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ZASTOSOWANIE ALGORYTMU GENETYCZNEGO W PROCESIE  

IDENTYFIKACJI PARAMETRÓW MODELI REOLOGICZNYCH 

 

W artykule omówiono zagadnienie identyfikacji parametrów liniowych struktur reologicznych modelujących zachowanie 

się próbek MMA. W procesie identyfikacji wykorzystano algorytm genetyczny. Analizie poddano dwie struktury lepko-

sprężyste: klasyczny model Burgersa i model Hueta-Sayegha opisywany pochodną ułamkowego rzędu. Podano podstawy teo-

retyczne interpretacji badań doświadczalnych cyklicznego odkształcania próbek MMA. Opisano wybrane problemy implemen-

tacji algorytmu genetycznego. Otrzymane wyniki identyfikacji świadczą o poprawności działania algorytmu i potwierdzają 

przydatność tej techniki w zagadnieniach identyfikacji parametrów struktur reologicznych. 

 

WSTĘP 

W procedurze formułowania relacji konstytutywnych materiałów 
inżynierskich, wykorzystuje się aparat pojęciowy teorii układów 
reologicznych, która zawiera usystematyzowany zbiór pojęć i praw, 
związanych ze zjawiskami akumulowania i rozpraszania energii 
powszechnie występującymi w przyrodzie i wykorzystywanymi  
w technice. Obejmuje ona zarówno zjawiska sprężysto-lepko-
plastyczne w ośrodkach ciągłych, jak i analogiczne zjawiska  
w układach dyskretnych, które są wykorzystywane do modelowania 
maszyn i pojazdów, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń 
absorbujących energię. Ponadto, w ramach formalizmu teorii ukła-
dów reologicznych są analizowane materiały lub urządzenia o ste-
rowanych charakterystykach, to znaczy, że parametry określające 
ich cechy mogą być zmieniane za pomocą odpowiedniego sygnału 
zewnętrznego, jak na przykład ma to miejsce w tłumiku magneto-
reologicznym, którego cechy dyssypacyjne steruje się prądem. 

Wspomniane wyżej zjawiska akumulacyjno-dyssypacyjne mają 
złożony charakter i są wynikiem mikroskopowych procesów energe-
tycznych zachodzących w atomowo-cząsteczkowej strukturze mate-
rii. Wypadkowy efekt tych mikroprocesów uwidacznia się w postaci 
zjawisk makroskopowych, które są opisywane na podstawie pomia-
rów makroskopowych cech materii. Taki opis ma fenomenologiczny 
charakter, to znaczy, że obejmuje mierzalne efekty charakteryzują-
ce zjawisko.  

Do modelowania fenomenologicznego wyrazu zjawisk reolo-
gicznych można wykorzystać strukturę reologiczną, czyli układ 
elementarnych modeli powiązanych ustalonymi relacjami. Istotą 
struktury reologicznej jest to, iż jej charakterystyka, odwzorowująca 
właściwości modelowanego obiektu, jest określona zależnością 
między funkcją opisującą siłę (w układach ciągłych tensor naprężeń) 
oraz funkcją opisującą przemieszczenie (tensor odkształcenia). 
Zwykle zależność tę ilustruje się za pomocą wykresu mającego 
postać pętli histerezy na płaszczyźnie współrzędnych przemiesz-
czenie-siła albo odkształcenie-naprężenie [4]. Forma tej zależności, 
a więc i kształt pętli histerezy, są uwarunkowane postacią struktury 
reologicznej, której można przyporządkować zestaw równań róż-
niczkowych zwyczajnych. 

Koncepcja opisu zjawisk sprężysto-dyssypacyjnych w ośrod-
kach materialnych, z wykorzystaniem aparatu pojęciowego teorii 

struktur reologicznych, może być również rozszerzona na inne 
układy o niemechanicznym charakterze [4]. 

W pracy rozważamy zagadnienie identyfikacji modelu reolo-
gicznego odwzorowującego konstytutywne cechy próbek MMA. 
Model MMA przyjmujemy w postaci liniowej struktury reologicznej 
(lepko-sprężystej) [16, 19]. Wartości parametrów tej struktury są 
wyznaczane na podstawie aproksymacji wyników badań doświad-
czalnych próbek wykonanych z MMA. W procesie optymalizacji 
parametrów struktury korzystamy z algorytmu genetycznego. 

