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Streszczenie. W pracy przedstawiono podstawowe zasady formułowania problemu optymalizacji 
w inżynierii mechanicznej. Omówiono metody i techniki poszukiwania optymalnych rozwiązań do-
stępne w pakiecie LS-OPT. Możliwości tego pakietu w praktyce zostały sprawdzone dla przykładowego 
zagadnienia maksymalizacji absorpcji energii uderzenia aluminiowego cylindra w nieodkształcalną 
przeszkodę. Rozważano dwie zmienne optymalizacyjne: promień cylindra oraz grubość jego ścianki. 
Ponadto nałożono warunek ograniczający siłę działającą na uderzaną ściankę do określonej wartości. 
Obliczenia wykonano, wykorzystując sprzężenie LS-OPT z TrueGrid (modyfi kacja geometrii) oraz 
LS-DYNA (zasadnicza analiza MES). W wyniku przeprowadzonej analizy uzyskano zbieżne rozwią-
zania spełniające zadane warunki, potwierdzając tym samym przydatność omawianego narzędzia.
Słowa kluczowe: mechanika, inżynieria mechaniczna, optymalizacja, CAE, modelowanie kompu-
terowe, metoda elementów skończonych
Symbole UKD: 531.6

1. Wprowadzenie

Problem projektowania i budowy urządzeń, obiektów i konstrukcji inżynierskich 
bardzo często wymaga podejmowania szeregu decyzji o doborze różnych parametrów 
konstrukcyjnych, a także o rodzaju zastosowanych materiałów. Jednocześnie muszą 
być spełnione podstawowe warunki dotyczące zasad projektowania (bezpieczeństwo 
i niezawodność), przyszłego użytkowania projektowanego obiektu (funkcjonalność), 
a często również aspekty ekonomiczne (koszty wytworzenia i produkcji). Przy dużej 
liczbie dodatkowo nałożonych warunków i zmiennych podlegających doborowi zna-
lezienie właściwego, najlepszego rozwiązania jest niezmiernie trudne, gdy stosujemy 
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klasyczne metody projektowania oparte na doświadczeniu, intuicji i sukcesywnej 
analizie kolejnych wariantów. To podejście nie zawsze pozwala otrzymać pożądany 
wynik, często występuje problem z uzyskaniem optymalnego rozwiązania, ponieważ 
parametry, które dobieramy, mogą pozostawać w konfl ikcie (wzajemnie przeciwny 
wpływ na zachowanie się modelu). Niestety, nie zawsze oczywiste jest, jak modyfi -
kować projekt, aby osiągnąć najlepszy kompromis między zadanymi warunkami. 
Takie sytuacje wymagają zastosowania metod znanych w teorii decyzji, dyscyplinie 
naukowej zajmującej się badaniami operacyjnymi, pod hasłem optymalizacji wielo-
kryterialnej. Metody te zaadoptowane do systemów komputerowego wspomagania 
obliczeń inżynierskich i sprzężone z klasycznymi technikami CAE stanowią potężne 
narzędzie przy projektowaniu i optymalizacji. W prezentowanej pracy analizie pod-
dano pakiet optymalizacyjny LS-OPT sprzężony z oprogramowaniem LS-DYNA. 
LS-OPT jest samodzielnym pakietem (wyposażonym w interfejs grafi czny) optyma-
lizacyjno-analitycznym opartym na matematycznych podstawach z obszaru badań 
operacyjnych i teorii decyzji oraz metodach probabilistycznych [1]. Elementy analizy 
statystycznej zaimplementowane w LS-OPT wspomagają etap wyboru odpowiednich 
parametrów decyzyjnych, pozwalając jeszcze przed uruchomieniem właściwego 
procesu optymalizacyjnego odrzucić te zmienne, których wpływ na zachowanie się 
modelu jest znikomy (moduł ANOVA). Jako przykładowe zagadnienie wybrano 
problem doboru średnicy i grubości ścianki aluminiowego cylindra przy założeniu 
maksymalizacji energii pochłoniętej przez cylinder po zderzeniu z nieodkształcalną 
przeszkodą [1].

2. Metody optymalizacji i ich implementacja numeryczna

Wyzwania współczesnej inżynierii w najszerszym tego słowa znaczeniu skierowały 
uwagę projektantów i analityków na zagadnienia optymalizacji i najlepszego doboru 
przy zachowaniu określonych warunków i dążeniu do zdefi niowanych celów. Istnieje 
wiele metod i ujęć problemu optymalizacji znanych w teorii decyzji i badaniach 
operacyjnych. Wiele z nich ma jeszcze charakter czysto teoretycznych rozważań 
(najpóźniej formułowane), pozostałe znalazły zastosowanie w ekonomii, zarządza-
niu, projektowaniu i innych. W prezentowanej pracy zawarto krótką charakterystykę 
metod optymalizacji zaimplementowanych w pakiecie oprogramowania LS-OPT 
i stosowanych do rozwiązywania problemów z obszaru inżynierii mechanicznej [2]. 
W takim ujęciu zaawansowane techniki optymalizacyjne mają na celu:

— poszukiwanie ekstremum,
— analizę czułości,
— projektowanie tolerancji.
Zagadnienie poszukiwania ekstremum stanowi matematyczne rozwiązanie 

problemu najlepszego doboru parametrów podlegających optymalizacji przy na-
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łożeniu odpowiednich warunków ograniczających oraz po zdefi niowaniu funkcji 
celu. W klasycznym ujęciu proces ten można podzielić na następujące etapy [2]: 

1)  sformułowanie problemu:
— wybór parametrów podlegających optymalizacji,
— matematyczny opis warunków ograniczających,
— zdefi niowanie funkcji celu;

2)  wybór modelu powierzchni odpowiedzi (RSM);
3)  wybór strategii planowania eksperymentów;
4)  wybór algorytmu optymalizacji oraz kryteriów jej zakończenia;
5)  przeprowadzenie analizy oraz ocena rezultatów.

Model powierzchni odpowiedzi, RSM [2] (ang. Response Surface Model), sta-
nowi matematyczny opis tzw. funkcji odpowiedzi modelu w (n+1)-wymiarowej 
przestrzeni, jako funkcji n parametrów optymalizacyjnych. Funkcje te mogą być 
następnie wykorzystane do konstrukcji funkcji celu i/lub warunków ograniczają-
cych. Poprzez planowanie eksperymentów należy rozumieć wybór określonej liczby 
punktów w n-wymiarowej przestrzeni optymalizacyjnej, dla których konieczne 
jest wyznaczenie wartości funkcji odpowiedzi, aby możliwe było określenie RSM. 
Kryteria zakończenia procesu optymalizacji opierają się na założeniu odpowiedniej 
wartości błędu względnego zmiany parametrów optymalizacyjnych i/lub funkcji 
celu. Algorytmy optymalizacji mogą pracować w trybie iteracyjnym oraz pojedyn-
czego kroku. Ocena rezultatów jest oparta na analizie kilku parametrów, gdzie do 
najważniejszych należy błąd średniokwadratowy (RMS) liczony względem zało-
żonego modelu powierzchni odpowiedzi, spełnienie warunków ograniczających, 
wartość funkcji celu w odniesieniu do stanu wyjściowego.

Analiza czułości stosowana jest wówczas, gdy występuje statystyczny rozrzut 
wyników względem powierzchni odpowiedzi na skutek szumu w układzie — wtedy 
należy dobrać odpowiednio dużą liczbę eksperymentów.

Projektowanie tolerancji jest konieczne, jeżeli rozrzut statystyczny wyników 
nie jest skutkiem szumu jak poprzednio, lecz losowego charakteru czynników 
znaczących. W projektowaniu należy dążyć do tego, aby istotna odpowiedź tylko 
w małym stopniu zależała od zmian czynników losowych.

W prezentowanej pracy do rozwiązania problemu optymalizacyjnego wykorzy-
stano metodę analizy powierzchni odpowiedzi RSA (ang. Response Surface Analysis), 
która polega na poszukiwaniu najlepszego rozwiązania w wyniku generowania ciągu 
przybliżeń w kolejnych etapach optymalizacji. Analiza powierzchni odpowiedzi 
jest to etap poszukiwania modelu matematycznego (RSM) na podstawie wyników 
eksperymentu (w sensie optymalizacyjnym jak opisano wyżej). Pozwala na dopa-
sowanie modelu matematycznego do wyników eksperymentu oraz na modyfi kację 
planu eksperymentu w zależności od charakteru modelu odpowiedzi. Wadą tej 
metody jest konieczność posiadania częściowej wiedzy w odniesieniu do charak-
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teru odpowiedzi, na przykład czy jest liniowa, kwadratowa lub określenie innych 
własności matematycznych. Wyniki procesu projektowania zależą od dokładności 
modelu matematycznego, który opisuje powierzchnię odpowiedzi. W pakiecie 
LS-OPT możliwe jest zastosowanie RSM typu: wielomianowego (liniowy, kwadra-
towy, eliptyczny), Kriginga oraz sieci neuronowych.

RSM typu wielomianowego jest formułowany poprzez wielomianową aprok-
symację powierzchni odpowiedzi [1]:
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gdzie:  f(x) — aproksymowana funkcja (powierzchnia odpowiedzi);  
 ( )i xφ  — oznaczają jednomiany tworzące bazę aproksymacji;

  ai — współczynniki; 
  I — rząd aproksymacji. 

Współczynniki aproksymacji ai są wyznaczane metodą najmniejszych kwa-
dratów poprzez minimalizację funkcjonału:
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gdzie L oznacza liczbę punktów o położeniach xl wybranych na etapie planowania 
eksperymentu. Wybór postaci funkcji bazowych decyduje o charakterze powierzchni 
odpowiedzi liniowej, kwadratowej lub eliptycznej.

