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Wprowadzenie

Rozdziaª 1

Wprowadzenie

1.1 Wst¦p
Projektowanie ukªadów mechanicznych, coraz cz¦±ciej zwi¡zane jest z uwzgl¦d-

nieniem wªasno±ci spr¦»ysto-plastycznych materiaªów, z których s¡ one wykonane.
Pozwala to na stosowanie wi¦kszych obci¡»e«, b¡d¹ l»ejszych konstrukcji mecha-
nicznych przy jednoczesnym zapewnieniu no±no±ci. Powstanie stref odksztaªce« pla-
stycznych w konstrukcjach mechanicznych zazwyczaj jest zjawiskiem niepo»¡danym,
niestety cz¦±¢ konstrukcji nie mo»e zosta¢ zaprojektowana w sposób ograniczaj¡cy
odksztaªcenia tylko do warto±ci spr¦»ystych. W projektowaniu b¡d¹ te» optymaliza-
cji takich konstrukcji mechanicznych wa»nym zadaniem jest minimalizacja obszarów
odksztaªce« plastycznych.

Zadania optymalizacji konstrukcji mechanicznych s¡ bardzo pracochªonne. Obec-
nie dzi¦ki bardzo szybkiemu rozwojowi elektroniki, dost¦pne s¡ komputery o bardzo
du»ej mocy obliczeniowej. Obecne komputery klasy desktop, sªu»¡ce do prac biuro-
wych, przewy»szaj¡ moc¡ najszybsze superkomputery sprzed kilkunastu lat. Mo»na
przypuszcza¢, »e w niedalekiej przyszªo±ci b¦dzie mo»liwe optymalizowanie bardzo
skomplikowanych konstrukcji mechanicznych o bardzo du»ej liczbie dobieranych pa-
rametrów, za pomoc¡ niedrogiego sprz¦tu komputerowego.

W ostatnich latach mo»na zaobserwowa¢ znaczny wzrost liczby publikacji zajmu-
j¡cych si¦ metodami optymalizacji. Metody optymalizacji maj¡ za zadanie znalezie-
nie optymalnego rozwi¡zania zadania. Optymalne rozwi¡zanie oznacza osi¡gni¦cie
ekstremum pewnego funkcjonaªu (funkcji celu) opisuj¡cego kryterium optymalizacji,
dla pewnych warto±ci zmiennych projektowych, przy speªnieniu ogranicze« równo-
±ciowych i nierówno±ciowych naªo»onych na zadanie. Ograniczenia te zwi¡zane s¡ za-
zwyczaj z ograniczeniem maksymalnej obj¦to±ci ciaªa, warto±ci napr¦»e«, przemiesz-
cze«, z mo»liwymi postaciami geometrycznymi ciaªa, itp. Kryterium optymalizacji
mog¡ by¢: minimalizacja masy konstrukcji, minimalizacja napr¦»e« lub przemiesz-
cze«, minimalizacja stref napr¦»e« lub odksztaªce« plastycznych, maksymalizacja
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1.1 Wst¦p

podatno±ci, itp.
Analiz¦ ukªadów mechanicznych bardzo cz¦sto przeprowadza si¦ stosuj¡c metod¦

elementów sko«czonych (MES) lub metod¦ elementów brzegowych (MEB). Obie te
metody maj¡ zalety i wady. MES doskonale nadaje si¦ do analizy ciaª nieliniowych,
anizotropowych, jednak wymaga dyskretyzacji wn¦trza ciaªa. Trudne jest równie»
obliczanie ciaª niesko«czonych lub póªniesko«czonych za pomoc¡ MES. MEB z kolei
pozwala na analiz¦ ciaª, dyskretyzuj¡c tylko ich brzeg (w przypadku braku siª obj¦to-
±ciowych). Równie» ciaªa niesko«czone lub póªniesko«czone mog¡ by¢ w prosty spo-
sób analizowane za pomoc¡ MEB. Analiza ciaª nieliniowych, czy te» anizotropowych
powoduje komplikacje w przypadku u»ywania MEB. W celu wykorzystania zalet
obu metod oraz zniwelowania ich wad zaproponowano poª¡czon¡ metod¦ elemen-
tów brzegowych i sko«czonych. W metodzie tej obszary ciaªa, w których wyst¦puj¡
nieliniowo±ci modeluje si¦ za pomoc¡ elementów sko«czonych, natomiast pozostaªy
obszar za pomoc¡ elementów brzegowych.

Optymalizacj¦ ukªadów mechanicznych przeprowadzano do niedawna wykorzy-
stuj¡c algorytmy gradientowe. Niestety algorytmy te prowadz¡ do najbli»szego opti-
mum, jakie znajduje si¦ w pobli»u punktu startowego algorytmu. Prowadzi to cz¦sto
do znalezienia optimum lokalnego. Algorytmy pozwalaj¡ce na poszukiwanie z du»ym
prawdopodobie«stwem odnalezienie optimum globalnego, nazywane s¡ algorytmami
optymalizacji globalnej. Do tej grupy algorytmów nale»¡ algorytmy ewolucyjne.
Algorytmy te bazuj¡ na biologicznym zjawisku ewolucji gatunków i dziaªaj¡ na za-
sadzie stochastycznego przeszukiwania przestrzeni dopuszczalnych rozwi¡za«. Algo-
rytmy ewolucyjne operuj¡ na populacji rozwi¡za«. Populacja ta ewoluuje zmieniaj¡c
warto±ci parametrów poszczególnych rozwi¡za« z u»yciem operatorów ewolucyjnych,
które s¡ odpowiednikami biologicznych zjawisk mutacji, krzy»owania, selekcji. Dla
ka»dego rozwi¡zania okre±lana jest warto±¢ funkcji przystosowania poprzez rozwi¡-
zanie zadania bezpo±redniego mechaniki oraz obliczenie warto±ci optymalizowanego
funkcjonaªu. Gªównymi wadami algorytmu ewolucyjnego jest czasochªonno±¢ pro-
cesu optymalizacji oraz wolna zbie»no±¢ do optimum globalnego, po znalezieniu si¦
algorytmu w jego pobli»u. Wad¦ zwi¡zan¡ z dªugim czasem przeprowadzania opty-
malizacji mo»na zmniejszy¢ stosuj¡c rozproszone algorytmy ewolucyjne. Algorytmy
te polegaj¡ na jednoczesnej ewolucji kilku odseparowanych podpopulacji, których
osobniki (rozwi¡zania) wymieniane s¡ co pewn¡ liczb¦ pokole«. Zastosowanie roz-
proszonych algorytmów ewolucyjnych na komputerach wieloprocesorowych lub te» na
wielu komputerach poª¡czonych sieci¡, pozwala na znaczne przyspieszenie procesu
optymalizacji.

Zaproponowana w pracy metoda optymalizacji ewolucyjnej pozwala na znale-
zienie optymalnej geometrii ciaª spr¦»ysto-plastycznych. Najwi¦kszymi zaletami me-
tody jest mo»liwo±¢ znalezienia optymalnej postaci ciaªa bez konieczno±ci znajomo±ci
gradientu funkcjonaªu optymalizacji, du»e prawdopodobie«stwo znalezienia optimum
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1.1 Wst¦p

globalnego oraz mo»liwo±¢ znacznego skrócenia czasu optymalizacji w przypadku za-
stosowania rozproszonego algorytmu ewolucyjnego.

Zagadnienia optymalizacji ciaª spr¦»ystych z wykorzystaniem algorytmu ewolu-
cyjnego mo»na spotka¢ w wielu pracach np. [67][90]. Wedªug rozeznania autora
niniejszej rozprawy zagadnienia optymalizacji ciaª spr¦»ysto-plastycznych z u»yciem
algorytmów ewolucyjnych oraz rozproszonych algorytmów ewolucyjnych nie byªy
do tej pory podejmowane. Algorytmy genetyczne i ewolucyjne byªy stosowane do
optymalizacji ksztaªtu kratownic [27], optymalizacji ksztaªtu i topologicznej ukªa-
dów spr¦»ystych [21][26][71], optymalizacji i identy�kacji w ukªadach z p¦kni¦ciami
[7][20], optymalizacji ukªadów termomechanicznych [53][25][52], optymalizacji i iden-
ty�kacji w ukªadach obci¡»onych dynamicznie [84][30][86][8][87], dostrajaniu siatki
elementów sko«czonych ciaª drgaj¡cych [35], optymalizacji topologicznej tarcz [102],
optymalizacji ciaª spr¦»ystych 3D za pomoc¡ MES [93][60], identy�kacji zmian no-
wotworowych na podstawie temperatury powierzchni tkanki [75][44][45].

Autor niniejszej rozprawy jest wspóªautorem pierwszych oryginalnych prac z
zakresu optymalizacji ewolucyjnej ciaª spr¦»ysto-plastycznych [28][22][23][29][72][31]
[32][33][73][24][34][36][37][74] [38][39][40][41][42][43].

Praca powstaªa w ramach promotorskiego projektu badawczego KBN nr
8T11F00519. Cz¦±¢ oblicze« wykonano w ramach grantu obliczeniowego
KBN/SGI2800/P�l¡ska/053/2001 w ACK CYFRONET AGH, Kraków, z u»yciem
superkomputera SGI 2800 �Grizzly�.
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1.2 Cel i teza rozprawy
Celem niniejszej pracy jest sformuªowanie i opracowanie metody oraz implemen-

tacja numeryczna optymalizacji ewolucyjnej w ukªadach spr¦»ysto-plastycznych za
pomoc¡ poª¡czonej metody elementów brzegowych i sko«czonych. Zrealizowanie tego
celu wymaga wykonania nast¦puj¡cych zada« cz¡stkowych:

• Opracowanie algorytmu oraz programu komputerowego do rozwi¡zywania za-
gadnie« spr¦»ysto-plastycznych metod¡ elementów sko«czonych.

• Opracowanie algorytmu oraz programu komputerowego do rozwi¡zywania za-
gadnie« spr¦»ystych metod¡ elementów brzegowych.

• Opracowanie metody, algorytmu oraz programu komputerowego do rozwi¡zy-
wania zagadnie« spr¦»ysto-plastycznych poª¡czon¡ metod¡ elementów brzego-
wych i sko«czonych.

• Opracowanie metody, rozproszonego algorytmu ewolucyjnego.

• Opracowanie metody, algorytmu oraz programu komputerowego optymalizacji
ewolucyjnej ciaª spr¦»ysto-plastycznych z zastosowaniem poª¡czonej metody
elementów brzegowych i sko«czonych oraz rozproszonego algorytmu ewolucyj-
nego.

Z rozeznania literaturowego wynika, »e taki zakres pracy przedstawiony zostaª
po raz pierwszy.

Zostaªa sformuªowana teza rozprawy nast¦puj¡cej tre±ci:

Teza rozprawy
Algorytmy ewolucyjne, wraz z poª¡czon¡ metod¡ elementów brzegowych i sko«-

czonych, s¡ skutecznym narz¦dziem optymalizacji ukªadów spr¦»ysto-plastycznych.
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1.3 Przegl¡d tre±ci rozprawy

1.3 Przegl¡d tre±ci rozprawy
Rozprawa skªada si¦ sze±ciu rozdziaªów oraz dodatku.
W rozdziale pierwszym krótko scharakteryzowano zagadnienia b¦d¡ce przedmio-

tem niniejszej rozprawy. Sformuªowano cel oraz tez¦ rozprawy. Zamieszczono równie»
przegl¡d tre±ci rozprawy.

Rozdziaª drugi zawiera krótki opis ciaª z nieliniowo±ciami �zycznymi.
W trzecim rozdziale zamieszczono opis: metody elementów brzegowych i metody

elementów sko«czonych oraz poª¡czonej metody elementów brzegowych i sko«czo-
nych dla ciaª spr¦»ystych i spr¦»ysto-plastycznych. W rozdziale tym równie» za-
mieszczono testy numeryczne wery�kuj¡ce wyniki uzyskane za pomoc¡ poª¡czonej
metody elementów brzegowych i sko«czonych. Wery�kacj¦ przeprowadzono w opar-
ciu o wyniki analityczne oraz wyniki uzyskane za pomoc¡ oprogramowania MES
MSC/Nastran.

W rozdziale czwartym przedstawiono algorytmy ewolucyjne. Pokrótce omó-
wiono najwa»niejsze grupy równolegªych algorytmów ewolucyjnych ze szczególnym
uwzgl¦dnieniem rozproszonych algorytmów ewolucyjnych. Opisano metod¦ doboru
parametrów algorytmu ewolucyjnego. Zamieszczono równie» testy numeryczne roz-
proszonego algorytmu ewolucyjnego przeprowadzone dla funkcji matematycznych.

Pi¡ty rozdziaª zawiera omówienie zagadnie« optymalizacji konstrukcji mecha-
nicznych. W rozdziale zde�niowano funkcjonaªy jako±ci, dla których rozwi¡zywano
zadania optymalizacji. Omówiono metod¦ optymalizacji ewolucyjnej ksztaªtu oraz
topologii konstrukcji mechanicznych. Przedstawiono metod¦ parametrycznego de-
�niowania brzegów ciaª za pomoc¡ krzywych NURBS (Non-Uniform Rational B-
Spline). Rozdziaª zamykaj¡ przykªady numeryczne optymalizacji oraz porównanie
czasów oblicze« w optymalizacji dla ró»nej liczby podpopulacji rozproszonego algo-
rytmu ewolucyjnego.

W rozdziale szóstym dokonano podsumowania niniejszej rozprawy, przedstawiono
wnioski wynikaj¡ce z przeprowadzonych bada«. Wskazano równie» kierunki dalszych
bada«.

Dodatek zawiera opis programu komputerowego, sªu»¡cego do wizualizacji wyni-
ków uzyskiwanych podczas optymalizacji.

Na ko«cu pracy zamieszczono streszczenie rozprawy w j¦zyku polskim i angiel-
skim.
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Ciaªa spr¦»ysto-plastyczne

Rozdziaª 2

Ciaªa spr¦»ysto-plastyczne

Ciaªami nieliniowymi �zycznie zajmuje si¦ teoria plastyczno±ci [100][112][96][56].
Jej zadaniem jest podanie matematycznego opisu mechanicznego zachowania si¦ ma-
teriaªów w zakresie stanu plastycznego.

W teorii plastyczno±ci jednym z podstawowych poj¦¢ jest intensywno±¢ napr¦-
»enia σi. Wedªug hipotezy Hubera, Misesa, Hancky'ego, intensywno±¢ napr¦»enia
okre±la wzór:

σi =

√
3
2
σd

ijσ
d
ij (2.1)

gdzie skªadowe dewiatora stanu napr¦»enia σd
ij okre±lone s¡ równaniem:

σd
ij = σij − δijσsr (2.2)

a ±rednie napr¦»enie normalne σsr mo»na obliczy¢:

σsr =
1
3
σii (2.3)

gdzie σij s¡ skªadnikami tensora napr¦»enia.
Korzystaj¡c z uogólnionego prawa Hooke'a:

εij =
1 + ν

E
σij − ν

E
σkkδij (2.4)

oraz równania (2.1) okre±limy intensywno±¢ odksztaªcenia εi:

εi =
√

2
2(1 + ν)

√
(ε11 − ε22)2 + (ε22 − ε33)2 + (ε33 − ε11)2 + 6(ε2

12 + ε2
23 + ε2

31) (2.5)

ν oznacza liczb¦ Poissona, E jest moduªem spr¦»ysto±ci podªu»nej (moduªem
Younga).

Zale»no±¢ pomi¦dzy intensywno±ci¡ odksztaªcenia εi a intensywno±ci¡ napr¦»enia
σi w zakresie spr¦»ystym okre±la równanie:

σi = Eεi (2.6)
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Warunek pocz¡tku plastyczno±ci okre±la moment powstania odksztaªce« pla-
stycznych:

σi = Re (2.7)

gdzie Re jest granic¡ plastyczno±ci. Ciaªo pozostaje plastyczne dopóki speªniony jest
warunek plastyczno±ci:

σi > Re (2.8)

W teorii plastyczno±ci wyró»ni¢ mo»na dwa gªówne modele pªyni¦cia plastycz-
nego. Pierwsza z nich nazywana jest umocnieniem izotropowym. Umocnienie izo-
tropowe jest modelem opisuj¡cym ciaªa, które po obci¡»eniu pozostaj¡ izotropowe,
oraz nie zmienia si¦ równanie powierzchni plastyczno±ci. Drugi z modeli nazywany
jest umocnieniem anizotropowym i uwzgl¦dnia on zmiany powierzchni plastyczno±ci
w wyniku obci¡»enia ciaªa. W dalszej cz¦±ci rozdziaªu zostan¡ omówione ciaªa z
umocnieniem izotropowym.

W sze±ciowymiarowej przestrzeni stanów napr¦»enia okre±lanych tensorem σij

traktowanym jako wektor (rys. 2.1) warunkom (2.7) i (2.8) odpowiadaj¡ powierzch-
nia pocz¡tku plastyczno±ci oraz powierzchnia plastyczno±ci, okre±lone równaniami:

Rysunek 2.1: Powierzchnie pocz¡tku plastyczno±ci oraz plastyczno±ci

fe(σij , Re) = 0 (2.9)

oraz
fe(σij , κ) = 0 (2.10)

gdzie κ jest zmiennym parametrem umocnienia Odqvista. Parametr ten zale»ny jest
od przebiegu oraz historii przyrostów odksztaªce«.
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Warunek pocz¡tku plastyczno±ci Hubera, Misesa, Hencky'ego ma posta¢:

σd
ijσ

d
ij =

2
3
Re2 (2.11)

Warunek ten dla ciaªa izotropowego okre±lony jest przez drugi oraz trzeci niezmien-
nik σd

ij , co zapewnia jego jednakow¡ posta¢ we wszystkich ukªadach wspóªrz¦dnych
kartezja«skich. W trójwymiarowej przestrzeni σ1, σ2, σ3 stanów napr¦»enia, wzór
(2.11) okre±la powierzchni¦ pocz¡tku plastyczno±ci rys. 2.2. Jest ona walcem koªo-
wym, którego o± nazywana jest osi¡ aksjatorów σa

ij , przechodzi przez pocz¡tek ukªadu
wspóªrz¦dnych i tworzy z osiami σ1, σ2, σ3 jednakowe k¡ty. W wyniku przeci¦cia
tego walca pªaszczyzn¡ prostopadª¡ do jego osi, zwan¡ pªaszczyzn¡ dewiatorów (Mel-
dahla), powstaje okr¡g. Dla materiaªu bez umocnienia oraz z umocnieniem izotropo-

Rysunek 2.2: Powierzchnie pocz¡tku plastyczno±ci oraz plastyczno±ci w ukªadzie σ1,
σ2, σ3

wym (pomijaj¡cym efekt Bauschingera) powierzchnie plastyczno±ci na pªaszczy¹nie
dewiatorowej przedstawione s¡ na rys. 2.3. Funkcje parametru umocnienia dla ciaª z
umocnieniem izotropowym mog¡ by¢ okre±lane na podstawie, krzywych uzyskanych
w trakcie próby rozci¡gania rzeczywistych próbek (rys. 2.4). Jednak pozwalaj¡ one
na okre±lenie tych funkcji tylko dla pierwszego przybli»enia obci¡»enia.
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a) , b)

Rysunek 2.3: Powierzchnie pocz¡tku plastyczno±ci oraz plastyczno±ci dla materiaªu:
a) bez umocnienia, b) z umocnieniem

Rysunek 2.4: Krzywa rozci¡gania próbki spr¦»ysto-plastycznej z umocnieniem
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Powstanie odksztaªce« plastycznych w konstrukcjach mechanicznych jest zazwy-
czaj niekorzystne. Odksztaªcenia plastyczne s¡ szczególnie niebezpieczne je±li ob-
szary ich wyst¦powania s¡ du»e. Idealnym rozwi¡zaniem byªoby projektowanie kon-
strukcji, w których nie wyst¦puj¡ odksztaªcenia plastyczne. Niestety w wielu przy-
padkach ze wzgl¦du na ograniczenia konstrukcyjne i technologiczne nie jest mo»liwe
stosowanie konstrukcji, w których nie wyst¦puj¡ odksztaªcenia plastyczne.

Obecnie dzi¦ki rozwojowi metod numerycznych mo»liwa jest analiza konstrukcji
uwzgl¦dniaj¡ca nieliniowy charakter materiaªu. Pozwala to na okre±lenie stref oraz
warto±ci odksztaªce« plastycznych. Najpopularniejszymi obecnie stosowanymi meto-
dami numerycznymi analizy s¡ metoda elementów sko«czonych [109][110][111] oraz
metoda elementów brzegowych [12][13][14][4][15][54].

Projektowanie konstrukcji z minimalnymi strefami odksztaªce« plastycznych
mo»e zosta¢ przeprowadzone z wykorzystaniem metod optymalizacji. Pozwala to
na otrzymanie projektu konstrukcji, której parametry zapewniaj¡ np. minimaln¡
wielko±¢ stref plastycznych.
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Metoda elementów sko«czonych, brzegowych oraz poª¡czona metoda elementów brzegowych
i sko«czonych

Rozdziaª 3

Metoda elementów sko«czonych,
brzegowych oraz poª¡czona
metoda elementów brzegowych
i sko«czonych

3.1 Wst¦p
Rozdziaª zawiera zarys metody elementów sko«czonych (MES), metody ele-

mentów brzegowych (MEB) jak równie» poª¡czonej metody elementów brzegowych
i sko«czonych (MEBiS) dla ciaª spr¦»ystych oraz spr¦»ysto-plastycznych.

Pocz¡tki MES si¦gaj¡ roku 1941, kiedy Hreniko� [64] zauwa»yª, »e dyskretny
model ramy daje bardzo zbli»one rezultaty w porównaniu z obliczeniami dla ciaªa
ci¡gªego. Po raz pierwszy nazwy MES u»yª Clough w pracy po±wi¦conej tarcz¡
w pªaskim stanie napr¦»enia [50]. W latach 60-tych nast¡piª szybki rozwój metody.
Podstawowym podr¦cznikiem do MES jest trzytomowe wydanie ksi¡»ki Zienkiewicza
[109][110][111]. Metoda elementów sko«czonych jest powszechnie stosowan¡ kompu-
terow¡ technik¡ analizy zagadnie« naukowych i in»ynierskich. Doskonale nadaje si¦
ona do rozwi¡zywania zada« z nieliniowo±ciami oraz ciaª o wªasno±ciach anizotropo-
wych. Jedn¡ z niedogodno±ci MES jest trudno±¢ obliczania rozkªadu napr¦»e« na
brzegu ciaªa przy ich du»ych gradientach, jak równie» modelowanie ciaª niesko«czo-
nych czy te» póªniesko«czonych.

Metoda elementów brzegowych jest metod¡ mªodsz¡ od metody elementów sko«-
czonych. Pierwsza praca Rizzo [95] pojawiªa si¦ w 1967r. Literatura MEB jest
bogata, jednak mniejsza ni» w przypadku MES. Gªówne pozycje ksi¡»kowe to
[12][13][14][4][15][54]. MEB posiada kilka zalet, które powoduj¡ »e jest ona atrak-
cyjniejsza w pewnych zagadnieniach od MES. Najwa»niejsz¡ cech¡ MEB jest dys-
kretyzacja tylko brzegu ciaªa w przypadku zagadnie« liniowych przy braku siª ob-
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3.2 Metoda elementów sko«czonych dla ciaª spr¦»ystych

j¦to±ciowych, prowadzi to do obni»enia wymiaru rozwi¡zywanego zadania. Kolejn¡
wa»n¡ cech¡ jest dokªadno±¢ obliczania napr¦»e« na brzegu ciaªa. Ma to szczególne
znaczenie w przypadku du»ych gradientów napr¦»e« na brzegu ciaªa. Obliczenia ciaª
niesko«czonych lub póªniesko«czonych za pomoc¡ MEB, wymaga dyskretyzacji tylko
brzegów otworów oraz brzegu ograniczenia póªprzestrzeni. Wady MEB zwi¡zane s¡
z kªopotliwym obliczaniem ciaª nieliniowych oraz anizotropowych.

