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1 WSTĘP 
 Elementy maszyn zawierają różnego rodzaju pęknięcia, stanowiące nieciągłości ma-
teriału, powstałe zarówno w wyniku technologicznego procesu wytwarzania jak i dzia-
łania obciążeń mechanicznych. Badaniem wpływu pęknięć na różnorodne charakterys-
tyki mechaniczne zajmuje się dziedzina mechaniki zwana mechaniką pękania.  
 Zastosowanie metod numerycznych mechaniki pozwala na przybliżone rozwiązanie 
równań powstałych w wyniku matematycznego modelowania elementów maszyn. 
Jedną z metod numerycznych jest metoda elementów brzegowych, która ze względu na 
swe specyficzne cechy szczególnie nadaje się do analizy układów sprężystych, co wy-
nika głównie z łatwości dyskretyzacji, dużej dokładności obliczeń wielkości brzego-
wych oraz braku konieczności dyskretyzacji wnętrza obszaru.  
 Zastosowanie metody elementów brzegowych do analizy układów sprężystych  
z pęknięciami jest szczególnie dogodne ze względu na fakt, iż pęknięcie jest również 
brzegiem. Obliczenie wielkości istotnych z punktu widzenia wytrzymałości układu  
z pęknięciami (współczynniki intensywności naprężeń, wartości całek J, wartości 
maksymalnego rozwarcia pęknięć) nie wymaga dyskretyzacji wnętrza obszaru, co po-
woduje zmniejszenie wymiaru zadania brzegowego o jeden w porównaniu np. z pow-
szechniej stosowaną metodą elementów skończonych. 
 Analiza wrażliwości zajmuje się zagadnieniami związanymi z badaniem wpływu 
zmiany kształtu i położenia pęknięć na charakterystyki mechaniczne. Pozwala również 
na uzyskanie informacji niezbędnych w tradycyjnych metodach optymalizacji, jak 
gradient lub hesjan funkcji celu.  
 W wielu rzeczywistych sytuacjach położenie, kształt oraz liczba pęknięć są niezna-
ne. Jednym ze sposobów określenia tych wielkości jest rozwiązanie geometrycznego 
zagadnienia odwrotnego, polegającego na zastosowaniu specyficznych procedur iden-
tyfikacyjnych. W tym celu buduje się specjalny funkcjonał, będący pewną miarą od-
ległości między wartościami zmiennych stanu (np. przemieszczeń, naprężeń) obliczo-
nymi z modelu teoretycznego oraz zmierzonymi na realnym obiekcie. Minimalizacja 
takiego funkcjonału względem parametrów położenia, kształtu oraz liczby pęknięć 
prowadzi do identyfikacji pęknięcia. 
 Mając zidentyfikowane pęknięcie w elemencie maszyny, można zaproponować pe-
wien proces naprawczy, polegający na takiej zmianie kształtu elementu poprzez redys-
trybucję materiału, by uniemożliwić proces propagacji pęknięcia. Jest to zadanie z za-
kresu optymalnego kształtowania. Zastosowanie metody elementów brzegowych w za-
gadnieniach związanych z optymalizacją kształtu pozwala na uniknięcie pracochłonnej 
dyskretyzacji wnętrza obszaru przy często zmieniającym się kształcie elementu opty-
malizowanego, co powoduje istotne skrócenie czasu obliczeń.  
 Informacja o gradiencie funkcji celu, pochodząca z analizy wrażliwości, może mieć 
istotne znaczenie w budowie iteracyjnych algorytmów identyfikacji i optymalizacji. 
Algorytmy bazujące na gradiencie funkcji celu są zwykle bardzo efektywne, jednakże 
posiadają poważną wadę: istnieje duże prawdopodobieństwo znalezienia optimum lo-
kalnego miast globalnego. W wielu przypadkach uzyskanie informacji o gradiencie 
funkcji celu jest trudne lub wręcz niemożliwe. Poszukuje się metod, które są wolne od 
powyższych niedogodności. 
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 Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych (zmodyfikowanych algorytmów genetycz-
nych) pozwala na przezwyciężenie przedstawionych powyżej trudności. Algorytm 
ewolucyjny startuje z populacji dopuszczalnych rozwiązań, co ogranicza możliwość 
utknięcia w optimum lokalnym, zaś jedyną informacją, jaka jest niezbędna w procesie 
optymalizacji, jest informacja o wartości funkcji celu. 
 Algorytm ewolucyjny stosunkowo szybko lokalizuje okolice optimum globalnego, 
jednakże powoli dochodzi do wartości optymalnej. Połączenie algorytmów genetycz-
nych z gradientowymi metodami optymalizacji (algorytmy hybrydowe), umożliwia 
skumulowanie pozytywnych własności jednych i drugich przy jednoczesnym wyelimi-
nowaniu ich wad. W efekcie otrzymuje się szybki algorytm, pozwalający na znalezie-
nie optimum, będącego z dużym prawdopodobieństwem optimum globalnym. 
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2 CEL I TEZA ROZPRAWY 

2.1 Cel rozprawy 
 Celem rozprawy jest opracowanie metody optymalizacji ewolucyjnej dla zadań  
z pęknięciami. Postawiony cel zrealizowano rozwiązując następujące problemy 
cząstkowe: 

• opracowanie programu komputerowego analizy wrażliwości układów z pęknię-
ciami; 

• zastosowanie dualnej metody elementów brzegowych do analizy układów z pęk-
nięciami; 

• połączenie algorytmów ewolucyjnych z dualną metodą elementów brzegowych, 
celem uzyskania ewolucyjnego algorytmu optymalizacji układów z pęknięciami; 
Ponadto zaproponowano połączenie algorytmów ewolucyjnych z klasycznymi 

algorytmami optymalizacji (optymalizacja hybrydowa). 
Jak wynika z analizy literatury, zakres taki został sformułowany po raz pierwszy.  
 Efektem jest opracowanie metody optymalizacji ewolucyjnej oraz optymalizacji 
hybrydowej układów z pęknięciami oraz algorytmów numerycznych i pakietu progra-
mów komputerowych, które posłużyły do realizacji tego celu. 
 

2.2 Teza rozprawy 
 Dualna metoda elementów brzegowych w połączeniu z analizą wrażliwości  
i algorytmami ewolucyjnymi pozwala na opracowanie efektywnej metody nume-
rycznej, umożliwiającej realizację szeroko pojętych zadań optymalizacji w budowie  
i eksploatacji maszyn, w tym w szczególności zadań optymalizacji kształtu oraz 
identyfikacji położenia, kształtu i liczby pęknięć. Zastosowanie metody elementów 
brzegowych pozwala w znacznym stopniu zmniejszyć stopień złożoności zadania 
brzegowego, a zastosowanie algorytmów ewolucyjnych eliminuje niedogodności 
związane z tradycyjnymi technikami optymalizacyjnymi. Włączenie do procesu obli-
czeń informacji o gradiencie funkcji celu, pochodzącej z analizy wrażliwości, pozwala 
na opracowanie hybrydowej metody optymalizacji łączącej zalety i eliminującej wady 
tradycyjnej i ewolucyjnej technik optymalizacji. 
  
Teza: 
 Metoda optymalizacji ewolucyjnej układów z pęknięciami, oparta na dualnej 
metodzie elementów brzegowych, analizie wrażliwości i algorytmach ewolucyj-
nych, jest skutecznym i efektywnym narzędziem szeroko pojętej optymalizacji 
sprężystych układów mechanicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań 
identyfikacji i optymalizacji kształtu. 
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3 WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SYMBOLI 
 
a   wektor (macierz kolumnowa) parametrów kształtu 

b   pole sił objętościowych 

C(g)  B-splajn 

C*(g)  krzywa NURBS 

E   moduł sprężystości podłużnej 

E   zmiana skali pęknięcia 

G   współczynnik uwalniania energii 

Gr   wielkość populacji 

J    całka Rice’a 

K   współczynnik  intensywności naprężeń 

MCO  maksymalne rozwarcie pęknięcia 

Mr  liczba pokoleń  

n   wektor normalny 

p, p  siła brzegowa, pole sił brzegowych 

Qr   współczynnik naporu selekcyjnego 

R   obrót pęknięcia 

S(j)  populacja chromosomów w j-ym pokoleniu 

s   chromosom 

si   i-ty gen chromosomu  

T   translacja pęknięcia 

u, u  przemieszczenie, pole przemieszczeń 

Ue   energia odkształcenia 

Ue(ε)  gęstość energii odkształcenia 

UP  układ podstawowy 

US  układ sprzężony 

x   punkt kolokacji 

y   punkt brzegowy 

Γ   brzeg ciała 
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δ   delta Kroneckera 

ℑ   funkcjonał zależny od przemieszczeń i sił brzegowych 

ν   liczba Poissona 

σ   tensor naprężenia 

Ω   obszar zajmowany przez ciało 

Γe   energia powierzchniowa 

Πu  energia potencjalna 
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4 PRZEGLĄD TREŚCI ROZPRAWY 
 
Niniejsza rozprawa składa się z dziesięciu rozdziałów oraz dodatku. 
 W pierwszym rozdziale, będącym wstępem, scharakteryzowano krótko problematy-
kę rozprawy. 
 W rozdziale drugim przedstawione zostały główne cele rozprawy oraz sformułowa-
na została jej teza. 
 Rozdział trzeci zawiera spis ważniejszych symboli występujących w rozprawie, 
zestawionych w porządku alfabetycznym. 
 Czwarty rozdział to przegląd treści rozprawy. 
 Rozdział piąty omawia zastosowanie metody elementów brzegowych do zadań 
związanych z mechaniką pękania. Przedstawiono tu zarówno krótki przegląd literatu-
rowy dotyczący mechaniki pękania oraz metody elementów brzegowych, jak i zasto-
sowanie specjalnych technik umożliwiających wykorzystanie metody elementów brze-
gowych w zagadnieniach mechaniki pękania. Rozdział kończą przykłady analiz nume-
rycznych elementów konstrukcyjnych z pęknięciami. 
 W rozdziale szóstym opisano metodę analizy wrażliwości funkcjonałów brzego-
wych przy transformacji brzegu zewnętrznego, jak i transformacji pęknięcia z zastoso-
waniem metody układów sprzężonych oraz przedstawiono przykłady numeryczne. 
 Rozdział siódmy dotyczy zastosowania algorytmów ewolucyjnych w połączeniu  
z metodą elementów brzegowych do identyfikacji pęknięć. Przeprowadzono testy 
numeryczne identyfikacji pęknięć o różnym kształcie gdy znana jest ich liczba, iden-
tyfikacji nieznanej liczby pęknięć oraz identyfikacji pęknięć przy stochastycznym za-
burzeniu wielkości mierzonych. Zaproponowano również połączenie identyfikacji 
ewolucyjnej z informacją uzyskaną z analizy wrażliwości, co pozwoliło w znaczący 
sposób skrócić czas obliczeń. 
 W ósmym rozdziale skoncentrowano się na zagadnieniach optymalizacji brzegu 
zewnętrznego układów z pęknięciami z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych  
i metody elementów brzegowych. Zaproponowano modelowanie brzegu za pomocą 
krzywych parametrycznych, co pozwoliło znacznie zredukować liczbę zmiennych pro-
jektowych. Przedstawiono również szereg przykładów numerycznych dla optymali-
zacji jedno- i wielokryterialnej. 
 Rozdział dziewiąty zawiera podsumowanie rozprawy oraz wnioski z dotychczas 
przeprowadzonych badań, jak również zaproponowano dalsze kierunki badań. 
 Dziesiąty rozdział jest spisem literatury. 
 W Dodatku zebrano opisy programów komputerowych wykorzystanych w niniej-
szej rozprawie. 
 Na końcu zamieszczono streszczenie rozprawy w języku angielskim. 
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5 METODA ELEMENTÓW BRZEGOWYCH W MECHANICE 
PĘKANIA 

5.1 Podstawowe pojęcia i definicje mechaniki pękania  
 Mechanika pękania [45, 60, 64, 78] jest działem mechaniki zajmującym się bada-
niem zjawiska, jakim jest proces pękania materiału. Pozwalając poznać i definiując 
naturę zjawiska fizycznego, jakim jest pękanie, mechanika pękania wspomaga proces 
projektowania i pozwala na określenie parametrów eksploatacyjnych. 
 Za pierwszą publikację z dziedziny mechaniki pękania uważa się pracę Griffitha  
z 1920 roku [38], w której rozpatrywano zjawisko pękania w materiałach kruchych  
o strukturze amorficznej (szkło), jednakże intensywny rozwój mechaniki pękania roz-
począł się po roku 1945. Duży wpływ na jej rozwój miały serie katastrof podczas i po 
II wojnie światowej,  w szczególności zaś konstrukcji spawanych, jak statki, mosty  
i zbiorniki. Katastrofy te miały szereg wspólnych cech: obiekty miały duże rozmiary, 
stosowano przy ich wykonaniu spawanie, pęknięcia występowały w sposób nagły przy 
obciążeniach znacznie niższych od granicznych i prowadziły do całkowitego znisz-
czenia konstrukcji, katastrofy zwykle zachodziły w temperaturach obniżonych [29].  
 Podstawowe badania i rozważania teoretyczne związane z kruchym pękaniem są 
prowadzone w trzech kierunkach: 

• badanie warunków powstawania pęknięć; 

• badanie warunków zachowania stanu równowagi i jej utraty oraz wzrostu pęknięcia 
w różnych warunkach; 

• przewidywanie kruchego pękania.  
 Pęknięciem (szczeliną)1 nazywamy nieciągłość struktury materiału o określonej 
wielkości i kształcie, na której powierzchniach nie działają siły wiązań atomowych.  
W stanie wolnym od obciążeń powierzchnie pęknięcia mogą się stykać, zaś w stanie 
obciążonym mogą się rozwierać bądź przemieszczać względem siebie. Zwykle zakła-
da się również, iż front pęknięcia jest regularny, zaś powierzchnie pęknięcia w stanie 
nieobciążonym są płaskie. Proces pękania lub wzrost pęknięcia polega na  zwiększeniu 
jego charakterystycznego wymiaru, jakim jest długość. 
 Kruche pękanie oznacza wzrost pęknięcia po osiągnięciu przez niego rozmiarów 
krytycznych z prędkością do 50% prędkości fali Rayleigha lub fali poprzecznej. Jest to 
proces gwałtowny i niekontrolowany, któremu często towarzyszy głośny, charakterys-
tyczny dźwięk. Kruche pękanie może zachodzić wzdłuż tzw. płaszczyzn łupliwości 
ziaren (pękanie transkrystaliczne) bądź po granicach ziaren (pękanie międzykrysta-
liczne). 

                                            
1 Niektórzy autorzy, jak np. Neimitz [60] rozróżniają pojęcia: pęknięcie i szczelina, nazywając pęknięciem 
fizyczną nieciągłość materiału zaś szczeliną matematyczny model pęknięcia o zerowym promieniu zaokrąglenia  
w wierzchołku. W niniejszej pracy postanowiono nie rozróżniać tych pojęć i pozostać w obydwu przypadkach 
przy nazwie pęknięcie. 
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Rozwiązania analityczne w przypadku układów z pęknięciami istnieją dla przypadków 
szczególnych, przy czym zwykle zakłada się izotropowość i idealną sprężystość ma-
teriału. 
 Według Griffitha rozbieżność pomiędzy wytrzymałością materiałów wynikającą  
z obliczeń teoretycznych, a zaobserwowaną w praktyce wynika z istnienia w ośrodku 
niewielkich nieciągłości materiału powodujących spiętrzenie naprężeń i tym samym 
osłabienie materiału. Pęknięcie działa jako koncentrator naprężeń, przy czym spiętrze-
nie naprężeń jest tym większe, im mniejszy jest promień krzywizny w wierzchołku 
pęknięcia.  Jednocześnie Griffith sugerował, iż czas istnienia elementu wykonanego  
z danego materiału ma zasadniczy wpływ na jego wytrzymałość: im starszy, tym jego 
wytrzymałość jest mniejsza – wyższe jest prawdopodobieństwo istnienia pęknięć. 
Oprócz tego istotna jest również grubość elementu (większa oznacza większą objętość 
a tym samym najprawdopodobniej większą liczbę pęknięć). Zniszczenie materiału nas-
tępuje, gdy  naprężenia w wierzchołku pęknięcia są wyższe, niż wytrzymałość elemen-
tu. Kolejną sugestią było, iż zniszczenie elementu spowodowane wzrostem pęknięcia 
jest zdeterminowane poprzez  równowagę energii  odkształcenia oraz energii powierz-
chniowej. 
 Pęknięcie o długości 2l w równomiernie rozciąganej sprężystej tarczy o jednostko-
wej grubości i znacznych wymiarach powoduje zmianę energii odkształcenia Ue  
o wartość: 

E
lU e

22σπ∆ −=      (5.1)  

gdzie: σ – naprężenia główne, E- moduł sprężystości podłużnej (moduł Younga). 

Wzrasta wówczas energia powierzchniowa e  niezbędna do utworzenia  nowego pęk-
nięcia o wartość:   

     γ∆Γ le 4=         (5.2) 

gdzie: γ jest energią naprężenia powierzchniowego przypadającą na jednostkę po- 
          wierzchni). 
Suma powyższych energii jest tzw. całkowitą energią rozwoju pęknięcia: 

E
llUV ee

22

4 σπγ∆∆Γ∆ −=+=    (5.3) 

 Na rys. 5.1 przedstawiona jest zmiana energii układu podczas zmiany długości 
pęknięcia. Po przekroczeniu przez energię rozwoju pęknięcia maksimum (dla długości 
pęknięcia równej wartości krytycznej – lkr) następuje jego rozwój. Dla pęknięć 
o długości mniejszej od krytycznej zwiększenie ich długości powoduje zwiększenie 
energii układu i nie jest możliwe bez dostarczenia energii z zewnątrz. 
 Krytycznej długości pęknięcia odpowiada naprężenie krytyczne: 

kr
kr l

E
π

γσ 2
=       (5.4) 
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Rys. 5.1 Zmiana energii podczas powiększania się pęknięcia. 
Irwin [43] wprowadził wielkość zwaną współczynnikiem uwalniania energii: 

E
l

l
VG

2

2
1 σπ

=
∂
∂

=      (5.5) 

Jest on równy sumie zmiany prac sił zewnętrznych oraz energii odkształcenia przy 
jednostkowym przyroście długości pęknięcia. Wzrost pęknięcia następuje, gdy: 

∆γ +≥ 2G e      (5.6) 

gdzie: ∆e -  praca (nieodzyskiwalna) związana ze stałą deformacją w wierzchołku  
            pęknięcia. 

5.1.1 Rodzaje deformacji pęknięcia 
 W mechanice pękania rozróżnia się trzy podstawowe sposoby obciążenia elementu 
z pęknięciem (deformacji pęknięcia), jak przedstawiono to na rys. 5.2. Dowolny spo-
sób obciążenia pęknięcia może być zrealizowany jako superpozycja trzech podstawo-
wych sposobów. 

a)     b)     c) 

Rys. 5.2 Trzy sposoby obciążenia elementu z pęknięciem: a) I, b) II, c) III 
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 W pierwszym przypadku mamy do czynienia z rozwarciem pęknięcia siłami 
rozciągającymi równoległymi do osi x2; w przypadku II dochodzi do wzdłużnego 
ścinania pęknięcia siłami równoległymi do osi x1, zaś w przypadku III występuje ści-
nanie poprzeczne siłami równoległymi do osi x3. 

5.1.2 Współczynniki intensywności naprężeń 
 Współczynnik intensywności naprężeń (WIN) jest miarą intensywności pola naprę-
żeń wokół wierzchołka pęknięcia, znajdującego się w jednorodnym materiale, 
zachowującym się zgodnie z założeniami liniowo-sprężystej mechaniki pękania. Jest 
on funkcją obciążenia zewnętrznego, długości pęknięcia oraz parametrów geometrycz-
nych próbki [67]. 
Współczynnik intensywności naprężeń można przedstawić jako: 

γπσ ElK 2==     (5.7) 

WIN jest miarą istotności defektu, jakim jest pęknięcie i jego wyliczenie jest zwykle 
pierwszym krokiem w poszukiwaniu naprężeń dopuszczalnych bądź dopuszczalnej 
długości pęknięcia. WIN jest często normalizowany poprzez podzielenie jego wartości 
przez wartość K0: 

aK πσ *0 =      (5.8) 

gdzie: K0 - WIN dla pęknięcia o długości 2a w nieskończonej płycie przy stałym  
           obciążeniu wywołującym naprężenia σ ∗. 
 W przypadku, gdy l=lkr, otrzymujemy krytyczny współczynnik intensywności 
naprężeń Kc, zwany odpornością na pękanie: 

krkrkrc ElK γπσ 2==     (5.9) 

Współczynniki intensywności naprężeń dla I, II i III sposobu obciążenia pęknięcia 
mogą być otrzymane wieloma metodami – najczęściej rozwiązać należy określone za-
danie brzegowe. Współczynniki te można przedstawić w następującej postaci: 

32

21

22

0

2/1
0

2/1
0

2/1

lim)2(

lim)2(

lim)2(

xxrIII

xxrII

xxrI

rK

rK

rK

τπ

τπ

σπ

→

→

→

=

=

=

    (5.10) 

gdzie: KI, KII, KIII – WIN dla I, II i III sposobów obciążenia pęknięcia; r – odległość  
           między wierzchołkiem pęknięcia a punktem pola naprężeń wytworzonych  
           wokół niego, w którym to punkcie określana jest wartość WIN;  – składowe 
           tensora naprężeń. 
Rozwiązania WIN dla różnych geometrii można znaleźć w [60] oraz w katalogach, jak  
np. [74, 81]. 
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 WIN mogą być użyteczne w trzech obszarach związanych z mechaniką pękania: 

• określenie wytrzymałości statycznej układu z pęknięciami (wytrzymałość pozosta-
jąca); 

• określenie szybkości wzrostu pęknięcia w układach poddanych zmiennemu obcią-
żeniu (wytrzymałość zmęczeniowa); 

• określenie szybkości wzrostu pęknięcia dla układów pozostających w środowisku 
korozyjnym (pęknięcia powstałe na skutek korozji naprężeniowej). 

 
 W dalszym ciągu rozprawy rozważane będą zagadnienia dwuwymiarowe związane  
z mechaniką pękania w ośrodku liniowo-sprężystym. 
 

