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ZASTOSOWANIE ALGORYTMU GENETYCZNEGO  
DO OPTYMALIZACJI KONSTRUKCJI PASYWNEJ 

PRZEKŁADNI MAGNETYCZNEJ 
 
 

W pracy przedstawiono wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych pasywnej 
przekładni magnetycznej na gęstość przenoszonego momentu. Na tej podstawie okre-
ślono liczbę parametrów konstrukcyjnych oraz ich przedziały zmienności w procesie 
optymalizacyjnym. Obliczenia wykonano za pomocą dwuwymiarowej metody elemen-
tów skończonych, zaimplementowanej w środowisku Matlab. W wyniku przeprowa-
dzonej optymalizacji otrzymano parametry konstrukcyjne przekładni magnetycznej  
o znacznie większej wartości przenoszonego momentu. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: przekładnia magnetyczna, metoda elementów skończonych, 
algorytm ewolucyjny 
 

1. WSTĘP 
 
 Wymagania stawiane przed budowanymi współcześnie przetwornikami 
elektromechanicznymi i magnetycznymi są coraz wyższe. Tylko wysokospraw-
ne maszyny, o dużej gęstości przenoszonego momentu, charakteryzujące się 
stabilną pracą i odpornością na czynniki zewnętrzne, mogą skutecznie konku-
rować o miejsce na rynku. Dodatkowym istotnym czynnikiem jest również cena 
i dostępność materiałów potrzebnych do wytworzenia danego przetwornika.  

Obserwowany w ostatnim czasie szybki rozwój i dostępność w dziedzinie 
nowych materiałów, przyczynił się również do zastępowania klasycznych prze-
tworników nowymi wysokosprawnymi konstrukcjami. Jednym z takich prze-
tworników jest przekładnia mechaniczna. Powszechnie wiadomo, iż przekładnie 
mechaniczne charakteryzują się bardzo dużą gęstością przenoszonego momentu 
obrotowego, posiadają jednak liczne, widoczne w trakcie eksploatacji, wady. 
Przyczyną problemów jest fizyczny kontakt pomiędzy współpracującymi ele-
mentami przekładni, powodujący wibracje, hałas oraz nagrzewanie się [1–6]. 
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Sposobem na wyeliminowanie tych wad jest zastosowanie konstrukcji, oferują-
cej fizyczną izolację między ruchomymi elementami, w której moment obroto-
wy będzie przekazywany za pośrednictwem pola magnetycznego. Przekładnia 
magnetyczna, będąca przedmiotem badań w niniejszej pracy, oferuje dodatko-
wo takie korzyści jak: zmniejszenie poziomu hałasu i wibracji, naturalne zabez-
pieczenie przed przeciążeniem, wysoką sprawność oraz niskie koszty eksplo-
atacji [1–6].  

W klasycznych rozwiązaniach przekładni magnetycznych, powierzchnia 
czynna biorąca udział w transmisji momentu jest mała, co przekłada się na bar-
dzo małą wartość gęstości przenoszonego momentu. Aby przekładnia magne-
tyczna mogła konkurować z mechaniczną obszar wzajemnego oddziaływania 
elementów ruchomych  musi być maksymalny. Konstrukcję spełniającą powyż-
sze założenia przedstawiono na rysunku 1. Urządzenie składa się z trzech pod-
stawowych elementów tj. wirnika wewnętrznego (wysokoobrotowego) i ze-
wnętrznego (niskoobrotowego), na których naklejone są wysokoenergetyczne 
magnesy trwałe, oraz z pierścienia pośredniczącego zbudowanego z biegunów 
ferromagnetycznych. Zdolność przenoszenia momentu dla takiej struktury do-
chodzi do wartości 100kNm/m3 [1, 4] i zależy od parametrów użytych magne-
sów, materiałów ferromagnetycznych oraz kształtu i wymiarów magnetowodu. 
Szczegółową analizę pracy i zasadę działania tego typu przekładni przedstawio-
no w pracach [4, 5].  

