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Πεξίιεςε 

Η κηθξνδνκή ελόο θνθθώδνπο ζύλζεηνπ πιηθνύ κε γλσζηά ζπζηαηηθά παίδεη πξσηαξρηθό 

ξόιν ζηελ κεραληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πιηθνύ. Σηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο 

αλαπηύρζεθε θαη εθαξκόζηεθε κηα δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο κηθξνδνκήο ζε θνθθώδε 

ζύλζεηα πιηθά πνπ ππόθεηληαη ζε ζηαηηθή θόξηηζε. Γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηεο κεραληθήο 

απόθξηζεο εθαξκόζηεθε ε κέζνδνο ησλ ηδεαηώλ ζηνηρείσλ. Κόθθνη δηαθόξνπ κεγέζνπο 

δηαηάζζνληαη κέζα ζην πιηθό ώζηε λα βειηηζηνπνηνύληαη ζπγθεθξηκέλεο κεραληθέο ηδηόηεηεο 

θαη ην θόζηνο ηνπ πιηθνύ. Γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε εθαξκόζηεθε κηα θαηάιιειε επξεζηηθή 

κέζνδνο νλόκαηη ζκήλνο ζσκαηηδίσλ. Η κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έλα νξζνγώλην 

ηεκάρην κε ζθνπό ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ιόγνπ ηνπ όγθνπ ηεο ελίζρπζεο πξνο ηε κήηξα γηα 

δηάθνξεο πεξηπηώζεηο θόξηηζεο. 

 

 

Abstract 

The microstructure of a particulate composite with given ingredients has major influence 

on its mechanical beharior. In this work, a systematic method was developed and applied for 

determining the optimum microstructure of particulate composites subject to static loading. 

The response is captured by numerical computation using the virtual element method. 

Particles of different sizes are placed in the composite to optimize specific mechanical 

properties and material cost. Regarding the optimization method, a suitable heuristic 

algorithm was chosen, named particle swarm methodology. The study was performed in a 

rectangular structure and the obejective was to minimize the volume fractation of 

reinforcement and matrix for various load cases. 
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Κεθάιαην 1 

Δηζαγσγή 

1.1 Καθοπιζμόρ ηος ηεσνικού πποβλήμαηορ 

Μηα από ηηο βαζηθόηεξεο απαηηήζεηο ηεο ζύγρξνλεο βηνκεραλίαο είλαη ε κείσζε ηνπ 

θόζηνπο κηαο θαηαζθεπήο κε ηαπηόρξνλε βειηίσζε ηεο απόδνζεο. Σεκαληηθό ξόιν ζε απηό 

έρνπλ παίμεη ηα ζύλζεηα πιηθά [1]. Απηά ηα πιηθά απνηεινύλ από ηηο πην ζεκαληηθέο 

θαηεγνξίεο πιηθώλ - κεηά ηνπο ράιπβεο – ζε βηνκεραληθέο εθαξκνγέο. Σε απηό ζπκβάιεη ην 

γεγνλόο όηη πξνζθέξνπλ ειθπζηηθνύο ζπλδπαζκνύο από ζηηβαξόηεηα, ζθιεξόηεηα, ρακειό 

βάξνο θαη αληνρή ζηε δηάβξσζε. Έλα άιιν πιενλέθηεκα είλαη όηη ε δνκή ηνπο κπνξεί λα 

δηακνξθσζεί κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα είλαη θαηάιιεια θαη ηδηαίηεξα απνδνηηθά ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. Απηή ε ηδέα εθαξκόδεηαη ζε βηνινγηθά πιηθά όπσο γηα 

παξάδεηγκα ην μύιν, ηα νζηά, ηα δόληηα θαη ην δέξκα, ζύλζεηα πιηθά ηα νπνία 

δεκηνπξγήζεθαλ (από ηνπο κεραληζκνύο ηεο βηνινγηθήο εμέιημεο) ώζηε λα έρνπλ θαηάιιειεο 

ηδηόηεηεο πνπ ηα θαζηζηνύλ απνδνηηθά ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. 

Τα ζύλζεηα πιηθά απνηεινύληαη από κίγκα δύν ή θαη πεξηζζόηεξσλ ζπζηαηηθώλ. Σηηο 

πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ην έλα ζπζηαηηθό (ενίζτσζη) είλαη ζηηβαξό θαη ζθιεξό θαη 

εκπεξηέρεηαη ζε έλα καιαθόηεξν θαη όιθηκν ζπζηαηηθό ην νπνίν νλνκάδεηαη μήηρα. Αλάινγα 

κε ηε γεσκεηξία ηεο ελίζρπζεο (ίλα ή θόθθνο) ηα ζύλζεηα πιηθά ρσξίδνληαη ζε ηλώδε θαη 

θνθθώδε. Η δηάηαμε ηεο ελίζρπζεο, ή αιιηώο κηθξνδνκή ηνπ πιηθνύ, παίδεη πξσηαξρηθό ξόιν 

ζηηο κεραληθέο ηδηόηεηεο θαη ζηελ ζηηβαξόηεηα ηεο θαηαζθεπήο όηαλ ππόθεηηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλε θόξηηζε.  

Σπλήζσο, ην πιηθό ηεο ελίζρπζεο είλαη αθξηβόηεξν από απηό ηεο κήηξαο. Καζώο 

απμάλεηαη ην πνζνζηό ηεο ελίζρπζεο απμάλεηαη ε ζηηβαξόηεηα ηεο θαηαζθεπήο, παξάιιεια 
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όκσο απμάλεηαη θαη ην θόζηνο ηεο θαηαζθεπήο. Δπνκέλσο, κέζσ θαηάιιεισλ κεζόδσλ 

βειηηζηνπνίεζεο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ε δηάηαμε ηεο ελίζρπζεο (ζέζε, ζρήκα, κέγεζνο) 

πνπ βειηηζηνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο παξακέηξνπο ηεο θαηαζθεπήο όπσο γηα 

παξάδεηγκα ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο ή κεγηζηνπνίεζε ηεο ζηηβαξόηεηαο, όηαλ απηε 

ππόθεηηαη ζε δηάθνξεο θνξηίζεηο.  

 

 

 

1.2 Σκοπόρ οπγάνυζη παπούζαρ επγαζίαρ  

Σηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο αλαπηύρζεθε θαη εθαξκόζηεθε κηα δηαδηθαζία 

βειηηζηνπνίεζεο δηάηαμεο ζε θνθθώδε ζύλζεηα πιηθά. Τν πξόβιεκα αθνξά επίπεδε εληαηηθή 

θαηάζηαζε, ε γεσκεηξία ηεο θαηαζθεπήο είλαη έλαο νξζνγώληνο δίζθνο θαη ην ζρήκα ησλ 

θόθθσλ είλαη θπθιηθό. Σθνπόο είλαη ν πξνζδηνξηζκόο ηεο βέιηηζηεο δηάηαμεο ησλ θόθθσλ 

(ζέζε θαη κέγεζνο) γηα δηάθνξνπο ζπλδπαζκνύο θνξηίζεσλ θαη ζπλνξηαθώλ ζπλζεθώλ ώζηε 

λα ειαρηζηνπνηείηαη ν ιόγνο όγθνπ ηεο ελίζρπζεο πξνο ηε κήηξα.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο βειηηζηνπνίεζεο ρξεηάδεηαη λα 

αλαπηπρζεί κηα ζεηξά από κεδνζνινγίεο. Αξρηθά, αλαπηύρζεθε κηα απηνκαηνπνηεκέλε 

κέζνδνο δεκηνπξγίαο ελόο κνληέινπ πνιπγσληθώλ ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο έρνληαο ζαλ 

δεδνκέλα ηε γεσκεηξία, ηνλ αξηζκό, ηε ζέζε θαη ην κέγεζνο ησλ θόθθσλ. Τν κνληέιν 

πεξηιακβάλεη ηε δηαθξηηνπνηεκέλε γεσκεηξία κε ζηνηρεία, ηα εμσηεξηθά θνξηία θαη ηηο 

ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο γηα δηάθνξεο πεξηπηώζεηο κνληεινπνίεζεο. Σηε ζπλέρεηα εθαξκόζηεθε 

ε κέζνδνο ησλ ηδεαηώλ ζηνηρείσλ (virtual element method) γηα ηελ ζηαηηθή επίιπζε ηνπ 

κνληέινπ θαη ηνλ ππνινγηζκό νξηζκέλσλ θπζηθώλ κεγεζώλ πξνο βειηηζηνπνίεζε όπσο γηα 

παξάδεηγκα κεηαηνπίζεηο θαη ηάζεηο. Σε επόκελν ζηάδην, ε δηαδηθαζία από ηελ εηζαγσγή ησλ 

δεδνκέλσλ κέρξη ηνλ ππνινγηζκό ησλ κεγεζώλ πξνο βειηηζηνπνίεζε ελνπνηείηαη ζε κία γηα 

λα ρξεζηκνπνηεζεί σο αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε ζηε βειηηζηνπνίεζε. Τέινο, εθαξκόζηεθε 

κηα θαηάιιειε επξεζηηθή κέδνζνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο βέιηηζηεο ιύζεο. 

Πην αλαιπηηθά, ζην δεύηεξν θεθάιαην γίλεηαη κηα βηβιηνγξαθηθή δηεξεύλεζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο βειηηζηνπνίεζεο κε εθαξκνγέο ζην ζρεδηαζκό θαηαζθεπώλ θαη ζύλζεησλ 

πιηθώλ. Αξρηθά γίλεηαη κηα αλαζθόπεζε ηεο εμέιημεο ησλ κεζόδσλ βειηηζηνπνίεζεο από ηελ 
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πιεπξά ηεο καζεκαηηθήο αλάιπζεο. Ξεθηλώληαο από κεζόδνπο ηνπ δηαθνξηθνύ ινγηζκνύ θαη 

ηνπ ινγηζκνύ ησλ κεηαβνιώλ, ζπλερίδνληαο κε κεζόδνπο ηνπ γξακκηθνύ, κε-γξακκηθνύ, 

γεσκεηξηθνύ θαη αθέξαηνπ πξνγξακκαηηζκνύ θαη θαηαιήγνληαο ζε κνληέξλεο κεζνδνινγίεο 

πνπ βαζίδνληαη ζε βηνινγηθνύο κεραληζκνύο, παξνπζηάδνληαη νη ζεκαληηθόηεξεο 

ζπλεηζθνξέο. Σηελ ζπλέρεηα γίλεηαη κηα επηζθόπεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο βειηηζηνπνίεζεο ζε 

πξνβιήκαηα ζρεδηακνύ θαηαζθεπώλ. Καη, ηέινο, παξνπζηάδνληαη νη ζεκαληηθόηεξεο εξγαζίεο 

ζηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο κηθξνδνκήο ζύλζεησλ πιηθώλ.  

Σην ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε κέζνδνο ησλ ηδεαηώλ ζηνηρείσλ [14] πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πξνζνκνίσζε. Αξρηθά πεξηγξάθεηαη ε δηαηύπσζε ηεο κεηαβνιηθήο 

κνξθήο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ είλαη παξόκνηα κε απηή ηεο κεζόδνπ ησλ πεπεξαζκέλσλ 

ζηνηρείσλ. Σηε ζπλέρεηα αλαπηύζζνληαη νη δηαθξηηέο εμηζώζεηο κέζσ ησλ πξνβνιώλ ησλ 

ζπλαξηήζεσλ ζρήκαηνο VEM ζηνλ ρώξν πνιπσλύκσλ. Έπεηηα, παξνπζηάδνληαη νη βαζκνί 

ειεπζεξίαο ηνπ πνιπγσληθνύ ζηνηρείνπ. Αθόκα, πεξηγξάθεηαη ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ κεηξώνπ 

ζηηβαξόηεηαο αλαιύνληαο ηνπο όξνπο ζπλέπεηαο θαη επζηάζεηαο από ηνπο νπνίνπο 

απνηειείηαη. Καη ηέινο, αλαιύεηαη ε παξαγσγή ησλ εμσηεξηθώλ θνξηίσλ, ε ζύλζεζε ησλ 

θαζνιηθώλ κεηξώσλ θαη αλαθέξνληαη επηγξακκαηηθά ηα πιενλεθηήκαηα ηεο VEM. 

Σην ηέηαξην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ν επξεζηηθόο αιγόξηζκνο βειηηζηνπνίεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηνπ ζκήλνπο ζσκαηηδίσλ 

(particle swarm optimization) πνπ βαζίδεηαη ζηε ζπκπεξηθνξά κηαο νκάδαο έκβησλ 

νξγαληζκώλ, όπσο γηα παξάδεηγκα έλα ζκήλνο εληόκσλ ή πηελώλ ή έλα θνπάδη ςαξηώλ. 

Αξρηθά νξίδεηαη ην πξόβιεκα ηεο βειηηζηνπνίεζεο: νη κεηαβιεηέο ζρεδηαζκνύ, ε 

αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε θαη  νη πεξηνξηζκνί. Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη δηάθνξεο 

παξαιιαγέο ζηελ αληηθεηκεληθή, ηηο κεηαβιεηέο ζρεδηαζκνύ θαη ζηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ 

αληηζηνηρνύλ ηελ θαηάζηξσζε δηαθνξεηηθώλ πξνβιεκάησλ βειηηζηνπνίεζεο. Τέινο, 

ζπγθξίλνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο παξαπάλσ παξαιιαγέο. 

Τέινο, ζην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα θπξηόηεξα επξήκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα 

πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, θαζώο θαη πξνηάζεηο γηα 

κειινληηθή έξεπλα ζε ζπλαθείο πεξηνρέο. 



