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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Η παρούσα εργασία ως στόχο έχει τη διερεύνηση και ανάπτυξη ενός συστηματικού τρόπου 

αξιολόγησης εναλλακτικών σχεδιαστικών λύσεων κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού. Η 

προτεινόμενη μέθοδος βασίζεται στην βελτιστοποίηση μέσω της χρήσης γενετικών αλγορίθμων 

και εφαρμόζεται στο πεδίο του αισθητικού σχεδιασμού. Το πρόβλημα που καλείται να επιλύσει 

αφορά την αισθητική βελτιστοποίηση και διαρθρώνεται σε τρία επιμέρους υποπροβλήματα: το 

υποπρόβλημα της δισδιάστατης αισθητικής βελτιστοποίησης, δηλαδή τη μέγιστη κατά το δυνατόν 

συμμόρφωση των αναλογιών μίας επιφάνειας στον αισθητικό κανόνα της Χρυσής Τομής, το 

υποπρόβλημα της τρισδιάστατης αισθητικής βελτιστοποίησης, όπου ορίζεται ως η μέγιστη κατά 

το δυνατόν παράλληλη συμμόρφωση των αναλογιών τριών επιφανειών ενός προϊόντος στον 

αισθητικό κανόνα της Χρυσής Τομής, και τέλος το υποπρόβλημα της πολυκριτηριακής 

τρισδιάστατης αισθητικής βελτιστοποίησης, όπου το ζητούμενο της τρισδιάστατης αισθητικής 

βελτιστοποίησης όπως ορίστηκε ακριβώς παραπάνω, διευρύνεται έτσι ώστε να συμπεριληφθεί η 

μεγιστοποίηση της στιβαρότητας και η ελαχιστοποίηση της μάζας του προς σχεδιασμό προϊόντος. 

Η αξιολόγηση της μεθόδου με τη χρήση γενετικών αλγορίθμων προκύπτει συγκριτικά με την 

εφαρμογή και ανάλυση της αντίστοιχης εξαντλητικής μεθόδου στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 

εργασίας. Μελετώνται δύο εφαρμογές των δύο μεθόδων για κάθε υποπρόβλημα. Μέσω της 

μελέτης αυτής αποδείχτηκε ότι οι γενετικοί αλγόριθμοι μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη 

μείωση του χρόνου λήψης αποφάσεων κατά το σχεδιασμό, δίνοντας χρήσιμα αποτελέσματα τόσο 

για την βελτιστοποίηση της εκάστοτε σχεδιαστικής λύσης όσο και για την σύγκριση των λύσεων 

μεταξύ τους, αποτελώντας έτσι ένα χρήσιμο εργαλείο για τη σχεδιαστική διαδικασία. Τέλος, 

αποδεικνύεται πως κλασσικές μηχανολογικές έννοιες, όπως η στιβαρότητα, μπορούν να 
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συντεθούν στο ίδιο πρόβλημα με έννοιες που δεν ανήκουν παραδοσιακά στον πυρήνα του πεδίου 

αυτού, όπως η αισθητική. 
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ABSTRACT 

The present diploma thesis aims to the study and development of a systematic evaluation method 

for aesthetic optimization of product analogies. The proposed method is based on the optimization 

of performance variables using genetic algorithms and is applied on the field of Aesthetic Design. 

Three major sub-problems are considered: a. the 2-dimensional aesthetic optimization (the 

maximum possible compliance of the analogies of a surface with the aesthetic rule of the Golden 

Ratio), b. the 3-dimensional aesthetic optimization (the maximum possible parallel compliance of 

the analogies of three surfaces of a product with the aesthetic rule of the Golden Ratio) and c. the 

multi-criteria optimization (the requirement of the 3-dimensional aesthetic optimization as defined 

above, gets expanded in order to include the maximization of stiffness and minimization of the 

mass of the product to be designed). The evaluation of the Genetic Algorithm method is performed 

by comparing its computational efficiency with the cost of analytical (exhaustive) solution.  

Two applications of both methods for each sub-problem, are being analyzed as case studies. This 

analysis results in the conclusion that Genetic Algorithms can benefit the design process by 

decreasing the time required for finding solutions and by giving useful design suggestions. 

 

  

 

 

 

 

Keywords: 

Aesthetic Design, Genetic Algorithm, Optimization, Analogies, Golden Ratio 

Application of genetic algorithms for aesthetic optimization of product surface analogies 

Tita – Konstantina Nikolopoulou 

 



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας ix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας x 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 

Πίνακας 3-1. Μέγιστες και ελάχιστες τιμές των μεταβλητών επίδοσης των εναλλακτικών 

σχεδιαστικών λύσεων ................................................................................................................... 40 

Πίνακας 4-1. Πρώτο σύνολο σχεδιαστικών παραμέτρων και μεταβλητών επίδοσης .................. 53 

 Πίνακας 4-2. Έξοδος αλγορίθμου Εξαντλητικής Μεθόδου - 2D βελτιστοποίηση - 1η 

εφαρμογή ...................................................................................................................................... 54 

 Πίνακας 4-3. Έξοδος Γενετικού Αλγορίθμου - 2D βελτιστοποίηση - 1η εφαρμογή ........... 54 

 Πίνακας 4-4. Συγκριτική ανάλυση ES - GA για 2D αισθητική βελτιστοποίηση – 1η εφαρμογή

 55 

 Πίνακας 4-5. Έξοδος αλγορίθμου Εξαντλητικής Μεθόδου - 3D βελτιστοποίηση - 1η 

εφαρμογή ...................................................................................................................................... 56 

 Πίνακας 4-6. Έξοδος Γενετικού Αλγορίθμου - 3D βελτιστοποίηση - 1η εφαρμογή ........... 56 

 Πίνακας 4-7. Συγκριτική ανάλυση ES - GA για 3D αισθητική βελτιστοποίηση - 1η εφαρμογή

 57 

 Πίνακας 4-8. Έξοδος αλγορίθμου Εξαντλητικής Μεθόδου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση 

- stiffness case 1 - 1η εφαρμογή ................................................................................................... 58 

 Πίνακας 4-9. Έξοδος Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness 

case 1 - 1η εφαρμογή .................................................................................................................... 58 



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας xi 

 

 Πίνακας 4-10. Συγκριτική ανάλυση ES - GA για πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness 

case 1 - 1η εφαρμογή .................................................................................................................... 60 

 Πίνακας 4-11. Έξοδος αλγορίθμου Εξαντλητικής Μεθόδου - πολυκριτηριακή 

βελτιστοποίηση - stiffness case 2 - 1η εφαρμογή ......................................................................... 60 

 Πίνακας 4-12. Έξοδος Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness 

case 2 - 1η εφαρμογή .................................................................................................................... 61 

 Πίνακας 4-13. Συγκριτική ανάλυση ES - GA για πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness 

case 2 - 1η εφαρμογή .................................................................................................................... 62 

 Πίνακας 4-14. Έξοδος αλγορίθμου Εξαντλητικής Μεθόδου - πολυκριτηριακή 

βελτιστοποίηση - stiffness case 3 - 1η εφαρμογή ......................................................................... 62 

 Πίνακας 4-15. Έξοδος Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness 

case 3 - 1η εφαρμογή .................................................................................................................... 63 

 Πίνακας 4-16. Συγκριτική ανάλυση ES - GA για πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness 

case 3 - 1η εφαρμογή .................................................................................................................... 64 

 Πίνακας 4-17. Έξοδος αλγορίθμου Εξαντλητικής Μεθόδου - πολυκριτηριακή 

βελτιστοποίηση - stiffness case 4 - 1η εφαρμογή ......................................................................... 65 

 Πίνακας 4-18. Έξοδος Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness 

case 4 - 1η εφαρμογή .................................................................................................................... 65 

 Πίνακας 4-19. Συγκριτική ανάλυση ES - GA για πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness 

case 4 - 1η εφαρμογή .................................................................................................................... 66 



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας xii 

 

 Πίνακας 4-20. Έξοδος αλγορίθμου Εξαντλητικής Μεθόδου - πολυκριτηριακή 

βελτιστοποίηση - stiffness case 5 - 1η εφαρμογή ......................................................................... 67 

 Πίνακας 4-21. Έξοδος Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness 

case 5 - 1η εφαρμογή .................................................................................................................... 67 

 Πίνακας 4-22. Συγκριτική ανάλυση ES - GA για πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness 

case 5 - 1η εφαρμογή .................................................................................................................... 68 

 Πίνακας 4-23. Έξοδος αλγορίθμου Εξαντλητικής Μεθόδου - πολυκριτηριακή 

βελτιστοποίηση - stiffness case 6 - 1η εφαρμογή ......................................................................... 69 

 Πίνακας 4-24. Έξοδος Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness 

case 6 - 1η εφαρμογή .................................................................................................................... 70 

 Πίνακας 4-25. Συγκριτική ανάλυση ES - GA για πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness 

case 6 - 1η εφαρμογή .................................................................................................................... 71 

 Πίνακας 4-26. Έξοδος αλγορίθμου Εξαντλητικής Μεθόδου - πολυκριτηριακή 

βελτιστοποίηση - stiffness case 7 - 1η εφαρμογή ......................................................................... 72 

 Πίνακας 4-27. Έξοδος Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness 

case 7 - 1η εφαρμογή .................................................................................................................... 72 

 Πίνακας 4-28. Συγκριτική ανάλυση ES - GA για πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness 

case 7 - 1η εφαρμογή .................................................................................................................... 73 

Πίνακας 4-29. Δεύτερο σύνολο σχεδιαστικών παραμέτρων και μεταβλητών επίδοσης .............. 75 

 Πίνακας 4-30. Έξοδος αλγορίθμου Εξαντλητικής Μεθόδου - 2D βελτιστοποίηση - 2η 

εφαρμογή ...................................................................................................................................... 75 



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας xiii 

 

 Πίνακας 4-31. Έξοδος Γενετικού Αλγορίθμου - 2D βελτιστοποίηση - 2η εφαρμογή ......... 76 

 Πίνακας 4-32. Συγκριτική ανάλυση ES - GA για 2D αισθητική βελτιστοποίηση - 2η 

εφαρμογή ...................................................................................................................................... 77 

 Πίνακας 4-33. Έξοδος αλγορίθμου Εξαντλητικής Μεθόδου - 3D βελτιστοποίηση - 2η 

εφαρμογή ...................................................................................................................................... 77 

 Πίνακας 4-34. Έξοδος Γενετικού Αλγορίθμου - 3D βελτιστοποίηση - 2η εφαρμογή ......... 78 

 Πίνακας 4-35. Συγκριτική ανάλυση ES - GA για 3D αισθητική βελτιστοποίηση - 2η 

εφαρμογή ...................................................................................................................................... 79 

 Πίνακας 4-36. Έξοδος αλγορίθμου Εξαντλητικής Μεθόδου - πολυκριτηριακή 

βελτιστοποίηση - stiffness case 1 - 2η εφαρμογή ......................................................................... 79 

 Πίνακας 4-37. Έξοδος Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness 

case 1 - 2η εφαρμογή .................................................................................................................... 80 

 Πίνακας 4-38. Συγκριτική ανάλυση ES - GA για πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness 

case 1 - 2η εφαρμογή .................................................................................................................... 81 

 Πίνακας 4-39. Έξοδος αλγορίθμου Εξαντλητικής Μεθόδου - πολυκριτηριακή 

βελτιστοποίηση - stiffness case 2 - 2η εφαρμογή ......................................................................... 81 

 Πίνακας 4-40. Έξοδος Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness 

case 2 - 2η εφαρμογή .................................................................................................................... 82 

 Πίνακας 4-41. Συγκριτική ανάλυση ES - GA για πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness 

case 2 - 2η εφαρμογή .................................................................................................................... 83 



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας xiv 

 

 Πίνακας 4-42. Έξοδος αλγορίθμου Εξαντλητικής Μεθόδου - πολυκριτηριακή 

βελτιστοποίηση - stiffness case 3 - 2η εφαρμογή ......................................................................... 83 

 Πίνακας 4-43. Έξοδος Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness 

case 3 - 2η εφαρμογή .................................................................................................................... 84 

 Πίνακας 4-44. Συγκριτική ανάλυση ES - GA για πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness 

case 3 - 2η εφαρμογή .................................................................................................................... 85 

 Πίνακας 4-45. Έξοδος αλγορίθμου Εξαντλητικής Μεθόδου - πολυκριτηριακή 

βελτιστοποίηση - stiffness case 4 - 2η εφαρμογή ......................................................................... 85 

 Πίνακας 4-46. Έξοδος Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness 

case 4 - 2η εφαρμογή .................................................................................................................... 86 

 Πίνακας 4-47. Συγκριτική ανάλυση ES - GA για πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness 

case 4 - 2η εφαρμογή .................................................................................................................... 87 

 Πίνακας 4-48. Έξοδος αλγορίθμου Εξαντλητικής Μεθόδου - πολυκριτηριακή 

βελτιστοποίηση - stiffness case 5 - 2η εφαρμογή ......................................................................... 88 

 Πίνακας 4-49. Έξοδος Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness 

case 5 - 2η εφαρμογή .................................................................................................................... 88 

 Πίνακας 4-50. Συγκριτική ανάλυση ES - GA για πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness 

case 5 - 2η εφαρμογή .................................................................................................................... 90 

 Πίνακας 4-51. Έξοδος αλγορίθμου Εξαντλητικής Μεθόδου - πολυκριτηριακή 

βελτιστοποίηση - stiffness case 6 - 2η εφαρμογή ......................................................................... 90 



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας xv 

 

 Πίνακας 4-52. Έξοδος Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness 

case 6 - 2η εφαρμογή .................................................................................................................... 91 

 Πίνακας 4-53. Συγκριτική ανάλυση ES - GA για πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness 

case 6 - 2η εφαρμογή .................................................................................................................... 92 

 Πίνακας 4-54. Έξοδος αλγορίθμου Εξαντλητικής Μεθόδου - πολυκριτηριακή 

βελτιστοποίηση - stiffness case 7 - 2η εφαρμογή ......................................................................... 93 

 Πίνακας 4-55. Έξοδος Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness 

case 7 - 2η εφαρμογή .................................................................................................................... 93 

 Πίνακας 4-56. Συγκριτική ανάλυση ES - GA για πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness 

case 7 - 2η εφαρμογή .................................................................................................................... 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας xvi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας xvii 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ 

Σχήμα 2-1. Ο σχεδιασμός ως πρόβλημα προς επίλυση - τύποι προβλημάτων [3] ....................... 12 

Σχήμα 2-2. Σχεδιαστικές φάσεις [3] ............................................................................................. 15 

Σχήμα 2-3. Η πυραμίδα των αναγκών κατά Maslow [9] .............................................................. 19 

Σχήμα 2-4. Αναλογίες βάσει της Χρυσής Τομής .......................................................................... 21 

Σχήμα 2-5. Κατηγοριοποίηση μεθόδων αναζήτησης [16] ............................................................ 25 

Σχήμα 2-6. Μέθοδος επιλογής ρουλέτας ...................................................................................... 30 

Σχήμα 2-7. Μετάλλαξη ενός σημείου διασταύρωσης .................................................................. 31 

Σχήμα 2-8. Διάγραμμα ροής γενετικού αλγορίθμου [1],[2] ......................................................... 32 

Σχήμα 2-9. Δομικό διάγραμμα του προτεινόμενου συστήματος .................................................. 35 

Σχήμα 3-1. Δισδιάστατη αισθητική βελτιστοποίηση αναλογιών μίας επιφάνειας ....................... 43 

Σχήμα 3-2. Τρισδιάστατη παράλληλη αισθητική βελτιστοποίηση αναλογιών τριών επιφανειών 44 

Σχήμα 3-3. Πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση αναλογιών τριών επιφανειών ............................... 47 

Σχήμα 4-1. Καμπύλη σύγκλισης Γενετικού Αλγορίθμου - 2D βελτιστοποίηση - 1η εφαρμογή .. 55 

Σχήμα 4-2. Καμπύλη σύγκλισης Γενετικού Αλγορίθμου - 3D βελτιστοποίηση - 1η εφαρμογή .. 57 

Σχήμα 4-3. Καμπύλη σύγκλισης Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - 

stiffness case 1 - 1η εφαρμογή ...................................................................................................... 59 

Σχήμα 4-4. Καμπύλη σύγκλισης Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - 

stiffness case 2 - 1η εφαρμογή ...................................................................................................... 61 



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας xviii 

 

Σχήμα 4-5. Καμπύλη σύγκλισης Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - 

stiffness case 3 - 1η εφαρμογή ...................................................................................................... 63 

Σχήμα 4-6. Καμπύλη σύγκλισης Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - 

stiffness case 4 - 1η εφαρμογή ...................................................................................................... 66 

Σχήμα 4-7. Καμπύλη σύγκλισης Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - 

stiffness case 5- 1η εφαρμογή ....................................................................................................... 68 

Σχήμα 4-8. Καμπύλη σύγκλισης Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - 

stiffness case 6 - 1η εφαρμογή ...................................................................................................... 71 

Σχήμα 4-9. Καμπύλη σύγκλισης Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - 

stiffness case 7 - 1η εφαρμογή ...................................................................................................... 73 

Σχήμα 4-10. Καμπύλη σύγκλισης Γενετικού Αλγορίθμου - 2D βελτιστοποίηση - 2η εφαρμογή 76 

Σχήμα 4-11. Καμπύλη σύγκλισης Γενετικού Αλγορίθμου - 3D βελτιστοποίηση - 2η εφαρμογή 78 

Σχήμα 4-12. Καμπύλη σύγκλισης Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - 

stiffness case 1 - 2η εφαρμογή ...................................................................................................... 80 

Σχήμα 4-13. Καμπύλη σύγκλισης Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - 

stiffness case 2 - 2η εφαρμογή ...................................................................................................... 82 

Σχήμα 4-14. Καμπύλη σύγκλισης Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - 

stiffness case 3 - 2η εφαρμογή ...................................................................................................... 84 

Σχήμα 4-15. Καμπύλη σύγκλισης Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - 

stiffness case 4 - 2η εφαρμογή ...................................................................................................... 87 



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας xix 

 

Σχήμα 4-16. Καμπύλη σύγκλισης Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - 

stiffness case 5 - 2η εφαρμογή ...................................................................................................... 89 

Σχήμα 4-17. Καμπύλη σύγκλισης Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - 

stiffness case 6 - 2η εφαρμογή ...................................................................................................... 92 

Σχήμα 4-18. Καμπύλη σύγκλισης Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - 

stiffness case 7 - 2η εφαρμογή ...................................................................................................... 94 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας xx 

 

 

 

 



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας xxi 

 

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ 

ΓΑ | GA Γενετικοί Αλγόριθμοι 

ΕΜ | ES Εξαντλητική Μέθοδος 

ff 
Fitness Function 

E Μέτρο Ελαστικότητας 

ρ Πυκνότητα 

ν Λόγος Poisson 

2D Δισδιάστατο 

3D Τρισδιάστατο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας xxii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας xxiii 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ.................................................................................................................................. V 

ABSTRACT .............................................................................................................................. VIII 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ......................................................................................................... X 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ .................................................................. XVII 

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ..................................................................................................................... XXI 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ .................................................................................................................................. 1 

1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ............................................................................................... 4 

1.1 ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΛΥΣΗΣ .................................................................. 6 

1.2 ΠΡΟΣΔΟΚΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ............................................................................ 7 

2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ....................................................................................................................... 9 

2.1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ .................................................................................................... 9 

2.1.1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ............................................................ 16 

2.1.1. «ΚΑΛΟΣ» ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ .......................................................................... 17 

2.2 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ...................................................................................................... 18 

2.2.1. ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ ............................................................................................. 21 

2.3 ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ........................................................................................ 23 

2.4 ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ........................................................................... 26 



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας xxiv 

 

2.4.1. ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ...................... 28 

2.5 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ................................... 33 

3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ..................................................................................................................... 37 

3.1. ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ .................................................................. 38 

3.2.  ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ .......................................................................... 39 

3.3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΥ 

ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ...................................................................................................... 40 

3.3.1. ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ 

ΜΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ................................................................................................ 42 

3.3.2. ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ................................................................... 43 

3.3.3. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ 

ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ................................................................................ 45 

3.3.4. ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΏΝ ΤΡΙΩΝ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ........................................................................................................... 46 

3.4. Ο ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ................ 47 

3.5.  ΣΧΕΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ........................................................................... 49 

3.5.1. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ................................................... 50 

4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ........................................................................................ 53 

4.1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 01 ................................................................................................ 53 

4.1.1.  ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ................................ 54 



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας xxv 

 

4.1.2.  ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ............................. 56 

4.1.3.  ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ .............................................. 58 

4.2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 02 ................................................................................................ 75 

4.2.1.  ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ................................ 75 

4.2.2.  ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ............................. 77 

4.2.3.  ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ .............................................. 79 

5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ..................................................................................................................... 95 

5.1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ .......................................................................................... 95 

5.2. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ .................................................................................................. 97 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ........................................................................................................................ 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας xxvi 

 

 

 

 

 

 



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας 1 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών 

Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Αντικείμενο της εργασίας 

αυτής είναι η ανάπτυξη ενός διαφορετικού τρόπου αξιολόγησης εναλλακτικών σχεδιαστικών 

λύσεων κατά τον αισθητικό σχεδιασμό με χρήση γενετικών αλγορίθμων. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω βαθύτατα τον καθηγητή κύριο Αργύρη 

Δέντσορα για την ευκαιρία που μου έδωσε να ασχοληθώ με ένα αντικείμενο καινοτόμο, 

δημιουργικό και ενδιαφέρον. Τον ευχαριστώ  τόσο για την πολύτιμη καθοδήγηση και εξαιρετική 

συνεργασία που είχαμε, όσο και για την έμπνευση που μου δημιούργησε σε ότι αφορά τον ρόλο 

και την ουσία του μηχανικού.  

Θα ήθελα ακόμα να ευχαριστήσω όλους εκείνους που υπήρξαν δίπλα μου τα χρόνια των 

σπουδών μου για την αμέριστη υπομονή και στήριξη τους. 



