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ABSTRAKT
Předpokladem úspěšné aplikace numerických metod v geotechnice je volba vhodného
materiálového modelu a jeho vstupních parametrů. S rostoucí komplexností soudobých
konstitutivních vztahů však roste i počet vstupních parametrů a tudíž náročnost jejich
kalibrace. Jedním z řešení je automatizace procesu kalibrace s využitím optimalizačních
metod. Pro tyto účely byla v rámci diplomové práce vytvořena programová aplikace využí-
vající metaheuristickou optimalizační metodu Particle swarm optimization (Optimalizace
hejnem částic). V první části řešení diplomové práce proběhlo rozsáhlé testování a výběr
vhodných variant Optimalizace hejnem částic. Následně bylo přistoupeno k propojení vy-
tvořené aplikace s řešičem na principu MKP (Plaxis 2D). Hodnoty vstupních parametrů
materiálových modelů byly získány optimalizací na třech různých okrajových úlohách:
laboratorní zkouška (edometr), in-situ zkouška (presiometr) a geotechnická konstrukce
(stavební jáma). Pro optimalizaci jejich vstupních parametrů byly vybrány tři materiá-
lové modely: lineárně-elastický perfektně-plastický Mohr-Coulombův materiálový model,
elasto-plastický Hardening soil model s dvojitým zpevněním a Hardening soil small strain
model zahrnující zvýšenou tuhost v oboru velmi malých přetvoření.

KLÍČOVÁ SLOVA
edometr, geotechnické inženýrství, materiálové modely, metoda konečných prvků, nume-
rická analýza, Optimalizace hejnem částic, pažení, presiometr

ABSTRACT
Choice of the constitutive model and determination of input parameters are necessary
for a successful application of numerical methods in geotechnical engineering. Higher
complexity of modern constitutive models results in an increase of the number of in-
put parameters and time requirements for their calibration. Optimization methods are
a possible solution for this problem. An application in which metaheuristic optimization
method Particle swarm optimization (PSO) is involved is presented in this thesis. Critical
review and testing of various PSO alternatives was performed in the first part of this
thesis. The most efective PSO alternatives were chosen. In the second part connection
between PSO algorithm and finite element solver was prepared. Automatization of de-
termination of constitutive models input parameters was performed on three boundary
value problems: laboratory test (oedometer), in-situ test (pressuremeter) and geotechical
construction (retaining wall). Three types of constitutive models are used. Linear elastic-
perfectly plastic Mohr-Coulomb model, elastoplastic non-linear Hardening soil model and
Hardening soil - small strain model.

KEYWORDS
constitutive models, finite element method, geotechnical engineering, numerical analysis,
oedometer test, Particle swarm optimization, pressuremeter test, retaining wall
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1 ÚVOD

1.1 Motivace pro řešení diplomové práce

Rozvoj numerických metod a především metody konečných prvků, která je uni-
verzálním prostředkem pro řešení problémů mechaniky těles, přenosu tepla, prou-
dění tekutin atd., pronikl přirozeně i do oblasti geotechniky. Geotechnické problémy
a konstrukce řešené metodou konečných prvků představují výrazný posun při na-
vrhování a posuzování těchto konstrukcí. I přes všechny výhody metody konečných
prvků, je oblast geotechniky specifickým odvětvím a je nutné k němu tak přistu-
povat. Horninové prostředí je specifické svým chováním oproti chování materiálů
ostatních.

Pro popis chování horninového prostředí bylo vytvořeno několik konstitutivních
(materiálových) modelů, které jsou podstatnou součástí výpočetních softwarů zalo-
žených na metodě konečných prvků pro řešení geotechnických úloh. Co nejlepší popis
chování hornin a zemin si vyžádal vývoj pokročilých konstitutivních modelů, které se
blíží reálnému chování hornin a zemin. S těmito pokročilými materiálovými modely
však nastává i střet v určování vstupních parametrů pro tyto materiálové modely.
Pro vystižení všech aspektů chování zemin přibývá, se složitějšími materiálovými
modely, počet vstupních parametrů. Určení těchto parametrů není jednoduchou zá-
ležitostí a z velké části nejdou stanovit konvenčními laboratorními testy. Takovéto
pokročilé materiálové modely se tedy kalibrují z laboratorních a in-situ zkoušek.
Kalibrace spočívá v úpravě vstupních parametrů materiálového modelu, výpočtu
matematického modelu v softwaru a porovnání výstupu ze softwaru s laboratorní
zkouškou. Úprava parametrů probíhá do té doby, dokud není dosažena dostatečná
shoda výpočtu a laboratorní zkoušky. Kalibrace jsou velmi časově náročné a jedná
se mnohdy o náhodný proces metodou pokus-omyl. Je tedy záměr převést tuto čin-
nost na výpočetní techniku a dle laboratorních zkoušek, in-situ zkoušek a měření
na realizovaných konstrukcích tyto parametry nakalibrovat. Vhodnou metodou pro
tuto činnost se stává optimalizace. Ta umožňuje řízenou změnu vstupních parame-
trů materiálového modelu a tím je možné určit pro danou zeminu co možná nejlepší
vstupní parametry pro materiálový model a tím zvýšit kvalitu dalších analýz.

Je předpoklad, že deformační moduly a pevnostní parametry zeminy zjištěné
z laboratorních zkoušek jsou nižší než pokud je zemina ve svém přirozeném uložení.
Benz (2007) uvádí jako hlavní problém geotechnického inženýrství, za celou jeho
historii, rozdíl mezi tuhostí zeminy z laboratorní zkoušky a tuhostí zjištěnou zpětnou
analýzou. Gilbert (1992) ve své práci popisuje závislosti hodnoty smykové pevnosti
jílů, na velikosti poškození zeminy při vzorkování. Uvádí také, že deformační modul
zeminy je u poškozených vzorků až 5-krát menší než u vzorků nepoškozených.
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1.2 Cíl a obsah diplomové práce

Cílem diplomové práce je ověřit, že při laboratorních zkouškách jsou měřené defor-
mační moduly podhodnoceny a při numerických výpočtech jsou tedy predikovány
nereálné deformace a napětí zemního masivu. K tomu bude využito optimalizač-
ních metod, které za pomocí výpočetní techniky budou hledat vstupní parametry
materiálových modelů. Tento proces bude řízen minimalizací rozdílu mezi měřením
při laboratorní zkoušce, in-situ zkoušce a měřením na realizované geotechnické kon-
strukci a predikovanými deformacemi, které budou výstupem řešení numerického
modelu, zmíněných okrajových úloh, za pomoci softwaru na bázi metody konečných
prvků.

Pro splnění cíle je nutné získat teoretické poznatky o optimalizačních metodách
a jejich aplikaci na geotechnické problémy. O tomto pojednává kapitola 2.

V kapitole 3 je analyzována zvolená optimalizační metoda, testován počet iterací
a částic a zkoumána jsou různá nastavení optimalizační metody s ohledem na její
správnou a rychlou konvergenci ke globálnímu minimu.

Výsledky práce a hodnoty vstupních parametrů materiálových modelů získané
z optimalizačního algoritmu jsou uvedeny v kapitole 4.

Závěry plynoucí z předchozích kapitol, celkové zhodnocení a doporučení pro další
vývoj jsou v kapitole 5 Závěr.
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2 TEORIE A PŘEHLED OPTIMALIZAČNÍCH
METOD

Optimalizace nás provázejí každý den. Optimalizujeme cestu do práce, podniky op-
timalizují svoji výrobu, obchodní organizace maximalizují výdělek a minimalizují
náklady. Bez ohledu na problémy reálného světa je možné formulovat optimalizaci
v obecné formě jako nelineárně omezené problémy.

2.1 Optimalizační problémy

Nejjednoduším optimalizačním problémem, je hledání extrémů, čili minima a ma-
xima funkce. Jedná se tedy převážně o matematický problém. Funkce může mít
různý průběh, počet proměnných i mnoho lokálních extrémů. Funkcemi se dá na-
hradit celá řada optimalizačních problémů. Jde pouze o složitost funkce, na které
poté hledáme významný bod. Tato funkce, pro různé optimalizační problémy, se
nazývá účelová funkcí.

Jednoduchý příklad takového optimalizačního problému je Problém obchodního
cestujícího (Travelling salesman problem - TSP). Ten má za cíl minimalizovat po-
třebnou vzdálenost, která je nutná k procestování všech bodů, které jsou definovány
v počátku úlohy, a vrátit se zpět do výchozího bodu. Příkladem může být obr. 2.1,
kde nejkratší cestou je 𝐴→ 𝐵 → 𝐶 → 𝐷 → 𝐴.

Obr. 2.1: Problém obchodního cestujícího [wikipedia.org]

V aplikovaných optimalizačních úlohách však není možné hledat extrémy funkce
definované rovnicí. V reálných okrajových úlohách se však optimalizují výsledky
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simulací. Optimalizační algoritmy přinášejí řízenou změnou vstupních parametrů
rychlé a uspokojivé řešení optimalizovaného problému. z definice funkce je možné
získat její funkční hodnotu. Optimalizační algoritmus má za cíl hledat právě extrémy
funkční hodnoty funkce. Obecně však není možné v praktických úlohách jednoduše
problém definovat jako funkci a matematicky ji vyjádřit. Do optimalizačních úloh
vstupují tedy řešiče. Ty jsou specifické pro daný problém a oblast, v níž se vyskytl
optimalizační problém. Jejich výstup se dá považovat za hodnotu, u které je cílem
dohledat extrém(minimum, maximum).

2.2 Přehled optimalizačních metod a jejich roz-
dělení

Matematická optimalizace

Nejjednoduší optimalizací může být například hledání minima či maxima funkce
pomocí stacionárních bodů což jsou body ve kterých je první derivace funkce nulová
𝑓 ′(𝑥) = 0. Pokud je druhá derivace kladná nachází se v bodě 𝑥 lokální minimum,
pokud je tomu naopak, nachází se zde lokální maximum.
Řešení nelineárních rovnic iteračními metodami

Do této kategorie můžeme zařadit několik jednoduchých iteračních metod.
Metoda prosté iterace je založena na myšlence převodu rovnice 𝑓(𝑥) = 0 na

ekvivalentní tvar 𝑥 = 𝑔(𝑥). Nehledáme tedy průsečík s osou x, ale průsečík grafu
funkce 𝑔 s přímkou 𝑦 = 𝑥. Doplnit jěště trochu???

Metoda bisekce je založená na půlení intervalu < 𝑎, 𝑏 >, ve kterém hledáme kořen
funkce. Polovina intervalu se získá vždy jako 𝑥𝑛 = 1

2(𝑥𝑎+𝑥𝑏) a dále se spočítá funkční
hodnota funkce 𝑓(𝑥𝑛). Když jsou znaménka 𝑓 ′(𝑥𝑛) a 𝑓 ′(𝑥𝑏) stejná, je novou hranicí
intervalu 𝑥𝑏 zvoleno 𝑥𝑛, v opačném případě když jsou znaménka 𝑓 ′(𝑥𝑛) a 𝑓 ′(𝑥𝑎)
stejná, je novou hranicí intervalu 𝑥𝑎 zvoleno 𝑥𝑛. Výpočet se opakuje do doby než je
dosaženo stanovené kriterium.

Newtonova metoda, nebo-li metoda tečen. Vhodná je v případech, kdy známe
derivaci funkce. Konverguje významně rychleji než metoda bisekce. Následující vztah
vyjadřuje posun průsečíku funkční hodnoty po ose 𝑥.

𝑥𝑘+1 −
𝑓(𝑥𝑘)
𝑓 ′(𝑥𝑘)

Stejný postup se opakuje tak dlouho, dokud není dosaženo dosatatečné přesnosti.
Řešení systémů lineárních rovnic

Pro řešení systémů lineárních algebraických rovnic bylo vyvinuto několik způ-
sobů. Nejznámějšími jsou Gaussova eliminační metoda, LU rozklad a Choleského
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rozklad jako přímé metody, Jacobiova a Gauss-Seidlova metoda jako metody ite-
rační. Těmto metodám zde však nebude věnován další prostor.

Výše uvedené metody hledání kořenů nelineárních rovnic nebo řešení soustav line-
árních rovnic jsou metody tzv. deterministické. Výpočet probíhá dle vstupních para-
metrů, vždy stejně i při opakovaní metody a dojde se i vždy ke stejnému výsledku.
Dále popisované metody optimalizace se řadí do skupiny stochastických. Průběh
těchto optimalizací není vždy stejný a ani nalezená výsledná hodnota nemusí být
vždy stejná. Výhodou těchto stochastických optimalizačních technik je možnost pro-
hledat při běhu větší prostor a rychleji tak dosáhnout kýženého výsledku.Nevýhodou
je právě možná variabilita výsledných hodnot vzhledem k náhodné volbě řídících pa-
rametrů optimalizační techniky.

Optimalizační algoritmy

Tato práce je založena především na stochastických optimalizačních algoritmech,
nebo-li také metaheuristických. Obecně se dají heuristické metody řešení problémů
popsat jako zkusmé řešení problému metodou pokus omyl. Metaheuristické metody
zavádí určité řídící strategie, které jsou nápomocny při řešení problému metodou po-
kus omyl. Metaheuristické metody mají ve svých algoritmech různé postupy, které
však nemusí mít stochastickou charakteristiku. Tyto postupy mohou zahrnovat na-
příklad:

• používání paměti
• deterministická vs. stochastická rozhodnutí
• populační vs. jedno řešení
Zajímavou částí těchto algoritmů je jejich vznik a inspirace. Téměř všechny po-

pisované optimalizační algoritmy vycházejí ze sledování procesů probíhajících v pří-
rodě. Řadí se tedy do skupiny evolučních algoritmů založených na přirozeném výběru
a vývoji. Tato skupina se dělí na několik menších částí. Obsahuje algoritmy založené
na inteligenci hejna (z angl. swarm intelligence) a jsou to například Optimalizace
hejnem částice (Particle swarm optimization - PSO) a Optimalizace mravenčí ko-
lonií (Ant Colony Optimization - ACO). Následně jsou i metody jako například
Simulované žíhání (Simulated annealing), které je založeno na sledování fyzikálních
procesů, konkrétně žíhání oceli. A dále jsou to dnes velmi rozvíjené genetické algo-
ritmy, které zahrnují mutace, křížení a přirozený výběr.
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2.3 Optimalizace hejnem částic - PSO (Particle
Swarm Optimization)

Optimalizace hejnem částic byla vytvořena Kennedym a Eberhartem v roce 1995
Kennedy a Eberhart (1995), Eberhart a Kennedy (1995). Jedná se o metaheuristic-
kou metodu, která se řadí do skupiny evolučních algoritmů a je založena na sociálním
chování. Inspirována byla pohybem hejna ptáků nebo ryb hledajících potravu. V pří-
padě tohoto algoritmu můžeme tedy mluvit o tzv. swarm intelligence, což je možné
popsat jako decentralizované kolektivní jednání systémů s vlastní organizací (Pivo-
luska, 2008, s. 2). Populace (hejno) mezi sebou komunikuje a předává si informace,
zároveň se u každého jedince zachovává jeho osobní paměť.

Název optimalizačního algoritmu napovídá, že se pracuje s hejnem částic o počtu
𝑛. Ty jsou v první fázi rozmístěny náhodně v předem definovaném prohledávaném
prostoru [𝑥𝑚𝑖𝑛, 𝑥𝑚𝑎𝑥]. Vzniknou tedy polohy částic 𝑥𝑖 = {𝑥𝑖, . . . , 𝑥𝑝}, kde 𝑝 je rozměr
účelové funkce. Vygenerována je i jejich počáteční rychlost, která se však rovná nule
𝑣𝑖 = {0, . . . , 0}. v dalším kroku se přiřadí do paměti částice její nejlepší osobní pozice
𝑝𝑖 ← 𝑥𝑖. Z vyhodnocení účelové funkce 𝑓(𝑥𝑖) pro všechny částice se vybere nejlepší
hodnota, a jí odpovídající poloha částice se přiřadí globální paměti částic 𝑔* ← 𝑥𝑖.
Dalším krokem je vstup do smyčky prováděné opakovaně, dokud není dosaženo ně-
kterého z kritérií. Může jím být maximální počet iterací, zvolená přesnost dosažené
účelové funkce nebo nedostatečná změna účelové funkce v několika po sobě jdoucích
krocích. v prvním kroku každé smyčky je dle předchozí iterace vyhodnocena nová
rychlost (změna polohy) částice. Poloha částice je na základě této rychlosti aktua-
lizována dle (2.1). Tak jako při generování hejna částic se aplikuje porovnání, zda
částice dosáhla lepší funkční hodnoty objetivizační funkce, než v předchozím běhu.
Pokud ano, je nejlepší osobní poloha částice 𝑝𝑖 nahrazena současnou polohou čás-
tice 𝑥𝑖. Toto je provedeno pro všechny částice. v posledním kroku, před opakováním
smyčky, se z funkčních hodnot všech částic v aktuálním běhu vybere nejlepší hod-
nota a ta se porovná s nejlepší globální pozicí všech částic do této iterace. Pokud
je funkční hodnota lepší než u nejlepší globální pozice částic 𝑔* je nahrazena pozicí
částice 𝑥𝑖 odpovídající této funkční hodnotě účelové funkce.

⎧⎨⎩𝑣𝑡+1
𝑖 = 𝑣𝑡

𝑖 + 𝑐1𝜖1 ⊙ (𝑝𝑖 − 𝑥𝑡
𝑖) + 𝑐2𝜖2 ⊙ (𝑔* − 𝑥𝑡

𝑖)
𝑥𝑡+1

𝑖 = 𝑥𝑡
𝑖 + 𝑣𝑡+1

𝑖

(2.1)

kde 𝑣𝑡+1
𝑖 je rychlost částice v následující iteraci, 𝑣𝑡

𝑖 je rychlost částice v aktuální
iteraci, 𝑥𝑡+1

𝑖 je pozice částice v následující iteraci, 𝑥𝑡
𝑖 je pozice částice v aktuální

iteraci, 𝜖1 a 𝜖2 vektor náhodných čísel, 𝑝𝑖 nejlepší osobní pozice částice, 𝑔* nejlepší
globální pozice částice, 𝑐1 a 𝑐2 jsou akcelerační konstanty, ⊙ značí násobení po
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složkách vektoru.
První část vztahu 2.1 pro výpočet rychlosti je setrvačností částice. Druhá část

zahrnuje vliv nejlepší osobní pozice částice 𝑝𝑖, dosažené do iterace 𝑡 a je pro každou
částici jedinečná. Třetí část představuje sociální chování hejna a zavádí vliv nejlepší
pozice, kterou dosáhla jakákoliv částice do iterace 𝑡. Nejlepší globální pozice částic
𝑔* je kolektivní pamětí, ke které mohou přistupovat všechny částice a je pro všechny
společná.

Pohyb částice v dvojrozměrném prostoru je ilustrován na obr. 2.2. Jednotlivé
dílčí vektory pro výpočet rychlosti odpovídají vztahu 3.1. Pokud za 𝜔 dosadíme 1,
je možné považovat schéma jako vyjádření pohybu částice dle vztahu 2.1.

Původní algoritmus PSO, tak jak byl představem Kennedym a Eberhartem se
dá vyjádřit i jako tzv. pseudokód (Algoritmus 1).