 

 
 

Rys. 1. Zmodyfikowana konstrukcja przekładni magnetycznej 
 

Aby sprostać opisanym wyżej wymaganiom, w procesie projektowania ko-
nieczne jest zastosowanie narzędzi do obliczeń i analizy pola elektromagne-
tycznego oraz jednej z wielu dostępnych obecnie metod optymalizacyjnych. 
Dostępne obecnie metody pozwalające na wykonanie zadania optymalizacji 
można podzielić na trzy grupy: metody deterministyczne, stochastyczne oraz 
hybrydowe.  
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Metody deterministyczne bazują na ściśle określonych równaniach matema-
tycznych i wymagają obliczenia gradientu lub hesjanu funkcji celu, stanowiącej 
kryterium zadania. Dla tej klasy metod istotny jest dobór punktu startowego – 
zły wybór powoduje nieprawidłowe działanie. Metody te wymagają również 
ciągłości problemu optymalizacyjnego, w związku z koniecznością wyznacza-
nia pochodnych, co bardzo ogranicza zakres możliwych zastosowań. 

Metody stochastyczne działające na zasadzie losowego wyboru, nie są ogra-
niczone warunkiem ciągłości i różniczkowalności. Wyznaczają wartość funkcji 
celu dla wylosowanych punktów obszaru obliczeniowego. Losowy charakter 
procesu optymalizacji, mimo dużej prostoty, wymaga jednak znacznie więk-
szych nakładów obliczeniowych do uzyskania rozwiązania zadania. Dostępne 
obecnie systemy wieloprocesorowe i rozbudowane systemy sieciowe, pozwalają 
jednak na podział zadań oraz rozproszenie obliczeń. 

Metody hybrydowe, stanowiące połączenie wymienionych wyżej metod de-
terministycznych i stochastycznych, znacząco redukują wymienione wyżej wa-
dy związane z zagadnieniem optymalizacji. W takim połączeniu wybrana meto-
da stochastyczna służy do odnalezienia obszaru, w którym znajduje się poszu-
kiwane rozwiązanie, zaś metoda analityczna jest wykorzystana do odnalezienia 
samego optimum. Podejście hybrydowe często daje lepsze rezultaty niż obie te 
techniki stosowane oddzielnie.  

Autorzy niniejszej pracy zastosowali w obliczeniach algorytm ewolucyjny, 
stanowiący uogólnienie algorytmu genetycznego, działający analogicznie jak 
mechanizm naturalnej selekcji pośród organizmów żywych. W drodze operacji 
genetycznych, tj. krzyżowania oraz mutacji poprzez selekcję wyłania się osob-
niki lepiej przystosowane. Definiując odpowiednią funkcję celu, z dużym praw-
dopodobieństwem powodzenia i ominięcia ekstremów lokalnych, algorytm ten 
maksymalizuje bądź minimalizuje wartość wskaźnika jakości. Oczekiwanym 
efektem procesu jest uzyskanie wymiarów geometrycznych dla konstrukcji 
odznaczającej się lepszymi właściwościami ruchowymi.   
 

2. WYBÓR ZMIENNYCH DECYZYJNYCH  
DLA PROCEDURY OPTYMALIZACJI 

 
Przystępując do przygotowania modeli numerycznych autorzy określili sze-

reg założeń wstępnych. Na tym etapie rozważań przyjęto, iż przełożenie prze-
kładni wyniesie 4:1, napędzany będzie wirnik wewnętrzny (wysokoobrotowy), 
blokowany będzie pierścień pośredniczący a obciążenie sprzężone będzie  
z wirnikiem zewnętrznym (rys. 1). Zgodnie z zależnością (1) opisującą przeło-
żenie przekładni dla podanych wyżej założeń, istnieje kilka kombinacji liczby 
par biegunów magnesów oraz biegunów pierścienia pośredniczącego. 
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gdzie: ir – przełożenie przekładni magnetycznej, prw, ps, prz  - liczba par biegu-
nów odpowiednio wirnika wewnętrznego, biegunów pierścienia pośredniczące-
go i par biegunów wirnika zewnętrznego. 

