu 
minimu až k metodám prohledávajícím velké množství řešení. 

1. Gradientní metody 

1.1 Newtonova metoda 

1.2 Gauss-Newtonova metoda 

1.3 Pseudo-Newtonova metoda 

1.4 Sekvenční kvadratické prohledávání 

2. Stochastický „horolezecký“ algoritmus 

3. Zakázané prohledávání 

4. Simulované žíhání 

5. Genetický algoritmus 

6. SOMA algoritmus 

 

2.2.1  Gradientní metody 

2.2.1.1 Newtonova metoda 
 Gradientní metody se spoléhají na aproximaci prvního řádu pro kritérium určení směru 
vyhledávání. V Newtonově metodě je nová iterace určena jako minimalizace kritéria, které je 
tvořeno rozvojem druhého řádu během aktuální iterace.Každý iterační krok Newtonovy metody 
je rozdělen do dvou etap.V první etapě je kriteriální funkce v okolí aktuálního odhadu optima xk 
rozvinuta do Tailorovy řady. V druhé etapě je odhad optima aktualizován podle. Následně 
přejdeme na další iterační krok a obě etapy znovu opakujeme. 

Newtonův algoritmus 

( )
( )k

k
kk xf

xf
xx

´1 −=+  
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2.2.1.2 Gauss-Newtonova metoda 
 Gradient je stejný jako v Newtonově metodě, ale Hessianova matice je odlišná a je to 
většinou positivní semidefinitní matice. Navíc má vlastnost, že vyžaduje derivaci pouze prvního 
řádu. Tím se metoda stává relativně nenáročná na výpočet. 
 

2.2.1.3 Pseudo-Newtonova metoda 
 Takzvaná Pseudo-Newtonova metoda, která je zjednodušením Gauss-Newtonovy metody, 
získala popularitu v oblasti neuronových sítí [Hertz 1991]. Metoda je založena na přibližné 
aproximaci pro Hessiánovu matici z Gauss-Newtonovy metody zanedbáním všech prvků, které 
neleží na diagonále. 

2.2.1.4 Sekvenční kvadratické programování 
 Prohledávaná funkce je nahrazena kvadratickým modelem. Najdeme minimum tohoto 
modelu, v hodnotě odpovídající proměnné se opět vrátíme k původní funkci a opět hledáme 
minimum nového kvadratického modelu. Prohledávaný směr je určen řešením kvadratického 
problému s lineárním omezením. Cílová funkce je rozšířena užitím Lagrangerových  
multiplikátorů a penaltou, takže výsledné jednorozměrové prohledávání je neomezené. Metoda 
sekvenčního kvadratického programování je velmi výkonným nástrojem v oblasti optimalizace. 

2.2.2 Stochastický „horolezecký“ algoritmus 
 

Algoritmus iteračně hledá nejlepší lokální řešení v určitém okolí, kde toto řešení je v 
dalším kroku použito jako „střed“ nové oblasti. Tento postup se opakuje a je zaznamenáváno 
nejlepší řešení, které se vyskytlo v průběhu historie algoritmu. Jeho nevýhodou je uvíznutí v 
lokálním extrému (optimu) kriteriální funkce, tzv. zacyklení. Všechna volání účelové funkce jsou 
využita přímo k prohledávání stavového prostoru, nepotřebujeme žádná nadbytečná volání 
účelové funkce. Jde o algoritmus spíše lokálního charakteru, i když při dostatečně velké velikosti 
prostoru  se zvyšuje jeho globálnost.     

2.2.3 Zakázané prohledávání 
 

Tento algoritmus eliminuje možnost zacyklení algoritmu modifikací konstrukce okolí  
standardního horolezeckého algoritmu.  Algoritmus obsahuje tzv. krátkodobou paměť, kde se 
zaznamenávají předchozí inverzní transformace, kterými bylo získáno současné lokální optimální 
řešení. Tyto transformace jsou při tvorbě nového okolí zakázány. 

 Nevýhodou této optimalizační metody je stanovení velikosti zakázaného seznamu, jelikož 
při příliš malé velikosti seznamu může po určitém počtu kroků  dojít k zacyklení nebo naopak při 
velké velikosti k přeskočení určité oblasti a vynechání nalezených lokálních minim, mezi kterými 

může být i minimum globální. 
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2.2.4 Simulované žíhání 
 

 Kromě klasických stochastických metod a metod vycházejících z teorie přírodní evoluce 
existuje ještě jiná možnost, jak simulovat evoluci systému, a tou je fyzikální evoluce 
makroskopických systémů. Tento algoritmus byl vyvinut aby se omezila možnost uvíznutí 
gradientního algoritmu v lokálním extrému. 