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας 2 

 

  



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας 3 

 

 



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας 4 

 

1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι αυξανόμενες σχεδιαστικές απαιτήσεις στη σύγχρονη βιομηχανία καθιστούν σταδιακά όλο και 

πιο δύσκολη τη λήψη αποφάσεων κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού. Η σημασία της αισθητικής 

στη διαδικασία αυτή είναι πολύ μεγάλη. Μαζί με τις παραμέτρους της εργονομίας, ασφάλειας και 

λειτουργικότητας εξασφαλίζει την ουσιαστική δυνατότητα  του προϊόντος να καλύψει τις ανάγκες 

για τις οποίες αυτό σχεδιάζεται και διαμορφώνει την αντίληψη του καταναλωτή για το προϊόν 

αυτό. Μέχρι πρόσφατα, ο Αισθητικός Σχεδιασμός βασιζόταν αποκλειστικά στη διαίσθηση, το 

προσωπικό «γούστο» και την εμπειρία του σχεδιαστή.[1] 

Η διαδικασία της βελτιστοποίησης κατά τον σχεδιασμό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό και 

εξίσου περίπλοκο κομμάτι του, καθώς αφορά τα χαρακτηριστικά που αποτελούν τη δομή μίας 

σχεδιαστικής λύσης. Κάθε σχεδιαστικό πρόβλημα απαιτεί την βέλτιστη επίδοση ως προς ένα ή 

περισσότερα κριτήρια (μεταβλητές επίδοσης). Η εύρεση της καλύτερης λύσης μέσα από ένα 

σύνολο δυνατών λύσεων  απαιτεί βαθιά γνώση και εμπειρία. Παρόλα αυτά, υπάρχουν περιπτώσεις 

κατά τις οποίες απαιτείται ταχύτητα και ακρίβεια κατά τη λήψη αποφάσεων, έτσι ώστε η λύση 

του προβλήματος  να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στη βέλτιστη λύση και όχι απαραίτητα αυτή 

(η βέλτιστη).[2] 

Το όφελος που προκύπτει ακολουθώντας μια συστηματική διαδικασία οργάνωσης της 

σχεδιαστικής γνώσης και διερεύνησης σχεδιαστικών λύσεων που αφορούν την παράμετρο της 

αισθητικής, καθώς και η ανάπτυξη συστηματικών  τρόπων σύγκρισης και  αξιολόγησης των 

εναλλακτικών σχεδιαστικών προτάσεων είναι πολλαπλό. Αποφεύγονται ασάφειες και 

παραλείψεις στη διατύπωση του σχεδιαστικού προβλήματος. Επιπλέον, διευκολύνεται η δουλειά 

του σχεδιαστή, επιτρέποντας την εστίαση του ενδιαφέροντός του στις πιο δημιουργικές πτυχές 

του αντικειμένου του. Τέλος, επιτυγχάνεται η εύρεση βέλτιστων σχεδιαστικών λύσεων αλλά και 

η απόκτηση σχεδιαστικής εμπειρίας και δομημένης γνώσης που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί 

σε μελλοντικούς σχεδιασμούς.[1] 
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Οι Γενετικοί Αλγόριθμοι μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά σε αυτή την κατεύθυνση, 

καθώς εφαρμόζονται συχνά τις τελευταίες δεκαετίες σε προβλήματα βελτιστοποίησης. Στην 

παρούσα εργασία εξετάζεται η εφαρμογή τους στην αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων κατά 

τον σχεδιασμό. Το πλήθος των μέσων υλοποίησής τους καθώς και η εξέλιξη η οποία έχει 

παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια σε αυτό το πεδίο τους καθιστούν ως ένα από τα πιο εύχρηστα 

εργαλεία βελτιστοποίησης για την πρακτική υλοποίηση της σχεδιαστικής διαδικασίας σε επίπεδο 

λειτουργικότητας και εργονομίας. Το πεδίο αυτό συγκεντρώνει μεγάλο μέρος του ενδιαφέροντος 

της σχετικής επιστημονικής κοινότητας. Αντιθέτως, στο αντικείμενο του Αισθητικού Σχεδιασμού, 

οι προσπάθειες διατύπωσης τέτοιων μεθόδων και συστημάτων, αν και αξιόλογες, είναι λίγες στο 

πλήθος.[1], [2] 

Στην παρούσα εργασία, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία εισαγωγή με μια σύντομη διατύπωση 

του προβλήματος και τα προσδοκόμενα οφέλη από την επίλυσή του και – ενδεχομένως - την 

περαιτέρω διερεύνησή του. Στο δεύτερο κεφάλαιο αποσαφηνίζονται ορισμένες έννοιες και 

παρατίθενται οι ορισμοί και κάποιες βασικές αρχές των πεδίων που εμπλέκονται στο κυρίως μέρος 

της εργασίας που ακολουθεί στο τρίτο κεφάλαιο. Σε αυτό, δίνονται οι παράμετροι που συνθέτουν 

το πρόβλημα, αναλύονται τα επιμέρους υποπροβλήματα που το απαρτίζουν και ο τρόπος επίλυσης 

που επιχειρείται. Στο τέταρτο κεφάλαιο καταγράφονται τα αποτελέσματα δύο ενδεικτικών 

εφαρμογών των δύο μεθόδων στα τρία επιμέρους προβλήματα και συγκρίνονται οι δύο μέθοδοι. 

Το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εργασία αυτή 

καθώς και οι περαιτέρω προοπτικές που μπορεί αυτή να έχει. Στο τέλος παρατίθεται η σχετική 

βιβλιογραφία.  
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1.1 ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΛΥΣΗΣ  

Θέμα της παρούσας εργασίας είναι η - πρωτίστως - αισθητική βελτιστοποίηση αναλογιών 

επιφανειών προϊόντων με την ανάπτυξη και εφαρμογή Γενετικού Αλγορίθμου (ΓΑ). 

Αξιοποιώντας την τεχνολογία των Γενετικών Αλγορίθμων, βρίσκεται η βέλτιστη δυνατή λύση που 

ικανοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερο τον κανόνα της Χρυσής Τομής και παράλληλα 

ανταποκρίνεται στα κριτήρια στιβαρότητας και μάζας  που τίθενται. Πρόκειται για μια μία 

πολυκριτηριακή μελέτη που θέτει σε προτεραιότητα  τη συμμόρφωση των σχεδιαστικών 

παραμέτρων που αφορούν της διαστάσεις ενός προϊόντος σε συγκεκριμένους αισθητικούς 

κανόνες, ενώ παράλληλα μελετάται και η αντοχή του προς σχεδιασμό αντικειμένου στοχεύοντας 

στη μέγιστη δυνατή στιβαρότητα και την ελάχιστη δυνατή μάζα.  

Στην εργασία γίνεται σύγκριση μεταξύ της εξαντλητικής μεθόδου (Exhaustive Method) 

και του Γενετικού Αλγορίθμου. Η αξιολόγηση των μεθόδων αυτών γίνεται ως προς το χρόνο, την 

προσαρμοστικότητα σε διαφορετικές συνθήκες εφαρμογής και τη βέλτιστη λύση που η κάθε μία 

από αυτές προτείνει. Οι δύο μέθοδοι εφαρμόζονται στα εξής τρία προβλήματα: 

 Δισδιάστατο πρόβλημα αισθητικής βελτιστοποίησης  

 Τρισδιάστατο πρόβλημα αισθητικής βελτιστοποίησης 

 Τρισδιάστατο πρόβλημα πολυκριτηριακής βελτιστοποίησης  

Για τους σκοπούς της εργασίας, θεωρήθηκε ότι το πρόβλημα που καλείται να επιλυθεί αφορά μία  

δοκό ορθογωνικής και συμπαγούς διατομής. 
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1.2 ΠΡΟΣΔΟΚΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ 

Τα προσδοκόμενα οφέλη από την εργασία αυτή είναι πολλαπλά. Σε πιο θεωρητικό επίπεδο, 

αποσκοπούμε στην ανάδειξη της αισθητικής σε παράμετρο εξίσου σημαντική με τις υπόλοιπες 

(λειτουργικότητα, ασφάλεια, εργονομία), για τη διαδικασία του σχεδιασμού. Συχνά το 

τεχνοκρατικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα ο σχεδιασμός, είτε αγνοεί τη σπουδαιότητά 

της – επιτρέποντας μεγάλη αυθαιρεσία με το πρόσχημα της υποκειμενικότητας του προσωπικού 

γούστου του εκάστοτε σχεδιαστή – είτε τη θέτει σε δεύτερη μοίρα λόγω σημαντικών λειτουργικών 

περιορισμών και περιορισμών ασφάλειας. Στην παρούσα μελέτη, η προσπάθεια 

συστηματοποίησης της διαδικασίας «παραγωγής» σχεδιαστικών λύσεων με γνώμονα την 

αισθητική, στοχεύει ακριβώς στην αποδόμηση στης άποψης περί ασάφειας, αοριστίας και 

υποκειμενικότητας της αισθητικής, καθώς εδώ αυτή (η αισθητική) ποσοτικοποιείται. 

 Ακόμα, η αυτοματοποίηση της βελτιστοποίησης των σχεδιαστικών λύσεων μπορεί να 

αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για έναν μηχανικό, τόσο στη φάση του Παραμετρικού όσο 

και του Λεπτομερούς Σχεδιασμού. Μπορεί να λειτουργήσει ως ένα σύστημα προτάσεων και 

δοκιμών αλλά και ως ένα σύστημα επιπλέον ελέγχου. Βεβαίως, σε καμία περίπτωση ο στόχος της 

εργασίας αυτής δεν είναι η υποκατάσταση του ανθρώπινου παράγοντα καθώς γενικότερα στη 

σχεδιαστική διαδικασία αλλά και ακόμα περισσότερο στον αισθητικό σχεδιασμό, αυτός είναι που 

φέρει την έμπνευση, τη δημιουργικότητα και τη συνθετική και αφηρημένη σκέψη, έννοιες 

απαραίτητες και κινητήριες για την επιτυχή δημιουργία.  
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2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Ο σχεδιασμός αποτελεί έναν ανεξάρτητο κλάδο των μηχανικών ενώ παράλληλα εμπλέκεται άμεσα 

σε πολλά πεδία της μηχανολογίας. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει στην ανάγκη 

συστηματοποίησής του, και η ανάγκη αυτή έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στη σχετική 

επιστημονική κοινότητα με όλο και περισσότερους μηχανικούς και επιστήμονες να 

απασχολούνται στο πεδίο αυτό. Η σύγκριση των λύσεων που προκύπτουν στα προβλήματα 

σχεδιασμού δεν αποτελεί καινοτομία καθώς εδώ και αρκετές δεκαετίες έχει αναπτυχθεί ένα 

επαρκές πλήθος μεθόδων που μπορούν να δώσουν λύση σε μεγάλο πλήθος προβλημάτων. 

 Στην παρούσα εργασία, μελετάται ιδιαίτερα ο Αισθητικός Σχεδιασμός, ως τμήμα του 

Βιομηχανικού Σχεδιασμού, και τα σχεδιαστικά προβλήματα και λύσεις που αφορούν την 

αισθητική ενός προϊόντος. 

Η διαδικασία της βελτιστοποίησης των λύσεων αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της 

σχεδιαστικής διαδικασίας που εμπίπτει σε πολλές κατηγορίες προβλημάτων. Μια από τις πλέον 

διαδεδομένες μεθόδους βελτιστοποίησης είναι η εφαρμογή γενετικών αλγορίθμων. 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται βασικές αρχές της θεωρίας σχεδιασμού, των 

γενετικών αλγορίθμων και της αισθητικής καθώς και μέθοδοι σύγκρισης και βελτιστοποίησης  

εναλλακτικών σχεδιαστικών λύσεων.  

2.1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Κατά την εξελικτική πορεία του ανθρώπου, η λέξη «σχεδιασμός» βρέθηκε να εκφράζει πολλές 

διαφορετικές δραστηριότητες. Μέχρι σήμερα, δεν έχει οριστεί απόλυτα, καθολικά και 

μονοσήμαντα. Ο όρος «σχεδιασμός» αφορά πολλές επιστήμες και τέχνες και χρησιμοποιείται 

γενικότερα για να ορίσει μια διαδικασία καθορισμού συγκεκριμένων ενεργειών καθώς και της 
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σχέσης μεταξύ αυτών αλλά και της σειράς εκτέλεσής τους, με στόχο την επίλυση κάποιου 

προβλήματος και την επίτευξη κάποιου αντικειμενικού σκοπού. Κατά αντίστοιχο τρόπο 

χρησιμοποιείται και στην καθημερινή γλώσσα. [1] 

Στην παρούσα εργασία γίνεται η παραδοχή πώς με τον όρο «design» ή «σχεδιασμός», θα 

αναφερόμαστε σε αυτόν που εκτελείται από μηχανικούς και καλύπτει το σύνολο των 

διαδικασιών λήψης αποφάσεων, εκείνων που ξεκινούν από την ικανοποίηση μίας ή 

περισσότερων αναγκών, για να καταλήξουν στον λεπτομερή προσδιορισμό όλων των 

χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων ενός νέου προϊόντος προς παραγωγή.[1], [3], [4] 

Η επιστήμη του σχεδιασμού αποτελεί ένα αρκετά ευρύ ερευνητικό πεδίο. Η ενασχόληση με 

αυτό έχει ήδη δώσει μια σειρά από μεθοδολογίες, τεχνικές, εργαλεία και μοντέλα για την 

αποδοτική χρήση του στην καθημερινή σχεδιαστική πρακτική και για την περαιτέρω ανάπτυξή 

του.[4] 

Μία σημαντική διάκριση μεταξύ των προβλημάτων του σχεδιασμού έγκειται στα δεδομένα και 

τα ζητούμενα που παρέχονται στον σχεδιαστή για την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος. Οι δύο 

κατηγορίες που προκύπτουν είναι: 

 Προβλήματα ανάλυσης: Σε κάθε πρόβλημα ανάλυσης παρέχονται πληροφορίες σχετικά με 

τα χαρακτηριστικά (δομή, μέγεθος, διαμόρφωση, σύνθεση, υλικό, κλπ.) ενός αντικειμένου ή ενός 

συστήματος και μας ζητείται να προβλέψουμε την λειτουργία του ή τη συμπεριφορά του. 

 Προβλήματα σύνθεσης: Στα προβλήματα σύνθεσης συνήθως δίνεται η λειτουργία ή η 

αναμενόμενη συμπεριφορά και ζητείται η δομή που μπορεί να υλοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο αυτή τη λειτουργία. [2] Τα προβλήματα αυτά συνήθως δεν είναι καλά ορισμένα, 

απαιτώντας έτσι από τον μηχανικό να βασιστεί στην δική του κρίση και εμπειρία και να κάνει τις 

δικές του παραδοχές. Σε ένα πρόβλημα σχεδιασμού δεν υφίσταται ο όρος σωστή λύση, καθώς τα 

προβλήματα στο σχεδιασμό μπορούν να επιλυθούν με  πολλούς τρόπους. Η επιλεχθείσα  λύση 

πολλές φορές χαρακτηρίζεται βέλτιστη λόγω του ότι ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις που 

έχουν τεθεί, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ισχύει απαραίτητα, διότι συνήθως θα υπάρχει ένας επιπλέον 

τρόπος που θα μπορεί να επιλύσει – ίσως και εξίσου -καλά το ίδιο πρόβλημα.[5] 



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας 11 

 

Όταν μιλάμε για σχεδιαστικό πρόβλημα, οι δύο περιπτώσεις σαν αφετηρία έχουν την 

ανάλυση και κατανόηση του προβλήματος (Problem formulation), κατά την οποία: 

 διατυπώνεται αναλυτικά το πρόβλημα,  

 συλλέγονται και τίθενται υπό επεξεργασία οι απαραίτητες πληροφορίες,  

 επιλέγεται η στρατηγική σχεδιασμού – εξηγείται παρακάτω - καθώς και οι επιμέρους 

σχεδιαστικές εργασίες που αυτή απαιτεί και οι πόροι, 

 ορίζονται τα σχεδιαστικά ζητούμενα και οι περιορισμοί καθώς και ο βαθμός 

προσδοκώμενης ικανοποίησης. 

Στη συνέχεια, για τα προβλήματα ανάλυσης, έρχεται η επίλυση του προβλήματος (Problem 

solution), κατά την οποία προσδιορίζονται οι τιμές των αγνώστων του ενώ, για ένα πρόβλημα 

σύνθεσης, παράγονται και αναλύονται οι εναλλακτικές προτάσεις (Generation and analysis of 

design alternative). Κατά την παραπάνω διαδικασία γεννούνται μία ή περισσότερες εναλλακτικές 

προτάσεις που ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν κατά το στάδιο του Problem 

formulation.  

Για ένα πρόβλημα ανάλυσης, το τελικό στάδιο επίλυσης είναι ο έλεγχος της λύσης (Solution 

checking) ως προς την ακρίβεια και την επάρκεια αυτής. 

Για ένα πρόβλημα σύνθεσης όμως, είναι απαραίτητη και η ανάλυση των εναλλακτικών 

προτάσεων (Analysis of design alternatives) πριν το τελικό στάδιο. Στην φάση αυτή της 

επίλυσης, οι εναλλακτικές σχεδιαστικές προτάσεις που παρήχθησαν, προσεγγίζονται ως 

επιμέρους προβλήματα ανάλυσης με στόχο την πρόβλεψη της λειτουργίας τους. 

Η επίλυση ενός προβλήματος σύνθεσης ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση των εναλλακτικών 

προτάσεων (Evaluation of design alternatives) μέσω συγκριτικής επανεξέτασης αυτών και 

επιλογή της βέλτιστης. 

Συνηθέστερα, ένα σχεδιαστικό πρόβλημα έχει μια υβριδική μορφή, καθώς στα περισσότερα 

σημεία είναι αναγκαίο να το χειριστούμε σαν πρόβλημα σύνθεσης, έχοντας βέβαια, όπως είδαμε, 

τμήματα που προσεγγίζεται ως προβλήματα ανάλυσης.[1], [3]  

Η αλληλουχία και σύνδεση μεταξύ των σταδίων φαίνεται παρακάτω στο Σχήμα 2-1  
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Σχήμα 2-1. Ο σχεδιασμός ως πρόβλημα προς επίλυση - τύποι προβλημάτων [3] 

Η σχεδιαστική διαδικασία εκτελείται ανά φάσεις. Κάθε επιμέρους φάση υλοποιείται μέσω 

συγκεκριμένων εργασιών, δίνοντας διακριτά αποτελέσματα. 

Η πρώτη φάση που εξελίσσεται είναι αυτή της ανάλυσης του προβλήματος, κατά την 

οποία γίνεται η καταγραφή των σχεδιαστικών ζητουμένων και η διατύπωση των τεχνικών 

χαρακτηριστικών, των περιορισμών και των βαθμών ικανοποίησης. Έπεται, ακολουθεί αυτή του 

θεμελιώδους σχεδιασμού (Conceptual Design) η οποία αφορά τις λειτουργίες του προϊόντος και 

επικεντρώνεται στις φυσικές αρχές που περιβάλλουν το πρόβλημα. Από αυτές προκρίνεται μία. 

Ακολουθεί ο σχεδιασμός διαμόρφωσης (Configuration Design), κατά τον οποίον για τη 

σχεδιαστική πρόταση που επιλέχθηκε στην παραπάνω φάση προτείνονται και αξιολογούνται 

εναλλακτικές δομές (γεωμετρία, εκτέλεση κίνησης, υλικό) και αρχιτεκτονικές (επιλογή τύπου, 

πλήθους, λειτουργιών, θέσεων και συνδέσεων των συνθετικών μερών του σχεδιαζόμενου 

προϊόντος).  

Στη συνέχεια, ακολουθεί η φάση του Παραμετρικού σχεδιασμού (Parametric Design) όπου 

πλέον καθορίζονται οι τιμές των παραμέτρων, προσδιορίζονται οι δυνατές λύσεις και αξιολογείται 



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας 13 

 

και βελτιώνεται ο βαθμός ικανοποίησης των αναγκών που καλούνται να προσφέρουν. Η μελέτη 

που γίνεται στην παρούσα εργασία αφορά τη φάση αυτή (βλ. σχήμα 2-1).  

Οι τρεις παραπάνω φάσεις χαρακτηρίζονται ως Προκαταρκτικός Σχεδιασμός 

(Preliminary Design). Στην πράξη, πολλές σχεδιαστικές ομάδες επιλέγουν να εντάξουν στα 

πλαίσια του Προκαταρκτικού Σχεδιασμού και την ανάλυση του προβλήματος. 

Τέλος, έχουμε τον Λεπτομερή Σχεδιασμό (Detailed Design). Στην τελική αυτή φάση 

καθορίζονται οι τιμές όλων των σχεδιαστικών παραμέτρων, δημιουργείται πρωτότυπο της 

σχεδιαστικής λύσης και ελέγχεται, παράγονται όλα τα τεχνικά σχέδια (κατασκευαστικό, 

συναρμολόγησης), συγκεντρώνονται οι κατάλογοι υλικών και ορίζονται οι τεχνικές 

προδιαγραφές. [1], [3] 

Αξίζει να αναφερθεί κανείς στις παρακάτω έννοιες που είναι στενά συνδεδεμένες με τη 

σχεδιαστική διαδικασία: 

 Στρατηγική επίλυσης του σχεδιαστικού προβλήματος: Η επιλογή του απαιτούμενου τύπου 

ή τύπων σχεδιασμού (Εναλλακτικός, Σχεδιασμός αναδιαμόρφωσης, Σχεδιασμός επιλογής, 

Επανασχεδιασμός, Πρωτότυπος Σχεδιασμός) και ο καθορισμός της ακολουθίας των 

φάσεων αποτελούν τη στρατηγική επίλυσης του προβλήματος σχεδιασμού.[3] 

 Σχεδιαστικά ζητούμενα: Οι –ποιοτικά εκφρασμένες- απαιτήσεις, ανάγκες και επιθυμίες 

που καλείται να ικανοποιήσει το σχεδιαζόμενο προϊόν ονομάζονται σχεδιαστικά 

ζητούμενα. 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά: Η ποσοτικοποίηση των σχεδιαστικών ζητουμένων έχει σαν 

αποτέλεσμα τη διατύπωση των τεχνικών χαρακτηριστικών. 