Najmªodsz¡ z przedstawionych w rozdziale metod jest poª¡czona metoda elemen-
tów brzegowych i sko«czonych. Gªównym celem jej stosowania jest wykorzystanie
zalet obu metod. Obliczenia przeprowadza si¦ dziel¡c ciaªo na obszary modelo-
wane elementami sko«czonymi oraz obszary modelowane elementami brzegowymi.
Prace nad poª¡czeniem obu metod zapocz¡tkowane zostaªy przez Zienkiewicza [108].
Kelly [68] zaproponowaª metod¦ pozwalaj¡c¡ na uzyskanie symetrycznej macierzy
sztywno±ci dla cz¦±ci obszaru modelowanego elementami brzegowymi w mechanice
pªynów. W pracy [6] Beer rozwin¡ª metod¡ wprowadzaj¡c mo»liwo±¢ obliczania ciaª
niesko«czonych z obszarami spr¦»ysto-plastycznymi. Badania nad poª¡czon¡ me-
tod¡ elementów brzegowych i sko«czonych byªy prowadzone przez wielu naukowców
[55][85][49][105][12][14][81]. Poª¡czona metoda elementów brzegowych i sko«czonych
byªa równie» stosowana do symulacji zjawiska krzepni¦cia odlewów [79][78]. Po-
ª¡czenie MEB z innymi metodami w sposób iteracyjny, nie wymagaj¡cy tworzenia
wspólnego, dla obszarów elementów brzegowych i sko«czonych ukªadu równa« zapro-
ponowaª Biaªecki w pracach [10][11]. W wi¦kszo±ci prac formuªowany jest wniosek, »e
elementy sko«czone nale»y stosowa¢ w obszarach anizotropowych lub nieliniowych,
natomiast elementy brzegowe dla obszarów niesko«czonych lub póªniesko«czonych.

3.2 Metoda elementów sko«czonych dla ciaª spr¦»ystych
Rozwa»my ciaªo Ω ograniczone brzegiem Γ przedstawione na rys. 3.1. Na ciaªo

Rysunek 3.1: Rozwa»ane ciaªo

dziaªaj¡ siªy obj¦to±ciowe b w obszarze Ω, siªy powierzchniowe p0 na cz¦±ci brzegu Γp

oraz zadane s¡ przemieszczenia u0 na cz¦±ci brzegu Γu. Zachodzi zale»no±¢ Γp∪Γu =
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3.2 Metoda elementów sko«czonych dla ciaª spr¦»ystych

Γ oraz Γp ∩ Γu = ∅. Równanie równowagi ciaªa mo»na zapisa¢ wzorem:

σij,j + bi = 0 (3.1)

gdzie σij jest elementem tensora napr¦»enia. Warunki brzegowe dane s¡ równaniami:

ui(x) = u0
i (x);x ∈ Γu (3.2)

pi(x) = p0
i (x);x ∈ Γp (3.3)

Zale»no±¢ pomi¦dzy odksztaªceniami εij , a napr¦»eniami okre±la prawo Hooke'a:

σij = Cijklεkl (3.4)

gdzie Cijkl jest macierz¡ wspóªczynników materiaªowych, de�niowan¡ wzorem:

Cijkl = λδijδkl + µ(δikδjl + δilδjk) (3.5)

gdzie: λ i µ to staªe Lamego, a δij symbol Kröneckera. Odksztaªcenia de�niowane
s¡ równaniem:

εij =
1
2
(ui,j + uj,i) (3.6)

Równanie pracy wirtualnej mo»na zapisa¢ [110]:
∫

Ω

δεijσij dΩ−
∫

Ω

δuibi dΩ−
∫

Γ

δuipi dΩ = 0 (3.7)

gdzie wirtualne odksztaªcenia okre±lane s¡ równaniem:

δεij =
1
2
(δui,j + δuj,i) (3.8)

W dalszych rozwa»aniach napr¦»enia b¦d¡ wyra»one przez macierz σσσ:

σσσ =
[

σ11 σ22 σ33 σ12 σ23 σ31

]T

=
[

σxx σyy σzz σxy σyz σzx

]T
(3.9)

a odksztaªcenia εεε:
εεε =

[
ε11 ε22 ε33 γ12 γ23 γ31

]T

=
[

εxx εyy εzz γxy γyz γzx

]T
(3.10)

gdzie odksztaªcenia postaciowe okre±lone s¡ wzorem:

γij = 2εij (3.11)

Równanie prac wirtualnych w postaci macierzowej mo»na zapisa¢ wzorem:
∫

Ω

δεεεTσσσ dΩ−
∫

Ω

δuTb dΩ−
∫

Γ

δuTpdΓ = 0 (3.12)
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3.2 Metoda elementów sko«czonych dla ciaª spr¦»ystych

Rysunek 3.2: Ciaªo po dyskretyzacji

Obszar ciaªa dyskretyzuje si¦ elementami sko«czonymi. Przykªadow¡ dyskrety-
zacj¦ ciaªa pokazano na rys. 3.2.

Za pomoc¡ aproksymacji elementami sko«czonymi przemieszczenia oraz wirtu-
alne przemieszczenia wyra»one s¡ równaniem:

u(x) = Nu, δu(x) = Nδu (3.13)

gdzie macierz N zawiera funkcje aproksymuj¡ce przemieszczenia (funkcje ksztaªtu),
u jest macierz¡ kolumnow¡ zawieraj¡c¡ dyskretne warto±ci przemieszcze«. Uwzgl¦d-
niaj¡c (3.13) wirtualne odksztaªcenia mo»emy zapisa¢:

δεεε = Sδu(x) = (SN)δu = Bδu (3.14)

Macierz B zawieraj¡ca zale»no±ci pomi¦dzy odksztaªceniami, a przemieszczeniami.
Nazywana jest ona macierz¡ geometryczn¡ i ma posta¢:

B =




N,1 0 0
0 N,2 0
0 0 N,3

N,2 N,1 0
0 N,3 N,2

N,3 0 N,1




(3.15)

Dla dyskretnego problemu mo»emy zapisa¢ równanie [110]:
∫

Ω

BTσσσ dΩ = f (3.16)

gdzie
f =

∫

Ω

NTb dΩ +
∫

Γ

NTp dΓ (3.17)
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3.3 Metoda elementów sko«czonych dla ciaª spr¦»ysto-plastycznych

Je±li mamy do czynienia z modelem liniowym, zale»no±¢ pomi¦dzy napr¦»eniem,
a odksztaªceniem (3.4) w formie macierzowej przedstawia równanie:

σσσ = Dεεε (3.18)

gdzie macierz D nazywana jest macierz¡ spr¦»ysto±ci. Odksztaªcenia mog¡ zosta¢
wyra»a si¦ wzorem:

εεε = Bu (3.19)

wstawiaj¡c równania (3.18) oraz (3.19) do (3.16) otrzymujemy:
∫

Ω

BTDBdΩ u = f (3.20)

Macierz sztywno±ci K de�niuje si¦ wyra»eniem:

K =
∫

Ω

BTDBdΩ (3.21)

Równanie (3.20) mo»na zapisa¢ w postaci:

Ku = f (3.22)

Rozwi¡zanie powy»szego równania, z uwzgl¦dnieniem warunków brzegowych, po-
zwala okre±li¢ nieznane przemieszczenia u w w¦zªach ciaªa. Obliczenie napr¦»e« w
ciele mo»liwe jest po zastosowaniu wzorów (3.18) oraz (3.19):

σσσ = DBu (3.23)

3.3 Metoda elementów sko«czonych dla ciaª spr¦»ysto-
plastycznych

Dla ciaª z nieliniowo±ciami �zycznymi macierz spr¦»ysto±ci D jest zale»na od
warto±ci odksztaªcenia. Równania w takim przypadku formuªuje si¦ w formie przy-
rostowej. Dla przyrostu siªy o warto±¢ d f nast¦puje wzrost napr¦»enia o warto±¢ dσσσ,
równanie (3.16) ma posta¢:

∫

Ω

BT (σσσ + dσσσ) dΩ du = f + d f (3.24)

korzystaj¡c z równania (3.16) i (3.24) otrzymamy:
∫

Ω

BT dσσσ dΩ u = d f (3.25)
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3.3 Metoda elementów sko«czonych dla ciaª spr¦»ysto-plastycznych

Przyrost napr¦»e« dσσσ mo»na wyrazi¢ wzorem:

dσσσ = DT dεεε (3.26)

gdzie DT jest styczn¡ macierz¡ spr¦»ysto±ci zale»n¡ od warto±ci odksztaªcenia. Rów-
nanie (3.20) ma teraz posta¢:

∫

Ω

BTDTBdΩ du = d f (3.27)

Macierz sztywno±ci stycznej KT de�niuje si¦ wyra»eniem:

KT =
∫

Ω

BTDTBdΩ (3.28)

Równanie (3.27) mo»emy zapisa¢ w postaci:

KT du = d f (3.29)

3.3.1 Metody rozwi¡zywania nieliniowych ukªadów równa« MES
Metoda przyrostowa

Metoda przyrostowa [94] jest jedn¡ z najprostszych metod rozwi¡zywania nieli-
niowych ukªadów równa« metody elementów sko«czonych.

Rozwa»my nieliniowy ukªad równa«:

K(u)u = f (3.30)

w którym macierz kolumnowa f jest staªa, macierz kolumnowa u zawiera poszuki-
wane warto±ci, a macierz K(u) jest macierz¡, której elementy zale»ne s¡ od warto±ci
macierzy kolumnowej u. Powy»szy ukªad równa« b¦dzie rozwi¡zywany przyrostowo.
Caªkowite przemieszczenie u oblicza si¦ jako:

u = ∆u1 + ∆u2 + ... + ∆un (3.31)

gdzie ∆ui jest i-tym przyrostem przemieszcze«, obliczanym dla i-tego przyrostu war-
to±ci siª ∆f i, a n oznacza liczb¦ kroków przyrostowych. Zachodzi zale»no±¢:

f = ∆f1 + ∆f2 + ... + ∆fn (3.32)

W ka»dym kroku oblicza si¦ macierz sztywno±ci stycznej KT oraz rozwi¡zuje równa-
nie:

KT ∆ui = ∆f i (3.33)
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3.3 Metoda elementów sko«czonych dla ciaª spr¦»ysto-plastycznych

Rysunek 3.3: Rozwi¡zanie przykªadowego zadania 1D metod¡ przyrostow¡

Przykªad rozwi¡zania zadania jednowymiarowego metod¡ przyrostow¡ przedsta-
wiono na rys. 3.3. Poprzez urzecz oznaczono poprawn¡ warto±¢ przemieszczenia
odpowiadaj¡cego zadanej sile f .

Niedogodno±ci¡ tego algorytmu s¡ du»e bª¦dy w przypadku zªego oszacowania
liczby kroków (przyrostów). Jest to szczególnie trudne w zadaniach dwu i trójwy-
miarowych. Czasami metod¦ t¦ stosuje si¦ ª¡cznie z metod¡ Newtona - Raphsona.
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3.3 Metoda elementów sko«czonych dla ciaª spr¦»ysto-plastycznych

Metoda Newtona - Raphsona

Metoda Newtona - Raphsona (NR) oraz jej mody�kacje s¡ najcz¦±ciej stosowa-
nymi metodami oblicze« nieliniowych ukªadów równa« metody elementów sko«czo-
nych [110][88]. Rozwa»my ukªad równa« nieliniowych dany wzorem (3.30). Ukªad
taki b¦dziemy uwa»ali za rozwi¡zany, je±li macierz kolumnowa reszt ΨΨΨ(u) de�nio-
wana jako:

ΨΨΨ(u) = f −K(u) (3.34)

b¦dzie zawiera tylko elementy o warto±ciach zerowych.

ΨΨΨ(u) = 0 (3.35)

W metodzie Newtona-Raphsona powy»sze równanie jest aproksymowane wzorem:

ΨΨΨ(ui+1) ≈ΨΨΨ(ui) +
(

∂ΨΨΨ
∂u

)i

dui = 0 (3.36)

gdzie dui oznacza macierz kolumnow¡ przyrostu warto±ci macierzy kolumnowej u
w i − tej iteracji. Dla zagadnie« mechanicznych macierz Jakobiego

(
∂ΨΨΨ
∂u

)
mo»e by¢

wyra»ona równaniem:
∂ΨΨΨ
∂u

= −∂K
∂u

= −KT (3.37)

gdzie KT jest styczn¡ macierz¡ sztywno±ci. Zatem równanie (3.36) mo»emy zapisa¢
w postaci:

ΨΨΨi(u) = Ki
T dui (3.38)

lub
dui = (Ki

T )−1ΨΨΨi (3.39)

Warto±ci przemieszcze« u w kolejnych krokach okre±la si¦ równaniem:

ui+1 = ui + dui (3.40)

czyli macierz kolumnowa przemieszcze« jest równa:

u =
it∑

i=1

dui (3.41)

gdzie it jest liczb¡ iteracji.
Algorytm oblicze« z wykorzystaniem metody Newtona-Raphsona przedstawiony

jest na rys. 3.4.
Rys. 3.5 przedstawia rozwi¡zanie przykªadowego zadania jednowymiarowego.
Ukªady równa« nieliniowych cz¦sto rozwi¡zuje si¦ korzystaj¡c z licznych algo-

rytmów b¦d¡cych mody�kacjami przedstawionej metody Newtona-Raphsona. Naj-
bardziej rozpowszechniona jest mody�kowana metoda Newtona-Raphsona (mNR).

20



3.3 Metoda elementów sko«czonych dla ciaª spr¦»ysto-plastycznych

Rysunek 3.4: Algorytm oblicze« z wykorzystaniem metody Newtona-Raphsona

Mody�kacja w tej metodzie polega na jednorazowym okre±leniu warto±ci stycznej
macierzy sztywno±ci i wykorzystaniu tej macierzy w ka»dej kolejnej iteracji metody:

Ki
T = K1

T (3.42)

Wad¡ tej metody jest spowolnienie zbie»no±ci, przez zwi¦kszenie liczby kroków itera-
cyjnych. Bior¡c jednak pod uwag¦ koszt obliczeniowy odwrócenia macierzy, okazuje
si¦ »e metoda mody�kowana Newtona-Raphsona jest zazwyczaj szybsza od metody
Newtona-Raphsona bez mody�kacji. Rys. 3.6 przedstawia algorytm oblicze« z wy-
korzystaniem mody�kowanej metody Newtona-Raphsona, a rys. 3.7 przykªadowe
obliczenie dla zagadnienia jednowymiarowego.
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3.3 Metoda elementów sko«czonych dla ciaª spr¦»ysto-plastycznych

Rysunek 3.5: Rozwi¡zanie przykªadowego zadania jednowymiarowego metod¡
Newtona-Raphsona

22



3.3 Metoda elementów sko«czonych dla ciaª spr¦»ysto-plastycznych

Rysunek 3.6: Algorytm oblicze« z wykorzystaniem mody�kowanej metody Newtona-
Raphsona
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3.3 Metoda elementów sko«czonych dla ciaª spr¦»ysto-plastycznych

Rysunek 3.7: Rozwi¡zanie przykªadowego zadania jednowymiarowego mody�kowan¡
metod¡ Newtona-Raphsona
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3.3 Metoda elementów sko«czonych dla ciaª spr¦»ysto-plastycznych

3.3.2 MES dla tarcz z nieliniowo±ciami �zycznymi
Ciaªo dwuwymiarowe dysktretyzuje si¦ elementami sko«czonymi. Rysunek 3.8

przedstawia tarcz¦ po dyskretyzacji z u»yciem 3-w¦zªowych trójk¡tnych elementów
sko«czonych o staªym odksztaªceniu (ang. constant strain triangle). Pojedynczy

Rysunek 3.8: Ciaªo po dyskretyzacji elementami trójk¡tnymi

element sko«czony wraz z zaznaczonymi lokalnymi stopniami swobody przedstawiony
jest na rys. 3.9. Zmienno±¢ warto±ci �zycznych wewn¡trz elementu sko«czonego,

Rysunek 3.9: Trójk¡tny element sko«czony o staªym odksztaªceniu

przy znanych warto±ciach w w¦zªach okre±la si¦ stosuj¡c funkcje ksztaªtu. Funkcje
ksztaªtu N1, N2, N3 dla trójk¡tnego elementu sko«czonego okre±lone s¡ wzorami:

N1 = ξ, N2 = η, N3 = 1− ξ − η (3.43)

gdzie ξ i η s¡ lokalnymi osiami elementu trójk¡tnego. Geometryczna reprezentacja
funkcji ksztaªtu przedstawiona jest na rys. 3.10. Zmiana przemieszcze« wewn¡trz
elementu trójk¡tnego mo»e by¢ okre±lona z u»yciem wzoru (3.13), gdzie macierz
funkcji ksztaªtu N ma posta¢:

N =
[

N1 0 N2 0 N3 0
0 N1 0 N2 0 N3

]
(3.44)
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3.3 Metoda elementów sko«czonych dla ciaª spr¦»ysto-plastycznych

Rysunek 3.10: Geometryczna reprezentacja funkcji ksztaªtu

Przemieszczenia wewn¡trz elementu mo»na okre±li¢ korzystaj¡c ze wzoru (3.13).
Okre±lenie skªadowych odksztaªce« w ukªadzie wspóªrz¦dnych globalnych mo»liwe
jest po zastosowaniu wzoru:

εεε =





εx

εy

γxy



 =




∂
∂x 0
0 ∂

∂y
∂
∂y

∂
∂x


u = Su (3.45)

Macierz geometryczna elementu ma posta¢:

B =




N,1 0
0 N,2

N,2 N,1


 (3.46)

Macierz spr¦»ysto±ci okre±la zale»no±¢ pomi¦dzy odksztaªceniem i napr¦»eniem:

σσσ =





σx

σy

τxy



 = D








εx

εy

γxy



− εεε0


 (3.47)

gdzie εεε0 zawiera warto±ci odksztaªce« pocz¡tkowych. Powy»sze równanie mo»na
zapisa¢ równie» jako:

εεε = D−1σσσ + εεε0 (3.48)

Dla pªaskiego stanu napr¦»enia, izotropowego materiaªu, odksztaªcenia zde�nio-
wane s¡ w nast¦puj¡cy sposób:

εx =
σx

E
− νσy

E
+ εx0

εy = −νσx

E
+

σy

E
+ εy0

γxy =
2(1 + ν)τxy

E
+ γxy0

(3.49)
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3.3 Metoda elementów sko«czonych dla ciaª spr¦»ysto-plastycznych

gdzie E jest moduªem spr¦»ysto±ci podªu»nej, a ν liczb¡ Poissona. Dla powy»szych
zale»no±ci macierz spr¦»ysto±ci ma posta¢:

D =
E

1− ν2




1 ν 0
ν 1 0
0 0 (1− ν)/2


 (3.50)

W przypadku ciaª spr¦»ysto-plastycznych, styczna macierz spr¦»ysto±ci DT okre±lona
jest jako:

DT =
ET

1− ν2




1 ν 0
ν 1 0
0 0 (1− ν)/2


 (3.51)

gdzie ET jest stycznym moduªem spr¦»ysto±ci podªu»nej.
W pªaskim stanie odksztaªcenia obowi¡zuj¡ zale»no±ci:

εx =
σx

E
− νσy

E
− νσz

E
+ εx0

εy = −νσx

E
− σy

E
− νσz

E
+ εy0

γxy =
2(1 + ν)τxy

E
+ γxy0

(3.52)

oraz dodatkowo:
εz = −νσx

E
− νσy

E
+

σz

E
+ εz0 = 0 (3.53)

co prowadzi do:
σz = µ(σx + σy)− Eεz0 (3.54)

Macierz spr¦»ysto±ci, w której uwzgl¦dnione s¡ pozostaªe skªadowe tensora napr¦»e-
nia ma posta¢:

D =
E

(1 + ν)(1− 2ν)




1− ν ν 0
ν 1− ν 0
0 0 (1− 2ν)/2


 (3.55)

Dla ciaª spr¦»ysto-plastycznych styczna macierz spr¦»ysto±ci mo»e by¢ wyra»ona
wzorem:

DT =
ET

(1 + ν)(1− 2ν)




1− ν ν 0
ν 1− ν 0
0 0 (1− 2ν)/2


 (3.56)

Macierz sztywno±ci K która dla trójk¡tnego elementu sko«czonego okre±lona jest
wzorem (3.21), mo»e by¢ przedstawiona w postaci:

K = BTDBgA (3.57)
gdzie g oznacza grubo±¢ elementu trójk¡tnego, a A jego pole powierzchni.