Metoda Kriginga [3, 4, 5, 6] w analizie przestrzennej, reprezentuje grupę metod 
interpolacji uwzględniających stochastyczne cechy przestrzennej zmienności danych. 
Zastosowanie metod stochastycznych wymaga spełnienia kryteriów statystycznych 
przez interpolowany zbiór danych. Podstawowy postulat formuły Kriginga to:

 ( ) ( ) ( ),f x g x z x= +   (3)

gdzie:  f(x) — nieznana funkcja;
  g(x) — dany wielomian i z(x) — składnik stochastyczny. 

Składnik stochastyczny charakteryzuje się zerową wartością średnią, także 
zachodzi następujący związek korelacyjny (kowariancja):
 
 ( )2

)Cov ( ), ( ) ( , ,i j i jz x z x R x xσ⎡ ⎤ ⎡ ⎤=⎣ ⎦ ⎣ ⎦R  (4)

gdzie R oznacza macierz korelacji L × L, σ2 to wariancja zmiennej losowej z(x). 
( , )i jR x x  opisuje funkcję korelacji, np. typu Gaussa (LS-OPT umożliwia również 

zastosowanie eksponencjalnej funkcji korelacji):
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gdzie: k k
k i jd x x= −  oznacza różnicę między k-tymi współrzędnymi punktów 

 i oraz j eksperymentu;
  n — liczba zmiennych (wymiar przestrzeni optymalizacji). 

Wartości współczynników θk określane są w wyniku minimalizacji funkcjonału:
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punktów eksperymentu oznaczono poprzez f, natomiast g oznacza wektor wartości 
wielomianu g(x) w punktach eksperymentu. LS-OPT pozwala na wybór funkcji 
g(x) jako stałą, liniową lub kwadratową postać wielomianu. Do wyznaczenia wspo-
mnianych współczynników LS-OPT wykorzystuje algorytm genetyczny. Wynik 
interpolacji opiera się na modelu kowariancji i nie zależy jedynie od odległości 
między szacowanym punktem, a punktem poboru próbki. Model kowariancji 
opisuje, w jaki sposób zmienia się waga danych pomiarowych w zależności od dy-
stansu, jaki dzieli punkt poboru próbki, dla którego znamy rzeczywistą wartość 
pomiarową, od punktu, dla którego dokonujemy oszacowania.

Sztuczne sieci neuronowe (skróc. nazwa sieci neuronowe) [1, 7] mogą być 
rozumiane jako systemy przetwarzania danych, łączące autonomiczne jednostki 
numeryczne (neurony), których wejścia i wyjścia są połączone według specyfi cznych 
topologii. Model pojedynczego neuronu przedstawiono na rysunku 1. Jest on defi -
niowany przez liczbę wejść stowarzyszonych z „wagami” oraz odpowiednią funkcję 
aktywacji. Do wejść doprowadzane są sygnały dochodzące z neuronów warstwy po-
przedniej. Następnie sygnał na każdym wejściu jest wymnażany przez odpowiednią 
wagę. Waga dodatnia ma działanie pobudzające, natomiast ujemna działa opóźniająco 
na transmisję informacji przez neuron. Zsumowane iloczyny sygnałów i wag stano-
wią argument funkcji aktywacji neuronu. Wartość funkcji aktywacji jest sygnałem 
wyjściowym neuronu i jest propagowana do neuronów warstwy następnej. LS-OPT 
dopuszcza wybór między trzema postaciami funkcji aktywacji: skoku jednostkowego 
tzw. funkcji progowej, liniowej i nieliniowej. Postać funkcji aktywacji jest wybierana 
na etapie projektowania sieci, natomiast wartości wag są określane w procesie nauki 
sieci. Dane do nauki sieci stanowią rezultat planowania i realizacji eksperymentów 
w sensie optymalizacyjnym. Topologia sieci powinna być tak wybrana, aby zapewnić 
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zdolność sieci do uogólniania danych uczących. Zadaniem procesu nauki sieci jest 
taki dobór wag, aby sieć realizowała aproksymację funkcji odpowiedzi (dane wyj-
ściowe) dla wybranych punktów eksperymentu (dane wejściowe). Wielowarstwowe, 
jednokierunkowe, nieliniowe sztuczne sieci neuronowe uczone są metodą wstecznej 
propagacji błędów. Proces uczenia polega na przygotowaniu dwóch ciągów danych: 
uczącego i weryfi kującego. Po przetworzeniu wektora wejściowego następuje porów-
nanie wartości otrzymanych z oczekiwanymi i wyliczany jest błąd odpowiedzi. Na tej 
podstawie następuje modyfi kacja wag w neuronach sieci, aby zminimalizować błąd 
w kolejnym przetwarzaniu danych wejściowych. Taka procedura jest powtarzana aż 
do osiągnięcia założonego dopuszczalnego błędu. Oceny poprawności działania sieci 
dokonuje się, wykorzystując tzw. ciąg weryfi kujący, który posiada te same cechy co 
ciąg uczący.