 Σχεδιαστικοί περιορισμοί: είναι τα όρια που τίθενται στις δομές και τις λειτουργίες της 

σχεδιαστικής πρότασης και μπορεί να είναι λειτουργικοί, δομικοί, περιορισμοί ως προς τα 

υλικά και τις κατεργασίες παραγωγής, νομικοί, οικονομικοί ή επιστημονικοί. Μια πρόταση 

για να είναι υλοποιήσιμη πρέπει να βρίσκεται εντός των σχεδιαστικών περιορισμών της 

 Τεχνική προδιαγραφή: είναι η τιμή ή το εύρος τιμών, με τις αντίστοιχες μονάδες, ενός 

τεχνικού χαρακτηριστικού ενός ήδη υπάρχοντος προϊόντος. 
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 Σχεδιαστική προδιαγραφή: είναι η τιμή ή το εύρος τιμών, με τις αντίστοιχες μονάδες, ενός 

τεχνικού χαρακτηριστικού ενός προϊόντος που πρόκειται να σχεδιασθεί. [1], [3] 

Ο συνδυασμός των παραπάνω στοιχείων σε μία συστηματική δομή αποτελεί ένα 

σχεδιαστικό μοντέλο. Τέτοια μοντέλα κατά την εξέλιξη του Σχεδιασμού έχουν προκύψει αρκετά 

και βάσει της προσέγγισης που προτείνουν, κατατάσσονται σε 3 διακριτές κατηγορίες:  

 Τα μοντέλα περιγραφής βημάτων και κανόνων : Τα μοντέλα αυτά καθορίζουν τον τρόπο 

με τον οποίο θα πρέπει να εξελίσσεται η σχεδιαστική διαδικασία στο χρόνο και έχουν 

αλγοριθμική και συστηματική δομή. Όλα σχεδόν τα μοντέλα αυτής της κατηγορίας 

συγκλίνουν προς την αποδοχή κάποιων βασικών σχεδιαστικών φάσεων, σε κάθε μία από 

τις οποίες εκτελούνται μία ή περισσότερες σχεδιαστικές εργασίες και προκύπτουν ένα ή 

περισσότερα σχεδιαστικά αποτελέσματα. Τα στάδια που εκτελούνται κατά την σχεδίαση 

ενός προϊόντος είναι ανεξάρτητα από τον τύπο (πρωτοποριακός ή όχι σχεδιασμός) και τη 

φύση του προϊόντος. Συχνά στην βιβλιογραφία η σχεδιαστική διαδικασία περιγράφεται με 

τέσσερα κύρια στάδια. [2], [3] 

 Τα στάδια αυτά είναι η ανάλυση του προβλήματος, ο θεμελιώδης σχεδιασμός (conceptual 

design),  η υλοποίηση της σχεδιαστικής λύσης (embodiment design) και λεπτομερής 

σχεδιασμός (detailed design). Οι διαδικασίες του σχεδιασμού συχνά διασπώνται σε 

μικρότερες κατηγορίες όπως αυτές φαίνονται στο Σχήμα 2-2 
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Ανάλυση του προβλήματος
 Καταγραφή σχεδιαστικών ζητούμενων 
 Διατύπωση τεχικών χαρακτηριστικών
 Διατύπωση περιορισμών και βαθμών 

ικανοποίησης

Θεμελιώδης σχεδιασμός
 Γέννηση  εναλλακτικών προτάσεων
 Αντιστοίχιση ιδεών σε  δομές 
 Διαμόρφωση κριτηρίων αξιολόγησης 
 Αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων

Σχεδιασμός διαμόρφωσης
 Γέννηση  εναλλακτικών διαμορφώσεων
 Διαμόρφωση κριτηρίων αξιολόγησης
 Αξιολόγηση εναλλακτικών διαμορφώσεων

Παραμετρικός σχεδιασμός
 Καθορισμός τιμών των παραμέτρων
 Προσδιορισμός δυνατών λύσεων
 Αξιολόγηση ως προς την επίδοση
 Βελτιστοποίηση ως προς την επίδοση

Λεπτομερής σχεδιασμός
 Καθορισμός τιμών όλων των σχεδιαστικών 

παραμέτρων
 Κατασκευή και έλεγχος πρωτοτύπων
 Παραγωγή υλικού τεκμηρίωσης

Αρχικό πρόβλημα

Ο
ι 

σ
χε

δ
ια

σ
τι

κ
ές

 φ
ά

σ
ει

ς

Τ
α

 α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα

Υ
λ

ο
π

ο
ίη

σ
η

 τ
η

ς 
σ

χ
εδ

ια
σ

τ
ικ

ή
ς 

λ
ύ

σ
η

ς 
 

Π
ρ

ο
κ

α
τ

α
ρ

κ
τ

ικ
ό

ς 
σ

χ
εδ

ια
σ

μ
ό

ς

Τελική ιδέα

Τελική 
διαμόρφωση

Τελική αναλυτική 
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και πόροι
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σχεδία συναρμολόγησης, 

κατάλογοι υλικών, οδηγίες 
χρήσης και συντήρησης, 
τεχνικές προδιαγραφές

 

Σχήμα 2-2. Σχεδιαστικές φάσεις [3] 

 Τα μοντέλα περιγραφής νοητικών διαδικασιών : Τα μοντέλα αυτά προκύπτουν βάσει των 

νοητικών διαδικασιών (εφαρμοζόμενες στρατηγικές, τεχνικές επίλυσης προβλημάτων, 

κλπ.) που χρησιμοποιεί ένας σχεδιαστής κατά την διαδικασία του σχεδιασμού. Ένα τέτοιο 

μοντέλο περιγράφει και μιμείται τις ανθρώπινες σχεδιαστικές νοητικές διαδικασίες.  

 Τα μοντέλα με χρήση Η/Υ : Τα μοντέλα αυτά βασίζονται στη χρήση του Η/Υ (Computer-

based design models) και χρησιμοποιούν μεθόδους και τεχνικές για: α. την παροχή 

σχεδιαστικής βοήθειας προς τον σχεδιαστή μηχανικό και β. σε ορισμένες περιπτώσεις και 

κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τον αυτοματοποιημένο σχεδιασμό από τον Η/Υ. 

[2] 
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2.1.1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Γύρω από τον ορισμό του όρου Βιομηχανικός Σχεδιασμός (Industrial Design) υπάρχει μια 

σύγχυση. Η απόλυτη αποσαφήνιση του όρου αυτού καθίσταται δύσκολη καθώς το μεγάλο εύρος 

των επιμέρους εξειδικεύσεων, η διαφορετική εκπαίδευση που μπορεί κάθε σχεδιαστής να λάβει 

αλλά και η διαφορετική ιεράρχηση προτεραιοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη ενός νέου 

προϊόντος, δημιουργούν μια πολύμορφη επιστημονική κοινότητα Βιομηχανικών Σχεδιαστών. [6] 

Παρ’ όλο που η έννοια του βιομηχανικού σχεδιασμού συχνά ταυτίζεται με την αισθητική 

πρόταση, χάρη στην οποία ένα προϊόν γίνεται επιθυμητό στον χρήστη του [7], θα ήταν αδόκιμη η 

θέση πως ένας βιομηχανικός σχεδιαστής περιορίζεται αποκλειστικά στον αισθητικό σχεδιασμό 

ενός προϊόντος ή ενός συστήματος. [1] 

«Βιομηχανικός Σχεδιασμός (Industrial Design) είναι η διαδικασία της δημιουργίας και 

εξέλιξης ιδεών και χαρακτηριστικών που βελτιώνουν τον τρόπο λειτουργίας, την αξία και την 

αισθητική εμφάνιση των προϊόντων και συστημάτων προϊόντων, με σκοπό την εξίσου μέγιστη 

ωφέλεια τόσο του χρήστη όσο και του κατασκευαστή» [6] 

Κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Σχεδιασμού [World Design Organization (WDO)], ο 

Βιομηχανικός Σχεδιασμός «είναι μια στρατηγική διαδικασία επίλυσης προβλημάτων που οδηγεί 

την καινοτομία, χτίζει επιχειρηματική επιτυχία και οδηγεί σε καλύτερη ποιότητα ζωής μέσω 

καινοτόμων προϊόντων, συστημάτων, υπηρεσιών και εμπειριών. Ο Βιομηχανικός Σχεδιασμός 

γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ του τι υπάρχει και του τι είναι δυνατόν. Είναι ένα διεπιστημονικό 

επάγγελμα που αξιοποιεί τη δημιουργικότητα για την επίλυση προβλημάτων και τη συν-

διαμόρφωση λύσεων με σκοπό τη βελτίωση ενός προϊόντος, ενός συστήματος, μιας υπηρεσίας, 

μιας εμπειρίας ή μιας επιχείρησης. Στον πυρήνα του, ο Βιομηχανικός Σχεδιασμός παρέχει έναν 

πιο αισιόδοξο τρόπο να βλέπεις το μέλλον, αναδιαμορφώνοντας τα προβλήματα ως ευκαιρίες. 

Συνδέει την καινοτομία, την τεχνολογία, την έρευνα, τις επιχειρήσεις και τους πελάτες για να 

παρέχει νέα αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε οικονομικούς, κοινωνικούς και 

περιβαλλοντικούς τομείς.» [7] 
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Από τα παραπάνω, καταλήγουμε παραγωγικά στην διάκριση τεσσάρων βασικών αξόνων 

ανάπτυξης για τον βιομηχανικό σχεδιασμό: 

• Λειτουργικότητα 

• Αισθητική 

•  Εργονομία 

• Ασφάλεια 

Για να υπάρξει μια ολοκληρωμένη πρόταση σχεδιασμού θα πρέπει σαφώς να συνδυαστούν 

η θεωρητική γνώση και η πρακτική για τον κάθε έναν από τους τέσσερις παραπάνω άξονες. [1] 

Ο Βιομηχανικός Σχεδιασμός μπορεί να τοποθετηθεί στη φάση του Παραμετρικού 

σχεδιασμού, καθώς αφορά την ποσοτικοποίηση των παραπάνω κατά τα άλλα γενικών εννοιών και 

την υλοποίηση τους σε μετρήσιμες ποσότητες. 

2.1.1.  «ΚΑΛΟΣ» ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Τον 20ο αιώνα οι Μοντερνιστές θεωρούν πως ο «καλός» σχεδιασμός αφορά την χρησιμότητα και 

λειτουργικότητα ενός προϊόντος. 

Για άλλους, ο «καλός» σχεδιασμός αφορά κάτι λιγότερο απτό: αξιολογείται βάσει της 

ικανότητας του προϊόντος να προκαλέσει συναισθηματικά τον χρήστη, μέσω της αισθητικής και 

του συμβολισμού. [8] 

Φαίνεται πως σε διαφορετικές φάσεις της ιστορίας του σχεδιασμού αλλά και σε 

διαφορετικές προσεγγίσεις, η προσοχή των σχεδιαστών εστιάζεται σε διαφορετικούς άξονες 

ανάπτυξης, όπως αυτοί ορίζονται στο αμέσως προηγούμενο κεφάλαιο. 

Μια τρίτη διάσταση που μπαίνει στην αξιολόγηση του σχεδιασμού ως «καλού» ή μη, είναι 

αυτή της ηθικής: ένα προϊόν πρέπει να εμπλουτίζει τη ζωή των ανθρώπων ή να κάνει «καλό» στον 

κόσμο. [1] 

Αναπτύσσοντας την τελευταία άποψη, εάν ο «καλός» σχεδιασμός μπορεί να κάνει «καλό» 

στον κόσμο, τότε ο «κακός» -με βάση την άποψη αυτή- σχεδιασμός μπορεί να τον βλάψει. 

Διαφαίνεται σε αυτό το σημείο λοιπόν η ηθική ευθύνη τόσο του βιομηχανικού σχεδιαστή, όσο και 
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του μηχανικού γενικότερα. Από τη στιγμή που ολοκληρώνεται η σχεδιαστική διαδικασία, το 

προϊόν απευθύνεται στην κοινωνία και –λιγότερο ή περισσότερο- την επηρεάζει. Η επιρροή αυτή 

που θα ασκήσει οφείλει να έχει μελετηθεί εκ των προτέρων από τον σχεδιαστή που το προτείνει. 

Κατά τον Dieter Rams o δεκάλογος του «καλού» σχεδιασμού, που συνθέτει τις τρεις 

παραπάνω προσεγγίσεις, διαρθρώνεται ως εξής: 

Ο καλός σχεδιασμός: 

1. προτείνει μια καινοτομία, 

2. παράγει αντικείμενα μεγάλης χρησιμότητας και υψηλής αισθητικής, 

3. παράγει προϊόντα εύκολα κατανοητά από τον χρήστη, όχι πολύπλοκα, 

4. δεν παραπλανεί τον καταναλωτή δίνοντας λάθος εικόνα για το προϊόν, 

5. δημιουργεί προϊόντα ουδέτερα όσο και όταν αυτό χρειάζεται, έτσι ώστε να επιτρέπεται η 

έκφραση του χρήστη μέσα από αυτά, 

6. δημιουργεί προϊόντα διαχρονικά, λεπτομερώς μελετημένα, φιλικά προς το περιβάλλον και 

χωρίς περιττά στοιχεία. 

2.2 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

Η αισθητική μπορεί να οριστεί ως μια εμπειρία που αποκομίζεται από γεγονότα και προϊόντα με 

την γενική τους έννοια και υπόσταση, μέσω αισθητηριακών αντιλήψεων, προσφέροντας μίας 

μορφής ευχαρίστηση. [9] Αποτελούσε ανέκαθεν ένα ζήτημα μελέτης και διερεύνησης τόσο για 

την επιστημονική όσο και για την καλλιτεχνική κοινότητα. 

Η ιστορία της αισθητικής ξεκινά μαζί με την ιστορία του ανθρώπινου είδους. Η αναζήτηση 

της «ομορφιάς» για τον άνθρωπο, από τα πρώτα κιόλας βήματα του πάνω στη Γη, αποτελεί 

κινητήρια δύναμη εξέλιξης και ανάπτυξης. Ήδη από την αρχαιότητα, σημαντικοί φιλόσοφοι 

καταπιάνονται με το τι είναι ωραίο, σε τι χρησιμεύει ένας τέτοιος ορισμός αλλά και ποια η σχέση 

ομορφιάς, ηθικής, αλήθειας και ωφελιμότητας. 
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Κάνοντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την Αισθητική στο Σχεδιασμό, βρίσκουμε 

τις πρώτες καταγραφές στο έργο του Vitruvius, περί το 90 π.Χ., «Δέκα Βιβλία για την 

Αρχιτεκτονική». Στο έργο αυτό περιγράφεται η στενή σχέση θεωρίας και πρακτικής, αναφέρεται 

πως ο σχεδιαστής (αρχιτέκτονας εκεί) οφείλει να ενδιαφέρεται τόσο για τέχνη όσο και για την 

επιστήμη, την ρητορική, την ιστορία και τη φιλοσοφία. Στα βιβλία αυτά ο συγγραφέας ορίζει τρεις 

αρχές σχεδιασμού, αντοχή (firmitas), λειτουργικότητα (utilitas) και αισθητική (venustas). Θα 

μπορούσε να ειπωθεί πως ο Vitruvius έθεσε μια στιβαρή βάση για το ρεύμα του Λειτουργισμού, 

που δε θα εμφανιστεί πριν τα τέλη του 19ου αιώνα.[1] 

Πιο συγκεκριμένα όμως, για Βιομηχανικό Σχεδιασμό, μπορεί να γίνει λόγος από την 

Βιομηχανική Επανάσταση και έπειτα, όταν πλέον η παραγωγή διαχωρίζεται από τον σχεδιασμό, 

οι τομείς εργασίας έτσι απαιτούν μεγαλύτερη εξειδίκευση και το πλήθος τους, βεβαίως, αυξάνεται. 

 

Σχήμα 2-3. Η πυραμίδα των αναγκών κατά Maslow [9] 

Στην πυραμίδα των αναγκών κατά Maslow, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 2-3, η αισθητική 

βρίσκεται στην πέμπτη από την βάση θέση, στην κορυφή της. Η κορυφή της πυραμίδας κατά 

Maslow, αφορά την αυτοπραγμάτωση του ατόμου, η οποία συνίσταται στην επίλυση 

προβλημάτων, την έλλειψη προκατάληψης, τη δημιουργικότητα και την ηθική. Η αισθητική 
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τοποθετείται στη βαθμίδα αυτή, καθώς σύμφωνα με τον Ludwig Wittgenstein «στο έσχατο βάθος 

η αισθητική και η ηθική συμπίπτουν». [10] Προϋπόθεση για την ικανοποίηση της ανάγκης που 

αφορά την αισθητική, είναι η ικανοποίηση όλων των προηγούμενων βαθμίδων αναγκών, δηλαδή 

αυτών που αφορούν την επιβίωση, την ασφάλεια, την κοινωνικότητα, την εκτίμηση και την 

αναγνώριση. [1] 

Τα στοιχεία που συνθέτουν την αισθητική ταυτότητά ενός προϊόντος, χωρίζονται στις εξής 

ομάδες κριτηρίων: 

1. Μορφή του προϊόντος: η τρισδιάστατη μορφολογία του, οι διαστάσεις και οι 

αναλογίες του ερμηνεύονται και οδηγούν στον χαρακτήρα του προϊόντος. 

2. Υλικά και διεργασίες αυτών: εξετάζεται το είδος και η ποιότητά τους καθώς και ο 

ρόλος τους στην ανάδειξη του επιθυμητού χαρακτήρα. 

3. Χρώμα: αναλύονται οι συσχετισμοί και τα αντιληπτά συναισθήματα που 

προκύπτουν καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης αυτών. 

4. Απλότητα του σχεδιασμού: φαινομενικά αταίριαστο ως κριτήριο αισθητικής, αλλά 

στη σύγχρονη κοινωνία - μέσω αυτής - γίνονται πιο άμεσα τα νοήματα και πιο ευχάριστα τα 

συναισθήματα. [9] 

Για τις παραπάνω ομάδες κριτηρίων υπάρχουν κάποια κοινά βασικά χαρακτηριστικά που 

λαμβάνουν μέρος στην τελική διαμόρφωση της αισθητικής ταυτότητας του προϊόντος. Τα 

χαρακτηριστικά είναι:  

- «Αισθητικά, που σχετίζονται άμεσα με τις αισθήσεις: η όψη, η αφή, η γεύση, η οσμή και 

η ακοή.  

- Συσχετιζόμενα, που δημιουργούν σύνδεση με κάποιο χρόνο, μέρος, γεγονός ή άτομο ∙ 

για παράδειγμα ένα τζιπ έχει στρατιωτικές συσχετίσεις, ο χρυσός συσχετίζεται με τον πλούτο, και 

το μαύρο σε κάποιους πολιτισμούς, με το θάνατο.  

- Αντιληπτά, που περιγράφουν μια αντίδραση στο υλικό ή στο προϊόν ∙ αν είναι μοντέρνο 

ή κλασσικό για παράδειγμα.  

- Συναισθηματικά, που περιγράφουν πώς ένα υλικό ή προϊόν κάνει τον χρήστη να νιώθει ∙ 

χαρούμενο ή φοβισμένο για παράδειγμα.» [9] 
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Σύμφωνα με τον Paul Rand, «χωρίς την αισθητική, ο σχεδιασμός είναι είτε μια πληκτική 

επανάληψη γνώριμων κλισέ, είτε ένα αγχωτικός αγώνας για καινοτομία. Χωρίς την αισθητική, ο 

υπολογιστής είναι ένα γρήγορο, “ανόητο” μηχάνημα  που παράγει αποτελέσματα χωρίς ουσία». 

[11] 

2.2.1. ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ  

Η αναλογία και η κλίμακα είναι έννοιες που περιγράφουν το μέγεθος, τη θέση ή την ποσότητα 

ενός στοιχείου σε σχέση με ένα άλλο. Έχουν μεγάλη σχέση με τη συνολική αρμονία ενός 

μεμονωμένου κομματιού και την αντίληψή μας για οτιδήποτε οπτικό και απτό. 

Η χρυσή τομή αποτελεί το γνωστότερο και ευρύτερα χρησιμοποιημένο γεωμετρικό 

σύστημα αναλογιών ανά τους αιώνες. Από τις ομάδες κριτηρίων όπως αναφέρθηκαν παραπάνω 

και στα πλαίσια της εργασίας αυτής, αφορά στην μορφή του προϊόντος και εκφράζεται από την 

εξής σχέση: 
𝑎+𝑏

𝑎
=

𝑎

𝑏
= 𝜑. 

 

Σχήμα 2-4. Αναλογίες βάσει της Χρυσής Τομής 

  Ευρήματα σχετικών ερευνών – τόσο σύγχρονων όσο και αρκετά πρώιμων - υποδεικνύουν 

μια σχετική προτίμηση των ανθρώπων στις αναλογίες που υπακούν στη χρυσή τομή.  
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Πολλοί καλλιτέχνες ανά τα χρόνια χρησιμοποίησαν τον κανόνα αναλογιών της Χρυσής 

Τομής. Ενδεικτικά από πίνακες ζωγραφικής αναφέρονται «Ο Μυστικός Δείπνος» του Salvador 

Dalí και «Η Δημιουργία του Αδάμ» του Michelangelo. Επίσης, πολλοί μηχανικοί εμπνεύστηκαν 

από αυτήν για τα έργα τους: ο Ελβετός αρχιτέκτονας Le Corbusier ανέπτυξε ένα σχεδιαστικό 

σύστημα, μια ανθρωπομετρική κλίμακα αναλογιών, που ξεκίνησε με στόχο τη γεφύρωση του 

Αγγλοσαξονικού συστήματος μονάδων (Imperial) με το Μετρικό σύστημα – στη συνέχεια πήρε 

διαστάσεις δοκιμίου και έλαβε προεκτάσεις πέραν της αρχιτεκτονικής - και βασίστηκε σε μεγάλο 

βαθμό στην χρυσή τομή, όπως και πολλά σχέδια του ίδιου. [12] 

Βεβαίως, οι προτιμώμενες αναλογίες διαστάσεων διαφέρουν λίγο έως πολύ ανάλογα με 

την εποχή και την κουλτούρα. Μια ακόμα παράμετρος που επηρεάζει την προτίμηση των 

ανθρώπων είναι και το εκάστοτε αντικείμενο στο οποία πρόκειται να εφαρμοστούν οι αναλογίες 

αυτές: οι άνθρωποι τείνουν να διαχωρίζουν σημειολογικά τα αντικείμενα σε «σοβαρά» και  «όχι-

τόσο-σοβαρά», όπως μία πρόσκληση σε ένα κονσέρτο κλασσικής μουσικής και η πρόσκληση σε 

ένα παιδικό πάρτι αντίστοιχα. Η Χρυσή Αναλογία φαίνεται να έχει μεγαλύτερο προβάδισμα στα 

«σοβαρά» [13] 

Στην παρούσα εργασία, η μελέτη που γίνεται, σε ότι αφορά την αισθητική, εστιάζει στην 

μορφή και τη γεωμετρία, αναζητώντας και προτείνοντας τη βέλτιστη λύση για τις αναλογίες 

τρισδιάστατου προϊόντος ορθογωνικής διατομής. Καθώς ο κανόνας της χρυσής τομής έχει 

διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό την αντίληψη του «σοβαρού - ωραίου» για τη δυτική κουλτούρα, 

ήταν αυτός που επιλέχθηκε ως άξονας για την αισθητική βελτιστοποίηση που προτείνεται στην 

εργασία αυτή. [13], [14] 
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2.3 ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 

«Με τον όρο βελτιστοποίηση περιγράφεται η διαδικασία κατά την οποία επιχειρείται η εύρεση της 

βέλτιστης λύσης ή λύσεων ενός προβλήματος μέσα από ένα σύνολο εφικτών λύσεων. Σκοπός της 

διαδικασίας αυτής είναι η βελτίωση της λειτουργίας ενός προϊόντος έτσι ώστε αυτό να συμβαδίζει 

με τις σχεδιαστικές προδιαγραφές, οι οποίες είναι αποτέλεσμα των ζητουμένων (απαιτήσεις, 

ανάγκες και επιθυμίες) τόσο των χρηστών όσο και της επιχείρησης.» [2] 

Βελτιστοποίηση λοιπόν είναι η διαδικασία προσδιορισμού της βέλτιστης λύσης σε ένα 

πρόβλημα και επικεντρώνεται γύρω από τρεις παράγοντες: 

• Την αντικειμενική συνάρτηση (objective function) που θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί ή να 

μεγιστοποιηθεί  

• Ένα σύνολο αγνώστων μεταβλητών που επηρεάζουν την αντικειμενική συνάρτηση και  

• Ένα σύνολο περιορισμών που επιτρέπουν στις μεταβλητές αυτές να πάρουν μόνο ορισμένες τιμές  

«Επομένως ο πλήρης ορισμός του προβλήματος βελτιστοποίησης είναι ο προσδιορισμός 

των τιμών των μεταβλητών που ελαχιστοποιούν ή μεγιστοποιούν την αντικειμενική συνάρτηση 

εξασφαλίζοντας παράλληλα την ικανοποίηση όλων των περιορισμών που έχουν τεθεί.  

Τα προβλήματα βελτιστοποίησης συχνά ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με των 

τύπο των προς αναζήτηση λύσεων , στα συνεχή (continuous) και τα διακριτά (discrete). Στα συνεχή 

η αναζήτηση έγκειται στην εύρεση μίας λύσης στην οποία οι μεταβλητές επιτρέπεται να πάρουν 

οποιαδήποτε πραγματική τιμή ενώ στα διακριτά η αναζήτηση επικεντρώνεται στην εύρεση μίας 

λύσης στην οποία οι μεταβλητές μπορούν να λάβουν διακριτές τιμές.  