W przypadku gdy mamy do czynienia z nieliniowo±ciami �zycznymi, styczna
macierz sztywno±ci jest równa:

KT = BTDTBgA (3.58)
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3.4 Metoda elementów brzegowych

3.4 Metoda elementów brzegowych
Rozwa»my ciaªo (rys. 3.1) speªniaj¡ce równanie równowagi (3.1) uzupeªnione

warunkami brzegowymi (3.2) i (3.3). Zwi¡zki pomi¦dzy przemieszczeniami i od-
ksztaªceniami okre±la zale»no±¢ (3.6), a pomi¦dzy napr¦»eniami i odksztaªceniami
(3.4). Na podstawie (3.1), (3.4) oraz (3.6) otrzymuje si¦ równania przemieszcze-
niowe statycznej teorii spr¦»ysto±ci:

Lsu = b;x ∈ Ω (3.59)

W przypadku o±rodka izotropowego operator Ls ma posta¢:

Ls = −




µ∆ + (µ + λ) ∂2

∂x2
1

(µ + λ) ∂2

∂x1∂x2
(µ + λ) ∂2

∂x1∂x3

(µ + λ) ∂2

∂x1∂x2
µ∆ + (µ + λ) ∂2

∂x2
2

(µ + λ) ∂2

∂x2∂x3

(µ + λ) ∂2

∂x1∂x3
(µ + λ) ∂2

∂x2∂x3
µ∆ + (µ + λ) ∂2

∂x2
3


 (3.60)

Po uwzgl¦dnieniu zasady wzajemno±ci prac Bettiego otrzymujemy wzór Somigliany:

u(x) =
∫

Γ

U∗(x,y)p(y) d Γ(y)−
∫

Γ

P∗(x,y)u(y) d Γ(y)+

+
∫

Ω

U∗(x,y)b(y) d Ω(y);x ∈ Ω
(3.61)

gdzie U∗(x,y) jest rozwi¡zaniem podstawowym teorii spr¦»ysto±ci, nazywane rów-
nie» rozwi¡zaniem Kelvina [83]. Rozwi¡zanie podstawowe teorii spr¦»ysto±ci jest
tensorem symetrycznym, którego skªadowa U∗

ij(x,y) wyra»a przemieszczenie punktu
y w kierunku j w nieograniczonej przestrzeni spr¦»ystej, wywoªane przez jednost-
kow¡ siª¦ skupion¡ dziaªaj¡ca w punkcie x w kierunku i. Skªadowe tensora P ∗

ij(x,y)
wyra»aj¡ skªadowe wektora napr¦»enia w punkcie y w kierunku j w nieograniczonej
przestrzeni spr¦»ystej, wywoªane przez jednostkow¡ siª¦ skupion¡ dziaªaj¡c¡ w punk-
cie x w kierunku i. Równanie (3.61) pozwala na okre±lenie przemieszcze« we wn¦trzu
ciaªa przy znajomo±ci rozkªadu przemieszcze« i siª powierzchniowych na jego brzegu
Γ. Skªadowe stanu napr¦»enia mog¡ by¢ wyznaczone ze wzoru:

σij(x) =
∫

Γ

D∗
ijk(x,y)pk(y)dΓ(y)−

∫

Γ

S∗ijk(x,y)uk(y)dΓ(y)+

+
∫

Ω

D∗
ijk(x,y)bk(y)dΩ(y); x ∈ Ω

(3.62)

gdzie
D∗

ijk(x,y) = Cijlm
∂

∂xm
U∗

lk(x,y) (3.63)
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3.4 Metoda elementów brzegowych

S∗ijk(x,y) = Cijlm
∂

∂xm
P ∗

lk(x,y) (3.64)

W przypadku ciaªa izotropowego w pªaskim stanie odksztaªcenia skªadowe rozwi¡-
zania podstawowego U∗

ij(x, y) oraz wyra»enia P ∗
ij(x, y) dane s¡ wzorami:

U∗
ij(x,y) = − 1

8π(1− ν)µ
[(3− 4ν) ln(r)δij − r,ir,j ] (3.65)

P ∗
ij(x,y) = − 1

4π(1− ν)r

{
[(1− 2ν) δij + 2r,ir,j ]

∂r
∂n

− (1− 2ν)(r,inj − r,jni)
}

(3.66)
gdzie ν jest liczb¡ Poissona, r oznacza odlegªo±¢ zde�niowan¡ jako:

r(x,y) = (rirj)1/2; ri = xi(y)− xi(x) (3.67)

oraz
r,i =

∂r
∂xi(y)

=
ri

r
(3.68)

Wzór Somigliany w postaci (3.61) mo»e by¢ wykorzystany, gdy znamy rozkªad
wszystkich przemieszcze« oraz siª na brzegu ciaªa. W zadaniu brzegowym znane
s¡ przemieszczenia na cz¦±ci brzegu Γu oraz siªy powierzchniowe na cz¦±ci brzegu
Γp (rys. 3.1). Gdy punkt x zd¡»a do brzegu, wzór (3.61) staje si¦ równaniem caª-
kowym. Ten graniczny przypadek mo»na rozwa»y¢ umiejscawiaj¡c punkt x w ten
sposób, »e jest on otoczony powierzchni¡ Γ∗ε o promieniu ε (rys. 3.11). Brzeg Γ

Rysunek 3.11: Lokalizacja punktu ¹ródªowego na brzegu ciaªa

mo»na przedstawi¢ jako sum¦:

Γ = (Γ− Γε) + Γ∗ε (3.69)

a wzór Somigliany przyjmuje posta¢:

u(x) = lim
ε→0





∫

Γ−Γε+Γ∗ε

U∗(x,y)p(y) d Γ(y) +

−
∫

Γ−Γε+Γ∗ε

P∗(x,y)u(y) d Γ(y) +
∫

Ω′

U∗(x,y)b(y) d Ω(y)





(3.70)
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3.4 Metoda elementów brzegowych

gdzie Ω′ to obszar powstaªy w wyniku otoczenia punktu ¹ródªowego x sfer¡ o pro-
mieniu ε. Poniewa» j¡dro U∗(x, y) ma osobliwo±¢ O(lnr), wi¦c pierwsza i trzecia
caªka po prawej stronie istniej¡ w zwykªym sensie jako caªki niewªa±ciwe, natomiast
drug¡ caªk¦ mo»na przedstawi¢ w postaci sumy dwóch caªek, otrzymuj¡c równanie:

u(x) =
∫

Γ

U∗(x,y)p(y) d Γ(y) +
∫

Ω

U∗(x,y)b(y) d Ω(y)+

− lim
ε→0





∫

Γ−Γε

P∗(x,y)u(y) d Γ(y) +
∫

Γ∗ε

P∗(x,y)u(y) d Γ(y)





(3.71)

Trzecia caªka w powy»szej zale»no±ci istnieje w sensie warto±ci gªównej Cauchy'ego z
uwagi na osobliwo±¢ j¡dra P∗(x, y) rz¦du O(r−1). Ostatni¡ caªk¦ mo»na przeksztaªci¢
nast¦puj¡co:

lim
ε→0

∫

Γ∗ε

P∗(x,y)u(y) d Γ(y) = lim
ε→0

∫

Γ∗ε

P∗(x,y) [u(y)− u(x)] d Γ(y)

+ lim
ε→0

u(x)
∫

Γ∗ε

P∗(x,y) d Γ(y)
(3.72)

Pierwsze wyra»enie po prawej stronie tego równania jest równe zeru z uwagi na ci¡-
gªo±¢ przemieszcze«, druga caªka wraz z lew¡ stron¡ równania tworz¡, po wyª¡czeniu
pola przemieszcze« u(x) wyra»enie:

c(x) = I + lim
ε→0

∫

Γε

P∗(x,y) d Γ(y) (3.73)

gdzie I jest macierz¡ jednostkow¡. Uwzgl¦dniaj¡c powy»sze równanie, wzór Somi-
gliany (3.70) przyjmuje posta¢:

c(x)u(x)+
∫

Γ

P∗(x,y)u(y) d Γ(y) =
∫

Γ

U∗(x,y)p(y) d Γ(y)+
∫

Ω

U∗(x,y)b(y) dΩ(y)

(3.74)
w zapisie wska¹nikowym:

cij(x)ui(x)+
∫

Γ

P ∗
ij(x,y)uj(y) d Γ(y) =

∫

Γ

U∗
ij(x,y)pj(y) d Γ(y)+

∫

Ω

U∗
ij(x,y)bj(y) d Ω(y)

(3.75)
W przypadku brzegu gªadkiego c(x) = (1/2)I.
Dla obszarów niesko«czonych (zewn¦trzne zadanie brzegowe), równanie (3.74)

zachowuje swoj¡ wa»no±¢, ale tylko przy speªnieniu przez przemieszczenia i siªy do-
datkowych warunków. Niech Γp b¦dzie sfer¡ o promieniu ρ i ±rodku w punkcie x ∈ Γ
(rys. 3.12). Równanie (3.74) ma teraz posta¢:
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Rysunek 3.12: Lokalizacja punktu ¹ródªowego na brzegu ciaªa

c(x)u(x) +
∫

Γ

P∗(x,y)u(y) d Γ(y) +
∫

Γ

P∗(x,y)u(y) d Γp(y) =

∫

Γ

U∗(x,y)p(y) d Γ(y) +
∫

Γ

U∗(x,y)p(y) d Γp(y) +
∫

Ω

U∗(x,y)b(y) d Ω(y)
(3.76)

Powy»sze równanie przyjmie posta¢ (3.74), je±li ρ →∞ oraz speªniony jest warunek:

lim
ρ→∞

∫

Γ

[P∗(x,y)u(y)−U∗(x,y)p(y)] d Γ(y) = 0 (3.77)

który gwarantuje speªnienie warunków brzegowych w niesko«czono±ci.

3.4.1 Dyskretyzacja brzegowych równa« caªkowych
Ciaªo spr¦»yste (rys. 3.1) dysktretyzuje si¦ elementami brzegowymi Γe na brzegu

ciaªa Γ (rys. 3.13). W przypadku gdy nie wyst¦puj¡ siªy obj¦to±ciowe lub gdy siªy

Rysunek 3.13: Lokalizacja punktu ¹ródªowego na brzegu ciaªa

te mo»na wyrazi¢ poprzez caªk¦ po brzegu ciaªa, nie ma konieczno±ci dyskretyzacji
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3.4 Metoda elementów brzegowych

wn¦trza ciaªa. Elementy brzegowe Γe przechodz¡ przez We w¦zªów brzegowych, w
przypadku elementów liniowych We = 2, kwadratowych We = 3. Wspóªrz¦dne pun-
ków wewn¡trz elementów mo»na wyrazi¢ poprzez wspóªrz¦dne punktów w¦zªowych
oraz funkcje ksztaªtu M:

xi(ξ) = Mw(ξ)(xi)w; i = 1, 2;w = 1, ..., We (3.78)

Pojedynczy liniowy element brzegowy posiada liniowe funkcje ksztaªtu postaci:

M1(ξ) =
1
2
(1− ξ),M2(ξ) =

1
2
(1 + ξ) (3.79)

Element liniowy wraz z zaznaczonymi funkcjami ksztaªtu przedstawiony jest na
rys. 3.14. Funkcje brzegowe przemieszcze« u(x) oraz siª powierzchniowych p(x),

Rysunek 3.14: Lokalizacja punktu ¹ródªowego na brzegu ciaªa

gdzie x ∈ Ω, aproksymowane s¡ w lokalnym ukªadzie wspóªrz¦dnych elementu za
pomoc¡ warto±ci w¦zªowych oraz funkcji interpolacyjnych. W przypadku izopa-
rametrycznym funkcje interpolacyjne geometrii brzegu oraz aproksymuj¡ce funkcje
brzegowe przyjmuje si¦ takie same:

u(x(ξ)) ≈ Mw(u)w;x ∈ Γe

p(x(ξ)) ≈ Mw(p)w;x ∈ Γe

(3.80)

Przej±cie z ukªadu globalnego xi do ukªadu lokalnego ξ, zwi¡zanego z elementem
brzegowym Γe, powoduje konieczno±¢ u»ycia Jakobianu ró»niczki brzegu dΓ(y):

dΓ(y) = J(ξ) d ξ (3.81)

gdzie

J(ξ) =

[(
∂x1

∂ξ

)2

+
(

∂x2

∂ξ

)2
] 1

2

(3.82)
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Równanie (3.74) przyjmuje posta¢:

c(x)u(x) =
ne∑

e=1

We∑

w=1

(u)we

∫

Γe

P∗ [x,y(ξ)]Mw(ξ)J(ξ)dξ+

−
ne∑

e=1

We∑

w=1

(p)we

∫

Γe

U∗ [x,y(ξ)]Mw(ξ)J(ξ)dξ + B(x)

(3.83)

gdzie e oznacza numer elementu brzegowego a ne liczb¦ elementów brzegowych.
Macierz B(x) zde�niowana jest jako:

B(x) =
∫

Ω

U∗(x,y)b(y) d Ω(y) (3.84)

Caªki po elementach brzegowych Γe nale»y rozumie¢ jako:
∫

Γe

[•]dξ =
∫ wezel(2)

wezel(1)
[•]dξ (3.85)

W przypadku stosowania metody kolokacji zazwyczaj przyjmuje si¦, »e punkty
kolokacji odpowiadaj¡ w¦zªom brzegowym. Prowadzi to do powstania zale»no±ci:

Hu = Gp + B (3.86)

W powy»szej zale»no±ci wektor u zawiera warto±ci funkcji przemieszcze« na brzegu
ciaªa, a wektor p warto±ci funkcji siª powierzchniowych na brzegu ciaªa. Macierze H
oraz G zawieraj¡ warto±ci caªek, przy czym w skªad macierzy H wchodz¡ równie»
warto±ci macierzy c. Macierz B zawiera warto±ci caªek zwi¡zane z siªami dziaªaj¡-
cymi wewn¡trz ciaªa. Poniewa» znana jest cz¦±¢ warto±ci funkcji brzegowych zwi¡za-
nych z przemieszczeniami oraz cz¦±¢ zwi¡zana z siªami powierzchniowymi, równanie
(3.86) przeksztaªca si¦ do postaci:

AX = F (3.87)

gdzie macierz kolumnowa X zawiera wszystkie niewiadome warto±ci przemieszcze«
oraz siª powierzchniowych, macierz kolumnowa F zawiera znane warto±ci funkcji
przemieszcze« oraz siª powierzchniowych. Macierz A zawiera cz¦±ciowo macierze H
oraz G. Rozwi¡zanie ukªadu równa« (3.87) prowadzi do wyznaczenia nieznanych
warto±ci funkcji brzegowych przemieszcze« oraz siª powierzchniowych.

3.4.2 Metoda elementów brzegowych dla ciaª z nieliniowo±ciami �-
zycznymi

Rozwa»ane jest ciaªo nieliniowe, którego zale»no±¢ pomi¦dzy odksztaªceniami
i napr¦»eniami jest nieliniowa. Kinematyka ciaªa jest zlinearyzowana, co pozwala
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3.4 Metoda elementów brzegowych

zapisa¢ tensor odksztaªce« εεε:
εεε = εεε(e) + εεε(n) (3.88)

gdzie εεε(e) jest tensorem odksztaªce« plastycznych, a εεε(n) tensorem odksztaªce« pla-
stycznych. Korzystaj¡c z prawa Hooke'a mo»na zapisa¢ tensor napr¦»e« jako:

σσσ = 2νεεε(e) + λItrεεε(e) (3.89)

Po uwzgl¦dnieniu (3.88) otrzymujemy:

σσσ = σσσ(e) − σσσ(n) (3.90)

gdzie
σσσ(e) = 2νεεε + λItrεεε (3.91)

oraz
σσσ(n) = 2νεεε(n) + λItrεεε(n) (3.92)

mo»e by¢ traktowane jako pole napr¦»e« pocz¡tkowych. Przez ν i λ oznaczono staªe
materiaªowe Lamego ciaªa spr¦»ystego, a trεεε = εkk. Rozwa»ane ciaªo niespr¦»yste
mo»na traktowa¢ jak �kcyjne ciaªo spr¦»yste z pewnym pocz¡tkowym polem napr¦-
»e« σσσ(n). Dla takiego ciaªa mo»na znale¹¢ równanie stanu postaci:

LSu(x) = b∗(x);x ∈ Ω (3.93)

z warunkami brzegowymi
u(x) = u0;x ∈ Γu (3.94)

p∗(x) = σσσn + pn;x ∈ Γp (3.95)

gdzie
pn = σσσ(n)n (3.96)

b∗ = b− 2ν divεεε(n) − λI div[trεεε(n)] = b− divσσσ(n) (3.97)

gdzie LS jest operatorem okre±lonym równaniem (3.60). Po potraktowaniu b∗ oraz
p∗ jako �kcyjne pola siª obj¦to±ciowych i powierzchniowych, równanie (3.93) wraz
z warunkami brzegowymi opisuje zadanie brzegowe podobne do zadania brzegowego
teorii spr¦»ysto±ci. Równanie caªkowe dla takiego zadania mo»na wyrazi¢ wzorem:

c(x)u(x)+
∫

Γ

P∗(x,y)u(y) d Γ(y) =
∫

Γ

U∗(x,y)p∗(y) d Γ(y)+
∫

Ω

U∗(x,y)b∗(y) dΩ(y)

(3.98)
Powy»sze równanie pozwala obliczy¢ nieznane przemieszczenia i siªy brzegowe pod
warunkiem, »e znamy rozkªad odksztaªce« niespr¦»ystych εεε(n), traktowanych jako
odksztaªcenia pocz¡tkowe. Poniewa» rozkªad ten jest nieznany, mo»na zastosowa¢
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metod¦ przyrostow¡. Mo»na sobie wyobrazi¢, »e mamy do czynienia z ciaªem spr¦-
»ystym, dla którego siªy powierzchniowe i obj¦to±ciowe s¡ dla danego przyrostu ob-
ci¡»enia mody�kowane zgodnie z zale»no±ciami (3.95) i (3.95). Skªadniki koryguj¡ce
rzeczywiste siªy powierzchniowe ∆pn = ∆p∗−∆p i obj¦to±ciowe ∆bn = ∆b∗−∆b
s¡ wyznaczane w procesie iteracyjnym a» do znalezienia takich warto±ci ∆p∗ i ∆b∗,
które pozwalaj¡ opisa¢ zachowanie ciaªa nieliniowego ukªadem równa« liniowych. W
ka»dym kroku konieczne jest wyznaczenie stref, w których ciaªo zachowuje si¦ pla-
stycznie. W celu uproszczenia oblicze« ostatni¡ caªk¦ w równaniu (3.98) stosuj¡c
twierdzenie Gaussa-Ostrogradskiego, otrzymuj¡c [15]:

c(x)u(x) +
∫

Γ

P∗(x,y)u(y) d Γ(y) =
∫

Γ

U∗(x,y)p(y) d Γ(y)

+
∫

Ω

U∗(x,y)b(y) d Ω(y) +
∫

Ω

E∗(x,y)σσσn(y) d Ω(y)
(3.99)

gdzie
E∗(x,y) =

1
2
(∇U∗(x,y) +∇TU∗(x,y)) (3.100)

Równanie (3.99) mo»e zosta¢ zapisane z wykorzystaniem odksztaªce« niespr¦»ystych
εεε(n):

c(x)u(x) +
∫

Γ

P∗(x,y)u(y) d Γ(y) =
∫

Γ

U∗(x,y)p(y) d Γ(y)

+
∫

Ω

U∗(x,y)b(y) d Ω(y) +
∫

Ω

T∗(x,y)εεεn(y) dΩ(y)
(3.101)

gdzie
T∗(x,y) = µ(∇U∗(x,y) +∇TU∗(x,y) + λI div U∗(x,y) (3.102)

Sformuªowanie przyrostowe równa« (3.99) oraz (3.101) przybiera posta¢:

c(x)∆u(x) +
∫

Γ

P∗(x,y)∆u(y) d Γ(y) =
∫

Γ

U∗(x,y)∆p(y) d Γ(y)

+
∫

Ω

U∗(x,y)∆b(y) d Ω(y) + ∆C(n)
(3.103)

gdzie wyra»enie ∆C(n) jest okre±lone wzorami: dla uj¦cia za pomoc¡ odksztaªce«
pocz¡tkowych

∆C(n) =
∫

Ω

T∗(x,y)εεεn(y) dΩ(y) (3.104)
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dla uj¦cia za pomoc¡ napr¦»e« pocz¡tkowych

∆C(n) =
∫

Ω

E∗(x,y)σσσn(y) d Ω(y) (3.105)

W kolejnych krokach oblicze« konieczna jest znajomo±¢ napr¦»e« wewn¡trz ciaªa,
mo»na je obliczy¢ korzystaj¡c ze wzoru:

σσσ(x) =
∫

Γ

D∗(x,y)p(y) d Γ(y)−
∫

Γ

S∗(x,y)u(y) d Γ(y)

+
∫

Ω

D∗(x,y)b(y) d Ω(y) + C(n)
σ (x)

(3.106)

gdzie
C(n)

σ (x) =
∫

Ω

Tσ(x,y)εεε(n)(y) d Ω(y) + Iσεεε(n)(x) (3.107)

lub
C(n)

σ (x) =
∫

Ω

Eσ(x,y)σσσ(n)(y) dΩ(y) + Jσσσσ(n)(x) (3.108)

Tensory D∗ oraz S∗ s¡ okre±lone zale»no±ciami (3.63), (3.64), natomiast Tσ, Eσ, Iσ

oraz Jσ s¡ wyra»one wzorami:

Tσ(x,y) = µ(∇T∗(x,y) +∇TT∗(x,y) + λI div T∗(x,y) (3.109)

Eσ(x,y) = µ(∇E∗(x,y) +∇TE∗(x,y) + λIdiv E∗(x,y) (3.110)

Iσ
ijkl = −2µ(1− ν)−1

8
(1 + 2δijδlj − 4νδijδkl) (3.111)

Jσ
ijkl = −(1− ν)−1

8
(1 + 2δijδlj − 4νδijδkl) (3.112)

Dyskretyzacj¦ ciaªa przeprowadza si¦ tworz¡c elementy brzegowe na brzegu oraz
wewn¦trzne komórki. Po dyskretyzacji równa« caªkowych (3.101) oraz (3.106) otrzy-
mujemy równania macierzowe:

Hu = Gp + TE(n) + B (3.113)

ΣΣΣ = GDp−HSu + ME(n) + BD (3.114)

gdzie macierze H, G, GD, HS , B i BD s¡ okre±lone tak samo jak w zagadnieniach
liniowych, macierz T zale»y od warto±ci caªek z j¡drem T∗, macierz M od caªek z
j¡drem Tσ oraz wyra»enia Iσ. Macierze kolumnowe ΣΣΣ oraz EEE(n) zawieraj¡ warto±ci
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napr¦»e« oraz odksztaªce« niespr¦»ystych w komórkach wewn¦trznych. Po uwzgl¦d-
nieniu warunków brzegowych równanie (3.113) przyjmuje posta¢:

AX = F + TE(n) (3.115)

gdzie macierz X jest macierz¡ kolumnow¡ nieznanych przemieszcze« i siª powierzch-
niowych, A macierz¡ wspóªczynników, F macierz¡ kolumnow¡ zawieraj¡c¡ znane
siªy powierzchniowe oraz przemieszczenia. Napr¦»enia wewn¡trz ciaªa mog¡ by¢ ob-
liczone ze wzoru:

ΣΣΣ = −AX + F + TE(n) (3.116)
gdzie macierz A utworzona jest z macierzy GD oraz HS , macierz kolumnowa F
utworzona jest na podstawie znanych warto±ci brzegowych oraz siª obj¦to±ciowych.

Równania (3.115) i (3.116) rozwi¡zuje si¦ iteracyjnie, ich posta¢ przyrostowa
okre±lona jest wzorami:

∆X = A−1(T∆E(n) + ∆F) (3.117)
∆ΣΣΣ = AA−1{∆ΣΣΣ(n)(−M + T) + F}+ F (3.118)

3.5 Poª¡czona metoda elementów brzegowych i sko«czo-
nych

Ciaªo Ω o brzegu Γ (rys. 3.15) skªada si¦ z podobszarów modelowanych elemen-
tami sko«czonymi Ω1 oraz elementami brzegowymi Ω2. Brzeg ograniczaj¡cy obszary
ma cz¦±¢ wspóln¡ Γc = Γ1 ∩ Γ2

Rysunek 3.15: Ciaªo modelowane elementami sko«czonymi i brzegowymi

Mo»na wyró»ni¢ dwie gªówne metody ª¡czenia elementów brzegowych i sko«czo-
nych. Jedna z nich polega na przeksztaªceniu równa« MEB opisuj¡cych obszar Ω2
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do postaci równa« MES. Druga na przeksztaªceniu równa« MES opisuj¡cych obszar
Ω1 do postaci równa« MEB.

W przypadku stosowania pierwszej metody, równanie MEB postaci (3.86):

Hu = Gp (3.119)

sprowadza si¦ do postaci uzale»niaj¡cej przemieszczenia w w¦zªach u od siª zadanych
w¦zªach f2. Równanie (3.119) przeksztaªcamy do postaci:

G−1Hu = p (3.120)

Mno»¡c obustronnie powy»sze równanie przez macierz funkcji ksztaªtu M otrzymu-
jemy:

MG−1Hu = Mp (3.121)

Oznaczaj¡c przez K2 = MG−1H oraz przez f2 = Mp, mo»emy zapisa¢ równanie
(3.121) w postaci :

K2u = f2 (3.122)

Równanie elementów sko«czonych opisuj¡ce obszar Ω1 ma posta¢:

K1u = f1 (3.123)

Agreguj¡c równania dla cz¦±ci modelowanej elementami brzegowymi (3.122) oraz cz¦-
±ci modelowanej elementami sko«czonymi (3.123), otrzymujemy równanie opisuj¡ce
ciaªo w postaci:

Ku = f (3.124)

Poniewa» macierz sztywno±ci K2 obszaru MEB jest peªna i niesymetryczna, rów-
nie» ko«cowa macierz sztywno±ci jest peªna i niesymetryczna. Powoduje to, w wi¦k-
szo±ci przypadków, wydªu»enie czasu oblicze«, w porównaniu do ciaª modelowanych
za pomoc¡ elementów sko«czonych.

W przypadku gdy mamy do czynienia z ciaªem niesko«czonym, jeden z obsza-
rów modelowany elementami brzegowymi musi znajdowa¢ si¦ na zewn¡trz brzegu
utworzonego przez elementy sko«czone (rys. (3.16). Jedyna ró»nica w porównaniu z
ciaªami sko«czonymi, polega na uwzgl¦dnieniu równania (3.77) w obszarze modelo-
wanym elementami brzegowymi.