Algoritmus 1 Původní algoritmus PSO
1: 𝑡 = 0
2: Vygeneruj 𝑛 částic v prohledávaném prostoru o 𝑝 prvcích dle rozměrů úlohy jako

𝑥𝑖 a jejich počáteční rychlost 𝑣𝑖

3: Přiřaď jednotlivým částicím 𝑝𝑖 ← 𝑥𝑖

4: Vyhodnoť účelovou funkci 𝑓(𝑥𝑡
𝑖) a přiřaď 𝑔𝑖 ← 𝑥𝑔 dle 𝑓(𝑥𝑡

𝑔) =
𝑚𝑖𝑛{𝑓(𝑥𝑡

1), . . . , 𝑓(𝑥𝑡
𝑛)}

5: while (kritérium) do
6: 𝑡 = 𝑡+ 1
7: for iterace=t do
8: for všechny částice do
9: Vyhodnoť novou rychlost 𝑣𝑡

𝑖 a novou polohu částice 𝑥𝑡
𝑖 dle 2.1

10: Vyhodnoť účelovou funkci pro 𝑓(𝑥𝑡
𝑖)

11: Najdi 𝑓(𝑥𝑡
𝑔) = 𝑚𝑖𝑛{𝑓(𝑥𝑡

1), . . . , 𝑓(𝑥𝑡
𝑛)}

12: if 𝑓(𝑥𝑡
𝑖) < 𝑓(𝑝𝑖) then

13: 𝑝𝑖 ← 𝑥𝑡
𝑖

14: if 𝑓(𝑥𝑡
𝑔) < 𝑓(𝑔*) then

15: 𝑔* ← 𝑥𝑡
𝑔

PSO byla od počátku vyvíjena se dvěma přístupy ke komunikaci a předávání in-
formací mezi částicemi. Eberhart a Kennedy (1995) uvedli dva modely komunikace.
Jeden nazvaný jako LBEST je specifický tím, že částice si informace o nejlepším do-
saženém globálním výsledku, předávají pouze přes svoje sousedy definované velikostí
okolí. I přesto jsou všechny částice určitým způsobem propojeny, i když nepřímo.
Druhý nazvaný jako GBEST, zahrnuje komunikaci mezi všemi částicemi v hejnu
a všechny částice jsou spolu propojeny přímo. Studie provedená Eberhart a Kennedy
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𝑥𝑡
𝑖 𝑔*

𝑝𝑖

𝑥𝑡−1
𝑖

𝜔𝑣𝑡
𝑖

𝑐1𝜖1 ⊙ (𝑝𝑖 − 𝑥𝑡
𝑖)

𝑐2𝜖2 ⊙ (𝑔* − 𝑥𝑡
𝑖)

𝑣𝑡+1
𝑖

Obr. 2.2: Schéma pohybu částice mezi iteracemi

(1995) ukazuje na výhodu modelu GBEST v nutném počtu iterací pro konvergenci
všech částic k extrému funkce. Model LBEST s parametrem 𝑛𝑒𝑖𝑔ℎ𝑏𝑜𝑟ℎ𝑜𝑜𝑑 = 2 však
dosahuje největší odolnosti proti uvíznutí v lokálním minimu.

Ve studii efektivity PSO v následující kapitole a poté i aplikaci na reálné okrajové
úlohy je používáno výhradně modelu GBEST.

2.4 Dosavadní aplikace optimalizačních metod na
geotechnické problémy

Studium optimalizačních metod přivedlo autora k obrácení pozornosti na praktic-
kou aplikaci optimalizačních metod v geotechnickém inženýrství. Množství článků
a publikací je věnováno tzv. back-analysis, nebo-li zpětné analýze. Tato záležitost
je běžnou činností, prováděnou při nebo po realizaci konstrukce, která je řádně
instrumentovaná. Zpětnou analýzou se ověřuje zda se skutečné a predikované defor-
mace sobě rovnají. Ověřuje se tím tedy, zda byla konstrukce správně navržena, zda
byly vhodně zvoleny parametry materiálového modelu i numerický model správně
sestaven. Zpětné analýzy jsou většinou prováděny metodami pokus-omyl. časová
náročnost těchto operací, které na základě subjektivního dojmu provádí člověk je
však velká. Není kladen tedy důraz na přesnost, ale pouze na určité zlepšení kvality
výsledků po zpětné analýze. I tuto práci je možné zařadit do kategorie zpětných
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analýz, a naopak práce věnované zpětné analýze zařadit do optimalizací. Nicméně,
tato, i další zde uvedené práce jsou specifické v řízené změně parametrů numeric-
kých modelů, tak aby bylo dosaženo co nejlepší shody. Jejich výhoda tedy spočívá
v efektivitě, rychlosti a kvalitě získaného výsledku.

Dosavadní použití optimalizačních metod v geotechnice je velmi hojné. Ve full-
textových odborných databázích byla nalezena řada článků. Nejpodobnější tématu
této práce zde budou uvedeny a s nimi i jejich obsah.

Meier et al. (2008) ve svém článku využívá k určení vstupních parametrů Soft
Soil creep materiálového modelu (SSC model) zpětnou analýzou také metodu PSO,
jako autor této práce. Dále bylo využito statistické vyhodnocení pro ověření kva-
lity kalibrace geotechnického modelu. Využito k tomu bylo edometrické a triaxiální
zkoušky. Optimalizované výsledky těchto zkoušek byly použity dále jako počáteční
vstupní parametry SSC modelu pro optimalizaci vstupních parametrů na svahové
deformaci. Svah byl osazen body, jejichž deformace byly sledovány GPS systémem.
K vektorům pohybu těchto bodů se snažil, změnou vstupních parametrů SSC mo-
delu, optimalizační algoritmus co nejvíce přiblížit.

Schanz et al. (2006) se věnuje opět metodě PSO. Hodnotí ji jako robustní a snadno
aplikovatelnou. Stejně tak zdůrazňuje, oproti gradientním metodám výhodu v malé
citlivosti na počáteční odhad. Optimalizační metodu PSO aplikuje na dva geotech-
nické problémy, kotvenou pažící konstrukcí a odvodňování podloží. Numerický mo-
del pažící konsturkce byl vytvořen v programu PLAXIS a využito bylo Hardening
soil materiálového modelu (HS model). Konstrukce byla provedena jako simulovaný
experiment. Autor nejprve provedl citlivostní analýzu, pro zjištění, které parame-
try nejvíce ovlivňují chování pažící konstrukce. Jelikož pažící konstrukce procházela
třemi vrstvami zeminy byla citlivostní analýza provedena pro všechny parametry
všech vrstev. Výsledkem bylo rozhodnutí o optimalizaci vrstvy písku, jelikož přes
80 % výšky pažící stěny je v této vrstvě. Největší citlivost vykazovaly parametry 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑜𝑒𝑑

a 𝜙. Pro zjednodušení však bylo přistoupeno k empirickým vztahům 𝐸𝑟𝑒𝑓
50 = 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑜𝑒𝑑

a 3𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 = 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑜𝑒𝑑 . Závěry tohoto zkoumání uvádí autor v několika bodech a jsou
jimi například fakt, že u pažící konstrukce je možné zjistit odpovídající vstupní pa-
rametry při optimalizaci už při první fázi výstavby. Dále uvádí, že je vhodné pro
zpětné analýzy založené na principu uvedeném v citované práci, komplexních hodnot
získaných z geomonitoringu a také, že v průběhu výstavby, tedy v různých fázích
výstavby, se vliv jednotlivých parametrů na chování konstrukce mění. Například,
vliv jednoho parametru vzrůstá a vliv druhého parametru klesá.

Levasseur et al. (2008) oproti výše uvedeným pracím, jako optimalizační algo-
ritmy používá a porovnává gradientní metodu a genetický algoritmus. v této práci se
zaměřil na optimalizaci vstupních parametrů Mohr-Coulombova materiálového mo-
delu (MC model). Aplikace je provedena na pilotové stěně a presiometrické zkoušce.
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První část je věnována gradientní metodě. Algoritmus je testován v případě pilotové
stěny i presiometrické zkoušky na simulovaném experimentu i na reálných aplika-
cích. v případě gradientní metody je upozorněno na nevýhodnost algoritmu, který
selhává při více než dvou optimalizovaných parametrech. Genetický algoritmus ve
všech optimalizacích dosahuje lepších výsledků i s více než dvěma vstupními pa-
rametry, ale za cenu delšího výpočetního času. v závěru je zhodnocena výhodnost
genetického algoritmu, který i po dobu svého běhu zaznamenává důležité údaje pro
další použití a pro další výzkum doporučuje hybridní metody optimalizace. Gene-
tický algoritmu pro vyhledání oblastí s extrémy a gradientní metodu pro dohledání
globálního extrému.
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3 VYHODNOCENÍ PSO METODY

Na základě seznámení se a studia Optimalizace hejnem částic (PSO), bylo přistou-
peno k testování nastavení PSO, kde byla sledována citlivost na počet částic a počet
iterací a také schopnost dosáhnout globálních extrémů u testovacích funkcí. Z do-
stupných pramenů, které prezentují do současné doby známé znalosti v oblasti op-
timalizací, a konkrétně o metodě PSO, bylo rozhodnuto o testovací proceduře.

První krok pro vyhodnocení spočíval v sestavení sady různých nastavení metody
PSO. Tato nastavení ovlivňují chování částic v průběhu optimalizace. Tato nastavení
je možno chápat jako omezení spojená s polohou a rychlostí částic mezi jednotlivými
iteracemi, chování částic v rámci jedné iterace, atd. Podrobněji bude zmíněno ve
výčtu a popisu nastavení.

Další krok se sestával v nalezení vhodných testovacích funkcí. Testovací funkce
jsou funkce sestavené pro kontrolu optimalizačních procedur o známém globálním
extrému. Nejjednodušší funkce je rotačním paraboloidem, kde je pouze jeden ex-
trém. Nejsložitější funkce obsahují množství lokálních extrémů, a globální extrém je
umístěn u okraje prohledávaného prostoru.

Posledním krokem bylo zvolení počtu částic a počtu iterací ke studiu.

3.1 Nastavení PSO

Jednotlivá nastavení PSO jsou charakterizována popisem a číselným označením.
V této kapitole budou podrobněji popsána a důležité hodnoty uvedeny i v přehledné
tabulce.

Nastavení původní (01) - Toto nastavení je původní verzí PSO prezentované
v Kennedy a Eberhart (1995) a v Eberhart a Kennedy (1995). Podrobněji je popsáno
v kap. 1.3. Je použit základní vztah pro aktualizaci polohy částice 2.1. Toto nastavení
nebylo dále studováno, jelikož v prvotní studii nevykazovalo spolehlivou konvergenci
částic k extrému funkce. Akcelerační koeficienty 𝑐1 a 𝑐2 jsou v původním znění PSO
rovny hodnotě 2.

Natavení standardní (02) - Vychází z předchozího původního nastavení. Do
algoritmu PSO přibyl prvek kontroly pozice částice mezi každou iterací. Pozice čás-
tice je omezována pouze na prohledávaný prostor. Předpokladem je rychlejší kon-
vergence ke správnému řešení, jelikož částice v prvních iteracích po vygenerování
(inicializaci) nemají možnost uniknout z prohledávaného prostoru. Ostatní zůstává
zachováno. Aktualizace polohy částice probíhá dle vztahu 2.1. Toto nastavení je
výchozí pro všechny další nastavení, která jej různými způsoby modifikují.

Nastavení standardní s koeficientem setrvačnosti a faktorem omezení
(03) - Zachovává předchozí omezení rychlosti a polohy částice. Přidává koeficient
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setrvačnosti 𝜔 (z angl. inertia weight) (Shi a Eberhart (1998)) a tzv. faktor omezení
𝜒 (z angl. constriction factor) (Eberhart a Shi (2000), Poli et al. (2007), (Pivoluska,
2008, s. 11)).

S dalším vývojem byl zaveden do PSO zmíněný koeficient setrvačnosti. Shi a
Eberhart (1998) uvádí studii koeficientu setrvačnosti 𝜔 na rychlost konvergence
a úspěšnost nelézt správné řešení. Vhodné rozmezí hodnot 𝜔 bylo nalezeno v inter-
valu [0,9;1,2]. Také bylo zjištěno že lineárně klesající koeficient setrvačnosti, v prů-
běhu optimalizace, od 1,4 do 0, vykazoval v parametrické studii lepší výsledky než
konstantní hodnota koeficientu setrvačnosti. Zavedení koeficientu setrvačnosti do
původní metody je uvedeno ve vztahu 3.1.

⎧⎨⎩𝑣𝑡+1
𝑖 = 𝜔𝑣𝑡

𝑖 + 𝑐1𝜖1 ⊙ (𝑝𝑖 − 𝑥𝑡
𝑖) + 𝑐2𝜖2 ⊙ (𝑔* − 𝑥𝑡

𝑖)
𝑥𝑡+1

𝑖 = 𝑥𝑡
𝑖 + 𝑣𝑡+1

𝑖

(3.1)

Vliv a porovnání koeficientu setrvačnosti a faktoru omezení provedli Eberhart
a Shi (2000). S tímto následovala i změna vztahu pro aktulizaci pozice částice jak
je uvedeno v 3.2. Z jejich studie byla převzata hodnota 𝜑 = 4, 1 a 𝑐1 = 𝑐2. Po
aplikaci vztahu 3.3 je 𝜒 ≈ 0, 7928. Poté je možné převést faktor omezení do vztahu
3.1 a použít hodnoty koeficientu setrvačnost a faktoru omezení jako 𝜔 = 0, 7298
a 𝑐1 = 𝑐2 = 1, 49618.

⎧⎨⎩𝑣𝑡+1
𝑖 = 𝜒(𝑣𝑡

𝑖 + 𝑐1𝜖1 ⊙ (𝑝𝑖 − 𝑥𝑡
𝑖) + 𝑐2𝜖2 ⊙ (𝑔* − 𝑥𝑡

𝑖))
𝑥𝑡+1

𝑖 = 𝑥𝑡
𝑖 + 𝑣𝑡+1

𝑖

(3.2)

kde
𝜒 = 2

𝜑− 2 +
√
𝜑2 − 4𝜑

𝜑 = 𝑐1 + 𝑐2

𝜑 > 4

(3.3)

Nastavení standardní s tlumením setrvačnosti (04) - Toto nastavení vy-
chází z nastavení standardního, je však doplněno o koeficient setrvačnosti a tlumení
(Heris, 2016). Tlumení je aplikováno na setrvačnost částice. Zavádí se koeficientem
setrvačnosti 𝜔, a to v každé iteraci jako 𝜔 = 𝜔 · 𝜔𝑑𝑎𝑚𝑝. Tlumení je závislé na čísle
iterace 𝑡 a lze ho tedy vyjádřit jako 𝜔𝑡−1

𝑑𝑎𝑚𝑝. Jedná se tedy o exponenciální tlumení.
Počáteční hodnota 𝜔𝑑𝑎𝑚𝑝 je 0,99. Aktualizace polohy částice probíhá dle 3.1.

Nastavení standardní se sníženou rychlostí (05) - Opět je vycházeno z na-
stavení standardního. Rychlost částice byla omezena na 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 0, 2(𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛),
kde x je horní resp. spodní hranice prohledávaného prostoru. Toto nastavení nebylo
dále studováno, jelikož dle prvotních analýz bylo usouzeno na špatnou konvergenci
metody.
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Nastavení bez pbest s tlumením setrvačnosti (06) - Dle Yang (2008) byla
za další nastavení zvolena tzv. akcelerovaná metoda PSO. Toto nastavení se odlišuje
od původní filosofie PSO. Je zde totiž vynechán vliv nejlepší osobní pozice částice
pbest 𝑝𝑖. Tato část je nahrazena náhodností, jelikož jak uvádí Yang (2008), není
důvod k používání pbest. Parametr náhodnosti u gbest je vynechán. Oproti Yang
(2008) bylo přidáno exponenciální tlumení setrvačnosti.

⎧⎨⎩𝑣𝑡+1
𝑖 = 𝜔𝑣𝑡

𝑖 + 𝑐1(𝜖− 0, 5) + 𝑐2(𝑔* − 𝑥𝑡
𝑖)

𝑥𝑡+1
𝑖 = 𝑥𝑡

𝑖 + 𝑣𝑡+1
𝑖

(3.4)

Hodnoty koeficientů setrvačnosti, tlumení a akceleračních koeficientů jsou pou-
žity takto, 𝜔 = 1, 𝜔𝑑𝑎𝑚𝑝 = 0, 99, 𝑐1 = 0, 2, 𝑐2 = 0, 5. Použité hodnoty koeficientů 𝑐1

a 𝑐2 jsou v Yang (2008) doporučeny pro unimodální funkce.
Nastavení bez pbest (07) - Toto nastavení je totožné s Yang (2008) a oproti

nastavení bez pbest je zde vynecháno tlumení setrvačnosti. Záměrem bylo zjistit,
jaký vliv má tlumení na konvergenci částic. Tak, jako pro každé nastavení, byl
i v tomto případě sledován pohyb částic při běhu optimalizace. Zjevné bylo, že čás-
tice byly schopny s určitou přesností nalézt globální extrém funkce (minimum), ale
v této pozici nesetrvaly, a opět se rozlétly po prohledávaném prostoru a následně
se znovu vrátily k minimu funkce. Toto chování bylo autorem připodobněno k dý-
chání. Tlumení se tedy projevilo jako významný prvek pro uklidnění částic a jejich
setrvání u extrému funkce. Vzhledem k výše popsanému jevu nebylo toto nastavení
dále postoupeno k podrobnější analýze.

Nastavení bez pbest s tlumením rychlosti i váhy pbest (08) - Toto
nastavení rozšiřuje nastavení bez pbest s tlumením. Opět bylo převzato z Yang
(2008). Aplikuje tlumení na náhodnost iteračního procesu a tím ho redukuje. V
návaznosti na vztah pro aktualizaci rychlosti částice mezi jednotlivými iteracemi 3.4
se jedná o koeficient 𝑐1. Jeho změna je řízena dle vztahu 3.5.

𝑐1 = 0, 7𝑡 (3.5)

kde 𝑡 je číslo aktuální iterace. Další parametry optimalizace jsou 𝜔 = 1, 𝜔𝑑𝑎𝑚𝑝 =
0, 99 a 𝑐2 = 0, 5.

Nastavení standardní s tlumením setrvačnosti i váhy pbest (09) - Ab-
solutní vynechání váhy osobní polohy částice je dle autora rázným krokem. Avšak
teorie, se snižující se váhou nejlepší osobní polohy částice, je zajímavá z hlediska
nepříznivého vlivu nejlepší osobní pozice částice na (správný) pohyb v pozdějších
fázích optimalizace, kdy už je dosaženo dostatečné minimální hodnoty sledované ve-
ličiny a je uložena v paměti jako nejlepší globální pozice částic 𝑔*. Přidán byl opět
náhodný prvek do části sociálního rozhodování částice.
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Je tedy užito koeficientu 𝑐1 = 0, 7𝑡, 𝑐2 = 0, 5 a 𝜔 = 1 a 𝜔𝑑𝑎𝑚𝑝 = 0, 99. Výpočet
rychlosti částice pro další iteraci a aktualizace polohy částice probíhá dle vztahu 3.1.

Nastavení standardní s koeficientem setrvačnosti, faktorem omezení
a tlumením (34) - S postupem vytváření výše uvedených nastavení byl pozorován
významný vliv tlumení na stabilitu částic při dosažení globálního extrému. Vzhle-
dem ke zkoumané vhodnosti faktoru omezení v Eberhart a Shi (2000) a zmíněného
tlumení, autor přistoupil ke kombinaci těchto dvou nastavení. Toto nastavení tedy
vychází z nastavení standardního s koeficientem setrvačnosti a faktorem omezení, ke
kterému je doplněno tlumení setrvačnosti částice. Koeficienty řízení PSO jsou tedy
kombinací výše uvedených natavení 𝜔 = 0, 7298, 𝜔𝑑𝑎𝑚𝑝 = 0, 99 a 𝑐1 = 𝑐2 = 1, 49618.
Výpočet rychlosti částice probíhá dle vztahu 3.1.

Tabulka 3.1 je shrnutím nastavení PSO, které byly zvoleny pro další analýzu
a rozhodnutí o dalším využití. Vynechána jsou nastavení, která byla zhodnocena
jako nedostatečně spolehlivá pro využití v optimalizačních úlohách.
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Tab. 3.1: Přehled nastavení PSO

Nastavení
koeficient setrvačnosti faktor omezení tlumení rychlosti pbest tlumení pbest

c1 c2 𝜔 𝜔𝑑𝑎𝑚𝑝vztah pro výpočet rychlosti částice

02
NE NE NE ANO NE

2 2 - -
𝑣𝑡+1

𝑖 = 𝑣𝑡
𝑖 + 𝑐1𝜖1 ⊙ (𝑝𝑖 − 𝑥𝑡

𝑖) + 𝑐2𝜖2 ⊙ (𝑔* − 𝑥𝑡
𝑖)

03
ANO ANO NE ANO NE

1,49618 1,49618 0,7298 -
𝑣𝑡+1

𝑖 = 𝜔𝑣𝑡
𝑖 + 𝑐1𝜖1 ⊙ (𝑝𝑖 − 𝑥𝑡

𝑖) + 𝑐2𝜖2 ⊙ (𝑔* − 𝑥𝑡
𝑖)

04
ANO NE ANO ANO NE

2 2 1 0,99
𝑣𝑡+1

𝑖 = 𝜔𝑣𝑡
𝑖 + 𝑐1𝜖1 ⊙ (𝑝𝑖 − 𝑥𝑡

𝑖) + 𝑐2𝜖2 ⊙ (𝑔* − 𝑥𝑡
𝑖)

06
ANO NE ANO NE NE

0,2 0,5 1 0,99
𝑣𝑡+1

𝑖 = 𝜔𝑣𝑡
𝑖 + 𝑐1(𝜖− 0, 5) + 𝑐2(𝑔* − 𝑥𝑡

𝑖)

08
ANO NE ANO NE ANO

0, 7𝑡 0,5 1 0,99
𝑣𝑡+1

𝑖 = 𝜔𝑣𝑡
𝑖 + 𝑐1(𝜖− 0, 5) + 𝑐2(𝑔* − 𝑥𝑡

𝑖)

09
ANO NE ANO ANO ANO

0, 7𝑡 0,5 1 0,99
𝑣𝑡+1

𝑖 = 𝜔𝑣𝑡
𝑖 + 𝑐1𝜖1 ⊙ (𝑝𝑖 − 𝑥𝑡

𝑖) + 𝑐2𝜖2 ⊙ (𝑔* − 𝑥𝑡
𝑖)

34
ANO ANO ANO ANO NE

1,49618 1,49618 0,7298 0,99
𝑣𝑡+1

𝑖 = 𝜔𝑣𝑡
𝑖 + 𝑐1𝜖1 ⊙ (𝑝𝑖 − 𝑥𝑡

𝑖) + 𝑐2𝜖2 ⊙ (𝑔* − 𝑥𝑡
𝑖)
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3.2 Testovací funkce

Testovací funkce jsou funkce vytvořené s cílem odhalit jak jsou různé optimalizační
techniky a metody schopné nalézt extrém této funkce. Záměrně jsou to funkce s vel-
kým počtem lokálních extrémů, které jsou situovány v blízkosti globálního extrému.
V Molga a Smutnicki (2005) je uvedena řada testovacích funkcí. Výběr testova-
cích funkcí probíhal i s použitím dalších zdrojů (Pivoluska (2008) a Surjanovic a
Bingham). V těchto zmíněných zdrojích byly prezentovány převážně stejné testovací
funkce. Toto zjištění vedlo k závěru, že jsou vhodné, obecně známé a prověřené.
Pro další části této práce byly zvoleny testovací funkce uvedené v tab. 3.2, kde jsou
popsány jejich definice, prohledávací prostory a hodnota a poloha minima funkce.