1. STRUKTURY REOLOGICZNE MMA 

Mieszanki mineralno-asfaltowe (MMA) są podstawowym mate-
riałem wykorzystywanym do budowy warstw konstrukcyjnych na-
wierzchni drogowych. W procedurze projektowania konstrukcji 
nawierzchni istotne znaczenie ma właściwe określenie parametrów 
materiałowych warstw nośnych wykonanych z MMA. Uwzględnienie 
własności lepko-sprężystych wymaga wykonania szeregu badań 
cyklicznego obciążania próbek MMA. Otrzymane rezultaty są pod-
stawą do identyfikacji modelu matematycznego w założonym wid-
mie częstości, które odpowiada charakterystyce obciążenia od kół 
pojazdów poruszających się z różnymi prędkościami. 

W pracy rozpatrujemy dwie struktury reologiczne odwzorowu-
jące lepko-sprężyste cechy MMA; pierwszą w postaci ciała Burger-
sa, a drugą w postaci modelu Hueta-Sayegha [1, 7]. Struktura Bur-
gersa jest złożona z modeli klasycznych ciał sprężystych i ciał lep-
kich, natomiast w strukturze Hueta-Sayegha znajdują się niekla-
syczne liniowe elementy lepko-sprężyste, których właściwości kon-
stytutywne opisuje się za pomocą pochodnej ułamkowego rzędu 
[11]. Teoria układów ułamkowego rzędu znalazła zastosowanie  
w wielu gałęziach inżynierii m.in. w elektrotechnice, budowie ma-
szyn i w budownictwie [5]. 

Na podstawie wyników badań doświadczalnych próbek MMA, 
jest ustalana charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa. Po-
stać analogicznej charakterystyki, wyznaczonej dla modelu MMA, 
zależy od parametrów struktury reologicznej. Wartości tych parame-
trów wyznaczamy tak, aby stopień zgodności charakterystyki teore-
tycznej z doświadczalną był optymalny . 

1.1. Interpretacja badań doświadczalnych 

Standardowe badanie MMA, prowadzone w celu określenia jej 
charakterystyki dynamicznej, polega na wykonaniu szeregu prób 
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cyklicznego odkształcania przy jednoosiowym stanie naprężenia 

 t , z różnymi częstościami  [rad/s]  [17, 18, 20] 

   o 1 sin , , , Nt t        (1) 

jeśli N  oznacza liczbę pomiarów. 

Bezpośrednim wynikiem pomiaru jest przebieg odkształcenia  

 t  badanej próbki, który jest aproksymowany funkcją harmo-

niczną, ze względu na liniowy model struktury reologicznej 

      o; sint t         (2) 

gdzie amplituda o  oraz kąt przesunięcia fazowego   zależą 

od parametru, którym jest częstość wymuszenia  . Na podstawie 

tak określonego wyniku pomiaru wyznacza się dynamiczny moduł 
sztywności 
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o

:dynE



 

  (3) 

Ustalone drgania układu liniowego wymuszane funkcjami 
harmonicznymi można analizować przy użyciu zmiennych 
zespolonych. Wprowadza się następującą zamianę zmiennych 

       Im , ; Im ;t t t t         (4) 

jeśli zmienne zespolone są określone wzorami  
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Definiujemy zespolony moduł sztywności E , który syntetycz-
nie ujmuje wyniki pomiarów – zawiera zarówno dynamiczny moduł 
sztywności, jak i kąt przesunięcia fazowego 
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gdzie 

   dynE E   (6b) 

Zespolony moduł sztywności można rozłożyć wg 
następujących relacji 

     

   

: cos sindyn dynE E i E
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 (7) 

gdzie E   oznacza moduł zachowawczy, natomiast E  - moduł 
stratności. 