Rys. 1. Model pojedynczego neuronu sztucznej sieci neuronowej [7]

Celem planowania eksperymentów jest opracowanie takiego zestawu punktów 
w przestrzeni optymalizacyjnej, który dla najmniejszej liczby doświadczeń będzie 
w stanie dostarczyć najwięcej danych o badanym modelu, pozwoli na zbudowanie 
najlepszej powierzchni odpowiedzi. Do najbardziej popularnych metod planowa-
nia eksperymentów należą: metoda jednakowego podziału (faktoryzacji), metoda 
Koshala, D-optymalna oraz łacińskiego hipersześcianu [1, 2, 8]. Pierwsza z metod 
generuje największą liczbę punktów i polega na jednakowym podziale zakresu 
zmian każdej zmiennej optymalizacyjnej. Jeżeli przez K oznaczymy liczbę próbek dla 
pojedynczej zmiennej to w przypadku n-wymiarowej przestrzeni optymalizacyjnej 
otrzymamy Kn punktów eksperymentu. W metodzie Koshala wybierana jest mini-
malna liczba punktów niezbędna do budowy powierzchni odpowiedzi dla zadanego 
modelu RSM. Wzorzec wyboru położeń punktów jest zdefi niowany na wstępie. 
Metoda D-optymalna stanowi kompromis między metodą Koshala a jednakowe-
go podziału. Liczba punktów eksperymentu wynosi 1,5 × liczba eksperymentów 
w metodzie Koshala plus 1. Ich rozmieszczenie wybierane jest spośród wszystkich 
lokacji metody jednakowego podziału poprzez maksymalizację wyrażenia:

 max,T →X X  (7)
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gdzie X — macierz współrzędnych wybranych punktów w n-wymiarowej prze-
strzeni optymalizacyjnej. Sformułowany w (7) problem optymalizacji dyskretnej 
(wybór spośród skończonego zbioru dyskretnych wartości) jest rozwiązywany 
z wykorzystaniem algorytmu genetycznego. Metoda łacińskiego hipersześcianu 
stanowi częściowo programowaną metodę losowego wyboru punktów ekspery-
mentu. Programowanie polega na tym, że zakres każdej zmiennej jest dzielony 
na ustaloną liczbę równych podprzedziałów k, następnie z każdego z nich losowo 
jest generowana wartość. Wartości te są dalej zestawiane losowo po jednej z każdej 
zmiennej, tworząc kombinacje n-elementowe (punkty eksperymentu), gdzie n 
oznacza wymiar przestrzeni optymalizacji (liczbę zmiennych).

Zadania optymalizacyjne zawierające dużą liczbę zmiennych podlegających 
doborowi są bardzo wymagające pod względem czasu obliczeń, nawet wykorzystując 
wieloprocesorowe systemy komputerowe. Jest to problem szczególnie istotny, jeżeli 
czas obliczeń dla pojedynczego wariantu (eksperymentu, punktu w n-wymiarowej 
przestrzeni optymalizacji) jest znaczący. W takiej sytuacji można wykorzystać moduł 
ANOVA dostępny w pakiecie LS-OPT [2, 9, 10]. Pozwala on na identyfi kację i od-
rzucenie zmiennych przewidzianych początkowo do optymalizacji, których wpływ 
na zachowanie się modelu jest znikomy. Zadanie to jest realizowane przy pomocy 
metod wnioskowania statystycznego. Wnioskowanie to polega na uogólnieniu wy-
ników uzyskanych na podstawie wybranej próby z wykorzystaniem takich narzędzi 
analizy jak estymatory i hipotezy statystyczne. Estymator jest to określona funkcja 
wyników próby. Dla konkretnych prób będzie przyjmował na ogół różne wartości, 
ponieważ jako funkcja zmiennych losowych jest zmienną losową. Natomiast hipo-
teza statystyczna odnosi się do postaci rozkładu lub wartości parametrów rozkładu 
pewnej zmiennej losowej, która może być weryfi kowana statystycznie, biorąc pod 
uwagę wyniki zaobserwowane w próbie [11]. Interpretacja i ocena wyników prze-
prowadzana jest głównie z wykorzystaniem modułu ANOVA. Moduł ANOVA jest 
elementem analizy statystycznej, tak zwanej analizy wariancji. Metoda ta pozwala 
uwzględniać efekt łącznego oddziaływania dwóch lub więcej zmiennych niezależnych 
na zmienną zależną. Istotą analizy wariancji jest rozbicie na addytywne składniki 
sumy kwadratów całego zbioru wyników. Porównanie poszczególnych wariancji 
wynikających z działania danego parametru oraz tak zwanej wariancji resztkowej, 
czyli wariancji mierzącej błąd losowy, daje odpowiedź, czy dany parametr odgrywa 
istotną rolę w kształtowaniu wyników eksperymentu.