3.3 Počet částic a iterací

Hledání extrémů funkcí tak, jak se bude v této práci provádět na souboru testovacích
funkcí pro ověření efektivity PSO, je teoretickou záležitostí. Vzhledem k tomu je
možné volit počet iterací v řádů stovek až tisíců a počet částic volit v prvních
desítkách tak, jak uvádí Pivoluska (2008). I přes zdánlivě vysoký počet výpočetních
operací, je výpočetní technika schopna je zvládnout v řádech sekund. Tato práce
je zaměřena na praktickou aplikaci optimalizace na reálné okrajové úloze. Je tedy
nutné brát ohled na inženýrskou podstatu problémů optimalizace a jejich praktickou
stránku. Řešiče které jsou využívány k numerickým výpočtům, provádějí výpočty dle
složitosti modelu v řádu minut až desítek minut. Z tohoto důvodu se autor zaměřil
i na menší hodnoty počtu částic a počtu iterací, než je doporučováno. Cílem je tedy
snížit časy optimalizací praktických okrajových úloh na minimum, avšak nesmí být
omezena kvalita hledaného řešení.

Vzhledem k výše uvedeným problémům a omezením se autor rozhodl k volbě
počtu částic a iterací následovně:

∙ 5 částic ∙ 20 iterací
∙ 10 částic ∙ 25 iterací
∙ 15 částic ∙ 50 iterací
∙ 20 částic ∙ 100 iterací

∙ 250 iterací
∙ 500 iterací
∙ 1000 iterací

Podrobný rozbor optimalizace aplikované na inženýrskou úlohu bude popsán
v kapitole 4.
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Tab. 3.2: Testovací funkce

Testovací funkce Definice

Ackley
𝑓(x) = 20 + 𝑒− 20𝑒(−0.2

√
1
𝑛

∑︀𝑛

𝑖=1 𝑥2
𝑖 ) − 𝑒( 1

𝑛

∑︀𝑛

𝑖=1 cos(2𝜋𝑥𝑖))

𝑥𝑖 ∈ [−30; 30]
x* = (0; 0); 𝑓(x*) = 0

Griewank
𝑓(x) = 1 +∑︀𝑛

𝑖=1
𝑥2

𝑖

4000 −
∏︀𝑛

𝑖=1 cos( 𝑥𝑖√
𝑖
)

𝑥𝑖 ∈ [−600; 600]
x* = (0; 0); 𝑓(x*) = 0

Michalewicz
𝑓(x) = −

𝑛∑︀
𝑖=1

sin(𝑥𝑖) sin2𝑚( 𝑖𝑥2
𝑖

𝜋
)

𝑥𝑖 ∈ [0;𝜋]
x* = (2, 203; 1, 571); 𝑓(x*) = −1, 8013

Rastrigin
𝑓(x) = 10𝑛+

𝑛∑︀
𝑖=1

[𝑥2
𝑖 − 10 cos(2𝜋𝑥𝑖)]

𝑥𝑖 ∈ [−5, 12; 5, 12]
x* = (0; 0; ...; 0); 𝑓(x*) = 0

Rosenbrock
𝑓(x) =

𝑛−1∑︀
𝑖=1

[100(𝑥𝑖+1 − 𝑥2
𝑖 )2 + (𝑥𝑖 − 1)2]

𝑥𝑖 ∈ [−2, 048; 2, 048]
x* = (1; 1); 𝑓(x*) = 0

Schwefel
𝑓(x) = 418.9829𝑛

𝑛∑︀
𝑖=1

𝑥𝑖 sin(
√︁
|𝑥𝑖|)

𝑥𝑖 ∈ [−512, 03; 512, 97]
x* = (−420, 9687;−420, 9687); 𝑓(x*) = 0

Sphere
𝑓(x) =

𝑛∑︁
𝑖=1

𝑥2
𝑖

𝑥𝑖 ∈ [−5, 12; 5, 12]
x* = (0; 0; ...; 0); 𝑓(x*) = 0

3.4 Postup vyhodnocení metody PSO

Pro vyhodnocení se autor rozhodl celou úlohu PSO algoritmizovat v programovém
prostředí aplikace MATLAB. Pro každé nastavení byl vytvořen skript, který mimo
jiné obsahoval sadu příkazů pro zobrazení pohybu částic při běhu optimalizace. Zob-
razení pohybu částic sloužilo pro prvotní kontrolu vhodnosti nastavení dosáhnout
minima funkce a setrvat v něm. Jak bylo výše popsáno, některá nastavení se už
v těchto chvílích nechovala uspokojivě, proto byla vyřazena. Jiná nastavení byla
však zhodnocena autorem jako vhodná, avšak jejich opravdovou efektivitu mohla
odhalit až následná studie.
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Po vytvoření skriptů pro různá nastavení byla vytvořena procedura, která pro
zvolený počet částic, každou iteraci, každé nastavení a pro veškeré testovací funkce
zmíněné v této práci, spustila 100 opakování algoritmu PSO. Tento postup byl zvo-
len z důvodů stochastických procesů v algoritmu PSO tak, aby se vyloučila možná
náhodná nepřesnost. Po skončení každého jednoho opakování PSO byla uložena po-
loha všech částic v poslední iteraci optimalizace a nejlepší dosažená hodnota účelové
funkce, nebo-li 𝑔*. Vznikl tak záznam nejen o nejlepší dosažené hodnotě, ale také
o tom, v jaké pozici se částice nacházejí po skončení optimalizace. To bylo důležité
vzhledem k popisovanému jevu, který nastával u nastavení bez tlumení setrvačnosti.
Částice, a to jedna nebo více, sice dosáhla relativně uspokojivé hodnoty účelové
funkce, avšak nezůstaly u extrému a opět se rozlétly do prostoru. Byla použita teo-
rie, že algoritmus je úspěšný pouze pokud se všechny částice dostanou do hledaného
extrému a usadí se v něm. Tím pádem se potvrdí jeho správnost a algoritmus opti-
malizace je spolehlivý.

Pro jednodušší analýzu a zobrazení částic byl zvolen rozměr prohledávaného
prostoru 𝑝 = 2. Testovací funkce byly tedy funkce dvou proměnných 𝑓(𝑥1, 𝑥2). V
takovém prostoru byla spočítána vzdálenost částice od minima funkce dle Pytha-
gorovy věty 𝑙 =

√︁
𝑥2

1 + 𝑥2
2. Jelikož byly použity různé testovací funkce, které mají

různé prohledávací prostory, a z důvodu porovnatelnosti analýz, byla vzdálenost
částice normována na maximální možnou vzdálenost, jaké může částice dosáhnout
v prohledávaném prostoru.

𝑙𝑛𝑜𝑟𝑚 = 𝑣𝑧𝑑.čá𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒
𝑚𝑎𝑥.𝑣𝑧𝑑

Výsledkem každého jednotlivého opakovaní byla střední hodnota normované vzdá-
lenosti částic od minima funkce. Pro jednu sadu výpočtů bylo tedy získáno 100
hodnot. Ty byly následně podrobeny statistickému vyhodnocení, ze kterého vzešla
střední hodnota a výběrová směrodatná odchylka normované vzdálenosti částic od
minima funkce pro 100 opakování.

Je jistě možné vymyslet mnoho teorií pro zjištění spolehlivosti algoritmu PSO.
Statistické vyhodnocení může mít zajisté také mnoho přístupů. Přístup který zvolil
autor této práce je však dle jeho soudu dostatečné přísný pro potvrzení vhodnosti
nastavení a vlivu jednotlivých proměnných vstupujících do algoritmu PSO. Tak ale,
jak je možné i PSO dále rozvíjet, je možné rozvíjet i postupy vyhodnocení.
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3.5 Vyhodnocení standardního nastavení (02)

Vliv počtu iterací

Obr. 3.1: 5 částic - nastavení standardní

Obr. 3.2: 20 částic - nastavení standardní
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Vliv počtu částic

Obr. 3.3: 20 iterací - nastavení standardní

Obr. 3.4: 100 iterací - nastavení standardní
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Stejně tak, jako nastavení původní, je i nastavení standardní nevhodné a na
obrázcích 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 je možné se o tom přesvědčit. Hodnoty normované střední
vzdálenosti od minima funkce jsou se zvyšujícím se počtem iterací lepší u funkce
Rosenbrock (obr. 3.1 a 3.2). Nebylo však ani při 1000 iteracích dosaženo uspokojivého
výsledku.

I přes špatnou efektivitu sledovanou v prvotních analýzách, bylo toto nastavení
ponecháno jako vzor pro další modifikovaná nastavení, a sledování zda, a jak se
zvyšuje efektivita algoritmu s těmito nastaveními.
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3.6 Vyhodnocení nastavení standardního s koefi-
cientem setrvačnosti a faktorem omezení (03)

Vliv počtu iterací

Obr. 3.5: 5 částic - nastavení standardní s koeficientem
setrvačnosti a faktorem omezení

Obr. 3.6: 20 částic - nastavení standardní s koeficientem
setrvačnosti a faktorem omezení
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Vliv počtu částic

Obr. 3.7: 20 iterací - nastavení standardní s koeficientem
setrvačnosti a faktorem omezení

Obr. 3.8: 100 iterací - nastavení standardní s koeficientem
setrvačnosti a faktorem omezení
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S vývojem v oblasti optimalizací a PSO byla zkoumána efektivita koeficientu
setrvačnosti a faktoru tlumení tak, jak je uvedeno v kap. 3.1. Toto nastavení zahr-
nuje oba tyto elementy. Zřejmé je výrazné zlepšení v efektivitě optimalizační metody
s tímto nastavením. Se zvyšujícím se počtem iterací (obr. 3.5 a 3.6) se snižuje nor-
movaná střední vzdálenost, která je pro tyto analýzy hlavním ukazatelem efektivity.
Počet iterací se tedy zdá být, oproti zvyšujícímu se počtu částic (obr. 3.7 a 3.8), vý-
znamnějším vlivem v optimalizační proceduře s tímto nastavením. Testovací funkce
Schwefel, i při velkém počtu iterací a částic, ukázala svoji odolnost vůči optimali-
začnímu algoritmu, oproti ostatním testovacím funkcím.
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3.7 Vyhodnocení nastavení standardního s tlume-
ním setrvačnosti (04)

Vliv počtu iterací

Obr. 3.9: 5 částic - nastavení standardní s tlumením setrvačnosti

Obr. 3.10: 20 částic - nastavení standardní s tlumením setrvačnosti
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Vliv počtu částic

Obr. 3.11: 20 iterací - nastavení standardní s tlumením setrvačnosti

Obr. 3.12: 100 iterací - nastavení standardní s tlumením setrvačnosti
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Tlumení setrvačnosti, jako samostatný prvek modifikace PSO, mělo za cíl po-
stupné zpomalování částic a tím jejich uklidnění a setrvání v globálním extrému
funkce. Tlumení se projevilo na lepší efektivnosti optimalizačního algoritmu, ale
nedosáhlo takových výsledků jako nastavení s koeficientem setrvačnosti a faktorem
omezení. Sledovat však můžeme menší variabilitu mezi volbou počtu částic (obr. 3.11
a 3.12). Větší počet iterací (obr. 3.9 a 3.10) je opět, za výše uvedených podmínek,
vhodnějším prvkem PSO pro dosažení hledaného globálního extrému funkce. Opět
je však nutné konstatovat odolnost a složitost funkce Schwefel, na níž optimalizační
algoritmus opět selhal.
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3.8 Vyhodnocení nastavení standardního s koefi-
cientem setrvačnosti, faktorem omezení a tlu-
mením (34)

Vliv počtu iterací

Obr. 3.13: 5 částic - nastavení standardní s koeficientem
setrvačnosti, faktorem omezení a tlumením setrvačnosti

Obr. 3.14: 20 částic - nastavení standardní s koeficientem
setrvačnosti, faktorem omezení a tlumením setrvačnosti
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Vliv počtu částic

Obr. 3.15: 20 iterací - nastavení standardní s koeficientem
setrvačnosti, faktorem omezení a tlumením setrvačnosti

Obr. 3.16: 100 iterací - nastavení standardní s koeficientem
setrvačnosti, faktorem omezení a tlumením setrvačnosti
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Jak je zmíněno v kapitole popisující různá nastavení, byl v prvotních analýzách
sledován pozitivní vliv tlumení, které se potvrdilo i v předchozí analýze. Autorem
práce tedy byla zkombinována dvě nastavení, a to s koeficientem setrvačnosti a fak-
torem omezení a nastavení s tlumením. Podrobněji v kapitole 3.1.

Tato modifikace se ukázala být velmi efektivní. Snížila se variabilita při volbě
počtu částic, což je následek části z nastavení s tlumením setrvačnosti. Dalším tren-
dem je snížení normované střední vzdálenosti od minima funkce, která je následkem
vložení nastavení s koeficientem setrvačnosti a faktorem omezení. Oba tyto popi-
sované jevy však spolu vytvořily kombinaci, která svou efektivitou obě zmiňovaná
nastavení převyšuje. Optimalizační algoritmus na funkci Schwefel znovu nedosáhl
uspokojivých výsledků, ale oproti předchozím nastavením je zde jisté zlepšení (obr.
3.13, 3.14, 3.15, 3.16).
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3.9 Vyhodnocení nastavení bez pbest s tlumením
setrvačnosti (06)

Vliv počtu iterací

Obr. 3.17: 5 částic - nastavení standardní bez pbest s tlumením setrvačnosti

Obr. 3.18: 20 částic - nastavení standardní bez pbest s tlumením setrvačnosti
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Vliv počtu částic

Obr. 3.19: 20 iterací - nastavení standardní bez pbest s tlumením setrvačnosti

Obr. 3.20: 100 iterací - nastavení standardní bez pbest s tlumením setrvačnosti
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Nastavení bez pbest bylo testováno i přes vymykání se původní filosofii, se kterou
Kennedy a Eberhart (1995) představili. Ukázalo se však, že konstatování, které pro-
vedl Yang (2008), že není důvod k používání části s pbest, má své opodstatnění. Tato
část analýzy efektivity nastavení (obr. 3.17, 3.18, 3.19, 3.20) představuje uspokojivé
hodnoty normované střední vzdálenosti, nicméně nebylo dosaženo lepších výsledků
než v předešlých nastaveních.
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3.10 Vyhodnocení nastavení bez pbest s tlume-
ním rychlosti i váhy pbest (08)

Vliv počtu iterací

Obr. 3.21: 5 částic - nastavení bez pbest s tlumením setrvačnosti i váhy pbest

Obr. 3.22: 20 částic - nastavení bez pbest s tlumením setrvačnosti i váhy pbest
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Vliv počtu částic

Obr. 3.23: 20 iterací - nastavení bez pbest s tlumením setrvačnosti i váhy pbest

Obr. 3.24: 100 iterací - nastavení bez pbest s tlumením setrvačnosti i váhy pbest
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Tak, jak byl sledován významný vliv tlumení setrvačnosti, bylo autorem při-
stoupeno k analýze nastavení uváděném v Yang (2008), které zavádí tlumení vlivu
náhodného prvku, který nahradil část pbest. Není však sledováno zlepšení oproti
předchozímu nastavení. Naopak je sledován určitý pokles efektivity (obr. 3.21, 3.22,
3.23, 3.24)
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3.11 Vyhodnocení nastavení standardní s tlume-
ním setrvačnosti i váhy pbest (09)

Vliv počtu iterací

Obr. 3.25: 5 částic - nastavení standardní s tlumením setrvačnosti i váhy pbest

Obr. 3.26: 20 částic - nastavení standardní s tlumením setrvačnosti i váhy pbest
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Vliv počtu částic

Obr. 3.27: 20 iterací - nastavení standardní s tlumením setrvačnosti i váhy pbest

Obr. 3.28: 100 iterací - nastavení standardní s tlumením setrvačnosti i váhy pbest
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Výše uvedené vynechání části pbest a analýza těchto nastavení, nebylo zhod-
noceno jako uspokojivé. Do tohoto nastavení tedy byla zpět vrácena část nejlepší
osobní pozice částice pbest. Zůstalo však tlumení části pbest. Při větším počtu čás-
tic a se zvyšujícím počtem iterací se zvýšila i efektivita optimalizačního algoritmu
(obr. 3.26). Ostatní sledované kombinace částic a iterací (obr. 3.25, 3.27, 3.28), ale
nevykazovaly žádné zlepšení.
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3.12 Závěrečné shrnutí a výběr vhodných nasta-
vení PSO

Předchozí kapitola měla za cíl studovat vliv počtu částic a iterací na konvergenci
optimalizační metody při různých nastaveních. Dle výše zjištěných poznatků je počet
iterací významnějším prvkem na efektivitu optimalizačního algoritmu. Je však nutné
uvést, že tento fenomén je tím výraznější, čím více zvyšujeme počet částic. Nelze
tedy tyto dva parametry hodnotit zcela odděleně. I přes potřebu snížit počet částic
a iterací na minimum, bylo rozmezí počtu iterací a počtu částic zvoleno optimálně.
Horní mez počtu iterací, až do hodnoty 1000, a počtu částic do maximální zvolené
hodnoty 20, dával informaci o tom, zda je možné vůbec dosáhnout velmi spolehlivě
extrému na testovacích funkcích.

Optimalizační algoritmus pracuje ve dvou smyčkách. Nejprve se provádí vnitřní
smyčka přes všechny částice, poté smyčka jí nadřazená přes všechny iterace. Z toho
vychází uvedený předpoklad o počtu cyklů. Například při počtu 20 částic a 50
iterací, je provedeno celkem 1000 cyklů. Následující grafy (odkaz na ně), však nepo-
tvrzují předpoklad, že by algoritmy byly stejně efektivní, pokud by dosáhly stejného
počtu cyklů. Nicméně opět inklinují ke zjištěné skutečnosti, že počet iterací je vý-
znamnějším faktorem.

Počet cyklů bude však důležitým prvek v inženýrské aplikaci optimalizace. Jeden
cyklus při analýze efektivnosti trval v řádech setin sekundy. V různých praktických
aplikacích je předpoklad, že budou časově náročnější, a to desítky až stovky sekund.
Je tedy nutné pokusit se najít vzájemnou kombinaci počtu části a počtu iterací,
s co nejmenším počtem cyklů. Musí však být splněn předpoklad, že kvalita řešení
nebude ovlivněna.

Autor práce na základě výše uvedených analýz efektivnosti a popisu sledovaných
veličin usoudil, že nejvhodnějším nastavením, které obecně vede k uspokojivým ře-
šením testovacích funkcí, je nastavení s koeficientem setrvačnosti, faktorem tlumení
a tlumením setrvačnosti. Přiložené grafy navádí k jiným závěrům. Je nutné hodnotit
celek. Mnohá nastavení jsou pro určité funkce efektivnější. Jsou to však jen lokální
zlepšení. Na jiných funkcích má nastavení podstatné problémy s nalezením extrému
funkce.

Volba počtu částic a iterací je složitější z důvodů nutné minimalizace výpočet-
ních cyklů. Snaha je, vybrat kombinaci s maximálním počtem obou parametrů. Není
to však možné k dostupnému hardwarovému vybavení, které bude použito k opti-
malizaci na reálných okrajových úlohách. Volba padla na kombinaci 10 částic - 50
iterací (obr. 3.31).

