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Wykaz podstawowych oznacze«

Uwagi ogólne:

1. wykorzystano konwencj¦ sumacyjn¡ Einsteina dla powtarzaj¡cych
si¦ indeksów,

2. pochodn¡ zmiennej wzgl¦dem wspóªrz¦dnej punktu oznaczono
przy u»yciu przecinka poprzedzaj¡cego indeks wspóªrz¦dnej,
np. @ui=@xj = ui;j,

3. pochodna zmiennej wzgl¦dem czasu zostaªa oznaczona kropk¡ nad
zmienn¡, np. @ui=@t = _ui; gdzie liczba kropek oznacza rz¡d
pochodnej,

4. zastosowano nast¦puj¡ce oznaczenia hybrydowego algorytmu
ewolucyjnego:
zapis HEA/(SDM/CGA/VMM)-(I/NET)[/POP-R/NET] zawiera:
nazw¦ algorytmu:
HEA - (Hybrid Evolutionary Algorithm) - hybrydowy algorytm
ewolucyjny
rodzaj mutacji:
SDM - (Steepest Descent Method) - metoda najwi¦kszego spadku
CGA - (Conjugate Gradient Algorithm) - algorytm gradientu
sprz¦»onego
VMM - (Variable Metric Method) - metoda zmiennej metryki
sposób dziaªania mutacji
I - liczba iteracji mutacji gradientowej (liczba caªkowita)
NET - mutacja sterowana sieci¡ neuronow¡ sposób sterowania
wielko±ci¡ populacji
R - parametr okre±laj¡cy zmniejszanie populacji
NET - wielko±¢ populacji sterowana sieci¡ neuronow¡
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Symbole ªaci«skie

A - macierz wspóªczynników przy niewiadomych w równaniu
ruchu,

C - tensor czwartego rz¦du, charakteryzuj¡cy wªasno±ci spr¦»yste
materiaªu,

chr - chromosom,
E - moduª spr¦»ysto±ci wzdªu»nej (moduª Younga),
f j - funkcja wspóªrz¦dnych punktów brzegowych i wewn¦trznych,

stosowana do aproksymacji przyspiesze«,
F - macierz funkcji f j aproksymuj¡cych przyspieszenia,
G - macierz zale»na od caªek rozwi¡zania podstawowego U�

i funkcji ksztaªtu,
G - moduª spr¦»ysto±ci poprzecznej (moduª Kirchho�a),
gen - gen,
H - macierz zale»na od caªek rozwi¡zania podstawowego P�

i funkcji ksztaªtu,
J - funkcjonaª identy�kacji,
M - uogólniona macierz mas,
u - wektor przemieszcze« w¦zªów,
P� - siªy powierzchniowe dla rozwi¡zania Kelvina,
U� - rozwi¡zanie podstawowe elastostatyki (rozwi¡zanie Kelvina),
t - czas,
z - zbiór parametrów okre±laj¡cych poªo»enie i ksztaªt defektu.
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Symbole greckie

�j
i - wspóªczynniki zale»ne od czasu, u»ywane do aproksymacji

przyspiesze«,
� - macierz zawieraj¡ca wspóªczynniki �j

i ,
� - brzeg ciaªa,
�p - cz¦±¢ brzegu na którym zadano siªy powierzchniowe,
�u - cz¦±¢ brzegu na którym zadano przemieszczenia,
�+, �� - przeciwlegªe powierzchnie p¦kni¦cia,
Æij - symbol Kroneckera,
�t - dªugo±¢ kroku czasowego,
"ij - skªadowa tensora stanu odksztaªcenia,
�; � - staªe Lamégo,
� - wspóªczynnik Poissona,
�1, �2 - wspóªrz¦dne w lokalnym ukªadzie wspóªrz¦dnych,
� - g¦sto±¢ materiaªu,
�ij - skªadowa tensora stanu napr¦»enia,
� - czas,
! - cz¦sto±¢ drga« wªasnych,
!f - cz¦sto±¢ siªy wymuszaj¡cej,

 - obszar zajmowany przez ciaªo.
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Wprowadzenie

Rozdziaª 1

Wprowadzenie

1.1 Wst¦p

W procesie projektowania cz¦sto zdarza si¦, »e mamy do czynienia
z ukªadami mechanicznymi, obci¡»onymi dynamicznie. Analiza takich
ukªadów wymaga specjalnego podej±cia. Istnieje wiele rozpowszechnionych
metod analizy, w±ród nich s¡ m.in.: metoda elementów brzegowych (MEB)
i metoda elementów sko«czonych (MES). Mo»liwo±¢ zastosowania tych metod
wi¡»e si¦ jednak ±ci±le z rozwojem technik komputerowych. Dzi¦ki szybkiemu
wzrostowi mocy obliczeniowej komputerów pojawiªa si¦ w ostatnich latach
mo»liwo±¢ zastosowania tych metod w procesach optymalnego projektowa-
nia. W niniejszej pracy zdecydowano si¦, »e do analizy spr¦»ystego ukªadu
mechanicznego stosowana b¦dzie metoda elementów brzegowych.

Optymalizacja, rozumiana jako proces znalezienia mo»liwie
najkorzystniejszego rozwi¡zania w ±wietle pewnych kryteriów jest
istotnym etapem ka»dego procesu projektowania. W drgaj¡cych ukªadach
mechanicznych kryteriami optymalizacji najcz¦±ciej s¡ funkcjonaªy napr¦»e-
niowe, przemieszczeniowe, masowe i cz¦stotliwo±ciowe.

Zadanie identy�kacji tak»e mo»na przedstawi¢ jako pewien specy�czny
rodzaj zadania optymalizacji. Polega ono na znalezieniu takiego zbioru
parametrów zadania (okre±laj¡cych nieznane defekty wewn¦trzne, warunki
brzegowe b¡d¹ wªasno±ci materiaªowe), dla którego ró»nica mi¦dzy zmiennymi
stanu (np.: przemieszczeniami lub cz¦sto±ciami drga« wªasnych) obliczonymi
dla modelu ukªadu oraz zmierzonymi na rzeczywistym obiekcie jest minimalna.

Istnieje wiele metod optymalizacji i identy�kacji, wiele z nich mo»na
zastosowa¢ do projektowania ukªadów mechanicznych obci¡»onych dynam-
icznie, lecz tylko niektóre zostaªy zastosowane z bardzo obiecuj¡cym skutkiem.
Nale»¡ do nich algorytmy ewolucyjne oraz metody gradientowe.

Algorytmy ewolucyjne s¡ metodami, których istota dziaªania oparta jest na
symulacji pewnych procesów zachodz¡cych w organizmach »ywych. Dziaªaj¡
one na populacji rozwi¡za« i dzi¦ki wprowadzonym operatorom krzy»owania,
mutacji i selekcji, potra�¡ z du»ym prawdopodobie«stwem znale¹¢ optimum
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1.1 Wst¦p

globalne. Du»¡ zalet¡ tych metod jest brak konieczno±ci znajomo±ci wra»li-
wo±ci funkcjonaªu. Wad¡ jest niestety relatywnie du»y czas oblicze«.

Inn¡ klas¦ metod optymalizacji stanowi¡ metody, w których kierunek
poszukiwa« optimum zale»ny jest od wra»liwo±ci funkcji celu. Metody te nosz¡
nazw¦ gradientowych. W ka»dym kroku tych metod nale»y obliczy¢ kierunek
gradientu funkcji i nast¦pnie poszukuje si¦ nowy punkt w kierunku b¦d¡cym
pewn¡ zale»n¡ od metody kombinacj¡ gradientu. Zalet¡ tych metod jest szy-
bkie dochodzenie do najbli»szego optimum, które dla funkcji wielomodalnych
jest najcz¦±ciej optimum lokalnym. Wadami tych metod s¡: brak informacji
czy znalezione rozwi¡zanie jest optimum globalnym oraz konieczno±¢ oblicza-
nia pochodnej, co mo»e si¦ okaza¢ bardzo trudne i kªopotliwe.

Dotychczas metody te byªy wykorzystywane w zadaniach optymalizacji
i identy�kacji ukªadów mechanicznych osobno, co w przypadku umiej¦tnego
ich stosowania mogªo dawa¢ pozytywne rezultaty. W miar¦ jednak jak anali-
zowane ukªady stawaªy si¦ coraz bardziej skomplikowane, a funkcjonaªy coraz
bardziej skomplikowane, uwydatniªy si¦ wady obydwu metod.

Alternatyw¡ okazaª si¦ algorytm hybrydowy, który ª¡czy cechy
algorytmów ewolucyjnych i gradientowych. Dodatkowo algorytm taki wspo-
magany sztuczn¡ sieci¡ neuronow¡ powoduje, »e mo»e on by¢ w pewnym
przedziale odporny na poziom trudno±ci zadania.

Przedstawiony w niniejszej pracy algorytm hybrydowy okazaª si¦ bardzo
skutecznym narz¦dziem optymalizacji i identy�kacji w dynamicznych ukªadach
mechanicznych. Przeprowadzono wiele testów i porówna« z innymi
algorytmami, których wybrane wyniki zamieszczono w niniejszej pracy.

Wedªug rozeznania autora, zagadnienia optymalizacji i identy�kacji w dy-
namicznych ukªadach mechanicznych byªy rozwi¡zywane za pomoc¡ MEB
w wielu pracach np. [11],[14], jednak jednoczesne zastosowanie algorytmu
ewolucyjnego, metod gradientowych, sieci neuronowych oraz MEB w zada-
niach optymalizacji topologicznej i optymalizacji ksztaªtu oraz identy�kacji
defektów w postaci pustek i szczelin, a tak»e warunków brzegowych nie byªo
do tej pory podejmowane dla ukªadów obci¡»onych dynamicznie.

Autor niniejszej rozprawy jest wspóªautorem pierwszych oryginalnych prac
z zastosowania algorytmów hybrydowych w zagadnieniach optymalizacji i iden-
ty�kacji w dynamicznych ukªadach mechanicznych.
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1.2 Cel i teza rozprawy

1.2 Cel i teza rozprawy

Celem niniejszej rozprawy jest opracowanie i implementacja numeryczna
hybrydowej metody optymalizacji i identy�kacji ukªadów mechanicznych pod-
danych obci¡»eniom dynamicznym. Do analizy stanu dynamicznego takich
ukªadów zastosowana b¦dzie metoda elementów brzegowych. Zrealizowanie
przyj¦tego celu wymaga wykonania nast¦puj¡cych zada« cz¡stkowych:

� Opracowanie koncepcji poª¡czenia algorytmu ewolucyjnego i algorytmów
gradientowych oraz jej implementacja numeryczna

� Opracowanie skutecznej metody sterowania algorytmem hybrydowym,
w tym opracowanie mi¦kkiej metody sterowania za pomoc¡ sztucznej
sieci neuronowej

� Opracowanie algorytmu oraz programu komputerowego do rozwi¡zywa-
nia zagadnie« dynamicznej teorii spr¦»ysto±ci za pomoc¡ MEB.

� Opracowanie algorytmu oraz programu komputerowego optymalizacji
i identy�kacji w dynamicznych ukªadach mechanicznych poprzez poª¡cze-
nie algorytmów ewolucyjnych i gradientowych z MEB.

Z rozeznania literaturowego wynika, »e taki zakres pracy przedstawiony
zostaª po raz pierwszy. Powy»sze cele doprowadziªy do sformuªowania tezy
rozprawy:

Teza rozprawy

Algorytm hybrydowy, stanowi¡cy poª¡czenie algorytmu ewolucyjnego
i algorytmów gradientowych, sprz¦gni¦ty z metod¡ elementów brzegowych jest
skuteczn¡ i efektywn¡ technik¡ optymalizacji i identy�kacji spr¦»ystych ukªadów
mechanicznych poddanych obci¡»eniom dynamicznym.
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1.3 Przegl¡d tre±ci rozprawy

1.3 Przegl¡d tre±ci rozprawy

Rozprawa skªada si¦ z o±miu rozdziaªów.
W rozdziale pierwszym scharakteryzowano zagadnienie b¦d¡ce przed-

miotem niniejszej rozprawy. Sformuªowano cel i tez¦ rozprawy oraz
zamieszczono krótki przegl¡d tre±ci rozprawy.

W rozdziale drugim zamieszczono opis MEB zastosowanej do rozwi¡zy-
wania zagadnie« dynamicznej teorii spr¦»ysto±ci. Przedstawiono podstawy
metody podwójnej zasady wzajemno±ci i metody dualnej.

W rozdziale trzecim scharakteryzowano metody gradientowe i ewolucyjne
oraz podano koncepcj¦ ich poª¡czenia. Pokazano ponadto, w jaki sposób wyko-
rzystano sztuczn¡ sie¢ neuronow¡ do zwi¦kszenia skuteczno±ci algorytmu.

W rozdziale czwartym opisano dobór parametrów algorytmu, zamieszczono
opis testów ró»nych kon�guracji algorytmu.

Rozdziaª pi¡ty po±wi¦cony zostaª opisowi pewnych operacji pozwalaj¡cych
dostosowa¢ algorytm do zada« mechaniki. Zostaªy przedstawione funkcjonaªy
optymalizacji i identy�kacji. Opisano sposób kodowania chromosomu.

W rozdziale szóstym przedstawiono ró»ne problemy, które mog¡ pojawi¢ si¦
podczas optymalizacji i identy�kacji. Zbadano zadanie identy�kacji defektów
dla ró»nych funkcji celu, dla ró»nych funkcji wymuszaj¡cych, sprawdzono tak»e
jak wpªywa zwi¦kszenie ilo±ci informacji na poszukiwania defektów.

W rozdziale siódmym przedstawiono zastosowanie proponowanego algo-
rytmu w ró»nych wybranych zadaniach optymalizacji i identy�kacji.

Podsumowanie rozprawy oraz wnioski i kierunki dalszych bada«
zamieszczono w rozdziale ósmym.
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Metoda elementów brzegowych
w dynamicznej teorii spr¦»ysto±ci

Rozdziaª 2

Metoda elementów brzegowych

w dynamicznej teorii spr¦»ysto±ci

2.1 Wprowadzenie

Metoda elementów brzegowych (MEB) jest metod¡ numeryczn¡ pozwala-
j¡c¡ na rozwi¡zywanie zagadnie« brzegowych i brzegowo - pocz¡tkowych �zyki
matematycznej.

MEB obok metody elementów sko«czonych (MES) oraz metody ró»nic
sko«czonych (MRS) jest powszechnie stosowan¡ metod¡ numeryczn¡.
Literatura dotycz¡ca MEB oraz zastosowaniu metody w wielu dziedzinach
techniki jest bardzo obszerna.

Niniejsza praca dotyczy zagadnie« dynamiki o±rodka izotropowego, liniowo-
spr¦»ystego, dlatego te» w ramach tej cz¦±ci pracy opisano podstawy MEB
w odniesieniu do tych»e ukªadów.
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2.2 Brzegowe równania caªkowe

2.2 Brzegowe równania caªkowe

Rozwa»ane jest jednorodne, izotropowe i liniowo-spr¦»yste ciaªo zajmuj¡ce
obszar 
, ograniczone brzegiem � = �u [ �p (Rys. 2.1) [11].

Rysunek 2.1: Odksztaªcalne ciaªo spr¦»yste obci¡»one dynamiczenie

Na cz¦±ci brzegu �u zadane s¡ warunki brzegowe w postaci przemieszcze«.
Na pozostaªej cz¦±ci brzegu �p zadane s¡ warunki brzegowe w postaci siª
powierzchniowych.

Równania ró»niczkowe ruchu s¡ speªnione w ka»dym punkcie x, nale»¡cym
do obszaru 
 i wyra»aj¡ si¦ w nast¦puj¡cej postaci [76]:

�ij;j + bi = ��ui; i; j = 1; 2 (2.1)

gdzie tensor drugiego rz¦du � = (�ij) jest tensorem napr¦»enia w kartez-
ja«skim ukªadzie wspóªrz¦dnych x1x2x3, b = (bi) jest wektorem siª obj¦to±-
ciowych (dalszych rozwa»aniach przyj¦to, »e siªy obj¦to±ciowe b s¡ równe zero),
u = (ui) oznacza wektor przemieszczenia, � jest g¦sto±ci¡ materiaªu.

Zwi¡zki konstytutywne maj¡ posta¢:

�ij = Cijkl"kl (2.2)

gdzie tensor drugiego rz¦du " = ("kl) jest tensorem odksztaªcenia, a tensor
czwartego rz¦du C = (Cijkl) charakteryzuje wªasno±ci spr¦»yste materiaªu
i dla caªa izotropowego ma posta¢:

Cijkl = �ÆijÆkl + �
�
ÆikÆjl + ÆilÆjk

�
(2.3)

przy czym � i � oznaczaj¡ staªe Lamego, a Æij jest symbolem Kroneckera.
Zwi¡zki pomi¦dzy odksztaªceniami i przemieszczeniami okre±lone s¡ za-

le»no±ci¡:

"ij =
1

2
(ui;j + uj;i) (2.4)
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2.2 Brzegowe równania caªkowe

Równania ró»niczkowe (2.1) s¡ rozwi¡zywane przy znanych warunk-
ach brzegowych i pocz¡tkowych. Warunki brzegowe zadane s¡ w postaci
przemieszcze« na cz¦±ci brzegu �u i siª brzegowych na cz¦±ci brzegu �p. Siªy
brzegowe s¡ okre±lone nast¦puj¡co:

pi = �ijnj (2.5)

gdzie n = (nj) jest wektorem jednostkowym, normalnym i zewn¦trznym
do brzegu �.

Warunki brzegowe maj¡ posta¢:

u(x; t) = �u(x; t) x 2 �u

p(x; t) = �p(x; t) x 2 �p

(2.6)

natomiast warunki pocz¡tkowe okre±lone s¡ nast¦puj¡co:

u(x; t) = u0(x; t = 0) x 2 
 (2.7)

_u(x; t) = _u0(x; t = 0) x 2 


gdzie t jest czasem (t 2 [0; T ]).
Wyra»aj¡c napr¦»enie � przez przemieszczenie u za pomoc¡ równa« (2.2)

i (2.4) równania (2.1) przyjmuj¡ posta¢ wektorowego hiperbolicznego równania
ró»niczkowego (patrz [14]):

Ldu(x; t) � Lsu(x; t) + ��u(x; t) = 0; x 2 
 (2.8)

gdzie Ls jest operatorem eliptycznym, który posiada nast¦puj¡c¡ posta¢:

Ls = ��r2(:)� (�+ �) grad div(:) (2.9)

Równanie (2.8) jest speªnione dla t > 0, a przy t = 0 powinno speªnia¢
warunki pocz¡tkowe (2.5). Stosuj¡c zasad¦ wzajemno±ci prac dla nieustalonego
zagadnienia teorii spr¦»ysto±ci (2.8) przedstawion¡ w [14], otrzymuje si¦ brze-
gowe równanie caªkowe dynamicznej teorii spr¦»ysto±ci:

c(x)u(x; t) +

Z t

0

Z
�

�P�(x;y; t� �)u(y; �)d�d�(y) =Z t

0

Z
�

U
�(x;y; t� �)p(y; �)d�d�(y) (2.10)

gdzie x jest punktem, w którym wyznacza si¦ przemieszczenie (punktem
kolokacji), y punktem ¹ródªowym brzegowym (punktem caªkowania), c(x) jest
macierz¡ zawieraj¡c¡ staªe, zale»ne od ksztaªtu i orientacji brzegu w punkcie
x, P�(x;y; t� �) i U�(x;y; t� �) s¡ rozwi¡zaniami podstawowymi elastody-
namiki, symbol

R� oznacza caªk¦ w sensie warto±ci gªównej Cauchy'ego.
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2.2 Brzegowe równania caªkowe

Rozwi¡zania podstawowe elastodynamiki dla jednorodnego o±rodka
izotropowego zostaªy przedstawione m.in. w [14].

Równanie (2.10) mo»na rozwi¡za¢ w dziedzinie czasu - stosuj¡c metod¦
kroków czasowych, w dziedzinie transformat - stosuj¡c metod¦ transformacji
caªkowych Laplace'a lub Fouriera albo te» stosuj¡c metod¦ podwójnej zasady
wzajemno±ci. W niniejszej pracy wykorzystano metod¡ podwójnej zasady wza-
jemno±ci.
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2.3 Metoda podwójnej zasady wzajemno±ci

2.3 Metoda podwójnej zasady wzajemno±ci

Stosuj¡c do równania (2.8) formuª¦ Greena, opart¡ na rozwi¡zaniu podsta-
wowym operatora Ls, otrzymuje si¦:

c(x)u(x; t) +

Z
�

�P�(x;y)u(y; t)d�(y) =
Z
�

U
�(x;y)p(y; t)d�(y)�

�

Z



U
�(x;y)�u(y; t)d
(y) (2.11)

Przyspieszenie �u dowolnego punktu y, wyst¦puj¡ce w równaniu (2.11),
aproksymuje si¦ w postaci sumy iloczynów funkcji wspóªrz¦dnych f j(~x;y) oraz
nieznanych, zale»nych od czasu wspóªczynników �j

i (t) (patrz [61]):

�ui(y; t) = ��j
i (t)f

j(~x;y) (2.12)

gdzie ~x jest punktem de�niuj¡cym, który mo»e by¢ punktem wewn¦trznym
lub brzegowym.

Funkcj¦ aproksymuj¡c¡ przyj¦to w postaci (patrz [61]): f j(~x;y) = C +
r(~x;y) gdzie C jest staª¡, a r(~x;y) oznacza odlegªo±¢ pomi¦dzy punktem
de�niuj¡cym ~x i punktem y.

W zapisie macierzowym równanie (2.12) wyra»one jest jako:

�u = ��F (2.13)

Je»eli wyra»enie Æmkf j, gdzie Æmk jest symbolem Kroneckera, zostanie po-
traktowane jako pseudosiªa obj¦to±ciowa, to wywoªane przez ni¡ pole pseudo-
przemieszcze« 	j

mk speªnia równanie:

Ls(	
j
mk) = Æmkf

j (2.14)

Po zastosowaniu wzoru Greena i wykorzystaniu zale»no±ci (2.12) czªon
inercyjny, wyst¦puj¡cy w równaniu (2.11), przyjmuje posta¢:

�

Z



U
�(x;y)�u(y; t)d
(y) = ���j(t)

Z



U
�(x;y)f j(y)d
(y) =

���j(t)

(
c(x)	j(~x;y) +

Z
�

U
�(x;y)�j(~x;y)d�(y)�

Z
�

�P�(x;y)	j(~x;y)d�(y)

)
(2.15)

gdzie 	j(~x;y), �j(~x;y) oznaczaj¡ odpowiednio wektor pseudoprzemieszcze«
i pseudonapr¦»e« wywoªanych w nieograniczonej przestrzeni spr¦»ystej przez
pseudosiª¦ obj¦to±ciow¡ Æmkf j.

Po uwzgl¦dnieniu zale»no±ci (2.15) równanie caªkowe (2.11) przyjmuje
posta¢:

c(x)u(x; t) +

Z
�

�P�(x;y)u(y; t)d�(y)�
Z
�

U
�(x;y)p(y; t)d�(y) =

���j(t)

�
c(x)	j(~x;y)+

Z
�

U
�(x;y)�j(~x;y)d�(y)�

Z
�

�P�(x;y)	j(~x;y)d�(y)
�

(2.16)
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2.3 Metoda podwójnej zasady wzajemno±ci

Metoda podwójnej zasady wzajemno±ci wykorzystuje zatem rozwi¡za-
nia podstawowe elastostatyki, a po dyskretyzacji zagadnienia (Rozdziaª 2.5)
wymaga tylko jednokrotnego obliczenia macierzy wspóªczynników, co jest
niew¡tpliwie jej du»¡ zalet¡. Zarówno w metodzie kroków czasowych jak
i w metodzie transformacji caªkowych Laplace'a du»¡ niedogodno±¢ stanowi
konieczno±¢ obliczania macierzy wspóªczynników dla ka»dej chwili lub dla ci¡gu
warto±ci parametru przeksztaªcenia caªkowego.
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2.4 Metoda dualna

2.4 Metoda dualna

Rozpatrywane jest ciaªo liniowo-spr¦»yste, izotropowe, zawieraj¡ce defekt
wewn¦trzny w postaci p¦kni¦cia [1], [53] o brzegu �d (rys. 2.2).

Rysunek 2.2: Ciaªo zawieraj¡ce p¦kni¦cie wewn¦trzne

Na ciaªo nie dziaªaj¡ siªy obj¦to±ciowe, tzn. b(x; t) = 0, x 2 
. Warunki
brzegowe zadane na brzegu �1 = �u w postaci przemieszcze« i na brzegu
�2 = �p [ �d w postaci siª brzegowych maj¡ posta¢:

u(x; t) = �u(x; t) x 2 �u

p(x; t) = �p(x; t) x 2 �p

p(x; t) = 0 x 2 �d

(2.17)

Przemieszczenie na brzegu p¦kni¦cia zde�niowane jest przez skok:

[[u]] = u+ � u� (2.18)

gdzie u+ oznacza wektor przemieszczenia na jednym brzegu p¦kni¦cia �+
d ,

natomiast u� - wektor przemieszczenie na drugim brzegu p¦kni¦cia ��d .
Równanie przemieszcze« (2.16) dla dowolnego punktu ciaªa, w przypadku

obecno±ci p¦kni¦cia, przyjmuje nast¦puj¡c¡ posta¢:

c(x)u(x; t) +

Z
�

�P�(x;y)u(y; t)d�(y)�
Z
�

U
�(x;y)p(y; t)d�(y) =

�
L+NX
j=1

��j(t)

�
c(x)	j(~x;y) +

Z
�

U
�(x;y)�j(~x;y)d�(y)�
Z
�

�P�(x;y)	j(~x;y)d�(y)
�

(2.19)
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2.4 Metoda dualna

Wprzypadku, gdy punkt kolokacji x nale»y do gªadkiej powierzchni p¦kni¦-
cia, równanie przemieszcze« (2.19) przyjmuje form¦:

1

2
u(x) +

1

2
u(x

0

) +

Z
�

�P�(x;y)u(y; t)d�(y)�
Z
�

U
�(x;y)p(y; t)d�(y) =

���j(t)

�
c(x)	j(~x;y)+

Z
�

U
�(x;y)�j(~x;y)d�(y)�

Z
�

�P�(x;y)	j(~x;y)d�(y)
�

(2.20)

W powy»szym równaniu punkt x
0

posiada takie same wspóªrz¦dne co punkt
x, nale»y jednak do przeciwlegªego brzegu p¦kni¦cia. Brzegowe równa-
nia caªkowe (2.20) s¡ wi¦c identyczne dla punktów x i x

0

. Ukªad równa«
algebraicznych otrzymany w wyniku dyskretyzacji brzegu � jest wi¦c w tym
przypadku osobliwy.

Najbardziej rozpowszechnion¡ metod¡ w analizie p¦kni¦¢ jest metoda du-
alna (patrz np. [61], [1], [5]). Metoda ta polega na zastosowaniu równania
przemieszcze« (2.20) na jednym brzegu p¦kni¦cia, natomiast na drugim brzegu
stosuje si¦ równanie siª brzegowych. Równanie siª brzegowych dla p¦kni¦cia
otrzymuje si¦, ró»niczkuj¡c równanie (2.20) wzgl¦dem wspóªrz¦dnej punktu
kolokacji x, stosuj¡c uogólnione prawo Hooke'a i mno»¡c otrzymane równanie
przez wersor normalny do brzegu w punkcie x. W rezultacie otrzymuje si¦:

1

2
p(x)� 1

2
p(x

0

)+

n(x)

Z
�

= P̂(x;y)u(y; t)d�(y)� n(x)

Z
�

�Û(x;y)p(y; t)d�(y) =

���j(t)

�
c(x)	j(x)+n(x)

Z
�

�Û(x;y)�j(y)d�(y)�n(x)
Z
�

= P̂(x;y)	j(y)d�(y)
�

(2.21)

gdzie symbol
R
= oznacza caªk¦ w sensie warto±ci gªównej Hadamarda [46].

Równania (2.20) i (2.21) tworz¡ sformuªowanie dualne metody dla ukªadów
dynamicznych, b¦d¡ce podstaw¡ metody dualnej.
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2.5 Dyskretyzacja ukªadu

2.5 Dyskretyzacja ukªadu

Rozwi¡zanie równania caªkowego, przeprowadza si¦ w sposób numeryczny.
W tym celu dokonuje si¦ podziaªu brzegu ciaªa na elementy brzegowe [9].
W zale»no±ci od sposobu aproksymacji wyró»nia si¦ elementy: staªe, liniowe,
kwadratowe i wy»szych rz¦dów [11]. Im wy»szy rz¡d elementu tym dokªad-
niejszy sposób aproksymacji.

W niniejszej rozprawie zastosowano elementy kwadratowe. W nast¦pst-
wie tego, brzeg � dzielony jest na E elementów. Ka»dy z elementów zawiera:
3 w¦zªy w przypadku zadania dwuwymiarowego, oraz 6 w¦zªów dla elementu
trójk¡tnego i 8-dla elementu czworok¡tnego w przypadku zadania przestrzen-
nego [45].

Rys. 2.3 i 2.4 przedstawiaj¡ elementy o kwadratowych funkcjach ksztaªtu
odpowiednio dla zagadnie« dwu- i trójwymiarowych.

Rysunek 2.3: Kwadratowe elementy brzegowe dla zagadnie« dwuwymiarowych

W przypadku dyskretyzacji szczeliny elementami brzegowymi [47],
w naro»ach wyst¦puj¡ pokrywaj¡ce si¦ w¦zªy (rys. 2.5). Wynika to ze specy�ki
metody dualnej [2].

Funkcje interpolacyjne, za pomoc¡ których wyra»one s¡ przemieszczenia
i siªy powierzchniowe maj¡ posta¢ dla zada« dwuwymiarowych:
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2.5 Dyskretyzacja ukªadu

Rysunek 2.4: Kwadratowe elementy brzegowe dla zagadnie« trójwymiarowych

Rysunek 2.5: Rozmieszczenie w¦zªów w przypadku dyskretyzacji elementami
brzegowymi brzegu pustki i szczeliny
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2.5 Dyskretyzacja ukªadu

M1
e (�) =

1

2
�(1� �)

M2
e (�) =

1

2
�(1 + �) (2.22)

M3
e (�) = (1� �)(1 + �)

dla zada« trójwymiarowych, dla elementów trójk¡tnych:

M1
e = �1(2�1 � 1)

M2
e = �2(2�2 � 1)

M3
e = �3(2�3 � 1)

M4
e = 4�1�2 (2.23)

M5
e = 4�2�3

M6
e = 4�3�1

gdzie: �3 = 1� �1 � �2,
dla elementów czworok¡tnych:

M1
e =

1

4
(1� �1)(1� �2)(��1 � �2 � 1)

M2
e =

1

4
(1 + �1)(1� �2)(�1 � �2 � 1)

M3
e =

1

4
(1 + �1)(1 + �2)(�1 + �2 � 1)

M4
e =

1

4
(1� �1)(1 + �2)(��1 + �2 � 1)

M5
e =

1

2
(1� �21)(1� �2) (2.24)

M6
e =

1

2
(1 + �1)(1� �22)

M7
e =

1

2
(1� �21)(1 + �2)

M8
e =

1

2
(1� �1)(1� �22)

Przemieszczenia i siªy brzegowe s¡ aproksymowane za pomoc¡ warto±ci
w¦zªowych i funkcji interpolacyjnych:

u = uw
eN

w (2.25)

p = pweN
w (2.26)
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2.5 Dyskretyzacja ukªadu

W konsekwencji równanie caªkowe dla zagadnienia dynamicznej
spr¦»ysto±ci dla brzegu poddanego dyskretyzacji mo»na zapisa¢:

c(x)u(x; t)+
EX
k=1

Z
�k

�P�(x;y)u(y; t)d�(y)�
EX
k=1

Z
�k

U
�(x;y)p(y; t)d�(y) =

N+LX
j=1

���j(t)

�
c(x)	j(~x;y)+

EX
k=1

Z
�k

U
�(x;y)�j(~x;y)d�(y)�

EX
k=1

Z
�k

�P�(x;y)	j(~x;y)d�(y)
�

(2.27)

gdzie L oznacza liczb¦ punktów wewn¦trznych obszaru 
, które zostaªy
zde�niowane w celu aproksymacji pola przyspiesze«.

W nast¦pstwie dyskretyzacji, ukªad równa« mo»na przedstawi¢ w postaci
macierzowej:

Hu�Gp = ��
N+LX
j=1

��j
�
H	

j �G�j
�

(2.28)

gdzie macierz H skªada si¦ z wyrazów h okre±lonych jako:

h1ik =

Z
�k

M1P
�ud�

h2ik =

Z
�k

M2P
�ud� (2.29)

h3ik =

Z
�k

M3P
�ud�

dla zada« pªaskich, oraz:

h1ik =

Z
�k

M1P
�ud�

h2ik =

Z
�k

M2P
�ud�

h3ik =

Z
�k

M3P
�ud�

h4ik =

Z
�k

M4P
�ud� (2.30)

h5ik =

Z
�k

M5P
�ud�

h6ik =

Z
�k

M6P
�ud�
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2.5 Dyskretyzacja ukªadu

dla zada« przestrzennych (dla elementów trójk¡tnych).
oraz macierz G skªada si¦ z wyrazów g okre±lonych jako:

g1ik =

Z
�k

M1U
�ud�

g2ik =

Z
�k

M2U
�ud� (2.31)

g3ik =

Z
�k

M3U
�ud�

dla zada« pªaskich, oraz:

g1ik =

Z
�k

M1U
�ud�

g2ik =

Z
�k

M2U
�ud�

g3ik =

Z
�k

M3U
�ud�

g4ik =

Z
�k

M4U
�ud� (2.32)

g5ik =

Z
�k

M5U
�ud�

g6ik =

Z
�k

M6U
�ud�

dla zada« przestrzennych (dla elementów trójk¡tnych).
Wyznaczenie skªadników g i h wymaga obliczenia jakobianu przeksztaªcenia

wspóªrz¦dnych elementu z ukªadu globalnego do lokalnego.
Je»eli macierze kolumnowe 	

j i �j b¦d¡ kolumnami macierzy 	 i �
oraz macierz wspóªczynników �j zostanie wyra»ona przez przyspieszenie �u to
równanie macierzowe (2.28) przyjmuje posta¢:

Hu�Gp = ��(H	�G�)F�1�u (2.33)

lub zapisane w inny sposób:

M�u+Hu = Gp (2.34)

gdzie:

M = �(H	�G�)F�1 (2.35)

Ukªad ten rozwi¡zywany jest dla zadanych warunków brzegowych
i pocz¡tkowych. Ostatecznie dyskretyzacja ukªadu pozwala otrzyma¢
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2.5 Dyskretyzacja ukªadu

ukªad równa« liniowych, który rozwi¡zywany jest znanymi metodami np.:
Newmarka, Wilsona lub Houbolta.

Analiza drga« wªasnych i ich postaci mo»e by¢ wyprowadzona
z ogólnego równania dla stanu nieustalonego przez przyj¦cie obci¡»enia
zewn¦trznego równego zero, daj¡c:

M̂�u2 + Ĥu2 = 0 (2.36)

gdzie: M̂ oraz Ĥ s¡ macierzami uwzgl¦dniaj¡cymi warunki brzegowe.
Zakªadaj¡c, »e przemieszczenia s¡ harmoniczn¡ funkcj¡ czasu,

przyspieszenia mo»na zapisa¢:

�u2 = �!2u2 (2.37)

gdzie ! oznacza cz¦sto±¢ drga« wªasnych. Równanie (2.36) mo»na wi¦c
przedstawi¢ w postaci:

Ĥu2 = !2
M̂u2 (2.38)

Równanie (2.38) jest ogólnym równaniem algebraicznym reprezentuj¡cym
zagadnienie wªasne. Nale»y zaznaczy¢, »e zarówno macierz Ĥ jak i M̂ nie
s¡ ani symetryczne ani dodatnio okre±lone, dlatego wyznaczenie warto±ci
i wektorów wªasnych wymaga specjalnego podej±cia. Nardini i Brebbia za-
proponowali metod¦ polegaj¡c¡ na redukcji ogólnego zagadnienia wªasnego do
standardowego przez odwrócenie macierzy Ĥ, otrzymuj¡c ukªad równa«:

Au2 = �u2 (2.39)

gdzie:
A = Ĥ

�1
M̂ (2.40)

� =
1

!2
(2.41)

Macierz A jest nast¦pnie transformowana w macierz trójprzek¡tniow¡ za
pomoc¡ algorytmu Housholdera, po czym wyznacza si¦ jej warto±ci wªasne
i wektory wªasne.

W celu rozwi¡zania statycznej analizy mo»na skorzysta¢ ze wzoru (2.33)
gdzie prawa strona b¦dzie równa zero:

Hu�Gp = 0 (2.42)

Po uwzgl¦dnieniu warunków brzegowych równanie to mo»e by¢ rozwi¡zane
metod¡ Gaussa-Jordana.
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Hybrydowa metoda optymalizacji ewolucyjnej

Rozdziaª 3

Hybrydowa metoda optymalizacji

ewolucyjnej

3.1 Wprowadzenie

Cech¡ wspóln¡ metod optymalizacji jest poszukiwanie punktu opti-
mum funkcji f(x), gdzie: x = (xi) i = 1; 2 : : : ; n, jest wektorem
n zmiennych projektowych. Funkcja f(x) dalej b¦dzie zwana funkcj¡ celu
w przypadku metod gradientowych, lub te» funkcj¡ przystosowania w przy-
padku algorytmów ewolucyjnych. Terminy te czasami stosuje si¦ zamiennie.

Bior¡c pod uwag¦ temat niniejszej pracy, mo»na dokona¢ podziaªu metod
optymalizacji na dwie grupy: do zada« z wypukª¡ funkcj¡ celu oraz do zada«
z wielomodaln¡ funkcj¡ celu (metody optymalizacji globalnej).

Do metod rozwi¡zuj¡cych pierwszy wymieniony typ zada« mo»na
zaliczy¢: metody lokalne randomizowane lub takie w których kierunek poszuki-
wania zale»ny jest od pochodnej funkcji celu. Mo»na tu wymieni¢ metod¦
najwi¦kszego spadku, czy kierunków sprz¦»onych. Znane tak»e s¡ metody
bazuj¡ce na drugiej pochodnej funkcji celu np.: metoda zmiennej metryki.

Do drugiej grupy, a wi¦c do metod optymalizacji globalnej zalicza si¦ m.in.:
metody wielostartowe oraz szereg metod niedeterministycznych: metoda
Monte Carlo, metoda bª¡dzenia przypadkowego, metoda symulowanego
wy»arzania, metoda poszukiwania z tabu. Tak»e w tej grupie znajduj¡ si¦
algorytmy ewolucyjne.

W niniejszym rozdziale omówione zostan¡ bardziej szczegóªowo wybrane
metody optymalizacji lokalnej, nast¦pnie algorytmy ewolucyjne i algorytm hy-
brydowy, stanowi¡cy narz¦dzie wykorzystane w niniejszej pracy.
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3.2 Metody gradientowe

Iteracyjne metody gradientowe poszukiwania optimum oparte s¡ w du»ej
mierze na znanych od dawna metodach przybli»onych znajdowania punktu ze-
rowego funkcji za pomoc¡ kolejnych przybli»e«. Wspóln¡ cech¡ wi¦kszo±ci
metod iteracyjnych znajdowania optimum jest to, »e do punktu minimum
algorytm zbli»a si¦ poprzez ci¡g kroków wzdªu» odpowiednio wyznaczonych
kierunków, zwanych kierunkami poszukiwa« [65]. Kierunki te budowane s¡ na
podstawie pochodnej funkcji celu, jej drugiej pochodnej, czasami wykorzystuje
si¦ pewne specy�czne kombinacje dwóch powy»szych.

