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Streszczenie

W pracy opracowano metodykę projektowania optymalnej konstrukcji statków szybkich

sprawdzono jej poprawność na wybranych modelach. Następnie opracowaną metodę

wykorzystano do zbadania wpływu wybranych parametrów konstrukcji na niektóre cechy

eksploatacyjne przyjętych modeli statków. Wyspecyfikowano i przeanalizowano podstawowe

problemy właściwe dla projektowania konstrukcji dwukadłubowych statków szybkich.

Przeanalizowano literaturę naukową i techniczną pod kątem znalezienia odpowiedzi na

sformułowane problemy. Wskazano, że dla części z tych problemów nie znaleziono dotychczas

zadowalających rozwiązań. Na tej podstawie sformułowano tezy i cele pracy. Przyjęto i

uzasadniono wybór metody badawczej. Sformułowano i przyjęto założenia, plan i określono

oczekiwane wyniki pracy badawczej. Dokonano identyfikacji, analizy i wyboru modeli obiektów

do badań. Dla stworzenia bazy poznawczej zbudowano bazę danych dla różnych modeli

konstrukcji statków szybkich. Dla modeli tych zidentyfikowano podstawowe parametry

geometryczne i materiałowe oraz cechy eksploatacyjne. Określono i opisano elementy metody

projektowania optymalnej konstrukcji statku szybkiego. Opracowano ewolucyjny algorytm

projektowania. konstrukcji, który uwzględnia wyszukiwanie wariantów optymalnych lub

kompromisowych z wykorzystaniem algorytmu genetycznego oraz szacowame cech

eksploatacyjnych odszukanych wariantów optymalnych. Zbudowano system obliczeniowy

będący komputerową realizacją sformułowanego algorytmu projektowego. Wykazano

poprawność zbudowanego systemu obliczeniowego. Na sformułowanych modelach

przeprowadzono serie eksperymentów komputerowych. Eksperymenty te pozwoliły zebrać dane

do sformułowania wniosków badawczych i potwierdzenia postawionych tez. Badania wykazały,

że zbudowany system obliczeniowy jest skutecznym narzędziem do znajdowania wariantów

optymalnych konstrukcji. Wykazano również jakościowy i ilościowy wpływ parametrów

konstrukcji na cechy eksploatacyjne.

Przedstawiona praca jest próbą stworzenia racjonalnej metodyki narzędzia

obliczeniowego, wspomagającego projektanta, w znajdowaniu wariantu optymalnego, lub zbioru

wariantów kompromisowych, oraz badaniu wpływu parametrów konstrukcji na cechy

eksploatacyjne. Mogą one stanowić elementy procesu wyboru konstrukcji, na etapie projektu

wstępnego, dającego przesłanki do racjonalnego podejmowania decyzji o wyborze wariantów

konstrukcji do dalszego rozwoju.

J5F_8>R>_óV_ 7



Abstract

A methodology of optima! fast craft design has been developed in the dissertation and verified

on selected models. The methodology was then applied to investigation o the influence of

structural parameters on some operational parameters of the craft. Essential problems typ i cal for

design of the twin-hull fast craft structures were specified and analysed. The scientific and

technical bibliography was searched for the solutions to the defined problems. It was found that

for same of them satisfactory solutions had not given so far. On this basis theses and aims of the

dissertations were defined. The research method was selected and justified. Assumptions, plan

and expected results of the research work were formulated. Data base of various models of fast

craft structural models was created. Basic geometrical and materiał parameters were identified as

well as operational features. Principles of the method for optima! structural design of the fast

craft were described. Evolutionary algorithm for structural design was developed. The algorithm

finds the optima! or compromise variants using genetic algorithm and estimation of operational

features of the optimal variants found. The computational system was developed being a

computer realisation of the formulated design algorithm. The computational system was verified.

A series of computer experiments was carried out using the prepared models. The gathered

experimental data were used for formulation of conclusions and confirmation of the theses. The

investigation proved that the computational system is an efficient tool for finding the optima!

variants of structures. Quantitative and qualitative influence of structural parameters on

operational features was also proved.

The dissertation is a trial of formulation of a rational methodology and computational tool,

supporting the designer in searching for the optimal variant or a set of cornpromise variants, and

investigation of influence of structural parameters on operational features. They can be elements

of the chcice of the structure providing with, at the stage of preliminary design, premises for

rational decision making concerning the choice of the structural variants for further development.
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o
Spis określeń i oznaczeń

Określenia

Cecha: wybrana wielkość mierzalna (masa konstrukcji, wymiary główne, prędkość

eksploatacyjna) lub niemierzalna (komfort podróży pasażerów, estetyka architektoniczna bryły

statku) charakteryzująca wariant konstrukcji i decydująca o jakości wariantu.

Cecha eksploatacyjna: wybrana wielkość mierzalna (masa konstrukcji, prędkość

eksploatacyjna, przyspieszenia na fali) lub niemierzalna (komfort podróży pasażerów, estetyka

architektoniczna bryły statku) charakteryzująca wariant konstrukcji i decydująca o jakości

wariantu z punktu widzenia eksploatacji statku.

Cecha fizyczna materiału: wybrana wielkość mierzalna (gęstość, granica plastyczności) lub

niemierzalna (formowalność, spawalność) opisująca tworzywo, z którego ma być wykonana

konstrukcja.

Cechy dynamiczne konstrukcji: opisują stan naprężeń wewnętrznych konstrukcji, wywołany

zadanymi oddziaływaniami zewnętrznymi; Osiński i in. (1995).

Cechy geometryczne konstrukcji: kształt i wymiary konstrukcji; opisujące kształt, powiązania

wzajemne i wymiary poszczególnych elementów; Osiński i in. (1995).

Cechy materiałowe konstrukcji: związane są ze strukturą wewnętrzną elementów

konstrukcyjnych; Osiński i in. ( 1995). •

Dwukadłubowy statek morski o dużej prędkości: statek morski spełniający odpowiednie

kryterium prędkości i podparty w całości lub w części przez siłę wyporu dwu równoległych

względem siebie i znajdujących się w określonej odległości sztywnych kadłubów,

symetrycznych względem płaszczyzny symetrii statku, w kształcie, wymiarach i wyporności,

połączonych w części nawodnej poziomym pomostem - platformą.

Front rozwiązań niezdominowanych: zbiór punktów reprezentujących niezdominowane

(Pareto-optymalne) rozwiązania zadania optymalizacyjnego.

9



Funkcja użyteczności U{ miara stopnia spełnienia zadaniowego kryterium optymalizacji 0!~ ze

względu na określone cząstkowe kryterium optymalizacji K;; wg Tarnowski ( I 997); cząstkowe

kryterium oceny wyrażone w postaci bezwymiarowej.

Konstrukcja kadłuba: układ elementów stanowiących funkcjonalną całość przenoszących

obciążenia.

Kryteria oceny K: zbiór zdefiniowanych wielkości opisujących właściwości techniczne,

eksploatacyjne, ekonomiczne i in. wariantu konstrukcji, które uznano za miary jakości wariantu.

Liniowa gęstość masy: masa konstrukcji przypadająca na jednostkę długości kadłuba statku.

Makrostruktura procesu projektowego: reprezentacja sekwencji działań podczas

rozwiązywania zadania projektowego obejmująca cały proces projektowania; Tarnowski (I 997).

Mikrostruktura procesu projektowego: reprezentacja sekwencji działań podczas

rozwiązywania zadań cząstkowych w procesie projektowania; Tarnowski (1997).

Metodyka badań doświadczalnych: zespół określonych sposobów postępowania, służących do

spełnienia określonego celu badań doświadczalnych; Polański (1984).

Model geometryczny konstrukcji kadłuba: liczba, kształt, powiązania wzajemne,

rozmieszczenie przestrzenne i współrzędne przestrzenne elementów konstrukcji kadłuba statku.

Objętościowa gęstość masy: masa konstrukcji przypadająca na jednostkę objętości kadłuba

statku.

Ograniczenia: warunki, które musi spełniać dopuszczalny wariant konstrukcji.

Ograniczenia zachowawcze: w optymalizacji konstrukcji, ograniczenia formułowane w celu

uniknięcia przejścia konstrukcji w stany uważane za zniszczenie lub utratę cech funkcjonalnych.

Ograniczenia brzegowe: określają zakres zmienności zmiennych decyzyjnych.

Ograniczenia geometryczne: ograniczenia nakładane na zależności przestrzenne między
. .

zrmennyrm.

Optymalizacja genetyczna: optymalizacja z zastosowaniem algorytmu genetycznego.

Parametr konstrukcji: cecha konstrukcji, która w rozpatrywanym problemie przyjmuje

ustalone wartości.

Parametry geometryczne: proporcje wymiarów głównych, typ układu wiązań i proporcje ich

rozplanowania.

Powierzchniowa gęstość masy: masa konstrukcji rejonu konstrukcyjnego przypadająca na

jednostkę powierzchni rejonu.

Profil żeglugi: związek określający zależność prędkości eksploatacyjnej statku µ w funkcji

znaczącej wysokości fali H113 na akwenie żeglugi; w literaturze podawany jest w postaci

graficznej jako wykres zależności d 113i µ' J 
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Prom: statek przeznaczony do regularnych przewozów środków transportu drogowego i/lub

kolejowego (z ładunkiem lub bez ładunku) oraz pasażerów; PRS (1995).

Prom pasażerski: statek przystosowany do przewozu pasażerów między dwoma odcinkami

drogi lądowej wg ustalonego rozkładu rejsów; Kobyliński, Wiśniewski (1969).

Prom pasażersko-samochodowy: statek przystosowany do przewozu pasażerów, samochodów

osobowych i ciężarowych (samodzielnie wjeżdżających na pokład z kierowcami podróżującymi

na pokładzie oraz naczep zestawów drogowych) między dwoma odcinkami drogi lądowej wg

ustalonego rozkładu rej sów.

Prom szybki (definicja na potrzeby opracowań statystycznych): prom bez kabin pasażerskich

poruszający się z prędkością eksploatacyjną nie mniejszą niż 25 węzłów i przewożący nie mniej

niż 50 pasażerów.

Przestrzeń wariantów (przestrzeń rozwiązań): abstrakcyjna przestrzeń wielowymiarowa,

której składowymi są wartości zmiennych projektowych.

Punkt wyrównania: czas, w którym realizowane przychody z eksploatacji statku dokładnie

pokrywają poniesione koszty; wg Sierpińska i in. (1994),

Sprawność przewozowa: TE= (ładowność)-(prędkość eksploatacyjna)/ (moc siłowni)= PŁ•v!P,

Statek morski: statek zaprojektowany i skonstruowany zgodnie z przepisami konwencji

międzynarodowych i towarzystw klasyfikacyjnych do eksploatacji w warunkach morskich z

ewentualnymi ograniczeniami stanu morza, pogody i odległości od lądu.

Statek o dużej prędkości (statek szybki): statek, którego prędkość eksploatacyjna µ jest
. k d , . k 'I . 3 7 \70 1667 -1 d . r7 , , b. , .wrę sza o wartości o res onej wzorem: µ = . ' m-s , g zie: v·- wypornosc o jętosciowa

statku; IMO (1993).

Statek operujący w zakresie ślizgowym lub półślizgowym: statek dla którego: I'= vl TVur ~ 3

lub równoważnie (v I TVur' ( 3 2: 1, gdzie: I' - iloraz Taylora, µ . prędkość eksploatacyjna, Liw -

długość statku na wodnicy konstrukcyjnej; LR (1996).

Statek o malej wyporności: statek dla którego: \7~ 0,04(LB)1'5 lub równoważnie 0,04(L-B):
•
�
L \7

?:: l, gdzie: \7- wyporność objętościowa statku, L - długość całkowita statku, B - szerokość

całkowita statku; LR ( 1996).

Statek wypornościowy: statek dla którego: I'= vl TVur < 3 i \7> 0,04(L-B):
?
� ]ub równoważnie

(v /Ji); 3 < 1,0 i 0,04(LB):
•
� I \7 < 1, gdzie: r- iloraz Taylora, v - prędkość eksploatacyjna, Liw -

długość statku na wodnicy konstrukcyjnej;L - długość całkowita statku, B - szerokość całkowita

statku; LR (1996).

O. Spis okreslen i oznaczen 11



Wariant (wariant projektowy, rozwiązanie) a: propozycja rozwiązania zadania projektowego

określona z dokładnością do wartości zmiennych decyzyjnych; Tarnowski (1997); punkt w

przestrzeni wariantów.

Wariant dopuszczalny: wariant projektowy spełniający wszystkie nałożone ograniczenia.

Wariant możliwy: wariant utworzony przez dowolną kombinację wartości zmiennych

decyzyjnych leżących wewnątrz ich zakresów zmienności.

Wariant polioptymalny (inne spotykane nazwy: kompromisowy, Pareto-optymalny,

niezdominowany): wariant dopuszczalny, dla którego nie można znaleźć innego wariantu

dopuszczalnego, lepszego ze względu na co najmniej jedno kryterium oceny i jednocześnie nie

gorszego ze względu na wszystkie pozostałe kryteria; Tarnowski (1997).

Wariant zdominowany: wariant konstrukcji, który jest wariantem dopuszczalnym nie jest

wariantem niezdominowanym.

Wskaźnik rentowności: wielkość informująca o szybkości zwrotu zaangażowanego kapitału,

%; Sierpińska i in. (1994).

Współczynnik determinacji: miara określająca, jaka część ogólnej zmienności zmiennej

zależnej jest opisywana przyjętą linią regresji.

Współczynnik pelnotliwości podwodzia: stosunek objętości zanurzonej części kadłuba do

objętości prostopadłościanu o wymiarach L1..,,BT, gdzie: Liw - długość statku na wodnicy

konstrukcyjnej, B - szerokość całkowita, T - zanurzenie statku; LR (1996).

Zadaniowe kryterium optymalizacji F: zdefiniowana, mierzalna, skalarna miara jakości

wariantów a E [ H wynikająca z przyjętego zbioru kryteriów oceny, ważna w danym zadaniu

projektowym i możliwa do wyznaczenia ilościowego w danym zadaniu projektowym.

Zmienne decyzyjne (projektowe): najmniejszy zbiór wielkości, zmiennych w procesie

projektowania, które jednoznacznie różnicują warianty w zbiorze wariantów bez potrzeby

prognozowania cech.

Znacząca wysokość fali: średnia z 1/3 najwyższych fal na akwenie; Dudziak (I 988),

Określenia właściwe dla algorytmu genetycznego

Blok budujący: mała, silnie skupiona grupa genów, które ewoluują wspólnie w taki sposób, że

wprowadzenie ich do chromosomu jest korzystne z punktu widzenia zwiększenia

przystosowania chromosomu.

12 O. Spis okresten i omoczen



Chromosom (osobnik, wariant): uporządkowany ciąg bitowy reprezentujący zbiór wartości

wszystkich zmiennych decyzyjnych odpowiadających wariantowi rozwiązania zadania

projektowego; reprezentacja potencjalnego rozwiązania problemu.

Długość genu: liczba bitów przyjęta do zakodowania wartości zmiennej decyzyjnej.

Eksploracja: proces, w którym algorytm próbkuje nowe obszary w przestrzeni przystosowania

badając czy są one obiecujące z punktu widzenia optymalizacji.

Eksploatacja: proces, w którym informacja uzyskana w poprzednich pokoleniach używana jest

do określenia obiecujących, z punktu widzenia optymalizacji, obszarów w przestrzeni

przystosowania.

Ewolucja: zmiana składu genetycznego populacji z pokolenia na pokolenie pod wpływem

mutacji, doboru i czynników losowych.

Fenotyp: obserwowane cechy wariantu.

Gen: ustalony odcinek chromosomu kodujący zmienną decyzyjną.

Genotyp: zestaw genów wariantu.

Kodowanie: sposób reprezentowania rozwiązania w chromosomie; kodowanie określa, w jaki

sposób na podstawie pewnego chromosomu uzyskać odpowiadające mu rozwiązanie.

Krzyżowanie (ang. crossover): tworzenie chromosomów potomnych z pewnej liczby

chromosomów rodzicielskich, których "materiał genetyczny" powstaje przez wymieszanie

materiału genetycznego rodziców.

Model genetyczny: matematyczne sformułowanie zadania optymalizacji w postaci

odpowiedniej do wymagań algorytmu genetycznego; sformułowanie funkcji przystosowania (z

uwzględnieniem ograniczeń), zdefiniowanie struktury chromosomu i określenie operatorów

genetycznych.

Mutacja: losowa zmiana wartości pewnych elementów chromosomu.

Populacja: reprezentacja zbioru potencjalnych rozwiązań problemu.

Przystosowania funkcja: odwzorowanie chromosomu do wartości przystosowania; miara

jakości poszczególnych rozwiązań reprezentowanych przez chromosomy wchodzące w skład

populacji; każdemu chromosomowi przyporządkowuje pewną, nie mniejszą od zera,

rzeczywistoliczbową ocenę jego jakości.

Przystosowania przestrzeń (przestrzeń adaptacyjna): hiperpowierzchnia otrzymana przez

przyporządkowanie każdemu punktowi przestrzeni poszukiwania wartości funkcji

przystosowania.

O. Spis okresten i oznaczen 13



Przystosowanie: określony dla każdego wariantu wskaźnik charakteryzujący zdolność danego

genotypu (w porównaniu z innymi genotypami w populacji) do przekazywania genów

następnemu pokoleniu.

Selekcja (dobór): wybór z aktualnej populacji chromosomów, które wejdą w skład populacji w

następnej generacji ("przeżyją"), opartej na wartości funkcji przystosowania; proces

zwiększający częstość występowania korzystnych genotypów, a eliminowania innych,

wynikający z różnic ich przeżywalności i rozrodczości.

Schemat: wzorzec opisujący podzbiór ciągów podobnych ze względu na ustalone pozycje

pozwalający badać podobieństwa między chromosomami.

Oznaczenia

Oznaczenia nie wymienione poniżej wyjaśniono w tekście.

Oznaczenie Opis Jednostka

a

g

go
k;

lsp

9 

q

„U 
Ss

-2ffi·S

m

m

m

" K 

\ węzły

w= {w;: i= I, 2, ... ,I}

Wariant (wersja) rozwiązania zadania projektowego,

a EA

Rozszerzona funkcja celu zadania optymalizacji bez

ograniczeń

Przyspieszenie ziemskie, 9,81

Wartość ograniczenia Go
Wartość kryterium oceny K;
Długość spoin w konstrukcji statku

Numer miesiąca w roku

Wskaźnik kroku iteracji w analizie optymalizacyjnej

Współczynnik potęgowy funkcji użyteczności ću 

Współczynnik potęgowy funkcji kary Pk

Wartość zaburzenia zmiennej Xd w analizie

optymalizacyjnej

Odstęp ram poprzecznych

Odstęp usztywnień wzdłużnych

Funkcja użyteczności cząstkowego kryterium oceny K;;
cząstkowa funkcja użyteczności

Prędkość eksploatacyjna statku

Zbiór współczynników wagowych kryteriów oceny
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z u 

a

p

A

Wektor wagowy (kryteriów oceny)

Współczynnik wagowy kryterium oceny K;
Współczynnik wagowy funkcji kary Pk
Wartość zmiennej decyzyjnej Xd

Zbiór wartości zmiennej decyzyjnej Xd

Parametr kroku w analizie optymalizacyjnej

Gęstość wody morskiej

Odchylenie standardowe

Zbiór wariantów projektowych

A = {a.; Ł = I, 2, ... , W,n} Dany skończony zbiór wariantów możliwych

[ H Cena przewozu jednostki frachtu na jednostkę

odległości
$US

B

Cs

c:

Szerokość całkowita statku

Punkt wyrównania

Szerokość pojedynczego kadłuba

Liczność zbioru ograniczeń

Współczynnik pełnotliwości podwodzia

Cena biletu

m

Rok

m

$US

CE 

X 

x == {Ę·:J = 1, 2, ... , J}

xB == Ix : H x - H JJJ H Ę]T

Kie' 

Sprawność ekonomiczna

Cena przewozu jednostki frachtu

Cena zakupu statku

Liczność zbioru zmiennych decyzyjnych e 

Zbiór cech eksploatacyjnych

Wektor cech eksploatacyjnych

Zadaniowe skalarne kryterium optymalizacji; funkcja

celu

G == { Ge: c = 1, 2, ... , C} Zbiór ograniczeń projektowych Ge
G- T- - [G1, G2, ... , Ge]
d 

H113

$US

1000 $US

INT(x)
I

Wektor ograniczeń projektowych

Wysokość boczna statku m

Znacząca wysokość fali m

Przyjęta największa wartość znaczącej wysokości fali m

Wysokość całkowita statku m

Najbliższa liczba całkowita z argumentu } 

Liczność zbioru kryteriów oceny G 
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J

K= {Ki: i= I, 2, ... ,!}

K = [Ki, K2, ... , Ki]T

Kimax

L

LBH

t.;
t.;
Mk

F 
p

Ri

S= [s1, s2, ... , „ l Sf 

T

f x 

• ) {Xd: d= I, 2, ... , D}

Liczność zbioru cech eksploatacyjnych E

Zbiór cząstkowych kryteriów oceny

Wektor cząstkowych kryteriów oceny

i-te cząstkowe kryterium oceny

Największa wartości cząstkowego kryterium oceny Ki

Długość całkowita statku m

Współczynnik projektowy; iloczyn wymiarów m3

głównych: długości L, szerokości B i wysokości

bocznej statku H

Długość statku między pionami

Długość statku na wodnicy konstrukcyjnej

Masa konstrukcji statku

Liczność zbioru ograniczeń projektowych C 

Trwała moc układu napędowego przy pełnej

wyporności

Funkcja kary za naruszenie k-tego ograniczenia

Ładowność t

Współczynnik determinacji

m
m

t

kW

Długość rej su Mm

Wektor kierunku poszukiwania lepszego rozwiązania w

analizie optymalizacyjnej

Zanurzenie statku m

Sprawność przewozowa t·w-kw-1

Zbiór zmiennych Xd; przestrzeń zmiennych

decyzyjnych; przestrzeń rozwiązań

Wektor zmiennych decyzyjnych

Wskaźnik rentowności

Zużycie paliwa

.J

a 

I'=v!jl;;

Wyporność masowa statku

Wyporność objętościowa statku

Iloraz Taylora

%

m3

-1/2
W·ill
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Oznaczenia właściwe dla algorytmu genetycznego

Oznaczenie

t l4 

c_strategy

Elitism

f

fmax

.[min

./śr
i
l

Id

7 

kY 

kĄ 

Pe

Pm

Pu
n x site

.n x site max

n_x_site_min

&i

q!T 

Opis

Wartość bitu na pozycji} w łańcuchu zmiennej decyzyjnej } l 

Przełącznik strategii krzyżowania

Przełącznik strategii pretendenta

Bieżąca wartość funkcji przystosowania wariantu

Największa wartość funkcji przystosowania w pokoleniu

Najmniejsza wartość funkcji przystosowania w pokoleniu

Średnia wartość funkcji przystosowania w pokoleniu

Wskaźnik pozycji bitu w genie

Długość chromosomu

Długość genu kodującego wartość zmiennej } l 

Numer bieżącego pokolenia (numer iteracji)

Długość odcinka chromosomu zmiennej decyzyjnej } l 

Liczba pokoleń

Rozmiar populacji

Liczba pretendentów

Prawdopodobieństwo krzyżowania

Prawdopodobieństwo mutacji

Prawdopodobieństwo zamiany

Liczba punktów krzyżowania

Największa liczba punktów krzyżowania

Najmniej sza liczba punktów krzyżowania

Rozdzielczość kodowania zmiennej Xi

Wartość funkcji przynależności wariantu } l do zbioru wariantów

dopuszczalnych

Odchylenie standardowe funkcji przystosowania

Używane skróty

pas. - pasażer,

proj. - projekt,

sam. - samochód osobowy.
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Używane akronimy

ABS -American Bureau of Shipping,

DnV - Det norske Veritas,

FEMS - Finite Element Method System,

FFGA- Fonseca and Fleming's multiobjective Genetic Algorithm,

FORM - First Order Reliability Method,

FSTEE - Fast Ship Techno-Economic Evaluation,

GENASO - GENetic Algorithm for Structural Optimization,

HLGA- Hajela and Lin's Genetic Algorithm,

Ilv1O - International Maritime Organization,

ISSC - International Ship and Offshore Structures Congress,

ITTC - International Towing Tank Conference,

LR - Lloyd' s Register,

MATSTRUTSES -Advanced Materials and Design Procedures for Large SES Structures,

MOBES - Multi-Objective Evolution Strategy,

MOMGA - Multi-Objective Messy Genetic Algorithm,

NKK - Nippon Kaij i Kyokai,

NPGA - Niched Pareto Genetic Algorithm,

NSGA - Nondominated Sorting Genetic Algorithm,

PAES - Pareto-Archived Evolution Strategy,

PRS - Polski Rejestr Statków,

RINA - The Royal Institution ofNaval Architects,

SES - Surface Effect Ship,

SORM - Second Order Reliability Method,

SPEA - Strength Pareto Evolutionary Algorithm,

SWATH - Small Waterplane Area Tween Hull,

UNITAS - Unified Technical Associations,

VEGA - Vector Evaluated Genetic Algorithm,

WTM PS - Wydział Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej.
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1
Wprowadzenie

1.1 Charakterystyka problemu

Na tle ogólnych doświadczeń i tradycji okrętownictwa, projektowanie i budowa tzw. pływających

jednostek o dużej prędkości (statki szybkie) to względnie nowa, ale dynamicznie rozwijająca się

gałąź techniki morskiej. Liczba jednostek w eksploatacji, budowie i ofertach projektowych rośnie

z roku na rok. Jak wynika z publikowanych danych statystycznych, pod koniec lat 90. na świecie

eksploatowanych było ponad 1300 szybkich promów różnych typów. Wśród nich ugruntowaną

pozycję zdobyły jednostki pasażersko-samochodowe. Na podstawie zebranych informacji

ustalono, że na przełomie lat 1999/2000 w eksploatacji lub końcowej fazie budowy znajdowało

się 116 promów tego typu. Mimo iż ogólna liczba nowo budowanych promów nie jest duża, to na

podstawie danych statystycznych stwierdzono, że liczba statków wchodzących co roku na linie

żeglugowe w różnych rejonach świata systematycznie rośnie (rys. 1.1 ). Od wielu też lat, liczba

nowych szybkich statków dwukadłubowych przewyższa liczbę jednostek jednokadłubowych (rys.

1.2). Chociaż w 1999 roku trend ten uległ zmianie, nie można w tej chwili ocenić, czy zmiana ta

będzie trwała. Systematycznie rosną również wymiary główne i ładowność jednostek

wprowadzanych do eksploatacji.

Mimo zdobytego już doświadczenia oraz rozległych badań i studiów, wiele obszarów

związanych z projektowaniem i eksploatacją statków szybkich wymaga dalszych prac. Stawiane

coraz bardziej surowe wymagania minimalizacji kosztów budowy i eksploatacji oraz żądania

Podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i niezawodności nakreślają ogólne tło tych prac. Ich

tematyka obejmuje też problemy poszukiwań rozwiązań optymalnych w ramach procesu

projektowego. Jak ujmuje to teoria projektowania, chodzi tu o zadania optymalizacji parametrów

statku z punktu widzenia kryteriów techniczno-eksploatacyjnych. Do ich rozwiązywania, stosując

wyniki badań teorii optymalizacji, tworzone są systemy komputerowego wspomagania

projektowania konstrukcji.

19



25 ----------------------------,

20 ··························--·--···-·-·····-·-····---·----·--·····----------------------------•-·••·- ············-
~
Q)....
~ 15
C

"'O
-~
~ 10
~
::i

5

1968 1969 1972 1986 1987 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Rok wprowadzenia do eksploatacji

Rys. 1.1 Ogólna liczba szybkich promów pasażersko-samochodowych wprowadzanych do eksploatacji w
. kolejnych latach
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Rys. 1.2 Liczba szybkich promów pasażersko-samochodowych wprowadzanych do eksploatacji w
kolejnych latach w rozbiciu na jednostki jedno- i dwukadłubowe

Z uwagi na specyfikę przedmiotu projektowania, systemy te mogą mieć charakter narzędzi

uniwersalnych lub wyspecjalizowanych, ograniczonych do wybranego typu jednostki pływającej.

Doświadczenie wskazuje, że tworzenie tego drugiego typu narzędzia, w przypadku takich

obiektów jak statki szybkie, jest bardziej racjonalne, a zatem zakres niniejszych prac ograniczono

do szybkich promów pasażersko-samochodowych o konfiguracji dwukadłubowej. Mimo tego

ograruczerua, problem pozostaje bardzo złożony. Jednakże dzięki możliwości wykorzystania
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istniejących już i dostępnych wyników badań naukowych i uzupełnieniu ich badaniami własnymi,

staje się realne tworzenie racjonalnego sytemu projektowania wybranego modelu konstrukcji

statku. Dotyczy to zwłaszcza wstępnego etapu projektowania kadłuba jednostki i wykorzystania

metod optymalizacji, oraz numerycznej analizy wytrzymałości i niezawodności konstrukcji.

Projektowanie jest procesem decyzyjnym. Jeśli podejmowane decyzje mają opierać się na

racjonalnych i wiarygodnych podstawach, w przypadku tak złożonych konstrukcji, jakimi są

dwukadłubowe statki szybkie, konieczne jest uwzględnianie jednocześnie wielu zmiennych

projektowych i kryteriów oceny. Większość decyzji w projektowaniu okrętowym podejmowana

jest na etapie projektowania wstępnego, gdy definiowane są podstawowe cechy techniczno

ekonomiczne, wpływające bezpośrednio na koszt (i cenę) jednostki oraz jej walory

eksploatacyjne, w tym i koszty eksploatacji. Zatem decyzje podjęte w projektowaniu wstępnym

mają zasadnicze znaczenie dla statku zarówno w trakcie jego budowy, jak i użytkowania w całym

okresie jego eksploatacji. Jednocześnie zakres projektowania wstępnego rozszerza się, a jego

złożoność wzrasta. W warunkach rosnącej konkurencji stocznie coraz częściej podejmują się

budowy specjalnych i unikatowych jednostek, których projektowanie staje się coraz bardziej

złożone. Wdrażane są również nowe regulacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Przyszli armatorzy oczekują od stoczni bardziej wyczerpujących analiz projektowych,

uwzględniających ich wymagania. Aby sprostać tym oczekiwaniom biura projektowe powinny

dysponować narzędziami do szybkiego i profesjonalnego opracowania i oceny alternatywnych

propozycji, spełniających nawet najbardziej złożone wymagania. Jednym z najważniejszych

sposobów osiągnięcia tego celu są systematycznie prowadzone prace badawcze. W rozważanym

przypadku dwukadłubowych konstrukcji statków szybkich, ograniczona jest też możliwość

wykorzystania doświadczeń projektowania innych typów statków, w tym i jednokadłubowych

statków szybkich. Ocena podejmowanych decyzji może być trudna również z uwagi na małą

powtarzalność rozwiązań konstrukcyjnych (mała liczba jednostek i krótki okres doświadczeń).

Ten fakt dodatkowo uzasadnia celowość podjętej w tej pracy tematyki, bowiem tradycyjne w

projektowaniu statków konwencjonalnych, odwoływanie się do konstrukcji i rozwiązań z

przeszłości nie może mieć tu zastosowania.

Kadłub jest głównym elementem zapewniającym bezpieczeństwo i wytrzymałość statku,

ma bardzo dużą masę, narzuca ramy pomieszczeniom i dyktuje podstawową strategię budowy.

Dlatego projekt konstrukcji odgrywa ważną rolę w procesie projektowania wstępnego. Podobnie

jak w przypadku jednostek pływających innych typów, projektowanie konstrukcji morskiego

statku szybkiego zawiera nie jedno, a wiele kryteriów oceny. Kryteria te zazwyczaj są we
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wzajemnym konflikcie. Formułowanie problemu projektowego na podstawie modelu

jednokryterialnego okazuje się dalekie od rzeczywistych realizacji. Uwzględnienie więcej niż

jednego kryterium wymaga rozwiązania zagadnienia wielokryterialnego. Wymaga to pełniejszego

badania przestrzeni wariantów, bez możliwości wyboru wariantu jednoznacznie wskazanego jako

najlepszy. Uzyskany w wyniku zbiór wariantów kompromisowych stanowi podstawę podjęcia

ostatecznej decyzji projektowej, czyli wskazania wariantu (ew. wariantów) do dalszej analizy na

kolejnym poziomie spirali projektowania. Podejmowanie decyzji, czyli wybór wariantu, obciążone

jest w tym przypadku subiektywnością oceny połączoną z brakiem pełnej wiedzy, których nie

udaje się wyeliminować całkowicie, można jedynie dążyć do ich minimalizacji. Celowe jest zatem

właściwe zidentyfikowanie „najlepszego możliwego rozwiązania" jako rezultatu

wielokryterialnego procesu projektowania konstrukcji. Wariant konstrukcji, przyjęty jako rezultat

badań· projektowych określa charakterystyki statku w akceptowanym obszarze tolerancji,

przyjętym na danym poziomie projektowania.

· Założony w pracy program prac obejmuje badania zmierzające do stworzenia naukowych

podstaw do racjonalnego projektowania wspieranego komputerowo. Badania te umożliwią

prowadzenie dalszych badań i studiów, których celem będzie dostarczenie wniosków w zakresie

zależności cech konstrukcji i cech eksploatacyjnych tych jednostek.

Z uwagi na ogromny obszar możliwych rozwiązań oraz uwarunkowań projektowych, w

pracy wprowadzono kolejne ograniczenie badań - badania dotyczą konstrukcji dwukadłubowych

statków szybkich na trasach Bałtyku. Małe doświadczenia w projektowaniu jednostek na te trasy

dodatkowo uzasadnia prowadzenie niniejszych badań.

1.2 Przegląd literatury

Projektowanie morskich jednostek pływających o dużej prędkości, pływających na wodach

międzynarodowych, podobnie jak w przypadku statków konwencjonalnych, oparte jest na

wymaganiach konwencji IMO oraz wymaganiach przepisów towarzystw klasyfikacyjnych.

Oprócz wymagań trzech najważniejszych konwencji IMO ( 1966, 1997a, 1997b), obejmujących

obie· grupy jednostek, statki szybkie muszą spełniać dodatkowo wymagania Kodeksu IMO

(1993). Od chwili wprowadzenia w życie Kodeks ten poddawany jest ciągłej weryfikacji i jest

przedmiotem szeregu prac badawczo-studialnych. W Kodeksie zawarto definicję statku

szybkiego. Ponadto Kodeks ustala wymagania dotyczące poziomu bezpieczeństwa statku. Jednak
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w zakresie projektowania konstrukcji, Kodeks podaje jedynie warunki użycia

niekonwencjonalnych materiałów, obciążenia lokalne (pasażerowie, wiatr), przyspieszenia

obliczeniowe. Zasadnicze zadanie kontroli bezpieczeństwa i doboru wiązań konstrukcyjnych

Kodeks scedował na towarzystwa klasyfikacyjne.

Podstawowe wymagania dotyczące wymiarowania konstrukcji statków szybkich zawarto

w przepisach kilku towarzystw klasyfikacyjnych. Do najbardziej znaczących należą przepisy ABS

(1997), DnV (1991-1996), LR (1996), NKK (1996) oraz UNI TAS (1995). Przepisy te mają wiele

cech wspólnych, ale zawierają też wymagania zróżnicowane. We wszystkich natomiast przepisach

uwzględniono wymagania wspomnianego Kodeksu, IMO (1993). Przepisy definiują środowisko

eksploatacji statku szybkiego charakteryzując zasięg i prędkość statku oraz wysokość i kierunek

falowania. Na tej podstawie określana jest wartość pionowego przyspieszenia środka ciężkości

statku, od której uzależnia się wartości lokalnych i ogólnych obciążeń konstrukcji. Metodyka

określania obciążeń jest nieco inna w różnych przepisach, z pewnymi cechami podobieństwa w

niektórych z nich. W tworzeniu formuł wykorzystano w dużej mierze badania empiryczne.

Wynikają stąd określone ograniczenia ich stosowalności. Formuły te stanowią jednak

wystarczająco dokładne podejście w pierwszym, wstępnym etapie projektowania konstrukcji

statku szybkiego. W kolejnych etapach, niezbędna jest weryfikacja obciążeń na drodze symulacji

metodami numerycznymi oraz badaniami modelowymi w skali zredukowanej lub rzeczywistej.

Prace związane z syntezą dotychczasowych badań i studiów projektowych konstrukcji

statków szybkich podjęto w ramach ISSC. Meyerhoff i in. (1988) przedstawili problematykę

projektowania jednostek typu SWATH. Band i in. (I 991) oraz Schlachter i in. (I 994) przedstawili

ówczesny stan wiedzy w zakresie identyfikacji obciążeń, doboru materiałów, metod

projektowania oraz badań eksperymentalnych - komputerowych i fizycznych - statków szybkich.

Hayman i in. (2000) dokonali przeglądu zagadnień dotyczących projektowania konstrukcji

statków szybkich.

Zasadnicze znaczeme dla znajomości najnowszych osiągnięć związanych z różnymi

aspektami projektowania, budowy i eksploatacji statków szybkich mają prace publikowane w

materiałach dwóch cyklicznych międzynarodowych konferencji. Pierwsza z nich „Fast Ferry"

odbyła się już 15 razy, druga „FAST" odbyła się 5 razy. Boote i in. (I 997) zaproponowali

procedurę analizy konstrukcji dużego statku typu SES, bazując na bezpośredniej metodzie analizy

konstrukcji. W innej pracy Koelbel (I 995) przedstawił projektowe aspekty zastosowania różnych

materiałów konstrukcyjnych do budowy małych statków szybkich. Trincas i in. (1995), (1997)

zaproponowali metodykę ogólnego projektowania jednokadłubowego i dwukadłubowego statku
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szybkiego na etapie projektu wstępnego. Jednak w metodyce tej niewiele uwagi poświęcono

projektowaniu konstrukcji. Masę konstrukcji statku uwzględniono wskaźnikowa dla

poszczególnych rejonów konstrukcyjnych zależnie od pola powierzchni rejonu. Joo i in. (1995)

prowadzili fizyczne badania modelowe statku szybkiego do przewozu kontenerów. Celem badań

było porównanie własności oporowych i napędowych różnych wariantów statku. Autorzy

uwzględnili różne konfiguracje kadłuba, różne układy wiązań kadłubów wykonanych ze stopów

aluminium. Allan i in. ( 1996) przedstawili proces projektowania szybkiego promu pasażersko

samochodowego, uwzględniający spełnienie wymagań IMO (1993) i DnV (1991-1996) oraz

omówili bezpośrednie obliczenia wyt rzymałości konstrukcji metodą elementu skończonego.

Interesujące są też publikacje z kilku konferencji organizowanych przez RIN A. Materiały

z lat (1994), (1995) i (1997) obejmują różne aspekty techniczno-ekonomiczne szybkiej żeglugi

morskiej, problemy projektowania i bezpieczeństwa statków oraz systemów. Prace te jednak w

znikomej mierze poruszają problemy projektowania konstrukcji kadłuba.

· Kilka jeszcze innych prac zagranicznych zasługuje na omówienie w kontekście tematu

niniejszej rozprawy. Sikora i in. (I 990) przedstawili metodę prognozowania morskich obciążeń

projektowych oraz rozkładów naprężeń w konstrukcji jednostek typu SWATH. Wskazali

możliwość zmniejszenia masy konstrukcji, dzięki doborowi odpowiedniego materiału

konstrukcyjnego i rozplanowaniu wiązań wewnętrznych. Gupta i in. (1986) omówili różnorodne

aspekty projektowania jednostek typu SWATH. Badali wpływ układu wiązań na masę konstrukcji

wykonanej ze stopu aluminium i zwymiarowanej na podstawie przepisów klasyfikacyjnych ABS.

Wyniki badań wskazały, że dla jednostek typu SWATH, wzdłużny układ wiązań jest

korzystniejszy w porównaniu z poprzecznym. Układ ten zapewnia konstrukcję lżejszą o 3-12%,

bardziej wyt rzymałą i prostszą w wykonawstwie. Mimo iż w obu tych pracach uwzględniano

specyficzne potrzeby marynarki wojennej, to jednak uzyskane wyniki mogą być wykorzystane

również w projektowaniu jednostek cywilnych.

Patrakka i in. (1995) badali wpływ wartości odstępu pomiędzy kadłubami, przy ustalonej

szerokości całkowitej katamaranu, na cechy eksploatacyjne statku. Uzyskane wyniki wskazują

między innymi, że wzrost wartości odstępu powoduje istotne zwiększenie masy konstrukcji.

Przeanalizowali również wpływ rodzaju materiału konstrukcyjnego na masę konstrukcji.

Wykazali, że ekonomiczna efektywność inwestowania w szybki statek zbudowany ze stopów

aluminium i kompozytów polimerowych jest dla obu tych materiałów zbliżona i jednocześnie o

blisko 75% większa od kosztów inwestycji dla takiego samego statku zbudowanego ze stali.

Hockberger (I 997) rozważał techniczno-ekonomiczne aspekty projektowania statków szybkich,
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jednak bez głębszej analizy wpływu projektowania ich konstrukcji na osiągane cechy

eksploatacyjne.

W niektórych pracach badawczych podjęty został również, ważny z punktu widzenia

projektowania konstrukcji statku, problem doboru materiału konstrukcyjnego. Turner ( 1996)

wskazał na możliwości zastosowania materiałów kompozytowych na elementy konstrukcyjne

statków szybkich. Raynaud i in. (1996) przedyskutowali możliwości zastosowania nowych

stopów aluminium na konstrukcje statków szybkich. Patou i in. (1996) przedyskutowali

możliwości zastosowania stali wysokiej wytrzymałości na konstrukcje statków szybkich.

Interesujące studia wykonano też w kilku krajach, w ramach krajowych

międzynarodowych programów badawczych.

Od 1994 realizowany jest europejski program MATSTRUTSES, obejmujący badania

rozwiązań konstrukcyjnych i materiałów, do budowy bocznościanu o długości ok. 160 m i

prędkości eksploatacyjnej do 75 węzłów. Fińskie konsorcjum badawczo-rozwojowe w ramach

realizowanego od 1995 roku projektu "Shipyard 2000" opracowuje statek typu SWATH o

długości 150 metrów.

Sueoka i in. ( 1995) przedstawili wyniki pomiarów, w pełnej skali morskich obciążeń,

konstrukcji bocznościanu TSL-A70. Kapsengerg i in. (1997), w ramach realizacji projektu

MATSTRUTSES, przeprowadzili badania modelu fizycznego w celu wyznaczenia obciążeń,

morskich dużego bocznościanu. Między innymi potwierdzili dobrą zgodność wartości obciążeń

szacowanych na podstawie formuł proponowanych w przepisach DnV oraz pomierzonych w

eksperymencie. Boote i in. (1997) przedstawili wyniki analizy konstrukcji bocznościanu,

przeprowadzonej również w ramach projektu MATSTRUTSES. Wykorzystując dostępne

oprogramowanie komputerowe wykonali między innymi obliczenia wytrzymałości ogólnej,

wytrzymałości zmęczeniowej i nośności granicznej.

Kyyro i in. (1997) w ramach realizacji programu "Shipyard 2000" wykonali fizyczne

badania modelowe statku typu SWATH o długości 150 metrów. Celem badań były pomiary

obciążeń morskich i własności morskich.

Roberts i in. ( 1998) przedstawili wyniki pomiarów obciążeń morskich katamarana,

tnącego fale (ang. wave-piercingi na rzeczywistym statku w rejsie morskim. Wskazali pewne

rozbieżności pomiędzy przewidywaniami na podstawie formuł przepisowych a pomiarami na

obiekcie w pełnej skali.
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Prace badawcze studialne podjęto również w Polsce. Dotyczą one problematyk.i · .

materiałowej, metod projektowania i konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych w aspekcie

krajowych potrzeb transportu szybkiego na liniach bałtyckich.

Problemy technologiczno-materiałowe w budowie szybkich statków cywilnych i okrętów

wojennych analizował Cudny (I 996). W swej pracy omówił również przykłady konstrukcji

statków szybkich zbudowanych ze stopów aluminium. Cudny i in. (1998) dokonali też

ogólniejszego przeglądu problematyki związanej z konstrukcją kadłubów bocznościanów ze

stopów aluminium. W szczególności omówili podstawowe zagadnienia materiałowo

konstrukcyjne oraz oszacowali koszty wykonania kadłubów bocznościanów ze stopów

aluminium. Ocenili, że w porównaniu z kadłubem - stalowym, koszty wykonania kadłuba

bocznościanu ze stopów aluminium są około 4-krotnie większe.

Jastrzębski i in. (1993a, 1993b) wykazali istotny wpływ algorytmów wymiarowania,

zawartych w przepisach towarzystw klasyfikacyjnych oraz doboru materiału konstrukcyjnego i

typu układu wiązań na masę konstrukcji bocznościanu. Natomiast Sekulski (1996) analizował

względne wady i zalety podstawowych materiałów na konstrukcje statków szybkich. Problemy

zastosowania stopów aluminium omawia też Jastrzębski (1996c).

Jastrzębski ( 1994b, 1997b) badał wpływ uregulowań nowego Kodeksu dla Statków

Szybkich IMO (I 993) na bezpieczeństwo i projektowanie konstrukcji. Jastrzębski (1996b)

przedstawił też przegląd problematyki projektowania konstrukcji szybkich katamaranów. Podał

listę problemów do rozwiązania drogą studiów i badań naukowych, niezbędnych do stworzenia

racjonalnych podstaw projektowania szybkich statków dwukadłubowych.

Dokonany przegląd literatury nie ujmuje wszystkich publikacji. W kolejnych rozdziałach

pracy autor odwołuje się jeszcze do innych, nie omówionych w tym punkcie prac, które zostały

wykorzystane w realizacji rozprawy.

Podsumowując, z punktu widzenia celów rozprawy można stwierdzić, że w literaturze

relatywnie mało uwagi poświęcono identyfikacji konstrukcji i metod projektowania konstrukcji

statków szybkich. W szczególności do nielicznych należą prace podejmujące problematykę

projektowania optymalnej konstrukcji tych jednostek. Przegląd literatury wskazuje jednak, że

podjęto już wyrywkowe próby badania wpływu materiałów i niektórych parametrów ogólnych

statku na cechy eksploatacyjne. Nie podano jednak syntezy tych badań. Istniały również próby

optymalizacji ogólnych parametrów projektowych statku szybkiego. Brak jest natomiast

opublikowanych wyników prac podejmujących problematykę wpływu parametrów

geometrycznych konstrukcji kadłuba na cechy eksploatacyjne. Nie dokonano też dotąd analizy
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czynników wpływających na proces projektowania konstrukcji statków szybkich. Przedstawiona

praca jest próbą wypełnienia tej luki.

1.3 Cele, tezy i zakres pracy

Podstawowym celem naukowym pracy jest wykazanie jakościowego i ilościowego związku

parametrów konstrukcji, jej geometrii oraz cech fizycznych materiału z cechami

eksploatacyjnymi dwukadłubowego statku morskiego o dużej prędkości. Ponadto wykazano

i przebadano wpływ wybranych parametrów konstrukcji na zmianę cech eksploatacyjnych statku

tego typu. Celem utylitarnym pracy jest opracowanie efektywnego algorytmu projektowego,

stanowiącego praktyczne narzędzie obliczeniowe, umożliwiające wybór optymalnego

wariantu konstrukcji lub określenie zbioru wariantów kompromisowych. Narzędzie to

posłużyło do badań wpływu parametrów konstrukcji kadłuba na cechy eksploatacyjne, przyjętego

w temacie pracy, modelu statku dwukadłubowego o dużej prędkości.

W pracy postawiono dwie tezy naukowe. W pierwszej założono, że w zbiorze

dopuszczalnych wariantów konstrukcji dwukadłubowego statku morskiego o dużej

prędkości zawarty jest wariant optymalny, z punktu widzenia jednego przyjętego

kryterium, oraz iż w zbiorze tym zawarty jest podzbiór wariantów kompromisowych, z

punktu widzenia dwóch i więcej przyjętych kryteriów oceny.

W tezie drugiej przyjęto, że cechy eksploatacyjne dwukadłubowego statku

morskiego o dużej prędkości istotnie zależą od przyjętej geometrii konstrukcji kadłuba i

własności materiału konstrukcyjnego.

Formułując obie tezy pracy założono, że wartości zmiennych projektowych są zgodne z

przyjętą praktyką i nie przyjmują wartości, które na podstawie doświadczenia inżynierskiego

można uznać za niespotykane w praktyce lub prowadzące do nierealnych rozwiązań.

Sformułowane cele pracy lokują podjęte badania w obszarze nauk empirycznych. W

naukach empirycznych wyróżnia się dwie podstawowe metody badawcze: obserwację i

eksperyment. W przypadku niniejszej pracy, obiektami przyjętymi do badań są dwukadłubowe

statki morskie o dużej prędkości. Statki te stanowią rzeczywiste układy techniczne o bardzo

dużych wymiarach geometrycznych, dużym stopniu złożoności, wysokiej cenie jednostkowej i

stosunkowo małej (w znaczeniu statystycznym) liczności. Te cechy obiektów uniemożliwiają

posłużenie się metodami badań bazujących na obserwacji i wnioskowaniu na podstawie próby z
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populacji generalnej tych obiektów. Zdecydowano zatem przeprowadzić stosowne badania 'r

eksperymentalne. Z obiektywnych powodów nie mogą to być eksperymenty na stworzonych

specjalnie próbach obiektów w skali rzeczywistej. Aby badania w ogóle były możliwe oraz aby

ograniczyć czas i koszty badań, przy jednoczesnym uzyskaniu wymaganych informacji na

podstawie analizy ich wyników, zdecydowano, że badania wykonane zostaną metodą symulacji

komputerowej. Latawiec (1998), Leszek (1997), Polański (1984), Rajski i in. (1986) omawiają

główne komponenty, zalety i ograniczenia takiej metody badań. W niniejszej pracy przyjęto, że

metoda badawcza obejmuje następujące kroki: wyspecyfikowanie i analizę problemu, postawienie

tez badawczych, syntezę własnych badań identyfikacyjnych w celu sformułowania modelu

przyjętego do badań, budowę algorytmu projektowego, budowę określonych modułów systemu

obliczeniowego - systemu programów komputerowych, uruchomienie, weryfikację i walidację,

eksperyment komputerowy na sformułowanych modelach, interpretację wyników i wnioski (rys.

1.3).

W realizacji pracy przyjęto szereg założeń, tak odnośnie zakresu badań szczegółowych,

jak też uproszczeń różnych zagadnień do poziomu umożliwiającego w praktyce osiągnięcie

postawionych celów. Założenia te bardziej szczegółowo omówiono w kolejnych rozdziałach

pracy. Zgodnie z przyjętą metodą badań, ogólny zakres przeprowadzonych badań i analiz był

następujący:

- identyfikacja modeli konstrukcyjnych statków wybranych do badań, na podstawie analizy

jednostek zbudowanych,

opracowarue, implementacja, testowanie i walidacja algorytmów genetycznych w

zastosowaniu do optymalizacji wybranych modeli kadłuba statku,

wybór, opracowanie, implementacja, testowanie i walidacja algorytmów do szacowania

wskaźnika niezawodności konstrukcji,

- wybór, testowanie i walidacja programu komputerowego do oceny wytrzymałości strefowej

konstrukcji, metodą elementu skończonego,

- opracowanie i implementacja algorytmów do oceny wpływu zmienności wybranych

parametrów konstrukcji na niektóre cechy eksploatacyjne statków o dużej prędkości,

zbadanie ilościowych i jakościowych związków parametrów konstrukcyjnych cech

eksploatacyjnych statków szybkich,

zbadanie wrażliwości cech eksploatacyjnych na zmiany określonych parametrów

konstrukcyjnych, wybranych typów jednostek szybkich,

analiza uzyskanych wyników i opracowanie wniosków.
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Rys. 1.3 Schemat przyjętej metody badawczej

Przedstawioną rozprawę podzielono na 5 rozdziałów. Część materiałów uzupełniających tekst

podstawowy zawarto w załącznikach. Część wyników bardziej obszernych analiz i studiów

można znaleźć w przytoczonych w bibliografii sprawozdaniach z prac wykonanych przez autora

w Zakładzie Konstrukcji i Mechaniki Okrętów WIM PS.

Zgodnie z tym schematem, w rozdziale 2. pracy przedstawiono wyniki identyfikacji

obiektów niezbędnych do zdefiniowania modeli przyjętych do badań. Opisano zbudowaną w tym

celu własną bazę danych o jednostkach szybkich. Opisano wyniki identyfikacji szlaku

żeglugowego, cech projektowych, eksploatacyjnych i konstrukcyjnych szybkich katamaranów

Pasażersko-samochodowych. Zidentyfikowano urządzenia napędowe i modele techniczno-
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ekonomiczne tych jednostek. Zidentyfikowano obciążenia projektowe konstrukcji i modele do · :

obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji. Wyspecyfikowano modele przyjęte do badań.

W rozdziale 3. omówiono zaproponowany algorytm poszukiwania optymalnego wariantu

konstrukcji dla przyjętego skalarnego zastępczego kryterium optymalizacji. Zdecydowano i

uzasadniono wybór algorytmu genetycznego jako metody optymalizacyjnej. Wyspecyfikowano

matematyczny model optymalizacji i sformułowany na tej podstawie genetyczny model

optymalizacji - model zadania optymalizacyjnego, sformułowany w sposób umożliwiający

wyznaczenie rozwiązania z zastosowaniem algorytmu genetycznego. Przedstawiono szczegółowy

tok postępowania, zgodnie z zaproponowanym algorytmem, dla przyjętego modelu statku.

W rozdziale 4. omówiono przebieg i wyniki obliczeń badawczych - poszukiwanie

konstrukcji optymalnej i wpływ parametrów konstrukcji na cechy eksploatacyjne. Przedstawiono

wyniki symulacji komputerowych, w których poszukiwano rozwiązań optymalnych z punktu

widzenia pojedynczych kryteriów oceny: masy konstrukcji, długości spoin i wskaźnika

niezawodności konstrukcji. Następnie przedstawiono wyniki poszukiwania rozwiązań

kompromisowych według skalarnego zastępczego kryterium oceny, uwzględniającego trzy

kryteria cząstkowe. Przedstawiono wyniki weryfikacji wytrzymałości wybranych wariantów

konstrukcji metodą elementu skończonego. Omówiono wyniki badania wpływu parametrów

konstrukcji na cechy eksploatacyjne. Dla ustalonych wartości parametrów konstrukcji - własności

materiałowych i geometrycznych - poszukiwano wariantów kompromisowych i dla nich

szacowano wartości cech eksploatacyjnych: masy konstrukcji, ładowności, mocy napędu

głównego, wskaźnika rentowności i punktu wyrównania. Przedstawiono wpływ parametrów

konstrukcji na cechy eksploatacyjne. Wyciągnięto wnioski z przeprowadzonych badań.

W rozdziale 5. podsumowano wyniki przeprowadzonych badań. Zaproponowano też

kierunki i cele dalszych badań.
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2
Identyfikacja obiektów rzeczywistych i wybór modeli do badań -
promy pasażersko-samochodowe

2.1 Baza danych

W celu identyfikacji cech istniejących statków szybkich utworzono własną bazę danych o

jednostkach zbudowanych lub znajdujących się w końcowych fazach budowy. Baza ma charakter

otwarty. Do chwili zakończenia niniejszej pracy w bazie ujęto 1 I 6 szybkich promów pasażersko

samochodowych zbu dawanych w latach 1968- I 999. W zapisie danych uwzględniono

niemierzalne cechy opisowe i mierzalne cechy ilościowe zebrane wg informacji z literatury

naukowej i technicznej. Cechy opisowe to nazwa statku, stoczniowy numer budowy, poprzednio

używane nazwy, typ statku, oznaczenie projektu, firma projektująca i firma budująca, rok oddania

do eksploatacji i inne. Mierzalne cechy ilościowe to wymiary główne, liczba przewożonych

pojazdów i pasażerów, dane układu napędowego, prędkość i inne. Zbiór danych literaturowych

uzupełniany jest automatycznie o obliczane wartości cech projektowych nie podawanych

bezpośrednio w literaturze, a możliwe do obliczenia na podstawie dostępnych danych, takie jak:

ładowność, współczynnik projektowy LBH, sprawność przewozowa TE, współczynnik v/3, 7(g V
: : • ' : : - ·1 I / fr . . S ół . b . Z ł .k 1, 1 oraz Tay ara I'= µ -v VTLŁ 1 mne. zczeg owy opis azy zawiera a ączm .

2.2 Szlak żeglugowy

Z punktu widzenia projektowania konstrukcji, na etapie projektowania wstępnego podstawowymi

informacjami o szlaku są charakterystyki warunków środowiskowych: prędkość i siła wiatru,

temperatura powietrza i wody morskiej, · stan falowania morskiego, zalodzenie i inne. Na

Podstawie danych statystycznych falowania panującego na akwenie w okresie eksploatacji

jednostki określa się tzw. widmo falowania. Spośród wielu charakterystyk widma zasadnicze
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znaczenie ma wartość znaczącej wysokości fali H113 i określany na tej podstawie profil żeglugi, ·

podający największą prędkość statku przy określonej wysokości fali. Informacje te są niezbędne

do określenia obciążeń morskich projektowanej konstrukcji.

Przyjęty w badaniach obszar operacyjny statku to południowy Bałtyk i Cieśniny Duńskie.

Łomniewski i in. (1975) opisują między innymi morfometrię Morza Bałtyckiego i podział na

akweny, charakterystykę klimatyczną akwenów, dynamikę wód, w tym charakterystykę

falowania, również w zakładanym w pracy rejonie eksploatacji. Paszkiewicz ( 1989) opisuje

metody analizy teoretycznej oraz wyniki pomiarów i algorytmy do prognozowania charakterystyk

falowania Morza Bałtyckiego. Lugovskij (1976) podaje również charakterystyki falowania na

Morzu Bałtyckim. Wiśniewski ( 1998) podaje metody opisu falowania morskiego oraz

prognozowania falowania na określonym akwenie. Jastrzębski (I 997a) i Jastrzębski i in. (I 997)

wykonali wstępną analizę techniczno-ekonomiczną szlaków żeglugowych zachodniego Bałtyku z

punktu widzenia wprowadzenia szybkiej żeglugi promowej. Scharakteryzowali akwen między

innymi z punktu widzenia cech hydrologicznych. Szulczewski ( 1999) przedstawił ogólną

charakterystykę Morza Bałtyckiego obejmującą również cechy hydrologiczne. Na potrzeby

niniejszej pracy w Załączniku 2. scharakteryzowano warunki falowania morskiego na akwenie

obejmującym rozważany szlak żeglugi. Przedstawiono średnie wartości prędkości wiatru w

pobliżu Rugii i południowej Szwecji, które można przyjąć dla szlaku. Na tej podstawie,

wykorzystując formuły proponowane przez ITTC (I 972) i podane w pracy Dudziaka (I 980),

oszacowano miesięczne wartości znaczącej wysokości fali HJ/3 (rys. 2. I):

H113 = 0,04m2
- 0,51m + 2,51 (2. 1)

gdzie: 9 . numer miesiąca. Okres od maja do sierpnia charakteryzują wartości znaczącej

wysokości fali mniejsze niż H::• = 1,0 m. Od września do grudnia następuje zdecydowany wzrost

wysokości fali. W grudniu znacząca wysokość fali osiąga największą wartość roczną wynoszącą

H113 = 2,3 m. W miesiącach następnych, od stycznia do maja, następuje spadek wartości znaczącej

wysokości fali H113 do wartości najmniejszej d ::• = I ,Om.

Jako wartość ekstremalną w badaniach objętych rurnejszą pracą przyjęto największą

wartość znaczącej wysokości fali na akwenie: d 113max = 2,3 m.

32 2. Identyfikacja obiektow rzeczywistvch i wybor model, do hadań ...



2.3 Ogólne cechy projektowe i eksploatacyjne

Pochodną dwukadłubowej konfiguracji statków jest podział konstrukcji na trzy podstawowe

rejony architektoniczne: dwa kadłuby boczne, poprzeczny pomost i nadbudówka. Indywidualna

konfiguracja, obejmująca kształt i wymiary każdego z tych rejonów zależy przede wszystkim od:

względnej szerokości statku (wartości współczynnika LIB kadłuba), rodzaju napędu, liczby

pędników, pożądanych cech eksploatacyjnych i przyjętej filozofii projektowania. Konfiguracja ta

wpływa również w istotny sposób na hydrodynamiczną współpracę kadłubów bocznych. Wyniki

badań podstawowych ilościowych charakterystyk, eksploatowanych dwukadłubowych promów

pasażersko-samochodowych o dużej prędkości, wszystkich typów, znajdują się w rękopisach

autora.

.S 2,5 -·.--------------------------,
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~
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Rys. 2.1 Szacowana miesięczna znacząca wysokość fali Hl/3, [m], na akwenie w pobliżu Rugii i
południowej Szwecji

Zróżnicowanie w ukształtowaniu geometrii kadłuba i pomostu, a w konsekwencji odmienne

oddziaływanie kadłuba i falowania morskiego oraz sposobu wytwarzania siły równoważącej

ciężar statku, są głównymi kryteriami podziału dwukadłubowych statków szybkich na

poszczególne typy: katamaran, katamaran tnący fale (ang. wave-piercing catamaran), semi

SWATH oraz bocznościan (ang. Surface __Ejfect Ship - SES} Wielu autorów, na przykład

Andruszkiewicz (I 996), Łuczak i in. (1996), Sowiak ( 1996), Wełnicki (I 996), analizowało

zasadnicze cechy, zalety i wady szybkich statków dwukadłubowych. Band i in. (1991 ), Jastrzębski
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(1996a), Koelbel (1995), Takemoto i in. (1995) i inni zwrócili uwagę na specyficzne problemy ·

związane z projektowaniem i budową konstrukcji szybkich katamaranów.

W pracy ograniczono rozważania do promów pasażersko-samochodowych typu

katamaran, podpartych w całości przez siłę wyporu hydrostatycznego działającą na dwa

równoległe kadłuby boczne o kształcie nie odbiegającym od kształtu typowych jednostek

wypornościowych. Na przełomie lat 1999/2000 w eksploatacji lub końcowych fazach budowy

znajdowało się 36 jednostek tego typu o łącznej ładowności 4334 t (15515 pas.+ 2642 sam.). W

tabeli 2.1. podano zakresy zmienności wymiarów głównych, cech eksploatacyjnych i wskaźników

projektowych tych statków. Wyniki szczegółowej analizy statystycznej całej populacji jednostek

tego typu znajdują się w rękopisach autora.

Tabela 2.1

Zakresy zmienności wymiarów głównych, cech eksploatacyjnych i wskaźników projektowych promów
pasażersko-samochodowych w konfiguracji katamarana

Lp. Oznaczenie Wartość Jednostka Opis

najmniejsza największa
- .·.•·· :.::':':':.-.::- .. -:::,.::-:-:,:- ' \ __ ,::::. :: t:::,···::.::: /: ··-:; /'::: ' ,5 /:(: ::)\:::·:;:: ,,,: : .•··· ·• ·,.•,• ''•'•·•·•·•:•'.·

1 j 36 - Liczba jednostek w eksploatacji
2 1986 1999 - Lata wprowadzania do eksploatacji
3 L 24,2 101,5 m Długość całkowita
4 B 9,0 24,0 111 Szerokość całkowita
5 T 1,4 3,65 111 Zanurzenie
6 H 4,0 7,30 111 Wysokość boczna
7 \7 90 1539 m3 Wyporność
8 j ]Tg O 72 900 - Liczba pasażerów
9 »: 8 30 - Liczba załogi
10 Nsam 2 200 - Liczba samochodów osobowych
11 V 28,5 45,0 węzeł Prędkość eksploatacyjna

12 v/3, 7 ✓gv'l/3 o·,92 1,53 - Kryterium statku szybkiego

13 (v I .·0'u 3 1,26 2,12 - Kryterium trybu ślizgowego
14 0,04(L-B)1·5] \7 1,32 2,98 - Kryterium małej wyporności

7,8 300,0
15 PŁ Suma= 4334,0 t Ładowność

Średnia= 127,5
16 LIB 2,69 10,91 - Wskaźnik projektowy
17 BIT 4,90 9,29 - Wskaźnik projektowy
18 L/\7113 4,75 9,70 - Wskaźnik projektowy
19 TE O, 11 0,46 t-węzeł-kW" Sprawność przewozowa
20 Pi·VILBH 0,50 0,84 ł -3 Wskaźnik projektowyt-węze ·m
21 r 5,34 7,48 węzeł-rni" Iloraz Taylora
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Znane są również prace badawcze i projektowe nad jednostkami o hybrydowych konfiguracjach

kadłubów. Lewthawaite i in. (1994) opisują projekt katamarana o długości całkowitej 120 m z

płatami nośnymi rozpiętymi pomiędzy kadłubami. Około 50% ciężaru statku równoważą siły

hydrodynamiczne na kadłubach bocznych i płatach nośnych; pozostałe 50% równoważy

hydrostatyczna siła wyporu kadłubów bocznych. Lindstrom i in. (1995) opisują projekt jednostki

w konfiguracji trimarana. Część główna to bardzo smukły kadłub środkowy o długości całkowitej

175 m. Po obu stronach kadłuba przewidziano dwa pływaki nie stanowiące przestrzeni

ładunkowej, a zwiększające powierzchnię ładunkową pokładów i stabilność statku. Uznaną już

hybrydą są bocznościany (katamarany na poduszce powietrznej, ang. SES) stanowiące w pełni

ukształtowany i samodzielny typ dwukadłubowych statków szybkich. Mimo kilku daleko

zaawansowanych projektów, podczas realizacji niniejszej pracy nie uzyskano informacji o

zbudowaniu promu pasażersko-samochodowego tego typu.

Przyjęte w badaniach cechy projektowe i eksploatacyjne modelu mogą być wyrażone

opisowo oraz ilościowo. Opisowe cechy modelu statku zestawiono w tabeli 2.2. Liczbowe cechy

modelu zestawiono w tabelach 2.3 i 2.4. i zilustrowano na rys. 2.2.

Tabela 2.2
Przyjęte w badaniach opisowe cechy projektowe i eksploatacyjne modelu statku

Lp. Opis Treść

1.::"'·rr- yc
:.I,

-- ---

1 Układ architektoniczno-przestrzenny Katamaran

2 Szlak żeglugowy Zachodni Bałtyk: Świnoujście-Malmoe
r

Tabela 2.3
Przyjęte w badaniach ilościowe projektowe i eksploatacyjne cechy modelu statku

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Opis

_-_ /!:t-:"''" :~((:•:}}'.\?)?{ ~ :•·•:-,-:•,•· ··:•:·;· ,•,:.: --- - ·-·----- -----

I NPAS - 900 Najmniejsza liczba pasażerów

2 N?.Al - 24 Największa liczba członków załogi

3 s.: - 190 Najmniejsza liczba samochodów

4 nV t 260 Najmniejsza ładowność

5 V w 42 Najmniejsza prędkość eksploatacyjna

6 8 Mm 250 Najmniejszy zasięg

7 NPR - 4 Liczba silników i pędników
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Przyjęte w badaniach wartości cech są ustalone dla wszystkich obliczeń badawczych •

przeprowadzonych w rozdziale 4.

W tabeli 2.5 zestawiono przyjęte do badań cechy eksploatacyjne statku. Wartości cech

przyjętych do badań są zmienne i określane będą według opracowanego algorytmu omówionego

w podrozdziale 3.6.

Tabela 2.4
Przyjęte w badaniach ilościowe cechy projektowe modelu statku - główne wymiary liniowe statku i

charakterystyki geometryczne

Wartość Opis

1 L m 90,00 Całkowita długość kadłuba

2 Liw m 82,00 Długość statku na linii wodnej

3 2 m 23,00 Największa szerokość statku

4 Bk m 5,30 Największa szerokość pojedynczego kadłuba

5 Hm m 5,20 Wysokość boczna do pokładu .rnokrego''

6 n.: m 6,80 Wysokość boczna do pokładu samochodowego

7 Hmp m 9,25 Wysokość boczna do międzypokładu

8 n.: m 11,70 Wysokość boczna do pokładu pasażerskiego

9 f m 3,30 Zanurzenie statku

10 Cs 0,70 Wspólczynnik pełnotliwości podwodzia pojedynczego
kadłuba

11 CM 0,85 Współczynnik pełnotliwości owręża

□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□~

V 

:-. ··························•····•·············----L--------~--+1 2 

Rys. 2.2 Przyjęte w badaniach ilościowe cechy projektowe - główne wymiary liniowe statku
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Tabela 2.5
Przyjęte do badań cechy eksploatacyjne statku

Lp. Oznaczenie Jednostka

M1c t Masa konstrukcji

2 nV t Ładowność

3 p kW Moc układu napędowego

4 Zn % Wskaźnik rentowności

5 Be rok Punkt wyrównania

2.4 Cechy konstrukcyjne katamaranów

2.4.1 Uwagi ogólne

Wykorzystując propozycję podaną przez Osińskiego i m. (1995) przyjęto, podobnie jak w

przypadku innych obiektów inżynierskich, podział cech konstrukcyjnych katamaranów na trzy

grupy przedstawione w tabeli 2.6.