3.5.1 Poª¡czona metoda spr¦»ystych elementów brzegowych
i spr¦»ysto-plastycznych sko«czonych

W przypadku gdy mo»liwe jest wydzielenie w ciele stref, w których nie b¦d¡
wyst¦powaªy strefy plastyczne, mo»na t¦ cz¦±¢ modelowa¢ spr¦»ystymi elementami
brzegowymi, a pozostaªy obszar spr¦»ysto-plastycznymi elementami sko«czonymi.
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Rysunek 3.16: Ciaªo niesko«czone modelowane elementami brzegowymi i sko«czo-
nymi

Poniewa» ciaªo zawiera odksztaªcenia niespr¦»yste wi¦c do jego rozwi¡zania na-
le»y zastosowa¢ podej±cie iteracyjne. Dla obszaru dyskretyzowanego spr¦»ystymi ele-
mentami brzegowymi, nale»y wyznaczy¢ zast¦pcz¡ macierz sztywno±ci w pierwszym
kroku obliczeniowym. Macierz sztywno±ci obszaru dyskretyzowanego elementami
sko«czonymi b¦dzie zmienna w kolejnych krokach iteracyjnych, ze wzgl¦du na od-
ksztaªcenia niespr¦»yste. W ka»dym kroku iteracyjnym agreguje si¦ macierze sztyw-
no±ci dla obszarów niespr¦»ystych wraz z macierz¡ zast¦pcz¡ wyznaczon¡ dla obszaru
dyskretyzowanego elementami brzegowymi w pierwszym kroku iteracyjnym.

Algorytm oblicze« przedstawiony jest na rys. 3.17.
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Rysunek 3.17: Algorytm oblicze« ciaª spr¦»ysto-plastycznych za pomoc¡ poª¡czonej
metody elementów brzegowych i sko«czonych
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3.5.2 Testy numeryczne poª¡czonej metody elementów brzegowych
i sko«czonych

Przykªad 3.1
Tarcza spr¦»ysta rozci¡gana

Tarcza przedstawiony na rys. 3.18 o dªugo±ci l = 100mm, utwierdzona jest na

Rysunek 3.18: Tarcza rozci¡gana

jednym ko«cu, oraz obci¡»ona na drugim siª¡ q = 10N/mm. Grubo±¢ tarczy wynosi
1mm, a szeroko±¢ 10mm. Zaªo»ono, »e tarcza ma wªasno±ci spr¦»yste, moduª Younga
E = 2 ∗ 105MPa, liczba Poissona ν = 0. Test przeprowadzono z wykorzystaniem
programu poª¡czonej metody elementów brzegowych i sko«czonych. W pierwszej
kolejno±ci tarcz¦ zamodelowano tylko elementami sko«czonymi (rys. 3.19), nast¦pnie
tylko elementami brzegowymi (rys. 3.20). Ostatni wariant polegaª na dyskretyzacji
ciaªa naprzemiennie elementami brzegowymi i sko«czonymi (rys. 3.21).

Rysunek 3.19: Tarcza rozci¡gana siatkowana elementami sko«czonymi

Rysunek 3.20: Tarcza rozci¡gana siatkowana elementami brzegowymi

Rysunek 3.21: Tarcza rozci¡gana siatkowana elementami sko«czonymi i brzegowymi

Otrzymane wyniki dla wszystkich trzech przypadków s¡ bardzo zbli»one. Roz-
kªady przemieszcze« wzdªu» dolnego brzegu tarczy, dla rozpatrywanych przypadków
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pokrywaj¡ si¦ z rozwi¡zaniem analitycznym dla pr¦ta rozci¡ganego. Maksymalny
bª¡d w pobli»u podpór wynosi 6%, a w odlegªo±ci 3mm od podpory spada do war-
to±ci mniejszych od 1%. Rozwi¡zania pokazano na rys. 3.22, przez u oznaczono
warto±¢ przemieszczenia, a przez x odlegªo±¢ od podpory.

Rysunek 3.22: Rozkªad przemieszcze« w tarczy
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Przykªad 3.2
Spr¦»ysto-plastyczna tarcza rozci¡gana

Tarcza przedstawiona na rys. 3.23 o dªugo±ci l = 100mm, utwierdzona jest na

Rysunek 3.23: Spr¦»ysto-plastyczna tarcza rozci¡gany

jednym ko«cu, oraz obci¡»ona na drugim siª¡ q = 10N/mm. Grubo±¢ tarczy wynosi
1mm a szeroko±¢ 10mm. Zaªo»ono, »e tarcz¦ wykonano z dwóch materiaªów: spr¦-
»ystego w obszarze mat1 oraz spr¦»ysto-plastycznego w obszarze mat2. Parametry
materiaªowe obszaru spr¦»ystego s¡ nast¦puj¡ce: moduª Younga E1 = 2 ∗ 105MPa,
liczba Poissona ν = 0. Obszar spr¦»ysto-plastyczny wykonany jest z materiaªu o
charakterystyce przedstawionej na rys. 3.24, gdzie ε1 = 2.5∗10−5, ε2 = 1.917∗10−4,

Rysunek 3.24: Rozci¡gana tarcza spr¦»ysto-plastyczna siatkowana elementami sko«-
czonymi

σ1 = 5MPa, σ2 = 30MPa, E1 = 2 ∗ 105MPa, E2 = 1.5 ∗ 105MPa.Testy prze-
prowadzono dla algorytmu oblicze« z wykorzystaniem poª¡czonej metody elemen-
tów brzegowych i sko«czonych i porównano z wynikami uzyskanymi w programie
MSC/Nastran [82]. W pierwszej kolejno±ci tarcz¦ zamodelowano tylko elementami
sko«czonymi (rys. 3.25), nast¦pnie elementami brzegowymi i sko«czonymi (rys.
3.26).

Otrzymane rozkªady przemieszcze« wzdªu» dolnego brzegu tarczy, dla rozpatry-
wanych przypadków pokrywaj¡ si¦ praktycznie z rozwi¡zaniem uzyskanym za po-
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Rysunek 3.25: Rozci¡gana tarcza spr¦»ysto-plastyczna siatkowana elementami sko«-
czonymi

Rysunek 3.26: Rozci¡gana tarcza spr¦»ysto-plastyczna siatkowana elementami sko«-
czonymi i brzegowymi

moc¡ programu MSC/Nastran. Maksymalna ró»nica przemieszcze« wynosi 2% w
okolicy ª¡czenia obszaru spr¦»ystego z spr¦»ysto-plastycznym, w pozostaªej cz¦±ci
pr¦ta jest mniejszy od 1%. Ró»nica napr¦»e« redukowanych jest mniejsza od 3%
wewn¡trz obszarów (najwi¦kszy bª¡d napr¦»e« redukowanych dochodz¡cy do 10%
wyst¦puje w okolicach ª¡czenia obszarów). Rozwi¡zania pokazano na rys. 3.27,
przez u oznaczono warto±¢ przemieszczenia, a przez x odlegªo±¢ od podpory.

Rysunek 3.27: Rozkªad przemieszcze« w tarczy spr¦»ysto-plastycznej
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Przykªad 3.3
Spr¦»yste ciaªo niesko«czone z otworem

Ciaªo niesko«czone z otworem koªowym przedstawiono na rys. 3.28. Wewn¡trz

Rysunek 3.28: Obszar niesko«czony z otworem

otworu o ±rednicy d = 20mm dziaªa ci±nienie o warto±ci p = 15MPa. Zaªo»ono,
»e ciaªo ma wªasno±ci spr¦»yste, moduª Younga E = 2.1 ∗ 105MPa, liczba Poissona
ν = 0.1. Testy przeprowadzono z wykorzystaniem poª¡czonej metody elementów
brzegowych i sko«czonych i porównano je z wynikami analitycznymi. Cz¦±¢ ciaªa w
pobli»u otworu zdyskretyzowano stosuj¡c elementy sko«czone, pozostaª¡ cz¦±¢ mo-
deluj¡ elementy brzegowe rys. 3.29. Dyskretyzacj¦ obszaru za pomoc¡ elementów
brzegowych i sko«czonych przedstawiono na rys.3.30.

Rysunek 3.29: Dyskretyzacja obszaru niesko«czonego z otworem elementami sko«-
czonymi i brzegowymi

Wykres przemieszcze« w funkcji poªo»enia wzdªu» promienia ciaªa przedstawiono
na rys. 3.31. Bª¡d maksymalny przemieszcze« wynosi 4%, a napr¦»e« 15% w od-
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Rysunek 3.30: Dyskretyzacja obszaru niesko«czonego z otworem

legªo±ci 5mm od brzegu otworu. W pobli»u brzegu otworu wyst¦puje du»y bª¡d
obliczonych napr¦»e«, ich warto±ci s¡ zawy»one.

Rysunek 3.31: Porównanie rozwi¡zania analitycznego i numerycznego
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Przykªad 3.4
Niesko«czone ciaªo spr¦»ysto-plastyczne z otworem

Ciaªo niesko«czone z otworem koªowym przedstawiono na rys. 3.28. Wewn¡trz
otworu o ±rednicy d = 20mm dziaªa ci±nienie o warto±ci p = 15MPa. Zaªo»ono, »e
ciaªo ma wªasno±ci spr¦»ysto-plastyczne, charakterystyk¦ materiaªu przedstawiono
na rys. 3.32, gdzie ε1 = 2.5 ∗ 10−5, ε2 = 1.917 ∗ 10−4, σ1 = 5MPa, σ2 = 30MPa,

Rysunek 3.32: Charakterystyka materiaªu spr¦»ysto-plastycznego ciaªa niesko«czo-
nego

E1 = 2 ∗ 105MPa, E2 = 1.5 ∗ 105MPa, liczba Poissona ν = 0.1. Testy przepro-
wadzono z wykorzystaniem poª¡czonej metody elementów brzegowych i sko«czonych
i porównano je z wynikami otrzymanymi za pomoc¡ programu MSC/Nastran. Ze
wzgl¦du na brak mo»liwo±ci modelowania ciaª niesko«czonych w MSC/Nastran, ciaªo
zamodelowano jako du»e koªo z otworem, którego brzeg zewn¦trzny zostaª utwier-
dzony (rys. 3.33). Dla metody poª¡czonej elementów brzegowych i sko«czonych
zastosowano dyskretyzacj¦ ciaªa jak w poprzednim te±cie (rys. 3.30).

Wykres przemieszcze« w funkcji poªo»enia wzdªu» promienia ciaªa przedstawiono
na rys. 3.34. Maksymalna ró»nica przemieszcze« wynosi 6%, a napr¦»e« 15% w
odlegªo±ci 5mm od brzegu otworu.
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Rysunek 3.33: Niesko«czone ciaªo spr¦»ysto-plastyczne z otworem modelowane w
MSC/Nastran

Rysunek 3.34: Porównanie rozwi¡zania otrzymanego z MSC/Nastran i poª¡czonej
metody elementów brzegowych i sko«czonych
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Rozdziaª 4

Rozproszony algorytm ewolucyjny

4.1 Wst¦p
Algorytmy ewolucyjne [63][57][58][80][2][19][97] s¡ algorytmami optymalizacji glo-

balnej, opartymi na biologicznym zjawisku ewolucji gatunków [51]. Najwi¦ksz¡ ich
zalet¡ jest du»e prawdopodobie«stwo znalezienia si¦ w pobli»u optimum global-
nego funkcji wielomodalnej, natomiast najwi¦ksz¡ wad¡ jest pracochªonno±¢ obli-
cze« (liczba oblicze« warto±ci funkcji przystosowania). Algorytmy ewolucyjne w spo-
sób stochastyczny przeszukuj¡ przestrze« dopuszczalnych rozwi¡za« w poszukiwaniu
optimum globalnego. Operuj¡ one na osobnikach, które skªadaj¡ si¦ z chromosomów.
Zazwyczaj przyjmuje si¦ »e osobnik zbudowany jest z pojedynczego chromosomu.
Ka»dy chromosom zawiera pewn¡ liczb¦ genów. Informacja o warto±ciach zmien-
nych projektowych zadania optymalizacji zakodowana jest w genach chromosomu.
Informacja o przystosowaniu osobnika do ±rodowiska okre±la funkcja przystosowania,
która musi by¢ obliczana dla wszystkich osobników podczas procesu optymalizacji.
Ograniczenia na zmienno±¢ genów osobnika jak równie» zwi¡zki pomi¦dzy zawarto-
±ci¡ chromosomu, a warto±ci¡ funkcji przystosowania nazywamy ±rodowiskiem. Al-
gorytmy ewolucyjne dziaªaj¡ na populacji osobników, tak wi¦c w ka»dej chwili pracy
algorytmu mamy do czynienia z wieloma rozwi¡zaniami zadania. Za zmian¦ genów
osobników odpowiadaj¡ operatory genetyczne, które w wi¦kszo±ci powstaªy z analo-
gicznych zjawisk zachodz¡cych podczas biologicznej ewolucji np. operator mutacji
czy krzy»owania analogiczne do mutacji cz¦±ci genów osobnika czy te» krzy»owa-
nia si¦ dwu osobników. Stosuje si¦ równie» operatory, dla których trudno znale¹¢
odpowiedniki w biologii np. mutacj¦ gradientow¡, która zmienia geny osobnika wy-
korzystuj¡c informacj¦ o warto±ci gradientu funkcji przystosowania [46][47][87].

Pocz¡tkowo w algorytmach ewolucyjnych stosowano geny, które przyjmowaªy
warto±ci binarne 0 lub 1, algorytmy te nazywane s¡ algorytmami genetycznymi. Oka-
zaªo si¦ jednak, »e istnieje niewiele zada« optymalizacji, dla których algorytmy te s¡
efektywne. Zwi¡zane jest to gªównie z konieczno±ci¡ kodowania danych zmiennoprze-
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cinkowych czy te» caªkowitoliczbowych do postaci binarnej i u»ywaniem operatorów
genetycznych dziaªaj¡cych na genach chromosomu. Równolegle z powstaniem algo-
rytmów genetycznych powstaªy strategie ewolucyjne, programowanie genetyczne oraz
programy ewolucyjne. Strategie ewolucyjne oraz programy ewolucyjne operowaªy na
genach zawieraj¡cych liczby zmiennoprzecinkowe, przy czym strategie korzystaªy z
mutacji z rozkªadem Gaussa, natomiast programy ewolucyjne z operatorów podob-
nych do stosowanych w algorytmach genetycznych zmody�kowanych jednak w taki
sposób aby dziaªaªy dla genów o warto±ciach zmiennoprzecinkowych. Programowa-
nie genetyczne pozwala na budow¦ fragmentów kodu programu z u»yciem technik
ewolucyjnych, geny chromosomu zawieraj¡ zakodowan¡ informacj¦ o poszczególnych
instrukcjach programu.

Obecnie operatory, metody oraz kodowanie stosowane w poszczególnych typach
algorytmów ewolucyjnych s¡ wykorzystywane cz¦sto ª¡cznie, wi¦c niejednokrotnie
poprawniej jest mówi¢ o algorytmach ewolucyjnych bez przyporz¡dkowywania ich
do jednego z ww. rodzajów.

Zwi¦kszenie szybko±ci dziaªania algorytmu ewolucyjnego w wi¦kszo±ci przypad-
ków zwi¡zane jest ze skróceniem czasu oblicze« funkcji celu, odpowiednim doborem
parametrów algorytmu. W przypadku zada« optymalizacji dla których czas obli-
cze« funkcji przystosowania jest bardzo krótki, a zastosowanie operatorów, realizacj¦
selekcji, zajmuje najwi¦cej czasu procesora, istotne jest zoptymalizowanie kodu algo-
rytmu ewolucyjnego. Próby optymalizacji algorytmu ewolucyjnego pod tym k¡tem
mo»na znale¹¢ w implementacji High Performance Genetic Algorithm Julia [107]. Po-
niewa» zadania mechaniki s¡ zadaniami które pochªaniaj¡ du»o czasu obliczeniowego
komputera, zdecydowano si¦ na skrócenie czasu oblicze« poprzez skrócenie czasu ob-
licze« funkcji przystosowania oraz dobór parametrów algorytmu ewolucyjnego.

W celu zwi¦kszenia szybko±ci dziaªania algorytmu ewolucyjnego, szczególnie w
przypadku stosowania komputerów wieloprocesorowych czy te» clustrów obliczenio-
wych, stosuje si¦ równolegªe (ang. parallel), rozproszone (ang. distributed) oraz
komórkowe (ang. cellular) algorytmy ewolucyjne.

W obliczeniach równolegªych oraz rozproszonych miar¡ zwi¦kszenia szybko±ci jest
przyspieszenie oblicze« (ang. speedup) ko de�niowane jako:

ko =
tn
t1

(4.1)

gdzie tn oznacza czas wykonania oblicze« przy wykorzystaniu n jednostek przetwa-
rzaj¡cych (zazwyczaj procesorów), a t1 czas wykonania oblicze« na pojedynczej jed-
nostce.

Równolegªe algorytmy ewolucyjne [48] maj¡ architektur¦ klient-serwer (rys. 4.1).
Operuj¡ one podobnie jak algorytmy sekwencyjne na pojedynczej populacji osobni-
ków. Serwer traktowany jest jako �zarz¡dca�, natomiast pozostaªe komputery peª-
ni¡ rol¦ �robotników�. Zarz¡dca dokonuje selekcji oraz wykonuje operatory gene-
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Rysunek 4.1: Równolegªy algorytm ewolucyjny

tyczne, pracownicy natomiast obliczaj¡ warto±ci funkcji przystosowania poszczegól-
nych osobników przesyªanych przez zarz¡dc¦. Maksymalne przyspieszenie oblicze«,
które mo»e zosta¢ osi¡gni¦te w przypadku równolegªych algorytmów ewolucyjnych
jest równe 1 (liniowe).

Rozproszone algorytmy ewolucyjne [1], bazuj¡ na teorii algorytmów koewolucyj-
nych. Proces ewolucji przebiega szybciej, je±li ewoluuj¡ odosobnione podpopulacje o
maªej liczbie osobników wymienianych pomi¦dzy sob¡. W algorytmie tym populacj¦
osobników dzieli si¦ na kilka lub kilkana±cie podpopulacji. Ka»da z podpopulacji
ewoluuje oddzielnie i tylko co pewien czas nast¦puje faza migracji podczas której,
cz¦±¢ osobników wymieniana jest pomi¦dzy podpopulacjami. Schemat algorytmu
rozproszonego przedstawiony jest na rys. 4.2. Maksymalne przyspieszenie dla tego
algorytmu jest superliniowe (wi¦ksze od jedno±ci), zwi¡zane jest one z odpowiednim
doborem parametrów.

Komórkowe algorytmy ewolucyjne, zwane równie» masowymi równolegªymi algo-
rytmami ewolucyjnymi (ang. massive parallel evolutionary algorithm), s¡ zbli»one do
rozproszonych algorytmów ewolucyjnych. Rozproszenie w tych algorytmach jest tak
du»e, »e mamy do czynienia z podpopulacjami zawieraj¡cymi pojedyncze osobniki.
Osobniki wymieniaj¡ si¦ materiaªem genetycznym jak równie» dokonuj¡ selekcji na
podstawie kontaktów z najbli»szymi otaczaj¡cymi ich innymi osobnikami. Schemat
komórkowego algorytmu ewolucyjnego przedstawiony jest na rys. 4.3.
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Rysunek 4.2: Rozproszony algorytm ewolucyjny
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Rysunek 4.3: Komórkowy algorytm ewolucyjny
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4.2 Algorytm ewolucyjny dla pojedynczej podpopulacji
Algorytm operuje na N osobnikach, gdzie N oznacza rozmiar podpopulacji. Po-

jedynczy osobnik zbudowany z jednego chromosomu chi, zawieraj¡cego n genów,
przedstawiony jest na rys. 4.4.

Rysunek 4.4: Osobnik skªadaj¡cy si¦ z jednego chromosomu

Na warto±ci poszczególnych genów gij naªo»one s¡ ograniczenia z lewej i prawej
strony:

gL
ij ≤ gij ≤ gP

ij (4.2)

Algorytm ewolucyjny dla pojedynczej podpopulacji zostaª przedstawiony na rys. 4.5.

Rysunek 4.5: Algorytm ewolucyjna dla pojedynczej podpopulacji

W pierwszej kolejno±ci tworzona jest podpopulacja startowa osobników. Najcz¦-
±ciej tworzy si¦ j¡ w sposób losowy, ale mo»na równie» przyj¡¢ podpopulacj¦ startow¡,
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której osobniki b¦d¡ wszystkie takie same. Dla osobników w podpopulacji startowej
nale»y okre±li¢ warto±ci funkcji przystosowania.

Kolejny krok polega na zastosowaniu operatorów ewolucyjnych oraz selekcji w
celu utworzenia podpopulacji potomnej.

Nast¦pnie wykonywana jest faza migracji je±li warunek migracji jest speªniony.
Ostatnim krokiem jest sprawdzenie warunku zako«czenia oblicze«. Je±li jest on

niespeªniony podpopulacja potomna staje si¦ podpopulacj¡ rodzicielsk¡ i ponownie
stosujemy operatory ewolucyjne i selekcj¦.

4.3 Operatory ewolucyjne oraz selekcja
W implementacji algorytmu ewolucyjnego przyj¦to, »e o wyst¦powaniu poszcze-

gólnych operatorów ewolucyjnych b¦d¡ decydowaªy prawdopodobie«stwa ich wy-
st¡pienia. W wyniku dziaªania operatorów ewolucyjnych powstaje podpopulacja
tymczasowa. Osobniki w tej podpopulacji jak równie» osobniki, które imigrowaªy
z innych podpopulacji, poddawane s¡ mechanizmowi selekcji. Podczas stosowania
operatorów ewolucyjnych obliczana jest warto±¢ funkcji przystosowania nowo utwo-
rzonych osobników. W wielu implementacjach algorytmów ewolucyjnych warto±ci
funkcji przystosowania osobników oblicza si¦ po wygenerowaniu pokolenia potom-
ków, takie podej±cie jest maªo praktyczne, w przypadku gdy mamy do czynienia
z wieloma ograniczeniami równo±ciowymi i nierówno±ciowymi. Mo»e ono prowa-
dzi¢ do utworzenia pokolenia potomnego, w którym wi¦kszo±¢ osobników nie speªnia
ogranicze«. W niniejszej algorytmie ewolucyjnym po utworzeniu osobnika w wyniku
dziaªania operatora ewolucyjnego sprawdzane byªo czy speªnia on warunki ogranicza-
j¡ce. W przypadku gdy ich nie speªniaª stosowano operator powtórnie lecz z innymi
(losowymi) parametrami.

W algorytmie zastosowano nast¦puj¡ce operatory ewolucyjne:

• mutacj¦ równomiern¡,

• mutacj¦ brzegow¡,

• mutacj¦ z rozkªadem Gaussa,

• krzy»owanie proste,

• krzy»owanie arytmetyczne.

Mutacja równomierna jest operatorem zmieniaj¡cym warto±ci genów osob-
nika w sposób losowy tzn. dla losowo wybranego osobnika z populacji rodziców
zmieniane s¡ na losowe warto±ci genów. Mutacja jest nazywana równomiern¡ ponie-
wa» nowe warto±ci genu s¡ losowane z rozkªadem równomiernym z zakresu zmien-
no±ci warto±ci genu (rys. 4.6). Operator ten, ma gªównie charakter eksploracyjny,
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Rysunek 4.6: Mutacja równomierna

pozwalaj¡c znale¹¢ nowe obszary przyci¡gania optimów. Mechanizm dziaªania mu-
tacji równomiernej na przykªadzie funkcji dwóch zmiennych przedstawiono na rys.
4.7. Przedstawiono dwa osobniki mutowane, osobnik ch1 pomimo pierwszej mutacji

Rysunek 4.7: Mechanizm dziaªania mutacji równomiernej

pogarszaj¡cej jego warto±¢ funkcji przystosowania (chI
1), w wyniku kolejnej muta-

cji tra�a w obszar przyci¡gania optimum globalnego chII
1 . Osobnik ch2 w wyniku

mutacji pogarsza swoj¡ warto±¢ funkcji przystosowania (chI
1).

Mutacja brzegowa dziaªa podobnie do mutacji równomiernej. Mutowane geny
przyjmuj¡ warto±¢ równ¡ lewemu lub prawemu ograniczeniu na zmienno±¢ genu (rys.
4.8).

Mutacja z rozkªadem Gaussa jest operatorem zmieniaj¡cym warto±ci genów
osobnika w sposób losowy podobnie jak mutacja równomierna, przy czym w tym
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Rysunek 4.8: Mutacja brzegowa

typie mutacji warto±ci genów zmieniane s¡ korzystaj¡c z rozkªadu Gaussa. Operator
ten ma charakter eksploatacyjny, przeszukuje on otoczenie osobnika. Mechanizm
dziaªania mutacji z rozkªadem Gaussa dla funkcji dwóch zmiennych przedstawiono
na rys. 4.9. Osobnik ch1 poprzez wykonanie kilku operacji mutacji tra�a w rejon
przyci¡gania optimum globalnego (chIII

1 ).