Ka»da z metod prowadzi do okre±lonego algorytmu iteracyjnego znajdowa-
nia optimum. Cech¡ wspóln¡ tych algorytmów jest wykonanie w ka»dej iteracji
dwóch zasadniczych kroków: (i) wyznaczenia kierunku poszukiwania punktu
minimum, (ii) znalezienia punktu minimum funkcji w tym kierunku.

W tej cz¦±ci pracy omówione zostan¡: algorytm najszybszego spadku,
algorytm gradientu sprz¦»onego oraz algorytm Davidsona-Fletchera-Powella.

3.2.1 Algorytm najszybszego spadku

W algorytmie tym przej±cie z punktu x(k) do punktu x(k + 1) okre±lone
jest zale»no±ci¡

x(k + 1) = x(k)� ��k(rf)x(k) (3.1)

gdzie: k = 0; 1; 2; : : :. Warto±¢ ��k dobierana jest tak, aby funkcja f(x)
osi¡gaªa w punkcie x(k + 1) minimum w kierunku �(k) � �(rf)x(k).

Przykªad zastosowania algorytmu do znajdowania minimum funkcji f(x)
dwóch zmiennych przedstawiono na rys.3.1

3.2.2 Algorytm gradientu sprz¦»onego

Algorytm gradientu sprz¦»onego generuje kierunki poszukiwa«, które s¡ ze
sob¡ sprz¦»one. Wedªug algorytmu przej±cie z punktu x(k) do punktu x(k+1)
okre±lone jest zale»no±ci¡

x(k + 1) = x(k) + ��k�(k) (3.2)

gdzie: k = 0; 1; 2; : : :. Warto±¢ ��k dobierana jest tak, aby funkcja f(x) osi¡-
gaªa w punkcie x(k+1) minimum w kierunku �(k). Kierunek �(k) jest liniow¡
kombinacj¡ wektora �(rf)x(k) i wektora �(k � 1) wyznaczaj¡cego kierunek
poprzedni. Przyjmuje si¦, »e:

�(k) � �(rf)x(k) + �k�(k � 1) (3.3)

przy czym �k dobierany jest tak, aby wektory �(k) i �(k�1) byªy sprz¦»one
wzgl¦dem macierzy A, b¦d¡cej hesjanem funkcji kwadratowej F (x) aproksy-
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3.2 Metody gradientowe

Rysunek 3.1: Ilustracja post¦powania wedªug algorytmu najszybszego spadku

muj¡cej od doªu funkcj¦ f(x). Po uwzgl¦dnieniu wªa±ciwo±ci kierunków
sprz¦»onych, �k mo»na zde�niowa¢ jako:

�k =
(rf)T

x(k)(rf)x(k)
(rf)T

x(k�1)(rf)x(k�1)
=

k(rf)x(k)k
k(rf)x(k�1)k (3.4)

Przykªad zastosowania algorytmu do znajdowania minimum funkcji f(x)
dwóch zmiennych przedstawiono na rys.3.2

3.2.3 Algorytm Davidsona-Fletchera-Powella

Algorytm ten jest szczególnym rodzajem metody zmiennej metryki
(metody quasinewtonowskiej). W algorytmie tym przej±cie z punktu x(k) do
punktu x(k + 1) okre±lone jest zale»no±ci¡

x(k + 1) = x(k) + ��k�(k) (3.5)

gdzie: k = 0; 1; 2; : : :. Warto±¢ ��k jak w poprzednim przypadku dobierana
jest tak, aby funkcja f(x) osi¡gaªa w punkcie x(k + 1) minimum w kierunku

�(k) = �Dk(rf)x(k) (3.6)

przy czym macierz Dk jest przybli»eniem macierzy odwrotnej hesjanu
(r2f)x(k). Stosuje si¦ nast¦puj¡ce przybli»enie:
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3.2 Metody gradientowe

Rysunek 3.2: Ilustracja post¦powania wedªug algorytmu gradientu sprz¦»onego

(r2f)�1
x(k+1) � !Dk+1 (3.7)

przy czym:

Dk+1 = Dk +�Dk (3.8)

W algorytmie tym zakªada si¦ i»:

! = 1; yk = ck; ck = Dkdk (3.9)

Macierz kierunku przyjmuje zatem posta¢:

Dk+1 = Dk + Ak � Bk (3.10)

przy czym:

Ak � ckcTk
cTk dk

; Bk � DkdkdTkD
T
k

dTkD
T
k dk

(3.11)

Ponadto przyjmuje si¦, »e D0 = I, przy czym I jest macierz¡ jednostkow¡
stopnia N .
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3.3 Algorytmy ewolucyjne

Algorytmy ewolucyjne s¡ to algorytmy poszukiwania oparte na
mechanizmach doboru naturalnego oraz dziedziczno±ci. �¡cz¡c w sobie
ewolucyjn¡ zasad¦ prze»ycia najlepiej przystosowanych z systematyczn¡,
cho¢ zrandomizowan¡ wymian¡ informacji, tworz¡ metod¦ poszukiwania
obdarzon¡ form¡ adaptacji (inteligencji) wªa±ciw¡ ukªadom biologicznym.
W ka»dym pokoleniu powstaje nowy zespóª sztucznych organizmów (ci¡gów
bitowych), utworzonych z poª¡czenia fragmentów najlepiej przystosowanych
przedstawicieli poprzedniego pokolenia; prócz tego sporadycznie wypróbowuje
si¦ now¡ cz¦±¢ skªadow¡. Pomimo elementu losowo±ci, algorytmy genetyczne
nie sprowadzaj¡ si¦ do zwykªego bª¡dzenia przypadkowego. Wykorzystuj¡ one
efektywnie przeszªe do±wiadczenie do okre±lania nowego obszaru poszukiwa«
o spodziewanej podwy»szonej wydajno±ci [3].

Pierwsze próby oblicze« opartych na na±ladownictwie mechanizmów za-
chodz¡cych w naturze datuje si¦ na czas, w którym bardzo silnie rozwin¦ªa si¦
technika komputerowa.

Stanach Zjednoczonych Lawrence Fogel badaª populacj¦ automatów
sko«czonych, z których ka»dy miaª za zadanie rozpoznawa¢ nieznany mu j¦zyk.
Automaty byªy poddawane losowym perturbacjom i procesowi selekcji. Po
wielu cyklach powstawaªy automaty, które prawie bezbª¦dnie rozpoznawaªy
nieznane wcze±niej prawidªowe wyra»enia j¦zyka. Daªo to pocz¡tek pro-
gramowaniu ewolucyjnemu [48].

W Niemczech Ingo Rechenberg i Hans-Paul Schwedel eksperymentowali
nad optymalizacj¡ urz¦dze« mechanicznych permutuj¡c pewne pocz¡tkowe
rozwi¡zania. Dostrzegli w tej metodzie pewne podobie«stwo do procesu
ewolucji i uogólnili ja do przypadku, gdy przetwarzanych jest wiele rozwi¡za«.
Tak powstaªy strategie ewolucyjne.

Wreszcie Stanach Zjednoczonych John Holland zajmowaª si¦ mode-
lowaniem ewolucji populacji osobników, z których ka»dy wyposa»ony byª
w binarny kod genetyczny. Po wprowadzeniu mechanizmów kodowania
i przeksztaªcania kodów oraz po wprowadzeniu operatorów mutacji
i krzy»owania, zauwa»yª, i» ±rednia warto±¢ przystosowania populacji ma
tendencje wzrostowe. Daªo to pocz¡tek algorytmom genetycznym.

Wymienione wy»ej pomysªy byªy rozwijane niezale»nie od siebie.
Dopiero z pocz¡tkiem lat 80-tych zainteresowanie metodami zacz¦ªo

wzrasta¢ bardzo dynamicznie. W wyniku procesów wzajemnego upodoba-
nia, strategia ewolucyjna, algorytm genetyczny czy programowanie ewolucyjne
w swoich pierwotnych postaciach s¡ ju» rzadko spotykane. Dlatego, aby
rozstrzygn¡¢ do którego z nurtów rozwojowych zaklasy�kowa¢ nowy pomysª
czy mody�kacj¦, przyj¦to ogóln¡ nazw¦: algorytmy ewolucyjne.
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3.3 Algorytmy ewolucyjne

3.3.1 Prosty algorytm genetyczny

W roku 1975 John Holland zaproponowaª algorytm [49], którego zadaniem
byªo modelowanie procesu ewolucji. Schemat algorytmu przedstawiono na rys.
3.3.

Rysunek 3.3: Schemat prostego algorytmu genetycznego

Algorytm przetwarza dwie populacje [3]: bazow¡ Pt oraz potomn¡ Ot.
Populacja tymczasowa Tt potrzebna jest by przechowywa¢ kopie
osobników Pt. W kroku inicjacji populacja bazowa jest wypeªniana osobnikami
wygenerowanymi losowo. Dla ka»dego z nich obliczana jest warto±¢ funkcji
przystosowania. Nast¦pnie algorytm przyst¦puje do gªównej p¦tli, w której
zde�niowany jest proces sztucznej ewolucji. Na pocz¡tku p¦tli nast¦puje repro-
dukcja, w której wi¦ksze szanse maj¡ osobniki lepiej przystosowane. Metody
selekcji wykorzystane w etapie reprodukcji zostan¡ opisane pó¹niej. Kolejnym
krokiem jest wykonanie operacji krzy»owania i mutacji na rzecz losowo
wybranych osobników w populacji Tt. Nast¦pnie osobniki o zmienionym
materiale genetycznym poddane s¡ ocenie (reszta osobników jest niezmieniona,
zatem warto±¢ funkcji przystosowania tak»e nie ulegªa zmianie). Ostatnim
krokiem w p¦tli jest przeniesienie osobników z populacji Ot do populacji Pt+1.
Populacja Pt+1 b¦dzie stanowi¢ populacj¦ startow¡ w kolejnym kroku p¦tli.
P¦tl¦ wykonuje si¦ dopóty, dopóki nie jest speªniony warunek zatrzymania.
Mo»e by¢ nim wykonanie okre±lonej liczby generacji (generacja to jedna
iteracja gªównej p¦tli algorytmu), b¡d¹ znalezienie osobnika o interesuj¡cej
warto±ci funkcji przystosowania [64].
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3.3.2 Kodowanie i operatory genetyczne

W swej podstawowej wersji algorytm dziaªa na chromosomie z kodowaniem
binarnym. Binarny sposób kodowania zapewnia ka»demu osobnikowi
(o dowolnej kombinacji zer i jedynek) znalezienie si¦ w dziedzinie rozwi¡za«.
Osobnik, którego chromosom skªada si¦ z samych zer, posiada minimaln¡
warto±¢ fenotypu, osobnik natomiast którego chromosom skªada si¦ z samych
jedynek, posiada warto±¢ maksymaln¡ fenotypu. Dªugo±¢ chromosomu za-
le»y od dokªadno±ci z jak¡ oczekuje si¦ okre±li¢ warto±¢ zmiennej. W przy-
padku, gdy liczba zmiennych jest wi¦ksza od 1, kolejne partie chromosomu
(odpowiadaj¡ce kolejnym zmiennym) s¡ kontynuacj¡ poprzednich.

Dla tak zbudowanego chromosomu, zde�niowane s¡ odpowiednie operatory
mutacji i krzy»owania [63], [52]. Mutacja polega na zmianie chromosomu:

chr = [gen1; gen2; : : : ; geni; : : : ; genn] (3.12)

Chromosom po mutacji opisany jest wzorem:

[gen1; gen2; : : : ; gen
�

i ; : : : ; genn] (3.13)

gdzie:

gen�i =

�
1 gdy geni = 0
0 gdy geni = 1

n - dªugo±¢ chromosomu, i - losowo wybrana warto±¢.
Opisana mutacja nosi nazw¦ jednopunktowej (zmieniony zostaje jeden gen),

istniej¡ tak»e odmiany mutacji, w której zmienia si¦ wi¦ksz¡ liczb¦ genów [52].
Niezale»nie od rodzaju mutacji, chromosomy podlegaj¡ce mutacji se-

lekcjonowane s¡ na drodze losowania.
Drugi z operatorów w algorytmie genetycznym to operator krzy»owania.

Operator krzy»owania jest operatorem dwuargumentowym, znaczy to, »e
zmienia dwa dowolnie wybrane osobniki:

[gen11; gen
1
2; : : : ; gen

1
i ; gen

1
i+1; : : : ; gen

1
n]

(3.14)

[gen21; gen
2
2; : : : ; gen

2
i ; gen

2
i+1; : : : ; gen

2
n]

na:

[gen11; gen
1
2; : : : ; gen

1
i ; gen

2
i+1; : : : ; gen

2
n]

(3.15)

[gen21; gen
2
2; : : : ; gen

2
i ; gen

1
i+1; : : : ; gen

1
n]

gdzie: n - dªugo±¢ chromosomu, i - losowa warto±¢ okre±laj¡ca numer genu.
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3.3 Algorytmy ewolucyjne

Stosuje si¦ tak»e krzy»owania wielopunktowe. Podobnie jak operator mu-
tacji, krzy»owanie jest operatorem, który dziaªa na rzecz losowo skojarzonych
pas osobników z populacji.

3.3.3 Selekcja proporcjonalna

Populacja tymczasowa Tt jest tworzona w taki sposób, »e wi¦ksze szanse
dostania si¦ do niej maj¡ osobniki lepiej przystosowane. J. Holland za-
proponowaª do tego celu selekcj¦ proporcjonaln¡. Na podstawie funkcji
przystosowania i-tego osobnika przyporz¡dkowuje si¦ mu prawdopodobie«stwo
przej±cia do nast¦pnej generacji, równe:

p(chri) =
f(chri)P
j f(chr

j)
(3.16)

gdzie: f jest funkcj¡ przystosowania.
Nast¦pnie na podstawie tych warto±ci tworzony jest wektor dystrybuanty,

w którym ka»dy kolejny wyraz równy jest:

d(chri) =
iX

j=1

p(chrj) (3.17)

W celu wyznaczenia osobnika do reprodukcji dokonuje si¦ losowania liczby
a z przedziaªu (0,1) z rozkªadem równomiernym. Je±li speªnia ona warunek:

a � d(chr1) (3.18)

to reprodukcji podlega osobnik chr
1, w przeciwnym przypadku repro-

dukowany jest osobnik chri, dla którego zachodzi:

d(chri�1) < a � d(chri) (3.19)

Gra�czn¡ interpretacj¦ tej metody mo»e stanowi¢ koªo, na którym
naniesione s¡ odpowiedniej wielko±ci pola odpowiadaj¡ce wprost
prawdopodobie«stwu wylosowania danego osobnika do nast¦pnej
generacji. Im prawdopodobie«stwo (zale»ne od funkcji przystosowania)
wi¦ksze, tym wi¦ksze jest pole na kole. Losowanie osobnika do przetrwania
jest wi¦c pojedynczym zakr¦ceniem koªa. Dlatego druga nazwa tej metody to
metoda koªa ruletki.

Mo»na przewidzie¢, i» ±rednia warto±¢ dopasowania osobników popu-
lacji potomnej jest wi¦ksza ni» przystosowanie w populacji bazowej. Takie
zjawisko jest korzystne, poniewa» metoda powinna promowa¢ osobniki lepiej
przystosowane. Niestety, mo»e si¦ okaza¢ »e osobnik lepszy b¦dzie skopiowany
kilkakrotnie, co zmniejsza ró»norodno±¢ materiaªu genetycznego w populacji.
Aby jednak ró»norodno±¢ przywróci¢ dziaªaj¡ operatory genetyczne.
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3.3.4 Prosty algorytm ewolucyjny

Algorytm ewolucyjny jest metod¡ przeszukiwania dziedziny geno-
typów, ocenianych wzgl¦dem funkcji przystosowania zale»nej od ±rodowiska.
Algorytm taki w odró»nieniu od prostego algorytmu genetycznego mo»e
przyjmowa¢ dowolne sposoby kodowania, najcz¦±ciej powi¡zane z rozwi¡zy-
wanym zagadnieniem. W przypadku wielko±ci okre±lonych w sposób ci¡gªy
stosuje si¦ geny o warto±ciach rzeczywistych, lub innymi sªowy nie stosuje
si¦ wtedy kodowania (genotyp jest równy fenotypowi). Konsekwencj¡ tego
jest zdecydowanie liczniejsza rodzina operatorów genetycznych. Schemat
algorytmu ewolucyjnego (rys. 3.4) jest jednak podobny do schematu algo-
rytmu genetycznego.

Rysunek 3.4: Schemat prostego algorytmu genetycznego

Algorytm przetwarza populacj¦ osobników Pt. W p¦tli dziaªaj¡ kolejno:
reprodukcja, operatory genetyczne i sukcesja. Kolejne etapy s¡ podobne jak
w algorytmie genetycznym. Dodatkowo w algorytmie ewolucyjnym czasami
dopuszcza si¦ do etapu sukcesji tak»e osobniki rodzicielskie (te na podstawie
których dokonywane byªy operatory genetyczne).

3.3.5 Operatory ewolucyjne

Na chromosomie, w którym kolejne geny s¡ warto±ciami rzeczywistymi,
mo»na dokonywa¢ zdecydowanie wi¦cej i bardziej ró»norodnych operacji
mutacji i krzy»owa«.
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Mutacja równomierna zmienia dowolnie wybrany chromosom:

[gen1; gen2; : : : ; geni; : : : ; genn] (3.20)

Chromosom po mutacji opisany jest wzorem:

[gen1; gen2; : : : ; gen
�

i ; : : : ; genn] (3.21)

gdzie gen gen�i losowany jest z rozkªadem równomiernym z przedziaªu
okre±lonego ograniczeniami naªo»onymi na dan¡ zmienn¡.

Mutacja ta ma za zadanie generowa¢ w dowolnym czasie oblicze« osobniki
w dowolnych miejscach dziedziny. Jest to przydatne szczególnie na pocz¡tku
oblicze«, gdy nale»y zapozna¢ si¦ z funkcj¡ przystosowania.

Mutacja nierównomierna tak»e zmienia chromosom (3.20) na (3.21).
Jednak nowa warto±¢ genu okre±lona jest jako:

gen�i = geni +�geni (3.22)

gdzie �geni jest warto±ci¡ zmniejszaj¡c¡ si¦ podczas trwania algorytmu
ewolucyjnego. Mutacja taka ma za zadanie generowa¢ nowe osobniki w otocze-
niu rodzicielskich. Wpierw otoczenie stanowi caªa dziedzina, na ko«cu oblicze«
otoczenie zmniejsza si¦ do minimum. Mutacja odpowiedzialna za dostrojenie
systemu w ko«cowym etapie oblicze«.

Mutacja brzegowa zmienia chromosom (3.20) na (3.21). Nowa warto±¢ genu
okre±lona jest jako:

gen�i =

�
genmin

i gdy l = 0
genmax

i gdy l = 1

gdzie genmin
i jest warto±ci¡ minimaln¡ jak¡ mo»e przyj¡¢ gen geni, genmax

i

warto±ci¡ maksymaln¡, l - warto±¢ losowa przyjmuj¡ca warto±ci 0 lub 1.
Mutacja szczególnie przydatna w zadaniach, gdy optimum le»y na granicy
dziedziny.

Ostatni¡ z najcz¦±ciej stosowanych mutacji jest mutacja o rozkªadzie
Gaussa. Polega ona na zmianie chromosomu (3.20) na (3.21), gdzie ka»dy
z genów zmieniony jest zgodnie z wzorem (3.22) o warto±¢ losow¡ o rozkªadzie
Gaussa.

Drug¡ grup¦ operatorów stanowi¡ operatory krzy»owania.
Krzy»owanie proste zmienia dowolnie wybran¡ par¦ chromosomów:

[gen11; gen
1
2; : : : ; gen

1
i ; gen

1
i+1; : : : ; gen

1
n]

(3.23)

[gen21; gen
2
2; : : : ; gen

2
i ; gen

2
i+1; : : : ; gen

2
n]

na:
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[gen11; gen
1
2; : : : ; gen

1
i ; gen

2
i+1; : : : ; gen

2
n]

(3.24)

[gen21; gen
2
2; : : : ; gen

2
i ; gen

1
i+1; : : : ; gen

1
n]

Jest to zatem operator przeniesiony wprost z klasycznego binarnego
algorytmu genetycznego.

Krzy»owanie arytmetyczne jest operatorem generuj¡cym na podstawie
osobników:

[gen11; gen
1
2; : : : ; gen

1
i ; : : : ; gen

1
n]

(3.25)

[gen21; gen
2
2; : : : ; gen

2
i ; : : : ; gen

2
n]

dwa potomne, u±rednione osobniki:

[gen1�1 ; gen
1�
2 ; : : : ; gen

1�
i ; : : : ; gen

1�
n ]

(3.26)

[gen2�1 ; gen
2�
2 ; : : : ; gen

2�
i ; : : : ; gen

2�
n ]

gdzie:

gen1�i = �gen1i + (1� �)gen2i
(3.27)

gen2�i = �gen2i + (1� �)gen1i

Warto±¢ � jest warto±ci¡ zmiennoprzecinkow¡ z przedziaªu (0,1).
W przypadku, gdy �=0.5, generowane s¡ dwa identyczne osobniki.

Krzy»owanie heurystyczne jest operatorem, wykorzystuj¡cym warto±¢
funkcji przystosowania krzy»owanych osobników. Na podstawie dwóch osob-
ników:

[gen11; gen
1
2; : : : ; gen

1
i ; : : : ; gen

1
n]

(3.28)

[gen21; gen
2
2; : : : ; gen

2
i ; : : : ; gen

2
n]

w przypadku, gdy f(chr1)>f(chr2) dla zadania maksymalizacji, tworzony
jest nowy osobnik:
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[gen31; gen
3
2; : : : ; gen

3
i ; : : : ; gen

3
n] (3.29)

gdzie:

gen3i = gen1i + �(gen1i � gen2i ) (3.30)

� - warto±¢ losowa z przedziaªu (0,1). W przypadku gdy niespeªniony jest
powy»szy warunek, we wzorze (3.30) nale»y zamieni¢ ze sob¡ chromosomy.
Czasami dopuszcza si¦ wygenerowanie kilku osobników na podstawie dwóch
rodzicielskich. Krzy»owanie generuje osobnika w kierunku, gdzie funkcja
przystosowania powinna mie¢ wi¦ksz¡ warto±¢.

3.3.6 Metody selekcji

Pierwsz¡ zaproponowan¡ metod¡ selekcji byªa - opisana wcze±niej - selekcja
proporcjonalna (koªo ruletki). Metoda ta posiada jednak pewne wady wskazu-
j¡ce na potrzeb¦ wprowadzenia dodatkowego skalowania. Zaproponowano
wi¦c inne, konkurencyjne do niej metody selekcji. Trudno zdecydowa¢
czy s¡ to metody lepsze, s¡ one alternatyw¡ w stosunku do metody ruletki.
Cz¦sto okazuje si¦ »e wybór metody selekcji zale»y od rozwi¡zywanego zadania.

Selekcja rangowa polega na przyporz¡dkowaniu ka»demu osobnikowi
w populacji pewnej rangi (liczby), na podstawie jako±ci danego osobnika na tle
caªej populacji. Liczb¦ t¦ mo»na nadawa¢ na podstawie tablicy zawieraj¡cej
w nierosn¡cym porz¡dku warto±ci funkcji przystosowania osobników. Osobniki
lepsze b¦d¡ miaªy wi¦ksze prawdopodobie«stwo przetrwania jak w metodzie
ruletki, lecz warto±ci prawdopodobie«stw nie s¡ okre±lane bezpo±rednio na
podstawie funkcji przystosowania lecz zgodnie z wzorem:

p(chri) = a + k(rmax � r(chri))b (3.31)

gdzie:

rmax = max r(chri) i = 1; 2; : : : ; pop_size (3.32)

a,b,k - staªe. Istniej¡ odmiany omawianej metody, w których
prawdopodobie«stwo to tak»e zmienia si¦ z numerem generacji.

Selekcja turniejowa jest selekcj¡ dwuetapow¡. W pierwszym etapie
losuje si¦ osobniki z populacji z rokªadem równomiernym. Nast¦pnie w±ród
wylosowanych przeprowadzany jest turniej polegaj¡cy na porównaniu funkcji
przystosowania. Turniej posiada struktur¦ drzewiast¡. Zwyci¦zca �naªu prze-
chodzi do nast¦pnej generacji. Turniej powtarzany jest a» do wypeªnienia
populacji tymczasowej.
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Istnieje kilka odmian tej metody. Odmiany dotycz¡ ró»nej struktury
turnieju, opcji ze zwracaniem lub bez zwracania oraz mo»liwo±ci wprowadzenia
rang.

3.3.7 Funkcje kary

Uwzgl¦dnienie ogranicze« w zadaniu optymalizacji mo»e odbywa¢ si¦ na
wiele sposobów. Ogólnie znane z optymalizacji funkcje kary dziel¡ si¦ na
wewn¦trzne i zewn¦trzne, zwi¡zane s¡ one z mody�kacj¡ funkcji przystosowa-
nia. Istnieje wiele sposobów budowy powy»szych funkcji kary, mog¡ by¢ one
zale»ne od wielu czynników, w praktyce najcz¦±ciej zale»¡ od specy�ki zadania.

Algorytmy ewolucyjne ze wzgl¦du na swoj¡ specy�k¦ umo»liwiaj¡
wprowadzenie dodatkowych ogranicze«. Mo»na zrealizowa¢ to na dwa sposoby.
Pierwszym jest wprowadzenie specjalnego kodowania i operatorów genety-
cznych, tak aby chromosomy zawsze znajdowaªy si¦ w dziedzinie rozwi¡za«.
Drugi sposób to zastosowanie mechanizmów naprawy.

W pierwszym sposobie nale»y zde�niowa¢ metod¦ generowania pocz¡tkowej
populacji, oraz operatory, które z dopuszczalnych rodziców b¦d¡ mogªy
wygenerowa¢ dopuszczalne potomstwo.

W przypadku algorytmu naprawy nale»y zde�niowa¢ odwzorowanie, które
b¦dzie przenosiªo chromosom do cz¦±ci dziedziny, gdzie ograniczenia s¡
speªnione. Mo»e by¢ to wykonane poprzez przenoszenie osobników na brzeg
dziedziny, wtedy nast¦puje dokªadniejsze przeszukiwanie brzegu. Inn¡ mo»li-
wo±ci¡ jest generowanie poprawionego osobnika tak»e wewn¡trz obszaru do-
puszczalnego, lecz blisko brzegu (ograniczenia).

Bez wzgl¦du jednak na sposób naprawy, odwzorowanie powinno by¢
zde�niowane tak aby nie faworyzowa¢ »adnych zbiorów obszaru
dopuszczalnego.
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3.4 Hybrydowy algorytm ewolucyjny

Opisane wcze±niej metody optymalizacji posiadaj¡ pewne ograniczenia
i wady, które nasilaj¡ si¦ zwªaszcza wraz z zwi¦kszeniem poziomu trudno±ci
zadania. Metody bazuj¡ce na znajomo±ci gradientu mog¡ utyka¢ w wi¦k-
szej liczbie optimów lokalnych, trudniejsze mo»e okaza¢ si¦ tak»e wyznacze-
nie gradientu. Metody optymalizacji globalnej okazuj¡ si¦ natomiast bardzo
czasochªonne [24], [34], [35], [36].

Alternatyw¡ mog¡ by¢ metody hybrydowe rozumiane jako algorytmy
stanowi¡ce ró»nego rodzaju poª¡czenia mi¦dzy powy»szymi metodami [37].

Jako autorów koncepcji poª¡czenia algorytmu ewolucyjnego i gradientowego
podaje si¦ Littmana i Ackley'a [50], którzy opisywali przewidywany efekt
stosowania metod lokalnych na osobniki populacji. Tak»e Telega [70] zaj-
mowaª si¦ rozwini¦tymi postaciami genetycznych strategii dwufazowych, które
stanowi¡ poª¡czenie kilku nast¦puj¡cych po sobie metod optymalizacji.

3.4.1 Poª¡czenie algorytmu ewolucyjnego

i gradientowego

Celem poª¡czenia obydwu algorytmów byªo stworzenie strategii, która
ª¡czyªaby zalety obydwu algorytmów. Powinna ona zapewni¢ globalny
charakter poszukiwa«, co cechuje metody ewolucyjne, oraz powinna
do±¢ szybko i precyzyjnie wspina¢ si¦ po najbardziej stromym zboczu, co ma
miejsce w metodach gradientowych.

Rozwa»my dwa modele takiej strategii:

� model strategii dwufazowej (por. rys.3.5),

� model z mutacj¡ gradientow¡ (por. rys.3.6).

Rysunek 3.5: Model strategii dwufazowej

Przedstawiony na rys.3.5 model strategii dwufazowej jest najprostszym,
trywialnym jej przypadkiem. Algorytm ewolucyjny stanowi¡cy etap pierwszy
ma za zadanie wygenerowa¢ mocny punkt w pobli»u optimum globalnego,
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nast¦pnie algorytm gradientowy stanowi¡cy etap drugi w kolejnych krokach
przybli»a si¦ szybko do dokªadnego rozwi¡zania.

Je»eli algorytm ewolucyjny jest odporny na wpadanie w minima lokalne,
to jest w stanie wygenerowa¢ punkt w pobli»u optimum globalnego. Algorytm
gradientowy wykorzystuje sw¡ mo»liwo±¢ szybkiego wspinania si¦ po zboczu.
Jedn¡ z wad takiej strategii jest trudno±¢ w okre±leniu, w którym momencie
ma nast¡pi¢ przej±cie z jednego algorytmu w drugi. Cz¦±¢ opisanych manka-
mentów zostaªa usuni¦ta w rozbudowanej strategii genetycznego klastrowania
[70].

Rysunek 3.6: Model z mutacj¡ gradientow¡

Bardzo ciekawym, elastycznym oraz oferuj¡cym niski koszt oblicze« jest
model drugi - z mutacj¡ gradientow¡, który zostaª znacznie rozwini¦ty przez
autora [39], [40], [41], [43], co zostanie opisane w dalszej cz¦±ci pracy.

W modelu tym trzon algorytmu stanowi algorytm ewolucyjny, natomiast
algorytm gradientowy zostaª zaimplementowany jako nowy operator: mutacji
gradientowej.

W algorytmie takim istnieje mo»liwo±¢ zadziaªania operatorem mutacji
gradientowej na rzecz dowolnego osobnika, liczba mutacji mo»e by¢ zmienna,
mo»na tak»e zaªo»y¢ prawdopodobie«stwo dziaªania mutacji.

Zalet¡ takiego algorytmu jest jednoczesne lokalne poprawianie osobnika
najlepszego, co ma miejsce w metodach gradientowych, oraz dalsze losowe
przeszukiwanie dziedziny, co ma miejsce w metodach ewolucyjnych. Trud-
no±ci¡ mo»e okaza¢ si¦ optymalne okre±lenie prawdopodobie«stwa dziaªa-
nia mutacji gradientowej, lub liczby jej iteracji. Zbyt wczesne i zbyt
cz¦ste poprawianie najlepszego osobnika mo»e doprowadzi¢ do wygenerowania
super osobnika, który b¦dzie utrudniaª wydostanie si¦ populacji z niszy opti-
mum lokalnego. Sytuacja taka mo»e w niektórych przypadkach doprowadzi¢
do uzyskania rozwi¡zania zadania w optimum lokalnym. Zbyt maªa liczba
iteracji mutacji gradientowej, natomiast mo»e okaza¢ si¦ maªo efektywna.
Najkorzystniejszym rozwi¡zaniem okazaªo si¦ sterowanie liczb¡ iteracji mu-
tacji gradientowej sztuczn¡ sieci¡ neuronow¡, co zostaªo omówione w dalszej
cz¦±ci pracy.
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3.4.2 Mutacja gradientowa

Mutacja gradientowa jest operatorem jednoargumentowym. Zmienia
dowolnie wybrany chromosom na podstawie wra»liwo±ci funkcji przystosowa-
nia podobnie jak to ma miejsce w metodach gradientowych. Jedno
zadziaªanie operatorem mutacji gradientowej na rzecz osobnika jest jedn¡
iteracj¡ metody gradientowej, na której mutacja jest oparta. Ró»nic¦ stanowi
tylko liczba zmiennych (genów), na które dziaªa operator. W metodach
gradientowych zmieniane s¡ wszystkie zmienne, w niniejszym algorytmie
zastosowano uogólnion¡ posta¢, w której zmianie nie musz¡ podlega¢
wszystkie, a tylko wybrane na drodze losowania.

Mutacja gradientowa zmienia dowolnie wybrany chromosom:

[gen1(k); gen2(k); : : : ; geni(k); : : : ; genn(k)] (3.33)

Chromosom po mutacji okre±lony jest wzorem:

[gen1(k + 1); gen2(k + 1); : : : ; geni(k + 1); : : : ; genn(k + 1)] (3.34)

Nowe geny przyjmuj¡ warto±ci:

geni(k + 1) =

�
geni(k) gdy l = 0

geni(k) + �geni(k) gdy l = 1

gdzie: k = 1; 2; 3; : : : ;M - jest numerem iteracji, l jest parametrem losowym
przyjmuj¡cym warto±ci 0 lub 1.

Warto±ci korekcji �geni(k) tworz¡ wektor �gen(k), który mo»e by¢
wyra»ony wzorem:

�gen(k) = �(k)�(gen(k)) (3.35)

gdzie: �(k) jest wspóªczynnikiem okre±laj¡cym wielko±¢ kroku, natomiast
wektor �(gen(k)) mo»e by¢ budowany na podstawie metod:

- najszybszego spadku:

�(gen(k)) = �rf(gen(k)) (3.36)

- gradientu sprz¦»onego

�(gen(k)) = �rf(gen(k)) + ��(gen(k� 1)) (3.37)

- zmiennej metryki (np. algorytm Davidsona-Fletchera-Powella)

�(gen(k)) = �Dk(rf(gen(k)) (3.38)

39



3.4 Hybrydowy algorytm ewolucyjny

3.4.3 Dobór parametrów

Algorytm hybrydowy, w którym: liczba iteracji mutacji gradientowej oraz
wielko±¢ populacji byªy staªe, okazywaª si¦ mniej skuteczny (pó¹niej dochodziª
do optimum) ni» algorytm, w którym pewne jego wielko±ci zmieniaªy si¦
podczas oblicze«. Przyj¦to zatem, i» wielko±¢ populacji b¦dzie zmienia¢ si¦
podczas oblicze« zgodnie z wzorem

pop_size(t) = �pop_size(t � 1) (3.39)

Liczba mutacji gradientowych natomiast b¦dzie przyjmowana zgodnie ze
wzorem

M(t) = C(1� �) (3.40)

gdzie: C - jest parametrem okre±laj¡cym maksymaln¡ liczb¦ iteracji mu-
tacji gradientowej, � jest parametrem okre±lanym na podstawie poziomu
trudno±ci zadania, przyjmuje warto±ci z przedziaªu [0,1] i ro±nie wraz
z trudno±ci¡ zadania.

Zalet¡ takiego podej±cia jest krótszy czas oblicze«, niestety trudno±ci¡ mo»e
si¦ okaza¢ poprawne okre±lenie parametru �.

Algorytm, w którym wielko±¢ populacji mo»e ulega¢ zmniejszaniu, oraz
liczba iteracji mutacji gradientowej ulega zwi¦kszaniu, stanowi pewien nowy
algorytm, który mo»na sklasy�kowa¢ jako algorytm po±redni mi¦dzy modelami
liniowym, a równolegªym. W granicznym przypadku, gdy wielko±¢ populacji
jest staªa, a liczba iteracji mutacji gradientowej wynosi 0, otrzymujemy algo-
rytm ewolucyjny. W przeciwnym przypadku, gdy liczba osobników zmierza
do jedno±ci, a liczba iteracji mutacji gradientowej jest zdecydowanie wi¦ksza
(inne operatory nieaktywne), otrzymujemy algorytm gradientowy.

3.4.4 Neuronowe wspomaganie algorytmu

Kolejna mody�kacja algorytmu wi¡»e si¦ z mi¦kkim okre±laniem
parametrów decyduj¡cych o wielko±ci populacji i liczbie mutacji
gradientowych. Zaªo»ono, i» parametry te b¦d¡ zmieniane na podstawie
historii zmian funkcji przystosowania najlepszego osobnika w populacji
algorytmu ewolucyjnego. W zale»no±ci od tego, które warto±ci z historii
funkcji przystosowania b¦d¡ brane pod uwag¦, wyró»niono dwa podej±cia:
lokalne i globalne.

W podej±ciu lokalnym (rys. 3.7) o parametrach algorytmu hybrydowego
decyduj¡ warto±ci funkcji przystosowania w ostatnich kilku generacjach. Po
uwzgl¦dnieniu trudno±ci zada« rozwi¡zywanych w ramach niniejszej pracy, za-
ªo»ono, i» liczba ostatnich generacji decyduj¡cych o parametrach wynosi 10.

W drugim podej±ciu - globalnym (rys. 3.8) - o parametrach algorytmu
hybrydowego decyduj¡ warto±ci funkcji przystosowania w wybranych z równym
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Rysunek 3.7: Podej±cie lokalne doboru generacji do sterowania parametrami
algorytmu (minimalizacja funkcji)

odst¦pem - zaczynaj¡c od generacji pierwszej - generacjach. Przyj¦to, i» liczba
punktów - próbek b¦dzie równa tak»e 10.

Rysunek 3.8: Podej±cie globalne doboru generacji do sterowania parametrami
algorytmu (minimalizacja funkcji)

Zalet¡ obydwu wy»ej przedstawionych podej±¢ jest mo»liwo±¢ doboru
parametrów algorytmu hybrydowego w zale»no±ci od zaawansowania oblicze«.
Zauwa»ono, i» w pocz¡tkowym okresie optymalizacji najkorzystniej jest
przeszukiwa¢ przestrze« rozwi¡za« tylko poprzez zmian¦ osobników
operatorami ewolucyjnymi. Populacja powinna by¢ wtedy odpowiednio du»a.
W pó¹niejszych etapach, gdy zmiany w historii algorytmu ulegaj¡
zmniejszaniu (co mo»e by¢ informacj¡, »e algorytm skupia si¦ wokóª optimum)
powinno zmniejsza¢ si¦ rozmiar populacji oraz zwi¦ksza¢ liczb¦ iteracji
mutacji gradientowej. Nie mo»na jednak liczby osobników zmniejszy¢ do 1-go
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(jak w metodach gradientowych), poniewa» w ka»dym etapie oblicze« algo-
rytmu hybrydowego mo»e by¢ wygenerowany osobnik w nieznanym dot¡d
miejscu dziedziny i mo»e posiada¢ lepsz¡ warto±¢ funkcji przystosowania.
W takim przypadku powinno si¦ ponownie zmniejszy¢ liczb¦ mutacji
gradientowych i przez pewien okres dziaªania algorytmu nie zmniejsza¢
rozmiaru populacji lub wr¦cz j¡ zwi¦kszy¢. Niejednokrotnie w procesie
poszukiwa« optimum, takie etapy nast¦puj¡ po sobie wiele razy. Okazuje si¦
wi¦c, »e tylko model, w którym parametry algorytmu mog¡ by¢ zmieniane
w czasie oblicze« jest odporny na dªu»sze zatrzymywanie si¦ w basenie
optimum lokalnego, przy jednocze±nie bardzo krótkim czasie znajdowania
optimum z dokªadno±ci¡ charakteryzuj¡c¡ metody lokalne.