Fyzikální interpretace 

 Při postupném žíhání se těleso nejdřív zahřeje na vysokou teplotu a postupným pomalým 
snižováním teploty se odstraňují jeho vnitřní defekty. Tím se jeho atomům umožní překonávat 
lokální energetické hladiny, a tak se dostat do rovnovážných poloh. Postupné snižování teploty 
má za následek, že se rovnovážné polohy atomů fixují, takže při konečné teplotě žíhání 
(podstatně nižší než byla počáteční) jsou všechny atomy v rovnovážných polohách fixovány a 
těleso neobsahuje žádné vnitřní defekty ani pnutí. 

Matematická interpretace 

„Sousedé“ jsou zkoumáni v náhodném pořadí a aby byl stav přijat, musí buď představovat 
zlepšení, nebo musí projít speciálním náhodným testem (tzv. Metropolisovo kritérium), který 
určí, bude-li akceptován stav zhoršující aktuální řešení. 

 

Pomocí proměnné T ( často nazývané teplota) nastavujeme počet akceptovaných bodů. Je 
zřejmé, že v počátku při vysokých teplotách je pravděpodobnost přijetí nového bodu  p 

T
vevalveval nc

e
p )()(

1

1
−

+
=

 
vysoká, to znamená, že jsou přijaty téměř všechny vygenerované body (i horší) a algoritmus je 
podobný náhodnému prohledávání. Na konci procesu, při nízkých teplotách už akceptujeme 
pouze malé procento nových ( lepších) bodů. 

Algoritmus patří do skupiny pravděpodobnostních algoritmů, tj. jeho průběh je ovlivněn  
náhodnou veličinou, takže není zaručen, podobně jako u simulací, stejný výstup algoritmu při 
každém běhu. Pro zkoumání jeho vlastností je tedy nutné výsledky podrobit příslušné statistické 
analýze. 

 
Procedura simulované žíhání 
 begin  
  t→0 

  inicializační T 

  náhodně zvolíme bod z vyšetřované množiny  vc 

  repeat 
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repeat 

   volím nový bod vn okolí vc 

   
if eval(vc)< eval(vn) 

     then vn →vc  

     else if  random [0…1] ≤ r
vevalvevale cn )()( −

 

      then vn →vc 

   until  (ukončovací podmínka) 

   

 T →g(T,t) 

   t ←t+1 

  until  (ukončovací podmínka) 

end 

 

2.2.5 Genetický algoritmus 
Genetický algoritmus (GA) je heuristický postup, který se snaží aplikací principů evoluční 

biologie nalézt řešení složitých problémů, pro které neexistuje použitelný exaktní algoritmus. 
Genetické algoritmy, resp. všechny postupy patřící mezi tzv. evoluční algoritmy používají 
techniky napodobující evoluční procesy známé z biologie – dědičnost, mutace, přirozený výběr a 
křížení – pro „šlechtění“ řešení zadané úlohy. 

Princip práce genetického algoritmu je postupná tvorba generací různých řešení daného 
problému. Při řešení se uchovává tzv. populace, jejíž každý jedinec představuje jedno řešení 
daného problému. Jak populace probíhá evolucí, řešení se zlepšují. Tradičně je řešení 
reprezentováno binárními čísly, řetězci nul a jedniček, nicméně používají se i jiné reprezentace 
(strom, pole, matice, …). Typicky je na začátku simulace (v první generaci) populace složena z 
naprosto náhodných členů. V přechodu do nové generace je pro každého jedince spočtena tzv. 
fitness funkce, která vyjadřuje kvalitu řešení reprezentovaného tímto jedincem. Podle této kvality 
jsou stochasticky vybráni jedinci, kteří jsou modifikováni (pomocí mutací a křížení), čímž 
vznikne nová populace. Například jestliže rodiče jsou reprezentováni pětirozměrovými vektory 
(a1, b1, c1, d1, e1) a (a2, b2 , c2, d2, e2), pak křížení chromozómů za druhým genem může 
produkovat potomky (a1, b1, c2, d2, e2) a (a2, b2, c1, d1, e1) Tento postup se iterativně opakuje, 
čímž se kvalita řešení v populaci postupně vylepšuje. Algoritmus se obvykle zastaví při dosažení 
postačující kvality řešení, případně po předem dané době. 

Genetický algoritmus (jako libovolný evoluční program) pro konkrétní problém musí 
obsahovat následujících pět komponentů: 

 

-    způsob vytvoření počáteční populace možných řešení 

-    ohodnocující funkci, která zastupuje úlohu prohledávané množiny, odhad řešení  
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 vyčíslený jejich fitness hodnotou 

- genetické operátory, které mění složení potomků 

- hodnoty proměnných parametrů používané genetickým algoritmem (velikost 
populace, pravděpodobnosti aplikování genetických operátorů apod.) 