Już wstępna analiza dostępnych źródeł Iiteraturowych wykazała, że zebranie danych

odnośnie cech konstrukcyjnych istniejących katamaranów jest utrudnione z uwagi na

nieujawnianie ich przez producentów statków. Niektóre, niepełne jednak dane zebrano na

podstawie posiadanych opisów technicznych jednostek, publikacji w czasopismach Fast Ferry

International i Speedat Sea,

Tabela 2.6
Przyjęte cechy konstrukcyjne katamaranów

Lp, Grupa cech Cechy

Geometryczne Wymiary gabarytowe konstrukcji, typ układu wiązań, rozplanowanie przestrzenne
elementów konstrukcyjnych, wymiary elementów konstrukcyjnych, masa
konstrukcji

2 Materiałowe Rodzaj materiału konstrukcxjnego, cechy fizyczne i wytrzymałościowe materiału

3 Dynamiczne Naprężenia wewnętrzne w wiązaniach
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2.4.2 Geometryczne cechy konstrukcji

Niezależnie od wprowadzonego podziału na rejony architektoniczne, konstrukcję katamarana

podzielono dodatkowo na rejony konstrukcyjne różniące się z punktu widzenia działających

obciążeń i algorytmów wymiarowania wiązań. Rozróżniono następujące rejony konstrukcyjne:

- zewnętrzne - poddawane bezpośrednio wpływowi środowiska i pochodzącym od niego

obciążeniom: dno, burty, ,,pokład mokry", ściany nadbudówek, pokład otwarty,

- wewnętrzne - przystosowane do przewozu ładunków, zapasów i wyposażenia, poddawane

obciążeniom statycznym i obciążeniom udarowym: pokłady wewnętrzne, dno wewnętrzne,

grodzie wodoszczelne i grodzie zbiorników.

Każdy z wymienionych tu rejonów stanowi typową okrętową konstrukcję cienkościenną

składającą się z poszycia podpieranego przez usztywnienia zwykłe i ramowe.

Opisy techniczne zbudowanych jednostek, opublikowane w materiałach informacyjnych i

reklamowych, fotografie przedstawiające szczegóły konstrukcyjne oraz obserwacje dokonane na

jednostce Boomerang (projekt Auto Express 82m firmy Austal) wskazują, że kadłuby boczne

budowane są we wzdłużnym układzie wiązań. Daje to korzystniejsze rozwiązanie, w stosunku do

układu poprzecznego, z punktu widzenia minimalizacji masy. Ponadto doświadczenia wyniesione

z konwencjonalnych statków morskich pozwalają oczekiwać, że w celu uzyskania konstrukcji

optymalnej z uwagi na masę, odstęp usztywnień powinien być jak najmniejszy. Spełnienie tego

· zalecenia utrudniają jednak warunki i koszty wykonawcze. Wzdłużne usztywnienia wykonywane

są w postaci profili wyciskanych i spawanych do. płyt poszycia. Ramy poprzeczne wykonuje się w

postaci ram płytowych lub spawanych profili teowych. Wartości odstępu usztywnień wzdłużnych,

odstępu ram poprzecznych i grubości płyt poszycia, zidentyfikowane dla jednostek zbudowanych

podano w tabeli 2. 7. Pomosty łączone z kadłubami bocznymi w integralną konstrukcyjnie bryłę

kadłuba budowane są również we wzdłużnym układzie wiązań, z zapewnieniem ciągłości wiązań,

szczególnie w obszarach styku pomostu i kadłubów bocznych. Wzdłużniki wykonywane są jako

spawane konstrukcje płytowe w taki sam sposób jak w przypadku morskich statków towarowych.

Innym wariantem konstrukcyjnym wzdłużników jest wykonanie ich jako spawanych ram teowych

z podporami spawanymi do mocników w płaszczyznach poprzecznych wręgów ramowych. Te zaś

wykonywane są również jako konstrukcje płytowe lub ramy ze spawanych teowników.

Konstrukcja nadbudówek zależy od liczby kondygnacji. Kondygnacja lub kondygnacje najniższe,

jeśli jest ich kilka, zbudowane są we wzdłużnym układzie wiązań, z ciągłym przejściem w

wiązania pomostu i kadłubów bocznych. W przypadku nadbudówek wielokondygnacyjnych,
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górne kondygnacje nadbudówek budowane są we wzdłużnym lub poprzecznym układzie wiązań,

z niezbędnym zapewnieniem ciągłości z układem wzdłużnym pokładów niższych i burt lub ścian

niższych kondygnacji nadbudówek.

Tabela 2.7
Zidentyfikowane i przyjęte do badań zakresy wartości geometrycznych cech konstrukcyjnych szybkich

katamaranów

Lp.

1 Odstęp usztywnień wzdłużnych 300+800 mm 220+500 mm

2 Odstęp ram poprzecznych 500+1500 mm 920+1590 mm

3 Grubość płyt poszycia 6+15 mm 3+20 mm

Przyjęty do badań geometryczny model konstrukcji przedstawiono na rys. 2.2 w postaci

uproszczonych schematów zładu poprzecznego i wzdłużnego. Wielkość zadania obliczeniowego

ograniczono przez wydzielenie obszaru konstrukcji poddawanego analizie wiązań w kierunku

wzdłużnym, pomiędzy dwoma sąsiednimi grodziami wodoszczelnymi. Utworzono w ten sposób

wokół owręża sekcję przestrzenną o długości 17,5 m. W obrębie sekcji wydzielono dziewięć

rejonów konstrukcyjnych. Dla wszystkich rejonów przyjęto wzdłużny układ wiązań. Liczba

(odstęp) ram poprzecznych jest zmienną poszukiwaną w procesie optymalizacji lub jest

parametrem konstrukcji w badaniach wpływu parametrów konstrukcji na cechy eksploatacyjne.

Podobnie liczba (odstęp) usztywnień wzdłużnych, w każdym rejonie, może być zmienną

projektową ]ub parametrem w badaniach. Rozpiętość usztywnień jest ustalona dla całej

konstrukcji i równa odstępowi ram poprzecznych. Lokalizacja wzdłużnych wiązarów pomostu i

pokładów jest ustalona. W płaszczyznach wiązarów wzdłużnych wręgi ramowe wzmacniane są

podporami.

Pozostałe szczegóły cech geometrycznych modelu, me wynikające bezpośrednio z

identyfikacji, zamieszczono w rozdziale 3 ., w którym zdefiniowano matematyczny model

optymalizacji.
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Rys. 2.3 Schematy zładu poprzecznego i zładu wzdłużnego geometrycznego modelu konstrukcji przyjętego
w badaniach

2.4.3 Materiałowe cechy konstrukcji

Na konstrukcje katamaranów dotąd stosowano jedynie stopy aluminium. Są to przeznaczone do

przeróbki plastycznej stopy grupy 5000 (układy Al-Mg-Mn) na elementy poszycia oraz stopy

grupy 6000 (układy Al-Mg-Si) przede wszystkim na usztywnienia wyciskane oraz niekiedy na
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płyty poszycia. Przykładowo w konstrukcji katamarana Afai 08 (projekt Incat/Afai K50)

zastosowano stop 53 83-Hl 16 na płyty poszycia zaś stop 6082-T6 na profile wyciskane.

Dane o stosowanych materiałach konstrukcyjnych zawarte są w opisach technicznych

jednostek, katalogach producentów wyrobów hutniczych, a przede wszystkim w wymaganiach

towarzystw klasyfikacyjnych. Informacji dostarczają też liczne publikacje, jak Cudny (1979),

(1989a), (1989b), (1996), Cudny i in. (1998), Evans (1997), Jastrzębski (1996c), Sekulski (1996),

Thiberge (1994), Venier (1996), Woodward (1996). W pracach tych omówiono szczegółowo

właściwości stopów aluminium używanych w konstrukcjach okrętowych oraz techniczne i

technologiczne aspekty ich zastosowania.

Wymagania dotyczące własności mechanicznych wybranych stopów aluminium grupy

5000 i 6000 przeznaczonych na spawane konstrukcje statków szybkich zawierają odpowiednie

przepisy towarzystw klasyfikacyjnych. Podane tam wartości przyjmowane są do obliczeń

wymiarujących wiązania konstrukcyjne (tabele 2.8 i 2.9).

Tabela 2.8
Cechy mechaniczne i fizyczne materiałów konstrukcyjnych przyjęte w badaniach; własności stopów

aluminium na płyty poszycia wg UNITAS (1995) i Pechiney-Rhenalu (1993)

Lp. Cecha Stop aluminium Stop aluminium Stop aluminium
54540 50860 50830

c":::::d .:-: : .. ·':'· .•.•··
~- .:: .: .. :·. :.:•:: : .. : .:-:-.:-:-::-:. ·. .:-.:-: :;:::'.:,:,::•: A-;,,'.: ..:-:::-:,-.:,: }:t- :-: .·..

.

1 Gęstość ĄH [t/m3
] 2,66 2,66 2,66-

2 Umowna granica plastyczności Ro.- [MPa] 85 100 115
.

3 Wytrzymałość na rozciąganie Rm, [MPa] 215 240 275

4 Moduł sprężystości x H [MPa l 70000 70000 70000-
5 Współczynnik Poissona µ 0,33 0,33 0,33-
6 Wytrzymałość właściwa JR: 6Ą 5,51 5,82 6,23

7 Sztywność właściwa ✓x 6Ą 99,5 99,5 99,5-
Oznaczenie stanu dostawy: O - wyżarzany

Przegląd dotychczasowych badań i studiów wskazuje, iż rozważane są również możliwości

zastosowania kompozytów polimerowych oraz stali o wysokiej wytrzymałości. W przypadku

kompozytów, nie rozwiązano jeszcze wszystkich problemów związanych z zastosowaniem tych

materiałów na konstrukcje dużych jednostek. Nie zbudowano dotąd z kompozytów promów

Pasażersko-samochodowych, a w literaturze nawet nie awizuje się takich jednostek. Jedyne znane

zastosowania dotyczą małej i średniej wielkości promów pasażerskich. Stal jest materiałem o

mniejszej od stopów aluminium wytrzymałości właściwej i jej zastosowanie przewiduje się na
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jednostki znaczrue większe od eksploatowanych dzisiaj, dla których wymagania ·

wytrzymałościowe konstrukcji przeważają nad wymaganiem minimalizacji masy. Jak wskazują

Bowden i in. (1989) oraz Czimmek i in. (1991) na konstrukcje dużych jednostek (o długości

powyżej około 200 m) przewiduje się zastosowanie stali o wysokiej wytrzymałości. Nie

rozstrzygnięto jeszcze jednak problemów związanych z odpornością zmęczeniową konstrukcji z

tych stali. Ponadto nie należy oczekiwać obniżenia masy konstrukcji, proporcjonalnego do

wzrostu wartości granicy plastyczności stali, ponieważ w przypadku elementów płytowych

poszycia kadłuba, które stanowią główną składową masy konstrukcji statku, bardzo często

krytyczną formą zniszczenia konstrukcji jest utrata stateczności, zależna od wartości modułu

Young'a.
I

Tabela 2.9
Cechy mechaniczne i fizyczne materiałów konstrukcyjnych przyjęte w badaniach; własności stopów

aluminium na profile wyciskane wg UNITAS (1995) i Pechiney-Rhenalu (1993)

Lp. Cecha Stop aluminium Stop aluminium Stop aluminiu1n
6106T5 6061T6 6082T6

.. • .. ,.,.. , JHJHJ ??· ??i ·H[ V3 :r ·' : < :::<,: / "'w .. >:,,:•:

1 Gęstość ĄH [t/m3
] 2,66 2,66 2,66

2 Umowna granica plastyczności R0.2 [MPa] 195 240 250

3 Wytrzymałość na rozciąganie Rm, [MPa] 240 260 290

4 Moduł sprężystości x H [MPa] 70000 70000 70000

5 WspółczynnikPoissona µ 0,33 0,33 0,33

6 Wytrzymałość właściwa ~/p 5,82 6,06 6,40

7 Sztywność właściwa ✓x /p 99,5 99,5 99,5

Oznaczenia stanu dostawy: T5 - sztucznie starzony, T6 - obrabiany cieplnie w roztworze + sztucznie starzony

Mimo że jak wspomniano, materiału tego nie stosuje się do budowy dwukadłubowych statków o

dużej prędkości, w pracy przeprowadzono również badania konstrukcji ze stali o zwykłej i o

podwyższonej wytrzymałości. Stal przyjęto jako powszechnie stosowany w budowie morskich

statków towarowych materiał odniesienia w stosunku do stopów aluminium. Przyjęte wartości

cech mechanicznych i fizycznych stali zestawiono w tabeli 2.1 O.

Z punktu widzenia cech materiałowych, do badań przyjęto sześć wariantów konstrukcji

różniących się użytym materiałem konstrukcyjnym (tabela 2.11 ). Założono, że materiał

konstrukcyjny będzie parametrem w każdym cyklu optymalizacji. Optymalizacyjne badania

parametryczne pozwolą wskazać najkorzystniejszy wariant materiałowy z punktu widzenia

przyjętych kryteriów oceny.
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Tabela 2.10
Cechy mechaniczne i fizyczne materiałów konstrukcyjnych przyjęte w badaniach; własności stopów stali

konstrukcyjnych wg UNITAS ( I 995)

Lp. Cecha Stal o zwykłej Stal o podwyższonej Stal o podwyższonej
wytrzymałości NW wytrzymałości wytrzymałości

PW32 PW36
,,', ,, ..... , ......'. ,'., ', '.,

"' ,',', .. .. ,.,, ',',',,-_,'.,-~'.·•:•~- .,,1: :,;,:•

1 Gęstość ĄH [t/m3] 7,85 7,85 7,85
2 Granica plastyczności Re, [MPa] 235 315 355
3 Wytrzymałość na rozciąganie Ri; [MPa] 400+490 440+590 490+620
4 Moduł sprężystości x H [MPa] 206000 206000 206000
5 Współczynnik Poissona µ 0,30 0,30 0,30
6 Wytrzymałość właściwa Tpr fp 2,55+2,81 2,67+3,09 2,82+3,17

7 Sztywność właściwa.✓x ·Ą 57,8 57,8 57,8

Modele materiałowe przyjęte do badań
Tabela 2.11

Lp. Oznaczenie Materiał na płyty poszycia Materiał na usztywnienia
modelu

" -,,,,,

l AA5083/6082 Stop aluminium 50830 Stop aluminium 6082T6.
2 AA5086/606 l Stop aluminium 50860 Stop aluminium 6061T6
3 AA5454/6106 Stop aluminium 54540 Stop aluminium 6106T5
4 PW355 Stal o podwyższonej wytrzymałości Stal o podwyższonej wytrzymałości

355 MPa 355 MPa
5 PW315 Stal o podwyższonej wytrzymałości Stal o podwyższonej wytrzymałości

315 MPa 315 MPa
6 NW235 Stal o zwykłej wytrzymałości 235 MPa Stal o zwykłej wytrzymałości 235 MPa

2.4.4 Dynamiczne cechy konstrukcji

Dane o poziomie rzeczywistych naprężeń wewnętrznych w wiązaniach zbudowanych jednostek

nie służą bezpośrednio do zbudowania modelu konstrukcji. Stanowią natomiast podstawę

Weryfikacji naprężeń wyznaczanych analitycznie dla modelu projektowego konstrukcji. \V

szczególności istotnie uzupełniają przeprowadzoną w podrozdziale 4.1.4. wytrzymałościową

Weryfikację konstrukcji metodą elementu skończonego. Mogą być również wykorzystane do
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formułowania ograniczeń zachowawczych w procesie optymalizacji. Dokonany podczas realizacji

pracy przegląd literatury nie pozwolił na uzyskanie danych dotyczących tego zagadnienia.

2.5 Układy napędowe

Jako cechy policzalne układów napędowych przyjęto: moc układu napędowego, masę układu

napędowego (silniki główne, pędniki, przekładnie, urządzenia wspomagające) oraz zużycie

paliwa. Do szacowania wartości tych cech przyjęto metodę wskaźnikową, częściowo

wykorzystując dane zbudowanych jednostek zapisane w utworzonej bazie danych. Dane te

dotyczą wartości mocy układu napędowego, które zebrano dla wszystkich jednostek. Wartości

masy układu, z braku danych w opisach konkretnych jednostek, ustalono jak dla modelu statku

jednokadłubowego o zbliżonych wymiarach i z zastosowaniem korekty dla jednostek

dwukadłubowych. Wartość zużycia paliwa ustalono na podstawie kilku opublikowanych danych

jednostek rzeczywistych oraz na podstawie danych katalogowych silników.

Na podstawie analizy danych, zebranych w bazie, dokonano identyfikacji układów

napędowych. Wyniki zebrano w tabeli 2.12.

Tabela 2.12
Podstawowe (ogólne) parametry układów napędowych szybkich katamaranów

1 Układ napędowy 1 moc silników głównych 3880-13000 kW: 2 silniki o zapłonie
samoczynnym + 2 pędniki strugowodne

2 moc silników głównych 7880-24000 kW: 4 silniki o zapłonie
samoczynnym + 4 pędniki strugowodne

2 Silniki główne 1 MTU 16V 396 TE74L, Ruston 16 RK.270

2 MTU 20V 1163 TB63, MTU 20V 1163 TB73, MTU 20V 1163 TB73L.

3 Pędniki KaMeWa 80SII, KaMeWa 80BII, KaMeWa I00SII, KaMeWa l 12SII

4 Zużycie paliwa 1 212-260 g/kWh

Zebrane w bazie danych wartości mocy układu napędowego wykorzystano do poszukiwania

przybliżonych wskaźnikowych formuł projektowych. Podobnie jak Gee i in. (I 997), Kennell

(1998), Kennell i in. (1998), Wright (1990) i in. poszukiwano zależności pomiędzy mocą układu

napędowego i innymi cechami jednostki, jaką jest sprawność transportowa TE i prędkość

eksploatacyjna µJ Analiza danych przedstawionych przez innych autorów oraz badania własne nie
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dały podstaw do twierdzenia, że zależność taką można określić na statystycznie istotnym

poziomie. W związku z tym zaproponowano zależność wiążącą moc układu napędowego z

wypornością statku A. Na rys. 2.4 pokazano zależność mocy układu napędowego P od

wyporności L1 dla zbioru 33 katamaranów (wykres wskazuje oczywisty wzrost mocy układu

napędowego n dla rosnącej wyporności statku L1). Dla tak skonstruowanej zależności uzyskano

dużą wartość współczynnika determinacji R2 = O, 78 i odpowiednio wartość współczynnika

korelacji U = 0,88. Stosując test t Pearsona istotności współczynnika korelacji U wykazano, że

korelacja jest istotna na poziomie niższym od 0,05, ale nie na poziomie 0,02. Dla potrzeb pracy

przyjęto formę zależności mocy napędu głównego od wyporności statku w postaci:

n = 9 l 94,2ln(L'.1) - 43473 (2.2)

gdzie: L1 - masowa wyporność statku, [t]. Przyjęta zależność opisuje 78% zmienności mocy

układu napędowego. Pozostałe 22% zmienności wynika z losowego rozkładu charakterystyk

statków przyjętych do konstruowania modelu (2.2).
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Rys. 2.4 Zależność mocy układu napędowego nZl wyporności statku L1 dla katamaranów; liczność próby -
33 jednostki

Wymagana moc układu napędowego dla prędkości eksploatacyjnej zależy przede wszystkim od

całkowitej masy statku przygotowanego do żeglugi. Ponieważ układ napędowy należy dobrać

tak, aby rozpędzić do określonej prędkości statek o określonej masie, to wybór konkretnej opcji

systemu napędowego jest funkcją masy statku. W analizie uwzględnić należy wszystkie
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dodatkowe systemy, wyposażenie i zapasy niezbędne do zrealizowania założonej liczby rejsów o '

przyjętym profilu. Allan i in. ( 1996) proponują wykres umożliwiający określenie masy systemu

napędowego w funkcji mocy układu dla katamarana Pacifitlat o ustalonej prędkości statku 3 7 w.

Proponowane wartości całkowitej masy układu obejmują: silniki główne, wyposażenie i systemy

pomocnicze, zapasy paliwa wystarczające na jedną dobę eksploatacji plus jeden rejs (razem 13

rejsów).

Przy braku odpowiednich danych dla katamaranów, do oszacowania masy układu

napędowego i zużycia paliwa, odwołano się do wyników badań, które przeprowadzili Hauzmann i

in. (I 995) analizując warianty układu napędowego dla szybkiego promu jednokadłubowego.

Podana przez nich masa jednostkowa układu napędowego o mocy 26000 kW, złożonego z 4

silników o zapłonie samoczynnym napędzających niezależnie cztery pędniki strugowodne wynosi

3, 7 kg/kW, zaś całkowite koszty eksploatacji układu wynoszą 1254 DM/h. Gallin i in. (1995) na

podstawie badań w basenie modelowym prognozują dla katamarana z układem napędowym o

mocy 30000 kW, złożonego również z 4 silników o zapłonie samoczynnym, napędzających

niezależnie cztery pędniki strugowodne, wartości mocy jednostkowych od 5, 1 do 6,9 kg/kW w

zależności od szczegółowych rozwiązań układu napędowego. Widać, że wartości proponowanie

w obu pracach znacznie się różnią.

Przyjęte w badaniach parametry układu napędowego zebrano w tabeli 2.13.

Tabela 2.13
Parametry układu napędowego szybkiego katamarana przyjęte w badaniach

~

Cecha Specyfikacja Jednostka
,., '.·.,,::;.; ... , .,.,. ·"· ·.( .. :-'.•.. ·.·.:--·•·--••--·0•'' .. ,.,,- ... - ·., •

....

I Układ napędowy 4 silniki o zapłonie samoczynnym + 4 pędniki -
'

strugowodne

2 Moc układu napędowego n = 9 I 9L1-,2ln(L1) - 43473 kW

3 Jednostkowe zużycie paliwa 0,25 kg-kw·1-h·1

2.6 Obciążenia projektowe konstrukcji

Zgodnie z zasadami projektowania jednostek pływających przyjęto, że obciążeniami

projektowymi są obciążenia powstające w czasie eksploatacji statku, mianowicie:
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- środowiskowe (oddziaływanie wody, wiatru),

- składowe ciężaru statku (ciężar statku pustego), składowe nośności (ciężar zapasów, ciężar

załogi, ciężar ładunku) i składowe wyporu.

Wartości tych obciążeń zależą przede wszystkim od:

-- cech statku: kształtu kadłuba, rozkładu ciężarów,

- warunków środowiska: charakterystyk rozkładu falowania (widma falowania morskiego,

znaczącej wysokości fal, i innych),

- warunków eksploatacji: prędkości eksploatacyjnej, kąta kursowego względem fal.

W przypadku rozpatrywanego typu statków istotnym składnikiem obciążeń konstrukcji są

środowiskowe obciążenia dynamiczne. Wynikiem są znaczne wartości amplitudy przyspieszenia

pionowego, która jest podstawową wielkością wpływającą na wymiarowanie konstrukcji.

Dodatkowo, z uwagi na specyfikę konstrukcji statków dwukadłubowych, szczególne znaczenie

mają obciążenia wynikające z konfiguracji geometrycznej statku: ogólne momenty i siły w

rejonach połączenia kadłubów z pomostem oraz obciążenia udarowe nie tylko dziobowych części

kadłubów, ale przede wszystkim konstrukcji pomostu w rejonach połączeń z kadłubami.

Wartości obciążeń konstrukcji okrętowych można określić na podstawie:

- wyników pomiarów obciążeń istniejących jednostek w warunkach rzeczywistych,

- analizy wyników eksperymentów fizycznych i komputerowych,

- wyników obliczeń analityczno-numerycznych,

- formuł zawartych w przepisach towarzystw klasyfikacyjnych i innych formuł przybliżonych.

Wyniki pomiarów są najbardziej wiarygodnym i najpełniejszym źródłem informacji o

obciążeniach. Dotyczą jednak jednostek już zbudowanych i ich znaczenie predykcyjne w

odniesieniu do nowych projektów jest ograniczone do jednostek o odpowiednim stopniu

podobieństwa. Takie pomiary służą przede wszystkim do ustalenia wartości parametrów modeli

teoretycznych i komputerowych oraz sprawdzenia poprawności przewidywań. Pozwalają również

na weryfikację formuł przybliżonych, np. opublikowanych w przepisach klasyfikacyjnych. Sueoka

i in. ( 1995) opublikowali wyniki pomiarów wykonanych w warunkach rzeczywistych na

eksperymentalnej jednostce typu SES o długości 70 m. Roberts i in. ( 1998) opublikowali wyniki

Pomiarów w warunkach rzeczywistych na seryjnej jednostce typu katamaran tnącego fale /ncat

; / - J W obu pracach nie podano bezwzględnych wartości obciążeń i innych wyników, które

rnożna by użyć w niniejszej pracy. Autorzy potwierdzili jednak poprawność przewidywań na

Podstawie przyjętych przez nich uproszczonych formuł projektowych i obliczeń metodą elementu

skończonego.
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Eksperymenty umożliwiają, na etapie projektowania, zbliżenie się z określoną

dokładnością do wartości rzeczywistych obciążeń. Wyniki bliskie są rzeczywistości o tyle, o ile

dobry jest model i przyjęta metoda badań. Wg Dudziaka (1980) eksperyment fizyczny jest

najbardziej uniwersalną metodą prognozowania obciążeń. Uniwersalności tej upatruje przede

wszystkim w różnorodności i zakresie problemów, które mogą być rozwiązane. Jednakże te

metody mają ograniczenia związane z niepełnym modelowaniem niektórych zjawisk, przede

wszystkim związanych z siłami lepkości, oraz czasochłonnością i wysokimi kosztami

eksperymentów fizycznych, trudnych do zaakceptowania na wczesnych, z reguły krótkich,

etapach projektowania. Eksperymenty fizyczne odgrywają natomiast dużą rolę w weryfikacji

eksperymentów komputerowych i metod przybliżonych oraz w badaniach systematycznych

wpływu jakościowego i ilościowego, różnorodnych czynników, na poziom obciążeń. Kapsenberg

i in. ( 1997) opublikowali wyniki fizycznych badań modelowych obciążeń konstrukcji jednostki

typu SES (długość projektowanego statku 153,0 m). Kyyro i in. (1997) opublikowali wyniki

fizycznych badań modelowych obciążeń konstrukcji jednostki typu semi-SWATH (długość

projektowanego statku 150,0 m). W obu pracach potwierdzono zgodność wyników

eksperymentów z prognozami obciążeń, na podstawie przybliżonych formuł DnV ( I 991-1996).

W porównaniu z eksperymentem fizycznym, eksperyment komputerowy jest szybszy, bardziej

dostępny i tańszy. Istotą eksperymentu komputerowego jest matematyczny opis zjawisk i cech

statku zgodny z ich fizykalną strukturą oraz przeprowadzanie obliczeń za pomocą

· wyspecjalizowanych programów komputerowych. Dostępnymi programami komputerowymi są

np. SCORES, LR 257 oraz część programów polskich z pakietu RESTA. W 1999 roku

udostępniono użytkownikom program NAUTICUS Wave Load Analysis, stanowiący element

systemu NAUTICUS, zbudowanego przez DnV. Wykorzystując metody analityczne, program

umożliwia symulowanie ruchu projektowanej jednostki w założonych warunkach falowania i

dokonywanie szacowania obciążeń konstrukcji.

Stosując metody analityczno-numeryczne poziom obciążeń konstrukcji w umiarkowanym

stanie morza określić można za pomocą liniowej teorii operatorów odpowiedzi amplitudowej

(ang. response amplitude operators - RAO) i teorii widma odpowiedzi w dziedzinie

częstotliwości. Są to zwykle strip methods opracowane pierwotnie dla statków konwencjonalnych

- Faltinsen (1990), rozszerzone następnie dla jednostek dwukadłubowych - McHenry i in. (1991),

Soding (1988). Kobayashi (1985) opisuje metodę trójwymiarowej osobliwości (ang. three

dimensional singularity method). Schlachter i in. (1994) potwierdzają zgodność przewidywań

obu metod, jednak zwracają uwagę, że w wysokich stanach morza nie można pominąć
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występujących wówczas nieliniowych obciążeń udarowych (tzn. slemingu). Kaplan i in. (I 984)

podają, że w ogólności w zakresie nieliniowym rozwiązuje się zadania w dziedzinie czasu, tzn.

prowadzi się obliczenia dla wszystkich składowych ruchu i obciążeń, a wyniki obliczeń

przedstawia w postaci przebiegów czasowych tych wielkości. Siły udarowe obliczane są z

zastosowaniem metod analizy momentów (ang. momentum analysis methods) - Kaplan (1987),

Kaplan i in. (1978), Schlachter (1989) albo przez analizę ciśnienia udarowego (ang. impact

pressure analysis) - Band (1980), Band i in. (1976). Schlachter i in. (1994) potwierdzają dużą

zgodność wyników uzyskanych wg opracowanych metod z wynikami pomiarów w pełnej skali,

również w zakresie nieliniowym.

Wyniki badań pochodzące z pomiarów i eksperymentów służą do konstruowania

przybliżonych formuł znajdujących zastosowanie w praktyce projektowej, głównie we wstępnych

fazach projektowania. Formuły takie opracowały przede wszystkim towarzystwa klasyfikacyjne i

opublikowały w odpowiednich przepisach klasyfikacyjnych. Przepisy te podają zakresy

zmienności lub wartości ekstremalne konkretnych parametrów (ciśnień, momentów gnących i

innych), przy których konstrukcja powinna poprawnie pracować.

W praktyce identyfikacja parametrów obciążeń konstrukcji w pierwszej fazie projektowej

dokonywana jest na podstawie formuł zawartych w przepisach towarzystw klasyfikacyjnych.

Przybliżenie na podstawie przepisów klasyfikacyjnych w wielu przypadkach wymaga

pogłębionych analiz metodami numerycznymi i eksperymentalnymi.

W pracy do określania wartości obciążeń eksploatacyjnych przyjęto formuły

odpowiednich przepisów towarzystw klasyfikacyjnych UNITAS (1995) (tabela 2.14). Na

podstawie wartości wymiarów głównych statku oraz prędkości eksploatacyjnej, stosując wzory

prżepisowe, określono wartości obciążeń lokalnych i ogólnych w postaci ciśnień, sił tnących i

momentów gnących. W przypadku obciążeń slemingowych formuły przepisów UNITAS ( I 995)

\Vymagają określenia warunków falowania opisywanych wartością znaczącej wysokości fali H113•

Informacje o znaczącej wysokości fali uwzględniono w postaci profilu żeglugi. Babbage i

In. ( I 997) podają przykładowe graficzne przedstawienia profili żeglugi dla wybranych typów

dwukadłubowych statków szybkich. Nie znaleziono opublikowanych rzeczywistych profili żeglugi

z eksploatacji statków szybkich. Na podstawie zidentyfikowanej w podrozdziale 2.2. największej

Wartości znaczącej wysokości fali d 1139 yJ} oraz informacji uzyskanych od załogi statku

Boomerang, przyjęto następującą zależność pomiędzy znaczącą wysokością fali i odpowiadającą

jej największą prędkością na przewidywanej trasie żeglugi (rys. 2.5):
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{
2,3m dla O ś v ś 3 8w

H113=
(-0,325v + 14,65)m dla 38 < µ ś 42w

gdzie: H113 - aktualna znacząca wysokość fali na akwenie, µ . aktualna prędkość żeglugi.

(2.3)

Tabela 2.14
Przyjęte w badaniach zależności do wyznaczania projektowych obciążeń konstrukcji wg UNITAS ( 1995)

Formuła obliczeniowa

Obciążenia ogólne

I Wzdłużny moment zginający Mbt = 1,15L1L(l,0-l,5Cs)(l,0+acG)

2 Siła tnąca od zginania ogólnego

3 Poprzeczny moment zginający M - 6.bacGg
bt -

4

4 Siła tnąca od zginania poprzecznego Tb= McGg
t 3

Obciążenia lokalne

5 Ciśnienie udarowe dna

6 Ciśnienie udarowe pokładu mokrego
wewnętrznych

burt ( LJPsi=Kcn 100+2

7 Hydrostatyczne ciśnienie morza na dno i burty
ĄH = 10[r + 0,75S -(1- 0,25 :}]

lub Ps= 1 00(T + S - 8' 

8 Ciśnienie morza na ściany nadbudówek Psu = -l Xi Jo +2L(CB + 0,1)
0,045L - 0,38z1)

9 Obciążenia pokładów Pd= Ąi] + 0,4av)
Wyjaśnienie oznaczeń występujących w formulach obliczeniowych podają przepisy UNITAS ( 1995)

W przypadku wymiarowania wiązań pokładów przeznaczonych do przewozu samochodów

obciążenia projektowe przyjęto jak dla statków poziomego załadowania. Przyjęte na podstawie

Palucha i in. ( 1996) wartości obciążeń ciągłych podano w tabeli 2. 15.
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Rys. 2.5 Graficzne przedstawienie przyjętego w badaniach profilu żeglugi statku szybkiego typu
katamaran

Tabela 2.15
Przyjęte w badaniach obciążenia projektowe do wymiarowania konstrukcji pokładów do przewozu

samochodów

Lp. Rejon konstrukcyjny Źródło obciążenia

Pokład samochodowy Autobus

Obciążenie ciągłe,
[kN•m-2]

20,0

2 Międzypokład Samochód osobowy, mini-van 2,0

2. 7 Modele techniczno-ekonomiczne

Prognozowanie cech eksploatacyjnych statków wymaga sformułowania modeli techniczno

ekonomicznych w postaci zależności matematycznych, wykresów, tabel i in., które pozwolą

oszacować wartości wybranych cech eksploatacyjnych na podstawie przyjętych wartości

Parametrów ogólnych statku i parametrów konstrukcji. Abramowsky i in. ( 1997) określają

techniczno-ekonomiczny model statku jako ogół wskaźników projektowych, eksploatacyjnych i

ekonomicznych umożliwiających szacowanie efektywności ekonomicznej statku.

Opublikowane modele techniczno-ekonomiczne statków szybkich różnią się zakresem i

Poziomem wnikliwości. Lu i in. ( 1996) proponują procedurę do szacowania wartości cech

ekonomicznych, związanych z eksploatacją szybkich promów. Przedstawiają wyniki zastosowania
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procedury dla trzech modeli szybkich promów pasażerskich, jednak o wymiarach znacznie ·

mniejszych od wymiarów modelu przyjętego do badań w niniejszej pracy. Hockeberger (1997)

omawia ekonomiczne aspekty wpływające na podejmowanie decyzji o wprowadzeniu szybkiego

promu na określony szlak żeglugowy. Praca przedstawiona w bardzo ogólnej postaci nie zawiera

formuł obliczeniowych, może jednak być pomocna w projektowaniu ogólnym jednostek. Day i in.

(I 997) przedstawiają wyniki badań modelowych, pozwalające oszacować wartości oporów,

wymaganą liczbę turbin gazowych oraz zużycie paliwa dla statków jedno- i dwukadłubowych o

wyporności 5000 m3 i 10000 m3 oraz prędkościach 50, 70 i I 00 węzłów. Typ napędu głównego

oraz wartości prędkości przyjęte w tych badaniach nie odpowiadają modelowi przyjętemu w

pracy. Molland i in. ( 1997) na podstawie danych dla jednostek zbudowanych podają empiryczne

zależności pozwalające oszacować koszty budowy statków szybkich w konfiguracji katamarana i

Semi-SWATH. Również Kennell i in. ( 1998), wykorzystując dane o statkach zbudowanych,

podają diagramy pozwalające, dla poszczególnych typów statków szybkich o określonych

prędkościach eksploatacyjnych, oszacować: sprawność transportową, udział masy statku pustego

w masie całkowitej w funkcji typu statku oraz zapotrzebowanie na moc napędu głównego w

funkcji wyporności i typu statku. Kennel ( 1998), wykorzystując dane o jednostkach

zbudowanych, podaje diagramy umożliwiające, dla poszczególnych typów statków, oszacować:

sprawność transportową, zużycie paliwa, masę ładunku, masę statku pustego i masę całkowitą

statku. Abramowsky i in. (1997) podają statystyczne formuły obliczeniowe pozwalające

oszacować wartości techniczno-ekonomicznych parametrów statków szybkich. Proponowane

formuły opracowano częściowo na podstawie danych o jednostkach zbudowanych częściowo na

podstawie badań teoretycznych. Kennell (1998), Kennell i in. (1998) przedstawiają prognozy

wartości wielkości opisujących ekonomiczną efektywność statków szybkich. Ponieważ przyjęty

przez nich do badań zakres cech statków: 500 ~ ładowność ~ 5000 ton, 500 ~ zasięg ~ I 0000

Mm, 40 ~ prędkość ~ I 00 węzłów, nie obejmuje odpowiednich wartości dla statku przyjętego w

niniejszej pracy, dane te nie zostały wykorzystane.

Zaproponowane w literaturze modele techniczno-ekonomiczne, z przedstawionych tu

względów, nie mogą być zastosowane w badaniach realizowanych w niniejszej pracy. Nie

opublikowano także w literaturze wyników badań pozwalających na określenie związku pomiędzy

cechami konstrukcji takimi jak cechy zastosowanego materiału konstrukcyjnego, odstęp ram

poprzecznych, odstęp usztywnień wzdłużnych, masa konstrukcji i in. a cechami eksploatacyjnymi

i techniczno-ekonomicznymi statku. Niedostatek opublikowanych informacji o cechach
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konstrukcyjnych jak i o cechach eksploatacyjnych i techniczno-ekonomicznych spowodował, że w

ramach niniejszej pracy opracowano własne modele.

Wielu autorów przyjmuje sprawność transportową TE (ang. transport efficiency) jako

wielkość wskaźnikową pozwalającą pośrednio porównywać efektywność ekonomiczną

różnorodnych wariantów statków. Gee i in. ( 1997), Wright (I 990), Lewthwaite i in. (1994)

podają wartości sprawności transportowej, TE, w funkcji prędkości, v, dla niektórych

zbudowanych i projektowanych jednostek. Jednak Wright (1990) nie uwzględnił danych o

dwukadłubowych promach pasażersko-samochodowych, ponieważ w czasie publikowania pracy

statki te nie były jeszcze eksploatowane. Mała liczność prezentowanych prób, duże zróżnicowanie

wartości oraz niedostatek aktualnych danych nie pozwalają na szacowanie wartości sprawności

transportowej. Ewentualne propozycje byłyby statystycznie niewiarygodne.

Mo11and i in. ( 1997) przedstawili metodykę wariantowej analizy ekonomicznej projektu

statku szybkiego. Między innymi na podstawie danych o jednostkach zbudowanych

zaproponowali formuły do szacowania kosztów budowy statków szybkich jedno

dwukadłubowych. Koszt budowy katamarana Ce (w milionach $US), proponują szacować z

zależności:

Ce= -18,4 + 0,0294Np + 0,445v (2.4)

gdzie: Np - liczba pasażerów, v - prędkość eksploatacyjna statku w węzłach. Zależność dotyczy

promów pasażerskich.

Po analizie dostępnej literatury do prognozowania ekonomicznej efektywności

eksploatacji zaadoptowano i rozszerzono algorytm zaproponowany przez Lu i in. (1996).

Przyjęty model efektywności ekonomicznej jest następujący:

1. Koszt budowy konstrukcji, w I OOO $US:

gdzie: P1 - jednostkowy koszt materiałochłonności konstrukcji, P2 - jednostkowy koszt

pracochłonności. Wartości masy konstrukcji Mk i długości spoin lsp ustalane są w procesie

optymalizacji konstrukcji.

2. Współczynnik względnych kosztów materiałochłonności i pracochłonności:

k = P1Mi(1 OOOKkon)

3 • Cena zakupu statku, w 1 OOO $US:

(2.6)

C:ak = Kc; + Kinne + Kpoś + Kwp (2.7)
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gdzie: Kkon - koszty budowy konstrukcji, Kinne - koszty budowy innych systemów niż kadłub,

Kpoś - koszty pośrednie, Kzap - koszty zapasowe.

4. Cena przewozu jednostki frachtu na jednostce odległości, w 1 $US-paf1 ·Mm-1
:

Ai = CbJR;
gdzie: Cb;J - cena biletu, R; - długość rejsu.

5. Cena przewozu jednostki frachtu, w 1 $US/pas:

C1r=R;A;
gdzie: R; - długość rejsu, Ai - cena przewozu jednostki frachtu na jednostce odległości.

6. Dochód z jednego rejsu, w 1000 $US:

D; = C1r(Npas+ NsamP3 + NaurP4)Psll000

(2.8)

(2.9)

(2.1 O)

gdzie: Npas - liczba pasażerów, Nsam - liczba samochodów, A - współczynnik przeliczeniowy

kosztów przewozu samochodów osobowych na koszty przewozu pasażerów, P4 -

współczynnik przeliczeniowy kosztów przewozu autobusów na koszty przewozu pasażerów.

7. Dochód w jednym roku eksploatacji, w 1 OOO $US:

Dr= DNdNt (2.11)

gdzie: Nd - liczba dni eksploatacji w roku kalendarzowym, Nr - liczba rejsów w ciągu doby.

8. Koszt paliwa w jednym roku eksploatacji, w 1000 $US:

Kp= NJ>PJ!R;P7/I000 (2.12)

gdzie: P - moc układu napędowego wg (2.1 ), P6 - jednostkowe zużycie paliwa, HR; - czas

pracy silnika głównego w ciągu jednej doby, P7 - jednostkowa cena paliwa.

9. Amortyzacja roczna, w 1000 $US:

Ar= C::aJ/Ps

gdzie: P8 - przewidywany okres eksploatacji w latach.

1 O. Całkowity koszt w roku eksploatacji, w 1 OOO $US:

x, =(Kp+ Ar)/P9

gdzie: P9 - całkowity koszt bez uwzględnienia odsetek od kapitału.

11. Zysk roczny, w 1 OOO $US:

(2.13)

(2.14)

Zr= Dr .«, (2.15)

12. Wskaźnik rentowności Zn, w%:

Zn= Zr/ c: (2.16)

13. Punkt wyrównania Be, w latach:
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Be= Czak/ Z, (2.17)

Parametry opracowanego modelu wyspecyfikowano w tabeli 2.12. Dodatkowo na potrzeby badań

wpływu parametrów konstrukcji na wskaźnik rentowności i punkt wyrównania przyjęto masę

samochodu osobowego równą 1,2 t.

Tabela 2.12
Przyjęte do badań wartości parametrów modelu techniczno-ekonomicznego statku szybkiego

Wartość

1 Masa konstrukcji Mk(K1) t Z optymalizacji

2 Długość spoin lsp (K2) t Z optymalizacji

3 Koszty budowy innych systemów niż konstrukcja Kinne 1000 $US 33000

4 Koszty pośrednie Kpoś 1000 $US 7000

5 Koszty zapasowe K=ap 1000 $US 4000

6 Jednostkowy koszt materiałochłonności konstrukcji P1 $US-r1 3940

7 Jednostkowy koszt pracochłonności konstrukcji P2 $US·m-1 62

8 Cena biletu c: $US-pas-1 55

9 Długość rejsu Ri Mm 193

10 Liczba pasażerów Npas 900

I I Liczba samochodów s.: 190

12 Liczba autobusów u.; 20

13 Wspólczynnik przeliczeniowy kosztów przewozu P3 6,0
samochodów osobowych na koszty przewozu
pasażerów

14 Współczynnik przeliczeniowy kosztów przewozu p4 23,0
autobusów na koszty przewozu pasażerów

15 Wspólczynnik wykorzystania ładowności Ps 0,7

16 Liczba dni eksploatacji w roku kalendarzowym Nd dzień 186

17 Liczba rejsów w ciągu doby Nr 2

18 Jednostkowe zużycie paliwa p6 kg-kw-1-h-1 0,25

19 Czas pracy silnika głównego w ciągu jednej doby HR; h 8,51

20 Jednostkowa cena paliwa P1 $US·kt1 0,282

21 Przewidywany okres eksploatacji Ps rok 8,0

22 Wspólczynnik całkowitego kosztu bez uwzględnienia P9 0,7
odsetek od kapitału
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2.8 Modele do obliczeń niezawodności

Analiza niezawodności w odniesieniu do konstrukcji okrętowych nie jest jeszcze standardowym

narzędziem projektowym. Podstawową przyczyną jest brak odpowiednich modeli statystycznych

obciążeń jak i wydolności konstrukcji. Prowadzone są jednak prace mające na celu pełniejsze

opracowanie podstaw teoretycznych, identyfikację modeli statystycznych oraz opracowanie

metodyki projektowania konstrukcji okrętowych z uwzględnieniem kryterium niezawodności.

Chang (1990), Wolfram (1982), Aldwinckle i in. (1983) analizują podstawowe pojęcia

niezawodności w odniesieniu do konstrukcji okrętowych. Wolfram (1982) w szczególności

zwraca uwagę, że optymalizacja i niezawodność nie są od siebie niezależne. Jeśli przyjąć, że

optymalizacja konstrukcji oznacza krótko znalezienie konstrukcji najbardziej efektywnej do

przeniesienia obciążenia projektowego, to osiągnięcie takiej efektywności konstrukcji powoduje,

że jej zdolność do przenoszenia innych, ubocznych obciążeń jest zwykle redukowana. W

konsekwencji konstrukcja "optymalna" może mieć większe prawdopodobieństwo zniszczenia. To

nie oznacza, że optymalizacja konstrukcji pociąga za sobą zwiększone niebezpieczeństwo, ale że

optymalizację trzeba zastosować w szerszym niż dotąd zakresie. Akita ( 1988) analizuje

niezawodnościowe ujęcie utraty nośności konstrukcji, zmęczenia materiału oraz wpływu korozji

na niezawodność konstrukcji okrętowych. Hart i in. (1986) przeprowadzili analizę niezawodności

przekryć okrętowych z uwzględnieniem wpływu korozji, odchyłek wykonawczych wyrobów

walcowanych i zmienności momentu gnącego. Loseth i in. (1992) dyskutują kalibrację przepisów

klasyfikacyjnych DnV na podstawie analizy niezawodności konstrukcji. Jastrzębski ( 1997c)

przedstawił wyniki prac dotyczących niezawodności morskich statków towarowych,

jednokadłubowych statków szybkich i jednostek zanurzalnych. Mansour i in. (1994) przedstawili

analizę bezpieczeństwa zbiornikowca wykorzystującą teorię niezawodności. Parunov i in. ( 1998)

przedyskutowali modele statystyczne przyjmowane w analizie niezawodności konstrukcji statku z

uwzględnieniem wytrzymałości wzdłużnej. Ayyub i in. (1995) zaproponowali metodykę

projektowania konstrukcji statków morskich opartą na analizie niezawodności. Brak jest jak

dotąd prac podejmujących szerzej problematykę analizy niezawodności konstrukcji statków

szybkich.

W analizie niezawodności konieczne jest przyjęcie trzech modeli: modelu funkcji stanu

granicznego, jako modelu stanu granicznego zniszczenia kadłuba, modeli obciążeń (lub

odpowiadających im naprężeń) i modeli wydolności konstrukcji (inaczej wytrzymałości). Trzecia

grupa obejmuje modele geometrii konstrukcji i modele własności wytrzymałościowych materiału.
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W większości prac niezawodność konstrukcji okrętowych dotyczy zginania ogólnego, gdzie

modelem obciążenia jest rozkład wzdłużnego momentu zginającego. Modele geometryczne to

zasadniczo rozkłady prawdopodobieństwa dla grubości płyt poszycia i parametrów

geometrycznych usztywnień walcowanych. Modele własności wytrzymałościowych materiału to

rozkłady prawdopodobieństwa takich wielkości jak granica plastyczności, wytrzymałość na

rozciąganie, moduł sprężystości podłużnej E, współczynnik Poissona v itd. Ponieważ w

większości praktycznych zastosowań brak jest racjonalnych podstaw do przyjmowania tych

rozkładów, zwykle przyjmuje się je w sposób arbitralny. W przypadku konstrukcji szybkich

dwukadłubowych statków morskich specyficzne warunki obciążeń konstrukcji wynikające z dużej

prędkości oraz dwukadłubowej konfiguracji przestrzennej powodują, że nie można w sposób

bezpośredni przenieść modeli zbudowanych dla konwencjonalnych statków morskich. Wyniki

badań identyfikacyjnych nie są publikowane. Konfiguracja przestrzenna oraz zastosowanie

wyrobów hutniczych ze stopów aluminium powodują, że modele geometryczne również nie mogą

być przeniesione. W tym przypadku również brak jest badań identyfikacyjnych. Na koniec brak

jest identyfikacji statystycznych modeli cech wytrzymałościowych wyrobów ze stopów aluminium

jako materiału konstrukcyjnego. Ponieważ istnieje niedostatek racjonalnych przesłanek, dla

uzasadnienia modeli przyjmowanych do analizy niezawodności konstrukcji szybkich

dwukadłubowych statków morskich, modele przyjęto z konieczności modele. Umożliwiają one

jednak przebadanie poprawności przyjętej metodyki projektowania i pozwalają na jakościowe

badanie wpływu cech konstrukcji na jej niezawodność.

Przyjęto, że miarą niezawodności konstrukcji jest wartość wskaźnika niezawodności

Corneila /Je dla sformułowanej funkcji zniszczenia Z. Podobnie jak Jastrzębski (I 997c) przyjęto,

że stanem granicznym zniszczenia kadłuba jest doprowadzenie pod działaniem pionowego

momentu zginającego kadłub do uplastycznienia wiązań pokładu pasażerskiego lub dna kadłubów

bocznych (w zależności od tego, który stan wystąpi jako pierwszy). Funkcję stanu granicznego

zapisano w postaci:

Z=ReW-Mbl (2.18)

gdzie: Re - granica plastyczności materiału (Ro,2 dla stopów aluminium), W - wskaźnik przekroju

Poprzecznego kadłuba, Mb1 - pionowy moment zginający. Wartości granicy plastyczności Re (lub

Ro,2) przyjmowane dla wybranych materiałów konstrukcyjnych zestawiono w tabelach 2. 8, 2. 9 i

2.10. Wartości wskaźnika przekroju na zginanie W wyznaczyć można na bieżąco dla każdego

Wariantu znalezionego w procesie optymalizacji. Wartość momentu zginającego Mb1 łącznie na
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wodzie spokojnej i na fali, odpowiada wartości prognozowanej przez towarzystwa klasyfikacyjne :

w odpowiednich przepisach, np. UNITAS (1995).

Zakładając normalny rozkład zmiennych, które są argumentami funkcji zniszczenia (2.18),

wartość średnia funkcji zniszczenia Z może być zapisana w postaci:

(2.19)

gdzie: (Z) - wartość średnia funkcji zniszczenia, (ReW) - wartość średnia wydolności

konstrukcji, (MbI) - wartość średnia wymagania konstrukcji. Dla sformułowanej funkcji

zniszczenia Z wskaźnik niezawodności Cornella /Je zapisano w postaci:

/Je= (Z) = (ReW)-(Mb1)

S .J 2 2ZSReW + SMbz
(2.20)

gdzie sz jest odchyleniem standardowym funkcji zniszczenia Z, sRew jest odchyleniem

standardowym wydolności konstrukcji, sub, jest odchyleniem standardowym wymagania

konstrukcji. Wykorzystując właściwości wartości średniej i odchylenia standardowego dla

rozkładu normalnego zmiennych losowych wskaźnik niezawodności zapisano w postaci:

/Je= (Re )(W)-(Mbl J
✓(Re )2 s~ + (W)2 s,t + s;1bl

Wykorzystując pojęcie współczynnika zmienności rozkładu (v = s2! ()),wskaźnik niezawodności

(2.21)

Cornella /Je zapisano ostatecznie w postaci:

(2.22)

gdzie Vw jest współczynnikiem zmienności wskaźnika przekroju kadłuba, vRe jest

współczynnikiem zmienności granicy plastyczności stali (umownej granicy plastyczności R0,2 dla

stopów aluminium), vMbz jest współczynnikiem zmienności momentu zginającego.

Wskaźnik niezawodności Cornella /Je zapisany w postaci (2.22) wraz z wartościami

parametrów modeli zmiennych losowych zestawionymi w tabeli 2.13, przyjęto w badaniach jako

model niezawodnościowy konstrukcji kadłuba statku szybkiego. Putresza ( 1995) i Stocki (I 999)

stwierdzają, że ze względu na brak niezmienniczości względem równoważnych sformułowań

funkcji stanu granicznego wskaźnik niezawodności Cornella /Je jest ważny jedynie dla liniowych

funkcji zniszczenia. W przypadku funkcji nieliniowych należy stosować wskaźnik Hasofera-Linda
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fJHL, zdefiniowany jako najmniejsza odległość powierzchni granicznej od początku układu

współrzędnych w gaussowskiej przestrzeni standardowej, obliczany metodą FORM lub SORM.

Jednak model niezawodności w postaci (22) przyjęto jako wystarczający do wstępnych obliczeń

konstrukcji.

Tabela 2.13
Przyjęte w badaniach parametry modeli zmiennych losowych

Lp. Oznaczenie Opis Miara Rozkład Wartość średnia Współczynnik
zmienności

1 Ro,2 (dla Umowna granica :MPa Normalny W tabelach. 2.6 i 2.5 (dla 0,15
stali Re) plastyczności (dla stali stali w tabeli 2.6)

granica plastyczności)
2 w Wskaźnik przekroju cm3 Normalny Bieżąca wartość dla 0,15

kadłuba analizowanego wariantu

3 u; Pionowv moment zginający kNm Normalny Przepisowa wartość 0,17
pionowego momentu
zginającego

2.9 Wnioski .

Przedstawiono wyniki analiz i syntezę danych niezbędnych do przeprowadzenia badań

przewidzianych w pracy. Badania identyfikacyjne objęły szlak żeglugowy, ogólne cechy

projektowe i eksploatacyjne, cechy konstrukcyjne (geometryczne i materiałowe), układy napędu

głównego, obciążenia projektowe konstrukcji, modele techniczno-eksploatacyjne i modele do

analizy niezawodności szybkich promów pasażersko-samochodowych typu katamaran. W

identyfikacji cech jednostek wykorzystano własną bazę danych o jednostkach zbudowanych.

Przeprowadzone badania wykazały znaczący niedostatek opublikowanych informacji

niezbędnych do skonstruowania modeli przyjętych do badań. Lukę tę w części wypełniono na

Podstawie własnych badań i założeń. Większość wartości liczbowych określono szacunkowo na

Podstawie dostępnych materiałów bibliograficznych, naukowych i technicznych. Sformułowane

modele obarczone są trudną do określenia niepewnością, jednak umożliwiają przeprowadzenie

badań. Niezbędne są dalsze badania identyfikacyjne.
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3
Algorytmy i modele obliczeniowe

3.1 Wstęp

Do zweryfikowania tez postawionych w pracy opracowano dwa nowe algorytmy projektowe:

- algorytm obliczeniowy znajdowania optymalnych wariantów konstrukcji (lub zbioru

wariantów kompromisowych) w przyjętej przestrzeni wariantów,

- algorytm prognozowania cech eksploatacyjnych statku na podstawie parametrów konstrukcji.

Następnie zrealizowano opracowane algorytmy w postaci systemu programów komputerowych

GENASO oraz programu FSTEE. Zbudowany system obliczeniowy wykorzystano do badań

wybranych modeli konstrukcji statków szybkich. W rozdziale niniejszym szczegółowo

Omówiono oba algorytmy projektowe.

Opracowany algorytm projektowania konstrukcji optymalnej (kompromisowej)

Przedstawiono w podrozdziale 3 .2. Tam też sformułowano zadania częściowe realizowane w

ramach opracowanego algorytmu. W podrozdziale 3.3. dokonano przeglądu metod optymalizacji

konstrukcji. Na potrzeby pracy wybrano algorytm genetyczny i uzasadniono ten wybór. w
Podrozdziale 3.4. dokonano przeglądu i wyboru dostępnych programów komputerowych do

realizacji zadań częściowych. W podrozdziale 3.5. przyjęto parametry modeli i parametry

sterujące realizacją algorytmu projektowania konstrukcji optymalnej (kompromisowej). W

Podrozdziale 3.6. przedstawiono opracowany algorytm prognozowania cech eksploatacyjnych na

Podstawie cech konstrukcji. W podrozdziale 3. 7. zweryfikowano opracowane algorytmy. W

Podrozdziale 3.8. sformułowano wnioski.
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3.2 Algorytm projektowania konstrukcji optymalnej (kompromisowej)

Makrostrukturę opracowanego algorytmu projektowego przedstawiono w postaci graficznej na

rys. 3 .1. Mikrostrukturę przedstawiono w Załączniku 3. W poszczególnych blokach algorytmu

realizowane są następujące czynności.

I. Start: wejście do algorytmu.

2. Dane i założenia: wprowadzenie ogólnych danych i założeń niezbędnych do projektowania

konstrukcji. Wprowadzane wielkości pogrupowano następująco:

wymagania i preferencje armatora, tzn. wielkości, które występują w wytycznych

armatora skierowanych do stoczni w związku z budową statku: szlak żeglugowy,

ładowność, prędkość eksploatacyjna, okres eksploatacji,

- dane o środowisku eksploatacji: długość szlaku żeglugowego, warunki falowania,

- dane z wcześniejszych etapów projektowania, tzn. wartości wielkości wyznaczonych w

trakcie projektowania funkcjonalno-przestrzennego statku: wymiary główne,

rozplanowanie przestrzenne, układ napędowy,

- cechy eksploatacyjne statku przyjęte do badań: ładowność, moc układu napędowego,

ekonomiczne efekty eksploatacji,

- kryteria projektowe: koszt konstrukcji (materiałochłonność pracochłonność), jakość

konstrukcji (niezawodność).

3. Modele konstrukcji: sformułowanie modeli reprezentujących w badaniach konstrukcję statku:

- określenie geometrycznego modelu konstrukcji: rozplanowanie przestrzenne i kształt

wiązań,

- określenie modelu materiałowego konstrukcji: rodzaj materiału i jego własności,

- określenie modelu niezawodności konstrukcji: miara niezawodności, funkcja zniszczenia,

parametry funkcji zniszczenia,

sformułowanie modelu techniczno-ekonomicznego: związki na prognozowanie cech

eksploatacyjnych statku.

4. Obciążenia: określenie obciążeń eksploatacyjnych konstrukcji:

- określenie obciążeń konstrukcji pochodzących od środowiska eksploatacji statku,

- określenie składowych ciężaru statku,

- określenie składowych nośności,

- określenie wyporu.

5. Inicjowanie analizy: inicjowanie analizy optymalizacyjnej, sformułowanie matematycznego

modelu optymalizacji:
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- określenie zbioru zmiennych decyzyjnych,

- określenie zbioru parametrów procesu optymalizacji,

- określenie kryteriów optymalizacji - kryterium oceny,

określenie postaci funkcji użyteczności dla każdego kryterium oceny,

- określenie postaci funkcji celu,

- określenie współczynników wagowych kryteriów oceny,

- sformułowanie funkcji celu,

- sformułowanie ograniczeń, które zabezpieczają projekt konstrukcji przed niepożądanymi

charakterystykami i rozróżniają w ten sposób projekty dopuszczalne i niedopuszczalne;

pozwala to również na wprowadzenie miar stopnia dopuszczalności wariantów
'

uwzględnianych w formułowaniu funkcji przystosowania,

- wyspecyfikowanie modelu optymalizacyjnego.

6. Analiza optymalizacyjna - znajdowanie wariantów optymalnych (kompromisowych):

inicjowanie optymalizacji; przeformułowanie modelu optymalizacyjnego do postaci

uwzględniającej specyficzne potrzeby przyjętej metody optymalizacji,

preprocesor; utworzenie modelu konstrukcji bieżącego wariantu do analizy

wytrzymałościowej na podstawie bieżących wartości zmiennych decyzyjnych,

analiza konstrukcji:

analiza wytrzymałości lokalnej i ogólnej; analiza lokalnej ogólnej wytrzymałości

konstrukcji; wymiarowanie wiązań na podstawie przepisów,

analiza niezawodności; analiza niezawodności konstrukcji; obliczenie wartości

wskaźnika niezawodności,

postprocesor; oszacowanie kryteriów, cech konstrukcji, cech eksploatacyjnych statku,

sprawdzenie dopuszczalności rozwiązania,

sprawdzenie warunku zakończenia analizy optymalizacyjnej; podjęcie decyzji o

zakończeniu analizy i przejściu do następnego modułu lub wprowadzenie określonych

algorytmem optymalizacji zmian do wariantów rozwiązania i przejście do analizy

konstrukcji.
7. Ocena wariantów: po zakończeniu analizy optymalizacyjnej wybrane automatycznie warianty

zostają poddane ocenie eksperta. Analiza optymalizacyjna opisana w punkcie 6. realizowana

jest automatycznie. Ze względu na cechy przyjętej metody optymalizacji nie ma możliwości

śledzenia na bieżąco charakterystycznych wielkości opisujących sprawdzane warianty.

Możliwe jest śledzenie wybranych wielkości globalnych dla bieżącego pokolenia, np.

największej, średniej i najmniejszej wartości funkcji przystosowania w pokoleniu, lub
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wielkości globalnych dla całego poszukiwania, np. liczby wygenerowanych dotąd wariantów,

liczby wygenerowanych dotąd wariantów dopuszczalnych. Szczegółowa ocena rozwiązań jest

możliwa po zakończeniu obliczeń, na podstawie tworzonych automatycznie raportów. W

szczególności należy ocenić, czy wybrane warianty uznać można za zadowalające. Przy

stwierdzeniu, że wskazane warianty nie spełniają oczekiwań, można dokonać zmian na

etapach poprzedzających analizę optymalizacyjną i powtórzyć obliczenia.

8. Wybór wariantów najlepszych: wybór ze zbioru wariantów dopuszczalnych (wariantów

kompromisowych) wariantów uznanych przez eksperta za warianty najlepsze. W przypadku

prowadzenia analizy polioptymalizacyjnej algorytm nie wskazuje jednoznacznie wariantów

najlepszych. Niezbędna jest osobista ocena wariantów, dokonywana przez projektanta z

uwzględnieniem wiedzy heurystycznej, niemożliwej do uwzględnienia w algorytmicznym

systemie obliczeniowym. Projektant we współpracy z ekspertami dokonuje wyboru

wariantów uznanych za najlepsze.

9. Zakończenie: dla wybranych wariantów najlepszych wykonanie czynności, które nie zostały

uwzględnione w analizie optymalizacyjnej oraz takich, które nie są niezbędne do prowadzenia

analizy, dostarczają jednak dodatkowych informacji o wariantach najlepszych. Przede

wszystkim przeprowadzona zostaje wytrzymałościowa weryfikacja wariantów najlepszych

metodą elementów skończonych; obliczone zostają wartości wskaźników projektowych

(powierzchniowe i objętościowe gęstości masy konstrukcji, powierzchniowe i objętościowe

gęstości długości spoin, i inne).

1 O. Koniec: opuszczenie algorytmu.

W opracowanym algorytmie wyróżniono następujące podstawowe zadania częściowe:

- prognozowanie obciążeń projektowych dla przyjętego modelu konstrukcji,

- analiza wytrzymałości lokalnej i ogólnej,

- wytrzymałościowa weryfikacja konstrukcji,

- analiza niezawodności konstrukcji,

- optymalizacja konstrukcji,

- szacowanie cech eksploatacyjnych.

'
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3.3 Algorytm optymalizacji konstrukcji

3.3.1 Przegląd metod optymalizacji konstrukcji

Rozwiązaniem zadania optymalizacji jest zlokalizowanie ekstremum wewnątrz przestrzeni

rozwiązań X w możliwie najmniejszej liczbie prób z żądaną dokładnością. W celu uzyskania

tego rozwiązania tworzone są metody, których celem jest minimalizacja nakładów ponoszonych

na znalezienie optimum.

Matematyczne sformułowanie zadania optymalizacji można przedstawić następująco:

- znaleźć ekstremum funkcji celu: F(X),

- spełniając ograniczenia: g(X) ~ O,

- dla zmiennych projektowych: Xdmin ~ Xd ~ Xdmax,

gdzie: F(X) - funkcja celu, dla której należy znaleźć ekstremum, X - wektor zmiennych

projektowych, Xdmin i Xdmax - odpowiednio dolna i górna wartość przedziału zmiennych, g(.X) -

ogramczerua.

Realizowane w praktyce sposoby poszukiwania optimum można przedstawić w postaci

iteracyjnej:

(3.1)

Interpretując powyższy zapis można stwierdzić, że S. jest wektorem kierunkowym w D
wymiarowej przestrzeni, który określa sposób dokonywania jednoczesnej zmiany zmiennych

projektowych X, a a jest liczbą kroków (możliwy jest krok ułamkowy, oraz krok zmienny w

trakcie poszukiwania - d1). Podsumowując, wyrażenie aS. q lub d1S.. q opisuje zaburzenie, 8Xq,

wprowadzone do projektu w q-tej iteracji. Różnice pomiędzy poszczególnymi algorytmami

optymalizacyjnymi polegają na sposobie wyboru wektora kierunku poszukiwania S.q i parametru

kroku a w analizie optymalizacyjnej.

W powyższym kontekście, metoda (algorytm, strategia) optymalizacji jest to "przepis"

określający sposób wyboru wektora kierunkowego poszukiwania, S.. q, i parametru kroku, a, aby

rozwiązanie optymalne lub kompromisowe zostało osiągnięte przy najmniejszych nakładach.

W literaturze opisano wiele metod optymalizacyjnych. Zaproponowano również wiele

możliwych sposobów klasyfikacji zależnie od przyjętego kryterium podziału, np. Farkas (1984),

Tom i in. (1987), Reklaitis i in. (1983). Zakładając, że kryterium klasyfikującym jest sposób

wyboru kolejnych punktów próbnych w przestrzeni rozwiązań, można przyjąć następujący

podział metod:
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A. poszukiwania (iteracyjne, sekwencyjne, analityczne);

• pośredniego (ścisłe);

• bezpośredniego (przybliżone);

• metoda postępowania wzdłuż każdej zmiennej;

• metody gradientowe;

• metoda najbardziej stromego wznoszenia;

• metoda gradientu optymalnego;

• metoda płaszczyzn stycznych;

B. przeszukiwania (przeglądowe, enumeratywne, symultaniczne);

• systematycznego;

• losowego (Monte-Carlo);

• metoda losowa;

• warstwowa metoda losowa;

C. adaptacyjne (uczące się, ze sztuczną inteligencją);

• symulowanego wyżarzania;

• ewolucyjne;

• genetyczne;

• sieci neuronowych.

Proponowana klasyfikacja me jest kompletna ani jedyna. Jednak pozwala ona

prze~stawić stosunkowo szerokie spektrum dostępnych metod. W dalszej części omówiono

krótko wymienione grupy metod. Bardziej dokładne omówienie przedstawiono w Załączniku 4.

Metody poszukiwania (A) polegają na budowie ciągów rozwiązań dopuszczalnych,

zbieżnych w określonym sensie do rozwiązania optymalnego. Wybór kolejnego wariantu

próbnego, jak też zakończenie poszukiwań, oparte są na wartościach funkcji celu dla

poszczególnych rozwiązań próbnych. Na tej podstawie, ustalane jest kolejne rozwiązanie.

Metody te są wydajniejsze niż przeglądowe, ponieważ pozwalają uniknąć poszukiwania w

obszarze, w którym znalezienie poprawy jest mało realne. Z drugiej strony, wymagają bardziej

złożonego matematycznie postępowania. W szczególności metody te poszukują lokalnego

ekstremum oraz wymagają spełnienia szeregu założeń formalnych, np. istnienia ciągłych

Pochodnych funkcji celu i ograniczeń.

W metodach przeszukukiwania (B) kolejne rozwiązania próbne w przestrzeni rozwiązań

Wybierane są deterministycznie lub losowo, niezależnie od wyboru rozwiązań poprzednich. Cała

seria eksperymentów jest przeprowadzana bez uwzględniania wyników osiągniętych w

Pojedynczej próbie. Rozwiązanie optymalne (dokładniej przedział, w którym optimum się
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znajduje) określany jest na podstawie porównywania wartości funkcji celu dla rozwiązań .

próbnych. W każdej z metod tej grupy najlepszy wynik określa sąsiedztwo optimum, lub stanowi

punkt startu dla poszukiwania iteracyjnego.

Brandt (1984), Fox (1971), Gallagher i in. (1973), Goliński (1974), Haftka i in. (1985),

Hu (1982), Reklaitis i in. (1983), Stadler (1988), Statnikov i in. (1995), Vanderplaats (1984)

szczegółowo analizowali zasadnicze cechy metod poszukiwania (A) i przeszukiwania (B).

Podsumowano je w tabeli 3 .1.

Tabela 3.1
Podsumowanie cech metod poszukiwania, przeszukiwania i algorytmów genetycznych

~Metody poszukiwania~ Metody przeszukiwania Algorytmy genetyczne- ······• . ,; :: :•:•:•:-x:.::;:•:,:,· :•:;:

1 Wymagają wiedzy o kształcie Nie wymagają wiedzy o kształcie przestrzeni poszukiwań
przestrzeni poszukiwań

2 Korzystają z funkcji celu i jej Korzystają z funkcji celu
pochodnych

3 Wymagają założenia ciągłości Nie wymagają założeń o ciągłości funkcji
funkcji

4 Przetwarzają bezpośrednio zmienne decyzyjne Przetwarzają zakodowaną
postać zmiennych decyzyjnych

5 Prowadzą poszukiwanie operując pojedynczym punktem Prowadzą poszukiwanie
operując populacją punktów

6 Stosują deterministyczne Stosują deterministyczne lub Stosują losowe reguły
reguły zmienności i ·wyboru losowe reguły zmienności I zmienności i deterministyczne

deterministyczne reguły reguły wyboru
wyboru

7 Wymagają zgodności typów Nie wymagają zgodności typów zmiennych
zmiennych

8 Są zbieżne tylko do optimum Unikają zbieżności do Unikają zbieżności do
lokalnego optimum lokalnego optimum lokalnego

9 Są efektywne w problemach w Są mało efektywne w Są bardzo efektywne w
dużej skali problemach w dużej skali problemach w dużej skali.