W celu sterowania parametrami algorytmu zastosowano jednokierunkow¡
sztuczn¡ sie¢ neuronow¡ (rys. 3.9). Sie¢ posiada 10 wej±¢ i 1 wyj±cie, skªada si¦
z 3 warstw (wej±ciowa, ukryta i wyj±ciowa), w których liczba neuronów wynosi
odpowiednio 10, 4 i 1. Na wej±cie sieci podawane s¡ odpowiednio przeskalowane
do przedziaªu (0,1), warto±ci funkcji celu z odpowiednio wyselekcjonowanych
generacji (podej±cie lokalne lub globalne). Wyj±cie z sieci scharakteryzowane
jest przez parametr , tak»e z przedziaªu (0,1), który steruje wielko±ci¡ popu-
lacji:

pop_size(t) = max
�
min_pop_size;

2� 

2
pop_size(t � 1)

�
(3.41)

i liczb¡ iteracji mutacji gradientowej:

M(t) = int(max_mut � ) (3.42)

gdzie: min_pop_size - przyj¦ta minimalna wielko±¢ populacji,max_mut -
przyj¦ta maksymalna liczba mutacji gradientowych, int() - funkcja zwracaj¡ca
najbli»sz¡ warto±¢ caªkowit¡ z zmiennoprzecinkowego argumentu.

Rysunek 3.9: Schemat sztucznej sieci neuronowej
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Wiadomo, i» sztuczne sieci neuronowe s¡ bardzo dobrymi aproksyma-
torami, wi¦c wektory trenuj¡ce wybrano tak, by stanowiªy zbiór pewnych
skrajnych przypadków historii funkcji przystosowania i oczekiwanych dla nich
odpowiedzi. Sie¢ na podstawie zmian historii warto±ci funkcji dopasowania
algorytmu hybrydowego, steruje wielko±ci¡ populacji oraz liczb¡ iteracji mu-
tacji gradientowej. W przypadku, gdy zmiany s¡ relatywnie du»e, sie¢
tak powinna sterowa¢ parametrami algorytmu, by algorytm zachowywaª si¦
podobnie jak algorytm ewolucyjny (staªa lub niemalej¡ca liczba osobników
i maªa liczba iteracji mutacji gradientowej), natomiast gdy zmiany w historii
s¡ niewielkie sie¢ powoduje dziaªanie algorytmu zbli»one do dziaªania metod
gradientowych (maªa populacja, du»a liczba mutacji).

Wybrano 60 wektorów, które byªy skrajnymi próbkami powy»szych sytuacji
oraz dla których zde�niowano oczekiwan¡ odpowied¹. Wprowadzenie wi¦kszej
liczbie wektorów nie przyniosªo znacznej poprawy dziaªania algorytmu.
W celu unikni¦cia przetrenowania, podczas treningu sie¢ byªa wery�kowana
tak»e
60-cioma wektorami. Wektory podawane byªy w epoce w jednakowej
kolejno±ci. Zastosowano algorytm wstecznej propagacji bª¦dów wraz z metod¡
momentum. Liczba epok treningu wyniosªa 2500. Dalsze trenowanie sieci
byªo zb¦dne poniewa» bª¡d sieci RMS nie ulegaª zmniejszaniu.

43



Parametry hybrydowego algorytmu ewolucyjnego

Rozdziaª 4

Parametry hybrydowego

algorytmu ewolucyjnego

4.1 Wprowadzenie

Hybrydowy algorytm ewolucyjny przedstawiony w niniejszej pracy znacznie
ró»ni si¦ od swego pierwowzoru - algorytmu ewolucyjnego. Wprowadzenie
odpowiedniego rodzaju operatora mutacji gradientowej, sposoby sterowania
parametrami, wprowadzenie sztucznej sieci neuronowej maj¡ na celu popraw¦
dziaªania algorytmu ewolucyjnego. W niniejszym rozdziale przedstawione
zostan¡ testy numeryczne opracowanego algorytmu oraz zbadany zostanie
wpªyw ró»nych parametrów na jego dziaªanie.
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4.2 Sposoby korzystania z mutacji gradien-
towych

Algorytm hybrydowy, b¦d¡cy poª¡czeniem algorytmu ewolucyjnego
z gradientowym, zostaª zaproponowany w dwóch modelach: równolegªym
i liniowym. W celu sprawdzenia skuteczno±ci ka»dego z nich, oraz porównania
z innymi znanymi metodami optymalizacji przeprowadzono wiele testów. Testy
te ukierunkowaªy kolejne mody�kacje algorytmu hybrydowego doprowadzaj¡c
w ko«cu do u»ycia w nim sztucznej sieci neuronowej, steruj¡cej w sposób mi¦kki
wybranymi parametrami.

Liczba testów, które wykonano jest tak liczna, »e zamieszczono tylko
niektóre z nich. Wyniki tych testów, które nie zostaªy zamieszczone w pracy
nie ró»ni¡ si¦ zasadniczo od tych przedstawionych.

W pierwszej cz¦±ci niniejszego podrozdziaªu zamieszczono testy porównu-
j¡ce algorytm hybrydowy z ewolucyjnym, gradientowym, a tak»e z metod¡
Monte Carlo. W drugiej cz¦±ci zamieszczono testy skupiaj¡ce si¦ na modelu
równolegªym algorytmu hybrydowego.

Testy zamieszczone w niniejszym podrozdziale dotyczyªy minimalizacji
pewnych funkcji matematycznych. Funkcje te byªy ci¡gªe, ró»niczkowalne
oraz wielomodalne. Funkcje te przygotowano specjalnie dla zada« testowych
i nie analizowano ich �zycznej interpretacji.

Test 1

Porównanie algorytmu hybrydowego z metod¡ Monte Carlo
przeprowadzono dla zadania poszukiwania minimum funkcji przystosowania
danej wzorem:

f =
nX
i=1

(x2i � xj)
2 +

nX
i=1

(1� xi)
2 +

+
nX
i=1

(100� 1

2
(100� (1� xi)

2)(1 + cos(xi � 1))) (4.1)

gdzie:

j =

�
i + 1 gdy i < n
1 gdy i = n

Liczb¦ zmiennych zaªo»ono: n = 4. Ograniczenia na zmienne wynosiªy:
�9 � xi � 11. Warto±¢ minimum funkcji wynosiªa 0.

W pierwszym kroku przeprowadzono minimalizacj¦ z u»yciem
algorytmu hybrydowego, w którym wielko±¢ populacji zmiejszaªa
si¦ równomiernie, natomiast liczba mutacji gradientowych byªa
sterowana sztuczn¡ sieci¡ neuronow¡. Na wej±cie sieci neuronowej
podawane byªy odpowiednio przeskalowane warto±ci funkcji celu
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4.2 Sposoby korzystania z mutacji gradientowych

w ostatnich 10-ciu generacjach (Rozdziaª 3.4). Pocz¡tkowa wielko±¢
populacji wynosiªa pop_size = 50, liczba generacji równa byªa
max_generation = 100. Prawdopodobie«stwa dziaªania operatorów
ewolucyjnych zamieszczono w tablicy 4.1. Selekcj¦ przeprowadzano metod¡
turniejow¡.

Tablica 4.1: Prawdopodobie«stwa operatorów

operator symbol prawdopodobie«stwo
mutacja równomierna pr_uni_mut 0.05
mutacja nierównomierna pr_nun_mut 0.15
mutacja brzegowa pr_bnd_mut 0.05
krzy»owanie proste pr_sim_cro 0.25
krzy»owanie heurystyczne pr_heu_cro 0.25
krzy»owanie arytmetyczne pr_ari_cro 0.25
klonowanie proste pr_sim_clo 0.05

W drugim kroku, na podstawie znajomo±ci liczby oblicze« funkcji
przystosowania przeprowadzano przeszukiwanie dziedziny zgodne z metod¡
Monte Carlo. Znajomo±¢ ta byªa potrzebna, aby obydwa algorytmy
mogªy skorzysta¢ z identycznej liczby oblicze« funkcji celu. Obydwa kroki
zostaªy powtórzone 10000 razy. U±rednione warto±ci funkcji celu zostaªy
przedstawione w tablicy 4.2.

Tablica 4.2: Zestawienie wyników testu

algorytm warto±¢ ±rednia funkcji celu
Monte Carlo 152.2573

HEA/SDM-NET 0.0003

W te±cie tym zdecydowanie lepsze wyniki uzyskano przy u»yciu algo-
rytmu hybrydowego. Nale»aªo si¦ spodziewa¢, i» metoda oparta na algorytmie
ewolucyjnym b¦dzie znacznie lepsza od metody Monte Carlo. Uzyskana
warto±¢ funkcji celu, bardzo bliska minimalnej, osi¡gni¦ta zostaªa dzi¦ki u»yciu
operatora mutacji gradientowej.

Mutacja gradientowa, to jeden z mo»liwych operatorów jaki mo»na
zaimplementowa¢ w algorytmie ewolucyjnym. Je±li zaªo»ymy, »e jako mu-
tacj¦ gradientow¡ rozumie si¦ przeprowadzenie iteracji metody bazuj¡cej na
gradiencie funkcji, to tak samo mo»na post¡pi¢ z iteracj¡ dowolnej metody
bezgradientowej, tworz¡c na jej podstawie operator mutacji bezgradien-
towej. Jako metod¦ bezgradientow¡ wybrano tutaj metod¦ randomizowan¡
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4.2 Sposoby korzystania z mutacji gradientowych

bez pami¦ci. Porównanie algorytmu hybrydowego korzystaj¡cego z opera-
tora mutacji gradientowej, do algorytmu ewolucyjnego oraz do algorytmu
hybrydowego korzystaj¡cego z operatora metody randomizowanej (bezgra-
dientowej), odbyªo si¦ poprzez przeprowadzenie poni»ej przedstawionego testu.

Test 2

Szukano minimum funkcji danej wzorem:

f = 100((x2 � x21)
2 + (1� x1)

2) + 90(x4 � x23)
2 +

+10:1((x2 � 1)2 + (x4 � 1)2) + 19:8(x2 � 1)(x4 � 1) (4.2)

Funkcja ta jest znana jako funkcja Coldville'a. Ograniczenia na zmienne
wynosiªy: �10 � xi � 10. Warto±¢ minimum funkcji wynosiªa 0.

Przeprowadzono minimalizacj¦ funkcji za pomoc¡ algorytmu ewolucyjnego,
oraz dwóch algorytmów hybrydowych. W pierwszym z nich zaimplementowano
mutacj¦ gradientow¡, w drugim mutacj¦ opart¡ na metodzie randomizowanej.
W ka»dym przypadku mutacja zmieniaªa najlepszego osobnika w algorytmie.
Zmiana odbywaªa si¦ zawsze po etapie selekcji. Liczba mutacji w ka»dej
generacji byªa sterowana sztuczn¡ sieci¡ neuronow¡. Wielko±¢
populacji algorytmów wynosiªa pop_size = 500, liczba generacji równa
byªa max_generation = 500. Warto±ci prawdopodobie«stw operatorów
ewolucyjnych zamieszczono w tablicy 4.3. Selekcj¦ przeprowadzano metod¡
turniejow¡.

Tablica 4.3: Prawdopodobie«stwa operatorów

operator symbol prawdopodobie«stwo
mutacja równomierna pr_uni_mut 0.05
mutacja nierównomierna pr_nun_mut 0.05
mutacja brzegowa pr_bnd_mut 0.05
krzy»owanie proste pr_sim_cro 0.25
krzy»owanie heurystyczne pr_heu_cro 0.25
krzy»owanie arytmetyczne pr_ari_cro 0.25
klonowanie proste pr_sim_clo 0.05

W ramach testu przeprowadzono 10 prób minimalizacji funkcji, ka»dym
z trzech algorytmów. Wyniki tych prób nast¦pnie u±redniono. Ka»da kole-
jna próba startowaªa z losowej populacji, jednak»e w celu wyeliminowania
pewnej przypadkowo±ci, próby o tym samym numerze dla innych algorytmów
posiadaªy t¡ sam¡ populacj¦ startow¡.

Wykres zmian funkcji celu przedstawiony zostaª na rys.4.1. U±rednione
warto±ci liczby oblicze« funkcji celu zostaªy przedstawione w tablicy 4.4 oraz
na rys. 4.2.
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4.2 Sposoby korzystania z mutacji gradientowych

Rysunek 4.1: Historia funkcji celu najlepszego osobnika

Tablica 4.4: Liczba oblicze« funkcji celu

algorytm liczba oblicze« funkcji celu
ewolucyjny 126807

hybrydowy z mutacj¡ gradientow¡ 43111
hybrydowy z metod¡ randomizowan¡ 145758

Rysunek 4.2: Liczba oblicze« funkcji celu
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Test 3

Test 3 tak»e przedstawia porównanie algorytmu hybrydowego korzysta-
j¡cego z operatora mutacji gradientowej, do algorytmu ewolucyjnego oraz do
algorytmu hybrydowego korzystaj¡cego z operatora metody randomizowanej.
Ró»ni si¦ on jednak od poprzedniego poziomem trudno±ci. Funkcja opisana
wzorem (4.3) jest znacznie trudniejsza od poprzedniej, posiada bowiem
zdecydowanie wi¦ksz¡ liczb¦ minimów lokalnych.

f = x21 +
nX
i=1

(xi � xj)
2 +

nX
i=1

(1 + cos(xi � �)) (4.3)

gdzie:

j =

�
i + 1 gdy i < n
1 gdy i = n

Liczb¦ zmiennych zaªo»ono: n = 9. Ograniczenia na zmienne wynosiªy:
�10 � xi � 10. Warto±¢ minimum funkcji wynosiªa 0.

Podobnie jak w te±cie poprzednim, przeprowadzono minimalizacj¦ funkcji
za pomoc¡ algorytmu ewolucyjnego, oraz dwóch algorytmów hybrydowych.
Wielko±¢ populacji algorytmów wynosiªa pop_size = 1000, liczba generacji
równa byªa max_generation = 1000. Warto±ci prawdopodobie«stw opera-
torów ewolucyjnych posiadaªy warto±ci jak w te±cie poprzednim (patrz tablica
4.3). Selekcj¦ przeprowadzano metod¡ turniejow¡.

W ramach testu przeprowadzono 10 prób minimalizacji funkcji, ka»dym
z trzech algorytmów. Wyniki tych prób nast¦pnie u±redniono, zgodnie z pro-
cedur¡ obowi¡zuj¡c¡ w poprzednim te±cie.

Wykres zmian funkcji celu przedstawiony zostaª na rys.4.3. U±rednione
warto±ci liczby oblicze« funkcji celu zostaªy przedstawione w tablicy 4.5 oraz
na rys. 4.4.

Tablica 4.5: Liczba oblicze« funkcji celu

algorytm liczba oblicze« funkcji celu
ewolucyjny 530519

hybrydowy z mutacj¡ gradientow¡ 11014
hybrydowy z metod¡ randomizowan¡ 114881

W testach 3 i 4 algorytm hybrydowy, korzystaj¡cy z operatora mutacji
gradientowej znajdowaª optimum znacznie wcze±niej, ni» algorytm hybrydowy
z mutacj¡ bezgradientow¡. Zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku
algorytm ewolucyjny nie znalazª optimum (zbyt maªa liczba generacji).
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4.2 Sposoby korzystania z mutacji gradientowych

Rysunek 4.3: Historia funkcji celu najlepszego osobnika

Rysunek 4.4: Liczba oblicze« funkcji celu
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4.2 Sposoby korzystania z mutacji gradientowych

Liczba oblicze« funkcji celu byªa zdecydowanie zmniejsza w przypadku
algorytmu hybrydowego z mutacj¡ gradientow¡. W te±cie pierwszym liczba
oblicze« funkcji celu w przypadku algorytmu hybrydowego z mutacj¡ bezgra-
dientow¡ jest wi¦ksza, ni» w przypadku algorytmu ewolucyjnego, nie nale»y
jednak tych dwóch warto±ci porównywa¢ poniewa» minimalizacja algorytmem
ewolucyjnym nie ko«czyªa si¦ znalezieniem optimum. Spowodowane to byªo
warunkiem zako«czenia oblicze«, który zwi¡zany byª z maksymaln¡ liczb¡
generacji.

Mutacja bezgradientowa powodowaªa wolne, lecz stabilne zbli»anie si¦
do optimum. Wolne, poniewa» kierunek byª generowany losowo, a mutacja
byªa przeprowadzana tylko wtedy, gdy chromosom po mutacji posiadaª lepsz¡
warto±¢ funkcji celu, ni» przed mutacj¡. To powodowaªo wiele nieudanych
prób, a w efekcie wolniejsze zbieganie si¦ algorytmu do optimum, ni» w przy-
padku algorytmu z mutacj¡ gradientow¡.

Mutacja gradientowa znacznie skróciªa proces poszukiwania optimum.
W przypadku tej mutacji kierunek obliczany byª na podstawie ró»nic
sko«czonych i zawsze wskazywaª kierunek najlepszy. Nale»y zwróci¢ uwag¦
na to, i» w liczbie oblicze« funkcji celu uwzgl¦dniono liczb¦ próbkowa«
funkcji, która byªa potrzebna aby obliczy¢ gradient ró»nicami sko«czonymi.
Pomimo to, liczba w obydwu testach byªa mniejsza, ni» dla pozostaªych dwóch
algorytmów.

Operator oparty na informacji o gradiencie funkcji celu okazaª si¦
znacznie zmniejsza¢ liczb¦ oblicze« funkcji celu potrzebn¡ do znalezienia
optimum globalnego. Potwierdziªo to wiele przeprowadzonych testów.
Nale»aªo sprawdzi¢, jaka cz¦sto±¢ dziaªania takiego operatora jest
najwªa±ciwsza. Mutacja gradientowa znacznie przyspieszaªa dochodzenie do
optimum, lecz zwi¦kszenie liczby iteracji dziaªania takiego operatora prowadzi
do ryzyka zbiegania si¦ do optimum lokalnego.

Przeprowadzono wiele testów, w których algorytm hybrydowy w ró»ny
sposób korzystaª z operatora mutacji gradientowej. Testowano algorytm,
w którym mutacji poddawany zostawaª najlepszy osobnik w populacji,
w innym przypadku osobnika wybierano losowo. Zmieniano tak»e liczb¦
mutacji gradientowych. Zastosowano tak»e sztuczn¡ sie¢ neuronow¡
do sterowania liczb¡ mutacji gradientowych w algorytmie hybrydowym.
W pracy zamieszczono dwa testy przedstawiaj¡ce porównanie ró»nych wy»ej
wymienionych opcji algorytmu hybrydowego.

Test 4

W te±cie tym szukano minimum funkcji danej wzorem:

f =
nX
i=1

(x2i � xj)
2 +

nX
i=1

(1� xi)
2 (4.4)
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4.2 Sposoby korzystania z mutacji gradientowych

gdzie:

j =

�
i + 1 gdy i < n
1 gdy i = n

Liczb¦ zmiennych zaªo»ono: n = 10. Ograniczenia na zmienne wynosiªy:
�10 � xi � 10. Warto±¢ minimum funkcji wynosiªa 0.

W ramach testu przeprowadzono minimalizacj¦ funkcji za pomoc¡
algorytmu hybrydowego, w którym liczba mutacji gradientowych byªa staªa
i wynosiªa odpowiednio od 0 (algorytm ewolucyjny) do 10. W te±cie
poddawano mutacji w jednym przypadku najlepszego osobnika, w drugim przy-
padku osobnika losowo wybranego z populacji. Test przeprowadzono zarówno
dla przypadku ze staª¡ liczb¡ osobników w populacji, jak i zmienn¡, gdzie liczba
osobników sterowana byªa sztuczn¡ sieci¡ neuronow¡. W ostatnim etapie testu
najlepsz¡ z powy»szych kombinacji porównywano do algorytmu hybrydowego,
w którym liczba iteracji mutacji gradientowych sterowanana byªa sztuczn¡
sieci¡ neuronow¡.

Wielko±¢ populacji algorytmu wynosiªa pop_size = 100, liczba
generacji równa byªa max_generation = 1000. Warto±ci prawdopodobie«stw
operatorów ewolucyjnych zamieszczono w tablicy 4.6. Selekcj¦ przeprowadzano
metod¡ turniejow¡.

Tablica 4.6: Prawdopodobie«stwa operatorów

operator symbol prawdopodobie«stwo
mutacja równomierna pr_uni_mut 0.15
mutacja nierównomierna pr_nun_mut 0.15
mutacja brzegowa pr_bnd_mut 0.05
krzy»owanie proste pr_sim_cro 0.25
krzy»owanie heurystyczne pr_heu_cro 0.25
krzy»owanie arytmetyczne pr_ari_cro 0.25
klonowanie proste pr_sim_clo 0.05

W ramach testu przeprowadzono 100 prób minimalizacji funkcji, za pomoc¡
ka»dej z wy»ej wymienionych opcji algorytmu. Wyniki tych prób nast¦pnie
u±redniono. Ka»da kolejna próba startowaªa z losowej populacji, jednak»e
w celu wyeliminowania pewnej przypadkowo±ci, próby o tym samym numerze
dla innych opcji algorytmu posiadaªy t¡ sam¡ populacj¦ startow¡.

Liczba oblicze« funkcji celu zostaªa przedstawiona w tablicach 4.7, 4.8, 4.9,
4.10 i 4.11 oraz na rys. 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 i 4.9.
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Tablica 4.7: Liczba oblicze« funkcji celu; wielko±¢ populacji staªa, mutacji
podlegaª losowo wybrany osobnik

liczba mutacji gradientowych liczba oblicze« funkcji celu
0 56718
1 23048
2 22087
3 23543
4 25410
5 27861
6 28323
7 30208
8 31614
9 32372
10 35010

Rysunek 4.5: Liczba oblicze« funkcji celu; wielko±¢ populacji staªa, mutacji
podlegaª losowo wybrany osobnik
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Tablica 4.8: Liczba oblicze« funkcji celu; wielko±¢ populacji staªa, mutacji
podlegaª najlepszy osobnik

Liczba mutacji gradientowych Liczba oblicze« funkcji celu
0 56718
1 4987
2 3769
3 3352
4 3212
5 3115
6 3072
7 3071
8 2908
9 3074
10 2984

Rysunek 4.6: Liczba oblicze« funkcji celu; wielko±¢ populacji staªa, mutacji
podlegaª najlepszy osobnik
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Tablica 4.9: Liczba oblicze« funkcji celu; wielko±¢ populacji sterowana sieci¡
neuronow¡, mutacji podlegaª losowo wybrany osobnik

liczba mutacji gradientowych liczba oblicze« funkcji celu
0 14685
1 14380
2 17736
3 19849
4 22600
5 24875
6 26519
7 28850
8 30266
9 32258
10 32975

Rysunek 4.7: Liczba oblicze« funkcji celu; wielko±¢ populacji sterowana sieci¡
neuronow¡, mutacji podlegaª losowo wybrany osobnik
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Tablica 4.10: Liczba oblicze« funkcji celu; wielko±¢ populacji sterowana sieci¡
neuronow¡, mutacji podlegaª najlepszy osobnik

liczba mutacji gradientowych liczba oblicze« funkcji celu
0 14685
1 2846
2 2631

3 2680
4 2705
5 2785
6 2773
7 2823
8 2887
9 2887
10 2937

Rysunek 4.8: Liczba oblicze« funkcji celu; wielko±¢ populacji sterowana sieci¡
neuronow¡, mutacji podlegaª najlepszy osobnik
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Tablica 4.11: Liczba oblicze« funkcji celu

liczba mutacji gradientowych liczba oblicze« funkcji celu
staªa 2 2631

sterowana sieci¡ neuronow¡ 2451

Rysunek 4.9: Liczba oblicze« funkcji celu
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Test 5

W te±cie tym szukano minimum funkcji danej wzorem:

f =
nX
i=1

(x2i � xj)
2 +

nX
i=1

(1000 + (�1000 + 10x2i )(
1

2
(1 + cos(xi)))) (4.5)

gdzie:

j =

�
i + 1 gdy i < n
1 gdy i = n

Liczb¦ zmiennych zaªo»ono: n = 10. Ograniczenia na zmienne wynosiªy:
�10 � xi � 10. Warto±¢ minimum funkcji wynosiªa 0.

W ramach testu przeprowadzono minimalizacj¦ funkcji za pomoc¡ algo-
rytmu hybrydowego, w identycznych kon�guracjach jak w te±cie poprzednim.

Wielko±¢ populacji algorytmu wynosiªa pop_size = 100, liczba generacji
równa byªa max_generation = 2000. Warto±ci prawdopodobie«stw opera-
torów ewolucyjnych zamieszczono w tablicy 4.12. Selekcj¦ przeprowadzano
metod¡ turniejow¡.

Tablica 4.12: Prawdopodobie«stwa operatorów

operator symbol prawdopodobie«stwo
mutacja równomierna pr_uni_mut 0.15
mutacja nierównomierna pr_nun_mut 0.25
mutacja brzegowa pr_bnd_mut 0.05
krzy»owanie proste pr_sim_cro 0.25
krzy»owanie heurystyczne pr_heu_cro 0.25
krzy»owanie arytmetyczne pr_ari_cro 0.25
klonowanie proste pr_sim_clo 0.05

W ramach testu przeprowadzono 100 prób minimalizacji funkcji, za po-
moc¡ ka»dej z wy»ej wymienionych opcji algorytmu. Wyniki tych prób
u±redniono zgodnie z procedur¡ obowi¡zuj¡c¡ w poprzednim te±cie. Liczba
oblicze« funkcji celu zostaªa przedstawiona w tablicach 4.13, 4.14, 4.15 , 4.16
i 4.17 oraz na rys. 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 i 4.14.
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Tablica 4.13: Lizcba oblicze« funkcji celu; wielko±¢ populacji staªa, mutacji
podlegaª losowo wybrany osobnik

liczba mutacji gradientowych liczba oblicze« funkcji celu
0 111341
1 22420
2 23072
3 24704
4 26188
5 28408
6 30286
7 31837
8 33717
9 35753
10 36744

Rysunek 4.10: Liczba oblicze« funkcji celu; wielko±¢ populacji staªa, mutacji
podlegaª losowo wybrany osobnik
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4.2 Sposoby korzystania z mutacji gradientowych

Tablica 4.14: Liczba oblicze« funkcji celu; wielko±¢ populacji staªa, mutacji
podlegaª najlepszy osobnik

liczba mutacji gradientowych liczba oblicze« funkcji celu
0 111341
1 5295
2 6781
3 8465
4 10644
5 10975
6 13545
7 15175
8 16396
9 19124
10 22000

Rysunek 4.11: Liczba oblicze« funkcji celu; wielko±¢ populacji staªa, mutacji
podlegaª najlepszy osobnik
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4.2 Sposoby korzystania z mutacji gradientowych

Tablica 4.15: Liczba oblicze« funkcji celu; wielko±¢ populacji sterowana sieci¡
neuronow¡, mutacji podlegaª losowo wybrany osobnik

liczba mutacji gradientowych liczba oblicze« funkcji celu
0 28880
1 13541
2 16770
3 20191
4 24219
5 26776
6 30304
7 31100
8 39831
9 38575
10 41579

Rysunek 4.12: Liczba oblicze« funkcji celu; wielko±¢ sterowana sieci¡ neu-
ronow¡, mutacji podlegaª losowo wybrany osobnik
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Tablica 4.16: Liczba oblicze« funkcji celu; wielko±¢ populacji sterowana sieci¡
neuronow¡, mutacji podlegaª najlepszy osobnik

liczba mutacji gradientowych liczba oblicze« funkcji celu
0 28880
1 4361
2 8337
3 11105
4 13911
5 20418
6 22317
7 23150
8 23749
9 34446
10 30891

Rysunek 4.13: Liczba oblicze« funkcji celu; wielko±¢ populacji sterowana sieci¡
neuronow¡, mutacji podlegaª najlepszy osobnik
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Tablica 4.17: Liczba oblicze« funkcji celu

liczba mutacji gradientowych liczba oblicze« funkcji celu
staªa 1 4361

sterowana sieci¡ neuronow¡ 15023

Rysunek 4.14: Liczba oblicze« funkcji celu

W przedstawionych testach 4 i 5 - jak i w poprzednich - wyda¢ du»¡
przewag¦ algorytmu wykorzystuj¡cego operator mutacji gradientowej.

Nie jest jednak oboj¦tny dobór osobnika do mutacji. Lepsze rezultaty daªo
mutowanie osobnika najlepszego w populacji ni» losowo wybranego. Wi¡»e si¦
to z oszcz¦dno±ci¡ oblicze«. Poprawa dowolnie wybranego osobnika, nie daje
mu gwarancji na zakwali�kowanie si¦ w pó¹niejszym etapie selekcji do
nast¦pnej generacji. Wtedy du»y nakªad oblicze« (gradient liczony
centralnie ró»nicami sko«czonymi) okazuje si¦ by¢ przeprowadzony
niepotrzebnie. Poprawa najlepszego osobnika, cho¢ te» kontrowersyjna,
poniewa» prowadzi do generowania coraz to lepszego super-osobnika,
przynosiªa jednak w testach lepsze rezultaty. Mo»na zauwa»y¢ jednak, i»
mniejsze warto±ci liczby mutacji gradientowej na rzecz osobnika najlepszego
w populacji, daj¡ lepsze rezultaty co ma miejsce w przypadku zada«
o wi¦kszym poziomie trudno±ci. Cz¦ste poprawianie najlepszego osobnika,
utrudnia algorytmowi przedosta¢ si¦ w rejon innej niszy, (przej±cie przez
siodªo). W niniejszym podrozdziale jednak problemem wiod¡cym jest
testowanie sposobów korzystania z mutacji, a nie okre±lanie wpªywu liczby
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iteracji na przebieg poszukiwa« optimum. Wyja±nione zostanie to
w nast¦pnym podrozdziale.

W te±cie 4 sterowanie liczb¡ mutacji gradientowej przy u»yciu sieci
neuronowej pozwoliªo uzyska¢ mniejsz¡ liczb¦ oblicze« funkcji celu ni»
we wszystkich wy»ej przedstawionych kon�guracjach. W te±cie 5, niestety
mo»na zauwa»y¢, »e sytuacja taka nie ma miejsca. Mo»na to wytªumaczy¢
zbyt maªym rozmiarem populacji pocz¡tkowej w stosunku do trudno±ci zada-
nia. Jednak nawet w przypadku niekorzystnego okre±lenia parametrów
pocz¡tkowych algorytmu, rozwi¡zanie z sieci¡ neuronow¡ pozwoliªo na otrzy-
manie rezultatu mniejszego (liczba oblicze« funkcji celu) ni» warto±¢ oczeki-
wana okre±lona na podstawie algorytmu, w którym liczba mutacji wynosiªa od
1 do 10.

W przeprowadzonych testach, zauwa»ono, i» w miar¦ zwi¦kszania trudno±ci
zadania, informacja podawana na wej±cie sieci neuronowej (warto±ci funkcji
celu najlepszych osobników w ostatnich 10-ciu generacjach) staje si¦ coraz
mniej istotna. Dzieje si¦ tak dlatego, i» nakªad oblicze« w tym tak»e liczba
generacji ro±nie. Rozwi¡zaniem posiadaj¡cym do±¢ widoczne ograniczenia
jest zbudowanie wi¦kszej (posiadaj¡cej wi¦cej wej±¢) sieci. Jednak dla ka»dej
tak zbudowanej sieci, pojawi¢ si¦ mo»e zadanie trudniejsze. Inn¡ mo»liwo±ci¡
jest podawanie na wej±cie nieco innych informacji, mianowicie warto±ci
funkcji celu nie w ostatnich generacjach, ale w odpowiednio wybranych
w caªej historii ewolucji. W te±cie zastosowano algorytm, w którym pobierana
byªa informacja o warto±ci funkcji celu najlepszego osobnika w generacjach
rozªo»onych równomiernie w caªej historii ewolucji (Rozdziaª 3.4).

Test 6 i Test 7

Przeprowadzono 2 testy (Test 6 i Test 7) w których, szukano minimum
funkcji danych wzorami (4.4) i (4.5). W ramach testów przeprowadzono
minimalizacj¦ funkcji za pomoc¡ dwóch opcji algorytmu hybrydowego.
W pierwszej informacja o funkcji celu pochodziªa z 10-ciu ostatnich generacji
(podej±cie lokalne)(Test 6), w drugiej z 10-ciu równomiernie rozªo»onych
w caªej historii (podej±cie globalne)(Test 7).

Parametry algorytmów okre±lone byªy identycznie jak w dwóch
wcze±niejszych testach, dotycz¡cych minimalizacji tych samych funkcji.

Liczba oblicze« funkcji celu zostaªa przedstawiona w tablicach 4.18 i 4.19
oraz na rys. 4.15 i 4.16. Na rysunkach przedstawiono wykresy, pozwalaj¡ce
porówna¢ dwie opcje doboru danych do sieci neuronowej: NET - opcja lokalna
NET_ALL - opcja globalna. Na wykresach tak»e znajduj¡ si¦ informacje
dotycz¡ce dwóch testów poprzednich (Test 4 i Test 5), poniewa» niniejsze testy
stanowi¡ ich kontynuacj¦.

W przedstawionych testach, informacja pochodz¡ca z caªej historii (Test 6
i Test 7) okazaªa si¦ cenniejsza. Sie¢ neuronowa potra�ªa korzystniej sterowa¢
mutacj¡ gradientow¡, co odzwierciedla mniejsza liczba oblicze« funkcji celu.
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Tablica 4.18: Liczba oblicze« funkcji celu (Test 6)

10 próbkowanych generacji liczba oblicze« funkcji celu
ostatnie 2451

rozªo»one rownomiernie 1858

Rysunek 4.15: Liczba oblicze« funkcji celu (Test 6)

Tablica 4.19: Liczba oblicze« funkcji celu (Test 7)

10 próbkowanych generacji liczba oblicze« funkcji celu
ostatnie 15023

rozªo»one rownomiernie 9834
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Rysunek 4.16: Liczba oblicze« funkcji celu (Test 7)

Szczególnie w te±cie 7, gdzie poziom trudno±ci funkcji celu jest wy»szy,
zauwa»y¢ mo»na, i» ró»nica pomi¦dzy opisanymi opcjami algorytmu jest
wi¦ksza, ni» w przypadku testu 6, gdzie poziom trudno±ci funkcji celu
jest mniejszy. Potwierdza to trafno±¢ stwierdzenia i» wraz z wzrostem
trudno±ci zadania, informacja pochodz¡ca z ostatnich generacji jest coraz mniej
znacz¡ca, i co za tym idzie: wyboru takiej mody�kacji sterowania algorytmem
przez sie¢, w której informacja jest próbkowana z caªej historii, a nie wi¦kszej
liczby ostatnich generacji.
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4.3 Liczba mutacji gradientowych

W modelu równolegªym algorytmu hybrydowego spraw¡ trudn¡,
zasygnalizowan¡ w poprzednim podrozdziale jest okre±lenie optymalnej liczby
mutacji gradientowej. Celowo problemowi temu po±wi¦cono osobny po-
drozdziaª, poniewa» w poprzednim skupiono si¦ na sposobach korzystania
z mutacji gradientowej, a w niniejszym na liczbie mutacji w konkretnym typie
algorytmu (mutacja poprawia najlepszego osobnika w populacji).

Mutacja gradientowa generalnie skraca okres optymalizacji. Badania
wykazaªy, i» relatywnie du»a liczba mutacji gradientowych w generacji pozwala
na znaczne skrócenie oblicze«, w przypadku gdy funkcja celu jest funkcj¡
o niskim poziomie trudno±ci. Zwi¦kszenie stopnia trudno±ci funkcji np.:
poprzez zwi¦kszenie liczby optimów lokalnych, zobowi¡zuje do zmniejszenia
liczby mutacji gradientowych, poniewa» cz¦ste poprawianie super-osobnika
stawia przed algorytmem trudniejsze wymagania w przypadku przej±cia przez
siodªo. Super-osobnik staje si¦ siln¡ konkurencj¡, która b¦dzie przeszkadzaªa
w wyrwaniu si¦ populacji do innej niszy. Reasumuj¡c, w przypadku
trudniejszych funkcji niekorzystne jest, przynajmniej w pierwszym etapie
oblicze« cz¦ste poprawianie najlepszego osobnika.

Zadaniem nierozwi¡zywalnym jest okre±lenie pewnej uniwersalnej liczby
okre±laj¡cej liczba mutacji gradientowych w generacji, poniewa» liczba ta jest
zale»na od funkcji. Zadaniem nietrywialnym, lecz mo»liwym do zrealizowania
jest wykorzystanie pewnego narz¦dzia matematycznego, które na podstawie
wybranych informacji b¦dzie mogªo dynamicznie okre±la¢ optymaln¡ liczb¦
mutacji. W tym celu wykorzystano sztuczn¡ sie¢ neuronow¡, która sterowaªa
mutacj¡ gradientow¡ na podstawie warto±ci funkcji celu najlepszego osobnika
w wybranych generacjach algorytmu ewolucyjnego.

Przeprowadzono trzy testy (Test 8, Test 9 i Test 10), w których porównano
algorytm hybrydowy z ró»n¡ staª¡ liczb¡ mutacji gradientowych do algorytmu,
w którym liczba byªa zmienna, sterowana sieci¡ neuronow¡.

Test 8

W te±cie tym szukano minimum funkcji danej wzorem:

f =
nX
i=1

(x2i � xj)
2 +

nX
i=1

(1 + cos(xi � �)) (4.6)

gdzie:

j =

�
i + 1 gdy i < n
1 gdy i = n

Liczb¦ zmiennych zaªo»ono: n = 9. Ograniczenia na zmienne wynosiªy:
�10 � xi � 10. Warto±¢ minimum funkcji wynosiªa 0.

Przeprowadzono minimalizacj¦ funkcji za pomoc¡ algorytmu ewolucyjnego,
oraz algorytmu hybrydowego, w którym liczba iteracji mutacji gradientowych
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wynosiªa odpowiednio 1, 5 i 10, oraz gdy byªa sterowana sztuczn¡ sieci¡
neuronow¡. W ka»dym przypadku mutacja zmieniaªa najlepszego osobnika
w algorytmie. Wielko±¢ populacji algorytmów wynosiªa pop_size =
1000, liczba generacji równa byªa max_generation = 1000.
Warto±ci prawdopodobie«stw operatorów ewolucyjnych zamieszczono
w tablicy 4.20. Selekcj¦ przeprowadzano metod¡ turniejow¡.

Tablica 4.20: Prawdopodobie«stwa operatorów

operator symbol prawdopodobie«stwo
mutacja równomierna pr_uni_mut 0.05
mutacja nierównomierna pr_nun_mut 0.05
mutacja brzegowa pr_bnd_mut 0.05
krzy»owanie proste pr_sim_cro 0.25
krzy»owanie heurystyczne pr_heu_cro 0.25
krzy»owanie arytmetyczne pr_ari_cro 0.25
klonowanie proste pr_sim_clo 0.05

W ramach testu przeprowadzono 100 prób minimalizacji funkcji, ka»dym
z algorytmów. Wyniki tych prób nast¦pnie u±redniono. Ka»da kolejna próba
startowaªa z losowej populacji, jednak»e w celu wyeliminowania pewnej przy-
padkowo±ci, próby o tym samym numerze dla innych algorytmów posiadaªy t¡
sam¡ populacj¦ startow¡.

Wykres zmian funkcji celu przedstawiony zostaª na rys.4.17. U±rednione
warto±ci liczby oblicze« funkcji celu zostaªy przedstawione w tablicy 4.21 oraz
na rys. 4.18.

Tablica 4.21: Liczba oblicze« funkcji celu

algorytm liczba oblicze« funkcji celu
EA 558686

HEA/SDM-1 45334
HEA/SDM-5 16008
HEA/SDM-10 13889

HEA/SDM-NET 12759
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Rysunek 4.17: Historia funkcji celu najlepszego osobnika

Rysunek 4.18: Liczba oblicze« funkcji celu
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Test 9

W te±cie tym szukano minimum funkcji danej wzorem:

f =
nX
i=1

jxi � xjj+
nX
i=1

jxij+
nX
i=1

(10� 10 � cos(xi)) (4.7)

gdzie:

j =

�
i + 1 gdy i < n
1 gdy i = n

Liczb¦ zmiennych zaªo»ono: n = 9. Ograniczenia na zmienne wynosiªy:
�10 � xi � 10. Warto±¢ minimum funkcji wynosiªa 0.