 

 

Κεθάιαην 2 

Πξνεγνύκελε έξεπλα 

Οη πξώηεο κέζνδνη βειηηζηνπνίεζεο ρξνλνινγνύληαη από ηελ επνρή ησλ Newton, 

Lagrange θαη Cauchy. Η αλάπηπμε κεζόδσλ βειηηζηνπνίεζεο κέζσ ηνπ δηαθνξηθνύ ινγηζκνύ 

θαηέζηε δπλαηή κε ηελ ζπλεηζθνξά ησλ Newton θαη Leibnitz. Σηελ ζπλέρεηα ηέζεθαλ ηα 

ζεκέιηα ηνπ ινγηζκνύ ησλ κεηαβνιώλ από ηνπο Bernouli, Euler, Lagrange θαη Weirstrass, γηα 

ηελ βειηηζηνπνίεζε ζπλαξηεζηαθώλ. Δπηπιένλ, ν Lagrange αλέπηπμε ηε κέζνδν ησλ 

νκόλπκσλ πνιιαπιαζηαζηώλ Lagrange γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ βειηηζηνπνίεζεο κε 

πεξηνξηζκνύο. O Cauchy εθάξκνζε ηε κέζνδν ηεο θαζόδνπ κέγηζηεο θιίζεο (steepest 

descent) γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ειαρηζηνπνίεζεο ρσξίο πεξηνξηζκνύο. Παξόιεο ηηο 

παξαπάλσ θαηλνηνκίεο, ζεκεηώζεθε ειάρηζηε πξόνδνο κέρξη ηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηώλα, όηαλ ε 

αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ επέηξεςε ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ κεζόδσλ 

θαη έδσζε ην έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. Έπεηηα, αθνινύζεζε πξσηνθαλήο πξόνδνο κε 

πινύζηα βηβιηνγξαθία θαη επηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο πάλσ ζε κεζόδνπο βειηηζηνπνίεζεο. 

Δληύπσζε θάλεη ην γεγνλόο όηη νη θύξηεο θαηλνηνκίεο ζηηο αξηζκεηηθέο κεζόδνπο 

βειηηζηνπνίεζεο έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην κόιηο ηε δεθαεηία ηνπ 

1960. Η αλάπηπμε ηεο κεζόδνπ Simplex από ηνλ Dantzig ην 1947 γηα ην γξακκηθό 

πξνγξακκαηηζκό θαη νη εξγαζίεο ηνπ Bellman πάλσ ζην δπλακηθό πξνγξακκαηηζκό άλνημαλ 

ην δξόκν πξνο ηελ αλάπηπμε λέσλ κεζόδσλ βειηηζηνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνύο. Η εξγαζία 

ησλ Kuhn θαη Tucker ην 1951 ζηηο ηθαλέο θαη αλαγθαίεο ζπλζήθεο γηα ηε βέιηηζηε ιύζε 

έζεζε ηα ζεκέιηα  γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζηνλ κε γξακκηθό πξνγξακκαηηζκό. Σεκαληηθέο 

ήηαλ θαη νη ζπλεηζθνξέο ησλ Zoutendijk θαη Rosen ζην κε γξακκηθό πξνγξακκαηηζκό. Ο 

Γεσκεηξηθόο πξνγξακκαηηζκόο αλαπηύρζεθε από ηνπο Duffin, Zener θαη Peterson. Ο Gomory 

εξγάζηεθε πάλσ ζηνλ αθέξαην πξνγξακκαηηζκό, κηα από ηηο ηαρύηεξα αλαπηπζόκελεο 



1.2 Σθνπόο νξγάλσζε παξνύζαο εξγαζίαο 

 

5 

 

επηζηεκνληθέο πεξηνρέο ηεο βειηηζηνπνίεζεο. Ο ιόγνο γηα απηό, είλαη όηη ηα πεξηζζόηεξα 

πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα βειηηζηνπνίεζεο εκπίπηνπλ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία. 

Η αλάγθε λα βειηηζηνπνηεζνύλ πεξηζζόηεξνη από έλαο ζηόρνη, ελώ ηθαλνπνηνύληαη νη 

θπζηθνί πεξηνξηζκνί νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε κεζόδσλ πνιπθξηηεξηαθήο βειηηζηνπνίεζεο. Ο 

πξνγξακκαηηζκόο ζηόρσλ (goal programming) είλαη κηα γλσζηή κεζνδνινγία γηα επίιπζε 

ηέηνηνπ είδνπο πξνβιεκάησλ. Η ηειεπηαία κέζνδνο αξρηθά πξνηάζεθε γηα γξακκηθά 

πξνβιήκαηα από ηνπο Charnes θαη Cooper ην 1961. Αθόκε, ηα ζεκέιηα γηα ηε ζεσξία 

παηγλίσλ ηέζεθαλ από ηνλ von Neumann ην 1928 θαη από ηόηε ε κεζνδνινγία εθαξκόδεηαη 

ζηελ επίιπζε καζεκαηηθώλ, νηθνλνκηθώλ θαη ζηξαηησηηθώλ πξνβιεκάησλ. 

Δθηόο από ηηο θιαζηθέο καζεκαηηθέο κεζόδνπο βειηηζηνπνίεζεο πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπαλσ, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο κνληέξλεο (κε-παξαδνζηαθέο) 

κεζνδνινγίεο. Απηέο νη κέζνδνη πεξηιακβάλνπλ ηνπο γελεηηθνύο αιγνξίζκνπο (genetic 

algorithms), ηελ  πξνζνκνησκέλε αλόπηεζε (simulated annealing), ηε βειηηζηνπνίεζε 

ζκήλνπο ζσκαηηδίσλ (particle swarm optimization), ηε βειηηζηνπνίεζε απνηθίαο κπξκεγθηώλ 

(ant colony), ηελ βειηηζηνπνίεζε βαζηζκέλε ζηα λεπξσληθά δίθηπα θαη ηελ αζαθή (fuzzy) 

βειηηζηνπνίεζε.  

Οη γελεηηθνί αιγόξηζκνη βαζίδνληαη ζην κεραληζκό ηεο θιεξνλνκηθόηεηαο ησλ γνληδίσλ 

θαη ηεο θπζηθήο επηινγήο θαη πξνηάζεθαλ από ηνλ John Holland to 1975. Η κέζνδνο ηεο 

πξνζνκνησκέλεο αλόπηεζεο βαζίδεηαη ζηε κεραληθή ηεο δηαδηθαζίαο ζηαδηαθήο ςύμεσο 

ιησκέλσλ κεηάιισλ κέζσ ηεο αλόπηεζεο θαη πξνηάζεθε από ηνπο Kirkpatrick, Gelatt θαη 

Vecchi. Η βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζκήλνπο ζσκαηηδίσλ κηκείηαη ηελ ζπκπεξηθνξά θνηλσληθώλ 

νξγαληζκώλ όπσο έλα ζκήλνο εληόκσλ ή έλα θνπάδη ςαξηώλ. O αιγόξηζκνο πξνηάζεθε, 

αξρηθά από ηνπο Kennedy θαη Eberhart ην 1995. Η βειηηζηνπνίεζε απνηθίαο κπξκεγθηώλ 

βαζίδεηαη ζηελ ζπλεξγαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ κπξκεγθηώλ, ηα νπνία κπνξνύλ λα 

ηρλειαηήζνπλ ηε δηαδξνκή κε ηελ ειάρηζηε απόζηαζε πξνο ηελ ηξνθή. Η κέζνδνο 

αλαπηύρζεθε από ηνλ Marco Dorigo ην 1992. Οη κέζνδνη πνπ βαζίδνληαη ζηα λεπξσληθά 

δίθηπα βαζίδνληαη ζηελ ηεξάζηηα ππνινγηζηηθή ηζρύ ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ αληίιεςεο αμηνπνηώληαο κεγάιν αξηζκό δεδνκέλσλ ησλ αηζζεηήξησλ 

νξγάλσλ κέζσ ηεο παξάιιειεο επεμεξγαζηηθήο δπλαηόηεηαο. Η κέζνδνο, αξρηθά, 

εθαξκόζηεθε ζε βειηηζηνπνίεζε από ηνπο Hopfield θαη Tank ην 1985. Οη κέζνδνη αζαθνύο 

βειηηζηνπνίεζεο αλαπηύρζεθαλ ώζηε λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα πνπ νη κεηαβιεηέο 

ζρεδηαζκνύ, ε αληηθεηκεληθή θαη νη πεξηνξηζκνί πεξηγξάθνληαη κε αλαθξηβή, αόξηζην θαη 

γισζζηθό ηξόπν. Η κέζνδνο παξνπζηάζηεθε από ηνλ Rao ην 1986. 
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  Δμεηδηθεύνληαο, ε βειηηζηνπνίεζε ησλ θαηαζθεπώλ [5] έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηε δεθαεηία 

ηνπ 1960 [6]. Πξηλ από ηόηε δελ ππήξρε βηβιηνγξαθία γηα κε γξακκηθό πξνγξακκαηηζκό. Τν 

κνλαδηθό εξγαιείν γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ήηαλ ν γξακκηθόο πξνγξακκαηηζκόο. Αθόηνπ 

αλαπηύρζεθε ην αληηθείκελν ηνπ καζεκαηηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ, ζεκεηώζεθε ξαγδαία 

πξόνδνο ζηελ πεξηνρή ηεο βειηηζηνπνίεζεο ησλ θαηαζθεπώλ. 

Η εξγαζία ησλ Bendsoe θαη Kikuchi [7] έζεζε ηα ζεκέιηα γηα ηε βειηηζηνπνίεζε 

ηνπνινγίαο. Η βειηηζηνπνίεζε ηνπνινγίαο απαληά ζην εμήο εξώηεκα: πσο λα ηνπνζεηεζεί ην 

πιηθό ζε κηα θαηαζθεπή ώζηε λα βειηηζηνπνηεζεί ε θαηαζθεπαζηηθή απόδνζε. Μέρξη 

ζηηγκήο όια ηα πξνβιήκαηα βειηίζηνπνίεζεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ αθνξνύλ απιά 

πιηθά. Μόιηο κέρξη πξόζθαηα ε επηζηεκνληθή θνηλόηεηα άξρηζε λα αζρνιείηαη κε 

πξνβιήκαηα βειηηζηνπνίεζεο ηεο δνκήο ησλ ζύλζεησλ πιηθώλ. Οη Gurdal, Haftka θαη Hajela 

ζηελ εξγαζία ηνπο [8] αζρνιήζεθαλ κε ηε βειηηζηνπνίεζε ηλώδσλ ζύλζεησλ 

πνιπζηξσκαηηθώλ πιηθώλ σο πξνο ηε ζηηβαξόηεηα ρξεζηκνπνηώληαο αθέξαην 

πξνγξακκαηηζκό. Σηελ εξγαζία ηνπ [9] ν Delgado αζρνιήζεθε κε ηνλ θαηαζθεπαζηηθό 

βέιηηζην ζρεδηαζκό πνιπζηξσκαηηθώλ ηλώδσλ ζύλζεησλ θαη ηελ ηνπνινγηθή αλάιπζε 

επαηζζεζίαο ζε αληζνηξνπηθή ειαζηηθόηεηα.  Σηελ δεκνζίεπζή ηνπο [10] ν Huang θαη άιινη 

επέθηεηλαλ ηε κέζνδν ηεο εμειηθηηθήο θαηαζθεπαζηηθήο βειηηζηνπνίεζεο δύν θαηεπζύλζεσλ 

ζην ζρεδηαζκό ζύλζεησλ πιηθώλ κε βέιηηζηα βηζθνειαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Με ηελ 

βειηηζηνπνίεζε ηεο κηθξνδνκήο θνθθώδσλ ζύλζεησλ πιηθώλ αζρνιήζεθαλ νη Muc θαη 

Barski [11] σο πξνο ηηο βέιηηζηεο καγλεηηθέο, δηειεθηξηθέο θαη ζεξκηθέο ηδηόηεηεο. Δπίζεο, ν 

Da θαη άιινη [12] παξνπζίαζαλ έλα πιαίζην ηνπνινγηθήο βειηηζηνπνίεζεο ζε αληνρή ζηε 

ζξαύζε γηα θνθθώδε ζύλζεηα πιηθά. Τέινο, ν Mushtaq θαη άιινη [13] ζηελ εξγαζία ηνπο 

αζρνιήζεθαλ κε ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο κηθξνδνκήο ζε θνθθώδε ζύλζεηα πιηθά κε ζηόρν ην 

βέιηηζην ζρεδηαζκό σο πξνο ηηο θπζηθνρεκηθέο ηδηόηεηεο ηνπ πιηθνύ. 



 

 

Κεθάιαην 3 

Μέζνδνο ηδεαηώλ ζηνηρείσλ 

3.1 Eιζαγυγή 

Η κέζνδνο ησλ ηδεαηώλ ζηνηρείσλ (virtual element method) (VEM) [14] είλαη κηα 

αξηζκεηηθή κέζνδνο ζρεδηαζκέλε γηα πνιπγσληθέο (ζηηο 2 δηαζηάζεηο) ή πνιπεδξηθεο ( ζηηο 3 

δηαζηάζεηο ) δηαθξηηνπνηήζεηο. Τα καζεκαηηθά ζεκέιηα έρνπλ ηεζεί θαη ηα πιενλεθηήκαηά ηεο 

κεζόδνπ έρνπλ δηεξεπλεζεί ζε αξθεηέο εθαξκνγέο. Σην παξόλ θεθάιαην ζα πεξηγξαθεί ε 

κεζνδνινγία από ηε ζθνπηά ηνπ κεραληθνύ ηνλίδνληαο θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ 

θαζηζηνύλ πην ειθπζηηθή από ηε κέζνδν ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ.  