Rysunek 4.9: Mechanizm dziaªania mutacji z rozkªadem Gaussa

Krzy»owanie proste tworzy osobnika, który zawiera materiaª genetyczny cz¦-
±ciowo pierwszego (i) cz¦±ciowo drugiego (j) osobnika rodzicielskiego (rys. 4.10).
O liczbie genów, które pochodz¡ od poszczególnych osobników decyduje tzw. �linia
ci¦cia�. Miejsce poªo»enia �linii ci¦cia� jest okre±lane w sposób losowy. Mechanizm
dziaªania krzy»owania prostego dla funkcji dwóch zmiennych przedstawiony jest na
rys. 4.11. Powstaªy chromosom ch

′ dziedziczy warto±¢ pierwszego genu po osobniku
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Rysunek 4.10: Krzy»owanie proste

ch1, a drugi gen po osobniku ch2.

Rysunek 4.11: Mechanizm dziaªania krzy»owania prostego

Krzy»owanie arytmetyczne umo»liwia utworzenie osobnika, którego geny
maj¡ warto±ci b¦d¡ce liniow¡ kombinacj¡ warto±ci genów dwu osobników rodziciel-
skich (rys. 4.12). Warto±ci genów okre±la si¦ na podstawie wzoru:

g∗ij = αgij + (1− α)gkj (4.3)

przy czym parametr krzy»owania arytmetycznego α jest dobierany losowo z prze-
dziaªu (0,1). Operator ten ma charakter eksploatacyjny. Mechanizm dziaªania krzy-
»owania arytmetycznego dla funkcji dwu zmiennych przedstawiono na rys. 4.13.
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Rysunek 4.12: Krzy»owanie arytmetyczne

Szarym kolorem zaznaczono obszar, w którym mo»e zosta¢ wygenerowany chromo-
som (chI).

Rysunek 4.13: Mechanizm dziaªania krzy»owania arytmetycznego

Do przeprowadzenia selekcji wykorzystano selekcj¦ rangow¡. Selekcja ta daje
do±¢ du»¡ szans¦, w porównaniu z innymi typami selekcji, przetrwania osobników,
które posiadaj¡ maª¡ w stosunku do najlepszych osobników warto±¢ funkcji przysto-
sowania. Bardzo istotne jest aby w procesie selekcji zachowa¢ ró»norodno±¢ osobni-
ków podpopulacji, szczególnie jest to istotne je±li liczba osobników jest du»a (wi¦ksza
od kilku osobników). Selekcja ta dziaªa dwuetapowo, w pierwszej kolejno±ci osobniki
s¡ sortowane wg warto±ci funkcji przystosowania i przydzielana jest im warto±¢ rangi
p korzystaj¡c ze wzoru:

p = (1− α)i (4.4)
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gdzie i jest numerem osobnika po sortowaniu (i=1 osobnik o najwi¦kszej warto±ci
funkcji przystosowania), α jest wspóªczynnikiem naporu selekcji. Wspóªczynnik na-
poru selekcji mo»e zmienia¢ si¦ w zakresie [0, 1). Im wi¦ksza warto±¢ wspóªczynnika
naporu selekcji tym mniejsza szansa, »e osobniki o mniejszych warto±ciach funkcji
przystosowania znajd¡ si¦ w podpopulacji potomnej. Drugi etap polega na losowa-
niu osobników, które znajd¡ si¦ w podpopulacji potomnej. Osobniki o najwi¦kszej
warto±ci funkcji rangi maj¡ najwi¦ksze prawdopodobie«stwa przetrwania. Losowanie
to wykonywane jest z powtórzeniami, tzn. w populacji potomnej mog¡ wyst¦powa¢
kopie pojedynczego osobnika.
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4.4 Mechanizm migracji
Migracja osobników pomi¦dzy podpopulacjami jest bardzo istotnym elementem

rozproszonego algorytmu ewolucyjnego. O emigracji b¦dziemy mówili, je±li osobniki
podpopulacji opuszcz¡ j¡ i przejd¡ do innej podpopulacji, a o imigracji gdy osobniki
innej podpopulacji zostan¡ doª¡czone do rozpatrywanej podpopulacji. Podstawo-
wymi parametrami okre±laj¡cymi migracj¦ s¡:

• cz¦sto±¢ migracji,

• liczba osobników migruj¡cych,

• klonowanie lub usuwanie z podpopulacji osobnika emigruj¡cego,

• wybór osobników emigruj¡cych,

• sposób wprowadzania osobników imigruj¡cych do podpopulacji,

• topologia poª¡cze« pomi¦dzy podpopulacjami.

Cz¦sto±¢ migracji okre±la liczb¦ pokole«, po których nast¦puje emigracja osob-
nika. Zbyt cz¦sta migracja mo»e prowadzi¢ do zdominowania innych podpopulacji
przez rozwi¡zania otrzymane w bie»¡cej podpopulacji. Zbyt rzadka mo»e prowadzi¢
w kra«cowej sytuacji, »e b¦dziemy mieli do czynienia z izolowanymi podpopulacjami,
ewoluuj¡cymi niezale»nie.

Liczba osobników migruj¡cych okre±la jaka cz¦±¢ populacji b¦dzie emigrowaªa. W
przypadku gdy liczba osobników migruj¡cych jest wysoka, a cz¦sto±¢ migracji du»a
algorytm zaczyna zachowywa¢ si¦ jak sekwencyjny algorytm z pojedyncz¡ populacj¡.

Zagadnienie klonowania b¡d¹ te» usuwania z podpopulacji osobnika emigruj¡cego
ma du»y wpªyw na rozpatrywan¡ podpopulacj¦. Gdy usuwamy osobnika emigruj¡-
cego z rozpatrywanej populacji, a ma ona maªy rozmiar, mo»emy doprowadzi¢ do
sytuacji, w której podpopulacja zgubi informacj¦ o najbli»szym optimum. Informa-
cja ta przejdzie do innej podpopulacji. Zapewnia to wi¦ksz¡ ró»norodno±¢ osobników
w podpopulacjach co mo»e zwi¦kszy¢ prawdopodobie«stwo znalezienia optimum glo-
balnego. Klonowanie osobnika polega na przekazaniu do innych podpopulacji kopii
osobników. Prowadzi¢ to mo»e do skupienia si¦ kilku podpopulacji wokóª jednego
optimum lokalnego.

Wybór osobników emigruj¡cych jest istotnym elementem procesu migracji. Za-
zwyczaj wybiera si¦ osobniki emigruj¡ce losowo lub te» kilka najlepszych osobników
w podpopulacji.

Osobniki, które imigruj¡ mog¡ by¢ wprowadzone do podpopulacji w wieloraki
sposób. Jednym ze sposobów jest zast¦powanie przez imigruj¡ce osobniki najgor-
szych osobników w podpopulacji. Inn¡ metod¡ stosowan¡ przez autora jest doª¡cze-
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nie chromosomów imigruj¡cych do osobników podpopulacji w momencie dokonywa-
nia selekcji podpopulacji potomnej. Selekcja dokonuje wi¦c wyboru N osobników,
które znajd¡ si¦ w podpopulacji potomnej, spo±ród N + M osobników, gdzie M

oznacza liczb¦ imigruj¡cych osobników. Rozwi¡zanie takie jest efektywniejsze od
sposobu polegaj¡cego na zast¦powaniu najgorszych osobników, szczególnie w przy-
padku podpopulacji o maªych rozmiarach, poniewa» nie dochodzi do zdominowania
podpopulacji przez imigruj¡ce osobniki w przypadku gdy s¡ one gorszej jako±ci od
osobników podpopulacji.

Topologia poª¡cze« pomi¦dzy podpopulacjami okre±la drogi wymiany osobników
pomi¦dzy podpopulacjami. Topologie te w wi¦kszo±ci s¡ odpowiednikami topologii
ª¡czenia procesorów w systemach wieloprocesorowych lub te» komputerów w syste-
mach rozproszonych. W literaturze spotka¢ mo»na kilka topologii. Najprostsz¡ z
niech jest topologia poª¡cze« zupeªnych (ang. full connected), "ka»dy z ka»dym".
Topologia ta dla 4 podpopulacji przedstawiona jest na rys. 4.14.

Rysunek 4.14: Topologia peªne poª¡czenie

W topologii tej osobniki emigruj¡ ze wszystkich podpopulacji i imigruj¡ do
wszystkich. Stosowanie tej topologii mo»e prowadzi¢ do skupienia si¦ wszystkich
podpopulacji wokóª jednego optimum lokalnego. Kolejna z popularnych topologii to
topologia pier±cienia (ring topology). Przykªadowe wykorzystanie topologii pier±cie-
nia dla 4 podpopulacji przedstawiona na rys. 4.15.

Wymiana osobników nast¦puje zazwyczaj jednokierunkowo. Cz¦sto spotykan¡
topologi¡ w literaturze jest topologia sze±cianu (rys. 4.16) lub hipersze±cianu [103].

W modelu wyspowym (island model) stosuje si¦ cz¦sto topologi¦ losow¡. Utwo-
rzenie takiej topologii polega na wylosowaniu poªo»enia wysp w archipelagu o za-
ªo»onej rozpi¦to±ci (np. koªa o zadanym promieniu). Wyst¡pienie migracji w du»ej
mierze zale»ne jest od odlegªo±ci pomi¦dzy wyspami (migracja jest cz¦stsza pomi¦-
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Rysunek 4.15: Topologia pier±cienia

Rysunek 4.16: Topologia sze±cian

dzy bli»szymi wyspami). Przykªad wygenerowanego archipelagu przedstawiono na
rys. 4.17.
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Rysunek 4.17: Topologia wyspowa
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4.5 Dobór parametrów algorytmu ewolucyjnego
Dobór parametrów algorytmu ewolucyjnego jest trudnym zadaniem. Zazwyczaj

przeprowadza si¦ testy dla ró»nych warto±ci prawdopodobie«stw operatorów ewolu-
cyjnych, ró»nej liczebno±ci podpopulacji. W przypadku rozproszonych algorytmów
ewolucyjnych dodatkowo musimy okre±li¢ parametry zwi¡zane z migracj¡ jak równie»
optymaln¡ liczb¦ podpopulacji.

Dobór parametrów algorytmu ewolucyjnego dla pewnej grupy zada« o podobnych
ksztaªtach funkcji przystosowania mo»e zosta¢ wykonany u»ywaj¡c innego nadrz¦d-
nego algorytmu ewolucyjnego (rys. 4.18).

Rysunek 4.18: Dobór parametrów algorytmu ewolucyjnego

Poniewa» algorytmy ewolucyjne s¡ algorytmami stochastycznymi, dochodz¡ do
optimum w ró»ny sposób przy kolejnych uruchomieniach. Nale»y przeprowadzi¢ kil-
kadziesi¡t b¡d¹ te» kilkaset testów - uruchomie« algorytmu testowanego aby okre±li¢
jego jako±¢. Funkcja przystosowania algorytmu nadrz¦dnego FN mo»e by¢ sformu-
ªowana w dwojaki sposób. Pierwszy polega na uzale»nieniu jej od osi¡galnej war-
to±ci funkcji przystosowania najlepszego osobnika Ftest algorytmu testowanego przy
warunku zako«czenia algorytmu podrz¦dnego zwi¡zanego z liczb¡ wywoªa« funkcji
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przystosowania algorytmu podrz¦dnego, dla którego dobierane s¡ parametry.

FN =
1

ltestow

ltestow∑

test=1

Ftest (4.5)

gdzie ltestow okre±la liczb¦ przeprowadzanych testów algorytmu podrz¦dnego. Drugi
sposób polega na okre±leniu funkcji przystosowania zale»nej od liczby wywoªa« funk-
cji przystosowania WFtest algorytmu testowanego przy warunku zako«czenia zwi¡-
zanym z osi¡gni¦ciem pewnej warto±ci funkcji przystosowania w algorytmie podrz¦d-
nym:

FN =
1

ltestow

ltestow∑

test=1

WFtest (4.6)

Geny chromosomu osobnika algorytmu nadrz¦dnego decyduj¡ o parametrach te-
stowanego rozproszonego algorytmu ewolucyjnego. Przykªadowa budowa chromo-
somu osobnika algorytmu nadrz¦dnego przedstawiona jest na rys. 4.19 Geny mog¡

Rysunek 4.19: Budowa chromosomu osobnika algorytmu nadrz¦dnego

decydowa¢ o liczbie podpopulacji, liczbie osobników w poszczególnych podpopula-
cjach algorytmu testowanego. Mo»e równie» by¢ w ten sposób okre±lona cz¦sto±¢
migracji, liczba osobników migruj¡cych, topologia poª¡cze« w rozproszonym algo-
rytmie ewolucyjnym. Tak zbudowany chromosom decyduje równie» o prawdopodo-
bie«stwie wyst¡pienia poszczególnych operatorów ewolucyjnych, parametrach selek-
cji. Uwzgl¦dnienie wszystkich parametrów rozproszonego algorytmu ewolucyjnego
w pojedynczym chromosomie osobnika algorytmu nadrz¦dnego jest mo»liwe, jednak
prowadziªoby do powstania osobnika zawieraj¡cego bardzo wiele genów.

Wykorzystanie powy»szej metody jest bardzo pracochªonne. Mo»liwy jest dobór
parametrów algorytmu ewolucyjnego gªównie dla testów matematycznych i bardzo
prostych testów z zakresu mechaniki. Liczba dobieranych parametrów rozproszonego
algorytmu ewolucyjnego ma równie» wpªyw na czas oblicze«.
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4.6 Testy rozproszonego algorytmu ewolucyjnego
Przeprowadzono kilka testów algorytmu ewolucyjnego dla ró»nych funkcji mate-

matycznych.
Przykªad 4.1
Dobrano parametry algorytmu dla funkcji Rastrigina [59], korzystaj¡c z algo-

rytmu przedstawionego w rozdz. 4.5. Funkcja Rastrigina jest funkcj¡ 20 zmiennych
(xi), z warto±ci¡ maksymaln¡ równ¡ 0, okre±lona jest ona wzorem:

F (x) = 200 +
20∑

i=1

x2
i − 10 cos(2πxi) (4.7)

z ograniczeniami na zmienno±¢ xi:

−5.12 ≤ xi ≤ 5.12 (4.8)

Warto±¢ funkcji przystosowania algorytmu nadrz¦dnego okre±lona jest wzorem
4.6. Warto±¢ funkcji przystosowania algorytmu nadrz¦dnego byªa obliczana z wyko-
rzystaniem ±redniej 30 uruchomie« algorytmu podrz¦dnego (ltestow = 30). Parame-
trami dobieranymi przez algorytm nadrz¦dny s¡:

• prawdopodobie«stwo mutacji równomiernej

• prawdopodobie«stwo mutacji Gaussa

• prawdopodobie«stwo krzy»owania prostego

• prawdopodobie«stwo krzy»owania arytmetycznego

• liczba osobników w podpopulacjach

• cz¦sto±¢ migracji

• liczba osobników migruj¡cych

Obliczenia przeprowadzono za pomoc¡ programu sekwencyjnego algorytmu ewo-
lucyjnego symuluj¡cego dziaªanie algorytmu rozproszonego. Przyspieszenia uzyskane
w wyniku dziaªania algorytmu s¡ wi¦c teoretycznie maksymalne do osi¡gni¦cia.
W praktyce, stosuj¡c rozproszony algorytm ewolucyjny, w którym pojedynczej pod-
populacji b¦dzie odpowiadaª jeden procesor przyspieszenia b¦d¡ niewiele mniejsze
od teoretycznych.

Wyniki uzyskane dla 1, 2 i 4 podpopulacji zebrano w tab. 4.1. Dla wszystkich
testów liczba osobników migruj¡cych odpowiadaªa liczbie osobników w podpopulacji.
Rys. 4.20 przedstawia przyspieszenie oblicze« w funkcji liczby podpopulacji.
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4.6 Testy rozproszonego algorytmu ewolucyjnego

Tablica 4.1: Wyniki doboru parametrów dla funkcji Rastrigina
liczba liczba wyw. przysp. prawd. prawd.

podpop. funk. przyst. oblicze« mut. równom. % mut. Gaussa %
1 3743 1 13.43 67.91
2 2600 2.88 3.94 93.53
4 2917 5.13 3.43 94.81

liczba prawd. krzy». prawd. krzy». liczba cz¦sto±¢
podpop. prostego % arytm. % osob. w podpop. migracji

1 2.99 15.67 14
2 2.36 0.20 3 2
4 0.71 1.11 3 1

Rysunek 4.20: Przyspieszenie oblicze« dla funkcji Rastrigina
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Przykªad 4.2
Dobrano parametry algorytmu dla funkcji Griewangk'a [59], korzystaj¡c z algo-

rytmu przedstawionego w rozdz. 4.5. Funkcja Griewangk'a jest funkcj¡ 10 zmiennych
(xi), z warto±ci¡ maksymaln¡ równ¡ 0, okre±lona jest ona wzorem:

F (x) =
10∑

i=1

x2
i

4000
−

10∏

i=1

cos
(

xi√
i

)
+ 1 (4.9)

z ograniczeniami na zmienno±¢ xi:

−512 ≤ xi ≤ 512 (4.10)

Podobnie jak w poprzednim przykªadzie warto±¢ funkcji przystosowania algo-
rytmu nadrz¦dnego okre±lona jest wzorem 4.6. Warto±¢ funkcji przystosowania al-
gorytmu nadrz¦dnego byªa obliczana z wykorzystaniem ±redniej 30 uruchomie« al-
gorytmu podrz¦dnego (ltestow = 30). Parametrami dobieranymi przez algorytm nad-
rz¦dny s¡:

• prawdopodobie«stwo mutacji równomiernej

• prawdopodobie«stwo mutacji Gaussa

• prawdopodobie«stwo krzy»owania prostego

• prawdopodobie«stwo krzy»owania arytmetycznego

• liczba osobników w podpopulacjach

• cz¦sto±¢ migracji

• liczba osobników migruj¡cych

Obliczenia przeprowadzono za pomoc¡ programu sekwencyjnego algorytmu ewo-
lucyjnego symuluj¡cego dziaªanie algorytmu rozproszonego. Przyspieszenia uzyskane
w wyniku dziaªania algorytmu s¡ wi¦c teoretycznie maksymalne do osi¡gni¦cia.
W praktyce, stosuj¡c rozproszony algorytm ewolucyjny, w którym pojedynczej pod-
populacji b¦dzie odpowiadaª jeden procesor przyspieszenia b¦d¡ niewiele mniejsze
od teoretycznych.

Wyniki uzyskane dla 1, 2, 4 i 8 podpopulacji zebrano w tab. 4.2. Dla wszystkich
testów ilo±¢ osobników migruj¡cych odpowiadaªa liczbie osobników w podpopulacji.
Rys. 4.21 przedstawia przyspieszenie oblicze« w funkcji liczby podpopulacji.
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4.6 Testy rozproszonego algorytmu ewolucyjnego

Tablica 4.2: Wyniki doboru parametrów dla funkcji Griewangka
liczba liczba wyw. przysp. prawd. prawd.

podpop. funk. przyst. oblicze« mut. równom. % mut. Gaussa %
1 3458 1 9.09 75.21
2 2832 2.44 4.27 85.33
4 3412 4.05 13.42 75.13
8 4042 6.84 12.97 80.23

liczba prawd. krzy». prawd. krzy». liczba cz¦sto±¢
podpop. prostego % arytm. % osob. w podpop. migracji

1 4.13 11.57 9
2 4.16 6.24 3 2
4 7.87 3.58 2 1
8 5.35 1.46 3 1

Rysunek 4.21: Przyspieszenie oblicze« dla funkcji Griewangka
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4.6 Testy rozproszonego algorytmu ewolucyjnego

Podsumowanie testów
Analiza powy»szych wyników pozwala wysnu¢ wniosek, »e mutacja z rozkªadem

Gaussa powinna by¢ operatorem dominuj¡cym podczas optymalizacji, a prawdopo-
dobie«stwa pozostaªych operatorów powinny mie¢ znacznie mniejsze warto±ci. Pod-
czas testów uzyskano superliniowe przyspieszenie z wyj¡tkiem testu dla 8 podpo-
pulacji dla funkcji Griewangk'a. Dobrana liczebno±¢ osobników wskazuje na bardzo
wydajne dziaªanie algorytmu przy maªej liczbie osobników. Powy»sze wnioski s¡
prawdziwe dla przetestowanych funkcji matematycznych. W przypadku optymaliza-
cji konstrukcji mechanicznych, szczególnie w przypadku ciaª spr¦»ysto-plastycznych
funkcjonaªy maj¡ bardzo skomplikowan¡ posta¢ i posiadaj¡ bardzo wiele optimów
lokalnych. Zastosowanie parametrów algorytmu ewolucyjnego do takich zagadnie«
kieruj¡c si¦ wynikami powy»szych testów mo»e prowadzi¢ do zbie»no±ci do minimów
lokalnych.
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Optymalizacja konstrukcji mechanicznych

Rozdziaª 5

Optymalizacja konstrukcji
mechanicznych

5.1 Wst¦p
Optymalizacja konstrukcji mechanicznych polega na doborze parametrów projek-

towych x (zmiennych projektowych), tak aby uzyska¢ minimaln¡ warto±¢ funkcjonaªu
Jo.

min
x

J0(x) (5.1)

Na rozwi¡zanie zazwyczaj naªo»one s¡ ograniczenia równo±ciowe (5.2) oraz nierów-
no±ciowe (5.3).

J(α) = 0, α = 1, 2..., nol (5.2)

J(β) ≤ 0, β = 1, 2..., non (5.3)

gdzie nol oznacza liczb¦ ogranicze« równo±ciowych, a non liczb¦ ogranicze« nierów-
no±ciowych. Szczególnym przypadkiem ogranicze« nierówno±ciowych s¡ ograniczenia
na zmienno±¢ zmiennych projektowych:

xmin
i ≤ xi ≤ xmax

i (5.4)

Ograniczenia równo±ciowe i nierówno±ciowe cz¦sto wynikaj¡ z mo»liwych postaci
ksztaªtu brzegu ciaªa. Zwi¡zane jest to np. z zaªo»on¡ maksymaln¡ obj¦to±ci¡ ciaªa,
czy te» maksymaln¡ warto±ci¡ napr¦»enia.

5.2 Funkcjonaªy jako±ci
W pracy do optymalizacji ciaª spr¦»ysto-plastycznych stosowano nast¦puj¡ce

funkcjonaªy jako±ci:
Funkcjonaª napr¦»eniowy
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5.3 Optymalizacja ewolucyjna

Funkcjonaª napr¦»eniowy pozwala na poszukiwanie ciaªa o jak najmniejszych
strefach odksztaªce« plastycznych oraz jak najmniejszych warto±ciach napr¦»e« prze-
kraczaj¡cych napr¦»enie plastyczne (w ciaªach spr¦»ysto-plastycznych z umocnie-
niem). Posta¢ funkcjonaªu okre±lona jest wzorem:

Jo =
∫

Ω

σa

σ0
dΩ (5.5)

gdzie
σa =

{
σred gdy σred ≥ σp

0 gdy σred < σp
(5.6)

w powy»szych wzorach σred oznacza napr¦»enie redukowane obliczane za pomoc¡
jednej z hipotez wyt¦»eniowych, σ0 jest napr¦»eniem odniesienia, σp jest granic¡
plastyczno±ci, Ω oznacza obszar ciaªa.

Funkcjonaª przemieszczeniowy
Funkcjonaª przemieszczeniowy pozwala zminimalizowa¢ przemieszczenia we-

wn¡trz caªego, b¡d¹ te» fragmentu ciaªa. Funkcjonaª okre±lony jest równaniem:

Jo =
∫

Ωo

u

u0
dΩo (5.7)

gdzie u jest przemieszczeniem punktu wewn¡trz obszaru Ωo, a u0 przemieszczeniem
odniesienia. W przypadku gdy minimalizacji podlegaj¡ przemieszczenia wewn¡trz
caªego ciaªa Ωo = Ω, gdzie Ω okre±la obszar ciaªa.