Przeprowadzono minimalizacj¦ funkcji przy u»yciu identycznych algo-
rytmów jak poprzednim te±cie. Wielko±¢ populacji algorytmów wynosiªa
pop_size = 1000, liczba generacji równa byªa max_generation = 1000.
Warto±ci prawdopodobie«stw operatorów ewolucyjnych byªy identyczne jak
te±cie poprzednim (patrz Tablica 4.21). Selekcj¦ przeprowadzano metod¡
turniejow¡.

W ramach testu przeprowadzono 100 prób minimalizacji funkcji, ka»dym
z algorytmów. Wyniki tych prób nast¦pnie u±redniono zgodnie z procudur¡
opisan¡ wcze±niej. Wykres zmian funkcji celu przedstawiony zostaª na rys.4.19.
U±rednione warto±ci liczby oblicze« funkcji celu zostaªy przedstawione
w tablicy 4.22 oraz na rys. 4.20.

Rysunek 4.19: Historia funkcji celu najlepszego osobnika
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Tablica 4.22: Liczba oblicze« funkcji celu

algorytm liczba oblicze« funkcji celu
EA 546797

HEA/SDM-1 28144
HEA/SDM-5 15305
HEA/SDM-10 18528

HEA/SDM-NET 16639

Rysunek 4.20: Liczba oblicze« funkcji celu
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Test 10

W te±cie tym, ostatnim szukano minimum funkcji danej wzorem: (4.7).
Liczb¦ zmiennych zaªo»ono: n = 9. Ograniczenia na zmienne wynosiªy:
�10 � xi � 10. Warto±¢ minimum funkcji wynosiªa 0.

Przeprowadzono minimalizacj¦ funkcji przy u»yciu identycznych
algorytmów jak poprzednich testach. Wielko±¢ populacji algorytmów wynosiªa
pop_size = 200. Pozostaªe wielko±ci nie ulegªy zmianie. (patrz Tablica 4.21).

W ramach testu przeprowadzono 100 prób minimalizacji funkcji, ka»dym
z algorytmów. Wyniki tych prób nast¦pnie u±redniono zgodnie z procudur¡
opisan¡ wcze±niej. Wykres zmian funkcji celu przedstawiony zostaª na rys.4.21.
U±rednione warto±ci liczby oblicze« funkcji celu zostaªy przedstawione
w tablicy 4.23 oraz na rys. 4.22.

Rysunek 4.21: Historia funkcji celu najlepszego osobnika

Tablica 4.23: Liczba oblicze« funkcji celu

algorytm liczba oblicze« funkcji celu
EA 110243

HEA/SDM-1 8163
HEA/SDM-5 18887
HEA/SDM-10 24740

HEA/SDM-NET 10942
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Rysunek 4.22: Liczba oblicze« funkcji celu

W zamieszczonych testach algorytm hybrydowy wspomagany sieci¡
neuronow¡ w porównaniu z innymi algorytmami, znajdowaª optimum
w najkrótszym, b¡d¹ prawie najkrótszym czasie. W te±cie 8 poziom
trudno±ci funkcji celu byª ni»szy, ni» w te±cie 9. �wiadczy¢ o tym mo»e
ró»nica liczby oblicze« funkcji celu (patrz Tabele: 4.21 i 4.22), oraz ró»nica
w warto±ciach optymalnej liczby mutacji gradientowych (patrz Tabele: 4.21
i 4.22). W te±cie 8 korzystniejsza byªa wi¦ksza liczba mutacji gradientowych
ni» w te±cie 9. �wiadczy to o tym, i» na wcze±niejszym etapie oblicze« algo-
rytm znalazª basen optimum globalnego i potem ju» tylko mutacja gradientowa
realizowaªa dostrojenie systemu. W te±cie 9 niekorzystne byªo zbyt cz¦ste
dziaªanie mutacji gradientowej. Wskazany byª dªu»szy etap poszukiwania
rejonu optimum globalnego przez algorytm ewolucyjny a dopiero pó¹niej
poprawa najlepszego osobnika przez mutacj¦ gradientow¡. Dlatego optymalna
warto±¢ mutacji gradientowej byªa mniejsza ni» w te±cie 8.

Mo»na wi¦c po powy»szych rozwa»aniach i wynikach testów, stwierdzi¢,
i» sztuczna sie¢ neuronowa steruj¡ca liczb¡ mutacji gradientowych zapewnia
odporno±¢ algorytmu na poziom trudno±ci funkcji celu.

Parametry algorytmu w te±cie 9 i 10 s¡ niemal identyczne, algorytmy
ró»ni¡ si¦ tylko wielko±ci¡ populacji. Celowo jednak zamieszczono obydwa,
by wyja±ni¢ zalet¦ sterowania algorytmem przy u»yciu sztucznej sieci neu-
ronowej. W te±cie 9, gdzie wielko±¢ populacji byªa równa 1000, czyli wi¦ksza ni»
w te±cie 10 (200), wskazana byªa wi¦ksza liczba mutacji ni» w te±cie 10 (patrz
rys. 4.22). W przypadku gdy wielko±¢ populacji byªa mniejsza, korzystniejsz¡
sytuacj¡ okazaªo si¦ zmniejszenie liczby mutacji gradientowej. Wynika z tego
nast¦puj¡cy wniosek: optymalna liczba iteracji mutacji gradientowej jest za-
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le»na od wielko±¢ populacji. Sytuacja taka ma miejsce dlatego, i» podczas gdy
wielko±¢ populacji jest du»a, funkcja staje si¦ relatywnie ªatwiejsza dla algo-
rytmu (ni»szy poziom trudno±ci), wtedy liczba mutacji gradientowych mo»e
by¢ du»a, poniewa» algorytm powinien wcze±niej zlokalizowa¢ nisz¦ optimum
globalnego. W przypadku przeciwnym (maªa liczba osobników w populacji)
algorytm pó¹niej znajduje rejon optimum globalnego i wczesne przeszkadzanie
mu mutacj¡ gradientow¡ wydªu»a proces optymalizacji.

Reasumuj¡c, optymalna liczba mutacji iteracji gradientowej (zapewnia-
j¡ca najkrótszy czas oblicze«) powinna by¢ dobrana na podstawie poziomu
trudno±ci funkcji celu oraz wielko±ci populacji. Sterowanie algorytmem hy-
brydowym przy u»yciu sztucznej sieci neuronowej jest w pewnym rozs¡d-
nym przedziale odporne na wielko±¢ populacji, a ponadto zapewnia o ile nie
najmniejszy, to zbli»ony do najmniejszego, czas oblicze«.
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4.4 Wielko±¢ populacji

Jednym z najistotniejszych parametrów algorytmów ewolucyjnych oraz hy-
brydowych, warunkuj¡cym otrzymanie satysfakcjonuj¡cego wyniku, jest liczba
osobników w populacji, czyli innymi sªowy, jej wielko±¢. Wielko±¢ populacji de-
cyduje w znacznym stopniu o liczbie oblicze« funkcji celu, potrzebnej do caªego
procesu optymalizacji. Dobór odpowiedniej wielko±ci populacji do poziomu
trudno±ci funkcji celu jest problemem nieªatwym.

Istniej¡ przesªanki wskazuj¡ce na du»y rozmiar populacji, oraz
proporcjonalno±¢ rozmiaru populacji do liczby zmiennych funkcji celu.
Sugestia taka jest jak najbardziej uzasadniona, poniewa» wi¦ksza populacja
przeszukuje jednocze±nie przestrze« w wi¦kszej liczbie punktów, odwzorowuj¡c
dokªadniejszy obraz funkcji. Mo»na wtedy mówi¢ o dokªadniejszym przeszuki-
waniu dziedziny.

Z drugiej strony du»a populacja jest niekorzystna z dwóch nast¦puj¡cych
powodów: (i) w przypadku algorytmu ewolucyjnego du»a populacja posiada
mniejsz¡ mobilno±¢ w przechodzeniu przez siodªo, (ii) w przypadku algorytmu
hybrydowego, w ko«cowym etapie oblicze« (gdy znana jest nisza optimum
globalnego) niepotrzebnie zwi¦ksza liczb¦ oblicze« funkcji celu.

Pierwszy z zarzutów w stosunku do du»ej populacji jest jak najbardziej
uzasadniony, poniewa» algorytm po pewnym czasie dziaªania zawsze znajdzie
si¦ w pewnej stabilnej sytuacji, generuj¡c osobniki w otoczeniu silnego, doty-
chczas znalezionego rozwi¡zania. Je±li rozwi¡zanie takie jest blisko optymal-
nego, mo»na oczekiwa¢, »e algorytm je znajdzie. Je±li jednak rozwi¡zanie
takie jest zupeªnie w innej cz¦±ci dziedziny (co jest przypadkiem wyst¦puj¡-
cym zdecydowanie cz¦±ciej), to algorytm stoi przed zadaniem przeniesienia
populacji w rejon optimum globalnego. Proces taki mo»e skªada¢ si¦ z bardzo
wielu kroków - przeskoków populacji do kolejnych nisz. W przypadku, gdy
populacja jest du»a (np.: kilkaset lub kilka tysi¦cy osobników) nie jest to
zadaniem prostym. Mniejsze populacje szybciej przemieszczaj¡ si¦ w dziedzinie
rozwi¡za«, poniewa» osobnik porywaj¡cy za sob¡ przez siodªo caª¡ populacj¦
ma wi¦ksze szanse przetrwania w przypadku mniejszej liczbie konkurentów.
W przypadku bardzo du»ych populacji osobnik taki (mniejsza funkcja celu)
praktycznie nie ma szans na przetrwanie i co za tym idzie populacja potra� na
bardzo dªugi czas osi¡±¢ w niszy optimum lokalnego.

Drugi z zarzutów dotyczy algorytmu hybrydowego. W modelu równolegªym
algorytmu, pomimo caªkowitej pªynno±ci przej±cia, mo»na ze wzgl¦du na
charakter lub te» cel dziaªania, wyodr¦bni¢ dwa zasadnicze etapy. W etapie
pierwszym nast¦puje przeszukiwanie dziedziny. W drugim etapie, dokªadne
okre±lenie optimum globalnego, przy u»yciu metod lokalnych. Metody te np.:
metoda najszybszego spadku, jest metod¡ dziaªaj¡c¡ na rzecz tylko jednego
punktu w przestrzeni rozwi¡za«, zb¦dnym wi¦c jest tworzenie wci¡» nowych
populacji i obliczanie warto±ci funkcji celu ich osobników. W etapie tym nale»y
rozmiar populacji zmniejszy¢ do rozs¡dnego minimum (np.: kilka osobników).
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Dobór odpowiedniej staªej wielko±ci populacji jest wi¦c zadaniem trud-
nym i rozwi¡zywalnym tylko dla okre±lonej w¡skiej grupy, bardzo podob-
nych do siebie funkcji. Rozs¡dniejszym rozwi¡zaniem jest zastosowanie
zmiennej wielko±ci populacji. Wielko±¢ populacji powinna odpowiada¢ potrze-
bom danego etapu oblicze«, wi¦c zdecydowano, i» w pocz¡tkowym etapie
oblicze« b¦dzie to relatywnie du»a liczba, a nast¦pnie b¦dzie ona zmniejszana.
Takie podej±cie jest uzasadnione wy»ej wymienionymi przesªankami. Za-
ªo»ono zatem, i» rozmiar populacji w ka»dej generacji (prócz startowej) b¦dzie
okre±lony na podstawie rozmiaru populacji poprzedniej zgodnie ze wzorem:

pop_size(t) = � � pop_size(t � 1) (4.8)

gdzie: � - warto±¢ przyjmowana z przedziaªu: [0; 1].
W trakcie testowania algorytmu z tak rozwi¡zanym problemem doboru

wielko±ci populacji, zauwa»ono, i» du»y wpªyw na szybko±¢ rozwi¡zania ma
parametr �. Pomimo tego, i» rezultaty otrzymane przy zastosowaniu tak
zmody�kowanego algorytmu byªy zadawalaj¡ce, rozwi¡zanie to przyniosªo
tylko poªowiczny sukces, poniewa» i tak pozostaje problem odpowiedniego
doboru parametru �. Zdecydowano wi¦c, aby parametr ten byª parametrem
uzale»nionym od zaawansowania oblicze« i mógª si¦ zmienia¢ w sposób mi¦kki.
Podobnie jak w przypadku sterowania liczb¡ iteracji mutacji gradientowej, za-
implementowano sztuczn¡ sie¢ neuronow¡, która na podstawie historii funkcji
celu najlepszych osobników w wybranych generacjach, sterowaªa warto±ci¡
parametru �.

Przeprowadzono wiele testów, dla ró»nych warto±ci parametru �,
oraz ró»nych wielko±ci populacji pocz¡tkowej. W niniejszym rozdziale
zamieszczono trzy wybrane testy, które pozwalaj¡ na porównanie wy»ej
omówionych sposobów sterowania wielko±ci¡ populacji.

Test 11

W te±cie tym szukano minimum funkcji danej wzorem:

f =
nX
i=1

(x2i � xj)
2 +

nX
i=1

(1� xi)
2 (4.9)

gdzie:

j =

�
i + 1 gdy i < n
1 gdy i = n

Liczb¦ zmiennych zaªo»ono: n = 10. Ograniczenia na zmienne wynosiªy:
�10 � xi � 10. Warto±¢ minimum funkcji wynosiªa 0.

Przeprowadzono minimalizacj¦ funkcji za pomoc¡ algorytmu ewolucyjnego,
algorytmu hybrydowego, w którym wielko±¢ kolejnych populacji okre±lona byªa
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4.4 Wielko±¢ populacji

przez staªy parametr, oraz przy u»yciu algorytmu hybrydowego w którym
wielko±¢ populacji okre±lona byªa przy u»yciu sztucznej sieci neuronowej.
Liczba iteracji mutacji gradientowej w ka»dej generacji byªa równa 1. Wielko±¢
populacji algorytmów wynosiªa pop_size = 200, liczba generacji równa byªa
max_generation = 200. Warto±ci prawdopodobie«stw operatorów
ewolucyjnych zamieszczono w tablicy 4.24. Selekcj¦ przeprowadzano metod¡
turniejow¡.

Tablica 4.24: Prawdopodobie«stwa operatorów

operator symbol prawdopodobie«stwo
mutacja równomierna pr_uni_mut 0.15
mutacja nierównomierna pr_nun_mut 0.35
mutacja brzegowa pr_bnd_mut 0.05
krzy»owanie proste pr_sim_cro 0.25
krzy»owanie heurystyczne pr_heu_cro 0.25
krzy»owanie arytmetyczne pr_ari_cro 0.25
klonowanie proste pr_sim_clo 0.02

W ramach testu przeprowadzono 10 prób minimalizacji funkcji, ka»dym
z wy»ej opisanych algorytmów. Wyniki tych prób nast¦pnie u±redniono. Ka»da
kolejna próba startowaªa z losowej populacji, jednak»e w celu wyeliminowania
pewnej przypadkowo±ci, próby o tym samym numerze dla innych algorytmów
posiadaªy t¡ sam¡ populacj¦ startow¡.

U±rednione warto±ci liczby oblicze« funkcji celu zostaªy przedstawione
w tablicy 4.25 oraz na rys. 4.23.

Tablica 4.25: Liczba oblicze« funkcji celu

algorytm liczba oblicze« funkcji celu
EA 22611

HEA/SDM-1/POP-0.70 2821
HEA/SDM-1/POP-0.75 2864
HEA/SDM-1/POP-0.80 2852
HEA/SDM-1/POP-0.85 2830
HEA/SDM-1/POP-0.90 2949
HEA/SDM-1/POP-0.95 3438
HEA/SDM-1/POP-NET 2845
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Rysunek 4.23: Liczba oblicze« funkcji celu

Test 12

W te±cie tym szukano minimum funkcji danej wzorem:

f =
nX
i=1

(x2i � xj)
2 +

nX
i=1

(1� xi)
2 +

+
nX
i=1

(100� (100� (1� xi)
2) � (0:5 � (1 + cos(2 � xi � 2))(4.10)

gdzie:

j =

�
i + 1 gdy i < n
1 gdy i = n

Liczb¦ zmiennych zaªo»ono: n = 5. Ograniczenia na zmienne wynosiªy:
�9 � xi � 11. Warto±¢ minimum funkcji wynosiªa 0.

Przeprowadzono minimalizacj¦ funkcji za pomoc¡ algorytmu hybrydowego,
w którym wielko±¢ kolejnych populacji okre±lona byªa przez staªy parametr,
oraz przy u»yciu algorytmu hybrydowego w którym wielko±¢ populacji
okre±lona byªa przy u»yciu sztucznej sieci neuronowej. Liczba iteracji mutacji
gradientowej w ka»dej generacji byªa równa 1. Wielko±¢ populacji algorytmów
wynosiªa pop_size = 2000, liczba generacji równa byªa max_generation =
5000. Warto±ci prawdopodobie«stw operatorów ewolucyjnych zamieszczono
w tablicy 4.26. Selekcj¦ przeprowadzano metod¡ turniejow¡.

W ramach testu przeprowadzono 10 prób minimalizacji funkcji, ka»dym
z wy»ej opisanych algorytmów. Wyniki tych prób nast¦pnie u±redniono zgodnie
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Tablica 4.26: Prawdopodobie«stwa operatorów

operator symbol prawdopodobie«stwo
mutacja równomierna pr_uni_mut 0.25
mutacja nierównomierna pr_nun_mut 0.35
mutacja brzegowa pr_bnd_mut 0.05
krzy»owanie proste pr_sim_cro 0.25
krzy»owanie heurystyczne pr_heu_cro 0.25
krzy»owanie arytmetyczne pr_ari_cro 0.25
klonowanie proste pr_sim_clo 0.02

z wcze±niej opisan¡ procedur¡. U±rednione warto±ci liczby oblicze« funkcji celu
zostaªy przedstawione w tablicy 4.27 oraz na rys. 4.24.

Tablica 4.27: Liczba oblicze« funkcji celu

algorytm liczba oblicze« funkcji celu
HEA/SDM-1/POP-0.70 14401
HEA/SDM-1/POP-0.75 9767
HEA/SDM-1/POP-0.80 7688
HEA/SDM-1/POP-0.85 11101
HEA/SDM-1/POP-0.90 11106
HEA/SDM-1/POP-0.95 15006
HEA/SDM-1/POP-NET 9841

Test 13

W te±cie tym szukano minimum funkcji danej wzorem:

f =
nX
i=1

(x2i � xj)
2 +

nX
i=1

(1� xi)
2 +

+
nX
i=1

(100� (100� (1� xi)
2) � (0:5 � (1 + cos(xi � 1)) (4.11)

gdzie:

j =

�
i + 1 gdy i < n
1 gdy i = n

Liczb¦ zmiennych zaªo»ono: n = 4. Ograniczenia na zmienne wynosiªy:
�9 � xi � 11. Warto±¢ minimum funkcji wynosiªa 0.

79



4.4 Wielko±¢ populacji

Rysunek 4.24: Liczba oblicze« funkcji celu

Przeprowadzono minimalizacj¦ funkcji za pomoc¡ algorytmu hybrydowego
w którym wielko±¢ kolejnych populacji okre±lona byªa przez staªy parametr,
oraz przy u»yciu algorytmu hybrydowego w którym wielko±¢ populacji
okre±lona byªa przy u»yciu sztucznej sieci neuronowej. Liczba iteracji mutacji
gradientowej w ka»dej generacji byªa równa 1. Wielko±¢ populacji algorytmów
wynosiªa pop_size = 200, liczba generacji równa byªa max_generation =
500. Warto±ci prawdopodobie«stw operatorów ewolucyjnych zamieszczono
w tablicy 4.28. Selekcj¦ przeprowadzano metod¡ turniejow¡.

Tablica 4.28: Prawdopodobie«stwa operatorów

operator symbol prawdopodobie«stwo
mutacja równomierna pr_uni_mut 0.25
mutacja nierównomierna pr_nun_mut 0.35
mutacja brzegowa pr_bnd_mut 0.05
krzy»owanie proste pr_sim_cro 0.25
krzy»owanie heurystyczne pr_heu_cro 0.25
krzy»owanie arytmetyczne pr_ari_cro 0.25
klonowanie proste pr_sim_clo 0.02

W ramach testu przeprowadzono 10 prób minimalizacji funkcji, ka»dym
z wy»ej opisanych algorytmów. Wyniki tych prób nast¦pnie u±redniono zgodnie
z wcze±niej pisan¡ procedur¡. U±rednione warto±ci liczby oblicze« funkcji celu
zostaªy przedstawione w tablicy 4.29 oraz na rys. 4.25.
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Tablica 4.29: Liczba oblicze« funkcji celu

algorytm liczba oblicze« funkcji celu
HEA/SDM-1/POP-0.70 1028
HEA/SDM-1/POP-0.75 1039
HEA/SDM-1/POP-0.80 993
HEA/SDM-1/POP-0.85 1190
HEA/SDM-1/POP-0.90 1288
HEA/SDM-1/POP-0.95 1642
HEA/SDM-1/POP-NET 1067

Rysunek 4.25: Liczba oblicze« funkcji celu
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Wyników uzyskanych przez algorytm ewolucyjny nie zamieszczano,
poniewa» nie zostaªo znalezione minimum globalne.

W zamieszczonych w niniejszej cz¦±ci pracy testach algorytm hybrydowy,
w którym wielko±¢ populacji byªa staªa znajdowaª optimum przy u»yciu
wi¦kszego nakªadu oblicze«, ni» algorytmy, w których wielko±¢ populacji ule-
gaªa zmniejszaniu. Jest to potwierdzeniem powy»szych rozwa»a«, i» pod koniec
oblicze« populacja mo»e by¢ mniejsza.

Testy, zamieszczone w tym podrozdziale dotycz¡ funkcji o ró»nym
stopniu trudno±ci. W te±cie 11 minimalizowano funkcj¦ jednomodaln¡. Test
12 dotyczy funkcji bardzo trudnej pod wzgl¦dem minimalizacji. Funkcja -
co mo»na ªatwo wykaza¢ - posiada 75 � 1 � 16000 minimów lokalnych.
Funkcja celu w te±cie 13 jest tak»e funkcj¡ wielomodaln¡, lecz posiada tylko 80
minimów lokalnych. Na podstawie przeprowadzonych testów mo»na stwierdzi¢,
i» dla ró»nych poziomów trudno±ci funkcji celu, ró»ne warto±ci parametru
� okazaªy si¦ optymalne. W testach 11 i 13 warto±ci mniejsze -
dynamiczniej zmniejszaj¡ce populacje - byªy korzystniejsze, co ±wiadczy
o relatywnie niskim poziomie trudno±ci funkcji. W te±cie 12 (funkcja zdecy-
dowanie trudniejsza) algorytm pomimo tego, »e miaª populacj¦ pocz¡tkow¡
pop_size=2000 osobników, to do±¢ dªugo potrzebowaª du»¡ populacj¦,
i zmniejszaª j¡ wolniej. Jest to potwierdzeniem tego, i» zbyt wczesne
zmniejszenie populacji mo»e zatrzyma¢ j¡ na dªu»ej bez post¦pu,
poniewa» brakuje materiaªu genetycznego którym mo»na wypeªni¢ dziedzin¦
w celu wygenerowania dokªadniejszego obrazu funkcji. Jest to potwierdze-
niem powy»szych przesªanek, i» na pocz¡tku oblicze« populacja powinna by¢
relatywnie du»a.

We wszystkich powy»szych przypadkach gdzie algorytm hybrydowy,
w którym wielko±¢ populacji sterowana byªa sztuczn¡ sieci¡ neuronow¡, potrze-
bowaª na znalezienie optimum najmniejsz¡, b¡d¹ prawie najmniejsz¡ liczba
oblicze« funkcji celu.

Reasumuj¡c, sie¢ neuronowa doskonale rozwi¡zuje problem doboru
odpowiedniej warto±ci wspóªczynnika �. Sie¢ automatycznie na podstawie
informacji o zaawansowaniu algorytmu dobiera odpowiedni¡ warto±¢, od której
zale»y wielko±¢ populacji. Sterowanie algorytmem hybrydowym przy u»yciu
sztucznej sieci neuronowej jest w pewnym rozs¡dnym przedziale odporne na
wielko±¢ populacji, a ponadto zapewnia o ile nie najmniejszy, to zbli»ony do
najmniejszego, czas oblicze«.
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Rozdziaª 5

Dostosowanie hybrydowego

algorytmu ewolucyjnego do zada«

optymalizacji i identy�kacji

5.1 Wprowadzenie

Opracowany hybrydowy algorytm ewolucyjny zastosowano
do optymalizacji i identy�kacji ukªadów mechanicznych poddanych
obci¡»eniom dynamicznym lub wykonuj¡cym drgania wªasne.

Ponadto wykonano szereg procedur tworz¡cych brzegi zewn¦trzne na
podstawie informacji zawartych w chromosomie. Wykonano procedury
kontroluj¡ce poprawno±¢ generowanych brzegów. Zaimplementowano proce-
dury pozwalaj¡ce ª¡czy¢ ze sob¡ kilka brzegów wewn¦trznych. Wszystkie
powy»sze procedury zostaªy sprawdzone pod wzgl¦dem poprawno±ci dziaªa-
nia. Wyników tych jednak w pracy nie zamieszczano. Zauwa»ono natomiast, »e
istnieje zwi¡zek pomi¦dzy czasem dziaªania algorytmu, a sposobem kodowania
parametrów okre±laj¡cych brzegi ciaªa. Test porównuj¡cy ró»ne rozwi¡zania
zamieszczono w niniejszym rozdziale.
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5.2 Sformuªowanie funkcjonaªów
optymalizacji i identy�kacji

Analiza ukªadów omawianych w niniejszej pracy przeprowadzana byªa za
pomoc¡ MEB. W wyniku tej analizy otrzymujemy nast¦puj¡ce wielko±ci:
przemieszczenia, odksztaªcenia, napr¦»enia, cz¦sto±ci drga« wªasnych.
Bazuj¡c na tych wielko±ciach mo»na zbudowa¢ ogólne kryterium optymalizacji
w postaci:

J =

Z T

0

Z



�(�; �;u)d
dt+

Z T

0

Z
�

	(p;u)d�dt+�(!) (5.1)

gdzie: � - tensor napr¦»enia, � - tensor odksztaªcenia,
u - wektor przemieszcze«, p - wektor siª powierzchniowych,
! - wektor cz¦sto±ci drga« wªasnych, 
 - obszar zajmowany przez ciaªo,
� - brzeg ciaªa oraz T - czas ekspozycji.

Funkcje �, 	 oraz � mog¡ przyjmowa¢ ró»ne postacie, tworz¡c wiele
ró»norodnych kryteriów optymalizacji. W pracy zastosowano nast¦puj¡ce
funkcjonaªy:

� cz¦stotliwo±ciowe:

maksimum pierwszej cz¦sto±ci drga« wªasnych

J = !1; (5.2)

maksimum najmniejszej ró»nicy mi¦dzy zadan¡ cz¦sto±ci¡ siªy wymusza-
j¡cej !f i s¡siednimi cz¦sto±ciami drga« wªasnych !i

J = min
i
j!f � !ij; i = 1; 2; 3; (5.3)

maksimum najmniejszej ró»nicy mi¦dzy s¡siednimi cz¦sto±ciami drga«
wªasnych

J = min
i
j!i+1 � !ij; i = 1; 2: (5.4)

� podatno±ci:

minimum podatno±ci ukªadu

J =
1

T

Z T

0

Z
�

pud�dt (5.5)

� wytrzymaªo±ciowe:

minimum napr¦»e« redukowanych na brzegu ukªadu

J =

Z T

0

Z
�

�
�red
�0

�n
d�dt (5.6)

84



5.2 Sformuªowanie funkcjonaªów
optymalizacji i identy�kacji

gdzie: �red - napr¦»enie redukowane (otrzymane z hipotezy wyt¦»e-
niowej), �0 - dopuszczalna warto±¢ napr¦»enia, n - dowolna parzysta
liczba,

� przemieszczeniowe:

minimum przemieszcze«

J =

Z T

0

Z
�

�p
u � u
u0

�n
d�dt (5.7)

gdzie: u0 - dopuszczalna warto±¢ przemieszczenia

� masowe:

minimum masy

J =

Z



�d
 (5.8)

Funkcjonaªy stosowane do identy�kacji ograniczaªy si¦ do wielko±ci, których
mo»na dokona¢ pomiaru. Zaliczy¢ mo»na do nich: przemieszczenia i cz¦sto±ci
drga« wªasnych.

Przyj¦to zatem nast¦puj¡ce funkcjonaªy identy�kacji:

� przemieszczeniowy (dla statycznej spr¦»ysto±ci)

J1 =

Z
�

�
û(x)� u(x)

�2
d� (5.9)

� przemieszczeniowy (dla dynamicznej spr¦»ysto±ci)

J2 =

Z T

0

Z
�

�
û(x; t)� u(x; t)

�2
d�dt (5.10)

� amplitudowy

J3 =

Z
�

�
Â(x)�A(x)

�2
d� (5.11)

� cz¦stotliwo±ciowy

J4 =
pX

j=1

�
!̂j � !j

�2
(5.12)

� wielokryterialny

J =
mX
i=1

wiJi (5.13)

np.:
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J = w1

Z
�

�
û(x)� u(x)

�2
d�

+w2

Z T

0

Z
�

�
û(x; t)� u(x; t)

�2
d�dt (5.14)

+w3

pX
j=1

�
!̂j � !j

�2

gdzie wielko±ci: û(x), û(x; t), Â(x) i !̂j s¡ odpowiednio
zmierzonymi przemieszczeniami statycznymi, zmierzonymi przemieszczeniami
dynamicznymi, zmierzonymi amplitudami przemieszcze« oraz zmierzonymi
cz¦sto±ciami drga« wªasnych, natomiast: u(x), u(x; t), A(x) i !j s¡
odpowiadaj¡cymi wielko±ciami obliczonymi dla zbudowanego modelu nu-
merycznego.

Dla tak zde�niowanych funkcjonaªów informacja o pochodnej byªa
uzyskana ró»nicami sko«czonymi, liczonymi centralnie. Wielko±¢ kroku
próbkowania przyjmowano z ±rodka do±¢ stabilnego przedziaªu. Wielko±¢ ta
zale»aªa od zadania. W zamieszczonych testach mechaniki krok ten wynosiª
0.01 cm.

Podej±cie takie byªo uzasadnione tym, i» niekorzystnym byªoby
obarczanie hybrydowego algorytmu ewolucyjnego wad¡ metod gradientowych
- konieczno±ci¡ znajomo±ci pochodnej.

W niektórych przypadkach zada« mechaniki jest mo»liwe obliczenie
pochodnej poprzez przeprowadzenie analizy wra»liwo±ci [7],[8], [13], [26], [27],
[28], [29]. Istniej¡ jednak przypadki, w których pochodna nie jest znana, lub
jest bardzo trudna do wyznaczenia.
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5.3 Modelowanie brzegu zewn¦trznego

Sposób modelowania brzegu ciaªa jest jednym z istotnych elementów
w problemie optymalizacji ukªadów. W zagadnieniach optymalizacji zale»y
nam na jak najmniejszym zbiorze zmiennych projektowych, poniewa» wtedy
algorytm jest efektywny. Zale»y nam tak»e na tym, by brzeg byª ci¡gªy, tzn.
aby nie byªo naro»y i karbów. Najprostsze jest rozwi¡zanie takie, gdy rol¦
zmiennych projektowych odgrywaj¡ wspóªrz¦dne punktów le»¡cych na brzegu
(np.: w¦zªów elementów brzegowych). Wówczas jednak liczba zmiennych pro-
jektowych jest du»a i nie zapewnia to ci¡gªo±ci brzegu [18]. Dlatego korzystamy
z krzywych i powierzchni interpolacyjnych (krzywe B-splajn, krzywe Beziera,
krzywe NURBS [62]). (Rys.5.1 i 5.2).

Rysunek 5.1: Modelowanie brzegu w dwuwymiarowej przestrzeni:
bezpo±rednie i z u»yciem krzywych NURBS

Rysunek 5.2: Modelowanie brzegu w trójwymiarowej przestrzeni:
bezpo±rednie i z u»yciem krzywych NURBS

Krzywe NURBS opisane s¡ za pomoc¡ niewielkiej liczby punktów kontrol-
nych. Krzywa NURBS opisana jest równaniem matematycznym w postaci:
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Cj(uj) =

Pn
i=0Nipj(uj)wiPijPn
i=0Nipj(uj)wi

(5.15)

gdzie Cj jest wspóªrz¦dn¡ punktu na krzywej w kierunku j, dla parametru
odlegªo±ci uj, Nipj(uj) s¡ funkcjami bazowymi krzywej B-Spline stopnia p,
Pij jest wspóªrz¦dn¡ punktu kontrolnego i w kierunku j, wi jest wag¡ tego
punktu. 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 =
n
aj; : : : ; aj| {z }

p+1

; Up+1j; : : : ; Um�p�1j; bj; : : : ; bj| {z }
p+1

o
(5.16)

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 pozostalych przypadkach

Nipj(uj) =
uj � Uij

Ui+pj � Uij

Nip�1j(uj) +
Ui+p+1j � uj

Ui+p+1j � Ui+1j
Ni+1p�1j(uj) (5.17)

Podobnymi wzorami opisane s¡ powierzchnie NURBS.
W pracy zdecydowano modelowa¢ brzegi przy u»yciu krzy-

wych NURBS. W miejscach gdzie naªo»one s¡ ograniczenia,
brzeg oczywi±cie je speªnia, natomiast w przedziaªach pomi¦dzy
ograniczeniami brzeg modelowano krzywymi NURBS. Niestety nie zawsze
udaªo si¦ unikn¡¢ naro»y na brzegu, ale istniaªy one tylko w kra«cowych
punktach krzywych. Wynikaªo to z innych ogranicze«.
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5.4 Modelowanie defektów

Ksztaªt modelowanych defektów powinien w mo»liwie wierny sposób
odzwierciedla¢ ich rzeczywist¡ posta¢. Defekty mo»na podzieli¢ ze wzgl¦du na
ksztaªt oraz sposób analizy na dwie grupy: pustki materiaªowe oraz szczeliny
(p¦kni¦cia) [19].

W przypadku pustek pierwotnie korzystano z podstawowych ksztaªtów
geometrycznych takich jak koªo, elipsa, trójk¡t, kwadrat i prostok¡t.
Opracowana pó¹niej koncepcja pozwalaªa na modelowanie znacznie bardziej
ró»norodnych ksztaªtów. W tym celu skorzystano z krzywych zamkni¦tych
NURBS.

Przyj¦to, i» w ka»dym przypadku defekt okre±lony jest przez pewn¡
sko«czon¡ liczb¦ parametrów, skªadaj¡cych si¦ na list¦ zmiennych
projektowych. Parametry te nazwano parametrami ksztaªtu.

z = fz1; z2; :::; zng (5.18)

gdzie: n - jest liczb¡ parametrów opisuj¡cych ksztaªt defektu.
Interpretacja kolejnych parametrów zale»aªa od sposobu parametryzacji.

Pierwotnie zakªadano i» ksztaªt defektu jest jedn¡ ze znanych �gur geome-
trycznych. W podej±ciu takim kolejne parametry ksztaªtu zawsze oznaczaªy
t¡ sam¡ geometryczn¡ wielko±¢. Przykªadowo dla koªa: z1 oraz z2 okre±laj¡
wspóªrz¦dne ±rodka defektu, natomiast z3 okre±la promie« (rys.5.3a). W przy-
padku elipsy z1 oraz z2 jak poprzednio okre±laj¡ wspóªrz¦dne ±rodka defektu,
z3 i z4 okre±laj¡ wielko±ci promieni elipsy, a z5 okre±la k¡t obrotu (rys.5.3b).
W przypadku bardziej zaawansowanych ksztaªtów, generowanych przy u»yciu
krzywych NURBS z1 oraz z2 okre±laj¡ wspóªrz¦dne ±rodka defektu, natomiast
pozostaªe wielko±ci opisuj¡ odlegªo±ci punktów kontrolnych krzywej NURBS
od ±rodka defektu, przy czym kierunki, w których mierzone s¡ odlegªo±ci
rozªo»one s¡ gwia¹dzi±cie wzgl¦dem siebie i biegn¡ przez ±rodek modelowanego
defektu. Przykªad defektu opisanego krzyw¡ NURBS dla o±miu kierunków
przedstawiono poni»ej (rys.5.3c).

Analogicznie zostaªy opisane defekty w ukªadach przestrzennych.
Przykªadowo dla kuli: z1, z2 oraz z3 okre±laj¡ wspóªrz¦dne ±rodka defektu,
natomiast z4 okre±la promie« (rys.5.4a). W przypadku elipsoidy z1, z2 oraz
z3 jak poprzednio okre±laj¡ wspóªrz¦dne ±rodka defektu, natomiast z4 ,z5 i z6
okre±laj¡ promienie wzgl¦dem kolejnych osi ukªadu (rys.5.4b). W przypadku
ksztaªtów generowanych przy u»yciu krzywych NURBS z1, z2 oraz z3 okre±laj¡
wspóªrz¦dne ±rodka defektu, natomiast pozostaªe wielko±ci opisuj¡ odlegªo±ci
punktów kontrolnych krzywej NURBS od ±rodka defektu. Sposób mierzenia
odlegªo±ci jest podobny jak w ukªadach dwuwymiarowych, ró»nic¦ stanowi
tylko liczba kierunków która jest wi¦ksza z racji dodania jednego wymiaru
(rys.5.4c).

W nast¦pnym etapie bada« przyj¦to, i» podczas zadania identy�kacji
mog¡ podlega¢ zmianie nie tylko parametry defektu (np.: wielko±¢, poªo»enie,
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Rysunek 5.3: Sposoby parametryzacji brzegów wewn¦trznych dla zagadnie«
pªaskich a) koªa, b) elipsy, c) dowolny ksztaªt parametryzowany za pomoc¡
NURBS

Rysunek 5.4: Sposoby parametryzacji brzegów wewn¦trznych dla zagadnie«
przestrzennych a) defekt kulisty, b) defekt elipsoidalny, c) defekt o dowolnym
ksztaªcie modelowany za pomoc¡ NURBS
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obrót) lecz tak»e �gura geometryczna okre±laj¡ca ksztaªt defektu (np.: elipsa,
prostokat, trójk¡t, itp.). W tym celu opracowano specjaln¡
interpretacj¦ wektora zmiennych projektowych. Opisane to zostaªo
w podrozdziale nast¦pnym.

Drugi rodzaj defektów w zaproponowanym tutaj podziale stanowi¡
szczeliny. Podobnie jak w przypadku pustek, tak»e i tu istniaª sposób okre±le-
nia poªo»enia oraz wielko±ci szczeliny. Zaªo»ono, »e rozpatrywane b¦d¡ tylko
szczeliny prostoliniowe, których modelem geometrycznym jest odcinek (dla
ukªadów dwuwymiarowych) oraz prostok¡t (dla ukªadów trójwymiarowych).
Zaproponowano dwa sposoby interpretacji parametrów ksztaªtu dla ukªadów
pªaskich oraz jeden sposób dla ukªadów przestrzennych. W pierwszym sposo-
bie z1 oraz z2 okre±laªy wspóªrz¦dne ±rodka szczeliny, z3 dªugo±¢ szczeliny,
natomiast z4 k¡t obrotu szczeliny (rys.5.5a). W drugim sposobie z1 i z2
okre±laªy wspóªrz¦dne pierwszego wierzchoªka natomiast z3 i z4 okre±laªy
wspóªrz¦dne drugiego wierzchoªka szczeliny (rys.5.5b). W przypadku ukªadów
przestrzennych z1, z2 oraz z3 okre±laªy wspóªrz¦dne ±rodka szczeliny, z4 oraz z5
rozmiary szczeliny, natomiast z6, z7 i z8 k¡ty obrotu wokóª osi ukªadu (rys.5.6).