Παραπέρα, η αναζήτηση των βέλτιστων λύσεων σε ένα πρόβλημα μπορεί να γίνει σε 

τοπικό (local) ή καθολικό/ολικό (global) επίπεδο. Στην πρώτη περίπτωση, ο αλγόριθμος στοχεύει 

στην εύρεση βέλτιστης λύσης κάνοντας συγκρίσεις σε κοντινές τιμές. Η εύρεση τοπικών 

βέλτιστων λύσεων είναι εύκολη στην υλοποίηση της λόγω του περιορισμένου πεδίου αναζήτησής 

της. Οι περιορισμοί του προβλήματος, με τη μορφή ισοτήτων ή ανισοτήτων, οριοθετούν το σύνολο 

των λύσεων  μέσα στο οποίο γίνεται η αναζήτηση της βέλτιστης λύσης. Αντίθετα στην περίπτωση 
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της εύρεσης του ολικού βέλτιστου εκτελείται αναζήτηση σε όλο το πεδίο αναζήτησης ενώ μέσω 

επαναλαμβανόμενων συγκρίσεων μεταξύ των λύσεων επιτυγχάνεται η εύρεση της καλύτερης 

δυνατής λύσης για τα δεδομένα του προβλήματος. Η διαδικασία αυτή είναι αρκετά πιο δύσκολη 

στην υλοποίηση της απ’ ότι η διαδικασία που ακολουθείται για την εύρεση των τοπικά βέλτιστων 

λύσεων.» [15] 

Οι μέθοδοι βελτιστοποίησης χωρίζονται στις εξής δύο κατηγορίες: 

 Αναλυτικές Μέθοδοι (Analytical Formulations): Οι αναλυτικές μέθοδοι βασίζονται σε 

ακριβείς υπολογισμούς και συχνά θεωρούνται χρονοβόρες. Για τον λόγο αυτό η χρήση τους δεν 

συνιστάται σε προβλήματα πολλών δεδομένων. Η εκτέλεση τους μπορεί να γίνει είτε με επίλυση 

ενός προβλήματος με το χέρι είτε με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Σε περιπτώσεις μη 

γραμμικών προβλημάτων ή προβλημάτων πολλών μεταβλητών, η εφαρμογή αναλυτικών μεθόδων 

πολλές φορές δεν δύναται να δώσει αποτελέσματα. Ωστόσο σε περιπτώσεις απλών προβλημάτων 

καθώς αποτελούν έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο βελτιστοποίησης και συνεπώς ενδείκνυνται. 

[2] 

 Μέθοδοι αναζήτησης (Search Techniques): Σε αντίθεση με τις αναλυτικές, οι μέθοδοι 

αναζήτησης είναι προσεγγιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούν διάφορους αλγορίθμους για την 

υλοποίησή τους. Η ανάπτυξη και εφαρμογή των μεθόδων αναζήτησης είναι ένα αντικείμενο το 

οποίο παρουσιάζει ενδιαφέρον για πολλά επιστημονικά πεδία. Αποτελούν ένα εργαλείο που  

μπορεί να εφαρμοστεί σε προβλήματα διαφορετικής φύσης χωρίς σημαντικές αλλαγές στο βασικό 

αλγόριθμο τους [2]. Σημαντικό πλεονέκτημα των μεθόδων αναζήτησης - έναντι των αναλυτικών 

- είναι η δυνατότητα εύρεσης βέλτιστης λύσης σε γραμμικά ή μη  προβλήματα μίας ή πολλών 

μεταβλητών. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες συστηματοποίησης αυτών των μεθόδων, ωστόσο η 

ταξινόμηση που έχει επικρατήσει, κατηγοριοποιεί τις τεχνικές αναζήτησης σε τρεις βασικές 

κατηγορίες [2]. Στο Σχήμα 2-5 που ακολουθεί, φαίνεται η ταξινόμηση των μεθόδων 

βελτιστοποίησης στο σχεδιασμό.  
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Σχήμα 2-5. Κατηγοριοποίηση μεθόδων αναζήτησης [16] 

Στις παρακάτω παραγράφους παρουσιάζονται οι κυριότερες τεχνικές αναζήτησης. 

1) Υπολογιστικές μέθοδοι (calculus based): Στην ελληνική βιβλιογραφία  συχνά αναφέρονται 

και ως υπολογιστικές αριθμητικές μέθοδοι. Στις μεθόδους αυτές, η εύρεση της βέλτιστης λύσης 

βασίζεται στην αύξηση του βήματος της αναζήτησης κατά συγκεκριμένο τρόπο που καθορίζεται 

από το αν χρησιμοποιούνται direct methods ή indirect methods. Στην περίπτωση των direct 

methods εφαρμόζονται από το πεδίο της αριθμητικής ανάλυσης διάφοροι αλγόριθμοι. Βεβαίως, η 

επιλογή του κατάλληλου αλγορίθμου εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του προβλήματος.  

2) Τυχαίες μέθοδοι (random): Ο χαρακτηρισμός ως «τυχαίες» προέρχεται από το ότι οι 

εξεταζόμενες λύσεις δεν ακολουθούν κάποια λογική σειρά ή δεν βασίζονται στα δεδομένα του 

προβλήματος. Η υλοποίηση τους άλλοτε βασίζεται σε κατευθυνόμενες (guided) και άλλοτε σε μη 

κατευθυνόμενες (non guided) μεθόδους. Οι μη κατευθυνόμενες μέθοδοι βασίζονται στο  

συνδυασμό γνώσεων από τα πεδία της παραγωγής τυχαίων αριθμών και της στατιστικής. Δύο από 

τις πιο γνωστές μη κατευθυνόμενες  μεθόδους  είναι οι αλγόριθμοι του Las Vegas και του Monte 

Carlo. 
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2.4 ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ 

«Εξελικτικός αλγόριθμος ονομάζεται η επαναληπτική και στοχαστική διαδικασία που λειτουργεί 

σε ένα σύνολο ατόμων που συνιστούν τον λεγόμενο πληθυσμό, με κάθε άτομο να αντιπροσωπεύει 

μία δυνητική (υποψήφια) λύση στο πρόβλημα που έχει τεθεί. Αρχικά, ο πληθυσμός δημιουργείται 

τυχαία και κατόπιν μεταβάλλεται συνεχώς έως ότου επιτευχθεί σύγκλιση. [1] Θα μπορούσε να 

αφιερωθεί ολόκληρη ενότητα στην έννοια της τυχαιότητας, τη φιλοσοφική της διάσταση αλλά και 

την εφαρμογή της γενικότερα στην επιστήμη και πιο συγκεκριμένα στους γενετικούς 

αλγορίθμους. Στην εργασία αυτή, παρ’ όλο που σαφώς αναγνωρίζεται η σπουδαιότητας της, 

αρκούμαστε στην παρούσα ειδική αναφορά. 

Κάθε λύση (άτομο) του πληθυσμού αναπαρίσταται με κωδικοποιημένη μορφή και 

υπόκειται σε συνεχείς κωδικοποιήσεις και αποκωδικοποιήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας 

του αλγορίθμου. Τόσο για τις κωδικοποιήσεις όσο και για τις αποκωδικοποιήσεις υπάρχουν 

πολλαπλοί εναλλακτικοί τρόποι που καθορίζονται από τη φύση των συμμετεχόντων στη 

διαδικασία παραγόντων. Η καταλληλότητα της κάθε λύσης εκτιμάται με τη βοήθεια μίας 

κατάλληλης συνάρτησης, η οποία καθοδηγεί συνολικά την εκτέλεση και την πορεία του 

αλγορίθμου.[1] 

Μεταξύ των εξελικτικών αλγορίθμων, οι γενετικοί αλγόριθμοι είναι οι πλέον συχνά 

χρησιμοποιούμενοι. Ένας γενετικός αλγόριθμος είναι μια μέθοδος μάθησης που βασίζεται στην 

προσομοίωση του φυσικού φαινομένου της εξέλιξης και βασίζεται στους μηχανισμούς της 

επιλογής, διασταύρωσης και μετάλλαξης τους οποίους χρησιμοποιεί για να παράγει - 

προχωρώντας μέσα από διαδοχικές γενιές – ολοένα και καλύτερες λύσεις. Η όλη διαδικασία 

καθοδηγείται από τη συνάρτηση καταλληλότητας (fitness function) και καταλήγει στο τέλος με 

τον προσδιορισμό της βέλτιστης από αυτές.» [18] 

Οι γενετικοί αλγόριθμοι μπορούν εφαρμοστούν σε πολλά πεδία επιστημών. Ωστόσο στο 

σημείο αυτό θα γίνει μία σύντομη αναφορά στην εφαρμογή τους στο πεδίο των επιστημών των 

μηχανικών. Τα πεδία εφαρμογών των γενετικών αλγορίθμων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως 

εξής [19]: 
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 Οργάνωση και προγραμματισμός (Planning and Scheduling): Στον τομέα της οργάνωσης 

και του προγραμματισμού παραγωγής, η συμβολή των γενετικών αλγορίθμων μπορεί να 

καταστήσει αποτελεσματικότερο τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των εργασιών σε μία 

γραμμή παραγωγής. [2]  

 Μοντελοποίηση και Προσομοίωση: Κατά τη μοντελοποίηση και προσομοίωση 

συστημάτων  με χρήση γενετικών αλγορίθμων και νευρωνικών δικτύων γίνεται προσδιορισμός 

των παραμέτρων του νευρωνικού δικτύου χρησιμοποιώντας γενετικούς αλγορίθμους. Η μέθοδος 

αυτή διαθέτει το πλεονέκτημα της προσομοίωσης ενός προβλήματος χωρίς να απαιτείται 

απαραίτητα η πλήρης γνώση των μηχανισμών που λαμβάνουν χωρά σε αυτό.[2] 

 Προσδιορισμών παραμέτρων και συστημάτων (Parameter and System Identification) : Στα 

προβλήματα αυτού του τύπου το ζητούμενο συνήθως είναι ο υπολογισμός των τιμών των 

παραμέτρων που θα αποτελούν την βέλτιστη λύση πράγμα που μπορεί να επιτευχθεί με την χρήση 

γενετικών αλγορίθμων καθώς μπορούν να δώσουν λύση σε γραμμικά άλλα και μη γραμμικά 

προβλήματα. [20]  

 Έλεγχος (Control): Σημαντικό πεδίο εφαρμογής των γενετικών αλγορίθμων αποτελεί η 

βελτίωση της διαδικασίας του ελέγχου καθώς συμβάλει στη βελτίωση της ολικής συμπεριφοράς 

του συστήματος. Στην κατηγορία αυτή εμπεριέχεται ο προσδιορισμός των παραμέτρων των PID 

κατευθυντών. [21] 

 Σχεδίαση τροχιάς (trajectory): Συχνά ανατίθεται σε γενετικούς αλγορίθμους η σχεδίαση 

βέλτιστης τροχιάς καθώς αποτελεί μία αρκετά περίπλοκη διαδικασία. Μπορεί να εφαρμοστεί σε 

διάφορα είδη προβλημάτων, όπως τον προσδιορισμό τροχιάς διαστημοπλοίου ή στο πεδίο της 

ρομποτικής, στα συστήματα καθοδήγησης των κινητών ρομπότ και στον καθορισμό τροχιάς για 

άκρο εργασία ρομποτικού βραχίονα. Η συμβολή των γενετικών αλγορίθμων στο πεδίο αυτό είναι 

μεγάλη καθώς δίνεται λύση σε προβλήματα που θα ήταν δύσκολο ή ακατόρθωτο να λυθούν με 

διαφορετικό τρόπο.[2], [22]  

 Σχεδιασμός (engineering design): Όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα παραπάνω που 

αφορά τον σχεδιασμό, τα προβλήματα που καλείται να επιλύσει ένας μηχανικός συνήθως είναι 

σύνθετα και επιδέχονται πολλές λύσεις. Τα δεδομένα και τα κριτήρια που πρέπει να 
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συμπεριληφθούν στην διαδικασία του σχεδιασμού είναι πολλά και πολλές φορές δύσκολα 

συμβιβάσιμα ή και αντικρουόμενα, κάνοντας έτσι τη διαδικασία αυτή ακόμα πιο σύνθετη. Οι 

γενετικοί αλγόριθμοι μπορούν να απλοποιήσουν κατά πολύ την σχεδιαστική διαδικασία, 

μειώνοντας τον χρόνο επίλυσης του προβλήματος και παράλληλα παρέχοντας αξιοπιστία λύσεων. 

Αύτη η κατηγορία παρουσιάζει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την παρούσα εργασία. 

 Συναρμολόγηση (assembly): Η συναρμολόγηση αποτελεί σημαντικό στάδιο της 

παραγωγής ενός προϊόντος και επιδρά στον χρόνο, τον τρόπο και το κόστος της παραγωγικής 

διαδικασίας. Με την εφαρμογή γενετικών αλγορίθμων μπορεί να επιτευχθεί ο σχεδιασμός ενός 

βέλτιστου πλάνου συναρμολόγησης [19]. Σε μία γραμμή παραγωγής εκτελείται συναρμολόγηση 

προϊόντων που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, πράγμα που δυσκολεύει την διαδικασία 

εκτέλεσής της, λόγω του περιορισμένου αριθμού των διαθέσιμων εργαλειομηχανών και τον 

απαιτούμενων κατεργασιών που πρέπει να έχουν προηγηθεί κάθε φορά. Με τη εφαρμογή 

γενετικών αλγορίθμων για τον κατάλληλο προγραμματισμό των μέσων και των διαδικασιών, η 

δυσκολία αυτή μπορεί να παρακαμφθεί.  

 Συστήματα ταξινόμησης (classifier systems): Tα συστήματα ταξινόμησης εφαρμόζονται 

σε σύνθετα προβλήματα πολλών μεταβλητών, στα οποία ζητούμενο είναι ο έλεγχος ορισμένων 

παραμέτρων. Μέσω των γενετικών αλγορίθμων προσδιορίζονται οι κανόνες- τιμές των 

μεταβλητών σε αυτά τα προβλήματα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν καλύτερη 

λειτουργία τους.[2] 

2.4.1. ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ 

Για την υλοποίηση ενός γενετικού αλγορίθμου πρέπει να εκτελεστεί μία σειρά από ενέργειες που 

οδηγούν στην ορθή εφαρμογή του. Στην ενότητα αυτή θα γίνει περιγραφή των βημάτων που 

ακολουθούνται για την υλοποίηση ενός γενετικού αλγορίθμου. Τα στάδια εκτέλεσης αυτά είναι 

τα εξής:  

 Κωδικοποίηση (encoding) : Πρόκειται για την αντιστοίχιση (mapping) της δομής μίας 

λύσης σε μία αντίστοιχη δομή χρωμοσώματος. Εκφρασμένη με διαφορετικό τρόπο, μπορεί να 
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θεωρηθεί και ως αντιστοίχιση των σχεδιαστικών μεταβλητών και παραμέτρων που απαρτίζουν τη 

λύση του προβλήματος στα γονίδια του χρωμοσώματος. Υπάρχουν πολλοί τρόποι κωδικοποίησης, 

τέτοιοι είναι το οκταδικό σύστημα, το δεκαεξαδικό σύστημα,  Permutation Encoding, Real Value 

Encoding και Tree Encoding κ.α. Ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος τρόπος κωδικοποίησης είναι με 

χρήση του δυαδικού συστήματος. Η επιλογή του καταλληλότερου από αυτούς εξαρτάται κυρίως 

από τη φύση και την πολυπλοκότητα του εκάστοτε προβλήματος. Με την κωδικοποίηση όλων 

των σχεδιαστικών παραμέτρων  καθορίζεται το μέγεθος του χρωμοσώματος.[15] 

 Αρχικοποίηση (initialization): Εφόσον το μέγεθος του χρωμοσώματος έχει ήδη 

καθοριστεί από το στάδιο της κωδικοποίησης, στο στάδιο της αρχικοποίησης έχουμε την 

δημιουργία του αρχικού πληθυσμού, δηλαδή των πρώτων πιθανών λύσεων του προβλήματος. Τα 

χρωμοσώματα που δημιουργούνται είναι τυχαία ενώ σε πρώτο στάδιο ο μόνος περιορισμός ο 

οποίος τίθεται είναι ως προς το μέγεθος του χρωμοσώματος, το οποίο έχει καθοριστεί κατά το 

στάδιο της κωδικοποίησης. Με βάση τα παραπάνω προκύπτει το ότι ενδεχομένως πολλές από τις 

λύσεις που θα παραχθούν κατά το στάδιο της αρχικοποίησης δε θα ικανοποιούν τα κριτήρια ώστε 

να είναι λύσεις του προβλήματος, ωστόσο αυτό θα εξεταστεί σε επόμενο στάδιο.  

 Αποκωδικοποίηση (decoding): Κατά την αποκωδικοποίηση γίνεται η διάσπαση του 

χρωμοσώματος σε επιμέρους κομμάτια καθένα από τα οποία παριστάνει και την αντίστοιχη τιμή 

μίας ανεξάρτητης μεταβλητής του προβλήματος. Στην συνέχεια γίνεται έλεγχος των τιμών των 

μεταβλητών έτσι ώστε  να ανήκουν στο πεδίο ορισμού και τελικά να μετατραπούν στο δεκαδικό 

σύστημα εάν η κωδικοποίηση έχει γίνει σε κάποιο άλλο σύστημα. 

 Αξιολόγηση (evaluation): Οι δεκαδικές τιμές που προκύπτουν μετά την 

αποκωδικοποίηση των μεταβλητών του προβλήματος, εισάγονται στην ή στις αντικειμενικές 

συναρτήσεις του προβλήματος. Με βάση την τιμή που προκύπτει από την αντικειμενική 

συνάρτηση αξιολογείται το πόσο καλή ή όχι είναι η εκάστοτε λύση. Στόχος κατά το στάδιο αυτό 

είναι αφενός ο υπολογισμός του πόσο κοντά στη βέλτιστη λύση βρίσκεται η εξεταζόμενη 

συμβολοσειρά και αφετέρου η αποθήκευση των λύσεων που βρίσκονται πιο κοντά στη βέλτιστη 

λύση. 
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Τα τρία στάδια που ακολουθούν, εκτελούν την λειτουργεία της αναπαραγωγής, δηλαδή της 

δημιουργία των νέων απογόνων βάσει του προηγούμενου πληθυσμού. Οι υπολειτουργίες οι οποίες 

εκτελούνται κατά την αναπαραγωγή είναι οι παρακάτω: 

 Επιλογή (selection): Επιλέγονται τα άτομα που θα πάρουν μέρος στην αναπαραγωγή. Η 

διαδικασία επιλογής των ατόμων - γονέων από το πληθυσμό μπορεί να υλοποιηθεί με διάφορους 

τρόπους (Roulette Wheel Selection, Rank Selection, Tournament Selection, Boltzmann Selection, 

Stochastic Universal Sampling) [16] εκ των οποίων ο πιο συνηθισμένος είναι η τεχνική της 

ρουλέτας (Roulette Wheel Selection). Με την τεχνική της ρουλέτας οι λύσεις του προβλήματος 

μετατρέπονται σε ποσοστό με βάση το πόσο κοντά ή όχι βρίσκονται στην βέλτιστη λύση. Στη 

συνέχεια γίνεται τυχαία επιλογή ενός σημείου όπως φαίνεται στο Σχήμα 2-6. Οι λύσεις που 

παρουσιάζουν καλύτερη τιμή για την αντικειμενική συνάρτηση λαμβάνουν μεγαλύτερο μέρος 

στην ρουλέτα και άρα περισσότερες πιθανότητες να επιλεγούν.[15] 

 

Σχήμα 2-6. Μέθοδος επιλογής ρουλέτας (http://www.edc.ncl.ac.uk/highlight/rhjanuary2007g02.php) 

 Διασταύρωση (Crossover): Κατά τη διασταύρωση επιλέγεται το σημείο στο οποίο θα 

γίνει η διασταύρωση στις συμβολοσειρές των γονέων και στη συνέχεια γίνεται αλλαγή μεταξύ 

των γονιδίων με βάση το σημείο διασταύρωσης. Ανάλογα με τον τρόπο που θα γίνει η 

διασταύρωση έχουμε διαδικασίες  ενός σημείου διασταύρωσης (single point crossover), δυο  

σημείων διασταύρωσης (two point crossover) και πολλαπλών σημείων διασταύρωσης (multi-point 
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crossover). Υπάρχουν όμως και πιο περίπλοκες μέθοδοι διασταύρωσης όπως είναι ομοιόμορφη 

διασταύρωση, διασταύρωση μερικού ταιριάσματος, διασταύρωση διατήρησης προτεραιότητας, 

αριθμητική διασταύρωση κ.α. Η τελευταία (αριθμητική διασταύρωση) θα αναλυθεί περαιτέρω σε 

επόμενο κεφάλαιο. 

 Μετάλλαξη (Mutation): Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2-7, κατά τη διαδικασία της 

μετάλλαξης  αντιγράφονται τα δυαδικά ψηφία – όταν πρόκειται για αλγόριθμο δυαδικής 

κωδικοποίησης - από το γονέα στον απόγονο επιλέγοντας ένα τυχαίο ψηφίο στο οποίο γίνεται 

αντιστροφή. Η διαδικασία αυτή γίνεται τυχαία για ένα μικρό ποσοστό χρωμοσωμάτων. 

 

Σχήμα 2-7. Μετάλλαξη ενός σημείου διασταύρωσης 

 Έλεγχος τερματισμού: Το τελευταίο στάδιο κάθε επανάληψης (γενιάς) του γενετικού 

αλγορίθμου είναι ο έλεγχος τερματισμού. Στο στάδιο αυτό γίνεται ελέγχεται η ικανοποίηση ή μη 

της συνθήκης τερματισμού, γεγονός που σηματοδοτεί και την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Σε 

αντίθετη περίπτωση η διαδικασία αναζήτησης συνεχίζεται μέχρις ότου ικανοποιηθεί η συνθήκη 

τερματισμού.[15] Η συνθήκη αυτή μπορεί να είναι μια λογική συνθήκη, ένα όριο του πεδίου τιμών 

των μεταβλητών ή ένα προκαθορισμένο πλήθος γενεών.  
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Αρχή

Αρχικοποίηση 
(initialization)

Αξιολόγηση 
(evaluation)

Αναπαραγωγή 
(reproduction)

Συνθήκη 
τερματισμού

Τέλος

NAI

OXI

Κωδικοποίηση 
(encoding) 

Αποκωδικοποίηση 
(decoding)

 

Σχήμα 2-8. Διάγραμμα ροής γενετικού αλγορίθμου [1],[2] 
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2.5 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  

Τις περισσότερες φορές αυτό που γίνεται αντιληπτό ως πρωταρχική αρμοδιότητα του σχεδιαστή, 

είναι ο σχεδιασμός της γεωμετρίας του προϊόντος. Πράγματι, το «σχήμα» είναι η μορφή του 

στερεού σώματος, η οργάνωση της ύλης σε μια συγκεκριμένη γεωμετρία. Πρόκειται λοιπόν για 

ένα δομικό στοιχείο του υλικού αντικειμένου. Η φάση του καθορισμού του σχήματος ενός 

προϊόντος, αποτελείται από σύνθετες παραμέτρους που καλείται ο σχεδιαστής να αντιληφθεί, να 

ιεραρχήσει και τελικά να συμβιβάσει. Κατά τη σύλληψη της ιδέας για ένα νέο προϊόν, το σχήμα 

και η γεωμετρία είναι ακόμα ρευστά και είναι πιθανό να παραμείνουν έτσι μέχρι και το αρχικό 

στάδιο του θεμελιώδους σχεδιασμού (conceptual design). Ένας σχεδιαστής, κάνοντας χρήση των 

συμβατικών συστημάτων σχεδιασμού με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAD Systems), 

εστιάζει στην δυνατότητα υλοποίησης και παραγωγής του σχεδίου και τη λειτουργικότητα του 

προτεινόμενου αντικειμένου. Κάτι τέτοιο δεν επιτυγχάνεται εύκολα με ελεύθερες, αφηρημένες 

και ασαφείς γεωμετρίες, παρ’ όλο που μπορεί αυτές να αποδίδουν επαρκώς τα θεμελιώδη 

χαρακτηριστικά του σχεδίου και ταυτόχρονα να επιτρέπουν στον σχεδιαστή μια μεγαλύτερη 

ελευθερία για δημιουργική διερεύνηση της αρχικής ιδέας. 