Δκπλεπζκέλε από ηελ κηκεηηθή κέζνδν ησλ πεπεξαζκέλσλ δηαθνξώλ, ε κεζνδνο ησλ 

ηδεαηώλ ζηνηρείσλ ηνπνζεηείηαη ζην πιαίζην ηεο κεζόδνπ Galerkin ζαλ κηα γελίθεπζε ηεο 

κεζόδνπ ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ επηηξέπεη ηελ εθαξκνγή πάλσ ζε πνιπηνπηθά 

πιέγκαηα. Η θύξηα ηδέα ηεο κεζόδνπ VEM είλαη όηη νη ζπλαξηήζεηο ζρήκαηνο 

πξνζδηνξίδνληαη έκκεζα. Δπηπιένλ, νη ζπλαξηήζεηο ζρήκαηνο θαηαζθεπάδνληαη ζύκθσλα κε 

έλαλ αθέξαην k, ν νπνίνο αληηπξνζσπεύεη ηε ηάμε ζρήκαηνο ηεο πξνζέγγηζεο. Σαλ 

παξαιιαγή κε ηελ p-κέζoδν ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ (p-FEM), ε VEM δελ πεξηέρεη 

πνιπσλπκηθέο ζπλαξηήζεηο ζρήκαηνο. Παξόιν πνπ είλαη κηα θαηλνύξγηα κέζνδνο, ε VEM 

έρεη έρεη ήδε ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ηεο θνηλόηεηαο ηεο ππνινγηζηηθήο κεραληθήο. Η κέζνδνο 

έρεη δηεξεπλεζεί ζην πιαίζην ελόο κεγάινπ αξηζκνύ πξνβιεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

πξνβιεκάησλ απεηξνζηήο θαη πεπεξαζκέλεο παξακόξθσζεο γξακκηθή ειαζηηθόηεηα, 

αλειαζηηθόηεηα, βειηηζηνπνίεζε ηνπνινγίαο, θάκςε πιαθώλ, επαθή, γεσκεραληθή θαη 

κεραληθή ζξαύζεο. 
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Η κέζνδνο ζρεδηάζηεθε γηα πνιπηνπηθέο δηαθξηηνπνηήζεηο απζαίξεηνπ ζρήκαηνο, νη νπνίεο 

είλαη ηδηαίηεξα βνιηθέο γηα παξαγσγή πιέγκαηνο ζύλζεησλ γεσκεηξηώλ. Απηό πξνζδίδεη ζηε 

VEM απαξάκηιιε επειημία ζην ζηάδην πξνεπεμεξγαζίαο ηεο γεσκεηξίαο πξηλ ηελ αλάιπζε. 

Απηό είλαη καθξάλ ην πην ειθπζηηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο κεζόδνπ, όρη κόλν επεηδή έρεη 

απνδεηρζεί όηη ε VEM είλαη ζζελαξή ζηελ παξακόξθσζε πιέγκαηνο, αιιά θαη επεηδή ηα κε 

ζύκκνξθα πιέγκαηα, ζηε ηππηθή FEM, κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ κε απιό ηξόπν ζηε 

VEM. Με ζύκκνξθν είλαη έλα πιέγκα όηαλ ζηελ πιεπξά κεηαμύ δύν ζπλνξεύνπζσλ 

επηθαλεηώλ ππάξρνπλ θόκβνη πνπ αλήθνπλ ζε ζηνηρεία κόλν ηεο κηαο επηθάλεηαο (Σρήκα 3.1). 

Η VEM  εξκελεύεη έλαλ ελδηάκεζν θόκβν ζε κηα πιεπξά ζαλ θνξπθή δύν αθκώλ πνπ 

ζρεκαηίδνπλ 180° κεηαμύ ηνπο, απμάλνληαο έηζη θαηά έλα ηνλ αξηζκό ησλ πιεπξώλ ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ κνηξάδνληαη απηόλ ηνλ θόκβν. Έηζη, δελ απαηηείηαη θακία ηξνπνπνίεζε ζηε 

θαηάζηξσζε ησλ εμηζώζεσλ ησλ VEM θαζώο αιιάδεη ν αξηζκόο ησλ θόκβσλ θαη ην ζηνηρείν 

αληηκεησπίδεηαη θπζηνινγηθά παξόιν πνπ ην πιέγκα δελ είλαη ζύκκνξθν. Η αληηκεηώπηζε κε 

ζύκκνξθσλ πιεγκάησλ πξνζδίδεη ζηε VEM έλα πιενλέθηεκα έλαληη ηεο ηππηθήο FEM, 

θαζώο ε δεκηνπξγία ζύκκνξθσλ πιεγκάησλ είλαη κηα ρξνλνβόξα δηαδηθαζία πνπ κπνξεί 

αθόκε θαη λα νδεγήζεη ζε αθαηάιιεια πιέγκαηα γηα ηελ αλάιπζε, όπσο γηα παξάδεηγκα λα 

πεξηέρεη ζηνηρεία κε θαθέο αλαινγίεο δηαζηάζεσλ πνπ κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ αθξίβεηα 

ηεο ιύζεο θαη λα ππνβαζκίζνπλ ηνλ αξηζκό θαηάζηαζεο ηνπ κεηξώνπ ζηηβαξόηεηαο. 

 

Σρήκα 3.1 

3.2 Πεπιγπαθή ηος πποβλήμαηορ 

Τν πξόβιεκα πξνο επίιπζε είλαη ην πξόβιεκα ζπλνξηαθώλ ηηκώλ ζε ζπλερή πεξηνρή 

       (Σρήκα 3.2). Μηα δύλακε αλά κνλάδα επηθάλεηαο   αζθείηαη ζηελ   θαη ζην 

ζύλνξό ηεο    κε θάζεην δηάλπζκα   ην νπνίν απνηειείηαη από δύν πεξηνρέο     θαη     

πάλσ ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο Dirichlet (γεσκεηξηθέο) θαη Neumann 

(θπζηθέο), αληίζηνηρα. Σην ζύλνξν     αζθείηαη κηα επηθαλεηαθή ηάζε   (Σρήκα 3.2).  
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Η αζζελήο (κεηαβνιηθή) δηαηύπσζε γηα ηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο είλαη λα βξεζεί κηα 

ιύζε      ώζηε  

 (   )   ( )      

όπνπ   είλαη ν δηαλπζκαηηθόο ρώξνο ζπλαξηήζεσλ κε πξνβνιέο      απνπ αλήθνπλ ζηνλ 

ρώξν Sobolev πξώηεο ηάμεο   ( ) κε κεδεληθή ηηκή ζην    θαη δηγξακκηθνύο θαη 

γξακκηθνύο όξνπο πνπ αληίζηνηρνύλ ζηελ ελέξγεηα παξακόξθσζεο  (   ) θαη ζην έξγν ησλ 

εμσηεξηθώλ θνξηίσλ  ( ) θαη δίλνληαη από ηηο ζρέζεηο 

 (   )  ∫  ( )  ( )  

 

     ( )  ∫      

 

 ∫        
   

  

Η ηάζε Cauchy   ζηελ παξαπάλσ ζρέζε ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke     , όπνπ 

   

 
(      ) είλαη νη απεηξνζηέο (γξακκηθνπνηεκέλεο) παξακνξθώζεηο.  

 

Σρήκα 3.2 

3.3 Γιακπιηέρ εξιζώζειρ 

Σηε VEM ν ηύπνο θαηά Galerkin ηεο εμίζσζεο  (   )   ( ) παξάγεηαη δηαιέγνληαο 

έλαλ θαηάιιειν δηαθξηηό ρώξν       γηα ηελ δνθηκαζηηθή ιύζε    θαη ηε ζπλάξηεζε 

βάξνπο   . Αληίζεηα κε ηελ FEM, εδώ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ πνιύγσλα απζαίξεηνπ 

αξηζκνύ πιεπξώλ (θπξηά θαη κε) θαη έηζη ε πεξηνρή   δηαθξηηνπνηείηαη ζε κε 

αιιεινεπηθαιππηόκελα πνιύγσλα Δ έηζη ώζηε       ⋃     (Σρήκα 3.3). Γηα λα 

αληηκεησπηζηεί ην γεγνλόο όηη ηα πνιύγσλα έρνπλ απζαίξεην αξηζκό πιεπξώλ, ε VEM 

ρξεζηκνπνηεί γεληθνύο ρώξνπο πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ 

πνιπσλπκηθέο ζπλαξηήζεηο ζρήκαηνο. Σε αληίζεζε, ζηελ θιαζηθή FEM, απαηηείηαη 

αξηζκεηηθή νινθιήξσζε ζηνλ ρώξν ηνπ ζηνηρείνπ ρσξίδνληαο ην ζηνηρείν ζε ηξίγσλν θαη 

εθαξκόδνληαο νινθιήξσζε θαηά Gauss. 
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Σρήκα 3.3 

Πποβολή:  O ηειεζηήο ηεο πξνβνιήο είλαη ην ζεκαληηθόηεξν ζηνηρείν ηεο κεζόδνπ VEM. 

Σπκβνιίδεηαη σο    ( )    ( ), όπνπ    ( )  ,  ( )-  είλαη ν ηνπηθόο ρώξνο ησλ 

ζπλαξηήζεσλ ζρήκαηνο VEM ζην ζηνηρείν Δ θαη   ( )  ,  ( )-
  ν ρώξνο πνιπσλύκσλ 

βαζκνύ κηθξόηεξνπ ή ίζνπ κε k ζην ζηνηρείν Δ.  Ο ηειεζηήο ηεο πξνβνιήο ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ πνιπσλπκηθή πξνβνιή ησλ ζπλαξηήζεσλ ζρήκαηνο ηεο VEM ρσξίο απώιεηα 

αξηζκεηηθήο αθξίβεηαο. Απηό γίλεηαη δηόηη νη ζπλαξηήζεηο ζρήκαηνο δελ κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ άκεζα θαζώο δελ είλαη γλσζηέο. 

Ο ηειεζηήο πξνβνιήο αλαπηύζζεηαη ηνπηθά γηα θάζε ζηνηρείν-πνιύγσλν ώζηε λα 

ηθαλνπνηεί ηελ παξαθάησ ζπλζήθε νξζνγσληθόηεηαο 

  ( 
       )         ( ) 

όπνπ ε νινθιήξσζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή Δ. Η παξαπάλσ εμίζσζε εμεγεί όηη ην 

ζθάικα κεηαμύ    θαη     ζην Δ, δελ κπνξεί λα εληνπηζηεί από ηνλ πνιπσλπκηθό ρώξν   , 

δειαδή ην ζθάικα είλαη νξζνγώλην ζηνλ   . Σηελ νξνινγία θαηά VEM απηό νλνκάδεηαη k – 

ζσνέπεια. 

Γιακπιηή μεηαβολική μοπθή: Η δηαθξηηή δηγξακκηθή κνξθή ζην ζηνηρείν Δ γηα 

κεηαηνπίζεηο             δίλεηαη από ηε ζρέζε 

 ̂ ( 
    )    (  

     )       ( 
    ) 

όπνπ ν πξώηνο όξνο ζην δεμί κέινο δελ δηαθέξεη ηδηαίηεξα από ηνλ αληίζηνηρν ζηε FEM 

( (   )   ( )) κόλν πνπ εδώ πξνζηίζεηαη ν κεηαζρεκαηηζκόο πξνβνιήο. Ο δεύηεξνο όξνο, 

πνπ πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην    , ζηαζεξνπνηεί αξηζκεηηθά ηε κέζνδν. Δδώ απαηηείηαη κία 

πξνζέγγηζε   ̂( 
 )    ( 

 ) γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ γεληθεπκέλσλ δπλάκεσλ πνπ 

πξνέξρνληαη από ηα εμσηεξηθά θνξηία. Η ζπλνιηθή ζπλεηζθνξά ζηελ ελέξγεηα 

παξακόξθσζεο θαη ζην έξγν ησλ εμσηεξηθώλ θνξηίσλ πξνθύπηεη σο 

 ̂(     )  ∑   ̂( 
    )     θαη  ̂(  )  ∑   ̂( 

 )     
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αληίζηνηρα. Έρνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ, ην δηαθξηηό πξόβιεκα εθθξάδεηαη σο εμήο: λα 

βξεζνύλ ηα       έηζη ώζηε 

 ̂(     )   ̂(  )        

Δίλαη απαξαίηεηε κηα αξηζκεηηθή ζηαζεξνπνίεζε γηα ηε κέζνδν, πνπ ππνινγίδεη ηελ ελέξγεηα 

παξακόξθσζεο πνπ δελ ππνινγίζηεθε ιόγσ ηεο πξνβνιήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

ζηαζεξνπνίεζε ρξεηάδεηαη γηα λα είλαη θάησ θξαγκέλν ην   ̂(     ) ώζηε λα ππάξρεη ιύζε 

(θαη λα είλαη κνλαδηθή). Με άιια ιόγηα, ν όξνο      ( 
    ) είλαη απαξαίηεηνο γηαηί νη 

ζπλαξηήζεηο ζρήκαηνο είλαη πνιπώλπκα κόλν όηαλ k=1, όηαλ, δειαδή, ην ζηνηρείν είλαη 

ηξίγσλν (ζηηο 2 δηαζηάζεηο) ή ηεηξάεδξν (ζηηο 3 δηαζηάζεηο). Γεληθά, ζε πνιπγσληθά ζηνηρεία, 

νη ζπλαξηήζεηο ζρήκαηνο δελ είλαη πνιπώλπκα, θαη ν όξνο αξηζκεηηθήο επζηάζεηαο ειέγρεη 

ηελ ελέξγεηα παξακόξθσζεο ησλ όξσλ κεγαιύηεξεο ηάμεο ηνπ k. 