Rysunek 5.5: Sposoby parametryzacji szczelin w ukªadach dwuwymiarowych
a) szczelina opisana punktem ±rodka szczeliny, dªugo±ci¡ oraz k¡tem obrotu b)
szczelina opisana za pomoc¡ punktów stanowi¡cych jej pocz¡tek i koniec
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Rysunek 5.6: Sposób parametryzacji szczelin w ukªadach trójwymiarowych
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5.5 Sterowanie liczb¡ i rodzajem defektów

Pod poj¦ciem optymalizacji topologicznej rozumie si¦ mo»liwo±¢
wprowadzania nowych wewn¦trznych brzegów ciaªa. Podobnie w problemie
identy�kacji defektów, pojawia si¦ problem okre±lenia ich liczby.
Z matematycznego punktu widzenia jest to zmiana spójno±ci obszaru,
np.: z obszaru jednospójnego (brak defektu) na obszar dwuspójny (jeden
defekt wewn¦trzny). Nale»aªo zatem stworzy¢ tak¡ interpretacj¦ chromosomu,
która pozwala ªatwo zmienia¢ liczb¦ brzegów wewn¦trznych. Defekt w postaci
pustki materiaªowej jest szczególnym przypadkiem brzegu wewn¦trzego,
dlatego obydwa problemy zostan¡ jednocze±nie omówione w niniejszym
podrozdziale.

W celu pªynnej zmiany liczby oraz rodzaju brzegów
wewn¦trznych skonstruowano specjalne typy chromosomów. Trzy
pierwsze opisane typy dotycz¡ okre±lenia liczby brzegów wewn¦trznych,
nast¦pne dwa pozwalaj¡ zmienia¢ ksztaªt brzegu wewn¦trznego. Typy te daj¡
si¦ ze sob¡ ª¡czy¢, co daje peªn¡ swobod¦ w modelowaniu liczby i ksztaªtu
modelowanych brzegów wewn¦trznych.

Pierwszy z zaproponowanych chromosomów Typ I, który pozwala
na ªatw¡ zmian¦ topologii ukªadu przedstawiono na rys.5.7 (dla zada«
dwuwymiarowych) oraz 5.8 (dla zada« trójwymiarowych).

Rysunek 5.7: Schemat chromosomu Typu I dla zada« dwuwymiarowych

Pierwszy gen n w tak skonstruowanym chromosomie okre±la liczb¦ brzegów
wewn¦trznych, nast¦pne geny: xi, yi oraz ri (przykªad brzegu koªowego dla
zadania dwuwymiarowego) to parametry ksztaªtu kolejnego i -tego otworu.
W przypadku zadania trójwymiarowego geny: xi, yi, zi oraz ri (przykªad
brzegu kulistego dla zadania trójwymiarowego) stanowi¡ parametry ksztaªtu
i -tego otworu. W przypadku bardziej skomplikowanych ksztaªtów brzegu, lista
parametrów ksztaªtu i -tego otworu wydªu»a si¦. Liczba brzegów ±ci±le zale»na
jest wi¦c od warto±ci pierwszego genu. Dªugo±¢ chromosomu jest okre±lona
przed rozwi¡zaniem zadania i jest zale»na od zaªo»onej maksymalnej liczby
przewidzianych brzegów wewn¦trznych nmax.
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Rysunek 5.8: Schemat chromosomu Typu I dla zada« trójwymiarowych

Drugi z zaproponowanych chromosomów Typ II , przedstawiono na
rys.5.9 (dla zada« dwuwymiarowych) i 5.10 (dla zada« trójwymiarowych).
W porównaniu do wcze±niej zaproponowanego rozwi¡zania, w chromo-
somie tym nie znajduje si¦ parametr okre±laj¡cy wprost liczb¦ brzegów
wewn¦trznych. Chromosom skªada si¦ bowiem tylko z parametrów ksztaªtu
xi, yi oraz ri (przykªad brzegu koªowego dla zadania dwuwymiarowego) lub xi,
yi, zi oraz ri (przykªad brzegu kulistego dla zadania trójwymiarowego). Istnie-
nie i -tego brzegu wewn¦trznego zale»y od warto±ci okre±laj¡cej jego rozmiar
(w przypadku koªa jest to promie« ri). W tym celu zde�niowano parametr
rmin warunkuj¡c¡ istnienie otworu. Warto±¢ parametru wynika z mo»liwo±ci
przeprowadzenia analizy ukªadu metod¡ elementów brzegowych. Zbyt du»a
ró»nica dªugo±ci elementów brzegowych prowadzi do niestabilnego rozwi¡za-
nia [4]. Wprowadzenie zbyt maªych defektów sprzyja takiej sytuacji, wi¦c
wprowadzony parametr jest okre±lany na podstawie konkretnego zadania. Je±li
warto±¢ ri byªa wi¦ksza lub równa warto±ci rmin, wtedy brzeg okre±lony przez
parametry ksztaªtu i-tego otworu b¦dzie istniaª. W przypadku przeciwnym
parametry ksztaªtu nie s¡ brane pod uwag¦ na etapie tworzenia geometrii
ukªadu. Geny okre±laj¡ce te parametry ksztaªtu mo»na traktowa¢ jako geny
nieaktywne, u±pione.

Rysunek 5.9: Schemat chromosomu Typu II dla zada« dwuwymiarowych
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Rysunek 5.10: Schemat chromosomu Typu II dla zada« trójwymiarowych

Podej±cie takie ró»ni si¦ od poprzedniego. Wybrana, zale»na od warto±ci
parametru ri warunkuj¡cego istnienie defektu, cz¦±¢ chromosomu decydowaªa
o geometrii ukªadu. Geny nieaktywne mogªy wi¦c by¢ nie tylko na ko«cu
chromosomu (jak w przypadku Typu I ) lecz w dowolnej jego cz¦±ci.

Dªugo±¢ chromosomu, jak poprzednio jest okre±lona przed rozwi¡zaniem
zadania i jest zale»na od maksymalnej liczby przewidzianych brzegów
wewn¦trznych.

Trzeci z zaproponowanych chromosomów Typ III przedstawiono na rys.5.11
(dla zada« dwuwymiarowych) i 5.12 (dla zada« trójwymiarowych). Chromo-
som, zbudowany jest z dwóch segmentów: segmentu steruj¡cego i segmentu
parametrów geometrycznych. Segment steruj¡cy skªada si¦ z parametrów wi

przyjmuj¡cych warto±ci 1 lub 0, warunkuj¡cych istnienie lub nieistnienie i -tego
brzegu.

Rysunek 5.11: Schemat chromosomu Typu III dla zada« dwuwymiarowych

Dªugo±¢ chromosomu, jak poprzednio jest okre±lona przed
rozwi¡zaniem zadania i jest zale»na od maksymalnej liczby
przewidzianych brzegów wewn¦trznych.

Podczas pierwszych prób identy�kacji przy u»yciu wy»ej przedstawionych
sposobów tworzenia chromosomu, zauwa»ono, »e algorytm znajduje opti-
mum z ró»nym nakªadem oblicze«, zale»nym od typu chromosomu. W celu
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Rysunek 5.12: Schemat chromosomu Typu III dla zada« trójwymiarowych

dokªadniejszego zbadania tego zwi¡zku przeprowadzono test, który pozwoliªby
stwierdzi¢, czy (i ewentualnie dlaczego) szybko±¢ znajdywania optimum jest
zale»na od budowy chromosomu.

Celem testu byªo porównanie skuteczno±ci algorytmu hybrydowego który
korzystaª z trzech typów chromosomu.

Test 14

Test polegaª na znalezieniu dwóch defektów koªowych w tarczy przed-
stawionej na rys.5.13. Tarcza posiadaªa wymiary: 20x20 [cm], natomiast
ukªad wspóªrz¦dnych miaª pocz¡tek w ±rodku ci¦»ko±ci tarczy. Poszukiwane
defekty posiadaªy wspóªrz¦dne: x1=-4.0, y1=0.0, x2=4.0, y2=0.0 oraz promie-
nie: r1=1.0 i r2=1.0. Tarcza obci¡»ona zostaªa w górnej cz¦±ci obci¡»eniem
ci¡gªym q = q0H(t), qo = 10:0 [kN/m], H(t) - funkcja Heaveside'a. Funkcja
celu (5.11) zostaªa zbudowana na podstawie przemieszcze« w¦zªów brzegu
zewn¦trznego.

W ramach testu przeprowadzono 10 prób identy�kacji dla ka»dego
z wymienionych wy»ej typów chromosomu. Wyniki tych prób nast¦pnie
u±redniono. Ka»da kolejna próba startowaªa z losowej populacji, jednak»e
w celu wyeliminowania pewnej przypadkowo±ci, próby o tym samym nu-
merze dla innych sposobów budowy chromosomu posiadaªy t¡ sam¡ populacj¦
startow¡.

Wykorzystano algorytm hybrydowy HEA/SDM-NET o wielko±ci popu-
lacji sterowanej sztuczn¡ sieci¡ neuronow¡, wielko±¢ populacji w pierwszej
generacji równa byªa pop_size=200. Liczba generacji byªa równa
max_life=100. Warto±ci prawdopodobie«stw operatorów ewolucyjnych za-
mieszczono w tablicy 5.1. Selekcj¦ przeprowadzano metod¡ turniejow¡.
Parametr rmin wynosiª 0.1 cm, natomiast nmax = 2.

Wykres zmian funkcji celu najlepszego osobnika przedstawiono na rys.5.14.
W przeprowadzonym te±cie zauwa»ono przewag¦ chromosomu

Typu II nad pozostaªymi dwoma. W ka»dej z prób w czasie
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Rysunek 5.13: Tarcza z dwoma defektami koªowymi

Tablica 5.1: Prawdopodobie«stwa operatorów

operator symbol prawdopodobie«stwo
mutacja równomierna pr_uni_mut 0.15
mutacja nierównomierna pr_nun_mut 0.25
mutacja brzegowa pr_bnd_mut 0.05
krzy»owanie proste pr_sim_cro 0.25
krzy»owanie heurystyczne pr_heu_cro 0.25
krzy»owanie arytmetyczne pr_ari_cro 0.25
klonowanie proste pr_sim_clo 0.02
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Rysunek 5.14: Wykres zmian funkcji celu najlepszego osobnika dla ró»nych
chromosomów

100 generacji, algorytm znalazª dokªadne optimum tylko w przypadku
gdy zastosowano chromosom przedstawiony na rys.5.9. Pozostaªe chromo-
somy powodowaªy wolniejsze zbli»anie si¦ algorytmu do rozwi¡zania. Nie
przeprowadzano powy»szych oblicze« do ko«ca tj. do znaleznienia optimum,
s¡dz¡c jednak po warto±ciach funkcji celu w poszczególnych podej±ciach
(warto±ci w 100 generacji dla innych podej±¢, takie jak warto±ci w ok 20
generacji dla podej±cia najlepszego), mo»na stwierdzi¢ i» czas oblicze« mógªy
by¢ kilkakrotnie dªu»szy.

Przewaga chromosomu Typu II nad chromosomem Typu III, mo»e by¢
wytªumaczona ró»nic¡ liczby genów, stanowi¡cych zmienne projektowe zada-
nia optymalizacji, natomiast przewaga nad chromosomem Typu I, mo»e
by¢ wytªumaczona skomplikowan¡ topologi¡ funkcji celu, w przypadku
zastosowania tego ostatniego. Jego specy�czna interpretacja bowiem powoduje
pojawianie si¦ sztucznych optimów lokalnych. Mo»na stwierdzi¢, i» pode-
j±cie takie jest nienaturalne, poniewa» zmiana jednego z parametrów (gen
n) wi¡»e si¦ z gwaªtownymi zmianami geometrii ukªadu, co powoduje
powstawanie wy»ej wspomnianych optimów lokalnych.

Nast¦pne dwa typy chromosomów zawieraj¡ propozycje relatywnie pªynnej
zmiany ksztaªtu brzegów wewn¦trznych.

Pierwszy z nich Typ IV przedstawiono na rys.5.15 (dla zada«
dwuwymiarowych) oraz 5.16 (dla zada« trójwymiarowych). Przedstawiony na
rysunkach chromosom to uproszczony model dla przypadku wyboru pomi¦dzy
defektem eliptycznym (r1x 6= r1y), koªowym (r1x = r1y = r) i szczelin¡
(r1x = 0 lub r1y = 0). Pierwsze dwa geny x1 i y1 w chromosomie (rys.5.15)
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okre±laj¡ wspóªrz¦dne ±rodka defektu, dwa nast¦pne r1x i r1y to promienie
natomiast �1 to k¡t obrotu pierwszego defektu. Nast¦pne geny stanowi¡
odpowiedni¡ liczb¦ powtórze« wcze±niejszej kombinacji. W przypadku zadania
trójwymiarowego gen x1 jest wektorem okre±laj¡cym poªo»enie ±rodka defektu,
r1 wektorem okre±laj¡cym promienie natomiast �1 to wektor k¡tów obrotu
pierwszego defektu. Podobnie jak w przypadku chromosomu dla zagadnie«
dwuwymiarowych, nast¦pne geny stanowi¡ odpowiedni¡ liczb¦ powtórze«
wcze±niejszej kombinacji.

Rysunek 5.15: Schemat chromosomu Typu IV dla zada« dwuwymiarowych

Rysunek 5.16: Schemat chromosomu Typu IV dla zada« trójwymiarowych

Ostatni z zaproponowanych typów chromosomu Typ V przedstaw-
iono na rys.5.17 (dla zada« dwuwymiarowych) oraz 5.18 (dla zada«
trójwymiarowych). Przedstawiony na rysunkach chromosom to
uproszczony model dla przypadku wyboru pomi¦dzy defek-
tem eliptycznym, koªowym, prostok¡tnym i kwadratowym.
Pierwszy gen k1 jest zmienn¡ dyskretn¡, a kolejnej jej warto±ci przy-
porz¡dkowana jest pewna okre±lona �gura geometryczna (np: 0 - elipsa,
1 - prostok¡t, itd.). Nast¦pne dwa geny x1 i y1 w chromosomie (rys.5.17)
okre±laj¡ wspóªrz¦dne ±rodka defektu, dwa nast¦pne r1x i r1y to promienie
w przypadku elipsy, lub poªowa dªugo±ci boków w przypadku prostok¡ta.
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�1 to k¡t obrotu pierwszego defektu. Nast¦pne geny stanowi¡ odpowiedni¡
liczb¦ powtórze« wcze±niejszej kombinacji. W przypadku zadania trójwymi-
arowego pierwszy gen okre±la przestrzenn¡ �gur¦ geometryczn¡, geny x1, r1,
�1, stanowi¡ wielko±ci okre±laj¡ce defekt - jak w poprzednim przypadku -
wzbogacone o trzeci wymiar. Podobnie jak w przypadku chromosomu dla
zagadnie« dwuwymiarowych, nast¦pne geny stanowi¡ odpowiedni¡ liczb¦
powtórze« wcze±niejszej kombinacji.

Rysunek 5.17: Schemat chromosomu Typu V dla zada« dwuwymiarowych

Rysunek 5.18: Schemat chromosomu Typu IV dla zada« trójwymiarowych

Stwierdzono, »e pomimo du»ego podobie«stwa w dziaªaniu chromosomów
(zmiana ksztaªtu defektu) chromosomy ró»ni¡ si¦ od siebie na tyle, »e nie
mo»na wybra¢ pomi¦dzy nimi lepszego, tak jak to byªo w przypadku chromo-
somu decyduj¡cego o liczbie defektów. Chromosom Typu IV bazuje bowiem
na nieco rozszerzonej, omówionej wcze±niej zasadzie rmin, dotycz¡cej ka»dego
z promieni elipsy. W przypadku wcze±niejszym gdy warto±¢ promienia byªa
mniejsza od rmin, defekt koªowy nie istniaª. W przypadku elipsy gdy warto±¢
jednego z promieni byªa mniejsza od rmin, defekt zmieniaª zmieniaª si¦ z elipty-
cznej pustki na szczelin¦. Podej±cie takie wykorzystuje wi¦c pewn¡ hierarchi¦
wielko±ci pola defektu.
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5.5 Sterowanie liczb¡ i rodzajem defektów

Nieco inne podej±cie zawarte jest w Typie V chromosomu, gdzie
dyskretna warto±¢ bezpo±rednio decyduje o ksztaªcie defektu, natomiast jego
wielko±¢ wynika z ró»nie (zale»nie od ksztaªtu defektu) interpretowanych
warto±ci ri. W typie tym kilka ró»nych ksztaªtów defektu mo»e istnie¢ dla
tych samych warto±ci okre±laj¡cych jego wielko±¢.

W niniejszej pracy, w celu pªynnej zmiany ksztaªtu brzegów wewn¦trznych
stosowano powy»sze dwa typy przemienne w zale»no±ci od rodzaju zadania.
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Aspekty obliczeniowe hybrydowych algorytmów ewolucyjnych

Rozdziaª 6

Aspekty obliczeniowe

hybrydowych algorytmów

ewolucyjnych

6.1 Wprowadzenie

W celu zaimplementowania algorytmu stanowi¡cego tre±¢ niniejszej
rozprawy w zadaniach mechaniki, wykonano szereg testów i bada«. Badania
te miaªy na celu zarówno zwery�kowanie wszystkich dodatkowych procedur
potrzebnych do zastosowania algorytmu w zadaniach mechaniki, jak i pomóc
w doborze jego optymalnych parametrów uwzgl¦dniaj¡c specy�k¦ rozwi¡zy-
wanych zada«.

Zauwa»ono i», algorytm hybrydowy jest wra»liwy na niektóre wielko±ci
dotycz¡ce rozwi¡zywanych ukªadów. Zauwa»ono tak»e, »e poprzez
pewne mody�kacje mo»na znacznie skróci¢ czas dziaªania algorytmu.
Przeprowadzono wiele testów, które miaªy albo pomóc wyja±ni¢ zaistniaªe
problemy lub tylko je na±wietli¢. Zamieszczono wybrane testy opisuj¡ce za-
sygnalizowane problemy.
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6.2 Identy�kacja na podstawie informacji pochodz¡cej z ró»nych cz¦±ci brzegu

6.2 Identy�kacja na podstawie informacji
pochodz¡cej z ró»nych cz¦±ci brzegu

Jednym z kluczowych etapów ka»dego procesu diagnostycznego jest dobór
odpowiednich ¹ródeª informacji. �ródªem informacji mo»e by¢ wielko±¢ �zy-
czna mierzona w punkcie lub punktach ukªadu. Dla zada« dynamicznej
spr¦»ysto±ci mog¡ by¢ to: cz¦sto±ci drga« wªasnych, amplitudy przemieszcze«
(drgania okresowe) oraz przemieszczenia (drgania nieustalone).

Zwi¦kszenie liczby ¹ródeª informacji powinno przynie±¢ korzy±ci, daj¡ce
przeªo»y¢ si¦ na efektywno±¢ identy�kacji. Zwi¦kszenie liczby ¹ródeª informa-
cji mo»e odbywa¢ si¦ poprzez: wybór wi¦kszej liczby punktów pomiarowych
(sensorów) ukªadu (pokrywaj¡cych si¦ z w¦zªami elementów brzegowych) lub
zmniejszenie kroku czasu (zwi¦kszenie cz¦stotliwo±ci), co dla tego samego
czasu analizy daje wi¦cej informacji. W pracy próbowano sformuªowa¢
pewne kryteria, które mog¡ okaza¢ si¦ pomocne przy okre±laniu punktów
pomiarowych ukªadu, które zawieraj¡ potencjalnie najwi¦cej
informacji. Kryteria te pozwol¡ tak»e na omini¦cie tych punktów
pomiarowych, w których informacja jest kombinacj¡ innych, wcze±niej
wybranych.

Ogólne podej±cie do problemu doboru poªo»enia punktów pomiarowych
jest bardziej skomplikowane i mo»e polega¢ na wykorzystaniu analizy wra»li-
wo±ci. Przeprowadzenie analizy wra»liwo±ci pozwala okre±li¢ w¦zªy, w których
zmierzona informacja jest najbardziej czuªa na istnienie defektu. Takie w¦zªy
s¡ wybierane w pierwszej kolejno±ci jako punktu pomiarowe.

Testy przeprowadzone w ramach pracy mog¡ sugerowa¢ tak»e na
korzystanie z alternatywnych podej±¢, które jednak najcz¦±ciej dotycz¡
±ci±le okre±lonej w¡skiej klasy zada«. Poni»ej zamieszczono jeden z wielu
przeprowadzonych testów, dotycz¡cych pªaskich spr¦»ystych ukªadów me-
chanicznych. W te±cie porównywano, jak algorytm hybrydowy potra�ª
zidenty�kowa¢ defekty na podstawie informacji pochodz¡cych z ró»nych
w¦zªów. Wynik testu mo»e by¢ tak»e sprawdzeniem poprawno±ci dziaªania
algorytmu, poniewa» powinien on wskaza¢ w¦zªy, w których pomiar wielko±ci
�zycznej (np. przemieszczenia) jest najbardziej wskazany. o najwy»szej
wra»liwo±ci. Tego porównania w pracy jednak nie przeprowadzano.

Test 15

Test polegaª na znalezieniu defektu koªowego w tarczy przedstawionej
na rys.6.1. Tarcza posiadaªa wymiary: 20x20 [cm], natomiast ukªad
wspóªrz¦dnych miaª pocz¡tek w ±rodku ci¦»ko±ci tarczy. Poszukiwany
defekt posiadaª wspóªrz¦dne: x1=0.0, y1=0.0 oraz promie«: r1=1.0. Tarcza
obci¡»ona zostaªa w górnej cz¦±ci obci¡»eniem ci¡gªym q = q0H(t), qo = 10:0
[kN/m], H(t) - funkcja Heaveside,a.

W celu porównania istotno±ci informacji zawartych w poszczególnych
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6.2 Identy�kacja na podstawie informacji pochodz¡cej z ró»nych cz¦±ci brzegu

Rysunek 6.1: Tarcza z defektem koªowym

w¦zªach, rozwa»ono przypadki, w których funkcja celu (5.11) byªa budowana
na podstawie przemieszcze«:

� w¦zªa naro»nego (w¦zeª 11)

� w¦zªa naro»nego (w¦zeª 21)

� w¦zªa w ±rodku prostego fragmentu brzegu (w¦zeª 6)

� w¦zªa w ±rodku prostego fragmentu brzegu (w¦zeª 16)

� w¦zªa w ±rodku prostego fragmentu brzegu (w¦zeª 26)

� wszystkich w¦zªów naro»nych (w¦zªy 11 i 21)

� wszystkich w¦zªów w ±rodku prostych fragmentów brzegu (w¦zªy 6, 16
i 26)

� wszystkich w¦zªów naro»nych i w ±rodku prostych fragmentów brzegu
(w¦zªy 6, 11, 16, 21 i 26)

� górnej cz¦±ci brzegu (w¦zªy 21-30)

� prawej cz¦±ci brzegu (w¦zªy 11-21)

� dolnej cz¦±ci brzegu (w¦zªy 2-11)
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6.2 Identy�kacja na podstawie informacji pochodz¡cej z ró»nych cz¦±ci brzegu

� wszystkich nieutwierdzonych w¦zªów brzegu(w¦zªy 2-30)

W ramach testu przeprowadzono 10 prób identy�kacji dla ka»dej
z wymienionych wy»ej funkcji celu. Wyniki tych prób nast¦pnie
u±redniono. Ka»da kolejna próba startowaªa z losowej populacji,
jednak»e w celu wyeliminowania pewnej przypadkowo±ci, próby o tym samym
numerze dla innych funkcji celu posiadaªy t¡ sam¡ populacj¦ startow¡.

Wykorzystano algorytm hybrydowy HEA/SDM-NET o wielko±ci popu-
lacji sterowanej sztuczn¡ sieci¡ neuronow¡, wielko±¢ populacji w pierwszej
generacji równa byªa pop_size=100. Liczba generacji byªa równa
max_life=100. Warto±ci prawdopodobie«stw operatorów ewolucyjnych za-
mieszczono w tablicy 6.1. Selekcj¦ przeprowadzano metod¡ turniejow¡.

Tablica 6.1: Prawdopodobie«stwa operatorów

operator symbol prawdopodobie«stwo
mutacja równomierna pr_uni_mut 0.25
mutacja nierównomierna pr_nun_mut 0.45
mutacja brzegowa pr_bnd_mut 0.05
krzy»owanie proste pr_sim_cro 0.25
krzy»owanie heurystyczne pr_heu_cro 0.25
krzy»owanie arytmetyczne pr_ari_cro 0.25
klonowanie proste pr_sim_clo 0.05

W przypadku niniejszego testu bezcelowe jest porównanie funkcji
celu najlepszych osobników w kolejnych generacjach, poniewa» funkcjonaª
przemieszczeniowy zale»ny jest od liczby punktów pomiarowych, a ta
nie jest staªa dla wszystkich prób. Porównywano zatem odlegªo±¢
w dziedzinie rozwi¡za« pomi¦dzy rozwi¡zaniem najlepszym w kolejnej
generacji, a rozwi¡zaniem optymalnym. Odlegªo±ci te zamieszczono na rys.
6.2, 6.4 i 6.6. Wyniki testu zamieszczono w tablicach 6.2, 6.3 i 6.4, oraz na
rys. 6.3, 6.5 i 6.7.
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6.2 Identy�kacja na podstawie informacji pochodz¡cej z ró»nych cz¦±ci brzegu

Rysunek 6.2: Odlegªo±¢ w dziedzinie poszukiwa« pomi¦dzy najlepszym osob-
nikiem, a optimum

Tablica 6.2: Liczba oblicze« funkcji celu

w¦zªy brzegu liczba oblicze« funkcji celu
w¦zeª 6 2600
w¦zeª 11 3770
w¦zeª 16 3808
w¦zeª 21 3760
w¦zeª 26 2632
wszystkie w¦zªy 1488

Tablica 6.3: Liczba oblicze« funkcji celu

w¦zªy brzegu liczba oblicze« funkcji celu
w¦zªy 6, 16 oraz 26 1475
w¦zªy 11 oraz 21 1992
w¦zªy 6, 11, 16, 21 oraz 26 1507
wszystkie w¦zªy 1488
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6.2 Identy�kacja na podstawie informacji pochodz¡cej z ró»nych cz¦±ci brzegu

Rysunek 6.3: Liczba oblicze« funkcji celu

Rysunek 6.4: Odlegªo±¢ w dziedzinie poszukiwa« pomi¦dzy najlepszym osob-
nikiem, a optimum
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6.2 Identy�kacja na podstawie informacji pochodz¡cej z ró»nych cz¦±ci brzegu

Rysunek 6.5: Liczba oblicze« funkcji celu

Rysunek 6.6: Odlegªo±¢ w dziedzinie poszukiwa« pomi¦dzy najlepszym osob-
nikiem, a optimum
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6.2 Identy�kacja na podstawie informacji pochodz¡cej z ró»nych cz¦±ci brzegu

Tablica 6.4: Liczba oblicze« funkcji celu

w¦zªy brzegu liczba oblicze« funkcji celu
w¦zªy 2-11 2202
w¦zªy 11-21 2061
w¦zªy 21-30 1655
wszystkie w¦zªy 1488

Rysunek 6.7: Liczba oblicze« funkcji celu
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Analizuj¡c wyniki testu 15 zauwa»ono, i» identy�kacja defektu na
podstawie informacji pochodz¡cych z jednego w¦zªa brzegu nie zawsze
ko«czyªa si¦ znalezieniem dokªadnego optimum (punkty 11, 16 i 21).
W pozostaªych przypadkach parametry algorytmu okazy-
waªy si¦ wystarczaj¡ce i defekt zostaª zidenty�kowany
dokªadnie. Mo»na zauwa»y¢ »e informacje pochodz¡ce z w¦zªów 6
i 26 s¡ bardziej znacz¡ce ni» informacje pochodz¡ce
z pozostaªych w¦zªów. Wpªyw mo»e mie¢ jednocze±nie odlegªo±¢
punktów 6 i 26 od defektu, oraz pokrywanie si¦ kierunku odcinka od
omawianego punktu brzegu do ±rodka defektu, z kierunkiem obci¡»enia
ci¡gªego. To mo»e tªumaczy¢ dlaczego w¦zeª 16-ty, który jest tak samo
blisko defektu, nie dostarczyª istotnych informacji, a nawet niektóre próby
identy�kacji okazaªy si¦ by¢ nieudane.

W przypadku grupy w¦zªów powy»sze przypuszczenia zdaj¡ si¦ by¢
potwierdzane wynikami testu. W przypadku, gdy funkcja byªa zbudowana
na podstawie informacji pochodz¡cych z w¦zªów 11 i 21, algorytm znajdowaª
optimum pó¹niej ni» w przypadku, gdy funkcja celu zostaªa zbudowana na
podstawie informacji pochodz¡cych z w¦zªów 6, 16 i 26. Nale»y zauwa»y¢
jednak, i» w pierwszym przypadku (w¦zªy 11 i 21), algorytm znajdowaª
optimum pr¦dzej ni» na podstawie jednego, nawet daj¡cego najistotniejsze
informacje punktu. Ostatni z tej grupy przypadek, gdy funkcja zbudowana
zostaªa na podstawie informacji pochodz¡cych z w¦zªów 6, 11, 16, 21 i 26
tak»e (jak przepadek dla w¦zªów: 6, 16, i 26) doskonale znalazª optimum
z zadawalaj¡co niskim nakªadem oblicze«.

Nast¦pne przypadki, gdy funkcja celu zostaªa zbudowana na podstawie
informacji pochodz¡cych ze wszystkich w¦zªów wybranego odcinka brzegu,
nie przyniosªy tak spektakularnych wyników. Jedynie mo»na zauwa»y¢, i»
przemieszczenia w¦zªów górnej kraw¦dzi tarczy daj¡ wi¦cej informacji.

Ostatni przypadek stanowi porównanie, a jednocze±nie granic¦, do której
mo»na si¦ zbli»y¢ z nakªadem oblicze« w identy�kacji, jest to bowiem przy-
padek, w którym funkcja celu zbudowana zostaªa na podstawie informacji
pochodz¡cych ze wszystkich w¦zªów brzegu. W niniejszym przypadku, jak
nale»aªo si¦ spodziewa¢, osi¡gni¦to prawie najlepszy wynik. Lepszy wynik
z przypadku, gdy informacja pochodziªa jednocze±nie z w¦zªów 6, 16 i 26,
nale»y tªumaczy¢ zbyt maª¡ liczb¡ prób.

Na podstawie tego testu, oraz innych wyników niezamieszczonych
w pracy, mo»na sformuªowa¢ kilka wskazówek pomocnych przy dobieraniu
¹ródeª informacji w zadaniach identy�kacji defektów.

Istotne informacje o przemieszczeniach z punktu widzenia identy�kacji daj¡
w¦zªy znajduj¡ce si¦ w ±rodku odcinków brzegu (dla ukªadów pªaskich), oraz
w ±rodku wycinka pªaszczyzny (dla ukªadów przestrzennych). S¡ to teorety-
cznie w¦zªy najbli»sze defektu.

W¦zªy znajduj¡ce si¦ w naro»ach daj¡ istotne informacje, gdy defekty tak»e
umiejscowione s¡ w naro»ach. W takich przypadkach w¦zªy umiejscowione jak
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sugeruje poprzednia wskazówka daj¡ znacznie mniej istotne informacje, ni» te
znajduj¡ce si¦ w naro»ach.

W przypadku, gdy dªugo±ci boków ukªadu pªaskiego, lub powierzchnie
ukªadów przestrzennych s¡ znacznie ró»ni¡ce si¦ mi¦dzy sob¡, nale»y w tych
wi¦kszych wyselekcjonowa¢ wi¦cej ¹ródeª informacji, rozªo»onych w miar¦
równomiernie.

Posªuguj¡c si¦ powy»szymi wskazówkami mo»na okre±li¢ relatywnie maª¡,
liczb¦ w¦zªów, na podstawie których mo»na równie szybko i skutecznie
zidenty�kowa¢ defekt, jak na podstawie wszystkich w¦zªów ukªadu.

Powy»sze wskazówki s¡ tylko spostrze»eniami zauwa»onymi na podstawie
przeprowadzonych testów i nie oddaj¡ trudno±ci zadania. Podczas prowadzenia
bada« nasun¦ªy si¦ jednak pewne pomysªy, które mog¡ przynie±¢ pozyty-
wne rezultaty. Jednym z nich jest obci¡»enie ukªadu jak najwi¦ksz¡ liczb¡
ró»nie zorientowanych obci¡»e«, wtedy teoretycznie wi¦ksza liczba w¦zªów za-
wieraªaby istotniejsze informacje. Problem ten jest zªo»ony i wymaga wielu
testów. Na obecnym etapie bada« jest to tylko zasygnalizowanie problemu,
który mo»na w przyszªo±ci dogª¦bniej zbada¢.
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6.3 Identy�kacja na podstawie amplitud dr-
ga« harmonicznych generowanych z ró»nymi
cz¦sto±ciami

Zwi¦kszenie ilo±ci informacji poprzez zwi¦kszenie liczby ¹ródeª (Rozdziaª
6.2) nie zawsze musi okaza¢ si¦ wystarczaj¡cym sposobem dostarczenia
koniecznej ilo±ci informacji potrzebnej do skrócenia czasu identy�kacji. Cza-
sem alternatyw¡ mo»e by¢ powtórzenie eksperymentu dla innych parametrów.
Dopiero zsumowanie wszystkich tak otrzymanych informacji pozwala oczeki-
wa¢, »e proces identy�kacji ulegnie skróceniu. W odniesieniu do ukªadów
liniowo-spr¦»ystych obci¡»onych dynamicznie parametrami zmiennymi w kole-
jnych eksperymentach mog¡ by¢ np.: cz¦sto±ci siªy wymuszaj¡cej. Takie
podej±cie jest bardzo korzystne z racji metody wykorzystywanej w niniejszej
pracy - metody elementów brzegowych, a ±ci±lej jej odmiany - metody
podwójnej zasady wzajemno±ci. W metodzie tej w pocz¡tkowym etapie
analizy obliczane s¡ macierze zawieraj¡ce warto±ci caªek brzegowych. Warto±ci
te nie s¡ zale»ne od warto±ci obci¡»enia, tak wi¦c w kolejnych eksperymen-
tach mo»na wykorzysta¢ wcze±niej obliczone. Mo»na oczekiwa¢, i» w ukªadach
o podobnym stopniu dyskretyzacji, jak te zamieszczone w pracy, czas w kole-
jnych eksperymentach ulegnie skróceniu nawet o 90%.

Podej±cie takie jest bardzo korzystne, poniewa» dostarcza wielokrotno±¢
informacji, podczas gdy caªkowity czas analizy (czas analizy wszystkich
eksperymentów) jest zdecydowanie mniejszy ni» wielokrotno±¢ czasu analizy
pojedynczego eksperymentu. Aby sprawdzi¢ jednak istotno±¢ informacji
pªyn¡cej z dodatkowych eksperymentów przeprowadzono wiele testów. Jeden
z nich zamieszczono w niniejszej pracy.

Test 16

Test polegaª na znalezieniu dwóch defektów koªowych w tarczy
przedstawionej na rys. 6.8. Tarcza posiadaªa wymiary: 20x20 [cm],
natomiast ukªad wspóªrz¦dnych miaª pocz¡tek w ±rodku ci¦»ko±ci tarczy.
Poszukiwane defekty posiadaªy wspóªrz¦dne: x1=-4.0, y1=0.0, x2=5.0, y2=0.0
oraz promienie: r1=1.0 i r2=1.0. Tarcza obci¡»ona zostaªa w górnej cz¦±ci
obci¡»eniem ci¡gªym q = q0sin(!t), qo = 10:0 [kN/m].

Funkcja celu (5.11) zostaªa zbudowana na podstawie przemieszcze« w¦zªów
brzegu zewn¦trznego, odpowiednio z jednego, dwóch i trzech ekspery-
mentów. Warto±ci cz¦sto±ci koªowych obci¡»enia wynosiªy odpowiednio:
!1 = 2:0[rad=�s], !2 = 3:0[rad=�s] oraz !3 = 4:0[rad=�s].

W ramach testu przeprowadzono 5 prób identy�kacji dla ka»dego
z wymienionych wy»ej przypadków. Wyniki tych prób nast¦pnie u±redniono.
Ka»da kolejna próba startowaªa z losowej populacji, jednak»e w celu wyelimi-
nowania pewnej przypadkowo±ci, próby o tym samym numerze dla innej liczby
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eksperymentów posiadaªy t¡ sam¡ populacj¦ startow¡.
Wykorzystano algorytm hybrydowy HEA/SDM-NET o wielko±ci popu-

lacji sterowanej sztuczn¡ sieci¡ neuronow¡, wielko±¢ populacji w pierwszej
generacji równa byªa pop_size=500. Liczba generacji byªa równa
max_life=100. Warto±ci prawdopodobie«stw operatorów ewolucyjnych za-
mieszczono w tablicy 6.5. Selekcj¦ przeprowadzano metod¡ turniejow¡.
Parametr rmin wynosiª 1 mm, natomiast nmax = 2.

Wyniki testu zamieszczono w tablicy 6.6 oraz na rys. 6.9.

Tablica 6.5: Prawdopodobie«stwa operatorów

operator symbol prawdopodobie«stwo
mutacja równomierna pr_uni_mut 0.25
mutacja nierównomierna pr_nun_mut 0.45
mutacja brzegowa pr_bnd_mut 0.05
krzy»owanie proste pr_sim_cro 0.25
krzy»owanie heurystyczne pr_heu_cro 0.25
krzy»owanie arytmetyczne pr_ari_cro 0.25
klonowanie proste pr_sim_clo 0.05

Rysunek 6.8: Tarcza z dwoma defektami koªowymi

113



6.3 Identy�kacja na podstawie amplitud drga« harmonicznych generowanych z ró»nymi
cz¦sto±ciami

Tablica 6.6: Liczba oblicze« funkcji celu

eksperymenty liczb oblicze« f. celu
jeden !1 =2.0 [rad/ � s] 7868
dwa !1 =2.0 oraz !2 =3.0 [rad/ � s] 7541
trzy !1 =2.0, !2 =3.0 oraz !3 =4.0 [rad/ �s] 6782

Rysunek 6.9: Liczba oblicze« funkcji celu dla ró»nej liczby eksperymentów
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6.3 Identy�kacja na podstawie amplitud drga« harmonicznych generowanych z ró»nymi
cz¦sto±ciami

Analizuj¡c wyniki testu 16 zauwa»ono, i» wprowadzenie do funkcjonaªu
informacji z dodatkowych eksperymentów nieznacznie skróciªo czas identy-
�kacji. Nale»y jednak zwróci¢ uwag¦ na to »e w testach wykonanych na
potrzeby tego podrozdziaªu wyniki bardzo si¦ ró»niªy. W testach dotycz¡cych
niniejszej cz¦±ci pracy, wyniki zale»aªy od przykªadu i zmieniaªy si¦ bardzo
diametralnie. Nie analizowano jednak ró»nic pomi¦dzy przykªadami, dlaczego
taka sytuacja zachodziªa.