 
Procedura evolučního programu 

   Begin 

    t ←inicializace P(t) 

     

ohodnocení P(t) 

 

   while not (ukončovací podmínka) do 

    begin 

     t ←t+1 

     výběr P(t) z P(t-1) 

     úprava P(t) 

     ohodnocení P(t) 

    end 

   end 

 

Výhodami GA je, že nevyžadují žádné speciální znalosti o cílové funkci, jsou odolné 
vůči sklouznutí do lokálního optima, vykazují velmi dobré výsledky u problémů s rozsáhlými 
množinami přípustných řešení, mohou být využity pro nejrozmanitější optimalizační problémy  

 

Nevýhodou GA je, že mají problém s nalezením přesného optima, vyžadují velké 
množství vyhodnocování cílové funkce a jejich implementace není vždy přímočará  

 

2.2.6 SOMA algoritmus 
 

Jedná se o docela nový algoritmus (1999), jehož autorem je Ivan Zelinka. Je 
charakteristický především prací s populací řešení, uplatňují se v něm strategie soutěže a 
spolupráce. V algoritmu SOMA se nevytváří žádní noví jedinci, dochází pouze k jejich 
přemisťování ve stavovém prostoru. Samoorganizace prostoru, o které se hovoří v názvu 
algoritmu, vzniká v důsledku vzájemného působení jedinců populace v průběhu jejich pohybu. V 
Algoritmu SOMA chápeme souřadnice jedince ve stavovém prostoru jako hodnoty parametrů, 
což umožňuje dobrou geometrickou interpretovatelnost a detailní vykreslení průběhu algoritmu.  
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Vycházíme z náhodného počtu jedinců, u kterých vyhodnotíme jejich fitness. Na základě 

té se určí nejlepší jedinec „lídr“. Pak vytvoříme další populaci, ve které se každý jedinec mimo 
„lídra“ pokusí najít vhodnější polohu v prostoru skoky určité délky po přímce směrem k vůdci. 
Skoky mají normální rozdělení se střední hodnotou, kterou je délka skoku, a rozptylem, který 
způsobuje nárůst diverzity v populaci. Po absolvování celé cesty se jedinec v další populaci usadí 
na nejvýhodnějším místě z celé trasy. Variací algoritmu SOMA je mnoho. Například variace All-
to-ne, kde všichni jedinci z populace migrují k statickému lídrovi a nebo variace All-to-All, kde 
migrují všichni ke všem atd. 
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3 APLIKACE VHODNÉ PRO ŘEŠENÍ MALÝCH 
ELEKTRICKÝCH STROJŮ 
 

3.1 Optimalizace v prostředí ANSYS 
 

ANSYS je vhodným optimalizačním prostředím z hlediska modelování a numerického 
řešení elektromagnetických polí. Obsahuje optimalizační komponentu  a jako analytický nástroj 
slouží metoda konečných prvků. 

3.1.1 Optimalizační metody ANSYSu 
 

Optimalizační komponenta ANSYSu nabízí šest optimalizačních metod: 

1.Aproximační metoda (Subproblem aproximation method) 

 – může být pokročilou metodou nultého řádu a nepotřebuje vyčíslit derivaci cenové funkce. 
Základními dvěmi komponentami jsou: aproximace cílové funkce a stavových proměnných, 
převod omezené optimalizace na neomezenou. Aproximace se odehrává prostřednictvím 
metody nejmenších čtverců a metoda minimalizuje aproximaci, nikoliv cenovou funkci. 

 

2.Metoda prvního řádu (First order method)  

– transformuje problém s omezením na neomezenou optimalizaci přidáním penalty k cenové 
funkci. Tato metoda na rozdíl od aproximační metody minimalizuje přímo cenovou funkci, tzn. 
model vytvořený metodou konečných prvků. Metoda potřebuje vyčíslit derivaci cenové funkce 
a k prohledání je použita metoda nejstrmějšího poklesu nebo metoda konjugovaných směrů. 
Zkoumání prostoru se stává jednorozměrným na neomezené optimalizaci. 

 

3.Generace náhodných návrhů (Random design generation)  

– specifikuje maximální počet iterací, je-li nutné a maximální počet přípustných návrhů. Jestliže 
je dosažen počet přípustných návrhů, proces je ukončen i v případě, nebyl-li dosažen maximální 
počet iterací. 

 

4.Prohledávací metoda (Sweep tool)  

– představuje globální prohledání navrhovaného prostoru. Je vygenerováno n*NSPS návrhů, kde 
n je počet návrhových proměnných a NSPS je počet ohodnocených bodů na jeden cyklus. Pro 
každou návrhovou proměnnou je její rozsah rozdělen na NSPS-1 dílku jsou uskutečněny NSPS 
cykly. V každém cyklu je jedná návrhová proměnná zvětšena  vždy o jeden dílek, zatímco 
ostatní návrhové proměnné jsou ponechány stejné. 
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5.Metoda faktoriálu (Factorial tool)  

– jedná se o generaci návrhů ve všech extrémních bodech (nebo rozích) návrhového prostoru. 
Metoda vzorkuje dva extrémní body každé návrhové proměnné. Je provedeno plné nebo 
částečné vyhodnocení. Plné vyhodnocení znamená 2n smyček, kde n je počet návrhových 
proměnných, 1/2  faktoriálu znamená  2n/2 smyček, pří ¼ faktoriálu se provede 2n/4 smyček atd. 