Na všech grafech v této kapitole je nutné poukázat na zmiňovaný problém robust-
nosti funkce Schwefel. Všechna nastavení optimalizačního algoritmu na této funkci
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selhávají. Zlepšení nastává s růstem počtu částic a iterací. Významná klesající ten-
dence se však neprojevuje. Poměr nutných cyklů - výpočetního času - je vůči hodnotě
zlepšení minimální.

Obr. 3.29: 5 částic - 20 iterací

Obr. 3.30: 5 částic - 50 iterací
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Obr. 3.31: 10 částic - 50 iterací

Obr. 3.32: 10 částic - 100 iterací
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Obr. 3.33: 20 částic - 50 iterací
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4 PROPOJENÍ METODY PSO S PROGRAMEM
PRACUJÍCÍM NA BÁZI MKP

Hlavním cílem této práce je zautomatizovat proces získání hodnot vstupních para-
metrů pokročilých materiálových modelů. K tomu účelu bylo nutné propojit opti-
malizační algoritmus s řešičem na bázi metody konečných prvků (MKP), který bude
simulovat reálné okrajové úlohy.

4.1 Popis programu PLAXIS

Matematický model pro simulaci reálných okrajových úloh, na kterých bude opti-
malizačním algoritmem minimalizován rozdíl mezi výsledky vybrané laboratorní, či
polní zkoušky nebo instrumentované geotechnické konstrukce, byl vytvářen v pro-
gramu PLAXIS 2D v.2016-01.

PLAXIS 2D je speciálně zaměřený program na výpočet deformací, napětí, stabi-
lity a analýzy proudění na různých geotechnických úlohách. Reálné úlohy jsou mo-
delovány jako dvojrozměrné a řešeny rovinně-deformačními a rotačně-symetrickými
modely. Program je rozdělen do dvou podprogramů. Input je tzv. pre-procesor, gra-
fické rozhraní, ve kterém se definuje geometrie, vlastnosti materiálů, síť konečných
prvků a fáze výstavby. Output je tzv. post-procesor, který umožňuje vizualizovat de-
formace a napjatosti, které byly vyčísleny z řešení soustavy lineárních algebraických
rovnic řešičem (Brinkgreve et al. (2016)).

4.2 Programovací jazyk Python

Python je vyšší, interpretovaný, objektově orientovaný programovací jazyk. Je vy-
víjen jako open source a dostupný pro většinu platforem. Mezi jeho hlavní výhody
patří jednoduchost syntaxe, množství dostupných knihovních modulů, které umož-
ňuje snadno řešit problémy z řady oblastí a snadné propojení do jiných aplikací
napsaných v jiných programovacích jazycích. Stejně tak je možné implementovat do
Pythonu knihovnu která je napsaná v jiném programovacím jazyce. V této práci
byla používána verze programovacího jazyka Python 3.6.

4.3 Propojení PSO a programu PLAXIS

Hlavním cílem této práce je optimalizace vstupních parametrů pokročilých mate-
riálových modelů. V kapitolách 2 a 3 byl popsán princip optimalizační metody
a analyzována a zhodnocena efektivita různých nastavení PSO a volba počtu částic
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a iterací. V této kapitole je uvedeno propojení optimalizačního algoritmu a řešiče na
bázi MKP s aplikací na reálnou okrajovou úlohu. Optimalizační algoritmus je nutné
brát pouze jako nástroj k řízené změně parametrů, která je prováděna na základě
požadavku nalézt globální extrém účelové funkce.

Při praktické aplikaci optimalizace na reálné okrajové úloze je nezbytné optima-
lizačnímu algoritmu poskytnout hodnoty, či sady hodnot, které budou odezvou na
řízenou změnu parametrů. Tyto sady hodnot bude poskytovat výše zmíněná aplikace
PLAXIS 2D. V optimalizačním algoritmu je třeba definovat proceduru, která zmí-
něné sady hodnot porovná se známým řešením a vypočítá hodnotu účelové funkce,
která je důležitým prvkem pro optimalizační algoritmus a její hodnota bude v prak-
tické aplikaci minimalizována. Účelová funkce je tedy definována jako vztah mezi
hodnotami predikovanými programem PLAXIS 2D a reálným měřením laboratorní
zkoušky, zkoušky in-situ nebo instrumentované geotechnické konstrukce. Pro různé
úlohy je definice účelové funkce rozdílná a nelze ji obecně vyjádřit. Podrobněji bude
definována v kapitolách příslušných ke konkrétní aplikaci optimalizační metody.

Autorem práce byla vyvinuta aplikace, která má základ v optimalizačním algo-
ritmu PSO, doplněném o propojení s řešičem na bázi MKP, programem PLAXIS
2D. Aplikace využívá stejnou posloupnost kroků, tak jak je uvedeno v Algoritmu 1.
Schéma aplikace je na obr. 4.2. Volba počtu částic a iterací a počtu optimalizova-
ných parametrů (proměnných) zůstává neměnná. Číslo iterace 𝑡 = 0 značí počáteční
fázi, tzv. inicializaci. Při ní se vygeneruje pro každou částici vektor s počtem prvků
𝑝. Každý prvek tohoto vektoru je vstupním parametrem materiálového modelu. Při
optimalizaci vstupních parametrů materiálových modelů vstupuje jako mezikrok
program PLAXIS 2D. Po výpočtu okrajové úlohy jsou z PLAXISu převzaty pre-
dikované hodnoty sledované veličiny. Dále je dle definované procedury z reálného
měření a predikovaných hodnot MKP řešičem vypočtena hodnota účelové funkce
𝑓(𝑥𝑖).

Následně je hodnota účelové funkce porovnána s nejlepší osobní polohou částice.
Při generování částic, 𝑡 = 0, je tato nerovnost však vždy zachována a následuje
uložení polohy do osobní paměti částice. Dalším krokem je porovnání, zda částice
dosáhla lepší hodnoty účelové funkce než do této doby kterákoliv jiná částice. Pokud
tato rovnost platí je poloha této částice uložena do kolektivní paměti hejna 𝑔*. Tento
cyklus můžeme nazvat vnitřním a probíhá přes všechny částice v hejnu. Do této doby
byla z optimalizačního algoritmu vyřazena procedura výpočtu rychlosti a aktualizace
polohy částice dle vztahu 3.1.

Po vygenerování všech částic hejna algoritmus v uzlu 𝑖 < 𝑛 přeskočí do vnější
smyčky. To vede k zvýšení čísla iterace 𝑡 o hodnotu 1. Vnitřní smyčka začíná opět od
částice s indexem 1 aby provedla výpočet přes všechny částice. Od tohoto momentu
se zapojí procedura PSO, která vypočítvá rychlost a aktualizuje polohu částice dle
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vztahu 3.1. Produktem je vektor hodnot vstupních parametrů pro materiálový mo-
del, který je vstupem pro program PLAXIS 2D. Dále smyčka probíhá stále dokola,
dokud není dosaženo předem definované kriterium. Může jím být např. pevný počet
iterací. Výstupem optimalizačního algoritmu je vektor hodnot vstupních parametrů
𝑔*. Tyto parametry odpovídají minimu účelové funkce.

𝑝

𝑞

𝑟

𝑥𝑡
𝑖

𝑥𝑡+1
𝑖

𝐺*

=⇒

=⇒

a)

𝐸

𝑐

𝜙

𝑥𝑡
𝑖

𝑥𝑡+1
𝑖

𝐺*

b)

𝑥𝑡
𝑖

𝑥𝑡+1
𝑖

𝐺*

𝑢

𝐹

c)

Obr. 4.1: Inženýrská aplikace optimalizačního algoritmu na reálné
okrajové úloze

4.4 Inženýrská aplikace metody PSO

V předchozích kapitolách byl popsán princip PSO na teoretické úloze, která zahr-
nuje hledání extrému funkcí. Pro optimalizaci vstupních parametrů materiálových
modelů je nezbytné převést teoretický koncept PSO na praktickou okrajovou úlohu
z inženýrské praxe. Pro popis bude sloužit obr. 4.1.

První část, obr. 4.1a), zobrazuje PSO ve svém teoretické základu. Pokud bychom
si účelovou funkci 𝑓(𝑥𝑖) definovali jako funkci tří proměnných, můžeme jednu částici
zobrazit ve třídimenzionálním prostoru (𝑝, 𝑞, 𝑟), kdy 𝑥𝑡

𝑖 = {𝑝𝑖, 𝑞𝑖, 𝑟𝑖} následně je
možné vyčíslit účelovou funkci jako 𝑓(𝑝𝑖, 𝑞𝑖, 𝑟𝑖). Zobrazení 𝑥𝑡+1

𝑖 , je ukázkou polohy
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částice v další iteraci. Značka N 𝐺*, je globálním minimem funkce, do kterého se
optimalizační algoritmus pokouší částice dopravit. Šipky ilustrují pohyb částice ke
globálnímu minimu.

Při aplikaci optimalizačního algoritmu na praktickou okrajovou úlohu je nutné
transformovat 𝑝-dimenzionální prostor, na prostor, kde je počet dimenzí definován
počtem optimalizovaných parametrů. Tuto transformaci představuje obr. 4.1b). Pro
porovnání je to opět třídimenzionální prostor. V transformaci na materiálový model
zde hovoříme o prostoru s osami (𝐸, 𝑐, 𝜙). Pro ukázku jsou to parametry které
charakterizují deformační vlastnost a smykovou pevnost zeminy při použití Mohr-
Coulombova materiálového modelu. Lze si tedy vstupní parametry materiálového
modelu představit jako souřadnice polohy jedné částice 𝑥𝑡

𝑖 = {𝐸𝑖, 𝑐𝑖, 𝜙𝑖}. Analogicky
dle předchozího případu je tedy účelová funkce 𝑓(𝐸𝑖, 𝑐𝑖, 𝜙𝑖). Opět jsou vyobrazeny
polohy jedné částice ve dvou po sobě následujících iteracích 𝑥𝑡

𝑖 a 𝑥𝑡+1
𝑖 a 𝐺* jako

poloha globálního minima účelové funkce.
Obrázek 4.1c) představuje, jak se v praktické úloze přibližuje predikovaný průběh

měření ke skutečnému. Parametry pro materiálový model určuje poloha částice 𝑥𝑡
𝑖.

S těmito parametry je proveden výpočet, jehož výstupem je např. zatěžovací křivka
závislosti deformace na zatížení v zobrazení 𝐹 − 𝑢. Pro částici 𝑥𝑡

𝑖 je průběhem čár-
kovaná křivka. V další iteraci, jejímž výsledkem je průběh s označením 𝑥𝑡

𝑖, ilustruje
přibližování ke globálnímu minimu. Hledaným globálním minimem je 𝐺*, červená
křivka plnou čarou. Tomuto průběhu odpovídá poloha 𝐺* v prostoru (𝐸, 𝑐, 𝜙) na
obr. 4.1b).
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Obr. 4.2: Posloupnost kroků optimalizační aplikace
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5 APLIKACE PSO PRO STANOVENÍ VSTUP-
NÍCH PARAMETRŮ V PRAKTICKÝCH OKRA-
JOVÝCH ÚLOHÁCH

V této kapitole bude rozebrána problematika a výsledky optimalizace vstupních
parametrů materiálových modelů na praktických okrajových úlohách.

Jako praktické okrajové úlohy byly zvoleny:
• edometrická zkouška
• presiometrická zkouška
• inklinometrické měření pažící konstrukce
Inklinometrické měření pažící konstrukce bylo převzato z výsledků monitoringu

prováděného při výstavbě Technologického centra Královopolského tunelu v Brně
(Pazdírek a Vížďa, 2009). Záznam průběhu edometrické zkoušky byl převzat ze Svo-
boda et al.(2008, 2009). Tato edometrická zkouška byla provedena ze vzorku ode-
braného v lokalitě stavby Technologického centra. Záznam průběhu presiometrické
zkoušky a jejich zpracování byl převzat z Doněk (2012).

Pro optimalizaci vstupních parametrů byl zvolen neogenní jíl, který je typický
pro Brno a okolí. Dle ČSN 73 6133 lze zeminu popsat jako F8-CV, tedy jíl s velmi vy-
sokou plasticitou a jedná se o překonsolidovaný jíl. Míra překonsolidace je vyjádřena
poměrem OCR = 6,5 (overconsolidation ratio). Tato hodnota byla určena z edome-
trické zkoušky provedené pro výstavbu objektu Technologického centra. Rott et al.
(2015) uvádí OCR = 7,0 a POP neboli pre - overburden pressure o hodnotě 1800
kPa. Z podkladů pro optimalizaci vstupních parametrů na presiometrické zkoušce
byla zjištěna hodnota OCR až 8,2. Pro výběr neogenního jílu jako zeminy, u které
budou optimalizovány vstupní parametry pro materiálový model bylo důležité i to,
že více jak 2/3 volné výšky podzemní stěny pro stavební jámu Technologického cen-
tra, se nachází v této geologické vrstvě a pata podzemní stěny je ukončena taktéž
v neogenním jílu (Miča et al., 2011).

Materiálové modely
Výchozím materiálovým modelem pro optimalizaci jeho vstupních parametrů byl

standardní lineárně-elastický perfektně-plastický Mohr-Coulombův materiálový mo-
del (MC model). Ten je definován deformačním modulem 𝐸 ′ a parametry c a 𝜙′,
které definují MC linii porušení. Jako další byl zvolen Hardening soil model (HS
model), což je elasto-plastický materiálový model s dvojitým zpevněním. Dokona-
lejší predikce chování zemin si vyžádala přidání vstupních parametrů, kterými je
definován tento model. Jsou to především:
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𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 referenční modul tuhosti pro podmínky odtížení [kPa]

a opětovného přitížení
𝐸𝑟𝑒𝑓

50 referenční sečnový modul [kPa]
𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑜𝑒𝑑 referenční edometrický modul, který řídí chování [kPa]
zeminy za edometrických podmínek

𝑚 exponent řídící tuhost v závislosti na napětí [-]
𝑐′ soudržnost [kPa]
𝜙′ úhel vnitřního tření [°]

Výsledné deformační moduly se definují svými referenčními hodnotami. Moduly
𝐸𝑢𝑟, 𝐸50 jsou závislé na svých referenčních hodnotách 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑢𝑟 , 𝐸𝑟𝑒𝑓
50 , bočním efektiv-

ním napětí 𝜎′
3, exponentu řídícím tuhost v závislosti na napětí 𝑚 a pevnostních

parametrech. Modul 𝐸𝑜𝑒𝑑 je závislý na hodnotě 𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑜𝑒𝑑 , svislém efektivním napětí 𝜎′

1,
exponentu řídícím tuhost v závislosti na napětí 𝑚 a pevnostních parametrech ze-
miny. Výpočet výsledné tuhosti modulu 𝐸𝑢𝑟 je uveden ve vztahu 5.1. Analogicky je
výpočet pro zbylé dva moduly proveden s výše uvedenými odlišnostmi.

𝐸𝑢𝑟 = 𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟

(︃
𝑐′ · cos𝜙′ + 𝜎

′
3 · sin𝜙′

𝑐′ · cos𝜙′ + 𝑝𝑟𝑒𝑓 · sin𝜙′

)︃𝑚

(5.1)

Jako poslední materiálový model byl vybrán Hardening soil small strain model
(HSS model). Ten vychází z HS modelu, je však doplněn o smykový modul při velmi
malých přetvořeních (𝛾 < 10−6) 𝐺𝑟𝑒𝑓

0 a smykové přetvoření 𝛾0,7 při kterém původní
modul 𝐺0 klesne na 72 % své původní hodnoty. Výsledný smykový modul 𝐺0 je
závislý na své referenční hodnotě 𝐺𝑟𝑒𝑓

0 a na bočním efektivním napětí, analogicky
jako u modulu 𝐸𝑢𝑟. Smykový modul při velmi malých přetvořeních 𝐺0 se uplatňuje
pouze do limitního přetvoření, které je funkcí 𝐺𝑢𝑟 a tedy i 𝐸𝑢𝑟 dle vztahu 5.2.
Dále je uvažován smykový modul 𝐺𝑢𝑟. Podrobnější popis materiálových modelů
v Brinkgreve et al. (2016) a Miča et al. (2011).

Výchozí hodnoty vstupních parametrů pro jednotlivé materiálové modely byly
převzaty z publikace Miča et al. (2011) a jsou uvedeny v tabulce 5.1.

𝛾𝑐𝑢𝑡−𝑜𝑓𝑓 = 1
0, 385

(︃√︃
𝐺0

𝐺𝑢𝑟

− 1
)︃
𝛾0,7 (5.2)

Při optimalizaci vstupních parametrů materiálových modelů byla použita ur-
čitá zjednodušení vycházející z empirických poznatků. Pokud není-li uvedeno ji-
nak a nejsou-li tyto parametry samostatně optimalizovány je užito vztahů, tak jako
v Brinkgreve et al. (2016), Schanz et al. (2006) a Miča et al. (2011). Sečnový mo-
dul je roven modulu edometrickému 𝐸𝑟𝑒𝑓

50 = 𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑜𝑒𝑑 a modul pro odtížení a přitížení
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𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 = 3𝐸𝑟𝑒𝑓

50 . Při optimalizaci modulu pro odtížení a přitížení jsou tedy sečnový
a edometrický modul, závislé na modulu 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑢𝑟 .
V HS modelu a HSS modelu je užito vztahu pro koeficient zemního tlaku při

normálně konsolidovaných podmínkách dle Jákyho 𝐾𝑛𝑐
0 = 1− sin𝜙′, kde 𝜙′ je úhel

vnitřního tření zeminy.

Tab. 5.1: Výchozí parametry pro neogenní jíl (Miča et al., 2011)

Parametr jednotka
Neogenní jíl

MC HS HSS

𝛾𝑠𝑎𝑡/𝛾𝑢𝑛𝑠𝑎𝑡 kN · m−3 18,5/18,5
k𝑥 = k𝑦 = k𝑧 m / den 8, 6𝑒−6

𝐸
′
𝑟𝑒𝑓 MPa 9,35 - -

𝐸
′
𝑖𝑛𝑐 kPa/m 283,5 - -

𝐸𝑟𝑒𝑓
50 MPa - 11,86 11,86

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑜𝑒𝑑 MPa - 11,86 11,86

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 MPa - 36,17 36,17
𝑚 - - 0,5 0,5
𝛾0,7 - - - 1𝑒−4

𝐺𝑟𝑒𝑓
0 MPa - - 60
𝑐′ kPa 6 6 6
𝜙′ ° 24 24 24

𝜈
′
/𝜈𝑢𝑟 - 0,35 0,2 0,2
𝑅𝑓 - - 0,9 0,9
𝑝𝑟𝑒𝑓 kPa - 100 100

Citlivostní analýzy
I přes řadu vstupních parametrů materiálových modelů kterými je definováno

chování zemin, nemají všechny parametry stejně velký vliv na sledovanou veličinu.
Procedura, která zjišťuje odezvu na změnu vstupních parametrů u dané úlohy se
nazývá citlivostní analýza. Citlivostní analýza byla provedena v podprogramu Sensi-
tivity and parameter variation programu PLAXIS 2D.

Vyhodnocení relativní citlivosti probíhá ve třech krocích. Prvním je stanovení
veličiny 𝜂𝑆𝑅, tedy poměru relativní změny výstupu výpočtu k relativní změně hod-
noty vstupní veličiny, kde 𝑥 je původní hodnota vstupní veličiny, 𝑥𝐿,𝑅 je změněná
hodnota vstupní veličiny, 𝑓(𝑥) je hodnota výsledku při původní hodnotě, 𝑓(𝑥𝐿,𝑅) je
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hodnota výsledku při změněné hodnotě vstupní veličiny, vztah 5.3.

𝜂𝑆𝑅 =

[︃
𝑓(𝑥𝐿,𝑅)− 𝑓(𝑥)

𝑓(𝑥)

]︃
[︂
𝑥𝐿,𝑅 − 𝑥

𝑥

]︂ (5.3)

Ve druhém kroku se z důvodu zahrnutí vlivu rozsahu změny hodnoty vstupní
veličiny zavádí „sensitivity score“ 𝜂𝑆𝑆. Původní hodnota 𝜂𝑆𝑅 je vynásobena normo-
vaným rozsahem vstupní veličiny. 5.4

𝜂𝑆𝑆 = 𝜂𝑆𝑅
(𝑚𝑎𝑥(𝑥𝑟)−𝑚𝑖𝑛(𝑥𝑟))

𝑥
(5.4)

Konečná hodnota relativní citlivosti 𝛼(𝑥𝑖) se získá dle vztahu 5.5 a je poměrem
𝜂𝑆𝑆 ku součtu hodnot „sensitivy score“ 𝜂𝑆𝑆 všech sledovaných veličin.