Zasadniczym elementem procesu optymalizacji wskazującym pożądany kierunek 
zmian parametrów w celu znalezienia najlepszego rozwiązania jest algorytm opty-
malizacyjny. Pakiet LS-OPT pozwala na wybór między kilkoma algorytmami:

— LFOP (żabiego skoku),
— GA (algorytm genetyczny),
— ASA (symulowanego adaptacyjnego wyżarzania),
— hybrydowe algorytmy GA oraz ASA.
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Algorytm żabiego skoku należy do klasycznych algorytmów powszechnie 
stosowanych np. w zagadnieniach dynamiki molekularnej i optymalizacji [1, 12]. 
Jego istota dotyczy specyfi cznej numerycznej aproksymacji wektorów położenia r, 
prędkości ,r  oraz przyśpieszenia :r

 ( ) ( ) ( / 2) ,i i ir t t r t r t t t+ Δ = + + Δ Δ  (8)

 ( / 2) ( / 2) ( ) .i i ir t t r t t r t t+ Δ = − Δ + Δ  (9)

Wartości prędkości ( / 2)ir t t+ Δ  szacowane są dla połówkowego kroku czasowe-
go, występuje przesunięcie o / 2tΔ  względem przyśpieszenia. Idea zastosowania tego 
algorytmu do problemów z obszaru optymalizacji bez warunków ograniczających 
sprowadza się do analizy drgań jednostkowej masy w n-wymiarowej przestrzeni 
w polu sił zachowawczych. Energia potencjalna tej masy w punkcie x(t) dla czasu t 
jest utożsamiana z funkcją celu, n oznacza liczbę zmiennych do optymalizacji. Wy-
stępowanie warunków ograniczających jest uwzględniane poprzez wprowadzenie 
do układu odpowiedniej funkcji kary.

Algorytmy genetyczne stanowią próbę naśladowania naturalnego procesu opty-
malizacyjnego przebiegającego w przyrodzie, znanego pod hasłem teorii ewolucji [1, 
13, 14, 15, 16]. Naczelnym kryterium tej teorii jest zasada najlepszego przystosowania 
się do warunków środowiskowych. Algorytmy GA bazują na terminologii zaczerp-
niętej z nauk biologicznych. Populacje osobników podlegają cyklicznym operacjom 
genetycznym (reprodukcji — selekcji, krzyżowaniu i mutacji) w celu wytworzenia 
kolejnych generacji, dla których sprawdzany jest stopień przystosowania (realizacji 
funkcji celu). Pod pojęciem osobnik należy rozumieć punkt w przestrzeni optymali-
zacyjnej, a więc realizację konkretnych wartości zmiennych zakodowanych w postaci 
chromosomu (ciągu bitów — genów reprezentujących wartości poszczególnych 
zmiennych) w przypadku kodowania binarnego lub ciągu liczb rzeczywistych dla 
kodowania naturalnego. Zbiór osobników stanowi populację. Wspomniane operatory 
genetyczne: reprodukcji, krzyżowania i mutacji w swej istocie pełnią analogiczną rolę 
jak ich biologiczne odpowiedniki. Operator reprodukcji ma za zadanie wzmacniać 
schematy silne, a osłabiać mniej przystosowane. Poprzez krzyżowanie losowo wy-
brani rodzice tworzą potomstwo, które dziedziczy wszystkie ich cechy, co prowadzi 
do poprawy lub pogorszenia stopnia przystosowania. Losowe modyfi kacje cech po-
szczególnych osobników realizuje operator mutacji. Dodatkowy operator elitaryzmu 
ma za zadanie ochronę szczególnie dobrze przystosowanych osobników. Algorytmy 
genetyczne są szczególnie przydatne, gdy nie można zdefi niować pojedynczej funkcji 
celu — optymalizacja wieloprzedmiotowa. 

Algorytm ASA (symulowanego adaptacyjnego wyżarzania) [17, 18, 19] sta-
nowi próbę naśladowania przebiegu procesu chłodzenia ciekłego stopu, tak aby 
krystalizując, osiągnął on pożądaną strukturę mikrokrystaliczną. Z reguły warunki 
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chłodzenia (szybkość) powinny pozwalać na to, aby cały proces zachodził w stanie 
quasi-równowagi termodynamicznej dla każdej temperatury, wówczas układ będzie 
dążył do stanu o minimum energii. Ogólna charakterystyka algorytmu stanowi 
połączenie dwóch heurystyk: algorytmu Metropolisa ze zmienną temperaturą 
oraz schematu chłodzenia. Zgodnie z ideą algorytmu istniejący czynnik losowy 
z pewnym prawdopodobieństwem jest w stanie zaakceptować gorsze rozwiązanie 
ze względu na wartość funkcji celu. Im mniejsza jest temperatura, tym mniejsze 
jest prawdopodobieństwo zaakceptowania stanu o gorszej wartości funkcji celu. Ze 
zmniejszaniem się temperatury algorytm „dąży” do znalezienia pewnego ekstre-
mum lokalnego, mimo że wcześniej losowo wybierał rozwiązania, niekoniecznie 
te lepsze. Warto podkreślić, iż funkcja celu jest analogiem energii układu E, która 
pozostaje w relacji z temperaturą rozumianą jako pewien stan układu poprzez 
rozkład prawdopodobieństwa typu Boltzmanna.