5.1.3 Zmęczeniowy wzrost pęknięcia 
 Zmęczeniowy wzrost pęknięcia wydaje się być najczęściej spotykaną formą pęka-
nia. Bardzo istotna jest umiejętność wyliczenia liczby cykli, po której nastąpi znisz-
czenie elementu. 
 Paris [65] postulował przedstawienie wzrostu pęknięcia spowodowanego obciąże-
niem  zmiennym (wzrost zmęczeniowy) za pomocą WIN. Prędkość wzrostu pęknięcia 
na cykl (dl/dN) zależy od zakresu zmienności WIN ∆K=(Kmax-Kmin): 

)( Kfc
dN
dl

p ∆=     (5.11) 

gdzie: cp – stała wyznaczana eksperymentalnie. 
Najprostsza forma powyższego równania jest przedstawiana w postaci ze stałym 
wykładnikiem m: 

m
p Kc

dN
dl )(∆=     (5.12) 

Zwykle parametr m zmienia się, w zależności od materiału, w zakresie od 2 do 7. 
Zależność powyższa jest znana pod nazwą „prawo Parisa”. 
 Późniejsze  prace ([34, 45, 55, 87]) sugerują jednakże, iż prędkość wzrostu pęknię-
cia na cykl  zależy od wielu czynników, co można w bardziej ogólny sposób przedsta-
wić za pomocą następującej zależności: 

     ),,,(1 χ∆ cRMKf
dN
dl

=     (5.13) 

gdzie: M – stałe materiałowe, Rc =σmin/σmax – współczynnik asymetrii cyklu,  
           χ - funkcja bądź funkcjonał reprezentujący historię obciążenia.  
Szereg postaci funkcji f1 przedstawionych jest w pracach [46] i [83], choć dla obciążeń 
losowych i zmiennych w czasie nie jest ona w dalszym ciągu jednoznacznie określona.  



 
Rozprawa doktorska     12 

 
 

 

W praktyce zakłada się jej prostszą formę: 

    ),,(2 cRMKf
dN
dl ∆=     (5.14) 

Całkując powyższe równanie obliczamy (pod warunkiem, że potrafimy wyliczyć 
krytyczną długość pęknięcia lkr) liczbę cykli do całkowitego pęknięcia elementu: 

∫=
krl

l cRMKf
dlN

0
),,(2 ∆

    (5.15) 

5.1.4 Całka J 
 Istotną rolę w mechanice pękania odgrywa pojęcie krzywoliniowej całki niezależnej 
od drogi całkowania, które zostało wprowadzone do mechaniki pękania przez Rice’a 
w 1968 roku [73]. Całka taka zwana całką Rice’a bądź całką J jest niezależna od kon-
turu całkowania C w stanie płaskim dla liniowych i nieliniowych ciał sprężystych, jeśli 
kontur ten zakreślono wokół wierzchołka pęknięcia zaczynając na dolnej powierzchni 
i kończąc na górnej (rys. 5.3).  
 

Rys. 5.3 Schemat obrazujący kontur całkowania dla całki J. 
Całka J jest określona za pomocą zależności: 

∫ ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
∂
∂

−=
C i

i
ie dC

x
upnUJ 1)(ε     (5.16) 

gdzie: Ue(ε) - gęstość energii odkształcenia, pi – wektor naprężenia działający na  
            kontur C, ui – wektor przemieszczenia określony w tym samym miejscu, co 
            wektor pi=σijnj, ni – jednostkowy wektor normalny do konturu C, i,j=1,2,3. 
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x2
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5.1.5 Zależności między całką J a współczynnikami intensywności naprężeń 
 Zakładając brak sił objętościowych, zależności pomiędzy całką J a współczynnika-
mi intensywności naprężeń można przedstawić następująco: 

)(
'

1 22
III KK

E
J +=        (5.17) 

gdzie: E’=E dla płaskiego stanu naprężenia, E’=E(1-ν) dla płaskiego stanu od- 
            kształcenia, ν - współczynnik Poissona. 
 W celu rozdzielenia współczynników intensywności naprężeń w powyższym 
równaniu można przedstawić całkę J jako sumę dwu całek:  

''

22

E
K

E
K

JJJ III
III +=+=       (5.18) 

 Rozdzielenie takie jest możliwe pod warunkiem, iż kontur całkowania jest symet-
ryczny względem osi pęknięcia. Wymaga to również rozdzielenia pól przemieszczeń 
oraz naprężeń na składowe: symetryczną i antysymetryczną. 
 Zależność (5.18) pozwala w nieskomplikowany sposób wyznaczyć wartości współ-
czynników intensywności naprężeń.  
 

5.2 Metoda elementów brzegowych  
 W przypadku większości rzeczywistych elementów maszyn rozwiązanie równań 
będących wynikiem modelowania matematycznego i tym samym obliczenie takich 
wielkości jak naprężenia, odkształcenia czy przemieszczenia  w sposób analityczny 
jest, ze względu na stopień skomplikowania, niemożliwe lub prawie niemożliwe. 
 Istnieje szereg technik (metody komputerowe mechaniki), które pozwalają na 
uzyskanie wyników przybliżonych. Najbardziej znane to: 

• metoda różnic skończonych (MRS); 

• metoda elementów skończonych (MES); 

• metoda elementów brzegowych (MEB). 
 Opis matematyczny powyższych metod można znaleźć np. w [53] i [59] Metody te 
mogą być traktowane zarówno indywidualnie jak i jako szczególny przypadek metody 
odchyłek ważonych (dla różnych tzw. funkcji wagi) [53]. Traktowanie MEB jako 
szczególnego przypadku metody odchyłek ważonych wydaje się być bardziej natu-
ralne. 
 Istota metod numerycznych sprowadza się do rozwiązania zadania brzegowego. 
Zadanie brzegowe jest to problem opisany równaniem lub układem równań różnicz-
kowych, zwykle o pochodnych cząstkowych, oraz warunkami jednoznaczności (wa-
runki geometryczne, fizyczne, brzegowe i początkowe). 
 Powyższe metody pozwalają uwzględnić w zasadzie dowolnie skomplikowaną geo-
metrię. MRS jest z nich najstarsza i choć około trzydziestu lat temu była najpowszech-
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niej stosowana, obecnie jest w zasadzie wyparta przez metody MES i MEB, ze wzglę-
du na trudności z dopasowaniem regularnej siatki do nieregularnego brzegu. Najbar-
dziej rozpowszechniona, również w programach o charakterze komercyjnym, jest 
MES. Wynika to głównie z bardzo dobrego opracowania teoretycznego i uniwersal-
ności metody. W niniejszej rozprawie jednakże, ze względu na specyfikę układów z 
pęknięciami, zastosowano, jako bardziej efektywną, metodę elementów brzegowych. 
 Do najważniejszych zalet MEB w porównaniu z MES należy zaliczyć: 

• zmniejszenie w wielu zagadnieniach o jeden rząd wymiaru zagadnienia przez co 
dyskretyzacji podlega jedynie brzeg układu. Jest to szczególnie istotne w przypad-
ku konieczności zmiany dyskretyzacji – optymalizacja kształtu, modelowanie 
wzrostu pęknięcia itp.); 

• zapewnienie ciągłego modelu obszaru wewnętrznego; 

• automatyczne spełnienie warunków brzegowych dla obszarów nieskończonych 
i półnieskończonych; 

• dokładniejsze wyniki przy tym samym stopniu dyskretyzacji, szczególnie w przy-
padku występowania w ciele pól o dużych gradientach. 

 W przypadku zagadnień płaskich, jakie rozpatrywane są w niniejszej rozprawie, 
zagadnienie staje się zagadnieniem jednowymiarowym, co zasadniczo zmniejsza ilość 
danych dla obliczeń numerycznych. Ze względu na fakt, iż pęknięcie jest również 
brzegiem,  nie występuje tu konieczność dyskretyzacji wnętrza obszaru. 

5.2.1 Metoda elementów brzegowych w zagadnieniach teorii sprężystości  
 Rozpatrujemy ciało sprężyste [1, 5] zajmujące obszar Ω  w dwu- lub trójwymia-
rowej przestrzeni euklidesowej i posiadające brzeg Γ=Γu+Γp (Γu – część brzegu, na 
której określone są przemieszczenia u0, Γp – część brzegu, na której określone są 
obciążenia p0 ).  Brzeg jest powierzchnią Lapunowa z normalną n. (rys. 5.4). 

 

Rys. 5.4 Obciążone statycznie ciało sprężyste 
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 Na ciało działa pole sił objętościowych b(x)=(bi), x∈Γ, oraz zadane są warunki 
brzegowe: p0(x)=(pi), x∈Γp i u0(x)=(ui), x∈Γu, co powoduje powstanie pól przemiesz-
czeń u(x)=(ui), odkształceń ε(x)=(εij) oraz naprężeń σ(x)=(σij).  
 Zależności, które powinny być spełnione przez powyższy układ to: 

• równania równowagi1: 

0)(, =+ xijij bσ ,   x∈Ω      (5.19) 

• związki konstytutywne: 

klijklij c εσ =        (5.20) 

gdzie: C=(cijkl) jest tensorem  określającym cechy sprężyste materiału. Dla jedno- 
            rodnego ośrodka izotropowego: 

)( jkiljlikijklijklc δδδδµλδ ++=     (5.21) 

gdzie: λ, µ – stałe Lamego, δij – delta Kroneckera 

• związki pomiędzy odkształceniami i przemieszczeniami: 

)(
2
1

,, ijjiij uu +=ε        (5.22) 

• warunki brzegowe (tzw. mieszane): 

pijii

uii

pp

uu

Γσ

Γ

∈==

∈=

xxx

xxx

 dla n)()(

 dla )()( 

j
0

0

      (5.23) 

Przy czym Γu∪Γp=Γ oraz  Γu∩Γp=∅,   Σ jest krzywą rozdzielającą Γu i Γp. 
 Uwzględniając powyższe związki otrzymujemy równanie przemieszczeniowe 
statycznej teorii sprężystości w postaci: 

buLs =        (5.24) 

Dla ośrodka izotropowego można operator Ls przedstawić w formie: 
(.) )((.) divgradµλµ +−∆−=sL       (5.25) 

Korzystając z zasady wzajemności prac Bettiego w postaci: 

∫ ∫ ⋅℘−⋅℘=⋅−⋅
Ω Γ

ΓΩ dd nn )()'( vuuvubvb      (5.26) 

gdzie: u, v – pola przemieszczeń, b, b’ – pola sił objętościowych, ℘n – operator,  
           przyporządkowujący przemieszczenie u sile brzegowej p w następujący sposób: 

jlkijkljijin nucnu ,)( ==℘ σ       (5.27) 

                                            
1 W pracy zastosowano konwencję sumacyjną: powtarzające się indeksy oznaczają sumowanie względem tych 
indeksów, przecinek przed indeksem oznacza pochodną cząstkową.  
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otrzymujemy wzór Somigliany: 

∫

∫∫

∈+

+−=
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ΓΓ

ΩΩ
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xyybyxU

yyuyxPyypyxUxu

  );()(),(*        

)()(),(*)()(),(*)(

d

dd
 (5.28) 

gdzie: U*(x,y) oraz P*(x,y) - tzw. rozwiązania podstawowe bądź fundamentalne teorii 
        sprężystości, x – punkt kolokacji, y – punkt brzegowy. 
Dla ciała izotropowego w przypadku zagadnień przestrzennych są one dane zależ-
nościami: 
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gdzie: r(x,y)=(rirj)1/2 , ri=xi(y)-xi(x), 
r
r

x
rr i

i
i =

∂
∂

=
)( y

. 

W przypadku zadań płaskich rozwiązania podstawowe teorii sprężystości przyjmują 
(dla płaskiego stanu odkształcenia) formę: 
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(5.30) 

 
Jak wynika ze wzoru Somigliany, znając rozkład przemieszczeń i sił brzegowych na 
brzegu Γ oraz sił objętościowych wewnątrz obszaru Ω można wyznaczyć przemiesz-
czenie w dowolnym punkcie x obszaru Ω.. 
Naprężenia w punkcie x są dane zależnością: 

∫

∫∫

∈+

+−=

Ω

ΓΓ

ΩΩ

ΓΓσ

xyyyx

yyyxyyyxx
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   (5.31) 

gdzie:  
m

lk
ijlmjki

m

lk
ijlmjki x

PcS
x

UcD
∂

∂
=

∂
∂

=
),(),(    ;),(),(

*
*
 

*
*
 

yxyxyxyx  

W typowym zadaniu brzegowym znamy rozkład przemieszczeń na części brzegu i sił 
brzegowych na pozostałej części brzegu. Wzór Somigliany nie umożliwia wyliczenia 
przemieszczeń na brzegu – aby było to możliwe, należy zdążać z punktem x do brze-
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gu. Punkt x umiejscawiamy wówczas tak, iż jest on otoczony powierzchnią *
εΓ o pro-

mieniu ε  (rys. 5.5).  

a)        b) 

Rys. 5.5 Punkt źródłowy x na brzegu ciała a) zadanie przestrzenne, b) zadanie płaskie 

Brzeg Γ można przedstawić w postaci: 
*)( εε ΓΓΓΓ +−=       (5.32) 

W efekcie uzyskujemy układ brzegowych równań całkowych, który w zapisie wekto-
rowym przyjmuje postać: 

∫

∫∫

+

+−=

Ω

ΓΓ

Ω

ΓΓ

   )()(),(*                                                      

)()(),(*)()(),(*)()(

yybyxU

yypyxUyyuyxPxuxc

d

dd
 (5.33) 

gdzie: )()(),(*lim)()(),(*
*0

yyuyxPyyuyxP ΓΓ
εΓΓ

ε
Γ

dd ∫∫
−

→
=  jest całką osobliwą w sen- 

           sie wartości głównej Cauchy’ego (patrz rozdz. 5.3.2); 
  Błąd! Nieprawidłowe łącze.   oraz 
          )()(),(* yybyxU Ω

Ω

d∫  istnieją jako całki niewłaściwe; 

          ∫→
+=

*

)(),(lim)( *

0
εΓ

ε
Γ yyxPIxc d  - stała zależna od położenia punktu kolokacji,  

  I – macierz jednostkowa.       
Analityczne rozwiązanie brzegowego całkowego równania (5.33) jest zwykle niemoż-
liwe, w związku z czym jest ono rozwiązywane numerycznie. Brzeg Γ jest wówczas 
dzielony (dyskretyzowany) na En elementów, zwanych elementami brzegowymi. 
Sposób dyskretyzacji dla przypadku, gdy funkcje u(y) i p(y) na każdym elemencie są 
stałe, przedstawia rys. 5.6.  

ε 

Γ−Γε 

Γε 

Γε
∗ 

ε 

Γε Γ−Γε 

Γε
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a)        b) 

Rys. 5.6 Dyskretyzacja brzegu ciała: a) zadanie dwuwymiarowe, b) zadanie trójwy- 
                miarowe. 
Dla zadań dwuwymiarowych elementy brzegowe są odcinkami prostoliniowymi bądź 
krzywoliniowymi, zaś dla zadań trójwymiarowych są płaskimi bądź zakrzywionymi  
trójkątnymi  lub czworokątnymi płatami powierzchniowymi. 
 W przypadku braku sił objętościowych brzegowe równanie całkowe przyjmie for-
mę: 

∑ ∫∑ ∫
==

−=
n

n

n

n

E

e

E

e
dd

11
)()(),(*)()(),(*)()( yyuyxUyypyxPxuxc ΓΓ

ΓΓ

 (5.34) 

Zarówno współrzędne elementów jak i pola przemieszczeń oraz sił brzegowych są 
aproksymowane na każdym elemencie za pomocą tzw. funkcji kształtu i wartości węz-
łowych: 

w
e

w
e

w
e

w
e

w
e

w
e

p ))(())((

))(())((

))(()(

pNx

uNxu

xMx

ξξ

ξξ
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=
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=

    (5.35) 

gdzie: w
e

w
e

w
e NNM  , , - macierze funkcji kształtu, w

e
w
e

w
e )( ,)( ,)( pux - wartości x, u oraz p 

           w węźle w. 

Funkcje kształtu są wielomianami ϑ-tego rzędu posiadającymi tę własność, że mają 
wartość równą 1 w węźle w oraz równą 0 w pozostałych węzłach elementu. Dla zagad-
nień płaskich najczęściej stosowanymi są elementy liniowe, kwadratowe oraz sześ-
cienne (rys. 5.7).  

a)     b)    c) 
Rys. 5.7 Elementy a) liniowe, b) kwadratowe, c) sześcienne 
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Funkcje kształtu dla elementów dwuwymiarowych są przedstawione w tab. 5.1. 

Tab. 5.1 Funkcje kształtu dla elementów dwuwymiarowych. 

l1=1/2(1-ξ),     l2=1/2(1+ξ) 
 element 
węzeł liniowy (ϑ=2) kwadratowy (ϑ=3) sześcienny (ϑ=4) 

1 l1 l1(2 l1-1) 0.5 l1(3l1-1)(3l1-2) 
2 l2 4 l1 l2 9/2 l1l1(3l1-1) 
3  l2(2 l2-1) 9/2 l1l1(3l2-1) 
4   0.5 l2(3l2-1)(3l2-2) 

 
Ostatecznie więc brzegowe równanie całkowe przyjmie postać dogodną do obliczeń 
numerycznych: 
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  (5.36) 

gdzie:  J' – jakobian przejścia z układu globalnego xk do lokalnego ξ,  
  We –   liczba węzłów brzegowych w elemencie Γ e. 
Przy czym: 
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ξ xxJ    (5.37) 

W przypadku zagadnień przestrzennych powierzchniowy element brzegowy Γ e jest 
określony przez We węzłów brzegowych, których współrzędne to: 

e
w
ek

w
ek ..WwkxMx 1  ;3...1  ;))(,()( 21 === ξξξ    (5.38) 

gdzie: ),( 21 ξξw
eM - funkcje kształtu opisane wielomianami rzędu ϑ. 

Wartości funkcji kształtu dla różnych elementów przestrzennych znaleźć można  
np. w [1, 2, 4, 5]. 
 Pola przemieszczeń i sił brzegowych są, podobnie jak dla elementów dwuwymia-
rowych, określone zależnościami: 
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Brzegowe równanie całkowe przyjmuje w tym przypadku formę: 
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 (5.40) 

Równanie powyższe po przekształceniach można przedstawić w postaci układu alge-
braicznych równań liniowych. 

5.2.2 Metoda elementów brzegowych w układach sprężystych z pęknięciami 
 Rozpatrujemy jednorodne, izotropowe i liniowo-sprężyste ciało obciążone statycz-
nie siłami brzegowymi ([1, 31]), które zawiera pęknięcie S (wewnętrzne bądź krawę-
dziowe) jak na rys. 5.8. Zakładamy, że pęknięcie jest wolne od sił brzegowych.  

u x0( )

p x0( )p

n

u
xx2

x1

S

 

Rys. 5.8 Ciało z pęknięciem – układ podstawowy 
 Dla ciała, które nie jest poddane działaniu sił objętościowych przemieszczenie 
punktu x może być przedstawione brzegowym równaniem całkowym w postaci: 

)()(),(*)()(),(*)()( yypyxUyyuyxPxuxc ΓΓ
ΓΓ

dd ∫∫ =+     (5.41) 

Jeśli punkt x należy do gładkiej powierzchni pęknięcia, jak jest to pokazane na rys. 
5.9, wówczas powyższe równanie przyjmuje postać: 

      )()(),(*)()(),(*)(
2
1)(

2
1 yyuyxPyypyxUxuxu ΓΓ

ΓΓ

dd1 ∫∫ −=+   (5.42) 

gdzie: x1 – punkt mający takie same współrzędne, jak punkt x, jednakże leżący na  
           przeciwległej powierzchni pęknięcia. 
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Rys. 5.9 Położenie punktów kolokacji (y) i całkowania (x1, x) dla ciała z pęknięciem 
 Brzegowe równania całkowe dla punktów x1 i x są identyczne, co po dyskretyzacji 
elementami brzegowymi prowadzi do osobliwego układu równań algebraicznych. Dla-
tego bezpośrednie zastosowanie MEB do układów z pęknięciami nie jest możliwe. 
Istnieje jednakże szereg technik, pozwalających ominąć powyższą trudność [1, 69],  
z których częściej stosowane to: 

• metoda podobszarów (ang. Subregion Technique); 

• metoda funkcji Greena (ang. Green’s Function Method); 

• dualna1 metoda elementów brzegowych (ang. Dual Boundary Element Method). 
 
 Metoda podobszarów  
W metodzie tej [3] ciało dzieli się na podobszary wzdłuż przedłużenia powierzchni 
pęknięcia (rys. 5.10). 

Rys. 5.10 Podział ciała w metodzie podobszarów. 

                                            
1 Z takim polskim nazewnictwem można spotkać się w literaturze (np. [31]) i postanowiono przy nim pozostać, 
choć należy wyraźnie zaznaczyć, iż nie chodzi tu o dualność rozumianą w sensie mechaniki czy matematyki, 
lecz o stosowanie różnych równań całkowych na dwu powierzchniach pęknięcia (patrz rozdz. 5.3). 

Γ1 
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x 

x1 
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 W wyniku podziału otrzymujemy dwa bądź – w zależności od liczby pęknięć – wie-
le ciał, które są w efekcie pozbawione pęknięć. Podobszary łączy się korzystając z wa-
runków ciągłości przemieszczeń i równowagi sił wzdłuż linii podziału. Wprowadzenie 
sztucznego brzegu powoduje jednakże zwiększenie liczby elementów brzegowych  
i tym samym rozbudowanie układu równań algebraicznych. Ponadto jest to szczegól-
nie niekorzystne w przypadku modelowania wzrostu pęknięcia, gdyż wymaga ponow-
nej dyskretyzacji przy każdorazowej zmianie jego długości. 

Metoda funkcji Greena 
 Metoda funkcji Greena [79] jest bardzo elegancka ze względu na fakt, iż pęknięcie 
nie jest w ogóle dyskretyzowane. W tym przypadku brzegowe równanie całkowe 
przyjmuje postać: 

)()();,(*)()();,(*)()( yyuyxPyypyxUxuxc ΓΓ
ΓΓ

dbdb ∫∫ −=    (5.43) 

gdzie: U*(x,y;b), P*(x,y;b) - funkcje Greena zawierające dokładne rozwiązanie dla  
            wolnego od sił powierzchniowej pęknięcia rozciągającego się od –b do b  
            (rys.  5.11). 

Rys. 5.11 Pęknięcie w metodzie funkcji Greena. 
Metoda ta jest jednakże ograniczona do prostoliniowych i łukowych pęknięć w za-
gadnieniach płaskich. Rozwinięciem metody funkcji Greena do pęknięć o dowolnym 
kształcie dla statyki i dynamiki układów 2D i 3D jest tzw. numeryczna metoda funkcji 
Greena (ang. Numerical Green’s Function Method) [84], która prowadzi do stosun-
kowo niewielkiego układu równań algebraicznych. Metoda ta jest połączeniem idei 
funkcji Greena i dualnej metody elementów brzegowych. 
 