O wyborze danej konfiguracji zadecydowała gęstość przenoszonego momen-
tu magnetycznego jak również współczynnik tętnień () i zawartości momentu 
zaczepowego w użytecznym (τ). Zależności te opisują równania (2) i (3).  
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gdzie:  - współczynnik tętnień, Tmax, Tmin, Tavin – oznacza odpowiednio wartość 
maksymalną, minimalną i średnią momentu magnetycznego na wirniku we-
wnętrznym, 
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gdzie: τ – współczynnik zawartości momentu zaczepowego w momencie uży-
tecznym, Tz – amplituda momentu zaczepowego. 

Wyniki obliczeń zaprezentowano w tabeli 1. Przeprowadzone obliczenia 
wskazały jako najkorzystniejszy, model o konfiguracji prw = 2, ps = 10, prz = 8, 
charakteryzujący się stosunkowo dużą gęstością momentu Td, przy względnie 
niewielkich tętnieniach. W dalszych analizach stosowano już wyłącznie ten 
model.  

 
Tabela 1. Wpływ zmiany liczby par biegunów  

 
prw 1 2 3 4 
ps 5 10 15 20 
prz 4 8 12 16 

 [%] 0,1 7,3 5,9 4,4 
 [%] 0,1 8,0 6,3 4,5 

Td [kNm/m3] 22,5 36,7 32,6 24,5 
 

Podstawowymi elementami każdej przekładni magnetycznej są magnesy trwa-
łe. Mając na uwadze wysoką różnorodność dostępnych obecnie magnesów, auto-
rzy zdecydowali o zastosowaniu w symulacjach magnesów neodymowych – N35. 
Decydująca o parametrach pracy przekładni energia zgromadzona w tych elemen-
tach jest proporcjonalna do ich objętości. Mając to na uwadze wykonano serię 
symulacji, opisanych szerzej w pracy [6], na podstawie których przyjęto jedna-
kową grubość magnesów dla obydwu wirników wynoszącą 5 mm. 
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Podobną procedurę zastosowano w przypadku pierścienia pośredniczącego 
zwanego również modulującym. Obliczenia wykazały stosunkowo niewielki 
wpływ jego grubości na wartość gęstości przenoszącego momentu i znacznie 
większy wpływ na współczynniki  i τ. Na podstawie wykonanych symulacji,  
w geometrii wyjściowej przetwornika zastosowano pierścień modulujący  
o grubości 10 mm.  

Zdecydowanie największy wpływ na wartość przenoszonego przez prze-
kładnię magnetyczną momentu ma szerokość szczelin powietrznych. Na etapie 
budowy prototypów przetworników z magnesami trwałymi, bardzo trudne jest 
utrzymanie stosunkowo wąskiej i równej na całym obwodzie szczeliny po-
wietrznej. Wyniki obliczeń, zebrane w tabeli 2, obrazują znaczny wzrost warto-
ści przenoszonego momentu w konsekwencji zmniejszania szerokości szczelin. 
Analizując wartości pozostałych współczynników i mając na uwadze względy 
technologiczne i posiadane doświadczenie, autorzy w dalszych rozważaniach 
przyjęli szerokość szczeliny na poziomie 1 mm.  
 

Tabela 2. Wpływ szerokości szczeliny powietrznej 
 

g [mm] 0,5 1,0 1,5 2,0 
 [%] 14,0 11,3 9,2 7,3 
 [%] 17,7 13,8 10,4 8,0 

Td [kNm/m3] 61,9 51,7 43,5 36,7 
 

 
 

Rys. 2. Przekrój przekładni magnetycznej z zaznaczonymi najważniejszymi parametrami 
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W oparciu o przedstawione wyżej analizy utworzono model przekładni ma-
gnetycznej (rys. 2) traktowany dalej jako wyjściowy (bazowy) w procesie 
optymalizacji. Ze względu na bardzo szeroką przestrzeń poszukiwań, wybiera-
jąc zmienne decyzyjne autorzy ograniczyli się do 4 parametrów konstrukcyj-
nych: gw, gp, gz i R1. Minimalny zakres zmienności parametrów ograniczono do 
0,1mm. W zadaniu optymalizacji przyjęto również stałą wartość promienia 
zewnętrznego R7. 