𝛼(𝑥) = 𝜂𝑆𝑆∑︀
𝜂𝑆𝑆

(5.5)

Sledovanou veličinou u všech numerických modelů byla deformace. U edometrické
zkoušky byla sledována deformace bodu v souřadnicích (0; 19,137), tedy pomyslný
střed edometru, přes všechny zatěžovací fáze. U presiometru to bylo obdobné. Byla
sledována deformace bodu ve středu presiometrické buňky, opět přes všechny fáze
zatížení. U modelu pažící konstrukce byl vybrán jediný sledovaný bod v poslední
fázi, tedy v posledním inklinometrickém měření. Tento bod byl zvolen z HS modelu,
jako bod (7,225; 75,850) s největší horizontální deformací v poslední fázi.

Na obr. 5.1, 5.2 a 5.3 jsou zobrazeny výsledky citlivostní analýzy. Sloupcové grafy
představují procentuální vyjádření relativní citlivosti vstupního parametru materiá-
lového modelu na sledované veličiny. U pokročilých materiálových modelů, je i přes
vyšší počet vstupních parametrů, zřejmá citlivost na nejvýše tři vstupní parame-
try. Tyto analýzy byly důležitým krokem k vytvoření kombinací optimalizovaných
vstupních parametrů.
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Obr. 5.1: Citlivostní analýza MC modelu
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5.1 Laboratorní zkouška

Pro optimalizaci vstupních parametrů byla jako laboratorní zkouška vybrána edo-
metrická zkouška na neporušeném vzorku. Vzorek byl odebrán z hloubky 16-16.5m.
V tabulce 5.2 je záznam z průběhu edometrické zkoušky. Na obr. 5.4 je tento průběh
zobrazen graficky v typickém zobrazení 𝜎 - 𝜀.

V aplikaci PLAXIS 2D byla edometrická zkouška vymodelována jako rotačně-
symetrická úloha. Rozměry modelu vycházejí z edometrické zkoušky, kde počáteční
výška vzorku po rekonsolidaci byla 19.137 mm a šířka, neboli průměr, 100 mm. V
rotačně-symetrické úloze je však modelována pouze polovina vzorku, šířka je tedy
50 mm. Po vygenerování sítě konečných prvků vzniklo 632 15-ti uzlových konečných
prvků a 5257 uzlů. Model edometrické zkoušky je na obr. 5.5. Zatížení probíhalo
ve fázích, stejně jako je uvedeno v tab. 5.2. Vypočet byl prováděn s neodvodněným
materiálem v programu PLAXIS jako Undrained (A). Pro všechny fáze byl zvolen typ
výpočtu Consolidation. Předpokládaná doba konsolidace byla v každé fázi 24 hodin.
Doba konsolidace byla dostatečná pro vytvoření drénovaných podmínek, což bylo
ověřeno na modelu s typem výpočtu Plastic, a materiálem jílu jako odvodněným,
tedy Drained.

Obrázek 5.4 také zobrazuje predikované průběhy edometrické zkoušky po výpo-
čtu v programu PLAXIS s výchozími vstupními parametry jednotlivých materiálo-
vých modelů. Zřejmá je vhodnost jednotlivých materiálových modelů pro modelo-
vání této zkoušky.

Důležitým krokem je definice účelové funkce. Jak bylo zmíněno v kapitolách
výše, hodnota účelové funkce je funkční hodnotou vstupních parametrů materiálo-
vého modelu. Skládá se z predikovaných hodnot po výpočtu reálné okrajové úlohy
programem PLAXIS a reálného měření. Optimalizačním algoritmem je pro dosažení
nejlepší shody s reálným průběhem zkoušky a predikovaným průběhem zkoušky
funkční hodnota této funkce minimalizována. Matematické vyjádření účelové funkce
je ve vztahu 5.6.

𝑓(𝑥𝑖) =
𝑛∑︁

𝑖=1
|𝑢𝑚𝑒𝑎𝑠

𝑖,𝑦 − 𝑢𝑓𝑒𝑚
𝑖,𝑦 | (5.6)

kde n je počet fází zatěžování,
𝑢𝑚𝑒𝑎𝑠

𝑖,𝑦 je měřená svislá deformace z edometrické zkoušky,
𝑢𝑓𝑒𝑚

𝑖,𝑦 je predikovaná svislá deformace z programu PLAXIS.

Pro lepší názornost je na obr. 5.6 v postoru 𝜎−𝑢𝑦 zobrazen průběh edometrické
zkoušky, pouze však její zatěžovací větev. Červenou plnou čarou je zobrazen průběh
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Tab. 5.2: Záznam průběhu edometrické zkoušky

H0=19,137 mm

𝜎1 [kPa] změna výšky ΔH [mm] aktualní H [mm] 𝜀1 [-]

275 0,000 19,137 0,00000

675 -0,258 18,879 -0,01348

1075 -0,537 18,600 -0,02806

1875 -1,025 18,112 -0,05356

3475 -1,867 17,270 -0,09756

6675 -3,158 15,979 -0,16502

13075 -4,482 14,655 -0,23421

6675 -4,205 14,932 -0,21973

3475 -3,901 15,236 -0,20385

1075 -3,276 15,861 -0,17119

275 -2,467 16,670 -0,12891

reálné edometrické zkoušky, černou čárkovanou čarou je zobrazen průběh edomet-
rické zkoušky po vymodelování a výpočtu v programu PLAXIS. Mezi jednotlivými
hodnotami deformace je pro 𝑛 zatěžovacích kroků vyčíslena hodnota účelové funkce
tak jak je uvedeno ve vztahu 5.6.

5.1.1 Simulovaný experiment

Simulovaný experiment byl vytvořen pro účely testování optimalizačního algoritmu
a celé aplikace vytvořené autorem. Tato procedura spočívá v jednom výpočtu okra-
jové úlohy, při kterém jsou simulovaně zvýšeny, či sníženy, výchozí parametry ze-
miny. Po výpočtu jsou získány z podprogramu Output deformace, které jsou v tomto
simulovaném experimentu považovány za výsledek reálné edometrické zkoušky. Ná-
sledným spuštěním optimalizační aplikace s nezměněnou - výchozí sadou vstupních
parametrů, je sledováno, zda optimalizační algoritmus je schopný dohledat simu-
lovaně změněné vstupní parametry pro materiálový model. Děje se tak, dle výše
zmíněné minimalizace účelové funkce. Pokud je optimalizací nalezena modifikovaná
sada vstupních parametrů pro materiálový model, je možné aplikaci a optimalizační
algoritmus považovat za fungující. Všechny provedené simulované experimenty byly
v dohledání simulovaně zvýšených parametrů úspěšné.
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Obr. 5.4: Průběh edometrické zkoušky v zobrazení 𝜎 - 𝜀 s výchozími parametry

Obr. 5.5: Model edometrické zkoušky

Simulovaně zvýšené parametry byly:
• u MC modelu 𝐸

′
𝑟𝑒𝑓 = 45000 kPa

• u HS modelu 𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 = 45000 kPa

• u HSS modelu 𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 = 45000 kPa

Optimalizační aplikace oscilovala kolem simulovaně zvýšené hodnoty vstupního
parametru ve všech případech již, od 10. nebo 11. iterace. Optimalizační algoritmus
se však přibližoval k simulovaně zvýšené hodnotě parametru přibližně do 20. iterace
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|𝑢𝑚𝑒𝑎𝑠
𝑖,𝑦 − 𝑢𝑓𝑒𝑚

𝑖,𝑦 |

𝜎

𝑢
𝑦

Obr. 5.6: Výpočet hodnoty objektivizační funkce

a poté se hodnota účelové funkce již neměnila. V této iteraci byly také všechny
částice usídleny v pozici globálního minima. Průběh je ilustrován na obr. 5.7.
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Obr. 5.7: Zobrazení průběhu objektivizační funkce při optimalizaci parametru 𝐸 ′

MC materiálového modelu na simulovaném experimentu edometrické zkoušky
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Obr. 5.8: Zobrazení průběhu objektivizační funkce při optimalizaci parametru 𝐸 ′

MC materiálového modelu na simulovaném experimentu edometrické zkoušky

Rychlost konvergence částic při optimalizaci vstupních parametrů na re-
álné okrajové úloze
V prvních fázích vývoje optimalizační aplikace bylo zjištěno, že výpočty numeric-
kého modelu edometrické zkoušky vyžadují přibližně 100 - 130 sekund na výpočet
jedné okrajové úlohy s jednou sadou vstupních parametrů, tedy na výpočet účelové
funkce jedné částice. Dle počtu částic a iterací plynoucí z analýzy efektivnosti me-
tody PSO v kapitole 3, by s počtem částic 10 a počtem iterací 50 jedno spuštění
optimalizační aplikace vyžadovalo časovou dotaci 14 hodin.

Z poznatků získaných ze simulovaných experimentů bylo usouzeno, že počet ite-
rací je pro optimalizaci na reálných okrajových úlohách nadsazen a dostačoval by
i počet iterací menší. Nicméně je nutné si uvědomit, že součin počtu částic a iterací
udává počet nutných výpočtů. Se závěrem uvedeným v kapitole 3, že podstatnější
vliv na konvergenci má vyšší počet iterací, byl však tento zachován na hodnotě 50
iterací, ale počet částic byl snížen na 5 částic. Tím byla snížena časová náročnost
výpočtu stejně tak jako kdyby byl snížen počet iterací. Tato kombinace vyžadovala
dotaci cca 7 hodin. Průběh hodnoty účelové funkce dle částic a i hodnoty 𝑓(𝑔*) je
uveden na obr. 5.8. Opět je možné usoudit že v 17. iteraci jsou již všechny částice
usazeny v globálním minimu.

Aby byl vyloučen vliv možné idealizace simulovaného experimentu, byla studie
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vlivu počtu částic a iterací provedena při optimalizaci hodnot vstupních parametrů,
kde již byla použita reálná edometrická zkouška, tak jak bude uvedeno v násle-
dujících kapitolách. Na obr. 5.9 kdy byl optimalizován pouze parametr 𝐸 ′, MC
materiálového modelu, je patrné, že od 10. - 15. iterace jsou téměř všechny částice
v pozici, kde účelová funkce nabývá minima. Při optimalizaci parametru 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑢𝑟 u po-
kročilého materiálového modelu Hardening soil je toto možné pozorovat až od 15.
iterace (obr. 5.10). Dále byla provedena analýza, kde byl optimalizován, dle výsledků
citlivostních analýz, i edometrický modul 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑜𝑒𝑑 HS modelu s cílem zjistit zda s na-
růstajícím počtem optimalizovaných parametrů nedochází k potřebě zvýšit i počet
iterací. Výsledky průběhu účelové funkce v závislosti na číslu iterace jsou na 5.11
a je možné usoudit, že také od 15. iterace se většina částic ustálila na pozici globál-
ního minima s výjimkou částice číslo 3, která doputovala do této pozice až přibližně
při 20. iteraci. Z tohoto je možné, pro účely této práce, zvolit kombinaci 5 částic
a 20 iterací. I přesto kvalita získaných výsledků nebude negativně ovlivněna a kratší
výpočetní čas dovolí provést více analýz kombinací optimalizovaných vstupních pa-
rametrů. Jedno spuštění optimalizační aplikace v tomto případě vyžaduje přibližně
3 hodiny.
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Obr. 5.9: Zobrazení průběhu objektivizační funkce při optimalizaci parametru 𝐸 ′

MC materiálového modelu na edometrické zkoušce

U dalších okrajových úloh s jejichž pomocí byly optimalizovány vstupní parame-
try materiálových modelů nebyl simulovaný experiment prováděn. Na simulovaném
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Obr. 5.10: Zobrazení průběhu objektivizační funkce při optimalizaci parametru
𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑢𝑟 HS materiálového modelu na edometrické zkoušce

experimentu edometrické zkoušky bylo dostatečně ověřeno, že propojení optimali-
zační aplikace a programu PLAXIS je plně funkční a že optimalizační algoritmus je
schopen dohledat hodnoty vstupních parametrů se kterými je při výpočtu v pro-
gramu PLAXIS dosaženo velmi podobných průběhů reálné edometrické zkoušky
a modelované edometrické zkoušky.
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Obr. 5.11: Zobrazení průběhu objektivizační funkce při optimalizaci parametrů
𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑢𝑟 a 𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑜𝑒𝑑 HS materiálového modelu na edometrické zkoušce
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5.1.2 Optimalizace výsledků zkoušky

Mohr-Coulomb materiálový model (MC model)
Při optimalizaci vstupních parametrů MC modelu byly optimalizovány tyto kom-

binace vstupních parametrů:
• 𝐸

′
𝑟𝑒𝑓

• 𝐸
′
𝑟𝑒𝑓 - 𝜙′

• 𝐸
′
𝑟𝑒𝑓 - 𝑐′ - 𝜙′

I přes předpoklad, který vycházel z citlivostní analýzy, že model edometrické
zkoušky je citlivý pouze na modul pružnosti 𝐸 ′, byl zde tento předpoklad ověřen.

V tabulce 5.3 a na obrázku 5.12 jsou uvedeny výsledky optimalizace MC modelu
na modelu edometrické zkoušky. Potvrdila se citlivost pouze na modul pružnosti ze-
miny 𝐸 ′

𝑟𝑒𝑓 . Jeho hodnota při všech kombinacích optimalizovaných parametrů dosáhla
25203 kPa. Ostatní parametry vykazovaly určitou variabilitu, nicméně na predikova-
ných deformacích se jejich změna neprojevila. Bylo tedy potvrzeno, že vliv 𝑐′ a 𝜙′ na
model edometrické zkoušky je nulový. Stejně tak je to možné ověřit hodnotou účelové
funkce v poslední sloupci tabulky. Ta nabývá stále stejných hodnot i při odlišných
hodnotách soudržnosti a úhlu vnitřního tření. Obrázek 5.12 poukazuje na nevhod-
nost MC materiálového modelu pro modelování edometrické zkoušky. Je zde patrná
lineární závislost napětí na přetvoření 𝜎 - 𝜀. Průběh edometrické zkoušky je však
nelineární s plastickou objemovou deformací, která nastane dříve než je dosaženo
MC linie porušení.

Poznámka: Jednotlivé řádky v tabulce 5.3 i dalších, s výsledky optimalizovaných
parametrů materiálových modelů, vyjadřují jednotlivá spuštění optimalizačního al-
goritmu. Ty byly provedeny vždy tři. Pokud je v řádku uvedeno pouze jedna hodnota,
bylo při jednotlivých spuštěních dosaženo stejné hodnoty. Pokud je buňka prázdná,
parametr nebyl optimalizován a je v materiálovém modelu použito výchozí hodnoty
tohoto parametru. Stejně tak, parametry v tabulkách neuvedené, nabývají stále své
výchozí hodnoty. Ve všech tabulkách prezentujících výsledky optimalizace vstupních
parametrů jsou nejlepší hodnoty zvýrazněny tučně. Průběhy zkoušek a měření, pat-
řících k těmto hodnotám, jsou poté uvedeny i v grafech. Pokud bylo v jedné optima-
lizované kombinaci dosaženo u dvou opakování nejlepších výsledků, jsou v grafech
rozlišeny pořadovým číslem v závorce. Hodnoty parametrů zvýrazněné kurzívou se
dostaly na hodnotu předem definované hranice optimalizačního intervalu.

Hardening soil materiálový model (HS model)
S optimalizací vstupních parametrů HS modelu, bylo očekáváno výrazné zlepšení

o proti MC modelu. Na obr. 5.13 je zřetelné zlepšení průběhu modelované edomet-
rické zkoušky. Predikovaný průběh edometrické zkoušky s výchozími parametry pro
HS model je již svým tvarem podobný reálné edometrické zkoušce. Avšak určitá
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Tab. 5.3: Optimalizované vstupní parametry MC modelu na modelu edometrické
zkoušky

optimalizovaná
kombinace vstupních

parametrů

𝐸
′
𝑟𝑒𝑓

[kPa]
𝑐′ [kPa] 𝜙′ [°]

𝑓(𝑔*)
[mm]

𝐸
′
𝑟𝑒𝑓 25203 - - 10,807

𝐸
′
𝑟𝑒𝑓 - 𝜙′ 25203 -

19,2
23,8
27,4

10,807

𝐸
′
𝑟𝑒𝑓 - 𝑐′ - 𝜙′ 25203

5,5
6,0
6,3

31,2
25,7
24,0

10,807
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Obr. 5.12: Zobrazení průběhu edometrické zkoušky s optimalizovanými parametry
na MC modelu
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shoda je zřejmá až u všech uvedených optimalizovaných kombinací vstupních para-
metrů. Nejlepší shody je dosaženo v optimalizované kombinaci 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑢𝑟 - 𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑜𝑒𝑑 - m, jak je

uvedeno v tabulce 5.4. Účelová funkce nabývá hodnoty 1,436 mm, což je nejnižší hod-
notou v těchto kombinacích optimalizovaných parametrů. Výsledné optimalizované
vstupní parametry jsou tedy pro 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑢𝑟 = 29332 kPa, 𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑜𝑒𝑑 = 8754 kPa a 𝑚 = 0,50.

I když bylo 𝑚 optimalizováno, optimalizační algoritmus dospěl k hodnotě 0,5, což
je výchozí hodnota. Dalo by se tedy říci, že je možné v tomto případě optimalizo-
vat pouze parametry 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑢𝑟 - 𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑜𝑒𝑑 . Tyto dvě nejmenší hodnoty 𝑓(𝑔*) jsou vyznačeny

v tabulce 5.4. Nicméně dobrých výsledků je dosaženo i v prvním opakování 𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 -

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑜𝑒𝑑 - m.

Je možné pozorovat jev, kdy je s rostoucím počtem optimalizovaných veličin,
zahrnujících také parametry s minimálním vlivem, dosaženo horších výsledků, než
v případě kdy nejsou tyto parametry optimalizovány. Příkladem mohou být poslední
tři řádky tabulky 5.4.

Jak bylo výše zmíněno, pokud není parametr 𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑜𝑒𝑑 optimalizován, je užito empi-

rického vztahu 𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 = 3𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑜𝑒𝑑 = 3𝐸𝑟𝑒𝑓
50 . Pozornost je momentálně upřena na vztah

mezi edometrickým modulem a modulem pro odtížení a přitížení. Při optimalizaci
pouze edometrického modulu bylo dosaženo hodnoty 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑜𝑒𝑑 = 8748 kPa, po vynáso-
bení empirickým koeficientem 3, by se tedy hodnota 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑢𝑟 rovnala hodnotě 26244
kPa. To je velmi blízko dosažené hodnotě 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑢𝑟 , v případě kdy byl tento modul opti-
malizován samostatně a hodnoty sečnového a edometrického modulu byly třetinou
tohoto modulu. Následně při optimalizaci kombinace parametrů 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑢𝑟 - 𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑜𝑒𝑑 - 𝑚 je

poměr mezi 𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 a 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑜𝑒𝑑 roven 3,35. Všechna tato zjištění potvrzují, že při zjedno-
dušení je možné používat pro tuto úlohu a za výše uvedených podmínek, empirickou
závislost 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑢𝑟 = 3𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑜𝑒𝑑 = 3𝐸𝑟𝑒𝑓

50 .

Hardening soil small strain materiálový model (HSS model)
Jak již bylo zmíněno, HSS model vychází z HS modelu, a je doplněn o tuhost

při velmi malých přetvořeních 𝐺𝑟𝑒𝑓
0 . Pro edometrickou zkoušku a HSS model bylo

z citlivostní analýzy předpovídáno, že 𝐺𝑟𝑒𝑓
0 a 𝛾0,7 budou mít velmi omezený vliv na

výsledky. Z optimalizace vstupních parametrů HS modelu, bylo zjištěno, že i pokud
mají parametry malý vliv na výsledky výpočtu, při jejich optimalizaci je obtížné pro
optimalizační algoritmus dosáhnout uspokojivých výsledků, viz tab. 5.4. Ustoupeno
bylo tedy od optimalizace parametrů c, 𝜙′ a 𝛾0,7.