 Dualna metoda elementów brzegowych ze względu na jej uniwersalność zosta- 
ła  zastosowana w niniejszej rozprawie i jest szerzej omówiona w następnym punkcie. 
 

2b
-b 

x2

x1 
+b
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5.3 Dualna metoda elementów brzegowych w analizie układów mechanicz-
nych z pęknięciami 

5.3.1 Koncepcja i podstawy teoretyczne metody 
 Dualna metoda elementów brzegowych została zaproponowana przez Portellę, Alia-
badiego i Rooke’a [71] dla analizy dowolnych układów sprężystych z pęknięciami.  
W dualnej MEB stosujemy dwa rodzaje równań na dwóch powierzchniach pęknię- 
cia [10, 12, 42, 70]:  
- brzegowe równanie przemieszczeniowe: 

)()(),(*)()(),(*)()( yypyxUyyuyxPxuxc ΓΓ
ΓΓ

dd ∫∫ =+     (5.44) 

- równanie sił brzegowych. 
 Równanie sił brzegowych uzyskujemy z równania (5.31) zmierzając z punktem x 
do brzegu Γ. W tym celu punkt x umiejscawiamy tak, iż jest on otoczony powierz-
chnią *

εΓ o promieniu ε  (rys. 5.5). 
Wówczas otrzymujemy: 

)()(),(*lim
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*
 0

*
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εΓεΓΓε
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duS

dpD
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kjkiij

∫
∫

+−→

+−→

−

+=
    (5.45) 

gdzie: D*(x,y) oraz S*(x,y) – rozwiązania podstawowe elastostatyki  uzyskane w wy- 
           niku różniczkowania U*(x,y) oraz P*(x,y), ∫ oraz ∫ są odpowiednio całkami  
           osobliwymi w sensie wartości głównej Cauchy’ego i Hadamarda (patrz rozdz. 
           5.3.2). 
Stosując procedury regularyzacyjne w celu obliczenia całek osobliwych [57, 72] otrzy-
mujemy dla gładkiego brzegu: 

)()(),(*)()(),(*)(
2
1 yyuyxSyypyxDx ΓΓσ

ΓΓ

dd ∫∫ −=  (5.46) 

Mnożąc powyższe równanie przez wektor normalny uzyskujemy ostatecznie równanie 
sił brzegowych w postaci: 

         ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−= ∫∫ )()(),(*)()(),(*)(

2
1 yyuyxSyypyxDnxp ΓΓ

ΓΓ

dd   (5.47) 

 Zakładając, iż pęknięcie jest wolne od sił brzegowych, brzegowe równania:  prze-
mieszczeniowe i sił brzegowych przyjmują prostszą postać: 
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     (5.48) 

0)()(),(* =∫ yyuyxSn Γ
Γ

d
S

    (5.49) 

gdzie: ΓS –  brzeg pęknięcia. 
 Przejście z punktem x z wnętrza obszaru do brzegu zewnętrznego powoduje, iż wy-
stępujące w równaniach przemieszczeniowym i sił brzegowych całki stają się całkami 
niewłaściwymi i osobliwymi o różnych rzędach osobliwości. I tak w zagadnieniach 
płaskich w równaniu przemieszczeniowym są to odpowiednio: niewłaściwe i osobliwe 
całki o osobliwościach rzędów O(lnr) oraz O(1/r); w równaniu sił brzegowych: osobli-
wa rzędu O(1/r) i silnie osobliwa rzędu O(1/r2).  
Występowanie całek niewłaściwych i osobliwych determinuje sposób ich numerycz-
nego obliczania. W początkowej fazie stosuje się procedurę mającą na celu przekształ-
cenie ich w prostsze całki, będące co najwyżej całkami niewłaściwymi (mogą być one 
obliczone numerycznie stosując np. metodą kwadratury Gaussa) oraz całki osobliwe 
rzędu takiego, jak pierwotnie, lecz mniej skomplikowane w obliczeniach [26]. 
 Obliczenia osobliwych i mocno osobliwych całek przeprowadza się następnie stosu-
jąc metodę bezpośrednią lub pośrednią. W metodzie bezpośredniej są one liczone jako 
całki w sensie wartości głównej [39]. W metodzie pośredniej są one przekształcane 
(najczęściej analitycznie) w co najwyżej niewłaściwe całki [49, 52]. 

5.3.2 Całki osobliwe w sensie wartości głównej  
 Osobliwe i mocno osobliwe całki [31] nie istnieją w sensie Riemanna ze względu 
na nieograniczone funkcje podcałkowe. 

Całka osobliwa  w sensie wartości głównej Cauchy’ego  
 Rozpatrywana jest całka niewłaściwa określona w przedziale a ≤ t ≤ b, której 
funkcja podcałkowa, nieograniczona w wewnętrznym punkcie a < x < b, posiada część 
osobliwą w postaci 

xt −
1 . Zakłada się, że właściwa część funkcji podcałkowej, funkcja 

f(t), spełnia warunki ciągłości Lipschitza lub Höldera ( f(t)∈C0,α ), co oznacza, iż ist-
nieją stałe: ⏐B⏐< ∞ oraz 0 < α <1 spełniające nierówność: 

⏐f(t)- f(x)⏐ ≤  B⏐t-x⏐α     (5.50) 

Całka w sensie wartości głównej Cauchy’ego z funkcji f(t)∈C0,α jest dla wewnętrz-
nego punktu osobliwego zdefiniowana jako: 
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     (5.51) 

gdzie: ε – symetryczne otoczenie punktu osobliwego. 
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Całka powyższa jest zdefiniowana jedynie dla wewnętrznego punktu osobliwego. Mo-
że być ona również obliczona (jednocześnie) z obydwu stron  osobliwości jako: 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ +

−
=

−

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −

−
=

−

∫∫

∫∫

+→

−

→

ε

ε

εε

ε

ε

ln)()(lim)(

ln)()(lim)(

 

 0

 

 

 

 0

 

 

xfdt
xt
tfdt

xt
tf

xfdt
xt
tfdt

xt
tf

b

x

b

x

x

a

x

a
     (5.52) 

Całka osobliwa w sensie wartości głównej Hadamarda  
 Rozpatrywana jest całka niewłaściwa określona w przedziale a ≤ t ≤ b, której 
funkcja podcałkowa, nieograniczona w wewnętrznym punkcie a < x < b, posiada część 
osobliwą w postaci 

2)(
1
xt −

. Zakłada się, że właściwa część funkcji podcałkowej, 

funkcja f(t), posiada ciągłą w sensie Höldera pierwszą pochodną ( f(t)∈C1,α ), co 
oznacza, iż istnieją stałe: ⏐B⏐< ∞ oraz 0 < α <1 spełniające nierówność: 

⏐f(t)- f(x)- f’(x)(t-x)⏐ ≤  B⏐t-x⏐α +1    (5.53) 

Całka w sensie wartości głównej Hadamarda z funkcji f(t)∈C1,α jest dla wewnętrznego 
punktu osobliwego zdefiniowana jako: 
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Również powyższą całkę można obliczyć (jednocześnie) z obydwu stron osobliwości 
jako: 
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    (5.55) 

Sposób postępowania przy numerycznym rozwiązywaniu powyższych całek osobli-
wych jest przedstawiony w [71]. 

5.3.3 Modelowanie i dyskretyzacja ciała w dualnej MEB 
 Modelowanie układów z pęknięciami z użyciem dualnej MEB przeprowadza się na-
stępująco (rys. 5.12): 

• dla każdego pęknięcia przemieszczeniowe brzegowe równanie całkowe (P) stosuje 
się na jednym brzegu pęknięcia; 

• na przeciwległych brzegach pęknięcia stosuje się brzegowe równanie całkowe sił 
brzegowych (T); 
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• na całym pozostałym brzegu stosuje się przemieszczeniowe brzegowe równanie 
całkowe (P). 

Rys. 5.12 Sposób modelowania ciała w dualnej MEB. 
 Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w punktach, w których następuje przejście pomię-
dzy tymi dwoma rodzajami równań mamy do czynienia z punktami osobliwymi,  
w których całki nie są określone w sensie wartości głównej. Wymusza to sposób dys-
kretyzacji elementami brzegowymi. W rozprawie zastosowano dyskretyzację kwadra-
towymi elementami brzegowymi – ciągłymi, półnieciągłymi i nieciągłymi.  
Elementy nieciągłe mają obydwa skrajne węzły przesunięte do końca elementu,  
w przypadku elementów półnieciągłych jeden ze skrajnych węzłów jest przesunięty do 
wewnątrz, zaś elementy ciągłe posiadają skrajne węzły pokrywające się z końcami 
elementów. Brzeg pęknięcia modeluje się elementami nieciągłymi. Pobliże brzegu 
zewnętrznego (dla pęknięcia krawędziowego) modeluje się elementami półnieciąg-
łymi.  Pozostały  brzeg jest modelowany elementami ciągłymi. (rys. 5.13). 

 
Rys. 5.13 Dyskretyzacja ciała w dualnej MEB. 

P – równanie przemieszczeniowe 
T – równanie sił brzegowych 

  
– ciągłe elementy brzegowe 
– półnieciągłe elementy brzegowe 
– nieciągłe elementy brzegowe 
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Funkcje kształtu dla tych trzech rodzajów elementu są zestawione w tab. 5.2. 

Tab. 5.2 Funkcje kształtu dla elementów kwadratowych. 

element 
 

ciągły półnieciągły nieciągły 
ξ1 -1 -2/3 1 -2/3 

ξ2 0 0 0 0 Współ- 
rzędne 

ξ3 1 1 -2/3 2/3 

1 ½ξ(ξ−1) 9/10 ξ(ξ−1) 3/5 ξ(ξ+ 2/3) 9/8 ξ(ξ− 2/3) 
2 (ξ+1)(ξ−1) 3/2 ( 2/3+ξ)(1−ξ) 3/2 ( 2/3−ξ)(1+ξ) 9/4 ( 2/3+ξ)( 2/3−ξ) 

Funkcje 
kształtu 

3 ½ξ(ξ+1) 3/5 ξ(ξ+ 2/3) 9/10 ξ(ξ−1) 9/8 ξ(ξ+ 2/3) 

 Ponadto, celem poprawienia aproksymacji, stosuje się w pobliżu wierzchołka pęk-
nięcia elementy ćwiartkowe (o węźle środkowym przesuniętym w kierunku wierzchoł-
ka pęknięcia o 25% długości elementu). 
 Całka w sensie wartości  głównej Cauchy’ego wymaga ciągłości przemieszczeń  
w punkcie kolokacji (spełnione dla elementów ciągłych, półnieciągłych i nieciągłych),  
całka osobliwa w sensie wartości głównej Hadamarda wymaga ciągłości przemiesz-
czeń i ich pochodnych w punkcie kolokacji (spełnione dla węzłów elementów półnie-
ciągłych i nieciągłych leżących wewnątrz elementu).  
 
 Algorytm numeryczny programu komputerowego metody przedstawiony jest  
w punkcie 1 Dodatku. 

5.3.4 Przykłady analiz numerycznych  
Przykład 5.1 

 Analizowany jest węzeł konstrukcyjny (tarcza) przedstawiony na rys. 5.14 o 
skrajnych wymiarach 0.2x0.2m, znajdujący się w płaskim stanie naprężenia. Wew-
nątrz tarczy znajduje się pięć pęknięć prostoliniowych S1- S5. Tarcza jest obciążona 
siłami brzegowymi p=10MN/m2. Moduł sprężystości podłużnej materiału tarczy 
E=2·105MPa, moduł Poissona ν=0.25. Kolejne rysunki (rys. 5.15 i rys. 5.16) przedsta-
wiają odpowiednio: siatkę elementów brzegowych i układ po odkształceniu oraz na-
prężenia główne na brzegu nieodkształconym i naprężenia główne na brzegu odkształ-
conym. Wyniki analizy dualną metodą elementów brzegowych zebrano w tab. 5.3. 
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Rys. 5.14 Tarcza z pięcioma pęknięciami – geometria układu 
Tab. 5.3 Wyniki analizy tarczy z pięcioma pęknięciami 

Pęknięcie Wierzchołek KI KII Całka J 
1 3.795869 0.5825207 7.681226 S1 2 3.903631 0.5742757 8.108398 
3 5.068453 0 .4665317 13.493160 S2 4 4.322890 0.4848312 9.855436 
5 2.301579 0.3350950 2.817477 S3 6 3.288980 0.5709797 5.803856 
7 4.736110 0.1729455 11.698250 S4 8 4.090442 1.1519470 9.405572 
9 2.029694 0.7806157 2.463030 S5 10 2.209612 0.7675976 2.849787 
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a)         b) 

Rys. 5.15 Tarcza z pięcioma pęknięciami: a) siatka elementów brzegowych; b) układ  
                po deformacji 

    
a)         b) 

Rys. 5.16 Tarcza z pięcioma pęknięciami: a) naprężenia główne w układzie nieod- 
                  kształconym; b) naprężenia główne w układzie odkształconym 
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Przykład 5.2 

 Analizowany jest element konstrukcyjny w postaci tarczy (rys. 5.17) o skrajnych 
wymiarach 0.2x0.2m, znajdujący się w płaskim stanie naprężenia. Wewnątrz tarczy 
znajdują się dwa pęknięcia łamane S1 i S2. Tarcza jest obciążona siłami brzegowymi  
o natężeniu p i 2p, przy czym p=10MN/m2. Moduł sprężystości podłużnej materiału 
płyty  E=2·105MPa, moduł Poissona ν=0.25. Zestawienie wyników analizy układu 
przedstawia tab. 5.4. 

Rys. 5.17 Tarcza z dwoma pęknięciami– geometria układu 

Tab. 5.4 Wyniki analizy tarczy z dwoma pęknięciami: 

Pęknięcie Wierzchołek KI KII Całka J 
1 5.245554 1.586542 15.64216 S1 2 4.374636 3.109493 15.00333 
3 6.063652 0.437417 19.24959 S2 4 4.459459 0.193430 10.37718 

 
Rysunki 5.18 i 5.19 przedstawiają odpowiednio: siatkę elementów brzegowych i układ 
po odkształceniu oraz naprężenia główne na brzegu nieodkształconym i naprężenia 
główne na brzegu odkształconym. 
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a)        b) 
 

 

Rys. 5.18 Tarcza z dwoma pęknięciami: a) siatka elementów brzegowych; b) układ  
                po deformacji 
 

        
 

a)        b) 
 
Rys. 5.19 Tarcza z dwoma pęknięciami: a) naprężenia główne w układzie nieod- 
                  kształconym; b) naprężenia główne w układzie odkształconym 
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5.3.5 Analiza propagacji pęknięć 
 Dualna metoda elementów brzegowych może być zastosowana do analizy wzrostu 
pęknięcia [68, 70, 72]. Zastosowanie dualnej MEB wyklucza konieczność ponownego 
podziału na elementy brzegowe, uwzględniane są jedynie nowe elementy modelujące 
rosnące pęknięcie. 
 Założono wstępnie, iż krzywa wzrostu pęknięcia jest linią łamaną, a wzrost pęknię-
cia następuje niewielkimi krokami.  
 Kryteriów kierunku wzrostu pęknięcia jest co najmniej kilka [60]. W niniejszej 
rozprawie skorzystano z kryterium bazującego na maksymalnych naprężeniach głów-
nych [30]. Kryterium niniejsze postuluje, iż wzrost pęknięcia następuje w kierunku 
prostopadłym do kierunku największego naprężenia głównego w wierzchołku pęknię-
cia, co oznacza, iż kierunek wzrostu pęknięcia θt jest zdeterminowany przez warunek, 
że lokalne naprężenia styczne wynoszą zero: 

0)1cos3(sin =−+ tIItI KK θθ      (5.56) 

gdzie: θt – współrzędna kątowa stycznej do pęknięcia o początku w wierzchołku  
           pęknięcia (rys. 5.20) . 
Ze względu na założenie o dyskretnej postaci wzrostu konieczne jest wprowadzenie 
(w n-tym przyroście pęknięcia) kąta korekcji βt : 

2
)1( += nt

t
θ

β        (5.57) 

gdzie: θt(n+1) – kierunek następnego przyrostu pęknięcia. 
Procedura korekcyjna powtarzana jest iteracyjnie tak długo, jak długo zmniejsza się 
kąt korekcji. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

n –  aktualny przyrost pęknięcia; 
∆a – wielkość przyrostu pęknięcia; 
i – numer iteracji; 
P – położenie wierzchołka pęknięcia. 

Rys. 5.20 Sposób określania kierunku wzrostu pęknięcia 
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Numeryczna analiza wzrostu pęknięcia przeprowadzana jest według następującego 
algorytmu: 
1. obliczenie naprężeń w układzie za pomocą dualnej MEB, 
2. obliczenie WIN z zastosowaniem całki J, 
3. obliczenie kierunku wzrostu pęknięcia, 
4. zwiększenie długości pęknięcia wzdłuż obliczonego kierunku wzrostu. 
Punkty 1-4 są powtarzane do osiągnięcia założonej liczby kroków przyrostu pęknięcia. 
 W przypadku mieszanego sposobu obciążenia elementu z pęknięciem wprowadza 
się zastępczy współczynnik intensywności naprężeń, który dla kryterium maksymal-
nych naprężeń głównych wzrostu pęknięcia wyraża się jako: 

2
sin

2
cos3

2
cos 23 tt

II
t

IIeq KKK
θθθ

−=      (5.58) 

Przykład 5.3 

 Analizowana jest prostokątna tarcza o wymiarach 0.45x0.4m w płaskim stanie 
naprężenia, podparta oraz obciążona siłami brzegowymi o natężeniu p=10MN/m2 na 
dłuższych brzegach (rys. 5.21). Wewnątrz tarczy znajduje się kołowy otwór, z którego 
wychodzi pęknięcie krawędziowe. Moduł sprężystości podłużnej materiału tarczy wy-
nosi E=2.1·105MPa a współczynnik Poissona ν=0.2. Proces pękania rozpoczęty został 
poprzez obciążenie cykliczne o współczynniku cyklu R = 2/3. Stałe w równaniu Parisa 
(5.12) przyjęto: c = 4.624x10-12, m=3.3. Założono, iż jednokrotny przyrost pęknięcia 
następuje o długość ∆a równą trzykrotnej długości elementu brzegowego w wierz-
chołku pęknięcia, zaś wzrost składa się z 20 kroków. 

Rys. 5.21 Tarcza z otworem i pęknięciem krawędziowym  
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Wartości WIN dla kolejnych przyrostów pęknięcia zestawiono w tab. 5.5 
 Rys. 5.22 przedstawia całkowity kształt pęknięcia po 20 przyrostach w układzie 
przed odkształceniem oraz zerowy, dwunasty i dwudziesty przyrost pęknięcia w ukła-
dzie odkształconym. 

Tab. 5.5 WIN dla kolejnych przyrostów pęknięcia 

Przyrost KI KII KIeq 
0 0.9999963 -1.601782E-03 1.000000 
1 1.067805 1.405613E-03 1.067808 
2 1.119424 1.074725E-03 1.119426 
3 1.169188 3.602739E-04 1.169189 
4 1.220087 5.646729E-04 1.220087 
5 1.272629 -1.393258E-03 1.272632 
6 1.326825 1.496454E-03 1.326827 
7 1.382600 -4.903008E-03 1.382626 
8 1.440107 -3.014432E-03 1.440117 
9 1.499502 -5.032358E-03 1.499527 
10 1.561260 -6.253725E-03 1.561298 
11 1.626115 -7.717737E-03 1.626170 
12 1.695194 -9.041008E-03 1.695266 
13 1.770234 -1.038216E-02 1.770325 
14 1.853798 -1.131648E-02 1.853902 
15 1.949775 -1.191589E-02 1.949885 
16 2.064251 -1.172422E-02 2.064351 
17 2.207221 -1.060940E-02 2.207297 
18 2.396218 -8.245999E-03 2.396261 
19 2.664980 -4.060272E-03 2.664989 
20 3.088462 5.903104E-03 3.088478 
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a)       b) 

 
 
 

    
 

c)       d) 

Rys. 5.22 Tarcza z otworem i pęknięciem krawędziowym: a) całkowita ścieżka  
                   wzrostu pęknięcia w układzie niezdeformowanym; oraz przyrost pęknięcia  
                   w układzie po deformacji: b) przyrost 0, c) przyrost 12,  d) przyrost 20  
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6  ANALIZA WRAŻLIWOŚCI UKŁADÓW Z PĘKNIĘCIAMI 
 Analiza wrażliwości kształtu ma niezwykle istotne znaczenie w przypadku roz-
wiązywania zadań optymalizacji kształtu. Poprzez analizę wrażliwości kształtu rozu-
mie się badanie wpływu zmian kształtu brzegu na funkcję celu i ograniczenia układu, 
co umożliwia znalezienie jednoznacznego rozwiązania określającego kierunki poszu-
kiwań najbardziej korzystnych zmian konstrukcyjnych układu [5]. Analiza wrażliwoś-
ci dostarcza więcej informacji o zachowaniu się układu niż konwencjonalna analiza 
układu, pozwalając określić tendencje zmian pól naprężeń, przemieszczeń czy od-
kształceń wywołane przez zmianę parametrów projektowych konstrukcji [14, 56]. 
Ponadto stanowi punkt wyjściowy zarówno do tradycyjnej optymalizacji jak i optyma-
lizacji hybrydowej (patrz rozdz.7.4) dostarczając informacji o gradiencie funkcji celu.  