 
3. PROCEDURA OPTYMALIZACJI Z ZASTOSOWANIEM 

ALGORYTMU EWOLUCYJNEGO I BAZY DANYCH 
 

Przeprowadzenie optymalizacji z zastosowaniem algorytmu ewolucyjnego 
wiąże się ze znacznymi nakładami obliczeniowymi. Algorytm ewolucyjny  
w cyklicznie powtarzanych operacjach: krzyżowania, mutacji i selekcji tworzy 
populacje osobników o określonym przez użytkownika rozmiarze. Każdy osob-
nik, aby ocenić jego stopień przystosowania, musi zostać poddany analizie.  

 

 
 

Rys. 3. Schemat działania procedury optymalizacji 
 
W przypadku przekładni magnetycznej, dla wygenerowanego modelu należy 

przeprowadzić obliczenia polowe oraz wyznaczyć parametry wejściowe dla 
funkcji celu. Aby ograniczyć nakłady czasowe związane z obliczeniami, auto-
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rzy zastosowali w optymalizacji bazę danych, zawierającą kluczowe informacje 
na temat już wygenerowanych osobników. Algorytm postępowania w trakcie 
procedury optymalizacji, przedstawiony na rysunku 3, przeszukuje bazę danych 
w poszukiwaniu już znanych rozwiązań. Takie podejście znacząco redukuje 
czas obliczeń. 
 

4. WYNIKI OBLICZEŃ 
 

Wykorzystując przedstawiony w poprzednim rozdziale algorytm, procedurę 
optymalizacji zdefiniowano jako poszukiwanie, względnie najwyższej wartości 
gęstości przenoszonego momentu. Funkcja celu, przedstawiona w równaniu (4), 
odwołuje się w każdym kroku do modelu bazowego, w którym wartość gęstości 
przenoszonego momentu wynosi Tdb = 51,7 kNm/m3. Dodatkowo autorzy 
uwzględnili w funkcji celu również czynnik, odpowiadający za minimalizację 
tętnień momentu magnetycznego. Dla wszystkich składników funkcji celu przy-
jęto tą samą wartość współczynnika wagowego. Dobór współczynników wago-
wych stanowi odrębne obszerne obliczeniowo zagadnienie. Autorzy zrezygno-
wali również z oceny efektywności algorytmu zastosowanego w optymalizacji. 
Istotne parametry algorytmu ewolucyjnego (populacja startowa, liczba generacji 
oraz prawdopodobieństwo krzyżowania i mutacji) dobrano na podstawie odręb-
nych obliczeń testowych.  

   

4

2
2

)(1)1(
)(
)(max

RX

xw
xT
xTwx

db

d
Xx




























     (4) 

Poniżej, na rysunku 4, przedstawiono wybrane przebiegi zmienności funkcji 
celu dla 3 generacji. Autorzy przeprowadzili znacznie więcej obliczeń, lecz  
w niniejszej pracy przedstawiono jedynie najlepsze otrzymane rozwiązanie.  