Optimalizací vstupních parametrů byla předpověď citlivostní analýzy potvrzena.
Výsledky jsou v tab. 5.5. 𝐺𝑟𝑒𝑓

0 má v případě numerického modelu edometrické
zkoušky malý vliv. Toto je možné pozorovat na vybraných hodnotách z kombinací
𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑢𝑟 - 𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑜𝑒𝑑 a 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑢𝑟 - 𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑜𝑒𝑑 - 𝐺𝑟𝑒𝑓

0 . Zvýšení hodnoty 𝐺𝑟𝑒𝑓
0 o přibližně 18 MPa, změnilo

hodnotu účelové funkce pouze o 5 tisícin mm. Zároveň s tím se však změnily i hod-
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Tab. 5.4: Optimalizované vstupní parametry HS modelu na modelu edometrické
zkoušky

optimalizovaná
kombinace vstupních

parametrů

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟

[kPa]
𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑜𝑒𝑑

[kPa]
𝑐′

[kPa]
𝜙′

[°]
𝑚

[-]
𝑓(𝑔*)
[mm]

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 26532 - - - - 1,971

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑜𝑒𝑑 - 8748 - - - 1,817

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 - 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑜𝑒𝑑

32194
29316
34842

8696
8728
8722

- - -
1,555
1,439
1,735

𝑚 - - - - 0,5 6,871

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 - 𝑚

26498
26537
26534

- - -
0,50
0,50
0,50

1,977
1,973
1,972

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 - 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑜𝑒𝑑 - 𝑚
29202
29332
28981

8380
8754
8333

- -
0,51
0,50
0,52

1,452
1,436
1,456

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 - 𝜙′

26875
26322
26276

- -
19,9
26,7
26,7

-
2,088
1,808
1,806

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 - 𝜙′ - 𝑚

26539
26526
26322

- -
23,7
24,1
25,9

0,50
0,50
0,50

1,991
1,967
1,794

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 - 𝑐′ - 𝜙′ - 𝑚

25173
21621
24598

-
8,0
5,7
5,3

19,5
29,3
23,6

0,53
0,58
0,53

2,272
2,728
2,206
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Obr. 5.13: Zobrazení průběhu edometrické zkoušky s optimalizovanými parametry
na HS modelu

noty 𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 a 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑜𝑒𝑑 . Bylo tedy ověřeno s hodnotami 𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 = 29300 kPa, 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑜𝑒𝑑 = 8319
kPa a 𝐺𝑟𝑒𝑓

0 = 78665 kPa, že parametr 𝐺𝑟𝑒𝑓
0 nemá žádný vliv, jelikož se při této kom-

binaci parametrů hodnota účelové funkce nezměnila a zůstala na hodnotě 1,444 mm
a i průběh edometrické zkoušky byl totožný. Velký vliv má však parametr 𝑚. Změna
parametru 𝑚 o 3 desetiny, vychýlí průběh modelované presiometrické zkoušky tak,
že hodnota účelové funkce se změní z 1,444 na 2,625 mm, toto bylo ověřeno na
optimalizované kombinaci 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑢𝑟 - 𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑜𝑒𝑑 - 𝐺𝑟𝑒𝑓

0 - 𝑚, kde je dosaženo nejlepší shody
s průběhem skutečné edometrické zkoušky. Pokud bychom vynechali hodnotu 𝐺𝑟𝑒𝑓

0 ,
která nemá na výsledek vliv, je vidět, že hodnoty 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑢𝑟 - 𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑜𝑒𝑑 klesly se zvýšením

parametru 𝑚. V porovnání s kombinací 𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 - 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑜𝑒𝑑 , u které je hodnota účelové
funkce pouze o 0,021 mm větší, je zřejmá i vyšší hodnota parametrů 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑢𝑟 a 𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑜𝑒𝑑 .

Je nutné si uvědomit, že parametr 𝑚 řídí celkovou tuhost závislou na napětí a 𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟

a 𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑜𝑒𝑑 jsou hodnoty referenční, které vstupují do výpočtu výsledné tuhosti spolu

s parametrem 𝑚.
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Tab. 5.5: Optimalizované vstupní parametry HSS modelu na modelu edometrické
zkoušky

optimalizovaná
kombinace vstupních

parametrů

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟

[kPa]
𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑜𝑒𝑑

[kPa]
𝑚

[-]
𝐺𝑟𝑒𝑓

0

[kPa]
𝑓(𝑔*)
[mm]

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 25435 - - - 2,138

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑜𝑒𝑑 - 8367 - - 1,801

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 - 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑜𝑒𝑑

29300 8319 - - 1,444
29427 8312 - - 1,446
34445 8291 - - 1,704

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 - 𝐺𝑟𝑒𝑓

0

25489 - - 49277 2,147
25428 - - 59074 2,142
25461 - - 65130 2,105

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 - 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑜𝑒𝑑 - 𝐺𝑟𝑒𝑓
0

29346 8326 - 53943 1,452
47673 8155 - 60798 2,608
29576 8330 - 78665 1,439

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 - 𝑚 25436 - 0,50 - 2,139

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 - 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑜𝑒𝑑 - 𝑚
29522 8325 0,50 - 1,449
26659 6540 0,58 - 1,454
29468 8320 0,50 - 1,446

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 - 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑜𝑒𝑑 - 𝐺𝑟𝑒𝑓
0 - 𝑚

45202 8128 0,50 67048 2,451
27926 7732 0,53 58117 1,423
37401 6245 0,57 49687 2,463
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Obr. 5.14: Zobrazení průběhu edometrické zkoušky s optimalizovanými parametry
na HSS modelu
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Souhrn výsledků optimalizací na edometrické zkoušce
V tabulce 5.6 je souhrn nejlepší dosažených sad vstupních parametrů pro ma-

teriálové modely při optimalizaci na edometrické zkoušce. U MC modelu bylo již
zmíněno, že není schopen vystihnout chování zeminy při edometrické zkoušce, ne-
bude mu tedy zde věnovaná pozornost. HS a HSS model jsou si velmi podobné. Při
modelování edometrické zkoušky, kde je vliv 𝐺𝑟𝑒𝑓

0 zanedbatelný, by mělo být jejich
chování totožné. Nicméně, v tab. 5.6 prezentované výsledky tomu zdánlivě nena-
svědčují. Procesy v optimalizačním algoritmu PSO jsou však náhodné a výsledkem
optimalizační aplikace může být tedy i různá sada hodnot když optimalizační algo-
ritmus dohledá pouze lokální minima. Toto se projevilo i zde. V úvodu této kapitoly
uvedený vztah pro výpočet 𝐸𝑢𝑟 je závislý na hodnotách 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑢𝑟 a m. Je možné pozo-
rovat že se snižující se hodnotou 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑢𝑟 se zvyšuje hodnota m. Nejlepší shody je zde
dosaženo u HSS modelu.

Tab. 5.6: Souhrn optimalizovaných vstupních parametrů materiálových modelů
na edometrické zkoušce

materiálový 𝐸 ′ 𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 𝐸𝑟𝑒𝑓

50 𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑜𝑒𝑑 𝑐′ 𝜙

′
𝑚 𝐺𝑟𝑒𝑓

0 𝑓(𝑔*)
model [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [°] [-] [kPa]

MC 25203 - - - 6 24 - - 10,807
HS - 29332 8754 8754 6 24 0,50 - 1,436
HSS - 27926 7732 7732 6 24 0,53 58117 1,423
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5.2 In-situ zkouška

Jako polní, nebo-li in-situ zkouška, byla zvolena presiometrická zkouška. V pro-
gramu PLAXIS 2D byla presiometrická zkouška modelována jako rotačně-symetrická
úloha. Výška matematického modelu je dána hloubkou, ve které byla presiometrická
zkouška prováděna. Šířka modelu byla stanovena ze studie vlivu okrajových pod-
mínek. Výsledná šířka modelu je minimální šířkou, kdy okrajové podmínky mají již
zanedbatelný vliv na výsledky numerického výpočtu. Model presiometrické zkoušky
má tedy výšku 4,5 m, šířku 5 m. Vygenerováním sítě konečných prvků vzniklo 872 15-
ti uzlových konečných prvků a 7412 uzlů. Model presiometrické zkoušky, na obr. 5.15,
byl sestaven na základě Brinkgreve et al. (2016). Modelována je opět pouze polovina
modelu, a to i po výšce. Předpokladem je, že po výšce presiometrické buňky jsou
napětí symetrická kolem horizontální osy buňky.

Obr. 5.15: Model presiometrické zkoušky

Zatížení, kterým je ve skutečnosti vyvozeno rozpínání buňky presiometru ve vrtu,
bylo simulováno předepsaným zatížením, které pro jednotlivé fáze vycházelo z dat
presiometrické zkoušky po korekci (tab. 5.7). V této tabulce jsou uvedeny dvě ve-
ličiny měřené při presiometrické zkoušce, a to tlak a objem kapaliny dopravené do
buňky. Na obrázku 5.16 jsou tyto hodnoty vyneseny do grafu. Po analýze záznamu
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presiometrické zkoušky bylo vybráno pouze 12 kroků zatížení. V numerickém mo-
delu byl tlak buňky presiometru simulován až od doby, kdy došlo ke kontaktu buňky
a stěny vrtu. Tento okamžik je označen na obr. 5.16 číslicí 1. Redukovaný průběh
presiometrické zkoušky, od bodu 1 do bodu 12 na obr. 5.16 bude pro optimalizační
algoritmus reálným měřením, ke kterému se bude řízenou úpravou vstupních para-
metrů materiálových modelů přibližovat predikovaná hodnota objemu v jednotlivých
zatěžovacích krocích.

Primárními výsledky výpočtu na principu metody konečných prvků jsou uzlová
posunutí. Jelikož je výsledkem presiometrické zkoušky záznam objemu kapaliny vtla-
čené do buňky, je nutné deformace plynoucí z výpočtu numerického modelu převést
na změnu objemu presiometrické buňky. Pokud bychom považovali presiometrickou
buňku po jejím plnění kapalinou za válcovité těleso, je možné převést horizontální
deformaci bodu na plášti buňky na přírůstek objemu na základě vztahu 5.7 dle
Brinkgreve et al. (2016).

𝛥𝑉

𝑉0
= (𝑅0 + 𝑢𝑥)2 −𝑅2

0
𝑅2

0
(5.7)

kde 𝛥𝑉 je přírůstek objemu
𝑉0 je počáteční objem buňky
𝑅0 je počáteční poloměr buňky
𝑢𝑥 je horizontální deformace bodu na plášti buňky

Hodnota účelové funkce je vyhodnocována analogicky jako v případě edometrické
zkoušky. Je sumou absolutních hodnot prostých rozdílů objemů skutečné a simu-
lované presiometrické zkoušky přes všechny fáze zatížení. Matematicky vyjádřeno
vztahem 5.8

𝑓(𝑥𝑖) =
𝑛∑︁

𝑖=1
|𝑉 𝑚𝑒𝑎𝑠

𝑖 − 𝑉 𝑓𝑒𝑚
𝑖 | (5.8)

kde n je počet kroků zatěžování
𝑉 𝑚𝑒𝑎𝑠

𝑖 je měřený objem kapaliny v buňce presiometru
𝑉 𝑓𝑒𝑚

𝑖 je predikovaný objem kapaliny v presiometru

Na obr. 5.17 jsou uvedeny průběhy jednotlivých modelovaných presiometrických
zkoušek, které se odvíjí od použitého materiálového modelu. Cílem tohoto grafu
je porovnání jak jsou jednotlivé materiálové modely schopny vystihnout chování ze-
miny při presiometrické zkoušce i se svými výchozími parametry z Miča et al. (2011).
Nejblíže průběhu skutečné presiometrické zkoušky je HSS model, následován HS mo-
delem. Zcela nedostatečný je však se svými výchozími parametry MC materiálový
model, který se již od začátku odchyluje od reálné presiometrické zkoušky.
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Tab. 5.7: Data průběhu presiometrické zkoušky po korekci

tlak [kPa] 0 2 8 34 62 90 138 243

objem [cm3] 0,0 103,9 189,6 206,9 214,4 220,4 228,1 246,3

tlak [kPa] 339 434 528 611 704 803 880 979

objem [cm3] 263,4 286,0 308,8 339,7 373,3 427,4 503,5 652,1
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Obr. 5.16: Zobrazení průběhu presiometrické zkoušky po korekci dat
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Obr. 5.17: Průběhy presiometrické zkoušky z numerického modelu s výchozími
parametry
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5.2.1 Optimalizace výsledků zkoušky

Mohr-Coulombův materiálový model (MC model)
Optimalizace vstupních parametrů MC materiálového modelu na presiometrické

zkoušce byla provedena již bez parametru soudržnosti (𝑐′), jelikož jeho vliv je mini-
mální. V této části optimalizace je použit i další parametr, a to 𝐸 ′

𝑖𝑛𝑐. Tento parametr
simuluje zvyšující se tuhost s rostoucí hloubkou. Youngův modul 𝐸 ′

𝑟𝑒𝑓 je ve výchozím
nastavení stále konstantní, bez ohledu na úroveň napětí. Výchozí hodnotou 𝐸

′
𝑖𝑛𝑐 je

283,5 kPa/m (Miča et al., 2011). Při aktivaci nárůstu tuhosti s hloubkou se výsledná
tuhost počítá dle následujícího vztahu 5.9.

𝐸(𝑦)′ = 𝐸
′

𝑟𝑒𝑓 + (𝑦𝑟𝑒𝑓 − 𝑦)𝐸 ′

𝑖𝑛𝑐 𝑦 < 𝑦𝑟𝑒𝑓 (5.9)

,kde 𝑦𝑟𝑒𝑓 je úroveň, od níž je nárůst tuhosti aktivní. Pokud není nárůst tuhosti
s hloubkou aktivován, je hodnota 𝐸 ′ = 𝐸

′
𝑟𝑒𝑓 (Brinkgreve et al., 2016).

Optimalizované kombinace parametrů v tab. 5.8, bez uvedení hodnoty 𝐸 ′
𝑖𝑛𝑐 byly

prováděny s hodnotou tohoto parametru 0 kPa/m, tedy bez přírůstku tuhosti s hloub-
kou. Parametr 𝐸 ′

𝑖𝑛𝑐 v závorce, tedy (𝐸 ′
𝑖𝑛𝑐), značí pouze zadání tohoto parametru

výchozí hodnotou, a zůstává tedy fixní po celou dobu optimalizace. Pokud je uve-
deno 𝐸 ′

𝑖𝑛𝑐 v optimalizované kombinaci bez závorky, byla i hodnota tohoto parametru
optimalizována.

Výsledky optimalizace vstupních parametrů MC materiálového modelu jsou uve-
deny v tab. 5.8 a výběr nejlepších dosažených výsledků je zobrazen na obr. 5.18. V
porovnání s optimalizací vstupních parametrů na edometrické zkoušce je dosaženo
přibližně dvojnásobné hodnoty modulu pružnosti 𝐸 ′

𝑟𝑒𝑓 . Ostatní parametry však nelze
srovnávat, jelikož u edometrické zkoušky nebyly použity nebo jejich vliv byl velmi
omezený. U modelované presiometrické zkoušky bylo citlivostní analýzou zjištěno, že
vliv na výsledky parametrů 𝐸 ′

𝑟𝑒𝑓 a 𝜙′ je velmi podobný. V optimalizované kombinaci
𝐸

′
𝑟𝑒𝑓 - 𝜙′ je možné pozorovat na hodnotě účelové funkce nepříznivý vliv zvyšujícího

se 𝜙′. Optimalizační algoritmus v této kombinaci zřejmě uvázl v některém z lokál-
ních minim, což je zřejmé na variabilitě dosažených hodnot. V porovnání s předchozí
optimalizací pouze parametru 𝐸 ′

𝑟𝑒𝑓 je však možné usoudit, že hodnota modulu 𝐸 ′
𝑟𝑒𝑓

se bude pohybovat kolem hodnoty 50000 kPa a hodnota úhlu vnitřního tření kolem
výchozí hodnoty 24°. Další optimalizace parametru 𝐸 ′

𝑟𝑒𝑓 (𝐸 ′
𝑖𝑛𝑐), dospěla do podobné

hodnoty účelové funkce jako optimalizace pouze 𝐸 ′
𝑟𝑒𝑓 . Hodnota 𝐸 ′

𝑟𝑒𝑓 se však snížila
a po přepočtu tuhosti na hloubku 4,5 m s nárůstem tuhosti 283,5 kPa/m je v této
hloubce výsledná tuhost 𝐸 ′ = 57179 kPa, to je hodnota velmi blízká nejlepší dosa-
žené shodě v optimalizaci parametru 𝐸 ′

𝑟𝑒𝑓 . V optimalizované kombinaci 𝐸 ′
𝑟𝑒𝑓 - 𝐸 ′

𝑖𝑛𝑐 je
opět značná variabilita výsledků. Především v hodnotě 𝐸 ′

𝑖𝑛𝑐. S tím, jak bylo řečeno
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výše, se mění i hodnota 𝐸 ′ tak, že v hloubce 4,5 m je stále hodnota celkového mo-
dulu tuhosti přibližně kolem 57000 kPa. Poslední dvě kombinace optimalizovaných
parametrů dosáhly velmi podobných a i lepších výsledků než předchozí komento-
vané kombinace. Nicméně se zde nepotvrdila zmiňovaná závislost mezi 𝐸 ′

𝑟𝑒𝑓 a 𝐸 ′
𝑖𝑛𝑐.

Toto může být způsobeno přidáním optimalizace parametru 𝜙′ který v obou přípa-
dech dosáhl nejlepších shod s presiometrickou zkouškou s hodnotou 25,4°. V této
části optimalizace vstupních parametrů MC modelu optimalizační aplikace nalezla
nejlepší shodu reálné a modelované presiometrické zkoušky v kombinaci parametrů
𝐸

′
𝑟𝑒𝑓 = 49741 kPa a 𝜙′ = 25,4° se zadanou výchozí hodnotou 𝐸

′
𝑖𝑛𝑐 = 283,5 kPa/m.

Důležitějším byl parametr 𝜙′, jehož přidáním do optimalizované kombinace bylo
dosaženo lepší shody průběhů reálné a predikované presiometrické zkoušky.
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Obr. 5.18: Zobrazení průběhu presiometrické zkoušky s optimalizovanými
parametry na MC modelu
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Tab. 5.8: Optimalizované vstupní parametry MC modelu na modelu
presiometrické zkoušky

optimalizovaná
kombinace vstupních

parametrů

𝐸
′
𝑟𝑒𝑓

[kPa]
𝜙′

[°]
𝐸

′
𝑖𝑛𝑐

[kPa/m]
𝑓(𝑔*)
[cm3]

𝐸
′
𝑟𝑒𝑓

57176 - - 153,295
60659 - - 153,722
57167 - - 153,293

𝐸
′
𝑟𝑒𝑓 - 𝜙′

46123 26,8 - 159,995
40076 28,9 - 185,158
39457 29,2 - 187,121

𝐸
′
𝑟𝑒𝑓 (𝐸 ′

𝑖𝑛𝑐)
55924 - - 153,249
55903 - - 153,249
56344 - - 153,249

𝐸
′
𝑟𝑒𝑓 - 𝐸 ′

𝑖𝑛𝑐

54300 - 647,6 153,296
55864 - 411,9 153,384
56366 - 177,5 153,130

𝐸
′
𝑟𝑒𝑓 - 𝜙′ (𝐸 ′

𝑖𝑛𝑐)
49741 25,4 - 137,481
50715 25,0 - 138,793
51107 25,1 - 138,741

𝐸
′
𝑟𝑒𝑓 - 𝜙′ - 𝐸 ′

𝑖𝑛𝑐

86018 20,5 310,7 185,638
50290 25,5 339,3 138,386
50929 25,4 352,7 137,513
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Hardening soil materiálový model (HS model)
Dalším studovaným materiálovým modelem je HS model. Ten obsahuje jinou

skladbu vstupních parametrů než MC model. Byly tedy zvoleny jiné kombinace
vstupních parametrů, opět dle citlivostní analýzy. Parametr soudržnosti byl z opti-
malizovaných kombinací vyloučen, z důvodů velmi malého vlivu na výsledky nume-
rického výpočtu.

Jednotlivé kombinace optimalizovaných vstupních parametrů uvedené v tab. 5.9,
opět vykazují při spuštění třech opakování značnou variabilitu. Pokud porovnáme
hodnoty účelové funkce 𝑓(𝑔*), jednotlivých optimalizací, získáme variační koeficient
o hodnotě cca 3 %. To je znakem, že i při různých vstupních parametrech je opti-
malizační algoritmus schopen dosáhnout stejného nebo velmi podobného výsledku.
Příkladem mohou být kombinace 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑢𝑟 - 𝜙′ a 𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 - 𝑚 u kterých je možné sledovat,

jak jsou jednotlivé parametry závislé, případně jak jsou vstupem pro již zmiňovanou
výslednou tuhost 𝐸𝑢𝑟 v kapitole o optimalizaci na edometrické zkoušce.