6.1 Analiza wrażliwości całki J przy transformacji brzegu zewnętrznego 
 Koncepcja całek niezależnych od drogi całkowania została wprowadzona przez 
Demsa i Mroza [27, 28]. 
Idea połączenia koncepcji całek niezależnych od drogi całkowania i MEB została za-
proponowana przez Burczyńskiego [6] a następnie rozwinięta przez Burczyńskiego  
i Polcha [18, 19] dla problemów deterministycznych oraz przez Burczyńskiego  
[21, 22] dla problemów stochastycznych.  
 Jak pokazano w rozdziale 5.1, istnieje zależność pomiędzy współczynnikami inten-
sywności naprężeń a całką J. Z drugiej strony całka J jest pochodną energii potencjal-
nej Πu oraz jest równa współczynnikowi uwalniania energii: 

G
a

J u =−=
∂
Π∂

     (6.1) 

przy czym: 

   ∫ ∫ ⋅−=
Ω Γ

ΓΩεΠ
p

ueu ddU upo)(     (6.2) 

  W układach z pęknięciami istotna z wytrzymałościowego punktu widzenia jest  
z jednej strony zmniejszenie WIN, z drugiej strony zaś niedopuszczenie do wzrostu 
pęknięcia. Jednym z kryteriów wzrostu pęknięcia w układach płaskich jest maksimum 
współczynnika uwalniania energii sprężystej G. Tak więc minimalizacja (minimalizac-
ja K) bądź maksymalizacja (maksymalizacja G) całki J wydaje się odgrywać istotną 
rolę w układach z pęknięciami. 
 Całkę J można przedstawić zależnością [6, 11]: 

       ∫ ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
∂
∂

−=
C

e dC
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nUJ
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1)( upε     (6.3) 

gdzie: ijijeU εσε
2
1)( =  - gęstość energii odkształcenia. 
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W przypadku układu liniowo-sprężystego można całkę J zapisać w innej formie: 

∫ ⎥
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⎡
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C

dC
xx

J
112

1
∂
∂

∂
∂ uppu     (6.4) 

Ponieważ C jest dowolnym konturem, możemy przyjąć w jego miejsce brzeg zew-
nętrzny Γ: 
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Całkę J można przedstawić jako sumę J=J1+J2 [40], gdzie: 
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Całka J1 przedstawia funkcjonał, który zależy od pól przemieszczeń brzegowych u 
oraz sił brzegowych p:  

∫=
Γ

Γϕ dJ ),(11 pu      (6.8) 

gdzie: 
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Całka J2 reprezentuje funkcjonał zależny od pochodnych przemieszczeń brzegowych 
u,1 oraz sił brzegowych p,1:  

∫=
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6.1.1 Analiza wrażliwości całki J1  
 Infinityzymalna wariacja kształtu układu z pęknięciem jest opisana ciągłym i róż-
niczkowalnym polem wektorowym δg=(δgk) w następujący sposób[10, 12, 13]: 

gxx δΩΩ +=→ ** :     (6.12) 
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Pole transformacji g=g(x;a) przekształca brzeg zewnętrzny Γ, przy czym a=(ar), 
(r=1,2,...,R) jest wektorem projektowych parametrów kształtu określających aktualny 
kształt układu. 
 Zmienna x jest zdefiniowana w obszarze nie podlegającym transformacji Ω z brze-
giem Γ, zaś x* w obszarze transformowanym Ω* = Ω (a) z brzegiem Γ*=Γ*(a) (rys. 
6.1). Układ ten będzie dalej nazywany układem podstawowym (UP). 
 

x2
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xu

p

u x0( )

p x0( )

g x( )x*
n

x1

 

Rys. 6.1 Układ podstawowy podlegający transformacji kształtu brzegu zewnętrznego  

 Wariacja pola transformacji δg jest określona wyrażeniem: 

r
r aδδ ),( axvg =      (6.13) 

gdzie: ( )
r

r
k

r

aδ
δgvv ==  jest to tzw. prędkość pola odkształcenia związana z paramet- 

            rami kształtu ar. 

 Dogodne jest traktowanie Ω jako medium ciągłego i zastosowanie idei pochodnych 
materialnych z mechaniki układów ciągłych. W takim przypadku odwzorowanie 
(6.12) może być interpretowane jako zależny od czasu proces z δar jako czasem i vr 
pełniącym rolę pola prędkości (jeśli δar=0 oraz vr=0 wówczas otrzymujemy: Ω*=Ω 
oraz Γ*=Γ ). 
Pierwsza wariacja J1 może być przedstawiona jako: 

r
r

a
Da
DJ

J δδ 1
1 =      (6.14) 

Wrażliwości DJ1/Dar są liczone jako zupełne materialne pochodne wyrażenia (6.8): 
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gdzie: 
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Zupełne materialne pochodne wektora normalnego n wyrażają się zależnością 
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Zupełne materialne pochodne pól przemieszczeń u, odkształceń ε i naprężeń σ można 
przedstawić jako: 

   , r
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aDa
D qqq
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∂ dla  q = u, ε, σ   (6.19) 

Z kolei dla sił brzegowych: 
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 Tak więc w celu obliczenia wrażliwości J1 niezbędne jest wyznaczenie pochodnych 
lokalnych u i σ względem każdego z parametrów kształtu ar. Pochodne te można uzys-
kać przez zastosowanie ujęcia bezpośredniego lub sprzężonego. W ujęciu bezpośred-
nim wymagane jest rozwiązanie pomocniczego problemu brzegowego dla każdego  
z parametrów kształtu, co przy ich większej liczbie czyni zadanie rozbudowanym  
i czasochłonnym.  
 W niniejszej rozprawie zastosowano metodę układów sprzężonych, w której wpro-
wadza się układ sprzężony (US) o geometrii zgodnej z układem podstawowym (rys. 
6.2), jednakże innymi warunkami brzegowymi, co prowadzi do rozwiązań sprzężo-
nych ua, εa i σa. 

 
Rys. 6.2 Układ sprzężony 
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Wrażliwość J1 może być przedstawiona w postaci (por. [28]): 
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gdzie: ( ) ( )−+
+−+=⋅+ aaa pupuup 111   ϕϕϕ  jest nieciągłością ( )apu+1ϕ   

             wzdłuż krzywej Σ rozdzielającej Γu i Γp, H jest średnią krzywizną brzegu. 

W zagadnieniach płaskich krzywa Σ redukuje się do dwóch punktów brzegowych. 
 Na brzegu układu sprzężonego dane są warunki brzegowe zależne do ϕ1: 
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Związki konstytutywne dla układu sprzężonego i podstawowego są identyczne.  
 Analityczne wyrażenie dla wrażliwości J1 zależy tylko od zmiennych stanu ukła-
dów podstawowego i sprzężonego, jest zaś niezależne od liczby parametrów kształtu.  
Jeśli wariacji podlega jedynie brzeg obciążony, wówczas wrażliwość J1 wyraża się 
następująco: 
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Zakładając, że brzeg zewnętrzny Γ składa się z trzech części: podpartej Γu , obciążonej 
Γp oraz swobodnej Γo (Γ=Γu∪Γp∪Γo), z których jedynie Γo podlega transformacji 
kształtu, wrażliwość J1 jest równa: 
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6.1.2 Analiza wrażliwości całki J2 
 Ze względu na fakt, iż funkcja podcałkowa ϕ2 zależy od pochodnych przemieszczeń 
i sił brzegowych, nie jest możliwe traktowanie J2 w taki sam sposób jak J1. Autor ni-
niejszej rozprawy nie spotkał się z rozwiązaniem analitycznym funkcjonału brzego-
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wego, którego funkcje podcałkowe zależą od pochodnych wielkości brzegowych  
[10, 12, 13].  
 Jednakże do obliczenia wrażliwości funkcjonału J2 można także zastosować metodę 
zmiennych sprzężonych, jeśli J2 da się wyrazić przez przemieszczenia i siły powierz-
chniowe. Można tego dokonać na poziomie dyskretnym funkcjonału J2 w wyniku 
podziału brzegu na elementy brzegowe i aproksymacji pochodnych przez wartości wę-
złowe przemieszczeń i sił powierzchniowych. Funkcję ϕ2 zastępuje się szeregiem 
funkcji zależnych od wartości węzłowych przemieszczeń i sił brzegowych. 
 Pochodne przemieszczeń i sił brzegowych względem x1 są wyrażone dla każdego 
elementu brzegowego Γ e poprzez pochodne w układzie lokalnym ξ:  
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Można je przedstawić również następująco: 

• dla elementów liniowych: 

[ ]

[ ])1()2(
e

1

)1()2(
e

1

2
,

2
,

ppp

uuu

−=

−=

b

b

     (6.26) 

gdzie: 
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• dla elementów kwadratowych: 
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gdzie:  
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Całkę J2 można teraz przedstawić w postaci: 
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gdzie: 
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Funkcje e
2ϕ  zależą teraz  tylko od wartości węzłowych przemieszczeń i sił powierz-

chniowych.  
Wrażliwość całki J2 może być przedstawiona w formie: 
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 Pochodne materialne 
rDa

DJ 2 obliczane są teraz podobnie, jak 
rDa

DJ1  (wzór 6.21),  

z tym, że warunki brzegowe dla układu sprzężonego mają następującą postać: 

• dla elementów liniowych:  
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• dla elementów kwadratowych:  
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6.2 Analiza wrażliwości funkcjonału brzegowego względem modyfikacji 
kształtu brzegu zewnętrznego  

 Rozważmy wrażliwość pierwszego rzędu dowolnego funkcjonału ℑ zależnego od 
przemieszczeń brzegowych u oraz sił brzegowych p [10, 12, 13]: 

∫=ℑ
Γ

Γϕ d),( pu      (6.36) 

gdzie: ϕ jest dowolną różniczkowalną funkcją brzegowych przemieszczeń i sił brze- 
gowych; 

względem wariacji kształtu brzegu zewnętrznego. Funkcjonał ℑ może wyrażać różne 
charakterystyki mechaniczne ciała z pęknięciem, jak np. szczególny przypadek całki J 
bądź przemieszczenie u(x0) punktu brzegowego x0∈Γ ;wówczas ϕ=uδ(x-x0) . 
Zakładając, iż transformacji podlega brzeg zewnętrzny, wrażliwość funkcjonału ℑ wy-
raża się równaniem (6.21) (podstawiając J1=ℑ oraz ϕ1=ϕ) z warunkami brzegowymi 
(6.22). 
 Algorytm numeryczny programu komputerowego analizy wrażliwości funkcjonału 
brzegowego względem modyfikacji kształtu brzegu zewnętrznego przedstawiony jest 
w punkcie 2 Dodatku. 

6.2.1 Przykład numeryczny 
Przykład 6.1 

 Rozpatrywana jest prostokątna tarcza z krawędziowym pęknięciem o długości L. 
Tarcza jest poddana rozciąganiu siłami brzegowymi działającymi na górnej krawędzi  
i utwierdzona w części dolnej. Pęknięcie jest wolne od sił brzegowych (rys. 6.3 a). 
Brzeg składa się z czterdziestu kwadratowych elementów brzegowych. Zakładana mo-
dyfikacja wolnego od sił brzegowych brzegu zewnętrznego opisana parametrem ar 
przedstawiona jest na rys. 6.3 b. Układ po deformacji przedstawia rys. 6.3 c. W przy-
padku układów sprzężonych skupione jednostkowe siły przyłożono kolejno do punk-
tów 1, 2, 3 i 4 - przykład na (rys. 6.3 d) 
 Pochodne składowych pionowych przemieszczeń węzłów 1, 2, 3 oraz 4 względem 
zakładanej modyfikacji brzegu zewnętrznego i ich porównanie z wartościami uzyska-
nymi metodą różnic skończonych przedstawia tab. 6.1.  
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a)       b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

c) d) 

Rys. 6.3 Tarcza z krawędziowym pęknięciem: a) poddana rozciąganiu; b) zakładana  
               modyfikacja brzegu; c) po deformacji; d) przykładowy układ sprzężony 

Tab. 6.1 Wyniki analizy wrażliwości dla tarczy z pęknięciem krawędziowym 

Węzeł Du2/Dar MRS Błąd [%] 
1 -0.636635 -0.640000 0.53 
2 1.525909 1.510000 1.05 
3 -6.052727 -6.070000 0.28 
4 -6.034527 -6.080000 0.75 
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6.3 Analiza wrażliwości funkcjonału brzegowego względem kształtu  
i położenia pęknięcia 

 Rozważamy wrażliwość funkcjonału ℑ względem kształtu i położenia pęknięcia.  
Udowodniono [18, 20, 27], iż dla pewnych specyficznych transformacji kształtu  
i położenia pęknięcia pochodne materialne funkcjonału ℑ wyrażają się za pomocą 
całek niezależnych od drogi całkowania. Całki te oblicza się po dowolnym zamknię-
tym konturze (w zadaniach płaskich) lub powierzchni (dla układów przestrzennych) C 
zawierających pęknięcie. 
 Wprowadza się zatem trzy rodzaje transformacji kształtu i położenia pęknięcia: 

• translację (T), opisaną zmiennymi δbk, (k=1,2 dla układów 2-D i k=1,2,3 dla 
układów 3-D), gdzie bk jest parametrem translacji –  rys. 6.4 a; 

• obrót (R), opisaną zmiennymi δωk, (k=1 dla układów 2-D i k=1,2,3 dla układów  
3-D), gdzie ωk jest parametrem obrotu – rys. 6.4 b; 

• zmianę skali (E) opisaną zmienną δη, gdzie η jest parametrem zmiany skali – rys. 
6.4 c. 

1

a)                                                          b)                                                  c)     

C
CC

 

Rys. 6.4 Transformacje kształtu dla układu 2-D: a) translacja, b) obrót, c) zmiana skali 
Dla układów płaskich wektor (macierz kolumnowa) parametrów kształtu a składa się  
z czterech elementów: 

{ } [ ]T
q bbacol ηω ,,,  121≡=a     (6.37) 

Pochodne materialne Dℑ/Dar można wyrazić jako (por. [28]): 
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Funkcje podcałkowe t
LZ są zależne od pól stanu układów podstawowego i sprzężonego 

(dla układu sprzężonego wyróżnione górnym indeksem „a”) : 

• dla translacji (k=1,2): 
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• dla obrotu  
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• dla zmiany skali: 
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Jak widać z powyższego, w celu wyznaczenia wrażliwości funkcjonału ℑ względem 
transformacji kształtu i położenia pęknięcia należy rozwiązać układ podstawowy oraz 
sprzężony z warunkami brzegowymi (6.22) 
 Algorytm numeryczny programu komputerowego analizy wrażliwości funkcjonału 
brzegowego względem modyfikacji kształtu i położenia pęknięcia przedstawiony jest 
w rozdziale 3 Dodatku. 
 

6.3.1 Przykłady numeryczne 
Przykład 6.2 

 Analizowana jest kwadratowa tarcza z pęknięciem wewnętrznym obciążona jed-
nostkową siłą skupioną przyłożoną na górnej krawędzi i z utwierdzoną dolną krawę-
dzią (rys. 6.5).  
 

Rys. 6.5 Kwadratowa tarcza z pęknięciem wewnętrznym 
 

x1 

 x2

S=1 
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Obliczono pochodne składowych pionowych przemieszczenia punktu A względem 
modyfikacji kształtu i położenia pęknięcia (T, R, E). Obliczenia przeprowadzono dla 
szeregu konturów otaczających pęknięcie. Rozwiązania porównano z wartościami 
uzyskanymi metodą różnic skończonych. Wyniki przedstawiono w tab. 6.2. 

Tab. 6.2 Wyniki analizy wrażliwości dla tarczy z pęknięciem wewnętrznym 

Kontur całkowania L. segmentów Tx1 Tx2 R E 

Okrąg, r=0.7 50 0.00610090 1.358557 -0.6106350 1.822632 
Okrąg, r=0.8 50 0.01788429 1.359317 -0.5603154 1.898696 
Okrąg, r=0.9 50 0.01795282 1.354692 -0.560457 1.893504 
Kwadrat, 1.2x1.2 40 0.01915883 1.344272 -0.5525398 1.913845 
Kwadrat, 1.2x1.2 80 0.02136994 1.358442 -0.5559079 1.909438 
Kwadrat, 1.4x1.4 80 0.01774539 1.359796 -0.5602723 1.899484 
Kwadrat, 1.6 x1.6 80 0.01775337 1.359789 -0.5602796 1.899480 
Kwadrat, 1.8x1.8  80 0.01775417 1.359362 -0.5602136 1.898929 
Prost., 1.6x0.8, obr 450  80 0.01775768 1.359781 -0.5602872 1.899479 
Elipsa 1.6x0.8 rot 450 80 0.01785881 1.360004 -0.5590898 1.900015 
Elipsa 1.6x1.2 rot 450 80 0.01753179 1.360016 -0.5600442 1.899624 
Kwadrat, 1.99 x1.99 80 -14.1415970 -247.1770 17.135315 -309.6737 
Brzeg zewn. 20 0.03767041 1.144556 -0.5744796 1.631661 
Brzeg zewn. 39 0.03733003 1.161969 -0.5766000 1.662162 
Brzeg zewn. 79 0.02710396 1.023807 -0.5585668 1.508172 
MRS  0.02158333 1.378500 -0.5650000 1.600100 

 
 Jak łatwo zauważyć, jedynie kontur leżący zbyt blisko brzegu zewnętrznego po-
woduje rezultaty wyraźnie odbiegające od wyników otrzymanych metodą różnic skoń-
czonych. Przyczyną jest tzw. efekt naskórkowy (ang. boundary-layer effect) – gdy od-
ległość od konturu jest mniejsza niż 1/3 długości najbliższego elementu brzegowego 
wówczas obliczenia interesujących nas pól fizycznych (przemieszczenia, naprężenia 
itp.) są niedokładne ze względu na silną osobliwość w jądrze P*(x,y). Również sposób 
modelowania siły skupionej jako siły brzegowej rozłożonej na elemencie jest prawdo-
podobną przyczyną niedokładności w przypadku, gdy konturem całkowania jest brzeg 
zewnętrzny. 
 
Przykład 6.3 

 Węzeł konstrukcyjny typu X z trzema pęknięciami o różnych kształtach jest pod-
party i obciążony jak na rys. 6.6 a. Obliczono pochodne składowych pionowych prze-
mieszczenia punktu A względem modyfikacji kształtu i położenia (T, R, E) poszcze-
gólnych pęknięć. Układ sprzężony przedstawia rys. 6.6 b. Obliczenia przeprowadzono 
dla trzech różnych konturów otaczających każde z pęknięć. Wyniki przedstawiono  
w tab. 6.3 . 
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a)        b) 

Rys. 6.6 Węzeł konstrukcyjny typu X: a) układ podstawowy, b) układ sprzężony 

Tab. 6.3 Wyniki analizy wrażliwości dla elementu konstrukcyjnego typu X 

Kontur całkowania L. segmentów Tx1 Tx2 R E 

Pęknięcie S1: 
 Okrąg, r=0.4 50 44.765571 14.598732 -45.178640 40.999109 
 Elipsa 08x0.4 obr. -300 50 45.091267 14.564396 -45.4323581 40.655073 
 Prost. 0.8x0.4 obr. -300 60 44.714391 14.740570 -45.249895 40.531634 

Pęknięcie S2: 
 Okrąg, r=0.4 50 1.2515258 -4.6984768 0.18532781 -1.6698840 
 Elipsa 1x0.6 obr. -150 50 1.2497445 -4.6989365 0.18491564 -1.6695536 
 Prost. 0.9x0.5 obr. -150 60 1.2536280 -4.6988485 0.18406701 -1.6723942 

Pęknięcie S3: 
 Okrąg, r=0.4 50 1.6020454 0.16133514 1.9328588 0.30124702 
 Elipsa 0.8x0.4 obr. -150 50 1.6073163 0.16068521 1.9355967 0.30167552 
 Prost. 0.9x0.3 obr. -150 60 1.6005377 0.15922475 1.9312604 0.30178563 
 

x1

x2 

p p 

p p 

S=1 
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Przykład 6.4 

 Kwadratowa tarcza z pęknięciem krawędziowym jest podparta i obciążona jak 
przedstawiono na rys. 6.7. Obliczono pochodne składowych pionowych przemieszcze-
nia punktu A względem modyfikacji kształtu i położenia (T, R, E) pęknięcia. 
Obliczenia przeprowadzono dla szeregu konturów otaczających pęknięcie. Rozwią-
zania dla translacji porównano z wartościami uzyskanymi metodą różnic skończonych. 
W przypadku obrotu i zmiany skali zrezygnowano z porównania wyników ze względu 
na niejednoznaczną interpretację geometryczną tych rodzajów modyfikacji kształtu  
i położenia dla pęknięcia krawędziowego. Wyniki przedstawiono w tab. 6.4. 

Rys. 6.7 Tarcza z pęknięciem krawędziowym 

Tab. 6.4 Wyniki analizy wrażliwości dla tarczy z pęknięciem krawędziowym 

Kontur całkowania Liczba 
segmentów

Tx1 Tx2 R E 

Okrąg, r=0.6 60 -195.82726 -55.60088  -41.549306 -159.97541
Elipsa 1.2x0.4 32 -36.539206 8.615034 0.1571543  0.3431637 
Elipsa 1.6x0.4 32 -36.084515 8.680198 0.1582789  0.3281660 
Kwadrat, 1.2x1.2 obr. 450 40  -36.546721 8.617533 0.1550920  0.3490825 
Kwadrat, 1.2x1.2 obr. 450 60  -36.551545 8.614332 0.1566994  0.3438919 
Kwadrat, 1.0x1.0 obr. 450 32  -36.547560 8.617950 0.1551432  0.3482794 
Kwadrat, 1.0x1.0 obr. 450 60 -36.554880 8.612584 0.1576439  0.3404871 
MRS  -36.55154 8.614332   

 

x1 

 x2

P=1
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6.4 Podsumowanie wyników analizy wrażliwości  
 Przedstawione przykłady numeryczne wskazują wyraźnie, że analiza wrażliwości 
przemieszczeniowych funkcjonałów brzegowych zarówno względem modyfikacji 
kształtu brzegu zewnętrznego jak i względem modyfikacji kształtu i położenia szcze-
liny (z zastosowaniem metody układów sprzężonych oraz koncepcji całek niezależ-
nych od drogi całkowania) przy wykorzystaniu dualnej metody elementów brzego-
wych daje zadowalające wyniki.  