3.4 Βαθμοί ελεςθεπίαρ 

 Σε θάζε πνιύγσλν, κηα δηαλπζκαηηθή ζπλάξηεζε δνθηκήο ζην ηνπηθό VEM ρώξν, 

     ( ), έρεη ηηο παξαθάησ ηδηόηεηεο: 

 Η    είλαη ζπλερήο ζπλάξηεζε ζην ζύλνξν ηνπ ζηνηρείνπ    

 Η    είλαη δηαλπζκαηηθή ζπλάξηεζε κε πνιπσλπκηθέο πξνβνιέο βαζκνύ k ζε θάζε 

πιεπξά ηνπ ζηνηρείνπ Δ. 

 Οη     είλαη πνιπώλπκα k-2 βαζκνύ ζην εζσηεξηθό ηνπ Δ. 

Παξόιν πνπ απηέο νη ηδηόηεηεο καο επηηξέπνπλ λα γλσξίδνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ    ζην 

ζύλνξν   , δελ ππάξρεη πιεξνθνξία γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζην εζσηεξηθό ηνπ Δ. Οη βαζκνί 

ειεπζεξίαο ηνπ πνιπγώλνπ νξίδνληαη κε ηέηνην ηξόπν πνπ δελ απαηηείηαη ε γλώζεε ησλ 

ζπλαξηήζεσλ ζρήκαηνο, όπσο θαίλεηαη από ην όλνκα ηεο κεζόδνπ – ιδεαηά ζηοιτεία. Γηα έλα 

πνιπώλπκν βαζκνύ k, νη βαζκνί ειεπζεξίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα δεδνκέλν πνιύγσλν είλαη 

(Σρήκα 3.3 γηα k=2): 

1. Βαθμοί ελεςθεπίαρ κοπςθών: Γηα k≥1, ε ηηκή ηνπ    πάλσ ζηηο    θνξπθέο ηνπ 

Δ (κε ζπληεηαγκέλεο   ) 

2. Βαθμοί ελεςθεπίαρ πλεςπών: Γηα k≥2, ε ηηκή ηνπ    ζηα k-1 ζεκεία πάλσ ζην 

εζσηεξηθό ησλ πιεπξώλ ηνπ Δ 

3. Δζυηεπικοί βαθμοί ελεςθεπίαρ: Γηα k≥2, νη ξνπέο κέρξη ηάμεο k-2 ηνπ    ζην 

εζσηεξηθό ηνπ Δ: 
 

| |
∫       
 

        ( ) 
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Γηα ηνπο βαζκνύο ειεπζεξίαο ηύπνπ 1 θαη 2, κηα θαηάιιειε επηινγή είλαη ηα k+1 ζεκεία 

νινθιήξσζεο Gauss-Lobatto ζε θάζε πιεπξά, θαζώο απινπνηνύλ ηνλ ππνινγηζκό ηνπ 

νινθιεξώκαηνο. Μηά ελαιιαθηηθή επηινγή ζα ήηαλ ε αληηθαηάζηαζε ησλ βακζώλ ηύπνπ 2 κε 

k-1 «ξνπέο» ζηελ πιεπξά. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, νπνηνζδήπνηε ηξόπνο ζα κπνξνύζε λα 

εθαξκνζηεί γηα ηνλ κνλνζήκαλην πξνζδηνξηζκό ελόο πνιπσλύκνπ k βαζκνύ ζηελ πιεπξά, 

παξόιν πνπ ε κέζνδνο πνπ παξνπζηάδεηαη εδώ κνίαδεη αξθεηά κε απηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηε FEM, ελώ ε κέζνδνο ησλ «ξνπώλ» παξαπέκπεη ζηα πεπεξαζκέλα ζηνηρεία αλώηεξεο 

ηάμεο (p-FEM). Γηα έλα δεδνκέλν πνιύγσλν, ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ βαζκώλ ειεπζεξίαο 

κε κία ρσξηθή δηάζηαζε είλαη       . 
 ( )/        (   )  , επνκέλσο ζηηο 2 

δηαζηάζεηο θάζε πνιπγσληθό ζηνηρείν έρεη      βαζκνύο ειεπζεξίαο. 

Σε απηό ην ζεκείν είλαη βνιηθό λα νξηζηεί ν ηειεζηήο      πνπ επηδξά πάλσ ζην 

     ( ), σο ε ηηκή ηνπ    ζηνλ i βαζκό ειεπζεξίαο. Οη ζπλαξηήζεηο βάζεο γηα ηνλ 

ηνπηθό ρώξν VEM ζε κία δηάζηαζε ζπκβνιίδνληαη κε    θαη νξίδνληαη έηζη ώζηε     (  )  

   , όπνπ     είλαη ν ζπληειεζηήο δέιηα ηνπ Kronecker. Τν δηάλπζκα πνπ πεξηέρεη ηηο 

ζπλαξηήζεηο ζρήκαηνο ζπκβνιίδεηαη κε   ,          -. Μηα γξαθηθή αλαπαξάζηαζε 

ησλ ζπλαξηήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε θάζε βαζκό ειεπζεξίαο παξνπζηάδεηαη ζην Σρήκα 3.4, 

όπνπ νη ζπλαξηήζεηο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε βαζκνύο ειεπζεξίαο πιεπξάο θαη θνξπθήο (ηύπνπ 1 

θαη 2) έρνπλ κεδεληθή κέζε ηηκή: ε ηηκή ηνπο ζηνλ εζσηεξηθό βαζκό ειεπζεξίαο είλαη κεδελ. 

Αληίζεηα, νη ζπλαξηήζεηο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε εζσηεξηθό βαζκό έρνπλ κεδεληθή ηηκή ζην 

ζύλνξν ηνπ ζηνηρείνπ. Απηέο νη ζπλαξηήζεηο νξίδνληαη έκκεζα κέζσ ελόο πξνβιήκαηνο 

ζπλνξηαθώλ ηηκώλ ζην ζηνηρείν θαη έηζη ππνινγίζηεθαλ αξηζκεηηθά γηα ιόγνπο γξαθηθήο 

αλαπαξάζηαζεο. Καζώο είκαζηε ζηηο 2 δηαζηάζεηο, ζπκβνιίδεηαη σο   ε δηαλπζκαηηθή 

ζπλάξηεζε βάζεο σο εμήο:    ,    -,    ,    -,...,       ,    -,     ,    - ζε 

θάζε πιεπξά ηνπ ζηνηρείνπ. Έηζη, γεηηνληθά ζηνηρεία πνπ κνηξάδνληαη βαζκνύο ειεπζεξίαο ζε 

κηα θνηλή πιεπξά νξίδνπλ ζπλερήο ζπλάξηεζε κεηαμύ δύν ζηνηρείσλ ώζηε ε ιύζε λα είλαη 

ζπλερήο ζηελ πεξηνρή   . 

 



Μεηξών ζηηβαξόηεηαο 

 

13 

 

 

Σρήκα 3.4 

3.5 Μηηπώο ζηιβαπόηηηαρ 

 Σε απηή ηελ ελόηεηα ζα πεξηγξαθεί ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ κεηξώνπ ζηηβαξόηεηαο    ηνπ 

ζηνηρείνπ. Σηελ FEM ην κεηξών γξάθεηαη σο 

   ∫  
     

 

 

όπνπ C είλαη ν θαηαζηαηηθόο ηαλπζηήο ηνπ πιηθνύ είηε γηα επίπεδε θαηάζηαζε 

παξακνξθώζεσλ είηε γηα επίπεδε εληαηηθή θαηάζηαζε, αλάινγα κε ην πξόβιεκα. Β είλαη 

είλαη ην κεηξών ησλ παξαγσγίζεσλ ησλ ζπλαξηήζεσλ βάζεο      ,             - 

κε  

  [

    
    
      

] 

Σηε VEM, επεηδή νη ζπλαξηήζεηο ζρήκαηνο είλαη άγλσζηεο, ε θαηαζθεπή ηνπ κεηξώνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα ησλ ηνπηθώλ βαζκώλ ειεπζεξίαο θαη ηνπ ηειεζηή πξνβνιήο 

πνπ παξνπζηάζηεθε ζε πξνεγνύκελε ελόηεηα. Τν κεηξών απνηειείηαη από ηνπο όξνπο ηεο 

ζσνέπειας θαη ηεο εσζηάθειας : 

   ∫(  ̂)
 
 (  ̂)  

 ⏟            
  
          

   
 
⏟
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όπνπ   ̂   ̂  ,  ̂     ̂      ̂   -, θαζώο κόλν κε πξνζεγγηζηηθό ηξόπν κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηνύλ νη ζπλαξηήζεηο ζρήκαηνο ζεσξώληαο     ̂  . Παξόια απηά, ε 

πξνζέγγηζε ζπγθιίλεη θαζώο ν όξνο ηεο ζπλέπεηαο είλαη αθξηβήο κέρξη ηάμε k, δειαδή 

κπνξεί λα ππνινγίζεη ηελ αθξηβή ελέξγεηα παξακόξθσζεο κε πνιπώλπκα κέρξη k-1 βαζκνύ. 

 

Όπορ ζςνέπειαρ: Γηα έλα παξαδεθηό δηαλπζκαηηθό πεδίν κεηαηνπίζεσλ   ,     -
 ,νη 

(κηθξέο) παξακνξθώζεηο πξνζδηνξίδνληαη κε ηνλ παξαθάησ ηειεζηή 

 ( )  *

     
     

           

+ 

Ο ηειεζηήο Π, επηηξέπεη ηνλ ππνινγηζκό ηνπ όξνπ ζπλέπεηαο ηνπ κεηξώνπ ζηηβαξόηεηαο 

πξνβάιινληαο κηα ζπλάξηεζε ζρήκαηνο VEM ζηελ πνιπσλπκηθή βάζε    *  +     ( ). 

 (  )  ∑        

  

   

   ( )     
   

Σηε ζπλέρεηα ε έθθξαζε αλά κεηξσηθό ζηνηρείν, εθκεηαιιεπόκελνη ηε γξακκηθόηεηα ηνπ 

ηαλπζηή παξακνξθώζεσλ, δίλεη 

(  
 )
  
 ∫  ( (  ))

   ( (  ))  

 

 ∫  (∑        

  

   

)

 

  (∑        

  

   

)  

 

  

 ∑∑         

  

   

 

  

   

∫  (  )
   (  )  

 

 ∑∑         

  

   

   (     )

  

   

  

 ∑∑ ̂   ̂   ̂   

  

   

 

  

   

 , ̂  ̂ ̂-   

όπνπ ην Π δίλεηαη από 

 ̂      ̅ 

κε 

 ̅   ∫  (  )
 
  (  )  

 

 

    ∫  (  )
 
  (  )  

 

 

Οη δύν ηειεπηαίεο ζρέζεηο κπνξνύλ λα εξκελεπηνύλ σο ην δπλαηό έξγν ζην ζηνηρείν Δ πνπ 

πξνθαιείηαη από έλα ηαλπζηή ηάζεσλ   (  ) γηα δπλαηέο παξακνξθώζεηο  (  ) θαη  (  ) 
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αληίζηνηρα. Αλ ε ζρέζε γηα ην Π γξαθεί   ̅   ̂ , θαίλεηαη όηη ε πξνβνιή εμαζθαιίδεη όηη ην 

δπλαηό έξγν πνπ πξνθαιείηαη από ηηο ζπλαξηήζεηο VEM είλαη ην ίδην κε απηό πνπ ζα 

πξνέθππηε από πνιπσλπκηθέο ζπλαξηήζεηο. 

Τέινο, ν όξνο ζπλέπεηαο ηνπ κεηξώνπ πξνθύπηεη σο 

  
   ̂  ̂ ̂ 

όπνπ  ̂    αιιά νη πξώηεο ηξεηο γξακκέο πεξηέρνπλ κεδεληθά. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, 

απνζπληίζεληαη νη ζπλαξηήζεηο VEM ζε πνιπώλπκα, θαη ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηείηαη ην  .  

 

Όπορ εςζηάθειαρ: Απηόο ν όξνο δελ εκθαλίδεηαη ζηελ ηππηθή FEM. Ο ηειεζηήο      πνπ 

παξνπζηάζηεθε ζηελ ελόηεηα 3.4 κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε πνιπώλπκα      ( ) θαζώο 

  ( )   
 ( ). Τν κεηξών         ζπγθεληξώλεη ηηο ηηκέο ησλ πνιπσλύκσλ    ζε 

βαζκνύο ειεπζεξίαο πάλσ ζην ζηνηρείν Δ θαη νξίδεηαη σο 

        (  ) 

Η ηηκή ζην βαζκό ειεπζεξίαο κπνξεί λα πξνθύςεη από έλαλ απιό ππνινγηζκό ηεο ηηκήο κηαο 

ζπλάξηεζεο, ζηελ πεξίπησζε θνξπθήο, ή από αξηζκεηηθή νινθιήξσζε, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ν βαζκόο ειεπζεξίαο είλαη θάπνην είδνο ξνπήο. Η κεηξσηθή έθθξαζε ηνπ ηειεζηή ηεο 

πξνβνιήο πνπ επηδξά από ηνλ   ( ) ζηνλ εαπηό ηνπ κπνξεί λα πάξεη ηε παξαθάησ κνξθή 

        ( (  ))      (∑        

  

   

)  ∑     ̂  

  

   

 [  ̂]
  
     ̂ 

Καη έηζη ν όξνο επζηάζεηαο πξνζδηνξίδεηαη σο εμήο: 

  
      (  

 )(   ) (   ) 

όπνπ    είλαη κηα παξάκεηξνο πνπ θαζνξίδεηαη από ηνλ ρξήζηε θαη επηιέγεηαη λα είλαη ίζε κε 

½ γηα γξακκηθή ειαζηηθόηεηα. Ο όξνο ηεο επζηάζεηαο είλαη κηα πξνζέγγηζε ηεο εζσηεξηθήο 

ελέξγεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαθνξά κεηαμύ κηαο ζπλάξηεζεο κνξθήο ηεο VEM θαη ηεο 

πξνβνιήο ηεο. Δθόζνλ όια ηα πνιπώλπκα κέρξη k βαζκνύ ζπκκεηέρνπλ ηνλ ηνπηθό ρώξν 

VEM, νη παξάγνληεο ηνπ όξνπ επζηάζεηαο είλαη κεγαιύηεξνπ βαζκνύ από ην βαζκό 

δηαθξηηνπνίεζεο k. 
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3.6 Φοπηία 

 Τα ηνπηθά θνξηία αλά ζηνηρείν παίξλνπλ ηελ κνξθή 

   ∫  
     

 

 ∫        

     

 ∑  (  )    
   

 

όπνπ, εθηόο από ηελ δύλακε ζώκαηνο θαη ηα επηθαλεηαθά θνξηία ζην ζύλνξν, πξνζηίζεληαη 

θαη νη ηππηθέο ζπγθεληξσκέλεο δπλάκεηο    πνπ αζθνύληαη πάλσ ζε θόκβνπο θαη 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά θαη ζηε FEM. 