 

6.Gradientní metoda (Gradient evaluation tool)  

– vypočítá gradient ve zvoleném bodě prohledávaného prostoru. Výsledky jsou užitečné 
k posouzení citlivosti cenové funkce na návrhových proměnných. 

 

3.2 Optimalizace pomoci programu MATLAB 
 

Dalším vhodným programem pro optimalizaci je program MATLAB s optimalizační 
komponentou Toolbox optim. Optimalizační toolbox je soubor funkcí, které rozšiřují možnosti 
prostředí numerických výpočtů MATLABu. Toolbox obsahuje podprogramy pro mnoho typů 
optimalizačních úloh: 

 

-nepodmíněná nelineární minimalizace 
  

 
-podmíněná nelineární optimalizace, úlohy s penalizacemi, úlohy minimaxu, semi-infinitní 

 minimalizační úlohy  

 

- kvadratické a lineární programování  

 

- nelineární metody nejmenších čtverců a aproximace křivek  

 

- řešení soustav nelineárních rovnic  

 
- lineární metody nejmenších čtverců s vazbami 

 

- úlohy s řídkými maticemi a strukturované rozsáhlé úlohy  

 

Všechny funkce v toolboxu jsou tzv. MATLAB M-soubory, vytvořené příkazy 
MATLABu, které implementují specializované optimalizační algoritmy. Dále je možno 
rozšiřovat rozsah optimalizačního toolboxu zápisem vlastních (uživatelských) M-souborů nebo 
využitím kombinací s ostatními toolboxy případně použitím Simulink®. 
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 Prostředky optimalizačního toolboxu nabízejí výběr algoritmů metod spádových směrů. 
Základní algoritmy pro minimalizaci bez omezení jsou Nelder-Meadova simplexová metoda a 
BFGS (Broyden, Fletcher, Goldfarb, a Shanno) kvazinewtonovská metoda. Pro minimalizaci s 
omezením jsou pak použity metoda minimaxu, "goal attainment" metoda, semi - infinite 
minimalizace a sekvenční kvadratické programování (SPQ). Nelineární problémy jako nelineární 
případ metody nejmenších čtverců používá Gaussovo-Newtonovu a Levenbergovo-Marquardtovu 
metodu. K řešení nelineárních rovnic se také užívá "trust-region" algoritmus. Pro minimalizaci 
bez omezení a nelineární úlohu nejmenších čtverců je možno použít metody typu "line-search". 
Tyto metody používají kubické a kvadratické interpolační a extrapolační metody. Víceúčelové 
algoritmy (s výjimkou lineárního programování) jsou metody typu "trust-region". Úlohy s 
omezením jsou řešeny uvažovanými Newtonovými metodami. Úlohy s podmínkami ve tvaru 
rovností jsou řešeny "projective preconditioned conjugate gradient" iterací. Metoda lineárního 
programování je variantou algoritmu Mehrotrova prediktoru-korektoru, "primal-dual interior-
point" metody. 

3.2.1 Rozdělení optimalizačních algoritmů 

3.2.1.1 Standardní algoritmy 
 
Optimalizace bez vazeb 

- popisuje užití kvazinewtonovské metody a metody spádových směrů pro optimalizaci 
bez vazeb. Je popisován způsob aktualizace (a jeho implementace) Hessovy matice v 
metodě spádových směrů v kvazinewtonově algoritmu, který je použit ve funkci 
fminunc. 

 

Optimalizace pomocí metody nejmenších čtverců 

- pojednává o užití Gauss - Newtonovy a Levenberg - Marquardtovy metody pro 
optimalizační podprogramy nelineárních úloh metodou nejmenších čtverců lsqnonlin 
a lsqcurvefit. 

 

Soustavy nelineárních rovnic 

- zabývá se užitím Gauss - Newtonovy metody, Newtonových a "trust-region dogleg" 
metod užitých funkcí fsolve 

 

Optimalizace s vazbami 
- pojednává o Kun - Tuckerových rovnicích (podmínkách) jako základu pro sekvenční 

kvadratické programovací metody (SQP). Je popisován způsob aktualizace Hessovy 
matice, řešení úloh kvadratického programování užitím funkcí fmincon, fminimax, 
fgoalattain a fseminf. Vysvětluje simplexovou metodu, jež je optimálním algoritmem 
pro lineární programování. 
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Víceúčelová optimalizace 
- je úvodem k víceúčelové optimalizaci a pojednává o strategiích pro práci s 

protikladnými kritérii. Detailně pojednává o užití "goal attainment" metody a 
navrhovaném zlepšení SQP s využitím těchto metod. 