W pierwszym przypadku uzyskano dokładność rzędu 99% i więcej (porównując  
z wynikami uzyskanymi metodą różnic skończonych), co wydaje się być zupełnie wy-
starczające w praktycznych zastosowaniach i tym samym potwierdzono skuteczność 
metody.  
  W drugim przypadku dla większości rozmaitych konturów całkowania uzyskano 
wyniki nieznacznie różniące się między sobą, a przy tym zgodne z wynikami uzyska-
nymi metodą różnic skończonych. Stwierdzono, iż kontury leżące w pobliżu wierz-
chołków szczelin dają  wyraźnie mniej dokładne wyniki, co spowodowane jest osobli-
wościami w wierzchołkach szczelin. Również kontury znajdujące się  zbyt blisko brze-
gu zewnętrznego dają wyraźnie błędne wyniki, co jest wynikiem tzw. efektu naskórko-
wego. Nie powiodły się próby wykorzystania jako konturu całkowania brzegu zew-
nętrznego – błędy rzędu 10% i więcej są najprawdopodobniej skutkiem sposobu mo-
delowania siły skupionej. 
Umiejętny dobór konturów całkowania pozwala w efektywny sposób przeprowadzać 
analizę wrażliwości funkcjonałów brzegowych względem modyfikacji kształtu i poło-
żenia szczeliny. 
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7 METODY OPTYMALIZACJI EWOLUCYJNEJ W IDENTYFI-
KACJI PĘKNIĘĆ W UKŁADACH MECHANICZNYCH 

7.1 Zagadnienia odwrotne (zadanie identyfikacji) 
 Dany jest [9] zbiór wartości eksperymentalnych zmiennych stanu (np. przemiesz-
czeń lub naprężeń) mq̂  mierzonych w punktach brzegowych xm, m=1...M. vi∈V oraz 
odpowiadający mu zbiór wartości teoretycznych q(xm) obliczonych w punktach brze-
gowych xm. W celu identyfikacji pęknięcia budowany jest funkcjonał reprezentujący 
odległość (normę) pomiędzy wartościami teoretycznymi a zmierzonymi w postaci: 

[ ] ∫∑ =−=
= Γ

Γϕ dJ )(ˆ)(
2
1 2M

1m
0 qqxq mm

   (7.1) 

gdzie: 

[ ] )(ˆ)(
2
1)(

2M

1m

mxxqxqq −−= ∑
=

δϕ m
   (7.2) 

 Rozmiar i położenie pęknięcia są opisane poprzez zbiór parametrów kształtu a=(ar), 
r=1...R. W celu ich znalezienia należy zminimalizować funkcjonał J0 dany zależnoś-
cią  (7.1). 
Zadania identyfikacji są zagadnieniami z natury źle postawionymi (ang. ill-posed)  
a ich rozwiązanie może nie być stabilne z powodu tego, że małe błędy pomiarów 
eksperymentalnych mogą wywoływać znaczne różnice w poszukiwanej geometrii pęk-
nięcia. Stosuje się wówczas regularyzację funkcjonału, np. regularyzacja Tichonova 
[35, 85], w której funkcjonał jest przekształcany do postaci: 

TT0
*
0 fJJ ⋅+= β      (7.3) 

gdzie: βΤ, fT – odpowiednio: parametr regularyzacyjny i funkcja regularyzacyjna 
            Tichonova. 
 Aby rozwiązanie miało sens fizyczny należy założyć, że pęknięcie znajduje się 
wewnątrz ciała. Zapewnia się to poprzez nałożenie ograniczeń na zbiór parametrów 
kształtu a, co wymaga (dla potrzeb algorytmu ewolucyjnego) przekształcenia proble-
mu do optymalizacji bezwarunkowej za pomocą metody funkcji kary. 
W rozprawie rozpatrzono zadania identyfikacji dla: 
-  pojedynczych pęknięć; 
-  pęknięć wielokrotnych przy znanej liczbie pęknięć; 
-  pęknięć wielokrotnych przy nieznanej liczbie pęknięć; 
-  pojedynczych pęknięć przy stochastycznych zaburzeniach odczytu wielkości 

mierzonych. 
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 Do rozwiązania powyższych zadań można stosować klasyczne, ewolucyjne bądź 
hybrydowe (mieszane) metody identyfikacji (optymalizacji).  

7.2 Klasyczne metody identyfikacji (optymalizacji) 
 Klasyczne procedury optymalizacji [32, 48, 51, 54, 77, 86] bazują na algorytmie, 
który można przedstawić zależnością: 

iiii haa β+=+1      (7.4) 

gdzie: iβ  - współczynnik określający długość kroku w kierunku ih ,  

  ih  - wektor określający kierunek od punktu ai do ai+1: 

   ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

r
ii Da

DJhh
*
0       (7.5) 

 Do najczęściej obecnie stosowanych klasycznych metod optymalizacji zaliczyć 
można: 

• metodę najszybszego spadku: 

)(*
0 ii aJh −∇=      (7.6) 

  gdzie: )(*
0 iaJ∇  – gradient funkcjonału *

0J
 w punkcie ai.   

• metodę gradientu sprzężonego: 

        1
*
0 )( −+−∇= ikii haJh β       (7.7) 

  gdzie: βk – współczynnik zależny  od gradientu w punktach ai oraz ai-1. 

• metody Newtona: 

)( 1
*
0 −∇−= iki aJh V      (7.8)   

  gdzie: Vk – ciąg macierzy stanowiących przybliżenia odwrotności macierzy drugich 
               pochodnych funkcji celu. 

• metody quasi-Newtonowskie, jak np. metoda zmiennej metryki : 

            )(*
0 iki aJh ∇−= V      (7.9) 

 Zaletami powyższych metod są niewątpliwie: eleganckie (ścisłe) podejście i wgląd 
w fizyczną naturę rozpatrywanego problemu, tym niemniej posiadają one szereg wad: 

• funkcja celu musi być ciągła; 

• brzeg zewnętrzny musi mieć regularną wariację; 

• hesjan funkcji celu musi być dodatnio określony; 

• istnieje duże ryzyko zbiegnięcia się algorytmu do optimum lokalnego; 
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• obliczenia rozpoczynają się z jednego punktu ograniczając obszar poszukiwań   
  rozwiązania optymalnego; 

• wybór punktu startowego wpływa na zbieżność metody. 
 W związku z powyższym w niniejszej rozprawie zastosowano metodę ewolucyjną, 
mając jednakże świadomość jej niedoskonałości – długi czas obliczeń (w porównaniu  
z metodą klasyczną) i trudności z precyzyjnym znalezieniem optimum po znalezieniu 
się w jego bezpośredniej bliskości.  
 

7.3 Ewolucyjne metody rozwiązywania zagadnienia identyfikacji pęknięć 
 Metody ewolucyjne są metodami wywodzącymi się z klasycznych algorytmów ge-
netycznych, zmodyfikowanymi pod kątem zadań optymalizacji. 

7.3.1 Klasyczne algorytmy genetyczne 
 Algorytmy genetyczne odwzorowują naturalne procesy ewolucji zachodzące w cza-
sie, których celem jest maksymalne dopasowanie osobników do istniejących warun-
ków życia [36, 58]. Do najczęściej obecnie stosowanych algorytmów naśladujących 
procesy zachodzące w naturze należą: programowanie ewolucyjne, algorytmy gene-
tyczne, strategie ewolucyjne, symulowane wyżarzanie, systemy klasyfikujące oraz 
sieci neuronowe [58]. 
 Historycznie ujmując problem – początkowo komputery były używane w dziedzinie 
biologii do symulacji procesów genetycznych [50] przez takich badaczy, jak Baricelli 
(1957, 1962), Fraser (1960, 1962) czy Martin i Cockerham (1962). Dopiero Holland 
wraz ze współpracownikami [41] jako pierwszy zastosował operacje quasi-genetyczne 
w zagadnieniach sztucznej adaptacji i tym samym zapoczątkował intensywny rozwój 
dziedziny zwanej algorytmami genetycznymi. Obecnie stosuje się często nazwę algo-
rytmy (metody) ewolucyjne (ang. evolutionary computation) dla odróżnienia od tzw. 
klasycznych algorytmów genetycznych. 
 W opisie algorytmów genetycznych stosuje się nazewnictwo przejęte bezpośrednio 
z genetyki naturalnej [23] i tak np. chromosom jest to uporządkowany ciąg genów, 
będących jego najmniejszymi składowymi. W algorytmach genetycznych chromosom 
jest zwykle równoważny osobnikowi. Pewna ilość chromosomów stanowi populację. 
 Standardowy algorytm genetyczny jest stochastyczną metodą optymalizacji [61],  
w której szukamy: 

n
assf }1,0{   dla    )( sup

s
=∈ ∆     (7.10) 

gdzie:  f = *
0J ,  f:∆→ℜ– funkcja celu, {0,1}n – n+1 - wymiarowe wektory binarne  

            w przestrzeni ∆a (łańcuchy). 
 Algorytm genetyczny zaczyna działanie od wybrania (najczęściej pseudolosowego) 
populacji początkowej M chromosomów: S(0)={s1, s2,...,sM}∈∆a, złożonych z n+1 bi-
tów każdy. Każdy pojedynczy chromosom przedstawia sobą potencjalne rozwiązanie 
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zadania. Następnie populacja jest przetwarzana przez stosowanie trzech podstawo-
wych operacji genetycznych: selekcję, krzyżowanie i mutację do kolejnych postaci 
S(1), S(2),...,S(k), przy czym każdy chromosom jest oceniany na podstawie pewnej 
miary jego dopasowania. Proces jest przeprowadzany do otrzymania populacji S(k),  
w której najlepsze chromosomy reprezentują rozwiązanie leżące blisko rozwiązania 
optymalnego. Schemat działania algorytmu genetycznego przedstawia rys. 7.1. 
 

Rys. 7.1 Schemat działania algorytmu genetycznego 
 Algorytm genetyczny dla każdego zadania musi posiadać pięć następujących ele-
mentów [58]: 

• podstawową reprezentację zmiennych potencjalnego zadania; 

• sposób tworzenia początkowej populacji potencjalnych rozwiązań; 

• funkcję przystosowania (odgrywającą rolę środowiska) oceniającą rozwiązania; 

• podstawowe operatory; 

• wartości różnych parametrów używanych w algorytmie genetycznym (rozmiar po-
pulacji, prawdopodobieństwa użycia operatorów genetycznych itp.) 

 Klasyczny algorytm genetyczny operuje na łańcuchach binarnych s o stałej długoś-
ci. Ponieważ zwykle praktyczne problemy są opisane w układzie dziesiętnym, powo-
duje to zwykle konieczność wielokrotnej transformacji liczb pomiędzy ich reprezenta-
cją binarną a dziesiętną [58]. 

POPULACJA  POCZĄTKOWA S(0)

TAK
NIE

Selekcja
Krzyżowanie

Mutacja

POCZĄTEK

NOWA POPULACJA S(t)

OCENA DOPASOWANIA S(t)

MAX. LICZBA ITERACJI (t=MAX.)?

KONIEC
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Kodowanie w algorytmach genetycznych 
 Najczęściej stosowany jest zwykły kod binarny, co prowadzi jednakże do szeregu 
niedogodności (długi łańcuch, kolejne liczby różnią się więcej niż jednym bitem). 
Stosując kod Graya [24] pozbywamy się drugiej z tych niedogodności, co jest istotne 
ze względu na mutację. 
W celu zmniejszenia długości łańcucha binarnego stosuje się np. kodowanie logaryt-
miczne (ang. logarithmic coding) [75], co ma istotne znaczenie przy optymalizacji  
z wieloma parametrami i w dużych przestrzeniach poszukiwań. W tym przypadku 
pierwszy bit b1 łańcucha jest bitem znaku, drugi bit b2 jest znakiem wykładnika, zaś 
pozostałe są reprezentacją wykładnika funkcji wykładniczej:  

101
2 ]bin[)1(

21 )1(]bin[
b

ebb b −−=     (7.11) 

gdzie: [bin]10 jest wartością dziesiętną liczby zakodowanej w postaci dwójkowej.  

Operatory w klasycznych algorytmach genetycznych 

• Selekcja  
 Rozważamy populację [61] (zbiór) składającą się z M n+1-bitowych łańcuchów bi-
narnych {s1, s2, ..., si, ...,sM} (chromosomów). Selekcji dokonuje się losowo za pomocą 
tzw. koła ruletki, które puszcza się w ruch M razy generując liczbę pseudolosową z za-
kresu [0,1]. Prawdopodobieństwo pi wylosowania danego chromosomu si wynosi: 
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1

==

∑
=

    (7.12) 

W efekcie otrzymuje się populację Ss(1), którą poddaje się kolejno: krzyżowaniu, 
otrzymując populację Sk(1), oraz mutacji otrzymując w efekcie na miejsce populacji 
wyjściowej S(0) populację S(1). 

• Krzyżowanie 
 Spośród M elementów populacji Ss(t) otrzymanej po selekcji wybiera się drogą lo-
sowania pary chromosomów do krzyżowania zgodnie z przyjętym prawdopodobieńst-
wem (zwykle przyjmowanym na 0.6 ≤ pc ≤ 0.9) pozwalającym określić oczekiwaną 
liczbę chromosomów, które ulegną krzyżowaniu. Następnie zamienia się w losowo 
ustalonym miejscu części par chromosomów.  
Operację powtarza się do wyczerpania par chromosomów przewidzianych do krzyżo-
wania. 

• Mutacja  
 Mutacja polega na zamianie 0 na 1 bądź 1 na 0, dokonywanej z prawdopodobieńst-
wem pm na kolejnych bitach każdego chromosomu, przy czym: 

Mn
pm )1(

1
+

=       (7.13) 
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Zwykle prawdopodobieństwo pm przyjmuje się jako małe (zwykle około 0.01÷0.1, co 
oznacza, iż 1÷10% bitów ulegnie mutacji) 

7.3.2 Algorytmy ewolucyjne 
 Bezpośrednie zastosowanie algorytmów genetycznych w przypadku wielu rodzajów 
zadań optymalizacji jest utrudnione bądź wręcz niemożliwe. Spowodowane to może 
być trudnościami w binarnym zakodowaniu zadania, niewłaściwym działaniem kla-
sycznych operatorów genetycznych czy też koniecznością wprowadzenia dodatko-
wych ograniczeń dla funkcji celu. Skutkiem może być poruszanie się algorytmu w in-
nej przestrzeni niż przestrzeń dopuszczalnych rozwiązań, co prowadzić może do roz-
wiązań błędnych.  
 Istnieją dwa podejścia do rozwiązania problemu [15, 17]. W pierwszym przypadku  
(rys. 7.2 a) modyfikuje się zadanie w taki sposób, by można było zastosować klasycz-
ny algorytm genetyczny, w drugim zaś modyfikuje się algorytm tak, by mógł służyć 
do rozwiązania danego zadania (rys. 7.2 b).  
W niniejszej rozprawie zastosowano drugie podejście. 
 

 

    a)          b) 

Rys. 7.2 Modyfikacje: a) zadania; b) algorytmu w zadaniach optymalizacji 
 Główne cechy odróżniające algorytmy ewolucyjne od klasycznych algorytmów ge-
netycznych to: 

• brak kodowania chromosomów (zwykle reprezentacja zmiennopozycyjna); 

• stosowanie zmodyfikowanych operatorów genetycznych; 

• możliwość zmiennego prawdopodobieństwa działania operatorów. 

ZADANIE  OPTYMALIZACJI

MODYFIKACJA  ZADANIA

ZMODYFIKOWANE  ZADANIE

ROZWIĄZANIE  OPTYMALNE

KLASYCZNY  
ALGORYTM  GENETYCZNY

ZADANIE  OPTYMALIZACJI

MODYFIKACJA  ALGORYTMU

ALGORYTM  EWOLUCYJNY

ROZWIĄZANIE  OPTYMALNE

ZASTOSOWANIE  
ALGORYTMU  EWOLUCYJNEGO
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Kodowanie w algorytmach ewolucyjnych 
 W przypadku algorytmów ewolucyjnych najczęściej stosuje się reprezentację 
zmiennopozycyjną liczb naturalnych bądź rzeczywistych. Reprezentacja taka jest 
bliższa pojęciowo przestrzeni zadania i kodowanie staje się bardziej naturalne, przy 
tym dwa punkty leżące blisko siebie w przestrzeni reprezentacji będą leżeć blisko sie-
bie również w przestrzeni zadania (co nie zawsze jest prawdziwe w reprezentacji bi-
narnej) [58]. 
Każdy chromosom si zawiera q genów j

is , (j=0÷q), gdzie q jest równe liczbie zmien-
nych występujących w optymalizowanej funkcji:  

},...,,{ 21 q
iiii ssss =      (7.14) 

Każdy gen przyjmuje wartości z przedziału dopuszczalnego zmiennej: 

    (max)(min) j
i

j
i

j
i sss ≤≤        (7.15) 

W rezultacie takiego sposobu kodowania algorytmy ewolucyjne wymagają do działa-
nia innych operatorów, niż algorytmy genetyczne. 

Operatory w algorytmach ewolucyjnych 

• Selekcja turniejowa 
 W selekcji turniejowej populacja chromosomów jest dzielona na grupy (zwykle tak, 
by liczba chromosomów w grupie nie przekraczała 4). Z każdej grupy wybiera się (lo-
sowo lub deterministycznie) najlepiej dopasowany chromosom. Selekcja turniejowa 
jest szczególnie przydatna w optymalizacji wielokryterialnej [75]. 

• Selekcja rankingowa 
 Chromosomy są wstępnie sortowane według wartości funkcji przystosowania a nas-
tępnie każdemu chromosomowi przyporządkowuje się wartość prawdopodobieństwa 
przeżycia na podstawie położenia w posortowanej populacji. Losowanie chromoso-
mów do reprodukcji odbywa się następnie jak w metodzie ruletki [15].   

• Krzyżowanie proste 
 Podobny w działaniu do operatora krzyżowania w klasycznym algorytmie gene-
tycznym. Po wybraniu par chromosomów do krzyżowania zamienia się miejscami 
części par chromosomów. Ponieważ operacja taka może utworzyć potomka nie należą-
cego do obszaru rozwiązań dopuszczalnych stosuje się losowy operator α∈[0,1] dzia-
łający według reguły: 
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   (7.16) 

gdzie: górny indeks oznacza numer genu w chromosomie si. 
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Wartość α zwykle przyjmuje się początkowo równą 1 a następnie zmniejsza się, aż 
nowe chromosomy będą należały do obszaru rozwiązań dopuszczalnych. 

• Krzyżowanie wielopunktowe 
 Operator działający podobnie jak krzyżowanie proste (jednopunktowe), jednakże 
wymiany odcinków chromosomów dokonuje się w kilku punktach cięcia. 

• Krzyżowanie arytmetyczne  
 Jest operatorem tworzącym parę chromosomów potomnych jako liniową kombi-
nację chromosomów rodzicielskich, przy czym geny chromosomów potomnych stano-
wią średnią ważoną genów chromosomów rodzicielskich: 

)1()-(1(1)(2)
)1()-(1(1)(2)

122

211

sss
sss
⋅+⋅=
⋅+⋅=

αα
αα

    (7.17) 

gdzie: α∈[0,1]. 
Chromosomy potomne leżą zawsze na linii pomiędzy chromosomami rodzicielskimi, 
przy czym jeśli współczynnik α =0.5 to otrzymujemy dwa identyczne chromosomy. 

• Krzyżowanie heurystyczne  
 Jest nietypowym operatorem krzyżowania gdyż tworzy jednego potomka bądź nie 
tworzy go wcale oraz korzysta z wartości funkcji celu do określenia kierunku 
poszukiwań. 
Potomek jest tworzony zgodnie z regułą: 

[ ] (1)1-(1)(2) 2121 s)(sss +⋅= α     (7.18) 

gdzie: α∈[0,1] oraz f(s2(1)) ≥ f(s1(1)) dla zadania maksymalizacji i f(s2(1)) ≤ f(s1(1))  
           dla zadania minimalizacji. 
 Jeśli operator utworzy potomka, który nie jest dopuszczalny wówczas generuje się 
inną liczbę α. Jeśli po określonej liczbie prób nie znaleziono nowego punktu, to poto-
mek nie jest tworzony w ogóle. 

• Mutacja równomierna  
 Operator zmieniający dowolny gen k

is  chromosomu poprzez przypisanie mu loso-
wej wartości z dopuszczalnego przedziału dla danej zmiennej: 

>=<  )1(  ..., ,)2( ,..., )1((2) 11
)1(

11
qk ssss     (7.19) 

gdzie: (max))2((min) 1
k
i

kk
i sss ≤≤ . 

 Operator szczególnie przydatny w początkowej fazie obliczeń, gdy wskazane jest 
poruszanie się w całym obszarze rozwiązań dopuszczalnych. 

• Mutacja nierównomierna  
 Operator będący modyfikacją poprzedniego, zmieniający dowolny gen chromo-
somu poprzez dodanie do niego pewnej wartości: 

>=<  )1(  ..., ,)2( ,..., )1((2) 11
)1(

11
qk ssss     (7.20) 
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gdzie:  
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  r jest wartością losową równą 0 lub 1, αn jest pewną funkcją zależną od numeru  
            pokolenia t [58]. 
 Operator szczególnie przydatny w końcowej fazie obliczeń, gdy mocny chromosom 
znajduje się w pobliżu optimum globalnego. 

• Mutacja brzegowa  
 Operator zmieniający dowolny gen chromosomu na wartość z granicy (z równym 
prawdopodobieństwem lewej bądź prawej) dopuszczalnego przedziału dla danej 
zmiennej: 

>=<  )1(  ..., ,)2( ,..., )1((2) 11
)1(

11
qk ssss     (7.21) 

gdzie:  
⎪⎩
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0 dla  ,(min)
)2(1

rs

rs
s

k
i

k
ik , r jest wartością losową równą 0 lub 1. 

 Operator pomyślany dla zadań optymalizacji, w których rozwiązanie optymalne le-
ży na brzegu dopuszczalnego obszaru rozwiązań bądź w jego pobliżu. 
 

7.4 Hybrydowe metody identyfikacji pęknięć 
 Umiejętne połączenie klasycznych metod optymalizacji z algorytmami ewolucyj-
nymi pozwala na połączenie zalet obydwu metod i uniknięcie ich wad. Tak więc uzys-
kać powinno się algorytm, który startując z populacji chromosomów będzie się szybko 
zbiegał do optimum [15, 16]. Po analizie obydwu metod zaproponowano dwa modele 
łączące powyższe algorytmy.  

7.4.1 Model liniowy algorytmu hybrydowego 
 Model bierze głównie pod uwagę przydatność każdego z algorytmów na pewnym 
etapie obliczeń. Algorytm genetyczny prawie zawsze potrafi wygenerować mocny 
chromosom w pobliżu optimum globalnego, lecz dostrojenie się do optimum jest 
zwykle czasochłonne. W drugim etapie włączany jest więc algorytm gradientowy. 
Schemat liniowego algorytmu hybrydowego przedstawia rys. 7.3 a. 
  Algorytm taki jest wysoce skuteczny i efektywny. Wynika to z faktu, że obliczenia 
algorytmem ewolucyjnym mogą być zakończone przy znacznie mniejszej liczbie 
pokoleń. Dostrojenie lokalne zwykle zajmuje algorytmowi ewolucyjnemu około 50% 
czasu obliczeń, tak więc możliwe jest skrócenie czasu obliczeń o około połowę. 
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   a)    b) 

Rys. 7.3 Modele algorytmów hybrydowych: a) liniowy, b) równoległy 

7.4.2 Model równoległy algorytmu hybrydowego 
 Drugi model oparty jest na algorytmie ewolucyjnym, który rozszerzony został  
o nowy operator – mutację gradientową.  
 Mutacja gradientowa jest jednoargumentowym operatorem zmieniającym dowolnie 
wybrany chromosom na podstawie gradientu funkcji przystosowania: 

si(2)=si(1)+∆si    (7.22) 

gdzie: korekta 
iii hs β∆ =  określona jest podobnie, jak w przypadku metod gradiento-

wych (patrz punkt 7.1). 
 Algorytm szybko dochodzi do optimum globalnego dzięki operatorowi gradien-
towemu. Przełomowym momentem dla algorytmu jest wygenerowanie punktu w po-
bliżu optimum globalnego, który będzie miał wysoką wartość funkcji celu. Jeżeli na 
pewnym etapie obliczeń wygenerowany zostanie taki punkt, to mutacja gradientowa 
przybliża w kilku pokoleniach punkt do optimum. Schemat równoległego algorytmu 
hybrydowego przedstawia rys. 7.3 b. 
 Algorytmy programów identyfikacji ewolucyjnej [7, 8] oraz identyfikacji hybrydo-
wej zastosowanych w niniejszej rozprawie przedstawiono w punkcie 4 Dodatku. 
 