W tabeli 3, zestawiono otrzymane w wyniku optymalizacji parametry kon-
strukcyjne i całkowe dla najlepszych osobników, w trzech wywołaniach. War-
tość gęstości momentu charakteryzująca najlepszy osobnik jest bliska 100 
kNm/m3. Współczynniki  i   pozostały na zbliżonym do modelu bazowego 
poziomie. W otrzymanym rozwiązaniu ponad dwukrotnie wzrosła grubość ma-
gnesów na wirniku wewnętrznym przy jednoczesnym zmniejszeniu grubości 
pierścienia pośredniczącego. Na rysunkach 5–6 przedstawiono charakterystyki 
momentu działającego na elementy ruchome przekładni magnetycznej w dwóch 
wariantach pracy - biegu jałowym (rys. 5) i przy maksymalnym obciążeniu  
(rys. 6). Przekroczenie maksymalnej wartości obciążenia skutkuje zerwaniem 
przenoszonego momentu, pojawieniem się drgań na wirniku zewnętrznym,  
a w konsekwencji jego zatrzymaniem.  
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Rys. 4. Funkcja celu w zależności od liczby generacji dla 3 wywołań 
 

Tabela 3. Zestawienie parametrów przekładni magnetycznej przed i po optymalizacji 
 

 ξ 
[-] 

r1 
[mm] 

gw 
[mm] 

gp 
[mm] 

gz 
[%] 

  
[%] 

  
[%] 

Td 
[kNm/m3] 

Model bazowy 0,871 21 5 10 5 11,3 13,8 51,7 
Roz. I wyw. 1,965 22,4 11,9 5,4 5,3 15,8 19,3 93,6 
Roz. II wyw. 1,951 22,4 11,9 5,1 5,5 16,2 19,7 93,3 
Roz. III wyw. 2,018 20,3 12 6,0 6,7 13,5 16,4 94,4 

 

 
 

Rys. 5. Moment magnetyczny przekładni dla biegu jałowego 
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Rys. 6. Moment magnetyczny przekładni dla maksymalnego obciążenia 
 

5. PODSUMOWANIE 
 

W pracy zaprezentowano procedurę optymalizacyjną parametrów konstruk-
cyjnych przekładni magnetycznej  za pomocą algorytmu ewolucyjnego przy 
wykorzystaniu dwuwymiarowej metody elementów skończonych. Przeprowa-
dzona analiza pozwala na określenie takich parametrów konstrukcyjnych, które 
w efekcie dają najlepsze rozwiązanie pod kątem zastosowanej funkcji celu. 
Optymalizacja przy wykorzystaniu dwuwymiarowej metody MES, przy bardzo 
dużej liczbie parametrów decyzyjnych oraz niepoprawnie zdefiniowanych para-
metrach algorytmu ewolucyjnego może powadzić do bardzo czasochłonnych 
obliczeń, a uzyskane rozwiązanie niekoniecznie będzie tym najlepszym. Z tego 
powodu przed przystąpieniem do optymalizacji konieczne, jest zbadanie wpływu 
parametrów konstrukcyjnych przetwornika na parametry mechaniczne, pozwala-
jące na ograniczenie liczby zmiennych decyzyjnych oraz ich przedziałów 
zmienności. W zadaniach optymalizacyjnych, w których wykorzystuje się mode-
le polowe, pomocnym rozwiązaniem jest zastosowanie bazy danych. Przecho-
wywanie w bazie danych osobników oraz ich rozwiązań, przekłada się na reduk-
cję czasu obliczeń i na możliwość wykonania szybkich testów zachowania się 
różnych wariantów funkcji celu. Analiza wyników obliczeń zestawionych  
w tabeli 3, wykazała stosunkowo niską wrażliwość funkcji celu na wartość 
współczynnika tętnień momentu. Autorzy w dalszych pracach planują obliczenia 
z zastosowaniem zmodyfikowanych funkcji celu, użytecznych w określonych 
obszarach zastosowań.  
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OPTIMIZATION OF MAGNETIC GEAR USING EVOLUTIONARY 
ALGORITHM  

 
The paper presents the influence of selected design parameters of passive magnetic 

gear on the transmitted torque density. On this basis, the number of design parameters 
and their ranges of variation, in the optimization process were obtained. Calculations 
were performed using a two-dimensional finite element method implemented in Matlab. 
As a result of optimization authors have obtained the design parameters of magnetic gear 
with a much higher value of the transmitted torque density. 
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