Οη δύν ηειεπηαίνη όξνη δελ απαηηνύλ ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε θαη αθνινπζνύλ ηνπο θαλόλεο 

ηεο FEM. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα επηθαλεηαθά θνξηία ζηηο ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο Neumann 

κπνξεί λα ππνινγηζηνύλ όπσο ζηελ ηππηθή FEM θαζώο νη ζπλαξηήζεηο κνξθήο VEM ζηα 

ζύλνξα ηνπ ζηνηρείνπ είλαη πνιπώλπκα k βαζκνύ θαη επνκέλσο γλσζηά εθ ησλ πξσηέξσλ. 

Όζνλ αθνξά ζηα ζπγθεληξσκέλα θνξηία, απηά ζρεηίδνληαη κε ην βαζκό ειεπζεξίαο πάλσ 

ζηνλ νπνίν αζθνύληαη, θαη θαζώο απηνί νη βαζκνί είλαη όκνηνη κεηαμύ FEM θαη VEM, όκνηα 

είλαη θαη ε αληηκεηώπηζή ηνπο. Σηελ πεξίπησζε πνπ ην θνξηίν αληηζηνηρεί ζε βαζκό 

ειεπζεξίαο ηύπνπ 3 (ελόηεηα 3.4), εθαξκόδεηαη ε ίδηα δηαδηθαζία κε ηε FEM γηα 

γεληθεπκέλεο δπλάκεηο. 

Αληίζεηα, ν πξώηνο όξνο ησλ ηνπηθώλ θνξηίσλ ρξήδεη ηδηάηεξεο αληηκεηώπηζεο θαζώο 

εκπεξηέρεη ηηο ζπλαξηήζεηο κνξθήο VEM ζην εζσηεξηθό ηνπ ζηνηρείνπ θαη επνκέλσο 

απαηείηαη ε εθαξκνγή ηνπ ηειεζηή πξνβνιήο ώζηε λα εθθξαζηεη΄ε κεηαηόπηζε θαηά VEM    

σο πνιπώλπκν κέζα ζην ζηνηρείν γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε νινθιήξσζε. Έηζη θαη εδώ, 

αθνινπζείηαη κία παξόκνηα δηαδηθαζία κε απηή ηνπ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ κεηξώνπ 

ζηηβαξόηεηαο. Γηα k>2 εηζάγεηαη ε νξζνγώληα    πξνβνιή         
  ( )      ( ) ώζηε ν 

πξώηνο όξνο ηεο θόξηηζεο λα πξνζεγγηζηεί σο  

∫       

 

 ∫     ( 
 )     

 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη, παξόιν πνπ ε πξνβνιή γίλεηαη ζε πνιπώλπκα k-2 βαζκνύ, απηό 

αξθεί γηα ηελ ζύγθιηζε δηόηη ε πξνζέγγηζε ηεο θόξηηζεο θαη ηεο ιύζεο είλαη ίδηνπ βαζκνύ. 

Γηα k=2 εθαξκόδεηαη ε    πξνβνιή   
  ζε πνιπσλπκηθό ρώξν   ( ) ώζηε ν πξώηνο όξνο ηεο 

θόξηηζεο λα πξνζεγγηζηεί σο  

∫       

 

 ∫   
 (  )     
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Τέινο, γηα k=1, o ππνινγηζκόο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε κέζε ηηκή ηεο θόξηηζεο   ζην 

ζηνηρείν ρξεζηκνπνηώληαο έλα ζρήκα νινθιήξσζεο ηνπ    βαζηζκέλν ζηηο θνξπθέο. 

Από ηε ζηηγκή πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ηα κεηξώα θαη ηα θνξηία γηα όια ηα πνιπγσληθά 

ζηνηρεία, ε ζύλζεζε ησλ θαζνιηθώλ αληίζηνηρσλ κεηξώσλ γίλεηαη θαηά ηα γλσζηά όπσο ζηελ 

FEM. Δίλαη ζεκαληηθό λα ηνληζηεί όηη ν αξηζκόο θαηάζηαζεο ηνπ κεηξώνπ ζηηβαξόηεηαο 

εμαξηάηαη από ηε πνιπσλπκηθή βάζε πνπ επηιέρζεθε. Δπηιέγεηαη νξζνγώληα βάζε γηα λα 

εμαιείςεη ηέηνηεο αλεπηζύκεηεο θαηαζηάζεηο. 

Κιείλνληαο, ε VEM θαηέρεη ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ θαζηζηνύλ ηνπιάρηζηνλ ην ίδην 

θαηάιιειε κε ηελ FEM γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα, ελώ γηα κεξηθά πξνβιήκαηα ε VEM 

ππεξηεξεί μεθάζαξα. Σε απηά ηα πξνβιήκαηα αλήθνπλ πνιύπινθεο γεσκεηξίεο όπνπ είλαη 

αξθεηά δύζθνιν λα παξαρζεί θαιήο πνηόηεηαο πιέγκα, ιύζεηο πνπ απαηηνύλ ηνπηθέο 

ηξνπνπνηήζεηο θαη πεξηπηώζεηο πνπ ζπλνξεύνπλ δύν πεξηνρέο κε δηαθνξεηηθά είδε 

πιέγκαηνο. Τέηνηα πξνβιήκαηα αλαδεηθλύνπλ ηε ζζελαξόηεηα ηεο VEM ζηελ 

αλνκνηνκνξθία ηνπ πιέγκαηνο. 



 

 

Κεθάιαην 4 

Βειηηζηνπνίεζε κηθξνδνκήο 

Σην πξνεγνύκελν θεθάιαην παξνπζηάζηεθε ε κέζνδνο ησλ ηδεαηώλ ζηνηρείσλ θαη ν ιόγνο  

πνπ επηιέρζεθε έλαληη ηεο κεδόζνπ ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο βειηηζηνπνίεζεο. Σην παξόλ θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κέζνδνο ηεο 

βειηηζηνπνίεζεο ζκήλνπο ζσκαηηδίσλ (particle swarm optimization) [15]. Σηε ζπλέρεηα, 

θαζνξίδεηαη ην πξόβιεκα βειηηζηνπνίεζεο κε ηνλ νξηζκό ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο, 

ησλ κεηαβιεηώλ ζρεδηαζκνύ θαη ησλ πεξηνξηζκώλ. Σε επόκελν ζηάδην παξνπζηάδνληαη 

δηάθνξεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο βειηηζηνπνίεζεο όπσο γηα παξάδεηγκα 

αιιαγέο ζηα εμσηεξηθά θνξηία θαη ζηηο ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο ηεο θαηαζθεπήο, ζηελ 

αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε, ζηηο κεηαβιεηέο ζρεδηαζκνύ θαη ζηνπο πεξηνξηζκνύο. Τέινο, 

παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηηο παξαπάλσ δηαθνξεηηθέο επηιύζεηο. 

4.1 Βεληιζηοποίηζη Σμήνοςρ Συμαηιδίυν 

4.1.1 Διζαγυγή 

Η βειηηζηνπνίεζε ζκήλνπο ζσκαηηδίσλ βαζίδεηαη ζηε ζπκπεξηθνξά ελόο ζκήλνπο 

εληόκσλ όπσο π.ρ. κέιηζζεο, ζκήλνπο πνπιηώλ ή ελόο θνπαδηνύ ςαξηώλ. Ο αιγόξηζκνο 

κηκείηαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παξαπαλσ έκβησλ νξγαληζκώλ. Τν ζσκαηίδην αληηζηνηρεί ζε 

κηα π.ρ. κέιηζζα κηαο απνηθίαο ή έλα πνπιί ζε έλα ζκήλνο. Κάζε ζσκαηίδην ζπκπεξηθέξεηαη 

κε ζπλδπαζκό ηεο δηθήο ηνπ λνεκνζύλεο αιιά θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ππόινηπνπ πιήζνπο 

ηνπ ζκήλνπο. Καη’ απηόλ ηνλ ηξόπν, αλ θάπνην ζσκαηίδην αλαθαιύςεη κηα θαιή δηαδξνκή 

πνπ νδεγεί ζηελ ηξνθή, θαη ην ππόινηπν ζκήλνο ζα αθνινπζήζεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή 
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αθόκα θαη αλ ε ζέζε ηνπο απέρεη αξθεηά κέζα ζην ζκήλνο. Η ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο 

πξνηάζεθε από ηνπο Kennedy θαη Eberhart [16]. 

Ο αξηζκόο ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ ζκήλνπο ζεσξείηαη ζηαζεξόο κε θάζε ζσκαηίδην λα 

βξίζθεηαη αξρηθά ζε ηπραία ζέζε ζηνλ πνιπδηάζηαην ρώξν ησλ κεηαβιεηώλ ζρεδηαζκνύ. 

Κάζε ζσκαηίδην ραξαθηεξίδεηαη από δύν πνζόηεηεο: ζέζε θαη ηαρύηεηα. Κάζε ζσκαηίδην 

θηλείηαη ζηνλ ρώξν θαη ζπκάηαη ηελ θαιύηεξε ζέζε (σο πξνο ηελ ηηκή ηεο αληηθεηκεληθήο) 

πνπ έρεη ζπλαληήζεη. Τα ζσκαηίδηα αληαιιάζνπλ πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηηο θαιέο ζέζεηο θαη 

κεηαβάιινπλ ηηο ζέζεηο ηνπο αλάινγα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπλ. 

Γηα παξάδεηγκα, αο θαληαζηνύκε ηε ζπκπεξηθνξά ελόο ζκήλνπο πηελώλ. Παξόιν πνπ 

θάζε πηελό έρεη πεξηνξηζκέλε λνεκνζύλε, αθνινπζεί ηνπο παξαθάησ απινύο θαλόλεο. 

1. Πξνζπαζεί λα κελ πιεζηάζεη θνληά ζε άιια πηελά 

2. Καηεπζύλεηαη πξνο ηελ κέζε δηεύζπλζε ησλ ππόινηπσλ πηελώλ 

3. Πξνζπαζεί λα πξνζαξκνζηεί ηελ κέζε ζέζε κεηαμύ ησλ ππόινηπσλ πηελώλ ρσξίο 

κεγάια θελά 

Έηζη, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζκήλνπο βαζίδεηαη ζην ζπλδπαζκό ηξηώλ παξαγόλησλ 

1. Σπλεθηηθόηεηα – ην ζκήλνο παξακέλεη καδεκέλν 

2. Γηάθελα – ηα πηελά θξαηάλε απνζηάζεηο κεηαμύ ηνπο 

3. Καηεύζπλζε – θαζε πηελό αθνινπζεί ηε γεληθή θαηεύζπλζε ηνπ ζκήλνπο 

Ο αιγόξηζκνο βαζίδεηαη ζην παξαθάησ κνληέιν: 

1. Όηαλ έλα ζσκαηίδην εληνπίζεη ηελ βέιηηζηε ηηκή ηεο αληηθεηκεληθήο, κεηαδίδεη ηελ 

πιεξνθνξία ζην ζκήλνο 

2. Τν ζκήλνο θηλείηαη πξνο ηελ βέιηηζηε ζέζε αιιά όρη ζην αθξηβέο ζεκείν 

3. Υπάξρεη θαη ζπλεηζθνξά ηεο λνεκνζύλεο ηνπ θάζε πηελνύ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

κλήκε ηνπ 

Δπνκέλσο, ν αιγόξηζκνο πξνζνκνηώλεη κηα ηπραία αλαδήηεζε ζηνλ ρώξν ησλ κεηαβιεηώλ 

ζρεδηαζκνύ γηα ηελ βέιηηζηε ηηκή ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο. Έηζη, ζηαδηαθά κεηά από 

πνιιέο επαλαιήςεηο, ην ζκήλνο ζα βξεί ηε ζέζε ηεο βέιηηζηεο ιύζεο. 