Οι T. Taura, I. Nagasaka και A. Yamagishi [23], 1998 πρότειναν το μοντέλο SFGP (Shape 

Feature Generation Process model) με στόχο να γεφυρώσουν την ανάγκη αναπαράστασης πιο 

ελεύθερων γεωμετριών και την ανάγκη για ένα σύστημα που να κρατά τα χαρακτηριστικά που 

απαιτούνται για την υποστήριξη του σχεδιαστή στις αρχές της διαδικασίας σχεδιασμού και να 

είναι σε θέση να τα χειρίζεται. Το μοντέλο SFGP βασίζεται στη γενική ιδέα του διαχωρισμού των 

κυψελίδων (Cell Division Model) όπου από μία κυψελίδα, προκύπτει ένα πλήθος μικρότερων 

κυψελίδων και εν τέλει ένας οργανισμός πολλών κυψελίδων. Στο παρόν μοντέλο, οι κυψελίδες 

αντικαθίστανται από κουκίδες και οι κανόνες διαχωρισμού, αφορούν αυτές (τις κουκίδες). Το 

αρχικό σχήμα είναι σφαίρα και πάνω σε αυτή, στην έναρξη της διαδικασίας παρατηρούνται λίγες 

κουκίδες – κυψελίδες . Εφαρμόζοντας το σύνολο των κανόνων διαχωρισμού, οι κυψελίδες αυτές 

«διχοτομούνται» και κατανέμονται σε μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας. Η διαδικασία αυτή 
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επαναλαμβάνεται για αρκετές γενιές, έως ότου προκύψει μια ικανοποιητική κατανομή της 

πυκνότητας των κουκίδων – κυψελίδων σε όλη την επιφάνεια της σφαίρας. 

 Στη συνέχεια, η πυκνότητα σε κάθε σημείο της σφαίρας, «μεταφράζεται» σε απόσταση 

του σημείου αυτού από το κέντρο της, παράγοντας έτσι ένα νέο σχήμα. Αξίζει να σημειωθεί πως 

η επιφάνεια της αρχικής σφαίρας χωρίζεται σε περιοχές. Έτσι, ανάλογα με την περιοχή που 

βρίσκεται η κάθε κουκίδα – κυψελίδα, της εφαρμόζεται ένας διαφορετικός κανόνας της μορφής if 

< condition > then < action > , όπου condition είναι τα κριτήρια της πυκνότητας της περιοχής και 

action το σύνολο των πληροφοριών που καθορίζουν την θέση της κουκίδας – γόνου.  Η επιλογή 

του κανόνα που εφαρμόζεται σε κάθε περιοχή της σφαίρας επιλέγεται από ένα σύνολο κανόνων 

για την συγκεκριμένη περιοχή, έτσι ώστε να ικανοποιεί τα κριτήρια αυτής (της περιοχής).  Το 

σύνολο των κανόνων διαχωρισμού το διαχειρίζεται ένας Γενετικός Αλγόριθμος, κατάλληλος για 

την παράλληλη λειτουργία και επεξεργασία διαφορετικών κανόνων. 

Το μοντέλο SFGP, πέραν της δημιουργίας του νέου σχήματος με τον τρόπου που περιγράφηκε 

παραπάνω, είναι σε θέση να αναδημιουργήσει μια γεωμετρία, να συνδυάσει δύο σχήματα 

διατηρώντας τα χαρακτηριστικά του καθενός στο νέο παραγόμενο αλλά και να αξιολογήσει κατά 

ποσό σε ένα σχήμα που προκύπτει από συνδυασμό δύο άλλων, τα κρίσιμα χαρακτηριστικά των 

αρχικών σχημάτων διατηρούνται. Σχήματα που δημιουργούνται μετά από αυτές τις διαδικασίες, 

συγκρίνονται με υπάρχοντα σχήματα και όσο μεγαλύτερη είναι η ομοιότητα μεταξύ τους, τόσο 

υψηλότερη είναι η βαθμολογία αξιολόγησης για το αντίστοιχο σύνολο κανόνων. Η τιμή που 

προκύπτει από την αξιολόγηση, είναι το αντίστροφο του αθροίσματος των διαφορών μεταξύ των 

αποστάσεων από το κέντρο της σφαίρας στα αντίστοιχα σημεία στα υπάρχοντα και 

δημιουργημένα σχήματα. 

Ένα χρόνο μετά, οι F.J. Vico, F.J. Veredas, J.M. Bravo και J. Almaraz [24], πρότειναν μία 

μεθοδολογία κατάλληλη τόσο για εφαρμογές του Βιομηχανικού Σχεδιασμού που απαιτούν 

αυστηρά καθορισμένα αριθμητικά δεδομένα, όσο και εφαρμογές περισσότερο υποκειμενικές, 

όπως τα αισθητικά και εργονομικά κριτήρια. Το σύστημα αυτό, είναι ουσιαστικά ένα σύστημα 

καταιγισμού ιδεών σε πραγματικό χρόνο όπου βοηθά τον σχεδιαστή προτείνοντας ένα πλήθος  

αποδεκτών μοντέλων που έχουν βρεθεί σύμφωνα με ορισμένα δεδομένα κριτήρια. 
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Αποτελείται από δύο διαφορετικά μέρη: τη μέθοδο αναζήτησης (βασισμένη σε τεχνική 

βελτιστοποίησης), και τη συνάρτηση καταλληλότητας (βασισμένη σε μια τεχνική εκμάθησης). 

Η διαδικασία σύνθεσης, που ως στόχο έχει την αναζήτηση των αποδεκτών λύσεων, 

εφαρμόζεται από έναν γενετικό αλγόριθμο που δημιουργεί συνεχώς νέα σχέδια και καθοδηγείται 

(η διαδικασία) από τη συνάρτηση καταλληλότητας. Το δομικό διάγραμμα του προτεινόμενου 

συστήματος φαίνεται στο Σχήμα 2-9. 

Αυτά τα αποτελέσματα αξιολογούνται με βάση έναν αλγόριθμο εκπαίδευσης νευρωνικού 

δικτύου που κάνει χρήση της ικανότητας γενίκευσης για την εκτίμηση της καταλληλόλητας του 

κάθε νέου σχεδιασμού.  

 

Σχήμα 2-9. Δομικό διάγραμμα του προτεινόμενου συστήματος 

Το 2013, οι Sitaram Soni, Pritee Khanna και Puneet Tandon [25] δημοσίευσαν την εργασία 

τους που παρουσίαζε ένα υποστηρικτικό σύστημα γνώσης για τον αισθητικό σχεδιασμό 

βιομηχανικών προϊόντων. Η μορφή του προϊόντος χρησιμοποιείται για την εξαγωγή των πλέον 

παραδειγματικών σχημάτων από πλευράς αισθητικής. Αυτά τα παραδειγματικά σχήματα 
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λειτουργούν ως οδηγός για την τροποποίηση της φόρμας έτσι ώστε να ενσωματώνει τα αισθητικά 

χαρακτηριστικά στη μορφή του προϊόντος. 

Στο σύστημα αυτό, αναπτύσσονται δύο μοντέλα: ένα για απόκτηση γνώσης και ένα άλλο 

για τη μεταφορά γνώσης. Αυτά τα μοντέλα υλοποιούνται σε λογισμικό ως Aesthetic Learning 

System (ALS) - βασισμένο σε ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο - και ως Aesthetics Embedding 

System (AES) - βασισμένο σε έναν γενετικό αλγόριθμο – αντίστοιχα. Η βασική ιδέα πίσω από το 

AES είναι η παραγωγή των σχεδίων, με τα παραδειγματικά σχήματα της μορφής του προϊόντος 

να περιγράφονται χρησιμοποιώντας τη λογική των χρωμοσωμάτων του ΓΑ. Το σύστημα ALS 

χρησιμοποιείται για την εκτίμηση των αισθητικών χαρακτηριστικών και τα κατάλληλα στοιχεία 

σχημάτων επισημαίνονται για την συμπερίληψή τους στις μελλοντικές γενεές. Αυτή η διαδικασία 

συνεχίζεται μέχρι τα συγκεκριμένα αισθητικά χαρακτηριστικά να ικανοποιηθούν, και τότε η 

διαδικασία παραγωγής σταματά. Τα σχήματα που λαμβάνονται έτσι, αποτελούν το νέο 

τροποποιημένο παραδειγματικό σχήμα βάσει του οποίου δίνεται η τελική προτεινόμενη (μορφή). 

Αυτές οι υλοποιήσεις χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή της σχεδιαστική λύσης – ως προς την 

αισθητική - από την ανάλυση ήδη σχεδιασμένων προϊόντων και παραγωγή των νέων προϊόντων 

που να συμμορφώνονται με τα καθορισμένα αισθητικά χαρακτηριστικά. Η μεθοδολογία ελέγχεται 

στην πράξη, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα δεδομένα από ένα αρχικό σύνολο χρηστών και 

προϊόντων. Ο έλεγχος αυτός  επιβεβαιώνει τη χρησιμότητα του συστήματος ως εργαλείο στήριξης 

του αισθητικής σχεδιασμό, αλλά υποδεικνύει ένα μεγάλο σφάλμα στην ικανότητα του μοντέλου 

να δημιουργήστε σχέδια που ανταποκρίνονται στα δεδομένα χαρακτηριστικά. Στη συγκεκριμένη 

εργασία, χρησιμοποιείται μόνο ένα παραδειγματικό σχήμα στο μοντέλο μάθησης. Για ένα πιο 

στιβαρό μοντέλο, θα απαιτείτο περισσότερα παραδειγματικά σχήματα να λαμβάνονται υπόψη 

ταυτόχρονα για αξιολόγηση και μεταφορά των αισθητικών χαρακτηριστικών τους. 

Οι επιστημονικές εργασίες που αφορούν την Τεχνητή Νοημοσύνη και την παράμετρο του 

σχήματος και της γεωμετρίας, από την πλευρά του Αισθητικού Σχεδιασμού, έχουν σαν ζητούμενο 

την διερεύνηση διαφορετικών σχεδιαστικών λύσεων και το μεγαλύτερο πλήθος αυτών, το 

υλοποιεί με τη χρήση γενετικών αλγορίθμων και νευρωνικών δικτύων όταν υπάρχει η ανάγκη για 

εκπαίδευση του συστήματος.  
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3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Κατά την σχεδιαστική διαδικασία, ένας σχεδιαστής καλείται να συμβιβάσει πολλές παραμέτρους 

προκειμένου να ικανοποιήσει όλα τα σχεδιαστικά ζητούμενα που έχουν διαμορφωθεί κατά την 

ανάλυση του προβλήματος. Η διαχείριση όλων αυτών των παραμέτρων ξεκινάει ήδη από τον 

θεμελιώδη σχεδιασμό (Conceptual Design), όπου επικεντρώνεται στις φυσικές αρχές που 

περιβάλλουν το πρόβλημα και τις λειτουργίες του προϊόντος. Ακολουθεί ο σχεδιασμός 

διαμόρφωσης (Configuration Design), κατά τον οποίον για τη σχεδιαστική πρόταση που 

επιλέχθηκε στην παραπάνω φάση προτείνονται και αξιολογούνται εναλλακτικές δομές 

(γεωμετρία, εκτέλεση κίνησης, υλικό) και αρχιτεκτονικές (επιλογή τύπου, πλήθους, λειτουργιών, 

θέσεων και συνδέσεων των συνθετικών μερών του σχεδιαζόμενου προϊόντος). Η εφαρμογή της 

παρούσας εργασίας μπορεί να τοποθετηθεί ενδιαμέσως του σχεδιασμού διαμόρφωσης και του 

παραμετρικού σχεδιασμού, (Parametric Design) όπου πλέον καθορίζονται οι τιμές των 

παραμέτρων, προσδιορίζονται οι δυνατές λύσεις και αξιολογείται και βελτιώνεται ο βαθμός 

ικανοποίησης των αναγκών που καλούνται να προσφέρουν αυτές. [1] 

Πρόθεση της μελέτης αυτής είναι η διευκόλυνση της διερεύνησης των εναλλακτικών 

σχεδιαστικών προτάσεων και της λήψης απόφασης για την επικρατέστερη σχεδιαστική λύση σε 

ότι αφορά κυρίως την αισθητική αλλά και την στιβαρότητα και το βάρος του προϊόντος.  

Παρακάτω, θα γίνει παρουσίαση των σχεδιαστικών λύσεων του προβλήματος.  

  



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας 38 

 

3.1. ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

«Με τον όρο σχεδιαστικές παράμετροι περιγράφονται τα χαρακτηριστικά που έχει μία 

εναλλακτική σχεδιαστική λύση ως προς την μορφολογία και την απόδοση της. Τα χαρακτηριστικά 

αυτά μπορούν  να μεταβληθούν ώστε να βρεθεί η βέλτιστη δυνατή λύση του προβλήματος. 

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις με βάση τις οποίες γίνεται η εκχώρηση τιμών στις σχεδιαστικές 

παραμέτρους. Στην πρώτη περίπτωση οι τιμές των  σχεδιαστικών παραμέτρων περιορίζονται σε 

ένα πεδίο τιμών. Στη δεύτερη περίπτωση, όταν δηλαδή οι σχεδιαστικές παράμετροι βασίζονται σε 

τυποποιημένα μεγέθη, τότε απαιτείται η επικοινωνία του κώδικα με μία βάση δεδομένων που 

περιέχει αυτές τις τιμές. Οι σχεδιαστικές παράμετροι μπορούν να λαμβάνουν τιμές από ένα 

πίνακα, από ένα πεδίο τιμών ή να προκύπτουν μέσω υπολογιστικών σχέσεων από άλλες 

μεταβλητές. Όταν οι τιμές που λαμβάνει μία  σχεδιαστική παράμετρος δεν εξαρτώνται από τις 

τιμές που λαμβάνουν άλλες παράμετροι τότε αυτή ονομάζεται ανεξάρτητη-βασική, ενώ σε 

αντίθετη περίπτωση ονομάζεται μη βασική.»[2] 

 Στο πρόβλημα που μελετάται στην εργασία αυτή, και πιο συγκεκριμένα στο υποπρόβλημα 

της πολυκριτηριακής βελτιστοποίησης, οι σχεδιαστικές παράμετροι είναι οι εξής: το μέτρο 

ελαστικότητα Ε, ο λόγος Poisson ν και η πυκνότητα υλικού ρ. Πρόκειται για χαρακτηριστικές 

τιμές υλικών και συνεπώς για την επιλογή τους απαιτείται να ανατρέξει κανείς σε σχετικούς 

πίνακες. 

 Το μέτρο ελαστικότητας (ο λόγος της τάσης προς την παραμόρφωση). λόγος Poisson ν και 

συνδέεται με το μέτρο ελαστικότητας με τη σχέση 𝐺 =  
𝐸

2∙(𝜈+1)
, όπου G: το μέτρο διάτμηση του 

υλικού (ο λόγος της τάσης που εφαρμόζεται στο σώμα και το παραμορφώνει προς την διατμητική 

παραμόρφωση, δηλαδή την μεταβολή του μήκους της μίας του πλευράς στην οποία ασκείται η τάση 

προς το μήκος της πλευράς στην οποία δεν εφαρμόζεται τάση). Τέλος η πυκνότητα του υλικού 

δίνεται από τη σχέση 𝜌 = 𝑚 ∙ 𝑉 = 𝑚 ∙ ℎ ∙ 𝑙 ∙ 𝑑, όπου h: ύψος διατομής, l: μήκος και d: πλάτος 

διατομής. 

  



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας 39 

 

3.2.  ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ  

Τα κριτήρια ως προς τα οποία γίνεται σύγκριση μεταξύ των εναλλακτικών σχεδιαστικών λύσεων 

αποτελούν τις μεταβλητές επίδοσης του προβλήματος. Οι μεταβλητές επίδοσης συνδέονται με τις 

σχεδιαστικές παραμέτρους μέσω εξισώσεων και  δεδομένων που βασίζονται σε τυποποιήσεις. 

Καθώς δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες που να καθορίζουν αν κάποια μεταβλητή είναι σημαντική ή 

όχι, η επιλογή των μεταβλητών επίδοσης αποτελεί μία πολύ κρίσιμη και ταυτοχρόνως 

υποκειμενική διαδικασία. Η επιλογή αυτή βασίζεται στη γνώση και την εμπειρία του σχεδιαστή. 

Ένα πρόβλημα που συχνά εμφανίζεται κατά τον καθορισμό των μεταβλητών επίδοσης είναι η 

αδυναμία μοντελοποίηση σε μαθηματικές σχέσεις ορισμένων μεγεθών αφού συχνά τα 

χαρακτηριστικά του προβλήματος δεν μπορούν να εκφραστούν σε μορφή που να επιτρέπει την 

επεξεργασία τους. Η βέλτιστη λύση καθορίζεται από την κατά το δυνατόν καλύτερη ικανοποίηση 

των επιθυμητών τιμών των μεταβλητών επίδοσης, ωστόσο θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται 

υπόψη οι περιορισμοί των σχεδιαστικών παραμέτρων.[2] Στο παράδειγμα που μελετάται στην 

παρούσα εργασία έχουν επιλεχθεί ως μεταβλητές επίδοσης οι διαστάσεις του προς σχεδιασμό 

προϊόντος. Πιο συγκεκριμένα: 

 h: το ύψος της ορθογωνικής διατομής του προϊόντος, 

 d: το πλάτος της ορθογωνικής διατομής του προϊόντος, 

 l: το μήκος του προϊόντος. 

Στον Πίνακας 3-1 παρουσιάζονται οι μέγιστες τιμές των μεταβλητών επίδοσης για όλα τα 

επιμέρους υποπροβλήματα. 

 

 

 



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας 40 

 

Πίνακας 3-1. Μέγιστες και ελάχιστες τιμές των μεταβλητών επίδοσης των εναλλακτικών 

σχεδιαστικών λύσεων 

Υποπρόβλημα 
Μεταβλητή 

επίδοσης 

Χαμηλότερο 

όριο 

Υψηλότερο 

όριο 
Μονάδες 

Δισδιάστατη 

βελτιστοποίηση 2D 

h Hmin Hmax (m) 

d Dmin Dmax (m) 

Τρισδιάστατη 

βελτιστοποίηση 3D 

h Hmin Hmax (m) 

d Dmin Dmax (m) 

l Lmin Lmax (m) 

Πολυκριτηριακή 

βελτιστοποίηση 

h Hmin Hmax (m) 

d Dmin Dmax (m) 

l Lmin Lmax (m) 

3.3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΥ ΤΡΟΠΟΥ 

ΕΠΙΛΥΣΗΣ 

Στην παρούσα εργασία μελετάται το πρόβλημα της αισθητικής βελτιστοποίησης αναλογιών 

επιφανειών προϊόντων με την εφαρμογή γενετικού αλγορίθμου. Η μελέτη αφορά την 

βελτιστοποίησης αναλογιών επιφανειών συμπαγούς αντικειμένου, ορθογωνικής διατομής. Το 

πρόβλημα αυτό διαρθρώνεται σε τρία επιμέρους υποπροβλήματα:  

1) Δισδιάστατη - 2D: αισθητική βελτιστοποίηση αναλογιών μίας επιφάνειας 

2) Τρισδιάστατη - 3D: παράλληλη αισθητική βελτιστοποίηση αναλογιών τριών επιφανειών 

3) Πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση: παράλληλη βελτιστοποίηση αναλογιών τριών 

επιφανειών με κριτήρια την αισθητική, την μέγιστη δυνατή στιβαρότητα και την ελάχιστη 

δυνατή μάζα του προς σχεδιασμό προϊόντος. 

Για κάθε ένα από τα υποπροβλήματα αυτά, επιχειρούνται δύο τρόποι επίλυσης:  



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας 41 

 

 εξαντλητική μέθοδος (Exhaustive Method): δοκιμάζονται σειριακά όλοι οι πιθανοί 

συνδυασμοί διαστάσεων, ταξινομούνται και επιλέγεται ο βέλτιστος. 

 εφαρμογή γενετικού αλγορίθμου (GA): παράγεται τυχαία ένα αρχικός πληθυσμός 

συνδυασμών και στη συνέχεια, με επαναλαμβανόμενες διαδικασίες διασταύρωσης και 

μετάλλαξης, ο πληθυσμός αυτός ανανεώνεται συνεχώς, επιστρέφοντας στο τέλος τον 

βέλτιστο συνδυασμό. 

Η παράμετρος της αισθητικής, που εμφανίζεται και στα τρία υποπροβλήματα και αποτελεί 

το βασικό γνώμονα της βελτιστοποίησης για την μελέτη αυτή, εκφράζεται με την συμμόρφωση 

των λόγων των επιφανειών με τη χρυσή τομή: ελέγχεται η απόσταση της τιμής του λόγου δύο εκ 

των επιφανειών του προϊόντος από την τιμή του 

Φ = phi =
1+√5

2
= 1,618033988       (3.1) 

Στην πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση επιζητείται ταυτόχρονα και η ελαχιστοποίηση της μάζας 

του προς σχεδιασμό αντικειμένου και η μεγιστοποίηση της στιβαρότητάς του.  
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3.3.1. ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΜΙΑΣ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

Όσο πιο κοντά βρεθεί στην τιμή Φ η τιμή του λόγου των δύο επιφανειών, τόσο περισσότερο 

ικανοποιεί την παράμετρο της αισθητικής που έχει τεθεί.  

Ζητούμενο είναι η ποσότητα 

𝐯𝐚𝐥 = | 
𝐱

𝐲
− 𝐩𝐡𝐢 |        (3-1) 

όπου x και y οι δύο διαστάσεις που μελετώνται, να πλησιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο το 

μηδέν. Στην περίπτωση της 2D αισθητικής βελτιστοποίησης αρκεί ο έλεγχος για τις διαστάσεις h 

και l.  