10 Nie zapewniają ścisłego znalezienia optimum globalnego Zapewniają znalezienie bardzo
bliskiego otoczenia optimum
globalnego

11 Wymagają małej liczby Wymagają bardzo dużej Wymagają dużej liczby
obliczeń funkcji celu liczby obliczeń funkcji celu obliczeń funkcji celu

Wielu wad wymienionych metod grup (A) i (B) me mają metody adaptacyjne (C). W celu

określenia kierunku poszukiwań lepszych rozwiązań, w metodach tych używane są procesy
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losowego wyboru wariantów wykorzystujące informacje o dotychczasowym przebiegu

poszukiwań. Można powiedzieć, że metody „uczą się" przestrzeni wariantów w kolejnych

krokach. Wybrane aspekty zastosowania metod adaptacyjnych omówili Dasgupta i in. (1997),

Davis (1987), Goonatilake i in. (1995), Quagliarella i in. ( 1998). Podstawowe cechy algorytmów

genetycznych podsumowano w tabeli 3. 1.

3.3.2 Wybór metody optymalizacji przyjętej w badaniach

Jak już zwrócono uwagę w rozdziale I., projektowanie konstrukcji okrętu zawiera w praktyce

nie jedno, a szereg kryteriów oceny. Kryteria te, zazwyczaj są we wzajemnym konflikcie.

Formułowanie zagadnienia optymalizacyjnego opartego na modelu jednokryterialnym okazuje

się dalekie od rzeczywistości. Uwzględnienie więcej niż jednego kryterium, powoduje

konieczność rozwiązania zagadnienia wielokryterialnego.

Złożoność związków opisujących kryteria i ograniczenia projektowe powoduje, że w

trakcie projektowania konstrukcji nie jest znana topologia przestrzeni poszukiwań. W

szczególności nie można określić liczby, typu i lokalizacji ekstremów. W takim przypadku

nieefektywne są lokalne metody optymalizacji, silnie zależne od wyboru punktu początkowego.

Poszukiwać należy globalnej metody optymalizacji, która umożliwi odszukanie optimum lub

bliskiego otoczenia optimum.

W projektowaniu konstrukcji podstawowe kryteria i ograniczenia wyprowadzane są z

analizy wytrzymałościowej i zazwyczaj mają nieliniowy charakter względem zmiennych

projektowych. Nieliniowy charakter zależności funkcyjnych stwarza duże trudności w

zastosowaniu rachunku różniczkowego.

Projektowanie konstrukcji okrętu polega zazwyczaj na znalezieniu najlepszego

rozwiązania w skończonym zbiorze wariantów dopuszczalnych. Podstawowe, z punktu widzenia

Projektowania konstrukcji, wielkości jak grubości blach poszycia i wymiary profili walcowanych

ograniczone są do skończonej liczby zawartej w handlowych katalogach wyrobów hutniczych.

Drugą grupą wielkości o wartościach zawartych w zbiorach skończonych są liczby usztywnień w

Poszczególnych rejonach konstrukcyjnych, np. liczba odstępów wręgowych, liczba wzdłużników

dennych itd. Część zmiennych projektowych może być ciągła, lecz w praktyce można przyjąć,

że są zmiennymi dyskretnymi, np. wysokość środników i szerokość mocników wiązarów

spawanych. Odległość między wiązaniami (odstęp wręgowy) ze swojej natury jest ciągłą

2tnienną projektową. Jednak przy projektowaniu konstrukcji okrętowych trzeba mieć na

Względzie ograniczenia technologiczne i ekonomiczne, dlatego wartości odstępu wręgowego
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wybiera się z zadanego zbioru wartości zalecanych. Odstępem wręgowym można posługiwać się

jak wielkością pseudodyskretną. Odległość między wiązaniami w zadanym przedziale

konstrukcyjnym określona jest przez ich liczbę. W tym przypadku ona również jest zmienną

dyskretną. Można więc mówić, że projektowanie konstrukcji jest dyskretnym zadaniem

poszukiwania najlepszej konstrukcji w skończonym zbiorze wariantów dopuszczalnych.

Dyskretność zadania wyklucza możliwość zastosowania metod opartych na rachunku

różniczkowym.

Zmienne projektowe, określające własności materiału konstrukcyjnego, zwykle są

zmiennymi dyskretnymi, ponieważ wybór dokonywany jest z pewnego skończonego zbioru

zakładanego asortymentu. Jeżeli rozpatruje się małą liczbę przewidywanych materiałów,

najbardziej efektywna jest optymalizacja względem innych zmiennych oddzielnie dla każdego

materiału i następnie porównanie otrzymanych rezultatów optymalizacji cząstkowych.

Zastosowanie materiałów kompozytowych w elementach konstrukcji rozszerza klasę zadań, w

których charakterystyki materiału występują jako zmienne projektowe. Chociaż charakterystyki

materiałów kompozytowych można uważać za ciągłe (np. granica plastyczności, objętość

wypełniacza), problem ostatecznego wyboru materiału na konstrukcję w praktyce w większości

przypadków jest dyskretny. Najbardziej odpowiednim sposobem wykorzystania metod

optymalizacji przy wyborze materiału jest więc uzyskanie kilku niezależnych rozwiązań przy

zadanych wartościach zmiennych opisujących mechaniczne własności materiału. Bezpośrednie

procedury optymalizacji wyboru materiału konstrukcyjnego stosuje się tylko w nielicznych

przypadkach.

Zadania projektowania konstrukcji okrętu zawierają wiele zmiennych decyzyjnych o

wartościach w dużych zakresach zmienności. Oznacza to bardzo dużą liczność zbioru wariantów

możliwych w danej przestrzeni rozwiązań. W takich przypadkach, zastosowanie metod

przeglądowych jest bardzo nieefektywne czasowo i w praktyce nie do przyjęcia.

Na podstawie przeprowadzonej analizy można uznać, że sformułowane w pracy zadanie

projektowania konstrukcji okrętu jest zagadnieniem:

• wielokryterialnym,

• wielomodalnym,
. . .

• z ogramczemarm,

• nieliniowym,

• dyskretnym.

Rozwiązanie tak złożonego zadania optymalizacyjnego jest w praktyce bardzo trudne do

jednoznacznego osiągnięcia. W wielu przypadkach dokonuje się tego kosztem wprowadzenia
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znaczących uproszczeń modelu i znacznych kosztach obliczeniowych. Istnieją metody,

omówione w Załączniku 4, które pozwalają na odszukanie wariantu optymalnego przy

ograniczonej liczbie niezbędnych obliczeń funkcji celu i ograniczeń. Metody adaptacyjne oparte

na sieciach neuronowych lub algorytmach genetycznych mogą "zdobywać doświadczenie" w

poszukiwaniu wariantu optymalnego, "ucząc się" struktury przestrzeni rozwiązań i kierując

poszukiwania do obszarów, w których znalezienie optimum jest najbardziej prawdopodobne,

ograniczając tym samym liczbę koniecznych obliczeń funkcji celu. W porównaniu do metod

przeszukiwania liczba obliczeń funkcji celu jest znacznie mniejsza, jednak znacznie większa z

kolei niż w przypadku metod poszukiwania.
Prace badawcze nad zastosowaniem metod optymalizacji do optymalizacji konstrukcji

okrętów podejmowane są w różnych ośrodkach na świecie. Przykładowe wyniki opublikowali

np. Augusto i in. ( 1998), Hughes i in. (1980), Jendo (1979), Jang i in. ( 1996), Konieczny i in.

(1994), Liang i in. (1997), Rahman (1992), Rahman i in. (1995). Przegląd literatury pokazał, że

w ciągu ostatnich lat, w projektowaniu konstrukcji kompozytowych, stalowych konstrukcji

prętowych i innych, z powodzeniem zastosowano algorytmy genetyczne. Callahan i in. ( 1992),

Nagendra i in. (1992), Riche i in. (1993) i inni zastosowali algorytmy genetyczne do

optymalizacji struktury laminatu. Adeli i in. (1994), Hajela i in (1993), Koumousis i in. (1994),

Ramasamy 1 m. ( 1996) i inni zastosowali algorytmy genetyczne do optymalizacji układów

prętowych. Lin i in. ( 1992) zastosowali algorytm genetyczny do optymalizacji połączeń

nitowych, parametrów sprężyn i struktur prętowych. Pyrz ( 1998) zastosował ten algorytm do

optymalizacji grubości płyt poddanych zginaniu. Rafią i in. (1998) zastosowali algorytm

genetyczny do optymalizacji struktur z betonu zbrojonego. Opublikowano również prace

dotyczące zastosowania algorytmów genetycznych do rozwiązania różnorodnych zadań

związanych z projektowaniem i budową statków. Doctors i in. (1995) zastosowali algorytm do

optymalizacji kształtu kadłuba statków rzecznych. Heam i in. (1997) zastosowali algorytm do

optymalizacji własności morskich i własności oporowych katamarana. Sanecka ( 1995)

zastosowała algorytm do optymalizacji parametrów eksploatacyjnych oceanicznego systemu

wydobywczego. Sommersel ( 1997) zastosował ten algorytm do projektu ogólnego statku

dostawczego. Podjęto pewne próby, aczkolwiek nieliczne, zastosowania algorytmów

genetycznych do optymalizacji konstrukcji okrętowych. Katoh i in. (1998) zastosowali algorytm

genetyczny do optymalizacji masy konstrukĆji kadłuba masowca. Lee i in. (1996) zastosowali

algorytm genetyczny do techniczno-ekonomicznej optymalizacji statku typu LNG z

Uwzględnieniem konstrukcji kadłuba. Nobukawa i in. (1998) zastosowali algorytm genetyczny

do optymalizacji konstrukcji przedziału siłowni statku towarowego z uwzględnieniem
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dynamicznych wymuszeń konstrukcji. Okada i in. (1992) zastosowali algorytm genetyczny do

optymalizacji konstrukcji pokryw lukowych oraz konstrukcji kadłuba zbiornikowca. Nobukawa i

in. (1996), Zhou i in. (1997) zastosowali algorytm genetyczny do optymalizacji konstrukcji

kadłuba drobnicowca. Wyniki wstępnych badań wskazywały, że algorytmy genetyczne mogą

stać się efektywnym narzędziem do optymalizacji konstrukcji okrętów. Wiele problemów

związanych z praktycznym zastosowaniem algorytmów do optymalizacji konstrukcji okrętów

nie zostało jednak dotąd przebadanych i rozwiązanych.

Na podstawie dokonanej analizy zadania optymalizacyjnego, przeglądu metod

optymalizacyjnych oraz wstępnej analizy właściwości i zastosowań algorytmów genetycznych

oceniono, że algorytmy genetyczne dają możliwość zbudowania efektywnego narzędzia do

optymalizacji konstrukcji statku. W związku z tym w niniejszej pracy przyjęto, że zbudowany

system obliczeniowy, w części odnoszącej się do optymalizowania konstrukcji statku, bazować

będzie na algorytmach genetycznych.

3.3.3 Algorytmy genetyczne

Algorytmy genetyczne są to algorytmy komputerowego rozwiązywania złożonych zadań

optymalizacyjnych, projektowych, decyzyjnych itp. w wieloetapowym procesie doskonalenia

rozwiązań, naśladujące mechanizm ewolucji organizmów żywych. Algorytmy operują na

zbiorach pewnych obiektów, utożsamianych z alternatywnymi rozwiązaniami zagadnienia, które

dopasowują się do sformułowanych wymagań. Koncepcyjną bazą algorytmów genetycznych,

jest darwinowska teoria doboru naturalnego na drodze eliminowania z populacji osobników

słabiej przystosowanych do danych wymagań, przy jednoczesnym zwiększaniu liczby

osobników lepiej przystosowanych. Każde rozwiązanie (,,fenotyp") jest reprezentowane przez

zakodowany, skończony ciąg (,,chromosom") zmiennych (,,genów"). Właściwości środowiska

reprezentuje funkcja przystosowania, która pozwala ocenić jakość poszczególnych rozwiązań.

Spośród wariantów reprezentujących populację w danym pokoleniu, warianty rozwiązań o

wysokiej jakości reprodukują i krzyżują się między sobą, stopniowo przekazując pożądane cechy

do coraz większej liczby osobników - wariantów rozwiązań w następnych pokoleniach - których

„chromosomy" zawierają kombinacje „genów" rodzicielskich. Ponadto, zgodnie z założonym

rozkładem prawdopodobieństwa, do „chromosomów" wprowadza się przypadkowe zmiany

,,mutacje" genów, umożliwiające zapoczątkowanie nowej ścieżki rozwiązań ewolucyjnych,

dzięki czemu co pewien czas próbkowane są różne obszary przestrzeni rozwiązań. Za

rozwiązanie optymalne przyjmowany jest wariant najlepiej przystosowany w ustalonej liczbie
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pokoleń. Algorytm realizuje losowe, lecz ukierunkowane, przeszukiwanie obiecujących

obszarów w przestrzeni rozwiązań. Oznacza to, że losowe są zmiany wariantów powodowane

przez mutacje krzyżowanie, lecz deterministyczne są reguły wyboru wariantów

przeznaczonych do reprodukcji. Przestrzeń rozwiązań jest próbkowana w kolejnych pokoleniach

jednocześnie przez wiele wariantów. Cechy metody powodują, że jest ona szczególnie

efektywna w przypadkach dyskretnych i niespójnych przestrzeni rozwiązań. W praktyce

wymagają długiego czasu obliczeń.

Teoretyczne podstawy algorytmów genetycznych opierają się na reprezentacji rozwiązań

za pomocą łańcuchów binarnych i na pojęciu schematów. Holland (1975), Goldberg (1995),

Michalewicz (1996), O'Reilly i in. (1995) omawiają podstawowe elementy teorii, którymi są:

twierdzenie o schematach i hipoteza bloków budujących (rys. 3 .2).

Podstawowe elementy matematycznej teorii algorytmów genetycznych:

• Twierdzenie (o Schematach)
Liczba wystąpień krótkich, mało licznych schematów o przystosowaniu powyżej średniej rośnie

wykładniczo w kolejnych iteracjach algorytmu genetycznego.

• Hipoteza (Bloków Budujących)
Algorytm genetyczny znajduje rozwiązania bliskie wartości optymalnej poprzez zestawianie krótkich,

mało licznych, o przystosowaniu dużo powyżej średniej schematów - zwanych blokami budującymi.

Rys. 3 .2 Podstawowe elementy matematycznej teorii algorytmów genetycznych

Cechy algorytmów genetycznych analizowali szczegółowo Gen i in. (1997), Goldberg (1995),

Baupt i in. (1998), Michalewicz ( 1996), Mitchell ( 1996). Zestawiono je w tabeli 3. I.

Podstawowe idee algorytmów genetycznych zestawiono na rys. 3 .3.

Algorytmy genetyczne to:
• Generowanie populacji pewnych obiektów (osobników, wariantów), które dopasowują się do

sformułowanych wymagań.
• Zastosowanie operatorów genetycznych do uzyskania losowej, lecz ukierunkowanej

zmienności wariantów.
• Bazowanie na darwinowskiej teorii doboru naturalnego na drodze eliminowania z populacji

osobników słabiej przystosowanych do danych wymagań przy jednoczesnym zwiększaniu

liczby osobników lepiej przystosowanych.

Rys. 3.3 Zestawienie podstawowych idei algorytmów genetycznych
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3.4 Przegląd i wybór programów komputerowych do rozwiązania zadań
częściowych

Praktyczną realizację opracowanego algorytmu dokonano poprzez zbudowanie systemu

obliczeniowego złożonego z własnych, napisanych specjalnie do tego celu, programów

komputerowych uzupełnionego o dostępne programy komputerowe innych autorów.

Poszczególne programy wchodzące w skład systemu posłużyły do zrealizowania wymienionych

w podrozdziale 3 .2. zadań częściowych.

Wybór metody optymalizacji konstrukcji wymagania stawiane narzędziom

obliczeniowym wybranym do rozwiązania zadań częściowych narzuciły schemat organizacji

systemu obliczeniowego. Wstępne analizy wykazały, że w trakcie jednej symulacji niezbędne

będzie obliczenie wartości funkcji przystosowania do 20 mln razy. Ponieważ do funkcji

przystosowania włączono formuły obliczania przyjętych kryteriów i ograniczeń, założono więc,

że moduł optymalizacyjny będzie modułem nadrzędnym w stosunku do modułów

obliczeniowych realizujących pozostałe zadania częściowe. Przewidywane wielokrotne

obliczanie wartości funkcji przystosowania spowodowało też, że moduły obliczeniowe pracujące

na rzecz modułu optymalizacyjnego funkcjonują w pełni automatycznie - bez ingerencji

użytkownika. Wymaganie to stanowiło bardzo silne ograniczenie nałożone na możliwość

zastosowania dostępnego oprogramowania komputerowego. W dalszej części zwięźle omówiono

dostępne oprogramowanie pod kątem możliwości zastosowania w budowanym systemie

obliczeniowym.

Prognozowanie obciążeń konstrukcji statków szybkich realizowane jest w praktyce przez

programy, które są elementami pakietów oprogramowania przeznaczonego do wymiarowania

wiązań według wymagań przepisowych, np. NAUTICUS HSLC (DnV) czy Special Service

Craft (SSC, LR). Nie można jednak wyabstrahować programów obliczania obciążeń z całości

pakietów i jako już niezależne włączyć do budowanego systemu. Dlatego zdecydowano, o

stworzeniu własnych modułów obliczeniowych prognozowania obciążeń na podstawie formuł

przepisowych.

Założono, że analiza wytrzymałości lokalnej i ogólnej zostanie przeprowadzona na

podstawie formuł obliczeniowych odpowiednich przepisów towarzystw klasyfikacyjnych.

Programy komputerowe przeznaczone do wymiarowania wiązań statków szybkich

wykorzystujące formuły przepisowe wymieniono w tabeli 3 .2. W czasie gdy rozpoczynano

realizację pracy, oprogramowanie to nie było jeszcze dostępne. Pierwszą (jeszcze bardzo ubogą i

zawierającą wiele błędów) wersję programu SSC skierowano do testowania potencjalnym

użytkownikom w 1996 roku. Program NAUTICUS HSLC skierowano do użytkowników w 1999
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roku. Nie uzyskano informacji o tym, aby inne, poza LR i DnV, towarzystwa klasyfikacyjne

opublikowały własne oprogramowanie. Z tego względu zdecydowano o zbudowaniu własnych

modułów obliczeniowych do analizy wytrzymałości konstrukcji według wymagań przepisów

klasyfikacyjnych UNITAS ( 1995).
Dostępnych jest wiele profesjonalnych programów komputerowych służących do

wytrzymałościowej weryfikacji konstrukcji. Podstawową metodą rozwiązania zadania jest

Metoda Elementu Skończonego. Niektóre z programów wymieniono w tabeli 3.2. Stosowanie

tych narzędzi jest już powszechną praktyką. Moduły obliczeniowe współpracują z bardzo

bogatym środowiskiem ułatwiającym użytkownikowi tworzenie modeli obliczeniowych i

interpretację wyników obliczeń. Jest to istotną zaletą w przypadku rozwiązywania pojedynczego

zadania obliczeniowego i na te cechy twórcy oprogramowania kładą bardzo duży nacisk. Jednak

w przypadku realizowanej pracy bogate środowisko komunikacji z użytkownikiem uniemożliwia

automatyzację współpracy programów z programem analizy optymalizacyjnej, który

wykorzystuje algorytmy genetyczne. W związku z tym wykorzystano program zbudowany w

Zakładzie Konstrukcji i Mechaniki Okrętów PS, Taczała (1999). Za takim wyborem

przemawiała możliwość dysponowania kodami źródłowymi i dostosowania oprogramowania do

Potrzeb realizacji pracy.
Również w przypadku analizy niezawodności konstrukcji dostępne są profesjonalne

Programy komputerowe. Niektóre z nich wymieniono w tabeli 3 .2. Także w tym przypadku

moduły obliczeniowe współpracują z bardzo bogatym środowiskiem przygotowania danych i

Prezentacji wyników obliczeń. Cecha ta uniemożliwia jednak współpracę programów z

Programem optymalizującym konstrukcję. Zdecydowano o zbudowaniu własnego modułu

obliczeniowego.
Komercyjne programy komputerowe do rozwiązywania zagadnień optymalizacji

konstrukcji z wykorzystaniem algorytmów genetycznych nie zostały dotąd opracowane.

Dostępne są programy uniwersalne do rozwiązywania różnorodnych zagadnień optymalizacji

opracowane w ośrodkach akademickich i badawczych o charakterze niekomercyjnym. Wybrane

Programy wymieniono w tabeli 3.2. Ponieważ poszukiwano wyspecjalizowanego narzędzia z

możliwością dowolnej adaptacji i rozbudowy dostosowanej do optymalizowania konstrukcji

okrętów oraz dążono do dogłębnego poznania metody, zdecydowano o zbudowaniu własnego

Programu komputerowego. Opis zbudowanego oprogramowania oraz wybrane wyniki obliczeń

testowych były już przedmiotem wcześniejszych publikacji - Sekulski i in. (I 998, 1999a,

1999b).
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Tabela 3.2
Wybrane programy komputerowe rozwiązujące zadania częściowe zaproponowanego algorytmu

Zadanie

Wymiarowanie wiązań statków szybkich według formuł
towarzystw klasyfikacyjnych

Programy komputerowe

SSC (LR), NAUTICUS HSLC
(DnV)

2 Analiza konstrukcji metodą elementu skończonego NASTRAN, NISA, WOKA,
MAESTRO

3 Analiza niezawodności konstrukcji STRUREL, PROBAN, NESSUS,
COMPASS, PRADS, ISPUD,
CALREL

4 Prognozowanie cech eksploatacyjnych Brak

5 Rozwiązywanie zagadnień optymalizacji z zastosowaniem
algorytmów genetycznych

GENESIS, GAuscd, GAME

Brak jest dostępnego oprogramowania komputerowego do prognozowania cech

eksploatacyjnych statku szybkiego na podstawie parametrów konstrukcji. Zdecydowano o

zbudowaniu własnego modułu obliczeniowego opartego na modelu techniczno-ekonomicznym

przedstawionym w podrozdziale 2. 7.

Przeprowadzona analiza wskazuje, że profesjonalne oprogramowanie komputerowe tylko

w części pokrywa potrzeby realizacji wymienionych zadań częściowych pracy. Dostępne

oprogramowanie wyposażone jest w bardzo bogate środowisko komunikacji z użytkownikiem i

przystosowane do realizacji pojedynczego zadania. Ta atrakcyjna dla typowego użytkownika

cecha, uniemożliwia jednak zastosowanie oprogramowania w systemie przewidywanym do

wielokrotnego, automatycznego powtarzania obliczeń. W przypadku innych zadań częściowych

(optymalizacja konstrukcji wykorzystująca algorytmy genetyczne i prognozowanie cech

eksploatacyjnych statku szybkiego) brak jest takiego oprogramowania. Sytuacja ta uzasadniła

budowę własnego systemu obliczeniowego złożonego z programów komputerowych

realizujących zadania częściowe. Wyjątkiem jest wytrzymałościowa weryfikacja konstrukcji, w

której wykorzystano oprogramowanie zbudowane w innym zespole - Taczała ( 1999).
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3.5 Modele obliczeniowe i parametry sterujące realizacją algorytmu
projektowania konstrukcji optymalnej (kompromisowej)

3.5.1 Uwagi ogólne

Realizowany w pracy przebieg projektowania konstrukcji według opracowanego algorytmu

przedstawiono szczegółowo w Załączniku 3. Z uwagi na brak odpowiednich danych z literatury,

algorytm wymagał rozwiązania następujących zagadnień: sformułowanie matematycznej postaci

funkcji użyteczności, sformułowanie matematycznej postaci funkcji kar i sformułowanie

rozmytego pojęcia dopuszczalności wariantów, przedstawionych szczegółowo w kolejnych

podrozdziałach. W dalszej części podrozdziału przedstawiono również: wybór kryteriów

projektowych, formułowanie skalarnego zadaniowego kryterium optymalizacji oraz

przedyskutowano i dobrano wspólne dla wszystkich obliczeń badawczych wartości parametrów

modeli i parametrów sterujących komputerową realizacją algorytmu.

3.5.2 Dane i założenia

Zgodnie z algorytmem omówionym w Załączniku 3. zbiór danych i założeń do projektowania

obejmuje:
- opisowe i ilościowe wymagania i preferencje armatora zestawione odpowiednio w tabelach

2.2 i 2.3,
- wartość znaczącej wysokości fali H1/3max = 2,3 m charakteryzującą środowisko eksploatacji,

- dane z pierwszego etapu projektowania zestawione w tabeli 2.4 i zilustrowane na rys. 2.2,

- cechy eksploatacyjne statku zestawione w tabeli 2.5,

- kryteria oceny i cząstkowe kryteria oceny omówione w dalszej części tego podrozdziału i

zestawione w tabeli 3.6.

3.5.3 Kryteria optymalizacji

Podczas automatycznego poszukiwania optymalnych wariantów konstrukcji generowanych jest

Wiele rozwiązań zadania projektowego. SfÓrmułowanie kryteriów projektowych umożliwia

Ocenę stopnia, w jakim wariant konstrukcji spełnia postawione wymagania, czyli jest miarą jego
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jakości 1. W praktyce optymalizacja polega na porównaniu różnych dopuszczalnych wariantów

konstrukcji w celu sklasyfikowania i wyboru wariantu najlepiej spełniającego oczekiwania

(wybór jednego lub więcej tzw. wariantów kompromisowych). Jeśli jest to możliwe, kryteria

optymalizacji powinny uwzględniać nie tylko aspekty techniczne, ale również ekonomiczne.

Na podstawie prac Bronskij i in. (1974), Daidola i in. (1980), Mansour (1972),

Jastrzębski (1994a) przyjęto ogólną klasyfikację kryteriów Ki projektowania konstrukcji statków

szybkich:

kryteria techniczno-eksploatacyjne K1: masa kadłuba K11, pojemność pomieszczeń K12,

przyspieszenie pionowe K13, efektywność eksploatacji statku K14, drgania i hałasy K1s,

deformacje eksploatacyjne K16,
- kryteria wytrzymałościowe K2: nadmierne deformacje K21, uplastycznienie (najczęściej na

skutek zginania) K22, nośność plastyczna K23, wyboczenie na skutek niestateczności przy

ściskaniu K24, kruche pęknięcie K2s, pęknięcie zmęczeniowe K26,
- kryteria technologiczne K3: stopień normalizacji K31, przystosowanie do przewidzianych

technik wytwarzania K32, koszty wytwarzania K33, deformacje technologiczne K34.

Jak podaje Kozielecki (1977), psychologiczna teoria decyzji postuluje, aby lista

kryteriów optymalizacyjnych nie obejmowała więcej niż 7 do 9 kryteriów. Jednocześnie, wyniki

badań statystycznych, opisywane tzw. krzywą Lorenca lub krzywą Pareto pokazują, że ok. 20%

najważniejszych kryteriów wpływa w 80% na jakość ocenianego obiektu - Tarnowski (1997). W

praktyce interpretacja i ocena wyników optymalizacji przy uwzględnieniu kilku kryteriów jest

bardzo utrudniona a interpretacja wyników obliczeń niepewna. W niniejszej pracy ograniczono

liczbę kryteriów do trzech. Oznacza to sformułowanie wielokryterialnego zadania optymalizacji.

Przyjęto, że w przypadku konstrukcji okrętowych masa kadłuba, K1, oraz łączna długość

spom, K2, mogą być określone jako dobrze zdefiniowane wielkości fizyczne możliwe do

wyrażenia w funkcji zmiennych decyzyjnych:

(3.2)

1 Pojęcie Jakości, ujmowane ilościowo, nie ma uzgodnionej interpretacji. Na przykład, Kolman (1992) przyjmuje
najogólniej, że jakość jest to stopień spełnienia stawianych wymagań. Wg ISO ( 1986) jakość to zespół właściwości i
charakterystyk liczbowych wariantu projektu, które wpływają na jego zdolność do zaspokojenia potrzeb. Potrzeby
wyraża się przez podanie wymagań dotyczących właściwości lub charakterystyk liczbowych tych właściwości.
Potrzeby mogą obejmować aspekty funkcjonalności, bezpieczeństwa, gotowości, niezawodności, naprawialności
oraz aspekty ekonomiczne i środowiskowe. W ISO (1986) zwraca się uwagę, że dokonując porównań wariantów z
punktu widzenia ich doskonałości powinno się używać pojęć: ,,względna jakość", gdy warianty zostają
uszeregowane w zależności od stopnia ich doskonałości; ,,miara jakości" gdy ocenie podlegają charakterystyki
liczbowe.
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i możliwe do ilościowej oceny w dowolnej fazie projektowania. Oba kryteria, ściśle związane z

cechami konstrukcji, pozwalają również przeprowadzać pośrednie oceny cech techniczno

ekonomicznych i w ten sposób pośrednio uwzględniać aspekty ekonomicznej efektywności

projektowanej konstrukcji. Kryteria te można scharakteryzować następująco:

- Minimalizacja masy konstrukcji kadłuba K1. W projektowaniu konstrukcji kadłuba dąży się

przede wszystkim do zapewnienia wymaganej wytrzymałości konstrukcji przy minimalnym

zużyciu materiału. Kryterium minimalizacji masy konstrukcji przedstawiono w postaci:

K1 ➔ min! (3.3)

Przyjęte kryterium minimalizacji masy ma zasadnicze znaczenie w zadaniach optymalizacji

konstrukcji. Daje ono bardzo prostą i zrozumiałą w swojej formie skalarną funkcję celu,

wrażliwej na zmiany zmiennych projektowych. Można przyjąć, że cechy konstrukcji o

najmniejszej masie są względnie stałe i w niewielkim stopniu zależą od cech procesu

produkcyjnego. Dla obliczeń wstępnych, a do takich zaliczyć można realizowane w pracy

obliczenia związane z wyborem konstrukcji przy projektowaniu statku jako całości, przy

założeniu tego samego materiału konstrukcyjnego, przyjęto że koszt budowy statku jest

wielkością zależną od masy konstrukcji (proporcjonalną do masy).

W pracy przyjęto, że na etapie projektu wstępnego, masa konstrukcji jest sumą mas

zaprojektowanych elementów konstrukcyjnych i oszacowań masy pozostałych elementów.

Podstawą do tych oszacowań są masy zaprojektowanych elementów.

Praktyka projektowa wskazuje, że os~acowanie masy konstrukcji kadłuba zawsze

obarczone jest pewnym błędem w stosunku do konstrukcji zbudowanej i wprowadzanej do

eksploatacji. Dlatego w pracy wprowadzono współczynnik korygujący i zwiększono

oszacowania masy konstrukcji o dodatkową wartość uwzględniającą niewiedzę projektanta i

uproszczenie przyjętego modelu obliczeniowego. Przyjęto wartość tego współczynnika

równą 5% szacowanej masy konstrukcji kadłuba - Grubisic ( 1995).

- Minimalizacja łącznej długości spoin K2. Mniejsza długość spoin wskazuje na mniejszą ilość

prac na wszystkich etapach budowy konstrukcji kadłuba. W konsekwencji przyjęto, że

długość spoin jest wskaźnikiem pracochłonności konstrukcji. Kryterium minimalizacji

długości spoin przedstawiono w postaci:

K2 ➔ min! (3.4)

Dodatkowo jako kryterium optymalizacji przyjęto maksymalizację niezawodności

konstrukcji kadłuba K3.

- Kryterium to określa zdolność konstrukcji do wypełnienia swojej funkcji bez wyjścia

parametrów określających jej stan wytrzymałości, stateczności, drgań i innych, poza
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określone ograniczenia w ciągu założonego czasu eksploatacji w zadanych warunkach.

Ilościową charakterystyką niezawodności jest prawdopodobieństwo wyjścia parametrów

stanu konstrukcji poza ograniczenia. Przyjmując, że Pz jest prawdopodobieństwem zajścia

zdarzenia takiego, że podczas założonego przedziału czasowego wystąpi określona utrata

zdolności funkcjonalnej konstrukcji, kryterium maksymalizacji niezawodności konstrukcji

kadłuba przedstawiono w postaci:

K/ =Pz-« min! (3.5)

Przyjmując za miarę niezawodności współczynnik bezpieczeństwa Cornella (2.2), kryterium

to wyrażono w równoważnej postaci:

K3 = /Je➔ max! (3.6)

Przyjęte w badaniach kryteria optymalizacji konstrukcji statku szybkiego zestawiono w

tabeli 3.3.

Tabela 3.3
Przyjęte w badaniach kryteria optymalizacji konstrukcji, Ki

Lp. ' Kryterium optymalizacji

Oznaczenie Opis Typ
.. -::::•:':':•::•:•::.,.·.·. • .. :•: ·-==:: ,r ,,=·=·:e.:::•,,,, .•.:=· ., ... :,:•=::• .,,,.; ':·=·.· .,, :-·:,·,·,•::.

1 K1 Masa konstrukcji kadłuba min!
2 K2 Długość spoin min!
3 K3 Niezawodność konstrukcji kadłuba (wskaźnik niezawodności) max!

3.5.4 Modele konstrukcji

Model konstrukcji określają założenia dokonane w odpowiednich podrozdziałach rozdziału 2.:

- geometryczny model konstrukcji omówiono w podrozdziale 2.4.2.

- model materiałowy omówiono w podrozdziale 2.4.3.

- obciążenia projektowe konstrukcji zidentyfikowano w podrozdziale 2.6.; założono, że

wartości obciążeń projektowych prognozowane będą na podstawie formuł przepisów

UNITAS (1995), tabela 2.14, uzupełnione o przyjęte wartości obciążeń ciągłych od
pojazdów, tabela 2.15.

- model techniczno-ekonomiczny zdefiniowany w podrozdziale 2. 7.

- model konstrukcji do analizy niezawodności omówiono i zdefiniowano w podrozdziale 2.8.
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3.5.5 Model optymalizacyjny

3.5.5.1 Uwagi ogólne

W podrozdziale 3.1.1. podano ogólną postać zadania optymalizacji. Przeprowadzenie analizy

optymalizacyjnej wymagało sformułowania elementów modelu matematycznego tego zadania.

Elementami modelu są:

- zbiór zmiennych decyzyjnych,

- zbiór parametrów,

- funkcja celu,

- ograniczenia.

3.5.5.2 Zmienne decyzyjne

Racjonalny wybór konkretnego zbioru zmiennych decyzyjnych ograniczony jest przyjętym

sposobem projektowania i oparty jest w głównej mierze na doświadczeniu projektanta. W pracy

Przyjęto, że zmiennymi decyzyjnymi są geometryczne cechy konstrukcji zdefiniowane w

Podrozdziale 2.4.2 oraz cechy wyrobów hutniczych użytych na elementy konstrukcyjne:

grubości blach poszycia, wymiary płaskowników łebkowych na usztywnienia i profili teowych

na usztywnienia ramowe. Cechy wyrobów hutniczych są jednoznacznie identyfikowane przez

numer wyrobu w przyjętym katalogu (patrz Załącznik 5). W dokonanym wyborze utrzymano

Waności zmiennych wewnątrz określonego przedziału. Uniknięto w ten sposób sytuacji, w której

całkowity czas generowania wystarczającej liczby wariantów jest trudny do zaakceptowania w

Praktyce. Zbiór zmiennych decyzyjnych opisujący model konstrukcji katamarana podano w

tab 1· . .e 1 3.4. Wszystkie zmienne są bezwymiarowe.

Tabela 3.4

Zmienne decyzyjne opisujące konstrukcję katamarana

Numer płyty na poszycie m~ędzypokładu
Numer płaskownika lebkowego na usztywnienia międzypokładu

Numer profilu teowego na ramy międzypokładu

Liczba ram poprzecznych
Liczba usztywnień wzdłużnych międzypokładu
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Tabela 3.4 ,
Zmienne decyzyjne opisujące konstrukcję katamarana, cd.

Opis

6 X6 Numer płyty na poszycie nadbudówki I kondygnacji

7 X7 Numer płaskownika łebkowego na usztywnienia nadbudówki I kondygnacji

8 Xg Numer profilu teowego na ramy nadbudówki I kondygnacji

9 X9 Liczba usztywnień wzdłużnych nadbudówki I kondygnacji

10 X10 Numer płyty na poszycie burty wewnętrznej

11 X11 Numer płaskownika łebkowego na usztywnienia burty wewnętrznej

12 X12 Numer profilu teowego na ramy burty wewnętrznej

13 X13 Liczba usztywnień wzdłużnych burty wewnętrznej

14 X14 Numer płyty na poszycie dna

15 X15 Numer płaskownika łebkowego na usztywnienia dna

16 X16 Numer profilu teowego na ramy dna

17 X17 Liczba usztywnień wzdłużnych dna

18 X1g Numer płyty na poszycie burty zewnętrznej

19 X19 Numer płaskownika łebkowego na usztywnienia burty zewnętrznej

20 X20 Numer profilu teowego na ramy burty zewnętrznej

21 X21 Liczba usztywnień wzdłużnych burty zewnętrznej

22 X22 Numer płyty na poszycie pokładu "mokrego"

23 X23 Numer płaskownika lebkowego na usztywnienia pokładu "mokrego"

24 X24 Numer profilu teowego na ramy pokładu "mokrego"

25 X25 Liczba usztywnień wzdłużnych pokładu "mokrego"

26 X26 Numer płyty na poszycie pokładu samochodowego

27 X27 Numer płaskownika lebkowego na usztywnienia pokładu samochodowego

28 Xzs Numer profilu teowego na ramy pokładu samochodowego

29 X29 Liczba usztywnień wzdłużnych pokładu samochodowego

30 X30 Numer płyty na poszycie nadbudówki II kondygnacji

31 X31 Numer płaskownika łebkowego na usztywnienia nadbudówki II kondygnacji

32 X32 Numer profilu teowego na ramy nadbudówki II kondygnacji

33 X33 Liczba usztywnień wzdłużnych nadbudówki Il kondygnacji

34 X34 Numer płyty na poszycie pokładu pasażerskiego

35 X35 Numer płaskownika łebkowego na usztywnienia pokładu pasażerskiego

36 X36 Numer profilu teowego na ramy pokładu pasażerskiego

37 X37 Liczba usztywnień wzdłużnych pokładu pasażerskiego
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W rezultacie w zadaniu optymalizacji katamarana występuje trzydzieści siedem zmiennych.

Każdy wariant konstrukcji jest identyfikowany jako punkt w D = 37 wymiarowej przestrzeni o

współrzędnych (x1, x2, ... , X31).

3.5.5.3 Parametry optymalizacji

W pracy przyjęto, że istnieje zbiór wymiarów i charakterystyk modelu wspólnych dla wariantów

alternatywnych i istotnych dla wymaganego spełnienia założeń projektowych. Założono, że

wielkości te są parametrami w procesie optymalizacji. W szczególności do zbioru parametrów

włączono główne wymiary liniowe statku i charakterystyki geometryczne kadłuba. Podstawowe

parametry modelu katamarana oraz ich wartości zestawiono w tabelach 2.2, 2.3 i 2.4 oraz na

rys. 2.2.

3.5.5.4 Funkcja celu

Ponieważ w pracy przyjęto trzy kryteria optymalizacji, oznaczało to poszukiwanie rozwiązania

Wielokryterialnego zadania optymalizacji. Metody rozwiązania tych zadań podzielono na dwie

podstawowe grupy: metody klasyczne i metody ewolucyjne. Cohen (1978), Stadler (1988),

Statnikov i in. ( 1995) omawiają metody klasyczne. W tej grupie są dwa podstawowe sposoby

rozwiązywania takich zadań. W pierwszym przypadku rozwiązywane są zadania optymalizacji

kolejno, dla wszystkich kryteriów; pozostałe kryteria włączane są do zbioru ograniczeń. W

drugim przypadku, z przyjętych kryteriów optymalizacji konstruowana jest kombinacja liniowa z

odpowiednio dobranymi współczynnikami wagowymi i taka funkcja przyjmowana jest jako

kryterium optymalizacji. Obliczenia przeprowadzane są dla różnych wartości współczynników

Wagowych. Metody tej grupy znalazły powszechne zastosowanie również w zagadnieniach

ewolucyjnej optymalizacji wielokryterialnej, ponieważ wykorzystują one dobrze zbadane

algorytmy optymalizacji jednokryterialnej. Zitzler (1999) zwrócił również uwagę, że pierwszy w

Pełni wielokryterialny algorytm optymalizacji ewolucyjnej opracował dopiero Horn (1997).

Zasadniczymi wadami metod tej grupy są: odszukiwanie w jednej symulacji pojedynczego

PUnktu na froncie rozwiązań niezdominowanych i związana z tym konieczność przeprowadzania

Wielu cykli obliczeń dla jednego zadania optymalizacyjnego, wrażliwość części z nich na kształt

frontu rozwiązań niezdominowanych oraz wymaganie na wstępie wiedzy eksperckiej o

rozwiązywanym zagadnieniu do określenia wektorów wagowych ir.

3. Algorytmy i modele obliczeniowe
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W odniesieniu do algorytmów genetycznych, zastosowanie mogą już znaleźć specjalne

ewolucyjne metody optymalizacji wielokryterialnej: VEGA - Schaffer ( 1985), HLGA - Hajela i

Lin (1992), FFGA - Fonseca i in. (1993), NPGA - Horn i in. (1994), NSGA - Srinivas i in.

(1995), MOBES - Binh i in. (1997), SPEA - Zitzler i in. (1998), MOMGA - Veldhuizen (1999),

PAES - Knowles i in. (1999), NSGA-II - Deb i in. (2000). Zasadniczymi zaletami tych metod są:

efektywne przeszukiwanie przestrzeni wariantów oraz możliwość zobrazowania frontu

wariantów niezdominowanych w jednej symulacji. Badania porównawcze ewolucyjnych

algorytmów optymalizacji wielokryterialnej, które przeprowadzili Zitzler (I 999), Zitzler i in.

(1998), Zitzler i in. (1999) wskazują, że najbardziej efektywny jest algorytm SPEA - Zitzler i in.

(1998).

Wymienione ewolucyjne algorytmy optymalizacji wielokryterialnej zostały

przetestowane przez innych autorów na prostych zagadnieniach optymalizacji wielokryterialnej.

Ponieważ nie zbadano dotąd przydatności tych algorytmów do rozwiązywania zagadnień

projektowania konstrukcji, w związku z tym zastosowanie konkretnej metody powinno być

poprzedzone badaniami efektywności metod do zagadnień projektowania konstrukcji okrętów.

Ponieważ wymienione wcześniej ewolucyjne metody optymalizacji wielokryterialnej w

większości nie były autorowi znane w czasie rozpoczęcia realizacji pracy, przyjęto należącą do

grupy klasycznych metod optymalizacji wielokryterialnej metodę ważonych celów. Z przyjętych

kryteriów oceny Ki skonstruowano kombinację liniową z odpowiednio dobranymi

współczynnikami wagowymi wi i taką funkcję przyjęto jako zadaniowe skalarne kryterium

optymalizacji F. Tak skonstruowane kryterium skalarne posłużyło do ilościowego określenia

jakości wariantu za pomocą jednej liczby. W pracy osiągnięto to operując miarami względnymi

poszczególnych kryteriów składowych, reprezentowanymi przez współczynniki wagowe w1•

Przyjęte w zadaniu optymalizacji wielokryterialnej kryteria oceny Ki stają się cząstkowymi

kryteriami oceny zadaniowego skalarnego kryterium optymalizacji F.

Spośród ewolucyjnych algorytmów optymalizacji wielokryterialnej najbliższe względem

algorytmu zastosowanego w pracy są algorytmy VEGA - Schaffer (1985) i Hl.GA _ Hajela i in.

(1992). W algorytmie VEGA populacja dzielona jest na części, w których warianty

selekcjonowane są względem pojedynczego kryterium oceny. W algorytmie filGA

konstruowane jest zastępcze skalarne kryterium optymalizacji, jednak wektory wagowe jg nie są

ustalone, lecz są zakodowane w genotypie, dzięki czemu warianty i wektory wagowe ewoluują

równolegle. W przyszłych pracach algorytmy te mogą być zastosowane w pierwszej kolejności.

Przyjęcie postaci kryterium zadaniowego F jako kombinacji liniowej kryteriów

cząstkowych Ki równoważne jest przyjęciu addytywnego modelu kryterium, w którym

84 3. A lgorytmy i modele obliczeniowe



niedostatek jednej właściwości K, może być skompensowany odpowiednim wzrostem innej

właściwości K._1, np. większa masa konstrukcji statku może być skompensowana większą

niezawodnością.

W celu uwzględnienia w analizie optymalizacyjnej zarówno subiektywnej atrakcyjności

poszczególnych kryteriów oceny, jak też dążenia do żądanej zbieżności algorytmu, skalarne

kryterium optymalizacji F sformułowano w postaci funkcji użyteczności przez wprowadzenie w

miejsce kryteriów oceny K, odpowiednich funkcji użyteczności cząstkowej u,. Wartość funkcji

użyteczności cząstkowej u; jest miarą atrakcyjności odpowiedniego kryterium oceny K,. W tym

samym znaczeniu używane jest również pojęcie funkcji preferencji. W celu poprawnego

rozwiązania zadania optymalizacji i akceptowanej zbieżności algorytmu ważne było, określenie

postaci matematycznej i parametrów funkcji użyteczności cząstkowej u, dla każdego

cząstkowego kryterium oceny K;.
Definiując matematyczną postać funkcji użyteczności cząstkowej postawiono następujące

wymagania:

- wartości funkcji użyteczności cząstkowej muszą wzrastać monotonicznie względem

odpowiednich kryteriów,

- wartości funkcji użyteczności cząstkowej muszą być unormowane do jedności,

- wartości funkcji muszą być niemianowane (bezwymiarowe).

Matematyczną postać funkcji użyteczności ustalono na podstawie prób. W tabeli 3.5

podano przyjęte postaci funkcji użyteczności cząstkowej u;, spełniające wymienione wymagania.

Tabela 3.5
Postaci i parametry odpowiednich funkcji użyteczności cząstkowej u, dla przyjętych cząstkowych

kryteriów oceny Ki-
Lp. Cząstkowe kryterium oceny K Funkcja użyteczności cząstkowej u,

Oznaczenie Opis Typ Oznaczenie Postać <: r;- ! • .. ·.·.
· ..

=

1 K1 Masa konstrukcji min! U1 («c: -Kir 1350 5,0
K)max

....................

2 K2 Długość spoin min! U:. (K2max -K2 r 55000 2,5
K2max 

- -- ---

3 K3 Niezawodność konstrukcji max! U3 ( K3 r 30 2,0
K3max 

..__
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Największą osiąganą w obliczeniach wartość kryterium cząstkowego Kimax ustalono na

podstawie wyników obliczeń testowych. Poprawne przyjęcie największej wartości zapewniło, że

wartość funkcji użyteczności cząstkowej kryterium typu min! nie osiągnęła wartości ujemnej w

trakcie obliczeń badawczych. Wartości współczynników potęgowych r, dla wymaganej

zbieżności algorytmu przyjęto po obliczeniach próbnych.

Na rysunkach 3.4 i 3.5 pokazano, na przykładzie masy konstrukcji K1, wpływ

parametrów Kimax i r, funkcji użyteczności cząstkowej u, na przebieg zmienności funkcji dla

kryterium typu min!. Przy ustalonej wartości współczynnika potęgowego r, zwiększanie wartości

parametru K;max powoduje zmniejszenie wrażliwości funkcji użyteczności U; na zmiany wartości

kryterium K; przy większych wartościach funkcji użyteczności. Przy ustalonej największej

wartości kryterium K;max zmniejszanie wartości współczynnika potęgowego r; powoduje

zmniejszenie wrażliwości funkcji użyteczności na zmiany wartości kryterium, również przy

większych wartościach funkcji użyteczności.

Na rysunkach 3.6 i 3.7 pokazano, na przykładzie wskaźnika niezawodności K3 = /3c,
wpływ parametrów Kimax i r, funkcji użyteczności cząstkowej u, na przebieg zmienności funkcji

dla kryterium typu max!. Widać, że przy ustalonej wartości współczynnika potęgowego r1

zwiększanie wartości parametru Kimax powoduje zmniejszenie wrażliwości funkcji użyteczności

na zmiany wartości kryterium przy mniejszych wartościach funkcji. Przy ustalonej największej

wartości kryterium Kimax, zmniejszanie wartości współczynnika potęgowego ri, powoduje

zmniejszenie wrażliwości funkcji użyteczności na zmiany wartości kryterium, przy większych

wartościach funkcji.

W tabeli 3. 5 zestawiono: przyjęte we wszystkich obliczeniach badawczych, cząstkowe

kryteria oceny Ki, matematyczne postaci funkcji użyteczności cząstkowej u,., oraz wartości

parametrów funkcji użyteczności cząstkowej K;max i r.. Wartości parametrów Kimax przyjęto z

doświadczenia jako największe wartości odpowiednich kryteriów oceny K,-. Wartości

współczynników potęgowych r„ przyjęto z doświadczenia w celu uzyskania akceptowanej

zbieżności algorytmu.

Wykorzystując przyjęte funkcje użyteczności cząstkowej u;, i współczynniki wagowe wi,

zadaniowe skalarne kryterium optymalizacji F sformułowano w postaci funkcji użyteczności:

F(K1, K2, ... , K;) = w1u1 + w2u2 + w3u3 ➔ max! (3.7)

Na rysunku 3.8 przedstawiono graficzną interpretację przyjętej metody ważonych celów.

Przyjmując w3 = O, dla ustalonych wartości wag w1 i w2 sformułowane w pracy zadanie

optymalizacji, polega na znalezieniu największej wartości zadaniowego kryterium optymalizacji

F:

86 3. Algorytmy i modele obliczeniowe



(3.8)

Zależność (3.8) można przekształcić do postaci:

WI F u2=--u1 + -
W2 W2

(3.9)

W zależności (3.9) wartość ilorazu określa kąt nachylenia, zaś wartość ilorazu F
W2

położenie punktu przecięcia z osią u2 układu współrzędnych linii opisanej zależnością (3. 9), linia

zielona na rys. 3.8. W przedstawionej interpretacji proces optymalizacji odpowiada przesuwaniu

tej linii w kierunku od początku układu współrzędnych do momentu, w którym linia (3.9) jest

styczna do frontu rozwiązań dominujących. Zmiana wartości współczynników wagowych wi

powoduje, że poszukiwane będą inne styczne do frontu wariantów dominujących, linie

niebieskie na rys. 3. 8 Można zauważyć, że warianty niezdominowane reprezentowane przez

punkty położone na wklęsłej części frontu nie będą odszukane przyjętą metodą. Jest to istotną

wadą przyjętej metody. Drugą zasadniczą wadą jest to, że przeprowadzić należy wiele symulacji

dla różnych wartości współczynników wagowych W;, aby wystarczająco dokładnie zobrazować

zbiór wariantów niezdominowanych.

· K1max = 1500

o 200 400 600 800 1000 1200 1400
Kryterium, K 1

Rys. 3.4 Wpływ największej wartości kryteriu~_oceny ~max na wa~~ść~cji uż?1eczności dla
kryterium typu min! na przykładzie masy konstrukcJt'kad~ba ~1; ~art~sc wspołczynmka potęgowego r1

== 5 przyjęto po przep,;owadzentu obhczen probnych
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Rys. 3 .5 Wpływ wartości współczynnika potęgowego r; na wartość funkcji użyteczności dla kryterium
typu min! na przykładzie masy konstrukcji kadłuba K1; największą wartość kryterium oceny K1mox = 2000

przyjęto po obliczeniach próbnych
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Rys. 3.6 Wpływ największej wartości kryterium oceny Ktmax na wartość funkcji użyteczności dla
kryterium typu max! na przykładzie indeksu niezawodności; wartość współczynnika potęgowego r3 = 2,O

przyjęto po obliczeniach próbnych
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Kryterium, K 3

Rys. 3.7 Wpływ wartości współczynnika potęgowego r, na wartość funkcji użyteczności kryterium typu
max! na przykładzie indeksu niezawodności; największą wartość kryterium oceny K1max = 2000 przyjęto

po obliczeniach próbnych
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Rys. 3.8 Graficzna interpretacja przyjętej metody ważonych celów; u1 i u2 cząstkowe funkcje
użyteczności; F zadaniowe skalarne kryterium optymalizacji; w1 i W2 współczynniki wagowe

cząstkowych funkcji-użyteczności; przyjęto w3 = O



Wartości współczynników wagowych wi określono przede wszystkim intuicyjnie i następnie

zweryfikowano podczas obliczeń próbnych dla uzyskania oczekiwanej zbieżności algorytmu.

Tabela 3.6 zawiera przyjętą skalę wartości współczynników wagowych W;. Wartości liczbowe

współczynników wagowych wi:

3
wi E [O, I] oraz LW; = 1

i=l

przyjmowano niezależnie dla każdego obliczenia badawczego.

(3 .1 O)

Tabela 3.6
Skala współczynników wagowych w, do użyteczności cząstkowych kryteriów oceny K;

Lp. Wartość współczynnika
wagowego w1, lub intensywność

ważności

Opis

1 0,10 Równa ważność. Cząstkowe kryteria oceny Ki wnoszą
jednakowy wkład do funkcji celu.

2 0,25 Umiarkowana ważność jednego kryterium cząstkowego nad
innymi. Doświadczenie, wymagania lub normy prawne silnie
faworyzują kryterium nad innymi.

3 0,50 Zasadnicza lub silna ważność. Doświadczenie, wymagania lub
normy prawne silnie faworyzują kryterium cząstkowe nad
innymi.

4 0,75 Bardzo duża ważność. Kryterium cząstkowe jest bardzo silnie
faworyzowane i jego dominacja jest dostrzegana w praktyce.

5 1,00 Ekstremalna ważność. Doświadczenie faworyzuje jedno
kryterium cząstkowe ponad innymi w najwyższy możliwy
sposób.

Wymagania postawione wcześniej cząstkowym funkcjom użyteczności u; zapewniają, że

sformułowana funkcja skalamaF= F(K1, K2, ... , Ki) (3.7), określona na zbiorze wariantów A jest

miarą jakości poszczególnych wariantów a.. Miara ta nazwana wcześniej zadaniowym kryterium

optymalizacji F ma następujące cechy:

jest funkcją liczbową,

- wartości funkcji są nieujemne,

- umożliwia jednoznacznie uszeregowanie wariantów wg wybranych cząstkowych kryteriów

oceny Ki,

- jest funkcją ściśle monotoniczną: rosnącą względem oceny wariantów,

- nie ma jednoznacznej interpretacji fizykalnej lub ekonomicznej,
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- jest ważna w sformułowanym w pracy zadaniu wyboru wariantów kompromisowych.

Dzięki wymienionym cechom tak sformułowana funkcja kryterialna F mierzy, jak dobry jest

dany wariant konstrukcji a i pozwala uszeregować warianty z tego punktu widzenia. Im większa

jest wartość funkcji F tym lepszy jest wariant.

W pracy przyjęto, że sformułowane zadanie poszukiwania wariantu kompromisowego

(polioptymalizacji) może być zredukowane do zadania optymalizacji przez nadanie

odpowiednim współczynnikom wagowym w; wartości zero i przyjęcie różnej od zera wartości

współczynnika wagowego w1~ odpowiadającego przyjętemu kryterium optymalizacji. Dzięki

temu ten sam system obliczeniowy użyty został do rozwiązania zadania optymalizacji i

polioptymalizacj i.

3.5.5.5 Ograniczenia

Wprowadzenie ograniczeń projektowych, ograniczeń wytrzymałości lokalnej i ogólnej pozwala

uniknąć niepożądanych charakterystyk projektu konstrukcji i rozróżnić w ten sposób projekty

dopuszczalne i niedopuszczalne. Pozwala również, wprowadzić miary stopnia dopuszczalności

wariantów uwzględnianych w konstrukcji funkcji przystosowania.

Pappas i in. (1973) zaproponowali przyjęty w pracy system klasyfikacji ograniczeń:

- ograniczenia zachowawcze (ang. behavior constraints) sformułowane dla uniknięcia

przejścia konstrukcji w stany uważane za zniszczenie lub utratę cech funkcjonalnych,

- ograniczenia brzegowe (ang. side constraints) określające zakres zmienności zmiennych

projektowych,

- ograniczenia geometryczne (ang. geometrical constraintsi nakładające ograniczenia na

zależności przestrzenne między zmiennymi projektowymi.

Sformułowanie projektowych ograniczeń zachowania umożliwiło uniknięcie przejścia

konstrukcji w stany uważane za naruszenie danych i założeń. Przyjęto, że podstawowym

ograniczeniem zachowania jest spełnienie równania mas uwzględniającego nośność, masę

konstrukcji, masę układu napędowego, masę sieci elektrycznej, masę systemów kontroli i

komunikacji, masę systemów pomocniczych, masę wykończenia i wyposażenia wnętrz, masę

systemów specjalnych. W celu uproszczenia modelu nie sformułowano projektowego

ograniczenia zachowania. W przyjętym w badaniach modelu statku brak jest również podstaw do

sformułowania ograniczeń brzegowych z punktu widzenia założeń do projektu. Projektowymi

ograniczeniami geometrycznymi są wymiary· główne statku oraz parametry geometrycznego

rnoctelu konstrukcji. Ponieważ są to ograruczerua o charakterze równościowym, zostały
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włączone do modelu optymalizacyjnego w postaci parametrów. Za pewną postać ograniczeń

geometrycznych uznać można ograniczenia nałożone na ilość ram poprzecznych i usztywnień

wzdłużnych. Ponieważ przyjęto je bezpośrednio jako granice zmienności zmiennych

decyzyjnych, nie zostały one ujęte w postaci ograniczeń geometrycznych.

Ograniczenia zachowawcze wynikające z wytrzymałości lokalnej ogólnej

sformułowano na podstawie przepisów klasyfikacyjnych UNITAS (I 995). Realizację ograniczeń

w postaci odpowiednich funkcji kar omówiono w podrozdziale 3.5.6.3. Funkcje kar dla

wszystkich ograniczeń zapisano jawnie w rękopisie autora. Przepisy klasyfikacyjne nie dały

podstaw do sformułowania ograniczeń brzegowych z punktu widzenia wytrzymałości lokalnej i

ogólnej. Przepisowe ograniczenia geometryczne z punktu widzenia wytrzymałości lokalnej i

ogólnej odnoszą się do wymiarów i proporcji wymiarowych przekrojów poprzecznych wiązarów

i usztywnień. Ponieważ w badaniach przyjęto profile hutnicze o wymiarach ustalonych w

katalogu producenta (patrz Załącznik 5), nie sformułowano ograniczeń geometrycznych z punktu

widzenia wytrzymałości lokalnej i ogólnej.

3.5.6 Model genetyczny

3.5.6.1 Uwagi ogólne

Zdefiniowany w podrozdziale 3.5.5. model optymalizacyjny me mógł być bezpośrednio

: wykorzystany do poszukiwań z użyciem algorytmów genetycznych, dlatego przeformułowano

go do modelu genetycznego spełniającego szczególne wymagania algorytmu. Sformułowany

model genetyczny obejmuje:

- strukturę chromosomu,

- funkcję przystosowania,

- operatory genetyczne,

- parametry sterujące poszukiwaniem.

3.5.6.2 Struktura chromosomu

Algorytm genetyczny me operuje bezpośrednio na zmiennych decyzyjnych, ale na ich

zakodowanej reprezentacji zapisanej w chromosomie. Zdefiniowanie chromosomu wymagało

określenia sposobu reprezentacji zmiennych, długości i kolejności ustawienia genów w

chromosomie. Back (1996), Goldberg (1995), Haupt i in. (1998), Michalewicz (I 996) podają
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schematy kodowania zmiennych, przyjmowane zależnie od typu zmiennych (np. zmienne

liczbowe, drzewiaste). W pracy przyjęto kodowanie binarne, tradycyjnie używane w przypadku

zmiennych liczbowych. Kolejność kodowania zmiennych w chromosomie jest dowolna· i nie

wpływa na cechy obliczeniowe algorytmu. Jej ustalenie jest jednak niezbędne do poprawnego

odkodowania genotypów. Przyjętą kolejność kodowania zmiennych w chromosomie pokazano w

tabeli 3. 7.

Zdolność rozdzielcza próbkowania przestrzeni wariantów oraz długości genów są ze sobą

ściśle związane. Zdolność rozdzielcza określa gęstość próbkowania przestrzeni rozwiązań.

Ponieważ zapis bitowy na łańcuchu o skończonej długości Id pozwala na zakodowanie liczby o

skończonej wartości, związek pomiędzy najmniejszą Xdm1n, i największą wartością zmiennej

Xdmax, długością chromosomu Id, i rozdzielczością fud, zapisano w postaci:

X -X .
Av - dmax dmm

IJ..Ad -
2ld -1 (3.11)

Tabela 3.7
Specyfikacja bitowej reprezentacji zmiennych decyzyjnych modelu genetycznego konstrukcji

katamarana (opis zmiennych w tabeli 3.4)

Lp. Oznaczenie Długość genu Wartość

Xd Id Najmniejsza Największa Krok zmienności
XJmin Xdmax (rozdzielczość)

!).xd 

l' X1 4 1 10 0,60

2 X2 3 1 7 0,86

3 X3 4 42 52 0,67

4 X4 3 10 16 0,86

5 X5 4 25 40 1,00

6 x6 4 l 10 0,60

7 X7 3 1 7 0,86

8 X8 4 42 52 0,67

9 X9 3 4 11 1,00

10 X10 4 1 10 0,60

11 X11 3 1 7 0,86

12 X12 4 42 52 0,67

13 X13 3 18 25 0,73

14 X14 4 1 12 0,73
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Tabela 3.7
Specyfikacja bitowej reprezentacji zmiennych decyzyjnych modelu genetycznego konstrukcji

katamarana (opis zmiennych w tabeli 3 .4), cd.

Lp. Oznaczenie Długość genu Wartość

Xd Id Najmniejsza Największa Krok zmienności
Xdmin Xdmax (rozdzielczość)

!lxd-15 X15 3 1 7 0,86

16 X16 4 42 52 0,67

17 X17 4 15 25 0,67

18 X1g 4 1 12 0,73

19 X19 3 1 7 0,86

20 X20 4 42 52 0,67

21 X21 4 18 33 1,00

22 X22 4 1 12 0,73

23 X23 3 1 7 0,86

24 X24 4 42 52 0,67

25 X25 4 25 40 1,00

26 ' X26 4 2 12 0,67

27 X27 3 1 7 0,86

28 X2g 4 42 52 0,67

29 X29 4 25 40 1,00

30 X30 4 l 10 0,60

31 X31 3 1 7 0,86

32 X32 4 42 52 0,67

33 X33 3 4 11 1,00

34 X34 4 1 10 0,60

35 X35 3 1 7 0,86

36 X36 4 42 52 0,67

37 X37 4 25 40 1,00

Długość chromosomu l: 135 Liczba możliwych wariantów: ~ 1038

Większa zdolność rozdzielcza pozwala przebadać więcej punktów przestrzeni rozwiązań,

zwiększając prawdopodobieństwo wykrycia interesujących ekstremów. Z drugiej strony

zwiększenie zdolności rozdzielczej, przy zachowaniu brzegowych wartości zmiennych XJmin i
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Xdmax , pociąga za sobą konieczność zwiększenia długości genów Id i odpowiednio długości

D
chromosomu I= "'fJd, a w konsekwencji zwiększenie czasu potrzebnego na wykonanie operacji

d=l

genetycznych i ostatecznie wydłużenie czasu trwania analizy optymalizacyjnej. Przyjęto więc

najmniejsze długości genów umożliwiających osiągnięcie wymaganej zdolności rozdzielczej. W

rozwiązywanym zadaniu zmienne decyzyjne są liczbami naturalnymi w określonym przedziale

zmienności. W związku z tym najmniejsze i największe wartości zmiennych Xdmin i Xdmax oraz

długości genów Id dobrano tak, aby rozdzielczość 11.xd była nie większa od jedności (tabela 3. 7).

Brzegowe wartości zmiennych Xdmin i Xdmax ustalono na podstawie doświadczenia z obliczeń

próbnych w taki sposób, aby uzyskać zbieżność algorytmu przy akceptowalnym czasie obliczeń.

Wariant (chromosom, projekt, osobnik w populacji) budowano łącząc ciągi bitowe,

tworzące geny reprezentujące każdą zmienną w łańcuch bitowy. Połączenie to nazywane jest

agregacją łańcucha (ciągu) bitowego projektu. W tabeli 3.7 zestawiono przyjęte długości

łańcuchów wybranych dla reprezentacji odpowiednich zmiennych. W sumie łańcuch

chromosomu ma długość / = 13 5 bitów. Przyjęta struktura chromosomu pozwala na analizę

blisko 1038 wariantów projektowych.

W celu przeprowadzenia analizy konstrukcji, chromosomy były odkodowywane z postaci

binarnej do postaci liczb dziesiętnych, w zadanym wcześniej zakresie. Ponieważ dopuszczono

wartości rozdzielczości 11:xd mniejsze od jedności, a wartości zmiennych decyzyjnych są

kolejnymi liczbami naturalnymi, w zadanym przedziale, to formułę odkodowania od łańcucha

binarnego (genotypu) do wartości fizycznych zmiennych projektowych (fenotypu), zapisano w

postaci:

= INT( . + Xdmax - Xdmin f b 2J-l)
Xd Xd mm 2'd 1 . ci; ,

- 1=I (3.12)
bdj E [O, 1]

gdzie: xd - wartość zmiennej decyzyjnej Xd, Xdmin i Xdmax - najmniejsza i największa wartość

zmiennej decyzyjnej Xd, Id - długość genu kodującego wartość zmiennej decyzyjnej xd, bd.i -

Wartoś~}-tego bitu w genie kodującym wartość zmiennej decyzyjnej xd,

Przy zdefiniowanej strukturze chromosomu i formule odkodowania chromosomu,

Przyjęty schemat kodowania jest nadmiarowy. Oznacza to, że niektórym różnym wartościom

genotypu odpowiadają równe wartości fenotypu - zmiennych decyzyjnych.
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3.5.6.3 Funkcja przystosowania

Opisany w podrozdziale 3.5.5. model optymalizacyjny odpowiada maksymalizacji funkcji celu z

uwzględnieniem ograniczeń projektowych, wytrzymałości lokalnej i wytrzymałości ogólnej.

Zastosowanie algorytmu genetycznego, wymagało sformułowania równoważnego problemu bez

ograniczeń. Wykorzystując fakt, że algorytmy genetyczne nie wymagają ciągłości ani istnienia

pochodnych, zastosowano metodę zewnętrznej funkcji kary - Fox (1971), Reklaitis i in. (1983),

Ryan (1974), Vanderplaats (1984). Rozszerzoną funkcję celu zadania maksymalizacji bez

ograniczeń,./{X), sformułowano w postaci funkcji kary:

(3.13)

gdzie: F(X) - funkcja celu w zadaniu z ograniczeniami (3. 7), P(X)k - składowa funkcji kary

naruszenia k-tego ograniczenia, rk - wykładnik potęgowy dla k-tej składowej funkcji kary, wk -

współczynnik kary naruszenia k-tego ograniczenia, nc - liczba ograniczeń.

Ponieważ określona zależnością (3.13) rozszerzona funkcja celu fiX) jest zdefiniowana,

jednowartościowa, rosnąca, o wartościach rzeczywistych i dodatnio określonych w przestrzeni

poszukiwań, przyjęto ją jako funkcję przystosowania.

Na podstawie wstępnych badań składowe funkcji kary Pk dla wszystkich ograniczeń

zdefiniowano w postaci funkcji wykładniczej. Dla przykładu, funkcja kary za naruszenie

ogramczerua grubości płyty poszycia pokładu samochodowego z punktu widzenia

wytrzymałości lokalnej, k = 13, ma postać:

{
lt-t,ulel dl t

P _ e , a t < rule
13 - i1,u1,-t I dla t > t, - rule

(3.14)

gdzie: P13 - odpowiednia składowa funkcji kary, t - bieżąca wartość grubości płyty poszycia, tn,Ze

- najmniejsza wymagana przepisami grubość płyty poszycia określona z warunku wytrzymałości

. lokalnej. Przyjęte formy składowych funkcji kar zapewniają unormowanie składowych funkcji

kary do jedności oraz wprowadzają do poszukiwań „miękką" selekcję, z punktu widzenia

czynnika opisywanego odpowiednim składnikiem kary P, w miejsce selekcji „twardej". Selekcja

twarda jest najprostszym rozwiązaniem procesu selekcji (rys. 3.9). W takim przypadku, warianty

nie spełniające w pełni odpowiednich wymagań są szybko eliminowane z puli genowej, nawet

mimo bardzo korzystnych wartości innych cech. Natomiast osobniki, które spełniają

ograniczenia, są reprodukowane z prawdopodobieństwem niezależnym od stopnia

przewyższama tych ograniczeń. Zróżnicowanie populacji jest w tym przypadku silnie

ograniczone, a sam proces poszukiwania prowadzi w praktyce do ulepszania przypadkowo
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znalezionego ekstremum. Zazwyczaj me jest to ekstremum globalne. Taki proces selekcji

powoduje, że ewolucja jest silnie lokalna i w jej trakcie istnieje niewielkie prawdopodobieństwo

przekroczenia barier lub wąwozów w przestrzeni rozwiązań. Uznano, że z punktu widzenia

efektywności algorytmu, korzystnym rozszerzeniem jest pojęcie „miękkiej" selekcji. Na rys. 3.9

pokazano kształt składowej funkcji kary Pk w przypadku selekcji „twardej" i „miękkiej" na

przykładzie grubości płyt poszycia.

M.... 1,2 Q

~ 1,0 «J~

~ 0,8 
C::,......