3.2.1.2  Algoritmy "velkého rozsahu" (large scale) 

Trust-Region metody pro nelineární minimalizaci 
- popisuje užití metod pro nelineární minimalizaci bez vazeb. 

 

Preconditioned Conjugate Gradients 
- předkládá algoritmus, jež užívá PCG pro řešení velkých symetrických pozitivně 

definitních soustav lineárních rovnic. 
 

Úlohy s lineárními podmínkami 
- pojednává o řešení lineárních rovnic s omezujícími podmínkami a typu rovností a 

nerovností. 

 

Nelineární případ metody nejmenších čtverců 
- popisuje řešení úloh metodou nejmenších čtverců pro nelineární případ. 

 

Kvadratické programování 
- popisuje řešení úloh minimalizace pomocí kvadratických účelových funkcí. 

 

Lineární případ metody nejmenších čtverců 
- popisuje řešení úloh metodou nejmenších čtverců. 

 

Lineární programování 
- popisuje užití LIPSOL (Linear Interior Point Solver) pro řešení úloh large scale 

pomocí lineárního programování. 
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4 APLIKACE OPTIMALIZNÍCH METOD NA VYBRANÝ EL. 
STROJ 
 

Zvolené optimalizační metody budou aplikovány na automobilovém startéru, jenž je 
představován stejnosměrným motorem. 

 

Zadaný stroj má tyto parametry: 

VNĚJŠÍ PRŮMĚR KOSTRY D_kex 92,0MM 

VNITŘNÍ PRŮMĚR KOSTRY D_KVN 82,00MM 

DELKA KOSTRY L_S 100,00MM

PRUMER ROTORU D_A 58,00MM 

DELKA SVAZKU PLECHU ROTORU L_A 57,00MM 

POČET DRAZEK Z 23 

HLOUBKA DRÁŽEK H_N 9,50MM 

ŠÍŘKA DRÁŽEK B_N 2,50MM 

ŠÍŘKA OTEVŘENÍ DRÁŽEK B_N1 2,50MM 

PRUMER HŘÍDELE D_H 18,00MM 

POČET PÓLŮ 2P 4 

ŠÍŘKA PÓLU B_P 15,00MM 

DÉLKA PÓLOVÉHO KRITÍ V_X 35,00MM 

DÉLKA PÓLŮ L_M 59,00MM 

VÝŠKA PÓLŮ H_M 11,50MM 

PRŮMĚR ROZTEČE PÓLŮ D_R 59,00MM 

MAX. PRŮMĚR ZUBOVÉ VRSTVY D_AMAX 58,00MM 

MIN. PRŮMĚR ZUBOVÉ VRSTVY D_AMIN 41,60MM 

MIN. DÉLKA VZDUCHOVÉ MEZERY DELTA_MIN 0,40MM 

MAX. DÉLKA VZDUCHOVÉ MEZERY DELTA_MAX 0,85MM 

POČET ZÁVITŮ BUDÍCÍ CÍVKY W 9 

TLAK PRUŽINY NA KARTÁČE P_P 2,00N 

PRŮŘEZ VODIČE ROTORU S_A 2,54MM**2

POČET VODIČŮ KOTVY N 92 

POČET PARALELNÍCH VĚTVÍ 2A 2 

NAPĚTÍ BATERIE U_N 12V 

PRŮMĚR KOMUTÁTORU D-K 36,00MM 
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ÚBYTEK NAPĚTÍ POD KARTÁČI 
DELTA   

U_K 0,60V 

PRŮŘEZ VODIČE BUDÍCÍ CÍVKY S_B 7,00MM**2 

POČET KARTÁČŮ N_K 4 

     