Wykres zespolonego modułu sztywności na płaszczyźnie 

 ,E E  , jest jedną z form prezentacji wyników pomiarów (wykres 

Cole-Cole albo Nyquista). W takiej samej postaci należy przedsta-
wić właściwości rozważanych modeli. W tym celu wyznacza się 
zespolony moduł sztywności analizowanej struktury reologicznej. 

Miarę stosunku energii rozproszonej w trakcie procesu od-
kształcania próbki, w odniesieniu do energii zakumulowanej, stano-
wi współczynnik stratności zdefiniowany następująco 
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E

E
   


 


 (8) 

Podsumowując, odpowiedź odkształceniową próbki MMA na 
harmoniczne wymuszenie naprężeniowe (stan ustalony), w ramach 
liniowej teorii, można opisać wzorem 
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gdzie  dynJ   oznacza moduł podatności dynamicznej 

(odwrotność modułu sztywności dynamicznej). 

1.2. Charakterystyka struktury reologicznej 

Na rys. 1 zamieszczono dwie struktury reologiczne, które zo-
stały przyjęte jako modele MMA. Strukturę Burgersa (B) określa 

zestaw czterech parametrów  1 2 1 2, , ,E E    (por. rys. 1a), a ze-

spolony moduł sztywności tej struktury jest dany wzorem 
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stąd, po stosownych przekształceniach, można ustalić postać ze 
wzoru (7). Ze względu na złożoną postać tak uzyskanego wzoru, a 
także z uwagi na obliczeniowy charakter dalszych rozważań, po-
przestajemy na opisie zespolonego modułu sztywności wg wzoru 
(10). Na tej postawie, dla ustalonych wartości liczbowych parame-
trów modelu i częstości wymuszenia, można wyznaczyć wykres 
modułu zespolonego. 

 

 
Rys. 1. Struktura reologiczna Burgersa (a) i Hueta-Sayegha (b) 

 
Analogiczne postępowanie dotyczy struktury Hueta-Sayegha 

(HS), pokazanej na rys. 1b. Tę strukturę określa zestaw sześciu 

parametrów  o , , , , ,E E k h 
, a jej moduł zespolony wyznacza 

wzór 
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na podstawie którego można ustalić wykres zespolonego modułu 
sztywności. 

Zadanie optymalizacji parametrów struktury reologicznej opisa-
no w pracy [6], gdzie podano również zestaw wyników badań do-
świadczalnych 7. pomiarów, w zakresie częstotliwości od 0,5 Hz do 
35 Hz. Optymalizacja parametrów struktur reologicznych została 
przeprowadzona w [6] przy wykorzystaniu procedury lsqcurvefit 
programu MATLAB, bazującej na metodzie najmniejszych kwadra-
tów. W niniejszej pracy zastosujemy do tego celu algorytm gene-
tyczny. 

Należy zaznaczyć, że w pracy [6], struktura Hueta-Sayegha by-
ła zdefiniowana za pomocą innego zestawu parametrów 

 1 2 1 2 1 2, , , , ,E E     . Przeliczenie wartości na parametry zgodne 

wzorem (11), możne być dokonane na podstawie następujących 
relacji  
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2. ZASTOSOWANIE ALGORYTMU GENETYCZNEGO 

Identyfikację parametrów modeli struktur Burgersa i Hueta-
Sayegha zrealizowano z zastosowaniem zaimplementowanego 
algorytmu genetycznego (AG). Wybór algorytmu genetycznego do 
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rozwiązania analizowanego problemu wynika z faktu, że algorytmy 
te zapewniają, w stosunku do innych, powszechniej stosowanych 
metod klasycznych, znacznie większe prawdopodobieństwo wyzna-
czenia minimum globalnego funkcji, nawet w przypadku dużej liczby 
poszukiwanych parametrów. Prowadzone przez autorów badania 
potwierdzają [12, 13], że algorytmy genetyczne mogą stanowić 
skuteczne narzędzie wyznaczania rozwiązania wielu różnych za-
gadnień [2, 3, 8, 9, 10, 14], pod warunkiem odpowiedniego dobrania 
algorytmu oraz zestawu jego parametrów. Niewłaściwy dobór wy-
mienionych czynników może być przyczyną przedwczesnej zbież-
ności algorytmu genetycznego lub znacznie wydłużać czas rozwa-
żanego procesu identyfikacji.  