"ii, 0,6 

~
"'C 0,4 «J
~
(/)

,o 0,2 •(/)

~

~
0,0 

-2,0 -1,0 0,0 

li

1,0 

--"Miękka" selekcja

· - · · - · ''Twarda" selekcja

2,0 3,0 

t-t ru1e, [mm]
4,0 5,0 6,0 7,0

O dla
Rys. 3.9 Ilustracja pojęcia „twardej" selekcji, P13 = 1 dla

t < 1rule

t ~ 1rule '

{
elt-truze I dla t < trule

i miękkiej" selekcji, P13 = ( )2" e t rule -t dla t ~ trule

W obszarze I, t-truze < O, ograniczenie naruszone jest w sposób zabroniony. W obszarze II, t
truze > O, ograniczenie nie jest naruszone, jednak duże wartości nadmiaru wartości zmiennej t

są "karane" mniejszymi wkładami do funkcji przystosowania

Widać, że warianty O rosnących, w stosunku do wymaganych przepisami, wartościach grubości

płyt, obszar u, mają odpowiednio mniejszą szansę na reprodukcję. Z drugiej strony, bardzo silnie

maleje szansa na reprodukcję wariantów o mniejszej, niż przepisowa, grubości płyt poszycia,

obszar I. Taka realizacja selekcji powodu~e, że w reprodukcji uczestniczyć mogą również

osobniki bardzo nieefektywne z punktu widzenia określonych kryteriów, ale o korzystnych

cechach z punktu widzenia innych kryteriów. Cechy niekorzystne mogą ulec usunięciu lub
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zamianie w operacjach mutacji i krzyżowania, a tak zmieniony wariant może wykazać cechy

bardzo korzystne w przyszłych pokoleniach. Taka realizacja selekcji zwiększa możliwości

przeszukiwania całej przestrzeni rozwiązań i umożliwia przekraczanie barier i wąwozów w

wielomodalnej przestrzeni rozwiązań. Na rys. 3. 9 pokazano, że wartości grubości płyty t,

mniejsze od wartości wymaganych przepisami truze są zabronione, ponieważ nie spełniają

odpowiedniego ograniczenia zachowawczego. Zatem wartości takie nie są preferowane

(promowane, nagradzane) przez dobór naturalny. Osobniki niosące odpowiedni materiał

genetyczny będą karane małymi wartościami funkcji kary. Dobór naturalny będzie najsilniej

promował osobniki o grubości płyty t nieco większej od wymaganej przepisami trule- Większe

wartości grubości poszycia t będą preferowane słabiej, ponieważ nie ma potrzeby nadmiernego

wzrostu grubości płyt poszycia z punktu widzenia tego ograniczenia. Takie osobniki będą karane

za zbyt duże dopuszczalne wartości grubości płyt t. Karą jest mała wartość odpowiedniej

składowej funkcji kary"

Zmiana wartości wykładników potęgowych rk umożliwia modyfikowanie kształtu

krzywych, odpowiednich funkcji kary. Wartości wykładników potęgowych ustalono na

podstawie doświadczenia zebranego podczas obliczeń testowych. Odpowiedni dobór wartości

indeksów potęgowych rk powoduje, że operator reprodukcji jest narzędziem bardziej subtelnym i

elastycznym. Zmiana wartości indeksów potęgowych pozwala na „rozmycie" lub „zagęszczenie''

miękkiej selekcji (rys. 3.10). Odpowiednie rozmycie lub zagęszczanie selekcji jest bardzo silnym

narzędziem ewolucyjnym.

Dobór konkretnej postaci składowej funkcji kary P, oraz wykładników potęgowych n
dokonywany jest arbitralnie. Są to jednak bardzo ważne czynności, realizowane podczas budowy

genetycznego modelu zadania optymalizacji konstrukcji i trudno przecenić ich znaczenie.

Ponieważ funkcja przystosowania jest analogiem środowiska oddziałującego na populacje,

kieruje ona ewolucją osobników podczas symulacji. Błędne lub nie dość dokładne zbudowanie

funkcji przystosowania, pociąga za sobą, ewoluowanie osobników w sposób daleki od

oczekiwań. Znajdowane rozwiązania mogą być odległe od optymalnych. Może nawet nie dojść

do zbieżności algorytmu. Dostrojenie wartości indeksów potęgowych musi być wykonane z dużą

dokładnością. Ten etap budowy modelu genetycznego wymaga od użytkownika dużego

doświadczenia i wyczucia. Bardzo często potrzebne jest przeprowadzenie wielu symulacji

próbnych, które mogą ułatwić dobór wartości wspomnianych parametrów.

2 Ponieważ tak zdefiniowana funkcja kary premiuje lub nagradza dobre warianty, naturalne wydaje się mówienie 0

funkcji nagrody lub preferencji. Można wówczas mówić o premiowaniu, nagradzaniu lub preferowaniu dobrycll
wariantów. Pozostawiono jednak rozpowszechnioną w literaturze nazwę: funkcja kary.
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Rys. 3.10 Ilustracja koncepcji „rozmycia" i „koncentracji" miękkiej selekcji;

{
-10,0 dla t(tru

dla miękkiej selekcji, r13 = . le ,
- 0,1 dla t ~ trule

. " . kk. . 1 k .. { - 5,0 dla «c:,,rozmycie mię tej se e cji, r13 = ,
- 0,05 dla t ć trule

. " . kk. . I k .. {- 30,0 dla «c:,,koncentrowame mię 1ej se e cjr, r13 =
- 0,5 dla t ~ trule

Przyjęte formy składowych funkcji kar zapewniają wymagane unormowanie składowych funkcji

kary do jedności oraz wprowadzają do poszukiwań „miękką" selekcję z punktu widzenia

czynnika opisywanego odpowiednim składnikiem kary. Doboru wartości parametrów

poszczególnych składowych funkcji kary P1c dokonano na podstawie obliczeń testowych z

uwzględnieniem pożądanej zbieżności algorytmu.

Wartości współczynników kary w1c dobrano po przeprowadzeniu szeregu obliczeń

próbnych i osiągnięciu żądanej zbieżności algorytmu, uwzględniając przyjętą w tabeli 3.6 skalę

Wartości współczynników wagowych.

3.5.6.4 Operatory genetyczne

Opracowany algorytm genetyczny tworzy warianty nowego pokolenia, realizując podstawowe

operatory selekcji, mutacji i krzyżowania oraz dodatkowo operator aktualizacji i strategię

Pretendenta.
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Back (1991, 1995, 1996), De Jong (1995), Goldberg (1995), Goldberg i in. (1991), Harik

(1995), Michalewicz (1996), Neri i in. (1995) opisują operatory selekcji, które dokonują wyboru

par chromosomów pod kątem ich wartości funkcji przystosowania. Osobniki cechujące się

większą wartością funkcji przystosowania mają większą szansę uczestniczenia w rozrodzie i

przekazywania swoich genów kolejnym pokoleniom. Po analizie opisanych operatorów selekcji,

w pracy zrealizowano operator selekcji proporcjonalnej, bazujący na koncepcji koła ruletki -

Sekulski i in. (1998).

Back (1996), Goldberg (1995), Haupt i in. (1998), Michalewicz (1996) opisują operator

mutacji, który wprowadza losowe zmiany chromosomu. W ten sposób umożliwia on wniesienie

nowej informacji do puli genetycznej populacji i zwiększa zróżnicowanie puli rodzicielskiej.

Mutacja umożliwia eksplorację przestrzeni poszukiwań. Zrealizowany operator mutacji

przedstawiono w oddzielnej pracy - Sekulski i in. (1998).

Operator krzyżowania dokonuje wymiany odcinków chromosomów osobników

rodzicielskich. Krzyżowanie umożliwia eksploatację lokalnego obszaru w przestrzeni

poszukiwań. Po przeanalizowaniu operatorów, które opisują Back (1996), Goldberg (1995),

Goldberg i in. (1991), Michalewicz (1996), Syswerda (1989), Spears i in. (1991) zrealizowano

operator jednopunktowego krzyżowania przedstawiony w oddzielnej pracy - Sekulski i in.

(1998). Na podstawie dalszych badań stwierdzono, że w przypadku długich chromosomów

przyjętych w pracy, operator jednopunktowego krzyżowania jest mało efektywny. Dla

zwiększenia efektywności krzyżowania, opracowano własny n-punktowy losowy operator

krzyżowania. W tym przypadku, parametrami operatora krzyżowania są najmniejsza

n_x_siteJilin i największa n_x_site_max liczba punktów krzyżowania i prawdopodobieństwo

krzyżowania Pe- Operator ustala automatycznie, niezależnie dla każdej krzyżowanej, z

prawdopodobieństwem Pe, pary osobników, liczbę punktów krzyżowania n_x_site, która jest

zmienną losową o rozkładzie jednostajnym w zadanym przedziale, [n_x_site_min,

n_x_site_max]. Wykonane obliczenia testowe potwierdziły szybszą zbieżność algorytmu w

porównaniu z algorytmem realizującym jednopunktowe krzyżowanie. Jednocześnie ustalono, że

zwiększanie największej liczby punktów krzyżowania n_x_site_max powyżej siedmiu nie

polepsza zbieżności algorytmu. Na podstawie tych badań przyjęto najmniejszą n~x_site_min= I

i największąn_x_site_max= 7 liczbę punktów krzyżowania (tabela 3.8).

Zwiększenie efektywności algorytmu osiągnięto wprowadzając dodatkowo operator

aktualizowania (ang. updating) i realizując koncepcję pretendentów (ang. elitist strategy).

Operator aktualizowania zaproponowali Staffa i in. (1991 ). Operator ten z ustalonym

prawdopodobieństwem aktualizowania Pu wprowadza losowo wybranego osobnika z populacji
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rodzicielskiej, do populacji potomnej, w miejsce osobnika potomnego z mmejszym

przystosowaniem. Przyjętą wartość prawdopodobieństwa aktualizowania Pu podano w tabeli 3. 8.

Losowy charakter operatorów selekcji, mutacji i krzyżowania może spowodować, że

najlepiej przystosowane warianty z populacji rodzicielskiej nie zostaną wyselekcjonowane do

krzyżowania, a nawet jeśli zostaną wyselekcjonowane, to mogą utworzyć potomków o mniejszej

wartości funkcji przystosowania. W ten sposób może zostać utracony bardzo korzystny zestaw

genów. Strategia pretendenta łagodzi to potencjalne źródło utraty materiału genetycznego, przez

przekopiowanie ustalonej liczby najlepiej przystosowanych osobników rodzicielskich, bez

zmian, do pokolenia potomnego. W większości przypadków, strategia pretendenta zwiększa

prędkość zdominowania populacji przez osobniki z bardzo wysokim przystosowaniem,

przyspieszając tym samym zbieżność algorytmu. Algorytm wybiera ustaloną np liczbę

osobników rodzicielskich o największych wartościach funkcji przystosowania oraz równą liczbę

osobników potomnych o najmniejszych wartościach funkcji przystosowania. Wybrane osobniki

potomne zostają zastąpione przez wybrane osobniki rodzicielskie. Przyjętą liczbę pretendentów

nP podano w tabeli 3. 8.

3.5.6.5 Parametry sterujące

Przy zdefiniowanym modelu genetycznym jeden przebieg programu charakteryzują wartości

dziesięciu parametrów sterujących (tabela 3 .8).

Liczbę pokoleń ustalono na największym dopuszczalnym praktycznie, ze względu na

czas obliczeń, poziomie.

Wielkość populacji ustalono po szczegółowej analizie. Goldberg i in. ( 1992) podają, że

liczbę osobników w populacji n;, można określić zależnością:

n;= O(m/) = 0((//k)/) (3.15)

gdzie: X - liczba różnych wartości, jakie może przyjmować jednostka kodowania w

chromosomie, w przypadku kodowania binarnego, x = 2, k - rozpiętość schematu, I - długość

chromosomu, m = lik.
Holland (1975) definiuje schemat jako wzorzec opisujący podzbiór ciągów podobnych ze

względu na ustalone pozycje. Schemat może być rozumiany jako ustalona kombinacja wartości

jednostek kodujących w obrębie chromosomu. Na przykład, w przypadku kodowania binarnego i

długości chromosomu / = 8, jednym z możliwych, (x + 1 )' = 6561 schematów w łańcuchu ośmiu

„O" i „I", może być „10***11*", gdzie,,*" oznacza dowolną wartość jednostki kodującej (jest

ona nieistotna z punktu widzenia schematu). Rozpiętość schematu, k, jest odległością między
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dwoma skrajnymi jednostkami, ustalonymi w schemacie. W przykładzie, rozpiętość schematu k

= 7 (J;g;ffi;ffi1ff(*). Innym możliwym schematem jest ,,*00* *O 1 *"o rozpiętości k = 6 (*QP:ttQ l *).

Tabela 3.8
Parametry sterujące przebiegiem optymalizacji genetycznej

Wartość

1 ng Liczba pokoleń (generacji)

2 ni Wielkość populacji

3 np Liczba pretendentów

4 Pm Prawdopodobieństwo mutacji

5 Pe Prawdopodobieństwo krzyżowania

6 cstrategy Oznaczenie strategii krzyżowania (O dla ustalonej liczby punktów
krzyżowania, 1 dla losowej liczby punktów krzyżowania)

7 n x sile min Najmniejsza liczba punktów krzyżowania

8 n x sile max Największa liczba punktów krzyżowania

9 Pu Prawdopodobieństwo aktualizacji

10 elitism Zmienna logiczna dla włączenia (elitism = yes) lub wyłączenia
(elitism =no) strategii selekcji pretendenta

5000

2000

3

0,066

0,80

1

7

0,33

ycs

Aby oszacować niezbędny rozmiar populacji założono, że każdy gen, czyli odcinek chromosomu

kodujący określoną zmienną, może reprezentować jeden ze schematów ważnych dla

rozwiązywanego zadania - Carroll ( 1996). Oznacza to, iż można przyjąć, że rozpiętość schematu

równa jest długości genu.

Ponieważ w sformułowanym w pracy modelu, / = 13 5, x = 2, średnia długość schematu k

jest równa:

be [it l = (
4

+ 3 +
4
\"/ 3 + 4 + 4) ,. 4

gdzie: D - liczba zmiennych decyzyjnych, xd. Zatem z (3 .15) można określić rząd rozmiaru

(3. 16)

populacji:

(/ k) (135 4)n.=U kX =O 42 =0(540)

Aby przyjąć konkretną wartość rozmiaru populacji zależność (3.15) zapisano w postaci:

(3. 17)
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ni= nxmi = nJJ/k)j (3 .18)
gdzie: nx = [I, 10] - współczynnik. Kierując się czasem obliczeń, przyjęto wartość współczynnika

n; ~ 3, 7, co jest równoważne przyjęciu rozmiaru populacji ni= 2000.

Przy ustalonej liczbie pokoleń i wielkości populacji, wartości pozostałych parametrów

sterujących ustalono na podstawie obliczeń testowych, kierując się żądaną zbieżnością

algorytmu. Przyjęte parametry sterujące oraz ich wartości przedstawiono w tabeli 3. 8.

Aby ograniczyć wielkość raportów tworzonych podczas obliczeń oraz ułatwić ocenę

wariantów, wprowadzono parametry pomocnicze filtrujące rozwiązania umieszczane w

raportach z przebiegu obliczeń. Przede wszystkim dla każdej symulacji wprowadzono

największą wartość masy konstrukcji, największą wartość długości spoin i najmniejszą wartość

wskaźnika niezawodności dla wariantów umieszczanych w raportach.

Przeprowadzone obliczenia testowe pokazały, że tylko niewielka część utworzonych

wariantów jest dopuszczalna. Dlatego aby ograniczyć liczbę wariantów, poddanych ocenie

projektanta, tylko do wariantów uznanych przez niego za dopuszczalne, wprowadzono wielkość

nazwaną wskaźnikiem dopuszczalności wariantów µ. Uzasadniono celowość wprowadzenia

wskaźnika dopuszczalności. Na przykładzie grubości płyty poszycia międzypokładu można

zadać pytanie, czy wariant o grubości płyty t = 10,00 mm można uznać za dopuszczalny, w

przypadku gdy wymagana przepisami grubość płyty wynosi truze = I O,03 mm? W praktyce

projektant może uznać, że wariant taki jest dopuszczalny i zaakceptuje takie rozwiązanie. Można

się zastanowić, co zrobi projektant w przypadku, gdy wymagana grubość płyty wynosi lruie =
10,13 mm? W 'tym przypadku może uznać, że płyta o grubości t = 10,00 mm jest

niedopuszczalna i trzeba przyjąć płytę o większej grubości. Na tym przykładzie można dostrzec,

że w praktyce projektanci nie stosują ostrego rozróżnienia pomiędzy wariantami dopuszczalnymi

i niedopuszczalnymi. W pracy zwrócono uwagę na ten problem, w kontekście tworzenia

narzędzia, do automatycznego klasyfikowania generowanych wariantów na dopuszczalne lub

niedopuszczalne. Rozwiązując ten problem, wykorzystano pojęcia zaczerpnięte z teorii zbiorów

rozmytych - Driankow i in. 1996, Gutenbaum 1992, Jendo i in. (1999), Yager i in. 1995 -

uznając, że zbiór wariantów dopuszczalnych jest zbiorem rozmytym o stowarzyszonej z mm

funkcji przynależności. Przyjęto funkcję przynależności postaci (rys. 3.11):

µ=O dla xd (2'1xd

µ(xd) = µ = _!_[1 + sin(-rc-(xd - Xdo )+ 7t)J dla (xdo - 2'1.xd) :s; xd :s; Xdo (3 .19)
2 2/).:xd 2

µ = 1 dla xd )xdo

gdzie: xd - bieżąca wartość zmiennej decyzyjnej, Xdo - wymagana wartość zmiennej decyzyjnej,

x:d) lhd - wartość zmiennej decyzyjnej Xd, dla której wartość funkcji przynależności µ równa się
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0,5. Wartość parametru funkcji przynależności ~d określono arbitralnie dla każdego

ogramczema.

Nie decydując się jeszcze na konsekwentne zastosowanie wnioskowania rozmytego

przyjęto, że wartość funkcji przynależności wariantu jest sumą wartości funkcji przynależności

dla wszystkich ograniczeń.

Wprowadzone pojęcie dopuszczalności me ma bezpośredniego wpływu na przebieg

obliczeń. Jednak doświadczenie wskazało, że tylko niewielka część wariantów utworzonych

podczas poszukiwania jest wariantami dopuszczalnymi. Wprowadzone pojęcie pozwala na

ograniczenie liczby wariantów poddanych ocenie projektanta do wariantów uznanych przez

niego za dopuszczalne, a pominięcie wariantów uznanych za niedopuszczalne.

Po przeprowadzeniu obliczeń testowych przyjęto najmniejszą wartość wskaźnika

dopuszczalności wariantów poddawanych ocenie: µmin = 0,998.

1,1 ...----. --.---=----.--.......--------.---~---.
' ' '1 O I 1 • It : : :--·--·----~-------••,JII-: __: : __: :_---4

0,9 ---------i--------+--------i----------~----- ---~----------~---------j----------1----------\---------
1 I i t I ł I I Io.e ---------r--------~---------r-------·:--· -----r-------r--------;---------r--------;---------

o,7 ----------:----------:----------·:----------:-- ------1-------·-·:-··-··-···:-·--------:----------!---------
• I I I I I I I I

O, 6 - - - - - - - - -~- -- - - -- - - -~ - - - -- - - --~- · - - - - - · · -.~ - - - - - -- - ~- - - ----- - -~ -- -- - - - - -1--- - - - - - - -j- -- - --- - - -j- -- - - -- - -
~ O,S -- -- -----1- -- -------t------- --1--------- : ,--- i -----t---- -----1---- : --1------- --

0,4 ---------~----------: ; ·: : : : : : _
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I I t I I ł I I I0,2 t ; : ----;----------:--·-------t---------1---------r--------;---------
o 1 I t I I I t I I I
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Rys. 3.11 Funkcja przynależnościµ do zbioru rozmytego „wariant dopuszczalny" dla grubości płyt
poszycia przy wymaganej grubości płyty fruze = 10,00 mm, /J.t = 1,00 mm

3.6 Algorytm prognozowania cech eksploatacyjnych statku

Makrostrukturę opracowanego algorytmu prognozowania cech eksploatacyjnych szybkiego

promu pasażersko-samochodowego przedstawiono w postaci graficznej na rys. 3 .12.

Wielkościami łączącymi bezpośrednio algorytm projektowania optymalnego i omówiony w

podrozdziale 2. 7 model techniczno-ekonomiczny statku są: masa konstrukcji kadłuba statku i
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długość spoin niezbędnych do połączenia elementów konstrukcyjnych. Wartość masy

konstrukcji wyznaczana jest przez obliczenie sumy mas wszystkich elementów konstrukcyjnych

w obrębie przyjętej do badań sekcji przestrzennej. Wyznaczona na tej podstawie wartość

liniowej gęstości masy konstrukcji przyjmowana jest dla pełnej długości statku i służy do

szacowania masy konstrukcji całego kadłuba. Wartość długości spoin dla konstrukcji kadłuba

obliczana jest analogicznie.

W poszczególnych krokach algorytmu realizowano następujące czynności.

I. Oszacowanie kosztu budowy konstrukcji Kkon według zależności (2.54) na podstawie

wyznaczonych w analizie optymalizacyjnej wartości masy konstrukcji Mk i długości spoin

lsp, oraz przyjętych wartości parametrów modelu techniczno-ekonomicznego (tabela 2.12).

2. Oszacowanie współczynnika względnych kosztów materiałochłonności i pracochłonności k

według zależności (2.6) na podstawie wyznaczonej w analizie optymalizacyjnej wartości

masy konstrukcji Mk, szacowanej wartości kosztu budowy konstrukcji Kkon oraz przyjętych

wartości parametrów modelu techniczno-ekonomicznego (tabela 2.12).

3. Oszacowane ceny zakupu statku Cak według zależności (2. 7) na podstawie wyznaczonych w

analizie optymalizacyjnej wartości masy konstrukcji Mk i długości spoin lsp oraz przyjętych

wartości parametrów modelu techniczno-ekonomicznego (tabela 2.12).

4. Oszacowanie ceny przewozu jednostki frachtu na jednostkę odległości Ai według zależności

(2.8) oraz przyjętych wartości parametrów modelu techniczno-ekonomicznego (tabela 2.12).

5. Oszacowanie ceny przewozu jednostki frachtu Ctr według zależności (2.9) oraz przyjętych

wartości parametrów modelu techniczno-ekonomicznego (tabela 2.12).

6. Oszacowane dochodu z jednego rejsu D; według zależności (2.1 O) z uwzględnieniem korekty

ładowności PŁ wynikającej ze zmiany masy konstrukcji Mk, osiągniętej w analizie

optymalizacyjnej, oraz przyjętych wartości parametrów modelu techniczno-ekonomicznego

(tabela 2.12).

7. Oszacowane dochodu z jednego roku eksploatacji Dr według zależności (2.11) oraz

przyjętych wartości parametrów modelu techniczno-ekonomicznego (tabela 2.12).

8. Oszacowane rocznych kosztów paliwa Kp według zależności (2.12) z uwzględnieniem

korekty mocy napędu P wynikającej ze zmiany masy konstrukcji Mk i wyporności statku L1,

osiągniętych w analizie optymalizacyjnej oraz przyjętych wartości parametrów modelu

techniczno-ekonomicznego (tabela 2.12).

9 Oszacowane amortyzacji rocznej Ar według zależności (2.13) oraz przyjętych wartości

parametrów modelu techniczno-ekonomicznego (tabela 2.12).
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Rys. 3.12 Makrostruktura algorytmu prognozowania cech eksploatacyjnych modelu statku szybkiego
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10. Oszacowane całkowitego kosztu eksploatacji K; według zależności (2.14) oraz przyjętych

wartości parametrów modelu techniczno-ekonomicznego (tabela 2.12).

11. Oszacowane zysku rocznego Zr według zależności (2.16) oraz przyjętych wartości

parametrów modelu techniczno-ekonomicznego (tabela 2.12).

12. Oszacowane wskaźnika rentowności Zn według zależności (2.16 oraz przyjętych wartości

parametrów modelu techniczno-ekonomicznego (tabela 2.12).

13. Oszacowane punktu wyrównania Be według zależności (2.17) oraz przyjętych wartości

parametrów modelu techniczno-ekonomicznego (tabela 2.12).

3.7 Weryfikacja algorytmu optymalizacyjnego

Weryfikację opracowanego algorytmu oraz zbudowanego systemu obliczeniowego GENASO

przeprowadzono w trzech etapach:

1. badano poprawność algorytmu genetycznego na przykładach optymalizacji funkcji

analitycznych,

2. badano poprawność procedur wymiarowania konstrukcji,

3. badano realność generowanych wariantów konstrukcji.

Badania poprawności opracowanego algorytmu genetycznego oraz zbudowanego

programu komputerowego przeprowadzono w trzech etapach. Schemat procesu realizującego

algorytm genetyczny przedstawiono na rys. 3 .13. W pierwszym badano poprawność algorytmu

genetycznego na przykładach optymalizacji funkcji analitycznych, w drugim badano

poprawność procedur wymiarowania konstrukcji i ostatecznie badano realność generowanych

wariantów konstrukcji. Charbonneau i in. (1996), Back ( 1996), Goldberg (1995), Harik ( 1995),

Michalewicz (1996), Wienke i in. (1992) podają przykłady funkcji, które mogą służyć do

testowania poprawności algorytmu. W pracy przedstawiono wybrane wyniki dla następujących

funkcji (rys. 3.14):

y(x) = 50 - 5sin(10nx) - lO(x-1,5)2, x E [0;3]

y(x) = 50 - 5sin(l0nx) + IO(x-1,5)2, x E [0;3]

j(x,y) = 0,8exp(- r//(0,3)2)+0,879008exp(- rl /(0,03)2), r? =(x-0,5)
2
+(y-0,5)2,

r{=(x-0,6)2+(y-O,I)2, x E [0;1] ,y E [O;l ]

(3 .20)

(3 .21)

(3.22)
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Rys. 3.13 Schemat procesu realizującego algorytm genetyczny
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a) y(x) = 50 - 5sin(l011X) - I0(x-1,5)2, x E [0;3]

I I , I I I I
I o I I I I I
! I I I l I I: : ~ ~
' ' '' ' '50 ----·---------
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X

b) y(x) = 50 - 5sin(l0nx) + IO(x-1,5)2, x E [0;3]
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c).f{xJJ) = 0,8exp(- r/ /(0,3)2)+0,879008exp(- r] /(0,03)2), r/ =(x-0,5)2+(y-0,5)2, r] =(x-0,6)2+(y-0, 1)2, x
E [0;1],y E [O;l]

ftx,y)

(J,11

,,.,... I
y Q_...

i, ..r-

O.:?

X

Rys. 3.14 Postacie funkcji testowych przyjętych do weryfikacji algorytmu genetycznego

3. Algorytmy i modele obliczeniowe 109



Przyjęcie funkcji jednej zmiennej i dwóch zmiennych umożliwia dokładne prześledzenie

przebiegu poszukiwań. W szczególności nie ma trudności z odwzorowaniem przebiegu funkcji

oraz punktów próbnych na płaszczyźnie. Dzięki temu wiele informacji można przedstawić w

postaci graficznej. Ponadto dla każdej funkcji ograniczono przedział poszukiwania ekstremum.

W przyjętym przedziale, funkcje testowe mają jedno maksimum globalne i jedno lub więcej

maksimów lokalnych. Dzięki temu zbadano zdolność algorytmu do eksploracji przestrzeni

poszukiwań również w kierunku ekstremów lokalnych. Bliskość ekstremów lokalnych pozwala

przebadać zdolność rozdzielczą algorytmu.

W przypadku funkcji (3.20), przedstawionej na rys. 3.14a i wartościach parametrów

sterujących podanych w tabeli 3.9, algorytm odszukał ekstremum globalne.f(x = 1,55) = 54,97 i

jedno ekstremum lokalne f(x = I,35) = 54,78 (tabela 3.9). Nakład obliczeń konieczny do

znalezienia ekstremum nie był znaczący. Czterdzieści pokoleń wystarczyło do znalezienia

ekstremum. Zwiększenie wartości prawdopodobieństwa mutacji Pm (tabela 3. I O), umożliwiło

znalezienie, oprócz dwóch znalezionych wcześniej ekstremów, również drugiego ekstremum

lokalnego:.f(x = 1,55) = 54,97,.f(x = 1,35) == 54, 77,.f(x = I, 75) = 54,33 (tabela 3. I O). Zwiększenie

nakładu obliczeń nie było konieczne, mimo zwiększonego zróżnicowania wewnątrz pokoleń,

obrazowanego większymi wahaniami średniej wartości funkcji przystosowania, niż miało to

miejsce w przypadku mniejszej wartości praw~opodobieństwa mutacji Pm•

Poszukiwanie ekstremum funkcji (3.21), przedstawionej na rys. 3. 14b, posłużyło

weryfikacji zdolności algorytmu do eksploracji przestrzeni poszukiwań w szerokim zakresie

wartości zmiennych. Przyjęte wartości parametrów oraz wyniki optymalizacji przedstawiono w

tabeli 3. I I. Algorytm odnalazł dwa ekstrema leżące po przeciwległych stronach przestrzeni

poszukiwań, tabela 3 .11: .f(x = O, 14) = 73,30 i .f(x = 2,96) = 76, 14. Mimo zwiększenia

zróżnicowania wewnątrz pokoleń, konieczny nakład obliczeń nie był większy niż w poprzednich

przypadkach.

W tabeli 3.12 przedstawiono przyjęte wartości parametrów i wyniki optymalizacji funkcji

dwóch zmiennych (3.22) (rys. 3.14c). W celu osiągnięcia żądanej zbieżności algorytmu,

zwiększono wartość prawdopodobieństwa mutacji Pm- Dodatkowo, włączenie strategii

pretendenta znacznie przyspieszyło zbieżność algorytmu, skracając czas obliczeń. Już w trzecim

pokoleniu algorytm odnalazł ekstremum lokalne: .f(x = 0,5; y = 0,5) = 0,8 (tabela 3.12). W

pokoleniach od 4 do 79, algorytm eksplorował przestrzeń poszukiwań, nie znajdując rozwiązań

lepszych od znalezionego ekstremum lokalnego. W 80. pokoleniu algorytm przekroczył dolinę w

przestrzeni rozwiązań, natrafiając na wzniesienie związanie z ekstremum globalnym.
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Tabela 3.9
Wartości parametrów poszukiwań i parametrów operatorów genetycznych oraz wyniki optymalizacji

funkcji podanej na rys. 3.14a; punkty na wykresie funkcji a) reprezentują najlepsze warianty odnalezione
w kolejnych pokoleniach; na rysunku b) przedstawiono ewolucję największej, średniej i najmniejszej

wartości funkcji przystosowania w populacji w trakcie poszukiwań

Parametr Wartość

200
16

4 P o

8

0,033
5 Pra 0,1
6 Lic I
7 Pra 0,1

no
a)

60 ...-------...------~-......- ----.---.----.----..-----.

55- ----t-----(·--r-----(----~-
50 T -! . ,

45 --- -- -----
' I I I: :··--·-r·---r----r----r---- i :

,- ---- --;-- - - - ---!- -- - --~-- - - - - ~- -- -- -{- - - - - -t- --- - -7- - - -·- - ~ ... - --
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1 I I I ! I I I ł I
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.. t..-- - - --·-------•----- -..J-- .... -- J------..J- - ----.J---- --Jo------·--- ..,. ,._ - -
• I I j r I r ł f I I I

: ; : : : : : : : : : :
I 1 I 1 I I I I l I t I

-~ -- - -- -~ - ... - ...... :.... - .. __ _!__ - - __ _!_ - - - - - ~- - - -- - .: .... -- - - ~ - ---- -~ -- -- - - ~--- -- -~-- ----~ -- -- __ :______ -
t I I I I I I I I t t I I I
I I I I I I r I I r ' r I I
t I ł I I I I I ' I r I r '
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b)
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~ 40 ~-----~ --~--- --:--....

25 ------- ,
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-- t,. .,. -
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Tabela 3.10
Wartości parametrów poszukiwań i parametrów operatorów genetycznych oraz wyniki optymalizacji
funkcji podanej na rys. 3. l4a; wyniki poszukiwań dla zwiększonego prawdopodobieństwa mutacji Pm;

punkty na wykresie funkcji a) reprezentują najlepsze warianty odnalezione w kolejnych pokoleniach; na
rysunku b) przedstawiono ewolucję największej, średniej i najmniejszej wartości funkcji przystosowania

w populacji w trakcie poszukiwań

Parametr Wartość

30
200

3 D u 16
4 P o 0,066
5 p 0,1
6 Lic , c

7 P alizac"i, u

8 Prz endenta, elitism

1
0,1
no
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Tabela 3.1 l
Wartości parametrów poszukiwań i parametrów operatorów genetycznych oraz wyniki optymalizacji

funkcji podanej na rys. 3. l4b; punkty na wykresie funkcji a) reprezentują najlepsze warianty odnalezione
w kolejnych pokoleniach; na rysunku b) przedstawiono ewolucję największej, średniej i najmniejszej

wartości funkcji przystosowania w populacji w trakcie poszukiwań

Parametr Wartość

1 30
2 L. 200
3 D u 16
4 P o 0,066
5 Pra 0,1
6 Lic 1
7 Pra 0,1
8 Prz , m es
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Tabela 3.12

Wartości parametrów poszukiwań i parametrów operatorów genetycznych oraz wyniki optymalizacji
funkcji podanej na rys. 3.14c; punkty w przestrzeni poszukiwań a) reprezentują najlepsze warianty

odnalezione w kolejnych pokoleniach; na rysunku b) przedstawiono ewolucję największej, średniej i
najmniejszej wartości funkcji przystosowania w populacji w trakcie poszukiwań

Parametr
Wartość

4 P o
5 Praw
6 Liczb , c
7 Praw alizac· i, u

8 Przeł endenta, elitism
a)

es

:::i,.,.

0,4

1 __,. __,

o.e ::::-::-.-i: :::: : :r _ -:: -:-_: : : _:: ::-:
0,6 : .: ..

' . '----- - - : :
I
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0,4

0,2

o.o .
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W pokoleniach od 80 do I 07 eksploatował odnalezione wzniesienie odnajdując ostatecznie

ekstremum globalne w 107. pokoleniu: flx = 0,6; y = O, I) = 1,0 (tabela 3.12). Omawiany

przykład wykazał zdolność algorytmu do przekraczania dolin w przestrzeni rozwiązań i

znajdowania nawet wyizolowanych punktów ekstremalnych.

Wyniki obliczeń pozwoliły ustalić, że opracowany algorytm genetyczny jest poprawny i

efektywny. Po rozszerzeniu o odpowiednie moduły obliczeniowe może służyć jako narzędzie do

poszukiwania optymalnych wariantów konstrukcji okrętów.

Poprawność procedur wymiarowania konstrukcji weryfikowano w trakcie budowy

systemu obliczeniowego. Równolegle z programowaniem procedur obliczeniowych metodami

klasycznymi obliczano wartości wielkości pośrednich i końcowych. Stwierdzono, że procedury

wymiarowania konstrukcji są poprawne.

Realność generowanych wariantów konstrukcji badano porównując wymiary wiązań

wariantów ze znanymi z literatury wymiarami wiązań konstrukcji jednostek podobnych -

Brandula (1996), Jang i in. (1996). Uwzględniając, że porównywane rozwiązania konstrukcyjne

zaprojektowano według przepisów innych towarzystw klasyfikacyjnych oraz według

odmiennych algorytmów projektowania, przyjęto, że wymiary wiązań konstrukcji generowanych

wariantów i konstrukcji przyjętych z literatury są porównywalne. Na tej podstawie przyjęto, że

generowane warianty konstrukcji są realne.

3.8 Wnioski

Opracowano algorytm projektowania optymalnej (kompromisowej) konstrukcji statku

szybkiego, oraz algorytm prognozowania cech eksploatacyjnych statków szybkich. Na podstawie

opracowanych algorytmów zbudowano system obliczeniowy wspomagania projektowania

konstrukcji statku szybkiego opartego w zasadniczej części na optymalizacji konstrukcji,

wykorzystującej algorytm genetyczny, i prognozowania cech eksploatacyjnych na podstawie

parametrów konstrukcji odszukanych wariantów optymalnych.

Wybór algorytmów genetycznych jako metody optymalizacji konstrukcji statku pozwolił

uniknąć wielu ograniczeń klasycznych metod optymalizacji. Jednocześnie wybór ten bardzo

silnie wpłynął na strukturę algorytmu projektowania konstrukcji oraz ograniczył możliwości

zastosowania komercyjnego oprogramowania komputerowego do realizacji zadań częściowych.

Zweryfikowano i potwierdzono poprawność opracowanego systemu obliczeniowego. Na

tej podstawie przyjęto, że system obliczeniowy jest poprawny i może być użyty do wykazania

tez pracy.
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4
Obliczenia badawcze

4.1 Badania optymalizacyjne

4.1.1 Założenia i zakres badań

W celu wykazania pierwszej tezy pracy, o możliwości istnienia wariantów optymalnych

konstrukcji w zbiorze wariantów dopuszczalnych, przeprowadzono dwie serie symulacji

komputerowych na sformułowanych w podrozdziale 3.5.6. modelach genetycznych:

(1) Seria 1.: symulacje oznaczone symbolami syml, sym2 i sym3. Poszukiwano wariantów

optymalnych z punktu widzenia pojedynczego kryterium przez ustalenie wartości

współczynnika wagowego odpowiadającego danemu kryterium wi =I,O, oraz dla pozostałych

kryteriów w1;4 = 0,0. Przyjęto w kolejnych symulacjach kryteria K1 zestawione w tabeli 3.5.

Przyjęto wartości współczynników wagowych w; zestawione w tabeli 4.1.

(2) Seria 2.: symulacje oznaczone symbolami sym4, sym5 i sym6. Poszukiwano wariantów

kompromisowych z punktu widzenia skalarnego zadaniowego kryterium optymalizacji F

(3.7). Przeprowadzono serię trzech symulacji dla różnych, wybranych arbitralnie, wektorów

współczynników wagowych jg. Dodatkowo wykonano jedną symulację- sym7 - dla wektora

współczynników wagowych ł!:, który arbitralnie uznano za najbardziej odpowiadający

preferencjom projektanta. Przyjęto wartości współczynników wagowych w1 zestawione w

tabeli 4.1.

We wszystkich symulacjach przyjęto ten sam geometryczny model konstrukcji określony

w podrozdziale 2.4.2. oraz model materiałowy oznaczony symbolem AA5083/6082 (tabela 2.11,

pozycja I. - stopy aluminium na wszystkie elementy konstrukcyjne).

W Załączniku 6. przedstawiono przykładowe zbiory danych i wyników obliczeń

optymalizacyjnych wykonanych programem GENASO zbudowanym do przeprowadzenia

symulacji.
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Tabela 4.1
Badania optymalizacyjne. Przyjęte wartości współczynników wagowych, Wj

Lp. Oznaczenie obliczeń Współczynniki wagowe

Poszukiwanie rozwiązań optymalnych

1 syml 1,0 0,0 0,0

2 sym2 0,0 1,0 0,0

3 sym3 0,0 0,0 1,0

Poszukiwanie rozwiązań kompromisowych

4 sym4 1/3 1/3 1/3

5 sym5 0,80 0,10 0,10

6 sym6 0,60 0,20 0,20

7 sym7 0,50 0,35 0,15

4.1.2 Poszukiwanie konstrukcji optymalnych

4.1.2.1 Minimalizacja masy konstrukcji

Na rysunkach 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 i 4.5 oraz w tabeli 4.2 przedstawiono wyniki optymalizacji

genetycznej z punktu widzenia minimalizacji masy konstrukcji K1 (syml).

Na rysunku 4.1 pokazano ewolucję największej fmax, średniej hr, i najmniejszej /min,
wartości funkcji przystosowania f, w toku symulacji. Wartości tej funkcji zmieniają się w

przybliżeniu w zakresie od/min= 0,20 do/max= 0,65. Wartość średnia funkcji uległa nasyceniu w

ciągu niewielu pokoleń po uruchomieniu symulacji i następnie aż do zakończenia symulacji,

zmienia się w wąskim zakresie ok. od/śr= 0,36 do/śr= 0,37.

Spośród wymienionych wartości największe znaczenie ma zmienność największej

wartości funkcji przystosowania/max- Informuje ona o szybkości zbieżności algorytmu i liczbie

pokoleń niezbędnej do osiągnięcia nasycenia funkcji przystosowania. Ponieważ liczba

wariantów w każdym pokoleniu jest ustalona, znajomość liczby pokoleń niezbędna do nasycenia

funkcji przystosowania oznacza również znajomość niezbędnej liczby obliczeń kryteriów i
ograniczeń. Wartość tej liczby rzutuje bezpośrednio na czas obliczeń.
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Algorytm wykazuje silną zbieżność, jednak dla przyjętego modelu funkcja

przystosowania nie osiągnęła nasycenia przed zakończeniem symulacji. Nasycenie funkcji

przystosowania można osiągnąć przez zmianę wartości parametrów sterujących, przede

wszystkim przez zwiększenie liczby pokoleń ng i zwiększenie wielkości populacji n; Najbardziej

znaczący wzrost największej wartości funkcji przystosowania nastąpił w ciągu pierwszych 1'000

pokoleń, od wartości /max = 0,466 do /max = 0,634. Na końcu symulacji największa wartość

funkcji przystosowania osiągnęła wartość /max = 0,645. W ciągu całej symulacji maksymalna

wartość funkcji przystosowania/max wzrosła od/,nax = 0,466 w pierwszym pokoleniu, do/max=

0,645 w 5000. pokoleniu. W ciągu 5000 pokoleń nastąpił przyrost największej wartości funkcji

przystosowania o 11/rnax = O, 179 w tym, o 11/max = O, 168 w ciągu pierwszych 1000 pokoleń, oraz o

'1/max = 0,011 w ciągu następnych 4000 pokoleń. Oznacza to, że 20% nakładu na obliczenia

pozwoliło uzyskać 93,8% zmiany największej wartości funkcji przystosowania /max a następne

80% nakładu pozwoliło osiągnąć 6,2% zmiany.

Na rysunku 4.1 pokazano również ewolucję odchylenia standardowego funkcji

przystosowania cy; które jest miarą zróżnicowania jakości wariantów wewnątrz poszczególnych

pokoleń. Odchylenie standardowe funkcji przystosowania O/ osiągnęło nasycenie tuż po

uruchomieniu symulacji i do zakończenia zmieniło się w wąskim zakresie, od O/= 0,049 do O/=

0,053. Brak znaczących zmian odchylenia standardowego Oj w toku symulacji wskazuje, że

mimo wzrostu największej wartości funkcji przystosowania /max, zróżnicowanie wariantów

wewnątrz kolejnych pokoleń nie zmienia się.

Na rysunku 4.2 przedstawiono wartości kryterium, masy konstrukcji K1, dla odszukanych

przez algorytm wariantów dopuszczalnych spełniających dodatkowe, arbitralne ograniczenie

nałożone na masę konstrukcji K1 ~ 650 t. Algorytm odszukał 588 takich wariantów. Dla

większości odszukanych wariantów dopuszczalnych, wartość masy konstrukcji K1, była większa

od 550 t. Liczba wariantów dopuszczalnych o mniejszych masach konstrukcji była niewielka.

Linię łączącą punkty reprezentujące kolejne warianty najlepsze, nazwano frontem wariantów

optymalnych. Dla ustalonej liczby pokoleń warianty reprezentowane przez punkty leżące

powyżej frontu wariantów optymalnych mają mniej korzystne wartości kryterium - większe

wartości masy konstrukcji. Taka zależność ma miejsce dla wszystkich kryteriów typu min!

Wariant optymalny, ostatni znaleziony wariant najlepszy, został odnaleziony w 868. pokoleniu.

Masa konstrukcji dla wariantu optymalnego wyniosła K1 = 497't. Dla pokoleń późniejszych niż

868. Pokolenie, mimo wzrostu największej wartości funkcji przystosowania, algorytm nie

znajdował kolejnych wariantów najlepszych.
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Rys. 4.2 Wynik genetycznej optymalizacji konstrukcji z punktu widzenia minimalizacji masy konstrukcji
K1 (syml); punkt na wykresie reprezentuje wariant dopuszczalny odnaleziony przez algorytm w trakcie
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Na rysunku 4.3 pokazano jednocześnie ewolucję największej wartości funkcji przystosowania

fmax, oraz wartości kryterium, masy konstrukcji K1, dla znajdowanych kolejno najlepszych

wariantów konstrukcji. Widać oczekiwaną ogólną tendencję osiągania korzystniejszych wartości

kryterium, zmniejszanie masy konstrukcji, przy wzroście największej wartości funkcji

przystosowania. Widać również, że w ciągu ostatnich 4132 pokoleń, czyli 83% czasu obliczeń,

polepszaniu ulegały globalne cechy populacji wariantów, opisywane największą wartością

funkcji przystosowania /max, nie prowadziło to jednak do znajdowania kolejnych wariantów

najlepszych.

Wektor zmiennych decyzyjnych, reprezentujący wariant najlepszy odszukany w

symulacji ma postać:

X= (5, I, 49, 12, 30, 2, 4, 47, 4, 8, 4, 44, 23, 8, 6, 50, 18, 5, I, 50, 31, 5, I, 50, 29, 10, 3, 48,

33, 2, 4, 47, 4, 2, 3, 43, 3 I).
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Rys. 4.3 Wynik genetycznej optymalizacji konstrukcji z punktu widzenia masy konstrukcji K1 (syml);
ewolucja największej wartości funkcji przystosowania/max i wartości masy konstrukcji K1 kolejnych
wariantów najlepszych w trakcie symulacji; wartość funkcji przystosowania jest bezwymiarowa i

standaryzowana w przedziale [O, I]

Na rysunku 4.4 przedstawiono wymiary wiązań konstrukcji wariantu optymalnego. W tabeli 4.2

zestawiono wartości masy konstrukcji poszczególnych rejonów dla tego wariantu. Podano

również, wartości względnych mas konstrukcji dla poszczególnych rejonów oraz całego kadłuba.
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Rys. 4.4 Wynik genetycznej optymalizacji konstrukcji z punktu widzenia masy konstrukcji K1 (syml);
schematy zładu poprzecznego i zładu wzdłużnego oraz wymiary wiązań wariantu optymalnego; model

materiałowy konstrukcji - AA5083/6082

Na rysunku 4.5 przedstawiono ewolucję liczby odszukanych wariantów dopuszczalnych w toku

symulacji. Algorytm odszukał 1462 warianty dopuszczalne. Liczba odszukanych wariantów

dopuszczalnych jest proporcjonalna do liczby pokoleń.
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Tabela 4.2
Wynik genetycznej optymalizacji konstrukcji z punktu widzenia minimalizacji masy konstrukcji K1
(sym l); wartości masy i względnej masy konstrukcji dla wariantu optymalnego; model materiałowy

konstrukcji - AA5083/6082

Powierzchniowa gęstość masy, [t·m-2]

1 Pokład pasażerski 53,456 0,029
2 Międzypokład 49,666 0,032
3 Pokład samochodowy 161,188 0,078
4 Pokład mokry 47,280 0,040
5 Nadbudówka II 12,037 0,024
6 Nadbudówka I 12,037 0,024
7 Burta zewnętrzna 49,078 0,032
8 Burta wewnętrzna 49,915 0,041
9 Dno 56,428 0,064
10 Całkowita masa K1, [t] 497,082

11 Objętościowa gęstość masy, [t-rn"] 0,023

12 Liniowa gęstość masy, [t-m"] 5,523
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Rys. 4.5 Wynik genetyczne] optymalizacji konstrukcji z punktu widzenia masy konstrukcji K1 (syml);
ewolucja liczby wariantów dopuszczalnych odszukanych przez algorytm w trakcie symulacji
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Z rys. 4.1 widać też, że mimo obserwowanego dla kolejnych pokoleń globalnego polepszania

jakości rozwiązań, polepszenie to nie wpływa na przyspieszenie znajdowania wariantów

dopuszczalnych. Liczba odszukanych wariantów dopuszczalnych stanowi O, 15% liczby

wszystkich wariantów utworzonych w trakcie symulacji. Jest to mała liczba, w porównaniu z

liczbą wariantów możliwych w przyjętym modelu genetycznym.

4.1.2.2 Minimalizacja długości spoin

Na rysunkach 4.6, 4. 7, 4.8 i 4.9 przedstawiono wyniki optymalizacji genetycznej z punktu

widzenia minimalizacji długości spoin K2 (sym2). Na rysunku 4.6 pokazano ewolucję

największej /max, średniej hr, i najmniejszej /min, wartości funkcji przystosowania w toku

symulacji. Wartości funkcji przystosowania dla wariantów tworzonych w symulacji zmieniają

się w zakresie od/min= 0,047 do/max= 0,571. Wartość średnia funkcji przystosowania/śr, uległa

nasyceniu szybko po uruchomieniu symulacji i następnie aż do zakończenia symulacji zmienia

się już w niewielkim zakresie, ok. od hr = 0,33 do hr = 0,34. Podobnie jak w przypadku

minimalizacji masy, algorytm wykazuje silną zbieżność, jednak również w tym przypadku dla

przyjętego modelu funkcja przystosowania nie osiągnęła nasycenia przed zakończeniem

symulacji. Najbardziej znaczący wzrost największej wartości funkcji przystosowania /max
nastąpił w ciągu pierwszych 1152 pokoleń, od wartości/max= 0,396 do/max= 0,564. Na końcu

symulacji,największa wartość funkcji przystosowania /max = 0,571. W ciągu całej symulacji

maksymalna wartość funkcji przystosowania /max wzrosła od /max = 0,396 w pierwszym

pokoleniu do /max = 0,571 w 5000. pokoleniu. W ciągu 5000 pokoleń nastąpił przyrost

największej wartości funkcji przystosowania o ~/max= 0,175 w tym o ~/max= 0,168 w ciągu

pierwszych 1152 pokoleń oraz o ~/max = 0,007 w ciągu następnych 3848 pokoleń. Widać, że

23% nakładu na obliczenia pozwoliło uzyskać 96% zmiany największej wartości funkcji

przystosowania /max, a następne 77% nakładu pozwoliło osiągnąć 4% zmiany. Odchylenie

standardowe funkcji przystosowania Of osiągnęło nasycenie tuż po uruchomieniu symulacji i do

zakończenia zmieniało się w wąskim zakresie, od Of= 0,047 do Of= 0,050. Mimo wzrostu

największej wartości funkcji przystosowania/max zróżnicowanie wariantów wewnątrz kolejnych

pokoleń nie zmieniało się.

Na rysunku 4. 7 przedstawiono wartości kryterium, długość spoin K2, dla wszystkich

wariantów dopuszczalnych odszukanych przez algorytm w trakcie symulacji spełniających

dodatkowe arbitralne ograniczenie K2 < 62000 m.
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Rys. 4.6 Wynik genetycznej optymalizacji konstrukcji w punktu widzenia minimalizacji długości spoin
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55000 ·----------------- - . . . . - -------------------
! i i 1

54000 --'------i-----~----t------i-------4
o 1000 2000 3000 4000 5000

Pokolenie

Rys. 4.7 Wynik genetycznej optymalizacji konstrukcji z punktu widzenia minimalizacji długości spoin K2
(sym2); punkt na wykresie reprezentuje wariant dopuszczalny odnaleziony przez algorytm w trakcie

symulacji; linia ciągła, front wariantów optymalnych, łączy punkty reprezentujące znajdowane kolejno
najlepsze warianty konstrukcji
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Rys. 4.9 Wynik genetycznej optymalizacji konstrukcji z punktu widzenia długości spoin K2 (sym2);
ewolucja liczby wariantów dopuszczalnych odszukanych przez algorytm w trakcie symulacji
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Dla większości odszukanych wariantów dopuszczalnych wartość długości spoin K2 jest większa

od 58000 m. Wariant optymalny został odnaleziony w 1422. pokoleniu a długość spoin dla tego

wariantu wynosi K2 = 55150,16 m.

Na rysunku 4.8 pokazano jednocześnie ewolucję największej wartości funkcji

przystosowania /max, oraz wartości kryterium, długości spoin K2, dla znajdowanych kolejno

najlepszych wariantów konstrukcji. Również w tym przypadku, widać oczekiwaną ogólną

tendencję osiągania korzystniejszych wartości kryterium, zmniejszanie długości spoin, przy

wzroście największej wartości funkcji przystosowania. Widać również, że w ciągu 3578 pokoleń

(od 1423. do 5000.) czyli 72% czasu obliczeń. polepszaniu ulegały globalne cechy populacji

wariantów opisywane największą wartością funkcji przystosowania/max nie prowadząc jednak do

znajdowania kolejnych wariantów najlepszych.

Na rysunku 4.9 przedstawiono ewolucję liczby odszukanych wariantów dopuszczalnych

w toku symulacji. Algorytm odszukał 151899 wariantów dopuszczalnych. Również w tym

przypadku liczba odszukanych wariantów dopuszczalnych jest proporcjonalna do liczby pokoleń

i na koniec symulacji stanowi 15, 19% liczby wszystkich wariantów utworzonych w trakcie

symulacji.

4.1.2.3 Maksymalizacja wskaźnika niezawodności

Na rysunkach 4.10, 4.11, 4.12 i 4.13 przedstawiono wyniki optymalizacji genetycznej z punktu

widzenia maksymalizacji wskaźnika niezawodności K3 (sym3).

Na rysunku 4. 10 pokazano ewolucję największej /max, średniej hr, i najmniejszej fmin,
wartości funkcji przystosowania w toku symulacji. Wartości funkcji przystosowania dla

wariantów tworzonych w symulacji zmieniały się w przybliżeniu w zakresie, od/min = O, I O do

.Imax= 0,55. Wartość średnia funkcji przystosowania uległa nasyceniu w ciągu niewielu pokoleń

po uruchomieniu symulacji i następnie aż do zakończenia symulacji zmieniała się w wąskim

zakresie ok. od J;r = 0,27 do hr = 0,28. Nie udało się ustalić przyczyn, dla których algorytm

wykazał wolniejszą zbieżność i większy zakres zmienności funkcji przystosowania f niż w

symulacjach poprzednich. Funkcja przystosowania nie osiągnęła nasycenia przed ukończeniem

symulacji. Najbardziej znaczący wzrost największej wartości funkcji przystosowania /max
nastąpił w ciągu pierwszych 3509 pokoleń, od wartości/,nax = 0,344 do/max= 0,545. Do końca

symulacji największa wartość funkcji przystosowania nie uległa zmianie. Odchylenie

standardowe funkcji przystosowania cy osiągnęło nasycenie tuż po uruchomieniu symulacji i do

zakończenia zmieniało się w wąskim zakresie, od cy= 0,047 do cy= 0,050.
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Rys. 4.10 Wynik genetycznej optymalizacji konstrukcji w punktu widzenia maksymalizacji wskaźnika
niezawodności K3 (sym3); ewolucja największej/max, średniejji; i najmniejszej/min, wartości funkcji

przystosowania oraz odchylenia standardowego funkcji przystosowania cy-w trakcie symulacji; wartość
funkcji przystosowania jest bezwymiarowa i standaryzowana w przedziale [O, 1]
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Rys. 4.11 Wynik genetycznej optymalizacji konstrukcji z punktu widzenia maksymalizacji wskaźnika
niezawodności Pe (sym3); punkt na wykresie reprezentuje wariant dopuszczalny odnaleziony przez

algorytm w trakcie symulacji; linia ciągła, front wariantów optymalnych, łączy punkty reprezentujące
znajdowane kolejno najlepsze warianty konstrukcji
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Rys. 4.12 Wynik genetycznej optymalizacji konstrukcji z punktu widzenia maksymalizacji wskaźnika
niezawodności Pe (sym3); ewolucja największej wartości funkcji przystosowania/max i wartości

wskaźnika niezawodności /3c, kolejnych wariantów najlepszych w trakcie symulacji; wartość funkcji
przystosowania jest bezwymiarowa i standaryzowana w przedziale [O, 1]

2500 ·-------,-------------------

'
I I I I

--- -------- .., .., ,. --------- ---- ---- .,._ ----------- ----- - ---- -1-- ---- ------ -------- ---

' ' '' ' '' ' '' ' '' ' '' ' '' ' '' ' '' ' '' ' '- I I I I

······················1······················1···················· ········· ··········r· ··················
I --------------------:--------------------- -;-----------------------
. '' '' '' 'I I I I

' -·----------------·1·--------------------- t·-·-----------···-----:-----------------------

.s:::.o>c
~ 2000
o
N
ł/)
::,
~ 1500

"'C
3:,oc 1000co·c:;
co 500.o
tj
::J

o --==-----i------,-------,-------i-----~ 
o 1000 2000 3000 4000 5000

Pokolenie

Rys. 4.13 Wynik genetycznej optymalizacji konstrukcji z punktu widzenia maksymalizacji wskaźnika
niezawodności Pe (sym3); ewolucja liczby wariantów dopuszczalnych odszukanych przez algorytm w

trakcie symulacji
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Brak znaczących zmian odchylenia standardowego cy w toku symulacji wskazuje na brak

zróżnicowania wariantów wewnątrz kolejnych pokoleń, mimo wzrostu największej wartości

funkcji przystosowania/max-
Na rysunku 4.11 przedstawiono wartości kryterium, wskaźnika niezawodności K3, dla

wszystkich wariantów dopuszczalnych odszukanych przez algorytm w trakcie symulacji.

Przyjęty model niezawodności omówiono w podrozdziale 2.8. Wartości wskaźnika

niezawodności Pe dla większości wariantów dopuszczalnych zawierały się w zakresie od /Je =
3,4 do /Je = 3,8. Dla nielicznych wariantów leżały poza wymienionym zakresem. Warianty

reprezentowane przez punkty leżące poniżej frontu wariantów optymalnych mają mniej

korzystne wartości kryterium - mniejsze wartości wskaźnika niezawodności /Je. Ma to miejsce

dla wszystkich kryteriów typu max! Algorytm odszukał 2500 wariantów dopuszczalnych.

Wariant optymalny został odnaleziony w 1051. pokoleniu. Wartość wskaźnika niezawodności

dla wariantu optymalnego wynosi Pe = 3,83. Kontynuowanie symulacji nie skutkuje lepszymi

wartościami kryterium, mimo wzrostu największej wartości funkcji przystosowania/max-

Na rysunku 4.12 pokazano jednocześnie ewolucję największej wartości funkcji

przystosowania/max, oraz wartości kryterium, wskaźnika niezawodności K3, dla znajdowanych

kolejno najlepszych wariantów konstrukcji. Widać, że wzrost największej wartości funkcji

przystosowania, nasycanie się funkcji przystosowania, nie powodował znaczącego polepszenia

wartości kryterium. Jest to uzasadnione, jeśli pamiętać, że wzrost wartości funkcji

przystosowania oznacza obok polepszenia wartości kryteriów również dokładniejsze spełnienie

ograniczeń nałożonych na wymiary wiązań. To zaś wiąże się ze zmniejszeniem wymiarów

wiązań i redukcją wskaźnika niezawodności.
Na rysunku 4 .13 przedstawiono ewolucję liczby odszukanych wariantów dopuszczalnych w toku

symulacji. Algorytm odszukał 2500 wariantów dopuszczalnych. Również w tym przypadku

liczba odszukanych wariantów dopuszczalnych była proporcjonalna do liczby pokoleń i na

koniec symulacji stanowiła 0,25% liczby wszystkich wariantów utworzonych w trakcie

symulacji.

4.1.3 Poszukiwanie rozwiązań kompromisowych

Na rysunku 4.14 przedstawiono wyniki poszukiwania wariantów kompromisowych z punktu

widzenia skalarnego zadaniowego kryterium optymalizacji F (3.7) w czterech symulacjach

różniących się przyjętymi wartościami współczynników wagowych, sym4, sym5, sym6 i sym7

(tabela 4. 1). We wszystkich czterech symulacjach szybkość zbieżności algorytmu okazała się
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mniej sza, niż w przypadku optymalizacji względem pojedynczych kryteriów. W żadnej z

symulacji funkcja przystosowania nie osiągnęła nasycenia. W zastosowaniach praktycznych

wskazane będzie skorygowanie liczby pokoleń i rozmiaru populacji do wartości zapewniających

pożądane nasycenie funkcji przystosowania.

W ogólności wyniki obliczeń badawczych wskazują, że w przypadku polioptymalizacji

liczba pokoleń wymagana do nasycenia funkcji przystosowania, przy takiej samej liczności

populacji, jest istotnie większa od liczby pokoleń wymaganej w przypadku optymalizacji

prowadzonej oddzielnie dla każdego kryterium uwzględnionego w polioptymalizacji. Wynika to

z faktu, że do zmienności funkcji przystosowania wkład wnosi każda z trzech składowych

kryterium skalarnego F.
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Rys. 4.14 Wynik genetycznej polioptymalizacji konstrukcji dla zastępczego kryterium optymalizacji Fi
czterech ustalonych wektorów współczynników wagowych (sym4, sym5, sym6 i sym7); ewolucja

największej wartości funkcji przystosowania/max w trakcie symulacji; wartość funkcji przystosowaniajest
bezwymiarowa i standaryzowana w przedziale [O, 1]

Najmniejsze wartości funkcji przystosowania osiągnięto w symulacji sym5, największe w

symulacji sym6. W trakcie symulacji sym5 największa wartość funkcji przystosowania

ewoluowała od wartościf~ax = 0,397 do/max= ~,590 w trakcie symulacji sym6 od wartości/max=
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0,412 do /max = 0,615. W pozostałych symulacjach, osiągnięto pośrednie wartości funkcji

przystosowania.
We wszystkich czterech symulacjach, algorytm odszukał łącznie 7497 wariantów

dopuszczalnych, które stanowią O, 19% wszystkich utworzonych wariantów. Spośród nich

dokonano wstępnego wyboru 5 wariantów, uznanych subiektywnie za najlepsze. Odpowiednie

wartości kryteriów cząstkowych Ki zestawiono w tabeli 4.3. Dokonując wyboru, zwracano

przede wszystkim uwagę, na wartość masy konstrukcji, traktując kryterium masy K1 jako

nadrzędne w stosunku do pozostałych kryteriów. Wszystkie wybrane warianty cechują zbliżone

wartości kryteriów cząstkowych Ki. Wyjątkiem jest wariant oznaczony w tabeli 4.3 symbolem E,

dla którego wartość masy konstrukcji K1 jest znacząco mniej sza od masy pozostałych wybranych

wariantów. Wartości pozostałych kryteriów K2 i K3 są korzystniejsze dla pozostałych wybranych

wariantów. Ostatecznie jako rozwiązanie problemu polioptymalizacji wybrano wariant

oznaczony w tabeli 4.3 symbolem E. Wektor zmiennych decyzyjnych wybranego wariantu ma

postać:
X= (4, 1, 44, 12, 25, 6, 2, 47, 7, 3, 4, 45, 21, 8, 5, 52, 24, 5, 1, 52, 22, 8, 1, 51, 26, 10, 1, 49,

33, 6, 2, 47, 7, 1, 1, 44, 32).

Tabela 4.3

Wynik genetycznej polioptymalizacji konstrukcji; wartości kryteriów cząstkowych Ki dla odnalezionych
przez algorytm wariantów dopuszczalnych uznanych za najlepsze; model materiałowy konstrukcji -

' AA5083/6082

Lp. Oznaczenie Wariant

1 476,82 484,27 484,71 480,30 464,13

2 K2, [m] 64689,46 66861,82 65261,14 61987,30 64596,06

3 3,45 3,49 3,54 3,42 3,46

Na rysunku 4.15 przedstawiono ewolucję liczby odszukanych wariantów dopuszczalnych w toku

symulacji w poszczególnych symulacjach. Podobnie jak w przypadku zadań optymalizacji,

również w tym przypadku liczba odszukanych wariantów dopuszczalnych była proporcjonalna

do liczby pokoleń.
Na rysunku 4.16 przedstawiono położenia wszystkich odszukanych wariantów

dopuszczalnych w przestrzeni kryteriów, w rzutach na płaszczyzny utworzone przez wybrane

pary kryteriów. Celem takiego przedstawienia przestrzeni kryteriów była ocena względnej
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jakości wybranego wariantu, na tle zbioru wariantów poddanych ocenie oraz stwierdzenie czy

zastosowana metoda pozwoliła na zobrazowanie frontu wariantów paretooptymalnych w

przestrzeni kryteriów. Widać, że rozkład punktów reprezentujących odszukane warianty

dopuszczalne jest silnie zagęszczony w centrum obszaru zajmowanego przez warianty

dopuszczalne. Wybrany wariant preferowany, uznany za rozwiązanie zadania polioptymalizacji,

leży wewnątrz obszaru dopuszczalnego. Gęstość wariantów maleje w kierunku brzegu obszaru

dopuszczalnego. Brak widocznego pasma, przy którym skupiają się warianty dopuszczalne -

frontu rozwiązań paretooptymalnych.
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Rys. 4.15 Wynik genetycznej polioptymalizacji konstrukcji według skalarnego zastępczego kryterium
_ optymalizacji, sym4, sym5, sym6, sym7; ewolucja liczby wariantów dopuszczalnych w trakcie

poszczególnych symulacji

•

Ponieważ opracowany algorytm me umożliwia zobrazowania frontu wariantów

niezdominowanych w przestrzeni kryteriów, można uznać to za jego istotną wadę. W przyszłości

wskazane będzie prowadzenie dalszych prac w celu usunięcia tej wady. Przegląd literatury

wskazuje, że jest to możliwe. Przewiduje się włączenie do opracowanego algorytmu

projektowego znanych z literatury, ewolucyjnych algorytmów rozwiązywania zadań

optymalizacji wielokryterialnej, np. wymienionych w podrozdziale 3.5.5.4, lub opracowanie

Własnego algorytmu.
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Rys. 4.16 Wynik genetycznej polioptymalizacji konstrukcji według skalarnego .zastępczego kryterium
optymalizacji, sym4, sym5, sym6, sym7; wartości kryteriów cząstkowych dla odszukanych wariantów

dopuszczalnych; czerwony znak trójkąta reprezentuje wybrany wariant preferowany E (tabela 4.3); model
materiałowy konstrukcji - AA5083/6082
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Porównując rozwiązania zadania polioptymalizacji i zadań optymalizacji (tabela 4.4)

można zauważyć, że dla wariantu E, poza masą konstrukcji K1, wartości pozostałych kryteriów

cząstkowych, długości spoin K2 i wskaźnika niezawodności K3, są mniej korzystne niż osiągnięte

w rozwiązaniu odpowiednich problemów optymalizacji. Fakt ten można uzasadnić zwracając

uwagę na cechy algorytmu genetycznego: jest on algorytmem losowym, przeprowadzone

symulacje różnią się topologią przestrzeni adaptacyjnej, determinowaną przez postać funkcji

przystosowania, oraz drogami eksploracji przestrzeni adaptacyjnej, determinowanymi przez

wartości parametrów symulacji. Ze względu na wymienione cechy można przyjąć, że istnieje

duże prawdopodobieństwo, że w przeprowadzonych symulacjach algorytm tworzył w znacznej

części różne warianty. Nie można wykluczyć, że wariant o bardzo korzystnych cechach zostanie

odnaleziony w jednej a pominięty w innej symulacji. Można uznać, że tak zdarzyło się w

omawianych przypadkach. Szczegółowe rozstrzygnięcie tej kwestii wymaga dalszych badań. W

związku z tym w przyszłości celowe będzie opracowanie realizacji wybranej przeglądowej

metody optymalizacji i prześledzenie wszystkich dopuszczalnych wariantów w danym zadaniu.

Porównanie listy wszystkich wariantów dopuszczalnych, z listą wariantów dopuszczalnych

odszukanych przez algorytm genetyczny, pozwoli ocenić jaka część wariantów dopuszczalnych

została pominięta w optymalizacji genetycznej.

4.1.4 Weryfikacja wytrzymałościowa rozwiązań optymalnych

Przystępując do realizacji pracy zamierzano uwzględnić kryteria wytrzymałości strefowej w

algorytmie optymalizacji w postaci kryterium oceny lub odpowiednich ograniczeń. Rozważono

zastosowanie metody elementu skończonego, jako powszechnie stosowanej w analizie

konstrukcji okrętowych. Założono, że obliczenia przeprowadzone będą z użyciem programu

FEMS - Taczała (1998). W opracowanym modelu czas obliczeń 1 (generowanie modelu do

obliczeń i obliczenia) jednego wariantu wynosił ok. 3 min. Przy przewidywanej liczbie

oszacowań funkcji przystosowania równej do 20 mln., czas trwania jednej symulacji szacowany

na ok. 40000 dni był nierealny.

z omówionych powodów przyjęto, że analiza wytrzymałości strefowej me będzie

przeprowadzana dla wszystkich wariantów sprawdzanych przez algorytm, ale zostanie

przeprowadzona dla wariantu optymalnego, odszukanego w procesie optymalizacji, lub

Wybranych wariantów kompromisowych, odszukanych w procesie polioptymalizacji. W ten
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sposób analiza wytrzymałości strefowej spełniła rolę weryfikacji wybranych wariantów

konstrukcji i stanowiła ostatni krok opracowanego algorytmu. Szczegółowy opis modelu

przyjętego do obliczeń, wyniki oraz dyskusję wyników przedstawiono w Załączniku 7.

Wyniki weryfikacji wytrzymałościowej pozwoliły uznać, że wariant konstrukcji wybrany

w procesie polioptymalizacji spełniał kryteria wytrzymałości i sztywności oraz mógł być

przyjęty jako poprawny wynik polioptymalizacji, spełniający kryteria wytrzymałości lokalnej,

strefowej i ogólnej.