Funkcjonaª masowy
Funkcjonaª masowy pozwala na minimalizacj¦ masy konstrukcji, a co za tym idzie

zmniejszenie jej kosztów. Funkcjonaª de�niowany jest równaniem:

Jo = ρ

∫

Ω
dΩo (5.8)

gdzie ρ jest g¦sto±ci¡ ciaªa, a Ω okre±la obszar ciaªa.

5.3 Optymalizacja ewolucyjna
Do niedawna w wi¦kszo±ci prac z dziedziny optymalizacji kon-

strukcji mechanicznych wykorzystywano klasyczne metody optymalizacji
[9][69][70][16][17][18][62][65][76][99][106][92]. Podstawow¡ ich wad¡ byªa cz¦sta
zbie»no±¢ do minimum lokalnego. W pracy zdecydowano si¦ stosowa¢ optymalizacj¦
ewolucyjn¡, ze wzgl¦du na du»e prawdopodobie«stwo zbie»no±ci w okolice optimum
globalnego.

Optymalizacja ewolucyjna polega na zastosowaniu algorytmu ewolucyjnego po-
ª¡czonego z metodami numerycznymi rozwi¡zywania zagadnie« brzegowych. Geny
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5.3 Optymalizacja ewolucyjna

pojedynczego osobnika algorytmu ewolucyjnego peªni¡ rol¦ zmiennych projektowych.
Opisuj¡ one ksztaªt, topologi¦ lub parametry materiaªowe optymalizowanej konstruk-
cji. Warto±¢ funkcji przystosowania osobników, okre±lana jest za pomoc¡ funkcjonaªu
optymalizacji. Obliczenie warto±ci funkcjonaªu optymalizacji zwi¡zane jest z rozwi¡-
zaniem bezpo±redniego zadania brzegowego za pomoc¡ metody elementów sko«czo-
nych, brzegowych lub poª¡czonej metody elementów brzegowych i sko«czonych. Na
podstawie przemieszcze«, napr¦»e«, reakcji otrzymanych w wyniku rozwi¡zania za-
gadnienia bezpo±redniego sprawdza si¦ równie» czy osobnik algorytmu ewolucyjnego
speªnia ograniczenia równo±ciowe i nierówno±ciowe. Cz¦sto ograniczenia uwzgl¦dnia
si¦ w minimalizowanym funkcjonale stosuj¡c funkcj¦ kary [52][87]. Metoda ta polega
na mody�kacji warto±ci funkcjonaªu poprzez zwi¦kszenie jego warto±ci w przypadku
niespeªnienia ograniczenia równo±ciowych lub nierówno±ciowych. Algorytm opty-
malizacji ewolucyjnej stosowany w pracy zostaª skonstruowany w sposób uniemo»-
liwiaj¡cy pojawienie si¦ w populacjach potomnych osobnika niespeªniaj¡cego ogra-
nicze«. W przypadku utworzenia takiego osobnika poprzez zastosowanie jednego z
operatorów ewolucyjnych jest on odrzucany i wywoªywany jest ponownie operator
ewolucyjny, a» do momentu utworzenia osobnika speªniaj¡cego ograniczenia.
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5.4 Optymalizacja ksztaªtu oraz topologii
Optymalizacja ksztaªtu polega na takim doborze ksztaªtu brzegów ciaªa aby funk-

cjonaª jako±ci przyj¡ª warto±¢ minimaln¡. Osobniki algorytmu ewolucyjnego zawie-
raj¡ w genach informacj¦ o ksztaªcie brzegu np. wspóªrz¦dne punktów wielok¡ta
krzywej NURBS (rozdz. 5.5).

Optymalizacja topologiczna polega na zmianie topologii ukªadu tzn. wprowadze-
niu lub usuni¦ciu cz¦±ci brzegów. Osobnik zawiera geny, które decyduj¡ o powstaniu
lub usuni¦ciu brzegu.

Poª¡czenie optymalizacji ksztaªtu wraz z optymalizacj¡ topologiczn¡ pozwala na
dobór optymalnego ksztaªtu wprowadzanych brzegów jak równie» ich liczby. Do-
datkowo zmianie mog¡ podlega¢ ksztaªty brzegów nieusuwalnych. Geny osobnika
w tym przypadku zawieraj¡ informacj¦ o poªo»eniu nowych brzegów, jak równie»
o ich istnieniu. Na rys. 5.1 przedstawiono przykªadowego osobnika, którego geny
opisuj¡ ksztaªt nowych brzegów - otworów, jak równie» decyduj¡ o istnieniu po-
szczególnych otworów. Przez notw oznaczono maksymaln¡ liczb¦ otworów. Rys. 5.2
zawiera przykªadowe osobniki oraz opisane za ich pomoc¡ tarcze z otworami koªo-
wymi. Geny zawieraj¡ informacj¦ o wspóªrz¦dnych ±rodków otworów (xi, yi) oraz o
ich istnieniu (bi). Je±li warto±¢ bi jest wi¦ksza lub równa 0.5 i-ty otwór istnieje. Na
zmienno±¢ genów zawieraj¡cych informacj¦ bi naªo»ono ograniczenia [0,1]. Osobnik o
takiej budowie pozwala w tym przypadku na otrzymanie tarcz z maksymalnie trzema
otworami, jak równie» tarczy bez otworów.
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geny osobnika

otwór 1

otwór 2

otwór notw

geny opisuj„ce
geometriŒ
otworu 1

geny decyduj„cy
o powstaniu otworu 1

geny opisuj„ce
geometriŒ
otworu 2

geny decyduj„cy
o powstaniu otworu 2

geny opisuj„ce
geometriŒ

otworu notw

geny decyduj„cy
o powstaniu otworu notw

Rysunek 5.1: Przykªadowy osobnik w optymalizacji topologicznej i ksztaªtu
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Rysunek 5.2: Przykªadowe postacie tarczy dla ró»nych warto±ci genów osobnika
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5.5 Modelowanie geometrii za pomoc¡ krzywych
NURBS

Geometri¦ ciaªa mo»na opisa¢ stosuj¡c zasad¦: jeden w¦zeª na brzegu ciaªa -
dwie zmienne projektowe (w przypadku ciaªa 2D). Prowadzi to jednak do bardzo
du»ej liczby zmiennych projektowych. Liczba zmiennych projektowych opisuj¡cych
zmienn¡ geometri¦ ma istotny wpªyw na czas jaki jest wymagany do przeprowa-
dzenia optymalizacji. Zastosowanie krzywych parametrycznych pozwala w istotny
sposób zmniejszy¢ liczb¦ zmiennych projektowych. W pracy zdecydowano si¦ na
u»ycie krzywych NURBS - Non Uniform Rational B-Spline [91]. Krzywe te pozwa-
laj¡ na uzyskanie bardzo wielu postaci brzegu przy u»yciu stosunkowo niewielkiej
liczby punktów kontrolnych. Ksztaªt krzywej NURBS zale»y nie tylko od rozmiesz-
czenia punktów kontrolnych, lecz równie» od wag punktów kontrolnych, jak równie»
od wektora bazowego. Krzywa NURBS opisana jest równaniem matematycznym
postaci:

Cj(uj) =

n∑
i=0

Nipj(uj)wiPij

n∑
i=0

Nipj(uj)wi

(5.9)

gdzie Cj oznacza wspóªrz¦dn¡ punktu na krzywej w kierunku j, dla parametru od-
legªo±ci uj . Nipj(uj) s¡ funkcjami bazowymi krzywej B-Spline stopnia p. Pij jest
wspóªrz¦dn¡ punktu kontrolnego i w kierunku j, a wi jest wag¡ tego punktu kon-
trolnego. Przez n oznaczono liczb¦ punktów kontrolnych. Parametr uj zmienia si¦
w granicach aj ≤ uj ≤ bj . Warto±ci aj , bj okre±laj¡ zmienno±¢ warto±ci w bazowym
wektorze w¦zªów:

Uj =





aj , ..., aj︸ ︷︷ ︸
p+1

, Up+1j , ..., Um−p−1j , bj , ..., bj︸ ︷︷ ︸
p+1





(5.10)

gdzie liczba elementów wektora bazowego m = n + 2 ∗ p. Na podstawie wektora
bazowego wyznacza si¦ warto±ci funkcji bazowych B-Spline, korzystaj¡c ze wzorów:

Ni0j(uj) =
{

1 gdy uij ≤ uj ≤ ui+1j

0 w pozostaych przypadkach
(5.11)

Nipj(uj) =
uj − Uij

Ui+pj − Uij
Nip−1j(uj) +

U i+p+1j − uj

Ui+p+1j − Ui+1j
Ni+1p−1j(uj) (5.12)

je±li w powy»szych równaniach wyst¡pi symbol nieokre±lony 0/0, przyjmuje si¦ war-
to±¢ funkcji bazowej 0.

Zazwyczaj przyjmuje si¦ zmienno±¢ wektora bazowego Uj w przedziale 0, 1 (a =
0, b = 1).
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W testach numerycznych przyj¦to wagi wszystkich punktów kontrolnych równe 1,
oraz staªe wektory bazowe U (5.13). Zastosowano krzywe drugiego stopnia (p = 2).

Uj = {0, 0, 0, U3j , ..., Um−3j , 1, 1, 1} (5.13)

gdzie elementy wektora U3j do Um−3j obliczane s¡ korzystaj¡c ze wzoru:

Uij = (i− 2)
1
n

, i = 3, ..., m− 3 (5.14)

Przykªadowa krzywa NURBS przedstawiona jest na rys. 5.3. Wpªyw zmiany
poªo»enia jednego z punktów wieloboku kontrolnego krzywej pokazano na rys. 5.3.

Rysunek 5.3: Przykªadowa krzywa NURBS
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5.6 Optymalizacja z wykorzystaniem MES
Przykªad 5.1
Wspornik z otworem, obci¡»ony siª¡ powierzchniow¡ p0 oraz podparty, przed-

stawiono na rys. 5.4. Parametry tarczy przedstawione s¡ w tab. 5.1. Wspornik
wykonany jest z materiaªu spr¦»ysto-plastycznego o charakterystyce przedstawio-
nej na rys. 5.5. Parametry materiaªu zebrano w tab. 5.2. Zadanie optymalizacji
ksztaªtu polegaªo na doborze parametrów dwu krzywych NURBS, tak aby funkcjo-
naª napr¦»eniowy (5.5) miaª warto±¢ minimaln¡. Geny osobnika g1 - g9 okre±laj¡
wspóªrz¦dne w¦zªów kontrolnych krzywych NURBS (rys. 5.4). Zmienne a oraz b

okre±laj¡ wspóªrz¦dne dodatkowego w¦zªa kontrolnego krzywej NURBS2, w¦zeª ten
wprowadzono w celu uzyskania gªadkiego brzegu krzywej NURBS. Warto±ci a i b

okre±lone s¡ równaniami:
a = g7 +

g5 − g7

2
(5.15)

b = g8 +
g6 − g8

2
(5.16)

Ograniczenia na warto±ci genów przedstawiono w tab. 5.4. Przyj¦to ograniczenie
nierówno±ciowe zwi¡zane z polem powierzchni. Nie mogªo ono przekroczy¢ warto-
±ci maksymalnej (tab. 5.3). Zadanie optymalizacji rozwi¡zano sekwencyjnym algo-
rytmem ewolucyjny o parametrach podanych w tab. 5.5. Do obliczenia rozkªadu
napr¦»e« w ciele wykorzystano metod¦ elementów sko«czonych.

Najlepsze rozwi¡zanie uzyskane w pokoleniu startowym oraz w pokoleniu 300
przedstawiono na rys. 5.6. Kolorem szarym zaznaczono obszary odksztaªce« pla-
stycznych.

Tablica 5.1: Parametry tarczy
tarcza PSN

grubo±¢ tarczy 5mm

obci¡»enie p0 100N/mm

Tablica 5.2: Parametry materiaªu spr¦»ysto-plastycznego
σp 250MPa

E1 2 · 105MPa

E2 5 · 104MPa

ν 0.3

Tablica 5.3: Ograniczenia równo±ciowe i nierówno±ciowe
maksymalna powierzchnia 8000mm2
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5.6 Optymalizacja z wykorzystaniem MES

Rysunek 5.4: Geometria optymalizowanej tarczy z otworem

Rysunek 5.5: Krzywa rozci¡gania materiaªu z którego wykonano tarcz¦
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5.6 Optymalizacja z wykorzystaniem MES

Tablica 5.4: Ograniczenia na zmienno±¢ warto±ci genów
gen minimum maksimum
1 20 60
2 60 200
3 60 90
4 70 200
5 70 95
6 10 35
7 10 30
8 0 50
9 70 150

Tablica 5.5: Parametry algorytmu ewolucyjnego
liczba genów osobnika 9
liczba pokole« 500
liczba osobników 300
prawdopodobie«stwo mutacji równomiernej 3%
prawdopodobie«stwo mutacji brzegowej 2%
prawdopodobie«stwo krzy»owania prostego 10%
prawdopodobie«stwo krzy»owania arytmetycznego 10%
napór selekcji rangowej 0.2
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5.6 Optymalizacja z wykorzystaniem MES

a) ,

b)

Rysunek 5.6: Optymalizowany wspornik, najlepsze rozwi¡zanie: a) w pokoleniu star-
towym, b) po zako«czeniu optymalizacji

83



5.6 Optymalizacja z wykorzystaniem MES

Przykªad 5.2
Przeprowadzono optymalizacj¦ powªoki z sze±cioma otworami koªowymi (rys.

5.7). Powªoka obci¡»ona jest siªami powierzchniowymi p0 jak na rys. 5.8. Para-
metry powªoki przedstawione s¡ w tab. 5.6. Powªoka wykonana jest z materiaªu
spr¦»ysto-plastycznego o charakterystyce przedstawionej na rys. 5.5. Parametry
materiaªu zebrano w tab. 5.7. Zadanie optymalizacji ksztaªtu polegaªo na doborze
rozkªadu otworów, tak aby funkcjonaª napr¦»eniowy (5.5) miaª warto±¢ minimaln¡.
Geny osobnika g1 - g8 okre±laj¡ wspóªrz¦dne ±rodków otworów koªowych o staªych
±rednicach. (rys. 5.7). Z ograniczenia na warto±ci genów przedstawiono w tab.
5.8. Zadanie optymalizacji rozwi¡zano rozproszonym algorytmem ewolucyjnym o
parametrach podanych w tab. 5.9. Do obliczenia rozkªadu napr¦»e« w ciele wyko-
rzystano profesjonalny program MES, MSC/Nastran. Przykªadowa siatka elementów
sko«czonych dla zadania bezpo±redniego przedstawiona jest na rys. 5.9.

Najlepsze rozwi¡zanie uzyskane w pokoleniu startowym oraz w pokoleniu 50
przedstawiono na rys. 5.10. Kolorem ciemno szarym zaznaczono obszary odksztaªce«
plastycznych.

Tablica 5.6: Parametry powªoki
grubo±¢ powªoki 10mm

obci¡»enie p0 450N/mm

Tablica 5.7: Parametry materiaªu spr¦»ysto-plastycznego
σp 80MPa

E1 2 · 105MPa

E2 1 · 105MPa

ν 0.3

Tablica 5.8: Ograniczenia na zmienno±¢ warto±ci genów
gen minimum maksimum
1 35 60
2 135 165
3 205 265
4 35 60
5 135 165
6 205 265
7 35 60
8 135 165
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5.6 Optymalizacja z wykorzystaniem MES

Rysunek 5.7: Geometria optymalizowanej powªoki z otworami
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5.6 Optymalizacja z wykorzystaniem MES

Rysunek 5.8: Warunki brzegowe dla powªoki

Tablica 5.9: Parametry algorytmu ewolucyjnego
liczba genów osobnika 8
liczba pokole« 50
liczba podpopulacji 2
migracja najlepszych osobników
topologia poª¡cze« pomi¦dzy podpopulacjami peªne poª¡czenie
liczba osobników migruj¡cych 1
cz¦sto±¢ migracji w ka»dym pokoleniu
liczba osobników w podpopulacjach 30
prawdopodobie«stwo mutacji równomiernej 3%
prawdopodobie«stwo mutacji brzegowej 2%
prawdopodobie«stwo krzy»owania prostego 10%
prawdopodobie«stwo krzy»owania arytmetycznego 10%
napór selekcji rangowej 0.2
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5.6 Optymalizacja z wykorzystaniem MES

Rysunek 5.9: Przykªadowa siatka elementów sko«czonych

a) ,

b)

Rysunek 5.10: Optymalizowana powªoka, najlepsze rozwi¡zanie: a) w pokoleniu
startowym, b) po zako«czeniu optymalizacji
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5.7 Optymalizacja z wykorzystaniem MEB

5.7 Optymalizacja z wykorzystaniem MEB
Przykªad 5.3
Rozpatrzono 1/2 w¦zªa konstrukcyjnego typu K (rys. 5.11), obci¡»one siª¡ po-

wierzchniow¡ p0. Parametry tarczy przedstawione s¡ w tab. 5.10. W¦zeª wykonany
jest z materiaªu spr¦»ysto-plastycznego o charakterystyce przedstawionej na rys. 5.5.
Parametry materiaªu zebrano w tab. 5.11. Zadanie optymalizacji ksztaªtu polegaªo
na doborze parametrów dwu krzywych NURBS, tak aby funkcjonaª napr¦»eniowy
5.5 miaª warto±¢ minimaln¡. Geny osobnika g1 - g5 okre±laj¡ wspóªrz¦dne w¦zªów
kontrolnych krzywych NURBS (rys. 5.11). Ograniczenia na warto±ci genów przedsta-
wiono w tab. 5.13. Na ciaªo zaªo»ono ograniczenie nierówno±ciowe, pole powierzchni
nie mogªo przekroczy¢ warto±ci maksymalnej (tab. 5.12). Zadanie optymalizacji
rozwi¡zano sekwencyjnym algorytmem ewolucyjny o parametrach podanych w tab.
5.14. Do obliczenia rozkªadu napr¦»e« w ciele wykorzystano metod¦ elementów brze-
gowych.

Najlepsze rozwi¡zanie uzyskane w pokoleniu startowym oraz w pokoleniu 300
przedstawiono na rys. 5.12. Kolorem szarym zaznaczono obszary odksztaªce« pla-
stycznych.

Tablica 5.10: Parametry tarczy
tarcza PSO

obci¡»enie p0 50N/mm

Tablica 5.11: Parametry materiaªu spr¦»ysto-plastycznego
σp 150MPa

E1 2 · 105MPa

E2 5 · 104MPa

ν 0.3

Tablica 5.12: Ograniczenia równo±ciowe i nierówno±ciowe
maksymalna powierzchnia 8250mm2
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5.7 Optymalizacja z wykorzystaniem MEB

Rysunek 5.11: Geometria 1/2 w¦zªa konstrukcyjnego typu K

Tablica 5.13: Ograniczenia na zmienno±¢ warto±ci genów
gen minimum maksimum
1 10 80
2 1 100
3 10 75
4 0 110
5 60 140
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5.7 Optymalizacja z wykorzystaniem MEB

Tablica 5.14: Parametry algorytmu ewolucyjnego
liczba genów osobnika 5
liczba pokole« 300
liczba osobników 100
prawdopodobie«stwo mutacji równomiernej 3%
prawdopodobie«stwo mutacji brzegowej 2%
prawdopodobie«stwo krzy»owania prostego 10%
prawdopodobie«stwo krzy»owania arytmetycznego 10%
napór selekcji rangowej 0.2
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5.7 Optymalizacja z wykorzystaniem MEB

a)

, b)

Rysunek 5.12: Optymalizowany w¦zeª konstrukcyjny, najlepsze rozwi¡zanie: a) w po-
koleniu startowym, b) po zako«czeniu optymalizacji
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5.8 Optymalizacja z wykorzystaniem poª¡czonej metody elementów sko«czonych i brzegowych

5.8 Optymalizacja z wykorzystaniem poª¡czonej metody
elementów sko«czonych i brzegowych

Przykªad 5.4
Optymalizacji ksztaªtu poddano ciaªo niesko«czone z otworem (rys. 5.13), ob-

ci¡»one siªami powierzchniowymi p0
1 i p0

2. Parametry tarczy przedstawione s¡ w tab.
5.15. Tarcza wykonana jest z materiaªu spr¦»ysto-plastycznego o charakterystyce
przedstawionej na rys. 5.5. Parametry materiaªu zebrano w tab. 5.16. Zada-
nie optymalizacji polegaªo na doborze parametrów dwu krzywych NURBS, tak aby
funkcjonaª napr¦»eniowy 5.5 miaª warto±¢ minimaln¡. Geny osobnika g1 - g10 okre-
±laj¡ wspóªrz¦dne w¦zªów kontrolnych krzywych NURBS (rys. 5.13). Ograniczenia
na warto±ci genów przedstawiono w tab. 5.17. Zadanie optymalizacji rozwi¡zano
sekwencyjnym algorytmem ewolucyjny o parametrach podanych w tab. 5.18. Do
obliczenia rozkªadu napr¦»e« w ciele wykorzystano poª¡czon¡ metod¦ elementów
brzegowych i sko«czonych.

Najlepsze rozwi¡zanie uzyskane w pokoleniu startowym oraz w pokoleniu 1000
przedstawiono na rys. 5.14. Kolorem szarym zaznaczono obszary odksztaªce« pla-
stycznych.

Rysunek 5.13: Geometria ciaªa niesko«czonego z otworem
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5.8 Optymalizacja z wykorzystaniem poª¡czonej metody elementów sko«czonych i brzegowych

Tablica 5.15: Parametry tarczy
tarcza PSO

obci¡»enie p0
1 50N/mm

obci¡»enie p0
2 100N/mm

Tablica 5.16: Parametry materiaªu spr¦»ysto-plastycznego
σp 200MPa

E1 2 · 105MPa

E2 1 · 105MPa

ν 0.3

Tablica 5.17: Ograniczenia na zmienno±¢ warto±ci genów
gen minimum maksimum
1 3050 3500
2 1100 2000
3 3050 3800
4 2050 3100
5 2050 3500
6 2000 2950
7 2050 3500
8 3550 4800
9 1500 1800
10 4700 5000

Tablica 5.18: Parametry rozproszonego algorytmu ewolucyjnego
liczba genów osobnika 10
liczba pokole« 1000
liczba podpopulacji 2
migracja najlepszych osobników
liczba osobników migruj¡cych 10
cz¦sto±¢ migracji w ka»dym pokoleniu
liczba osobników w podpopulacjach 30
prawdopodobie«stwo mutacji równomiernej 20%
prawdopodobie«stwo mutacji z rozkªadem Gaussa 40%
prawdopodobie«stwo krzy»owania prostego 20%
prawdopodobie«stwo krzy»owania arytmetycznego 20%
napór selekcji rangowej 0.2
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5.8 Optymalizacja z wykorzystaniem poª¡czonej metody elementów sko«czonych i brzegowych

a)

,b)

Rysunek 5.14: Otwór w przestrzeni niesko«czonej: a) w pokoleniu startowym, b) po
zako«czeniu optymalizacji
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5.8 Optymalizacja z wykorzystaniem poª¡czonej metody elementów sko«czonych i brzegowych

Przykªad 5.5
Przeprowadzono optymalizacj¦ ksztaªtu oraz topologiczn¡ tarczy niesko«czonej

przedstawionej na rys. 5.15. W tarczy znajduje si¦ od 1 do 5 otworów koªowych
o staªej ±rednicy. Ka»dy z otworów opisany jest trzema parametrami, dwa z nich
decyduj¡ o poªo»eniu otworu (wspóªrz¦dna x, oraz y), natomiast trzeci wpªywa na
pojawienie si¦ otworu w tarczy. Otwór pojawia si¦ je»eli warto±¢ genu jest wi¦ksza
od 0.5 (na gen naªo»ono ograniczenie zmienno±ci [0,1]). Wewn¡trz otworów koªowych
dziaªa obci¡»enie powierzchniowe o warto±ci p0. Warto±¢ obci¡»enia powierzchnio-
wego zale»y od liczby otworów zgodnie z zale»no±ci¡:

p0 =
p̃

notw
(5.17)

gdzie notw oznacza liczb¦ otworów, a q0 caªkowit¡ (staª¡) siª¦ powierzchniow¡. Na rys.
5.22 przedstawiono budow¦ pojedynczego osobnika. Zadanie optymalizacji polegaªo
na minimalizacji przemieszcze« punktów znajduj¡cych si¦ na brzegach Γ1 oraz Γ2

tarczy (rys. 5.15), korzystaj¡c ze zmody�kowanego funkcjonaªu (5.7):

Jo =
∫

Γ1

udΓ1 +
∫

Γ2

udΓ2 (5.18)

gdzie u jest przemieszczeniem wypadkowym punktu poªo»onego na brzegu Γ1 lub Γ2

tarczy.
Ograniczenia na warto±ci genów przedstawiono w tab. 5.22. Na ciaªo zaªo»ono

ograniczenie nierówno±ciowe zwi¡zane z maksymalnymi warto±ciami napr¦»e« redu-
kowanych. Nie mogªy one przekroczy¢ warto±ci maksymalnej (tab. 5.21). Zadanie
optymalizacji rozwi¡zano sekwencyjnym algorytmem ewolucyjny o parametrach po-
danych w tab. 5.23. Do obliczenia rozkªadu napr¦»e« w ciele wykorzystano poª¡czon¡
metod¦ elementów brzegowych i sko«czonych.