Τόσο στην εφαρμογή της εξαντλητικής μεθόδου, όσο και στην εφαρμογή του γενετικού 

αλγορίθμου, δοκιμάστηκε και μια πιο σύνθετη Ευκλείδεια απόσταση αντί της απόλυτης 

απόστασης Μανχάταν (φαίνεται και στην (3-1). Η Ευκλείδεια απόσταση - που στο σημείο αυτό 

αναφέρεται για λόγους πληρότητας - οριζόταν ως: 

val = √|
h−hmin

lmax−l
− φ|

2

+ |
h−hmin

l−lmin
− φ|

2

+ |
hmax−h

lmax−l
− φ|

2

+ |
hmax−h

l−lmin
− φ|

2

             (3-2) 

Εγκαταλείφθηκε καθώς προσέθετε ένα επιπλέον βαθμό πολυπλοκότητας στον αλγόριθμο, 

καθυστερώντας τον τερματισμό της μεθόδου, μη παρέχοντας σημαντικά καλύτερες λύσεις. 
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Σχήμα 3-1. Δισδιάστατη αισθητική βελτιστοποίηση αναλογιών μίας επιφάνειας 

3.3.2. ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

Για την περίπτωση της 3D αισθητικής βελτιστοποίησης, το ζητούμενο διευρύνεται, και ο έλεγχος 

γίνεται παράλληλη και για τις τρεις διαστάσεις h, l και d. Πιο συγκεκριμένα, στόχος της εργασίας 

για το υποπρόβλημα αυτό είναι η ελαχιστοποίηση της ποσότητας αναφοράς: 

𝑣𝑎𝑙 =  √𝑓𝑓ℎ𝑙
2 + 𝑓𝑓𝑙𝑑

2 + 𝑓𝑓𝑑ℎ
2 =  √| 

ℎ

𝑙
− 𝑝ℎ𝑖 |2 + | 

𝑙

𝑑
− 𝑝ℎ𝑖 |2 + | 

𝑑

ℎ
− 𝑝ℎ𝑖 |2                (3-4) 
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Σχήμα 3-2. Τρισδιάστατη παράλληλη αισθητική βελτιστοποίηση αναλογιών τριών επιφανειών 
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3.3.3. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ 

Από την συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις δύο μεθόδους, 

μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για υπεροχή της μίας ή της άλλης μεθόδου ως προς τον 

χρόνο, την βέλτιστη λύση αλλά και την προσαρμοστικότητα τις μεθόδου σε διαφορετικά 

δεδομένα, όπως για παράδειγμα το πεδίο τιμών των διαστάσεων και η ακρίβεια (resolution) 

σάρωσής του, το πλήθος των δοκιμαζόμενων συνδυασμών κ.ά.. Για τη σύγκριση των δύο μεθόδων 

δοκιμάζονται αρκετές παραλλαγές ως προς τις συναρτήσεις καταλληλότητας και τις επιλογές των 

συνδυασμών. Πιο αναλυτικά θα γίνει αναφορά στις παρακάτω ενότητες. 

Ένα χαρακτηριστικό των δύο μεθόδων που παρουσιάζει ενδιαφέρον, πέραν της βέλτιστης 

λύσης που προτείνεται κάθε φορά, είναι ο χρόνος λειτουργίας. Με την παρούσα εργασία, 

επιχειρούμε την μείωση του απαιτούμενου χρόνου για την βελτιστοποίηση παράλληλα με την 

μεγιστοποίηση της προσαρμοστικότητας της μεθόδου (όπως αναφέρεται παραπάνω) και αυτό 

αποτελεί ένα επιπλέον επίπεδο σύγκρισης των δύο μεθόδων. Επιπλέον, για τον γενετικό 

αλγόριθμο, ελέγχεται και η καμπύλη σύγκλισης προκειμένου να διαπιστωθεί η σύγκλιση του 

αλγορίθμου στην τιμή που προκύπτει στην έξοδο. 
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3.3.4. ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΏΝ ΤΡΙΩΝ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

Στην πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση (που εκ των πραγμάτων είναι τρισδιάστατη) το ζητούμενο 

τροποποιείται και ενώ ισχύει ότι ισχύει για την 3D βελτιστοποίηση, επιζητείται ταυτόχρονα και η 

ελαχιστοποίηση της μάζας του προς σχεδιασμό αντικειμένου και η μεγιστοποίηση της 

στιβαρότητας του. 

 Για τη μελέτη της στιβαρότητας, ορίζονται και κωδικοποιούνται 7 διαφορετικές 

κατηγορίες στιβαρότητας: 

1: Tension | Εφελκυσμός 

2: Bending | Κάμψη 

3: Torsion | Στρέψη 

4: Tension + Bending | Εφελκυσμός + Κάμψη 

5: Bending + Torsion | Κάμψη + Στρέψη 

6: Torsion + Tension | Στρέψη + Εφελκυσμός 

7: Tension + Bending + Torsion | Εφελκυσμός + Κάμψη + Στρέψη 

Για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες στιβαρότητας, η συνάρτηση καταλληλότητας, βάσει 

της οποίας λειτουργεί ο γενετικός αλγόριθμος, αλλάζει. Το ίδιο ισχύει και για την σχέση που 

υπολογίζει την σχεδιαστική λύση που προτείνεται από την εξαντλητική μέθοδο. Περαιτέρω 

στοιχεία για την ανάπτυξη του προβλήματος της πολυκριτηριακής βελτιστοποίησης καθώς και η 

σχέση μέσα από την οποία εκφράζεται το ζητούμενο, παρατίθενται στις ενότητες παρακάτω. 
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Σχήμα 3-3. Πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση αναλογιών τριών επιφανειών 

3.4. Ο ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Αξίζει να αναλυθούν περαιτέρω ορισμένα στοιχεία και επιλογές που έγιναν κατά την ανάπτυξη 

του γενετικού αλγορίθμου για την εργασία αυτή. 

Ο τύπος κωδικοποίησης που επιλέχθηκε για τον γενετικό αλγόριθμο που αναπτύχθηκε για 

την παρούσα εργασία ήταν Real Value Encoding. Η επιλογή αυτή έγινε έτσι ώστε το κάθε γονίδιο 

του χρωμοσώματος να λαμβάνει την τιμή του στοιχείου στο οποίο αντιστοιχεί.  

Στη συνέχεια, η επιλογή των γονέων που πηγαίνουν προς διασταύρωση έγινε με τη μέθοδο 

της ρουλέτας, που αποτελεί  μια από τις παραδοσιακές και είναι η πλέον κοινή μέθοδος επιλογής. 

Η αρχή επιλογής βασίζεται σε μια γραμμική αναζήτηση μέσω ενός «εικονικού» τροχού ρουλέτας 

όπου οι θυρίδες του (slots) είναι τα χρωμοσώματα του μέρους του πληθυσμού που θα υποστεί 

διασταύρωση, βεβαρυμμένα ανάλογα με τις τιμές της συνάρτησης προσαρμογής τους. 
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Η επιλογή των χρωμοσωμάτων που δεν συμμετέχουν στη διασταύρωση – το ποσοστό των 

οποίων ορίζεται πριν την έναρξη της εφαρμογής του αλγορίθμου - πραγματοποιείται με επιλογή 

κατά αύξουσα ταξινόμηση σύμφωνα με τις τιμές της συνάρτησης καταλληλότητας. 

Ο τύπος διασταύρωσης που επιλέχθηκε είναι η αριθμητική, καθώς λειτουργεί 

αποκλειστικά για Real Value Encoding, και ενδείκνυται για αυτές τις περιπτώσεις. Η 

διασταύρωση πραγματοποιείται συνδυάζοντας με γραμμικό τρόπο τις τιμές των δύο γονέων έτσι 

ώστε να παραχθούν οι δύο απόγονοι. Η γενική φόρμα αυτό του τύπου διασταύρωσης είναι : 

𝑐1 = 𝑎∙𝑥1+(1−𝑎)∙𝑥2

𝑐2 = (1−𝑎)∙𝑥1+𝑎∙𝑥2
       (3-5) 

όπου α: συντελεστής βαρύτητας που ορίζεται ξεχωριστά για κάθε γονίδιο εκ των προτέρων, c1 και 

c2: οι τιμές των δύο απογόνων αντίστοιχα για το συγκεκριμένο γονίδιο και x1 και x2: οι τιμές των 

δύο γονιών αντίστοιχα για το συγκεκριμένο γονίδιο. 

Στις περιπτώσεις κωδικοποίησης τιμής (value encoding) η μετάλλαξη μπορεί να γίνει 

προσθέτοντας (αλγεβρικά) μία ή περισσότερες τυχαία επιλεγμένες τιμές. Αυτό συμβαίνει και στον 

αλγόριθμο που αναπτύχθηκε εδώ. Επιλέγεται τυχαία το χρωμόσωμα και το γονίδιό του που θα 

μεταλλαχθεί, καθώς τυχαία επιλέγεται και το αν θα αυξηθεί ή αν θα μειωθεί η τιμή του κατά μία 

ποσότητα που εξαρτάται από το εύρος τιμών του γονιδίου που επιλέχθηκε στη διάρκεια της 

μετάλλαξης. Στη συνέχεια, επανυπολογίζεται η τιμή της συνάρτησης καταλληλότητας, 

χρησιμοποιώντας τη νέα τιμή του γονιδίου και αντικαθίσταται το χρωμόσωμα στη «δεξαμενή». 

Τέλος, το σύνολο των χρωμοσωμάτων ταξινομείτε ξανά με αύξουσα σειρά ως προς την τιμή της 

συνάρτησης καταλληλότητας. 

  



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας 49 

 

3.5.  ΣΧΕΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ   

Στην ενότητα αυτή, παρατίθενται όλες οι σχέσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του 

γενετικού αλγορίθμου (GA) και της εξαντλητικής μεθόδου.  

Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, ο πυρήνας της βελτιστοποίησης συγκεντρώνεται στο 

αισθητικό κριτήριο που τίθεται, το οποίο εκφράζεται με τις σχέσεις |  
𝑥

𝑦
− 𝑝ℎ𝑖 | , όπου τα x και y 

παίρνουν τις τιμές των h, l, d σε συνδυασμούς ανά δύο. 

Για τον υπολογισμό της στιβαρότητας, που λαμβάνει μέρος στην πολυκριτηριακή 

βελτιστοποίηση, χρησιμοποιούνται οι παρακάτω σχέσεις: 

 𝑘𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 =   
𝐸∙𝐴

𝐿
 , Α: η επιφάνεια της ορθογωνικής διατομής    (3-6) 

 

 𝑘𝑏𝑒𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 =  
3∙𝐸∙𝐼

𝐿3  , όπου 𝐼 =  
1

12
∙ (𝑏 ∙ ℎ3) η ροπή αδράνειας ορθογωνικής διατομής  (3-7) 

 

 𝑘𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
𝐺𝐽

𝐿
 , όπου 𝐽 =  

1

12
∙ 𝑏 ∙ ℎ ∙ (𝑏2 + ℎ2) η πολική ροπή αδράνειας ορθογωνικής 

διατομής              (3-8) 

Η σχέση που συνδέει τα μεγέθη E (μέτρο ελαστικότητας), G (μέτρο διάτμησης) και ν 

(λόγος Poisson)  είναι: 𝐺 =  
𝐸

2∙(𝜈+1)
 , με τα Ε και ν να αποτελούν χαρακτηριστικά του υλικού.  

Στην παρούσα εργασία, τα μεγέθη που χρησιμοποιούμε για τις επιμέρους συναρτήσεις 

καταλληλότητας, είναι τα 1 𝑘𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛
⁄  , 1 𝑘𝑏𝑒𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔

⁄  και 1 𝑘𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛
⁄  προκειμένου η ολική συνάρτηση 

καταλληλότητας, στην οποία και τα παραπάνω μεγέθη συμμετέχουν, στοχεύει στην 

ελαχιστοποίηση της. Αυτή η επιλογή έγινε για να ταιριάζουν όλα τα μεγέθη που συμμετέχουν 

στην ολική συνάρτηση ff, σε όλα δηλαδή το ζητούμενο να είναι είτε η ελαχιστοποίηση, είτε η 

μεγιστοποίηση. Εδώ είναι ζητούμενο η μεγιστοποίηση.  

Τέλος, η πυκνότητα ρ δίνεται από τη σχέση  

𝝆 = 𝒎 ∙ 𝑽 = 𝒎 ∙ (𝒉 ∙ 𝒍 ∙ 𝒅)     (3-9) 
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όπου h: ύψος διατομής, l: μήκος, d: πλάτος διατομής και m: μάζα. 

3.5.1. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 

 Για το υποπρόβλημα της 2D αισθητικής βελτιστοποίησης: 

Η ολική συνάρτηση καταλληλότητας δίνεται – όπως ορίζεται και από την (3-1 - από τη σχέση: 

 𝑓𝑓 = min (𝑓𝑓ℎ𝑙 , 𝑓𝑓𝑙ℎ)        (3-10) 

όπου 𝑓𝑓ℎ𝑙 =  | 
ℎ

𝑙
− 𝑝ℎ𝑖 | και 𝑓𝑓𝑙ℎ = | 

𝑙

ℎ
− 𝑝ℎ𝑖 |. Σε μια εκδοχή τόσο της εξαντλητικής μεθόδου 

όσο και του γενετικού αλγορίθμου, αντί της απόστασης Μανχάταν που φαίνεται στην (3-10), 

δοκιμάζεται και η ευκλείδεια απόσταση την τιμής του λόγου από την τιμή του Φ (όπως προκύπτει 

και από την (3-2): 

𝑓𝑓 =  √|
ℎ−ℎ𝑚𝑖𝑛

𝑙𝑚𝑎𝑥−𝑙
− 𝜑|

2

+ |
ℎ−ℎ𝑚𝑖𝑛

𝑙−𝑙𝑚𝑖𝑛
− 𝜑|

2

+ |
ℎ𝑚𝑎𝑥−ℎ

𝑙𝑚𝑎𝑥−𝑙
− 𝜑|

2

+ |
ℎ𝑚𝑎𝑥−ℎ

𝑙−𝑙𝑚𝑖𝑛
− 𝜑|

2

 (3-11) 

 Για το υποπρόβλημα της 3D αισθητικής βελτιστοποίησης: 

Η ολική συνάρτηση καταλληλότητας δίνεται από τη σχέση: 

𝑓𝑓𝑎𝑒𝑠𝑡ℎ =  √𝑓𝑓ℎ𝑙
2 + 𝑓𝑓𝑙𝑑

2 + 𝑓𝑓𝑑ℎ
2
       (3-12) 

όπου 𝑓𝑓ℎ𝑙 =  | 
ℎ

𝑙
− 𝑝ℎ𝑖 | , 𝑓𝑓𝑙𝑑 = | 

𝑙

𝑑
− 𝑝ℎ𝑖 | και 𝑓𝑓𝑑ℎ = | 

𝑑

ℎ
− 𝑝ℎ𝑖 |  

 Για το υποπρόβλημα της πολυκριτηριακής βελτιστοποίησης: 

Η ολική συνάρτηση καταλληλότητας δίνεται από τη σχέση: 𝑓𝑓 = 𝑓𝑓𝑎𝑒𝑠𝑡ℎ ∗ 𝑓𝑓𝑠𝑡𝑓1 ∗ 𝑓𝑓𝑠𝑡𝑓2 ∗

𝑓𝑓𝑠𝑡𝑓3 ∗ 𝑓𝑓_𝑚 , όπου : 

 

o 𝑓𝑓𝑎𝑒𝑠𝑡ℎ =  √𝑓𝑓ℎ𝑙
2 + 𝑓𝑓𝑙𝑑

2 + 𝑓𝑓𝑑ℎ
2
      (3-13) 

 

με 𝑓𝑓ℎ𝑙 =  | 
ℎ

𝑙
− 𝑝ℎ𝑖 | , 𝑓𝑓𝑙𝑑 = | 

𝑙

𝑑
− 𝑝ℎ𝑖 | και 𝑓𝑓𝑑ℎ = | 

𝑑

ℎ
− 𝑝ℎ𝑖 | 
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o 𝑓𝑓𝑠𝑡𝑓1 = {
𝑙

𝑑∙ℎ
, 𝛾𝜄𝛼 𝑠𝑡𝑖𝑓𝑓𝑛𝑒𝑠𝑠𝑐𝑎𝑠𝑒 = (1, 4, 6, 7)

1 , 𝛾𝜄𝛼 𝑠𝑡𝑖𝑓𝑓𝑛𝑒𝑠𝑠𝑐𝑎𝑠𝑒 = (2, 3, 5)
     (3-14) 

o 𝑓𝑓𝑠𝑡𝑓2 = {
𝑙3

𝑑∙ℎ3 , 𝛾𝜄𝛼 𝑠𝑡𝑖𝑓𝑓𝑛𝑒𝑠𝑠𝑐𝑎𝑠𝑒 = (2, 4, 5, 7)

1 , 𝛾𝜄𝛼 𝑠𝑡𝑖𝑓𝑓𝑛𝑒𝑠𝑠𝑐𝑎𝑠𝑒 = (1, 3, 6)
    (3-15) 

o 𝑓𝑓𝑠𝑡𝑓3 = {

𝑙

𝑑∙ℎ∙(𝑑2+ℎ2)
, 𝛾𝜄𝛼 𝑠𝑡𝑖𝑓𝑓𝑛𝑒𝑠𝑠𝑐𝑎𝑠𝑒 = (3, 5, 6, 7)

1 , 𝛾𝜄𝛼 𝑠𝑡𝑖𝑓𝑓𝑛𝑒𝑠𝑠𝑐𝑎𝑠𝑒 = (1, 2, 4)
   (3-16) 

o 𝑓𝑓𝑚 = 𝜌 ∙ ℎ ∙ 𝑙 ∙ 𝑑        (3-17) 

 

Η ποσότητα ffaseth αφορά την παράμετρο της αισθητικής, η ffstf1 αφορά την στιβαρότητα 

εφελκυσμού, η ffstf2 την στιβαρότητα κάμψης, η ffstf3 την στιβαρότητα στρέψης και η ffm αφορά 

την μάζα. 
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4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται αναλυτικά τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των δύο 

μεθόδων σε δύο ενδεικτικά σύνολα σχεδιαστικών παραμέτρων και μεταβλητών επίδοσης. Στη 

συνέχεια, συγκρίνονται τα χαρακτηριστικά τους και η απόκριση κάθε μεθόδου σε κάθε 

υποπρόβλημα. 

4.1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 01  

Ορίζουμε το πρώτο σύνολο εισόδων (σχεδιαστικών παραμέτρων και μεταβλητών 

επίδοσης) ως εξής:  

Πίνακας 4-1. Πρώτο σύνολο σχεδιαστικών παραμέτρων και μεταβλητών επίδοσης 

1o Set χάλυβας 
 

min max 

h (cm) 2 8 

l (cm) 6 15 

d (cm) 24 50 

E (Pa) 205*109  

ν 0.29 

ρ (kg/m3) 7870 (kg/m3) 

Πρόκειται για χάλυβα AISI 1010 (cold drawn) που προτιμάται για κατασκευές χαμηλής αντοχής 

(που όμως με κατάλληλες κατεργασίες μπορεί να αυξηθεί), έχει σχετικά καλή κατεργασιμότητα 

και συνήθως χρησιμοποιείται στην αυτοκινητοβιομηχανία για την κατασκευή του αμαξώματος 

και εξαρτημάτων όπως προφυλακτήρες, πριτσίνια, δακτύλιοι εδράνων κ.ά.[26], [27], [28] 



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας 54 

 

4.1.1.  ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 Πίνακας 4-2. Έξοδος αλγορίθμου Εξαντλητικής Μεθόδου - 2D βελτιστοποίηση - 1η εφαρμογή 

 

 

 Πίνακας 4-3. Έξοδος Γενετικού Αλγορίθμου - 2D βελτιστοποίηση - 1η εφαρμογή 

Best Solution is: 

H=  3.70769786815402 

D=  6 

with FF=  0.00022084574859837502 

 ff_hd=  1.0000843440575582 

 ff_dh=  0.00022084574859837502 

Second Best Solution is: 

H=  3.717538910824096 

D=  6 

ff_hd=  0.9984441702792123 

ff_dh=  0.004062986985737593 

with FF=  0.004062986985737593 

duration of run is: 1.1161718368530273 

THE END of GA_2D 

Best Solution is: 

H=  8.0 

D=  6.0 

with ff=  0.28470065541656164 

duration of run is: 0.13192272186279297 

THE END of ExhaustiveMethod_2D  
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Σχήμα 4-1. Καμπύλη σύγκλισης Γενετικού Αλγορίθμου - 2D βελτιστοποίηση - 1η εφαρμογή 

 

 Πίνακας 4-4. Συγκριτική ανάλυση ES - GA για 2D αισθητική βελτιστοποίηση – 1η εφαρμογή 

 ES GA 

H (cm) 8.0 3.703191071634711 

D (cm) 6.0 6 

FF 0.28470065541656164 0.0021902675565455 

Χρόνος εκτέλεσης (sec) 0.13192272186279297 1.2587110996246338 

   

Παρατηρούμε πως για το απλό πρόβλημα της 2D βελτιστοποίησης ο γενετικός αλγόριθμος 

δίνει αρκετά καλύτερο αποτέλεσμα: η τιμή του ff βρίσκεται πιο κοντά στο μηδέν από την τιμή που 

προτείνει η εξαντλητική. Ο χρόνος εκτέλεσης είναι ελαφρώς μεγαλύτερος για τον γενετικό, 

παραμένοντας όμως εντός των απολύτως αποδεκτών ορίων. 
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4.1.2.  ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 Πίνακας 4-5. Έξοδος αλγορίθμου Εξαντλητικής Μεθόδου - 3D βελτιστοποίηση - 1η εφαρμογή 

Best Solution is: 

H=  8.0 

L=  24.0 

d=  13.961538461538462 

with val=  1.2949211622565102 

ff_hl=  1.2847006554165616 

ff_ld=  0.10097427571291506 

ff_dh=  0.1271583189424128 

duration of run is: 

117.98837566375732 

THE END of ExhaustiveMethod_3D  

 

 Πίνακας 4-6. Έξοδος Γενετικού Αλγορίθμου - 3D βελτιστοποίηση - 1η εφαρμογή 

Best Solution is: 

H=  8 

L=  24.092567405630128 

D=  15 

with FF=  1.2860908008370004 

 ff_hl=  1.2859813741277395 

 ff_ld=  0.011862828374552992 

 ff_dh=  0.2569660112501051 

Second Best Solution is: 

H=  7.190434823933781 

L=  24 

D=  15 

with FF=  1.3186791899872257 

duration of run is: 

1.0291900634765625 

THE END of GA_3D 
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Σχήμα 4-2. Καμπύλη σύγκλισης Γενετικού Αλγορίθμου - 3D βελτιστοποίηση - 1η εφαρμογή 

 

 Πίνακας 4-7. Συγκριτική ανάλυση ES - GA για 3D αισθητική βελτιστοποίηση - 1η εφαρμογή 

 ES GA 

H (cm) 8.0 8 

L (cm) 24.0 24.092567405630128 

D (cm) 13.961538461538462 15 

FF 1.2949211622565102 1.2860908008370004 

Χρόνος εκτέλεσης (sec) 117.98837566375732 1.3186791899872257 

   

 Παρατηρούμε πως για το πρόβλημα της 3D βελτιστοποίησης ο γενετικός αλγόριθμος δίνει 

ένα ελαφρώς καλύτερο αποτέλεσμα με τον χρόνο εκτέλεσής του να είναι σαφώς πιο σύντομος από 

τον χρόνο εκτέλεσης της εξαντλητικής μεθόδου. Συγκριτικά, φαίνεται πως με την αύξηση του 

πλήθους των στοιχείων, η εξαντλητική καθίσταται πολύ αργή σε σχέση με τον γενετικό 

αλγόριθμο, χωρίς να δίνει τουλάχιστον μια καλύτερη λύση. 
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4.1.3.  ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Για το υποπρόβλημα της πολυκριτηριακής βελτιστοποίησης έχουν ορισθεί σε προηγούμενο 

κεφάλαιο 7 περιπτώσεις στιβαρότητας (stiffness cases). Παρακάτω παρατίθενται τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν, τόσο από την εξαντλητική όσο και από την εφαρμογή του 

γενετικού αλγορίθμου, για κάθε μία από τις περιπτώσεις στιβαρότητας.  