Se zvyšujícím se úhlem vnitřního tření, klesá hodnota 𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 a naopak. U kombi-

nace 𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 - 𝑚 je pro dosažení stejné hodnoty účelové funkce pozorován vzrůstající

trend u obou optomalizovaných parametrů. Následující kombinace 𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 - 𝜙′ - 𝑚 jed-

noznačně toto potvrdila. Hodnota 𝑚 blížící se 1 a 𝜙′ s hodnotou 22,9° jsou předzvěstí
vysoké hodnoty 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑢𝑟 . Nezbytné je hledět i na to jestli je hodnoty možné považo-
vat za reálné. Benz (2007) uvádí, že parametr 𝑚 = 0,5 je pro jíly konzervativním
a některé výzkumy ho potvrdily, jiné přišli s hodnotou 𝑚 = 1,0 i vyšší. Nelze tedy
dle těchto výsledků označit jednu hodnotu za nevyhovující a druhou za vyhovu-
jící. Těmto problémům s variabilitou výsledků by se dalo předejít použitím více než
jedné reálné presiometrické zkoušky vstupující do optimalizační procedury. Použít
tedy tzv. Multi-Objective Particle Swarm Optimization (MOPSO) nebo-li „Více-
parametrická optimalizace hejnem částic“ (Reyes-Sierra a Coello, 2006) a Yang
(2008). Například je možné zakomponovat presiometrické zkoušky prováděné ve více
úrovních, což by mělo významný vliv na určení parametru 𝑚.

Nejlepšího výsledku ve shodě reálné a modelované presiometrické zkoušky bylo
dosaženo se vstupními parametry HS modelu v kombinaci 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑢𝑟 - 𝜙′ - 𝑚, a to s hod-
notami 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑢𝑟 = 113645 kPa, 𝜙′ = 22,9° a 𝑚 = 0,97. Průběhy skutečné presiometrické
zkoušky a zkoušek modelovaných v programu PLAXIS s nejlepšími dosaženými hod-
notami jsou uvedeny na obr. 5.19.
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Tab. 5.9: Optimalizované vstupní parametry HS modelu na modelu
presiometrické zkoušky

optimalizovaná
kombinace vstupních

parametrů

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟

[kPa]
𝐸𝑟𝑒𝑓

50

[kPa]
𝜙′

[°]
𝑚

[-]
𝑓(𝑔*)
[cm3]

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟

89318 - - - 172,798
89306 - - - 172,799
89317 - - - 172,798

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 - 𝐸𝑟𝑒𝑓

50

83713 41750 - - 173,600
83688 37489 - - 166,956
83810 34652 - - 169,418

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 - 𝜙′

111079 - 21,7 - 175,896
67906 - 27,4 - 170,268
65220 - 28,0 - 172,125

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 - 𝑚

87926 - - 0,51 173,815
89319 - - 0,59 175,788
91853 - - 0,67 175,375

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 - 𝜙′ - 𝑚

65587 - 29,0 0,70 175,660
113645 - 22,9 0,97 155,717
65905 - 29,1 0,78 177,498

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 - 𝐸𝑟𝑒𝑓

50 - 𝜙′ - 𝑚
60957 27746 29,1 0,67 172,363

108985 28386 22,6 0,60 170,704
59831 29916 29,0 0,67 171,475
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Obr. 5.19: Zobrazení průběhu presiometrické zkoušky s optimalizovanými
parametry na HS modelu
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Hardening soil small strain materiálový model (HSS model)
Při optimalizaci vstupních parametrů HSS modelu byl počet optimalizovaných

kombinací vstupních parametrů opět rozšířen z důvodu dalšího parametru definují-
cího HSS model. Již u první optimalizované kombinace 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑢𝑟 , byl sledován vliv para-
metru 𝐺𝑟𝑒𝑓

0 . Na rozdíl od stejné kombinace v HS modelu je hodnota 𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 přibližně

75894 kPa. To znamená její pokles při stejné hodnotě účelové funkce. Při použití
HS modelu dochází ke zvýšení hodnoty modulu 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑢𝑟 , čímž je nahrazena absence
zvýšené tuhosti při velmi malých přetvořeních. Dále toto potvrzuje optimalizovaná
kombinace parametrů 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑢𝑟 - 𝐺𝑟𝑒𝑓
0 . Zde při podobné hodnotě účelové funkce dojde ke

snížení 𝐺𝑟𝑒𝑓
0 , tedy k poklesu tuhosti v oboru malých přetvoření. To je kompenzováno

zvýšením tuhosti 𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 . Naopak snížení modulu 𝐸𝑢𝑟 je nahrazeno zvýšením modulu

𝐺𝑟𝑒𝑓
0 .

U optimalizované kombinace 𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 - 𝐸𝑟𝑒𝑓

50 jsou poměry těchto dvou modulů ob-
dobné jako u HS modelu. Převažuje poměr modulu kolem hodnoty 2, při jednom
opakování však bylo dosaženo hodnoty 3. Zde tedy empirický vztah 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑢𝑟 = 3𝐸𝑟𝑒𝑓
50 ,

pozorovaný v edometrické zkoušce, nebyl potvrzen. Ostatní kombinace optimalizo-
vaných parametrů jsou kombinací výše zmíněných pozorování a potvrzují je.

Optimalizační aplikací nalezená sada vstupních parametrů HSS modelu, která
dosáhla nejlepší shody průběhů skutečné a presiometrické zkoušky byla 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑢𝑟 - 𝐺𝑟𝑒𝑓
0

- 𝑚 s hodnotami 𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 = 81965 kPa, 𝐺𝑟𝑒𝑓

0 = 72190 kPa, 𝑚 = 0,88 a dosaženou
hodnotou účelové funkce 𝑓(𝑔*) = 138,818 𝑐𝑚3. Ve srovnání s optimalizací vstup-
ních parametrů na edometrické zkoušce je modul 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑢𝑟 přibližně třikrát vyšší. Je
tedy možné potvrdit předpoklad zmíněný v úvodu, že tuhost zeminy je poškoze-
ním při vzorkování snížena a z laboratorních zkoušek je získána tuhost zeminy až
několikanásobně menší než ve skutečnosti je (Gilbert, 1992).
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Tab. 5.10: Optimalizované vstupní parametry HSS modelu na modelu
presiometrické zkoušky

optimalizovaná
kombinace vstupních

parametrů

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟

[kPa]
𝐸𝑟𝑒𝑓

50

[kPa]
𝜙′

[°]
𝑚

[-]
𝐺𝑟𝑒𝑓

0

[kPa]
𝑓(𝑔*)
[cm3]

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟

75893 - - - - 172,268
75894 - - - - 172,266
75896 - - - - 172,263

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 - 𝜙′

85217 - 23,2 - - 168,950
58978 - 26,5 - - 192,795
85595 - 23,2 - - 169,440

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 - 𝐺𝑟𝑒𝑓

0

57310 - - - 91870 177,784
83434 - - - 48053 168,929
70845 - - - 66981 170,391

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 - 𝑚

91116 - - 0,87 - 157,835
83018 - - 0,67 - 165,446
91683 - - 0,88 - 148,934

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 - 𝐸𝑟𝑒𝑓

50

69581 34791 - - - 165,509
75302 26205 - - - 169,693
69816 34489 - - - 164,952

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 - 𝜙′ - 𝐺𝑟𝑒𝑓

0

84644 - 22,3 - 72019 169,737
62854 - 22,6 - 100807 156,810
68648 - 21,8 - 104746 149,415

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 - 𝐺𝑟𝑒𝑓

0 - 𝑚
69643 - - 0,85 89311 164,747
81965 - - 0,88 72190 138,818
62948 - - 0,86 100603 166,851

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 - 𝜙′ - 𝐺𝑟𝑒𝑓

0 - 𝑚
64899 - 29,0 0,64 30000 177,233
73267 - 23,5 0,84 93570 150,617
83384 - 22,9 0,74 79796 145,174

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 - 𝐸𝑟𝑒𝑓

50 - 𝜙′

𝐺𝑟𝑒𝑓
0 - 𝑚

52658 26186 26,9 0,60 61413 188,425
68396 28857 22,3 0,67 100060 150,579
49591 21861 25,7 0,60 84372 185,226
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Obr. 5.20: Zobrazení průběhu presiometrické zkoušky s optimalizovanými
parametry na HSS modelu
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Souhrn výsledků optimalizací na presiometrické zkoušce
V tabulce 5.11 je uvedeno shrnutí vstupních parametrů po optimalizaci na pre-

siometrické zkoušce. U MC modelu je vidět dříve avizovaná záležitost vyšší tuhosti
zeminy v jejím přirozeném uložení. V porovnání s edometrickou zkouškou je to cca
2-krát vyšší hodnota. MC materiálový model však nebyl schopen vystihnout celý
průběh edometrické zkoušky (obr. 5.12). Je tedy otázkou zda je možné tyto dva vý-
sledky mezi sebou adekvátně porovnávat. Optimalizace vstupních parametrů HSS
modelu však přinesla uspokojivé výsledky v porovnání s optimalizací parametrů na
edometrické zkoušce. Pokud bychom porovnávali modul 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑢𝑟 je zde vyšší tuhost při-
bližně 2,9-krát vyšší oproti laboratorní zkoušce. Na hodnoty 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑜𝑒𝑑 a 𝐺𝑟𝑒𝑓
0 není možné

použít adekvátní srovnání. U HS modelu je kompenzován zanedbaný vliv zvýšené
tuhosti za velmi malých přetvoření zvýšením modulu 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑢𝑟 . Tento modul je však
3,9-krát vyšší než v případě edometrické zkoušky. U HS modelu i u HSS modelu
však nebylo dosaženo podobných hodnot parametru 𝑚.

Tab. 5.11: Souhrn vstupních parametrů materiálových modelů pro model
presiometrické zkoušky

materiálový 𝐸 ′ 𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 𝐸𝑟𝑒𝑓

50 𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑜𝑒𝑑 𝑐′ 𝜙

′
𝑚 𝐺𝑟𝑒𝑓

0 𝑓(𝑔*)
model [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [°] [m] [kPa]

MC 49741 - - - 6 25,4 - - 137,481
HS - 113645 37882 37882 6 22,9 0,97 - 155,717
HSS - 81965 27322 27322 6 24,0 0,88 72190 138,818
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5.3 Geotechnická konstrukce

Poslední reálná okrajová úloha, která slouží pro optimalizaci vstupních parametrů
materiálových modelů zeminy, v nichž je zbudovaná, je stavební jáma s rozpěrami.
Podzemní stěna byla budována jako pažící konstrukce pro hlubokou stavební jámu
pro objekt Technologického centra Královopolského tunelu v Brně. V technologickém
centru je umístěna technologie větrání tunelu a řízení kontroly provozu.

Jako reálné měření, sloužilo v tomto modelu inklinometrické měření podzemní
stěny, které bylo prováděno opakovaně v různých fázích výstavby. Pro účely této
práce však bylo použito inklinometrického měření provedeného po dokončení budo-
vání celé konstrukce pažení. Umístění inklinometru INK20, ze kterého byly čerpány
hodnoty horizontálních deformací je znázorněno na obr. 5.21. Inklinometrická paž-
nice je umístěna v části označované jako TC I s hloubkou -29,140 m. Tloušťka
podzemních stěn je 0,80 m. Lamely podzemních stěn dosáhly hloubky až 34,5 m
a byly v sedmi úrovních rozepřeny ocelovými rozpěrami z dvojice tyčí IPE 270 až
450 mm. Bylo provedeno i zpevnění podzákladí blokem tryskové injektáže. Dno sta-
vební jámy bylo následně vybetonováno a tloušťka této desky činí 0,80 m (Horák,
2012).

Geologický profil zahrnuje i kvarterní pokryvné vrstvy. Jejichž báze se nachází
v hloubkách 0,6 m, 5,2 m a 9,5 m. Modelovány byly MC modelem s parametry
které jsou uvedené v tab. 5.12. Jejich parametry však optimalizovány nebyly. Dále
se nachází již pouze neogenní jíl.

Tab. 5.12: Vstupní parametry pro kvarterní pokryvné vrstvy - MC model
(Miča et al., 2011)

Parametr jednotka Navážka Spraš Písčitý štěrk

𝛾𝑠𝑎𝑡 / 𝛾𝑢𝑛𝑠𝑎𝑡 kN · m−3 20/20 19,5/19,5 19,4/19,4
𝐸

′
𝑟𝑒𝑓 MPa 10 45 60
𝑐′ kPa 10 2 5
𝜙′ ° 20 28 30
𝜓′ ° 4 2 8
𝜈 ′ - 0,35 0,40 0,35

Z výše uvedených parametrů celé konstrukce hluboké stavební jámy byl vytvořen
matematický model v programu PLAXIS 2D. Spolu s tím bylo nutné simulovat po-
stupnou těžbu zeminy před lícem podzemní stěny, aktivaci rozpěr, vytvoření bloku
tryskové injektáže a vybetonování dna stavební jámy aby bylo co nejlépe vystiženo
chování podzemní stěny v průběhu výstavby. Fáze výstavby byly převzaty z Miča
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et al. (2011) a jsou uvedeny v tab. 5.13. Při tvorbě modelu bylo použito analýzy vlivu
velikosti modelu, při které byly testovány kombinace výšky a šířky modelu o hod-
notách 50, 75 a 100 m. U modelu velikosti 75 x 100 m (šířka x výška) byl pozorován
ustupující vliv okrajových podmínek. U největšího studovaného model 100 x 100 m
se sledované deformace odchylovaly v řádech setin milimetru od modelu s velikostí
75 x 100 m. Pro optimalizaci vstupních parametrů materiálových modelů byl tedy
použit největší studovaný model 100 x 100 m. Numerický model po vygenerování
sítě konečných prvků obsahoval 2324 15-ti uzlových konečných prvků a 19017 uzlů.
Modelována byla i hladina podzemní vody v hloubce 6,8 m pod terénem. Numerický
model je uveden na obrázku 5.22.

Tak jak je uvedeno v předchozích dvou kapitolách, i zde bylo nutné definovat ja-
kým způsobem je vyhodnocena hodnota účelové funkce. Zachovává se stejný princip
jako u edometrické a presiometrické zkoušky. Měření horizontální deformace inklino-
metrem probíhalo v 67 úrovních po 0,5 m. Hodnota účelové funkce je tedy vyčíslena
jako suma rozdílů měřené a predikované horizontální deformace přes všechny tyto
úrovně. Matematické vyjádření je uvedeno ve vztahu 5.10.

Na obrázku 5.23 jsou znázorněny predikované průběhy deformací za lícem pažící
konstrukce. Tyto průběhy jsou výsledkem numerické analýzy s výchozími vstupními
parametry jednotlivých materiálových modelů.

𝑓(𝑥𝑖) =
𝑛∑︁

𝑖=1
|𝑢𝑚𝑒𝑎𝑠

𝑖,𝑥 − 𝑢𝑓𝑒𝑚
𝑖,𝑥 | (5.10)

kde n je počet měřených úrovní
𝑢𝑚𝑒𝑎𝑠

𝑖,𝑥 je měřená vodorovná deformace v úrovni 𝑖 inklinometrem
𝑢𝑓𝑒𝑚

𝑖,𝑥 je predikovaná vodorovná deformace v úrovni 𝑖 z numerického výpočtu
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Tab. 5.13: Fáze výpočtu (Miča et al., 2011)

ID Název fáze Typ výpočtu Počet dní

1 Počáteční (initial) fáze K0 - procedure 0
2 Vybudování podzemních stěn Plastic 0
3 Výkop na úroveň −0, 8 m Consolidation 5
4 Aktivace 1. úrovně rozpěr v hloubce 0,3 m Plastic 0
5 Výkop na úroveň −6, 4 m Consolidation 26
6 Aktivace 2. úrovně rozpěr v hloubce 5,5 m Plastic 0
7 Výkop na úroveň −9, 8 m Consolidation 17
8 Aktivace 3. úrovně rozpěr v hloubce 9,3 m Plastic 0
9 Výkop na úroveň −13, 7 m Consolidation 18
10 Aktivace 4. úrovně rozpěr v hloubce 13,2 m Plastic 0
11 Výkop na úroveň −17, 6 m Consolidation 19
12 Aktivace 5. úrovně rozpěr v hloubce 17,1 m Plastic 0
13 Výkop na úroveň −21, 0 m Consolidation 16
14 Aktivace 6. úrovně rozpěr v hloubce 20,5 m Plastic 0
15 Prodleva Consolidation 120
16 Trysková injektáž Plastic 0
17 Prodleva Consolidation 120
18 Výkop na úroveň −27, 7 m Consolidation 53
19 Aktivace 7. úrovně rozpěr v hloubce 27,2 m Plastic 0
20 Výkop na úroveň −29, 5 m Consolidation 70
21 Úprava dna stavební jámy betonovou deskou Plastic 0
22 Poslední inklinometrické měření Consolidation 77
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Obr. 5.21: Umístění inklinometru (Pazdírek a Vížďa, 2009)

Obr. 5.22: Model stavební jámy technologického centra
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Obr. 5.23: Průběhy deformací pažící konstrukce z numerického modelu s výchozími
parametry
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5.3.1 Optimalizace výsledků zkoušky

Mohr-Coulombův materiálový model (MC model)
Mohr-Coulombův materiálový model se zdá být nevhodný pro predikci chování

pažící konstrukce. V horní části pažící konstrukce předpovídá svislé deformace až
380 mm směrem vzhůru. Na druhou stranu v porovnání s optimalizací na presiome-
trické zkoušce, bylo dosaženo podobných parametrů. Opět se projevuje vztah mezi
𝐸

′
𝑟𝑒𝑓 a 𝜙′, kdy jedna z hodnot klesá, druhá roste a je dosaženo stejného výsledku.

Tedy s různou kombinací hodnot vstupních parametrů je dosaženo stejného výsledku
(tab. 5.14).

V tabulce 5.14 je možné vidět, že například hodnoty 𝐸 ′
𝑟𝑒𝑓 jsou na tomto modelu

nižší oproti modelu presiometrické zkoušky v optimalizované kombinaci 𝐸 ′
𝑟𝑒𝑓 (𝐸𝑖𝑛𝑐).

Po analýze rozložení napětí v modelu presiometrické zkoušky, je možné konstatovat,
že hlavní oblast koncentrace napětí, od zatížení buňkou presiometru, má rozměry
přibližně 2 m horizontálně a 0,5 m vertikálně od buňky presiometru. Tato oblast
bude tedy svojí tuhostí a smykovou pevností ovlivňovat predikované hodnoty, na
modelu presiometrické zkoušky, nejvíce. Na modelu pažící konstrukce budou predi-
kované veličiny ovlivňovat deformační a pevností parametry zeminy po celé výšce
konstrukce. Toto je zřejmě projevem vysoké hodnoty 𝐸 ′

𝑖𝑛𝑐 v optimalizované kombi-
naci 𝐸 ′

𝑟𝑒𝑓 - 𝜙′ - 𝐸 ′
𝑖𝑛𝑐. Při optimalizaci vstupních parametrů na modelu presiometrické

zkoušky bylo sledováno, že při optimalizovaných kombinacích 𝐸 ′
𝑟𝑒𝑓 , 𝐸 ′

𝑟𝑒𝑓 (𝐸 ′
𝑖𝑛𝑐) a 𝐸 ′

𝑟𝑒𝑓

- 𝐸 ′
𝑖𝑛𝑐 bylo v úrovni buňky presiometru dosaženo stále podobné výsledné tuhosti 𝐸 ′ .