4.1.2 Υπολογιζηική ςλοποίηζη 

Τίζεηαη ην πξόβιεκα κεγηζηνπνίεζεο ρσξίο πεξηνξηζκνύο 

    ( ),      

s.t. 
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όπνπ    θαη    είλαη ηα θάησ θαη άλσ όξηα ησλ κεηαβιεηώλ ζρεδηαζκνύ  , αληίζηνηρα. Τα 

βήκαηα ηνπ αιγνξίζκνπ είλαη ηα εμήο: 

1. Έζησ όηη ην κέγεζνο ηνπ ζκήλνπο (αξηζκόο ζσκαηηδίσλ) είλαη Ν. Γηα λα πεξηνξηζηεί ν 

αξηζκόο ησλ ππνινγηζκώλ ηεο αληηθεηκεληθήο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό 

ηεο βέιηηζηεο ιύζεο, απαηηείηαη έλα ζρεηηθά κηθξό πιήζνο ζσκαηηδίσλ. Άιιά αλ ην 

πιήζνο είλαη κηθξό ηόηε ζα ρξεηαζηνύλ πνιιέο επαλαιήςεηο γηα ηελ εύξεζε ηεο ιύζεο 

ή κπνξεί λα κελ είλαη δπλαηόο ν πξνζδηνξηζκόο ηεο. Σπλήζσο επηιέγεηαη έλα πιήζνο 

από 20 έσο 30 ζσκαηίδηα. 

2. Γεκηνπξγείηαη έλα αξρηθό πιήζνο ζσκαηηδίσλ             . Σπκβνιίδνληαη σο   
  

θαη   
  ε ζέζε θαη ηαρύηεηα αληίζηνηρα ηνπ ζσκαηηδίνπ j ζηελ επαλάιεςε i. Τα 

αξρηθά ζσκαηίδηα είλαη ηα   
 . Υπνινγίδεηαη ε ηηκή ηεο αληηθεηκεληθήο γηα θάζε 

ζσκαηίδην  (  
 ). 

3. Υπνινγίδνληαη νη ηαρύηεηεο ησλ ζσκαηηδίσλ ζύκθσλα κε έλαλ ηύπν παξαθάησ. Οη 

αξρηθέο ηαρύηεηεο είλαη μηδενικέρ. 

4. Σηελ επαλάιεςε i ππνινγίδνληαη ηα παξαθάησ κεγέζε: 

a. Η θαιύηεξε ηηκή ηεο αληηθεηκεληθήο γηα θάζε ζσκαηίδην j,          (  
 ), 

πνπ ππνινγίζηεθε ζε όια ηα πξνεγνύκελα βήκαηα i.  

b. Η θαιύηεξε ηηκή ηεο αληηθεηκεληθήο γηα όια ηα ζσκαηίδηα ,    

       (  
 ), πνπ ππνινγίζηεθε ζε όια ηα πξνεγνύκελα βήκαηα i γηα όια ηα 

ζσκαηίδηα j. 

c. Η ηαρύηεηα ηνπ ζσκαηηδίνπ j σο εμήο: 

  
    

        (     
   )      (    

   ) 

όπνπ ηα    θαη    είλαη ν λνεηηθόο (αηνκηθόο) θαη θνηλσληθόο (ζπιινγηθόο) 

ξπζκόο κάζεζεο, αληίζηνηρα, θαη ηα     θαη    νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλεο 

ηπραίεο κεηαβιεηέο κεηαμύ 0 θαη 1. Οη παξάκεηξνη    θαη    ηνλίδνπλ ηελ ζρεηηθή 

ζπκκεηνρή ηεο κλήκεο (ζέζε) ηνπ ζσκαηηδίνπ πξνο ηελ κλήκε (ζέζε) ηνπ 

ζκήλνπο. Οη ηηκέο ησλ    θαη    είλαη ζπλήζσο 2 ώζηε νη όξνη      θαη      λα 

εμαζθαιίδνπλ όηη ηα ζσκαηίδηα ζα ζπλαληήζνπλ ηελ κερξη ζηηγκήο βέιηηζηε 

ιύζε, ηηο κηζέο θνξέο. 

d. Η ζέζε ηνπ ζσκαηηδίνπ j ππνιηγίδεηαη σο εμήο: 
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5. Τέινο, ειέγρεηαη ε ζύγθιηζε ηεο ιύζεο. Αλ ζέζε όισλ ησλ ζσκαηηδίσλ ζπγθιίλεη 

κέζα ζε θάπνηα πεξηζώξηα αλνρήο, ηόηε ζεσξείηαη όηη ε κέζνδνο ζπγθιίλεη. Αλ όρη, 

επαλαιακβάλεηαη ην βήκα 4 θαη ε επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κέρξη λα 

ζπγθιίλεη ζηε βέιηηζηε ιύζε. 

4.1.3 Διζαγυγή πεπιοπιζμών 

Τίζεηαη ην πξόβιεκα κεγηζηνπνίεζεο  

    ( ),      

s.t. 

  ( )              

Η εηζαγσγή ησλ πεξηνξηζκώλ γίλεηαη κε ηνλ νξηζκό κηαο ηζνδύλακεο ζπλάξηεζεο  ( ) πνπ 

πεξηιακβάλεη ζηαζεξέο κεηαβιεηέο πνηλήο   .  

 (    )   ( )  ∑  |  (    )|

 

   

 

Η παξαπάλσ κέζνδνο ηζρύεη γηα πεξηνξηζκνύο ηζόηεηαο. Σηελ παξνύζα εξγαζία ζα καο 

απαζρνιήζνπλ πεξηνξηζκνί αληζόηεηαο, επνκέλσο, πξέπεη λα κεηαηξαπνύλ νη πεξηνξηζκνί 

αληζόηεηαο ζε ηζόηεηαο. Γηα λα γίλεη απηό εηζάγνληαη θαηάιιειεο κεηαβιεηέο πεξίζζεηαο   . 

Έηζη νη πεξηνξηζκνί αληζόηεηαο    ( ) κεηαηξέπνληαη ζε ηζόηεηαο   (    ) 

  (    )    ( )    
    

Οη κεηαβιεηέο πεξίζζεηαο πςώλνληαη ζην ηεηξάγσλν γηα λα εμαζθαιηζηεί όηη νη πεξηνξηζκνί 

  ( ) είλαη πάληα αξλεηηθνί. Έηζη, ην πξόβιεκα κεηαηξέπεηαη ζε πξόβιεκα 

βειηηζηνπνίεζεο ρσξίο πεξηνξηζκνύο θαη εθαξκόδεηαη ε κέζνδνο πνπ πεξηγξάθεθε ζην 

θεθάιαην 4.1.2 κε αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε ηελ  (    ): 

    (    ) 

Σε πξόβιεκα κεγηζηνπνίεζεο ηα    είλαη αξλεηηθά ώζηε λα εμαζθαιίζνπλ όηη νη πεξηνξηζκνί 

ηζόηεηαο    παξακέλνπλ κεδέλ, ελώ ζε πξόβιεκα ειαρηζηνπνίεζεο είλαη ζεηηθά. Η ηάμε 

κεγέζνπο ησλ    πξνζδηνξίδεηαη κε δνθηκέο αλάινγα κε ηελ πξνζδηνξηζείζα ιύζε. Σπλήζσο 

επηιέγεηαη κηα ηηκή 1000 θνξέο κεγαιύηεξε από ηελ ηηκή ηεο βέιηηζηεο ιύζεο ηεο  ( ).  
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4.2 Καθοπιζμόρ ηος πποβλήμαηορ βεληιζηοποίηζηρ 

Σηελ παξνύζα ελόηεηα παξνπζηάδεηαη έλα παξάδεηγκα έλνο δίζθνπ. Ο δίζθνο έρεη 

νξζνγώλην ζρήκα (Σρήκα 4.1) δηαζηάζεσλ W, H θαη απνηειείηαη από δύν πιηθά: ηελ κήηξα 

θαη ηνπο θπθιηθνύο θόθθνπο πνπ απνηεινύλ ηελ ελίζρπζε ηνπ ζύλζεηνπ πιηθνύ. Η θόξηηζε 

είλαη επίπεδε εληαηηθή θαηάζηαζε θαη ην πξόβιεκα βειηηζηνπνίεζεο αθνξά δηαθνξεηηθνύο 

ζπλδπαζκνύο από εμσηεξηθά θνξηία θαη ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο. 

Γεληθά νη κεηαβιεηέο ζρεδηαζκνύ είλαη νη ζέζεηο ησλ θέληξσλ (     ) θαη νη αθηίλεο ησλ 

θπθιηθώλ θόθθσλ    αιιά κπνξνύλ λα κεηαβιεζνύλ αλάινγα κε ην πξόβιεκα. Δπίζεο, ζε 

θάζε πξόβιεκα ν αξηζκόο ησλ θόθθσλ N είλαη ζηαζεξόο. Τν πξόβιεκα βειηηζηνπνίεζεο 

νξίδεηαη σο ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ιόγνπ ηνπ όγθνπ ηνπ πιηθνύ ηεο ελίζρπζεο πξνο ην 

ζπλνιηθό όγθν ηνπ δίζθνπ (reinforcement volume fraction).  

 

Σρήκα 4.1 

 

Αληηθεηκεληθή: 

    
∑    

  
   

   
 

Οη πεξηνξηζκνί ηνπ πξνβιήκαηνο ρσξίδνληαη ζε γεσκεηξηθνύο θαη κεραληθνύο. Οη 

γεσκεηξηθνί πεξηνξηζκνί πεξηιακβάλνπλ όξηα ώζηε νη θπθιηθνί θόθθνη λα βξίζθνληαη κέζα 

ζηε κήηξα. Δπίζεο, ηνπο απνηξέπνπλ λα κελ αιιεινεπηθαιύπηνληαη κεηαμύ ηνπο. Απηνί νη 

πεξηνξηζκνί δεκηνπξγνύλ κηα αζπλέρεηα ζηελ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε θαζώο ζε πεξίπησζε 

κε ηθαλνπνίεζήο ηνπο είλαη αδύλαην λα δεκηνπξγεζεί ην κνληέιν, επνκέλσο ε αληηθεηκεληθή 

ζπλάξηεζε επηζηξέθεη κηα αζπλήζηζηα κεγάιε ηηκή. Οη κεραληθνί πεξηνξηζκνί 

πεξηιακβάλνπλ όξηα ζηηο ηηκέο ησλ κέγηζησλ κεηαηνπίζεσλ πνπ πξνθύπηνπλ από θάπνηα 

εμσηεξηθά θνξηία. 

 

Πεξηνξηζκνί: 
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(Οη θόθθνη βξίζθνληαη ζηα όξηα ηεο κήηξαο) 

                    

                    

                      

                      

(Οη θόθθνη δελ αιιεινεπηθαιύπηνληαη κεηαμύ ηνπο) 

        √(     )
 
 (     )    (γηα θάζε δπσλπκηθό δεύγνο i,j) 

(Πεξηνξηζκνί κεηαηόπηζεο – ηάζεο) 

         

Σηηο παξαπάλσ ζρέζεηο ην   είλαη κηα ζηαζεξά πνπ εμαζθαιίδεη κηα νξηζκέλε αλνρή ζηνπο 

πεξηνξηζκνύο θαη επηιέγεηαη από ηνλ ρξήζηε. Έηζη ην πξόβιεκα ηεο βειηηζηνπνίεζεο 

γξάθεηαη ζπγθεληξσηηθά σο εμήο: 

    
∑    

  
   

   
 

s.t. 

  (        )              

Μεηαηξέπνληαο ηνπο πεξηνξηζκνύο αληζόηεηαο ζε ηζόηεηαο θαη εηζάγνληάο ηνπο ζηελ 

αληηθεηκεληθή όπσο πεξηγξάθεθε ζηελ ελόηεηα 4.1.3 ην πξόβιεκα βειηηζηνπνίεζεο 

κεηαηξέπεηαη ζε κηα αληηθεηκεληθή ρσξίο πεξηνξηζκνύο: 

   
∑    

  
   

   
 ∑  |  (        )    

 |

 

   

 

 

4.3 Γημιοςπγία μονηέλος 

Όπσο θαίλεηαη από ηελ ελόηεηα 4.2, γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηηκήο ηεο αληηθεηκεληθήο είλαη 

απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ηνπ κνληέινπ, ε επίιπζή ηνπ θαη ε εμαγσγή αξηζκεηηθώλ 

απνηειεζκάησλ. Γηα απηό, αλαπηύρζεθαλ νη εμήο κέζνδνη:  

1. Γεκηνπξγία πνιπγσληθνύ πιέγκαηνο κήηξαο 

2. Γεκηνπξγία πνιπγσληθνύ πιέγκαηνο θόθθσλ 

3. Γηαζύλδεζε πιέγκαηνο κήηξαο – θόθθσλ 

4. Δηζαγσγή εμσηεξηθώλ θνξηίσλ 

5. Δηζαγσγή ζπλνξηαθώλ ζπλζεθώλ 
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6. Γεκηνπξγία αξρείνπ επίιπζεο 

7. Δπίιπζε 

8. Δμαγσγή απνηειεζκάησλ 

9. Υπνινγηζκόο ηηκήο ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο 

 

Η δηαδηθαζία ηεο βειηηζηνπνίεζεο μεθηλάεη κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ κνληέινπ από ηηο 

κεηαβιεηέο ζρδηαζκνύ. Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ ελόηεηα 4.2, νη κεηαβιεηέο ζρεδηαζκνύ είλαη 

νη ζέζεηο θαη νη αθηίλεο ησλ θόθθσλ. Δπνκέλσο, κε απηά ππόςε παξάγεηαη ε γεσκεηξία κέζα 

ζηελ νπνία ζα δεκηνπξγεζεί θαηάιιειν πνιπγσληθό πιέγκα. 