Na tym etapie bada«, mo»na zatem stwierdzi¢ i» zwi¦kszenie ilo±ci
informacji mo»e przyczyni¢ si¦ do skrócenia czasu identy�kacji tylko dla
±ci±le okre±lonych typów zada«, dla pozostaªych korzy±¢ z tego pªyn¡ca o ile
wyst¡piªa to byªa zdecydowanie mniejsza.
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6.4 Identy�kacja na podstawie ró»nych funkcji
wymuszaj¡cych

W niniejszym podrozdziale badano wpªyw charakteru zmian
obci¡»enia dynamicznego na rezultaty procesu identy�kacji. Najcz¦±ciej
rozpatrywane charaktery obci¡»e«, cho¢ niektóre z nich trudne do
realizacji praktycznej to: funkcja sinusoidalna, która mo»e by¢ efektem
np.: niewyrównowa»enia waªu obracaj¡cego si¦ wokóª wªasnej osi, funkcja
Heaveside'a-charakteryzuj¡ca zjawisko nagªego obci¡»enia ukªadu staª¡
siª¡, podczas gdy w chwili pocz¡tkowej ukªad nie byª obci¡»ony oraz
funkcja piªoksztaªtna. Celem niniejszego testu jest sprawdzenie czy istnieje
jakikolwiek zwi¡zek pomi¦dzy funkcj¡ wymuszaj¡c¡, a skuteczno±ci¡
identy�kacji defektów. Test przeprowadzono dla nast¦puj¡cych funkcji
wymuszaj¡cych: Heaveside'a (rys. 6.10), piªoksztaªtnej dwustronnej (rys.
6.11), piªoksztaªtnej jednostronnej (rys. 6.12), sinusoidalnej (rys. 6.13) oraz
sinusoidalnej odzerowotn¦tni¡cej (rys. 6.14). W ramach testu przeprowadzono
10 prób identy�kacji dla ka»dej z wymienionych wy»ej funkcji obci¡»aj¡cych.
Wyniki tych prób nast¦pnie u±redniono. Ka»da kolejna próba startowaªa
z losowej populacji, jednak»e w celu wyeliminowania pewnej przypadkowo±ci,
próby o tym samym numerze dla innych funkcji wymuszaj¡cych posiadaªy t¡
sam¡ populacj¦ startow¡.

Rysunek 6.10: Funkcja Heaveside'a

Test 17

Test polegaª na znalezieniu defektu koªowego w tarczy przedstawionej
na rys. 6.15. Tarcza posiadaªa wymiary: 20x20 [cm], natomiast ukªad
wspóªrz¦dnych miaª pocz¡tek w ±rodku ci¦»ko±ci tarczy. Poszukiwany defekt
posiadaª wspóªrz¦dne: x=1.0, y=1.0 oraz promie« r=1.0. Tarcza obci¡»ona
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6.4 Identy�kacja na podstawie ró»nych funkcji wymuszaj¡cych

Rysunek 6.11: Funkcja piªoksztaªtna dwustronna

Rysunek 6.12: Funkcja piªoksztaªtna jednostronna
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6.4 Identy�kacja na podstawie ró»nych funkcji wymuszaj¡cych

Rysunek 6.13: Funkcja sinusoidalna

Rysunek 6.14: Funkcja sinusoidalna odzerowot¦tni¡ca
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zostaªa w górnej cz¦±ci obci¡»eniem ci¡gªym q = q0E(t), qo = 10:0 [kN/m],
E(t) - rozpatrywany charakter obci¡»enia.

Funkcja celu (5.11) zostaªa zbudowana na podstawie przemieszcze« w¦zªów,
które byªy wolne od podparcia i obci¡»enia.

Rysunek 6.15: Tarcza z defektem koªowym

Wykorzystano algorytm hybrydowy HEA/SDM-NET
o staªej wielko±ci populacji równej pop_size=100.
Liczba generacji byªa równa max_generation=100.
Warto±ci prawdopodobie«stw operatorów ewolucyjnych zamieszczono
w tablicy 6.7. Selekcj¦ przeprowadzano metod¡ turniejow¡. Parametr rmin

wynosiª 0.1 cm, natomiast nmax = 1.

Tablica 6.7: Prawdopodobie«stwa operatorów

operator symbol prawdopodobie«stwo
mutacja równomierna pr_uni_mut 0.25
mutacja nierównomierna pr_nun_mut 0.35
mutacja brzegowa pr_bnd_mut 0.05
krzy»owanie proste pr_sim_cro 0.25
krzy»owanie heurystyczne pr_heu_cro 0.25
krzy»owanie arytmetyczne pr_ari_cro 0.25
klonowanie proste pr_sim_clo 0.05

W ka»dej z 50-ciu prób (10 dla ka»dej z 5-ciu funkcji) algorytm znalazª
dokªadne poªo»enie defektu koªowego. Porównano wi¦c numery generacji,
w których algorytm znalazª optimum. Przedstawia to tablica 6.8.

W przypadku niniejszego testu bezcelowe byªo porównanie funkcji
celu najlepszych osobników w kolejnych generacjach, poniewa» funkcjonaª
przemieszczeniowy zale»ny jest od funkcji wymuszaj¡cej, a ta nie jest staªa
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Tablica 6.8: Numery generacji w których algorytm znalazª optimum

funkcja wymuszaj¡ca numer generacji
Heaveside'a 20
piªoksztaªtna dwustronna 39
piªoksztaªtna jednostronna 16
sinusoidalna 91
sinusoidalna odzerowot¦tni¡ca 72

dla wszystkich prób. Porównywano zatem odlegªo±¢ w dziedzinie rozwi¡za«
pomi¦dzy rozwi¡zaniem najlepszym w kolejnej generacji, a rozwi¡zaniem
optymalnym. Odlegªo±ci oraz jej skªadowe tj. wspóªrz¦dne x , y oraz promie«
r przedstawiono na rysunkach: 6.16, 6.17, 6.18 oraz 6.19.

Rysunek 6.16: Odlegªo±¢ w dziedzinie poszukiwa« pomi¦dzy najlepszym osob-
nikiem a optimum

Wyniki powy»szego testu wskazuj¡ na przewag¦ identy�kacji z u»yciem
funkcji Heaveside'a i funkcji piªoksztaªtnej nad pozostaªymi wymuszeniami.
Identy�kacja z zastosowaniem funkcji piªoksztaªtnej dwustronnej jest lepsza
od tej, która wykorzystuje funkcje sinusoidalne.

Mo»liwe, »e znaczenie ma tutaj wyst¦powanie nagªych gwaªtownych zmian
warto±ci funkcji wymuszaj¡cej. Nieci¡gªo±¢ funkcji wymuszaj¡cej mo»e
korzystnie wpªywa¢ na identy�kacj¦, czego potwierdzeniem jest przewaga
podej±cia z wykorzystaniem funkcji Heaveside'a oraz funkcji piªoksztaªtnej
jednostronnej nad innymi funkcjami. Nieci¡gªo±¢ pierwszej pochodnej funkcji

120



6.4 Identy�kacja na podstawie ró»nych funkcji wymuszaj¡cych

Rysunek 6.17: Skªadowa x odlegªo±ci w dziedzinie poszukiwa« pomi¦dzy na-
jlepszym osobnikiem a optimum

Rysunek 6.18: Skªadowa y odlegªo±ci w dziedzinie poszukiwa« pomi¦dzy na-
jlepszym osobnikiem a optimum
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6.4 Identy�kacja na podstawie ró»nych funkcji wymuszaj¡cych

Rysunek 6.19: Skªadowa r odlegªo±ci w dziedzinie poszukiwa« pomi¦dzy na-
jlepszym osobnikiem a optimum

wymuszaj¡cej tak»e mo»e mie¢ znaczenie, czego potwierdzeniem jest przewaga
podej±cia z wykorzystaniem funkcji piªoksztaªtnej dwustronnej nad funkcjami
sinusoidalnymi.

W ramach zbadania wpªywu funkcji wymuszaj¡cej wykonano jeszcze
jeden podobny test, w którym wyniki nie ró»niªy si¦ zasadniczo od wy»ej
przedstawionych.

Omawiane rodzaje charakteru funkcji wymuszaj¡cej s¡ praktycznie
niemo»liwe do uzyskania w do±wiadczeniu, mo»na jednak uzyska¢ zbli»one
charaktery poprzez odpowiednie sumowanie funkcji harmonicznych, które
bardzo ªatwo jest uzyska¢.
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6.5 Identy�kacja wielokryterialna

Zagadnienie identy�kacji poªo»enia i wielko±ci defektu, mo»na sprowadzi¢
do minimalizacji pewnego funkcjonaªu, w którym porównuje si¦ wektor
wielko±ci znanych (najcz¦±ciej z eksperymentu) z wektorem wielko±ci
obliczonych (Rozdziaª 5.2). Wielko±ci te uzyskane byªy z analizy MEB,
i s¡ to: cz¦sto±ci drga« wªasnych oraz przemieszczenia wywoªane obci¡»e-
niem staªym oraz zmiennym w czasie. Ka»da z tych informacji tworzy
inn¡ funkcj¦ celu [6]. Poza tym, »e funkcje te ró»ni¡ si¦ topologi¡ oraz
wielko±ci¡ i ksztaªtem ich basenów, to funkcje te posiadaj¡ jedn¡ wa»n¡
wspóln¡ cech¦, mianowicie optimum globalne ka»dej z tych funkcji znajduje
si¦ w tym samym punkcie przestrzeni rozwi¡za« oraz posiada warto±¢ 0.
Wynika to ze specy�ki funkcjonaªu, poniewa» dla pewnego rozwi¡zania (opty-
malnego) wektory wielko±ci znanych i obliczonych posiadaj¡ te same warto±ci
(bez wzgl¦du na rodzaj informacji) i tylko w takim przypadku funkcja mo»e
osi¡gn¡¢ swe minimum. Korzystaj¡c z wy»ej omówionych wªasno±ci tych
funkcji, mo»na zbudowa¢ pewn¡ wypadkow¡ funkcj¦ celu, która b¦dzie ich
±redni¡ wa»on¡ (5.14).

Podej±cie takie ma swoje pozytywne i negatywne strony. Zalet¡ niew¡tpli-
wie jest otrzymanie nowej i (je»eli wagi s¡ dobrane poprawnie) ªatwiejszej do
minimalizacji funkcji. Jest to mo»liwe, gdy» przez nakªadanie si¦ skalowanych
wy»ej wymienionych funkcji, otrzymuje si¦ funkcj¦ o nowej topologii, która
mo»e posiada¢ mniej minimów lokalnych. Sytuacja taka nie musi wyst¦powa¢
dla wszystkich przypadków, lecz sprawdzono kilka przypadków znacznie
ró»ni¡cych si¦ od siebie i po zastosowaniu funkcjonaªu wa»onego, liczba
minimów ulegaªa zmniejszeniu. Poza posiadaniem pewnych zalet, jedn¡
z gªównych wad jest niestety potrzeba obliczenia warto±ci ka»dej ze
skªadowych funkcji celu. Oznacza to »e mo»e znacznie wydªu»y¢ si¦ czas
oblicze«. W przypadku omawianej identy�kacji nale»aªoby przeprowadzi¢
analiz¦ MEB dla ka»dej skªadowej funkcji celu. Mo»na jednak wyko-
rzysta¢ specy�k¦ metody i du»¡ cz¦±¢ czasochªonnych oblicze«, która
jest przeprowadzana dla ka»dej funkcji celu, przeprowadzi¢ tylko raz.
Sumarycznie daje to stosunkowo niewielki wzrost czasu wzgl¦dem najbardziej
czasochªonnej z analiz (analiza w dziedzinie czasu) potrzebnych do
obliczenia skªadowej funkcji celu. Inn¡ wad¡ wielokryterialnego [59], [60]
podej±cia jest tak»e konieczno±¢ doboru wªa±ciwych wag, które musz¡
uwzgl¦dnia¢ jednocze±nie oczekiwany wpªyw skªadowych funkcji na
wypadkow¡ funkcj¦ celu, oraz ró»nice wynikaj¡ce
z niezgodno±ci miar i rz¦du wielko±ci. Ponadto wagi nie musz¡
by¢ koniecznie warto±ciami staªymi, mogªyby by¢ funkcjami za-
le»nymi od pewnych wielko±ci algorytmu identy�kacji np.: numeru
generacji lub wielko±ci populacji. Mo»liwe, »e po wykonaniu pewnych
bada« b¦dzie mo»na opracowa¢ metod¦ pozwalaj¡c¡ na automatyczny lub
adaptacyjny dobór wag, jednak»e w niniejszej pracy wagi przyjmowano na
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podstawie wcze±niej nabytego do±wiadczenia.
Celem testu w niniejszym podrozdziale jest porównanie skuteczno±ci

algorytmów hybrydowych, które korzystaj¡ z ka»dej jednej skªadowej funkcji
celu oraz z funkcji wypadkowej, która jest przedstawiona wzorem (5.14).

Test 18

Test polegaª na znalezieniu defektu koªowego w tarczy przedstawionej
na rys. 6.20. Tarcza posiadaªa wymiary: 20x20 [cm], natomiast ukªad
wspóªrz¦dnych miaª pocz¡tek w ±rodku ci¦»ko±ci tarczy. Poszukiwany defekt
posiadaª wspóªrz¦dne: x=5.0, y=5.0 oraz promie« r=1.0. Tarcza obci¡»ona
zostaªa w górnej cz¦±ci obci¡»eniem ci¡gªym q = q0H(t), qo = 10:0 [kN/m],
H(t) - funkcja Heaveside'a. Funkcja celu zostaªa zbudowana na podstawie:

� cz¦sto±ci drga« wªasnych (5.13);

� przemieszcze« przy wymuszeniu statycznym (5.10);

� przemieszcze« przy wymuszeniu dynamicznym (5.11);

� wszystkich powy»szych (5.14).

Dla ostatniego przypadku wprowadzono wagi przedstawione w tablicy 6.9.

Tablica 6.9: Wagi skªadowych funkcji celu

skªadowa funkcja celu jednostka warto±¢ wagi
cz¦sto±ci drga« wªasnych rad/s w3=0.003
przemieszczenia przy wymuszeniu statycznym mm w1=100.000
przemieszczenia przy wymuszeniu dynamicznym mm w2=100.000

Funkcje celu byªy zale»ne od trzech zmiennych, wi¦c aby przedstawi¢ je na
wykresie przyj¦to staªy promie« defektu równy faktycznemu i wykresy (6.21-
6.24) bardzo ogólnie przedstawiaj¡ obraz funkcji w dziedzinie poªo»enia defektu
wzgl¦dem osi x i y .

W ramach testu przeprowadzono 10 prób identy�kacji dla ka»dej
z wymienionych wy»ej funkcji celu. Wyniki tych prób nast¦pnie u±redniono.
Ka»da kolejna próba startowaªa z losowej populacji, jednak»e w celu
wyeliminowania pewnej przypadkowo±ci, próby o tym samym numerze dla
innych funkcji celu posiadaªy t¡ sam¡ populacj¦ startow¡.

Wykorzystano algorytm hybrydowy HEA/SDM-NET o staªej wielko±ci
populacji równej pop_size=100. Liczba generacji byªa równa max_life=100.
Warto±ci prawdopodobie«stw operatorów ewolucyjnych zamieszczono
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Rysunek 6.20: Tarcza z defektem koªowym

Rysunek 6.21: Pogl¡dowy wykres funkcji celu zbudowanej na podstawie cz¦s-
to±ci drga« wªasnych
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Rysunek 6.22: Pogl¡dowy wykres funkcji celu zbudowanej na podstawie
przemieszcze« przy wymuszeniu statycznym

Rysunek 6.23: Pogl¡dowy wykres funkcji celu zbudowanej na podstawie
przemieszcze« przy wymuszeniu dynamicznym

Rysunek 6.24: Pogl¡dowy wykres wypadkowej (wa»onej) funkcji celu
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Tablica 6.10: Prawdopodobie«stwa operatorów

operator symbol prawdopodobie«stwo
mutacja równomierna pr_uni_mut 0.25
mutacja nierównomierna pr_nun_mut 0.35
mutacja brzegowa pr_bnd_mut 0.05
krzy»owanie proste pr_sim_cro 0.25
krzy»owanie heurystyczne pr_heu_cro 0.25
krzy»owanie arytmetyczne pr_ari_cro 0.25
klonowanie proste pr_sim_clo 0.05

w tablicy 6.10. Selekcj¦ przeprowadzano metod¡ turniejow¡. Parametr rmin

wynosiª 0.1 cm, natomiast nmax = 2.
W przypadku niniejszego testu porównanie funkcji celu najlepszych

osobników w kolejnych generacjach nie byªo celowe, poniewa» funkcjonaª
nie byª staªy dla wszystkich prób. Porównywano zatem odlegªo±¢
w dziedzinie rozwi¡za« pomi¦dzy rozwi¡zaniem najlepszym w kolejnej
generacji a rozwi¡zaniem optymalnym. Odlegªo±ci pomi¦dzy nimi do 50
generacji przedstawiono na rysunku: 6.25.

Rysunek 6.25: Odlegªo±¢ w dziedzinie poszukiwa« pomi¦dzy najlepszym osob-
nikiem a optimum

Chc¡c porówna¢ czas oblicze« potrzebny do znalezienia optimum,
sumowano w ka»dej próbie liczby oblicze« funkcji celu. Wyniki u±rednione
dla kolejnych funkcji celu przedstawiono w tablicy 6.11.

Przeprowadzony test pozwala stwierdzi¢, »e poª¡czenie ró»nych
informacji o ukªadzie, poprzez tworzenie wa»onej funkcji celu wpªywa
korzystanie na proces identy�kacji. Algorytm szybciej znajdowaª defekty

127



6.5 Identy�kacja wielokryterialna

Tablica 6.11: U±rednione liczby oblicze« funkcji celu

podstawa funkcji celu liczba oblicze« funkcji celu
cz¦sto±ci drga« wªasnych 11846
przemieszczenia przy wymuszeniu statycznym 11850
przemieszczenia przy wymuszeniu dynamicznym 6452
suma powy»szych 2176

w przypadku gdy informacji byªo wi¦cej. Jest to zwi¡zane z topologi¡ funkcji
celu i stanowi pewne potwierdzenie i» wypadkowa (wa»ona) funkcja celu jest
ªatwiejsza do minimalizacji. Potwierdzeniem jest zarówno numer generacji,
w której algorytm znajdowaª optimum, jak i liczba oblicze« funkcji celu.
Liczby oblicze« funkcji celu zawarte w tablicy 6.11 bezspornie wskazuj¡ na
funkcj¦ celu, która pozwala skróci¢ czas identy�kacji (przyjmuj¡c, »e czas
analizy jest dla funkcji wa»onej nieco dªu»szy ni» czas analizy w dziedzinie
czasu).

W ramach zbadania wy»ej przedstawionego podej±cia wykonano jeszcze
kilka podobnych testów, w którym wyniki nie ró»niªy si¦ zasadniczo od wy»ej
przedstawionych.
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6.6 Funkcja celu

W zadaniach optymalizacji wa»ne s¡ topologia oraz ksztaªt funkcji celu.
Maj¡ one decyduj¡cy wpªyw na czas znalezienia optimum globalnego. Funkcja
celu w zadaniu identy�kacji powinna zatem uwzgl¦dnia¢ w sposób najbardziej
korzystny charakter zmian wielko±ci na podstawie których przeprowadzana
jest identy�kacja (np. przemieszcze«). W algorytmie ewolucyjnym mo»na to
zrealizowa¢ na dwa sposoby: buduj¡c w odpowiedni sposób funkcjonaª, lub
na etapie selekcji zastosowa¢ odpowiedni¡ transformacj¦. Przypadek pierwszy
jest korzystniejszy poniewa» sposób budowy funkcji mo»na przekazywa¢ do
innych metod np.: lokalnych.

W celu sprawdzenia ró»nych funkcji celu - w ró»ny sposób transformuj¡cych
przemieszczenia - wykonano szereg testów z których jeden zamieszczono w tej
cz¦±ci pracy.

Problem ten jest w zasadzie problemem okre±lenia normy aproksymacji.
Istniej¡ m.in.: normy:

� norma Czybyszewa
jjf jj = sup

<a;b>
jf(x)j (6.1)

� norma L2

jjf jj =
� Z b

a

jf(x)j2dx
� 1

2

(6.2)

� norma L2 z wag¡

jjf jj =
�Z b

a

w(x)jf(x)j2dx
� 1

2

(6.3)

Nawi¡zuj¡c do wzoru (5.10) zdecydowano przetestowa¢ trzy normy, po za-
stosowaniu których funkcjonaªy identy�kacji przyjmowaªy nast¦puj¡c¡ posta¢:

Zaproponowane zostaªy trzy funkcje celu (mody�kacje (5.10)):

f1 =
1

2

Z T

0

Z
�

�
jû� uj

� 1

2

d�dt (6.4)

f2 =
1

2

Z T

0

Z
�

�
jû� uj

�
d�dt (6.5)

f3 =
1

2

Z T

0

Z
�

�
jû� uj

�2

d�dt (6.6)

gdzie: u - obliczone przemieszczenie punktu le»¡cego na brzegu � w czasie
t, û - zmierzone przemieszczenie punktu le»¡cego na brzegu � w czasie t.
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Test 19

Test polegaª na znalezieniu dwóch defektów koªowych w tarczy
przedstawionej na rys.6.26. Tarcza posiadaªa wymiary: 20x20 [cm],
natomiast ukªad wspóªrz¦dnych miaª pocz¡tek w ±rodku ci¦»ko±ci tarczy.
Poszukiwane defekty posiadaªy wspóªrz¦dne: x1=-5.0, y1=0.0, x2=4.0,
y2=0.0 oraz promienie: r1=1.0, r2=1.0. Tarcza obci¡»ona zostaªa w górnej
cz¦±ci obci¡»eniem ci¡gªym q = q0H(t), qo = 10:0 [kN/m], H(t) - funkcja
Heaveside'a.

Rysunek 6.26: Tarcza z dwoma defektami koªowymi

W ramach testu przeprowadzono 10 prób identy�kacji dla ka»dej
z wymienionych wy»ej funkcji celu. Wyniki tych prób nast¦pnie u±redniono.
Ka»da kolejna próba startowaªa z losowej populacji, jednak»e w celu
wyeliminowania pewnej przypadkowo±ci, próby o tym samym numerze dla
innych funkcji celu posiadaªy t¡ sam¡ populacj¦ startow¡.

Wykorzystano algorytm hybrydowy HEA/SDM-NET o wielko±ci popu-
lacji sterowanej sztuczn¡ sieci¡ neuronow¡, wielko±¢ populacji w pierwszej
generacji równa byªa pop_size=500. Liczba generacji byªa równa
max_life=100. Warto±ci prawdopodobie«stw operatorów ewolucyjnych za-
mieszczono w tablicy 6.12. Selekcj¦ przeprowadzano metod¡ ruletki. Parametr
rmin wynosiª 0.1 cm, natomiast nmax = 2.

W przypadku niniejszego testu nie miaªo sensu porównanie funkcji
celu najlepszych osobników w kolejnych generacjach, poniewa» funkcjonaª
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Tablica 6.12: Prawdopodobie«stwa operatorów

operator symbol prawdopodobie«stwo
mutacja równomierna pr_uni_mut 0.25
mutacja nierównomierna pr_nun_mut 0.45
mutacja brzegowa pr_bnd_mut 0.05
krzy»owanie proste pr_sim_cro 0.25
krzy»owanie heurystyczne pr_heu_cro 0.25
krzy»owanie arytmetyczne pr_ari_cro 0.25
klonowanie proste pr_sim_clo 0.05

nie jest staªy dla wszystkich prób. Porównywano zatem odlegªo±¢
w dziedzinie rozwi¡za« pomi¦dzy rozwi¡zaniem najlepszym w kolejnej
generacji, a rozwi¡zaniem optymalnym. Odlegªo±ci te zamieszczono na rys.
6.27.

Rysunek 6.27: Odlegªo±¢ w dziedzinie poszukiwa« pomi¦dzy najlepszym osob-
nikiem a optimum

Celem tego testu nie byªo okre±lenie optymalnego wykªadnika dla
funkcjonaªu przemieszczeniowego, tylko zwrócenie uwagi, i» wielko±¢ taka ma
wpªyw na czas identy�kacji. W innych testach, w których funkcjonaª identy-
�kacji zbudowany byª tak»e na podstawie przemieszcze«, wyniki byªy podobne.
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Aby wyci¡gn¡¢ jednak konkretne wnioski nale»aªoby przeprowadzi¢
wiele dodatkowych bada«, np.: ró»ne kon�guracje wykªadnika, b¡d¹ inne
(oczywi±cie ró»ne) transformacje warto±ci w przypadku identy�kacji wielokry-
terialnej.

Na obecnym etapie mo»na jedynie stwierdzi¢, i» zbudowanie odpowiedniego
funkcjonaªu zapewniaj¡cego szybkie otrzymanie optimum nie jest problemem
trywialnym i nie powinno stanowi¢ pomijalnego etapu w doborze parametrów
algroytmu identy�kacji. Jak pokazuje powy»szy przykªad, poprzez dobranie
odpowiedniej transformacji warto±ci czas identy�kacji mo»na skróci¢ nawet
o 50%.
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6.7 Wpªyw szumu

W przypadku zada« identy�kacji defektów b¡d¹ warunków brzegowych
w ukªadach mechanicznych na podstawie np.: przemieszcze«, istotna jest
dokªadno±¢ mierzonych wielko±ci. Funkcjonaª w zawartych w niniejszej
pracy zadaniach identy�kacji zbudowany jest jako suma ró»nic pomi¦dzy
warto±ciami zmierzonymi, a obliczonymi dla konkretnego zbioru parametrów
okre±laj¡cych defekty. Ka»da wi¦c �uktuacja, zmieniaj¡ca warto±ci
mierzone doprowadza do sytuacji, w której jednemu zbiorowi warto±ci okre±la-
j¡cemu defekty odpowiada¢ mo»e wi¦cej ni» jedna warto±¢ funkcji celu.
Ponadto powoduje to wzrost warto±ci oczekiwanego minimum funkcji celu.
Takie zaburzenie powoduje konieczno±¢ wprowadzenia pewnych zmian w algo-
rytmie hybrydowym. Zmiana mi¦dzy innymi dotyczy warunku zako«czenia
oblicze«. Minimum funkcji bowiem bez wprowadzenia szumu wynosi 0,
i osi¡gni¦cie takiej warto±ci informuje o zako«czeniu oblicze«. W przy-
padku przemieszcze« brzegu mierzonych z pewnym bª¦dem (urz¡dzenia po-
miarowe posiadaj¡ pewn¡ odchyªk¦) czyli warto±ci obci¡»onych szumem nie
mo»na oczekiwa¢ zerowej warto±ci funkcji celu [20]. Uwzgl¦dnienie tych
informacji spowodowaªo nieco inny sposób porównywania wyników otrzy-
manych w niniejszej cz¦±ci pracy. Nie porównywano bowiem warto±ci funkcji
celu ani te» liczby oblicze« funkcji celu (jak w poprzednich cz¦±ciach pracy),
lecz zbiór parametrów okre±laj¡cych defekt, po pewnym czasie oblicze«.

Celem zamieszczonych w pracy testów byªo sprawdzenie czy algorytm
hybrydowy stanowi skuteczne narz¦dzie do identy�kacji defektów, gdy sygnaª
jest zaburzony szumem. Wykonano wiele zada« identy�kacji, z których dwa
zamieszczono w pracy.

Test 20

Test ten polegaª na znalezieniu defektu koªowego w tarczy
przedstawionej na rys. 6.28. Tarcza posiadaªa wymiary: 20x20 [cm],
natomiast ukªad wspóªrz¦dnych miaª pocz¡tek w ±rodku ci¦»ko±ci tarczy.
Poszukiwany defekt posiadaª wspóªrz¦dne: x=0.5, y=0.5 oraz promie« r=1.0.
Tarcza obci¡»ona zostaªa w górnej cz¦±ci obci¡»eniem ci¡gªym q = q0H(t),
qo = 10:0 [kN/m], H(t) - funkcja Heaveside'a.

W celu sprawdzenia odporno±ci algorytmu identy�kacji na losowe
�uktuacje, funkcja celu (5.10) zostaªa zbudowana na podstawie przemieszcze«
wszystkich w¦zªów brzegu z uwzgl¦dnieniem oraz bez uwzgl¦dnienia szumu.
Szum byª generowany z rozkªadem normalnym [74] (rys. 6.29), a jego warto±¢
maksymalna byªa okre±lona jako 5% warto±ci przemieszczenia w danym w¦¹le.

W ramach testu przeprowadzono 10 prób identy�kacji dla przypadku
z szumem jak i bez szumu. Wyniki tych prób nast¦pnie u±redniono. Ka»da
kolejna próba startowaªa z losowej populacji, jednak»e w celu wyeliminowania
pewnej przypadkowo±ci, próby o tym samym numerze dla innych funkcji celu
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6.7 Wpªyw szumu

Rysunek 6.28: Tarcza z otworem koªowym

Rysunek 6.29: G¦sto±¢ prawdopodobie«stwa rozkªadu normalnego N(�; �)
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posiadaªy t¡ sam¡ populacj¦ startow¡.
Wykorzystano algorytm hybrydowy HEA/SDM-NET o wielko±ci popu-

lacji sterowanej sztuczn¡ sieci¡ neuronow¡, wielko±¢ populacji w pierwszej
generacji równa byªa pop_size=50. Liczba generacji byªa równa
max_life=100. Warto±ci prawdopodobie«stw operatorów ewolucyjnych za-
mieszczono w tablicy 6.13. Selekcj¦ przeprowadzano metod¡ turniejow¡.
Parametr rmin wynosiª 0.1 cm, natomiast nmax = 2.

Tablica 6.13: Prawdopodobie«stwa operatorów

operator symbol prawdopodobie«stwo
mutacja równomierna pr_uni_mut 0.05
mutacja nierównomierna pr_nun_mut 0.05
mutacja brzegowa pr_bnd_mut 0.05
krzy»owanie proste pr_sim_cro 0.25
krzy»owanie heurystyczne pr_heu_cro 0.25
krzy»owanie arytmetyczne pr_ari_cro 0.25
klonowanie proste pr_sim_clo 0.05

W przypadku niniejszego testu porównywano warto±ci parametrów okre±la-
j¡cych defekt uzyskanych po max_life=100 generacjach algorytmu hybry-
dowego. Wyniki testu zamieszczono w tablicy 6.14 oraz na rys. 6.30 i 6.31.

Rysunek 6.30: Funkcja celu najlepszego osobnika
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Tablica 6.14: Warto±ci parametrów defektu

parametr optimum bez szumu szum 5%
x 1.000000 0.910708 0.930743
y 1.000000 1.006058 0.991272
r 1.000000 0.989823 0.991737

Rysunek 6.31: Warto±ci parametrów defektu
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Test 21

Test ten polegaª na znalezieniu defektu eliptycznego w tarczy
przedstawionej na rys. 6.32. Tarcza posiadaªa wymiary: 20x20 [cm],
natomiast ukªad wspóªrz¦dnych miaª pocz¡tek w ±rodku ci¦»ko±ci tarczy.
Poszukiwany defekt posiadaª wspóªrz¦dne: x=4.0, y=4.0, promienie: rx=1.5,
ry=0.75 oraz k¡t obrotu �=�=4. Tarcza obci¡»ona zostaªa w górnej cz¦±ci
obci¡»eniem ci¡gªym q = q0H(t), qo = 10:0 [kN/m], H(t) - funkcja Heave-
side'a. W celu sprawdzenia odporno±ci algorytmu optymalizacji na losowe
�uktuacje, funkcja celu zostaªa zbudowana na podstawie przemieszcze«
wszystkich w¦zªów brzegu bez uwzgl¦dnienia oraz z uwzgl¦dnieniem szumu.
Szum byª generowany z rozkªadem normalnym a jego warto±¢ maksymalna
byªa okre±lona jako odpowiednio 5% , 10% i 15% warto±ci przemieszczenia
w danym w¦¹le.

Rysunek 6.32: Tarcza z otworem eliptycznym

W ramach testu przeprowadzono 5 prób identy�kacji dla wszystkich
powy»szych kombinacji. Wyniki tych prób nast¦pnie u±redniono. Ka»da kole-
jna próba startowaªa z losowej populacji, jednak»e w celu wyeliminowania
pewnej przypadkowo±ci, próby o tym samym numerze dla innych funkcji celu
posiadaªy t¡ sam¡ populacj¦ startow¡.

Wykorzystano algorytm hybrydowy HEA/SDM-NET o wielko±ci
populacji sterowanej sztuczn¡ sieci¡ neuronow¡, wielko±¢ populacji
w pierwszej generacji równa byªa pop_size=250. Liczba generacji byªa równa
max_life=100. Warto±ci prawdopodobie«stw operatorów ewolucyjnych
zamieszczono w tablicy 6.15. Selekcj¦ przeprowadzano metod¡ turniejow¡.
Parametr rmin wynosiª 0.1 cm, natomiast nmax = 2.

W przypadku niniejszego testu porównywano warto±ci parametrów okre±la-
j¡cych defekt uzyskanych po max_life=100 generacjach algorytmu hybry-
dowego Wyniki testu zamieszczono w tablicy 6.16 oraz na rys. 6.33 i 6.34.
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Tablica 6.15: Prawdopodobie«stwa operatorów

operator symbol prawdopodobie«stwo
mutacja równomierna pr_uni_mut 0.05
mutacja nierównomierna pr_nun_mut 0.05
mutacja brzegowa pr_bnd_mut 0.05
krzy»owanie proste pr_sim_cro 0.25
krzy»owanie heurystyczne pr_heu_cro 0.25
krzy»owanie arytmetyczne pr_ari_cro 0.25
klonowanie proste pr_sim_clo 0.05

Rysunek 6.33: Funkcja celu najlepszego osobnika

Tablica 6.16: Odlegªo±¢ w dziedzinie poszukiwa« pomi¦dzy rozwi¡zaniem
poszukiwanym a znalezionym

�uktuacja odlegªo±¢ od optimum
bez szumu 0.065912199
szum 5% 0.162090808
szum 10% 0.204809236
szum 15% 0.191482726

138



6.7 Wpªyw szumu

Rysunek 6.34: Porównanie parametrów defektu

W przeprowadzonych testach, zarówno zamieszczonych jak
i niezamieszczonych w niniejszej cz¦±ci pracy, algorytm hybrydowy
znajdowaª optimum prawie równie precyzyjnie, jak w przypadku, gdy
informacja na podstawie której przeprowadzano identy�kacj¦ nie byªa
zaburzona szumem (patrz rys. 6.31 i 6.34). Nale»y zwróci¢ uwag¦ na wzrost
warto±ci funkcji celu punktu optymalnego (6.30 i 6.33). W testach, które nie
zamieszczono w pracy uzyskano podobne wyniki.

Jest to bardzo pozytywne i obiecuj¡ce, i» pomimo zaburze« wielko±ci
mierzonych algorytm potra� doj±¢ do jej optimum globalnego. Odporno±¢
algorytmu na szum mo»na wytªumaczy¢ w nieco �lozo�czny sposób.
Algorytmy ewolucyjne s¡ metodami stochastycznymi. Ich podstawowe etapy:
operacje na chromosomach i selekcja s¡ oparte na mechanizmach losowania.
Algorytm taki potra� jednak bez wzgl¦du na to doj±¢ do optimum globalnego.
Podobnie w przypadku zaburzenia funkcji celu niewielkim szumem, algorytm
potra� znale¹¢ optimum globalne. Mo»na wnioskowa¢, i» dzi¦ki losowemu
charakterowi algorytmów ewolucyjnych metoda ta staje si¦ odporna na losowe
�uktuacje.

Odporno±¢ algorytmu na szum podkre±la jego przydatno±¢ w zadaniach
identy�kacji, poniewa» w rzeczywistych eksperymentach zawsze pomiar
obarczony jest bª¦dem.
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6.8 Wzajemne poªo»enie brzegów wewn¦trznych

Skuteczno±¢ identy�kacji defektów gdy ich liczba jest wi¦ksza od 1, bardzo
istotnie zale»y od ich wzajemnego poªo»enia. W przypadku, gdy odlegªo±¢
pomi¦dzy nimi jest znaczna (np.: wielokrotno±¢ ich wymiaru), defekty s¡
ªatwo rozró»niane i identy�kowane jako osobne. Gdy jednak s¡ zbyt blisko
siebie, algorytm identy�kacji jako rozwi¡zanie mo»e poda¢ jeden wi¦kszy
defekt (zast¦puj¡cy poªo»one blisko siebie mniejsze defekty).
Dzieje si¦ tak dlatego, poniewa» obydwa rozwi¡zania daj¡
podobne mapy przemieszcze« zarówno w analizie staty-
cznej jak i dynamicznej, podobne s¡ tak»e cz¦sto±ci
drga« wªasnych. Ma to tak»e swoje matematyczne odzwierciedlenie.
Zadanie identy�kacji reprezentowane jest bowiem przez poszukiwanie mini-
mum pewnego funkcjonaªu. Dla defektów poªo»onych blisko siebie funkcjonaª
zmienia si¦ tak niekorzystnie, »e basen optimum globalnego zmniejsza si¦,
zwi¦ksza si¦ natomiast obszar przyci¡gania optimum lokalnego, które daje
w rozwi¡zaniu jeden wi¦kszy defekt.

Rozwa»ano wiele potencjalnych rozwi¡za« tego problemu.
Najkorzystniejszym krokiem okazaªo si¦ poª¡czenie wszystkich dost¦pnych
informacji ró»nych typów - identy�kacja wielokryterialna.

Wykonano kilka testów (jeden zamieszczono w pracy) w których porówny-
wano, jak algorytm hybrydowy potra�ª zidenty�kowa¢ defekty w przypadku
ró»nych odlegªo±ci pomi¦dzy nimi. Funkcja celu byªa budowana na podstawie
przemieszcze« w analizie statycznej (5.10) i dynamicznej (5.11) oraz cz¦sto±ci
drga« wªasnych (5.13). Ostatni przypadek to identy�kacja wielokryterialna
(funkcja celu uwzgl¦dniaªa wszystkie informacje (5.14)).

Test 22

Test polegaª na znalezieniu dwóch defektów koªowych w tarczy
przedstawionej na rys.6.35. Tarcza posiadaªa wymiary: 20x20 [cm], natomiast
ukªad wspóªrz¦dnych miaª pocz¡tek w ±rodku ci¦»ko±ci tarczy. Pierwszy defekt
posiadaª wspóªrz¦dne: x1=-5.0, y1=0.0 oraz promie«: r1=1.0. Wspóªrz¦dna
poªo»enia ±rodka ci¦»ko±ci drugiego defektu przyjmowaªa kolejno warto±ci:
x2=4.0, 2.0, 0.0, -2.0 oraz -4.0. Pozostaªe parametry ksztaªtu wynosiªy:
y2=0.0 oraz r2=1.0. Tarcza obci¡»ona zostaªa w górnej cz¦±ci obci¡»eniem
ci¡gªym q = q0H(t), qo = 10:0 [kN/m], H(t) - funkcja Heaveside'a.

W ramach testu przeprowadzono 10 prób identy�kacji dla ka»dej
z wymienionych wy»ej funkcji celu. Wyniki tych prób nast¦pnie u±redniono.
Ka»da kolejna próba startowaªa z losowej populacji, jednak»e w celu
wyeliminowania pewnej przypadkowo±ci, próby o tym samym numerze dla
innych funkcji celu posiadaªy t¡ sam¡ populacj¦ startow¡.