VNITŘNÍ ROZMĚR CÍVKY    

DÉLKA A_1 61,00MM 

ŠÍŘKA B_1 17,00MM 

POLOMĚR ZAOBLENÍ R 7,50MM 

ŠÍŘKA SVAZKU VODIČŮ B_C 18,00MM 

ČINITEL PLNĚNÍ K_FE 0,95 

MĚRNÁ VODIVOST VODIČŮ GAMA 57,00S*M/MM**2

DÉLKA VZDUCHOVÉ MEZERY MEZI PÓLEM A JHEM DELTA_1 0,5MM 

VNITŘNÍ ODPOR BATERIE R_BA 14,00MILIOHM 

MERNA HMOTNOST MAGNETICKÉHO MATERIÁLU GAMA_FE 7850,00KG/M**3

POČET ZÁVITŮ DERIVAČNÍHO VINUTÍ N_D 0 

ODPOR DERIVAČNÍHO VINUTÍ R_D 0 

VISKOZITA OLEJE NY 2800,00MM*2/S

POČET VÁLCŮ N_V 4 

VRTÁNÍ VÁLCŮ D_V 64,00MM 

ZDVIH Z_V 72,00MM 

POČET HLAVNÍCH LOŽISEK N_HL 3 

POČET OJNIČNÍCH LOŽISEK N_OL 4 

PRŮMĚR HLAVNÍCH LOŽISEK D_HL 55,00MM 

PRŮMR OJNIČNÍCH LOŽISEK D_OL 45,00MM 

DÉLKA HLAVNÍCH LOŽISEK L_HL 26,00MM 

DÉLKA OJNIČNÍCH LOŽISEK L_OL 22,00MM 

STUPEŇ KOMPRESE SK 8,5 

PŘEVOD I_12 11,67 

 

Tab.1 Parametry startéru 
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I [A] N [1/min] M [Nm] P [W] U [V] 

60 4675,65 0,14991 73,4009 11,16 

70 3909,07 0,530074 217,024 11,02 

80 3409,94 0,919391 328,303 10,88 

90 3017,88 1,33612 422,256 10,74 

100 2687,21 1,78843 503,27 10,6 

110 2415,16 2,26016 571,626 10,46 

120 2223,26 2,68592 625,334 10,32 

130 2048,3 3,12509 670,324 10,18 

140 1891,25 3,5673 706,51 10,04 

150 1742,37 4,0272 734,805 9,9 

160 1601,02 4,5048 755,268 9,76 

170 1466,66 5,00008 767,952 9,62 

180 1339,86 5,50782 772,802 9,48 

190 1219,43 6,02929 769,934 9,34 

200 1108,46 6,53926 759,062 9,2 

210 1002,9 7,05139 740,561 9,06 

220 900,731 7,57621 714,621 8,92 

230 802,946 8,10079 681,149 8,78 

240 710,696 8,59992 640,04 8,64 

250 620,848 9,09917 591,583 8,5 

260 532,858 9,60258 535,831 8,36 

270 446,436 10,1134 472,809 8,22 

280 361,541 10,6317 402,52 8,08 

290 278,133 11,1574 324,97 7,94 

300 196,175 11,6905 240,162 7,8 

310 115,627 12,231 148,099 7,66 

320 36,4543 12,779 48,7835 7,52 

324,662 8,46E-04 13,037 1,16E-03 7,45473 

Tab.2 Výkonová charakteristika 
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4.1 Optimalizace budícího proudu pro dosažení maximálního 
elektromagnetického výkonu 

 

Teoretický rozbor 

Náhradní schéma stejnosměrného motoru je reprezentováno svorkami od baterie, odporem 
představujícím všechny odpory v sérii a samotným motorem. 

 
Obr.2 Náhradní schéma motoru 

 

Elektromagnetický výkon je dán vztahem: 

iaE UIP ⋅=  

a pro napětí Ui platí: 

kai URIUU Δ−⋅−= 0 . 

 Dosazením z rovnice iU do rovnice EP  dostaneme výsledný vztah, s kterým budeme dále 
pracovat v Matlabu. 

2
0 )( aakBE IRIUUP ⋅−⋅Δ−=  

  

Maximálního elektromagnetického výkonu je dosaženo při prou Ia=137,5A, což odpovídá 
elektromagnetickému výkonu P E  =756,25W 

 

 Optimalizace bude naprogramována v programu MATLAB 6.5 a výpočty budou 
prováděny na PC s parametry: procesor 1,6GHz, RAM 384MB, HDD 60GB. 

 

Nejdříve definujeme funkci, kterou budeme optimalizovat a uložíme ji v „m“ souboru. Tuto 
funkci budeme následně volat optimalizační metodou. 
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function p=f1(ia) 

uk=1;   

ub0=12; 

r=0.04; 

p=(ub0-uk)*ia-r*ia^2; 

end 

 

4.1.1 Metoda náhodného prohledávání 
 
V metodě náhodného prohledávání se opakovaně generuje náhodné řešení a zapamatovává se 
tehdy, když je lepší než předtím nalezené řešení. 
 