Hybrydowe algorytmy GA oraz ASA stanowią ich kombinację z algorytmem LFOP 
[1, 20]. Połączenie takie wynika z faktu, że zarówno GA jak i ASA są w stanie 
w przybliżonym zakresie odnaleźć ekstremum globalne funkcji celu, wówczas na-
stępuje przełączenie do algorytmu LFOP dla dokładnego wyznaczenia położenia 
tego punktu.

3. Przykładowa analiza 

W celu zaprezentowania możliwości oprogramowania LS-OPT wybrano zagad-
nienie przedstawione w [21, 22]. Problem ten sprowadza się do analizy uderzenia 
aluminiowego cylindra w nieodkształcalną przeszkodę. Celem optymalizacji jest 
maksymalizacja energii pochłoniętej w wyniku deformacji plastycznej przy zacho-
waniu zadanej wartości siły działającej na uderzaną przeszkodę. Dodatkowo przyjęto 
stałą prędkość uderzenia 10 m/s oraz masę cylindra 0,54 kg. Do tylnej części cylindra 
(nieuderzającej bezpośrednio w przeszkodę) dołączono masę inercyjną w postaci 
nieodkształcalnego ciała cylindrycznego o masie 500-krotnie większej od masy 
cylindra, nakładając odpowiednie więzy umożliwiające jedynie ruch osiowy. Zabieg 
ten zapewnia wystąpienie warunków do deformowania się zasadniczej części cylindra 
i zapobiega jego odbijaniu się od przeszkody.

Jako zmienne podlegające optymalizacji wybrano promień cylindra (x1) oraz 
grubość jego ścianki (x2). Długość cylindra (l) jest funkcją tych zmiennych przy 
zadanej masie (m) i stałej gęstości (ρ):

 
 

( ) const1 2
const

, .
m

l f x x ρ =
=

=
 

(10)

Na rysunku 2 przedstawiono schemat rozważanego problemu. Zagadnienie 
zderzenia cylindra z nieodkształcalną przeszkodą rozwiązywano z wykorzystaniem 
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oprogramowania LS-DYNA, stosując algorytm jawnego całkowania równań ruchu. 
Charakter wybranych zmiennych do optymalizacji wymagał zastosowania tzw. 
techniki optymalizacji kształtu (ang. shape optimization) w przypadku zmiennej x1 
oraz optymalizacji rozmiaru (ang. size optimization) — zmienna x2. W pierwszym 
przypadku problem jest bardziej skomplikowany, ponieważ wymaga modyfi kacji 
geometrii modelu (siatki numerycznej). W tym celu wykorzystano skryptowy tryb 
pracy z programem TrueGrid pełniącym rolę preprocesora. Pod pojęciem optyma-
lizacji rozmiaru rozważa się dowolny wybór zmiennych podlegających doborowi, 
który nie wymaga angażowania preprocesora, wystarcza tzw. parametryzacja pliku 
wsadowego do LS-DYNA. Parametryzacja ta polega na wprowadzeniu do pliku 
wsadowego (skryptu) nazw zmiennych do optymalizacji w formacie zrozumiałym 
dla LS-OPT. Proces optymalizacji przeprowadzono z zastosowaniem dwóch metod 
opisu powierzchni odpowiedzi (RSM, ang. Response Surface Method): wielomianu 1. 
oraz 2. stopnia. Odpowiedzi obarczone szumem np. siła działająca na powierzchnię, 
w którą uderza cylinder, mogą podlegać odpowiedniej fi ltracji poprzez wykorzysta-
nie fi ltru SAE (rodzaj fi ltru dolnoprzepustowego). W prezentowanym przykładzie 
nałożono warunek fi ltracji (usunięcia) częstotliwości powyżej 300 Hz z danych 
opisujących zmiany siły normalnej w czasie działającej na uderzaną przeszkodę. 
Ponadto zdecydowano, aby maksymalna wartość tej siły po fi ltracji nie przekraczała 
80 kN, co jednocześnie stanowi nałożenie warunków ograniczających na proces 
optymalizacji. Jako funkcję celu wybrano maksymalizację energii wewnętrznej 
zgromadzonej w zdeformowanym materiale cylindra. Jej wartość odpowiada pracy 
potrzebnej do uzyskania trwałej deformacji cylindra, a jednocześnie pochłoniętej 
energii w wyniku tego procesu. Procedurę optymalizacji przeprowadzano dla 
jednakowego czasu końcowego, równego 20 ms, liczonego od chwili uderzenia 

Rys. 2. Schemat rozważanego problemu uderzenia cylindra w nieodkształcalną przeszkodę [22]
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cylindra w przeszkodę. Do realizacji zadania optymalizacyjnego sformułowanego 
wyżej zbudowano odpowiedni model elementów skończonych. Cylinder opisano 
elementami powłokowymi z wykorzystaniem sformułowania Belytschko-Lin-Tsay 
[23] i czterema punktami całkowania na grubości powłoki. Model konstytutywny 
ciała o charakterystyce dwuliniowej z plastycznym umocnieniem został wybrany 
do opisu materiału, z którego wykonano cylinder (stop aluminium). Wartość 
współczynnika tarcia ustalono na poziomie 0,4 dla wzajemnego kontaktu między 
deformującymi się elementami cylindra. Model nieodkształcalnej i nierucho-
mej przeszkody (ścianki) zrealizowano numerycznie poprzez wykorzystanie tzw. 
stationary rigid wall [24]. Jest to w istocie kinematyczny warunek ograniczający 
dopuszczalne położenia węzłów w przestrzeni.