Tabela 4.4
Porównanie wyników genetycznej optymalizacji i polioptymalizacji konstrukcji; wartości kryteriów
cząstkowych EG, dla odnalezionych przez algorytm wariantów preferowanych; model materiałowy

konstrukcji - AA5083/6082

497,08 464, 13

2 55150,16 64596,06

3 3,83 3,46

4.2 Badania wpływu parametrów konstrukcji na cechy eksploatacyjne

4.2.1 Założenia i zakres badań

W celu wykazania drugiej tezy o istnieniu wpływu parametrów konstrukcyjnych na cechy

eksploatacyjne statku, w pierwszej kolejności wykorzystując opracowane narzędzie, utworzono

zbiór wariantów preferowanych różniących się parametrami konstrukcji. Następnie na podstawie

wartości cech konstrukcji tych wariantów dokonano prognozy cech eksploatacyjnych każdego z

nich, wykorzystując opracowany algorytm omówiony w podrozdziale 3.6. Wykorzystując

wyniki obliczeń, dokonano oceny jakościowego i ilościowego wpływu wybranych parametrów

konstrukcji, na niektóre cechy eksploatacyjne. Do prognozowania wartości cech

eksploatacyjnych wykorzystano modele zidentyfikowane w rozdziale 2.

1 Program skompilowano kompilatorem Visual Fortran Professional Edition 5.0. Obliczenia przeprowadzono na
komputerze klasy PC z procesorem Pentiwn II 333 MHz, systemem operacyjnym Windows NT 4.0.
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W przypadku zastosowania tradycyjnych metod projektowania nie można wyeliminować

subiektywnego wpływu projektanta na cechy tworzonych wariantów konstrukcji. Uznano, że

tworzenie zbioru wariantów kompromisowych lub preferowanych z użyciem opracowanego

narzędzia pozwala na znaczące ograniczenie tego wpływu i zachowanie obiektywizmu.

Założono, że subiektywny wpływ projektanta ograniczony zostanie do:

- ustalenia parametrów kryterium F (3. 7):

- postaci funkcji użyteczności u.,

- największych wartości kryteriów oceny Kimax,

- wartości współczynników potęgowych r.;

- wartości współczynników wagowych składowych kryterium wi,

- ustalenia parametrów funkcji kar za naruszenie ograniczeń Pi:

- postaci funkcji kary Pk,

- wartości współczynników potęgowych rk,

- wartości współczynników wagowych funkcji kary wk,

oraz

„ wyboru ze zbioru rozwiązań kompromisowych lub preferowanych wariantów

przeznaczonych do badań.

Akceptując wymienione ograniczenia przyjęto, że porównywanie wariantów między sobą

Pozwoli dostrzec rzeczywiste związki parametrów konstrukcji i cech eksploatacyjnych przez

ograniczenie wpływu innych czynników.

Badania przeprowadzono według algorytmu przedstawionego na rys. 4.17. Przyjęte do

badań modele obiektów określono i przedyskutowano w rozdziale 2. Przyjęte do badań

Parametry konstrukcji to:

.... materiałowe cechy konstrukcji:

- gatunek materiału konstrukcyjnego,

.... geometryczne cechy konstrukcji:

- odstęp ram poprzecznych,

- odstęp usztywnień wzdłużnych.

:Przyjęte wartości cech zestawiono odpowiednio w tabelach 4.5, 4.6 i 4. 7.

Dla utworzenia zbioru wariantów preferowanych przeprowadzono trzy serie symulacji

komputerowych:

(I) Seria 1.: badanie wpływu materiałowych cech konstrukcji na cechy eksploatacyjne - sym8,

sym9, sym I O, sym 11, sym 12, sym 13. Na zbiorze wybranych wariantów preferowanych,

różniących się materiałem konstrukcyjnym, zbadano wpływ własności fizycznych i
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wytrzymałościowych materiału konstrukcyjnego na cechy eksploatacyjne. Modele materiału ·

konstrukcyjnego przyjęte w poszczególnych symulacjach wyspecyfikowano w tabeli 4.5. W

przypadku stopów aluminium gatunki materiału na płyty poszycia i na usztywnienia dobrano

tak, aby wartości cech opisujących własności wytrzymałościowe stopów malały w kolejnych

symulacjach.

-:::ij!l!\\\ij~l\lililłllll:111111:j:i\l~J:!i::[::r-Ti_ak __J

Nie

Rys. 4.17 Struktura algorytmu badań wpływu parametrów konstrukcji na cechy eksploatacyjne
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(2) Seria 2.: Badanie wpływu geometrycznych cech konstrukcji, przestrzennego rozplanowania

ram poprzecznych, na cechy eksploatacyjne - syml4, syml5, syml6, syml7, syml8.

Wyboru wartości odstępu ram dla poszczególnych symulacji dokonano ustalając

odpowiednio wartości zmiennej decyzyjnej x4 (tabele 3.7 i 4.6). Wartości odstępu

usztywnień wzdłużnych w rejonach konstrukcyjnych pozostawiono w zbiorze zmiennych

decyzyjnych. We wszystkich symulacjach przyjęto jeden model materiału konstrukcyjnego -

AA5083/6082. Na zbiorze wybranych wariantów preferowanych zbadano wpływ

geometrycznych cech konstrukcji oraz wartości odstępu ram poprzecznych, na cechy

eksploatacyjne statku.

(3) Seria 3: Badanie wpływu geometrycznych cech konstrukcji, przestrzennego rozplanowania

usztywnień wzdłużnych, na cechy eksploatacyjne - syml9, sym20, sym21, sym22, sym23.

Wyboru wartości odstępu usztywnień dla poszczególnych symulacji dokonano ustalając

odpowiednio wartości zmiennych decyzyjnych x25, x29, x37 (tabele 3.7 i 4.7). Wartości

odstępu usztywnień ustalono tylko dla trzech rejonów: pokład mokry, pokład samochodowy

i pokład pasażerski, ponieważ w przyjętym modelu konstrukcji; tylko w takim przypadku

można dobrać wartości zmiennych, tak aby wartości odstępu usztywnień były równe dla

wszystkich wybranych rejonów. Odstęp ram poprzecznych pozostawiono w zbiorze

zmiennych decyzyjnych. We wszystkich symulacjach przyjęto jeden model materiału

konstrukcyjnego - AA5083/6082. Na zbiorze wybranych wariantów preferowanych zbadano

wpływ geometrycznych cech konstrukcji oraz wartości odstępu usztywnień wzdłużnych na

cechy eksploatacyjne. Badania wykonano dla przykładu przestrzennego rozplanowania

usztywnień wzdłużnych w trzech rejonach - pokład mokry, pokład samochodowy i pokład

pasażerski.

Gatunki materiału konstrukcyjnego przyjęte w serii 1. wyczerpują listę gatunków

dopuszczonych do zastosowania przez przepisy UNITAS (1995). Wartości odstępów ram

poprzecznych przyjęte w serii 2. oraz odstępów usztywnień przyjęte w serii 3. dobrano tak, aby

wartości te były realne, a jednocześnie różnice wartości odstępów dla poszczególnych wariantów

były dostatecznie duże, aby zaistniałe związki były wyraźne.

Przyjęty dla wszystkich symulacji geometryczny model konstrukcji zdefiniowano w

podrozdziale 2.4. Matematyczny model optymalizacji i model genetyczny sformułowano w

rozdziale 3. Ponieważ przedstawione w podrozdziale 4.1.3. wyniki badań polioptymalizacyjnych

wskazały niedostateczną zbieżność algorytmu przy przyjętych wartościach parametrów, dla

celów obliczeń badawczych wpływu cech konstrukcji na cechy eksploatacyjne zwiększono

liczbę pokoleń w symulacjach i wielkość populacji. Wartości parametrów sterujących
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obliczeniami optymalizacyjnymi dla wszystkich symulacji zestawiono w tabeli 4.8. Wybór ·

wartości wag poszczególnych kryteriów cząstkowych jest czynnością arbitralną, w której

wykorzystuje się subiektywną wiedzę projektanta o ważności poszczególnych kryteriów w

procesie projektowania. Kierując się własnym doświadczeniem dla wszystkich symulacji

przyjęto następujące wartości współczynników wagowych cząstkowych kryteriów oceny Ki: w1

= 0,50, W2 = 0,35, W3 = O, 15.

Tabela 4.5
Wpływ materiałów konstrukcyjnych na cechy eksploatacyjne; gatunki materiałów konstrukcyjnych oraz

wartości cech fizycznych i mechanicznych materiałów zestawiono w tabelach 2.8, 2. 9, 2.1 O i 2.11,

Oznaczenie modelu materiałowego

1 sym8 AA5083/6082

2 sym9 AA5086/6061

3 syml0 AA5454/6106

4 syml I PW355

5 syml2 PW315

6 syml3 NW235

Tabela 4.6
Wpływ odstępu ram poprzecznych na cechy eksploatacyjne; liczby usztywnień wzdłużnych w rejonach są

zmiennymi decyzyjnymi w optymalizacji; model materiału konstrukcyjnego - AA5083/6082

1 syml4 18 0,92

2 syml5 16 1,03

3 sym16 14 1,17

4 syml7 12 1,35

5 sym18 10 1,59
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Tabela 4.7
Wpływ odstępu usztywnień wzdłużnych na cechy eksploatacyjne; liczba ram poprzecznych jest zmienną

decyzyjną w optymalizacji; model materiału konstrukcyjnego - AA5083/6082

Lp. Oznaczenie symulacji Liczba usztywnień wzdłużnych Odstęp usztywn ień wzdłużnych ss, [m]

1 syml9 35 35 35 0,22

2 sym20 30 30 30 0,26

3 sym21 25 25 25 0,31

4 sym22 20 20 20 0,38

5 sym23 15 15 15 0,50

Tabela 4.8
Parametry sterujące przebiegiem symulacji genetycznych

Oznaczenie Wartość

1 ng Liczba pokoleń (generacji) 10000

2 ni Wielkość populacji 3000

3 np Liczba pretendentów 3

4 Pm Prawdopodobieństwo mutacji 0,066

5 Pe Prawdopodobieństwo krzyżowania 0,80

6 cstrategy Oznaczenie strategii krzyżowania (O dla ustalonej liczby punktów 1
krzyżowania, 1 dla losowej liczby punktów krzyżowania)

7 n x site min Najmniejsza liczba punktów krzyżowania 1

8 n x site max Największa liczba punktów krzyżowania 7

9 Pu Prawdopodobieństwo aktualizacji 0,30

10 elitism Zmienna logiczna dla włączenia (elitism = yes) lub wyłączenia yes
(elitism =no) strategii selekcji pretendenta

Do badań wybrano po jednym wariancie preferowanym z każdej symulacji. W ten sposób do

dalszych badań utworzono zbiór szesnastu wariantów, które uznano za przygotowane w

zadowalająco obiektywny sposób i za porównywalne między sobą. Dla wariantów z

utworzonego zbioru oszacowano wartości cech eksploatacyjnych. Przyjęte do badań cechy

eksploatacyjne to:

- masa konstrukcji Mk (Ki),

- ładowność PŁ,

- moc układu napędowego P,

- współczynnik rentowności Zn,
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- punkt wyrównania Be.

Przyjęto, że warianty konstrukcji tworzone podczas badań będą porównywane pod kątem

zmian wartości cech eksploatacyjnych. W związku z tym, wyniki badań dały odpowiedź jaki jest

wpływ zmian parametrów konstrukcji na zmiany cech eksploatacyjnych, a nie jakie są

bezwzględne wartości cech, dla określonego zbioru wartości parametrów.

W Załączniku 10. zamieszczono przykładowe wartości modelu techniczno

ekonomicznego statku szybkiego.

4.2.2 Wyniki obliczeń

4.2.2.1 Uwagi ogólne

Ponieważ w porównaniu z obliczeniami optymalizacyjnymi omówionymi w podrozdziale 4.1, w

symulacjach do badań wpływu parametrów konstrukcji na cechy eksploatacyjne zwiększono

liczbę pokoleń i liczność populacji, na rys. 4.18 przedstawiono ewolucję największej wartości

funkcji przystosowania/max w toku ewolucji dla sześciu wybranych symulacji. Widać, że mimo

zwiększenia wielkości zadania optymalizacji nie osiągnięto nasycenia funkcji przystosowania.

Ze względu na długi czas obliczeń nie zwiększono wymiaru zadania.

Zdaniem autora, należy w tym miejscu zwrócić uwagę na ważny problem interpretacji

wyników badań przeprowadzonych w pracy, uwzględniający charakterystyczne cechy algorytmu

genetycznego przyjętego w obliczeniach optymalizacyjnych. W literaturze nie napotkano opisu

podobnych badań.

W znanych autorowi pracach dotyczących zastosowań algorytmów genetycznych do

optymalizacji konstrukcji rozwiązywano zadania polegające na poszukiwaniu pojedynczego

wariantu optymalnego przy ustalonym zbiorze parametrów. Studiując literaturę, autor nie zetknął

się z wynikami badań, w których poszukiwano związków pomiędzy cechami konstrukcji, na

podstawie specjalnie w tym celu utworzonego zbioru wariantów optymalnych. Należy jednak

rozważyć problem interpretacji uzyskanych wyników. Po pierwsze, interpretując wyniki badań

trzeba mieć na uwadze, że algorytm genetyczny bazuje na realizacji losowych operatorów

genetycznych. Przez to, jakakolwiek zmiana wartości parametrów modelu genetycznego

powoduje zmianę kształtu przestrzeni adaptacyjnej, natomiast zmiana wartości parametrów

symulacji powoduje zmianę przebiegu przeszukiwania tej przestrzeni. Ponieważ przeszukiwanie

przestrzeni jest procesem losowym, zatem wynik przeszukiwania - zbiór wariantów
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sprawdzonych i wybrany z niego wariant optymalny - obarczony jest tą losowością i powinien

być interpretowany na gruncie statystyki matematycznej.

Po drugie, algorytm nie przeszukuje wszystkich punktów w przestrzeni wariantów, ale

jedynie część z nich. W przyjętym w pracy modelu genetycznym możliwych jest 1038

wariantów. Można więc przyjąć, że populacja generalna obejmuje 1038 wariantów. Podczas

symulacji algorytm utworzył i sprawdził 3-107 wariantów. Można je uznać za próbę losową

pobraną z populacji generalnej. Dlatego można stwierdzić, że informacje o przestrzeni

przystosowania dostępne są tylko w skończonej liczbie punktów, sprawdzonych przez algorytm,

tworzących próbę losową (rys. 4.19). Jak już wcześniej wspomniano, algorytm genetyczny jest

narzędziem użytym do utworzenia tej próby w losowy, ale nie przypadkowy sposób. W tym

kontekście przeprowadzone w pracy badania miały na celu ocenę wpływu parametrów

konstrukcji na cechy eksploatacyjne statku na przygotowanej w sposób opisany w rozdziale 3.

losowo wybranej próbie wariantów. Mając to na uwadze przyjęto, że przedstawiając wyniki

badań należy uwzględnić metody statystyczne, a wyciągnięte wnioski mają charakter

statystyczny.

Przyjęto, że zbiór wariantów konstrukcji w każdym pokoleniu X(q) jest zmienną losową.

Pozwala to na wprowadzenie cech eksploatacyjnych E. jako zmiennych losowych

zdefiniowanych jako funkcje cech konstrukcji określone odwzorowaniami, którymi są modele

sformułowane w rozdziałach 2. i 3., oraz numeru pokolenia q reprezentującego czas:

E.(q) =f(X, q) (4.1)
Taką wielkość E_(q), nazywa się funkcją losową lub, uwzględniając czas, procesem losowym.

Zatem cecha eksploatacyjna jako proces losowy jest funkcją dwóch zmiennych, z których jedną

jest zbiór wartości zmiennych decyzyjnych, a drugą numer pokolenia (czas). Po wstawieniu

konkretnych wartości zmiennych decyzyjnych xd otrzymuje się zwykłą funkcję zależną od

numeru pokolenia (czasu) q, nazywaną realizacją procesu. Na tej podstawie, cechy

eksploatacyjne można traktować jako proces losowy, a do interpretacji wyników obliczeń

zastosować metody statystyki matematycznej.

W związku z tym poszukując w następnych podrozdziałach związków opisujących

wpływ parametrów konstrukcji na cechy eksploatacyjne, założono normalny rozkład wybranej

cechy eksploatacyjnej z tą samą wariancją dla każdej wartości parametru konstrukcji, względem

którego badano tę cechę. Następnie, wykorzystując to założenie, przeprowadzono rachunek

regresji i zaproponowano zależność cechy eksploatacyjnej od parametru konstrukcji. Dla

zaproponowanej linii regresji przeprowadzono test t Pearsona istotności współczynnika korelacji

z próby r.
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Rys. 4.18 Wynik genetycznej polioptymalizacji konstrukcji dla modeli różniących się własnościami
materiału konstrukcyjnego; ewolucja największych wartości funkcji przystosowania w toku symulacji

Rys. 4.19 Przykładowy kształt przestrzeni adaptacyjnej; czerwone punkty reprezentują położenie
wariantów odszukanych w procesie optymalizacji - informacje dostępne w wyniku przeprowadzenia

optymalizacji
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4.2.2.2 Masa konstrukcji i ładowność statku

♦ Wpływ materiałowych cech konstrukcji na masę kadłuba i ładowność statku

W tablicy 4.9 zestawiono wartości kryteriów dla wariantów preferowanych wybranych

arbitralnie po jednym z każdej symulacji w serii 1. Na rys. 4.20 przedstawiono bezwzględne i

względne wartości masy konstrukcji K1 dla tych wariantów. W ogólności przy założeniu, że

wymiary główne statku, moc siłowni i składowe masy statku w eksploatacji pozostają stałe, a

zmianie ulega jedynie masa konstrukcji statku przyjęto, że zmiany wartości kryterium K1 (masa

kadłuba) t:J<.1 mogą być bezpośrednio wykorzystane na takie same co do wartości zmiany

ładowności statku MŁ:

(4.2)

Tabela 4.9
Wynik genetycznej polioptymalizacji konstrukcji dla modeli różniących się własnościami materiału
konstrukcyjnego; wartości cząstkowych kryteriów oceny dla wybranych wariantów preferowanych

Lp.

1

2

3

Kryterium Wartość kryterium

Ki sym8 sym9

Ki, [t] 484,41 494,46 495,44 1132,44 1141,90 1320, 11

K2, [m] 71092, 14 67340,06 69055,06 70447,94 64066,18 63067,9

K3 3,48 3,49 3,54 3,73 3,72 3,56

Z przedstawionych wyników obliczeń optymalizacyjnych widać, że zgodnie z przewidywaniami,

dla rosnących wartości cech wytrzymałościowych materiału kadłuba następuje zmniejszenie

masy kadłuba, a tym samym zwiększenie ładowności statku. Amplituda zmian masy kadłuba

względem gatunków stopów aluminium wynosi zaledwie 2%. Natomiast amplituda zmian

ładowności statku wynosi 4%. Zastosowanie stali podwyższonej wytrzymałości powoduje

spodziewane zwiększenie masy konstrukcji - ok. 135%. Zastosowanie stali normalnej

wytrzymałości powoduje dalsze zwiększenie masy konstrukcji - ok. 173%.

2 .Wartości względne" rozumiane są w pracy jako wartości odniesione do odpowiedniej wartości cechy dla
wybranej symulacji ujętej w danej serii (przyjęto że wartości cech odnoszone są do pierwszej symulacji w serii).
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Rys. 4.20 Wynik genetycznej polioptymalizacji konstrukcji dla modeli różniących się własnościami
materiału konstrukcyjnego; wartości masy konstrukcji K1, i względne wartości ładowności statku PŁ, dla

wybranych wariantów preferowanych
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Obserwowane znaczne zwiększenie masy konstrukcji kadłuba, w przypadku zastosowania stali

zamiast stopów aluminium powoduje, że projekt konstrukcji o przyjętych parametrach staje się

nierealny, ponieważ wzrost masy konstrukcji jest wielokrotnie wyższy od początkowej

ładowności statku, tabela 2.3.

♦ Wpływ przestrzennego rozplanowania ram poprzecznych na masę kadłuba

W tabeli 4.1 O zestawiono wartości kryteriów dla wariantów kompromisowych wybranych w

serii 2. Na rys. 4.21 przedstawiono bezwzględne i względne wartości masy konstrukcji Ki dla

poszczególnych wariantów preferowanych. Dane w tabeli 4.10 i na rys. 4.21 pokazują, że wzrost

wartości odstępu ram poprzecznych powoduje zmniejszenie masy konstrukcji. Istnieje

zauważalna zmienność masy konstrukcji statku względem odstępu ram poprzecznych.

Obserwowana amplituda tych zmian wynosi ok. 4%.

Tabela 4.10
Wynik genetycznej polioptymalizacji konstrukcji dla modeli o różnych wartościach odstępu ram

poprzecznych s/, wartości cząstkowych kryteriów oceny dla wybranych wariantów preferowanych; model
materiałowy konstrukcji - AA5083/6082

Lp. Kryterium Wartość kryterium

Ki, [t] 494,36 483,73 490,98 473,78 477,55

2 71238,50 70164,42 70697,54 69398,06 58951,90

3 3,45 3,45 3,38 3,39 3,38

Zaproponowano zależność względnej masy konstrukcji Ki, od odstępu ram poprzecznych s1, w

postaci (rys. 4.22):

Ki= 7,32s/ - 23,52s1+ 115,26 (4.3)

Dla zaproponowanej linii regresji wartość współczynnika determinacji wynosi R2 = 0,64 i

wskazuje, że około 64% zmienności masy konstrukcji Ki opisuje proponowana postać związku z

odstępem ram poprzecznych s1, a 36% zmienności przypada na zmienność przypadkową, której

źródłem jest przyjęta metoda i sposób prowadzenia badań. Zaobserwowane szumy metody badań

na poziomie 36% uznać można za znaczące. Wartość współczynnika korelacji z próby r =

.[ii"= 0,80 można interpretować jako bardzo silną korelację dodatnią. Korelacja opisywana
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proponowaną zależnością jest istotna na poziomie 0,2, ale nie na poziomie O, 1. Otrzymane

wyniki pozwalają na stwierdzenie, że hipotezę o braku zależności masy konstrukcji K1, od

odstępu ram poprzecznych s1, należy odrzucić na korzyść hipotezy alternatywnej mówiącej, że

zależność taka istnieje.
Ekstrapolując zaproponowaną zależność (4.3) poza zakres wartości przyjęty w badaniach

stwierdzono, że dla przyjętego modelu konstrukcji optymalna wartość odstępu ram

poprzecznych s1, z punktu widzenia minimalizacji masy konstrukcji K1, jest nieco większa niż s1

= 1,6 m.
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Rys. 4.21 Wynik genetycznej polioptymalizacji konstrukcji dla modeli o różnych wartościach odstępu
ram poprzecznych s1, wartości masy konstrukcji K1, dla wybranych wariantów preferowanych; model

materiałowy konstrukcji - AA5083/6082
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Rys. 4.22 Wynik genetycznej polioptymalizacji konstrukcji dla modeli różniących się wartością odstępu
ram poprzecznych Sj, linia regresji wartości względnej masy konstrukcji K1, względem odstępu ram

poprzecznych ~r, dla wybranych wariantów preferowanych

♦ Wpływ przestrzennego rozplanowania ram poprzecznych na ładowność statku

W tabeli 4.1 O zestawiono wartości kryteriów dla wariantów kompromisowych wybranych w

serii 2. Na rys. 4.23 przedstawiono względne wartości ładowności statku PŁ, dla poszczególnych

wariantów preferowanych. Dane na rys. 4.23 pokazują, że wzrost wartości odstępu ram

poprzecznych s1powoduje oczekiwane zwiększenie ładowności PŁ, w związku ze zmniejszeniem

masy konstrukcji kadłuba K1. Istnieje zauważalna zmienność ładowności statku PŁ, względem

odstępu ram poprzecznych Sf Obserwowana amplituda zmian ładowności statku PŁ, względem

odstępu ram poprzecznych s1wynosi ok. 8%.

Zaproponowano zależność względnej ładowności statku PŁ, od odstępu ram

poprzecznych s1, w postaci (rys. 4.23):

PŁ= 12,14Ln(s1) + 101,85 (4.4)

Dla zaproponowanej linii regresji wartość współczynnika determinacji wynosi R2 = 0,62 i

wskazuje, że około 62% zmienności ładowności statku PŁ, opisuje proponowana postać związku

z odstępem ram poprzecznych s1, a 3 8% zmienności przypada na zmienność przypadkową, której

źródłem jest przyjęta metoda i sposób prowadzenia badań. Zaobserwowane szumy metody badań

na poziomie 3 8% uznać można za znaczące.
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Wartość współczynnika korelacji z próby r = -Jii = 0,19 można interpretować jako

bardzo silną korelację dodatnią. Korelacja opisywana proponowaną zależnością jest istotna na

poziomie 0,2, ale nie na poziomie O, 1. Przeprowadzona analiza pozwala na stwierdzenie, że

hipotezę o braku zależności ładowności statku PŁ, od odstępu ram poprzecznych s1, należy

odrzucić na korzyść hipotezy alternatywnej mówiącej, że zależność taka istnieje.
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Rys. 4.23 Wynik genetycznej polioptymalizacji konstrukcji dla modeli o różnych wartościach odstępu
ram poprzecznych s1; wartości ładowności statku PŁ dla wybranych wariantów preferowanych; model

materiałowy konstrukcji - AA5083/6082
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Rys. 4.24 Wynik genetycznej polioptymalizacji konstrukcji dla modeli różniących się wartością odstępu
ram poprzecznych s1, linia regresji wartości względnej ładowności statku PŁ, względem odstępu ram

poprzecznych s1, dla wybranych wariantów preferowanych
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♦ Wpływ przestrzennego rozplanowania usztywnień wzdłużnych na masę kadłuba

W tabeli 4.11. zestawiono wartości kryteriów dla wariantów kompromisowych wybranych w

serii 3. Na rys. 4.25 przedstawiono bezwzględne i względne wartości masy konstrukcji K1, dla

wybranych wariantów preferowanych. Dane podane w tablicy 4.11 i na rys. 4.25 pokazują, że

istnieje zauważalna zmienność masy konstrukcji K1, względem odstępu usztywnień s; Dla

rosnących wartości odstępu usztywnień wzdłużnych s, wzrastają również wartości masy

konstrukcji K1. Obserwowana amplituda zmian masy konstrukcji K1 względem odstępu

usztywnień s, wynosi ok. 3%.

Zaproponowano zależność masy konstrukcji K1 od odstępu usztywnień wzdłużnych s, w

postaci (rys. 4.26):

Ki = -55,84s/ + 53,56ss + 90,20 (4.5)

Dla zaproponowanej linii regresji wartość współczynnika determinacji wynosi R2 = O, 79, co

oznacza, że około 79% zmienności masy konstrukcji K1 opisuje proponowana postać związku z

odstępem usztywnień wzdłużnych s., a 21 % zmienności przypada na zmienność przypadkową.

Zaobserwowane szumy metody badań na poziomie 21 % uznać można za znaczące.

Wartość współczynnika korelacji z próby r = .Jii = 0,89 można interpretować jako

bardzo silną korelację dodatnią. Korelacja opisywana proponowaną zależnością jest istotna na

poziomie 0,05, ale nie na poziomie 0,02. Przeprowadzona analiza pozwala na stwierdzenie, że

hipotezę o braku zależności masy konstrukcji K1, od odstępu usztywnień wzdłużnych s., należy

odrzucić na korzyść hipotezy alternatywnej mówiącej, że zależność taka istnieje.

Tabela 4.11
Wynik genetycznej polioptymalizacji konstrukcji dla modeli różniących się wartościami odstępów

usztywnień wzdłużnych ss; wartości cząstkowych kryteriów oceny dla wybranych wariantów
preferowanych; odstęp ram poprzecznych St, poszukiwany w optymalizacji; model materiałowy

konstrukcji AA5083/6082

Lp.

1

2

3

Kryterium Wartość kryterium

K; syml9 sym20

Ki, [t] 461,34 457,02 469,71 474,27 474,76

K2, [m] 69834,46 66145,10 59544,46 55314,14 54784,03

K3 3,42 3,16 3,47 3,46 3,49
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Przebieg zależności (4.5) wskazuje, że dla przyjętego modelu statku masa konstrukcji jest

rosnącą funkcją odstępu usztywnień wzdłużnych, s, W przyjętym zakresie zmienności odstępu

usztywnień ss, względna masa konstrukcji osiągnęła ekstremum K1 = 103% dla odstępu

usztywnień s, = 0,48 m.
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Rys. 4.25 Wynik genetycznej polioptymalizacji konstrukcji dla modeli różniących się wartością odstępu
usztywnień wzdłużnych ss; wartości masy konstrukcji K1, dla wybranych wariantów preferowanych;

odstęp ram poprzecznych s1, poszukiwany w optymalizacji; model materiałowy konstrukcji AA5083/6082
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Rys. 4.26 Wynik genetycznej polioptymalizacji konstrukcji dla modeli różniących się wartością odstępu
usztywnień wzdłużnych ss; linia regresji wartości względnej masy konstrukcji K1, względem odstępu

usztywnień wzdłużnych s.; dla wybranych wariantów preferowanych

♦ Wpływ przestrzennego rozplanowania usztywnień wzdłużnych na ładowność statku

W tabeli 4.11 zestawiono wartości kryteriów dla wariantów kompromisowych wybranych w

serii 3. Na rys. 4.27 przedstawiono względne wartości ładowności statku PŁ, dla wybranych

wariantów preferowanych.
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Rys. 4.27 Wynik genetycznej polioptymalizacji konstrukcji dla modeli różniących się wartością odstępu
usztywnień wzdłużnych ss; względne wartości ładowności statku Pt, dla wybranych wariantów
preferowanych; odstęp ram poprzecznych s1, poszukiwany w optymalizacji; model materiałowy

konstrukcji AA5083/6082
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Dane podane na rys. 4.27 pokazują, że istnieje zauważalna zmienność ładowności statku PŁ,

względem odstępu usztywnień s; Dla rosnących wartości odstępu usztywnień wzdłużnych s.;
wzrastają również wartości ładowności statku PŁ. Obserwowana amplituda zmian ładowności

statku PŁ, względem odstępu usztywnień s, wynosi ok. 5%.

Zaproponowano zależność ładowności statku PŁ, od odstępu usztywnień wzdłużnych s.,

w postaci (rys. 4.28):

PŁ= 98,47s/ - 94,83ss + 117,39 (4.6)

Dla zaproponowanej linii regresji wartość współczynnika determinacji wynosi R2 = 0,79, co

oznacza, że około 79% zmienności ładowności statku PŁ, opisuje proponowana postać związku z

odstępem usztywnień wzdłużnych s., a 21 % zmienności przypada na zmienność przypadkową,

której źródłem jest przyjęta metoda i sposób prowadzenia badań. Zaobserwowane szumy metody

badań na poziomie 21 % uznać można za znaczące.

Wartość współczynnika korelacji z próby r = fi.2 = 0,89 można interpretować jako

bardzo silną korelację dodatnią. Korelacja opisywana proponowaną zależnością jest istotna na

poziomie 0,05, ale nie na poziomie 0,02. Przeprowadzona analiza pozwala na stwierdzenie, że

hipotezę o braku zależności ładowności statku PŁ, od odstępu usztywnień wzdłużnych Ss, należy

odrzucić na korzyść hipotezy alternatywnej mówiącej, że zależność taka istnieje.
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Rys. 4.28 Wynik genetycznej polioptymalizacji konstrukcji dla modeli różniących się wartością odstępu
usztywnień wzdłużnych s.; linia regresji wartości względnej ładowności statku PŁ, względem odstępu

usztywnień wzdłużnych s.; dla wybranych wariantów preferowanych
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Przebieg zależności (4.6) wskazuje, że dla przyjętego modelu statku ładowność PŁ jest

malejącą funkcją odstępu usztywnień wzdłużnych s; W przyjętym zakresie zmienności odstępu

usztywnień s, względna ładowność statku osiągnęła minimum PŁ = 95%, dla odstępu usztywnień

s, = 0,48 m.

4.2.2.3 Moc układu napędowego

♦ Wpływ materiałowych cech konstrukcji na moc układu napędowego

Korzystając z opracowanej zależności (2.2), przebadano wpływ zmiany własności materiału

konstrukcyjnego na moc układu napędowego. Przyjęto, że wpływ ten jest pośredni.

Doświadczenie projektowe uzasadnia stwierdzenie, że zmiana własności wytrzymałościowych

materiału pozwala zmienić masę statku w eksploatacji. W podrozdziale 4.2.2.2.

przedyskutowano sytuację, gdy zmiana masy konstrukcji jest wykorzystana na odpowiednią

zmianę ładowności statku, przy zachowaniu całkowitej masy statku przygotowanego do rejsu.

Można jednak, zachować wartości wszystkich pozostałych składowych masy statku w

eksploatacji, a dzięki zmianie masy konstrukcji odpowiednio zmienić zanurzenie statku. Zmiana

zanurzenia pociąga za sobą zmianę wyporności, odpowiednią dla zrównoważenia zmiany masy

konstrukcji. Postawiono pytanie: w jakim stopniu własności materiału konstrukcyjnego poprzez

zmianę zanurzenia statku wpływają na zmianę mocy układu napędowego i w konsekwencji

zużycie paliwa? Odpowiedzi poszukiwano wykorzystując zaproponowany związek pomiędzy

wypornością statku a mocą siłowni napędu głównego (2.2).

Rozpoczynając badania przyjęto, że dla jednego z wariantów znana jest wartość

wyporności L1. Oceny pozostałych wariantów dokonywano względem tego wybranego wariantu.

Wybrano wariant oznaczony sym8, w którym na wszystkie elementy zastosowano stopy

aluminium o najwyższej wytrzymałości spośród stopów aluminium przyjętych do badań,

AA5083/6082. Dla wariantu wartość wyporności L1symB obliczono ze wzoru:

L1s,,vms = 2Lmpl3Top= 2·83,0-5,3·2,9·0,59·1,025 = 1542,3 t.

Wyznaczona z zależności (2.2) wartość mocy układu napędowego wynosi PsymB = 24022 kW.

Względem otrzymanej wartości mocy układu napędowego PsymB porównano pozostałe warianty.

Następny z kolei wybrano wariant oznaczony sym9, w którym na wszystkie elementy

zastosowano stopy aluminium o nieco niższej wytrzymałości niż w przypadku sym8,

AA5086/606 l. Masa konstrukcji wariantu określona w analizie optymalizacyjnej jest większa od
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masy wariantu sym8 o wartość M;.1syms-9 = 10,1 t (tabela 4.9). Przyjęto, że wartość wyporności

wariantu oznaczonego sym9 może być określona jako wartość wyporności wariantu sym8

powiększona o wartość przyrostu masy konstrukcji M1sym8-9:

L1sym9 = L1sym8 + M[Jsym8-9 = 1542,3 + 10, 1 = 1552,4 t.

Skorygowana względem wariantu sym8 wartość wyporności wariantu sym9 wynosi L1sym9 =
1552,4 t. Wartość mocy układu napędowego wariantu sym9 obliczona z zależności (2.2) wynosi:

Psym9 = 9194,2ln(L1) - 43473 = 9194,2ln(l552,4) - 43473 = 24082 kW.

Obliczone w ten sam sposób bezwzględne i względne wartości mocy układu napędowego dla

badanych wariantów zestawiono w tabeli 4. 12.

Wyniki obliczeń przedstawione w tabeli 4.12 wskazują, że moc układu napędowego jest

funkcją materiałowych cech konstrukcji, aczkolwiek znaczący wpływ cech materiałowych

widoczny jest pomiędzy modelami różniącymi się gatunkiem materiału konstrukcyjnego.

Wewnątrz gatunków wpływ ten może być znikomy. Zgodnie z oczekiwaniami, najmniejsze

wartości mocy otrzymano dla stopów aluminium. W obrębie stopów aluminium zróżnicowanie

jest nieznaczne - amplituda zmian mocy układu napędowego wynosi 0,27%. Dla stali

podwyższonej wytrzymałości obserwuje się znaczący wzrost mocy układu napędowego - o ok.

13%. W obrębie stali podwyższonej wytrzymałości amplituda zmian mocy układu napędowego

wynosi jedynie O, 16%. Dla stali normalnej wytrzymałości obserwuje się dalszy wzrost mocy

układu napędowego. Wzrost ten wynosi ok. 16% w stosunku do stopów aluminium i ok. 3% w

stosunku do stali podwyższonej wytrzymałości.

Tabela 4.12
Wynik genetycznej polioptymalizacji konstrukcji dla modeli różniących się własnościami materiału
konstrukcyjnego; wartości mocy układu napędowego P, dla wybranych wariantów preferowanych

I sym8 1542,30 24022

2 sym9 1552,35 24082

3 syml0 1553,33 24087

4 symll 2190,33 27247

5 syml2 2199,79 27287

6 syml3 2378,00 28003
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Tabela 4.12
Wynik genetycznej polioptymalizacji konstrukcji dla modeli różniących się własnościami materiału

konstrukcyjnego; wartości mocy układu napędowego P, dla wybranych wariantów preferowanych, cd.
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♦ Wpływ przestrzennego rozplanowania ram poprzecznych na moc układu napędowego

Wartości mocy układu napędowego dla wariantów kompromisowych wybranych w serii 2.

zestawiono w tabeli 4.13. Wartości wyporności dla wariantów określono w ten sam sposób jak· w

przypadku badań wpływu modeli materiału konstrukcyjnego, przyjmując na wstępie L'łsyml4 =
1542,3 t i Psyml4 = 24022 kW. Przedstawione wyniki pokazują, że wzrost wartości odstępu ram

poprzecznych s1 powoduje pewne zmniejszenie wartości mocy układu napędowego P, lecz

obserwowana zmienność mocy względem odstępu ram poprzecznych jest niewielka. Amplituda

zmian zapotrzebowania mocy względem odstępu ram wynosi 0,52%.

4. Obliczenia badawcze 157



Tabela 4.13
Wynik genetycznej polioptymalizacji konstrukcji dla modeli o różnych wartościach odstępu ram

poprzecznych Sf, wartości zapotrzebowania mocy układu napędowego P, dla wybranych wariantów
preferowanych; odstęp usztywnień wzdłużnych s, poszukiwany w optymalizacji; model materiałowy

konstrukcji AA5083/6082

1 syml4 1542,3 24022

2 syml5 1531,7 23958

3 syml6 1538,9 24002

4 syml7 1521,7 23898

5 sym18 1525,5 23921
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Zaproponowano zależność mocy układu napędowego P od odstępu ram poprzecznych s1,

w postaci (rys. 4.29):

P = 0,9Is/- 2,91s1+ 90,20 (4.7)
Dla zaproponowanej linii regresji wartość współczynnika determinacji wynosi R2 = 0,64 i

wskazuje, że około 64% zmienności mocy układu napędowego Popisuje proponowana postać

związku z odstępem ram poprzecznych s1, a 36% zmienności przypada na zmienność

przypadkową, której źródłem jest przyjęta metoda i sposób prowadzenia badań. Zaobserwowane

szumy metody badań na poziomie 36% uznać można za znaczące.

Wartość współczynnika korelacji z próby r = .[ii= 0,80 można interpretować jako

bardzo silną korelację dodatnią. Korelacja opisywana proponowaną zależnością jest istotna na

poziomie 0,2, ale nie na poziomie O, 1. Otrzymane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że hipotezę

o braku zależności mocy układu napędowego P od odstępu ram poprzecznych s1 należy odrzucić

na korzyść hipotezy alternatywnej mówiącej, że zależność taka istnieje.

Przebieg zależności (4. 7) (rys. 4.29) wskazuje, że optymalna wartość odstępu ram

poprzecznych s_r, z punktu widzenia minimalizacji mocy układu napędowego P, jest nieco

większa niż s1= 1,6 m, co pozostaje w zgodzie z minimalizacją masy kadłuba.
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Rys. 4.29 Wynik genetycznej polioptymalizacji konstrukcji dla modeli różniących się wartością odstępu
ram poprzecznych s1, linia regresji wartości względnej mocy układu napędowego P, względem odstępu

ram poprzecznych SJ, dla wybranych wariantów preferowanych
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♦ Wpływ przestrzennego rozplanowania usztywnień wzdłużnych na moc układu

napędowego

W tabeli 4.14 zestawiono wartości mocy układu napędowego P dla wariantów kompromisowych

wybranych w serii 3. Wartości wyporności dla wariantów określono w ten sam sposób, jak w

przypadku badań modeli materiału konstrukcyjnego, przyjmując wartości wyporności L1symJ9 =
1542,3 t i mocy układu napędowego PsymJ9 = 24022 kW. Dostrzegalna jest nieznaczna

zmienność mocy układu napędowego P, względem odstępu usztywnień wzdłużnych s.:
zwiększenie wartości odstępu usztywnień powoduje zmniejszenie mocy układu napędowego.

Amplituda obserwowanych zmian mocy układu napędowego względem odstępu usztywnień

wynosi zaledwie 0,44%.
Na fakt, że obserwowany efekt jest nieznaczny ma wpływ również to, że wpływ odstępu

usztywnień wzdłużnych badano tylko na przykładzie trzech rejonów konstrukcyjnych, podczas

gdy w pozostałych rejonach, wartości odstępu usztywnień wzdłużnych pozostały zmiennymi

decyzyjnymi w procesie optymalizacji. W związku z tym, wielkości zmian masy konstrukcji

wynikające z ustalenia wartości odstępu w wybranych rejonach były osłabione, przez

pozostawienie swobodnego doboru cech konstrukcji w pozostałych rejonach.

Tabela 4.14
Wynik genetycznej polioptymalizacji konstrukcji dla modeli o różnych wartościach odstępu usztywnień
wzdłużnych ss; wartości mocy układu napędowego P, dla wybranych wariantów preferowanych; odstęp
ram poprzecznych s1, poszukiwany w optymalizacji; model materiału konstrukcyjnego AA5083/6082

Lp. Symbol symulacji Odstęp usztywnień Wyporność wariantu Moc układu napędowego

Ss, [m] L'.1, [t] P, [kW]

1 syml9 0,22 1542,3 24022

2 syrn20 0,26 1538,0 23996

3 syrn21 0,31 1550,7 24072

4 syrn22 0,38 1555,2 24099

5 syrn23 0,50 1555,7 24102
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Tabela 4.14
Wynik genetycznej polioptymalizacji konstrukcji dla modeli o różnych wartościach odstępu usztyw nień
wzdłużnych ss; wartości mocy układu napędowego P, dla wybranych wariantów preferowanych; odstęp

ram poprzecznych s1, poszukiwany w optymalizacji; model materiału konstrukcyjnego AA5083/6082; cd.
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Wartości odstępu ram poprzecznych Sf dla kolejnych wariantów od syml9 do sym23 wynoszą

odpowiednio s1= 1,25, 1,46, 1,46, 1,25 i 1,46 m.

Zaproponowano zależność mocy układu napędowego P od odstępu usztywnień

wzdłużnych Ss w postaci (rys. 4.30):

P = -6,39s/ + 6, 13ss + 98,88 (4.8)

Dla zaproponowanej linii regresji wartość współczynnika determinacji wynosi R2 = O, 79 i
wskazuje, że około 79% zmienności mocy układu napędowego Popisuje proponowana postać

związku z odstępem usztywnień wzdłużnych s.; a 21 % zmienności przypada na zmienność
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przypadkową, której źródłem jest przyjęta metoda i sposób prowadzenia badań. Zaobserwowane

szumy metody badań na poziomie 21 % uznać można za znaczące.
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Rys. 4.30 Wynik genetycznej polioptymalizacji konstrukcji dla modeli różniących się wartością odstępu
usztywnień wzdłużnych ss; linia regresji wartości względnej mocy układu napędowego P, względem

odstępu usztywnień wzdłużnych s.; dla wybranych wariantów preferowanych

Wartość współczynnika korelacji z próby r = fii= 0,89 można interpretować jako bardzo silną

korelację dodatnią. Korelacja opisywana proponowaną zależnością jest istotna na poziomie 0,05,

ale nie na poziomie 0,02. Otrzymane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że hipotezę o braku

zależności mocy układu napędowego Pod odstępu usztywnień wzdłużnych s, należy odrzucić na

korzyść hipotezy alternatywnej mówiącej, że zależność taka istnieje.

Przebieg zależności (4.8) (rys. 4.30) wskazuje, że dla przyjętego modelu statku me

obserwuje się optymalnej wartości odstępu usztywnień wzdłużnych s, z punktu widzenia

minimalizacji mocy układu napędowego P. W badanym zakresie wartości odstępu usztywnień

moc układu napędowego jest najmniejsza dla najmniejszej wartości odstępu usztywnień. Dla

rosnących wartości odstępu usztywnień moc układu napędowego rośnie. Szybkość wzrostu

mocy maleje dla rosnących wartości odstępu usztywnień i w zasadzie można przyjąć, że dla

dużych wartości odstępu usztywnień, s, > 0,45 m, dalszy wzrost odstępu usztywnień nie

powoduje wzrostu mocy układu napędowego. Wniosek taki budzi jednak wątpliwości, ponieważ

intuicyjnie oczekuje się, że wzrost wartości odstępu usztywnień prowadzić powinien do wzrostu

masy konstrukcji i w konsekwencji wzrostu wyporności i wzrostu mocy układu napędowego.
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Kontynuując badania w przyszłości należałoby dokładniej przebadać przyjęty w pracy zakres

zmienności odstępu usztywnień. Jednakże rozszerzenie zakresu na większe wartości odstępu

usztywnień można uznać za nieracjonalne z uwagi na inne kryt eria, między innymi

technologiczne oraz wyt rzymałościowe (stateczność płyt poszycia).

4.2.2.4 Wskaźnik rentowności i punkt wyrównania

♦ Wpływ materiałowych cech konstrukcji na wskaźnik rentowności i punkt wyrównania

W tabeli 4. 15 zestawiono wartości kryteriów oraz podstawowych wskaźników techniczno

ekonomicznych, ujętych w sformułowanym w podrozdziale 2.7. modelu, dla wariantów

kompromisowych wybranych arbitralnie z każdej symulacji w serii 1. Rozważania ograniczono

do wariantów wykonanych ze stopów aluminium - sym8, sym9 i symlO, ponieważ, jak

wykazano wcześniej, przy założonych parametrach jednostki zastosowanie stali na konstrukcje

jest nierealne ze względu na związaną z tym całkowitą utratę ładowności takiej jednostki.

Przy założeniu, że wymiary główne statku, moc układu napędowego i składowe masy

statku w eksploatacji pozostają stałe, a zmianie ulega jedynie masa konstrukcji statku, przyjęto,

że zmiany wartości masy kadłuba liK.1 są bezpośrednio wykorzystane na takie same co do

wartości zmiany ładowności statku MŁ (4.1). Z kolei zmiany ładowności zostają wykorzystane

na odpowiednie zmiany liczby samochodów osobowych przyjmowanych na pokład.

Na rys. 4.31 przedstawiono względne wartości wskaźnika rentowności Zn i punktu

wyrównania Be, dla wybranych wariantów preferowanych. Z przedstawionych na rysunku

wyników obliczeń widać, że dla rosnących wartości cech wytrzymałościowych materiału

konstrukcyjnego zastosowanego do budowy kadłuba, obserwuje się zmniejszenie masy

konstrukcji a tym samym zmniejszenie materiałochłonności i kosztów budowy statku oraz

zwiększenie ładowności statku. Obniżenie kosztów budowy statku i zwiększenie ładowności

pozwala zwiększyć efektywność inwestycji wyrażoną zwiększeniem wskaźnika rentowności Zn,
i zmniejszeniem punktu wyrównania Be. Amplitudy zmienności wskaźnika rentowności Zn,
punktu wyrównania Be względem gatunków stopów aluminium wynoszą ok. 5%.

Interpretując wyniki obliczeń należy zwrócić uwagę, że jakiekolwiek zmniejszenie

pracochłonności konstrukcji, wyrażane przez wartości długości spoin K2, bezpośrednio

powoduje zmniejszenie kosztów budowy statku i zmniejszenie kosztów inwestycji. Z tego
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względu pominięto badanie wpływu wartości długości spoin K2 na ekonomiczną efektywność

inwestycji.

Tabela 4.15
Wynik genetycznej polioptymalizacji konstrukcji dla modeli różniących się własnościami materiału

konstrukcyjnego; wartości kryteriów i wskaźników techniczno-ekonomicznych dla wybranych wariantów
preferowanych

Lp. Wielkość Wartość

1 K1, [t] 484,41 494,46 495,44

2 K2, [m] 71092,14 67340,06 69055,06

3 K3 3,48 3,49 3,54

4 k 0,302 0,318 0,313

5 Kkon, [tys. $US] 6316 6123 6233

6 Czak, [tys. $US] 50316 50123 50233

7 MŁ, [t] 0,00 10,05 11,03

8 s.: 190 198 199

9 Zr, [tys. $US] 16194 16900 16976

10 Zn,[%] 32,19 33,72 33,79

Il Be, [rok] 3,11 2,97 2,96

108 ---,--------------------------

106 - -----------------------·------------------------·+4·,8%·-----------------------------+6,0%--------------------

104 -------··----------------------------------------

102 - --------------------------------··------------r---"--------------____J---------
100% 100%

98 - -------

96 - -------

94 - -------
92 +-__.__.__.._--,__.____.,_......,jL-__,..__.___.__....1_.J

AA 5083/6082

a Względny wskaźnik rentowności Zn

a Względny punkt wyrównania Be

-45%___ J _

AA 5086/6061

Model materiału konstrukcyjnego

-:4,8% _

AA 5454/6106

Rys. 4.31 Wynik genetycznej polioptymalizacji konstrukcji dla modeli różniących się własnościami
materiału konstrukcyjnego; względne wartości wskaźnika rentowności Zn, i punktu wyrównania Be, dla

wybranych wariantów preferowanych
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♦ Wpływ przestrzennego rozplanowania ram poprzecznych na wskaźnik rentowności i

punkt wyrównania

W tabeli 4. 16 zestawiono wartości kryteriów oraz podstawowych wskaźników techniczno

ekonomicznych dla wariantów kompromisowych wybranych w serii 2. Na rys. 4.32

przedstawiono względne wartości wskaźnika rentowności Zn, i punktu wyrównania Be, dla

wybranych wariantów preferowanych. Dane w tabeli 4. 16 i na rys. 4. 3 2 pokazują, że wzrost

wartości odstępu ram poprzecznych powoduje zwiększenie efektywności techniczno

ekonomicznej projektowanej jednostki. Dzieje się to przede wszystkim dzięki zwiększeniu

ładowności i dochodów z eksploatacji. Istnieje zauważalna zmienność efektywności techniczno

ekonomicznej statku względem odstępu ram poprzecznych. Obserwowana amplituda zmian

wskaźnika rentowności względem odstępu ram poprzecznych wynosi ok. 10%.

Tabela 4.16
Wynik genetycznej polioptymalizacji konstrukcji dla modeli o różnych wartościach odstępu ram

poprzecznych s1, wartości kryteriów i wskaźników techniczno-ekonomicznych dla wybranych wariantów
preferowanych; model materiałowy konstrukcji - AA5083/6082

Lp. Wielkość Wartość

1 St, [m] 0,92 1,03 1,17 1,35 1,59

2 Kr, [t] 494,36 483,73 490,98 473,78 477,55

3 K2, [m] 71238,50 70164,42 70697,54 69398,06 58951,90

4 K3 3,45 3,45 3,38 3,39 3,38

5 k 0,306 0,305 0,306 0,303 0,340

6 Kkon, [tys. $US] 6365 6256 6318 6169 5537

7 Czak, [tys. $US] 50365 50256 50318 50169 49537

8 Af>Ł, [t] 0,00 10,63 3,38 20,58 16,81

9 s.: 190 199 193 207 204

10 Zr, [tys. $US] 16190 16974 16459 17669 17472

11 Zn,[%] 32,15 33,77 32,70 35,22 35,27

12 Be, [rok] 3,11 2,96 3,06 2,84 2,84

Zaproponowano zależności względnego wskaźnika rentowności Zn 1 względnego punktu

wyrównania Be od odstępu ram poprzecznych siw postaci (rys. 4.33):

4. Obliczenia badawcze 165



115 ----------------------------

110

105

,...., 100
'#.
...... 95

90

85
80 _.__._....._..___.___..__...___.............._.._....,..._._,._..._---,-__._.._......--l

+9,55% +9,71%

+5,04%
------------- ------ -------. - ·------- ----·--+-1-,7cr>/4 ·- -

100%100% - ,61% _

D Względny wskaźnik rentowności Zn
D Względny punkt wyrównania Be
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1,35 1,59

Odstęp ram poprzecznych s,, [m]

Rys. 4.32 Wynik genetycznej polioptymalizacji konstrukcji dla modeli o różnych wartościach odstępu
ram poprzecznych s1, względne wartości wskaźnika rentowności Zn i punktu wyrównania Be dla

wybranych wariantów preferowanych; model materiałowy konstrukcji - AA5083/6082

110 -----------------~------=--------,
-- --- ----- - --:--------- --- - :-- ----- - ---- -: ------ --- ----~-- - - - - -- ~- - -----------t-- -- -- ... 2-----~-- -- --------~--- --- - ---- --' i ♦ : !Z n = -8,p6s r + p5,20s, f 75,29

: : : : : R 2 - la 73 :-------------.-- ; ------------(----·-··-{---------·t-·----------(-----·-----: -'---····---(--·-·-·---·
: : : : : : :
1 I 1 t I r I
t I I I 1 I I

98 -------------·---------·- : ------------:------·· •---:-------------:-------------:-------------: ------------ :-------------

i • : ·: i i i i
94 ---- -~e = 8,7~s,2- 34,~1s, + 1!23,74 '-------------t. -------·-r-··--··--·r--···--·-··-

t i R2 = 0!71 i ■90 +---t------i-...:...:.-..:+=,...:----i----1---"1"------;--__...,---1

106
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0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7
Odstęp ram poprzecznych s r, [m]

Rys. 4.33 Wynik genetycznej polioptymalizacji konstrukcji dla modeli różniących się wartością odstępu
ram poprzecznych s1, linia regresji wartości względnej wskaźnika rentowności Zn i punktu wyrównania

Be, względem odstępu ram poprzecznych s1dla wybranych wariantów preferowanych
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Zn= -8,36s) + 35,20s1+ 75,29

Be= 8,74s)-34,51s1+ 123,74

(4.9)

(4.10)

Dla zaproponowanych linii regresji wartości współczynnika determinacji wynoszą R2 = O,73 i R2

= 0,71 odpowiednio dla zależności (4.9) i (4.10) oraz wskazują, że około 73% zmienności

wskaźnika rentowności Zn, i 71 % zmienności punktu wyrównania Be opisują proponowane

postaci związków z odstępem ram poprzecznych s1, a odpowiednio 27% i 29% zmienności

przypada na zmienność przypadkową, której źródłem jest przyjęta metoda i sposób prowadzenia

badań oraz losowa zmienność długości spoin. Zaobserwowane szumy metody badań na

poziomie 27% i 29% uznać można za znaczące.

Wartości współczynnika korelacji z próby wynoszące odpowiednio r = fii.i= 0,85 i

0,84 dla wskaźnika rentowności Zn i punktu wyrównania Be można interpretować jako bardzo

silne korelacje - dodatnią dla wskaźnika rentowności Zn, i ujemną dla punktu wyrównania Be.

Korelacje opisywane proponowanymi zależnościami są istotne na poziomie O, I, ale nie na

poziomie 0,05. Przeprowadzona analiza pozwala na stwierdzenie, że hipotezę o braku zależności

wskaźnika rentowności Zn i punktu wyrównania Be, od odstępu ram poprzecznych s1, należy

odrzucić na korzyść hipotezy alternatywnej mówiącej, że zależności takie istnieją.

♦ Wpływ przestrzennego rozplanowania usztywnień wzdłużnych wskaźnik rentowności i

punkt wyrównania

W tabeli 4.17 zestawiono wartości kryteriów oraz podstawowych wskaźników techniczno

ekonomicznych dla wariantów kompromisowych wybranych w serii 3. Na rys. 4.34

przedstawiono względne wartości wskaźnika rentowności Zn i punktu wyrównania Be, dla

wybranych wariantów preferowanych. Dane podane w tabeli 4.17 i na rys. 4.34 pokazują, że

istnieje zauważalna zmienność wskaźników techniczno-ekonomicznych względem odstępu

usztywnień s; Dla rosnących wartości odstępu usztywnień s., maleją wartości wskaźnika

rentowności Zn i odpowiednio wzrastają wartości punktu wyrównania Be. Obserwowane

amplitudy zmian wskaźnika rentowności Zn i punktu wyrównania Be, względem odstępu

usztywnień s, wynoszą ok. 4%.
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Tabela 4.17
Wynik genetycznej polioptymalizacji konstrukcji dla modeli różniących się wartościami odstępów

usztywnień wzdłużnych ss; wartości kryteriów i wskaźników techniczno-ekonomicznych dla wybranych
wariantów preferowanych; odstęp ram poprzecznych s1, poszukiwany w optymalizacji; model

materiałowy konstrukcji AA5083/6082

Lp. Wielkość Wartość

1 s., [m] 0,22 0,26 0,31 0,38 0,50

2 K1, [t] 461,34 457,02 469,71 474,27 474,76

3 K2, [m] 69834,46 66145,10 59544,46 55314,14 54784,03

4 K3 3,42 3,16 3,47 3,46 3,49

5 k 0,296 0,294 0,334 0,353 0,355

6 K1wn, [tys. $US] 6147 6130 5542 5298 5267

7 Ciak, [tys. $US] 50147 50130 49542 49298 49267

8 Ml, [t] 0,00 +4,23 -8,37 -12,93 -13,42

9 s.: 190 194 183 179 179

10 Zr, [tys. $US] 16211 , 16556 15667 15346 15349

11 Zn,[%] 32,33 33,03 31,62 31, 13 31,15

12 Be, [rok] 3,09 3,03 3,16 3,21 3,21

Zaproponowano zależności względnego wskaźnika rentowności Zn, i punktu wyrównania Be, od

odstępu usztywnień wzdłużnych s, w postaci (rys. 4.35):

Z
. 2

n= 74,01ss - 71,84ss + 113,53

Be= -75,20s/ + 73,23ss + 86,28

(4.11)

(4.12)

Dla zaproponowanych linii regresji wartości współczynnika determinacji wynoszą R2 = O, 70 i R
2

= 0,73 odpowiednio dla zależności (4.11) i (4.12) i wskazują, że około 70% zmienności

wskaźnika rentowności Zn, i 73% zmienności punktu wyrównania Be opisują proponowane

postaci związków z odstępem usztywnień wzdłużnych s., a odpowiednio 30% i 27% zmienności

przypada na zmienność przypadkową, której źródłem jest przyjęta metoda i sposób prowadzenia

badań oraz losowy wpływ długości spoin K2. Zaobserwowane szumy metody badań na poziomie

3 0% i 27% uznać można za znaczące.
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Rys. 4.34 Wynik genetycznej polioptymalizacji konstrukcji dla modeli różniących się wartością odstępu
usztywnień wzdłużnych ss; względne wartości wskaźnika rentowności Zn i punktu wyrównania Be dla

wybranych wariantów preferowanych; odstęp ram poprzecznych St, poszukiwany w optymalizacji; model
materiałowy konstrukcji AA5083/6082

105 ----------------------
104 -------------------------:-------------------------:------ ♦ -----------

' '103 ----··•···--·-------------:-------------------------:-- -------------------~-------------------------
102 -------------------------! •----------. ------:-_---------------2----J------------------------·: 88:- -75,20s s + t:3,23s s + 86,28
101 ------------------ ----;------- ---------------:---------------R-2 ~--ó;-73·--------------------

?f. 1 ~~ :::::::::::. ::::· :::: : . :: :: ·· ::::· :::: :)::::: : : :::::::::::::: '. :: :: ::::: : :: ... ·: ·

98 ----------------··------+•------------ ----+------------------------1------·------------------
' '' ' '97 -----··----------------·-·:r·-----------------------·----- ----------------,-------------------------

2 n= 74,07S s: - 71,84S8 + 11!3,5~ ~~: ~-•
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Rys. 4.35 Wynik genetycznej polioptymalizacji konstrukcji dla modeli różniących się wartością odstępu
usztywnień wzdłużnych s.; linia regresji wskaźnika rentowności Zn i punktu wyrównania Be, względem

odstępu usztywnień wzdłużnych Ss, dla wybranych wariantów preferowanych
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Przebieg zależności (4.10) i (4.11) wskazuje, że dla przyjętego modelu statku wskaźnik

rentowności Zn jest malejącą, a punkt wyrównania Be jest rosnącą funkcją odstępu usztywnień

wzdłużnych s.. W przyjętym zakresie zmienności odstępu usztywnień s.; względny wskaźnik

rentowności Zn oraz punkt wyrównania Be osiągnęły ekstrema Zn = 96% i Be = I 04% dla odstępu

usztywnień s, = 0,49 m.

Wartości współczynnika korelacji z próby wynoszące odpowiednio r = -[ii= 0,84 i r =

-[ii= 0,85 dla wskaźnika rentowności Zn i punktu wyrównania Be można interpretować jako

bardzo silne korelacje - ujemną dla wskaźnika rentowności Zn i dodatnią dla punktu wyrównania

Be. Korelacje opisywane proponowanymi zależnościami (4.10) i (4.11) są istotne na poziomie

O, 1, ale nie na poziomie 0,05. Przeprowadzona analiza pozwoliła na stwierdzenie, że hipotezę o

braku zależności wskaźnika rentowności Zn i punktu wyrównania Be, od odstępu usztywnień

wzdłużnych s, należy odrzucić na korzyść hipotezy alternatywnej mówiącej, że zależności takie

istnieją.

4.3 Dyskusja wyników i wnioski

4.3.1 Dyskusja wyników

Wyniki badań optymalizacyjnych wskazały, że dla przyjętego modelu, początkowe ok. 20-30%

nakładów poniesionych na obliczenia jest najbardziej efektywne z punktu widzenia osiąganego

wzrostu wartości funkcji przystosowania oraz polepszania wartości kryteriów cząstkowych.

Kontynuacja symulacji i wykonanie następnych ok. 70-80% nakładów na obliczenia nieznacznie

polepsza osiągane rozwiązania. Widać stąd, że algorytm szczególnie efektywnie poszukuje

optimum w niedługim, początkowym etapie obliczeń. Kontynuowanie obliczeń przez pozostały,

znacząco większy czas, nie daje znaczącego polepszenia wariantów optymalnych mimo

pewnego polepszenia globalnej jakości populacji.

Zaobserwowano, że liczba dopuszczalnych wariantów tworzonych przez algorytm w

trakcie symulacji jest niewielką częścią liczby wszystkich utworzonych wariantów. Zauważono

również, że liczba tworzonych wariantów dopuszczalnych jest proporcjonalna do liczby

wszystkich wariantów tworzonych w toku symulacji. Oznacza to, że mimo polepszania globalnej

jakości kolejnych pokoleń w symulacji nie skutkuje to zwiększeniem liczby wariantów

dopuszczalnych tworzonych w kolejnych pokoleniach.
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Wyniki obliczeń badawczych wskazują również, że przy zachowaniu tego samego

modelu konstrukcji, w przypadku polioptymalizacji funkcja przystosowania osiąga nasycenie

znacznie wolniej, niż w przypadku optymalizacji prowadzonej oddzielnie dla każdego kryt erium.

Wartości kryt eriów dla wariantów kompromisowych są mniej korzystne, niż osiągnięte w

rozwiązaniu odpowiednich problemów optymalizacji. Jako przyczynę można podać losowy

charakter algorytmu genetycznego przez co w symulacjach różniących się parametrami algorytm

tworzył w znacznej części różne warianty. Szczegółowe rozstrzygnięcie tej kwestii wymaga

dalszych badań. W związku z tym w przyszłości celowe będzie opracowanie realizacji wybranej

przeglądowej metody optymalizacji i prześledzenie wszystkich dopuszczalnych wariantów w

danym zadaniu. Porównanie listy wszystkich wariantów dopuszczalnych z listą wariantów

dopuszczalnych odszukanych przez algorytm genetyczny pozwoli ocenić, jaka część wariantów

dopuszczalnych została pominięta w optymalizacji genetycznej.

Brak odtwarzania frontu wariantów niezdominowanych w przestrzeni kryt eriów uznać

można za istotną wadę opracowanego algorytmu projektowania konstrukcji paretoptymalnych.

W przyszłości wskazane będzie prowadzenie dalszych prac w celu jej usunięcia, przede

wszystkim przez włączenie do opracowanego algorytmu projektowego znanych z literatury

ewolucyjnych algorytmów rozwiązywania zadań optymalizacji wielokryt erialnej lub

opracowanie własnego algorytmu.

Oszacowania niezbędnych nakładów obliczeniowych z uwzględnieniem włączenia

metody elementów skończonych do obliczeń kryteriów lub ograniczeń, pozwalają obecnie uznać

takie rozwiązanie za nieracjonalne dla przyjętego modelu konstrukcji.

Ponieważ przeszukiwanie przestrzeni adaptacyjnej jest procesem losowym, zatem wynik

przeszukiwania - zbiór wariantów sprawdzonych i wybrany z niego wariant optymalny -

obarczony jest tą losowością i powinien być interpretowany na gruncie statystyki

matematycznej. Algorytm nie dokonuje również przeszukiwania we wszystkich punktach

przestrzeni wariantów, ale jedynie w części z nich, które można uznać za próbę losową pobraną

z populacji generalnej. Dlatego można przyjąć, że informacje o przestrzeni przystosowania

dostępne są tylko w skończonej liczbie, tworzących losową próbę, punktów sprawdzonych przez

algorytm. Mając to na uwadze, przyjęto, że przedstawiając wyniki badań należy uwzględnić

metody statystyczne, a wyciągnięte wnioski mają charakter statystyczny.

Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły wpływ materiałowych cech konstrukcji na

cechy eksploatacyjne. Wykazano, że przy zachowaniu przyjętych danych i założeń projektowych

należy wykluczyć zastosowanie stali jako materiału konstrukcyjnego do budowy statku.

Wykazano również, że optymalizacja wewnątrz gatunków stopów aluminium nie powoduje
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znaczących zmian mocy układu napędowego (tabela 4.18). Jednocześnie wykazano zauważalne

zmiany pozostałych, ujętych w badaniach, cech eksploatacyjnych (tabela 4.18).

Tabela 4.18
Wynik genetycznej polioptymalizacji konstrukcji dla modeli o różnych wartościach parametrów

konstrukcji; amplitudy zmienności wartości cech eksploatacyjnych względnej masy konstrukcji K1,
względnej ładowności statku Pi, względnej mocy układu napędowego P, wskaźnika rentowności Zn i

punktu wyrównania Be, względem wartości parametrów konstrukcji dla wybranych wariantów
preferowanych; wpływ odstępu ram poprzecznych s1 i odstępu usztywnień wzdłużnych Ss, określono dla

modelu materiału konstrukcyjnego AA5083/6082

Lp. Cecha eksploatacyjna Parametr konstrukcji

Stopy aluminium Odstęp ram Odstęp usztywnień
poprzecznych, s1 wzdłużnych, ss

1 Masa kadłuba, Mk 2% 4% 3%

2 Ładowność, Pi 4% 8% 5%

3 Moc układu napędowego, P 0,3% 0,5% 0,5%

4 Wskaźnik rentowności, Zn 5% 10% 4%

5 Punkt wyrównania, Be 5% 10% 4%

12 ----------------------------

10 --
□ Gatunki stopów aluminium
COdstęp ram poprzecznych
COdstęp usztywnień wzdłużnych

----------------------

2 ----

------------------------------- - ------------·····--·······--·-·----------

-
- -

-------
- ----

0-...............------..,,_---------r-~..-,i----~•--i•L......,--~------'-.....-JL-.L-..L-...L~ 
Moc układu

napędowego
Masa konstrukcji Ładowność Wskaźnik Punkt wyrównania

rentowności
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Przedstawione wyniki badań pokazują, że w przyjętym do badań zakresie zmienności

wzrost wartości odstępu ram poprzecznych powoduje pewne zmniejszenie masy kadłuba, mocy

układu napędowego i punktu wyrównania oraz zwiększenie ładowności i wskaźnika

rentowności. Zmniejszenie wartości odstępu ram poprzecznych wywołuje odwrócenie trendów

dla cech eksploatacyjnych. Z wyjątkiem mocy układu napędowego, obserwowane amplitudy

zmienności cech eksploatacyjnych, w przyjętym do badań zakresie zmienności wartości odstępu

ram poprzecznych, wynoszą od 4 do I 0% (tabela 4.18). Skutek wzrostu wartości odstępu

usztywnień wzdłużnych jest przeciwny. W przyjętym do badań zakresie zmienności wzrost

wartości odstępu usztywnień wzdłużnych powoduje pewne zwiększenie masy konstrukcji,

zwiększenie mocy napędu głównego i zwiększenie punktu wyrównania. Zmniejszenie wartości

odstępu usztywnień wzdłużnych wywołuje odwrócenie trendów dla cech eksploatacyjnych. Z

wyjątkiem mocy układu napędowego, obserwowane amplitudy zmienności cech

eksploatacyjnych w przyjętym do badań zakresie zmienności wartości odstępu usztywnień

wzdłużnych wynoszą od 3 do 5% (tabela 4.18). Wyniki obliczeń wskazują, że moc układu

napędowego jest funkcją cech konstrukcji, aczkolwiek znaczący wpływ obserwowany był

jedynie w przypadku cech materiałowych pomiędzy modelami różniącymi się gatunkiem

materiału konstrukcyjnego. Wewnątrz gatunków materiału konstrukcyjnego oraz względem

pozostałych cech konstrukcji wpływ ten może być znikomy. Obserwowane amplitudy

zmienności wynoszą zaledwie od ok. 0,3 do 0,5%.