 

function [ia,fia] = blindsearch(f1,a,b,t)  

a=60;     //// krajní hodnota prohledávané oblasti 

b=325;     //// krajní hodnota prohledávané oblasti 

t=20000;    ////počet kroků v iteraci 

fia=realmin;    ////nastavení počáteční hodnoty fia 

for i=1:t 

p=a+(b-a).*rand;  ////náhodné zvolení velikosti proměnné p 

fp= feval('f1',p);  ////výpočet funkce f1 

if fp > fia  ////podmínka akceptování nové velikosti ia a fp 
  ia=p; 

fp=fia; 

end 

end 

 

U tohoto algoritmu platí, že s rostoucím počtem iterací se nalezené řešení x přibližuje 
hledanému globálnímu bodu x. Algoritmus jsem testoval pro čtyři nastavení počtu iterací. Se 
zvyšujícím se počtem iterací se průměrná hodnota blíží požadované. Při velikosti iterace 500 000 
trvá výpočet již několik sekund. Tato metoda je pro hledání optimálního proudu Ia nevhodná 
z důvodu velkého rozsahu prohledávané oblasti a při snaze nalézt co nejpřesnější hodnotu zabírá 
mnoho času. 
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  Ia1[A] Ia2[A] Ia3[A] Ia4[A] Ia5[A] Iaprum[A]

t=1000 98,309 215,162 129,084 223,55 212,419 175,704

t=10000 94,957 72,126 170,658 255,671 250,38 168,758

t=100000 108,581 197,675 187,908 93,682 137,696 145,108

t=500000 101,194 187,228 160,866 116,294 171,847 146,898

 
Tab.3 Výsledky náhodného prohledávání 

 

4.1.2 Metoda evoluční strategie 
 

Tato metoda patří mezi základní a zároveň nejednodušší typy evolučních algoritmů 
Základní myšlenka je podobná slepému náhodnému prohledávání, ale rozdíl je v tom, že nové 
body se generují jako mutace bodu předcházejících. 

 
function [ia,fia] = es1p1const(f1,a,b,t,sigma) 

a=60;    ////krajní hodnota prohledávané oblasti 
b=325;    ////krajní hodnota prohledávané oblasti 
t=400;    ////počet kroků v iteraci 
sigma=1;   ////standardní odchylka  
fia=realmin;   ////nastavení počáteční hodnoty fia 
ia=a+(b-a).*rand;  ////výběr první hodnoty ia z definovaného intervalu 
for i=1:t   ////generování nového bodu a vyčíslení funkce 

p= ia + sigma*randn; //// 
fp= feval('f1',p); 
if fp > fia  ////podmínka akceptování nového velikosti ia 

ia=p; 
fia=fp; 

else 
        sigma=sigma*-1; ////podmínka zaručující přibližování k maximu 
end 

end 
 

U této metody rovněž platí, že čím je větší počet iterací tím je hledaná hodnota přesnější. 
Na rozdíl od předcházející metody je zde k nalezení správné hodnoty Ia zapotřebí několika 
násobně méně iterací. Takřka identické hodnoty proudu bylo dosaženo při počtu cyklů 100. 
Nezanedbatelnou roli v tomto algoritmu hraje tzv. deviace sigma, jenž udává velikost přičtené 
hodnoty k hodnotě akceptované v minulých cyklech. Čím větší je hodnota sigmy, tím rychleji 
konverguje vypočítaná hodnota k hodnotě požadované, ale na druhou stranu se zhoršuje přesnost 
nalezení Ia řádově v desetinách až jednotkách. Vhodným zvolením parametru sigma a parametru 
„t“ lze daný algoritmus optimalizovat pro daný typ hledaného výsledku. 
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sigma=1 Ia1[A] Ia2[A] Ia3[A] Ia4[A] Ia5[A] Iaprum[A]

t=20 137,946 132,567 184,632 137,922 138,238 146,261

t=30 137,389 137,45 137,327 136,831 138,252 137,4498

t=40 137,361 137,468 137,901 137,374 137,616 137,544

t=100 137,526 137,487 137,34 137,44 137,772 137,513

 
Tab.4 Výsledky metody evoluční strategie pro sigma=1 

  

4.1.3 Algoritmus evoluční strategie „(M+L)“ 
 

V evoluční strategie M+L je generace potomků vytvořena M jedinci s nejmenšími 
funkčními hodnotami ze všech M+L jedinců,kde M značí populaci rodičů a L populaci potomků. 
 

function [ia,fia,func_evals] =es_mpl(f1,b,M,k,lfront,my_eps,max_evals) 
    a=60;   ////krajní hodnota prohledávané oblasti 

    b=325;   ////krajní hodnota prohledávané oblasti 

    M=10;   ////počet jedinců v rodičovské populaci 

    k=100;   ////koeficient populace potomků 

    st=1;   ////hodnota zastavující optimalizaci 

    maxp=1000;  ////maximální počet prohledávání v intervalu 

    d=length(a);  ////pomocná proměnná 

    sigma=5;  ////standardní odchylka  

    L=M*k;   ////počet potomků 

    P=ones(M,d+1);     ////vytvoření rodičovské matice výkonů a proudů  

    x=0;   ////pomocná proměnná 

for i=1:M   ////cyklus vytvoření rodičovské populace a naplnění ji do matice P 

P(i,d+1)=a+(b-a).*rand(1,d);     