Najlepsze rozwi¡zanie uzyskane w pokoleniu startowym oraz w pokoleniu 280
przedstawiono na rys. 5.16. Kolorem szarym zaznaczono obszary odksztaªce« pla-
stycznych.

Tablica 5.19: Parametry tarczy
tarcza PSO

obci¡»enie p̃ 1500N/mm
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5.8 Optymalizacja z wykorzystaniem poª¡czonej metody elementów sko«czonych i brzegowych

Rysunek 5.15: Geometria ciaªa niesko«czonego z otworami

Tablica 5.20: Parametry materiaªu spr¦»ysto-plastycznego
σp 350MPa

E1 2 · 105MPa

E2 1 · 105MPa

ν 0.3

Tablica 5.21: Ograniczenia równo±ciowe i nierówno±ciowe
maksymalne napr¦»enie 1500MPa
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5.8 Optymalizacja z wykorzystaniem poª¡czonej metody elementów sko«czonych i brzegowych

Tablica 5.22: Ograniczenia na zmienno±¢ warto±ci genów
gen minimum maksimum
1 0 1000
2 0 2000
3 0 1
4 0 1000
5 0 2000
6 0 1
7 0 1000
8 0 2000
9 0 1
10 0 1000
11 0 2000
12 0 1
13 0 1000
14 0 2000
15 0 1

Tablica 5.23: Parametry rozproszonego algorytmu ewolucyjnego
liczba genów osobnika 15
liczba pokole« 300
liczba podpopulacji 2
migracja najlepszych osobników
liczba osobników migruj¡cych 10
cz¦sto±¢ migracji w ka»dym pokoleniu
liczba osobników w podpopulacjach 50
prawdopodobie«stwo mutacji równomiernej 20%
prawdopodobie«stwo mutacji z rozkªadem Gaussa 40%
prawdopodobie«stwo krzy»owania prostego 20%
prawdopodobie«stwo krzy»owania arytmetycznego 20%
napór selekcji rangowej 0.2
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5.8 Optymalizacja z wykorzystaniem poª¡czonej metody elementów sko«czonych i brzegowych

a)

,b)

Rysunek 5.16: Najlepsze rozwi¡zania: a) w pokoleniu startowym, b) po zako«czeniu
optymalizacji

98



5.9 Przyspieszenie oblicze« w wyniku zastosowania rozproszonego algorytmu ewolucyjnego

5.9 Przyspieszenie oblicze« w wyniku zastosowania roz-
proszonego algorytmu ewolucyjnego

Przykªad 5.6
W celu zbadania skalowalno±ci algorytmu optymalizacji, przeprowadzono testy

wpªywu liczby procesorów na skrócenie czas oblicze«.
Optymalizacji poddano ciaªo niesko«czone z trzema otworami (rys. 5.17). We-

wn¡trz otworów dziaªa siªa powierzchniowa q. Parametry tarczy przedstawione s¡
w tab. 5.24. Ciaªo wykonane jest z materiaªu spr¦»ysto-plastycznego o charaktery-
styce przedstawionej na rys. 5.5. Parametry materiaªu zebrano w tab. 5.25. Zadanie
optymalizacji polega na doborze poªo»enia trzech otworów o staªych ±rednicach, tak
aby funkcjonaª napr¦»eniowy 5.5 miaª warto±¢ minimaln¡. Prac¦ algorytmu przery-
wano po osi¡gni¦ciu zadanej warto±ci funkcjonaªu optymalizacji. Geny osobnika g1

- g6 okre±laj¡ wspóªrz¦dne ±rodków otworów (rys. 5.17). Ograniczenia na warto±ci
genów przedstawiono w tab. 5.26. Parametry rozproszonego algorytmu ewolucyj-
nego podano w tab. 5.27. Do obliczenia rozkªadu napr¦»e« w ciele wykorzystano
poª¡czon¡ metod¦ elementów brzegowych i sko«czonych. Wykonano testy dla ró»nej
liczby procesorów (1, 2, 4). Dla ka»dego z wariantów przeprowadzono 15 urucho-
mie« algorytmu. Testy przeprowadzono z u»yciem 2 komputerów Compaq Evo 6000,
zawieraj¡cych po dwa procesory Xeon 1.4GHz. Oba komputery pracowaªy pod kon-
trol¡ systemu Windows 2000. Do komunikacji pomi¦dzy podpopulacjami, a zarazem
osobnymi programami, u»yto protokoªu opartego na mechanizmie gniazd.

W tab. 5.28 przedstawiono ±rednie dªugo±ci czasu optymalizacji. Przyspieszenie
oblicze« w funkcji liczby procesorów przedstawiono na rys. 5.18. Liniowe przy-
spieszenie zaznaczone na wykresie jest maksymalnym, jakie mo»na uzyska¢ stosuj¡c
równolegªy algorytm ewolucyjny z pojedyncz¡ populacj¡.

Przykªadowe rozwi¡zania zadania uzyskane w pokoleniu startowym oraz w po-
koleniu ko«cowym przedstawiono na rys. 5.19. Ciemno szarym kolorem oznaczono
stref odksztaªce« plastycznych.

Tablica 5.24: Parametry tarczy
tarcza PSO

ci±nienie q 400N/mm

Tablica 5.25: Parametry materiaªu spr¦»ysto-plastycznego
σp 300MPa

E1 2 · 105MPa

E2 1 · 105MPa

ν 0.3
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5.9 Przyspieszenie oblicze« w wyniku zastosowania rozproszonego algorytmu ewolucyjnego

Rysunek 5.17: Geometria ciaªa niesko«czonego z trzema otworami

Tablica 5.26: Ograniczenia na zmienno±¢ warto±ci genów
gen minimum maksimum
1 250 750
2 250 750
3 250 750
4 250 750
5 250 750
6 250 750

Tablica 5.27: Parametry rozproszonego algorytmu ewolucyjnego
liczba genów osobnika 6
liczba podpopulacji 1− 4
migracja najlepszych osobników
topologia poª¡cze« pomi¦dzy podpopulacjami pier±cie«
liczba osobników migruj¡cych 10
cz¦sto±¢ migracji w ka»dym pokoleniu
liczba osobników w podpopulacjach 30
prawdopodobie«stwo mutacji równomiernej 20%
prawdopodobie«stwo mutacji z rozkªadem Gaussa 40%
prawdopodobie«stwo krzy»owania prostego 20%
prawdopodobie«stwo krzy»owania arytmetycznego 20%
napór selekcji rangowej 0.2
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5.9 Przyspieszenie oblicze« w wyniku zastosowania rozproszonego algorytmu ewolucyjnego

Tablica 5.28: Czas oblicze« oraz przyspieszenie dla ró»nej liczby podpopulacji
liczba podpopulacji czas oblicze« przyspieszenie

1 1381 s 1.00
2 404 s 3.42
4 111 s 12.43

Rysunek 5.18: Przyspieszenie oblicze« w funkcji liczby procesorów
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5.9 Przyspieszenie oblicze« w wyniku zastosowania rozproszonego algorytmu ewolucyjnego

a) ,

b)

Rysunek 5.19: Przykªadowe rozwi¡zanie zadania, najlepsze rozwi¡zania w: a) pierw-
szym, b) ostatnim pokoleniu
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5.10 Podsumowanie wyników optymalizacji

5.10 Podsumowanie wyników optymalizacji
Na podstawie przedstawionych przykªadów mo»na stwierdzi¢, »e optymalizacja

ksztaªtu, topologii oraz ksztaªtu i topologii mo»e by¢ z powodzeniem przeprowadzona
z zastosowanie optymalizacji ewolucyjnej. Do obliczenia warto±ci funkcji przystoso-
wania osobników algorytmu ewolucyjnego mo»na stosowa¢ MES, MEB jak równie»
poª¡czon¡ metod¦ elementów brzegowych i sko«czonych. Zalet¡ poª¡czonej metody
elementów brzegowych i sko«czonych jest mo»liwo±¢ optymalizacji ciaª niesko«czo-
nych z zastosowaniem elementów brzegowych do modelowania obszaru niesko«czo-
nego oraz elementów sko«czonych do modelowania obszaru w pobli»u stref wyst¦-
powania odksztaªce« plastycznych. Optymalizacj¦ przeprowadzono stosuj¡c funkcjo-
naªy napr¦»eniowy oraz przemieszczeniowy.

Zastosowanie krzywych NURBS w cz¦±ci przykªadów optymalizacji pozwoliªo na
zmniejszenie liczby zmiennych projektowych.

Zastosowanie rozproszonych algorytmów ewolucyjnych pozwoliªo znacznie skróci¢
czas oblicze«. Dla przykªadu 5.9 przyspieszenie oblicze« byªo superliniowe i dla
4 procesorów wyniosªo ponad 12 razy. Niestety dobór parametrów rozproszonego
algorytmu ewolucyjnego metod¡ opisan¡ w rozdz. 4.5 jest bardzo pracochªonny i
nie mo»e by¢ przeprowadzony dla skomplikowanych zada« optymalizacji. Powoduje
konieczno±¢ doboru parametrów algorytmu ewolucyjnego w oparciu o do±wiadczenie
osoby przeprowadzaj¡cej testy, co powoduje du»e trudno±ci w doborze optymalnych
parametrów algorytmu ewolucyjnego.
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Podsumowanie i wnioski

Rozdziaª 6

Podsumowanie i wnioski

W pracy przedstawiono zastosowanie metody elementów sko«czonych, brzego-
wych, poª¡czonej metody elementów sko«czonych i brzegowych oraz algorytmów
ewolucyjnych w zadaniach optymalizacji ciaª spr¦»ysto-plastycznych.

Zagadnienie optymalizacji zostaªo rozwi¡zane przy u»yciu sekwencyjnych oraz
rozproszonych algorytmów ewolucyjnych. Zadania optymalizacji przeprowadzone zo-
staªy dla funkcjonaªu napr¦»eniowego oraz przemieszczeniowego. Mody�kacji podle-
gaª ksztaªt ciaªa jak równie» jego topologia.

Zastosowanie krzywych NURBS do modelowania geometrii pozwoliªo na znaczn¡
redukcj¦ liczby zmiennych projektowych. Pozwoliªo to na zmniejszenie parametrów
opisuj¡cych ciaªo, a co za tym idzie zmniejszyªo czas potrzebny na odnalezienie
rozwi¡zania optymalnego.

Zastosowanie sekwencyjnych algorytmów ewolucyjnych jest bardzo pracochªonne
ze wzgl¦du na konieczno±¢ rozwi¡zania wielu brzegowych zada« bezpo±rednich. U»y-
cie rozproszonych algorytmów ewolucyjnych pozwala na skrócenie czasu oblicze« w
znaczny sposób. Algorytmy ewolucyjne z du»ym prawdopodobie«stwem pozwalaj¡
odnale¹¢ optimum globalne. Do przeprowadzania optymalizacji z u»yciem tych al-
gorytmów nie jest konieczna znajomo±¢ warto±ci gradientu optymalizowanego funk-
cjonaªu.

Przedstawione w rozdz.1 cele pracy zostaªy osi¡gni¦te, a teza rozprawy udowod-
niona. Na podstawie przeprowadzonych bada« wyci¡gni¦to nast¦puj¡ce wnioski:

• Zastosowanie metody elementów sko«czonych, brzegowych oraz poª¡czonej me-
tody elementów sko«czonych i brzegowych wraz z algorytmami ewolucyjnymi
pozwala na optymalny dobór ksztaªtu i topologii ciaª spr¦»ysto-plastycznych.

• Zastosowanie rozproszonych algorytmów ewolucyjnych w znaczny sposób po-
woduje skrócenie czasu optymalizacji.

• Zastosowanie krzywych NURBS pozwala na zredukowanie poszukiwanych pa-
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rametrów opisuj¡cych geometri¦ ciaªa, co powoduje skrócenie czasu optymali-
zacji.

Za oryginalny wkªad wªasny autor rozprawy uznaje opracowanie metody optyma-
lizacji ciaª spr¦»ysto-plastycznych z zastosowaniem rozproszonego algorytmu ewolu-
cyjnego oraz poª¡czonej metody elementów brzegowych i sko«czonych. Autor opra-
cowaª równie» algorytm i program komputerowy umo»liwiaj¡cy przeprowadzenie te-
stów numerycznych, potwierdzaj¡cych skuteczno±¢ metody. W ramach powy»szego
zadania opracowano cz¡stkowe zadania:

• Opracowanie algorytmu oraz programu komputerowego do rozwi¡zywania za-
gadnie« spr¦»ysto-plastycznych metod¡ elementów sko«czonych.

• Opracowanie algorytmu oraz programu komputerowego do rozwi¡zywania za-
gadnie« spr¦»ystych metod¡ elementów brzegowych.

• Opracowanie metody, a nast¦pnie algorytmu oraz programu komputerowego do
rozwi¡zywania zagadnie« spr¦»ysto-plastycznych poª¡czon¡ metod¡ elementów
brzegowych i sko«czonych.

• Opracowanie metody, a nast¦pnie rozproszonego algorytmu ewolucyjnego.

• Opracowanie metody, a nast¦pnie algorytmu oraz programu komputerowego
optymalizacji ewolucyjnej ciaª spr¦»ysto-plastycznych z zastosowaniem poª¡-
czonej metody elementów brzegowych i sko«czonych oraz rozproszonego algo-
rytmu ewolucyjnego.

Praca ta stanowi dla autora punkt wyj±ciowy do dalszych bada« nad rozwo-
jem i zastosowaniem zaproponowanych metod optymalizacji w ukªadach spr¦»ysto-
plastycznych. Dalsze kierunki bada« powinny dotyczy¢:

• Identy�kacji w zagadnieniach spr¦»ysto-plastycznych.

• Rozszerzenia zaproponowanych metod do zagadnie« przestrzennych.

• Opracowanie metod optymalizacji i identy�kacji dla zagadnie« dynamicznych.

• Zastosowania metody adaptacyjnego tworzenia siatki w rozwi¡zywaniu zadania
bezpo±redniego.

• Opracowanie algorytmu równolegªego rozwi¡zywania zadania bezpo±redniego.

• Zastosowanie wysokowydajnych bibliotek matematycznych (np. LAPACK) w
rozwi¡zywaniu zada« bezposrednich.
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• Zwi¦kszenie skalowalno±ci rozproszonego algorytmu ewolucyjnego, poprzez
równolegªe obliczenia warto±ci funkcji przystosowania w obr¦bie podpopula-
cji.

106



BIBLIOGRAFIA

Bibliogra�a

[1] Aleander J., An indexed bibliography of distributed genetic algorithms, Tech.
Rep. No. 94-1-PARA, Univ. of Vaasa, Finland, 1996.

[2] Arabas J., Wykªady z algorytmów ewolucyjnych, WNT, 2001.

[3] B¡k R., Burczy«ski T., Wytrzymaªo±¢ materiaªów z elementami ujecia kompu-
terowego, WNT, Warszawa, 2001.

[4] Banerjee P.K., The Boundary Element Methods in Engineering, McGRAW-
HILL Book Company Europe, Berkshire 1994.

[5] Barney B.M., POSIX Threads Programming, http://www.llnl.gov/computing
/tutorials/workshops/workshop/pthreads/MAIN.html, Lavrence Livermore Na-
tional Laboratory, Livermore, 2002.

[6] Beer G., Finite Element, Boundary Element and Coupled analysis of Unbounded
Problems in Elastostastics, Int. J. Numer. Meth. Eng., vol. 19, pp. 567-580,1983.

[7] Beluch W., Analiza wra»liwo±ci i optymalizacja ewolucyjna ukªadów mechanicz-
nych z p¦kni¦ciami, Rozprawa doktorska, Politechnika �l¡ska, Gliwice 2000.

[8] Beluch W., Dªugosz A., Ku± W., Nowakowski M., Orantek P.,Burczy«ski T.
Evolutionary algorithms in identi�cation of internal defects. Zeszyty naukowe
KWMiMKM vol. 1, Computational Sensitivity Analysis and Evolutionary Opti-
mization of systems with geometrical singularities ed. Burczy«ski T., Gliwice,
2002.

[9] Bendsoe M. P., Sokolowski J.: Design sensitivity analysis of elastic-plastic pro-
blems. Mechanics of Structures and Machines, Vol 16, No.1, p.81-102, (1988).

[10] Biaªecki R.A., Ostrowski Z.P., Coupling �nite element and boundary element
solutions, Proc. 2nd European Conference on Computational Mechanics, ECCM
2001, Kraków 2001.

107



BIBLIOGRAFIA

[11] Biaªecki R.A., Ostrowski Z.P., Kassab A J., Yin Q., Sciubba E., Coupling FEM,
BEM, and analytical solutions in steady state, Engineering Analysis with Bo-
undary Elements, 2002 (w druku)

[12] Brebbia C.A., Dominiguez J., Boundary Elements An Introductory Course,
Computational Mechanics Publications, Southampton Boston 1989.

[13] Brebbia C.A., Walker S., Boundary Element Techniques in Engineering,
Newnes-Butterworth 1980.

[14] Brebbia C.A., Telles J.C.F, Wrobel L.C., Boundary Element Techniques,
Springer-Verlag 1984.

[15] Burczy«ski T. Metoda elementów brzegowych w mechanice, seria: Wspomaganie
komputerowe CAD CAM, WNT, Warszawa 1995.

[16] Burczy«ski T., Metoda elementów brzegowych w wybranych zagadnieniach ana-
lizy i optymalizacji ukªadów odksztaªcalnych, Zeszyt naukowy Politechniki �l¡-
skiej nr 97, Gliwice 1989.

[17] Burczy«ski T., Stochastic boundary element approach to shape design sensiti-
vity analysis, In Design Sensitivity Analysis, M.Kleiber and T. Hisada, 1993,
pp.68-92.

[18] Burczy«ski T., Stochastic boundary elements to analysis, shape design sen-
sitivity and identi�cation problems, In Computational Stochastic Mechanics,
Cheng A.H-D. and Yang C.Y. (eds), 1993, 25, pp.569-593.

[19] Burczy«ski T., Wprowadzenie do algorytmów genetycznych i oblicze« ewolucyj-
nych, Sieci Neuronowe, Algorytmy Genetyczne, Zbiory rozmyte, wyd. Studio
BEL s.c., Rzeszów 1999.

[20] Burczy«ski T., Beluch W., Kokot G., Optimization of cracked structures using
boundary elements and evolutionary computation. In: Boundary Element Tech-
niques (ed. M.H.Aliabadi), London 1999.

[21] Burczy«ski T., Beluch W., Kokot G., Nowakowski M., Orantek P., Zastoso-
wania algorytmów genetycznych i ewolucyjnych, Sieci Neuronowe, Algorytmy
Genetyczne, Zbiory rozmyte, wyd. Studio BEL s.c., Rzeszów 1999.

[22] Burczy«ski T., Beluch W., Dªugosz A., Ku± W., Orantek P., The �nite and
boundary elements in evolutionary optimization. Proc. Materials and Mechanics
Engineering M2E'2000 edited by L.A.Dobrza«ski. Gliwice 2000.

108



BIBLIOGRAFIA

[23] Burczy«ski T., Beluch W., Dªugosz A., Ku± W., Orantek P., Evolutionary design
in computer aided engineering. Komputerowe wspomaganie prac in»ynierskich.
Polanica Zdrój 2000.

[24] Burczy«ski T., Beluch W., Dªugosz A., Kokot G., Ku± W., Orantek
P. Evolutionary BEM computation in shape optimization problems. IU-
TAM/IACM/IABEM Symposium on Advanced Mathematical and Computa-
tional Mechanics Aspects of the Boundary Element Method, ed. Burczynski T.,
Kluwer, 2001.

[25] Burczy«ski T., Dªugosz A., Evolutionary Optimization in Thermoelastic Pro-
blems using the Boundary Element Method. Proc Symposium of the Interna-
tional Association for Boundary Element Methods, Brescia Italy 2000.

[26] Burczy«ski T., Kokot G., The evolutionary optimization using genetic algo-
rithms and boundary elements. Proc. 3rd World Congress on Structural and
Multidisciplinary Opimization, Bu�alo, New York, USA 1999.

[27] Burczy«ski T., Ku± W., Orantek P. Optymalizacja kratownic pªaskich z wy-
korzystaniem algorytmu ewolucyjnego. Proc. XXIX Sympozjon Modelowanie w
mechanice, Wisªa 2000.

[28] Burczy«ski T., Ku± W., Optymalizacja ksztaªtu ciaª spr¦»ysto-plastycznych z
wykorzystaniem algorytmu ewolucyjnego. Proc. XXIX Sympozjon Modelowanie
w mechanice, Wisªa 2000.

[29] Burczy«ski T., Ku± W., Evolutionary methods in shape optimization of elasto-
plastic structures. 33rd Solid Mechanics. Zakopane 2000.

[30] Burczy«ski T., Ku± W., Nowakowski M., Orantek P., Evolutionary algorithm in
nondestructive identi�cation of internal defects. Proc. KAEiOG 2001, Jastrz¦bia
Gora 2001.

[31] Burczy«ski T., Ku± W., Application of the distributed evolutionary algorithms
in the shape optimization of elasto-plastic structures, Proc. KAEiOG 2001, Ja-
strz¦bia Gora 2001.

[32] Burczy«ski T., Ku± W., Shape optimization of elasto-plastic structures using
distributed evolutionary algorithms. Proc. 2nd European Conference on Com-
putational Mechanics, ECCM 2001, Kraków 2001.

[33] Burczy«ski T., Ku± W., Distributed evolutionary algorithms in shape optimiza-
tion of nonlinear structures. Proc. Parallel procesing and applied mathematics,
PPAM 2001, Naª¦czów 2001.

109



BIBLIOGRAFIA

[34] Burczy«ski T., Ku± W., Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych w optymal-
nym ksztaªtowaniu ciaªspr¦»ysto-plastycznych, Informatyka w Technologii Me-
tali, vol.3-4, tom 1, Kraków, 2001.

[35] Burczy«ski T., Ku± W., Ewolucyjna identy�kacja modelu dyskretnego MES dla
ukªadów drgaj¡cych. Proc. VI Szkoªa Analizy Modalnej, Kraków 2002.

[36] Burczy«ski T., Beluch W., Dªugosz A., Ku± W., Nowakowski M., Orantek P.
Evolutionary computation in optimization and identi�cation Computer Assisted
Mechanics and Engineering, Vol 9,No.1, pp. 3-20, 2002.