Badania sformułowanych modeli przeprowadzone według opracowanego algorytmu

pozwoliły na wykazanie wpływu przestrzennego rozplanowania ram poprzecznych i usztywnień

wzdłużnych na cechy eksploatacyjne (tabela 4.18). Wyniki przeprowadzonych badań dały

ró.wnież obiektywne przesłanki, pozwalające na ustalenie ilościowych związków pomiędzy

geometrycznymi cechami konstrukcji a cechami eksploatacyjnymi. Zaproponowano zależności,

które ok. 60-80% zmienności cech eksploatacyjnych wyjaśniają proponowanymi postaciami

związków za przyczynę pozostałych ok. 20-40%% zmienności uznano zmienność przypadkową,

której źródłem jest przyjęta metoda i sposób prowadzenia badań (tabela 4.19). Zaobserwowane

szumy metody badań na poziomie 20-40%% uznać można za znaczące. Wykazano statystyczną

istotność zaobserwowanych zależności .
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Tabela 4.19
Wynik genetycznej polioptymalizacji konstrukcji dla modeli o różnych wartościach geometrycznych cech

konstrukcji; równania regresji względnej masy konstrukcji K1, względnej ładowności statku Pi,
względnej mocy układu napędowego P, wskaźnika rentowności Zn i punktu wyrównania Be, dla

wybranych wariantów preferowanych; model materiału konstrukcyjnego AA5083/6082

Lp. Równanie regresji Współczynnik Współczynnik Poziom istotności
determinacji R2 korelacji r korelacji

I (4.3): K1 = 7,32s/- 23,52s1+ 115,26 0,64 0,80 0,10 < a< 0,20
K1 = 100% dla s1= 0,92 m

2
(4.5): K1 = -55,84s/ + 53,56ss + 90,20 0,79 0,89 0,02 < a< 0,05

K1 = 100% dla s, = 0,22 m

3
(4.4): Pi= 12,14Ln(s_a + 101,85 0,62 0,79 0,10 < a< 0,20

Pi= 100% dla s1= 0,92 m

4
(4.6): Pi= 98,47s/- 94,83ss + 117,39 0,79 0,89 0,02 < a< 0,05

Pi= 100% dla Ss = 0,22 m

5
(4.7): P = 0,91s/- 2,91s1+ 90,20 0,64 0,80 0,10 < a< 0,20

P = 100% dla s1= 0,92 m

6
(4.8): P = -6,39s/ + 6, 13ss + 98,88 0,79 0,89 0,02 < a< 0,05

Pi= 100% dla s, = 0,22 m

7
(4.9): Zn= -8,36s/ + 35,20s1 + 75,29 0,73 0,85 0,10 < a< 0,05

Zn= 100% dla s1= 0,92 m

8 (4.H): Zn= 74,07s/- 71,84s5 + 113,53 0,70 0,84 0,10 < a< 0,05
Zn= 100% dla s, = 0,22 m

9
(4.10): Be= 8,74s/- 34,51s1+ 123,74 0,71 0,84 0,10 < a< 0,05

Be= I 00% dla s1= 0,92 m

10
(4.12): Be= -75,20s/ + 73,23ss + 86,28 0,73 0,85 0,10 < a< 0,05

Be= 100% dla s, = 0,22 m

4.3.2 Wnioski

Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły, iż algorytm genetyczny jest skutecznym

narzędziem optymalizacji konstrukcji i może służyć do znajdowania optymalnych wariantów

konstrukcji. Opracowane na tej podstawie narzędzie projektowe i zbudowany system

obliczeniowy umożliwia znalezienie, w przestrzeni rozwiązań, wariantów konstrukcji

optymalnych z punktu widzenia pojedynczych kryteriów lub zbioru wariantów

kompromisowych według cząstkowych kryteriów oceny, ujętych w formie zadaniowego
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skalarnego kryterium optymalizacji. Rozwiązanie dostrzeżonych problemów jest możliwe w

przypadku kontynuowania prac podjętych w pracy.

Zbudowany system obliczeniowy można wykorzystać do utworzenia przygotowanego w

obiektywny sposób zbioru preferowanych wariantów konstrukcji i zbadania wpływu parametrów

konstrukcji na cechy eksploatacyjne statku.

Pomimo że ilościowe wyniki badań obarczone są trudnymi do oszacowama

niepewnościami, to wykazały jednak, że opracowana metodyka ewolucyjnego projektowania

konstrukcji przyjętych modeli statków jest skuteczna do rozwiązania zadań postawionych w

pracy.

Zaproponowane formuły mogą być stosowane przez projektantów statków podobnego

typu na etapie projektu wstępnego.
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5
Podsumowanie

5.1 Synteza wyników

Wykazano znaczącą dynamikę rozwoju żeglugi opartej na eksploatacji statków o dużej

prędkości. Wskazano, że szybkie dwukadłubowe promy pasażersko-samochodowe stanowią

względnie nieliczną grupę jednostek szybkich, stabilizującą się pod kątem przyjętych rozwiązań

technicznych. Przyjęto, że ta grupa jednostek stanowi dobrą podstawę do prowadzenia

systematycznych oadań. Dodatkowo zakres badań ograniczono do jednostek typu katamaran.

Obszar badań zawężono ponadto do tras na Bałtyku.

Krytyczny przegląd literatury wskazał na brak opublikowanych wyników badań odnośnie

wpływu parametrów konstrukcji na cechy eksploatacyjne tych jednostek oraz brak spójnych

metod umożliwiających określanie optymalnych lub preferowanych parametrów konstrukcji, z

punktu widzenia oczekiwanych cech eksploatacyjnych.

Dokonano i uzasadniono wybór metody badawczej - symulacji komputerowej na

zbudowanych modelach. Przedstawiono schemat realizowania pracy według przyjętej metody,

· określono zakres proponowanych badań i analiz.

Pracę realizowano w sześciu głównych obszarach tematycznych: identyfikacja modeli,

wymiarowanie wiązań wg przepisów klasyfikacyjnych, analiza niezawodności, analiza

optymalizacyjna konstrukcji, weryfikacja wytrzymałości metodami bezpośrednimi,

prognozowanie cech eksploatacyjnych.

Badania identyfikacyjne objęły szlak żeglugowy, ogólne cechy projektowe i

eksploatacyjne, cechy konstrukcyjne (geometryczne i materiałowe), układy napędowe,

obciążenia projektowe konstrukcji, modele techniczno-ekonomiczne i modele do analizy

niezawodności. Zidentyfikowano warunki falowania morskiego na przyjętym szlaku eksploatacji

jednostki. W identyfikacji cech jednostek wykorzystano własną bazę danych o jednostkach

zbudowanych. Zidentyfikowano parametry konstrukcyjne i techniczne oraz cechy eksploatacyjne

szybkich promów pasażersko-samochodowych typu katamaran. Na podstawie dostępnej
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literatury wskazano na niewystarczający zakres opublikowanych informacji dotyczących ·

parametrów konstrukcji jednostek.
I

Do badań przyjęto konstrukcje szybkiego katamarana wykonaną ze stopów aluminium

oraz stali o normalnej i podwyższonej wytrzymałości (dla celów porównawczych), we

wzdłużnym układzie wiązań z nadbudówką o dwu kondygnacjach. Obliczenia prowadzono dla

uproszczonego modelu konstrukcji bloku przestrzennego składającego się z sekcji środkowej

części kadłuba. Masę skrajnych części kadłuba uwzględniono wskaźnikowa.

Na podstawie literatury zidentyfikowano i przedyskutowano obciążenia konstrukcji

statków szybkich. Przedyskutowano metody określania obciążeń konstrukcji. Modele obciążeń

konstrukcji przyjęto z przepisów towarzystwa klasyfikacyjnego.

Przyjęto probabilistyczną interpretację pojęcia niezawodności. Wskazano na istotny brak

opublikowanych wyników badań ident~fikacyjnych obciążeń i konstrukcji statków szybkich na

potrzeby analizy niezawodności. Jako miarę niezawodności konstrukcji przyjęto indeks

niezawodności Cornella.

Zidentyfikowano i przedyskutowano możliwy zbiór kryteriów projektowania statków

szybkich. Zdefiniowano i przyjęto do dalszych badań następujące kryteria oceny konstrukcji:

masa konstrukcji, długość spoin i niezawodność konstrukcji.

~a podstawie dostępnej literatury dokonano krytycznego przeglądu metod optymalizacji

konstrukcji. Przyjęto dla sformułowanego w pracy zadania optymalizacji kombinatoryczną

metodę losowego poszukiwania wykorzystującą algorytm genetyczny. Opracowano algorytm

ewolucyjnego projektowania optymalnej konstrukcji kadłuba statku szybkiego. Następnie

dokonano komputerowej realizacji opracowanego algorytmu. Wykorzystując opracowane i
przetestowane wcześniej moduły algorytmu genetycznego, rozbudowano program o moduły:

generowania konstrukcji dla zadanego modelu, analizy konstrukcji na podstawie przepisów

towarzystwa klasyfikacyjnego, szacowania wartości kryteriów, określania dopuszczalności

rozwiązań oraz szacowania wartości funkcji przystosowania. Moduły algorytmu genetycznego

rozszerzono o strategię pretendenta dla operatora selekcji i wielopunktowe krzyżowanie (z

ustaloną lub losową liczbą punktów krzyżowania). Dla polepszenia zbieżności algorytmu

dodatkowo zrealizowano strategię aktualizacji. Algorytm dopuszcza sformułowanie

kombinowanego liniowego kryterium optymalizacji. Przyjęto, że elementy konstrukcyjne

dobierane są z katalogów wyrobów hutniczych. Ograniczenia uwzględniające warunki

wytrzymałości lokalnej i ogólnej sformułowano na podstawie wymagań wybranych przepisów

towarzystwa klasyfikacyjnego. Opracowano własny sposób konstruowania funkcji użyteczności

kryteriów oceny oraz składowych funkcji przystosowania opisujących wkład stopnia spełniania
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ograniczeń za pomocą metody zewnętrznej funkcji kary. Na potrzeby automatycznego

filtrowania wariantów dopuszczalnych opracowano rozmyte pojęcie dopuszczalności wariantów.

Wykonane obliczenia testowe na wybranych modelach kadłuba statku szybkiego potwierdziły

poprawność opracowanego systemu obliczeniowego.

Opracowano i dokonano komputerowej realizacji algorytmów oceny wpływu zmienności

wybranych parametrów konstrukcji na niektóre cechy eksploatacyjne statków o dużej prędkości.

Uwzględniając wskaźnikowe koszty budowy statku, na podstawie masy konstrukcji i długości

spoin kadłuba, oraz kosztów eksploatacji, na podstawie szacowania mocy układu napędowego,

prognozowano wartości wskaźnika rentowności i punktu wyrównania.

Wykonano badania potwierdzające skuteczność opracowanego algorytmu i systemu

programów komputerowych do rozwiązania zadania optymalizacji i polioptymalizacji przyjętego

do badań modelu konstrukcji. Przeprowadzono symulacje komputerowe ukierunkowane na

znajdowanie optymalnych wariantów konstrukcji według przyjętych kryteriów oceny. Następnie

przeprowadzono symulacje nakierowane na znajdowanie zbioru wariantów kompromisowych

według skalarnego zastępczego kryterium optymalizacji. Przyjęto kryterium zastępcze w postaci

kombinacji liniowej cząstkowych kryteriów oceny z odpowiednimi współczynnikami

wagowymi. Uznano, że opracowane narzędzie projektowe jest efektywne w rozwiązaniu

sformułowanego zadania optymalizacji. Stwierdzono bardzo silny wpływ wyboru parametrów

sterujących symulacji na przebieg i wynik analizy optymalizacyjnej.

W badaniach potwierdzono sygnalizowane przez innych autorów ograniczenia

algorytmów genetycznych. Rozwiązanie zadania wymaga bardzo dużej liczby obliczeń wartości

funkcji celu. Pociąga to za sobą bardzo duży czas obliczeń. Losowy charakter algorytmu nie

pozwala stwierdzić jednoznacznie faktu odszukania przez algorytm wariantu optymalnego.

Zaleca się, aby rozwiązując określone zadanie, przeprowadzać kilka symulacji dla różnych

wartości parametrów sterujących zwiększając tym prawdopodobieństwo odnalezienia wariantu

optymalnego.

Potwierdzono również wstępne wyniki własnych wcześniejszych badań wskazujących, że

nasycenie funkcji przystosowania nie powinno być warunkiem zakończenia symulacji. Obok

funkcji przystosowania pożądane jest śledzenie ewolucji kryterium lub kryteriów cząstkowych,

które mają zrozumiałe znaczenie fizyczne w przeciwieństwie do funkcji przystosowania, która

jest wielkością abstrakcyjną, bez znaczenia fizycznego, determinującą prawdopodobieństwo

selekcji wariantów i charakteryzującą stopień spełnienia kryteriów i ograniczeń.

Przebadano wpływ materiałowych· i geometrycznych parametrów modelu konstrukcji na

zmianę wybranych cech eksploatacyjnych: masy konstrukcji, ładowności, mocy układu
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napędowego, wskaźnika rentowności i punktu wyrównania. Zaobserwowano systematyczne ·

związki pomiędzy parametrami konstrukcji i cechami eksploatacyjnymi. Na podstawie wyników

badań dokonano oceny wpływu parametrów konstrukcji na cechy eksploatacyjne i

zaproponowano zależności funkcyjne opisujące zaobserwowane związki. Potwierdzono

statystyczną istotność tych związków.

Wyniki badań wykluczyły racjonalność zastosowania stali na konstrukcje przyjętego w

pracy typu statków. Sugerują również, że wybór konkretnych stopów aluminium powinien być

dokonany z innych względów niż oczekiwane zmiany cech eksploatacyjnych. Będą to względy

wytrzymałościowe (udarność, wrażliwość na działanie karbu i in.) i technologiczne. W

perspektywie zmianę przyniesie zastosowanie stopów grupy 7000 o znacząco wyższych

wartościach cech wytrzymałościowych.

Wykazano że na wyniki badań, w trudny do określenia sposób, wpłynęły cechy przyjętej

metody badań. Pierwsza tkwi w losowym charakterze algorytmu genetycznego. Losowość ta w

połączeniu z nieznajomością topologii przestrzeni rozwiązań nie pozwala na ścisłe wskazanie,

czy odnaleziony podczas symulacji wariant jest istotnie wariantem optymalnym. Kolejna cecha

to fakt, że zróżnicowanie cech konstrukcyjnych jest ograniczane przez dyskretny charakter

zbioru wyrobów hutniczych przyjmowanych na elementy wiązań. Można również zauważyć, że

wpływ niektórych parametrów konstrukcji na cechy eksploatacyjne może być mniejszy niż

poziom „szumu" pochodzącego przede wszystkim z losowego charakteru przyjętej metody

badań.

Przeprowadzone badania pozwoliły na wskazanie pewnych niedostatków algorytmów

genetycznych, do których można zaliczyć dość słabo rozwiniętą teorię, konieczność wyboru

wśród bardzo wielu wariantów poszczególnych technik i doboru wielu parametrów sterujących

ewolucją, przy braku miarodajnych kryteriów. i wskazówek, które mogłyby w tym pomóc, a

także niekiedy znaczny nakład obliczeń koniecznych do uzyskania zbieżności populacji do

zadowalającego rozwiązania. Jako wadę można również wymienić stosunkowo dużą zależność

algorytmów od parametrów analizy optymalizacyjnej i właściwie brak możliwości podania

schematu poszukiwania optimum w dowolnym zadaniu. W każdym konkretnym przypadku

niezbędne jest wsparcie wiedzą ekspercką o algorytmach genetycznych, która pozwala polepszać

zachowanie algorytmu i ukierunkować algorytm na konkretny cel przez odpowiedni dobór

modelu genetycznego i wartości parametrów sterujących procesem optymalizacji.

Na tle wykonanych badań rodzi się pytanie, czy algorytmy genetyczne są lepsze od

klasycznych - analitycznych - metod poszukiwania optimum. Odpowiedź nie może być

jednoznaczna. Zależy ona od charakteru rozwiązywanego zadania optymalizacyjnego. Jeśli
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wiadomo, że funkcje celu i funkcje ograniczeń są ciągłe i różniczkowalne, a koszt obliczenia

wartości funkcji wysoki metody, analityczne mogą okazać się lepsze. Natomiast w przypadkach

optymalizacji konstrukcji, gdy uwzględnić należy dużą liczbę zmiennych, nieciągłe funkcje celu

i ograniczeń o nieznanej topologii, można oczekiwać, że algorytm genetyczny będzie

skuteczniejszy nie dając jednak gwarancji znalezienia rozwiązania a uzyskane wyniki

interpretować trzeba w sensie statystycznym. W porównaniu do algorytmów genetycznych

metody analityczne niewątpliwie oszczędniej wykorzystują moc obliczeniową systemu

komputerowego, jednakże algorytmy genetyczne znacznie efektywniej przeszukują przestrzeń

rozwiązań. Ponadto można oczekiwać, że ze wzrostem liczby zmiennych decyzyjnych podejście

genetyczne stanie się coraz bardziej wydajne. Zwłaszcza w rozwiązaniu zadań optymalizacji

złożonych konstrukcji, do których należą konstrukcje okrętowe i dla których szeroka klasa

metod analitycznych nie może być zastosowana. Jeżeli celem analizy optymalizacyjnej nie jest

znalezienie ścisłego optimum, a wystarczy znalezienie rozwiązań bliskich globalnego optimum

oraz rozmiar przeszukiwanej przestrzeni jest znaczny, algorytmy genetyczne mogą okazać się

najbardziej skutecznym podejściem.

Przeprowadzone badania eksperymentalne potwierdziły praktyczną użyteczność

algorytmów genetycznych i opracowanego systemu obliczeniowego do rozwiązania zadania

projektowania konstrukcji okrętów.

5.2 Podsumowanie ogólne

Podstawowym zadaniem podjętym w przedstawionej pracy było zweryfikowanie postawionych

tez badawczych. Przyjęto i uzasadniono wybór metody badawczej: symulacji komputerowej na

utworzonych modelach konstrukcji statków szybkich. Zidentyfikowano podstawowe parametry

geometryczne i materiałowe parametry modeli oraz cechy eksploatacyjne. Do przeprowadzenia

symulacji opracowano ewolucyjny algorytm projektowania konstrukcji z uwzględnieniem

znajdowania wariantów optymalnych lub kompromisowych z wykorzystaniem algorytmu

genetycznego i algorytmu szacowania cech eksploatacyjnych statków. Zbudowano system

obliczeniowy będący komputerową realizacją sformułowanego algorytmu. Eksperymenty

komputerowe na sformułowanych modelach pozwoliły zebrać dane do sformułowania wniosków

badawczych i potwierdzenia postawionych tez.

Zaproponowano metodykę i zbudowano narzędzie obliczeniowe do szybkiego

analizowania, szacowania i podejmowania decyzji dotyczących alternatyw projektowych, które
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mogą być użyteczne w coraz szerszym zastosowaniu nowoczesnych metod analizy konstrukcji '

statków szybkich w szczególności do prognozowania cech eksploatacyjnych przyszłego statku

jeszcze przed jego zbudowaniem. Dzięki temu można uznać, że zrealizowany został cel

utylitarny przedstawionej pracy.

Zastosowano algorytm genetyczny do poszukiwania optymalnych lub kompromisowych

wariantów konstrukcji w przyjętej przestrzeni wariantów, tym samym w sposób operacyjny

zweryfikowano i potwierdzono słuszność pierwszej tezy postawionej w rozprawie.

Opracowano własny algorytm prognozowania cech eksploatacyjnych statku na podstawie

parametrów konstrukcji wariantów optymalnych. Wykorzystując ten algorytm na zbiorze

wariantów kompromisowych przeprowadzono systematyczne badania wpływu parametrów

konstrukcji na cechy eksploatacyjne. Na podstawie wyników badań zweryfikowano i

potwierdzono słuszność drugiej tezy pracy. Tym samym zrealizowano cel naukowy

przedstawionej pracy.

5.3 Propozycje dalszych badań

Pożądane kierunki dalszych badań są następujące:

- badania identyfikacyjne,

- badania nad włączeniem nowych elementów analizy konstrukcji)

- badania nad rozbudową modułów obliczeniowych realizujących algorytm genetyczny.

W szczególności celowe jest:

- przeprowadzenie w szerszym zakresie badań identyfikacyjnych we wszystkich obszarach

poruszonych w pracy: cech statków szybkich, parametrów obciążeń konstrukcji, parametrów

odpowiedzi konstrukcji na wymuszenia, parametrów modeli techniczno-ekonomicznych i

niezawodnościowych;

- rozszerzeme zakresu modeli konstrukcji, w szczególności opracowanie: innych modeli

materiałów konstrukcyjnych (np. laminaty poliestrowo-szklane) oraz innych

architektoniczno-konstrukcyjnych typów statków (np. SWATH, bocznościan, katamaran

tnący fale);

uwzględnienie wytrzymałości zmęczeniowej, metody elementów skończonych do analizy

konstrukcji oraz analizy nośności granicznej;

- zbadanie efektywności innych realizacji operatorów genetycznych: selekcji, krzyżowania i

mutacji; w szczególności dynamicznych operatorów genetycznych, które mogą adaptować
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swoje działanie do zmieniających się parametrów populacji (np. największa wartość funkcji

przystosowania, wariancja i in.);

- rozważenie możliwości zbudowania hybrydowego systemu optymalizacyjnego łączącego

techniki analityczne i genetyczne;

- włączenie do systemu obliczeniowego jednej ze znanych metod ewolucyjnej optymalizacji

wielokryterialnej lub opracowanie własnego algorytmu;

- opracowanie operatorów genetycznych w formalizmie logiki rozmytej i zbadanie

efektywności zastosowania wnioskowania rozmytego do sterowania przebiegiem algorytmu;

- zbadanie możliwości zastosowania technik sieciowych obliczeń rozproszonych

pozwalających przejąć moc obliczeniową komputerów udostępnionych w sieci.
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Załącznik 1
Baza danych o statkach szybkich

1 Opis techniczny bazy

W celu identyfikacji cech istniejących statków szybkich utworzono własną bazę danych o

jednostkach zbudowanych, znajdujących się w końcowych fazach budowy, oraz projektach takich

statków. Baza ma charakter otwarty. Do chwili zakończenia rozprawy, w bazie ujęto 303 szybkie

statki wszystkich typów, w tym 116 szybkich promów pasażersko-samochodowych zbudowanych w

latach 1968-1999.

Do budowy bazy wykorzystano program Microsoft Excel w zakresie standardowych funkcji,

których opis znajduje się w instrukcji obsługi programu. W zapisie danych uwzględniono

niemierzalne cechy opisowe i mierzalne cechy ilościowe, zebrane wg informacji odszukanych w

literaturze naukowej i technicznej. Przyjęto rekordową strukturę danych, w której każdy statek ujęty

w bazie reprezentowany jest przez listę wartości cech. Ta uporządkowana lista cech stanowi format

rekordu. Cechy ujęte w bazie podzielono na trzy grupy: opisowe, liczbowe i wyliczeniowe.

I. Cechy opisowe reprezentowane przez ciągi znaków są następujące:

nazwa statku,

- stoczniowy numer budowy,

- poprzednio używane nazwy,

- typ konstrukcyjny statku (jednokadłubowiec, katamaran, katamaran tnący fale, poduszkowiec,

SWATH, wodolot)',

- przeznaczenie (pasażerski, pasażersko-samochodowy, ro-pax),

- oznaczenie projektu,

- status (projekt, w budowie, w eksploatacji, wycofany z eksploatacji),

- program (komercyjny, wojskowy),

- firma projektująca,

- symbol klasy,

- rok dostawy,

- cena dostawy,

- właściciel,

1 W nawiasach ujęto, założone w bazie, opcjonalne wartości cech.



- operator,

- materiał konstrukcyjny kadłuba,

- materiał konstrukcyjny nadbudówki,

- typ i elementy składowe układu napędowego,

- źródło informacji.

II. Uwzględnione w bazie cechy liczbowe, reprezentowane przez liczby naturalne lub rzeczywiste są

następujące:

- wymiary główne:

- długość całkowita L, [m],

- długość między pionami Lmp, [m],

długość na wodnicy Liw, [m],

- szerokość statku bP [m],

- wysokość boczna H, [m],

- zanurzenie 1P [m],

- wyporność L1, [t],

- nośność Pn, [t],

- masa konstrukcji Mk, [t],

- masa statku pustego Msp, [t],

- całkowita masa statku Msc, [t ],
- liczba pasażerów Npas,

- liczba członków załogi Nza1,

- liczba przewożonych samochodów osobowych-V.,»,

- liczba przewożonych samochodów ciężarowych Me,
- masa przewożonych ładunków M1ad, [t],

- moc układu napędowego · P [kW],

- prędkość eksploatacyjna v, [w],

- prędkość maksymalna Vmax, [w],

- zasięg AP [Mm],

- zużycie paliwa A] P [g-kW-1-h-1
].

III. Zbiór danych literaturowych uzupełniany jest automatycznie o obliczane wartości cech

projektowych o wartościach reprezentowanych przez liczby rzeczywiste. Nie występują one

bezpośrednio w literaturze ale są możliwe do obliczenia na podstawie wartości cech liczbowych.

Ujęte w bazie cechy tego typu to:

2 Załącznik I. fyJza danych o statkach szybkich



- ładowność PŁ, [t],

współczynnik projektowy LBH, [m3
],

- sprawność przewozowa TE, [t·w-kW1],

- współczynnik v/3, 7(g V 113
)

112
,

- współczynnik (v / ..Ji)13 ,
- współczynnik LI V 113

,

- współczynnik 0,04(LB)1'5,

- iloraz Taylora I'= vl/4.
Ponieważ baza ma charakter roboczy, umieszczono w niej również cechy, których wartości

me są wykorzystywane bezpośrednio w badaniach, a są wielkościami cząstkowymi

wykorzystywanymi do obliczania wartości wymienionych w punkcie III.

Rekordy zapisane w utworzonej bazie mogą być sortowane lub filtrowane względem

wszystkich cech.

2 Wykorzystanie bazy do celów rozprawy

Bazę danych budowano przede wszystkim w celu wykorzystania podczas realizacji rozprawy. W

pierwszym rzędzie w bazie ujęto możliwie pełne dane o wszystkich zbudowanych dwukadłubowych

promach pasażersko-samochodowych. W bazie ujęto 36 szybkich promów pasażersko

samochodowych typu katamarana, 3 3 szybkich promów pasażersko-samochodowych typu

katamarana tnącego oraz 6 szybkich promów pasażersko-samochodowych typu SWATH. Jak

zaznaczono w tekście rozprawy, w przypadkach gdy było to możliwe, wartości cech, których nie

zdołano odszukać w literaturze, uzupełniono o wartości określone wskaźnikowo.

Zbudowana i stale uzupełniana baza danych została wykorzystana w identyfikacji jednostek

będących przedmiotem rozprawy. Wybrane wyniki badań identyfikacyjnych przedstawiono w

rozdziale 2. rozprawy.

Ze względu na znaczną objętość arkusza danych, w załączniku unueszczono wydruk

pierwszej kolumny arkusza. Na stronach I +8 opisano nazwę jednostki, numer budowy i poprzednio

używane nazwy.

W załąbzniku umieszczono również wydruk rekordów 180-218 opisujących jednostki typu

katamarana, których dane zostały wykorzystane do badań identyfikacyjnych.

Załącznik J. Baza danych o statkach szybkich 3
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
SS 
SB 
Si 
Si 
SH 
SF 
Ss 
So 
19
BP 
BS 
BB 
Bi 
BQ 
BH 
BF 
Bs 
Bo 
Bl 
iP 

Vessel name Yard no Changes of names
Cape of Good Hope Sis 
Evercrest SQB 
Kobboy HSS 
Royal Ferry 2 Sio 
Emeraude Express 860
Nansha No48 BPP 
Discovery Bay 7 SHs 
Prinsen SFQH 
Tai Kang ·
lntintoli
Mare Island
lntintoli
Mare Island
Del Norte iS 
Chinook iB 
Nan Hua
Tai Jian
Opale Express sF 
Liang Gang Hu
Jade Express 61
Flying Dolphin 2000 64
Cat No 1
Betico
Island Pearl SS 
Finest oPS 
Bravest oPB 
S Jufiao
Condor 8
Camide Bio.SQQH 
Se SQQQ 
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3
32
33
iQ 
35
36
is 
io 
il 
QP 
QS 
QB 
Qi 
QQ 
QH 
QF 
Qs 
Qo 
Ql 
HP 
51
52
Hi 
HQ 
55
HF 
Hs 
Ho 
Hl 
FP 
FS 
FB 
Fi 
FQ 
FH 
FF 
67
Fo 
Fl 
70
71

1 Tatobam 7 PRS 2/
Nord/ich! I

'Kaptan Pasa
Seydi Ali Reis I
Ofoten
Sa/ten SFQS 
Hanse Jet
Hjorungavag SFQo 
Angel of Freedom iP 
Angel of Hope Bl 
St. Raphael Sl 
Perdana Ekspres S u]x Adriana
Ahinora SFPl 
Ba/tie Jet
St. Gabriel iS 
Stella Maris 17

Baek Ryeong BS 
Locmaria PiH.SFHP 
Jumbo Cat.I
Jumbo Cat li n

HKFI
SembFerries 19 io 
Theodore Roosevelt łEiPS u]x Grey Lady
Grey Lady il
Iris 6. 1 S 
Seabus I
Seabus li
Gold Coast Express 1
Gold Coast Express 2
Giove Jet
Giunone Jet
Nettuno Jet
Acapulco Jet
Airone Jet
Discovery Bay 2
Condor France
Rypoy
Maroy
Rodoy/oven
Xunlong No2 18

Red Jet 3 SQil 
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al 
73
sQ 
sH 
sF 
77
78
sl 
oP 
oS 
oB 
oi 
oQ 
85
oF 
os 
88
ol 
lP 
lS 
lB 
li 
lQ 
95
lF 
ls 
lo 
ll 

100
SPS 
SPB 
103
SPQ 
SPH 
SPF 
107
SPo 
SPl 
11 O
111

'/SeaMax I 117324/ 
/Discovery IV I I

SuperCat 6 1332
Sassacus
Universal MK 2006 SPPS 
Athina 2004 SQQF 
Maria
Irbis
Sirius
Crimskaya Strefa
Go/ubaya Strefa
Mirage Ss 
Trident 5 iF 
Namdalingen
Sea Slwttle 1
Efbe City Jet '
Water Jet 3
Water Jet 4
Nore Vittoria łEiSo 
Millennium łEiSs 
Patricia Olivia li llP Ex. Ernest Hemingway
Flying Eagle
Fei Ying
Spirit of Victoria
2000 Sl 
2001
Quicksilver VIII SlB 
Condor 9 24
Sea Flight
Tenacity 1
Penha
Adriana M BQs 
Princesse Clementine Sl Ex. Adler Blizzard
Princes Stephanie 20 Ex. Adler Wizard
Sea F/ight I OEFPQ Ex. Katran-4
Sea Flight li OEFPS Ex. Katran-1
Kometa-1 OEosQ Ex. Samos Flying Dolphin
Anna E OEFoQ Ex. Samos Flying Dolphin IV
Alieolo
Aligea
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112
113
114
115
116
117
118
119
SBP 
SBS 
SBB 
SBi 
SBQ 
SBH 
SBF 
SBs 
SBo 
SBl 
130
SiS 
SiB 
133
SiQ 
SiH 
SiF 
Sis 
Sio 
Sil 
SQP 
SQS 
SQB 
SQi 
SQQ 
SQH 
SQF 
SQs 
SQo 
SQl 
SHP 
151

'/Alifflorida I 7
/A!ikenia I

Aliantares
Alivenere
A/isorrento
Alivesurvio
Freccia di Vulcano
Aiisseturno
lptamenos Hermes Ili SlS Ex. Santorini Dolphin II
F/echta de Niteroi .
Flechta do Rio .,,. .
Flechta Fluminese
Flechta das I/has
Flechta de ltaipu
Flechta de Jpanema
Flechta de lcarai
Flechta da Ribeira
Diomedea
Monte Gargano
Condor 4
Condor 5
Condor 7
Anne Marie
Kusnirov

.
Prins Johan Friso
Sunrise V
Sunrise VI
Gaci/has So Ex. Princesa Guyamina
Sea Star I SHH 
Sea Star li SHs 
Kirsten SHo 
Mistral lFi 
SuperCat 1 gsQ 
SuperCat 2 SSl 
SuperCat 3 SBP 
SuperCat 5 SBS 
SuperCat 7 SBi 
SuperCat 8 SBo 
SuperCat 9 SBs 
Princess of Oubrovnik BFF 
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152
153
154
SHH 
SHF 
SHs 
SHo 
SHl 
SFP 
SFS 
SFB 
SFi 
SFQ 
SFH 
SFF 
SFs 
SFo 
169
S~sP 
SsS 
SsB 
Ssi 
SsQ 
SsH 
SsF 
177
Sso 
Ssl 
SoP 
SoS 
SoB 
183
SoQ 
SoH 
SoF 
Sos 
Soo 
Sol 
SlP 
191

'[Ameou/u I 13585/
ICisadane I 13586 
Serayu 13587

Europa Jet
Mary O 145
Catalina Express
lsisnaer Express
Langkawi li
Langkawi Ili
Jet Flyte li

li

Waterfront 1
Waterfront 1
Admiralty Wind 8508 -

Coastal Explorer oHPs 
Oestriero
Selinunte Jet BsB 
Tindari Jet Bsi 
Oemocracy
Super Dane
Super Swede
Seaflight
Corsair
Seaswift 23
Sir Christopher 5
Swift B 
The Princess Margaret 1
The Princess Anne 4
Chambon
Jade Express
Turgut Reis I 54
Cezayirli Hasan Pasa I HH 
Highspeed 2 86
Highspeed 3 87
Ta/link AutoExpress is Ex. Cat Link Ili (?), Stena Lynx IV, launched as SuperSeaCat France
Delp/Jin 46
Felix 52
Boomerang 53
Superstar Express FP 
Adnan Menderes 63
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19
193
194
195
SlF 
Sls 
Slo 
Sll 
BPP 
BPS 
BPB 
BPi 
BPQ 
BPH 
BPF 
BPs 
BPo 
BPl 
BSI 
BSS 
BSB 
BSi 
BSQ 
BSH 
BSF 
BSs 
218
BSl 
BBP 
BBS 
BBB 
BBi 
BBQ 
BBH 
BBF 
BBs 
228
BBl 
BiP 
231

2/ Turgut Ozal 1 717
/Jonathan Swift I 941 

Carmen Ernest/na 95
Villum C/ausen lF 
Highspeed 4 ls 
Luciano Federico L iHQ 
Highspeed I isl Ex. Capitan George
CNM Evolution
Royal Ferry sHPS 
Varangerfjord SFPP 
Tje/den SHsi 

Eid Travel SFQs 
San Gwann
Froyfart SBl 
Sun Flower is 
Juan Patrico iF 
lncat K3 8 Ex. Afai 08
Solidor 3 SFiP 
Nordic Jet SFQF 
Nasser Travel SFHB 
Ba/tie Jet SFQl 

CSHF 
Negeen iB 
Solidor 4 . lB Ex Mediakera, Ex. Anne t.ise, Ex. Elba Express
Brelyan SiH 
Zomoroud SiQ 
Sea/ion
Hayabusa cSPS 
Sea Bird SsiBP 
Hoverspead Great Britain BH Ex. Hoverspead France, Ex. Christopher Columbus, Ex. Seacat Great Britain
Euroferry 2 iP Ex. Viking Express, Condor 10
SeaCat /sle of Man BF Ex Hoverspeed France, SeaCat Boulogne, SeaCat Norge
Petricie Olivia BQ 
Avant iS Ex Stena Sea Lynx I, Stena Lynx
Atlantic Ili iB Ex. Juan L
Atlantic li Bi Ex. Seacat Calais, Ex. Seacat Tasmania,
SeaCat Scotland Bo Ex Q Ship Express I
SeaCat Oanmark Bs Ex Hoverspeed Boulogne, Ex. Hoverspeed Belgium
lncat 033 ii Ex Stena Sea Lynx li, Stena Lynx li, Ronda Marina
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232
233
234
BiH 
BiF 

~~ Bis 
~' Bio 

:::::

~ ;: Bil 

~ BQP 
BQS 
BQB 
BQi 
BQQ 
BQH 
BQF 
BQs 
BQo 
BQl 
BHP 
BHS 
BHB 
BHi 
BHQ 
BHH 
BHF 
BHs 
BHo 
BHl 
BFP 
BFS 
BFB 
BFi 
BFQ 
BFH 
BFF 
BFs 
BFo 
BFl 
BsP 
BsS 

'/lncaf 035 I 35/Ex Cat-Link I, Euroterry 1
IEuroferrys 1 I 34 Ex Condor 11, Ex. Cat Link li
Stena Lynx Ili 40 Ex._Elite
Rapide io u] Condor 12, ą+Yw ż+ C+Yy {*< ł+!żą/ Holyman Rapide
Diamant QS u] Holyman Express, Y+<V ż=!{ Y=*ą= ż+ C+Yy {*< O*YYy c=!!~=ą/ Holyman Diamant
Ronda Marina
Condor Express QB 
Sicilia Jet Qi f*ę<zk=w *ą lncat 043
Condor Vitesse QQ u]x lncat 044
Jervis Bay QH u]x /ncat 045, Tascat
lncat 046 QF u]x Devil Cat, The Cat
Max Mais Qo u]x Cat-Link IV
Mads Mais Ql u]x Cat-Link V
Catalonia Qs 
Ocean Arrow iPlB 
PacifiCat Explorer COcPPS 
PacifiCat Discovery COcPPB 
A/mudaina iBH 
Unicom SPiB 
Silvia Ana iBs 
Afbayzin iSH 
Alhambra

· Aquastrada Ili
Tamarii Moorea 8 FBS u] Corsaire 6000, u]x Emeraude
NGV Aliso FBi 
NGV Asco FBB 
Gotland oBi 
Margarita Express eHlFH u] Pegasus One, Stena Pegasus
Pegasus Two sHPS 
SuperSeaCat One eHlll 
SuperSeaCat Two eFPPP 
SuperSeaCat Three eFPPS 
SuperSeaCat Four eFPPB 
Aries eFPPo 
Taurus eFPPl 
Capricorn eFPQF 
Scorpio eFPQs 
Alcantara iSF 
Gornera Jet SHS u] Kattegat, Berlin Express
Jetliner SHo u]x Djursland
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la 
273
BsQ 
275
BsF 
277
Bso 
Bsl 
BoP 
BoS 
BoB 
Boi 
BoQ 
BoH 
BoF 
Bos 
Boo 
Bol 
BlI 
BlS 
BlB 
Bli 
BlQ 
BlH 
BlF 
Bls 
Blo 
Bll 
iPP 
iPS 
iPB 
iPi 

2/Marganta I 25 7/Ex. Corsica Express
[Guizzo I 255'
Scatto BHF 
Corsica Express Ili 4249
Corsica Express li 4248
Sardinia Express BHs u] Corsica Express I, =<w +M S y =*! Y=*ą= 

BsQ 
Segesta Jet BsS 

BsB 
Bsi 

/sola di Capri BFs I

/sola di Capria BFo u] /sola di Caprala
/sola di Vulcano BFl 
/sola di Procida BsP 
Gotland Rederi
Mestral
/sola di Stromboli SFo 
Mai Mais sQP 
Mie Mais sQS 
Stena Explorer 404 
Stena Voyager QPH 
Stena Discovery QPs 
Stena Carisma Bio 
lncat 050 HP u]x /ncat PHP/ Oevil Cat, TopCat
Bonanza Express HS 
Ba/eares HB 
Avemar HB 
Bentayga Express Hi Launched *ą Benchijigua Express
Benchijigua Express HH 
Oksoy
Marconi BHi 
Pacinotti 254 
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Hull type Carrying type Designation Status Program

Catamaran passenger 22m catamaran
,, In service Commercial

Catamaran passenger 24 m catamaran In service Commercial

Catamaran '
passenger 24m catamaran In service Commercial

Catamaran passenger 25m catamaran In service Commercial

Catamaran passenger 34m catamaran In service Commercial

Catamaran passenger 42m catamaran In service Commercial

Catamaran passenger 43m catamaran In service Commercial

Catamaran passenger Admirał 36m In service Commercial

Catamaran : passenger Aluminium Craft (88) In service Commercial

Catamaran passenger AMD 360 In service Commercial

Catamaran passenger AMD 360 In service Commercial

Catamaran passenger AMD 360 In service Commercial

Catamaran passenger AMD 360 In service Commercial

Catamaran passenger AMD 3608 In service Commercial

Catamaran passenger AMD 385 In service Commercial

Catamaran passenger Austal 40m In service Commercial

Catamaran passenger Austal 40m In service Commercial

Catamaran passenger Austal 40m In service Commercial

Catamaran passenger Austal 40m In service Commercial

Catamaran passenger Auto Express 48m In service Commercial

Catamaran passenger Auto Express 48m In service Commercial

Catamaran passenger Austal 52m In service Commercial

Catamaran pas.senger Austal 52m In service Commercial

Catamaran passenger Crowther 34m catamaran In service Commercial

Catamaran passenger Derecktor NGA 38m In service Commercial

Catamaran passenger Derecktor NGA 38m In service Commercial

Catamaran passenger FBM Marine TransCat 46m In service Commercial

Catamaran passenger FBM Marinteknik 36.Sm In service Commercial

Catamaran passenger FBM Transcat 46m In service Commercial

Catamaran passenger FBM Transcat 46m In service Commercial
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Designer Classification Year of delivery,

1998
1998
1998
1998
1986
1998
1998
1998

:

ABS 1987
ABS 1987

1998
1998

1998

Austal Ships GL + 100 AS HSC-8 OC3 High Speed Passenger Craft + MC HSC-8 1998Austal Ships GL + 100 AS HSC-8 OC3 Hig~l Speed Passenger Craft + MC HSC-8 1999Austal Ships GL + 100 AS HSC-8 OC3 High Speed Passenger Craft + MC HSC-B 1999
1991Nigel Gee & Associates
1997Nigel Gee & Associates DnV + 1A1 HSLC R1 Passenger Car Ferry A EO 1997

1998
1998
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Price Deliver Operator
Sabre Catamarans International
Image Marine

- Oma Baatbyggeri
Sabre Catamarans International

.
Marinteknik Shipbuilders
New Tech Shipbuilding
Marinteknik Shipbuilders
Kverner Fjellstrand

:
$14 milion The Dakota Creek lndustries Blue & Gold Fleet
$14 milion The Dakota Creek lndustries Blue & Gold Fleet

Dakota Creek lndustries
$9,7 million Dakota Creek lndustries

Austal

Austal Ships
Austal Ships
Austal Ships
Aluminium Craft
Derecktor Shipyards
Derecktor Shipyards

Estaleiros Navais do Mondego
FBM Marine

I

Fast Ships - Oatabase Strona 4



Owner L, m Lwi, m B,m T,m H,m L).1/,.), t P"' t Hull materiał~

:

41,27 36,23 11,50 1,50 40 Light alloys
41,27 36,23 11,50 1,50 40 Light alloys

40, 10 35,00 10,80 1,25
40, 10 35,00 10,80 1,25
40,10 35,00 10,80 1,40
40,10 35,00 10,80 1,25

Ceres Hydrofoil Joint Service 25,00 41,60 13,00 1,40 4,00 64 Light alloys
52,40 45,40 13,00 1,50 4,50 58 Light alloys
52,40 45,40 13,00 1,50 4,50 Ho Light alloys

37,70 32,90 10,00 1,80 143 Light alloys
37,70 32,90 10,00 1,80 143 Light alloys

36,50
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Superstructure Materiał Npas Nzal Nsam Nsc Mład, t P„ t

-

:
Light alloys 301 4 o o o 22,58
Light alloys 301 4 o o o 22,58

325
350
370
370
304 7 o o o 22,80
370

Light alloys 516 9 o o o 38,70
Light alloys 432 12 o o o 32,40
Light alloys 366 12 o o o 27,45

Light alloys 345 4 o o o 25,88
Light alloys 345 4 o o o 25,88

300
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_ Propulsion engines Propulsors P, kW

'

:
2 MTU 16V 396 TE74L diesels 2 MJP/Bird-Johnson J750R-DD 3920
2 MTU 16V 396 TE74L diesels 2 MJP/Bird-Johnson J750R-DD 3920

4 Detroit diesels 16V149TI DDEC 4 Bird Johnson MJP 550 waterjets
4 Detroit diesels 16V149TI DDEC 4 Bird Johnson MJP 650 waterjets

2 MTU 16V 396 TE74L diesels 2 KaMeWa 63 SIi waterjets 3960

4 MTU 16V 4000 M70 4 KaMeWa 63 SIi waterjets 9280
4 MTU 16V 4000 M70 diesels 4 KaMeWa 71 Sil 9280
4 MTU 16V 4000 M70 diesels 4 KaMeWa 63 SIi 9280

2 MTU 16V 396 TE74L diesels 2 MJP/Bird-Johnson J650R-DD 4000
2 MTU 16V 396 TE74L diesels 2 MJP/Bird-Johnson J650R-DD 4000
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Lift engines Lift power, kW Total power, kW Vmax, knots v, knots Z,Mm ZP 3,7(g~ "")"'

i

3920 36 32
3920 36 iB 

36
36

3960 35 0,82 t/h

9280 45 42 1,66 t/hour
9280 40 1, 75 t/hour
9280 40 1,75 t/hour

4000 36,5 35 400 26,50
4000 36,5 35 400 26,50

36
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v/3,7(g~ "")11
"' TE LBH, my L/8 L/ó, "" r 0,04(LB) '•" v/(L) 11

"' v/(L) •''/3

!

0,18 3,59 5,66 382,95 4,98 1,66
0,18 3,59 5,66 382,95 4,98 1,66

0,20 3,71 5,92 333,81 5,53 1,84

0,18 1300,00 1,92 6,48 217,01 8,40 2,80
0,14 3065,40 4,03 6,32 658,50 5,53 1,84
0,12 3065,40 4,03 6,32 658,50 5,53 1,84

1,32 0,23 3,77 7,21 5,92 271, 12 5,70 1,90
1,32 0,23 3,77 7,21 5,92 271, 12 5,70 1,90

6,00 5,96 1,99
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Source of information
FF Int., January-February 1999, p 30
FFlnt., January-February 1999, p 27
FF Int., January-February 1999, p 29
FF Int., January-February 1999, p 30
FFlnt., January-February 1999, p 45
Ff Int., January-February 1999, p 29
FF!nt., January-February 1999, p 29
FFlnt., January-February 1999, p 29

!

FFlnt., May 1997, pp. 30-31
FFlnt., May 1997, pp. 30-31

FFint., April 1998, p 11; S&S, August 1998, p. 5
FFint., April 1998, p 11

FF Int., Oecember 1998, p 24
FFint., April 1998, p 1 O

FFlnt., June 1998, p 5; S&S, August 1998, p. 6; FFlnt., September 1998, pp. 24-26
FFInt., July-August 1999, pp. 24-23-25
FFlnt., October 1999, pp. 12-14
FFInt., January-February 1999, p 39
FFlnt., May 1997, pp. 27-29
FFlnt., May 1997, pp. 27-29

FFInt., September 1990, pp 25-28
Ff Int., January-February 1999, p 25
FFlnt., January-February 1999, p 25
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Załącznik 2
Warunki falowania morskiego na obszarze zachodniego Bałtyku

Wybrany do badań obszar operacyjny statku to południowy Bałtyk i Cieśniny Duńskie. Łomniewski i

in. ( 1975) oceniają, że ten rejon podobnie jak cały Bałtyk należy do akwenów niespokojnych,

burzliwych, o krótkiej, stromej, nagłej i szybko narastającej fali. Najgroźniejszym zjawiskiem jest fala

sztormowa. Utrudnia ona żeglugę i może być niebezpieczna dla konstrukcji statków. Autorzy

opisują m. in. morfometrię Morza Bałtyckiego i podział na akweny, charakterystykę klimatyczną

akwenów, dynamikę wód w tym charakterystykę falowania również w zakładanym w pracy rejonie

eksploatacji. Paszkiewicz ( 1989) opisuje metody analizy teoretycznej oraz wyniki pomiarów i

algorytmy do prognozowania charakterystyk falowania Morza Bałtyckiego. Lugovskij (1976)

również podaje charakterystyki falowania na Morzu Bałtyckim. Wiśniewski (1998) podaje metody

opisu falowania morskiego oraz prognozowania falowania na określonym akwenie.

W tabeli 22-1 przedstawiono częstości występowania wiatru o określonej sile i odpowiednich

wysokościach fali na akwenie obejmującym rozpatrywany w pracy szlak. Fale o dużych

wysokościach od '1,5 do 11,0 metra stanowiąjedynie 1 % wszystkich spotykanych fal. Najwięcej bo

blisko 81 % fal ma wysokość do O, 7 metra. Prawdopodobieństwo wystąpienia fal o określonych

wysokościach jest różne w poszczególnych porach roku. Wartości podane w tabeli 22-2 wskazują,

że prawdopodobieństwo wystąpienia fal najwyższych jest największe wiosną i nieco mniejsze zimą.

Natomiast prawdopodobieństwo wystąpienia wysokich fal jest znacznie mniejsze latem i jesienią.

W tabeli 22-3 i na rys. 22-1 przedstawiono średnie wartości prędkości wiatru w pobliżu

Rugii i południowej Szwecji, które przyjęto dia wybranego szlaku. Największa średnia miesięczna

Prędkość wiatru, od 7,9 do 8,4 ms", występuje w trzech miesiącach jesienno-zimowych tj. od

listopada do stycznia. Łomniewski i in. (1975) rozszerzają okres najsilniejszych wiatrów od

Października do marca, kiedy to prędkości wiatru sięgają średnio od 6,2 do 8,4 m-s", i mówią o

okresie sztormowym. 2 rysunku 22-1 widać, że w okresie tym, średnie prędkości wiatru są większe

Od średniej wartości rocznej wynoszącej 6, 1 ms'. Najsłabsze wiatry notuje się od maja do lipca, od

4,5 do 4,6 m-s".

Na podstawie danych o prędkości wiatru oraz danych cytowanych przez Dudziaka (1980) za

Irrc (I 972), zaproponowano zależność znacŻącej wysokości fali Hw w funkcji prędkości wiatru v,

w Postaci (rys. 22-2):



H = 0 I 1 V 1
'
43

1/3 , w (Z2-1)

Zależność (Z2-1) posłużyła do oszacowania miesięcznych wartości znaczącej wysokości fali

Hv3 (rys. Z2-3). Okres od maja do sierpnia charakteryzują wartości znaczącej wysokości fali

mniejsze niż H113 = 1,0 m. Od września do grudnia następuje zdecydowany wzrost wysokości fali. W

grudniu znacząca wysokość fali osiąga największą wartość roczną Hl/3 = 2,3 m. W miesiącach

następnych, od stycznia do maja, następuje spadek znaczącej wysokości fali Hv3 do wartości

najmniejszej H113 = 1,0 m. Zależność znaczącej wysokości fali Hl/3 w funkcji pory roku (miesiąca) m

zaproponowano w postaci (rys. 22-4):

H113 = 0,04nz2 - 0,Slm + 2,51 (22-2)

Tabela 22-1
Prędkości wiatru i odpowiadające wysokości fali na akwenie południowo-zachodniego Bałtyku, wg

Paszkiewicz (1989) i częstość falowania o podanej sile, w%, wg Lugovskij (1976)

Cechy wiatru

Skala Beauforta Częstość, [%]

1-2 81

3
4

5
18

6

7

8

9

10

Il
12

Wysokość fali, [m]

V t [m-s']

0-4 do 0,5

4-5 0,3-0, 7
6-7 0,5-1,0

8-9 0,9-1,7

10-12 1,5-3,0

13-15 2,0-3,8

16-18 2,5-4,7

19-21 3,5-7,0

22-25 3,8-7,5
26-29 4,2-7,8

29 6,0-11,0

Tabela 22-2
Prawdopodobieństwo fali o określonej wysokości na Bałtyku, ,v %, wg Lugovskij (1976)

....

~

0-1,25 1,25-2,0 2,0-3,0 3,0-5,0 5,0-7,0 ponad 7

p
]

Wiosna 64 15 1 I 8 2 0,5
Lato 81 9 7 3 0,5 o
Jesień 84 8 5 3 0,5 o
Zima 72 12 9 6 1 o
Średnio w roku 75 1 I 8 I 1 o
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Tabela Z2-3
Średni a prędk ość wiatru na akwenie w pobliżu Rugii i południowej Szwecji, w [m-s"], na podstawie
Łomni ewskiego i in. (1975) za Defant (1972) i oszacowana znacząca wysokość fali ll113, wg (Z2-l)

Lp. Miesiąc Średnia prędkość wiatru, [m-s"] Znacząca wysokość fali H113, [m]

1 I 7,9 2,1

2 n 6,4 1,5

3 III 6,2 1,5

4 IV 5,3 1,2

5 V 4,6 1,0

6 VI 4,5 6,1 1,0

7 VII 4,6 1,0

8 VIII 5,0 1,0

9 IX 5,6 1,3

10 X 6,8 1,7

11 XI 8,2 2,2

12 XII 8,4 2,3

9
U) 8-.s 7-~ 6:::::,.

:::i 5'-+Jco-~ 4
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.:,t:.
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'- 1o..

o
VI VII VIII IX X XI XII li 111 IV V

Miesiąc

Rys. Z2-l Średnia miesięczna prędkość wiatru na akwenie w pobliżu Rugii i południowej Szwecji, w [rn-s"],
na podstawie danych Lomniewskiego i in. (1975), za Defant (1972)
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Rys. 22-2 Zależność znaczącej wysokości fali Hl/3 od prędkości wiatru na akwenie vw, wg Dudziaka ( 1980) za
ITTC (1972)
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Rys. 22-3 Oszacowanie miesięcznych wartości znaczącej wysokość fali Hl/3 na akwenie w pobliżu Rugii i
południowej Szwecji w [m]
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Rys. 22-4 Zależność znaczącej wysokości fali HJ/3 od pory roku (miesiąca) m, na akwenie w pobliżu Rugii i
południowej Szwecji
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Załącznik 3
Algorytm projektowania konstrukcji optymalnej (kompromisowej)

Na potrzeby realizowanej pracy opracowano algorytm projektowania optymalnej

(kompromisowej) konstrukcji statku.

Na rysunku 23-1 przedstawia makrostrukturę opracowanego algorytmu. Na rys. 23-2,

23-3, 23-4, 23-5, 23-6, 23-7, 23-8, 23-9, 23-10, 23-11 i 23-12 przedstawiono mikrostrukturę

algorytmu. Po graficznym przedstawieniu struktury, zamieszczono tekstowe przedstawienie

struktury algorytmu.
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9.3.

KONIEC

Rys. 23-1 Graficzne przedstawienie algorytmu projektowania konstrukcji optymalnej (kompromisowej)

2 Załącznik 3. Algorytm projektowania konstrukcji ...



Nie

Tak

3.

Rys. 23-2 Graficzne przedstawienie algorytmu projektowania konstrukcji optymalnej (kompromisowej) -
dane projektowe
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Nie

Tak

::/:/%t{~~,~~ą:f(~ęl~~~!;i:i!i!(J:,""'"N~ie=---______.
Tak

z 7.3.

Rys. 23-3 Graficzne przedstawienie algorytmu projektowania konstrukcji optymalnej (kompromisowej) -
modele konstrukcji, obciążenia
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I5.6. •

I
5.9. t◄ll:~rll1llll~!llfflli~ml;jp-N_ie ►'

Tak

z 7.3.

Rys. 23-4 Graficzne przedstawienie algorytmu projektowania konstrukcji optymalnej (kompromisowej) -
inicjowanie analizy
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5.7.1.1.

1
1:1!;:ggrą,j~njl!lighg-!::::1::!1---'-----I

5.7.1.2.

•••.: ..ggiqtg1e~•··~~~~ę:i[ii:[,•j, ..r-_,__.......,

5.7.1.3.

:: :;~~~,:9~~g!i~n:"er.e1.il~~~:1: 1::;__.....

5.7.1.6. ~

5.7.2. z5.9.
z 7.3.

Rys. 23-5 Graficzne przedstawienie algorytmu projektowania konstrukcji optymalnej (kompromisowej) -
ograniczenia projektowe
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j5.7.1.5.

5.7.2.1. y

1•311
: 5. 7 .2.1.1.

5.7.2.1.2. •
::t::\pijr-ąij~l~\9.;e~•:::l.ol, 1-----__.

: I :~~;-~--~: l .
:::It:t:::::J:i:: :::::: :1:110~91:::~ij::::: 111

::::: ::::::::::t:: r:::::::j:

111•~~
I

5.7.2.2.2. y ..
. f1:~iil~~il~9~~1!11I .
: 1 ...........•... ·

I

5.7.3.1. z5.9.

z 7.3.

Rys. 23-6 Graficzne przedstawienie algorytmu projektowania konstrukcji optymalnej (kompromisowej) -
ograniczenia wytrzymałości lokalnej
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5.7.3. 

r-7.2.4.

5.7.3.2.

:1~~!illll
5.7.3.2.1.

.. -- -1- :
5.7.3.3.

5.7.3.2.2.
•··ogrankizenią prz~r1_1reszczeń•••··•

5.7.3.4.

5.9. z 5.9. 

z 7.3. 

Rys. 23-7 Graficzne przedstawienie algorytmu projektowania konstrukcji optymalnej (kompromisowej) -
ograniczenia wytrzymałości ogólnej
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do 6.3.1

z

do 6.3.1.

: .

7. z 7.3.

Rys. 23-8 Graficzne przedstawienie algorytmu projektowania konstrukcji optymalnej (kompromisowej) -
analiza optymalizacyjna
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Tak

6.2. z 7.3.

Rys. 23-9 Graficzne przedstawienie algorytmu projektowania konstrukcji optymalnej (kompromisowej) -
inicjowanie optymalizacji
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6.2.3.

z 6.7.7.

6.3.4.

z 6.5.

Rys. Z3-l O Graficzne przedstawienie algorytmu projektowania konstrukcji optymalnej (kompromisowej)
- analiza konstrukcji
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6.3.6. 

6.3.5. 

.,
j1

ii!illi:'!llll-~-iijjl\!llllii:lfli!:i
l6.3.6.1.

i!:li\iii1iiilil~~ą!el~~~:l ,, .
:::••1::~~~~••::::::•:

-ł. 6.3.6.1.1.
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+: s.s.e.i.z.
: m:•:::::::tt~~:~p<>,i~::1

:: H:itH

: ffi:
3
J~r~~~9i': I

6.3.6.2.

6.3.6.3.

6.3.6.4.

6.4.

Rys. 23-11 Graficzne przedstawienie algorytmu projektowania konstrukcji optymalnej (kompromisowej)
- postprocesor
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6.6. 

iTak... ····· · 1······· .. ····•··• .

. . . . . . . . . . . . .. . .. ' '.

Rys. 23-12 Graficzne przedstawienie algorytmu projektowania konstrukcji optymalnej (kompromisowej)
- algorytm genetyczny
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1. [i■]
2. rłl@~[JJl,ąt.ę!łliJ Sformułowanie danych i założeń do projektowania konstrukcji.

2.1. [1łl:ami1Ji1::1:11u1=:::11ttllnłJ:~1:11::[Bł~IIJ Szlak żeglugowy, ładowność, zasięg, prędkość

eksploatacyjna i maksymalna, przepisy klasyfikacyjne.

2.2. [lane:::::::::~:1:::::::::loB\li§ll) (szlaku wodnym)] Stan morza, prędkość wiatru, temperatura,

zalodzenie.

2. 3. [linęii/li1il11,i.lJJialnii/lltllilm2J'llt1l&i.1] Rozplanowanie przestrzenne statku, układ

napędowy, materiał konstrukcyjny.

2.4. [IIIIJ Wyspecyfikowanie cech eksploatacyjnych statku poddanych analizie: ładowność,

moc układu napędowego, zużycie paliwa: cechae[l ], cechae[2], ... , cechae[Ic].

2. 5. [llll:łllJ Wyspecyfikowanie kryteriów projektowych konstrukcji: hyt[ 1 ], hyt[2], ... ,

hyt[JD].

2.6. <B!IIIIJl/i!IBlfl/!!1!!!11111> Sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych.

111: Przejść do kroku 3.

ffl'.lę: Przejść do kroku 2.1.

3. [ffląlę!l1!1111BPJ;] Sformułowanie modeli konstrukcji.

3.1. rllll11!!1!11.!!llllllnlJ Określenie geometrycznego modelu konstrukcji: rozplanowanie

przestrzenne wiązań.

3 .2. [!g~ęJ,1////mltęllł.!■,] Określenie modelu materiałowego konstrukcji: rodzaj materiału,

fizyczne i wytrzymałościowe własności materiału.

3.3. [flllltli;!1!!ii!ll!/lllllln~!I!] Określenie modelu niezawodności konstrukcji: funkcja

zniszczenia, parametry funkcji zniszczenia.

3 .4. [i,'ęijj:/j/jiiifęą:).1ifjjj~ii:-~lltł.tm§iąy,:] Sformułowanie związków na prognozowanie cech

eksploatacyjnych statku.

3. 5. <IKęiRtifJl;!l-lł,ęllill~i!tl!ęJli> Sprawdzenie poprawności modeli konstrukcji.

li: Przejść do kroku 4.

1(1: Przejść do kroku 3.1.

4. [l~Bil~lni.ln Określenie obciążeń eksploatacyjnych konstrukcji.

4.1. [jfigt;jęi;g:::;:j~:i:::i~io.:!iSi~~i,] Określenie obciążeń konstrukcji pochodzących od

środowiska eksploatacji statku.

4.2. [f>Heil~ffl~::::1,::::~a;:/;i;iiipięB1i/!ii//i!:s;t,ątffi] Określenie obciążeń konstrukcji pochodzących od

składowych ciężaru statku.

4.3. :··sat+'~ni'.a::::(5a:]::f11aś'./~tiścl Określenie obci . eń kons ..[(.l...,,.,,,..~-<,,,.,.,.. ,,.,;,.. ,,,.,.,,.,,Jl.,!,JL,.!.,MJ ąz trukcji pochodzących od składowych

nośności statku.
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4.4. [l!lf,l,ęlJil!i[m!;illl!I] Określenie obciążeń konstrukcji pochodzących od składowych

wyporu statku.

4.5. <Bę,pSja;::;0.tieiązęn.> Sprawdzenie poprawności modeli obciążeń.

;lal: Przejść do kroku 5.

lte: Przejść do kroku 4.1.

5. [liij~lllli~loollzl] Sformułowanie matematycznego modelu optymalizacji.

5.1. [mlt~iil!::ill•lię] Określenie zbioru zmiennych decyzyjnych x[l], x[2], ... , x[D].

5.2. [~ltal~tiJ Określenie zbioru parametrów c[l], c[2], ... , c[M].

5.3. rlr:l~rl)a::rn:cial~llłl Ustalenie listy cząstkowych kryteriów oceny layt[l], kryt[2], ... ,

kryt[ID].

5.4. Lllt.1111!1[!/[ii:;::::llflłll][i::;:1:1:11:1:!mitl!Ril] Sformułowanie funkcji użyteczności dla

cząstkowych kryteriów oceny u[l], u[2], ... , u[ID].

5.5. [lffli!:i::11:;i/;1:męf!il] Określenie wartości współczynników wagowych cząstkowych

kryteriów oceny wag[l], wag[2], ... , wag[ID].

5.6. [i!RIJl:///11[!] Określenie skalarnej funkcji celu w postaci funkcji użyteczności F(x[l],

x[2], ... , x[D], c[l], c[2], ... , c[M], kryt[l], layt[2], ... , kryt[ID], u[l], u[2], ... , u[ID], wag[l],

wag[2], ... , wag[ID]) ➔ min! (lub maxl).

5. 7. [~IBl~ęl,1,] Sformułowanie ograniczeń na wartości zmiennych decyzyjnych.

5. 7.1. [~~~§~~f!ią]::::::lw~~ję.J.i~ię] Sformułowanie ograniczeń wynikających z danych

projektowych.

5. 7.1.1. [iiBl!lnlilii!il!ili1llffRllll!IJ Określenie ograniczeń zachowawczych

ga(x[l], x[2], ... , x[D], c[l], c[2], ... , c[M]) ~ O, a = 1, 2, ... , /0. Zostaną

użyte do konstruowania funkcji kar.

5. 7.1.2. [lllfllę8il/1fi!Bll!ę] Określenie ograniczeń brzegowych gb(x[l], x[2],

... , x[D], c[I], c[2], ... , c[M]) ~ O, b = 1, 2, ... , h. Nie będą użyte do

konstruowania funkcji kar. Posłużą do określenia przestrzeni rozwiązań.

5. 7.1.3. [I/IB~llil1llil:i:ilii~-łjn1J Określenie ograniczeń geometrycznych

ga(x[I], x[2], ... , x[D], c[l], c[2], ... , c[M]) ~ O, d = 1, 2, ... , Id. Zostaną

użyte do konstruowania funkcji kar.

5.7.1.4. [ftY:filęjęil!;i(!i/!!111 Określenie postaci funkcji kary dla zachowawczych

ograniczeń projektowych kara[I], kara[2], ... , kara[la] i ograniczeń

geometrycznych karails+ 1], kara[la+2], ... , kara[la+IJ].
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5. 7 .1. 5. [1t;ąj::i1.:::tt1tąniCz~~1:::1:::::ip~j~lt&sel] Określenie warto
1

ści. współczynników

wagowych naruszenia ograniczeń zachowawczych wag[ID+ l], wag[ID+2],

... , wag[JD+la] i naruszenia ograniczeń geometrycznych wag[JD+/0+ l ],

wag[fo+la+2], ... , wag[ID+la+h].

5.7.1.6. [ll!lłf.lllll;illłlllll:l/~l(IJ Rozszerzenie skalarnej funkcji celu Fo kary za

naruszenia przepisowych ograniczeń zachowawczych i geometrycznych

F(x[l], x[2], ... , x[D], c[l], c[2], ... , c[Nf], kryt[l], kryt[2], ... , kryt[ID], u[l],

u[2], ... , u[ID], wag[l], wag[2], ... , wag[lo], ga, kara[l], kara[2], ... ,

kara[/0], wag[ID+ l ], wag[/D+2], ... , wag[ID+la], gd, kara[la+ l ], kara[/0+2],

... , kara[la+ld], wag[ID+/0+ l], wag[ID+la+2], ... , wag[ID+la+h],) ➔ min!

(lub max!).

5. 7. 2. [l!l■ll!li!lili!;i!;.llllllls!liliil!i/if§!ill!lę1] Ograni czeni a wytrzymałości lokalnej

formułowane w oparciu o formuły przepisów towarzystw klasyfikacyjnych.

5. 7.2.1. [11111!11!] Sformułowanie ograniczeń wynikających z formuł

przepisowych na wymiary wiązań.

5. 7.2.1.1. [il;til~g~~mą:i:i:ifii::i::~i~ięfi.giąty~~Y:glj] Sformułowanie ograniczeń

zachowawczych wynikających z formuł przepisowych na

wymiary wiązań: ge(x[I], x[2], ... , x[D], c[I], c[2], ... , c[M]) ~ O,

e = I, 2, ... ,le.Zostaną użyte do konstruowania funkcji kar.

5. 7.2.1.2. [iftll!e.!.lt1l!i!li!! //gęglę~~!nę] Sformułowanie ograniczeń

geometrycznych wynikających z formuł przepisowych na

wymiary wiązań: gJx[I], x[2], ... , x[D], c[l], c[2], ... , c[M]) ~ O,

f= I, 2, ... , 11 Zostaną użyte do konstruowania funkcji kar.

5. 7.2.2. [fiunl,J!;;;lislll Określenie postaci funkcji kar za naruszenie ograniczeń

przepisowych.

5. 7.2.2.1. [llłivc.!i.tt~it.!!łli!IH~lł,lq~~] Sformułowanie funkcji kar za

naruszenie ograniczeń zachowawczych wynikających z formuł

przepisowych na wymiary wiązań: kara[/0+]~ I], kara[/0+]~2],

... , kara[la+l~le].

5. 7. 2. 2. 2. [igfąlfęlęnilil:1

::
1:g~męiMą!nę] Sformułowanie funkej i kar za

naruszenie ograniczeń geometrycznych wynikających z formuł

przepisowych na wymiary wiązań: kara[10+/~le+I],

kara[la+l~le+2], ... , kara[/0+/~fe+fj].
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ł

Określenie wartości

współczynników

wag[fn+la+lar I],

wagi naruszema ograniczeń przepisowych:

... ,

wag[/n+la+lcrt-le+ I], wag[ID+l0+lcrt-le+2], ... , wag[JD+la+lcrt-le+l1].

5. 7.2.4. [lfłłlf!l!IIJlii1!llll!ll![l,!JI] Rozszerzenie skalarnej funkcji celu Fo kary za

naruszenia przepisowych ograniczeń zachowawczych i geometrycznych:

F(x[I], x[2], ... , x[D], c[I], c[2], ... , c[M], kryt[I], layt[2], ... , layt[JD], u[I],

u[2], ... , u[fn], wag[I], wag[2], ... , wag[/n], g0, kara[I], kara[2], ... ,

kara[/0], wag[JD+ I], wag[ID+2], ... , wag[fn+/0], gd, kara[/0+ 1 ], kara[la+2],

... , kara[la+ld], wag[ID+la+ I], wag[ID+/0+2], ... , wag[ID+la+ld], ge,

kara[/0+/crr I], kara[la+lcrt-2], ... , kara[/0+/crrle], wag[ID+/0+/crr I],

wag[ID+la+lcrt-2], , wag[JD+la+lcrrle], g1, kara[/0+/crrle+ 1 ],

kara[J0+lcr+le+2], , kara[la+lcrrle+l1], wag[fn+/0+/crrle+ I],

wag[ID+l0+Jcrt-le+2], ... , wag[ID+la+lcrt-Iple]) ➔ min! (lub max!).