  

o Stiffness Case 1: Tension | Εφελκυσμός 

 

 Πίνακας 4-8. Έξοδος αλγορίθμου Εξαντλητικής Μεθόδου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - 

stiffness case 1 - 1η εφαρμογή 

Best Solution is: 

H=  8.0 

L=  24.0 

d=  13.961538461538462 

with ff=  4.505810202863192e-07 

with ff_hl=  1.2847006554165616 

with ff_ld=  0.10097427571291506 

with ff_dh=  0.1271583189424128 

with ff_m=  2680.6153846153848 

with ff_stf1=  0.21487603305785125 

material parameters are: 6.040975609756098e-10 

duration of run is: 120.94870257377625 

THE END of ExhaustiveMethod_poly 

 

 Πίνακας 4-9. Έξοδος Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness case 1 - 1η 

εφαρμογή 

Best Solution is: 

H=  8 

L=  24 

D=  15 

with FF=  4.4711276893110046e-07 

 ff_hl=  1.2847006554165616 

 ff_ld=  0.018033988749894814 
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 ff_dh=  0.2569660112501051 

with ff_m=  2880 

with ff_stf1=  0.2 

material parameters are: 6.040975609756098e-10 

Second Best Solution is: 

H=  6.820561761321443 

L=  24 

D=  15 

with FF=  4.6420942276013734e-07 

duration of run is: 1.4272348880767822 

 THE END of GA_poly  

 

 

Σχήμα 4-3. Καμπύλη σύγκλισης Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness 

case 1 - 1η εφαρμογή 

  



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας 60 

 

 Πίνακας 4-10. Συγκριτική ανάλυση ES - GA για πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness case 1 - 

1η εφαρμογή 

 ES GA 

H (cm) 8.0 8 

L (cm) 24.0 24 

D (cm) 13.961538461538462 15 

FF 4.505810202863192e-07 4.4711276893110046e-07 

Χρόνος εκτέλεσης (sec) 120.94870257377625 1.4272348880767822 

Ο γενετικός αλγόριθμος προτείνει σε πολύ πιο σύντομο χρόνο, μια λίγο καλύτερη λύση 

από αυτήν της εξαντλητικής.  

 

o Stiffness Case 2: Bending | Κάμψη 

 

 Πίνακας 4-11. Έξοδος αλγορίθμου Εξαντλητικής Μεθόδου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - 

stiffness case 2 - 1η εφαρμογή 

Best Solution is: 

H=  8.0 

L=  24.0 

d=  13.961538461538462 

with ff=  4.055229182576873e-06 

with ff_hl=  1.2847006554165616 

with ff_ld=  0.10097427571291506 

with ff_dh=  0.1271583189424128 

with ff_m=  2680.6153846153848 

with ff_stf2=  1.9338842975206612 

material parameters are: 6.040975609756098e-10 

duration of run is: 101.37625885009766 

THE END of ExhaustiveMethod_poly  

  



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας 61 

 

 Πίνακας 4-12. Έξοδος Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness case 2 - 1η 

εφαρμογή 

Best Solution is: 

H=  8 

L=  24 

D=  15 

with FF=  4.0240149203799034e-06 

 ff_hl=  1.2847006554165616 

 ff_ld=  0.018033988749894814 

 ff_dh=  0.2569660112501051 

with ff_m=  2880 

with ff_stf2=  1.8 

material parameters are: 6.040975609756098e-10 

Second Best Solution is: 

H=  7.526106313040214 

L=  25.22054083354287 

D=  15 

with FF=  5.7073130855682984e-06 

duration of run is: 1.1493797302246094 

THE END of GA_poly  

 

 

Σχήμα 4-4. Καμπύλη σύγκλισης Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness case 2 - 

1η εφαρμογή 



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας 62 

 

 Πίνακας 4-13. Συγκριτική ανάλυση ES - GA για πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness case 2 - 

1η εφαρμογή 

 ES GA 

H (cm) 8.0 8 

L (cm) 24.0 24 

D (cm) 13.961538461538462 15 

FF 4.055229182576873e-06 4.0240149203799034e-06 

Χρόνος εκτέλεσης (sec) 101.37625885009766 1.1493797302246094 

   

Ο γενετικός αλγόριθμος και εδώ προτείνει σε πολύ πιο σύντομο χρόνο, μια λίγο καλύτερη 

λύση από αυτήν της εξαντλητικής.  

 

o Stiffness Case 3: Torsion | Στρέψη 

 

 Πίνακας 4-14. Έξοδος αλγορίθμου Εξαντλητικής Μεθόδου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - 

stiffness case 3 - 1η εφαρμογή 

Best Solution is: 

H=  8.0 

L=  24.0 

d=  15.0 

with ff=  1.5775864232366278e-09 

with ff_hl=  1.2847006554165616 

with ff_ld=  0.018033988749894814 

with ff_dh=  0.2569660112501051 

with ff_m=  2880.0 

with ff_stf3=  0.0006920415224913495 

material parameters are: 6.040975609756098e-10 

duration of run is: 95.28936648368835 

THE END of ExhaustiveMethod_poly  

  



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας 63 

 

 Πίνακας 4-15. Έξοδος Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness case 3 - 1η 

εφαρμογή 

Best Solution is: 

H=  7.680391535544465 

L=  24 

D=  15 

with FF=  1.5907186195925866e-09 

 ff_hl=  1.2980176747688756 

 ff_ld=  0.018033988749894814 

 ff_dh=  0.3349914436881203 

with ff_m=  2764.9409527960074 

with ff_stf3=  0.0007335606046633662 

material parameters are: 6.040975609756098e-10 

Second Best Solution is: 

H=  7.252177730270105 

L=  24 

D=  15 

with FF=  1.649721288202796e-09 

duration of run is: 1.1367270946502686 

 THE END of GA_poly  

 

 

Σχήμα 4-5. Καμπύλη σύγκλισης Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness case 3 - 

1η εφαρμογή 

 



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας 64 

 

 Πίνακας 4-16. Συγκριτική ανάλυση ES - GA για πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness case 3 - 

1η εφαρμογή 

 ES GA 

H (cm) 8.0 7.680391535544465 

L (cm) 24.0 24 

D (cm) 15.0 15 

FF 1.5775864232366278e-09 1.5907186195925866e-09 

Χρόνος εκτέλεσης (sec) 95.28936648368835 1.1367270946502686 

 

 Στην περίπτωση αυτή, η λύση που προκύπτει από την εξαντλητική μέθοδο είναι λίγο 

καλύτερη, και πάλι όμως παρατηρούμε ότι η επίσης αρκετά καλή λύση του γενετικού αλγορίθμου, 

αποδίδεται πολύ πιο γρήγορα.  

  



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας 65 

 

o Stiffness Case 4: Tension, Bending | Εφελκυσμός, Κάμψη 

 

 Πίνακας 4-17. Έξοδος αλγορίθμου Εξαντλητικής Μεθόδου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - 

stiffness case 4 - 1η εφαρμογή 

Best Solution is: 

H=  8.0 

L=  24.0 

d=  15.0 

with ff=  8.206604573676938e-07 

with ff_hl=  1.2847006554165616 

with ff_ld=  0.018033988749894814 

with ff_dh=  0.2569660112501051 

with ff_m=  2880.0 

with ff_stf1=  0.2 

with ff_stf2=  1.8 

with ff_stf3=  0.0006920415224913495 

material parameters are: 6.040975609756098e-10 

duration of run is: 120.06474423408508 

THE END of ExhaustiveMethod_poly  

 

 Πίνακας 4-18. Έξοδος Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness case 4 - 1η 

εφαρμογή 

Best Solution is: 

H=  8 

L=  24 

D=  14.672111173775557 

with FF=  8.227829768830927e-07 

 ff_hl=  1.2847006554165616 

 ff_ld=  0.017722428015594316 

 ff_dh=  0.2159799079720497 

with ff_m=  2817.045345364907 

with ff_stf1=  0.20446955209568615 

with ff_stf2=  1.8402259688611753 

with ff_stf3=  0.00073215502014571 

material parameters are: 6.040975609756098e-10 

Second Best Solution is: 

H=  7.171238304623727 



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας 66 

 

L=  24 

D=  15 

with FF=  1.14733968673372e-06 

duration of run is: 1.1576120853424072 

THE END of GA_poly  

 

 

Σχήμα 4-6. Καμπύλη σύγκλισης Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness case 4 - 

1η εφαρμογή 

 
 Πίνακας 4-19. Συγκριτική ανάλυση ES - GA για πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness case 4 - 

1η εφαρμογή 

 ES GA 

H (cm) 8.0 8 

L (cm) 24.0 24 

D (cm) 15.0 14.672111173775557 

FF 8.206604573676938e-07 8.227829768830927e-07 

Χρόνος εκτέλεσης (sec) 120.06474423408508 1.1576120853424072 

 

Εδώ, η λύση που προκύπτει από την εξαντλητική μέθοδο είναι ελαφρώς καλύτερη, αλλά 

η λύση του γενετικού αλγορίθμου, που είναι και αυτή αρκετά καλή, αποδίδεται πολύ πιο γρήγορα.  



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας 67 

 

 

 

o Stiffness Case 5: Bending, Torsion | Κάμψη, Στρέψη 

 

 Πίνακας 4-20. Έξοδος αλγορίθμου Εξαντλητικής Μεθόδου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - 

stiffness case 5 - 1η εφαρμογή 

Best Solution is: 

H=  8.0 

L=  24.0 

d=  15.0 

with ff=  2.83965556182593e-09 

with ff_hl=  1.2847006554165616 

with ff_ld=  0.018033988749894814 

with ff_dh=  0.2569660112501051 

with ff_m=  2880.0 

with ff_stf1=  0.2 

with ff_stf2=  1.8 

with ff_stf3=  0.0006920415224913495 

material parameters are: 6.040975609756098e-10 

duration of run is: 143.7042076587677 

THE END of ExhaustiveMethod_poly  

 

 Πίνακας 4-21. Έξοδος Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness case 5 - 1η 

εφαρμογή 

Best Solution is: 

H=  8 

L=  24 

D=  15 

with FF=  2.784785412027615e-09 

 ff_hl=  1.2847006554165616 

 ff_ld=  0.018033988749894814 

 ff_dh=  0.2569660112501051 

with ff_m=  2880 

with ff_stf1=  0.2 

with ff_stf2=  1.8 

with ff_stf3=  0.0006920415224913495 



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας 68 

 

material parameters are: 6.040975609756098e-10 

Second Best Solution is: 

H=  8 

L=  25.591535900699938 

D=  15 

with FF=  3.917880860777728e-09 

duration of run is: 1.4181866645812988 

 THE END of GA_poly  

 

 

Σχήμα 4-7. Καμπύλη σύγκλισης Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness case 5- 

1η εφαρμογή 

 

 Πίνακας 4-22. Συγκριτική ανάλυση ES - GA για πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness case 5 - 

1η εφαρμογή 

 ES GA 

H (cm) 8.0 8 

L (cm) 24.0 24 

D (cm) 15.0 15 

FF 2.83965556182593e-09 2.784785412027615e-09 

Χρόνος εκτέλεσης (sec) 143.7042076587677 1.4181866645812988 



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας 69 

 

Παρατηρούμε ότι οι λύσεις που προτείνονται από τις δύο μεθόδους συμπίπτουν. Βεβαίως 

παρατηρείται μια μικρή απόκλιση μεταξύ των δύο, στην τιμή της ff, που υποδεικνύει το κατά πόσο 

εκπληρώνεται το ολικό σύνθετο κριτήριο βελτιστοποίησης. Στον Πίνακας 4-20 και Πίνακας 4-21 

παρατίθενται και οι τιμές των επιμέρους συναρτήσεων καταλληλότητας που πολλαπλασιασμένες 

μεταξύ τους, συνθέτουν την ολική. Οι τιμές αυτές και στις δύο μεθόδους συμπίπτουν. Συνεπώς, 

απορρίπτεται η περίπτωση λανθασμένου υπολογισμού τιμής επιμέρους συνάρτησης και η 

απόκλιση αποδίδεται στα υπολογιστικά σφάλματα που προκύπτουν από τους υπολογισμούς που 

εκτελούνται κατά τη διάρκεια των δύο μεθόδων. Οι αριθμοί που καλούνται να διαχειριστούν οι 

δύο αλγόριθμοι είναι δεκαδικοί με πολλά δεκαδικά ψηφία, έτσι λοιπόν λόγω διαφορετικής 

ακρίβειας σημαντικών ψηφίων, στρογγυλοποιήσεων και πλήθους ψηφίων που «κόβονται» κάθε 

φορά, είναι αναμενόμενο να προκύψει ένα σφάλμα της τάξεως 10-10, όπως αυτό που φαίνεται 

παραπάνω.  

 Η λύση που προτείνεται από την εξαντλητική μέθοδο είναι λίγο καλύτερη, όμως η μέθοδος 

τερματίζει πολύ αργότερα από τον γενετικό αλγόριθμο, ο οποίος προτείνει μια επίσης καλή λύση. 

 

o Stiffness Case 6: Torsion, Tension | Στρέψη, Εφελκυσμός 

 

 Πίνακας 4-23. Έξοδος αλγορίθμου Εξαντλητικής Μεθόδου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - 

stiffness case 6 - 1η εφαρμογή 

Best Solution is: 

H=  8.0 

L=  24.0 

d=  15.0 

with ff=  3.1551728464732556e-10 

with ff_hl=  1.2847006554165616 

with ff_ld=  0.018033988749894814 

with ff_dh=  0.2569660112501051 

with ff_m=  2880.0 

with ff_stf1=  0.2 

with ff_stf2=  1.8 

with ff_stf3=  0.0006920415224913495 

material parameters are: 6.040975609756098e-10 



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας 70 

 

duration of run is: 105.30984997749329 

THE END of ExhaustiveMethod_poly 

 

 Πίνακας 4-24. Έξοδος Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness case 6 - 1η 

εφαρμογή 

Best Solution is: 

H=  8 

L=  24.61404124251186 

D=  15 

with FF=  3.359827286221445e-10 

 ff_hl=  1.2930162510619083 

 ff_ld=  0.022902094084229052 

 ff_dh=  0.2569660112501051 

with ff_m=  2953.684949101423 

with ff_stf1=  0.2051170103542655 

with ff_stf2=  1.941724238004272 

with ff_stf3=  0.000709747440672199 

material parameters are: 6.040975609756098e-10 

Second Best Solution is: 

H=  7.287471961400612 

L=  24 

D=  11.4 

with FF=  8.148860499750448e-10 

duration of run is: 1.3961973190307617 

 THE END of GA_poly  



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας 71 

 

 

Σχήμα 4-8. Καμπύλη σύγκλισης Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness case 6 - 

1η εφαρμογή 

 

 Πίνακας 4-25. Συγκριτική ανάλυση ES - GA για πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness case 6 - 

1η εφαρμογή 

 ES GA 

H (cm) 8.0 8 

L (cm) 24.0 24.61404124251186 

D (cm) 15.0 15 

FF 3.1551728464732556e-10 3.359827286221445e-10 

Χρόνος εκτέλεσης (sec) 105.30984997749329 1.3961973190307617 

 

 Η λύση που προκύπτει από την εξαντλητική μέθοδο είναι ελάχιστα καλύτερη με τη λύση 

του γενετικού αλγορίθμου, που είναι και αυτή αρκετά καλή, να αποδίδεται πολύ πιο γρήγορα.  

  



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας 72 

 

o Stiffness Case 7: Tension, Bending, Torsion | Εφελκυσμός, Κάμψη, Στρέψη 

 

 Πίνακας 4-26. Έξοδος αλγορίθμου Εξαντλητικής Μεθόδου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - 

stiffness case 7 - 1η εφαρμογή 

Best Solution is: 

H=  8.0 

L=  24.0 

d=  15.0 

with ff=  5.67931112365186e-10 

with ff_hl=  1.2847006554165616 

with ff_ld=  0.018033988749894814 

with ff_dh=  0.2569660112501051 

with ff_m=  2880.0 

with ff_stf1=  0.2 

with ff_stf2=  1.8 

with ff_stf3=  0.0006920415224913495 

material parameters are: 6.040975609756098e-10 

duration of run is: 124.53578877449036 

THE END of ExhaustiveMethod_poly  

 

 Πίνακας 4-27. Έξοδος Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness case 7 - 1η 

εφαρμογή 

Best Solution is: 

H=  8 

L=  24.322835149165858 

D=  13.44652889881294 

with FF=  9.086416728259889e-10 

 ff_hl=  1.2891249635092927 

 ff_ld=  0.19082206117932365 

 ff_dh=  0.06278212360172253 

with ff_m=  2616.4616458745745 

with ff_stf1=  0.22610700624115232 

with ff_stf2=  2.090077733064616 

with ff_stf3=  0.0009236052492596352 

material parameters are: 6.040975609756098e-10 

Second Best Solution is: 

H=  6.974218490823885 



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας 73 

 

L=  24 

D=  15 

with FF=  1.0522676637570093e-09 

duration of run is: 1.3259570598602295 

 THE END of GA_poly  

 

 

Σχήμα 4-9. Καμπύλη σύγκλισης Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness case 7 - 

1η εφαρμογή 

 

 Πίνακας 4-28. Συγκριτική ανάλυση ES - GA για πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness case 7 - 

1η εφαρμογή 

 ES GA 

H (cm) 8.0 8 

L (cm) 24.0 24.322835149165858 

D (cm) 15.0 13.44652889881294 

FF 5.67931112365186e-10 9.086416728259889e-10 

Χρόνος εκτέλεσης (sec) 124.53578877449036 1.3259570598602295 

 



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας 74 

 

Η εξαντλητική μέθοδος προτείνει μια καλύτερη λύση από τον γενετικό αλγόριθμο. Είναι 

εντός των επιθυμητών ορίων και η λύση του GA και επιπλέον αποδίδεται πολύ πιο γρήγορα από 

αυτήν την ES. 

  



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας 75 

 

4.2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 02  

Ορίζουμε το δεύτερο σύνολο εισόδων ως εξής: 

Πίνακας 4-29. Δεύτερο σύνολο σχεδιαστικών παραμέτρων και μεταβλητών επίδοσης 

2o Set αλουμίνιο 
 

min max 

h (cm) 35 70 

l (cm) 100 400 

d (cm) 25 60 

E (Pa) 71.7*109  

ν 0.33 

ρ (kg/m3) 2810 

 

Πρόκειται για κράμα αλουμινίου AA7075, όπως προκύπτει και από τα χαρακτηριστικά για το 

υλικό μεγέθη E, ρ και ν. Χρησιμοποιείται συχνά στην αεροναυπηγική και αεροδιαστημική για την 

κατασκευή εξαρτημάτων αεροσκαφών, για γρανάζια, άξονες κλπ. [27], [29], [30] 

4.2.1.  ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 Πίνακας 4-30. Έξοδος αλγορίθμου Εξαντλητικής Μεθόδου - 2D βελτιστοποίηση - 2η εφαρμογή 

Best Solution is: 

H=  53.46153846153847 

D=  33.07692307692308 

with ff=  0.0017549189824530576 

duration of run is: 0.20088410377502441 

THE END of ExhaustiveMethod_2D  

 

 



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας 76 

 

 Πίνακας 4-31. Έξοδος Γενετικού Αλγορίθμου - 2D βελτιστοποίηση - 2η εφαρμογή 

Best Solution is: 

H=  35 

D=  56.70803740519146 

with FF=  0.0021956513984324744 

 ff_hd=  1.0008375276924038 

 ff_dh=  0.0021956513984324744 

Second Best Solution is: 

H=  38.137604947589345 

D=  60 

 ff_hd=  0.9824072396234058 

 ff_dh=  0.04478364745407726 

with FF=  0.04478364745407726 

duration of run is: 1.3202452659606934 

 THE END of GA_2D 

 

 

Σχήμα 4-10. Καμπύλη σύγκλισης Γενετικού Αλγορίθμου - 2D βελτιστοποίηση - 2η εφαρμογή 

  



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας 77 

 

 Πίνακας 4-32. Συγκριτική ανάλυση ES - GA για 2D αισθητική βελτιστοποίηση - 2η εφαρμογή 

 ES GA 

H (cm) 53.46153846153847 35 

D (cm) 33.07692307692308 56.70803740519146 

FF 0.0017549189824530576 0.0021956513984324744 

Χρόνος εκτέλεσης (sec) 0.20088410377502441 1.3202452659606934 

 

 Παρατηρούμε πως για το απλό πρόβλημα της 2D βελτιστοποίησης η ES δίνει μια λίγο 

καλύτερη λύση: η τιμή του ff βρίσκεται πιο κοντά στο μηδέν από την τιμή που προτείνει ο 

γενετικός αλγόριθμος. Ο χρόνος εκτέλεσης είναι ελαφρώς μεγαλύτερος για τον γενετικό, 

παραμένοντας όμως εντός των απολύτως αποδεκτών ορίων.  

4.2.2.  ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 Πίνακας 4-33. Έξοδος αλγορίθμου Εξαντλητικής Μεθόδου - 3D βελτιστοποίηση - 2η εφαρμογή 

Best Solution is: 

H=  41.15384615384615 

L=  100.0 

d=  50.0 

with val=  1.3281579559414904 

 ff_hl=  1.2064955272114335 

 ff_ld=  0.3819660112501051 

 ff_dh=  0.4030807177218576 

duration of run is: 

168.79877185821533 

THE END of ExhaustiveMethod_3D  

  



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας 78 

 

 Πίνακας 4-34. Έξοδος Γενετικού Αλγορίθμου - 3D βελτιστοποίηση - 2η εφαρμογή 

Best Solution is: 

H=  75 

L=  100 

D=  60 

with FF=  0.8707544317129633 

 ff_hl=  0.8680339887498949 

 ff_ld=  0.04863267791677184 

 ff_dh=  0.8180339887498949 

Second Best Solution is: 

H=  75 

L=  100 

D=  59.119071276905956 

with FF=  0.8742299281426509 

duration of run is: 

1.176734447479248 

 THE END of GA_3D 

 

 

Σχήμα 4-11. Καμπύλη σύγκλισης Γενετικού Αλγορίθμου - 3D βελτιστοποίηση - 2η εφαρμογή 

  



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας 79 

 

 Πίνακας 4-35. Συγκριτική ανάλυση ES - GA για 3D αισθητική βελτιστοποίηση - 2η εφαρμογή 

 ES GA 

H (cm) 41.15384615384615 75 

L (cm) 100.0 100 

D (cm) 50.0 60 

FF 1.3281579559414904 0.8707544317129633 

Χρόνος εκτέλεσης (sec) 168.79877185821533 1.176734447479248 

 

 Ο GA δίνει καλύτερη λύση για το πρόβλημα της 3D βελτιστοποίησης και ο χρόνος 

εκτέλεσής του είναι συντομότερος του χρόνου εκτέλεσης της εξαντλητικής μεθόδου. 