7.5 Budowa chromosomu 
 W zależności od rozwiązywanego zadania identyfikacji każdy chromosom algo-
rytmu ewolucyjnego konstruowany był w odmienny sposób. 

OPTIMUM 

PUNKT
STARTOWY 

ALGORYTM 
EWOLUCYJNY 

ALGORYTM 
GRADIENTOWY 

PUNKT
STARTOWY 

ALGORYTM 
EWOLUCYJNY

OPTIMUM 

ALGORYTM
GRADIENTOWY 

MUTACJA
GRADIENTOWA
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7.5.1 Identyfikacja pojedynczych pęknięć oraz pęknięć wielokrotnych przy 
znanej liczbie pęknięć 

Dla pęknięć prostoliniowych każdy chromosom si zawiera cztery geny 41... ii ss  repre-
zentujące sobą współrzędne x1 i x2 pierwszego i drugiego wierzchołka pęknięcia. 
 W przypadku pęknięć odcinkami prostoliniowych (łamanych) zastosowano dwa 
sposoby budowania chromosomu.  
W pierwszym przypadku, podobnie jak dla pęknięć prostoliniowych, każdy chromo-
som zawiera cztery geny 41... ii ss  reprezentujące sobą współrzędne x1 i x2 pierwszego  
i drugiego wierzchołka pęknięcia. Kształt pęknięcia jest z góry założony.  
W drugim przypadku pęknięcie zostało zdefiniowane w ten sposób, iż pierwsze dwa 
geny 1

is  i 2
is  każdego chromosomu określają współrzędne x1 i x2 pierwszego wierz-

chołka pęknięcia, następne odpowiednio długość i kąt obrotu każdego z segmentów. 
Liczba genów zależy od ilości Ls segmentów, z jakiej składa się pęknięcie i wynosi 
2*Ls+2.  
Dla szczeliny składającej się z 2 segmentów sposób jej jednoznacznego zdefiniowania 
przedstawia rys. 7.4.  

Rys. 7.4 Sposób parametryzacji pęknięcia łamanego 

7.5.2 Identyfikacja pęknięć wielokrotnych przy nieznanej liczbie pęknięć 
 W tym przypadku ograniczono się do identyfikacji pęknięć prostoliniowych. 
Założono, iż znana jest maksymalna dopuszczalna liczba pęknięć w układzie N. Każdy 
chromosom zawiera 4*N+1 genów. Pierwszy gen 1

is  wyznacza liczbę całkowitą Ns  
z przedziału <1...N> określającą aktualną liczbę pęknięć dla danego chromosomu, po-
zostałe geny 1*42 ... +N

ii ss  określają współrzędne x1 oraz x2 każdego z wierzchołków 
pęknięcia dla N pęknięć. Program realizujący algorytm ewolucyjny rozpatruje  1+4*Ns 
pierwszych genów (pierwszy oraz te, które opisują położenie Ns pęknięć), pozostałe 
nie są  brane pod uwagę. 
 

21, ii ss  
5
is  

3
is  

4
is  6

is  
1 

2
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7.5.3 Identyfikacja pęknięć przy stochastycznym zaburzeniu wielkości mierzo-
nych 

 Pomiary są zawsze obarczone pewnym błędem (tzw. błąd obserwacji), co wynika 
chociażby z niedokładności mierników. Ponieważ w poprzednich rozdziałach symulo-
wano pomiary idealne, postanowiono sprawdzić wpływ niedokładności pomiarowych 
na wyniki procesu identyfikacji pęknięć. Zadanie identyfikacji staje się wówczas zada-
niem niedeterministycznym [76]. Zakładamy, iż znany jest rozkład prawdopodobień-
stwa wielkości mierzonych. W początkowym etapie założono, że jest to rozkład pros-
tokątny, w następnym, jako bliższy rzeczywistemu, rozkład normalny (Gaussa) [80]. 
W drugim przypadku znana jest wartość oczekiwana oraz odchylenie standardowe.  
W celu uzyskania wyników pomiarów o takim rozkładzie wykorzystano generator 
liczb pseudolosowych, w jaki standardowo wyposażony jest język programowania 
C++ [37]. Celem uzyskania rozkładu normalnego dodatkowo  zastosowano przekształ-
cenie Boxa-Mullera [25], które pozwala z dwóch niezależnych liczb losowych o roz-
kładzie prostokątnym R1 i R2 otrzymać dwie niezależne liczby losowe o rozkładzie 
normalnym z wartością oczekiwaną zero i odchyleniem standardowym 1: 

)2sin()ln2(

)2cos()ln2(

212

211

2
1

2
1

RRN

RRN

π

π

−=

−=
    (7.23) 

7.6 Przykłady numeryczne 
 Analizie został poddany sprężysty element – węzeł konstrukcyjny – o module sprę-
żystości podłużnej E=2.105MPa i współczynniku Poissona ν=0.25 podparty i obciążo-
ny siłami brzegowymi o natężeniu p=10MN/m2 (rys. 7.5) znajdujący się w płaskim 
stanie naprężenia. Wymiary zewnętrzne elementu to 0.2x0.2m.  
 Każdy chromosom w algorytmie ewolucyjnym składa się z genów reprezentujących 
geometrię i położenie pęknięcia. Rzeczywiste położenie pęknięć jest przedstawione 
grubszą czarną linią, znalezione – cieńszą szarą. 

7.6.1 Identyfikacja pojedynczych pęknięć 
Przykład 7.1 

 Założono, iż wewnątrz elementu znajduje się liniowe pęknięcie o nieznanej długoś-
ci i położeniu. Każdy chromosom zawiera cztery geny  reprezentujące sobą współ-
rzędne x1 i x2 pierwszego i drugiego wierzchołka pęknięcia (1 i 2). Założono, że znane 
są przemieszczenia całkowite punktów na zewnętrznym brzegu swobodnym (oznaczo-
no je symbolem ). Zestawienie parametrów programu ewolucyjnego oraz uzyskane 
wyniki przedstawia tab. 7.1. 
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Rys. 7.5 Węzeł konstrukcyjny z liniowym pęknięciem 

Tab. 7.1 Parametry programu ewolucyjnego i wyniki dla węzła konstrukcyjnego z li- 
               niowym pęknięciem 

Parametry algorytmu ewolucyjnego 
1
is  < -0.02; 0.09 > 3

is  < -0.02; 0.09 > 

2
is  < -0.09; 0.02 > 4

is  < -0.09; 0.02 > 

 Liczba pokoleń 500 
Wielkość populacji 100 

Współczynnik naporu selekcyjnego 0.1 

Współrzędne wierzchołków pęknięcia 

Szukane Znalezione 

(1) 0.05; -0.01 (2) 0.01; -0.05 (1) 0.0490; -0.0091 (2) 0.0107; -0.0507 

     Pokolenie w którym znaleziono rozwiązanie optymalne 485 

 Wartość funkcji celu 0.0199 

 

1
x1 

x2

0.2 

0.2 

p 
–   punkty o zna-
     nych prze- 
     mieszczeniach 
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Przykład 7.2 

 W przykładzie tym założono istnienie w elemencie wewnętrznego pęknięcia łama-
nego złożonego z dwóch prostoliniowych odcinków (rys. 7.6). Kształt pęknięcia za-
dano w sposób parametryczny poprzez określenie współrzędnych pierwszego wierz-
chołka oraz długości i kąta obrotu każdego z segmentów. Przyjęto, że znane są prze-
mieszczenia (całkowite) punktów na zewnętrznym brzegu swobodnym oznaczonych 
większymi kwadratami Zestawienie parametrów programu ewolucyjnego oraz uzyska-
ne wyniki przedstawia tab. 7.2. 

 
Rys. 7.6 Węzeł konstrukcyjny z łamanym pęknięciem 2-odcinkowym 

1

2

p 

–   punkty o zna-
     nych prze- 
     mieszczeniach
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Tab. 7.2 Parametry programu ewolucyjnego i wyniki węzła konstrukcyjnego z łama- 
               nym pęknięciem 2-odcinkowym 

Parametry algorytmu ewolucyjnego 
1
is  < -0.02; 0.09 > 

3
is  < 0.001; 0.06 >

5
is  < 0.001; 0.06 >

2
is  < -0.09; 0.02 > 

4
is  < 0; 360 > 

6
is  < 0; 360 > 

 Liczba pokoleń 2000 
Wielkość populacji 100 

Współczynnik  naporu selekcyjnego 0.025 

Współrzędne końców odcinków pęknięcia 

Szukane Znalezione 
(1)  

0.00; -0.04 
(2)  

0.04; -0.04 0.058; -0.0067 (1)  
0.000; -0.041

(2)  
0.04; -0.041 0.058; -0.0078

 Pokolenie w którym znaleziono rozwiązanie optymalne 1951 

 Wartość funkcji celu 0.165 

 

Przykład 7.3 

 W przykładzie tym założono, iż we wnętrzu elementu łącznikowego znajduje się 
pęknięcie łamane złożone z trzech prostoliniowych odcinków (rys. 7.7). Kształt pęk-
nięcia został założony, nieznany jest jego rozmiar i położenie. Każdy chromosom za-
wiera cztery geny  reprezentujące sobą współrzędne x1 i x2 pierwszego i drugiego 
wierzchołka pęknięcia (1 i 2). Przyjęto, że znane są przemieszczenia (całkowite) punk-
tów na zewnętrznym brzegu swobodnym oznaczonych większymi kwadratami. 
Zestawienie parametrów programu ewolucyjnego oraz uzyskane wyniki przedstawia 
tab. 7.3. 
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Rys. 7.7 Węzeł konstrukcyjny z łamanym pęknięciem 3-odcinkowym 

Tab. 7.3 Parametry programu ewolucyjnego i wyniki dla węzła konstrukcyjnego z ła- 
               manym pęknięciem 3-odcinkowym 

Parametry algorytmu ewolucyjnego 
1
is  < -0.02; 0.09 > 3

is  < -0.02; 0.09 > 

2
is  < -0.09; 0.02 > 4

is  < -0.09; 0.02 > 

 Liczba pokoleń 1500 
Wielkość populacji 100 

Współczynnik  naporu selekcyjnego 0.2 

Współrzędne wierzchołków pęknięcia 
Szukane Znalezione 

(1) 
 0.01; -0.05 

(2)  
0.05; -0.01 

0.024; 
-0.044 

0.036;  
0.016 

(1)  
0.01; -0.05

(2) 
 0.05; -0.01 

0.024; 
 -0.044 

0.036; 
0.016 

 Pokolenie w którym znaleziono rozwiązanie optymalne 1480 

 Wartość funkcji celu 0.0189 

 

–   punkty o zna-
     nych prze- 
     mieszczeniach 

1

2



 
Rozprawa doktorska     67 

 
 

 

7.6.2 Identyfikacja pęknięć wielokrotnych 
 Analizie został poddany sprężysty element – węzeł konstrukcyjny zawierający wię-
cej, niż jedno pęknięcie. Każdy chromosom w algorytmie ewolucyjnym składa się  
z genów reprezentujących położenie wierzchołków pęknięć. Założono, że znane są 
całkowite przemieszczenia punktów na zewnętrznym brzegu swobodnym oznaczo-
nych kwadratami. Rzeczywiste położenie pęknięcia jest przedstawione grubszą czarną 
linią, znalezione – cieńszą  szarą linią. 
 
Przykład 7.4 

 Założono, iż wewnątrz elementu znajdują się dwa liniowe pęknięcia o nieznanej 
długości i położeniu (rys. 7.8). Każdy chromosom zawiera osiem genów: cztery pierw-
sze reprezentują sobą współrzędne x1 i x2 pierwszego i drugiego wierzchołka pierw-
szego pęknięcia, cztery kolejne reprezentują sobą współrzędne x1 oraz x2 pierwszego  
i drugiego wierzchołka drugiego pęknięcia. Zestawienie parametrów programu ewolu-
cyjnego oraz uzyskane wyniki przedstawia tab. 7.4.  

 
Rys. 7.8 Węzeł konstrukcyjny z dwoma pęknięciami prostoliniowymi. 
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Tab. 7.4 Parametry programu ewolucyjnego i wyniki dla węzła konstrukcyjnego  
                z dwoma pęknięciami prostoliniowymi 

Parametry algorytmu ewolucyjnego 
1
is  < -0.02; 0.09 > 3

is  < -0.02; 0.09 > 5
is  < -0.02; 0.09 > 7

is  < -0.02; 0.09 >

2
is  < -0.09; 0.02 > 4

is  < -0.09; 0.02 > 6
is  < -0.09; 0.02 > 8

is  < -0.09; 0.02 >

 Liczba pokoleń 3500 
Wielkość populacji 100 

Współczynnik  naporu selekcyjnego 0.025 

Współrzędne wierzchołków pęknięcia 
Szukane Znalezione 

(1)  
0; -0.04 

(2)  
0.04; -0.02

(3)  
0.04; -0.07 

(4)  
0.07; -0.04

(1)  
0.0; -0.041

(2)  
0.04; -0.023

(3)  
0.044; -0.062 

(4)  
0.069; -0.033

 Pokolenie w którym znaleziono rozwiązanie optymalne 3494 
 Wartość funkcji celu 0.132 
 

7.6.3 Identyfikacja nieznanej liczby pęknięć 
 Rozpatrywany był węzeł konstrukcyjny z nieznaną liczbą pęknięć.  
Każdy chromosom zawiera 4N+1 genów, gdzie N jest maksymalną dopuszczalną licz-
bą pęknięć w układzie. Pierwszy gen reprezentuje liczbę pęknięć, pozostałe – współ-
rzędne wierzchołków pęknięć. Założono, że znane są naprężenia redukowane  
w punktach na zewnętrznym brzegu swobodnym oznaczonych kwadratami. Rzeczy-
wiste położenie pęknięć jest przedstawione grubszą czarną linią, znalezione – cieńszą 
szarą linią. 
 
Przykład 7.5 

 Założono, iż wewnątrz elementu może znajdować się 1 ≤ Ns ≤ 3 pęknięć prosto-
liniowych o nieznanej długości i położeniu (rys. 7.9), tak więc N=3 zaś liczba genów 
wynosi 13. W rzeczywistości istnieją dwa pęknięcia. Zestawienie parametrów progra-
mu ewolucyjnego oraz uzyskane wyniki przedstawia tab. 7.5. 
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Rys. 7.9 Węzeł konstrukcyjny z 1 do 3 pęknięć prostoliniowych 

Tab. 7.5 Parametry programu ewolucyjnego i wyniki dla węzła konstrukcyjnego z 1 do 
              3 pęknięć prostoliniowych 

Parametry algorytmu ewolucyjnego
1
is  <1;3> 

2
is  < -0.02; 0.09 > 5

is  < -0.09; 0.02 > 8
is  < -0.02; 0.09 > 11

is  < -0.09; 0.02 >

3
is  < -0.09; 0.02 > 6

is  < -0.02; 0.09 > 9
is  < -0.09; 0.02 > 12

is  < -0.02; 0.09 >
4
is  < -0.02; 0.09 > 7

is  < -0.09; 0.02 > 10
is  < -0.02; 0.09 > 13

is  < -0.09; 0.02 >

 Liczba pokoleń 3500 
Wielkość populacji 200 

Współczynnik  naporu selekcyjnego 0.05 
Współrzędne wierzchołków pęknięć 

Szukane Znalezione 
(1)  

0; -0.04 
(2)  

0.04; -0.02
(3)  

0.04; -0.07 
(4)  

0.07; -0.04
(1)  

0.01; -0.041
(2)  

0.04; -0.019
(3)  

0.042; -0.073 
(4)  

0.072; -0.043

 Pokolenie w którym znaleziono rozwiązanie optymalne 3487 
 Wartość funkcji celu 0.449 
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Przykład 7.6 

 Założono, że wewnątrz elementu może znajdować się 1 ≤ Ns ≤ 5 pęknięć prosto-
liniowych o nieznanej długości i położeniu (rys. 7.10), tak więc N=5 zaś liczba genów 
wynosi 21. W rzeczywistości istnieją dwa pęknięcia. Zestawienie parametrów progra-
mu ewolucyjnego oraz uzyskane wyniki przedstawia tab. 7.6. 

 

Rys. 7.10 Węzeł konstrukcyjny z 1 do 5 pęknięć prostoliniowych 

–   punkty o zna-
     nych prze- 
     mieszczeniach 

1

2

3

4



 
Rozprawa doktorska     71 

 
 

 

Tab. 7.6 Parametry programu ewolucyjnego i wyniki dla węzła konstrukcyjnego z 1 do  
              5 pęknięć prostoliniowych 

Parametry algorytmu ewolucyjnego 
1
is  <1;3> 

2
is  < -0.02; 0.09 > 7

is  < -0.09; 0.02 > 12
is  < -0.02; 0.09 > 17

is  < -0.09; 0.02 >
3
is  < -0.09; 0.02 > 8

is  < -0.02; 0.09 > 13
is  < -0.09; 0.02 > 18

is  < -0.02; 0.09 >
4
is  < -0.02; 0.09 > 9

is  < -0.09; 0.02 > 14
is < -0.02; 0.09 > 19

is  < -0.09; 0.02 >
5
is  < -0.09; 0.02 > 10

is  < -0.02; 0.09 > 15
is  < -0.09; 0.02 > 20

is  < -0.02; 0.09 >
6
is  < -0.02; 0.09 > 11

is  < -0.09; 0.02 > 16
is  < -0.02; 0.09 > 21

is  < -0.09; 0.02 >

 Liczba pokoleń 3500 
Wielkość populacji 200 

Współczynnik  naporu selekcyjnego 0.05 

Współrzędne wierzchołków pęknięć 
Szukane Znalezione 

(1)  
0; -0.04 

(2)  
0.04; -0.02

(3)  
0.04; -0.07 

(4)  
0.07; -0.04

(1)  
0.01; -0.041

(2)  
0.04; -0.019

(3)  
0.042; -0.073 

(4)  
0.072; -0.043

 Pokolenie, w którym znaleziono rozwiązanie optymalne 3487 
 Wartość funkcji celu 0.449 
 

7.6.4 Identyfikacja przy losowym zaburzeniu wielkości mierzonych 
Przykład 7.7 

 Założono, iż pomiary są obarczone losowym błędem o rozkładzie prostokątnym  
z zakresu ±10% wartości „idealnej”. Założono, że znane są naprężenia redukowane  
w punktach na zewnętrznym brzegu swobodnym oznaczonych większymi kwadratami. 
Rezultaty w formie graficznej przedstawia rys. 7.11, zaś zestawienie parametrów pro-
gramu ewolucyjnego oraz uzyskane wyniki przedstawia tab. 7.7. 
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Rys. 7.11 Węzeł konstrukcyjny – zaburzenia wielkości mierzonych o rozkładzie pros- 
                 tokątnym 

Tab. 7.7 Parametry programu ewolucyjnego i wyniki dla węzła konstrukcyjnego przy  
               losowym zaburzeniu wielkości mierzonych o rozkładzie prostokątnym 

Parametry algorytmu ewolucyjnego 
1
is  < -0.02; 0.09 > 3

is  < -0.02; 0.09 > 

2
is  < -0.09; 0.02 > 4

is  < -0.09; 0.02 > 

 Liczba pokoleń 3500 
Wielkość populacji 100 

Współczynnik naporu selekcyjnego 0.05 

Współrzędne wierzchołków pęknięcia 

Szukane Znalezione 

(1) 0.05; -0.01 (2) 0.01; -0.05 (1) 0.0533  -0.1256 (2) 0.007 -0.04605 

     Pokolenie, w którym znaleziono rozwiązanie optymalne 2653 

 Wartość funkcji celu 3.52942 
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Przykład 7.8 

 Założono, iż pomiary są obarczone losowym błędem o rozkładzie Gaussa, w którym 
wartość oczekiwana jest równa wartości „idealnej”, zaś odchylenie standardowe wy-
nosi 1/30 wartości oczekiwanej. Założono, że znane są naprężenia redukowane w punk-
tach na zewnętrznym brzegu swobodnym oznaczonych większymi kwadratami. 
 Rezultaty w formie graficznej przedstawia rys. 7.12, a zestawienie parametrów 
programu ewolucyjnego i uzyskane wyniki przedstawia tab. 7.8. 