To je dalším znakem koncentrace napětí v malé oblasti kolem presiometrické buňky.
Optimalizačním algoritmem nejlepší dosažená shoda je v optimalizované kom-

binaci parametrů 𝐸
′
𝑟𝑒𝑓 - 𝜙′ - 𝐸 ′

𝑖𝑛𝑐, s hodnotami 𝐸 ′
𝑟𝑒𝑓 = 44607 kPa, 𝜙′ = 20,7°

a 𝐸
′
𝑖𝑛𝑐 = 864,637 kPa/m. Na obrázku 5.24 jsou zobrazeny predikované průběhy

deformací s parametry, se kterými bylo dosaženo nejlepší shody. Čísla v legendě za
označením optimalizované kombinace určují číslo opakovaní, v určité kombinaci, při
kterém bylo dosaženo toho konkrétního průběhu. Jelikož v kombinaci 𝐸 ′

𝑟𝑒𝑓 - 𝜙′ -
𝐸

′
𝑖𝑛𝑐 byly dosaženy dvě nejlepší hodnoty účelové funkce, i když s jinými vstupními

parametry, byly obě zobrazeny do grafu jako ilustrace, že průběhy horizontálních
deformací jsou si velmi podobné. Po optimalizaci vstupních parametrů MC materi-
álového modelu bylo dosaženo svislé deformace v horní části pažící konstrukce nižší,
ale pořád nereálné.
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Tab. 5.14: Optimalizované vstupní parametry MC modelu na modelu pažící
konstrukce

optimalizovaná
kombinace vstupních

parametrů

𝐸
′
𝑟𝑒𝑓

[kPa]
𝜙′

[°]
𝐸

′
𝑖𝑛𝑐

[kPa/m]
𝑓(𝑔*)
[m]

𝐸
′
𝑟𝑒𝑓

56156 - - 0,089
56148 - - 0,089
56145 - - 0,090

𝐸
′
𝑟𝑒𝑓 - 𝜙′

49642 27,1 - 0,088
72292 19,7 - 0,113
44342 32,0 - 0,090

𝐸
′
𝑟𝑒𝑓 (𝐸 ′

𝑖𝑛𝑐)
48903 - - 0,076
49000 - - 0,076
48902 - - 0,076

𝐸
′
𝑟𝑒𝑓 - 𝐸 ′

𝑖𝑛𝑐

33286 - 871,6 0,080
47338 - 348,5 0,075
46249 - 374,7 0,075

𝐸
′
𝑟𝑒𝑓 - 𝜙′ (𝐸 ′

𝑖𝑛𝑐)
66948 19,3 - 0,093
43350 26,6 - 0,076
46259 25,1 - 0,077

𝐸
′
𝑟𝑒𝑓 - 𝜙′ - 𝐸 ′

𝑖𝑛𝑐

44607 20,7 864,6 0,071
40768 25,4 470,1 0,076
40805 23,0 687,9 0,072
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Obr. 5.24: Zobrazení inklinometrického měření s optimalizovanými parametry na
MC modelu
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Hardening soil materiálový model (HS model)
V tabulce 5.15 a na obrázku 5.25 jsou uvedeny optimalizované hodnoty vstup-

ních parametrů HS modelu a predikované průběhy horizontálních deformací na pa-
žící konstrukci. Opět se opakuje a tím i potvrzuje, že parametry 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑢𝑟 a 𝜙′ jsou při
různých kombinacích schopny dosáhnout stejného výsledku účelové funkce a to tak,
že jeden z těchto parametrů klesne a druhý se zvýší. Takto optimalizační algorit-
mus dosáhne velmi podobných průběhů reálného měření a predikovaných deformací.
Optimalizovaná kombinace 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑢𝑟 - 𝜙′ však napovídá, že i přes přeskupující se hod-
noty parametrů 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑢𝑟 a 𝜙′, že jejich konečná hodnota bude v případě 𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 kolem

46800 kPa a 𝜙′ kolem hodnoty 27°. S těmito parametry bylo dosaženo dvou pří-
padech nejmenší hodnoty účelové funkce a tím i nejlepší shody průběhů deformací
z inklinometrického měření a z numerické analýzy s těmito vstupními parametry. V
porovnání s edometrickou zkouškou je modul 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑢𝑟 přibližně 1,6-krát vyšší. V pří-
padě presiometrické zkoušky je to však opačný případ. U presiometrické zkoušky
bylo dosaženo parametru 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑢𝑟 cca 2,4-krát vyššího.

Tab. 5.15: Optimalizované vstupní parametry HS modelu na modelu pažící
konstrukce

optimalizovaná
kombinace vstupních

parametrů

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟

[kPa]
𝜙′

[°]
𝑚

[-]
𝑓(𝑔*)
[m]

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟

55024 - - 0,085
55022 - - 0,085
55020 - - 0,085

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 - 𝜙′

57703 23,2 - 0,087
46610 27,4 - 0,080
46862 27,3 - 0,080

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 - 𝑚

55167 - 0,501 0,085
53219 - 0,54 0,086
46792 - 0,71 0,092

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 - 𝜙′ - 𝑚

54114 21,7 0,69 0,098
50922 23,6 0,63 0,088
49132 22,8 0,75 0,100
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Obr. 5.25: Zobrazení inklinometrického měření s optimalizovanými parametry na
HS modelu
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Hardening soil small strain materiálový model (HSS model)
Při optimalizaci vstupních parametrů HSS modelu na pažící konstrukci byly za-

znamenány stejné skutečnosti jako na presiometrické zkoušce. Pouhý přechod k HSS
modelu znamenal zlepšení kvality výsledků v porovnání s HS modelem při optima-
lizaci parametru 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑢𝑟 (tab. 5.16). Nejsou zde však pozorovány vztahy mezi 𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟

a 𝜙′ a 𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 a 𝑚, kdy jeden parametr rostl a druhý klesal, respektive oba parametry

rostly. Je zde však pozorováno, že při přechodu na HSS model, modul 𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 klesl. V

HS modelu je tedy absence tuhosti v oboru velmi malých přetvoření nahrazována
zvýšením hodnoty modulu 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑢𝑟 . Nejlepší shody měřených a predikovaných deformací
bylo dosaženo v optimalizované kombinaci 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑢𝑟 - 𝐺𝑟𝑒𝑓
0 s hodnotami 41736 kPa, resp.

64822 kPa v případě modulu 𝐺𝑟𝑒𝑓
0 .

Opět je na všech provedených kombinacích možné pozorovat, že i s různými
vstupními parametry je možné dosáhnout stejného nebo velmi podobného výsledku,
tedy shody s měřenými deformacemi. V porovnání s optimalizací HSS modelu na
presiometrické zkoušce jsou výsledky více konzistentní. Jedním z mnoha vlivů může
být skutečnost, že inklinometrické měření bylo provedeno po 0,5 metrech, tedy re-
lativně hustě a tím pádem měl optimalizační algoritmus více hodnot, dle kterých
mohl lépe a s menším rozptylem dosáhnout lepší shody s reálným měřením.
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Tab. 5.16: Optimalizované vstupní parametry HSS modelu na modelu pažící
konstrukce

optimalizovaná
kombinace vstupních

parametrů

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟

[kPa]
𝜙′

[°]
𝑚

[-]
𝐺𝑟𝑒𝑓

0

[kPa]
𝑓(𝑔*)
[m]

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟

44244 - - - 0,071
44220 - - - 0,071
44075 - - - 0,070

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 - 𝜙′

42700 24,4 - - 0,070
36789 26,2 - - 0,068
39881 25,2 - - 0,069

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 - 𝐺𝑟𝑒𝑓

0

37996 - - 70096 0,066
33741 - - 74761 0,064
41736 - - 64822 0,063

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 - 𝜙′ - 𝑚

41154 24,7 0,50 - 0,070
35520 23,8 0,58 - 0,065
35937 26,3 0,51 - 0,067

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 - 𝐺𝑟𝑒𝑓

0 - 𝑚
46294 - 0,50 52154 0,069
41269 - 0,73 42730 0,084
39487 - 0,50 67933 0,067

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 - 𝜙′ - 𝐺𝑟𝑒𝑓

0

30229 24,3 - 77832 0,064
35056 23,6 - 75611 0,065
41754 24,6 - 60366 0,069

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟 - 𝜙′ - 𝐺𝑟𝑒𝑓

0 - 𝑚
40080 24,4 0,50 64245 0,068
33821 24,6 0,67 58539 0,065
24857 21,9 0,61 85977 0,074
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Obr. 5.26: Zobrazení inklinometrického měření s optimalizovanými parametry na
HS modelu
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Souhrn výsledků optimalizací na pažící konstrukci
V závěrečném souhrnu výsledků v tab. 5.17 jsou uvedeny hodnoty vstupních pa-

rametrů, se kterými bylo dosaženo nejlepší shody mezi skutečným inklinometrickým
měřením pažící konstrukce a predikcí tohoto měření. Patrný je výše zmíněný ná-
růst tuhosti 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑢𝑟 v HS modelu, z důvodu absence zvýšené tuhosti v oboru malých
přetvoření, která je zahrnuta v HSS modelu. Hodnota modulu 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑢𝑟 v HSS modulu
díky tomu dosahuje menších hodnot. Překvapením je jistě shoda MC modelu se
skutečným měřením. Nutno však podotknout, že byly sledovány pouze horizontální
deformace bodů za lícem pažící konstrukce. MC model ale nenabízí kvalitativně
dostačující výsledky vertikálních deformací. Tento problém by bylo možné vyloučit
použitím i vertikálních deformací sledovaných bodů, které by vstupovaly do výpočtu
účelové funkce. Poskytnout tedy optimalizačnímu algoritmu komplexnější informace
o posunech sledovaných bodů. Dále je diskutabilní hodnota úhlu vnitřního tření,
která se proti předpokladům u MC modelu snížila.

Tab. 5.17: Souhrn vstupních parametrů materiálových modelů pro model pažící
konstrukce

materiálový 𝐸
′
𝑟𝑒𝑓 𝐸

′
𝑖𝑛𝑐 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑢𝑟 𝐸𝑟𝑒𝑓
50 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑜𝑒𝑑 𝑐′ 𝜙
′

𝑚 𝐺0 𝑓(𝑔*)
model [kPa] [kPa/m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [°] [-] [kPa] [m]

MC 46607 864,6 - - - 6 20,7 - - 0,071
HS - - 46862 15621 15621 6 27,3 0,5 - 0,080
HSS - - 41736 13912 13912 6 24,0 0,5 64822 0,063
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6 ZÁVĚR

Pro optimalizaci vstupních parametrů materiálových modelů byla v této práci vyvi-
nuta programová aplikace. V optimalizační aplikaci je pro řízenou změnu vstupních
parametrů materiálových modelů použita metaheuristická metoda Optimalizace hej-
nem částic (Particle Swarm Optimization - PSO). Analýza různých nastavení a vlivu
počtu iterací a částic na konvergenci k minimu funkce byla provedena v kapitole 3.
Tato analýza probíhala na testovacích funkcích a jejím výstupem bylo nejvhodnější
nastavení společně s minimálním počtem částic a iterací, pro nejrychlejší a kvalita-
tivně nejlepší dosažení extrému vybraných testovacích funkcí. Jako nejvhodnější se
ukázalo nastavení, které bylo vytvořeno autorem kombinací dvou, již dříve publiko-
vaných nastavení.

S tímto nastavením a minimálním zvoleným počtem částic a iterací byla pro-
vedena optimalizace vstupních parametrů na praktických okrajových úlohách. K
tomuto účelu byla vybrána edometrická zkouška, presiometrická zkouška a inklino-
metrické měření pažící konstrukce hluboké stavební jámy pro Technologické cent-
rum Královopolského tunelu v Brně. Zemina, jejíž parametry byly optimalizovány,
je neogenní jíl, charakterizovaný jako F8-CV. Pro optimalizaci vstupních parametrů,
byly zvoleny tři materiálové modely. Lineárně-elastický perfektně plastický Mohr-
Couloumbův model (MC model), elasto-plastický Hardening soil model s dvojitým
zpevněním (HS model) a Hardening soil - small strain model se zvýšenou tuhostí
v oboru malých přetvoření (HSS model). Řízenou úpravou vstupních parametrů
těchto materiálových modelů byla minimalizována hodnota objektivizační funkce,
tedy hledána nejlepší shoda průběhů reálných zkoušek a měření s těmi predikova-
nými numerickou analýzou.

Pro výběr vstupních parametrů, nejvíce ovlivňujících výsledek výpočtu v dané
okrajové úloze, byla provedena citlivostní analýza. Funkčnost propojení programové
aplikace s implementovanou optimalizační technikou a matematického modelu reálné
okrajové byla ověřena na simulovaném experimentu edometrické zkoušky. Při této
úloze bylo zjištěno, že počet částic a iterací plynoucí z analýzy v kapitole 3, je ve
spojení s reálnou okrajovou úlohou nadhodnocen. Byla tedy provedena další analýza,
která ukázala, že optimalizační technika je ve spojení s matematickým modelem
reálné okrajové úlohy schopna dosáhnout možného globálního minima funkce za
pětinu původního času.

Z finálních hodnot vstupních parametrů po optimalizaci (tab. 6.1, 6.2 a 6.3) lze
konstatovat, že zejména deformační parametry zemin zjištěné laboratorními zkouš-
kami jsou nižší než v přirozeném uložení. Toto je v souladu se závěry prací (Gilbert,
1992) a Benz (2007), které se zabývají částečným porušením při odběru a přípravě
laboratorních vzorků.
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Negativním jevem analyzovaným v průběhu diplomové práce byla skutečnost, že
především u bodových měření (edometrická a presiometrická zkouška) lze ke stej-
nému výsledku (hodnotě účelové funkce) dojít při různé kombinaci hodnot vstupních
parametrů. Tento problém se projevil především u materiálových modelů s větším
počtem vstupních parametrů (HS a HSS model). Možné řešení spočívá v kombinaci
více zkoušek z různých hloubek. V případě kontinuálního inklinometrického měření
vodorovné deformace pažící konstrukce k tomuto problému docházelo v minimální
míře. Jako nejrelevantnější lze tedy hodnotit vstupní parametry získané analýzou
vodorovné deformace pažící konstrukce.

Nejlepších predikcí bylo obecně dosahováno při použití HSS modelu. V případě
HS modelu jsou hodnoty modulů 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑢𝑟 , 𝐸𝑟𝑒𝑓
50 a 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑜𝑒𝑑 vyšší než už HSS modelu. Zvýše-
ním hodnot deformačních charakteristik je kompenzováno zanedbání zvýšené tuhosti
v oboru malých přetvoření i HS modelu.

Na závěr lze konstatovat, že využití metaheuristické optimalizační techniky je
pro řízenou kalibraci hodnot vstupních parametrů materiálových modelů možné.
Vhodnější je použití kontinuálních nebo kombinace vícebodových měření. Nelze však
doporučit použití kombinace optimalizačních metod s jednoduchými materiálovými
modely (např. MC model). V případě MC materiálového modelu jsou vstupní para-
metry uměle nadhodnocovány pro shodu s měřením, ale jiné výsledky nekorespondují
s realitou (např. svislé deformace). Jako další krok pro získání kvalitativně lepších
predikcí se jeví použití více-kriteriálních optimalizačních technik, ve kterých je kom-
binováno více typů měření.
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Tab. 6.1: Souhrn vstupních parametrů MC materiálového modelu

typ modelu
𝐸

′
𝑟𝑒𝑓 𝑐′ 𝜙

′
𝐸

′
𝑖𝑛𝑐

[kPa] [kPa] [°] [kPa/m]

edometr 25203 6 24 283,5
presiometr 49741 6 25,4 283,5

pažící konstrukce 46607 6 20,7 864,6

Tab. 6.2: Souhrn vstupních parametrů HS materiálového modelu

typ modelu
𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑢𝑟 𝐸𝑟𝑒𝑓
50 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑜𝑒𝑑 𝑐′ 𝜙
′

𝑚

[kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [°] [-]

edometr 29332 8754 8754 6 24,0 0,50
presiometr 113645 37882 37882 6 22,9 0,97

pažící konstrukce 46862 15621 15621 6 27,3 0,50

Tab. 6.3: Souhrn vstupních parametrů HSS materiálového modelu

typ modelu
𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑢𝑟 𝐸𝑟𝑒𝑓
50 𝐸𝑟𝑒𝑓

𝑜𝑒𝑑 𝑐′ 𝜙
′

𝑚 𝐺𝑟𝑒𝑓
0

[kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [°] [-] [kPa]

edometr 27936 7732 7732 6 24,0 0,53 58117
presiometr 81965 27322 27322 6 24,0 0,88 72190

pažící konstrukce 41736 13912 13912 6 24,0 0,50 64882
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK

⊙ násobení po prvcích

ACO Ant colony optimization - Optimalizace mravenčí
kolonií

GPS Global positioning system
HS Hardening soil materiálový model
HSS Hardening soil small strain materiálový model
LBEST topologie komunikace částic
MC Mohr-Couloumbův materiálový model
MKP metoda konečných prvků
OCR over consolidation ration
POP pre-overburden pressure

PSO Particle swarm optimization - Optimalizace hejnem
částic

SA Simulated annealing - Simulované žíhání
SSC Soft soil creep materiálový model

TSP Travelling salesman problem - Problém obchodního
cestujícího

GBEST topologie komunikace částic
𝑓(𝑔*) hodnota objektivizační funkce
𝑔* nejlepší globální poloha částice
𝐺* globální extrém
i číslo částice
it počet iterací
n počet částic
n počet fází zatížení
p počet optimalizovaných parametrů (veličin)
𝑝𝑖 nejlepší osobní poloha částice
t číslo iterace
𝑣𝑡

𝑖 rychlost částice v aktuální iteraci
𝑣𝑡+1

𝑖 rychlost částice v následující iteraci
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𝑥𝑖 poloha částice
𝑥𝑡

𝑖 poloha částice v následující iteraci
𝑥𝑡+1

𝑖 poloha částice v aktuální iteraci
𝛼(𝑥) relativní citlivost [-]

𝑐′ soudržnost [kPa]

𝑐1,2 akcelerační konstanty [-]

𝛾 smykové přetvoření [-]

𝛾𝑐𝑢𝑡−𝑜𝑓𝑓 smykové přetvoření [-]

𝛾0,7
smykové přetvoření při kterém klese smykový modul
G0 na 72% původní hodnoty

[-]

𝐸
′
𝑖𝑛𝑐 přírůstek tuhosti s hloubkou [kPa/m]

𝐸
′
𝑟𝑒𝑓 Youngův referenční modul pružnosti [kPa]

𝐸50 sečnový modul [kPa]

𝐸𝑟𝑒𝑓
50 referenční sečnový modul [kPa]

𝐸𝑜𝑒𝑑 modul pro edometrické podmínky [kPa]

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑜𝑒𝑑 referenční modul pro edometrické podmínky [kPa]

𝐸𝑢𝑟 modul pro podmínky odtížení a opětovného přitížení [kPa]

𝐸𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟

referenční modul pro podmínky odtížení a opětovného
přitížení

[kPa]

𝜀 objemové přetvoření [-]

𝜖1,2 vektor náhodných čísel [-]

𝜂𝑆𝑅
poměr relativní změny výstupu výpočtu k relativní
změně vstupní veličiny

[-]

𝜂𝑆𝑅 senstivity score [-]

F síla [N]

𝜙′ úhel vnitřního tření [°]

𝐺0 smykový modul v oboru malých přetvoření [kPa]

𝐺𝑟𝑒𝑓
0 referenční smykový modul v oboru malých přetvoření [kPa]

𝐺𝑟𝑒𝑓
𝑢𝑟

smykový modul pro podmínky odtížení a opětovného
přitížení

[kPa]

𝜒 faktor omezení [-]
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𝐾𝑛𝑐
0

koeficient zemního tlaku v klidu za normálně
konsolidovaných podmínek

[-]

𝑚 exponent řídící tuhost v závislosti na napětí [-]

𝜈 ′ Poissonovo číslo [-]

𝜈𝑢𝑟
Poissonovo číslo pro podmínky odtížení a opětovného
přitížení

[-]

𝑝𝑟𝑒𝑓 referenční tlak [kPa]

𝑅0 původní poloměr presiometrické buňky [cm]

𝑅𝑓
poměr deviátoru napětí na mezi porušení a
asymptotického deviátoru napětí

[-]

𝜎 svislé napětí [kPa]

𝜎
′
1 svislé efektivní napětí [kPa]

𝜎
′
3 boční efektivní napětí [kPa]

𝑢 deformace [mm]

𝑢𝑓𝑒𝑚
𝑖 predikovaná deforamce [mm]

𝑢𝑚𝑒𝑎𝑠
𝑖 měřená deformace [mm]

𝑢𝑥 horizontální posun bodu na plášti presiometrické buňky [cm]

𝑉 𝑓𝑒𝑚
𝑖 objem predikovaný numerickou analýzou [cm3]

𝑉 𝑚𝑒𝑎𝑠
𝑖 objem zaznamenaný při presiometrické zkoušce [cm3]

𝑉0 původní objem presiometrické buňky [cm3]

𝛥𝑉 přírůstek objemu presiometrické buňky [cm3]

𝜔 koeficient setrvačnosti [-]

𝜔𝑑𝑎𝑚𝑝 koeficient tlumení setrvačnosti [-]
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A VIZUALIZACE TESTOVACÍCH FUNKCÍ

Obr. A.1: Testovací funkce Ackley ve 3D zobrazení

Obr. A.2: Testovací funkce Ackley v zobrazení kontur
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Obr. A.3: Testovací funkce Griewank ve 3D zobrazení

Obr. A.4: Testovací funkce Griewank v zobrazení kontur

119



Obr. A.5: Testovací funkce Griewank v detailu ve 3D zobrazení

Obr. A.6: Testovací funkce Griewank v detailu v zobrazení kontur

120



Obr. A.7: Testovací funkce Michalewicz ve 3D zobrazení

Obr. A.8: Testovací funkce Michalewicz v zobrazení kontur
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Obr. A.9: Testovací funkce Rastrigin ve 3D zobrazení

Obr. A.10: Testovací funkce Rastrigin v zobrazení kontur
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Obr. A.11: Testovací funkce Rosenbrock ve 3D zobrazení

Obr. A.12: Testovací funkce Rosenbrock v zobrazení kontur
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Obr. A.13: Testovací funkce Schwefel ve 3D zobrazení

Obr. A.14: Testovací funkce Schwefel v zobrazení kontur
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Obr. A.15: Testovací funkce Sphere ve 3D zobrazení

Obr. A.16: Testovací funkce Sphere v zobrazení kontur
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