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MOTIVĀCIJA
Aprēķinu sarežģītības dēļ, šobrīd aprēķins vienas stiklu
pakešu konfigurācijas aprēķins aizņem 15-45 minūtes.
Praktiski tas nozīmē, ka stiklu paketes uzbūves izvēle
notiek balsoties uz iepriekšējo pieredzi, attiecīgi
“izmēģinot” versijas, kas izvērtētas kā ticamākās. No tā
izriet 2 galvenās problēmas:

1.
2.
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Stikla paketes konfigurācijas izvēlei tiek patērēts
ilgs laiks. Tas var aizņemt vairākas dienas.

ĢEOMETRIJA UN
SLODZES

Nav objektīva veida, kā noskaidrot, ka nav ticis
nepamanīts kāds vēl optimālāks risinājums.
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Tika izvērtēras 12 galīgo elementu aprēķinu progammas,
balstoties uz to spēju modelēt/aprēķināt stikla paketi,
automatizācijas iespējām, uzticamību, licences tipu un
operētājsistēmu atbalstu. Par piemērotāko tika izvēleta
Code_Aster ar Salome Meca ģeometrijas ģeneratoru.
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NORMATĪVOS

REZULTĀTU
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APRĒĶINU AUTOMATIZĀCIJA
Izveidota progammatūra, kas ievieš normatīvos
paredzētos vienkāršojumus.

PARAMETRU OPTIMIZĀCIJA

PILNĪGS MODELIS

VIENKĀRŠOTS MODELIS

Automatizēts ģeometrijas definēšanas, galīgo
elementu tīkla ģenerēšanas, slodžu pielikšanas,
aprēķina un rezultātu iegūšanas process.

REZULTĀTI

SECINĀJUMI
Kursa darbā izpētītais apstiprināja, ka pētījums ir
jāturpina maģistra darba ietvaros.
Neviens no atsevišķiem šī darba posmiem nav uzskatāms
par novitāti. Tomēr apkopojot zināmus inženierijas
paņēmienus ar pārbaudītiem mašīnmācīšanās
risinājumiem, maģistra darba pētījums būtu pirmais stikla
pakešu inženierijas nišā, turklāt ar skaidru praktisko
pienesumu inženieru darbā.

DARBA MĒRĶIS
Maģistra darba mērķis ir izstrādāt sistēmu
(programmatūras kopumu), kas pēc ievades datiem spēj
būvinženierim parādīt vairākus iespējamos optimālos
stikla paketes uzbūves variantus, kam ir pietiekama
nestspēja.

PIEDĀVĀTIE RISINĀJUMI

KURSA DARBS

1.
2.

MAĢISTRA DARBS

3.
4.

Galīgo elementu modeļa aprēķinu sarežģītības
vienkāršošana, izmantojot būvniecības
normatīvos atļautos vienkāršojumus.
(būvinženierijas uzdevums)
Aprēķina modeļu automatizēta ģenerēšana un
rezultātu iegūšana.
Relatīvi ilga galīgo elementu metodes aprēķina
aizstāšana ar iepriekš trenētu mašīnmācīšanās
modeli.
Stikla paketes parametru optimizācija, kas spēj
sistemātiski meklēt vairākas potenciāli optimālas
stikla paketes uzbūves.

DARBA UZDEVUMI

LITERATŪRAS APSKATS

TURPMĀKAIS DARBS

1.

Apskatīt veidus, kādos fizisko paketi var aprakstīt
ar galīgo elementu modeļiem.

Stikla konstrukciju stiprības pārbaužu automatizācija
ir aktuāls, bet maz pētīts temats.

Maģistra darba ietvaros darbs tiks turpināts ar šādiem
uzdevumiem:

2.

Apskatīt citu pētījumus saistībā ar konstrukciju,
īpaši stikla, optimālu parametru atrašanu.

1.

3.

Identificēt parametrus – ieejas un izejas datus, kā
arī apskatīto problēmas apgabalu.

Ir vairāki inženierijas vienkāršojumi, kurus var
piemērot, lai būtiski vienkāršotu Galīgo elementu
modeļus.

Jāveic eksperimentu plānošana un aprēķinu
automatizēta palaišana lielam skaitam aprēkinu, lai
veidotu ieejas datu kopu mašīnmācīšanās
algoritmam.

4.

Apskatīt iespējas automatizēti izveidot galīgo
elementu modeļus. Izvēlēties programmatūru
modeļu veidošanai un aprēķinam.

Ir bijuši vairāki veiksmīgi mašīnmācīšanās lietojumi
galīgo elementu aprēķinu aizstāšanai ar daudz
ātrākiem neironu tīkliem, viens pētījums šķiet
salīdzināms ar maģistra darba ietvaros paredzēto.

2.

Jāizvēlās un jāpielieto mašīnmācīšanās metode, lai
aizstātu galīgo elementu aprēķinu ar "atbildēm"
mašīnmācīšanās modeļa.

3.

Jāizvēlās un jāpielieto parametru optimizētājs, kas
spētu atrast optimālu stikla paketes uzbūvi,
balstoties uz ieejas datiem un mašīnmācīšanās
modeļa dotajām "atbildēm".

5.

Automatizēt galīgo elementu modeļa izveidošanu
un rezultātu iegūšanu.

Evolucionējošie algoritmi ir līdz šim populārākā
parametru optimizācijas metode ar būvinženieriju
saistītos pētījumos.