 
Rys. 7.12 Węzeł konstrukcyjny – zaburzenia wielkości mierzonych o rozkładzie nor- 
                  malnym 
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Tab. 7.8 Parametry programu ewolucyjnego i wyniki węzła konstrukcyjnego przy  
                losowym zaburzeniu wielkości mierzonych o rozkładzie normalnym 

Parametry algorytmu ewolucyjnego 
1
is  < -0.02; 0.09 > 3

is  < -0.02; 0.09 > 

2
is  < -0.09; 0.02 > 4

is  < -0.09; 0.02 > 

 Liczba pokoleń 3500 
Wielkość populacji 100 

Współczynnik naporu selekcyjnego 0.05 

Współrzędne wierzchołków pęknięcia 

Szukane Znalezione 

(1) 0.05; -0.01 (2) 0.01; -0.05 (1) 0.05; -0.011 (2) 0.0101; -0.0494 

     Pokolenie, w którym znaleziono rozwiązanie optymalne 3498 

 Wartość funkcji celu 2.016 

 

7.6.5 Identyfikacja z zastosowaniem  liniowego algorytmu hybrydowego 
Przykład 7.8 

 Przeprowadzono test porównawczy mający na celu wykazanie, iż zastosowanie 
algorytmu hybrydowego w miejsce algorytmu ewolucyjnego powoduje znaczące skró-
cenie czasu obliczeń. Mierzone są składowe pionowe przemieszczeń  punktów na zew-
nętrznym brzegu swobodnym oznaczonych większymi kwadratami. Wybór składo-
wych pionowych przemieszczeń był podyktowany koniecznością dostosowania zada-
nia do wymagań analizy wrażliwości. 
 W pierwszym przypadku wykorzystano wyłącznie algorytm ewolucyjny do identy-
fikacji pojedynczego pęknięcia, przy czym założono, iż znana jest geometria pęknięcia 
(pęknięcie prostoliniowe o znanej długości) a poszukiwane jest jego położenie.  
Rezultaty w formie graficznej przedstawia rys. 7.13, a zestawienie parametrów progra-
mu ewolucyjnego i uzyskane wyniki przedstawia tab. 7.9.  Na rys. 7.14 przedstawiono 
zmianę wartości funkcji celu w kolejnych pokoleniach (zaznaczono jedynie te pokole-
nia, dla których nastąpiła poprawa). Rozwiązanie znaleziono po 15040 sekundach. 
 W drugim przypadku obliczenia algorytmem ewolucyjnym były przerywane, jeśli 
nie nastąpiła poprawa bądź była ona mniejsza od zadanej wartości. Obliczenia były 
kontynuowane z zastosowaniem klasycznej metody optymalizacyjnej – w tym przy-
padku zastosowano metodę najszybszego spadku. Do wyznaczenia gradientu została 
wykorzystana informacja pochodząca z analizy wrażliwości przemieszczeniowego 
funkcjonału brzegowego względem modyfikacji kształtu i położenia pęknięcia (patrz 
rozdz. 6.2). Ponieważ założono, iż znana jest geometria pęknięcia, ograniczono się do 
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obliczeń wrażliwość funkcjonału brzegowego tylko względem translacji (T) i obrotu 
(R) pęknięcia.  
 Obliczenia algorytmem ewolucyjnym zostały przerwane w 406 pokoleniu gdy 
funkcja celu osiągnęła wartość 0.01106584. Klasyczny algorytm optymalizacyjny 
znalazł rozwiązanie dokładne po 6 iteracjach. Pozwoliło to na skrócenie czasu obli-
czeń do 7188 sekund , a więc o ponad 52%.  
 

 
Rys. 7.13 Węzeł konstrukcyjny – obliczenia ewolucyjne 
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Tab. 7.9 Parametry programu ewolucyjnego i wyniki dla łącznikowego elementu kon- 
              strukcyjnego – obliczenia ewolucyjne 

Parametry algorytmu ewolucyjnego 
1
is  < -0.02; 0.09 > 3

is  < -0.02; 0.09 > 

2
is  < -0.09; 0.02 > 4

is  < -0.09; 0.02 > 

 Liczba pokoleń 1000 
Wielkość populacji 100 

Współczynnik naporu selekcyjnego 0.1 

Współrzędne wierzchołków pęknięcia 

Szukane Znalezione 

(1) 0.05; -0.01 (2) 0.01; -0.05 (1) 0.0486, -0.0859 (2) 0.0121, -0.05177 

     Pokolenie, w którym znaleziono rozwiązanie optymalne 997 

 Wartość funkcji celu 0.00727164 
 

Rys. 7.14 Zmiana wartości funkcji celu w kolejnych pokoleniach algorytmu  
                    ewolucyjnego 
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7.7 Podsumowanie wyników identyfikacji  
Jak wynika z przedstawionych przykładów zastosowanie algorytmów ewolucyj-

nych w połączeniu z dualną metodą elementów brzegowych do zadań identyfikacji 
pęknięć pozwala na uzyskanie wyników o dużej dokładności mimo, iż nie korzystano 
z regularyzacji Tichonowa. 
 Zarówno identyfikacja pojedynczych, wielokrotnych, jak i nieznanej liczby pęknięć 
o różnym kształcie daje zadowalające rezultaty. Dokładność identyfikacji zależy w du-
żej mierze od ilości punktów pomiarowych (ilości analizowanej informacji) jak i od 
odpowiedniego doboru parametrów algorytmu ewolucyjnego. Ponieważ nie istnieją 
precyzyjne reguły doboru tychże parametrów ich właściwy dobór zależy w dużej mie-
rze od doświadczenia przeprowadzających badania. Można jednak podać pewną ogól-
ną zasadę (potwierdzoną testami autora): im zadanie bardziej skomplikowane, tym 
większa powinna być liczba pokoleń przy stałej populacji bądź tym większa liczeb-
ność populacji przy stałej liczbie pokoleń i tym mniejszy współczynnik naporu selek-
cyjnego. Bardziej skomplikowane zadania wymagają również, ze względu na jedno-
znaczność uzyskanego wyniku, większej liczby punktów pomiarowych. 
Ciekawe rezultaty uzyskano w przypadku nieznanej liczby pęknięć, gdzie w wyniku 
procesu identyfikacji określono zarówno ich liczbę, jaki położenie (ograniczono się  
w tym przypadki do szczelin prostoliniowych – o zadanym kształcie).  
Sprawdzono wpływ zaburzeń odczytu wielkości mierzonych na dokładność procesu 
identyfikacji dla pęknięć prostoliniowych i stwierdzono, iż otrzymanie takich samych 
rezultatów, jak w przypadku pomiarów „idealnych” wymaga zwiększenia liczby poko-
leń oraz (ewentualnie) zmniejszenia współczynnika naporu selekcyjnego. 
Ze względu na fakt, iż algorytm genetyczny lokalizuje okolice ekstremum globalnego, 
a następnie powoli znajduje jego dokładną wartość, sprawdzono skuteczność algoryt-
mów hybrydowych, będących połączeniem identyfikacji ewolucyjnej z klasyczną 
(gradientową) identyfikacją. Przeprowadzono testy dla liniowego algorytmu hybry-
dowego uzyskując skrócenie czasu obliczeń o ok. 50%. 
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8 OPTYMALIZACJA EWOLUCYJNA KSZTAŁTU BRZEGU 
ZEWNĘTRZNEGO UKŁADÓW MECHANICZNYCH Z PĘK-
NIĘCIAMI 

 

8.1 Kryteria optymalizacji i warunki ograniczające 
 Celem optymalizacji jest ([7, 8, 9]) znalezienie takich optymalnych parametrów 
kształtu x=xop, które minimalizują funkcję celu J0: 

)(:min 0 a
x

J       (8.1) 

przy warunkach ograniczających (równościowymi i nierównościowymi):  
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     (8.2) 

oraz ograniczeniach na zmienne: 

,...,k,iaaa iii 21  ,min max =≤≤     (8.3) 

gdzie: Jα0, Jβ0 – funkcjonały ograniczeń, a - wektor zmiennych projektowych, 
  n, m, k - stałe. 
 
Celem optymalizacji brzegu zewnętrznego układów z pęknięciami może być: 

• takie ukształtowanie elementu, by powstanie ewentualnych pęknięć w minimalnym 
stopniu zmniejszało nośność konstrukcji (gdy można w przybliżeniu przewidzieć 
miejsca powstania pęknięć); 

• zaproponowanie takiej modyfikacji kształtu brzegu zewnętrznego (naprawy ele-
mentu), by wpływ zidentyfikowanych w poprzednim etapie pęknięć na nośność 
elementu został zminimalizowany. Jest to zwykle związane ze zwiększeniem ilości 
materiału elementu. 

W niniejszej rozprawie zdecydowano się na minimalizację trzech różnych wielkości, 
jako mających  szczególne znaczenie dla nośności układu mechanicznego z pęknię-
ciami:  

• maksymalnych rozwarć pęknięć (MCO); 

• współczynników intensywności naprężeń (K); 

• całek J. 
 We wszystkich przypadkach, za wyjątkiem pojedynczej szczeliny i minimalizacji 
MCO, mamy faktycznie do czynienia z zadaniem optymalizacji wielokryterialnej 
zwanej również polioptymalizacją (dla każdej szczeliny wewnętrznej otrzymuje się 
cztery współczynniki intensywności naprężeń i dwie całki J). 
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 W niniejszej rozprawie zagadnienia optymalizacji wielokryterialnej zostało spro-
wadzone do optymalizacji jednokryterialnej poprzez wprowadzenie zastępczych 
(redukowanych) kryteriów: 

• minimum redukowanego maksymalnego rozwarcia pęknięcia w postaci: 
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gdzie: )max( max −+ −=>><<= uuuMCO , iiuuu = ,  
−+ uu ,  - przemieszczenia  

odpowiadających sobie węzłów leżących na dwóch powierzchniach pęknięcia,  
wi – wagi (Σwi=1), n – liczba pęknięć; 

• minimum redukowanej całki J: 
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• minimum redukowanego współczynnika intensywności naprężeń K: 
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Dla wszystkich kryteriów wagi są dobierane dynamicznie w następujący sposób: 
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1
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= n

i
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i
i
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M
w      (8.7) 

gdzie: Mi = MCO, J lub K oraz n* = n, 2n lub 4n w zależności od kryterium. 
 Powyższy sposób uzależnienia wartości wag od aktualnej wartości MCO, J i K  po-
woduje, iż w największym stopniu minimalizowane są te parametry, których wartości 
są największe, a więc mające największy wpływ na wytrzymałość układu. 
 Przedstawione powyżej podejście jest skuteczne w przypadku, gdy optymalizowane 
wielkości można porównywać między sobą. Istnieją także inne metody rozwiązywania 
zadań optymalizacji wielokryterialnej z zastosowaniem algorytmów genetycznych 
oraz ewolucyjnych (por. Fonesca i Fleming [33], Osyczka i Kundu [62, 63], Takahashi 
i Osyczka [82]). 
 

8.2 Modelowanie geometrii układu 
 Optymalizacja kształtu brzegu zewnętrznego została przeprowadzona z wykorzysta-
niem trzech technik komputerowych: dualnej metody elementów  brzegowych, algo-
rytmu ewolucyjnego i techniki modelowania geometrii układu. 
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 Istotnym czynnikiem zasadniczo wpływającym na wynik w procesie optymalizacji 
jest odpowiedni dobór zmiennych projektowych, zaś w przypadku optymalizacji 
kształtu niezwykle ważny jest sposób modelowania geometrii układu. Należy zamode-
lować układ w taki sposób, by za pomocą jak najmniejszej liczby parametrów można 
było kontrolować kształt podlegający optymalizacji. W związku z tym naturalne  
w przypadku metody elementów brzegowych podejście – węzły brzegowe tworzą 
zbiór zmiennych projektowych – prowadzi do bardzo dużego zbioru zmiennych pro-
jektowych. Skorzystanie z możliwości, jakie dają krzywe parametryczne (szeroko sto-
sowane np. w grafice komputerowej), jak krzywe Beziera, B-splajny (splajny1 bazo-
we) i krzywe NURBS2 (ang. Non-Uniform Rational B-Spline) pozwala na sterowanie 
kształtem za pomocą kilku tzw. punktów kontrolnych oraz na lokalną zmianę geo-
metrii bez wpływu na pozostałą część układu. Taki sposób modelowania w znaczy 
sposób redukuje liczbę zmiennych projektowych.  
 W niniejszej rozprawie zastosowano dwa rodzaje krzywych parametrycznych do 
modelowania kształtu brzegu zewnętrznego: B-splajny i krzywe NURBS. Modelo-
wanie przeprowadza się w dwóch etapach:  w pierwszym brzeg jest modelowany za 
pomocą krzywych parametrycznych, w następnym dokonuje się ich dyskretyzacji na 
elementy brzegowe. 

8.2.1  B-splajny 
  B-splajn C(g) definiowany jest jako: 

( ) ( )C g N g a g bi p i
i

n

= ≤ ≤
=
∑ , P

0
   (8.8) 

gdzie: Ni,p(g) - bazowe funkcje typu B-splajn stopnia p, g –   węzeł, Pi – punkty kon-
trolne.   

Bazowe funkcje wyznaczane są rekurencyjnie. Są one określone dla niemalejącej 
sekwencji g jako: 
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  (8.9) 

 
 Dopuszcza się  możliwość wystąpienia równych węzłów. Przyjmuje się wówczas, 
że iloraz 0/0 jest równy 0.  
Przykładowy splajn bazowy stopnia 3 przedstawia rys. 8.1. 

                                            
1 Są to tak zwane wielomianowe interpolacyjne funkcje gięte, jednak ze względu na brak krótkiej polskiej nazwy 
przyjęła się nazwa „splajny”. 
2 Ze względu na brak precyzyjnej polskiej nazwy zdecydowano się używać angielskiego nazewnictwa. 
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a)        b) 

Rys. 8.1 a) Splajn bazowy stopnia trzeciego; b) wpływ przesunięcia punktu kontrol- 
               nego na kształt krzywej 
 Do szczególnie istotnych z punktu widzenia przydatności w niniejszej rozprawie 
zalet B-splajnów należą: 

• ciągłość i gładkość w każdym punkcie, choć możliwe jest uzyskanie krzywych 
niegładkich poprzez odpowiedni dobór punktów kontrolnych (umożliwia to np. 
modelowanie naroży); 

• zmiana położenia punktu kontrolnego powoduje jedynie modyfikację fragmentu 
krzywej związanego z danym punktem kontrolnym. 

Szczegółowy opis B-splajnów można znaleźć w [44]. 

8.2.2 Krzywe NURBS 
 Krzywe NURBS są uogólnieniem idei B-splajnów i większości innych krzywych 
parametrycznych stosowanych w grafice komputerowej. Poprzez dobór odpowiednich 
parametrów (punkty kontrolne, węzły, wagi) otrzymuje się B-splajny, krzywe typu 
Bezier itp. 
 Krzywa NURBS C*(g) jest zdefiniowana jako: 
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gdzie Pi – punkty kontrolne tworzące wielokąt kontrolny, wi – wagi. 

 Krzywa NURBS jest w pełni określona poprzez cztery parametry: stopień, zbiór 
punktów kontrolnych, wagi i wektor węzłów. Ze względu na możliwość sterowania za 
pomocą dodatkowych elementów (wagi, węzły) pozwala ona (w porównaniu z B-
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splajnem) na dowolne modelowanie geometrii obiektów. Przykładową krzywą typu 
NURBS oraz wpływ zmiany parametrów na jej kształt przedstawia rys. 8.2. 
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Rys. 8.2 Krzywa NURBS: a) krzywa podstawowa, b) zmiana wartości węzłów,  
                 c) zmiana wartości wagi, d) zmiana  położenia punktu kontrolnego 
Szczegółowy opis krzywych NURBS znajduje się w [66]. 
 

8.3 Algorytm numeryczny optymalizacji ewolucyjnej  
 Do optymalizacji kształtu brzegu zewnętrznego zastosowano algorytm ewolucyjny 
połączony z dualną metodą elementów brzegowych. Informacja o wartości funkcji ce-
lu, będąca niezbędną informacją dla właściwego działania algorytmu ewolucyjnego, 
uzyskiwana jest dla każdego chromosomu populacji na podstawie analizy układu dual-
ną metodą elementów brzegowych. Proces optymalizacji jest przerywany, jeśli: 
a) osiągnięto zadaną liczbę pokoleń; 
b) po pewnej, określonej wstępnie, liczbie pokoleń nie występuje poprawa. 
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 We wszystkich przypadkach nałożono warunek ograniczający w postaci ograniczeń 
na naprężenia na brzegach elementu w postaci: 

pocz
red

opt
red max_max_ σσ ≤      (8.11) 

 
gdzie: opt

red max_σ  - maksymalne naprężenia redukowane po optymalizacji; 
  pocz

red max_σ - maksymalne naprężenia redukowane przed optymalizacją. 
 
 Jeśli warunek ten nie jest spełniony, dany chromosom jest „karany” poprzez przypi-
sanie mu bardzo dużej wartości, co w efekcie prowadzi do jego wyeliminowania przez 
algorytm ewolucyjny. 
 
 Schemat algorytmu programu komputerowego optymalizacji ewolucyjnej przedsta-
wiono w rozdziale 5 Dodatku. 
 

8.4 Budowa chromosomu 
 Każdy chromosom składa się z genów reprezentujących sobą współrzędne x1 oraz 
x2 punktów kontrolnych B-splajnów lub krzywych NURBS.  
 W zależności stopnia złożoności modelowanego brzegu każdy z jego fragmentów 
opisywany był za pomocą: 
- od  3 do 6 punktów kontrolnych w przypadku fragmentu brzegu, który podlegał 

transformacji (brzeg swobodny); 

- 3 punktów kontrolnych o stałym położeniu w przypadku brzegu, który nie pod-
legał transformacji (brzeg podparty bądź obciążony). 

 

8.5 Przykłady numeryczne 
 Analizowane są elementy konstrukcyjne (tarcze) znajdujące się w płaskim stanie 
naprężenia.  
 Każdy przykład jest optymalizowany dla dwóch wariantów: o niezmiennym polu 
powierzchni (propozycja wstępnej optymalizacji  kształtu) oraz o zwiększonym polu 
powierzchni (propozycja naprawy elementu). W drugim przypadku założono, że pole 
może wzrosnąć o 20%. 
 Modyfikacji poddano cały brzeg swobodny każdego z elementów, choć możliwa 
jest modyfikacja jedynie fragmentu (fragmentów) brzegu swobodnego.  
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Przykład 8.1 

 Optymalizacji został poddany węzeł konstrukcyjny (rys. 8.3) o wymiarach zew-
nętrznych 0.2x0.2m. Wewnątrz znajduje się prostoliniowe pęknięcie. Materiał, z które-
go wykonano element, posiada moduł sprężystości podłużnej E=2.105MPa i współ-
czynnik Poissona ν=0.25. Element jest podparty i obciążony siłami brzegowymi o 
natężeniu p=10MN/m2. Jako kryterium optymalizacji przyjęto minimum redukowanej 
całki J. W wyniku optymalizacji uzyskano kształty przedstawione na rys. 8.4. Para-
metry algorytmu ewolucyjnego i wyniki zebrano w tab. 8.1 i przedstawiono w formie 
wykresu na rys. 8.5. 

Rys. 8.3 Węzeł konstrukcyjny z liniowym pęknięciem przed optymalizacją 

a)       b) 
Rys. 8.4 Węzeł konstrukcyjny z liniowym pęknięciem po optymalizacji: a) stałe pole;  
               b) pole zwiększone o 20% 
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Tab. 8.1 Parametry programu ewolucyjnego i wyniki dla łącznikowego elementu  
                konstrukcyjnego z liniowym pęknięciem 

Parametry algorytmu ewolucyjnego 

 Liczba pokoleń 500 
Wielkość populacji 70 

Współczynnik  naporu selekcyjnego 0.1 

Wyniki  
  Kształt początkowy Pole stałe Pole zwiększo-

ne o 20% 
KI1, KII1 4.7027, 1.2300 1.9777, 0.5727 1.8358, 0.5821 
KI2, KII2 4.7572, 0.9730 1.8634, 0.3902 1.9084, 0.2843 

J1, J2 12.3060, 12. 2800 2.2081, 1.8877  1.9318, 1.9391 
Jred 12.3816 2.0604 1.9279 

MCO  3.1656 1.9207 1.67 

max_redσ   24.67 24.26 21.61 

 Pokolenie, w którym znaleziono rozwiązanie optymalne 496 497 

 Wartość funkcji celu 2.066129 1.9585 

Rys. 8.5 K, J i MCO przed i po optymalizacji węzła konstrukcyjnego z liniowym  
               pęknięciem 
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Przykład 8.2 

 Optymalizacji został poddany węzeł konstrukcyjny w kształcie krzyża jak na rys. 
8.6 o wymiarach zewnętrznych 0.2x0.2m. Wewnątrz elementu znajdują się dwa 
pęknięcia łamane S1 i S2. Materiał, z którego wykonano element, posiada moduł 
sprężystości podłużnej E=2.105MPa i współczynnik Poissona ν=0.25. Element jest 
utwierdzony w dolnej części i obciążony siłami brzegowymi o natężeniu p=10MN/m2 

oraz 2p=20MN/m2 na pozostałych zewnętrznych krawędziach. Jako kryterium opty-
malizacji przyjęto minimum redukowanego współczynnika intensywności naprężeń. 
W wyniku optymalizacji uzyskano kształty przedstawione na rys. 8.7. Parametry algo-
rytmu genetycznego i wyniki zebrano w tab. 8.2 i przedstawiono w formie wykresu na 
rys. 8.8. 

 

Rys. 8.6 Węzeł konstrukcyjny z dwoma pęknięciami łamanymi przed optymalizacją 
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a)            b) 
Rys. 8.7 Węzeł konstrukcyjny z dwoma pęknięciami łamanymi po optymalizacji:  
                a) stałe pole; b) pole zwiększone o 20% 

Tab. 8.2 Parametry programu ewolucyjnego i wyniki dla węzła konstrukcyjnego  
                z  dwoma pęknięciami łamanymi 

Parametry algorytmu ewolucyjnego 

 Liczba pokoleń 1500 
Wielkość populacji 100 

Współczynnik  naporu selekcyjnego 0.1 

Wyniki  
  Kształt początkowy Pole stałe Pole zwiększo-

ne o 20% 
KI1, KII1 5.2456, 1.5965 4.6088, 1.2586 3.2245, 0.9909
KI2, KII2 4.3746, 3.1095 3.4366, 2.5185 2.9434, 1.7966
KI3, KII3 6.0637, 0.4374 5.4322, 0.6571 3.8352, 0.5420
KI4, KII4 4.4595, 0.1934 4.1093, 0.5211 3.0637, 0.4378

Kred 4.2679 3.9072 2.84251 
J1, J2 15.6422, 15.0033 11.8879, 9.4548 5.9265, 6.1936
J3, J4 19.2496, 10.3772 15.5943, 8.936 7.8138, 4.9886

MCO1, MCO2 1.3821, 0.8829 1.1099, 0.  8001 0.8035, 0.5599

max_redσ   75.6664   51.2198 47.3481 

 Pokolenie, w którym znaleziono rozwiązanie optymalne 1280  644  
 Wartość funkcji celu 3.9166 2.8426 
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Rys. 8.8 K, J i MCO przed i po optymalizacji łącznikowego elementu konstrukcyj- 
       nego konstrukcyjnego z  dwoma pęknięciami łamanymi 
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Przykład 8.2 

 Optymalizacji został poddany węzeł konstrukcyjny w kształcie litery X o wymia-
rach zewnętrznych 0.2x0.4m. Wewnątrz elementu znajdują się trzy pęknięcia prosto-
liniowe S1-S3. Element wykonano z materiału o module sprężystości podłużnej 
E=2.105MPa i współczynniku Poissona ν=0.25. Węzeł jest utwierdzony i obciążony si-
łami brzegowymi o natężeniu p=10MN/m2 (rys. 8.9). Jako kryterium optymalizacji 
przyjęto minimum maksymalnego rozwarcia pęknięcia. W wyniku optymalizacji uzys-
kano kształty przedstawione na rys. 8.10. Parametry algorytmu ewolucyjnego i wyniki 
zebrano w tab. 8.3 i przedstawiono w formie wykresu na rys. 8.11. 