Problemy identyfikacji z reguły zaliczane są do złożonych  
i trudnych zagadnień, dlatego tak należy zaprojektować algorytm 
genetyczny, aby z jednej strony otrzymać dobrą zbieżność procesu, 
natomiast z drugiej, aby czas identyfikacji był możliwie jak najkrót-
szy [12, 13]. Z uwagi na to, w celu opracowania efektywnego algo-
rytmu należy przeanalizować przydatność poszczególnych operato-
rów genetycznych AG, z ewentualnym uwzględnieniem dodatko-
wych mechanizmów, wpływających według znanych badaczy na 
poprawę ich funkcjonowania oraz dobrać dla algorytmu genetycz-
nego odpowiednie wartości jego parametrów. W rezultacie przepro-
wadzenia wielu doświadczeń można uzyskać algorytm genetyczny, 
który zdaniem autora zapewni dobrą zbieżność procesu, przy jak 
najmniejszym nakładzie obliczeń. 

W niniejszej pracy, dla zapewnienia wysokiej efektywności al-
gorytmu genetycznego, zastosowano kodowanie zmiennopozycyj-
ne, gdzie wszystkie osobniki należące do danej populacji są przed-
stawione jako wektory zmiennopozycyjne. W procesie tworzenia 
nowej populacji zastosowano tzw. steady-state, co oznacza, że 
ustalona część populacji przechodzi do następnego pokolenia bez 
żadnych zmian. Biorąc pod uwagę specyfikę takiego algorytmu, 
nacisk położono na dobór odpowiedniej metody selekcji. Wykorzy-
stano metodę turniejową w połączeniu z ruletką, dzięki czemu zmi-
nimalizowano ryzyko wystąpienia zjawiska przedwczesnej zbieżno-
ści algorytmu. W operacji krzyżowania wykorzystano operator krzy-
żowania arytmetycznego tworząc tylko jednego potomka, co umoż-
liwiło zredukowanie liczby narzuconych na algorytm warunków. 
Mutacja zachodzi na osobnikach utworzonych w wyniku krzyżowa-
nia – uwzględniono operator mutacji równomiernej. W tworzeniu 
nowego pokolenia rozważano zastosowanie następujących strategii 
zastępowania osobników w populacji: 
a) losowo wybrany potomek zastępuje losowego osobnika  

w populacji, 
b) losowo wybrany potomek zastępuje najgorszego osobnika, 
c) lepszy potomek zastępuje najgorszego w danej populacji, 
d) potomek zastępuje podobnego osobnika w populacji. 

W przypadku zastosowania takiego mechanizmu różnica mię-
dzy populacją w czasie t, a populacją w czasie t+1 jest tylko  
w jednym osobniku, co znaczy, że pozostała część populacji prze-
chodzi do następnej iteracji bez zmian. Przy takim podejściu algo-
rytm genetyczny wymaga, w stosunku do klasycznego AG, odpo-
wiednio większej liczby iteracji. Należy jednak zwrócić uwagę, że 
pojęcie iteracji w tym przypadku nie jest adekwatne do iteracji 
w klasycznych algorytmach genetycznych, gdzie wymianie podlega 
cała populacja [10, 12]. W algorytmie genetycznym wykorzystano 
także strategię elitarną. 

2.1. Wyniki identyfikacji parametrycznej przy użyciu AG 

Z uwagi na probabilistyczny charakter algorytmów genetycz-
nych, każde uruchomienie programu daje trochę inne rezultaty, 
dotyczy to zarówno wartości wyznaczanego rozwiązania jak i kosztu 
wykonywanych obliczeń (biorąc pod uwagę czas oraz liczbę iteracji 

AG). Dlatego w przeprowadzanych badaniach, podano najlepszy 
wynik z 10-ciu doświadczeń oraz wynik średni, co jest zgodne  
z ogólnie przyjętymi zasadami [10, 12, 14]. Badania zrealizowano 
dla populacji o rozmiarze 50 osobników, zadając te same przestrze-
nie poszukiwań rozwiązania jak w przypadku zadania analizowane-
go w pracy [6]. 