[37] Burczy«ski T., Ku± W. Shape optimization of nonlinear structures using distri-
buted evolutionary algorithms. Proc. KomPlasTech 2001, Szczawnica 2002.

[38] Burczy«ski T., Ku± W., Shape Optimization of Elasto-Plastic Structures Using
Coupled BEM-FEM Approach and Distributed Evolutionary Algorithm. Proc.
World Conference on Computational Mechanics, WCCM 2002, Wien 2002.

[39] Burczy«ski T., Ku± W. Rozproszone algorytmy ewolucyjne w optymalizacji kon-
strukcji. Mat. Krajowego sympozjum Modelowanie i Symulacja w Technice,
�ód¹ 2002.

[40] Burczy«ski T., Ku± W., Distributed evolutionary algorithms in shape optimi-
zation of nonlinear structures, Lectures Notes on Computational Science vol.
2328, Parallel Processing and Applied Mathematics 4th International Confe-
rence, PPAM 2001 Naleczów, Poland, September 9-12, 2001, Revised Papers,
ed. R. Wyrzykowski, J. Dongarra, M. Paprzycki, J. Wa±niewski, Springer, Ber-
lin, pp. 477-484, 2002.

[41] Burczy«ski T., Ku± W., Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalnym
ksztaªtowaniu ciaª spr¦»ysto-plastycznych. Informatyka w Technologii Metali,
Nr 3-4, Tom1, Wyd. Nauk. Akapit, 2001. (w druku)

[42] Burczy«ski T., Ku± W. Rozproszone algorytmy ewolucyjne w optymalizacji kon-
strukcji, Proc. Krajowego sympozjum Modelowanie i Symulacja w Technice,
�ód¹ 2002.

[43] Burczy«ski T., Ku± W.,Boundary Elements And Distributed Evolutionary Al-
gorithms In Optimization Of Elasto-Platic Structures, Proc. 3rd Int. Conf. on
BeTeQ, Sept. 10-12, 2002, Beijing, China. Tsinghua University Press - Springer-
Verlag, Berlin, 2002. (w druku)

[44] Burczy«ski T., Ku± W., Majchrzak E., Orantek P., Dziewo«ski M., Evolutionary
computation based on biological tissue surface temperatures in identi�cation of

110



BIBLIOGRAFIA

a tumor, The Second International Conference on Philosophy and Computer
Science Processes Of Evolution In Real And Virtual Systems PERVS01, Kraków,
2002.

[45] Burczy«ski T., Ku± W., E. Majchrzak, M. Dziewo«ski, P. Orantek, Identy�ka-
cja zmian nowotworowych w tkance z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych.
Proc. Krajowego sympozjum Modelowanie i Symulacja w Technice, �ód¹ 2002.

[46] Burczy«ski T., Orantek P., Algorytmy ewolucyjne i hybrydowe, Sieci Neuro-
nowe, Algorytmy Genetyczne, Zbiory rozmyte, wyd. Studio BEL s.c., Rzeszów
1999.

[47] Burczy«ski T., Orantek P., Coupling of genetic and gradient algorithms, Proc. of
Conference on Evolutionary Algorithms and Global Optimization, Zªoty Potok
1999.

[48] Cantu-Paz E., A Survey of Parallel Genetic Algorithms, Calculateurs Paralleles,
Reseaux et Systems Repartis. Vol. 10, No. 2, pp. 141-171, Paris, 1998.

[49] Chen Z. Z., Du Q. H., Some Further Works on Combination of Hybrid/Mixed
Finite Element to Boundary Elements, Proceedings of the 1st Japan China
Symp. on Bems, Theory and Applications of Boundary Element methods, 1987.

[50] Clough R. W., The �nite element in plane stress analysis. Proc 2nd ASCE Conf.
on Electronic Computation, Pittsburgh, PA, 1960.

[51] Darwin Ch., The origin of species, Harvard University Press, 1859.

[52] Dªugosz A., Optymalizacja ukªadów termospr¦»ystych przy zastosowaniu me-
tody elementów brzegowych, Rozprawa doktorska, Politechnika �l¡ska, Gliwice
2001.

[53] Dªugosz A., Burczy«ski T. The Boundary Element Method in Evolutionary
Optimization of Thermoelastic Solids. Methods of Arti�cial Intelligence in Me-
chanics and Mechanical Engineering (eds. T Burczy«ski, W. Cholewa), Gliwice
2000.

[54] Dominguez J., Boundary Elements in Dynamics, Computational Mechanics Pu-
blications, Southampton Boston 1993.

[55] Fusco F.B., A uni�ed Formulation of the Finite and Boundary Methods, Using
Energy Methods, Appl. Math. Modeling, vol 5, pp. 263-268, 1981.

[56] Gabryszewski Z., Gronostajski J., Mechanika procesów obróbki plastycznej,
PWN, Warszawa, 1991.

111



BIBLIOGRAFIA

[57] Goldberg D.E., Algorytmy genetyczne i ich zastosowania, WNT, Warszawa
1995.

[58] Goldberg D.E., Samtani M.P., Engineering optimization via genetic algorithm.
Proc. of 9-th Conference on Electronic Computation, 1986, pp.471-782.

[59] Gordon V. S., Whitley D., Serial and Parallel Genetic Algorithms as Function
Optimizers, International Conference on Genetic Algorithms. S. Forrest, ed.
Morgan Kaufmann, 1993.

[60] Górski R., Ku± W., Burczy«ski T. Applications of evolutionary algorithms and
�nite element method in 3D shape optimization. Proc. AI-MECH 2001 Sympo-
sium on Methods of Arti�cial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engi-
neering (eds. T.Burczy«ski and W.Cholewa), Gliwice 2001.

[61] Gr¦bosz J., Symfonia C++, O�cyna Kallimach, 1993.

[62] Habarta M., Analiza wra»liwo±ci ksztaªtu koncentratorów napr¦»e« z zastosowa-
niem metody elementów brzegowych, Rozprawa doktorska, Politechnika �l¡ska,
Gliwice 2000.

[63] Holland J.H., Adaptation in natural and arti�cial systems, The Univ. of. Michi-
gan Press, Ann Arbor, 1975.

[64] Hreniko� A., Solution of the problems in elasticity by framework method,
J. Appl. Math., vol. A8, pp.169-175,1941.

[65] Kamiya N., Kita E., Shape Optimization by Coupled Finite and Boundary
Elements, Boundary Elements IX, vol. 2 Stress analysis Applications, Springer-
Verlag, Berlin, 1987.

[66] Karbowski A., Niewiadomska-Szynkiewicz E. (red.), Obliczenia równolegªe i roz-
proszone, O�cyna Wydawnicza Pol. Warszawskiej, Warszawa, 2001.

[67] Kita E., Tanie H., Shape optimization of continuum structures by genetic algo-
rithm and boundary element method, Eng. Analysis with Boundary Elements,
vol. 19, pp. 129-136, Elsevier, 1997.

[68] Kelly D. W., Mustoe G. G. W., Zienkiewicz O. C., Coupling Boundary Element
Methods With Other Numerical Methods, Developments in Boundary Element
Methods 1, Applied Science Publishers, 1979.

[69] Kleiber M. (red.), Handbook of Computational Solid Mechanics, Springer- Ver-
lag 1998.

112



BIBLIOGRAFIA

[70] Kleiber M. (red.) Komputerowe metody mechaniki ciaª staªych, seria Mechanika
Techniczna, PWN, Warszawa 1995.

[71] Kokot G., Optymalizacja ewolucyjna ukªadów mechanicznych z zastosowaniem
metody elementów brzegowych, Rozprawa doktorska, Politechnika �l¡ska, Gli-
wice 1998.

[72] Ku± W., Burczy«ski T., Evolutionary optimization of elastoplastic solids. Proc.
AI-MECH 2000 Symposium on Methods of Arti�cial Intelligence in Mechanics
and Mechanical Engineering (eds. T.Burczy«ski and W.Cholewa), Gliwice 2000.

[73] Ku± W., Burczy«ski T. Distributed evolutionary algorithms in optimization
of elasto-plastic structures with use of coupled FEM-BEM method. Proc. AI-
MECH 2001 Symposium on Methods of Arti�cial Intelligence in Mechanics and
Mechanical Engineeri ng (eds. T.Burczy«ski and W.Cholewa), Gliwice 2001.

[74] Ku± W., Burczy«ski T. Evolutionary optimization of structures modeled using
coupled FEM-BEM method. Zeszyty naukowe KWMiMKM vol. 1, Computa-
tional Sensitivity Analysis and Evolutionary Optimization of systems with geo-
metrical singularities ed. Burczy«ski T., Gliwice, 2002.

[75] Ku± W., Majchrzak E., Orantek P., Dziewo«ski M., Burczy«ski T. Position and
shape identi�cation of the tumor based on tissue surface temperature with use of
evolutionary algorithms, Proc. AI-MECH 2001 Symposium on Methods of Arti-
�cial Intel ligence in Mechanics and Mechanical Engineering (eds. T.Burczy«ski
and W.Cholewa), Gliwice, 2001.

[76] Leu L,J., Mukherjee S., Sensivity analysis and shape optimization in nonlinear
solid mechanics. Engineering Analysis with Boundary Elements, vol. 12, 1993.

[77] Majchrzak E., Mochnacki B., Metody numeryczne. Podstawy teoretyczne,
aspekty praktyczne i algorytmy, Wyd. Pol. �l¡skiej, Gliwice 1998.

[78] Majchrzak E., Mendakiewicz J., Numerical Analysis of Cast Iron Solidi�cation
Process, J. of Mat. Porcessing Technology, vol. 53, pp. 285-292, 1995.

[79] Majchrzak E., Application of the FEM-BEM for numerical modelling of cast iron
solidi�cation process, Boundary Elements Communications, vol. 6, pp. 149-154,
1995.

[80] Michalewicz Z., Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolu-
cyjne, WNT, Warszawa 1999.

113



BIBLIOGRAFIA

[81] Mouhoubi S., Ulmet L., Bonnet M., Application of a regularized SGBEM for-
mulation to FEM-BEM coupling in elastostatics, IUTAM/IACM/IABEM Sym-
posium on Advanced Mathematical and Computational Mechanics Aspects of
the Boundary Element Method, ed. Burczynski T., Kluwer, 2001.

[82] MSC/Nastran Users Guide, 2000.

[83] Nowacki W., Teoria spr¦»ysto±ci, PWN, Warszawa 1970.

[84] Nowakowski M., Analiza wra»liwo±ci i identy�kacja ksztaªtu brzegów wewn¦trz-
nych drgaj¡cych ukªadów mechanicznych przy zastosowaniu metody elementów
sko«czonych, Rozprawa doktorska, Politechnika �l¡ska, Gliwice 2000.

[85] Ohtsu M., BEM Formulation Based on the Variational Principle and Coupling
Analysis with FEM, Boundary Element Proceeding of the 7th inter. Conf. Villa
Olma, Lake Coma, Haly, 1985.

[86] Orantek P., Ku± W., Burczy«ski T. Identi�cation of boundary conditions for 3D
dynamic structures using genetic algorithms. Proc. AI-MECH 2001 Symposium
on Methods of Arti�cial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering
(eds. T.Burczy«ski and W.Cholewa), Gliwice 2001.

[87] Orantek P., Zastosowanie algorytmów hybrydowych w zagadnieniach optyma-
lizacji i identy�kacji w dynamicznych ukªadach mechanicznych, Rozprawa dok-
torska, Politechnika �l¡ska, Gliwice 2002.

[88] Owen D.R.J, Hinton E., Finite Elements in Plasticity: Theory and Practice,
Pineridge Press Ltd., Swansea, 1980.

[89] Owen S. J., A Survey of Unstructured mesh Generation Technology, Proc. 7th
Int. Meshing Roundtable, Sandia National Lab, pp. 239-267, USA, 1998.

[90] Papadrakakis M., Lagaros N.D., Plevris V., Optimum Design of 3D Structures
Under Static and Dynamic Loading, Proc. Computational Methods for Shell
and Spatial Structures IASS-IACM 2000, Ed. Papadrakakis M., Samartin A.
and Onate E., ISASR-NTUA, Athens, Greece 2000.

[91] Piegl L., Tiller W.: The NURBS Book. Springer- Verlag. Berlin, (1997).

[92] Pike R. W., Optimization for engineering systems,Van Nostrand Reinhold Com-
pany, New York, 1986.

[93] Poteralski A., Ku± W., Burczy«ski T. Remodeling simulation of material sys-
tems using evolutionary algorithms. Proc. AI-MECH 2001 Symposium on Me-
thods of Arti�cial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering (eds.
T.Burczy«ski and W.C holewa), Gliwice 2001.

114



BIBLIOGRAFIA

[94] Rakowski G., Kacprzyk Z., Metoda Elementów Sko«czonych w Mechanice Kon-
strukcji, O�cyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1993.

[95] Rizzo F. J., An integral equation approach to boundary value problems of clas-
sical elastostatics, Quart. Appl. Math., Vol. 25, pp. 83-95, 1967.

[96] Sawczuk A., Mechanics and Plasticity of Structures, PWN,Warszawa,1989.

[97] Schaefer R., Podstawy genetycznej optymalizacji globalnej, Wyd. Uniw. Jagie-
lo«skiego, Kraków, 2002.

[98] Shewchuk R.: Triangle: Engineering a 2D Quality Mesh Generator and De-
launay Triangulator, First Workshop on Applied Computational Geometry, As-
sociation for Computing Machinery, pp. 124-133, Philadelphia, Pennsylvania,
USA, (1996).

[99] Seidler J., Badach A., Molisz W., Metody rozwi¡zywania zada« optymalizacji,
WNT, Warszawa 1980.

[100] Skrzypek J., Plastyczno±¢ i peªzanie, PWN, Warszawa, 1986.

[101] Stroustrup, J¦zyk C++, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1994.

[102] Szczepanik M., Ku± W., T.Burczy«ski Evolutionary optimization of plate sys-
tems. Proc. AI-MECH 2000 Symposium on Methods of Arti�cial Intelligence
in Mechanics and Mechanical Engineering (eds. T.Burczy«ski and W.Cholewa),
Gliwice 2000.

[103] Tanese R.: Distributed Genetic Algorithms. Proc. 3rd ICGA, pp.434-439, Ed.
J.D. Scha�er. San Mateo, USA, (1989).

[104] Vettering V.T., Teukolsky S.A., Press W.H., Flannery B.P., Numerical recipes
in C, Cambridge University Press, Cambridge 1992.

[105] Wendland W.L., On the Coupling of Finite Elements and Boundary Elements,
Discretization Methods in Structural Mechanics IUTAM/IACM Symp. Wiede«
1989, Springer-Verlag, Berlin, 1990.

[106] Wierzbicki A., Findeisen W., Szymanowski J., Teoria i metody obliczeniowe
optymalizacji, PWN, Warszawa 1980.

[107] Zola J., Wyrzykowski R., High-performance library for evolutionary computa-
tions, Lectures Notes on Computational Science vol. 2328 ed. Wyrzykowski R.,
Springer, Berlin, 2002. (w druku)

115



BIBLIOGRAFIA

[108] Zienkiewicz O. C.,Kelly W., Bettess P., The coupling of Finite Element Method
and Boundary Solution Procedures, Int. J. Numer. meth. Eng.vol. 11, pp.355-
375, 1977.

[109] Zienkiewicz O. C., Taylor R. L., The Finite Element Method. The Basis, Vol.
1, Butterworth, Oxford, 2000.

[110] Zienkiewicz O. C., Taylor R. L., The Finite Element Method. Nonlinear, Vol.
2, Butterworth, Oxford, 2000.

[111] Zienkiewicz O. C., Taylor R. L., The Finite Element Method. The Fluid Me-
chanics, Vol. 3, Butterworth, Oxford, 2000.

[112] �yczkowski M., Combined Loadings in the Theory of Plasticity, PWN, War-
szawa,1981.

116



Program do rozwi¡zywania zada« bezpo±rednich poª¡czon¡ metod¡ elementów brzegowych
i sko«czonych

Dodatek A

Program do rozwi¡zywania zada«
bezpo±rednich poª¡czon¡ metod¡
elementów brzegowych
i sko«czonych

W ramach pracy doktorskiej zostaª stworzony program sªu»¡cy do rozwi¡zywa-
nia zada« bezpo±rednich metod¡ poª¡czon¡ elementów brzegowych i sko«czonych.
Program sªu»y do rozwi¡zywania zagadnie« spr¦»ystych oraz spr¦»ysto-plastycznych
mechaniki.

Program zostaª napisany w j¦zyku C++ [61][101] z wykorzystaniem programo-
wania obiektowego. W programie zde�niowano klasy odpowiadaj¡ce obszarom MES
oraz MEB, umo»liwiaj¡ce obliczenie macierzy sztywno±ci oraz wyznaczenie napr¦-
»e« w obszarach. Obiekty klas MES i MEB tworzone s¡ w sposób dynamiczny co
pozwala na rozwi¡zywanie zada« z nieograniczon¡ z góry liczb¡ obszarów MES oraz
MEB. Metody klas zwi¡zane z caªkowaniem, rozwi¡zywaniem równa« oraz odwra-
caniem macierzy zbudowano na podstawie literatury [104][77]. W ramach projektu
zaimplementowano metody pozwalaj¡ce rozwi¡zywa¢ nieliniowe ukªady równa« mo-
dy�kowan¡ metod¡ Newtona-Raphsona.

Program umo»liwia automatyczn¡ generacj¦ siatki elementów brzegowych oraz
sko«czonych. Tworzenie siatki przebiega w kilku etapach (rys. A.1), pocz¡tkowo
tworzone s¡ brzegi wszystkich obszarów MES i MEB. Nast¦pnie brzegi te dzielone s¡
na odcinki, które dla obszarów MEB odpowiadaj¡ elementom brzegowym, natomiast
w obszarach MES s¡ pomocne przy tworzeniu siatki elementów trójk¡tnych. Podziaª
jest realizowany w taki sposób aby brzegi, które s¡ wspólne dla dwu podobszarów
byªy kompatybilne. Ostatnim krokiem jest utworzenie siatki w obszarach elementów
sko«czonych. Generacja siatki trójk¡tnych elementów sko«czonych przeprowadzana
jest metod¡ Delanuay'a [89]. Do tworzenia siatki zaimplementowano zmody�kowany
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Rysunek A.1: Algorytm tworzenia siatki

program TRIANGLE [98].
Schemat blokowy algorytmu rozwi¡zywania zada« bezpo±rednich z zakresu spr¦-

»ysto±ci przedstawiono na rys. A.2. Rys. A.3 przedstawia schemat blokowy algo-
rytmu rozwi¡zywania zada« bezpo±rednich dla ciaª z nieliniowo±ciami materiaªowymi
wyst¦puj¡cymi w obszarach modelowanych elementami sko«czonymi.
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Rysunek A.2: Schemat blokowy algorytmu rozwi¡zywania zada« bezpo±rednich z
zakresu spr¦»ysto±ci.
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Rysunek A.3: schemat blokowy algorytmu rozwi¡zywania zada« bezpo±rednich dla
ciaª z nieliniowo±ciami materiaªowymi.
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Implementacja rozproszonego algorytmu ewolucyjnego

Dodatek B

Implementacja rozproszonego
algorytmu ewolucyjnego

Opracowano dwa rozproszone algorytmy ewolucyjne. Pierwszy z nich przezna-
czony jest dla komputerów wieloprocesorowych ze wspóln¡ pami¦ci¡ (ang. Sha-
red Memory). Zostaª on stworzony w oparciu o bibliotek¦ obsªugi w¡tków POSIX
Threads [5]. Gªówny w¡tek programu steruje obliczeniami oraz wykonuje migracj¦
osobników pomi¦dzy populacjami, kolejne w¡tki programu obsªuguj¡ poszczególne
podpopulacje. W implementacji ograniczono si¦ do przypadku, w którym liczba
podpopulacji odpowiada liczbie tworzonych w¡tków. Program zostaª przetestowany
na komputerze SGI Origin 2800 �Grizzly� pracuj¡cym pod kontrol¡ systemu opera-
cyjnego IRIX.

Drugi z rozproszonych algorytmów ewolucyjnych przeznaczony jest do dziaªania
w ±rodowisku Windows. Ka»da z podpopulacji obsªugiwana jest poprzez oddzielny
program. Programy komunikuj¡ si¦ ze sob¡ wykorzystuj¡c protokóª gniazd (ang. soc-
kets). Proces migracji osobników pomi¦dzy podpopulacjami przebiega asynchronicz-
nie. Pozwala to na skrócenie czasu optymalizacji w przypadku uruchamiania go na
komputerach o ró»nych szybko±ciach, lub w przypadku gdy czasy oblicze« funkcji
przystosowania osobników znacznie si¦ od siebie ró»ni¡ (ma to miejsce np. w opty-
malizacji ciaª spr¦»ysto-plastycznych).
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Program do wizualizacji geometrii tarcz oraz wyników PWYN

Dodatek C

Program do wizualizacji geometrii
tarcz oraz wyników PWYN

Opracowano program sªu»¡cy do wizualizacji geometrii optymalizowanych tarcz,
jak równie» wyników (napr¦»e« oraz przemieszcze«). Program korzysta z plików
generowanych przez algorytm ewolucyjny. W ka»dym pokoleniu zapisywana jest
geometria oraz wyniki analizy tarczy, która odpowiada najlepszemu osobnikowi w
populacji. Rys. C.1 przedstawia program z przykªadow¡ geometri¡ tarczy mo-
delowan¡ elementami brzegowymi oraz sko«czonymi. Przykªadowe wyniki analizy
przedstawiono na rys. C.2 (przemieszczenia) oraz rys. C.3 (napr¦»enia redukowane).
W programie wprowadzono równie» mo»liwo±¢ zapisu geometrii oraz wyników jako
rysunku rastrowego, do pliku w formacie Windows Bitmap. Program pozwala na
automatyczn¡ generacj¦ rysunków rastrowych odpowiadaj¡cych postaciom geome-
trii dla kolejnych kroków algorytmu ewolucyjnego.

Program zostaª napisany w j¦zyku C++ [61][101] z wykorzystaniem komponen-
tów VCL.

122



Rysunek C.1: Program PWYN z przykªadow¡ geometri¡

Rysunek C.2: Program PWYN z przykªadow¡ geometri¡ - przemieszczenia
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Rysunek C.3: Program PWYN z przykªadow¡ geometri¡ - napr¦»enia
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Streszczenie

Poª¡czona metoda elementów brzegowych i sko«czonych
w optymalizacji ukªadów mechanicznych

W niniejszej pracy podj¦to badania nad zastosowaniem algorytmów ewolucyj-
nych do optymalizacji konstrukcji mechanicznych o nieliniowych wªasno±ciach mate-
riaªowych. Do rozwi¡zania zadania bezpo±redniego u»yto metod¦ elementów sko«-
czonych, brzegowych oraz poª¡czon¡ metod¦ elementów brzegowych i sko«czonych.
W pracy przedstawiono rozproszony algorytm ewolucyjny, którego zastosowanie po-
zwala na skrócenie czasu optymalizacji.

Praca zawiera omówienie optymalizacji ksztaªtu oraz topologii dla kilku funkcjo-
naªów jako±ci.

W celu zmniejszenia liczby zmiennych projektowych do modelowania ksztaªtu
optymalizowanego brzegu wykorzystano krzywe NURBS.

W pracy przedstawiono wiele przykªadów numerycznych potwierdzaj¡cych sku-
teczno±¢ proponowanych metod optymalizacji.



Summary

Coupled boundary and �nite element method in
optimization of mechanical structures

In the present work scienti�c research on using evolutionary algorithms in opti-
mization of mechanical structures with material nonlinearities is shown. The direct
problem is solved using �nite, boundary or coupled �nite and boundary element
method. The distributed evolutionary algorithm presented in the work reduces the
time need for optimization.

Shape and topology optimization problems for a few objective functionals are
considered.

The NURBS curves are used to reduce a number of design variables.
Several numerical examples shown in the work con�rm the e�ciency of proposed

optimization methods.