4. Wyniki

Zgodnie z założeniami przedstawionymi w punkcie 3 przeprowadzono proces 
optymalizacji dla danych opisujących właściwości materiału cylindra jak w tabeli 1. 
Zestaw najważniejszych parametrów konfi guracyjnych do uruchomienia programu 
LS-OPT umieszczono w tabeli 2. Wartości wyjściowe (początkowe) zmiennych 
podlegających optymalizacji (x1, x2) wybrano z wykorzystaniem kilku testów dla 
jednokrotnej iteracji po analizie uzyskanych wyników na podstawie przyjętego 
modelu powierzchni odpowiedzi (powierzchnia drugiego stopnia). Czas uzyskania 
wyniku dla pojedynczego wariantu na komputerze klasy PC wynosił kilkadziesiąt 
minut. Wybrano metodę iteracyjną z redukcją obszaru przeszukiwania przestrze-
ni optymalizacyjnej. W każdej iteracji badano 5 wariantów w celu wyznaczenia 
powierzchni odpowiedzi, a do spełnienia kryteriów zbieżności koniecznych było 
14 iteracji. Jako kryterium zbieżności wybrano jednoczesne spełnienie warunku 
zmiany wartości zmiennych podlegających optymalizacji oraz funkcji celu o mniej 
niż 1% dla kolejnej iteracji.

Tabela 1
Dane opisujące właściwości materiału cylindra (stop aluminium)

Parametr Wartość Jednostki

gęstość 2880 kg/m3

moduł Younga 71,38 GPa

współczynnik Poissona 0,33 –

granica plastyczności 102 MPa

moduł umocnienia plastycznego 285,5 MPa
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Tabela 2
Podstawowy zestaw danych wyjściowych do optymalizacji

Parametr Wartość Jednostki

Początkowa wartość promienia cylindra oraz zakresu zmian 75 ± 17,5 mm

Początkowa wartość grubości ścianki cylindra oraz zakresu zmian 3 ± 0,75 mm

Dopuszczalna przestrzeń zmian promienia cylindra 15-100 mm

Dopuszczalna przestrzeń zmian grubości ścianki cylindra 2-6 mm

Strategia planowania eksperymentów D-Optimal –

Algorytm optymalizacji LFOP –

Maksymalna liczba iteracji 20 –

Tolerancja progu zmiany funkcji celu i parametrów optymalizacyj-
nych dla warunku osiągnięcia optimum 1 %

Na rysunku 3 przedstawiono typowy charakter deformacji, jakiej podlega cylinder 
po uderzeniu w nieodkształcalną przeszkodę dla wybranych momentów. Prezento-
wane rezultaty dotyczą wariantu optymalnego proponowanego w czternastej iteracji 
(x1 = 40,3 mm, x2 = 3,56 mm). Pochłanianie energii uderzenia następuje w wyniku 
deformacji plastycznej i powstawania kolejnych fałd na powierzchni cylindra.

Charakter krzywych przedstawionych na rysunkach 4a) i b) świadczy o tym, że 
wyznaczanie kolejnych wartości zmiennych podlegających optymalizacji przebiegało 
w warunkach procesu zbieżnego. Zewnętrzne krzywe na obu rysunkach określają 

Rys. 3. Typowy charakter deformacji, jakiej podlega cylinder po uderzeniu w nieodkształcalną prze-
szkodę dla wybranych momentów
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zakres aktualnego obszaru poszukiwań tzn. wyznaczania punktów eksperymentu 
do budowy powierzchni odpowiedzi. Poczynając od szóstej iteracji wartości obu 
parametrów stabilizują się na poziomie 40 mm w przypadku promienia cylindra 
oraz 3,5 mm dla grubości jego ścianki.

Rys. 4. Historia zmian promienia cylindra (a) oraz grubości jego ścianki (b) w funkcji kolejnych 
iteracji

Jednocześnie na ustalonym poziomie pozostaje wartość funkcji celu ok. 9 kJ oraz 
siła normalna rejestrowana na uderzanej ściance ok. 80 kN jak pokazano na rysunku 5, 
odpowiednio a) i b). Bardzo duża wartość pochłoniętej energii ok. 15 kJ dla wariantu 
początkowego (zerowa iteracja na rysunku 5a) związana jest niestety z poważnym 
naruszeniem warunku ograniczającego siłę na uderzanej ściance, która wówczas 
sięga 1400 kN (zerowa iteracja na rysunku 5b). Zatem uzyskane rezultaty stanowią 
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najlepszy możliwy kompromis między wskazanymi przeciwstawnymi tendencjami. 
Jest to prawdopodobnie kompromis w obszarze optimum lokalnego wynikającego 
z przyjętego punktu startu. Próby dla innego wyboru tego punktu powodowały uzy-
skiwanie innych rozwiązań przy nieznacznych różnicach wartości funkcji celu (kilka 
procent na korzyść lub niekorzyść) i spełnieniu warunku ograniczającego.