5. 7. 3. [lifili1'ą~ęmlt:::i::::I:;:~-~;j~!!i::iiiiii:i:i~jgJ;t,ęJ] ograni czeni a wytrzymałości ogólnej

formułowane w oparciu o formuły przepisów towarzystw klasyfikacyjnych.

5. 7.3.1. [i!lle!ln.~:11 Sformułowanie ograniczeń wynikających z formuł

przepisowych na wymiary wiązań.

5. 7 .3. I. I. [~lln.1:!ł!mi!![!!!i!;;1iii;'(~ą,gflt.i,lll~!ę] Sformułowanie ograniczeń

zachowawczych wynikających z formuł przepisowych na

wymiary wiązań: gg(x[l], x[2], ... , x[D], c[l], c[2], ... , c[.M]) 2 O,

g = 1, 2, ... , Ig. Zostaną użyte do konstruowania funkcji kar.

5. 7.3.1.2. [~sr;l!ii!!n.i!!i;(;;iti;;:i::;gęgm~~in~fl Sformułowanie ograniczeń

geometrycznych wynikających z formuł przepisowych na

wymiary wiązań: gh(x[I], x[2], ... , x[D], c[I], c[2], ... , c[M]) 2 O,

h = 1, 2, ... , h. Zostaną użyte do konstruowania funkcji kar.

5.7.3.2. [~y~gj~(:::;;~~] Określenie postaci funkcji kar za naruszenie ograniczeń

przepisowych.

5. 7.3.2.1. [Qgr~iQ!llilil1l!!lil!!l!ąlłlą:!ę] Sformułowanie funkcji kar za

naruszenie ograniczeń zachowawczych wynikających z formuł

przepisowych na wymiary wiązań: kara[la+Icrt-le+lr+-1],

kara[J0+lcrt-fe+lp2], ... , kara[la+lcrt-le+Iplg].
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5. 7.3.2.2. [lllllll{flll!llDl.•IIDl1 Sformułow~nie funkcji kar za

naruszenie ograniczeń geometrycznych wynikających z formuł

przepisowych na wymiary wiązań: kara[J0+la+le+lj+lg+ I],

kara[l0+la+le+lj+Ig+2], ... , kara[la+la+le+lj+lg+h].

5. 7.3.3. [m■!łi[i!iiłil!iiJ Określenie wartości współczynników wagi naruszenia

ograniczeń przepisowych: wag[ID+la+la+lr+- I], wag[JD+J0+la+lj+2], ... ,

wag[fo+la+la+-le+lj+lg],

wag[ID+l0+Ja+-le+lj+lg+2], ... , wag[ID+la+la+le+lj+lg+h].

5. 7.3.4. rlllllllinłl[!l■IJ!ll[l!t!] Rozszerzenie skalarnej funkcji celu Fo kary za

naruszenia przepisowych ograniczeń zachowania i geometrycznych:

F(x[I], x[2], ... , x[D], c[l], c[2], ... , c[M], kryt[I], kryt[2], ... , kryt[JD], u[I],

u[2], ... , u[ID], wag[I], wag[2], ... , wag[ID], ga, kara[I], kara[2], ... ,

kara[la], wag[JD+ I], wag[fo+2], ... , wag[ID+la], gd, kara[l0+ I], kara[J0+2],

... , kara[l0+/d], wag[ID+la+ I], wag[ID+la+2], ... , wag[ID+l0+Jd], ge,

kara[J0+la+ I], kara[Ia+la+-2], ... , kara[la+la+Ie], wag[ID+l0+la+ I],

wag[ID+/0+1a+2], , wag[ID+la+la+-Ie], g1, kara[J0+la+le+ I],

kara[J0+Ja+le+2], , kara[la+la+-le+IJ], wag[JD+l0+]a+le+ I],

wag[ID+/0+la+le+2], , wag[JD+la+la+Ij+le], gg, kara[f0+!a+le+lj+ I],

kara[l0+/a+-le+I[+-2], , kara[la+la+Ie+lj+lg], wag[JD+J0+Ja+lj+ I],

wag[JD+]0+/a+lj+2], ... , wag[JD+la+la+le+lj+lg], s». kara[J0+la+fe+lj+lg+ 1 ],

kara[/0+la+le+Ij+lg+2],

wag[ID+/0+/a+-le+lj+lg+ I],

... , kara[la+la+le+lj+lg+h],

wag[ID+la+la+le+lj+lg+2], ... ,

wag[JD+la+la+le+lj+Ig+h]) ➔ min! (lub max!).

5. 8. [§.}ig~fflj§.Jii!iimB.ą:!ii iiiiitiirJjjgj:g,Qjiijij;1,~i2UJ Wyspecyfikowanie kol ej no:

- zmiennych decyzyjnych x[ I], x[2], ... , x[D],

- parametrów c[ 1 ], c[2], ... , c[M],

- kryteriów kryt[I], kryt[2], ... , hyt[fo],

- funkcji użyteczności kryteriów u[l], u[2], ... , u[ID],

- współczynników wagi kryteriów wag[l], wag[2], ... , wag[/D],

- ograniczeń ga[l], ga[2], ... , ga[la], gb[I], gb[2J, , gb[lb], gd[l], gd[2], , gd[Jd], ge[l],

ge[2], ... , ge[fe], gj[I], gj[2], •··, gj[fJ], gg[l], gg[2], , gg[/g], gh[l], gh[2], , gh[h], 

- funkcji kar za naruszenie ograniczeń kara[I], kara[2], ... , kara[la+la+le+lr+-lg+h],
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współczynników wagi naruszema ograniczeń wag[JD+ 1 ], wag[JD+2],

wag[ID+la+Ia+-Ie+Ij+lg+h],

- funkcji celu F.

5. 9. <!fe.ep;f1i~Jlit[]:mqlilą:l;:~aptl{mll:zaey.1:1ell> sprawdzenie poprawności matematycznego

... ,

modelu optymalizacji.

Ili: Przejść do kroku 6.

l(ę: Przejść do kroku 5.1.

6. r■in!~ii![jj!llQUt~lltillll11~] Poszukiwanie wariantu optymalnego dla funkcji celu F

sformułowanej w punkcie 5.7.

6.1. [tif.t~J.~j,iję,;;l1;;lffifi~Y-mi~~j,pj1] Sformułowanie modelu optymalizacyjnego w postaci

umożliwiającej zastosowanie algorytmu genetycznego: model genetyczny.

6.1.1. [111.Jl!IIIJ Określenie struktury chromosomu.

6. 1.1.1. [lł!llił{ę] Określenie sposobu kodowania tzn. odwzorowania z

przestrzeni chromosomów do przestrzeni zmiennych decyzyjnych.

6.1.1.2. [l!l.111tłl;iil!iigl.n9.I] Określenie kolejności genów, kodujących zmienne, w

chromosomie.

6.1.1.3. [l,l!(a~1:::1:1:1:ii!:rillz(ętąlą] Określenie gęstości próbkowania przestrzeni

rozwiązań.

6.1.1.4. [-g~!!tjlęi.l§ln Określenie długości genów.

6.1.1.5. [D!!!ą];(ll2miląl2I] Określenie długości chromosomów.

6.1.2. [R!D!J.lli/ffllitll■n~!] Określenie postaci funkcji przystosowania, f ➔ max!, na

podstawie funkcji celu F określonej w p. 5.7

6.1.3. [ll;ł.;lę~l{!ilil;il1itllJ;(~ę] Określenie wartości parametrów sterujących procesem

optymalizacji: n o t n ąt n p tP c t cs tr a te gyt n _ x _ s i t e tp m tP u t e l i ti s m a 

6.1.4. [l!\t·@~l~Jt.łmin.gll,ilf] Określenie wartości dodatkowych parametrów w tym

parametrów do edycji raportów.

6. I . 5. <~~ępt~6Ją::;:;:';/:;::[ffl15.n~lµ';;:J::::::::::i::gęą.~~Mezn~~> sprawdzenie poprawności modelu

genetycznego.

fl;I: Przejść do kroku 6.2.

&ie: Przejść do kroku 6.1.1.

6.2. OO<ipµ~ąę.i~a;~;;~~~mt.~&ji] Utworzenie losowej populacji n; chromosomów (możliwych

rozwiązań zadania).

6.2.1. [~'it] Losowe określenie wartości bitu O lub 1.

6.2.2. <tQwęą:~~ntQm~fQn,i,q> Sprawdzenie czy określono ostatni bit chromosomu.
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I.il: Zakończenie budowy chromosomu. Przejść do kroku 6.2.3.

fflę: Kontynuować budowę chromosomu. Przejść do kroku 6.2.1.

6.2.3. <ll;tątli!t!9.l-łinli> Sprawdzenie czy określono ostatni chromosom.

-llq: Zakończenie budowy populacji początkowej. Przejść do kroku 6.3.

Ili: Kontynuować budowę populacji początkowej. Przejść do kroku 6.2.1.

6.3. [1il~m1!1li-łJ1J Przeprowadzenie analizy konstrukcyjnej kolejno dla każdej próby

rozwiązania zadania - wariantu.

6.3.1. [l■llęll.niil] Odkodowanie chromosomu do zbioru wartości rzeczywistych

reprezentujących zmienne decyzyjne.

6.3 .2. [lml■rJ Utworzenie modelu konstrukcji.

6.3.3. [Eltill!!l!illlllllfml~lii!iii~m.111,J.1 Analiza wytrzymałości lokalnej: wymiarowanie

wiązań w oparciu o formuły przepisów towarzystw klasyfikacyjnych. Obliczenie

wartości odpowiednich funkcji kar związanych z naruszeniem ograniczeń

wynikających z warunków wytrzymałości lokalnej.

6.3.4. [lll~lli::1::1:1111111g!ęffj/!Jil~gltn;J] Analiza wytrzymałości ogólnej: wymiarowane

wiązań w oparciu o formuły przepisów towarzystw klasyfikacyjnych. Obliczenie

wartości odpowiednich funkcji kar odpowiadających za naruszenie ograniczeń

wynikających z warunków wytrzymałości ogólnej.

6.3.6. [~Qifptgiit] Oszacowanie kryteriów, cech konstrukcji, cech eksploatacyjnych

statku i sprawdzenie dopuszczalności rozwiązania.

6.3.6.1. [rlłęfillifffiEQJ:~iii,ę] Obliczenie kryteriów projektowych.

6.3.6.1.1. [Ml$li!:1i2n~tr.Ht~iiJ Obliczenie masy rejonów konstrukcyjnych.

Obliczenie masy konstrukcji.

6.3.6.1.2. [;;ggłę 1:illfiQin] Obliczenie długości spoin spawalniczych.

6.3.6.1.3. [~eziiiłt.i:~~1:::;:,:ji~~BiiW.ęJ~] Obliczenie miar niezawodności

konstrukcji.

6.3.6.2. [ltł!!Ilil8fj[{J Oszacowanie cech konstrukcji.

6.3.6.3. ri:i11i11liffii1~iiiiiJiliJ::iitm] Oszacowanie cech eksploatacyjnych statku.

6.3.6.4. [l2~m!iłll§~[~\~::;:::;l;::l~2mi~iłą] Obliczenie wskaźnika (stopnia)

dopuszczalności rozwiązania. Liczba o wartościach z przedziału [O, 1].

Wartość 1 dla wariantu spełniającego wszystkie ograniczenia.

6.4. rn~llł.itimiJ Oszacowanie wartości funkcji przystosowania wariantu F; z

uwzględnieniem kar za naruszenie ograniczeń.
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6.5. <lal~li!ftalu.lil:i> Sprawdzenie czy analizę konstrukcji przeprowadzono dla ostatniego

wariantu w populacji.

iii: Zakończenie analizy konstrukcji wariantów w populacji. Przejść do kroku 6.6.

lt~t Kontynuować analizę kolejnego wariantu populacji. Przejść do kroku 6.3.1.

6.6. <HZłffl-i~> Sprawdzenie czy warunek zakończenia analizy optymalizacyjnej jest

spełniony.

Im: Zakończenie analizy optymalizacyjnej. Utworzenie raportów końcowych. Przejść do

kroku 7.

Ili: Kontynuować analizę optymalizacyjną. Przejść do kroku 6. 7.

6. 7. [llglllll1;:11n11111J Utworzenie nowej populacji chromosomów - wariantów

rozwiązania.

6. 7.1. [~tl~~iJI] Losowy wybór dwóch chromosomów rodzicielskich z bieżącej populacji

na podstawie wartości funkcji przystosowania (chromosomy z wyższą wartością

funkcji przystosowania mają większą szansę selekcji).

6.7.2. [Hłą~J!] Z prawdopodobieństwem mutacji Pm zmutować każdą pozycję (bit) w

wyselekcjonowanych chromosomach.

6. 7.3. [illl1i2ląu(!] z prawdopodobieństwem krzyżowania Pe skrzyżować

wyselekcjonowane chromosomy rodzicielskie i utworzyć dwa chromosomy

potomne. Przy braku krzyżowania chromosomy potomne są bezpośrednio kopiami

chromosomów rodzicielskich.

6. 7.4. <8.~~~~'r!ll~~cJji> Sprawdzenie czy wyselekcjonowano n; chromosomów.

lai: Zakończenie budowy nowej populacji chromosomów. Przejść do kroku 6. 7.5.

lię:: Kontynuować budowę nowej populacji chromosomów. Przejść do kroku 6. 7.1.

6. 7.5. [E;alzięj~] Losowe włączenie wybranych chromosomów rodzicielskich do

pokolenia potomnego.

6. 7.5.1. [fll§'.g!J:l!!fit:ml!IIIIIJ Kolejny wybór jednego chromosomu potomnego i

losowy wybór jednego chromosomu rodzicielskiego.

6. 7.5.2. <Bj'~~iii\11:> Sprawdzenie czy wartość funkcji przystosowania

chromosomu rodzicielskiego jest większa od wartości funkcji

przystosowania chromosomu potomnego.

IR: Przejść do punktu 6. 7.5.3.

t;Ję:: Aktualizacja nie następuje. Przejść do punktu 6. 7.6.
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6.7.5.3. niid-i@] Z prawdopodobieństwem Pu
. . .

przepisame wybranego

chromosomu rodzicielskiego w miejsce wybranego chromosomu

potomnego.

6.7.5.4. <111111!1111111> Sprawdzenie czy wybrano ni chromosomów.

ii: Zakończenie zastępowania. Przejść do kroku 6. 7.6.

Ili: Kontynuować zastępowanie. Przejść do kroku 6. 7.5.1.

6. 7.6. [li!t!i.111] Włączenie najlepiej przystosowanych chromosomów rodzicielskich

do pokolenia potomnego.

6. 7.6.1. [llffllli/!!j/!il:J:i:/lilllilł!IJ Wybór np chromosomów rodzicielskich o

największych wartościach funkcji przystosowania.

6.7.6.2. [ffllllli/1,:///lfłl!li] Wybór np chromosomów potomnych o najmniejszych

wartościach funkcji przystosowania.

6.7.6.3. [lł.ll!!i!/i/ji:jliJJJ/Iłtftll!fl§IJ Przepisanie wybranych np chromosomów

rodzicielskich w miejsce wybranych np najsłabiej przystosowanych

chromosomów potomnych.

6. 7. 7. (ląll!ll'.!!lilll1il!!IIJ!!J Zastąpienie chromosomów populacji rodzicielskiej

chromosomami z populacji potomnej.

6. 1. s. {■fJ!ll1=!!1i!l2tli1!:;:1:~::11}
7. [lell!ilil!i/!iillłllfilJ Interpretacja wyników. Ocena wyselekcjonowanych wariantów

rozwiązania zadania.

7.1. [lfJl)fJ.IIJ;lii;l:111111!1] Krytyczna dyskusja wyników analizy optymalizacyjnej z

uwzględnieniem cech eksploatacyjnych statku.

7.2. <11111111111> Zdecydowanie czy wyniki analizy optymalizacyjnej są zadowalające.

el:.IJ Wyniki analizy są zadowalające. Przejść do kroku 8.

[lj,ę] Wyniki analizy nie są zadowalające.' Obliczenia powtórzyć dla zmienionych

danych.

[1'211111111111(11.nlJ Aby zmienić model geometryczny konstrukcji przejść do

punktu 3.1. Aby nie zmieniać przejść do punktu 7.3.2.2.

[fl!IIIlilllll:ll,ę!ltlllJ Aby zmienić model materiałowy konstrukcji przejść do

punktu 3.2. Aby nie zmieniać przejść do punktu 7.3.2.3.

[lglę,I1:::1ni!llł!nąl!i] Aby zmienić model niezawodności konstrukcji przejść do

punktu 3.3. Aby nie zmieniać przejść do punktu 7.3.2.4.
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[!ga;u11:1111~r«~!!IIBllllll1 Aby zmienić związki na prognozowanie cech

eksploatacyjnych statku przejść do punktu 3.4. Aby nie zmieniać przejść do punktu

7.3.2.5.

[Z.ł.lęlł~IIY11ile] Aby zmienić zmienne decyzyjne przejść do punktu 5.1. Aby

nie zmieniać przejść do punktu 7.3.2.6.

[Bllnlll Aby zmienić parametry modelu optymalizacyjnego przejść do punktu

5.2. Aby nie zmieniać przejść do punktu 7.3.2. 7.

[&mi] Aby zmienić kryteria przejść do punktu 5.3. Aby nie zmieniać przejść do

punktu 7.3.2.8.

[iilillią~] Aby zmienić sformułowania funkcji użyteczności dla kryteriów

projektowych przejść do punktu 5.4. Aby nie zmieniać przejść do punktu 7.3.2.9.

["\!~!(/)~[;;!/łl;i[J~I] Aby zmienić wartości współczynników wagi kryteriów

projektowych przejść do punktu 5.5. Aby nie zmieniać przejść do 7.3.2.10.

[~IAll~ll,til!RtP.i~Etslę] Aby zmienić ograniczenia projektowe przejść do punktu

5. 7.1. Aby nie zmieniać przejść do punktu 7.3.2.11.

[~gflil■llii:l!Eum!ll!lli/:il:/:(~!lnffl] Aby zmienić ograniczenia wytrzymałości

lokalnej przejść do punktu 5. 7.2. Aby nie zmieniać przejść do punktu 7.3.2.12.

[~ll12:ln1111!!111r!Ylltą:filłti11!!:!2gg{u,11 Aby zmienić ograniczenia wytrzymałości

ogólnej przejść do punktu 5. 7.3. Aby nie zmieniać przejść do punktu 7.3.2.13.

[Ę,ffl:o:mijiffl] Aby zmienić strukturę chromosomu przejść do punktu 6.1.1. Aby nie

zmieniać przejść do punktu 7.3.2.14.

[Jl.Y.BłiPJ!:flri~lg§lliBffl.] Aby zmienić funkcję przystosowania przejść do punktu

6.1.2. Aby nie zmieniać przejść do punktu 7.3.2.15.

rtfm1i11r1
:

1:;!ilil1.l~ę] Aby zmienić wartości parametrów sterujących procesem

optymalizacji przejść do punktu 6.1.3. Aby nie zmieniać przejść do punktu 7.3.2.16.

fęat~ptęf.l);/f1.gcpi9crt{ti.z.ę] Aby zmienić pomocnicze parametry procesu optymalizacji

przejść do punktu 8.

8. [ift,IJ] Wybór wariantu o najlepszej wartości funkcji celu (najmniejszej lub największej

zależnie od sformułowania) znalezionego w symulacji jako wariantu optymalnego lub zbioru

wariantów kompromisowych o wartościach funkcji celu, cech konstrukcji i cech

eksploatacyjnych uznanych za atrakcyjne.

9. [Z,ą(Q~ę,zęruę] Detalizacja wariantu najlepszego.

9. 1. [~ęr&:fiJśi~Jl~tl!rflm,MQfo9!~11] Analiza wytrzymałości konstrukcji Metodą Elementu

Skończonego.
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Ili: Warianty poprawne. Przejść do punktu 9.2.

ł!i: Warianty niepoprawne. Przejść do punktu 8. lub 7.3.

9 .2. [mi.■ll!illlJilllll] Obliczenie wartości wskaźników projektowych konstrukcji.

9.2.1. riłlillltf:!tl;ll~ll;lllfllłJ Obliczenie wartości powierzchniowej gęstości masy

konstrukcji: dna, burt, pokładów, grodzi, nadbudówki. Obliczenie wartości

objętościowej gęstości masy konstrukcji.

9.2.2. [lł.ll!ll!lli!i!ll'lllfi!li111!i1:] Obliczenie wartości powierzchniowej gęstości długości

spoin: kadłubów bocznych, pomostu, kondygnacji nadbudówki. Obliczenie wartości

objętościowej gęstości długości spoin.

9.3. [1111] Przygotowanie zbiorów dla CAD.

1 o. [llm!111
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Załącznik 4
Przegląd metod optymalizacji konstrukcji

1 Zadania optymalizacji

Matematyczne sformułowanie zadania optymalizacji można przedstawić następująco:

- znaleźć ekstremum funkcji celu: F(X),

- spełniając ograniczenia: g(X) ~ O,

- dla zmiennych projektowych: Xdmin ~ xd ~ Xdmax,

gdzie: F(X) - funkcja celu, dla której należy znaleźć ekstremum, X - wektor zmiennych

projektowych (decyzyjnych), xdmin i Xdmax - odpowiednio dolna i górna granica zmiennych, g(X) -

ograruczerua.

Celem optymalizacji jest zlokalizowanie ekstremum wewnątrz przestrzeni rozwiązań w

możliwie najmniejszej liczbie prób, z żądaną dokładnością. Dla osiągnięcia tego celu tworzone są

metody, których celem jest minimalizacja nakładów ponoszonych na znalezienie optimum.

W pracy przyjęto, za podstawowy, następujący podział zadań optymalizacji, spotykanych

w zagadnieniach wyboru i podejmowania decyzji:

• zadanie jednokryterialne,

• zadanie wielokryterialne.

W zadaniu jednokryterialnym:

• , formułuje się skalarną funkcję celu,

• zadanie rozwiązuje się metodami optymalizacji,

• w wyniku otrzymuje się dokładnie jedno rozwiązanie lub rue otrzymuje się żadnego

rozwiązania (co świadczy zazwyczaj o złym sformułowaniu zadania),

• znalezione rozwiązanie nazywa się rozwiązaniem optymalnym,

• udział eksperta w procesie podejmowania decyzji może być ograniczony lub pominięty.

W zadaniu wielokryterialnym:

• formułuje się specjalne techniki znajdowania zbioru wariantów niezdominowanych,

• zadanie nie ma ścisłych metod rozwiązania,

• w wyniku otrzymuje się zbiór, w ogólności nieskończenie wielu równocennych rozwiązań, lub

nie otrzymuje się żadnego rozwiązania_ (co świadczy zazwyczaj o złym sformułowaniu

zadania),



• znalezione rozwiązania nazywa się kompromisowymi (niezdominowanymi w sensie Pareto),

• rozwiązania kompromisowe leżą na konturze, którego wnętrze stanowią rozwiązania

zdominowane,

• konieczny jest udział eksperta w ograniczaniu liczności zbioru rozwiązań kompromisowych.

Trudności w rozwiązywaniu zadań wielokryterialnych powodują, że zazwyczaj zadania te

sprowadzane są do zadań jednokryterialnych, które następnie rozwiązuje się dobrze znanymi

metodami optymalizacji. Najczęściej skalaryzacja dokonywana jest przez skonstruowanie

zastępczej skalarnej funkcji celu, jako kombinacji liniowej poszczególnych składowych funkcji

celu, przy założeniu, że są one skalarne. Współczynnikami liczbowymi przy poszczególnych

składnikach kombinacji są współczynniki wagowe, odzwierciedlające względne wagi

poszczególnych kryteriów składowych, w opinii eksperta. Arbitralność ustalania współczynników

wagowych powoduje, że liczba otrzymanych rozwiązań może być nieskończona. Aby ograniczyć

liczność zbioru rozwiązań potrzebna jest subiektywna ocena i wybór podejmowany przez

upoważnionego eksperta.

W dalszej części Załącznika będzie mowa o zadaniach optymalizacji i metodach

optymalizacji uważając, że sformułowane w przedstawionej pracy zadanie wielokryterialne

zostanie sprowadzone do zadania jednokryterialnego, które może być rozwiązane metodami

optymalizacji.

Znanych jest wiele sposobów klasyfikacji zadań optymalizacji, zależnie od kryterium

przyjętego w klasyfikacji. Typ zadania optymalizacji określają zarówno charakter funkcji celu,

ograniczeń, jak i zbioru rozwiązań dopuszczalnych:

• zadania optymalizacji:

♦ statyczne: zmienne decyzyjne są niezależne od czasu;

♦ dynamiczne: zmienne decyzyjne są zmienne w czasie; funkcja celu jest funkcjonałem

zadanym na tych funkcjach; ponadto przynajmniej część ograniczeń występuje w postaci

równań różniczkowych;

• zadania optymalizacji:

♦ jednomodalne: funkcja celu ma jedno ekstremum w przestrzeni rozwiązań;

♦ wielomodalne: funkcja celu ma więcej niż jedno ekstremum w przestrzeni rozwiązań;

• zadania optymalizacji:

♦ bez ograniczeń: w zadaniu optymalizacji nie określono ograniczeń na wartości zmiennych

decyzyjnych; bez znaczenia w praktyce inżynierskiej;
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♦ z ograniczeniami: w zadaniu optymalizacji określono ograniczenia na wartości zmiennych

decyzyjnych;

• zadania optymalizacji:

♦ ciągłe: przestrzeń rozwiązań jest przestrzenią ciągłą; zmienne decyzyjne są ciągłe w

przestrzeni rozwiązań;

♦ mieszane: przestrzeń rozwiązań nie jest przestrzenią ciągłą; część zmiennych decyzyjnych

jest ciągła w przestrzeni rozwiązań, część nie;

♦ dyskretne: przestrzeń rozwiązań nie jest przestrzenią ciągłą; wszystkie zmienne decyzyjne

są dyskretne w przestrzeni rozwiązań;

• zadania optymalizacji:

♦ liniowe: funkcja celu jest liniową funkcją zmiennych decyzyjnych;

♦ nieliniowe: funkcja celu jest nieliniową funkcją zmiennych decyzyjnych; przynajmniej jedna

z funkcji występujących w matematycznym modelu optymalizacji jest nieliniowa, np.

funkcja celu lub ograniczeń.

2 Metody optymalizacji

Nie ma jednej metody, która zapewnia znalezienie optimum przy najmniejszej liczbie prób w

każdym zadaniu optymalizacji. W każdym konkretnym przypadku wybór metody powinien być

poprzedzony szczegółową identyfikacją zadania optymalizacyjnego. Opracowano jednak wiele

metod dobrze zbieżnych do tego optimum. W każdym przypadku sprawność metody zależy od

postaci konkretnego zadania optymalizacyjnego. Istotną trudność w zadaniach optymalizacji

stanowi występowanie ekstremów lokalnych. Dodatkowym utrudnieniem jest występująca w

praktyce, częsta nieciągłość i niespójność przestrzeni rozwiązań.

Liczba znanych i stosowanych algorytmów optymalizacyjnych jest bardzo duża a

podręczniki, monografie i czasopisma rejestrują zazwyczaj jedynie ich rodzaj, podając pewne

ogólne właściwości. Brandt (I 984), Fox (I 971 ), Gallagher i Zienkiewicz (1973), Goliński (1974),

Haftka i Kamat (1985), Hu (1982), Reklaitis i in. (1983), Stadler (1988), Statnikov i Matosov

(I 995) i Vanderplaats (I 984) zaproponowali sposoby klasyfikacji i opisują zasadnicze cechy

algorytmów.

Realizowane w praktyce sposoby poszukiwania optimum można przedstawić jako

iteracyjną zależność:
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(24-1)

Interpretując powyższą zależność można stwierdzić, że S. jest wektorem kierunkowym w D
wymiarowej przestrzeni, który określa w jaki sposób zamierza się dokonywać jednoczesnej

zmiany zmiennych projektowych X, a a jest liczbą kroków (możliwy jest krok ułamkowy, oraz

krok zmienny w czasie trwania iteracji cf!). Podsumowując, wyrażenie aS1 lub cfl~.'1 opisuje

zaburzenie agi, wprowadzone do projektu w q-tej iteracji. Różnice pomiędzy poszczególnymi

algorytmami optymalizacyjnymi polegają na tym, że w różny sposób określają sposób wyboru

wektora kierunku poszukiwania S1 i parametru kroku, a, w analizie optymalizacyjnej.

W powyższym kontekście metoda (algorytm, strategia) optymalizacji jest to "przepis"

określający w jaki sposób wybierać wektor kierunkowy poszukiwania aby osiągnąć optimum przy

najmniejszych nakładach.

Zaproponowano następującą klasyfikację metod rozwiązywania zagadnień optymalizacji.

Za kryterium podziału przyjęto sposób wyboru kolejnych punktów próbnych w przestrzeni

rozwiązań:

♦ Poszukiwania (iteracyjne, sekwencyjne, analityczne).

• Pośrednie (ścisłe).

• Bezpośrednie (przybliżone).

* Metoda postępowania wzdłuż każdej zmiennej.

* Metody gradientowe.

* Metoda najbardziej stromego stoku.

* Metoda gradientu.

* Metoda płaszczyzn stycznych.

♦ Przeszukiwania (przeglądowe, enumeratywne, symultaniczne).

• Systematycznego przeszukiwania.

• Losowego przeszukiwania (Monte-Carlo).

* Metoda losowa.

* Warstwowa metoda losowa.

♦ Adaptacyjne (uczące się, ze sztuczną inteligencją).

• Symulowanego wyżarzania.

• Ewolucyjne.

• Genetyczne.

• Sieci neuronowych.
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Klasyfikacja ta nie jest kompletna ani jedyna, pozwala jednak przedstawić stosunkowo szerokie

spektrum dostępnych metod. Poniżej omówiono krótko wymienione metody:.

♦ W metodach poszukiwania, wybór kolejnego punktu próby, jak też zakończenie poszukiwań

polega na obliczaniu i porównywaniu wartości funkcji celu w poszczególnych punktach

próby. Na tej podstawie ustalany jest kolejny punkt. Metody te są wydajniejsze niż

przeszukujące, ponieważ pozwalają uniknąć poszukiwania w obszarze, w którym znalezienie

poprawy jest mało realne. Z drugiej strony, wymagają bardziej skomplikowanego

postępowania. W szczególności metody te znajdują najczęściej lokalne ekstremum i wymagają

istnienia ciągłych pochodnych.

• W metodach pośrednich, poszukiwanie lokalnych ekstremów prowadzone jest przez

rozwiązywanie układu równań (zazwyczaj nieliniowych) otrzymanych przez przyrównanie

gradientu funkcji celu do zera. W przypadku funkcji celu zależnych od wielu zmiennych jest

to uogólniona "metoda punktów krytycznych" stosowana w przypadku funkcji jednej

zmiennej.

• Metody bezpośrednie

* W metodach postępowania wzdłuż każdej zmiennej, poszukiwanie rozpoczyna się z

punktu początkowego w przestrzeni rozwiązań, np. wybranego przez jedną z metod

przeszukiwania symultanicznego. Następnie ustalana jest jedna ze zmiennych i

wykonywane jest poszukiwanie wzdłuż drugiej zmiennej. Po znalezieniu najlepszego

punktu wzdłuż tej prostej, postępowanie powtarza się wzdłuż następnej zmiennej, itd.

Postępowanie to prowadzone jest tak długo, jak długo osiągana jest poprawa funkcji

celu. W pewnych przypadkach metoda ta zawodzi, np. w przypadku istnienia punktu

siodłowego w przestrzeni rozwiązań.

* Metody gradientowe polegają na "skakaniu" po wykresie funkcji w kierunku

wyznaczonym przez lokalny gradient. Przy poszukiwaniu optimum, konstruktora nie

interesuje wielkość gradientu co do wartości bezwzględnej, a jedynie jego kierunek. Jest

to .kierunek wzrostu funkcji celu w punkcie, w którym został obliczony gradient.

* W metodzie najbardziej stromego wznoszenia kierunek gradientu jest określony przez

punkt startu. Wykonywany jest krok w kierunku gradientu i w nowym punkcie

określany jest nowy gradient. Procedura powtarzana jest tak długo, dopóki funkcja

celu ulega poprawie.

* W metodzie gradientu optymalnego kierunek gradientu zostaje określony w punkcie

startu za pomocą metody symultanicznej. Następne punkty próby znajdowane są

zmierzając w kierunku poprawy z jednakowym krokiem tak długo, jak to tylko
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możliwe. Nowy kierunek gradientu określany jest w najlepszym punkcie za pomocą

dwóch punktów dodatkowych, po czym procedura powtarza się. Przy każdym

kolejnym powtórzeniu procedury można stopniowo zmniejszać krok poszukiwania.

Obie przedstawione metody gradientowe są efektywne w przypadkach, gdy warstwice

funkcji celu dookoła wierzchołka (doliny) w przestrzeni poszukiwań są w przybliżeniu

kołami. Kontury mocno eliptyczne, jak również grzbiety, prowadzą do oscylacyjnej

zygzakowatej ścieżki o małej zbieżności do optimum.

Metoda gradientowa będzie zawsze zbieżna do optimum globalnego, przy założeniu, że

funkcja celu jest jednomodalna w przestrzeni rozwiązań. Dokładność, z jaką

lokalizowane jest optimum zależy od rzędu i wielkości kroku. Dla uzyskania poprawy

wyniku zmniejsza się krok wtedy, gdy oscylacje wskazują na zlokalizowanie tego

optimum.

• W metodzie płaszczyzn stycznych wykorzystywana jest właściwość gradientu. Jednakże

zamiast znajdowania kierunku wznoszenia, jak w obu opisanych wyżej metodach

gradientowych, gradient wykorzystywany jest jedynie dla eliminacji podobszarów, o

których można założyć, że nie zawierają ekstremum.

W wybranym punkcie przestrzeni rozwiązań znajdowana jest styczna (prostopadła do

gradientu w tym punkcie). Metoda ta zakłada, że optimum nie leży w obszarze

znajdującym się poniżej tej stycznej. Eliminuje się zatem obszar leżący poniżej

znalezionej stycznej. Poszukiwania są kontynuowane przez wybór nowego punktu

wewnątrz pozostałego obszaru. W tym punkcie znajdowana jest nowa styczna do

warstwicy funkcji celu, eliminując z dalszych rozważań kolejny obszar. Proces ten

prowadzi do otoczenia optimum na wystarczająco małym obszarze. Jeżeli punkt

środkowy jest dobrze wybrany, to rozważany obszar będzie w przybliżeniu połowiony

przez każdą z prowadzonych stycznych, a pozostała część przestrzeni rozwiązań będzie

się zmniejszała geometrycznie wraz z liczbą wykonanych cięć. Praktyczną trudność

sprawia zdefiniowanie podobszaru o nieregularnym kształcie.

♦ W metodach przeszukiwania punkty próbne w przestrzeni rozwiązań wybierane są zależnie od

przyjętej strategii przed rozpoczęciem eksperymentu. Cała seria eksperymentów zostaje

przeprowadzona bez uwzględniania wyników osiągniętych w pojedynczej próbie. Optimum

(dokładniej przedział, w którym optimum się znajduje) określany jest z analizy wartości

funkcji celu w punktach próbnych. W każdej z tych metod najlepszy wynik określa sąsiedztwo

optimum, lub stanowi punkt startu dla poszukiwania sekwencyjnego.
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• W metodach systematycznego przeszukiwania obliczane są wartości funkcji celu

przeglądając wszystkie punkty przestrzeni rozwiązań. Można przyjąć, że próby

wykonywane są w punktach węzłowych regularnej siatki rozpiętej w całej przestrzeni

rozwiązań.

• W metodach losowego przeszukiwania, kolejne wartości zmiennych decyzyjnych są

zmiennymi losowymi o rozkładzie równomiernym. Algorytm błądzi przypadkowo w

przestrzeni rozwiązań.

* W metodzie losowej, określona liczba prób wykonywana jest wewnątrz przestrzeni

rozwiązań. Dla każdego wybranego losowo punktu, wyznaczana jest wartość funkcji

celu.

* W warstwowej metodzie losowej, cała przestrzeń rozwiązań podzielona jest na

podobszary przez regularną siatkę, punkt losowy w każdym podobszarze jest próbą. Dla

każdego wybranego losowo punktu wyznaczana jest wartość funkcji celu.

♦ Metody adaptacyjne stosowane są w zadaniach, które mają skończoną liczbę rozwiązań

dopuszczalnych. W celu określenia kierunku poszukiwań lepszych rozwiązań używane są

procesy losowe, wykorzystujące informacje o dotychczasowym przebiegu poszukiwań. Łączą

one w sobie cechy metod poszukujących i przeszukujących.

• Metody symulowanego wyżarzania operując na pojedynczym rozwiązaniu wykorzystują

pojęcia zaczerpnięte z mechaniki statystycznej do konstruowania procesów losowych

używanych w celu określenia kierunku poszukiwań stanów o najmniejszej energii

reprezentujących rozwiązania optymalne.

• Metody ewolucyjne operując na pojedynczym rozwiązaniu wykorzystują procesy losowe do

wprowadzania kolejnych zmian w rozwiązaniu i promowania zmian prowadzących do

polepszenia kryterium.

• Metody wykorzystujące algorytmy genetyczne polegają na generowaniu populacji pewnych

obiektów, utożsamianych z alternatywnymi rozwiązaniami zagadnienia, które dopasowują

się do danych wymagań. Koncepcyjną bazą algorytmów genetycznych jest darwinowska

teoria doboru naturalnego na drodze eliminowania z populacji osobników słabiej

przystosowanych do danych wymagań przy jednoczesnym zwiększaniu liczby osobników

lepiej przystosowanych. Warianty rozwiązań reprezentujące populację w danym pokoleniu

reprodukują i krzyżują się między sobą stopniowo przekazując pożądane cechy do coraz

większej liczby osobników - wariantów rozwiązań w następnych pokoleniach. Osobniki

ulegają losowym mutacjom dzięki czemu co pewien czas próbkowane są różne obszary

przestrzeni rozwiązań. Za rozwiązanie optymalne przyjmuje się wariant najlepiej
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przystosowany w ustalonej liczbie pokoleń. Algorytm realizuje losowe lecz ukierunkowane

poszukiwanie obiecujących obszarów w przestrzeni rozwiązań. Przestrzeń rozwiązań jest

próbkowana w kolejnych pokoleniach jednocześnie przez wiele wariantów. Metoda jest

szczególnie efektywna w przypadkach dyskretnych i niespójnych przestrzeni rozwiązań.

• W metodach opartych na sieciach neuronowych obliczenia dokonywane są przez jednostki

przetwarzające, zwane neuronami. Każdy neuron jest połączony z pewną liczbą innych

neuronów, tworząc , układ rozproszony. Wielka liczba połączeń, a także zdolność do

równoległego przetwarzania informacji, prowadzi w wyniku do pewnych unikatowych cech

takich struktur, które pod względem osiąganych rezultatów czynią je podobnymi do

systemów nerwowych organizmów żywych.
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Załącznik 5
Przyjęte katalogi wyrobów hutniczych

1 Katalog blach okrętowych

1 0.3
2 0.4
3 0.5
4 0.6
5 0.7
6 0.8
7 1.0
8 1.2
9 1. 5

10 2.0
11 3.0
12 4.0
13 5.0
14 6.0
Number t, cm

2 Katalog płaskowników łebkowych

1 Bulb 8.00 1. 90 0.5 0.75 4.75 5.05 28.21 5.93
2 Bulb 10.00 2.05 0.5 o. 75 5.87 6.16 55.84 9.51
3 Bulb 12.00 2.50 0.8 1. 20 6.95 11. 64 144.88 20.86
4 Bulb 14.00 2.70 0.8 1.20 8.08 13.48 234.20 28.98
5 Bulb 15.00 2.50 0.6 0.90 8.63 10.71 223.15 25.87
6 Bulb 16.00 2.90 o. 7 1.05 9.28 13.51 318.06 34.28
7 Bulb 20.00 3.80 1.0 1. 50 11. 61 24.20 875.35 7 5. 43

No Section h, cm b, cm s, cm sł, cm yx, cm AO, cm2 Ix, cm4 Wx, cm3

3 Katalog kształtowników teowych

1 T-bulb 10.20 102.0 6.5 6.5 7.41 12.84 112.16 15.14
2 T-bulb 12.00 80.0 8.0 8.0 8.10 15.36 198.30 24.48
3 T-bulb 12.00 60.0 6.0 8.0 8.10 11. 52 148.72 18.36
4 T-bulb 12.50 90.0 4. O 7.0 9. 47 11.02 139.13 14.69
5 T-bulb 12.50 100.0 7.0 10.0 9.21 18.05 216.07 23.45
6 T-bulb 12. 70 64.0 6.1 15.0 9.31 16.43 173.50 18.64
7 T-bulb 12.70 64. O 5.6 12.0 9.20 14.12 169.03 18.36
8 T-bulb 14.00 76.0 5.8 12.0 10.26 16.54 244.93 23.87
9 T-bulb 15.00 68.0 10.0 6.0 8.86 18.48 404.36 45.66

10 T-bulb 15.20 76.0 6.1 15.0 11.24 19. 76 320.23 28.50
11 T-bulb 16.60 75.0 8.0 16.0 11. 65 24.00 512.26 43.97
12 T-bulb 17.50 llO.O 8.0 8.0 11. 82 22.16 651.44 55.09
13 T-bulb 17.80 114. O 7.6 14. O 13.20 28.42 686.34 52.01
14 T-bulb 17.80 102.0 6.6 15.0 13.38 26.06 596.95 44.63
15 T-bulb 17.80 121. O 5.7 7.9 12.92 19.25 553.91 42.86
16 T-bulb 18.00 60.0 5.0 8.0 11. 82 13.40 422.95 35.77
17 T-bulb 18.00 100.0 6.0 10.0 12.96 20.20 574.80 44.37
18 T-bulb 18.50 50.0 5.0 9.5 12.02 13.53 443.03 36.85
19 T-bulb 18.50 90.0 4. O 7.0 13.24 13.42 434.44 32.81
20 T-bulb 20.00 100.0 8.0 15.0 14.28 29.80 97 9. 7 O 68.59



21 T-bulb 20.00 140.0 8.0 15.0 15.12 35.80
,. J:067.06 70.59

22 T-bulb 20.00 60.0 10.0 5.0 11.08 22.50 '856.84 77.31

23 T-bulb 20.00 50.0 8.0 12.0 12.25 21.04 791.32 64.59

24 T-bulb 21. 00 50.0 5.0 9.5 13. 4 O 14.78 636.27 47.48

25 T-bulb 21.60 140.0 7.6 16.0 16. 4 3 37. 60 1293.62 7 8. 72

26 T-bulb 22.00 80.0 5.0 8.0 14.74 17.00 816.76 55.41

27 T-bulb 23.00 SO.O 10.0 8.0 13.67 28.60 1491.89 109.11

28 T-bulb 23.00 80.0 5.8 8.0 14.92 19. 28 1024.12 68.65

29 T-bulb 23.50 170.0 8.0 10.0 16. 96 35.00 1780.40 104.99

30 T-bulb 24.00 140.0 6.0 10.0 17.54 27.80 1457.27 83.07

31 T-bulb 26.00 90.0 5.0 9.5 17. 80 21.08 1400.14 78.66

32 T-bulb 27.50 150.0 9.0 12.0 19.09 41. 67 2996.28 156.96

33 T-bulb 28.00 100.0 5.0 8.0 18.79 21.60 1722.05 91. 67

34 T-bulb 28.00 100.0 8.0 10.0 17.93 31. 60 2482.99 138.48

35 T-bulb 30.00 60.0 15.0 15.0 16.86 51. 75 4329. 78 256.83

36 T-bulb 31.00 100.0 7. O 16.0 21. 48 36.58 3254.64 151. 52

37 T-bulb 31. 00 123.0 5.0 8.0 21. 22 24. 94 2441.42 115. 08

38 T-bulb 35.00 100.0 8.0 10.0 21. 70 37.20 4631.63 213.40

39 T-bulb 35.00 100.0 5.0 8.0 22.68 25.10 3194.63 140.87

40 T-bulb 39.00 150.0 6.0 8.0 25.80 34.92 5551.68 215.17

41 T-bulb 39.00 150.0 6.0 12.0 27.53 40.68 6081.63 220.92

42 T-bulb 40.00 140.0 5.0 8.0 26. 87 30.80 5145.82 191. 4 9

43 T-bulb 41. 00 100.0 6.0 8.0 25.21 32.12 5591.70 221.84

44 T-bulb 42.00 150.0 5.0 10.0 29.37 35.50 6349.59 216 .17

45 T-bulb 42.00 150.0 8.0 10.0 27.09 47.80 8735.65 322.47

46 T-bulb 45.00 100.0 9.0 10.0 26.54 49.60 10111.79 381.06

47 T-bulb 45.00 150.0 10.0 12.0 28. 4 5 61.80 12837.02 4 51. 16

48 T-bulb 50.00 100.0 10.0 12.0 29. 96 62.00 16760.00 559.40

49 T-bulb 50.00 150.0 10.0 12.0 31. 78 68.00 19092.71 600. 7 8

50 T-bulb 50.00 200.0 12.0 14.0 33.18 88.00 25113.93 756.90

51 T-bulb 50.00 250.0 12.0 14.0 34.47 95.00 27106.02 786.37

52 T-bulb 55.00 250.0 14. O 16.0 37.18 117.00 40502.21 1089.36

No Section h, cm b, mm s, mm sł, mm yx, cm AO, cm2 Ix, cm4 Wx, cm3
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Załącznik 6
Przykłady zbiorów danych i wyników obliczeń za pomocą programu
GENASO

1. Zbiór GENA.DAT zawierający wartości parametrów sterujących przebiegiem optymalizacji

genetycznej.

2. Zbiór DESIGN.DAT zawierający dane projektu.

3. Zbiór wyników FITNESS.RES zawierający globalne wartości funkcji przystosowania w

kolejnych pokoleniach.

4. Zbiór wyników OBJECTIVES.RES zawierający wartości wybranych wielkości

charakteryzujących kryteria, dla wybranych (przefiltrowanych) wariantów dopuszczalnych.

Opis skrótów w nagłówkach poszczególnych kolumn wydruku:

Gen./Ind. - numer pokolenia/numer wariantu w pokoleniu,

feasibility - wskaźnik dopuszczalności wariantu µ(xd),

fitness - funkcja przystosowania wariantu rixs),

objective - funkcja celu wariantu F(xd),

U1 - funkcja użyteczności cząstkowej kryterium K1,

u2 - funkcja użyteczności cząstkowej kryterium K2,

u3 - funkcja użyteczności cząstkowej kryterium K3,

Mass - masa konstrukcji sekcji przestrzennej,

· Welding - długość spoin w obrębie sekcji przestrzennej,

Rei. - wskaźnik niezawodności /Je.
5. Zbiór wyników PREPORT.RES zawierający wybrane wielkości, charakteryzujące

wyselekcjonowane warianty dopuszczalne.



GENA.DAT / 1

1. FLAGS FOR REFERENCES FOR TOOLBOX (and code)
Genetic algorithrn (genetic algorithrn)
Evaluation (evaluation)
Selection (selection)
Operators (operators)
Termination (termination)

2. BASIC CONTROL DATA (and code)
Continue calculation from restart (restart)
"Elitist" version of the genetic algorithrn (elitist)
Print copy auxilary values (copy aux)
Print selected listing (select listing)
Print chromosomes (print chromosomes)
Listing print every ilisting'h generation (i listing)
IReport print every ireport'h generation (i report)
PReport print every preport'h generation (p-report)
Number of objectives (n obJective)
Cutoff value for 1st objective value (cutoff (1))
Cutoff value for 2nd objective value (cutoff- (2))
Cutoff value for 3nd objective value (cutoff- (3))
Cutoff value for feasibility value (cutoff_feasibility)

o
o
o
o
o

.false.

.true.

.false.

.true.

.false.
1000
1000
1
3

120.0
850000.00

0.00
0.999

3. RUN LABEL
**************************** GE N AS O *****************************

Zbior GENA.DAT zawierajacy wartosci parametrow sterujacych
przebiegiem optymalizacji genetycznej.

*
*
*

job4: wł =1/3, w2 1/3, w3 1/3
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
* 01-12-98 / GENASO 10.02.2000 *
************************************************************************

4. NUMERICAL RUN PARAMETERS (and code)
Number of generations (n generations)
Population size . (popu.l a t i on size)
Seed number for random. Must be negative integer (iseed)
Constant for 1st objective fitness function (c_f(l))
Constant for 2nd objective fitness function (c_f(2))
Constant for 3nd objective fitness function (c f(3))

5. GENETIC OPERATORS PARAMETERS(and code)
Crossover probability
Crossover strategy flag
Number of cutting points
Percentage of exchanged
in uniform crossover
Mutation probability
Dpctate probability

(max. 100)

(prob_crossover)
(crossover flag)

(n_x=site)
bits between parent strings

(percentage of exchange)
(p.rob-mutation)

(prob_update)

5000
2000

-10000003
1350.

55000.
30.

0.80
4
7

30.0
0.066
0.33

6. DESIGN VARIABLES (and code)
Number of design v a.r i ab l e s (n variable) 33
no of plate, inner deck (design variable(l) .gene length) 4

(design-variable(l) .max - ) 10.
(design-variable(l) .min ) 1.

no of bulb (design-variable(2) .gene length) 3
(design-variable(2) .max - ) 7.
(design-variable(2) .min ) 1.

no of T-bulb (design-variable(3) .gene length) 4
(design-variable(3) .max - ) 52.
(design-variable(3) .min ) 42.

nUmber of frames (design=variable(4) .gene_length) 3
(design variable(4) .max ) 16.
(design-variable(4) .min ) 10.

nUmber of stiffeners (design=variable(5) .gene_length) 4
(design variable(5) .max ) 40.
(design=variable(5) .min ) 25.

no of plate, superstrust. (design_variable(~) .gene_length) 4
(design variable(6) .max ) 10.
(design-variable(6) .min ) 1.

no of bulb, (design=variable(7) .gene_length) 3

11:41:47 / 13-07-2000



GENA.DAT / 2

(design variable(7) .max 7.
(design-variable(7) .min ) 1.

no of T-bulb (design-variable(8) .gene length) 4
(design-variable(8) .max - ) 52.
(design-variable(8) .min ) 42.

nu..Ttlber of stiffeners (design-variable(9) .gene length) 3
(design-variable(9) .max - ) 11.
(design-variable(9) .min ) 4.

no of plate, side in ... (design_variable (10). gene_length) 4
(design variable(lO) .max ) 10.
(design-variable(lO) .min ) 1.

no of bulb, (design-variable (11). gene length) 3
(design-variable(ll) .max - ) 7.
( design-var i ab.le ( 11) . min ) 1.

no of T-bulb (design=variable(12) .gene length) 4
(design_variable(12) .max ) 52.
(design_variable(12) .min ) 42.

number of stiffeners (d e s i qn__v a r i.ab Le ( 13) . gene length) 3
(design_variable(13) .max ) 25.
(design_variable(13) .min ) 18.

no of plate, bottom (design_variable(14) .gene_length) 4
(design_variable(14) .max ) 12.
(design_variable (14) .min ) 1.

no of bulb, (design_variable(15) .gene_length) 3
(design_variable(15) .max ) 7.
(design_variable(15) .min ) 1.

no of T-bulb (design variable(16) .gene length) 4
(design=variable(16) .max - ) 52.
(design_variable(16) .min ) 42.

number of stif f eners (design_variable ( 1 7) . gene _length) 4
(design variable(17) -max ) 25.
(design-variable(17) .min ) 15.

no of pła te, s ide out ... (design-var iable ( 18) . gene length) 4
(design-variable(18) .max - ) 12.
(design-variable(18).min ) 1.

no of bulb, (design=variable(19) .gene length) 3
(design variable(l9) .max ) 7.
(design-variable(l9) .min ) 1.

no of T-bulb (design-variable(20) .gene length) 4
(design-variable (20) .max - ) 52.
(design-variable(20).min ) 42.

number of stiffeners (design-variable (21) . gene length) 4
(design-variable(21) .max - ) 33.
(design-variable (21) .min ) 18.

no of plate, wet deck (design-variable(22) .gene length) 4
(design-variable(22) .max ) 12.
(design-variable(22) .min ) 1.

no of bulb, (design-variable(23) .gene length) 3
(design-variable(23) .max ) 7.
(design-variable(23) .min ) 1.

no of T-bulb (des1gn-var1able(24) .gene length) 4
(design-variable(24) .max ) 52.
(design-variable (24) .min ) 42.

number of stiffeners (design-variable(25) .gene length) 4
(design-variable(25) -max - ) 40.
(design-variable(25) .min ) 25.

no of plate, vehicle dk (design-variable(26) .gene length) 4
(design-variable(26) .max ) 12.
(design-variable(26) .min ) 2.

no of bulb (design-variable(27) .gene length) 3
(design-variable(27) .max - ) 7.
(design-variable(27) .min ) 1.

no of T-bulb (design-variable (28) .gene length) 4
(design-variable (28) .max - ) 52.
(design-variable(28) .min ) 42.

number of stiffeners (design-variable(29) .gene length) 4
(design-variable(29) .max - ) 40.
(design-variable(29) .min ) 25.

no of plate, main deck (design-variable(30) .gene length) 4
(design-variable(30) .max - ) 10.
(design-variable(30) -nu.n ) 1.

no of bulb (design-variable(31) .gene length) 3
(design-variable(31) _max - ) 7.
(design-variable (31) . min ) 1.

no of T-bulb (design-variable(32) .gene length) 4
(des~gn-variable(32) .max - ) 52.
(design-variable (32) .min ) 42.

number of stiffeners (design-variable (33). gene length) 4
(design=variable (33) .max - ) 40.

11:41:47 / 13-07-2000



GENA.DAT / 3

(design_variable(33) .min 25.

7. WEIGHT AND PENALTY COEFFICIENTS
Number of design objectives
structural

structural weld length

structural reliability

Number of design constraints
start for inner deck

for W dz

fort plate

start for superstructure

for W dz

fort plate

start for side outboard

for W dz

fort plate

begining for bottom

for W dz

fort plate

begining for inboard

for W dz

(and code)
(n objectives)
- (w o(l))

(r o(l) .a)
(r-o{l) .b)
(w o(2))

(r o(2) .a)
(r-o(2) .b)
(w o(3))

(r o(3) .a)
(r-o(3) .b)

(n_cons t r a.i.nt.s )
(w(l))

(r (1). a)
(r (1) .b)

(w(2))
(r (2). a)
(r (2) .b)

(w(3))
(r (3). a)
(r (3) .b)

(w(4))
(r (4) • a)
(r (4) .b)

(w(5))
(r (5). a)
(r (5) .b)

(w(6))
(r (6). a)
(r (6) .b)

(w(7))
(r (7). a)
(r (7) .b)

(w(8))
(r (8). a)
(r (8) .b)

(w(9))
(r (9). a)
(r (9) .b)

(w(lO))
(r (10) . a)
(r (10) .b)

(w(ll))
(r (11) .a)
(r (11) .b)

(w(l2))
(r (12). a)
(r (12) .b)

(w(l3))
(r ( 13). a)
(r (13) .b)

(w(l4))
(r ( 14) . a)
(r (14) .b)

(w(l5))
(r ( 15) . a)
(r (15) .b)

(w(l6))
(r (16). a)
(r (16) .b)

(w(l 7))
(r (17). a)
(r (17) .b)

(w(l8))
(r (18). a)
(r (18) .b)

(w(19))
(r (19) . a)
(r (19) .b)

(w(20))
(r (20) . a)
(r (20) .b)

(w(21))
(r (21). a)
(r (21) .b)

(w(22))
(r (22). a)

11:41:47 / 13-07-2000

3
0.333
5.0
o.o
0.333
2.5
o.o
0.333
2.0
o.o
40
0.1

-0.1
-0.001

O .1
-0.01
-0.0001

0.3
-10.0

-1.0
0.1

-0.1
-0.001

0.1
-0.1
-0.001

0.1
-0.1
-0.001

0.1
-O.Ol
-0.0001

0.3
-10.0

-1.0
0.1

-0.1
-0.001

0.1
-O. 1
-0.001

O. 1
-0.1
-0.001

0.1
-0.01
-0.0001

0.3
-10.0

-1.0
0.1

-0.1
-0.001

O .1
-0.1
-0.001

0.1
-0.1
-0.001

0.1
-0.01
-0.0001

0.3
-10.0

-1.0
O. 1

-0.1
-0.001

0.1
-0.1
-0.001

0.1
-0.1
-0.001

0.1
-O.Ol



GENA.DAT / 4

fort plate

begining for wet deck

for W dz

fort plate

begining for vehicle deck

for W dz

fort plate

begining for main deck

for W dz

fort plate

(r (22) .b)
(w(23))

(r (23). a)
(r (23) .b)

(w(24))
(r (24) . a)
(r (24) .b)

(w(25))
(r (25). a)
(r (25) .b)

(w(26))
(r (26). a)
(r (26) .b)

(w(27))
(r (27). a)
(r (27) .b)

(w(28))
(r{28) .a)
(r (28) .b)

(w(29))
(r (29). a)
(r (29) .b)

(w(30))
(r (30). a)
(r (30) .b)

(w(31))
(r (31). a)
(r (31) .b)

(w(32))
(r (32). a)
(r (32) .b)

(w(33))
(r (33). a)
(r (33) .b)

(w(34))
(r (34) . a)
(r (34) .b)

(w(35))
(r (35). a)
(r (35) .b)

(w(36))
(r (36) • a)
(r (36) .b)

(w(37))
(r (37). a)
(r (37) .b)

(w(38))
(r (38) . a)
(r (38) .b)

(w(39))
(r (39). a)
(r (39) .b)

(w(40))
(r ( 40) . a)
(r ( 40) .b)

8. RESTART RUN PARAMETERS (and code)
Number of generations to restart (n_res_generations)
Values for restart save every 1 restart'th generation

(i restart)

-0.0001
0.3

-10.0
-1.0

O. 1
-0.1
-0.001

O. 1
-0.1
-0.001

0.1
-0.1
-0.001

0.1
-O.Ol
-0.0001

0.3
-10.0

-1.0
0.1

-0.1
-0.001

0.1
-0.1
-0.001

0.1
-0.1
-0.001

O. 1
-0.01
-0.0001

0.3
-10.0

-1.0
O. 1

-0.1
-0.001

O. 1
-0.1
-0.001

O. 1
-0.1
-0.001

0.1
-0.01
-0.0001

0.3
-10.0

-1.0
O. 1

-0.1
-0.001

0.1
-0.1
-0.001

30000

1000

9. BEST INDIVIDUALS SELECTION PARAMETERS (and code)
Number of best individuals (n_best_individual) = 10
************************ End of the data file**************************

Q
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DESIGN.DAT/ 1

1. DESIGN LABEL
**************************** DESIGN *****************************

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Przepisy klasyfikacyjne: BV

Mater i al : ( 5 ) 5 O 8 3 , ( 1 O ) 6 O 8 2

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Dla kazdego projektu trzeba przygotowac nastepujace pliki: *
GENA.DAT, DESIGN.DAT, PREPRO.FOR, BY.FOR, LR.FOR, EVAL.FOR *

05.02.2000 *
************************************************************************

2. GENERAL PARAMETERS OF THE SHIP (and
Ship type (Catamaran, WPCAT, SES, SWATH)
Classification rules (DNV, BV, LR ... )
Overal length of the ship, in m
Length between perpendiculars, in m
Waterline length of the ship, in m
Region length, in m
Breadth of the ship, in m
Breadth of the hulłs, in m
Wet-deck high, in m
Garage deck high, in m
Passengers deck high, in m
Main deck high, in m
Distance between piłars axis, m
Błock coefficient
Service speed, in knots
Type of service flag (1, 2)
Service area flag (1, 2, 3, 4)
Structurał materiał fł~g (1,

Augmented weight coefficient
Augmented weld coefficient

code)
(ship type)

(rule)
(length oa)
(length-bp)
(length-wł)

(length region)
(breadth ship)
(breadth-hull)

(wet deck-high)
(garage-deck-high)

(passengers-deck-high)
(main-deck-high)

(piłars axis distance)
(błock coefficient)

(service speed)
(type of service)

(service area)
(plates materiał)

(sections-material)
(augmented weight-coeff )

(augmented_wełd-coeff )

10)

Catamaran
BV

90.0
83.0
83.0
17.5
23.0

5.30
5.20
6.80
9.25

11. 70
8.00
0.59

40.0
1
2
5

10
1.05
1.05

3. DESIGN DATA (and code)
Draught of the craft, in m (draught)
Moulded displacement at draught T, int (displacement)
Section moduls of the craft section W, (sec mod craft)
Coeff. depending on the type of stiffener (m_coefficient)
Static load on the tyre print, in kN (load on the tyre)
Uniform pressure due to car carried (car uniform-łoad)
Uniform pressure due to bus carried (bus-uniform-load)

(bus static axle-load)

2. 8
1430.0

1. 2
12
20.

2.
30.

110.

4. Cataloque of plates and profiles
Number of plates
Number of bulbs
Number of T-bulbs
******************** End of the design

parameters (and code)
(no plates) 14

(no bulbs) = 7
(no tbulbs) = 52

data file***********************
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4(_Jf,,h~f,g J.

**************************** GE N AS O *****************************
*

*

job4: wł =1/3, w2 1/3, w3 1/3

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

01-12-98 / GENASO 10.02.2000 *

Start of calculation date is 10/02/2000
time is 12:57:20:77

****************************
* DATA SPECIFIC TO RUN *
****************************

5000 number of generations.
2000 population size.

33 number of design variables.
121 chromosome length.

4 1th gene length.
3 2th gene length.
4 3th gene length.
3 4th gene length.
4 5th gene length.
4 6th gene length.
3 7th gene length.
4 8th gene length.
3 9th gene length.
4 10th gene length.
3 11th gene length.
4 12th gene length.
3 13th gene length.
4 14th gene length.
3 15th gene length.
4 16th gene length.
4 17th gene length.
4 18th gene length.
3 19th gene length.
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4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
0.800

0.066
0.330
0.333
0.333
0.333

let h g e n e l e n g t h h 
lnt h gene length.
22th gene length.
23th gene length.
24th gene length.
25th gene length.
26th gene length.
27th gene length.
28th gene length.
29th gene length.
30th gene length.
31th gene length.
32th gene length.
33th gene length.
crossover probability
for multi-points crossover strategy
with random number of cutting points
selected for each mating pair of individuals.
mutation probability.
update probability.
1st objective weight.
2nd objective weight.
3th objective weight.

**************************** DESIGN *****************************
*
*

. .

*
*

Przepisy klasyfikacyjne: BV

Materiał: (S) S083, (10) 6082

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
** Dla kazdego projektu trzeba przygotowac nastepujace pliki: *

GENA.DAT, DESIGN.DAT, PREPRO.FOR, BV.FOR, LR.FOR, EVAL.FOR *
05.02.2000 *

************************************************************************

Classification rules: Bureau Veritas.
Length overal of the ship: 90.00 m.
Length between perpendiculars: 83.00 m.
Length of region: 17.50 m.
Breadth of the ship: 23.00 m.
Breadth of the hulls: 5.30 m.
Garage deck high: 6.80 m.
Passengers deck high: 9. 2S m.
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Distance between pilars axis: 8.00 m.
Błock coefficient: 0.59.
Service speed: 40.00 knots.
Plates structurał materiał: aluminium ałloy 5083.
Extruded sections structural materiał: aluminium alloy 6082.
Augmented hull weight coefficient: 1.05
Augmented weld length coefficient: 1.05

********************** BURE A U
*

VERITAS *******************
*

*
*
*
*
*

Bureau Veritas (1995): Rułes for the Construction
and Classification of High Speed Craft.

*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

************************************************************************

**********************

* FITNESS REPORT *
**********************

1.00 cutoff value for feasibility values.
120.00 cutoff value for objective value.

850000.00 cutoff value for objective value.
0.00 cutoff value for objective value.

Generation maximum average minimum std deviation nurnb e r of feasible
fitness fitness fitness of fitness individuals

1 0.394 0.249 0.102 0.042 o
2 0.427 0.257 O .115 0.041 o
3 0.427 O. 266 0.122 0.043 o
4 0.427 0.274 O .119 0.042 o
5 0.427 0.276 0.142 0.043 1
6 0.427 0.282 0.145 0.042 1
7 0.449 0.287 0.143 0.044 1
8 0.449 O. 292 0.157 0.044 2
9 0.458 0.294 0.167 0.045 2

10 0.458 0.298 0.146 0.046 2
11 0.458 0.300 0.140 0.047 2
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12 0.458 0.304 (). 141 0.047 213 0.458 0.309 0.127 0.045 214 0.458 0.311 0.142 0.045 215 0.458 0.312 0.132 0.045 216 0.464 0.314 0.157 0.045 217 0.465 O. 313 0.165 0.045 318 O. 465 0.312 0.156 0.046 419 0.465 O .313 0.173 0.047 420 O. 4 65 0.315 O .135 0.048 421 O. 465 0.315 0.149 0.047 422 O. 465 0.316 0.161 0.046 423 0.465 0.316 O .137 0.047 424 0.494 0.316 0.133 0.047 425 0.494 0.316 0.134 0.046 526 0.494 O. 317 0.142 0.046 627 0.494 0.316 0.161 0.046 828 0.494 0.315 0.125 0.046 829 0.495 0.318 0.151 0.046 830 0.495 0.320 0.161 0.046 831 0.495 0.322 0.143 0.046 832 0.495 0.323 0.172 0.047 833 0.495 0.322 0.164 0.047 834 0.495 0.323 0.159 0.048 935 0.509 0.323 0.164 0.047 936 0.509 0.324 0.164 0.048 1137 0,509 0.323 0.155 o.oso 1238 0.'509 0.323 0.172 0.048 1239 0.509 0.323 0.173 0.049 1340 0.509 0.322 O .171 0.049 1341 0.509 0.321 0.146 o.oso 1442 0.509 0.322 0.177 0.049 1443 0.509 0.320 0.155 0.049 1444 0.509 0.320 0.130 0.049 1445 0.509 0.320 0.153 0.048 1446 0.509 0.322 0.141 0.047 1447 0.509 0.322 0.139 0.048 1548 0.509 0.322 0.157 0.048 1649 0.509 0.322 0.164 0.047 1750 0.509 0.321 0.143 0.049 1851 0.509 0.320 0.165 0.049 1852 0.509 0.322 0.149 0.049 1853 0.509 0.322 0.140 0.049 1854 0.509 0.323 0.167 0.047 1855 0.509 0.323 0.163 0.048 1856 0.509 0.323 0.158 0.049 1857 0.509 0.322 0.160 0.048 1858 0.509 0.323 0.141 0.048 1859 0.509 0.322 0.169 0.048 1860 0.509 0.324 0.173 0.046 1861 0.509 0.321 0.146 0.046 1862 0.509 O .321 0.139 0.048 19
63 0.509 0.322 O .171 0.049 19
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61 0.509 0.322 0.172 0.048 19
65 0.509 0.321 O .156 0.049 20
66 0.509 0.323 0.148 0.049 21
67 0.509 O. 326 0.167 0.049 22
68 0.509 0.324 0.149 0.049 23
69 0.509 0.324 0.126 0.048 23
70 0.509 0.326 0.150 0.048 23
71 0.509 0.325 0.182 0.048 25
72 0.509 0.325 0.169 0.048 25
73 0.509 0.325 0.133 0.049 26
74 0.509 0.323 0.170 0.048 26
75 0.509 0.323 0.161 0.049 26
76 0.509 0.323 0.173 0.049 26
77 0.509 0.325 0.154 0.048 26
78 0.509 0.324 0.159 0.048 26
79 0.509 0.323 0.161 0.048 ,,, 27
80 0.509 0.322 0.137 0.049 27
81 0.509 0.322 0.181 0.048 27
82 0.509 0.322 0.183 0.048 27
83 0.509 0.321 0.177 0.047 27
84 0.509 0.320 0.173 0.049 27
85 0.509 0.321 0.155 0.048 28
86 0.509 0.320 0.163 0.048 28
87 0.509 0.321 0.169 0.048 28
88 0.509 0.321 0.109 0.048 28
89 0.509 0.321 0.185 0.046 29
90 0.509 0.320 0.137 0.046 31
91 0.509 0.319 0.178 0.047 31
92 0.509 0.320 0.150 0.047 34
93 0.509 0.321 0.152 0.047 34
94 0.510 0.321 0.174 0.048 36
95 0.510 0.323 0.154 o.oso 38
96 0.510 0.325 0.146 o.oso 38
97 0.510 0.325 0.164 o.oso 39
98 0.510 0.325 0.179 0.048 40
99 0.511 0.325 0.165 0.049 40

100 O .511 0.326 0.145 o.oso 40

4900 0.598 0.327 0.186 0.049 2079
4901 0.598 0.326 0.153 o.oso 2080
4902 0.598 0.327 0.171 0.049 2080
4903 0.598 0.326 0.161 0.048 2081
4904 0.598 0.324 0.161 o.oso 2081
4905 0.598 0.325 0.163 0.051 2082
4906 0.598 0.326 0.171 0.049 2082
4907 0.598 0.326 O .135 0.049 2082
4908 0.598 0.328 0.146 o.oso 2085
4909 0.598 0.327 0.159 o.oso 2086
4910 0.598 O. 32 6 0.146 o.oso 2089
4911 0.598 O. 326 0.190 0.048 2089
4912 0.598 0.325 0.157 0.049 2090
4913 0.598 0.325 0.160 0.049 2091
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4966 0.598 0.321 0.149 0.048 2111
4967 0.598 0.321 0.155 o.oso 2111
4968 0.598 0.320 0.170 o.oso 2111
49E9 0.598 0.322 0.176 0.048 2112
4970 0.598 0.322 0.160 0.049 2113
4971 0.598 0.323 0.129 0.050 2113
4972 0.598 0.323 0.150 0.050 2113
4973 0.598 0.324 0.179 0.049 2113
4974 0.598 0.324 0.170 0.048 2113
4975 0.598 0.325 0.179 0.049 2113
4976 0.598 0.325 0.140 0.050 2113
4977 0.598 0.325 0.141 0.049 2114
4978 0.598 0.325 0.186 0.049 2114
4979 0.598 0.325 O .164 0.048 2114
4980 0.598 0.325 O .134 0.049 2116
4981 0.598 0.325 0.158 0.048 2116
4982 0.598 0.323 0.158 0.048 2117
4983 0.598 0.322 0.157 0.048 2117
4984 0.598 0.322 0.156 0.048 2119
4985 0.598 0.320 0.152 0.049 2119
4986 0.598 0.320 0.143 0.049 2119
4987 0.598 0.322 O .171 0.049 2120
4988 0.598 0.321 0.167 0.048 2120
4989 0.598 0.320 0.151 0.049 2121
4990 0.598 0.321 0.142 0.049 2121
4991 0.598 0.322 0.145 o.oso 2121
4992 0.598 0.323 0.175 0.049 2121
4993 {).598 0.321 0.166 0.050 2121
4994 0.598 0.324 0.166 0.051 2121
4995 0.598 0.327 0.140 0.050 2121
4996 0.598 0.328 0.151 0.050 2121
4997 0.598 0.328 0.164 0.049 2122
4998 0.598 0.327 0.141 0.050 2122
4999 0.598 0.328 O .139 0.049 2122
5000 0.598 0.327 0.162 0.049 2122

**************** End of fitness file ****************
**************** End of calculation <late is 12/02/2000 ****************
**************** End of calculation time is 14:15:03:20 ****************
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**************************** GE N AS O *****************************

*

*

job4: wł =1/3, w2 1/3, w3 1/3

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-le'

*
* 01-12-98 / GENASO 10.02.2000 *
************************************************************************

Start of calculation date is 10/02/2000
time is 12:57:20:77

****************************
* DATA SPECIFIC TO RUN *
****************************

5000 nwnber of generations.
2000 population size.