Γηα ηε δεκηνπξγία πνιπγσληθώλ πιεγκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν αιγόξηζκνο PolyMesher 

[17]. Ο ελ ιόγσ αιγόξηζκνο εθαξκόδεη ηδέεο από ηα δηαγξάκκαηα Voronoi γηα ηελ παξαγσγή 

θπξηώλ πνιπγώλσλ κέζα ζηα όξηα ελόο γεσκεηξηθνύ ζρήκαηνο. Σε απηό ην ζηάδην έρνπλ 

παξαρζεί πνιπγσληθά πιέγκαηα γηα ηε κήηξα θαη ηνπο θόθθνπο (Σρήκαηα 4.1, 4.2, 4.3 ). Τν 

πξόβιεκα είλαη όηη δελ ππάξρεη δηαζύλδεζε κεηαμύ ηνπο (Σρήκα 4.4). Σην επόκελν ζηάδην 

αλαπηύρζεθε κηα ζεηξά από γεσκεηξηθνύο αιγνξίζκνπο κε ζθνπό ηε δεκηνπξγία λέσλ 

θόκβσλ ζηα πνιύγσλα ηεο κήηξαο θαη ησλ θόθθσλ κε ζηόρν λα δηαζπλδεζνύλ (Σρήκα 4.5). 

 

Σρήκα 4.1     Σρήκα 4.2 
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Σρήκα 4.3 

 

Σρήκα 4.4     Σρήκα 4.5 

 

Καη εδώ ηνλίδεηαη ην πιενλέθηεκα ηεο VEM έλαληη ηεο FEM. Σην ζρήκα 4.5 θαίλεηαη όηη 

ηα πιέγκαηα ηεο κήηξαο θαη ηεο ελίζρπζεο δελ είλαη ζύκκνξθα (έρνπλ δηαθνξεηηθό κέγεζνο 

δηαθξηηνπνίεζεο). Απηό ζα ήηαλ πξόβιεκα ζηε FEM θαη ζα απαηηνύζε επηπξόζζεηεο 

ηξνπνπνηήζεηο. Γελ απαηηείηαη νκσο ζηε VEM θαζώο είλαη ζρεδηαζκέλε γηα πνιπγσληθά 

ζηνηρεία κε απζαίξεην αξηζκό πιεπξώλ. 

Σηε ζπλέρεηα, εηζάγνληαη νη ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο θαη ηα εμσηεξηθά θνξηία. Όιε ε 

πιεξνθνξία εηζάγεηαη ζε έλα εηδηθό αξρείν ην νπνίν επηιύεηαη κε ππάξρσλ εθηειέζηκν 

θώδηθα γξακκέλν ζε fortran γηα ηαρύηαηε επίιπζε. Τα απνηειέζκαηα γξάθνληαη ζε αξρείν 

vtk ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα αλαιύεηαη ώζηε λα εμαρζνύλ νη ηηκέο γηα ηε κέγηζηε κεηαηόπηζε ή 

ηελ ηάζε. Τέινο, κε όια ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, κπνξεί λα ππνινγηζηεί ε ηηκή ηεο 

αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο θαη έηζη θιείλεη ν πνιπζύλζεηνο θύθινο από ηνλ νξηζκό ησλ 

κεηαβιεηώλ ζρεδηαζκνύ κέρξη ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο αληηθεηκεληθήο.  
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4.4 Απιθμηηικά αποηελέζμαηα 

Τν δνθίκην ηνπ πξνβιήκαηνο έρεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά. 

Μήθνο ηεκαρίνπ (W) 3 mm 

Ύςνο ηεκαρίνπ (H) 1 mm 

Υιηθν κήηξαο Al 

Μέηξν ειαζηηθόηεηαο κήηξαο 70000 Ν/mm
2 

Υιηθν ελίζρπζεο (θόθθσλ) SiC 

Μέηξν ειαζηηθόηεηαο ελίζρπζεο (θόθθσλ) 130000 Ν/mm
2 

Λόγνο Poisson 0,35 

 

Αξρηθά κειεηάηαη ην πξόβιεκα ηνπ εθειθπζκνύ (Σρήκα 4.6). Τν δνθίκην είλαη παθησκέλν 

ζηελ αξηζηεξή πιεπξά θαη ζηε δεμηά πιεπξά αζθείηαη κηα θαηαλεκεκέλε δύλακε. Θα 

δηεμαρζνύλ αξθεηέο επηιύζεηο γηα δηαθνξεηηθνύο ζπλδπαζκνύο πεξηνξηζκώλ. Σηε ζπλέρεηα 

κειεηάηαη ην πξόβιεκα ηεο θάκςεο (Σρήκα 4.7). 

 

Σρήκα 4.6 
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Σρήκα 4.7 

 

4.4.1 Δθελκςζμόρ με όλοςρ ηοςρ πεπιοπιζμούρ 

Δδώ ε αληηθεηκεληθή είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ιόγνπ ηνπ όγθνπ ηεο ελίζρπζεο πξνο ηε 

κήηξα ( ). Οη πεξηνξηζκνί πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ είλαη γεσκεηξηθνί θαη έλαο γηα ηε 

κέγηζηε κεηαηόπηζε. Δπνκέλσο, ην πξόβιεκα έρεη σο εμήο: 

Αξηζκόο θόθθσλ: 3 

 

Μεηαβιεηέο ζρεδηαζκνύ (ζέζεηο θαη κέγεζνο θόθθσλ): 

(        ) 

Αληηθεηκεληθή: 

         
∑    

  
   

   
 

 Πεξηνξηζκνί: 

(Οη θόθθνη βξίζθνληαη ζηα όξηα ηεο κήηξαο) 

                  

                  

                    

                    

(Οη θόθθνη δελ αιιεινεπηθαιύπηνληαη κεηαμύ ηνπο) 

        √(     )
 
 (     )    (γηα θάζε δπσλπκηθό δεύγνο i,j) 
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(Πεξηνξηζκόο κέγηζηεο κεηαηόπηζεο) 

            

Αληηθεηκεληθή ρσξίο πεξηνξηζκνύο: 

   
∑    

  
   

   
 ∑  |  (        )    

 |

  

   

 

Οη κεηαβιεηέο πνηλήο πνπ ρξεζηκνπνίεζεθαλ ζηελ αληηθεηκεληθή είλαη: 

Mi=[5000,5000,5000,20000,,20000,20000,10000,10000,10000,20000,20000,20000,10000, 

10000,10000,142800] 

 

Βέιηηζηε ιύζε (Σρήκα 4.8): 

       

            

 

 

Σρήκα 4.8 

Δίλαη ζεκαληηθό λα ηνληζηεί ε δηαθνξά ηεο θύζεο ησλ γεσκεηξηθώλ από ηνπο κεραληθνύο 

πεξηνξηζκνύο. Καζώο ειαηηώλεηαη ην πνζνζηό ηεο ελίζρπζεο, θαη ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε 

ελίζρπζε είλαη ην ζηηβαξόηεξν πιηθό, ε κέγηζηε π.ρ. κεηαηόπηζε απμάλεηαη. Γειαδή ζε όια 

ηα πξνβιήκαηα βειηηζηνπνίεζεο ε αληηθεηκεληθή θαη νη πεξηνξηζκνί έρνπλ αληίζεηε 

θαηεύζπλζε θαζώο κεηαβάιινληαη νη κεηαβιεηέο ζρεδηαζκνύ. Όηαλ έλαο πεξηνξηζκόο 

πιεζηάδεη ζην όξην θαη ε αληηθεηκεληθή πιεζηάδεη ζηε βέιηηζηε ιύζε. Γεληθά, ζηα 

πξνβιήκαηα βειηηζηνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνύο αληζνηήησλ ε βέιηηζηε ιύζε εκθαλίδεηαη 

όηαλ θάπνηνη πεξηνξηζκνί ηθαλνπνηνύληαη ζηελ ηζόηεηα. Δδώ, από ηε θύζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

πεξηκέλνπκε ε ειάρηζηε ηηκή ηεο αληηθεηκεληθήο λα ζπκβεί όηαλ ν πεξηνξηζκόο ηεο κέγηζηεο 

κεηαηόπηζεο ή ηάζεο λα ηθαλνπνηείηαη ζηελ ηζόηεηα. Αληίζεηα, νη γεσκεηξηθνί πεξηνξηζκνί 

δελ είλαη απαξαίηεην λα ηθαλνπνηνύληαη ζηελ ηζόηεηα ζην ζεκείν ηεο βέιηηζηεο ιύζεο. 

Απηόο είλαη αθξηβώο θαη ν ιόγνο πνπ όηαλ εηζάγνληαη νη γεσκεηξηθνί πεξηνξηζκνί ζηελ 
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αληηθεηκεληθή δελ είλαη απαξαίηεην ε βέιηηζηε ιύζε λα εληνπηζηεί ζε ζεκείν πνπ ν 

πεξηνξηζκόο ηεο κέγηζηεο κεηαηόπηζεο λα ηθαλνπνηείηαη ζηελ ηζόηεηα. 

Γηα λα δηεξεπλεζεί ν παξαπάλσ ηζρπξηζκόο, ζα επηιπζεί ην πξόβιεκα κε κνλαδηθό 

πεξηνξηζκό ηε κέγηζηε κεηαηόπηζε. 

  4.4.2 Δθελκςζμόρ με πεπιοπιζμό μέγιζηη μεηαηόπιζη 

Δδώ ε κνλαδηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ην πξόβιεκα ηεο πξνεγνύκελεο ελόηεηαο είλαη ε 

αθαίξεζε ησλ γεσκεηξηθώλ πεξηνξηζκώλ. Δπνκέλσο, ην πξόβιεκα έρεη σο εμήο: 

 

Μεηαβιεηέο ζρεδηαζκνύ (ζέζεηο θαη κέγεζνο θόθθσλ): 

(        ) 

Αληηθεηκεληθή: 

         
∑    

  
   

   
 

 Πεξηνξηζκόο κέγηζηεο κεηαηόπηζεο: 

            

Αληηθεηκεληθή ρσξίο πεξηνξηζκνύο: 

   
∑    

  
   

   
  | (        )   

 | 

Οη βέιηηζηεο ιύζεηο γηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο πνηλήο Μ παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ: 

1.       

1
ν
 ηξέμηκν 

       

          

 

Σρήκα 4.9 

2
ν
 ηξέμηκν 
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Σρήκα 4.10 

3
ν
 ηξέμηκν 

       

            

 

Σρήκα 4.11 

4
ν
 ηξέμηκν 
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Σρήκα 4.12 

 

2.       

        

          

 

Σρήκα 4.13 

 

3.       

        

            

 

Σρήκα 4.14 
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Με 4 θόθθνπο νη ιύζεηο είλαη νη εμήο γηα       

1
ν
 ηξέμηκν 

       

           

 

Σρήκα 4.15 

2
ν
 ηξέμηκν 

        

            

 

Σρήκα 4.16 

3
ν
 ηξέμηκν 
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Σρήκα 4.17 

 

Με 5 θόθθνπο νη ιύζεηο είλαη νη εμήο γηα       

1
ν
 ηξέμηκν 

       

            

 

Σρήκα 4.18 

2
ν
 ηξέμηκν 
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Σρήκα 4.19 

3
ν
 ηξέμηκν 

        

            

 

Σρήκα 4.20 

 

 

Παξαηεξνύκε όηη ηώξα πνπ αθαηξέζεθαλ νη γεσκεηξηθνί πεξηνξηζκνί, ν πεξηνξηζκόο ηεο 

κέγηζηεο κεηαηόπηζεο ηθαλνπνηείηαη «θνληά» ζηελ ηζόηεηα ζην ζεκείν ηεο βέιηηζηεο ιύζεο. 

Δπηπιένλ, ζην πξόβιεκα ηνπ εθειθπζκνύ ην πξόβιεκα ηεο βειηηζηνπνίεζεο έρεη πνιιέο 

ιύζεηο, όπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ πεξίπησζε γηα      . Λακβάλνληαο ππόςε θαη ηε 

ζπκκεηξία ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ εθειθπζκνύ είλαη ελδηαθέξνλ λα πεξηνξηζηεί ε ζέζε ησλ 

θόθθσλ ώζηε λα είλαη ζπκκεηξηθή. Σηελ επόκελε ελόηεηα ην πξόβιεκα ιύλεηαη αθαηξώληαο 

ηε ζπληεηαγκέλε y ησλ θόθθσλ από ηηο κεηαβιεηέο ζρεδηαζκνύ. 

  4.4.3 Σςμμεηπικόρ εθελκςζμόρ με πεπιοπιζμό ηη μέγιζηη μεηαηόπιζη 

Τν πξόβιεκα έρεη σο εμήο: 

Μεηαβιεηέο ζρεδηαζκνύ (ζέζεηο θαη κέγεζνο θόθθσλ): 

(     ) 

Αληηθεηκεληθή: 

         
∑    

  
   

   
 

 Πεξηνξηζκόο κέγηζηεο κεηαηόπηζεο: 
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Αληηθεηκεληθή ρσξίο πεξηνξηζκνύο: 

   
∑    

  
   

   
  | (     )   

 | 

Οη βέιηηζηεο ιύζεηο γηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο πνηλήο Μ παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ: 

1. 

      

        

          

 

Σρήκα 4.21 

 

2. 

      

        

            

 

Σρήκα 4.22 

3. 
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Σρήκα 4.23 

4. 

      

        

            

 

Σρήκα 4.24 

 

Αιιάδνληαο ηνλ αξηζκό ησλ θόθθσλ ζε 5 έρνπκε ηε παξαθάησ ιύζε. 

      

        

            



Αξηζκεηηθά απνηειέζκαηα 

 

37 

 

 

Σρήκα 4.25 

4.4.4 Κάμτη με πεπιοπιζμό ηη μέγιζηη μεηαηόπιζη 

Τν πξόβιεκα έρεη σο εμήο: 

Μεηαβιεηέο ζρεδηαζκνύ (ζέζεηο θαη κέγεζνο θόθθσλ): 

(        ) 

Αληηθεηκεληθή: 

         
∑    

  
   

   
 

 Πεξηνξηζκόο κέγηζηεο κεηαηόπηζεο: 

           

Αληηθεηκεληθή ρσξίο πεξηνξηζκνύο: 

   
∑    

  
   

   
  | (     )   

 | 

Οη βέιηηζηεο ιύζεηο γηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο πνηλήο Μ παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ: 

1. 
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Σρήκα 4.26 

 

2. 