Analiza błędu średniokwadratowego zamieszczona na rysunkach 6a) i b) po-
twierdza zbieżny charakter procesu optymalizacji. Wartość tych błędów maleje 
o kilka rzędów wielkości, co świadczy również o poprawności przyjętego modelu 
powierzchni odpowiedzi RSM (przyp. wielomian drugiego stopnia). Końcowe war-
tości zmiennych podlegających optymalizacji zamieszczono w tabeli 3. Wynoszą 
one odpowiednio 40,3 mm — promień cylindra, 3,56 mm — grubość jego ścianki. 

Rys. 5. Historia zmian funkcji celu — energii wewnętrznej cylindra (a) oraz warunku ograniczającego 
— siły normalnej rejestrowanej na uderzanej ściance (b) w funkcji kolejnych iteracji



233Numeryczna analiza optymalizacji na przykładzie uderzenia cylindra...

Gwarantują one zdolność do pochłonięcia 9,1 kJ energii uderzenia przy sile działa-
jącej na uderzaną ściankę nieprzekraczającej 80 kN z uwzględnieniem fi ltracji SAE 
na poziomie 300 Hz.

Tabela 3
Końcowe wartości zmiennych podlegających optymalizacji

Zmienna Wartość Jednostki

promień cylindra (x1) 40,3 mm

grubość ścianki cylindra (x2) 3,56 mm

Rys. 6. Historia zmian błędu średniokwadratowego (RMS) względem powierzchni odpowiedzi dla 
energii wewnętrznej cylindra (a) oraz siły normalnej rejestrowanej na uderzanej ściance (b) w funkcji 

kolejnych iteracji
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5. Wnioski

W pracy przedstawiono podstawowe zasady formułowania problemu optymaliza-
cji w inżynierii mechanicznej. Omówiono metody i techniki poszukiwania najlepszych 
rozwiązań dostępne w pakiecie LS-OPT. Dokonano krótkiej charakterystyki modułu 
ANOVA oraz najbardziej popularnych modeli powierzchni odpowiedzi: wielomia-
nowego, Kriginga, sieci neuronowych. W dalszej części zawarto opis strategii plano-
wania eksperymentów oraz podstawowych algorytmów optymalizacyjnych (LFOP, 
GA, ASA). Najważniejsze metody i techniki optymalizacji znane w dziedzinie badań 
operacyjnych zostały zaimplementowane w LS-OPT, co wraz z elastycznym interfejsem 
pozwala na rozwiązywanie nawet najbardziej wyszukanych problemów.

Możliwości LS-OPT w praktyce zostały sprawdzone dla przykładowego zagad-
nienia maksymalizacji absorpcji energii uderzenia aluminiowego cylindra w nie-
odkształcalną przeszkodę. Rozważano dwie zmienne optymalizacyjne: promień 
cylindra oraz grubość jego ścianki. Ponadto nałożono warunek ograniczający siłę 
działającą na uderzaną ściankę do określonej wartości. W wyniku przeprowadzonej 
analizy uzyskano zbieżne rozwiązania spełniające narzucone warunki, potwierdzając 
tym samym przydatność omawianego narzędzia.

Z przedstawionej analizy wynika, że LS-OPT może stanowić niezmiernie po-
mocne narzędzie w projektowaniu i analizie układów mechanicznych, szczególnie 
w zagadnieniach zorientowanych na problem najlepszego doboru parametrów 
projektowych. W dalszym etapie przewiduje się zastosowanie omówionych tech-
nik optymalizacyjnych do określenia najbardziej efektywnej konfi guracji panelu 
ochronnego przed małokalibrowymi pociskami przeciwpancernymi.

Artykuł wpłynął do redakcji 20.07.2009 r. Zweryfi kowaną wersję po recenzji otrzymano w styczniu 2010 r.
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A. MORKA, B. JACKOWSKA

A cylinder impact on rigid wall as an example of numerical optimization analysis
Abstract. Th e fundamental rules for optimization problem formulating in mechanical engineering were 
presented in this work. Th e optimizing methods and techniques implemented in LS-OPT soft ware package 
were discussed. Th e case study of maximizing absorbed energy during an aluminum cylinder impact on 
the rigid wall was analyzed to testify the capabilities of this soft ware. Two design variables were considered, 
radius and cylinder thickness. Furthermore, the constraint was applied to limit the maximum normal force 
on the rigid wall. Th e analysis was performed by LS-OPT coupled with TrueGrid (shape optimization) and 
LS-DYNA (basic FEA). As the results, the convergent solutions were obtained realizing assumed conditions. 
It was proved that the LS-OPT package can be considered as a very useful tool for CAE problems.
Keywords: mechanics, mechanical engineering, optimization, CAE, computer modelling, Finite 
Element Method
Universal Decimal Classifi cation: 531.6