P(i,1:d)= feval('f1',P(i,1+d));  

end  

    P=sortrows(P,d:1); ////seřazení rodičovské populace 

    pp=M;   ////velikost populace 

    while ((P(M,1:d)-P(1,d:1))>st)&pp<d*maxp  ////podmínka jenž ukončuje      
prohledávání 
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 for t=1:k   ////cyklus tvoření generace potomků 

            for i=1:M 

            ia=P(i,d+1); ////načtení hodnoty ia 

            p=ia+sigma.*rand(1,d);  ////mutace hodnoty ia 

            fp= feval('f1',p);   ////vyčíslení funkce 

                  if fp > P(i,d:1)  ////podmínka pro akceptování nové velikosti ia 

   pp=pp+1;   ////počítadlo populace 

                    x=x+1;  ////pomocná proměnná 

                    Q(x,:)=[fp p]; ////vytvoření matice potomků 

                else 

  sigma=sigma*-1; ////zaručení přibližování k maximu 

                end 

                end 

        end 

    PQ=[P; Q];   ////vytvoření matice rodičů a potomků 

    PQ=sortrows(-PQ,1:d); ////uspořádání matice  

    PQ=PQ*-1; 

    P=PQ(1:M,:);   ////vytvoření nové rodičovské populace 

    end  

ia=P(1,1+d)   

fia=P(1,d:1)  

 

  

sigma=10 Ia1[A] Ia2[A] Ia3[A] Ia4[A] Ia5[A] Iaprum[A]

k=100 137,541 146,626 159,211 137,507 126,5 141,477

k=300 137,492 140,511 134,914 137,501 138,252 137,734

k=500 137,508 139,698 137,361 137,374 128,125 136,0132

k=1000 137,5 137,836 137,497 137,502 137,499 137,5668

 

Tab.5 Výsledky metody „ES M+L“ 

 U této metody, na rozdíl od dvou metod předcházejících, není pevně stanoven počet 
iterací. Ten  závisí jednak na  koeficientu velikosti populace, na  první populaci rodičů a na  
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zadání podmínek podmínek pro ukončení prohledávání. Celkový průměrný počet potomků pro 
jednotlivá k byl: 

k=100 L=609 

k=300 L=2089 

k=500 L=3089 

k=1000 L=6643. 

Obdobně jako v předchozí evoluční strategii zde hraje roli deviace sigma udávající o kolik se 
změní hodnota ia v závislosti na náhodně vybraném čísle. 
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5 ZÁVĚR 
 

Cílem bakalářské práce bylo uvedení přehledu optimalizačních metod a vypracování 
demonstračního příkladu na malém elektrickém stroji.  

Na prvních několika stránkách jsou uvedeny vybrané optimalizační metody a dva programy 
vhodné pro optimalizaci. Prvním z nich je program ANSYS využívající metodu konečných 
prvků. Obsahuje komponenty pro modelování a numerického řešení elektromagnetických polí. 
Většinou se používá ve spojení s jiným programem. Tímto programem může být například 
Matlab, v němž je daná optimalizace naprogramována nebo volána z optimalizačního toolboxu.   

V druhé části bakalářské práce se věnuji jednoduché optimalizaci elektrického stroje. Tímto 
elektrickým strojem je automobilový startér. Optimalizoval jsem velikost budícího proudu Ia pro 
dosažení maximálního elektromagnetického výkonu. Zvolil jsem si tři optimalizační metody a 
použil je v programu Matlab. První metoda byla „náhodné prohledávání“. U této metody bylo 
dosaženo požadovaného výsledku až při velmi vysokém počtu iterací a jako taková se pro 
optimalizaci příliš nehodí. Druhou použitou metodou byla metoda evoluční základní strategie. 
Správnost požadované hodnoty rovněž závisí na počtu iterací, ale vzhledem k tomu že jsou nové 
hodnoty zjišťovány v závislosti na předchozích akceptovaných hodnotách, tak se čas a tedy počet 
iterací mnohonásobně sníží. Poslední metodou byla rovněž evoluční strategie, kde bylo dané 
řešení hledáno z množiny tak zvaných rodičů a potomků. U této metody nebyl přesně dán počet 
iterací a dosažení požadované hodnoty záviselo především na koeficientu populace k. Ze třech 
testovaných metod bylo nalezení optimálního proudu Ia dosaženo nejrychleji a relativně 
nejpřesněji druhou metodou a tudíž je pro danou optimalizaci nejvhodnější. 

Optimalizace se v oblasti elektrických strojů hojně využívá. Například můžeme 
optimalizovat motor pro dosažení maximální účinnosti v závislosti na počtu závitů, délce 
magnetického obvodu, hloubce drážky nebo průměru vodičů. V neposlední řadě se stroje 
optimalizují pro dosažení minimální ceny, což je v dnešní době kdy cena kovů stoupá důležité.   
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