      

        

           

 

Σρήκα 4.27 

 

4.4.5 Κάμτη με πεπιοπιζμό ιζόηηηαρ ζηη μέγιζηη μεηαηόπιζη 

Δδώ ν πεξηνξηζκόο κέγηζηεο κεηαηόπηζεο γίλεηαη ηζόηεηα: 
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Οη βέιηηζηεο ιύζεηο κε 4 θόθθνπο γηα δηαθνξεηηθά ηξεμίκαηα γηα       παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ: 

 

1
ν
 ηξέμηκν 

         

            

 

Σρήκα 4.28 

2
ν
 ηξέμηκν 

        

           

 

Σρήκα 4.29 

3
ν
 ηξέμηκν 
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Σρήκα 4.30 

4
ν
 ηξέμηκν 

        

           

 

Σρήκα 4.31 

 

4.4.5 Κάμτη με ζηαθεπό μέγεθορ κόκκυν 

Δδώ νη κεηαβιεηέο ζρεδηαζκνύ, όκσο, ειαηηώλνληαη ζε (     ), ην κέγεζνο ησλ θόθθσλ 

παξακέλεη ζηαζεξό θαη ίζν κε       . Δπνκέλσο, εθόζνλ ην πνζνζηό ηνπ όγθνπ ηεο 

ελίζρπζεο πξνο ηεο κήηξαο παξακέλεη ζηαζεξό, ην πξόβιεκα βειηηζηνπνίεζεο ζα δηαηππσζεί 

δηαθνξεηηθά: 
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Δδώ δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί. Οη βέιηηζηεο ιύζεηο κε 4 θόθθνπο γηα δηαθνξεηηθά ηξεμίκαηα 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

1
ν
 ηξέμηκν 

         

            

 

Σρήκα 4.32 

2
ν
 ηξέμηκν 

         

            

 

Σρήκα 4.33 
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Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε βέιηηζηε ιύζε γηα 6 θόθθνπο: 

         

            

 

Σρήκα 4.34 
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Κεθάιαην 5 

Δπίινγνο  

5.1 Σύνοτη-ζςμπεπάζμαηα 

Σηελ παξνύζα εξγαζία, αλαπηύρζεθε θαη εθαξκόζηεθε κηα δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο 

δηάηαμεο ζε έλα νξζνγσληθό ηεκάρην από θνθθώδεο ζύλζεην πιηθό πνπ ππνβάιιεηαη ζε 

ζηαηηθή θόξηηζε. Τν ζρήκα ησλ θόθθσλ είλαη θπθιηθό. Πην ζπγθεθξηκέλα, αξρηθά 

αλαπηύρζεθε κηα απηνκαηνπνηεκέλε κέζνδνο δεκηνπξγίαο ελόο κνληέινπ πνιπγσληθώλ 

ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο έρνληαο ζαλ δεδνκέλα ηε γεσκεηξία, ηνλ αξηζκό, ηε ζέζε θαη ην 

κέγεζνο ησλ θόθθσλ. Σηε ζπλέρεηα εθαξκόζηεθε ε κέζνδνο ησλ ηδεαηώλ ζηνηρείσλ (virtual 

element method) γηα ηελ ζηαηηθή επίιπζε ηνπ κνληέινπ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό κεηαηνπίζεσλ 

θαη ηάζεσλ. Σε επόκελν ζηάδην, αλαπηύρζεθε κηα δηαδηθαζία πνπ ελνπνηεί ηα ζηάδηα από ηελ 

εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ κέρξη ηνλ ππνινγηζκό ησλ κεγεζώλ πξνο βειηηζηνπνίεζε γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε ζηε βειηηζηνπνίεζε. Τέινο, εθαξκόζηεθε ε 

κέδνζνο ηνπ ζκήλνπο ζσκαηηδίσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο βέιηηζηεο ιύζεο όηαλ ην ηεκάρην 

θνξηίδεηαη εθειθπζηηθά θαη θακπηηθά.  

Δίλαη ζεκαληηθό λα ηνληζηεί όηη ε επηινγή ηεο κεζόδνπ ησλ ηδεαηώλ ζηνηρείσλ (VEM) 

έπαημε θξίζηκν ξόιν ζηελ επίιπζε ράξε ζηε ζζελαξόηεηά ηεο ζε νλνκνηόκνξθα πιέγκαηα 

πνπ πξνέθπςαλ από ηελ δηεπαθή ηεο κήηξαο κε ηνπο θόθθνπο ηεο ελίζρπζεο. Καηά ηε 

κνληεινπνίεζε ζύλζεησλ πιηθώλ πξνθαιείηαη αλνκνηνκνξθία ζην πιέγκα ιόγσ ηεο ύπαξμεο 

δηαθνξεηηθώλ ζπζηαηηθώλ.  

Σηηο πεξηζζόηεξεο αλαιύζεηο νη κεηαβιεηέο ζρεδηαζκνύ είλαη νη ζέζεηο ησλ θέληξσλ 

(     ) θαη νη αθηίλεο ησλ θπθιηθώλ θόθθσλ   . Όκσο, ζηελ πεξίπησζε ηεο εθειθπζηηθήο 
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θόξηηζεο, ιόγσ ηεο ζπκκεηξίαο ηνπ πξνβιήκαηνο, απαιείθζεθε ε ζπληεηαγκέλε y ώζηε λα 

επηηαρπλζεί ε επίιπζε. Δπίζεο, ν αξηζκόο ησλ θόθθσλ είλαη κηα παξάκεηξνο ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη δηαηεξείηαη ζηαζεξόο ζε θάζε επίιπζε.  

Η επηινγή ησλ πεξηνξηζκώλ παίδεη θπξίαξρν ξόιν ζηνλ ππνινγηζηηθό ρξόλν 

πξνζνκνίσζεο. Σηελ πεξίπησζε πνπ πεξηιήθζεθαλ νη γεσκεηξηθνί πεξηνξηζκνί (ελόηεηα 

4.4.1) ν ρξόλνο πξνζνκνίσζεο ήηαλ πεξίπνπ 15 ώξεο, πνιύ κεγαιύηεξνο ζε ζύγθξηζε κε 

απηόλ (πεξίπνπ 1 ώξα) ζηελ πεξίπησζε ελόο πεξηνξηζκνύ κεηαηόπηζεο (ελόηεηα 4.4.2). Μηα 

ζπλεζηζκέλε ηερληθή γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ ππνινγηζκώλ είλαη ε κείσζε ησλ κεηαβιεηώλ 

ζρεδηαζκνύ όπσο έγηλε ζην πξόβιεκα ηεο ελόηεηαο 4.4.3. 

Ωο κέζνδνο βειηηζηνπνίεζεο επηιέρζεθε ε βειηηζηνπνίεζε ζκήλνπο ζσκαηηδίσλ θαζώο 

είλαη έλαο απιόο αιγόξηζκνο κε εθαξκνγή ζε κεγάιε πνηθηιία ζπλαξηήζεσλ. Γελ απαηηεί ηε 

γλώζε ησλ παξαγώγσλ ηεο αληηθεηκεληθήο, πξάγκα πνπ ζπκβαίλεη ζην παξόλ πξόβιεκα κηαο 

θαη ε ηηκή ηεο αληηθεηκεληθήο πξνθύπηεη από κηα αιιεινπρία ππνινγηζηηθώλ γεσκεηξηθώλ 

θαη αξηζκεηηθώλ κεζόδσλ ρσξίο λα ππάξρεη αθξηβήο έθθξαζε γηα ηελ αληηθεηκεληθή 

ζπλάξηεζε. Βαζίδεηαη ζηε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ή κε άιια ιόγηα ζηε θπζηνινγηθή 

εκπεηξία. Δμαξηάηαη από ζηνραζηηθέο δηαδηθαζίεο θαζώο ζηνλ ππνινγηζκό ησλ λέσλ ζέζσλ 

ησλ ζσκαηηδίσλ εκπεξηέρνληαη ηπραίνη αξηζκνί. Απηνί νη ζηνραζηηθνί παξάγνληεο επηηξέπνπλ 

ηελ αλαδήηεζε ζε ρώξνπο κεηαμύ πεξηνρώλ πνπ πξνεγνπκέλσο βξέζεθε όηη είλαη «θνληά» 

ζηνλ ζηόρν, θαη ε εηζαγσγή ησλ όξσλ ησλ ηαρπηήησλ πξνθαιεί ηε λέα ζέζε λα θάλεη «άικα» 

ζε άγλσζηεο πεξηνρέο ηνπ πξνβιήκαηνο. Κιείλνληαο, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ηε κέζνδν ηελ 

πξόηεηλαλ έλαο κεραληθόο θαη έλαο θνηλσληθόο ςπρνιόγνο. Η βειηηζηνπνίεζε ζκήλνπο 

ζσκαηηδίσλ ππεξεηεί ην ίδην θαιά θαη ηηο δύν επηζηεκνληθέο πεξηνρέο. Ο ιόγνο πνπ ε 

θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά είλαη παληαρνύ παξώλ ζην δσηθό βαζίιεην είλαη όηη βειηηζηνπνηεί. 

Δπνκέλσο, έλαο θαιόο ηξόπνο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ βειηηζηνπνίεζεο ηεο κεραληθήο 

είλαη λα κνληεινπνηεζνύλ ζαλ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. 

Παξαηεξήζεθε όηη ζε αξθεηά πξνβιήκαηα ππήξραλ πεξηζζόηεξεο από κηα βέιηηζηεο 

ιύζεηο, ηδηαίηεξα ζην πξόβιεκα ηνπ εθειθπζκνύ. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί είλαη όρη κόλν 

ζπκκεηξηθό αιιά ε ηάζε είλαη ζηαζεξή ζε όιν ην κήθνο ηνπ ηεκαρίνπ, γεγνλόο πνπ θαζηζηά 

ηε ζπληεηαγκέλε x λα κελ έρεη λόεκα. Αληίζεηα, ζην πξόβιεκα ηεο θάκςεο εμεηάζηεθε κόλν 

ε επίδξαζε ηεο ζέζεο ησλ θόθθσλ γηα δπν ιόγνπο. Πξώηνλ, ε απαινηθή ηνπ κεγέζνπο ησλ 

θόθθσλ από ηηο κεηαβιεηέο ζρεδηαζκνύ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ θαηάξγεζε ησλ πεξηνξηζκώλ, 

επηηαρύλεη ζεκαληηθά ηνπο ππνινγηζκνύο. Γεύηεξνλ, ζην πξόβιεκα ηεο θάκςεο ε νξζή ηάζε 

είλαη κέγηζηε ζηελ άλσ θαη θάησ πιεπξά ηνπ ηεκαρίνπ θαη εμαξηάηαη από ηελ θακπηηθή ξνπή, 

ε νπνία ζην ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα απμάλεηαη θαζώο πιεζηάδνπκε πξνο ην παθησκέλν 
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άθξν. Δπνκέλσο, πεξηκέλνπκε νη θόθθνη λα ηνπνζεηεζνύλ ζηελ άλσ (Σρήκα 4.34) ή θάησ 

(Σρήκα 4.33) πιεπξά ηνπ ηεκαρίνπ θαη λα βξίζθνληαη πξνο ην άθξν πνπ ππάξρεη πάθησζε. 

 

5.2 Μελλονηική έπεςνα 

Η παξνύζα εξγαζία κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ αξρή κηαο ζεηξάο επεθηάζεσλ. Λόγσ ηεο 

έθηαζήο ηεο, ππάξρνπλ πνιιά πεξηζώξηα βειηίσζεο ζε αξθεηά ζεκεία. Οη κεζνδνινγίεο πνπ 

αλαπηύρζεθαλ κπνξεί λα εθαξκνζηνύλ κε ζηόρν λα πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζε 

δηάθνξα πεδία έξεπλαο θαηαζθεπώλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ζύλζεηα πιηθά. 

Αξρηθά, ε κεζνδνινγία κπνξεί λα επεθηαζεί γηα γεσκεηξίεο ηξησλ δηάζηαζεσλ. Δπίζεο, 

εθηόο από ηελ βειηηζηνπνίεζε ζέζεο θαη κεγέζνπο ησλ θόθθσλ ζα κπνξνύζε λα επεθηαζεί 

θαη ζηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζρήκαηνο ησλ θόθθσλ, αληί δειαδή λα δηαηεξεζεί ζηαζεξό ην 

ζρήκα όπσο είλαη ζηελ παξνύζα εξγαζία. Δπηπιένλ, ε βειηηζηνπνίεζε ζα κπνξνύζε λα 

επεθηαζεί ζε δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά όπσο γηα παξάδεηγκα ή νη ηδηνζπρλόηεηεο ή ην 

κέγηζην πιάηνο ζπληνληζκνύ ζε πεξηνδηθή δηέγεξζε. Μηά άιιε βειηίσζε πνπ ζα κπνξνύζε 

λα πξαγκαηνπνηεζεί είλαη ε παξαιιεινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο πιέγκαηνο ε 

νπνία θαηαλαιώλεη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπ ρξόλνπ επίιπζεο. Τέινο, ζα κπνξνύζε λα 

παξαιιεινπνηεζεί ε κέζνδνο βειηηζηνπνίεζεο ή λα εθαξκνζηνύλ αιγόξηζκνη πνπ 

πξνζθέξνληαη γηα παξαιιεινπνίεζε (π.ρ. Monte Calro). 
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