W tabeli 1 przedstawiono wyniki identyfikacji parametrów struk-
tury Burgersa przy użyciu algorytmu genetycznego. W badaniach 
przyjęto następujące przestrzenie poszukiwań rozwiązania AG:     

a)   3 5

1 10 ,10 MPaE  ,   3 5

2 10 ,10 MPaE  , 

  2 3

1 10 ,10 MPa s   ,   2 3

2 10 ,10 MPa s   . 

 

Tab. 1. Wyniki optymalizacji parametrów struktury Burgersa z za-
stosowaniem algorytmu genetycznego 

Wynik 

Wartości identyfikowanych parametrów 

 
1

MPa

E  

 
2

MPa

E
 

 
1

MPa s




 

 
2

MPa s





 

najlepszy 12446 7195 368 126 

średni 12177 7431 354 133 

 
Tabela 2 przedstawia wyniki optymalizacji parametrów Hueta-

Sayegha. Przyjęto następujące przestrzenie poszukiwań rozwiąza-
nia AG:     

b)   o 0,1 MPaE  ,   6 910 ,10 MPaE  ,  0,10  , 

  0,1 s  ,  0,1k ,  0,1h . 

 
Tab. 2. Wyniki optymalizacji parametrów struktury Hueta-Sayegha z 

zastosowaniem algorytmu genetycznego 

Wynik 

Wartości identyfikowanych parametrów 

 
o

MPa

E  
 MPa

E  
 




 

 s


 

 

k


 

 

h


 

najlepszy 10003 0 0,3215 0,0075 0,787 0,247 

średni 10002 0 0,3158 0,0072 0,784 0,245 

 
Przedstawione w tabelach 1 - 2 wyniki badań dowodzą, że war-

tości identyfikowanych parametrów modeli Burgersa i Hueta-
Sayegha zostały wyznaczone poprawnie, ponieważ algorytm gene-
tyczny z zadaną dokładnością zlokalizował poszukiwane minimum 
globalne funkcjonału. 

PODSUMOWANIE 

Optymalizacja parametrów struktury reologicznej, przeprowa-
dzona z wykorzystaniem algorytmu genetycznego, została oparta o 
wyniki badań doświadczalnych cyklicznego odkształcania próbek 
MMA w jednej, ustalonej temperaturze. Materiały warstw asfalto-
wych wykazują jednak silną wrażliwość na zmiany temperatury 
(problem koleinowania i spękań nawierzchni). Dlatego model kon-
stytutywny uwzględniający wrażliwość termiczną materiału umożli-
wia uzyskanie pełniejszej informacji o zachowaniu się konstrukcji 
nawierzchni w różnych warunkach klimatycznych. Modele takie są 
przedmiotem licznych badań, a do identyfikacji parametrów struktur 
reologicznych wykorzystuje się najczęściej klasyczne algorytmy 
bazujące na idei metody najmniejszych kwadratów. Dalsze prace 
autorów niniejszego opracowania skoncentrują się na zastosowaniu 
algorytmu genetycznego w procesie identyfikacji parametrów lepko-
sprężystych modeli MMA wrażliwych na zmiany temperatury. Wyko-
rzystane zostaną wyniki badań publikowane przez administrację 
drogową (GDDKiA) lub metoda identyfikacji modelu reologicznego 
MMA na podstawie składu mieszanki. 
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Application of genetic algorithm in the process  
of identification of rheological model parameters 

The paper discusses the identification problem for pa-

rameters of linear rheological models representing the be-

haviour of asphalt-aggregate mixtures. Genetic algorithm 

technique is used for this purpose. Two visco-elastic models 

are considered: the classical Burgers model and the Huet-

Sayegh model described by fractional derivatives. Theoreti-

cal basis of interpretation of experimental cyclic deformation 

of asphalt-aggregate samples is given. Selected problems of 

implementation of the genetic algorithm are discussed. The 

results of identification put the evidence of the correctness of 

the algorithm and confirm the usefulness of this technique in 

the identification process of rheological model parameters. 
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