Rys. 8.9 Węzeł konstrukcyjny z trzema pęknięciami prostoliniowymi przed  optymali- 
               zacją 
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a)            b) 
Rys. 8.10 Węzeł konstrukcyjny z trzema pęknięciami liniowymi po optymalizacji:  
                  a) stałe pole; b) pole zwiększone o 20% 
Tab. 8.3 Parametry programu ewolucyjnego i wyniki dla węzła konstrukcyjnego  
                z trzema pęknięciami liniowymi 

Parametry algorytmu ewolucyjnego 
 Liczba pokoleń 2000 

Wielkość populacji 100 
Współczynnik  naporu selekcyjnego 0.1 

Wyniki  
  Kształt początkowy Pole stałe Pole zwiększo- 

ne o 20% 
KI1, KII1 4.1079, 0.4822 3.6271, 0.1102 2.5575, 0.0143 
KI2, KII2 4.0945, 0.7444 3.6935, 0.3436 2.5338, 0.2408 
KI3, KII3 5.1114, 0.6359 4.0919, 0.6872 3.0597, 0.2640 
KI4, KII4 4.4173, 0.7150 3.3056, 0.6119 2.5935, 0.2477 
KI5, KII5 2.3819, 0.4945 1.9773, 0.3727 1.3423, 0.3264 
KI6, KII6 3.2535, 0.6637 2.7610, 0.5638 1.9398, 0.4971 

J1, J2 8.9099, 9.0202 6.8583, 7.1664 3.4068, 3.3741 
J3, J4 13.8181, 10.4293 8.9668, 5.8864 4.9124, 3.5359 
J5, J6 3.0822, 5.7426 2.1086,  4.1361 0.9940, 2.0886 

MCO1, MCO2, MCO3 1.871, 2.185, 1.298 1.654, 1.703, 1.085 1.149,1.282, 0.762
MCOred 1.8389 1.53386 1.11023 

max_redσ   27.6659   27.6009 22.4823 

Pokolenie, w którym znaleziono rozwiązanie optymalne 1075 1738 
 Wartość funkcji celu 1.53389 1.11024 
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Rys. 8.11 K, J i MCO przed i po optymalizacji łącznikowego elementu konstrukcyj- 
       nego konstrukcyjnego z  trzema pęknięciami  liniowymi 
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8.6 Podsumowanie wyników optymalizacji  
 Analiza prezentowanych przykładów pozwala stwierdzić, iż połączenie algorytmów 
ewolucyjnych z dualną metodą elementów brzegowych i zastosowanie krzywych para-
metrycznych do modelowania brzegu daje zadowalające rezultaty. Wszystkie testy 
przeprowadzono dla dwóch wariantów: przy niezmiennym polu powierzchni (wstępna 
optymalizacja kształtu) i przy zwiększonym o zadaną wartość polu powierzchni (pro-
pozycja naprawy elementu). W obydwu przypadkach i dla różnych kryteriów uzyska-
no zmniejszenie wartości funkcji celu, a tym samym interesujących nas wielkości 
(WIN, MCO, J), co powoduje zmniejszenie ryzyka propagacji pęknięcia w elemencie 
konstrukcyjnym. Oczywistym jest, iż większą poprawę uzyskano, mając możliwość 
dodania materiału. 
We wszystkich przypadkach nałożono ograniczenia na naprężenia redukowane.  
Podobnie, jak miało to miejsce w przypadku identyfikacji, parametry algorytmu ewo-
lucyjnego dobierano w zależności od stopnia skomplikowania (geometrii, liczby pęk-
nięć) układu. 
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9 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 W rozprawie przedstawiono zastosowanie analizy wrażliwości oraz metody opty-
malizacji ewolucyjnej do układów sprężystych z pęknięciami. Pozwoliło to rozwiązać 
szeroką klasę zadań optymalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji 
kształtu, położenia i liczby pęknięć oraz optymalizacji kształtu układów z pęknięciami.  
Zaproponowana metoda łączy kilka nowoczesnych technik: analizę wrażliwości, dual-
ną metodę elementów brzegowych, algorytmy ewolucyjne oraz modelowanie kształtu 
z zastosowaniem krzywych parametrycznych w wydajne i efektywne narzędzie obli-
czeniowe. 
 Analiza wrażliwości funkcjonałów brzegowych pozwala na uzyskanie informacji  
o gradiencie funkcji celu. Informacja ta może być zastosowana zarówno w tradycyj-
nych metodach optymalizacji jak i tzw. hybrydowych metodach optymalizacji łączą-
cych najlepsze cechy metod tradycyjnych i metod wykorzystujących algorytmy ewolu-
cyjne. 
 Metoda elementów brzegowych, ze względu na swe specyficzne cechy, jest szcze-
gólnie efektywna w przypadku analizy układów ze pęknięciami. Brak konieczności 
dyskretyzacji wnętrza obszaru ma szczególnie duże znaczenie prze zmianach kształtu 
rozpatrywanego elementu – zarówno zmianie kształtu brzegu zewnętrznego (optymali-
zacja kształtu) jak i wewnętrznego, jakim jest pęknięcie (zagadnienia identyfikacji  
i analiza propagacji pęknięć). 
 Użycie krzywych parametrycznych, jak B-splajny i krzywe NURBS, w znacznym 
stopniu ogranicza liczbę zmiennych projektowych, co ma istotny wpływ na stopień 
skomplikowania zadania i tym samym na szybkość otrzymania rozwiązania oraz na je-
go dokładność, nie ograniczając swobody manipulowania kształtem.  
 Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych zwiększa prawdopodobieństwo osiągnię-
cia optimum globalnego optymalizowanego funkcjonału. W przypadku stosowania 
klasycznych technik optymalizacji jest to często niezwykle trudne i niejednokrotnie 
powoduje utknięcie algorytmu w optimum lokalnym, zwykle zaś znalezienie optimum 
globalnego jest silnie zależne od wyboru punktu startowego. Algorytm ewolucyjny, 
startując z populacji dopuszczalnych rozwiązań, wykonuje wielokierunkowe przeszu-
kiwanie tejże populacji, wymienia informację między chromosomami i pozwala na 
przeżycie najmocniejszych (najlepiej dopasowanych) chromosomów, powodując eli-
minację najsłabszych. Brak konieczności znajomości gradientu czy też hesjanu funkcji 
czyni go niezastąpionym w zagadnieniach, gdy informacje te są trudne bądź niemoż-
liwe do uzyskania.  
 Szybkość i skuteczność działania algorytmu ewolucyjnego silnie zależy od właści-
wego doboru parametrów programu ewolucyjnego i wymaga od konstruktora pewnego 
doświadczenia (jak na razie autor nie spotkał się z ogólnymi zasadami doboru tychże 
parametrów). 
 Algorytmy ewolucyjne są efektywną techniką obliczeniową, choć po szybkim zna-
lezieniu się w sąsiedztwie optimum globalnego proces dochodzenia do jego  wartości 
jest długotrwały. W związku z tym proponuje się połączenie klasycznych technik op-
tymalizacji (gradientowych) z algorytmami ewolucyjnymi w tych przypadkach, gdy 
możliwe jest obliczenie gradientu funkcji celu.  



 
Rozprawa doktorska     94 

 
 

 

 Autor proponuje dwa sposoby połączenia metod ewolucyjnych z gradientowymi: 
wprowadzenie do algorytmu ewolucyjnego nowego operatora, związanego z wartością 
gradientu bądź przerwania w określonym momencie działania algorytmu ewolucyjne-
go i dokończenia obliczeń z zastosowaniem technik klasycznych. Jak wynika z testów 
przeprowadzonych dla szeregowego algorytmu hybrydowego prowadzi to do skróce-
nia czasu obliczeń nawet o około 50% przy wysokim prawdopodobieństwie osiągnię-
cia optimum globalnego. Z drugiej jednak strony, uwzględniając szybkość przyrostu 
mocy obliczeniowej komputerów wydaje się, iż czas obliczeń staje się coraz mniej 
krytycznym parametrem. Zastosowanie z kolei obliczeń równoległych bądź rozproszo-
nych wydaje się być naturalnym podejściem w przypadku, gdy bada się populację po-
tencjalnych rozwiązań. 
 
 Przedstawione w rozdziale 2 cele uznać należy za osiągnięte zaś teza rozprawy 
została udowodniona. 
 
 Na podstawie przeprowadzonych badań wyciągnięto następujące wnioski: 

• analiza wrażliwości układów z pęknięciami z zastosowaniem koncepcji całek nie-
zależnych od drogi całkowania pozwala w efektywny sposób uzyskiwać informac-
je o gradiencie funkcji celu; 

• dualna metoda elementów brzegowych jest wydajnym narzędziem analizy sprężys-
tych układów z pęknięciami; 

• połączenie dualnej metody elementów brzegowych z algorytmami ewolucyjnymi  
w postaci algorytmu optymalizacji ewolucyjnej stanowi interesującą alternatywę 
dla klasycznych metod optymalizacji; 

• optymalizacja ewolucyjna jest efektywna w zadaniach odwrotnych, jak identyfika-
cja pęknięć ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji liczby pęknięć; 

• wydajność metody można podnieść za pomocą algorytmów hybrydowych, łączą-
cych zalety i eliminujących wady klasycznych technik optymalizacji i algorytmów 
ewolucyjnych; 

• stosowanie krzywych parametrycznych do modelowania brzegu układu umożliwia 
znaczne zmniejszenie liczby zmiennych projektowych w zdaniu pozwalając jedno-
cześnie na modelowanie dowolnych kształtów. 

 
 Za oryginalny wkład własny autor niniejszej rozprawy uznaje: 

• zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do optymalizacji układów sprężystych  
z pęknięciami; 

• opracowanie algorytmu identyfikacji położenia i kształtu, a w szczególności liczby 
pęknięć w układzie. 
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 Rozprawa ta ma posłużyć do dalszych badań nad zastosowaniem optymalizacji 
ewolucyjnej w zagadnieniach mechaniki pękania ze szczególnym uwzględnieniem: 

• opracowania programu identyfikacji dowolnej liczby pęknięć; 

• opracowania profesjonalnego systemu optymalizacyjnego bazującego na hybrydo-
wych algorytmach optymalizacji; 

• zastosowania obliczeń równoległych i rozproszonych w obliczeniach; 

• zastosowania opracowanej metody w zadaniach przestrzennych oraz dynamicz-
nych. 
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DODATEK 
 W niniejszym rozdziale przedstawiono opisy algorytmów oraz schematy blokowe 
programów komputerowych opracowanych dla potrzeb niniejszej rozprawy. Wszyst-
kie programy z wyjątkiem pakietu programów rozwiązującego zadanie brzegowe dla 
układów z pęknięciami, który napisano w języku programowania FORTRAN, zostały 
napisane w języku C++. 

1.  Algorytm numeryczny programu komputerowego analizy zadania 
brzegowego z pęknięciami  

 Do obliczania zadania brzegowego zastosowano pakiet programów komputerowych 
pozwalający na rozwiązywanie następujących zadań: 

• analiza naprężeniowa z zastosowaniem MEB dla układów bez pęknięć; 

• analiza naprężeniowa z zastosowaniem  dualnej MEB dla układów z dowolną licz-
bą odcinkami prostoliniowych pęknięć wraz z obliczaniem współczynników inten-
sywności naprężeń; 

• analiza zmęczeniowego wzrostu pęknięcia dla układów z jednym, odcinkami pros-
toliniowym, pęknięciem krawędziowym. 

Pakiet składa się z następujących modułów: 
1. SIATKA – generator siatki brzegowej o elementach kwadratowych; 
2. SZCZELINA – program główny, realizujący następujące zadania: 
- analiza problemów płaskich elastostatyki w płaskim stanie naprężenia i płaskim 

stanie odkształcenia dla układów z dowolną ilością (lub przy ich braku) pęknięć 
wewnętrznych i krawędziowych; 

- obliczanie sił brzegowych, przemieszczeń i naprężeń na brzegu oraz w punktach 
wewnętrznych układu; 

- analiza układów wielospójnych o dowolnej geometrii; 

- analiza układów nieskończonych i półnieskończonych; 

- obliczanie WIN za pomocą całki J; 

- analiza wzrostu pęknięcia (nie wymagająca ponownej generacji siatki elementów 
brzegowych); 

- obliczenia zmęczeniowe. 

3. PREPOST – pre- i postprocesor generujący pliki graficzne w formacie .plt, przed-
stawiające siatkę przed i po deformacji jak również naprężenia główne w formie 
graficznej.  
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4. WZROST – postprocesor przedstawiający graficznie proces wzrostu pęknięcia. 
Schemat blokowy pakietu jest przedstawiony na rys. D 1. 
. 

 

Rys. D 1. Schemat blokowy pakietu programów analizy układów z pęknięciami 
 

2.  Algorytm numeryczny programu komputerowego analizy wrażliwości 
funkcjonału brzegowego względem modyfikacji kształtu brzegu zew-
nętrznego  

 Opracowano program analizy wrażliwości funkcjonału brzegowego względem mo-
dyfikacji kształtu brzegu zewnętrznego dla ciała z pęknięciami. Program realizuje 
obliczenia wartości brzegowych dla układów: podstawowego (UP) i sprzężonego 
(US). Układ sprzężony generowany jest automatycznie na podstawie układu podsta-
wowego. Uzyskane wyniki są wykorzystywane do obliczenia wrażliwości przemiesz-
czeń punktów na brzegu zewnętrznym ciała względem zakładanej modyfikacji brzegu 
zewnętrznego. Wymaga to jednoznacznego określenia parametru (parametrów) kształ-
tu, które podlegają modyfikacji.  
Schemat blokowy programu przedstawiony jest na rys. D 2. 
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Rys. D 2. Schemat blokowy programu analizy wrażliwości układów z pęknięciami –  
                modyfikacja brzegu zewnętrznego 

3.  Algorytm numeryczny programu komputerowego analizy wrażliwości 
funkcjonału brzegowego względem modyfikacji kształtu i położenia 
pęknięcia 

 Opracowano program analizy wrażliwości funkcjonału brzegowego względem 
modyfikacji kształtu brzegu zewnętrznego dla ciała z pęknięciami. Program generuje 
dwa układy: podstawowy (UP) i sprzężony (US) oraz wewnętrzne kontury, po których 
następuje całkowanie. Wymagane jest przy tym, by każde z istniejących w układzie 
pęknięć było otoczone konturem, który w żadnym punkcie nie przecina brzegu –  
w tym również innych pęknięć. Następnie obliczane są wartości brzegowe dla ukła-
dów: podstawowego  oraz sprzężonego. Na podstawie uzyskanych wyników liczona 
jest wrażliwość przemieszczeń punktów na brzegu zewnętrznym ciała względem para-
metrów modyfikacji kształtu i położenia pęknięcia: translacji, obrotu oraz zmiany 
skali.  
Schemat blokowy programu przedstawiony jest na rys. D 3. 
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Rys. D 3. Schemat blokowy programu analizy wrażliwości układów z pęknięciami –  
                 modyfikacja kształtu i położenia pęknięcia 

4.  Algorytmy numeryczne programów komputerowych identyfikacji 
ewolucyjnej oraz identyfikacji hybrydowej 

 Opracowano programy identyfikacji ewolucyjnej oraz identyfikacji hybrydowej dla 
ciała z pęknięciami. 
 Do początkowej analizy i rozwiązania układu dualną metodą elementów brzego-
wych posłużył zmodyfikowany program analizy układów z pęknięciami opisany  
w rozdziale 2 Dodatku. Program realizujący algorytm ewolucyjny pozwala na zna-
lezienie globalnego optimum (minimum bądź maksimum) funkcji przy ograniczeniach 
liniowych równościowych i nierównościowych. Program bazuje na zmiennopozycyj-
nej reprezentacji zadania korzysta z siedmiu operatorów genetycznych: selekcji, krzy-
żowania prostego, krzyżowanie arytmetycznego, krzyżowania heurystycznego, mu-
tacji równomiernej, mutacji nierównomiernej i mutacji brzegowej. Pozwala rozpocząć 
obliczenia zarówno z jednego punktu startowego (wszystkie chromosomy populacji 
początkowej są identyczne) jak i z populacji losowo wybranych chromosomów speł-
niających warunki zdania.  
 Niezwykle istotny w przypadku algorytmu ewolucyjnego jest prawidłowy dobór je-
go parametrów, co ma istotny wpływ na dokładność rozwiązania, zbieżność programu 
i czas wykonywania obliczeń. Zastosowany program umożliwia sterowanie pięcioma 
parametrami: rozmiarem populacji, liczbą pokoleń, współczynnikiem naporu selek-
cyjnego (jego zwiększenie powoduje zmniejszenie różnorodności populacji i od-
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wrotnie), współczynnikiem mutacji nierównomiernej oraz współczynnikiem krzyżo-
wania. Parametry te pozwalają w pełni wpływać na zbieżność rozwiązania, sposób 
przeszukiwania przestrzeni rozwiązań dopuszczalnych oraz na wymianę informacji 
między chromosomami populacji. Pozostałe parametry programu są dobierane dyna-
micznie w zależności od uzyskiwanych wyników. Po przeprowadzaniu szeregu testów 
za optymalne uznano – w zależności od stopnia złożoności rozwiązywanego zadania – 
następujące parametry algorytmu ewolucyjnego (porównaj [47] ): 
• liczba chromosomów Mr = 70-200; 
• liczba pokoleń Gr = 500-5500; 
• współczynnik naporu selekcyjnego Qr = 0.025-0.5; 
• współczynnik mutacji nierównomiernej Br = 6; 
• współczynnik krzyżowania Kr = 10. 
 Algorytm pozwala również zadać liczbę kolejnych populacji, po których, jeżeli nie 
nastąpi poprawa wyniku, obliczenia są przerywane a uzyskany wynik uznaje się za 
optymalny. 
Schemat blokowy programy identyfikacji ewolucyjnej przedstawia rys. D 4. 

  
Rys. D 4. Schemat działania programu identyfikacji ewolucyjnej 
 
 W przypadku zastosowania algorytmu hybrydowego – w niniejszej rozprawy testo-
wano program oparty na szeregowym algorytmie  hybrydowym, którego schemat blo-
kowy przedstawia rys. D 5 – obliczenia z użyciem algorytmu genetycznego są przery-
wane, gdy poprawa (zmniejszenie wartości funkcji celu) jest mniejsza od pewnej zada 
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nej wartości. Najlepsze rozwiązanie jest traktowane jako punk startowy dla klasycznej 
metody optymalizacji. W rozprawie wykorzystano metodę najszybszego spadku.  
Ponieważ wymagana jest znajomość pochodnych zmiennych projektowych tworzony 
jest na bazie układu podstawowego (UP) układ sprzężony (US)  obciążony  siłami za-
leżnymi od przemieszczeń zmierzonych i rzeczywistych w układzie podstawowym. 
Rozwiązanie UP oraz US programem analizy układów z pęknięciami pozwala wyzna-
czyć potrzebne pochodne, wykorzystywane przez klasyczny algorytm gradientowy. 
Obliczenia są przerywane, gdy w kolejnej iteracji nie nastąpi poprawa. 

 
Rys. D 5. Schemat działania programu identyfikacji hybrydowej  
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5.  Algorytm numeryczny programu komputerowego optymalizacji ewolu-
cyjnej 

  
 Opracowano programy optymalizacji ewolucyjnej dla ciała z pęknięciami. 
Do początkowej analizy i rozwiązania układu dualną metodą elementów brzegowych 
posłużył zmodyfikowany program analizy układów z pęknięciami opisany w rozdziale 
2 Dodatku. Program realizujący algorytm został szczegółowo opisany w rozdziale  
4 Dodatku. W każdym pokoleniu generowane są współrzędne punktów kontrolnych 
krzywych parametrycznych opisujących kształt brzegu zewnętrznego i liczona jest 
wartość funkcji celu z uwzględnieniem narzuconych ograniczeń (naprężeniowych).  
Schemat blokowy programu komputerowego optymalizacji ewolucyjnej przedstawia 
rys. D 6. 

Rys. D 6. Schemat działania programu optymalizacji ewolucyjnej 
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SUMMARY 
 
Sensitivity analysis and evolutionary optimization of cracked mechanical 
structures  
 
 Many structures such as machine elements contain cracks. One of the numerical 
methods, which allows solving equations resulting from mathematical model of the 
structure, is Boundary Element Method. A technique called Dual Boundary Element 
Method is especially suitable for the analysis of elastic cracked structures.  
Evolutionary algorithms (modified genetic algorithms) are very efficient optimization 
algorithms when the information about objective function is difficult or not possible to 
obtain. An evolutionary algorithm starts from more that one (population) of feasible 
solution which improves possibility of reaching the global optimum. 
The application of parametric curves such as B-splines or NURBS (Non Uniform 
Rational B-splines) decreases in a considerable way the quantity of state variables. 
 
The aim of the work 
 The aim of the present dissertation is to work out the method of the evolutionary 
optimization of structures with cracks. 
 
Thesis: 
 The method of the evolutionary optimization of cracked structures based on the 
Dual Boundary Element Method, sensitivity analysis and evolutionary algorithms is an 
efficient and effective tool of the optimization of elastic mechanical systems, espe-
cially in the case of identification and shape optimization. 
 
 
 The present work consists of 10 chapters and an appendix. 
 
The first chapter is an introduction presenting the reasons why the research was made. 
The aim and the thesis of this work are presented in second chapter. 
The third chapter contains the index of most important symbols used. 
The fourth chapter is the review of the work. 
The fifth chapter presents the application of the Boundary Element Method for the 
problems of fracture mechanics and the numerical examples of analysis of cracked bo-
dies. 
In the sixth chapter the sensitivity analysis of boundary functionals with respect to the 
shape transformation of the external boundary and position of the cracks is presented. 
Numerical examples of the sensitivity analysis are given. 
In the seventh chapter the application of the evolutionary algorithms and the Dual 
Boundary Element Method for crack identification problems is presented. Numerical 
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tests of identification of the shape, the position and the number of cracks as well as the 
identification of cracks in a stochastic disturbance of measured quantities are pre-
sented. 
The eighth chapter is devoted to the problems of shape optimization of the external 
boundary using evolutionary algorithms and the Dual Boundary Element Method. 
Modeling of the external boundary by means of the parametric curves is proposed. 
Many numerical examples of optimization are provided. 
Chapter nine summarizes the work, presents the conclusions and contains the proposal 
of the further research directions. 
The bibliography is presented in the tenth chapter. 
In the appendix computer programs used in this work are presented. 
 
 
The aim of this work is reached and the thesis is proved. 
 
 

 