Wykorzystano algorytm hybrydowy HEA/SDM-NET o wielko±ci popu-
lacji sterowanej sztuczn¡ sieci¡ neuronow¡, wielko±¢ populacji w pierwszej

140



6.8 Wzajemne poªo»enie brzegów wewn¦trznych

Rysunek 6.35: Tarcza z dwoma defektami koªowymi

generacji równa byªa pop_size=300. Liczba generacji byªa równa
max_life=200. Warto±ci prawdopodobie«stw operatorów ewolucyjnych za-
mieszczono w tablicy 6.17. Selekcj¦ przeprowadzano metod¡ turniejow¡.
Parametr rmin wynosiª 0.1 cm, natomiast nmax = 2.

Tablica 6.17: Prawdopodobie«stwa operatorów

operator symbol prawdopodobie«stwo
mutacja równomierna pr_uni_mut 0.25
mutacja nierównomierna pr_nun_mut 0.45
mutacja brzegowa pr_bnd_mut 0.05
krzy»owanie proste pr_sim_cro 0.25
krzy»owanie heurystyczne pr_heu_cro 0.25
krzy»owanie arytmetyczne pr_ari_cro 0.25
klonowanie proste pr_sim_clo 0.05

W przypadku niniejszego testu jako wyniki zamieszczono gra�czn¡ interpre-
tacj¦ rozwi¡zania znalezionego przez algorytm hybrydowy po caªym procesie
identy�kacji. Na rysunkach zamieszczono rezultaty: w kolejnych kolumnach
dwa wybrane ko«cowe wyniki identy�kacji (z dwóch testów), w kolejnych
wierszach dla ró»nych odlegªo±ci pomi¦dzy defektami.
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Rozwi¡zania w przypadku gdy funkcja celu byªa budowana na podstawie
przemieszcze« z analizy dynamicznej, dla kolejnych odlegªo±ci pomi¦dzy de-
fektami, zamieszczono na rys. 6.36.

Rozwi¡zania w przypadku gdy funkcja celu byªa budowana na podstawie
przemieszcze« z analizy statycznej, dla kolejnych odlegªo±ci pomi¦dzy defek-
tami, zamieszczono na rys. 6.37.

Rozwi¡zania w przypadku gdy funkcja celu byªa budowana na podstawie
cz¦sto±ci drga« wªasnych, dla kolejnych odlegªo±ci pomi¦dzy defektami, za-
mieszczono na rys. 6.38.

Rozwi¡zania w przypadku identy�kacji wielokryterialnej dla kolejnych
odlegªo±ci pomi¦dzy defektami, zamieszczono na rys. 6.39.

Na podstawie otrzymanych wyników mo»na stwierdzi¢, i» identy�kacja
na podstawie przemieszcze« z analizy dynamicznej przebiega najskuteczniej.
Algorytm znalazª lepsze rozwi¡zania na podstawie analizy dynamicznej, co
jest spowodowane najwi¦ksz¡ ilo±ci¡ informacji. Analiza statyczna daje z kolei
wi¦cej informacji ni» analiza modalna, co tak»e zostaªo potwierdzone wynikami
przeprowadzonego testu.

Zauwa»ono ponadto, »e w przypadku gdy otwory byªy oddalone od
siebie, algorytm (na podstawie analizy dynamicznej) potra�ª je zlokalizowa¢
poprawnie i z du»¡ dokªadno±ci¡. W przypadku, gdy odlegªo±¢ ulegaªa
zmniejszaniu pojawiaªy si¦ problemy. Gdy odlegªo±¢ wynosiªa l = 3 [cm],
algorytm zbiegaª si¦ do rozwi¡zania lokalnego (jeden wi¦kszy defekt).

Zaproponowane rozwi¡zanie - identy�kacja wielokryterialna - okazaªo
si¦ skutecznym. Algorytm prawidªowo identy�kowaª defekty na podstawie
wszystkich informacji, cho¢ ka»da z nich z osobna nie pozwalaªa osi¡gn¡¢
optimum globalnego.

W ramach badania niekorzystnego poªo»enia brzegów wykonano jeszcze
kilka testów, które nie zostaªy zamieszczone w pracy. Wyniki jednak w nich
uzyskane nie ró»niªy si¦ zasadniczo od przedstawionych.
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Rysunek 6.36: Rozwi¡zania otrzymane na podstawie przemieszcze« z analizy
dynamicznej - funkcja celu (5.10)
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Rysunek 6.37: Rozwi¡zania otrzymane na podstawie przemieszcze« z analizy
statycznej - funkcja celu (5.9)
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Rysunek 6.38: Rozwi¡zania otrzymane na podstawie cz¦sto±ci drga« wªasnych
- funkcja celu (5.12)
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Rysunek 6.39: Rozwi¡zania otrzymane z identy�kacji wielokryterialna -
funkcja celu (5.14)
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Hybrydowe algorytmy ewolucyjne w wybranych zagadnieniach
optymalizacji i identy�kacji

Rozdziaª 7

Hybrydowe algorytmy ewolucyjne

w wybranych zagadnieniach

optymalizacji i identy�kacji

7.1 Wprowadzenie

Hybrydowy algorytm ewolucyjny stanowi¡cy tre±¢ niniejszej rozprawy mo»e
znale¹¢ zastosowanie w rozwi¡zywaniu zagadnie« odwrotnych. Jest bardzo
silnym narz¦dziem sªu»¡cym do optymalizacji i dlatego znajduje zastosowanie
mi¦dzy innymi w optymalizacji ukªadów mechanicznych oraz w identy�kacji
pewnych ich parametrów.

W niniejszej pracy algorytm zastosowano do optymalizacji ksztaªtu
i topologii oraz identy�kacji defektów w ukªadach mechanicznych obci¡»onych
dynamicznie.

Sformuªowane zostaªy kryteria optymalizacji uwzgl¦dniaj¡ce charakter
zadania (Rozdziaª 5.2) oraz ograniczenia, które musz¡ by¢ speªnione
przy okre±lonych funkcjonaªach optymalizacji. Optymalizowano ukªady
obci¡»one siªami zmieniaj¡cymi si¦ w czasie (nieustalone), obci¡»one siªami
harmonicznymi (ustalone) oraz wykonuj¡cymi drgania swobodne.

Identy�kacja przeprowadzona w niniejszej pracy dotyczyªa okre±lenia
parametrów okre±laj¡cych ksztaªt i poªo»enie defektów, oraz ustalenia
fragmentów brzegu w którym nast¡piªa utrata utwierdzenia. Dla
tak sformuªowanych zada« zbudowano funkcjonaªy identy�kacji.
Identy�kacja bazowaªa na informacji o przemieszczeniach punktów brzegu.
Przeprowadzono tak»e identy�kacj¦ wielokryterialn¡, w której wykorzystuje
si¦ informacj¦ z wielu ¹ródeª np.: przemieszczenia oraz cz¦sto±ci drga«
wªasnych.

Nale»y zaznaczy¢, »e wery�kacja skuteczno±ci algorytmu hybrydowego
w tak postawionym zadaniu identy�kacji poprzedzona byªa kilkoma
czynno±ciami. Poniewa» nie dysponowano wynikami rzeczywistych pomiarów,
wi¦c do identy�kacji zastosowano ich symulacj¦ poprzez rozwi¡zanie zadania
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7.1 Wprowadzenie

brzegowo-pocz¡tkowego za pomoc¡ MEB dla faktycznego poªo»enia defektów.
Wpierw nale»aªo zatem zaªo»y¢, »e w modelu znajduje si¦ pewien zbiór

defektów i przeprowadzi¢ analiz¦ numeryczn¡ za pomoc¡ MEB, a wyniki
(przemieszczenia) potraktowa¢ jako wyniki pomiaru. Nast¦pnie na pod-
stawie tak zmierzonych zmiennych stanu zastosowano hybrydowy algorytm
ewolucyjny, którego celem byªo zidenty�kowanie istniej¡cych w ukªadzie de-
fektów. Aby zwi¦kszy¢ realno±¢ zadania, przemieszczenia byªy zaburzone
szumem.

W niniejszym rozdziale zamieszczono wiele testów przedstawiaj¡cych
skuteczno±¢ algorytmu hybrydowego w zadaniach optymalizacji i identy�kacji
w ukªadach mechanicznych obci¡»onych dynamicznie.
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7.2 Optymalizacja ukªadu ze wzgl¦du na cz¦sto±ci drga« wªasnych

7.2 Optymalizacja ukªadu ze wzgl¦du na cz¦s-
to±ci drga« wªasnych

Do podstawowych wªasno±ci dynamicznych charakteryzuj¡cych drgaj¡cy
ukªad mechaniczny nale»¡ cz¦sto±ci drga« wªasnych. Poprzez zmian¦
cz¦sto±ci ukªadu mo»na podwy»szy¢ jego sztywno±¢ dynamiczn¡ i zwi¦kszy¢
zakres pracy bezrezonansowej. Dotyczy to ukªadów pracuj¡cych w stre�e re-
zonansu pod dziaªaniem obci¡»enia okresowego [55].

Niniejszy podrozdziaª zawiera wiele przykªadów optymalizacji [75] zarówno
postaci geometrycznej jak i topologicznej ukªadów.

Rozpatrywane zostaªy kryteria optymalizacji (5.2), (5.3) oraz (5.4). Dla
wszystkich kryteriów zostaªo zastosowane ograniczenie na pole ukªadu:Z




d
 � j
0j (7.1)

gdzie: j
0j = A - jest maksymalnym dopuszczalnym polem ukªadu. Ogranicze-
nie (7.1) uwzgl¦dniono poprzez wprowadzenie funkcji kary.

Przykªad 1

W przykªadzie przedstawiono optymalizacj¦ tarczy (rys.7.1), wzgl¦dem
kryterium (5.2). Zmianie podlegaªa dolna cz¦±¢ brzegu tarczy, któr¡
modelowano przy u»yciu 6-cio punktowej krzywej NURBS. Punkty kontrolne
1 i 6 nie zmieniaªy poªo»enia, natomiast punkty 2�5 mogªy zmienia¢ tylko
sw¡ wysoko±¢, tak jak to pokazano na rys.7.2. Wspóªrz¦dne poziome punktów
2�5 wynosiªy odpowiednio: x2 = 0:25 m, x3 = 0:75 m, x4 = 1:25 m,
x5 = 1:75 m (pocz¡tek ukªadu wspóªrz¦dnego w lewym górnym rogu tarczy).
Sugeruj¡c si¦ symetri¡ ukªadu zdecydowano i» punkty 2 i 5 b¦d¡ miaªy
jednakow¡ wysoko±¢. Podobnie post¡piono z punktami 3 i 4. Wagi wszystkich
punktów kontrolnych krzywej byªy równe wi = 1. W efekcie powy»szych
zaªo»e« zadanie posiadaªo 2 zmienne projektowe: gen1 - wysoko±¢ punktów
2 i 5, gen2 - wysoko±¢ punktów 3 i 4. Ograniczenia na zmienne wynosiªy
�2 � geni � �0:2 m; i = 1; 2, zastosowano tak»e ograniczenie równo±ciowe
na pole tarczy A = 1 m2.

Do rozwi¡zania zadania wykorzystano hybrydowy algorytm ewolycyjny,
w którym wielko±¢ populacji oraz mutacja gradientowa byªy sterowane sieci¡
neuronow¡. Pocz¡tkowa wielko±¢ populacji wynosiªa pop_size = 50, liczba
generacji równa byªa max_generation = 100.

Optymaln¡ posta¢ tarczy przedstawiono na rys.7.3. Optymalne warto±ci
zmiennych projektowych wyniosªy: gen1 = �0:66 m, gen2 = �0:2 m.

W wyniku optymalizacji uzyskano wzrost warto±ci cz¦sto±ci z 3120
(rozwi¡zanie najlepsze w pierwszej generacji) na 3884 s�1.
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7.2 Optymalizacja ukªadu ze wzgl¦du na cz¦sto±ci drga« wªasnych

Rysunek 7.1: Tarcza podlegaj¡ca optymalizacji

Rysunek 7.2: Sposób modelowania brzegu przy u»yciu krzywej NURBS

Rysunek 7.3: Optymalna posta¢ tarczy
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7.2 Optymalizacja ukªadu ze wzgl¦du na cz¦sto±ci drga« wªasnych

Przykªad 2

W przykªadzie tym jak poprzednio przedstawiono optymalizacj¦ tarczy
przedstawionej na rys.7.1, wzgl¦dem kryterium (5.2), jednak dodatkowo
podczas optymalizacji zmianie podlegaªa topologia ukªadu. Doln¡ cz¦±¢
brzegu tarczy, modelowano przy u»yciu 6-cio punktowej krzywej NURBS
(patrz poprzedni przykªad). Dodatkowo jednak przyj¦to, »e algorytm mo»e
wprowadzi¢ nmax=2 otwory koªowe, których wspóªrz¦dne oraz promienie
ulegaªy zmianie. Podobnie jak poprzednio zdecydowano i» rozwi¡zanie
b¦dzie symetryczne, wi¦c zwi¡zano ze sob¡ poªo»enia ±rodków oraz promienie
otworów. W efekcie powy»szych zaªo»e« zadanie posiadaªo 5 zmiennych pro-
jektowych: gen1 - wysoko±¢ punktów 2 i 5, gen2 - wysoko±¢ punktów 3 i 4, gen3
i gen4 - poªo»enie poziome i pionowe ±rodka 1-go otworu oraz gen5 promie«
1-go otworu. Ograniczenia na zmienne wynosiªy �2 � gen1; gen2 � �0:2 m,
0:2 � gen3 � 0:8 m, �1:0 � gen4 � �0:2 m, 0:0 � gen5 � 0:5 m. Promie«
minimalny warunkuj¡cy istnienie otworu wynosiª: rmin = 0:05 m. Podobnie
jak w poprzednim przykªadzie, zastosowano tak»e ograniczenie równo±ciowe
na pole tarczy A = 1 m2.

Do rozwi¡zania zadania wykorzystano hybrydowy algorytm ewolycyjny,
w którym wielko±¢ populacji oraz mutacja gradientowa byªy sterowane sieci¡
neuronow¡. Pocz¡tkowa wielko±¢ populacji wynosiªa pop_size = 200, liczba
generacji równa byªa max_generation = 100.

Optymaln¡ posta¢ tarczy przedstawiono na rys.7.4.
Optymalne warto±ci zmiennych projektowych wyniosªy: gen1 = �0:34 m,

gen2 = �0:49 m, gen3 = 0:8 m, gen4 = �0:27 m, gen5 = 0:05 m.

Rysunek 7.4: Optymalna posta¢ tarczy

W wyniku optymalizacji uzyskano wzrost warto±ci cz¦sto±ci z 4221 na
4784 s�1.
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7.2 Optymalizacja ukªadu ze wzgl¦du na cz¦sto±ci drga« wªasnych

Przykªad 3

W przykªadzie przedstawiono optymalizacj¦ tarczy (rys.7.5), dla kry-
terium (5.3), gdzie: !f = 3500s�1. Zewn¦trzn¡ cylindryczn¡ cz¦±¢ brzegu
tarczy, modelowano przy u»yciu 6-cio punktowej krzywej NURBS. Punkty
kontrolne 1 i 6 nie zmieniaªy poªo»enia, natomiast punkty 2�5 mogªy zmienia¢
sw¡ odlegªo±¢ od ±rodka ukªadu wspóªrz¦dnych (±rodek symetrii) w ±ci±le
okre±lonych kierunkach, tak jak to pokazano na rys.7.6. K¡ty okre±laj¡ce
kierunki przemieszania punktów 2�5 wynosiªy odpowiednio: �2 = 1=8�,
�3 = 3=8�, �4 = 5=8� oraz �5 = 7=8�. Sugeruj¡c si¦ symetri¡ ukªadu
zdecydowano i» punkty 2 i 5 b¦d¡ miaªy jednakow¡ odlegªo±¢ od OXY.
Podobnie post¡piono z punktami 3 i 4. Wagi wszystkich punktów kontrolnych
krzywej byªy równe wi = 1. W efekcie powy»szych zaªo»e« zadanie posiadaªo
2 zmienne projektowe: gen1 - odlegªo±ci punktów 2 i 5 od OYX, gen2
- odlegªo±ci punktów 3 i 4 od OXY. Ograniczenia na zmienne wynosiªy
0:7 � geni � 1:5 m; i = 1; 2, zastosowano tak»e ograniczenie na pole tarczy
A � 1:2 m2.

Rysunek 7.5: Tarcza podlegaj¡ca optymalizacji

Do rozwi¡zania zadania wykorzystano hybrydowy algorytm ewolycyjny,
w którym wielko±¢ populacji oraz mutacja gradientowa byªy sterowane sieci¡
neuronow¡. Pocz¡tkowa wielko±¢ populacji wynosiªa pop_size = 50, liczba
generacji równa byªa max_generation = 100.

Optymaln¡ posta¢ tarczy przedstawiono na rys.7.7. Optymalne warto±ci
zmiennych projektowych wyniosªy: gen1 = 0:78 m, gen2 = 0:7 m.

W wyniku optymalizacji uzyskano wzrost najmniejszej odlegªo±ci warto±ci
cz¦sto±ci drga« wªasnych od warto±ci cz¦sto±ci siªy wymuszaj¡cej z 1084 na
1259 s�1.
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7.2 Optymalizacja ukªadu ze wzgl¦du na cz¦sto±ci drga« wªasnych

Rysunek 7.6: Sposób modelowania brzegu przy u»yciu krzywej NURBS

Rysunek 7.7: Optymalna posta¢ tarczy
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7.2 Optymalizacja ukªadu ze wzgl¦du na cz¦sto±ci drga« wªasnych

Przykªad 4

W przykªadzie tym jak w poprzednim przedstawiono optymalizacj¦
tarczy (rys.7.5), dla kryterium (5.3), gdzie: !f = 3500s�1, jednak dodatkowo
podczas optymalizacji zmianie podlegaªa topologia ukªadu. Zewn¦trzn¡
cylindryczn¡ cz¦±¢ brzegu tarczy, modelowano przy u»yciu 6-cio punktowej
krzywej NURBS (patrz Przykªad 3). Dodatkowo przyj¦to, »e algorytm
mo»e wprowadzi¢ do tarczy nmax=2 otwory eliptyczne, których wspóªrz¦dne,
promienie oraz k¡ty obrotu ulegaªy zmianie. Podobnie jak w testach poprzed-
nich zdecydowano i» rozwi¡zanie b¦dzie symetryczne, wi¦c zwi¡zano ze sob¡
poªo»enie, promienie oraz k¡ty obrotu otworów. W efekcie powy»szych
zaªo»e« zadanie posiadaªo 7 zmiennych projektowych: gen1 - odlegªo±ci
punktów 2 i 5 od OYX, gen2 - odlegªo±ci punktów 3 i 4 od OXY, gen3 i gen4
- okre±laj¡ce poªo»enie ±rodka 1-go otworu, gen5 i gen6 - wielko±ci promieni
elipsy opisuj¡cej 1-szy otwór oraz gen7 - k¡t obrotu 1-go otworu.

Ograniczenia na zmienne wynosiªy 0:7 � gen1; gen2 � 1:5 m, 0 � gen3 �
�=2 (wspóªrz¦dne biegunowe), 0:5 � gen4 � 1:5 m, 0:0 � gen5; gen6 � 0:7 m
oraz 0:0 � gen7 � 2�. Promie« minimalny warunkuj¡cy istnienie otworu
wynosiª: rmin = 0:05 m. Zastosowano tak»e ograniczenie na pole tarczy
A � 1:2 m2.

Do rozwi¡zania zadania wykorzystano hybrydowy algorytm ewolycyjny,
w którym wielko±¢ populacji oraz mutacja gradientowa byªy sterowane sieci¡
neuronow¡. Pocz¡tkowa wielko±¢ populacji wynosiªa pop_size = 300, liczba
generacji równa byªa max_generation = 100.

Optymaln¡ posta¢ tarczy przedstawiono na rys.7.8. Optymalne warto±ci
zmiennych projektowych wyniosªy: gen1 = 0:78 m, gen2 = 0:70 m, gen3 =
0:16, gen4 = 0:8 m, gen5 = 0:02 m, gen6 = 0:46 m, gen7 = 2:98,

Rysunek 7.8: Optymalna posta¢ tarczy

W wyniku optymalizacji uzyskano wzrost najmniejszej odlegªo±ci warto±ci
cz¦sto±ci drga« wªasnych od warto±ci cz¦sto±ci siªy wymuszaj¡cej z 991 na
1259 s�1. Jak wida¢ dziaªanie algorytmu nie doprowadziªo do wprowadzenia
»adnego otworu.
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7.2 Optymalizacja ukªadu ze wzgl¦du na cz¦sto±ci drga« wªasnych

Przykªad 5

W przykªadzie przedstawiono optymalizacj¦ tarczy (rys.7.5),
dla kryterium (5.4). Modelowanie brzegu zewn¦trznego oraz
ograniczenia zastosowano tak jak to miaªo miejsce w przykªadzie 3.

Do rozwi¡zania zadania wykorzystano hybrydowy algorytm ewolycyjny,
w którym wielko±¢ populacji oraz mutacja gradientowa byªy sterowane sieci¡
neuronow¡. Pocz¡tkowa wielko±¢ populacji wynosiªa pop_size = 50, liczba
generacji równa byªa max_generation = 100.

Optymaln¡ posta¢ tarczy przedstawiono na rys.7.9. Optymalne warto±ci
zmiennych projektowych wyniosªy: gen1 = 1:38 m, gen2 = 0:84 m.

Rysunek 7.9: Optymalna posta¢ tarczy

W wyniku optymalizacji uzyskano wzrost odlegªo±ci pomi¦dzy warto±ciami
s¡siednich cz¦sto±ci drga« wªasnych !3-!2 z 2041 na 2091 s�1.

Przykªad 6

W przykªadzie tym jak w przykªadzie 5, przedstawiono
optymalizacj¦ tarczy (rys.7.5), dla kryterium (5.4), jednak dodatkowo
podczas optymalizacji zmianie podlegaªa topologia ukªadu. Zewn¦trzn¡
cylindryczn¡ cz¦±¢ brzegu tarczy, modelowano przy u»yciu 6-cio
punktowej krzywej NURBS (patrz przykªad 3). Dodatkowo umo»liwiono
wprowadzenie nmax=4 otworów koªowyc, których wspóªrz¦dne oraz promienie
ulegaªy zmianie. Podobnie jak w przykªadach poprzednich zdecydowano i»
rozwi¡zanie b¦dzie symetryczne, wi¦c zwi¡zano ze sob¡ parami otwory 1 z 3
oraz 2 z 4, w efekcie czego powstaªy zale»no±ci pomi¦dzy ich poªo»eniem oraz
promieniami. W efekcie powy»szych zaªo»e« zadanie posiadaªo 8 zmiennych
projektowych: gen1 - odlegªo±ci punktów 2 i 5 od OYX, gen2 - odlegªo±ci
punktów 3 i 4 od OXY, gen3, gen4, gen5 - okre±laj¡ce poªo»enie ±rodka
i promie« 1-go otworu, gen6, gen7, gen8 - okre±laj¡ce poªo»enie ±rodka
i promie« 2-go otworu,

Ograniczenia na zmienne wynosiªy 0:7 � gen1; gen2 � 1:5 m, 0 � gen3 �
�=4 (wspóªrz¦dne biegunowe), 0:5 � gen4 � 1:5 m, 0:0 � gen5 � 0:5 m,
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7.2 Optymalizacja ukªadu ze wzgl¦du na cz¦sto±ci drga« wªasnych

�=4 � gen6 � �=2, 0:5 � gen7 � 1:5 m oraz 0:0 � gen8 � 0:5 m.
Promie« minimalny warunkuj¡cy istnienie otworu wynosiª: rmin = 0:05 m.

Zastosowano tak»e ograniczenie na pole tarczy A � 1:2 m2.
Do rozwi¡zania zadania wykorzystano hybrydowy algorytm ewolycyjny,

w którym wielko±¢ populacji oraz mutacja gradientowa byªy sterowane sieci¡
neuronow¡. Pocz¡tkowa wielko±¢ populacji wynosiªa pop_size = 200, liczba
generacji równa byªa max_generation = 100.

Optymaln¡ posta¢ tarczy przedstawiono na rys.7.10. Optymalne warto±ci
zmiennych projektowych wyniosªy: gen1 = 1:04 m, gen2 = 0:95 m, gen3 =
0:66, gen4 = 0:65 m, gen5 = 0:08 m, gen6 = 1:15, gen7 = 0:8 m oraz gen8 =
0:05 m.

Rysunek 7.10: Optymalna posta¢ tarczy

W wyniku optymalizacji uzyskano wzrost odlegªo±ci pomi¦dzy warto±ciami
cz¦sto±ci drga« wªasnych !3-!2 z 2226 na 2271 s�1.
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7.3 Optymalizacja ukªadu ze wzgl¦du na mini-
mum podatno±ci

Optymalizacja ksztaªtu ze wzgl¦du na minimum podatno±ci konstrukcji jest
cz¦sto stosowanym kryterium. Dla ukªadów mechanicznych obci¡»onych dy-
namicznie miar¡ podatno±ci mo»e by¢ funkcjonaª (5.5). Warunkiem ogranicza-
j¡cym w tak postawionym zadaniu mo»e by¢ warunek ograniczaj¡cy naªo»ony
na mas¦ ukªadu [15]:

�

Z



d
 � �j
0j (7.2)

gdzie: j
0j jest maksymalna dopuszczaln¡ obj¦to±ci¡ ukªadu. W ra-
mach pracy wykonano wiele przykªadów optymalizacji ksztaªtu wzgl¦dem
powy»szego kryterium. Kilka zamieszczono w niniejszej cz¦±ci pracy.

Przykªad 7

W przykªadzie tym przedstawiono optymalizacj¦ wspornika (rys. 7.11),
dla kryterium (5.5). Wspornik zostaª utwierdzony w lewej cz¦±ci brzegu, oraz
obci¡»ony siª¡ poziom¡ F (t) = F0sin(!t), F0 = 10kN, ! =2.0 [rad=�s]. Siª¦
zast¡piono na poªowie brzegu odpowiadaj¡cym jej obci¡»eniem ci¡gªym.

Zmianie podlegaªa caªa swobodna zewn¦trzna cz¦±¢ brzegu, któr¡ mode-
lowano przy u»yciu 5-cio punktowej krzywej NURBS. Punkty kontrolne 1 i 5
nie zmieniaªy poªo»enia, punkty 2 i 4 mogªy zmienia¢ tylko sw¡ wysoko±¢, nato-
miast punkt 3 tylko wspóªrz¦dn¡ poziom¡, tak jak to pokazano na rys. 7.12.
Wspóªrz¦dne punktów 1 i 5 wynosiªy odpowiednio: x1 = 0 cm, y1 = �4 cm,
x5 = 0 cm, y5 = 4 cm. Wspóªrz¦dne poziome punktów 2 i 4 wynosiªy:
x2 = x4 = 4 cm, za± wspóªrz¦dna pionowa punktu 3 wynosiªa: y3 = 0 cm
(pocz¡tek ukªadu wspóªrz¦dnego w ±rodku lewej cz¦±ci brzegu wspornika).
Sugeruj¡c si¦ symetri¡ ukªadu zdecydowano i» punkty 2 i 4 b¦d¡ miaªy za-
le»n¡ od siebie wysoko±¢. Wagi wszystkich punktów kontrolnych krzywej byªy
równe wi = 1. W efekcie powy»szych zaªo»e« zadanie posiadaªo 2 zmienne pro-
jektowe: gen1 - wysoko±¢ punktów 2 i 4, gen2 - wspóªrz¦dn¡ poziom¡ punktu 3.
Ograniczenia na zmienne wynosiªy: �10 � gen1 � �2 cm, 6 � gen2 � 10 cm,
zastosowano tak»e ograniczenie równo±ciowe na pole wspornika A = 50 cm2.

Do rozwi¡zania zadania wykorzystano hybrydowy algorytm ewolucyjny,
w którym wielko±¢ populacji oraz mutacja gradientowa byªy sterowane sieci¡
neuronow¡. Pocz¡tkowa wielko±¢ populacji wynosiªa pop_size = 50, liczba
generacji równa byªa max_generation = 100.

Optymaln¡ posta¢ wspornika przedstawiono na rys. 7.13. Optymalne
warto±ci zmiennych projektowych wyniosªy: gen1 = �4:56 cm, gen2 =
8:61 cm.

W wyniku optymalizacji uzyskano spadek warto±ci podatno±ci z 4:74 na
4:24 Nm.
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Rysunek 7.11: Wspornik podlegaj¡cy optymalizacji

Rysunek 7.12: Sposób modelowania brzegu przy u»yciu krzywej NURBS
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7.3 Optymalizacja ukªadu ze wzgl¦du na minimum podatno±ci

Rysunek 7.13: Optymalna posta¢ wspornika

Przykªad 8

W przykªadzie tym przedstawiono optymalizacj¦ wspornika (rys. 7.14),
dla kryterium (5.5). Wspornik zostaª utwierdzony na lewej cz¦±ci brzegu, oraz
obci¡»ony siª¡ pionow¡ F (t) = F0sin(!t), F0 = 10kN, ! =2.0 [rad=�s]. Siª¦
zast¡piono na poªowie brzegu odpowiadaj¡cym jej obci¡»eniem ci¡gªym.

Zmianie podlegaªa caªa swobodna zewn¦trzna cz¦±¢ brzegu wspornika,
któr¡ modelowano przy u»yciu 5-cio punktowej krzywej NURBS. Punkty kon-
trolne 1,2,4 i 5 zmieniaªy tylko swe poªo»enie pionowe, natomiast punkt 3
tylko wspóªrz¦dn¡ poziom¡, tak jak to pokazano na rys. 7.15. Wspóªrz¦dne
poziome punktów wynosiªy odpowiednio: x1 = x5 = 0 cm, x2 = x4 = 4 cm, za±
wspóªrz¦dna pionowa punktu 3 wynosiªa: y3 = 0cm. W efekcie powy»szych za-
ªo»e« zadanie posiadaªo 5 zmiennych projektowych: gen1 - wysoko±¢ punktu 1,
gen2 - wysoko±¢ punktu 2, gen3 - poªo»enie poziome punktu 3, gen4 - wysoko±¢
punktu 4, gen5 - wysoko±¢ punktu 5.

Ograniczenia na zmienne wynosiªy: �10 � gen1 � �2 cm, �10 � gen2 �
�2 cm, 6 � gen3 � 10 cm, 2 � gen4 � 10 cm, 2 � gen5 � 10 cm, zastosowano
tak»e ograniczenie równo±ciowe na pole wspornika A = 50 cm2.

Do rozwi¡zania zadania wykorzystano hybrydowy algorytm ewolucyjny,
w którym wielko±¢ populacji oraz mutacja gradientowa byªy sterowane sieci¡
neuronow¡. Pocz¡tkowa wielko±¢ populacji wynosiªa pop_size = 100, liczba
generacji równa byªa max_generation = 100.

Optymaln¡ posta¢ wspornika przedstawiono na rys. 7.16. Optymalne
warto±ci zmiennych projektowych wyniosªy: gen1 = �9:05 cm, gen2 =
�6:98 cm, gen3 = 7:11 cm, gen4 = 2:91 cm, gen5 = 2:0 cm.

W wyniku optymalizacji uzyskano spadek warto±ci podatno±ci z 10.76 na
8.65 Nm.
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7.3 Optymalizacja ukªadu ze wzgl¦du na minimum podatno±ci

Rysunek 7.14: Wspornik podlegaj¡cy optymalizacji

Rysunek 7.15: Sposób modelowania brzegu przy u»yciu krzywej NURBS
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7.3 Optymalizacja ukªadu ze wzgl¦du na minimum podatno±ci

Rysunek 7.16: Optymalna posta¢ wspornika
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7.4 Optymalizacja ukªadu ze wzgl¦du na kryterium wytrzymaªo±ciowe

7.4 Optymalizacja ukªadu ze wzgl¦du na kry-
terium wytrzymaªo±ciowe

Wytrzymaªo±¢ ukªadów mechanicznych zale»y gªównie od stanu
napr¦»enia. Optymalne ksztaªtowanie ze wzgl¦dów wytrzymaªo±ciowych
mo»e dotyczy¢ minimalizacji maksymalnych napr¦»e« lub tak»e ich wyrówna-
nia w caªym obszarze jaki zajmuje konstrukcja. Kryteria napr¦»eniowe mog¡
mie¢ charakter lokalny lub globalny. Zwykle najwi¦ksze napr¦»enia wyst¦puj¡
na brzegu ukªadu, dlatego przyj¦to dalej, »e funkcjonaª mo»na wyrazi¢
w postaci (5.6). Warunkiem ograniczaj¡cym w tak postawionym kryterium
mo»e by¢ warunek na mas¦ ukªadu:

�

Z



d
 � �j
0j (7.3)

W ramach pracy wykonano wiele przykªadów optymalizacji ksztaªtu
wzgl¦dem powy»szego kryterium [16], [22], [56]. Kilka zamieszczono
w niniejszej cz¦±ci pracy.

Przykªad 9

W przykªadzie przedstawiono optymalizacj¦ ogniwa ªa«cucha (rys.7.17),
dla kryterium (5.6). Ogniwo zostaªo utwierdzone wewn¡trz otworu koªowego
oraz obci¡»one siª¡ poziom¡ F (t) = F0H(t), F0 = 10kN, H(t) - funkcja Heave-
side'a. Siªa zostaªa zast¡piona odpowiadaj¡cym jej obci¡»eniem ci¡gªym.
Dopuszczaln¡ warto±¢ napr¦»enia przyj¦to �0=200 MPa. Wykªadnik pot¦gi n
przyj¦to równy 4.

Rysunek 7.17: Ogniwo ªa«cucha podlegaj¡ce optymalizacji

Zmianie podlegaªa caªa swobodna zewn¦trzna cz¦±¢ brzegu ogniwa, któr¡
modelowano przy u»yciu wielomianu oraz okr¦gu. Punkty kontrolne 1 i 2,
które byªy pocz¡tkiem i ko«cem wielomianu, zmieniaªy jedynie poªo»enie pio-
nowe, dalsza cz¦±¢ brzegu (zaznaczona ciemniejszym kolorem) speªniaªa rów-
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7.4 Optymalizacja ukªadu ze wzgl¦du na kryterium wytrzymaªo±ciowe

nanie okr¦gu o promieniu wynikaj¡cym z wspóªrz¦dnej punktu 2 (rys.7.18).
Wspóªrz¦dne poziome punktów 1 i 2 wynosiªy odpowiednio: x1 = 0 cm,
x2 = 5 cm (pocz¡tek ukªadu wspóªrz¦dnego w ±rodku ci¦»ko±ci ogniwa). Za-
ªo»ono symetri¦ na geometri¦ ukªadu, zdecydowano i» tylko ¢wier¢ brzegu
zewn¦trznego b¦dzie modelowana w opisany wy»ej sposób, reszta b¦dzie
powieleniem tego fragmentu brzegu. W efekcie powy»szych zaªo»e« zadanie
posiadaªo 2 zmienne projektowe: gen1 - wysoko±¢ punktu 1, gen2 - wysoko±¢
punktu 2 oraz promie«. Ograniczenia na zmienne wynosiªy: �10 � gen1 �
�2 cm, �10 � gen2 � �2 cm, zastosowano tak»e ograniczenie równo±ciowe
na pole ogniwa A = 120 cm2.

Rysunek 7.18: Sposób modelowania brzegu przy u»yciu wielomianu i okr¦gu

Do rozwi¡zania zadania wykorzystano hybrydowy algorytm ewolucyjny,
w którym wielko±¢ populacji oraz mutacja gradientowa byªy sterowane sieci¡
neuronow¡. Pocz¡tkowa wielko±¢ populacji wynosiªa pop_size = 50, liczba
generacji równa byªa max_generation = 100.

Optymaln¡ posta¢ ogniwa przedstawiono na rys.7.19. Optymalne warto±ci
zmiennych projektowych wyniosªy: gen1 = �3:26 cm, gen2 = �4:30 cm.

W wyniku optymalizacji uzyskano spadek warto±ci funkcji celu z 20382.22
na 5036.02 (wielko±¢ bezwymiarowa).

Przykªad 10

W przykªadzie tym przedstawiono optymalizacj¦ kr¡»ka linowego (rys.7.20),
dla kryterium (5.6). Kr¡»ek zostaª utwierdzony wewn¡trz centralnego
otworu koªowego, oraz obci¡»ony dwoma siªami pionowymi F (t) = F0H(t),
F0 = 20kN, H(t) - funkcja Heaveside'a. Siªy zast¡piono odpowiadaj¡cym
im obci¡»eniem ci¡gªym. Dopuszczaln¡ warto±¢ napr¦»enia przyj¦to �0=200
MPa. Wykªadnik pot¦gi n przyj¦to równy 4.

Zmianie podlegaªy parametry okre±laj¡ce pozostaªe 4 otwory. Zaªo»ono
symetri¦ na geometri¦ i w nast¦pstwie zadanie sprowadzaªo si¦ do dwóch
zmiennych: gen1 - odlegªo±¢ ±rodka otworu od ±rodka ci¦»ko±ci modelu oraz
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Rysunek 7.19: Optymalna posta¢ ogniwa

gen2 - promie« otworu. Kolorem ciemnym zaznaczono otwór którego wprost
dotyczyªy zmienne projektowe, kolor ja±niejszy oznacza otwory powielone
(rys.7.21). Ograniczenia na zmienne wynosiªy: �9 � gen1 � �3 cm,
1 � gen2 � 3 cm, zastosowano tak»e ograniczenie równo±ciowe na pole kr¡»ka
A = 250 cm2.

Rysunek 7.20: Kr¡»ek linowy podlegaj¡ca optymalizacji
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7.4 Optymalizacja ukªadu ze wzgl¦du na kryterium wytrzymaªo±ciowe

Rysunek 7.21: Sposób modelowania brzegu przy u»yciu okr¦gów

Do rozwi¡zania zadania wykorzystano hybrydowy algorytm ewolucyjny,
w którym wielko±¢ populacji oraz mutacja gradientowa byªy sterowane sieci¡
neuronow¡. Pocz¡tkowa wielko±¢ populacji wynosiªa pop_size = 50, liczba
generacji równa byªa max_generation = 100.

Optymaln¡ posta¢ kr¡»ka przedstawiono na rys.7.22. Optymalne warto±ci
zmiennych projektowych wyniosªy: gen1 = �5:01 cm, gen2 = �2:78 cm.

Rysunek 7.22: Optymalna posta¢ kr¡»ka
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7.4 Optymalizacja ukªadu ze wzgl¦du na kryterium wytrzymaªo±ciowe

W wyniku optymalizacji uzyskano spadek warto±ci funkcji celu z 30534.20
na 26075.95.

Przykªad 11

W przykªadzie tym przedstawiono tak»e optymalizacj¦ kr¡»ka linowego
(rys.7.20), dla kryterium (5.6). Kr¡»ek zostaª utwierdzony i obci¡»ony
jak w przykªadzie poprzednim. Zmianie podlegaªy parametry okre±laj¡ce
pozostaªe 4 otwory, modelowane krzywymi NURBS. Zaªo»ono symetri¦ na
geometri¦ i w nast¦pstwie zadanie sprowadzaªo si¦ do sze±ciu zmiennych: gen1
- odlegªo±¢ punktu 1 od ±rodka ci¦»ko±ci modelu, gen2 i gen3 wspóªrz¦dne
okre±laj¡ce poªo»enie punktu kontrolnego 2, gen4 i gen5 wspóªrz¦dne okre±la-
j¡ce poªo»enie punktu kontrolnego 3 oraz gen6 - odlegªo±¢ punktu 6 od
±rodka ci¦»ko±ci modelu. Kolorem ciemnym zaznaczono fragment otworu
którego wprost dotyczyªy zmienne projektowe, kolor ja±niejszy oznacza
fragmenty brzegu powielone (rys.7.23). Ograniczenia na zmienne wynosiªy:
3 � gen1 � 4:5 cm, 0 � gen2 � 4 cm, �8 � gen3 � �2 cm, 1 � gen4 � 5 cm,
�8 � gen5 � �5 cm, 5:5 � gen6 � 9 cm, zastosowano tak»e ograniczenie
równo±ciowe na pole kr¡»ka A = 250 cm2.