33 number of design variables.
121 chromosome length.

4 1th gene length.
3 2th gene length.
4 3th gene length.
3 4th gene length.
4 5th gene length.
4 6th gene length.
3 7th gene length.
4 8th gene length.
3 9th gene length.
4 10th gene length.
3 11th gene length.
4 12th gene length.
3 13th gene length.
4 14th gene length.
3 15th gene length.
4 16th gene length.
4 17th gene length.
4 18th gene length.
3 19th gene length.
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4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
0.800

0.066
0.330
0.333
0.333
0.333

20th gene length.
21th gene length.
22th gene length.
23th gene length.
24th gene length.
25th gene length.
26th gene length.
27th ge~e length.
28th gene length.
29th gene length.
30th gene length.
31th gene length.
32th gene length.
33th gene length.
crossover probability
for multi-points crossover strategy
with random number of cutting points
selected for each mating pair of individuals.
mutation probability.
upcate probability.
1st objective weight.
2nd objective weight.
3th objective weight.

**************************** DESIGN *****************************

*

*
* Przepisy klasyfikacyjne: BV i LR

Materiał: (5) 5083, (10) 6082

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Dla kazdego projektu trzeba przygotowac nastepujace pliki: *
GENA.DAT, DESIGN.DAT, PREPRO.FOR, EV.FOR, LR.FOR, EVAL.FOR *

05.02.2000 *
************************************************************************

Classification rules: Bureau Veritas.
Length overal of the ship: 90.00 m.
Length between perpendiculars: 83.00 m.
Length of region: 17.50 m.
Breadth of the ship: 23.00 m.
Breadth of the hulls: 5.30 m.
Garage deck high: 6.80 m.
Passengers deck high: 9.25 m.
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Distance between pilars axis: 8.00 m.
Błock coefficient: 0.59.
Service speed: 40.00 knots.
Plates structural materiał: aluminium alloy 5083.
Extruded sections structural materiał: aluminium alloy 6082.
Augmented hull weight coefficient: 1.05
Augmented weld length coefficient: 1.05

********************** BURE A U
*

VERITAS *******************
*

*
Bureau Veritas (1995): Rules for the Construction
and Classification of High Speed Craft.

*

*

*

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

************************************************************************

*************************
* OBJECTIVES REPORT *
*************************

1.00 cutoff value for feasibility values.
120.00 cutoff value for objective value.

850000.00 cutoff value for objective value.
0.00 cutoff value for objective value.

Gen./Ind. feasibility fitness objective ul u2 u3 Mass Welding Rel.
49/1110 1.000 0.378 0.46 0.64 0.47 0.29 I 116.86 14502.33 3,54
67/1981 1.000 0.349 0.47 0.63 0.48 0.29 I 118. 35 13853. 27 3,47
68/1482 1.000 0.362 0.47 0.65 0.48 0.30 I 111. 46 14082.33 3,58

69/1021 1. ooo O. 362 0.49 0.73 0.48 0.26 I 111.46 13967. 67 3,08

138/1410 1. ooo 0.432 0.46 0.65 0.44 0.29 I 111. 29 15299.93 3,47

147/ 161 1.000 0.377 0.47 0.64 0.47 0.30 I 117.16 14470.47 3,60

148/1709 1. ooo 0.417 0.47 0.64 0.48 0.28 I 115. 8 4 14027.13 3,41

149/ 466 1.000 0.417 0.50 o. 72 0.48 0.30 I 115. 8 4 14022.87 3,56

150/1904 1.000 0.417 0.49 O. 71 0.47 0.29 I 115.84 14451.40 3,48

157/1009 1. ooo 0.410 0.46 0.63 0.47 0.29 I 119. 71 14436.60 3,45

187/1071 1.000 0.323 0.47 0.64 0.47 0.30 I 116.28 14249.93 3,55

192/ 582 1.000 0.393 0.46 0.64 0.45 0.29 I 116.10 14945.67 3,52

11:16:24 / 13-07-2000
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202/ 360 1.000 0.331 0.46 0.63 C.46 0.29 I 118. 3 7 14746.20 3,49
203/1978 1.000 0.331 0.48 O. 71 0.48 0.27 I 118.37 14135.27 3,19
204/ 78 1.000 0.341 0.45 0.63 0.43 0.30 I 119.20 15766.60 3,59
204/1865 1.000 0.331 0.45 0.63 0.44 0.28 I 118. 3 7 15253.27 3,38
205/ 583 1.000 0.334 0.48 0.66 0.48 0.29 I 106.26 14069.53 3,46
250/1227 1.000 0.364 0.46 0.63 O .AS 0.30 I 118.74 15136.60 3,60
251/ 753 1.000 0.364 0.49 O. 71 0.49 0.27 I 118.74 13668.60 3,21
263/ 638 1.000 0.364 0.47 0.65 0.47 0.29 I 111.87 14334.73 3,54
268/1004 1.000 0.330 0.47 0.65 0.46 0.30 I 113.34 14576.60 3,57
269/1973 1.000 0.330 0.49 0.67 O.SO 0.30 I 113.34 13280.47 3,55
327/1924 1.000 0.391 0.47 0.66 0.46 0.30 I 106.55 14517.13 3,58
438/1654 1.000 0.366 0.46 0.64 0.46 0.29 I 116. 90 14642.33 3,48
491/1201 1.000 0.330 0.46 0.63 0.44 0.30 I 119.27 15276.60 3,55
511/1895 1.000 0.349 0.48 0.64 O.SO 0.30 I 114.51 13420.47 3,57
537/ 666 1.000 0.370 0.47 0.63 0.48 0.30 I 119. 70 13887 .13 3,63
562/1526 1.000 0.342 0.48 0.63 0.50 0.30 I 118.54 13322.87 3,55
581/ 47 1.000 0.349 0.47 0.64 0.46 0.30 I 114.76 14750.47 3,65
635/1442 1.000 0.326 0.45 0.63 0.43 0.29 I 119.28 15599.00 3,49
670/1323 1.000 0.345 0.45 0.63 0.44 0.29 I 118.75 15389.00 3,50
684/ 151 1.000 0.355 0.46 0.63 0.44 0.30 I 118.43 15389.00 3,60
685/ 735 1.000 0.355 0.47 0.63 0.47 0.30 I 118.43 14213.80 3, 62
685/1937 1.000 0.380 0.46 U.64 0.44 0.30 I 114. 95 15249.00 3,55
729/ 193 1.000 0.319 0.47 0.63 0.47 0.30 I 119. 11 14423.80 3,61
736/1738 1.000 0.362 0.47 0.64 0.48 0.29 I 116.31 14039.93 3,46
747/ 635 1.000 0.373 0.48 0.65 O.SO 0.30 I 111. 82 13388.60 3,60
772/1419 1.000 0.374 0.47 0.63 0.49 0.29 I 119.42 13723.80 3,46
773/ 164 . 1.000 0.382 0.46 0.63 0.48 0.28 I 118. 78 14050.47 3,40
774/1363 1.000 0.407 0.48 0.64 0.51 0.29 I 114. 15 12851. 93 3,46
786/ 984 1.000 0.367 0.46 0.63 0.47 0.29 I 118. 12 14271.00 3,46
819/ 826 1.000 0.329 0.48 0.66 0.49 0.29 I 108.61 13634.73 3,51
849/ 591 1.000 0.366 0.47 0.66 0.46 0.31 I 108. 13 14739.93 3,67
850/1471 1.000 0.355 0.47 0.65 0.46 0.31 I 110.31 14646.60 3,67
851/1650 1.000 0.389 0.46 0.66 0.43 0.30 I 109.49 15664.73 3,54
878/ 566 1.000 0.364 0.47 0.63 0.47 0.30 I 118 .81 14292.33 3,62
879/1669 1.000 0.344 0.47 0.64 0.47 0.29 I 116.24 14237.13 3,46
880/1278 1.000 0.344 0.48 0.65 0.50 0.29 I 116.24 13280.47 3,50
881/1371 1.000 0.344 0.45 0.60 0.44 0.32 I 116.24 15346.60 3,80
905/ 66 1.000 0.385 0.46 0.63 0.47 0.28 I 119. 93 14396.20 3,38
913/1090 1. ooo 0.353 0.47 0.63 0.47 0.30 I 118.96 14203.27 3,61
914/ 797 1.000 0.353 0.48 0.63 O.SO 0.30 I 118.96 13369.53 3,64
915/ 327 1. ooo 0.353 0.48 0.69 0.46 0.29 I 118. 96 14540.47 3,50
916/1686 1.000 0.353 0.49 0.68 0.48 0:31 I 118.96 14046.20 3,74
918/ 924 1.000 0.354 0.47 0.64 0.48 0.30 I 117.16 14124.73 3, 62
946/1680 1.000 0.331 0.46 0.64 0.46 0.30 I 116. 65 14750.47 3,60
947/1633 1.000 0.331 0.49 0.69 0.49 0.29 I 116. 65 13817.13 3,48
994/1278 1.000 0.436 0.46 0.63 0.47 0.29 I 119.26 14245.67 3,46

1033/1022 1.000 0.415 0.46 0.63 0.46 0.29 I 119.06 14763.27 3,47
1088/1878 1. ooo 0.289 0.47 0.63 0.50 0.29 I 118. 76 13471.40 3,49
1207/1493 1.000 0.385 0.47 0.63 0.48 0.29 I 118.37 13872.33 3,51
1226/ 530 1. ooo 0.381 0.48 0.63 O.SO 0.29 I 117.59 13206.20 3,53
1238/1215 1.000 0.356 0.46 O. 63 0.47 0.29 I 119.50 14330.47 3,46
1240/ 942 1.000 0.438 0.49 0.67 O.SO 0.29 I 102.57 13397.13 3,43
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1255/1854 1.000 0.349 0.46 O. 63 0.47 0.29 I 117.40 14381.40 3,51
1268/ 935 1.000 0.355 0.46 0.64 0.45 0.30 I 116. 76 14909.53 3,56
1307/1049 1.000 0.396 0.46 0.64 0.45 0.30 I 115.96 15206.60 3,58
1310/ 30 1.000 0.406 0.48 0.67 0.48 0.29 I 102. 77 14092.87 3,52
1311/1148 1.000 0.406 0.49 0.69 o.są O.JO I 102.77 13431.00 3,58
1312/ 377 1.000 0.404 0.47 0.67 0.47 0.29 I 105.22 14466.20 3,52
1342/1284 1.000 0.438 0.48 0.66 O.SO 0.29 I 108.93 13429.00 3,50
1343/1552 1.000 0.438 0.48 0.69 0.48 0.29 I 108.93 14124.73 3,50
1344/ 992 1.000 0.438 0.46 0.63 0.45 0.30 I 108.93 14926.60 3,62
1366/1032 1.000 0.456 0.46 0.63 0.46 0.29 I 117.49 14782.33 3,52
1471/ 49 1.000 0.392 0.46 0.64 0.46 0.30 I 116.00 14763.27 3,57
1489/1440 1.000 0.330 0.48 0.65 0.50 0.29 I 110.80 13439.53 3,53
1522/ 361 1.000 0.348 0.48 0.63 0.50 0.30 I 118.. 69 13257.13 3,57
1548/ 135 1.000 0.350 0.47 0.63 0.47 0.30 I 119.76 14171.40 3,55
1576/1056 1. ooo 0.356 0.47 0.64 0.48 0.29 I 115. 55 14073.80 3,47
i s i 7 / 169 1.000 0.373 0.47 0.64 0.47 0.29 I 116.69 14226.60 3,45
1618/ 282 1.000 0.373 0.48 0.67 0.49 0.30 I 116.69 13812.87 3,56
1618/ 427 1.000 0.355 0.47 0.64 0.47 0.29 I 116. 10 14175.67 3,47
1679/1660 1.000 0.356 0.47 0.64 0.47 0.30 I 113. 8 7 14283.80 3,57
1740/ 630 1.000 0.339 0.47 0.65 0.49 0.29 I 111.76 13812.87 3,48
1747/1120 1.000 0.442 0.46 0.64 0.47 0.28 I 116.42 14353.80 3,41
1751/ 316 1.000 0.359 0.48 0.64 0.52 0.29 I 116.28 12521.00 3,50
1768/1427 1.000 0.374 0.47 0.64 0.46 0.30 I 113.93 14642.33 3,61
1777/1641 1.000 0.362 0.46 0.63 O. 4 6 0.28 I 119.36 14623.27 3,38
1780/ 306 1. ooo 0.405 0.48 0.67 0.47 0.29 I 105. 13 14194.73 3,48
1782/1108 1.000 0.349 0.47 0.63 0.49 0.29 I 119.85 13579.53 3,52
1788/ 185 1:. ooo 0.333 0.46 0.65 0.45 0.29 I 113. 24 14949.93 3,50
1788/1996 1.000 0.339 0.47 0.64 0.47 0.29 I 114.82 14389.93 3,50
1828/J.132 1.000 0.346 0.48 0.65 0.50 0.30 I 110.23 13373.80 3,59
1829/ 112 1.000 0.346 0.48 0.68 0.47 0.29 I 110.23 14307.13 3,50
1835/ 387 1.000 0.287 0.46 0.64 0.45 0.30 I 116.36 14975.27 3,65
1836/ 798 1.000 0.287 0.47 0.69 0.47 0.26 I 116.36 14362.33 3,16
1851/1901 1.000 0.422 0.47 0.64 0.48 0.30 I 114.44 14003.80 3,54
1866/ 419 1.000 0.370 0.47 0.65 0.47 0.29 I 112. 7 8 14372.87 3,50
1943/ 87 1.000 0.317 0.48 0.65 0.49 0.30 I 110. 74 13490.47 3,59
1945/1559 1.000 0.361 0.48 0.66 0.49 0.29 I 108.97 13747.13 3,48
1965/ 824 1.000 0.345 0.47 0.64 0.48 0.30 I 116.31 13840.47 3,62
1978/ 928 1.000 0.448 0.49 0.68 0.49 0.29 I 98.83 13645.27 3,49
1979/1912 1.000 0.448 0.48 0.69 0.49 0.28 I 98.83 13668.60 3,34
1994/ 560 1. ooo 0.421 0.46 0.63 0.47 0.29 I 119.74 14381.40 3,54
1994/ 816 1.000 0.337 0.46 0.63 0.45 0.29 I 118. 69 15136.60 3,46
1995/1624 1.000 0.337 0.49 0.66 0.49 0.31 I 118. 69 13617.67 3,73
2081/ 679 1.000 0.348 0.46 0.65 0.43 0.29 I 110.77 15762.33 3,52
2082/ 172 1.000 0.348 O.SO 0.70 0.50 0.30 I 110. 77 13225.27 3,59
2082/ 608 1.000 0.348 0.49 0.69 O.SO 0.28 I 110. 77 13197.67 3,41
2083/ 512 1.000 0.348 0.45 0.62 0.43 O. 2 9 I 110. 77 15622.33 3,49
2083/ 700 1.000 0.348 0.49 0.73 0.49 O. 2 6 I 110. 77 13513. 80 3,16
2113/1801 1.000 0.385 0.47 0.65 0.48 0.29 I 111. 53 14059.00 3,49
2155/1393 1.000 0.326 0.48 0.63 0.50 0.31 I 120.00 13384.33 3,67
2209/ 584 1.000 0.304 0.47 0.63 0.48 0.31 I 118.45 13901.93 3,71
2211/ 506 1.000 0.337 0.47 0.63 0.49 0.29 I 118 .93 13615. 67 3,51
2212/ 341 1.000 0.337 O.Sł 0.73 0.52 0.29 I 118. 93 12665.27 3,53
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2229/1860 1.000 0.389 0.48 0.67 0.47 0.29 I 102.67 14400.47 3,50
2230/1209 1.000 0.389 0.46 0.59 O. 4 7 O.Jl I 102.67 14283.80 3,73
2350/ 716 1.000 O. 396 0.47 0.65 0.49 0.29 I 113. 29 13770.47 3,46
2375/ 861 1.000 0.357 0.47 0.63 0.48 0.29 I 117.84 14012.33 3,51
2400/ 275 1.000 0.397 0.46 0.64 0.44 0.29 I 115. 00 15439.93 3,48
2475/ 436 1.000 0.438 0.47 0.65 0.46 0.30 I 111. 61 14671.93 3,54
2491/ 734 1. ooo O. 396 0.47 0.64 0.49 0.29 I 115. 76 13719.53 3,47
2500/ 833 1.000 0.378 0.46 0.64 0.46 0.29 I 115.80 14750.47 3,45
2549/ 877 l.OOu 0.406 0.46 0.65 0.45 0.29 I ll0.52 15026.20 3,45
2550/ 619 1.000 0.393 0.46 0.65 0.45 0.29 I 110.96 15026.20 3,45
2550/1073 1.000 0.406 0.49 0.71 0.48 0.30 I 110. 52 13933.80 3,54
2551/ 475 1.000 0.406 0.48 0.66 0.47 0.31 I 110. 52 14181.93 3 / 68
2551/1827 1.000 0.454 0.46 0.67 0.41 0.29 /. 104.97 16326.60 3,46
2552/ 635 1.000 0.454 0.49 0.71 0.47 0.28 I 104.97 14339.00 3,35
2643/1412 1.000 0.381 0.48 0.65 0.51 0.29 I 111. 65 13093.80 3,52
2661/1769 1.000 0.391 0.47 0.67 0.45 0.29 I 102.81 15015 67 3,52
2 662/ 991 1.000 0.340 0.47 0.63 0.47 0.30 I 118. 16 14315.67 3,64
2 663/ 723 1.000 0.359 0.47 0.63 0.49 0.30 I 118.43 13770.47 3,55
2702/1629 1.000 0.310 0.47 0.64 0.48 0.29 I 115. 62 14059.00 3,49
2 703 /1654 1.000 0.310 0.48 0.66 0.49 0.28 I 115. 62 13766.20 3,34
2738/ 294 1.000 0.305 0.46 0.63 0.46 0.30 I 119.27 14671.93 3,65
2742/ 688 1. ooo 0.354 0.46 0.64 0.46 0.29 I 114.16 14693.27 3,43
2756/1962 1.000 0.319 0.47 0.63 0.48 0.29 I 119. 75 14156.60 3,52
2767/ 244 1.000 0.344 0.47 0.64 0.48 0.30 I 113. 8 8 13933.80 3,57
2852/1317 1.000 0.416 0.47 O. 64 0.48 0.29 I 114.36 13891. 40 3,48
2866/1954 1.000 0.310 0.47 0.64 0.47 0.30 I 116.78 14381.40 3,64
2912/ 408 1.000 0.427 0.46 0.63 0.47 0.28 I 119.79 14275.27 3,37
2913/1863 1.000 0.427 0.48 0.67 0.48 0.30 I 119.79 13887.13 3,66
2979/1909 1.000 0.462 0.45 O. 64 0.44 0.29 I 114.75 15529.00 3,42
2980/ 658 1.000 O. 4 62 0.45 0.61 0.48 0.26 I 114.75 13933.80 3 / 18
3052/1537 1.000 0.355 0.47 0.65 0.48 0.29 I 110. 50 14111.93 3,53
3053/1293 1.000 0.310 0.48 0.64 0.49 0.30 I 117.21 13723. 80 3,65
3082/1831 1.000 0.389 0.47 0.64 0.47 0.29 I 116.57 14260.47 3,51
3084/ 561 1.000 0.416 0.48 0.67 0.47 O. 2 9 I 103.94 14389.93 3,46
3138/1005 1.000 0.430 0.47 0.67 0.47 0.29 I 105.58 14362.33 3,50
3138/1154 1.000 0.406 0.46 0.65 0.43 0.29 I 111. 68 15669.00 3,54
3139/ 394 1.000 0.422 0.47 0.64 0.46 0.29 I 114.14 14572.33 3,50
3140/1942 1.000 0.422 0.46 0.60 0.49 0.30 I 114.14 13770.47 3,56
3141/1784 1.000 0.422 O.Sł O. 72 O.SO 0.29 I 114.14 13163.80 3,53
3159/ 312 1. ooo O. 296 0.48 0.64 O.SO 0.31 I 115.89 13252.87 3,70
3178/1594 1. ooo 0.347 0.47 0.63 0.48 0.30 I 119.39 14082.33 3,59
3206/ 760 1.000 0.360 0.46 0.63 0.46 0.30 I 117.60 14669.93 3,54
3227/ 18 1.000 0.381 0.47 0.63 0.49 0.28 I 118. 2 6 13611.40 3,41
3261/ 529 1.000 0.406 0.46 0.64 0.44 O.JO I 116.17 15439.93 3,63
3281/1890 1.000 0.345 0.47 0.63 O. 4 6 0.30 I 118 .81 14529.93 3,64
3308/1253 1.000 0.365 0.47 0.66 0.45 0.29 I 106.98 14983.80 3,52
3309/ 707 1.000 0.365 O.SO 0.71 0.49 0.29 I 106.98 13594.33 3,48
3334/1288 1.000 0.355 0.46 0.64 0.45 0.29 I 116.66 14899.00 3,51
3340/ 822 1.000 0.343 0.46 0.63 0.46 0.30 I 118.39 14703.80 3,60
3347/1823 1. ooo 0.381 0.47 0.66 0.45 0.29 I 108.42 14998.60 3,46
3348/1236 1.000 0.381 0.49 0.70 0.46 0.30 I 108.42 14540.47 3,56
3349/1466 1.000 0.381 0.47 0.68 0.45 0.28 I 108.42 14969.00 3,42
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3350/ 273 1.000 0.305 0.46 0.64 0.46 O.JO I 115.82 14619.00 3,54
3350/ 881 1.000 0.313 0.46 0.64 0.43 0.29 I 115. 71 15651. 93 3,54
3373/1830 1.000 0.388 0.46 0.63 0.46 0.30 I 118. 26 14657.13 3,59
3393/1511 1.000 0.414 0.47 0.67 0.45 0.29 I 102.42 14875.67 3,44
3400/ 970 1.000 0.365 0.46 0.63 0.48 O. 29 I 119.46 14120.47 3,47
3405/1909 1.000 0.391 0.47 0.65 .o. 47 0.30 I 111. 63 14474.73 3,54
3406/1938 1.000 0.398 0.48 0.66 0.48 0.30 I 108.86 14041.93 3,54
3454/1810 1.000 0.406 0.47 0.64 0.47 O. 29 I 116.31 14251.93 3,52
3489/ 2 98 1.000 0.351 0.49 0.67 0.50 0.30 I 103.26 13411.93 3,57
3507/1865 1.000 0.344 0.47 0.64 0.47 0.30 I 115.91 14474.73 3,55
3538/ 471 1.000 0.307 0.47 0.63 0.47 0.30 I 11 7. 32 14372.87 3,64
3551/ 589 1.000 0.397 0.47 0.64 0.46 0.30 I 113. 4 6 14727.13 3,56
3552/ 500 1.000 0.397 0.47 0.64 0.47 0.31 I - 113. 4 6 14432.33 3,77
3552/1798 1. ooo 0.430 0.47 0.65 0.46 0.30 I lll.48 14540.47 3,54
3552/1813 1.000 0.397 0.49 0.69 0.50 0.29 I 113.46 13397.13 3,42
3581/ 40 1.000 0.384 0.47 0.64 0.47 0.29 I 114.04 14389.~3 3,49
3 6C2/ 604 1.000 0.368 0.46 0.65 0.46 0.29 I 111.99 14856.60 3,42
3651/1403 1.000 0.432 0.47 0.67 0.46 0.29 I 104.37 14797.13 3,47
3702/1535 1.000 0.325 0.46 0.65 0.43 0.30 I 112.37 15836.60 3,56
3722/1554 1.000 0.378 0.45 0.63 0.45 O. 29 I 119.70 15132.33 3,46
3748/1168 1.000 0.432 0.49 0.65 0.52 0.29 I 110.68 12748.07 3,48
3827/ 922 1.000 0.388 0.46 0.63 0.45 0.29 I 119.06 14983.80 3,48
3871/1465 1.000 0.367 0.47 O. 64 0.49 0.29 I 115. 95 13802.33 3,52
3874/1649 1.000 0.379 0.46 0.63 0.47 0.29 I 118.81 14493.80 3,46
3879/1166 1.000 0.347 0.47 0.64 0.47 0.29 I 115. 13 14358.07 3,48
3880/1013 1.000 0.347 O.SO 0.71 0.49 0.28 I ll5. 13 13645. 27 3,40
3881/1162 1.000 0.347 0.48 0.65 0.49 0.30 I 115. 13 13579.53 3,56
3905/ 890 1.000 0.343 0.47 O. 64 0.47 0.30 I 116.43 14385.67 3,56
3914/ 475 1.000 0.294 0.47 o.u 0.47 0.30 I 118.92 14502.33 3, 62
3928/1055 1.000 0.392 0.48 0.65 0.49 0.29 I 110. 61 13649.53 3,52
3930/ 194 1.000 0.376 0.48 0.66 0.50 0.29 I 107.22 13318.60 3,53
3951/1937 1.000 0.366 0.47 0.66 0.47 0.29 I 105.78 14470.47 3,52
3963/1468 1.000 0.358 0.47 0.65 0.47 0.29 I 111.24 14400.47 3,54
3965/1757 1.000 0.309 0.48 0.63 0.51 0.31 I 118. 00 12911.40 3,66
3972/1642 1.000 0.342 0.46 0.65 0.44 0.30 I 110.39 15505.67 3,59
3985/1957 1.000 0.347 0.48 0.66 0.47 0.30 I 105.92 14260.47 3,59
4018/1254 1.000 0.321 0.48 0.64 O.SO 0.30 I 114.66 13341.93 3,64
4049/1366 1.000 0.286 0.49 0.64 0.53 0.31 I 115.46 12431. 93 3,68
4078/1724 1. ooo 0.316 0.48 0.64 O.SO 0.30 I 114. 45 13191. 40 3,59
4080/1706 1.000 0.338 0.47 0.66 0.47 0.29 I 109.18 14353.80 3,47
4088/2000 1.000 0.319 0.46 0.63 0.44 0.30 I 119.15 15548.07 3,65
4098/1396 1.000 0.462 0.47 0.63 0.48 0.29 I 119.08 14012.33 3,50
4099/1273 1.000 0.462 0.49 0.70 0.46 0.30 I 119.08 14633.80 3,55
4100/ 795 1.000 O. 4 62 0.43 0.53 0.45 0.31 I 119.08 15198.07 3,69
4119/1733 1.000 0.387 0.49 0.69 O.SO 0.29 I 97.31 13201.93 3,45
4120/1008 1.000 0.414 0.48 0.67 0.47 0.29 I 104.37 14292.33 3,46
4121/ 442 1.000 0.414 0.47 0.68 0.44 0.29 I 104.37 15412.33 3,50
4121/1423 1.000 O. 414 0.48 0.70 O. 4 6 0.28 I 104.37 14610.47 3,41
4121/1756 1.000 0.414 0.49 0.64 0.52 0.30 I 104.37 12688.60 3,60
4122/ 316 1.000 0.414 O.SO 0.73 0.47 0.29 I 104.37 14442.87 3,52
4122/1443 1.000 0.414 0.46 0.62 0.45 0.31 I 104.37 14996.60 3,69
4123/ 560 1.000 0.428 0.46 0.65 0.45 0.29 I 110.36 14875.67 3,46
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4201/1591 1.000 0.376 0.47 0.66 0.45 0.29 I 106. 62 15147.13 3,54
4202/1699 1.000 O. 376 0.51 O. 73 0.52 0.29 I 106.62 12612.33 3,51
4209/ 791 1.000 0.398 0.48 0.63 O.SO O.JO I 119. 55 13233.80 3,57
4215/ 283 1.000 0.385 0.48 0.65 0.49 O.JO I 110.54 13723.80 3,58
4218/ 389 1.000 0.404 0.46 O. 65 0.43 0.29 I 109.63 15855.67 3,50
4261/ 580 1.000 0.348 0.47 0.63 D.48 0.29 I 119.34 13882. 87 3,51
4262/1859 1.000 0.348 0.46 0.62 0.47 0.30 I 119.34 14339.00 3,60
4277 / 82 1.000 0.422 0.47 0.65 0.48 0.29 I 112.87 13906.20 3,47
4282/ 593 1.000 0.390 0.46 0.65 0.44 0.29 I 111. 15 15439.93 3,50
4318/ 4 67 1.000 0.403 0.47 0.65 0.48 0.29 I 113. 19 13929.53 3,48
4337/ 735 1.000 0.412 0.46 O. 63 0.46 0.29 I 118.88 14735.67 3,46
4339/131)8 1.000 0.322 0.47 0.64 0.48 0.30 I 116.59 13887.13 3,57
4348/ 935 1.000 0.341 0.48 0.63 0.52 0.29 I ·110.01 12510.47 3,54
4351/1481 1.000 0.353 0.48 0.64 0.51 0.30 I 115. 2 2 13070.47 3,61
4357/ 365 1.000 0.332 0.46 0.64 0.44 0.29 I 117. 15 15253.27 3,53
4365/ 511 1.000 0.342 0.46 0.63 0.47 0.29 I 117.43 14413.=.7 3,51
4394/1759 1.000 0.366 0.46 0.65 0.45 0.29 I 111. 95 14886.20 3,50
4395/1298 1.000 0.366 0.47 0.66 0.48 0.28 I 111.95 13933.80 3,37
4396/1622 1.000 0.366 0.48 0.66 0.49 0.31 I lll.95 13766.20 3,69
4409/1797 1.000 0.354 0.48 0.66 O.SO 0.29 I 109.35 13388.60 3,51
4414/1420 1.000 0.362 0.48 0.63 0.51 0.30 I 118. 79 12930.47 3,58
4419/ 808 1.000 0.398 0.47 0.65 0.47 0.29 I 112. 4 6 14245.67 3,54
4440/ 237 1.000 0.386 0.47 0.63 0.48 0.30 I 118.24 14054.73 3,55
4 4 41/ 107 1.000 0.424 0.49 0.66 0.52 0.29 I 106.75 12548.60 3,46
4442/ 395 1.000 0.424 0.48 0.67 0.48 0.31 I 106.75 14097.13 3,68
4502/1880 1.000 0.394 0.46 0.63 0.47 0.29 I 117. 78 14343.27 3,50
4503/1153 1.000 0.394 O.SO 0.73 0.48 0.30 I 117. 78 13882.87 3,54
4504/ 757 1.000 0.394 O.SO 0.71 O.SO 0.30 I 117. 78 13276.20 3,59
4537/1864 1.000 0.432 0.46 0.66 0.45 0.28 I 109.41 15049.53 3,39
4625/1868 1.000 0.408 0.46 0.63 0.46 0.29 I 118. 4 7 14525.67 3,47
4659/ 386 1.000 0.332 0.47 0.65 0.45 0.30 I 113. 27 15019.93 3,62
4701/1449 1.000 0.373 0.48 0.64 0.51 0.30 I 115. 64 13015.27 3,60
4712/ 33 1.000 0.374 0.45 0.64 0.42 0.30 I 116.24 15999.93 3,63
4750/1422 1.000 0.329 0.46 0.63 O. 4 6 0.30 I 119.63 14572.33 3,60
4751/1711 1. ooo 0.353 0.46 0.63 0.47 0.30 I 119.88 14334.73 3,55
4792/1146 1.000 0.387 0.47 0.66 0.45 0.29 I 106.84 14949.93 3,50
4793/1314 1.000 0.387 0.49 0.71 0.47 0.29 I 106.84 14341.00 3,49
4793/1492 1. ooo 0.387 0.51 0.71 0.52 0.30 I 106.84 12781.93 3,55
4809/1458 1.000 0.399 0.47 0.64 0.48 0.28 I 113. 69 13938.07 3,39
4857 /1887 1.000 0.325 0.46 0.63 0.45 0.30 I 118. 52 15077.13 3,57
4877/ 335 1.000 O. 291 0.46 0.63 0.45 0.30 I 119.61 15132.33 3,62
4891/ 60 1.000 0.342 0.47 0.63 0.48 0.30 I 118.56 14156.60 3,60
4910/1413 1.000 0.399 0.47 0.65 0.48 0.29 I 110.45 13980.47 3,51
4913/1776 1.000 0.385 0.48 0.65 O.SO 0.30 I 109.59 13443.80 3,59
4914/ 954 1. ooo 0.385 0.49 0.72 0.48 0.27 I 109.59 13969.93 3,28
4939/ 75 1.000 0.366 0.49 0.65 0.52 O.JO I 112. 18 12501.93 3,56
4984/1193 1. ooo 0.399 0.47 0.65 0.48 0.29 I 111.80 13976.20 3,43
4985/1761 1.000 0.399 0.46 O. 62 0.47 0.28 I 111.80 14366.60 3,38
4985/1876 1.000 0.399 0.48 0.69 0.47 0.29 I 111.80 14455.67 3,47
4986/1778 1.000 0.399 0.49 0.66 0.51 0.31 I 111.80 13093.80 3, 68
4986/1948 1.000 0.399 0.48 0.69 0.45 0.30 I 111.80 14937.13 3,55

11:16:24 / 13-07-2000



OBJECTIVES.RES / 9

~+~+************ End
+~++~*********** End

End of objectives file
of calculation date is 12/02/2000
of calculation time is 14:15:03:20

****************
****************
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+~************************** GE N AS O *****************************

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

job4: wł =1/3, w2 1/3, w3 l/3 *
*
*

01-12-98 / GENASO 10.02.2000 *

Start of calculation date is 10/02/2000
time is 12:57:16:10

****************************
* DATA SPECIFIC TO RUN *. ****************************

5000 number of generations.
2000 population size.

33 number of design variables.
121 chromosome length.

4 1th gene length.
3 2th gene length.
4 3th gene length.
3 4th gene length.
4 5th gene length.
4 6th gene length.
3 7th gene length.
4 8th gene length.
3 9th gene length.
4 10th gene length.
3 11th gene length.
4 12th gene length.
3 13th gene length.
4 14th gene length.
3 15th gene length.
4 16th gene length.
4 17th gene length.
4 18th gene length.
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3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
0.800

0.066
0.330
0.333
0.333
0.333

19th gene length.
20th gene length.
21th gene length.
22th gene length.
23th gene length.
24th gene length.
25th gene length.
26th gene length.
27th gene length.
28th gene length.
29th gene length.
30th gene length.
31th gene length.
32th gene length.
33th gene length.
crossover probability
for multi-points crossover strategy
with random number of cutting points
selected for each mating pair of individuals.
mutation probability.
update probability.
1st objective weight.
2nd objective weight.
3th objective weight.

*************~************** DESIGN *****************************
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Przepisy klasyfikacyjne: BV i LR

Materiał: (5) 5083, (10) 6082

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Dla kazdego projektu trzeba przygotowac nastepujace pliki: *
GENA.DAT, DESIGN.DAT, PREPRO.FOR, EV.FOR, LR.FOR, EVAL.FOR *

05.02.2000 *
************************************************************************

Classification rules: Bureau Veritas.
Length overal of the ship: 90.00 m.
Length between perpendiculars: 83.00 m.
Length of region: 17.50 m.
Breadth of the ship: 23.00 rn.
Breadth of the hulls: 5.30 rn.
Garage deck high: 6.80 rn.



Passengers deck high: 9.25 m.
Distance between pilars axis: 8.00 m.
Błock coefficient: 0.59.
Service speed: 40.00 knots.
Plates structural materiał: aluminium alloy 5083.
Extruded sections structural materiał: aluminium alloy 6082.
Augmented hull weight coefficient: 1.05
Augmented weld length coefficient: 1.05

********************** BURE A U

*
VERITAS *******************

*
* Bureau Veritas (1995): Rules for the Construction *
* and Classification of High Speed Craft. *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *

* *
* *
* *

* *
* *
************************************************************************

**************************
* POPULATIONS REPORT *
**************************

1.00 cutoff value for feasibility values.
120.00 cutoff value for objective value.

850000.00 cutoff value for objective value.
0.00 cutoff value for objective value.

4911110 1.000 0.3:8 0.465 O. 63_6 0.465 0.295 4 4 43 15 32 5 3 48 7 5 1 47 25 7 5 52 24 11
1 50 26 5 2 51 38 10 2 51 25 1 1 43 32

main deck: 1.09 0.24 li 3.0 I 2.5 li 16.3 12.3 I 0.5 o.o li 560.4 64.9 I 475.0 3.0 li 8.751 2871. 6
67

inner deck: 1.09 0.23 li 6.0 I 5.6 li 70.1 27.1 I 0.2 o.o li 596. 3 97.7 I 58.6 0.7 li 10.410 1973.3
33

vehicle deck: 1. 09 0.31 li 20.0 I 16.5 li 32.8 67.7 I 4.5 0.4 li 2744.9 313.8 I 1000.0 11. 7 li 33.933 2411.6

67
wet deck: 1. 09 0.32 li 7.0 I 5.3 li 27.0 28.4 I 8.4 0.9 li 2527.0 171.6 I 1553.7 22.0 li 11.458 17 60. 3

33
superstructure: 1.09 0.31 li 7.0 I 2.5 li 56.0 33.1 I 1. 6 0.1 li 1311.2 138.6 I 28.9 1. 1 li 3.621 473.6

67



superstructure_II: 1.09 0.31 li
67

side outboard:
33

67

00

side inboard:

bottom:

1.09 0.25 li 30.0 I

1.09 0.20 li

1.09 0.21 li 10.0 I

first objective (structural weight)
design: 116.857, (shell weight 64.317 <55.0%>, stiffeners weight = 16.429 <14.1%>, frames weight = 36.111 <30.9%>),

linear weight density: 6.678 tlm
hull weight (with augmented weight): 581.947, (shell weight = 320.297 <55.0%>, stiffeners weight = 81.817 <14.1%>,

frames weight = 179.832 <30.9%>)
hull weight centroid: 5.459 m, section module: 2.739 m3

second objective (weld length)
design: 14502.3, (shell weld = 4497.8 <31.0%>, stiffeners weld = 8102.5 <55.9%>, frames weld = 1902.0 <13.1%>),

linear weld density: 828.7 mim
hul~ weld {with augmented weld): 72221.6,

(shell weld = 22399.2 <31.0%>, stiffeners weld 40350.4 <55.9%>, frames weld 9472.0 <13.1%>)
third objective (reliability index)

design: 3,52

4986l1948 1:000 0.399

00

67

67

67

33

33

33

33

67

main deck:

inner deck:

vehicle deck:

wet deck:

superstructure:

side outboard:

side inboard:

bottom:

0.479 0.690 0.453

1.35 0.20 li

1.35 0.23 li 15.0 I

1.35 0.44 li

1.35 0.20 li

superstructure_II: 1.35 0.20 li

1.35 0.25 li

1.35 0.25 li

7.0 I

7.0 I

O. 296

3.0 I

8.0 I

5.0 I

5.0 I

7.0 I

6.0 I

1.35 o.23 li 10.0 I

2.5 li

5.9 li

5.o li

8.2 li

9 4
2 52
2.5 li

5.6 li

1.35 0.29 li 20.0 I 16.5 li

2.5 li

2.5 li

5.9 li

5.0 li

8.9 li

56.0 33.1 I

29.6 80.6 I

17.9 19.0 I

65. 8 31. 9 I

43
26
23.4

12 31
6 7
12.2 I

81.3 48.6 I

86.9 70.6 I

7.3 li 190.1 59.6 I

78.2 23.7 I

78.2 23.7 I

26.7 23.8 I

17.8 19.9 I

76.1 36.5 I

1. 6

9.5

5.3

36.2

3
51

0.6

0.3

6.4

17. 8

1. 6

1. 6

14.4

10.0

59.7

0.1 li 1311.2 138.6 I

0.8 li 2463.8 416.1 I 1594.6

0.6 li 1268.4 138.4 I

3.1 li 3352.4 226.4 I 1881.7

6 42
27 10

o.o li

o.o li

0.1 li

0.1 li

11 4
4 52
912.1

636.5 234.0 I

0.5 li 3589.1 386.2 I 1230.8

1.5 li 2598.1 202.7 I 1912.3

651.9

651.9

1 47
27 1

88.2 I

98.1 I

98.1 I

0.8 li 1272.3 142.6 I

28.9

656.4

20
2

584.7

72 .1

35.6

35.6

1.0 li 3299.0 211.2 I 1962.6

807.9

4.1 li 2298.9 222.6 I 2120.4

1.1 I I

14.3 li

7 4
45 39

3.6 li

1. 4 I I

1. 4 I I

17.6 li

3.621

21.9 li 25.366 1621.3

7.236 1478.6

59.6 li 12.460 1438.0

50 22

10.505

o.9 li 16.271 1836.6

14.4 li 36.843 2407.6

27.1 li 14.090 1~89.2

3.051

3.051

first objective (structural weight)
design: 111.797, (shell weight 46.381 <48.1%>, stiffeners weight = 29.996 <31.1%>, frames weight = 20.130 <20.9%>),

linear weight density: 6.388 tlm
hull weight (with augmented weight): 556.747, (shell weight = 230.975 <48.1%>, stiffeners weight = 149.381 <31.1%>,

frames weight = 100.247 <20.9%>)
hull weight centroid: 6.425 m, section module: 2.802 m3

second objective (weld length)
design: 14937.1, (shell weld = 4487.7 <30.0%>, stiffeners weld 8785.0 <58.8%>, frames weld 1664.4 <11.1%>),

473.6

5

3177.0

630.9

630.9

26.9 li 11.167 1539.7

5.985 1182.9

67.2 li 10.833 1281.0



linear weld density: 853.6 m/m
hull weld (with augmented weld): 74386.9,

(shell weld = 22348.9 <30.0%>, stiffeners weld
third objective (reliability index)

design : 3 . 5 6

43749.3 <58.8%>, frames weld 8288.7 <11.1%>)

271 /
10000000 I

2122 /
0.121E+34 /

0.0000000%
0.0000000%

0.02%
100.00%

individuals have been selected.
individuals have been checked.
feasible individuals have been checked.
total number of possible variants.

**************** End of population report file
**************** End of calculation date is 12/02/2000
**************** End of calculation time is 14:15:03:11

****************
****************
****************





Załącznik 7
Obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji rozwiązań optymalnych

1 Model obliczeniowy

Obliczenia wykonano przyjmując sprężysty model zachowania materiału. Własności

materiałowe (moduł Younga, współczynnik Poissona) przyjęto jak dla odpowiedniego stopu

aluminium dla modelu oznaczonego symbolem AA5083/6082 (tabele 2.4, 2.5 i 2. 7).

Przyjęto geometryczny model konstrukcji zdefiniowany w rozdziale 3. uzupełniony o

wyniki polioptymalizacji wariantu oznaczonego E w tabeli 4.3 w postaci wektora zmiennych

decyzyjnych:

X= (4, 1, 44, 12, 25, 6, 2, 47, 7, 3, 4, 45, 21, 8, 5, 52, 24, 5, 1, 52, 22, 8, 1, 51, 26, 10, 1, 49,

33, 6, 2, 47, 7, 1, 1, 44, 32).

Wektor zmiennych decyzyjnych zdefiniowano w tab. 3.10. Zastosowano następujące elementy

skończone do modelowania elementów konstrukcyjnych:

- elementy płyty usztywnionej do modelowania płyt poszycia z usztywnieniami,

- elementy płytowe do modelowania środników ram,

- elementy belkowe do modelowania mocników ram i podpór.

Obliczenia wstępne wykazały, że przemieszczenia burt wewnętrznych i pokładu mokrego

były tak duże, że według doświadczenia autora nie mogły być zaakceptowane. Dlatego model

konstrukcji przyjęty do obliczeń optymalizacyjnych uzupełniono dla potrzeb obliczeń

wytrzymałościowych o poziome rurowe elementy rozpierające wewnątrz kadłubów bocznych i

dodatkowe podpory wewnątrz konstrukcji pomostu. Wymiary przekrojów poprzecznych rur

przyjęto arbitralnie. Utworzony model strukturalny przedstawiono na rys. Z7-l.

W celu właściwego uwzględnienia warunków brzegowych, w modelu obliczeniowym

konstrukcji dodano z obu stron przyjętej do badań sekcji kadłuba, dodatkowe sekcje będące

kopiami sekcji podstawowej. Warunki brzegowe sformułowano w ten sposób, że z jednej strony

model jest utwierdzony, z drugiej obciążony siłą skupioną i momentem zginającym 0

wartościach dobranych tak aby w środku modelu osiągnąć przepisowe wartości siły tnącej i

momentu zginającego. Dzięki przyjęciu modelu obliczeniowego, złożonego z trzech sekcji, w

sekcji środkowej pominąć można wpływ obciążeń na wolnym końcu i utwierdzenia na drugim



końcu modelu obliczeniowego. Wyniki obliczeń wytrzymałościowych interpretować należy w ·

części środkowej. Utworzony model, rys. 27-2, zawiera 8016 węzłów i 48096 stopni swobody.

Szerokość półpasma sformułowanego zadania wynosi 1272.

a) Fragment modelu obliczeniowego

X

z
I I I I l I I I I I I I

,-. -
I I I I I I 1. I

- -
\ I I I I I I I I I

I I I I I I........... -

..._ - ,..... -
t-- - - ---

I I I I
X

b) Zład poprzeczny modelu konstrukcji

Rys. 27-1 Model konstrukcji sekcji kadłuba prZ)jęty do weryfikacji wytrzymałościowej konstrukcji
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Rys. 27~2 Model konstrukcji kadłuba przyjęty do weryfikacji wytrzymałości konstrukcji
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Jako obliczeniowe obciążenia lokalne przyjęto ciśnienia wymienione w tabelach 2.14 i

2.15. Jako obciążenia globalne przyjęto wzdłużny moment zginający i poprzeczną siłę tnącą.

Wartości obciążeń przyjęto na podstawie przepisów UNITAS (1995) (tabela 27-1).

Tabela 27-1
Wartości quasistatycznych obciążeń projektowych przyjęte do weryfikacji wytrzymałościowej

konstrukcji

Wartość Jednostka

I Ciśnienie obliczeniowe międzypokładu 25 kN -2-m

2 Ciśnienie obliczeniowe ścian nadbudówki 20 kN -2·m

3 Ciśnienie obliczeniowe burty zewnętrznej 50 kN -2·m

4 Ciśnienie obliczeniowe dna 95 kN -2·m

5 Ciśnienie obliczeniowe burty wewnętrznej 76 kN -2·m

6 Ciśnienie obliczeniowe pokładu mokrego 42 kN·m-2

7 Ciśnienie obliczeniowe pokładu samochodowego 29 kN -2·m

8 Ciśnienie obliczeniowe pokładu samochodowego 25 kN -2·m

9 Wzdłużny moment zginający 25635 kNm

10 Siła tnąca 987 kN

Przeprowadzona weryfikacja wytrzymałościowa konstrukcji obejmuje analizę strefową, w sensie

przyjęcia obciążeń poprzecznych, i analizę wytrzymałości ogólnej, w sensie zginania i ścinania

kadłuba.

2 Wyniki obliczeń

Rysunki 27-3 i 27-4 ilustrują wartości naprężeń konstrukcji w obrębie modułu przyjętego do

badań. Największe, osiągnięte w rezultacie obliczeń, wartości naprężeń normalnych w rejonach

konstrukcyjnych zestawiono w tabeli 27-2. Zamieszczono również wartości największych

naprężeń dopuszczalnych według przyjętych przepisów klasyfikacyjnych UNITAS (1995).

4 Załącznik 7. Obliczenia wytrzymałosciowe konstrukcji...
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Rys. 27-3 Mapa naprężeń w konstrukcji w widoku perspektywicznym; model materiałowy konstrukcji -
AA5083/6082
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Rys. 27-4 Mapa naprężeń w konstrukcji w wido~ przekroju poprzecznego; model materiałowy
konstrukcji - AA5083/6082
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Tabela 27-2
Największe wartości naprężeń normalnych a-osiągnięte w rezultacie weryfikacji wytrzymałościowej

konstrukcji oraz wartości naprężeń dopuszczalnych wg UNITAS (1995); model materiałowy konstrukcji -
AA5083/6082

Lp. Rejon konstrukcyjny Naprężenia obliczone, Naprężenia dopuszczalne,
[MPa] [MPa]

Poszycie Usztywnienia Wiązary Poszycie Usztywnienia i
wiązary

1 Międzypokład 57 59 90 94 178

2 Ściany nadbudówki 149 157 165 94 175

3 Burty zewnętrzne 120 126 44 94 175

4 Dno 85 89 71 105 175

5 Burty wewnętrzne 89 95 82 105 212

6 Pokład mokry 67 77 79 105 212

7 Pokład samochodowy 45 52 87 94 178

8 Pokład pasażerski 73 79 71 94 178

Rysunki Z7-5 i Z7-6 ilustrują poziom odkształceń konstrukcji. Do oceny sztywności konstrukcji

wybrano wartości przemieszczeń w czterech punktach konstrukcji uznanych za reprezentatywne.

Trzy punkty, A, B, C, wybrano na kolejnych pokładach, w płaszczyźnie symetrii statku i dla tych

punktów przemieszczenia pionowe w kierunku osi Z układu współrzędnych wynoszą

odpowiednio 9,40 cm, 6, 74 cm i 6,64 cm. Odpowiednie względne wartości strzałki ugięcia

wynoszą 4,09·10-3B, 2,93·10-3B i 2,89·10-3B. Przemieszczenie skrajnego punktu połączenia dna i

burty (punkt D) w kierunku osi Y wynosi 3,95 cm.

6 Załącznik 7. Obliczenia wytrzymałościowe konstrukcll-:
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Rys. 27-5 Odkształcenia konstrukcji w widoku perspektywicznym; współczynnik skali dla przemieszczeń
xlO
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Rys. 27-6 Odkształcenia konstrukcji w widoku przekroju poprzecznego; wspólczynnik skali dla
przemieszczeń x 1 O
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3 Analiza wyników

Uzyskane w wyniku analizy wytrzymałościowej wartości naprężeń odniesiono do wartości

dopuszczalnych podanych w przepisach klasyfikacyjnych UNITAS (1995) (tabela 27-2).

Według przepisów klasyfikacyjnych dopuszczalne naprężenia normalne w płytach poszycia dla

różnych rejonów konstrukcyjnych wynoszą: eram = 94+ 105 MPa, natomiast w usztywnieniach i

wiązarach wynoszą: eram = l 75+212 :MPa (tabela 27-2). Obliczone wartości największych

naprężeń normalnych w rejonach konstrukcyjnych wynoszą: w przypadku płyt er= 45+ l 49 :MPa,

w przypadku usztywnień er= 52+157 MPa i w przypadku wiązarów er= 71+165 MPa (tabela 27-

2).

W odniesieniu do płyt poszycia, wartości obliczonych naprężeń są większe od naprężeń

dopuszczalnych dla płyt w rejonach ścian nadbudówek i burt zewnętrznych. W pozostałych

rejonach dopuszczalne wartości naprężeń nie zostały przekroczone. W przypadku usztywnień,

wartości naprężeń obliczeniowych są mniejsze od naprężeń dopuszczalnych we wszystkich

rejonach. W przypadku wiązarów, wartości naprężeń we wszystkich rejonach konstrukcyjnych

są mniejsze od wartości dopuszczalnych.

Lokalnie wartości naprężeń dopuszczalnych zostały przekroczone w miejscach styku

rejonów konstrukcyjnych. Uzasadnieniem tego faktu jest bardzo silne uproszczenie geometrii

kształtu kadłuba oraz geometrii węzłów konstrukcyjnych podczas tworzenia geometrycznego

modelu konstrukcji dla obliczeń optymalizacyjnych. W przyszłości celowe jest rozpatrzenie

bardziej realistycznego modelu geometrycznego konstrukcji, szczególnie w obrębie węzłów

konstrukcyjnych na styku rejonów, oraz bardziej realistycznego ukształtowania wiązarów. W

rejonach znacznych naprężeń można również zalecić przeprowadzenie obliczeń

wytrzymałościowych w ograniczonym przestrzennie obszarze, z dokładniej opracowanym

modelowaniem konstrukcji elementami skończonymi.

Na podstawie własnego doświadczenia przyjęto, że przemieszczenia punktów konstrukcji

pokazanych na rys. 27-6 uznać można za dopuszczalne.

Literatura

UNITAS (1995) Rulesfor the Construction and Classification ofHigh Speed Craft.
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Załącznik 8
Zbiór danych do obliczeń programem FEMS



JOB LINEAP. ANALYSIS

REGION COORDINATES

Topologia zładu poprzecznego

1 O O S200
2 O 4000 S200
3 o 6200 S200
4 o 6200 O
s o 11S00 O
6 o 11S00 6800
7 o 4000 6800
8 o O 6800
9 O -4000 6800
10 O -11500 6800
11 o -11S00 O
12 o -62 00 O
13 o -6200 5200
14 o -4000 5200
1S o -11500 9250
16 o -4000 92S0
17 o -11500 11700
18 o -4000 11700
19 o 4000 11700
20 o 11500 11700
21 o 11500 9250
22 o 4000 9250
23 o 6200 500
24 o 6650 O
25 o 11000 o
26 o 11500 500
27 o 11S00 6300
28 o 11050 6800
29 o 11500 8750
30 o ll050 9250
31 o 11500 11290
32 o 11050 11700
33 o -11050 11700

34 o -11500 11290
35 o -11050 9250
36 o -11500 8750
37 o -11050 6800
38 o -11500 6300
39 o -11500 500
40 o -11000 o •
41 o -6650 O
42 o -6200 500
43 o 6200 6800
44 o -6200 6800

1.00 o o o
1.00 17500 o o 3

! Wiązania wzdłużne ( 40 węzłów)

401 o 4000 11290
402 o -4000 11290
403 o 4000 8750
404 o -4000 8750
405 o 4000 6300
406 o O 6300
407 o -4000 6300
408 o 4000 S700
409 o O 5700
410 o -4000 5700
500 o o o
100 17500 o o 3

•



! Rama poprzeczna

1001 1250 11500 11700
1002 1250 11050 11700
1003 1250 4000 11700
1004 1250 -4000 11700
1005 1250 -11050 11700
1006 1250 -11500 11700
1007 125 O 11500 11290
1008 1250 11050 11290
1009 1250 4000 11290
1010 1250 -4000 11290
1011 1250 -11050 11290
1012 1250 -115 00 112 90
1013 1250 11500 9250
1014 1250 11050 9250
1015 1250 4000 9250
1016 1250 -4000 9250
1017 1250 -11050 9250
1018 1250 -11500 9250
1019 1250 11500 8750
1020 1250 11050 8750
1021 1250 4000 8750
1022 1250 -4000 8750
1023 1250 -ll050 8750
1024 1250 -11500 8750
1025 1250 11500 6800
1026 1250 11050 6800
1027 1250 4000 6800
1028 1250 O 6800
1029 1250 -4000 6800
1030 125 O -11050 6800
1031 1250 -11500 6800
1032 1250 11500 6300
1033 1250 11000 6300
1034 1250 4000 6300
1035 1250 O 6300
1036 1250 -4000 6300
1037 1250 -11000 6300
1038 1250 -11500 6300
1039 1250 6650 5700
1040 1250 6200 5700
1041 1250 4000 5700
1042 1250 O 5700
1043 125 O -4000 5700 •
1044 1250 -6200 5700
1045 125 O -6650 5700
1046 1250 6650 5200
1047 1250 6200 5200
1048 1250 4000 5200
1049 1250 O 5200
1050 1250 -4000 5200
1051 1250 -6200 5200
1052 1250 -6650 5200
1053 1250 11500 500
1054 1250 11000 500
1055 1250 6650 500
1056 125 O 6200 500
1057 125 O -6200 500
1058 125 O -6650 500
1059 1250 -11000 500
1060 1250 -11500 500
1061 1250 11500 O
1062 1250 11000 O
1063 1250 6650 O
1064 1250 6200 O
1065 125 O -6200 O

.



1066 1250 -6650 O
1067 1250 -11000 O
1068 1250 -11500 O
1069 1250 11050 9250
1070 1250 -11050 9250
1071 1250 11000 6800
1072 1250 -11000 6800
1073 1250 6650 4025
1074 1250 11000 3980
1075 1250 -6650 4025
1076 1250 -11000 3980
1077 1250 6200 6800
1078 1250 6200 6300
1079 1250 -6200 6800
1080 1250 -6200 6300

2000 O o

1000 1250 O

o

o 40

STIFFENED_PLATE_PROPERTIES

Międzypokład
1 EXPLICIT 220.6 120 8 1164 1448800 69.5

Burta 2
2 EXPLICIT 306.25 140 8 1348 2342000 80.8

Burta 3
3 EXPLICIT 306.25 140 8 1348 2342000 80.8

Burta wewn.
4 EXPLICIT 247.6 150 6 1071 2231500 86.3

Dno zbiornik
5 EXPLICIT 278.9 200 10 2420 8753500 116.1

Burta 1
6 EXPLICIT 234'. 5 140 8 1348 2342000 80.8

Dno
7 EXPLICIT 275.9 120 8 1164 1448800 69.5

Międzypokład ciągły
8 EXPLICIT 285.7 80 5 505 282100 47.5

Pokład
9 EXPLICIT 307.7 100 5 616 558400 58.7

·Płyty usztywnione poszycia

REGION "Dno zbiornik"
1 p Q S4 4 24 104 124 15 70000 0.33 1 14 Sł O 5 load O O 1 0.095 0.095 0.095 0.095
3 p Q S4 204 224 304 324 15 70000 0.33 1 14 Sł O 5 load O O 1 0.095 0.095 0.095 0.095
4 p Q S4 24 25 124 125 15 70000 0.33 3 14 Sł O 5 load O O 1 0.095 0.095 0.095 0.095
6 p Q S4 224 225 324 325 15 70000 0.33 3 14 Sł O 5 load O O 1 0.095 0.095 0.095 0.095
7 p Q S4 5 25 105 125 15 70000 0.33 1 14 Sł O 5 load O O 1 0.095 0.095 0.095 0.095
9 p Q S4 205 225 305 325 15 70000 0.33 1 14 Sł O 5 load O O 1 0.095 0.095 0.095 0.095
10 p Q S4 12 41 112 141 15 70000 0.33 1 14 Sł O 5 load O O 1 0.095 0.095 0.095 0.095
12 p Q S4 212 241 312 341 15 70000 0.33 1 14 Sł O 5 load O O 1 0.095 0.095 0.095 0.095
13 p Q S4 40 41 140 141 15 70000 0.33 3 14 Sł O 5 load O O 1 0.095 0.095 0.095 0.095
15 p Q S4 240 241 340 341 15 70000 0.33 3 14 Sł O 5 load O O 1 0.095 0.095 0.095 0.095
16 p Q S4 11 40 111 140 15 70000 0.33 1 14 Sł O 5 load O O 1 0.095 0.095 0.095 0.095
18 p Q s4 211 240 311 340 15 70000 0.33 1 14 Sł O 5 load O O 1 0.095 0.095 0.095 0.095

REGION "Burta wewnętrzna_L"
19 p Q S4 4 23 104 123 7 70000 0.33 1 14 Sł O 4 load O 1 O 0.076 0.076 0.076 0.076
21 p Q S4 204 223 304 323 7 70000 0.33 1 14 Sł O 4 load O 1 O 0.076 0.076 0.076 0.076
22 p Q S4 3 23 103 123 7 70000 0.33 4 14 Sł O 4 load O 1 O 0.076 0.076 0.076 0.076
24 p Q S4 203 223 303 323 7 70000 0.33 4 14 Sł O 4 load O 1 O 0.076 0.076 0.076 0.076

REGION
25 P Q
27 P Q
28 P Q
30 P Q

"Burta_wewnętrzna_P"
14 Sł oS4 12 42 112 142 7 70000 0.33 1 4 load O -1 O 0.076 0.076 0.076 0.076

S4 212 242 312 342 7 70000 0.33 1 14 Sł o 4 load O -1 O 0.076 0.076 0.076 0.076

S4 13 42 113 142 7 70000 0.33 4 14 Sł O 4 load O -1 O 0.076 0.076 0.076 0.076

S4 213 242 313 342 7 70000 0.33 4 14 Sł o 4 load O -1 O 0.076 0.076 0.076 0.076
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Załącznik 9
Zbiór wyników obliczeń programem FEMS



JOB LINEAR ANALYSIS

REGION COORDINATES

Topologia zładu poprzecznego

1 O O 5200
2 o 4000 5200
3 o 6200 5200
4 o 6200 O
5 o 11500 O
6 o 11500 6800
7 o 4000 6800
8 o O 6800
9 O -4000 6800
10 o -11500 6800
11 o -11500 O
12 o -6200 O
13 o -6200 5200
14 o -4000 5200
15 o -11500 9250
16 o -4000 9250
17 o -11500 11700
18 o -4000 11700
19 o 4000 11700
20 o 11500 11700
21 o 11500 9250
22 o 4000 9250
23 o 6200 500
24 o 6650 O
25 o 11000 o
26 o 11500 500
27 o 11500 6300
28 o 11050 6800
29 o 11500 8750
30 o 11050 9250
31 o 11500 11290
32 o 11050 11700
33 o -ll050 11700
3'4 o -11500 11290
35 o -11050 9250
36 o -11500 8750
37 o -11050 6800 •
38 o -11500 6300
39 o -11500 500
40 o -11000 O
41 o -6650 O
42 o -6200 500
43 o 6200 6800
44 o -6200 6800

100 o o o
100 17500 o o 3

! Wiązania wzdłużne (40 węzłów)

401 o 4000 11290
402 o -4000 11290
403 o 4000 8750
404 o -4000 8750
405 o 4000 6300



406 O O 6300
407 O -4000 6300
408 O 4000 5700
409 O O 5700
410 O -4000 5700
500 O O O
100 17500 O O 3

! Rama poprzeczna

1001 1250 11500 11700
1002 1250 11050 11700
1003 1250 4000 11700
1004 1250 -4000 11700
1005 1250 -11050 11700
1006 1250 -11500 11700
1007 1250 11500 11290
1008 1250 11050 11290
1009 1250 4000 11290
1010 1250 -4000 11290
1011 1250 -11050 11290
1012 1250 -11500 11290
1013 1250 11500 9250
1014 1250 11050 9250
1015 1250 4000 9250
1016 1250 -4000 9250
1017 1250 -11050 9250
1018 1250 -11500 9250
1019 1250 11500 8750
1020 1250 11050 8750
1021 1250 4000 8750
1022 1250 -4000 8750
1023 1250 -11050 8750
1024 1250 -11500 8750
1025 1250 11500 6800
1026 1250 11050 6800
1027 1250 4000 6800
1028 1250 O 6800
1029 1250 -4000 6800
1030 1250 -11050 6800
1031 1250 -11500 6800
1032 1250 11500 6300
1033 1250 11000 6300
1034 1250 4000 6300
1035 1250 O 6300
1036 1250 -4000 6300
1037 1250 -11000 6300
1038 1250 -11500 6300
1039 1250 6650 5700
1040 1250 6200 5700
1041 1250 4000 5700
1042 1250 O 5700
1043 1250 -4000 5700
1044 1250 -6200 5700
1045 1250 -6650 5700
1046 1250 6650 5200
1047 1250 6200 5200
1048 1250 4000 5200
1049 1250 O 5200
1050 1250 -4000 5200
1051 1250 -6200 5200



1052 1250 -6650 5200

1053 1250 11500 500

1054 1250 11000 500

1055 1250 6650 500

1056 1250 6200 500

1057 1250 -6200 500

1058 1250 -6650 500

1059 1250 -11000 500

1060 1250 -11500 500

1061 1250 11500 O
1062 1250 11000 O
1063 1250 6650 O
1064 1250 6200 O
1065 1250 -6200 O
1066 1250 -6650 O
1067 1250 -11000 O
1068 1250 -11500 O
1069 1250 11050 9250
1070 1250 -noso 9250
1071 1250 llOOO 6800
1072 1250 -11000 6800
1073 1250 6650 4025
1074 1250 11000 3980
1075 1250 -6650 4025
1076 1250 -11000 3980
1077 1250 6200 6800
1078 1250 6200 6300
1079 1250 -6200 60no
1080 1250 -6200 6300

2000 o o o

1000 1250 o o 40

STIFFENED PLATE PROPERTIES- -
! Międzypokład
1-EXPLICIT 220.6 120 8 1164 1448800 69.5

Burta 2
2 EXPLICIT 306.25 140 8 1348 2342000 80.8

Burta 3
3 EXPLICIT 306.25 140 8 1348 2342000 80.8

Burta wewn.
4 EXPLICIT 247.6 150 6 1071 2231500 86.3

Dno zbiornik
5 EXPLICIT 278.9 200 10 2420 8753500 116.1

Burta 1
6 EXPLICIT 234.5 140 8 1348 2342000 80.8

Dno
7 EXPLICIT 275.9 120 8 1164 1448800 69.5

Międzypokład ciągły
8 EXPLICIT 285.7 80 5 505 282100 47.5

Pokład
9 EXPLICIT 307.7 100 5 616 558400 58.7

Płyty usztywnione poszycia

REGION "Dno zbiornik"
1 p Q S4 4 24 104 124 15 70000 0.33 1 14 Sł O 5 load O O 1 0.095 0.095 0.095

0.095





Załącznik 1 O
Model techniczno-ekonomiczny statku szybkiego

W załączniku zamieszczono wydruk przykładowych wielkości wejściowych i wyjściowych modelu

techniczno-ekonomicznego statku szybkiego.
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K1= 474,76

K2= 54784,03

K;nne::: 33000

Kpoś = 7000

Kzap = 4000

P1= 3940

P2= 62

k= 0,355

K «on = 5267

Czak= 49267

CbH = 55

R;= 193

A1= 0,28

Crr = 55

Npas = 900

N sam= 179

N bus= o
P3 = 6
P4= 23

p 5 = 0,7

D; = 76

Nd= 186
N,= 2
Or :=: 28272
P= 24800
P6= 1,36

P1= 0,38

HRi= 8,57

Pa= 0,282
K - 5761p -

Pg = 15

Ar= 3284

P10 = 0,7

Ke = 12922
Z,= 15349

Zn= 31, 15
B - 3,21e -

Fast Ship Techno-Economic Evaluation

t Masa konstrukcji

m Długość spoin
x1 OOO $US Koszty budowy inne niż konstrukcja

x1 OOO $US Koszty. pośrednie

x1 OOO $US Zapas
x1 $USf1 Jednostkowy koszt materiałochłonności konstrukcji

x1 $Usm·1 Jednostkowy koszt pracochłonności konstrukcji
Współczynnik względnych kosztów materiałochłonności i pracochłonności

x1 OOO $US Koszty budowy konstrukcji

x1 OOO $US Cena zakupu statku

x1 $US Cena biletu

Mm Długość rejsu
x1 $USpas ·1 Mm ·1 Cena za przewóz jednostki frachtu na jednostce odległości

x1 $USpas ·1 Cena frachtu (opłata za jednostę frachtu)

Liczba pasażerów

Liczba samochodów

Liczba autobusów
Współczynnik przeliczeniowy kosztow samochodu osobowego na pasażerów

Współczynnik przeliczeniowy kosztow autobusu na pasażerów

Współczynnik wykorzystania ładowności

x1 OOO $US Dochód z jednego rejsu
dni Liczba dni eksploatacji w roku kalendarzowym

Liczba rejsów w ciągu doby

x1000 $US Dochód w jednym roku eksploatacji

kW Moc napędu
KM/kW Współczynnik przeliczeniowy jednostek mocy KM na kW

kgKM-1h·1 Jednostkowe zużycie paliwa
h Czas pracy układu napędowego w ciągu jednej doby

$USkg·1 Jednostkowa cena paliwa

x1 OOO $US Koszt paliwa w jednym roku

rok Przewidywany okres eksploatacji

x1 OOO $US Amortyzacja roczna
Współczynnik całkowitego kosztu bez uwzględnienia odsetek od kapitału

x1000 $US Całkowity koszt eksploatacji w roku

x1cJOO $US Zysk w roku eksploatacji

% Wskatnik rentowności
rok Punkt wyrównania
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