Rysunek 7.23: Sposób modelowania brzegu przy u»yciu krzywej NURBS

Do rozwi¡zania zadania wykorzystano hybrydowy algorytm ewolucyjny,
w którym wielko±¢ populacji oraz mutacja gradientowa byªy sterowane sieci¡
neuronow¡. Pocz¡tkowa wielko±¢ populacji wynosiªa pop_size = 50, liczba
generacji równa byªa max_generation = 100.
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Optymaln¡ posta¢ kr¡»ka przedstawiono na rys.7.24. Optymalne warto±ci
zmiennych projektowych wyniosªy: gen1 = 3:76 cm, gen2 = 0:01 cm, gen3 =
�4:06 cm, gen4 = 1:00 cm, gen5 = �6:70 cm, gen6 = 5:50 cm,

Rysunek 7.24: Optymalna posta¢ kr¡»ka

W wyniku optymalizacji uzyskano spadek warto±ci funkcji celu z 37432.11
na 31085.13.
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7.5 Optymalizacja ukªadu ze wzgl¦du na kry-
terium przemieszczeniowe

Kryteria przemieszczeniowe s¡ cz¦sto stosowane w projektowaniu opty-
malnym konstrukcji poddanych obci¡»eniom dynamicznym. Minimalizacja
przemieszcze« konstrukcji powoduje, »e optymalna konstrukcja jest mniej
odksztaªcalna, bardziej sztywna. Kryterium przemieszczeniowe zostaªo przed-
stawione w postaci (5.7). Warunkiem ograniczaj¡cym w tak postawionym
kryterium mo»e by¢ warunek ograniczaj¡cy naªo»ony na mas¦ ukªadu:

�
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W ramach pracy wykonano wiele przykªadów optymalizacji ksztaªtu
wzgl¦dem kryterium przemieszczeniowego [17], [23]. Jeden zamieszczono
w niniejszej cz¦±ci pracy.

Przykªad 12

W przykªadzie przedstawiono optymalizacj¦ elementu ªa«cucha (rys.7.25),
dla kryterium (5.7). Element zostaª utwierdzony wewn¡trz dwóch otworów
koªowych w dolnej cz¦±ci, oraz obci¡»ony siª¡ poziom¡ F (t) = F0H(t),
F0 = 20kN, H(t) - funkcja Heaveside'a. Siª¦ zast¡piono na poªowie
brzegu odpowiadaj¡cym jej obci¡»eniem ci¡gªym. Warto±¢ przemieszczenia
dopuszczalnego przyj¦to równ¡ udop = 0:01mm.

Zmianie podlegaªa caªa swobodna zewn¦trzna cz¦±¢ brzegu elementu
ªa«cucha, któr¡ modelowano przy u»yciu wielomianów oraz okr¦gów. Punkty
kontrolne 1 i 2 które byªy pocz¡tkiem i ko«cem wielomianu, zmieniaªy je-
dynie poªo»enie pionowe, punkty kontrolne 3 i 4 które tak»e byªy pocz¡tkiem
i ko«cem nast¦pnego wielomianu, zmieniaªy swe poªo»enie poziome. Brzeg
pomi¦dzy punktami 5 i 6 speªniaª równanie elipsy. Fragmenty brzegu pomi¦dzy
punktami 2 i 3, 4 i 5 oraz 6 i 1, speªniaªy równanie okr¦gu (patrz rys. 7.26).
W efekcie powy»szych zaªo»e« zadanie posiadaªo 3 zmienne projektowe: gen1
- promie« okr¦gu R1, gen2 - promie« okr¦gu R2 oraz gen3 - promie« okr¦gu
R3. Ograniczenia na zmienne wynosiªy: 10 � geni � 30 mm, gdzie i = 1; 2; 3,
zastosowano tak»e ograniczenie równo±ciowe na pole A = 80 cm2.

Do rozwi¡zania zadania wykorzystano hybrydowy algorytm ewolucyjny,
w którym wielko±¢ populacji oraz mutacja gradientowa byªy sterowane sieci¡
neuronow¡. Pocz¡tkowa wielko±¢ populacji wynosiªa pop_size = 50, liczba
generacji równa byªa max_generation = 100.

Optymaln¡ posta¢ elementu ªa«cucha przedstawiono na rys.7.27. Opty-
malne warto±ci zmiennych projektowych wyniosªy: gen1 = 2:43 cm, gen2 =
1:82 cm, oraz gen3 = 2:57 cm.

W wyniku optymalizacji uzyskano spadek warto±ci funkcji celu z 87.21 na
57.27 (wielko±¢ bezwymiarowa).
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Rysunek 7.25: Element ªa«cucha podlegaj¡cy optymalizacji

Rysunek 7.26: Sposób modelowania brzegu przy u»yciu wielomianów i okr¦gów
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Rysunek 7.27: Optymalna posta¢ elementu ªa«cucha
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7.6 Optymalizacja ukªadu ze wzgl¦du na mini-
mum masy

Masa konstrukcji obok kosztów technologicznych decyduje w znacznym
stopniu o caªkowitych kosztach wytworzenia danego ukªadu. Dlatego
optymalizacja masy jest jednym z najcz¦±ciej stosowanych kryteriów
optymalizacji.

Minimum masy mo»na osi¡gn¡¢ na kilka sposobów, zmieniaj¡c mate-
riaª (g¦sto±¢) w caªym ukªadu, lub w jego cz¦±ciach (kompozyty), lub te»
zmieniaj¡c ksztaªt i topologi¦. W niniejszej pracy skupiono si¦ na
optymalizacji ksztaªtu i topologii ukªadu. Wykonano wiele testów, z których
kilka zamieszczono w pracy.

Masa ukªadów jednorodnych jest wyra»ona bezpo±rednio przez obj¦to±¢
(5.8). Ograniczenia dla tak zde�niowanego kryterium mo»na wyrazi¢ w ogólnej
postaci dla napr¦»e« i przemieszcze«:

8x 2 
; 8t 2< 0; T > : �red(x; t) � �0 (7.5)

8x 2 
; 8t 2< 0; T > : ju(x; t)j � u0 (7.6)

W ramach pracy wykonano wiele testów optymalizacji zarówno ksztaªtu
jak i topologii dla wy»ej zamieszczonego kryterium [38], [42], [51]. Kilka
wybranych zamieszczono w tej cz¦±ci pracy.

Przykªad 13

W przykªadzie tym przedstawiono optymalizacj¦ (rys.7.28) dla kryterium
(5.8). Tarcza zostaªa utwierdzona wzdªu» swego lewego brzegu, oraz
obci¡»ona obci¡»eniem ci¡gªym q(t) = q0H(t), q0 = 140kN=m, H(t) - funkcja
Heaveside'a.

Ze wzgl¦du na mo»liwo±¢ zmiany topologii oraz ksztaªtu, wykonano kilka
testów, w których zmianie podlegaªy odpowiednio:

� poªo»enie i wielko±¢ otworu koªowego,

� poªo»enie i wielko±¢ dwóch otworów koªowych,

� poªo»enie i wielko±¢ dwóch otworów koªowych, z mo»liwo±ci¡ ich ª¡czenia,

� parametry okre±laj¡ce wolny brzeg tarczy,

� parametry okre±laj¡ce wolny brzeg tarczy oraz poªo»enie i wielko±¢
jednego otworu koªowego,

� parametry okre±laj¡ce wolny brzeg tarczy oraz poªo»enie i wielko±¢ dwóch
otworów koªowych.
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Rysunek 7.28: Tarcza podlegaj¡ca optymalizacji

Poza ograniczeniami wynikaj¡cymi z geometrii, zaªo»ono tak»e ograniczenie
na napr¦»enie redukowane: �red � 60 MPa.

Do rozwi¡zania zadania wykorzystano hybrydowy algorytm ewolucyjny,
w którym wielko±¢ populacji oraz mutacja gradientowa byªy sterowane sieci¡
neuronow¡. Pocz¡tkowa wielko±¢ populacji wynosiªa pop_size = 50, liczba
generacji równa byªa max_generation = 50.

Optymalne postacie tarczy dla kolejnych przypadków przedstawiono na
rys.7.29. Optymalne warto±ci masy (przyj¦to 1 cm grubo±ci) dla kolejnych
przypadków zamieszczono w tablicy: 7.1.

Tablica 7.1: Optymalne warto±ci masy

przypadek masa [kg]
jeden otwór 0.20
dwa otwory 0.19
dwa otwory z mo»liwo±ci¡ ª¡czenia 0.19
brzeg zewn¦trzny 0.21
brzeg zewn¦trzny i jeden otwór 0.21
brzeg zewn¦trzny i dwa otwory 0.21
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Rysunek 7.29: Rozwi¡zania optymalne dla przypadków, gdy zmianie podlegaªy
odpowiednio: a) jeden otwór b) dwa otwory c) dwa otwory z mo»liwo±ci¡
ª¡czenia d) brzeg zewn¦trzny e) brzeg zewn¦trzny i otwór f) brzeg zewn¦trzny
i dwa otwory
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Przykªad 14

W przykªadzie tym przedstawiono optymalizacj¦ elementu ªa«cucha (rys.7.25)
dla kryterium (5.8). Element zostaª utwierdzony i obci¡»ony jak poprzednio
(Przykªad 12).

Zmianie podlegaªa caªa swobodna zewn¦trzna cz¦±¢ brzegu, któr¡ mode-
lowano przy u»yciu krzywej NURBS, wielomianów oraz okr¦gów. Dodatkowo
wprowadzono mo»liwo±¢ powstania dodatkowego otworu, który modelowano
przy u»yciu krzywej NURBS. Punkty kontrolne 1 i 2 oraz 3 i 4 zmieniaªy
swe poªo»enie jak w poprzednim te±cie. Brzeg pomi¦dzy punktami 5 i 6
generowany zostaª 4-punktow¡ krzyw¡ NURBS. Punkty po±rednie 7 i 8 mogªy
zmienia¢ swe poªo»enie zarówno w pionie jak i w poziomie. Poªo»enie punk-
tów 5 i 6 okre±lone byªo przez k¡ty i promienie (rys. 7.30). Brzeg wewn¦trzny
generowano 4-punktow¡ zamkni¦t¡ krzyw¡ NURBS. Ka»dy z tych punktów
mógª zmienia¢ obydwie swe wspóªrz¦dne.

Rysunek 7.30: Sposób modelowania brzegu przy u»yciu wielomianów i okr¦gów

W efekcie powy»szych zaªo»e« zadanie posiadaªo 17 zmiennych
projektowych: chr1 - promie« okr¦gu R1, chr2 - promie« okr¦gu R2,
chr3 - promie« okr¦gu R3, chr4 - k¡t �1, chr5 - k¡t �2, chr6 i chr7 -
wspóªrz¦dna pozioma i pionowa punktu 7, chr8 i chr9 - wspóªrz¦dna pozioma
i pionowa punktu 8, chr10 � chr17 - wspóªrz¦dne odpowiednio poziome
i pionowe punktów 9� 12.

Poza powy»szymi ograniczeniami, zaªo»ono tak»e ograniczenie na napr¦»e-
nie redukowane: �red � 280 MPa.

Do rozwi¡zania zadania wykorzystano hybrydowy algorytm ewolucyjny,
w którym wielko±¢ populacji oraz mutacja gradientowa byªy sterowane sieci¡
neuronow¡. Pocz¡tkowa wielko±¢ populacji wynosiªa pop_size = 250, liczba
generacji równa byªa max_generation = 400.
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Rysunek 7.31: Optymalna posta¢ elementu ªa«cucha

Optymaln¡ posta¢ elementu ªa«cucha przedstawiono na rys.7.31.
W wyniku optymalizacji uzyskano spadek warto±ci funkcji celu z 0.67 na

0.55 kg.

Przykªad 15

Ostatni z zamieszczonych w tej cz¦±ci pracy przykªadów dotyczy mini-
malizacji masy, podpory ªo»yska przedstawionej na rys.7.32 (zadanie 3-D)
dla kryterium (5.8). Podpora zostaªa obci¡»ona siª¡ harmoniczn¡ skupion¡
F (t) = F0sin(!t), F0 = 10kN,

Siª¦ zast¡piono obci¡»eniem ci¡gªym na poªowie otworu.
Poza ograniczeniami, wynikaj¡cymi z geometrii, zadanie posiadaªo

ograniczenie na przemieszczenie (amplitud¦) (7.6). Zmianie podlegaªa górna
cz¦±¢ brzegu zewn¦trznego, któr¡ modelowano przy u»yciu powierzchni
NURBS. Po zaªo»eniu dwóch pªaszczyzn symetrii, zadanie posiadaªo
8 zmiennych projektowych (rys.7.33). Wybrane punkty brzegu zmieniaªy
swe poªo»enie zgodnie z kierunkiem strzaªek (kierunek przechodz¡cy przez o±
symetrii podpory). Dªugo±¢ przemieszczenia w tym kierunku generowana byªa
na podstawie odpowiadaj¡cego genu. Punkty zaznaczone kolorem zielonym
nie zmieniaªy swego poªo»enia, natomiast poªo»enie punktów zaznaczonych
kolorem niebieskim, zale»ne byªo od pozostaªych.

Do rozwi¡zania zadania wykorzystano hybrydowy algorytm ewolucyjny,
w którym wielko±¢ populacji oraz mutacja gradientowa byªy sterowane sieci¡
neuronow¡. Pocz¡tkowa wielko±¢ populacji wynosiªa pop_size = 50, liczba
generacji równa byªa max_generation = 400.

W wyniku optymalizacji uzyskano spadek masy cz¦±ci podpory podlega-
j¡cej optymalizacji z 0.98 na 0.87 kg.
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Rysunek 7.32: Podpora ªo»yska przed optymalizacj¡

Rysunek 7.33: Punkty kontrolne krzywej NURBS i przyporz¡dkowane im geny
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Rysunek 7.34: Optymalna posta¢ podpory
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7.7 Identy�kacja warunków brzegowych

Cz¦±ciowa utrata kontaktu analizowanego obiektu z podªo»em mo»e by¢
przyczyn¡ nieprawidªowej pracy ukªadów mechanicznych. Nieprawidªowo±ci
objawia¢ si¦ mog¡ m.in.: poprzez niewªa±ciwy rozkªad przemieszcze«
i napr¦»e«. Zjawisko jest to niekorzystne, poniewa» niekontrolowany
wzrost napr¦»e« mo»e powodowa¢ zwi¦kszanie obszaru, w którym brak jest
kontaktu, a w konsekwencji doprowadzi¢ do caªkowitego oderwania si¦ obiektu
od podªo»a.

Istnieje bardzo wiele rozwini¦tych metod diagnostycznych pozwalaj¡cych
na zasygnalizowanie zaistniaªej usterki. Jednak zasada dziaªania takich metod
jest nieco inna ni» zaprezentowanych w niniejszej pracy. Na podstawie za-
implementowanych w niej metodach wnioskowania, s¡ w stanie zareagowa¢
na sygnaª niewªa±ciwy i go sklasy�kowa¢ z pewnym prawdopodobie«stwem.
Klasy�kacja ta jednak najcz¦±ciej jest dyskretna i wskazuje ogólnie na element
zespoªu np.: ªo»ysko czy podpora.

Zamieszczone w pracy przykªady identy�kacji warunków brzegowych, bazu-
j¡ce na metodach ewolucyjnych, pozwalaj¡ na wskazanie dokªadnego miejsca
i ksztaªtu obszaru, w którym utracono poª¡czenie z podªo»em. Mo»na
wi¦c stwierdzi¢, »e dla ukªadów o niskiej cenie wykonania, korzystniejsza
jest metoda stwierdzaj¡ca który element nie pracuje jak trzeba, poniewa»
w nast¦pstwie jest wymieniany. W ukªadach znacznie dro»szych korzystniejsza
jest metoda pozwalaj¡ca zidenty�kowa¢ dokªadne poªo»enie usterki, poniewa»
w konsekwencji przeprowadzany jest remont elementu, który przywróci utra-
cony kontakt obiektu z podªo»em.

W ramach pracy wykonano kilka przykªadów identy�kacji cz¦±ci brzegu,
w której utracono poª¡czenie [57], [58]. Wyniki trzech z nich zamieszczono
w niniejszej pracy.

Wart zaznaczenia jest fakt i» wyj¡tkowo w tej cz¦±ci pracy, ze wzgl¦du na
charakter rozwi¡zywanego zadania, algorytm hybrydowy nie dziaªa na chro-
mosomach zawieraj¡cych geny, których allele s¡ warto±ciami zmienno
przecinkowymi, lecz dziaªa na chromosomie kodowanym w systemie
dwójkowym. Brak jest wi¦c wielu operatorów genetycznych, mi¦dzy
innymi mutacji gradientowej, jednak»e nazwa hybrydowy jest jak najbardziej
aktualna, poniewa» jest on w tym przypadku wspomagany sztuczn¡ sieci¡
neuronow¡, która kontroluje wielko±¢ populacji.

Przykªad 16

Przykªad ten polegaª na znalezieniu elementów brzegowych tarczy,
w których utracono kontakt z podªo»em. Stref¦ w której szukano utraty
warunków brzegowych podzielono na 10 elementów. Zaªo»ono, i» kontakt
zostaª utracony na trzech górnych elementach. Ze wzgl¦du na charakter zada-
nia mo»na rozpatrzy¢ tarcz¦ o jednostkowej wielko±ci, obci¡»on¡ jednostkow¡
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siª¡ (Heaveside'a). Sposób utwierdzenia i obci¡»enia zostaª przedstawiony na
rys.7.35.

Nast¦pstwem dyskretyzacji byªa budowa chromosomu. Zaªo»ono i»
ka»demu elementowi odpowiadaª jeden gen chromosomu. Chromosom zatem
skªadaª si¦ z dziesi¦ciu genów, które mogªy przyj¡¢ warto±ci 1 lub 0, co decy-
dowaªo o wyst¦powaniu podpory, lub jej braku w kolejnych elementach.

Rysunek 7.35: Model podpory po dyskretyzacji z zaznaczonymi elementami

Funkcja celu byªa budowana na podstawie przemieszcze« wolnych w¦zªów
tarczy kolejnych krokach czasowych (5.11).

Do rozwi¡zania zadania wykorzystano hybrydowy algorytm genetyczny,
w którym wielko±¢ populacji byªa sterowane sieci¡ neuronow¡. Pocz¡tkowa
wielko±¢ populacji wynosiªa pop_size = 50, liczba generacji równa byªa
max_generation = 50. Rozwi¡zanie dokªadne otrzymano po 127 obliczeniach
funkcji celu.

Przykªad 17

Przykªad ten polegaª na znalezieniu elementów brzegowych o utraconym
kontakcie z podªo»em, w przestrzennym obiekcie spr¦»ystym (rys.7.36), który
z racji obci¡»enia mo»e by¢ rozpatrywany jako podpora ªo»yska. Stref¦,
w której szukano utraty warunków brzegowych podzielono na 20 elementów.
Zaªo»ono, i» kontakt zostaª utracony na czterech elementach (patrz rys.7.37).
Ze wzgl¦du na charakter zadania mo»na rozpatrzy¢ ukªad o jednostkowej
wielko±ci, obci¡»ony jednostkow¡ siª¡ (harmoniczn¡) (patrz Przykªad 15).
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Rysunek 7.36: Model podpory po dyskretyzacji

Nast¦pstwem dyskretyzacji jak w przykªadzie poprzednim, byªa budowa
chromosomu. Zaªo»ono i» ka»demu elementowi brzegowemu odpowiadaª jeden
gen chromosomu. Chromosom zatem skªadaª si¦ on z dwudziestu genów, które
mogªy przyj¡¢ warto±ci 1 lub 0, co decydowaªo o wyst¦powaniu podpory, lub
jej braku w kolejnych elementach.

Rysunek 7.37: Elementy podpory w których utracono kontakt z podªo»em

Funkcja celu byªa budowana na podstawie amplitud (5.12) przemieszcze«
zaznaczonych wolnych w¦zªów obiektu (patrz rys.7.38).

Do rozwi¡zania zadania wykorzystano hybrydowy algorytm genetyczny,

180



7.7 Identy�kacja warunków brzegowych

Rysunek 7.38: Rozmieszczenie punktów pomiarowych

w którym wielko±¢ populacji byªa sterowane sieci¡ neuronow¡. Pocz¡tkowa
wielko±¢ populacji wynosiªa pop_size = 1200, liczba generacji równa byªa
max_generation = 200.

Rozwi¡zanie dokªadne otrzymano po 15934 obliczeniach funkcji celu.

Przykªad 18

Przykªad ten tak»e polegaª na znalezieniu elementów brzegowych o utraconym
kontakcie z podªo»em. Pomimo tego, i» identy�kacja dotyczyªa tego samego
obiektu, to zadanie byªo znacznie trudniejsze od poprzedniego, poniewa»
elementy o utraconym kontakcie tworzyªy wi¦cej stref. Taka zmiana topologii
jest ªatwa do uzyskania, dzi¦ki zaprezentowanej interpretacji chromosomu.

Stref¦, w której szukano utraty warunków brzegowych podzielono jak
poprzednio na 20 elementów. Zaªo»ono, i» kontakt zostaª utracony na
sze±ciu elementach (patrz rys.7.39).

Nast¦pstwem dyskretyzacji jak w te±cie poprzednim, byªa budowa chro-
mosomu. Zaªo»ono i» ka»demu elementowi odpowiadaª jeden gen chromo-
somu. Chromosom zatem skªadaª si¦ z dwudziestu genów, które mogªy przyj¡¢
warto±ci 1 lub 0, co decydowaªo o wyst¦powaniu podpory, lub jej braku w kole-
jnych elementach.

Funkcja celu byªa budowana na podstawie amplitud przemieszcze«
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Rysunek 7.39: Elementy podpory w których utracono kontakt z podªo»em

zaznaczonych wolnych w¦zªów obiektu, w identyczny sposób jak w przykªadzie
17 (patrz rys.7.38).

Do rozwi¡zania zadania wykorzystano hybrydowy algorytm genetyczny,
w którym wielko±¢ populacji byªa sterowane sieci¡ neuronow¡. Pocz¡tkowa
wielko±¢ populacji wynosiªa pop_size = 1200, liczba generacji równa byªa
max_generation = 1000.

Rozwi¡zanie dokªadne otrzymano po 44012 obliczeniach funkcji celu.
W zamieszczonych testach algorytm trafnie identy�kowaª uszkodzone strefy

podstawy. Nale»y zaznaczy¢, i» liczba oblicze« funkcji celu w przykªadach
stanowi bardzo maªy procent caªej sko«czonej liczby rozwi¡za«. W przykªadzie
16 jest to 127 na 210 rozwi¡za«, co daje 12%, w przykªadzie 17, 15934 na 220

mo»liwych rozwi¡za«, co daje 1.5%, w przykªadzie 18, 44012 na 220 rozwi¡za«,
co daje 4.5%.
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7.8 Identy�kacja defektów wewn¦trznych

Identy�kacja defektów materiaªowych, które s¡ jedn¡ z najcz¦stszych
przyczyn doprowadzaj¡cych elementy maszyn i konstrukcji do ich zniszczenia,
jest tematem wielu bada«. Ze wzgl¦du na stosowane w badaniach metody
i narz¦dzia [44], [66], [67], [72], mo»na wyró»ni¢ bardzo wiele ró»norodnych
sposobów identy�kacji [10], [54], [66], [69], [71], [77].

W tej cz¦±ci pracy opisana jest nieniszcz¡ca metoda identy�kacji de-
fektów na podstawie odpowiedzi ukªadu na zadane obci¡»enie, z u»yciem
algorytmów hybrydowych. W ukªadach analizowanych w pracy, mog¡
wyst¡pi¢ dwa rodzaje defektów: pustki i szczeliny. Przeprowadzenie procesu
identy�kacji dotyczyªo wi¦c zidenty�kowania opisanych wy»ej defektów
w ukªadach ci¡gªych, spr¦»ystych obci¡»onych dynamicznie. Metoda pozwala
na okre±lenie rodzaju, poªo»enia oraz wielko±ci defektów. Wykonano wiele
przykªadów testowych identy�kacji defektów [21], [25], [30], [32], [33], kilka
z nich zamieszczono w pracy.

Przykªad 19

Przykªad ten polegaª na znalezieniu defektu koªowego w tarczy (rys.7.40), na
podstawie pierwszych trzech cz¦sto±ci drga« wªasnych. Defekt modelowany
by¢ za pomoc¡ trzech parametrów: x i y - wspóªrz¦dne ±rodka defektu, oraz
r - promie« defektu. Warto±ci parametrów okre±laj¡cych poszukiwany defekt
zamieszczono w tablicy 7.2.

Do rozwi¡zania zadania wykorzystano hybrydowy algorytm genetyczny,
w którym wielko±¢ populacji byªa sterowane sieci¡ neuronow¡. Pocz¡tkowa
wielko±¢ populacji wynosiªa pop_size = 50, liczba generacji równa byªa
max_generation = 50. Algorytm minimalizowaª funkcj¦ przystosowania
(5.13). Parametr rmin wynosiª 0.1 cm, natomiast nmax = 1.

Wyniki identy�kacji zamieszczono w tablicy 7.2, oraz na rys. 7.41.

Tablica 7.2: Dyskretny model tarczy wraz z poszukiwanym i faktycznym de-
fektem

parametr poszukiwany znaleziony
x 17.50 17.60
y 7.50 7.56
r 1.00 0.94

Rozwi¡zanie otrzymano po 2247 obliczeniach funkcji celu.
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Rysunek 7.40: Tarcza z defektem koªowym

Rysunek 7.41: Poªo»enie poszukiwane i znalezione defektu
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Przykªad 20

Przykªad polegaª na znalezieniu dwóch defektów: koªowego i szczeliny,
w tarczy (7.42), na podstawie przemieszcze« punktów na zewn¦trznej cz¦±ci
tarczy. Tarcza zostaªa obci¡»ona obci¡»eniem ci¡gªym q = q0H(t), qo = 10:0
[kN/m], H(t) - funkcja Heaveside'a.

Defekty modelowane byªy za pomoc¡ pi¦ciu parametrów: x i y -
wspóªrz¦dne ±rodka defektu, oraz rx i ry - promienie defektu oraz � - k¡t
obrotu. Warto±ci parametrów okre±laj¡cych poszukiwany defekt zamieszczono
w tablicy 7.3. Algorytm mógª znale¹¢ maksymalnie dwa defekty niewiadomego
rodzaju.

Rysunek 7.42: Tarcza z defektem koªowym i szczelin¡

Do rozwi¡zania zadania wykorzystano hybrydowy algorytm genetyczny,
w którym wielko±¢ populacji byªa sterowane sieci¡ neuronow¡. Pocz¡tkowa
wielko±¢ populacji wynosiªa pop_size = 200, liczba generacji równa byªa
max_generation = 250. Algorytm minimalizowaª funkcj¦ przystosowania
(5.10).

Wyniki identy�kacji zamieszczono w tablicy 7.3, oraz na rys. 7.43.
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Tablica 7.3: Warto±ci parametrów defektu

parametr poszukiwany znaleziony
x1 15.00 15.08
y1 13.00 12.91
r1y 0.50 0.52
r1x 0.20 0.19
�1 0.20 0.20
x2 13.00 13.00
y2 11.00 11.00
r2x 0.50 0.50
r2y 0.00 0.00
�2 0.00 0.00

Rysunek 7.43: Dyskretny model wraz z poszukiwanymi i faktycznymi defek-
tami w postaci pustki eliptycznej i szczeliny
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Rozwi¡zanie otrzymano po 2247 obliczeniach funkcji celu.

Przykªad 21

Przykªad polegaª na znalezieniu defektu sferycznego, w wsporniku (rys.
7.44), na podstawie amplitud przemieszcze« punktów na zewn¦trznej cz¦±ci
wspornika. Wspornik jako ciaªo trójwymiarowe, zostaª obci¡»ony obci¡»eniem
ci¡gªym pochodz¡cym od siªy harmonicznej skupionej F (t) = F0sin(!t),
F0 = 20kN,

Defekt modelowany byª za pomoc¡ czterech parametrów: x, y, z -
wspóªrz¦dne ±rodka defektu, oraz r - promie« defektu. Warto±ci parametrów
okre±laj¡cych poszukiwany defekt zamieszczono w tablicy 7.4.

Rysunek 7.44: Trójwymiarowy wspornik z pustk¡ sferyczn¡

Do rozwi¡zania zadania wykorzystano hybrydowy algorytm genetyczny,
w którym wielko±¢ populacji byªa sterowane sieci¡ neuronow¡. Pocz¡tkowa
wielko±¢ populacji wynosiªa pop_size = 40, liczba generacji równa byªa
max_generation = 100. Parametr rmin wynosiª 0.1 cm, natomiast nmax = 2.
Algorytm minimalizowaª funkcj¦ przystosowania (5.12).

Rozwi¡zanie otrzymano po 1320 obliczeniach funkcji celu.
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Tablica 7.4: Warto±ci parametrów defektu

parametr poszukiwany znaleziony
x 2.50 2.50
y 6.00 6.00
z 3.00 3.00
r 1.00 1.00

Rysunek 7.45: Dyskretny model trójwymiarowego wspornika
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Przykªad 22

Przykªad polegaª na znalezieniu dwóch defektów sferycznych, w ukªadzie
przestrzennym (rys.7.46), na podstawie amplitud przemieszcze« wierzchoªków
wspornika. Wspornik zostaª obci¡»ony obci¡»eniem ci¡gªym harmonicznym
q(t) = q0sin(!t), q0 = 10kN=m2 rozªo»onym na elementach czoªowych
poªo»onych po przeciwnej stronie utwierdzenia. Obci¡»enie to powodowaªo
skr¦canie ukªadu (patrz rys. 7.46).

Defekty modelowane byªy za pomoc¡ czterech parametrów: x, y, z -
wspóªrz¦dne ±rodka defektu, oraz r - promie« defektu. Warto±ci parametrów
okre±laj¡cych poszukiwane defekty zamieszczono w tablicy 7.5.

Rysunek 7.46: Przestrzenny ukªad spr¦»ysty z dwoma pustkami sferycznymi

Do rozwi¡zania zadania wykorzystano hybrydowy algorytm genetyczny,
w którym wielko±¢ populacji byªa sterowane sieci¡ neuronow¡. Pocz¡tkowa
wielko±¢ populacji wynosiªa pop_size = 200, liczba generacji równa byªa
max_generation = 200. Parametr rmin wynosiª 0.1 cm, natomiast nmax = 3.
Algorytm minimalizowaª funkcj¦ przystosowania (5.12).

Rozwi¡zanie otrzymano po 13284 obliczeniach funkcji celu.
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Tablica 7.5: Warto±ci parametrów defektu

parametr poszukiwany znaleziony
x1 5.00 4.98
y1 15.00 14.97
z1 15.00 14.97
r1 2.00 2.00
x1 15.00 15.83
y1 5.00 4.24
z1 15.00 14.22
r1 2.00 2.11

Rysunek 7.47: Dyskretny model przestrzennego ukªadu wraz z pustkami
sferycznymi
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Rozdziaª 8

Podsumowanie i wnioski

W pracy przedstawiono koncepcj¦ hybrydowego algorytmu ewolucyjnego,
który jest poª¡czeniem algorytmu ewolucyjnego i gradientowego, wspoma-
ganym sieci¡ neuronow¡ sªu»¡c¡ do sterowania wybranymi parametrami
algorytmu.

Zaproponowany algorytm zostaª przetestowany na wielu przykªadach
minimalizacji funkcji wielomodalnych i zastosowany do zagadnie«
optymalizacji i identy�kacji dwu- i trójwymiarowych ukªadów spr¦»ystych
poddanych obci¡»eniom dynamicznym lub wykonuj¡cym drgania swobodne.
Obliczenia funkcji przystosowania dla tych ukªadów dokonano stosuj¡c MEB.

Wykorzystano metod¦ elementów brzegowych, algorytmy
ewolucyjne, gradientowe oraz sztuczne sieci neuronowe, które po poª¡cze-
niu stanowiªy skuteczny algorytm do zada« optymalizacji i identy�kacji
w dynamicznych ukªadach mechanicznych. Metoda elementów brzegowych
jest szczególnie efektywna w zagadnieniach optymalizacji. W metodzie tej
dyskretyzacji podlega tylko brzeg ciaªa, co znacznie zmniejsza liczb¦ stopni
swobody zadania.

Zagadnienie optymalizacji i identy�kacji rozwi¡zane zostaªo przy u»yciu
algorytmów hybrydowych. W algorytmie tym informacj¦ o wra»liwo±ci
uzyskano drog¡ ró»nic sko«czonych, co pozwala wykorzystywa¢ algorytm
w zadaniach, gdzie niemo»liwe jest wyznaczenie pochodnej funkcjonaªu.

Zadania optymalizacji rozwi¡zane zostaªy ze wzgl¦du na:

� minimum masy,

� minimum podatno±ci,

� minimum funkcjonaªu napr¦»eniowego,

� minimum funkcjonaªu przemieszczeniowego,

� maksimum pierwszej cz¦sto±ci drga« wªasnych,

� maksimum ró»nicy mi¦dzy s¡siednimi cz¦sto±ciami drga« wªasnych,
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� maksimum ró»nicy mi¦dzy cz¦sto±ciami drga« wªasnych, a cz¦sto±ci¡ siªy
wymuszaj¡cej,

Przeprowadzano optymalizacj¦ topologiczn¡ oraz ksztaªtu.
W zadaniach identy�kacji przedstawiono przykªady identy�kacji defektów

w postaci pustek oraz p¦kni¦¢. Identy�kacja opieraªa si¦ na informacji
o przemieszczeniach wybranych punktów brzegu, cz¦sto±ciach drga« wªasnych,
przedstawiono tak»e przykªad identy�kacji wielokryterialnej.

Algorytm hybrydowy b¦d¡cy poª¡czeniem algorytmów ewolucyjnych
i gradientowych oraz sieci neuronowych pozwalaª na znaczne skrócenie
czasu oblicze«. Przeprowadzono wiele testów pozwalaj¡cych na dobranie
odpowiednich parametrów zadania identy�kacji i optymalizacji.

Przedstawione w rozdziale pierwszym cele pracy zostaªy osi¡gni¦te, a teza
rozprawy udowodniona. Na podstawie przeprowadzonych bada« wyci¡gni¦to
nast¦puj¡ce wnioski:

� Algorytm hybrydowy b¦d¡cy poª¡czeniem algorytmów ewolucyjnych,
gradientowych i sztucznych sieci neuronowych stanowi silne narz¦dzie
optymalizacji

� Algorytm hybrydowy w poª¡czeniu z metod¡ elementów brzegowych
tworzy u»yteczne i efektywne narz¦dzie do optymalizacji i identy�kacji
w dynamicznych ukªadach mechanicznych.

� Zastosowanie krzywych NURBS do modelowania geometrii ukªadu
pozwala uzyska¢ szerok¡ gam¦ ksztaªtów, przy jednoczesnej redukcji
liczby zmiennych projektowych.

� Zaproponowany sposób identy�kacji wielokryterialnej pozwala na
znaczne skrócenie czasu identy�kacji

Za oryginalny wkªad wªasny autor rozprawy uznaje wykonanie nast¦puj¡-
cych zada«:

� Opracowanie poª¡czenia algorytmu ewolucyjnego, gradientowego oraz
sztucznych sieci neuronowych

� Opracowanie algorytmu i programu komputerowego do optymalizacji
topologicznej dynamicznych ukªadów mechanicznych

� Opracowanie algorytmu i programu komputerowego do identy�kacji de-
fektów i warunków brzegowych w dynamicznych ukªadach mechan-
icznych.

� Opracowanie odpowiedniego typu chromosomu pozwalaj¡cego na
identy�kacj¦ nieznanej liczby defektów o nieznanym ksztaªcie

� Opracowanie sposobu doboru punktów pomiarowych (sensorów) do celów
identy�kacji defektów
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� Opracowanie sposobu doboru funkcji charakteryzuj¡cej obci¡»enie
dziaªaj¡ce na brzegu ciaªa dla efektywnej identy�kacji defektów

� Opracowanie sposobu identy�kacji wielokryterialnej

� Zbadanie wpªywu niekorzystnego wzajemnego poªo»enia defektów
w zadaniach identy�kacji

Praca ta stanowi dla autora punkt wyj±ciowy do dalszych bada« nad
rozwojem i zastosowaniem zaproponowanych metod optymalizacji
i identy�kacji w dynamicznych ukªadach mechanicznych. Dalsze kierunki
bada« powinny dotyczy¢:

� Zastosowania oblicze« równolegªych i rozproszonych w celu skrócenia
czasu oblicze«.

� Przeprowadzenia gª¦bszej analizy wpªywu operatorów algorytmu
ewolucyjnego na efektywno±¢ procesu optymalizacji i identy�kacji.

� Zbudowania kompleksowego systemu optymalizacji topologicznej,
ksztaªtu, wªasno±ci materiaªowych oraz warunków brzegowych dla zada«
pªaskich i przestrzennych.
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Streszczenie

Streszczenie

Zastosowanie algorytmów hybrydowych
w zagadnieniach optymalizacji i identy�kacji

dynamicznych ukªadów mechanicznych

W niniejszej rozprawie podj¦to badania nad zastosowaniem algorytmów
hybrydowych do optymalizacji i identy�kacji w dynamicznych ukªadach
mechanicznych. Do rozwi¡zania zagadnienia brzegowo-pocz¡tkowego dla dy-
namicznej spr¦»ysto±ci wykorzystano metod¦ elementów brzegowych.

W ramach pracy opracowano algorytm hybrydowy b¦d¡cy poª¡czeniem
algorytmów ewolucyjnych, gradientowych oraz sztucznych sieci neuronowych.

W pracy przedstawiono optymalizacj¦ topologiczn¡ oraz ksztaªtu. Opty-
malizacj¦ przeprowadzano ze wzgl¦du na kryteria minimum: masy, napr¦»e«,
przemieszcze«, podatno±ci, oraz maksimum: pierwszej cz¦sto±ci drga«,
odlegªo±ci pomi¦dzy s¡siednimi cz¦sto±ciami drga«, odlegªo±ci pomi¦dzy
cz¦sto±ciami drga« wªasnych od cz¦sto±ci siªy wymuszaj¡cej.

W zagadnieniu identy�kacji wykorzystano funkcjonaª, w którym
wykorzystano warto±ci przemieszcze« w analizie statycznej, dynamicznej oraz
cz¦sto±ci drga« wªasnych.

Jako narz¦dzie modelowania brzegu zastosowano krzywe Beziera i NURBS.
W pracy przedstawiono wiele przykªadów numerycznych potwierdzaj¡cych

skuteczno±¢ i efektywno±¢ proponowanych metod optymalizacji i identy�kacji.
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Summary

Summary

Application of the hybrid algorithms
in optimization and identi�cation problems

for dynamic structures

In this work scienti�c research on using the hybrid algorithm in opti-
mization and identi�cation for the dynamic structures was carried out. The
boundary-initial problem for elastodynamics was solved by using boundary
element method.

The hybrid algorithm being the coupling of the evolutionary algorithm,
gradient algorithm and the arti�cial neural network was carried out.

Topology and shape optimization problems were considered for di�erent
criteria; minimum: mass, displacements, stresses, compliance and maximum
of natural frequencies.

In identi�cation problem the �tness function was expressed by displacement
for static and dynamic analysis and the eigenvalues.

As a tool for the modeling of boundary shape the Bezier and NURBS curves
were applied.

Several numerical examples testifying to the e�ectiveness and e�ciency of
the proposed methods of optimization and identi�cation were also presented.
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