4.2.3.  ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

o Stiffness Case 1: Tension | Εφελκυσμός 

 

 Πίνακας 4-36. Έξοδος αλγορίθμου Εξαντλητικής Μεθόδου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - 

stiffness case 1 - 2η εφαρμογή 

Best Solution is: 

H=  58.07692307692308 

L=  100.0 

d=  60.0 

with ff=  2.122323349961242e-05 

with ff_hl=  1.037264757980664 

with ff_ld=  0.04863267791677184 

with ff_dh=  0.584921405968438 

with ff_m=  348461.53846153844 

with ff_stf1=  0.028697571743929357 

material parameters are: 1.7807531380753139e-09 

duration of run is: 110.49626636505127 

THE END of ExhaustiveMethod_poly  

 



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας 80 

 

 Πίνακας 4-37. Έξοδος Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness case 1 - 2η 

εφαρμογή 

Best Solution is: 

H=  60.92404807609287 

L=  100 

D=  60 

with FF=  1.8005823774940783e-05 

 ff_hl=  1.0087935079889663 

 ff_ld=  0.04863267791677184 

 ff_dh=  0.6332012027692056 

with ff_m=  365544.28845655726 

with ff_stf1=  0.027356466277241368 

material parameters are: 1.7807531380753139e-09 

Second Best Solution is: 

H=  59.8323592495521 

L=  100 

D=  60 

with FF=  1.8199781169505746e-05 

duration of run is: 1.1853227615356445 

 THE END of GA_poly  

 

 

Σχήμα 4-12. Καμπύλη σύγκλισης Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness case 1 - 

2η εφαρμογή 



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας 81 

 

 Πίνακας 4-38. Συγκριτική ανάλυση ES - GA για πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness case 1 - 

2η εφαρμογή 

 ES GA 

H (cm) 58.07692307692308 60.92404807609287 

L (cm) 100.0 100 

D (cm) 60.0 60 

FF 2.122323349961242e-05 1.8005823774940783e-05 

Χρόνος εκτέλεσης (sec) 110.49626636505127 1.1853227615356445 

 

 Ο GA δίνει καλύτερη λύση για το πρόβλημα της πολυκριτηριακής βελτιστοποίησης και ο 

χρόνος εκτέλεσής του είναι πολύ συντομότερος του χρόνου εκτέλεσης της εξαντλητικής μεθόδου. 

 

o Stiffness Case 2: Bending | Κάμψη 

 

 Πίνακας 4-39. Έξοδος αλγορίθμου Εξαντλητικής Μεθόδου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - 

stiffness case 2 - 2η εφαρμογή 

Best Solution is: 

H=  75.0 

L=  100.0 

d=  60.0 

with ff=  3.7791388813585005e-05 

with ff_hl=  0.8680339887498949 

with ff_ld=  0.04863267791677184 

with ff_dh=  0.8180339887498949 

with ff_m=  450000.0 

with ff_stf2=  0.03950617283950617 

material parameters are: 1.7807531380753139e-09 

duration of run is: 130.19729495048523 

THE END of ExhaustiveMethod_poly  

 

 



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας 82 

 

 Πίνακας 4-40. Έξοδος Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness case 2 - 2η 

εφαρμογή 

Best Solution is: 

H=  75 

L=  100 

D=  60 

with FF=  2.7566198875837263e-05 

 ff_hl=  0.8680339887498949 

 ff_ld=  0.04863267791677184 

 ff_dh=  0.8180339887498949 

with ff_m=  450000 

with ff_stf2=  0.03950617283950617 

material parameters are: 1.7807531380753139e-09 

Second Best Solution is: 

H=  75 

L=  100 

D=  60 

with FF=  2.7566198875837263e-05 

duration of run is: 1.4461677074432373 

 THE END of GA_poly  

 

 

Σχήμα 4-13. Καμπύλη σύγκλισης Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness case 2 - 

2η εφαρμογή 



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας 83 

 

 Πίνακας 4-41. Συγκριτική ανάλυση ES - GA για πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness case 2 - 

2η εφαρμογή 

 ES GA 

H (cm) 75.0 75 

L (cm) 100.0 100 

D (cm) 60.0 60 

FF 3.7791388813585005e-05 2.7566198875837263e-05 

Χρόνος εκτέλεσης (sec) 130.19729495048523 1.4461677074432373 

 

Παρατηρούμε ξανά εδώ να προτείνεται η ίδια λύση και από τις δύο μεθόδους με μια μικρή 

απόκλιση στην τιμής του ff, που αποδίδεται σε υπολογιστικό σφάλμα όπως αναφέρεται και πιο 

πάνω, της τάξης του 10-5.  

Συγκρίνοντας τους χρόνους εκτέλεσης των δύο μεθόδων, ξανά ο γενετικός αλγόριθμος 

ολοκληρώνεται πολύ πιο γρήγορα από την εξαντλητική μέθοδο. 

 

o Stiffness Case 3: Torsion | Στρέψη 

 

 Πίνακας 4-42. Έξοδος αλγορίθμου Εξαντλητικής Μεθόδου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - 

stiffness case 3 - 2η εφαρμογή 

Best Solution is: 

H=  75.0 

L=  100.0 

d=  60.0 

with ff=  2.3043529764381097e-09 

with ff_hl=  0.8680339887498949 

with ff_ld=  0.04863267791677184 

with ff_dh=  0.8180339887498949 

with ff_m=  450000.0 

with ff_stf3=  2.4089129780186692e-06 

material parameters are: 1.7807531380753139e-09 

duration of run is: 100.66939926147461 

THE END of ExhaustiveMethod_poly 



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας 84 

 

 Πίνακας 4-43. Έξοδος Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness case 3 - 2η 

εφαρμογή 

Best Solution is: 

H=  75 

L=  100 

D=  60 

with FF=  1.6808657851120281e-09 

 ff_hl=  0.8680339887498949 

 ff_ld=  0.04863267791677184 

 ff_dh=  0.8180339887498949 

with ff_m=  450000 

with ff_stf3=  2.4089129780186692e-06 

material parameters are: 1.7807531380753139e-09 

Second Best Solution is: 

H=  75 

L=  100 

D=  60 

with FF=  1.6808657851120281e-09 

duration of run is: 1.092369556427002 

THE END of GA_poly 

 

 

Σχήμα 4-14. Καμπύλη σύγκλισης Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness case 3 - 

2η εφαρμογή 

  



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας 85 

 

 Πίνακας 4-44. Συγκριτική ανάλυση ES - GA για πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness case 3 - 

2η εφαρμογή 

 ES GA 

H (cm) 75.0 75 

L (cm) 100.0 100 

D (cm) 60.0 60 

FF 2.3043529764381097e-09 1.6808657851120281e-09 

Χρόνος εκτέλεσης (sec) 100.66939926147461 1.092369556427002 

 

Προτείνεται ξανά η ίδια λύση και από τις δύο μεθόδους με μια μικρή απόκλιση στην τιμή 

της συνάρτησης καταλληλότητας, που αποδίδεται σε υπολογιστικό σφάλμα όπως αναφέρεται και 

πιο πάνω, της τάξης του 10-9.  

Συγκρίνοντας τους χρόνους εκτέλεσης των δύο μεθόδων, ξανά ο γενετικός αλγόριθμος 

ολοκληρώνεται πολύ πιο γρήγορα από την εξαντλητική μέθοδο. 

 

o Stiffness Case 4: Tension + Bending | Εφελκυσμός + Κάμψη 

 

 Πίνακας 4-45. Έξοδος αλγορίθμου Εξαντλητικής Μεθόδου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - 

stiffness case 4 - 2η εφαρμογή 

Best Solution is: 

H=  75.0 

L=  100.0 

D=  60.0 

with ff=  8.39808640301889e-07 

with ff_hl=  0.8680339887498949 

with ff_ld=  0.04863267791677184 

with ff_dh=  0.8180339887498949 

with ff_m=  450000.0 

with ff_stf1=  0.022222222222222223 

with ff_stf2=  0.03950617283950617 

with ff_stf3=  2.4089129780186692e-06 

material parameters are: 1.7807531380753139e-09 



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας 86 

 

duration of run is: 114.86116576194763 

THE END of ExhaustiveMethod_poly  

 

 Πίνακας 4-46. Έξοδος Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness case 4 - 2η 

εφαρμογή 

Best Solution is: 

H=  75 

L=  100 

D=  60 

with FF=  6.12582197240828e-07 

 ff_hl=  0.8680339887498949 

 ff_ld=  0.04863267791677184 

 ff_dh=  0.8180339887498949 

with ff_m=  450000 

with ff_stf1=  0.022222222222222223 

with ff_stf2=  0.03950617283950617 

with ff_stf3=  2.4089129780186692e-06 

material parameters are: 1.7807531380753139e-09 

Second Best Solution is: 

H=  75 

L=  100 

D=  60 

with FF=  6.12582197240828e-07 

duration of run is: 1.1528403759002686 

THE END of GA_poly 



 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων για Αισθητική Βελτιστοποίηση Αναλογιών Επιφανειών Προϊόντων  

Τίτα – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας 87 

 

 

Σχήμα 4-15. Καμπύλη σύγκλισης Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness case 4 - 

2η εφαρμογή 

 

 Πίνακας 4-47. Συγκριτική ανάλυση ES - GA για πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness case 4 - 

2η εφαρμογή 

 ES GA 

H (cm) 75.0 75 

L (cm) 100.0 100 

D (cm) 60.0 60 

FF 8.39808640301889e-07 6.12582197240828e-07 

Χρόνος εκτέλεσης (sec) 114.86116576194763 1.1528403759002686 

 

  Η εκτέλεση του γενετικού αλγορίθμου ολοκληρώνεται και πάλι πολύ πιο σύντομα από 

την ES. Η λύση που προτείνεται και από τις δύο μεθόδους είναι η ίδια.  
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o Stiffness Case 5: Bending + Torsion | Κάμψη + Στρέψη 

 

 Πίνακας 4-48. Έξοδος αλγορίθμου Εξαντλητικής Μεθόδου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - 

stiffness case 5 - 2η εφαρμογή 

Best Solution is: 

H=  75.0 

L=  100.0 

D=  60.0 

with ff=  9.103616697039449e-11 

with ff_hl=  0.8680339887498949 

with ff_ld=  0.04863267791677184 

with ff_dh=  0.8180339887498949 

with ff_m=  450000.0 

with ff_stf1=  0.022222222222222223 

with ff_stf2=  0.03950617283950617 

with ff_stf3=  2.4089129780186692e-06 

material parameters are: 1.7807531380753139e-09 

duration of run is: 112.71464586257935 

THE END of ExhaustiveMethod_poly  

 

 Πίνακας 4-49. Έξοδος Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness case 5 - 2η 

εφαρμογή 

Best Solution is: 

H=  75 

L=  100 

D=  60 

with FF=  6.640457422664803e-11 

 ff_hl=  0.8680339887498949 

 ff_ld=  0.04863267791677184 

 ff_dh=  0.8180339887498949 

with ff_m=  450000 

with ff_stf1=  0.022222222222222223 

with ff_stf2=  0.03950617283950617 

with ff_stf3=  2.4089129780186692e-06 

material parameters are: 1.7807531380753139e-09 

Second Best Solution is: 

H=  75 
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L=  100 

D=  60 

with FF=  6.640457422664803e-11 

duration of run is: 1.177152395248413 

THE END of GA_poly  

 

 

Σχήμα 4-16. Καμπύλη σύγκλισης Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness case 5 - 

2η εφαρμογή 
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 Πίνακας 4-50. Συγκριτική ανάλυση ES - GA για πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness case 5 - 

2η εφαρμογή 

 ES GA 

H (cm) 75.0 75 

L (cm) 100.0 100 

D (cm) 60.0 60 

FF 9.103616697039449e-11 6.640457422664803e-11 

Χρόνος εκτέλεσης (sec) 112.71464586257935 1.177152395248413 

 

 Η εκτέλεση του γενετικού αλγορίθμου ολοκληρώνεται και πάλι πολύ πιο σύντομα από την 

ES. Η λύση που προτείνεται και από τις δύο μεθόδους είναι η ίδια. Η απόκλιση στην τιμή της ff 

είναι της τάξης του 10-11. 

 

o Stiffness Case 6: Torsion + Tension | Στρέψη + Εφελκυσμός 

 

 Πίνακας 4-51. Έξοδος αλγορίθμου Εξαντλητικής Μεθόδου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - 

stiffness case 6 - 2η εφαρμογή 

Best Solution is: 

H=  75.0 

L=  100.0 

D=  60.0 

with ff=  5.120784392084689e-11 

with ff_hl=  0.8680339887498949 

with ff_ld=  0.04863267791677184 

with ff_dh=  0.8180339887498949 

with ff_m=  450000.0 

with ff_stf1=  0.022222222222222223 

with ff_stf2=  0.03950617283950617 

with ff_stf3=  2.4089129780186692e-06 

material parameters are: 1.7807531380753139e-09 

duration of run is: 128.8269281387329 

THE END of ExhaustiveMethod_poly  
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 Πίνακας 4-52. Έξοδος Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness case 6 - 2η 

εφαρμογή 

Best Solution is: 

H=  75 

L=  100 

D=  60 

with FF=  3.7352573002489514e-11 

 ff_hl=  0.8680339887498949 

 ff_ld=  0.04863267791677184 

 ff_dh=  0.8180339887498949 

with ff_m=  450000 

with ff_stf1=  0.022222222222222223 

with ff_stf2=  0.03950617283950617 

with ff_stf3=  2.4089129780186692e-06 

material parameters are: 1.7807531380753139e-09 

Second Best Solution is: 

H=  75 

L=  100 

D=  60 

with FF=  3.7352573002489514e-11 

duration of run is: 1.9707603454589844 

THE END of GA_poly 
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Σχήμα 4-17. Καμπύλη σύγκλισης Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness case 6 - 

2η εφαρμογή 

 

 Πίνακας 4-53. Συγκριτική ανάλυση ES - GA για πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness case 6 - 

2η εφαρμογή 

 ES GA 

H (cm) 75.0 75 

L (cm) 100.0 100 

D (cm) 60.0 60 

FF 5.120784392084689e-11 3.7352573002489514e-11 

Χρόνος εκτέλεσης (sec) 128.8269281387329 1.9707603454589844 

 

 Η εκτέλεση του γενετικού αλγορίθμου ολοκληρώνεται ξανά πολύ πιο σύντομα από την 

ES. Η λύση που προτείνεται και από τις δύο μεθόδους είναι η ίδια. Η απόκλιση στην τιμή της ff 

είναι της τάξης του 10-11. 
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o Stiffness Case 7: Tension + Bending + Torsion | Εφελκυσμός + Κάμψη + Στρέψη  

 

 Πίνακας 4-54. Έξοδος αλγορίθμου Εξαντλητικής Μεθόδου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - 

stiffness case 7 - 2η εφαρμογή 

Best Solution is: 

H=  75.0 

L=  100.0 

D=  60.0 

with ff=  2.0230259326754325e-12 

with ff_hl=  0.8680339887498949 

with ff_ld=  0.04863267791677184 

with ff_dh=  0.8180339887498949 

with ff_m=  450000.0 

with ff_stf1=  0.022222222222222223 

with ff_stf2=  0.03950617283950617 

with ff_stf3=  2.4089129780186692e-06 

material parameters are: 1.7807531380753139e-09 

duration of run is: 133.85865879058838 

THE END of ExhaustiveMethod_poly 

 

 Πίνακας 4-55. Έξοδος Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness case 7 - 2η 

εφαρμογή 

Best Solution is: 

H=  75 

L=  100 

D=  59.4971776029877 

with FF=  1.5136649005171057e-12 

 ff_hl=  0.8680339887498949 

 ff_ld=  0.06271800703853092 

 ff_dh=  0.8247382873767256 

with ff_m=  446228.83202240773 

with ff_stf1=  0.022410026610512345 

with ff_stf2=  0.0398400473075775 

with ff_stf3=  2.4451976594139526e-06 

material parameters are: 1.7807531380753139e-09 

Second Best Solution is: 

H=  73.5528675470575 
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L=  100 

D=  47.119519119081446 

with FF=  4.074786613196916e-12 

duration of run is: 1.212989091873169 

 THE END of GA_poly  

 

 

Σχήμα 4-18. Καμπύλη σύγκλισης Γενετικού Αλγορίθμου - πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness case 7 - 

2η εφαρμογή 

 

 Πίνακας 4-56. Συγκριτική ανάλυση ES - GA για πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση - stiffness case 7 - 

2η εφαρμογή 

 ES GA 

H (cm) 75.0 75 

L (cm) 100.0 100 

D (cm) 60.0 59.4971776029877 

FF 2.0230259326754325e-12 1.5136649005171057e-12 

Χρόνος εκτέλεσης (sec) 133.85865879058838 1.212989091873169 

 

 Ο γενετικός αλγόριθμος δίνει πολύ πιο σύντομα βέλτιστη λύση, η οποία είναι λίγο 

καλύτερη από την λύση της εξαντλητικής. 
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5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5.1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα εργασία έγινε μία προσπάθεια σύγκρισης και αξιολόγησης εναλλακτικών 

προτάσεων σχεδιασμού με χρήση γενετικών αλγορίθμων. Όλες οι εναλλακτικές σχεδιαστικές 

λύσεις εξετάστηκαν ως προς την ταυτόχρονη ικανοποίηση ενός, τριών ή επτά κριτηρίων:  

 για το πρόβλημα της 2D αισθητικής βελτιστοποίησης, η ικανοποίηση του κανόνα τις 

χρυσής τομής των αναλογιών της επιφάνειας (1 κριτήριο),  

 για την 3D βελτιστοποίηση, η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμόρφωση και των τριών 

αναλογιών με τον κανόνα της χρυσής τομής (3 κριτήρια), 

 και τέλος, για την πολυκριτηριακή, η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμόρφωση και των 

τριών αναλογιών με τον κανόνα της χρυσής τομής παράλληλα με την μεγιστοποίηση των 

τριών τύπων στιβαρότητας και την ελαχιστοποίηση της μάζας (7 κριτήρια).  

Για την πιο αποτελεσματική εφαρμογή του αλγορίθμου για κάθε επόμενη γενιά «πέρναγε» 

στον νέο πληθυσμό ένα ποσοστό των βέλτιστων λύσεων από την προηγούμενη. Στο Κεφάλαιο 4 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τα οποία ο πληθυσμός ήταν 100 και το ποσοστό βέλτιστων 

λύσεων που κρατιόταν από την προηγούμενη γενιά ήταν ίσο με 0.4. Ο αλγόριθμος μπορεί να 

εκτελεστεί και για μηδενικό ποσοστό παραμονής βέλτιστων λύσεων, ωστόσο κάτι τέτοιο 

αποφεύγεται διότι θα καθυστέρει πολύ την εμφάνιση σύγκλισης ή μπορεί να μην εμφανιστεί και 

ποτέ.  
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Επίσης, το πλήθος των μεταλλάξεων ανέρχεται στις 2 ανά γενιά. Βεβαίως και μπορεί να 

αυξηθεί – με κίνδυνο να καθυστερήσει τη σύγκλιση – ή να μειωθεί – με την πιθανότητα η βέλτιστη 

λύση που θα προκύψει να μην είναι εντός των αποδεκτών ορίων – το πλήθος αυτό, αλλά στην 

παρούσα εργασία επιλέχθηκε το συγκεκριμένο, μέσα από τη διαδικασία δοκιμής και σφάλματος 

για τη ρύθμιση του αλγορίθμου, καθώς έδινε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Με αντίστοιχο τρόπο 

επιλέχθηκε και το πλήθος γενεών (200) και αρχικού πληθυσμού (100) στον γενετικό αλγόριθμο. 

 Συγκρίνοντας συνολικά την εφαρμογή της εξαντλητικής μεθόδου και του γενετικού 

αλγορίθμου, καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα. 

Οι γενετικοί αλγόριθμοι αποτελούν μια αξιόπιστη, αποτελεσματική και κυρίως γρήγορη 

μέθοδο βελτιστοποίησης για τα προβλήματα που πραγματεύεται η παρούσα εργασία. Αποτελούν 

μια αρκετά «στιβαρή» μέθοδο καθώς ο χρόνος εκτέλεσης είναι μικρός και σχεδόν ίδιος, 

ανεξαρτήτως της πολυπλοκότητας του προβλήματος, του πλήθους των στοιχείων που καλείται να 

διαχειριστεί ή της ακρίβειας που απαιτείται.  

Οι λύσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του γενετικού αλγορίθμου, σε κάθε 

περίπτωση που εξετάζεται στην εργασία αυτή, πράγματι πληρούν τα κριτήρια που έχουν τεθεί και 

τις περισσότερες φορές, ενώ προσεγγίζουν τις λύσεις που προτείνονται από την αντίστοιχη 

εξαντλητική μέθοδο, είναι καλύτερες.  

Η εφαρμογή γενετικού αλγορίθμου για αισθητική βελτιστοποίηση αναλογιών επιφανειών 

προϊόντων, φαίνεται να αποτελεί ένα χρήσιμο συμβουλευτικό εργαλείο, για  συμπληρωματική 

χρήση στη διαδικασία του Παραμετρικού Σχεδιασμού, όπως και ήταν η αρχική υπόθεση. 
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Τέλος, σε πιο γενικό επίπεδο, γίνεται αντιληπτό πως κλασσικές μηχανολογικές έννοιες, 

όπως η στιβαρότητα, μπορούν να συντεθούν στο ίδιο πρόβλημα με έννοιες που δεν ανήκουν 

παραδοσιακά στον πυρήνα του πεδίου αυτού, όπως η αισθητική.  

5.2. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Η μετέπειτα αξιοποίηση και δυνατότητα μελέτης του θέματος της εργασίας αυτής, είτε με τον 

εμπλουτισμό του παρόντος, με την ίδια μορφή και ύφος, είτε με διαφορετικό προσανατολισμό και 

προτάσεις που προκύπτουν από αυτή και δεν είναι δυνατό να καλυφθούν στα πλαίσια της, είναι 

σημαντική.  

Για τις προοπτικές εξέλιξης της παρούσας εργασίας, προτείνεται  η γενίκευση της 

συγκεκριμένης εργασίας με εφαρμογή γενετικών αλγορίθμων για την αισθητική βελτιστοποίηση 

αναλογιών επιφανειών προϊόντων συμπαγών ή κοίλων, με διαφορετικές διατομές, σύνθετες ή 

απλές.  

Ακόμα, προτείνεται η ενσωμάτωση περισσότερων αισθητικών κανόνων, εκτός της Χρυσής 

Τομής, όπως ο κανόνας των τρίτων. Η βελτιστοποίηση – με την εφαρμογή γενετικού αλγορίθμου 

- των αναλογιών αρνητικών επιφανειών παράλληλα με τη βελτιστοποίηση των αναλογιών των 

υλικών πλαισίων τους, αποτελεί μια ακόμα ενδιαφέρουσα κατεύθυνση που θα μπορούσε να λάβει 

η παρούσα εργασία. Επίσης, προτείνεται η ανάπτυξη μια βάσης δεδομένων με τα χαρακτηριστικά 

μεγέθη των υλικών E, ρ και ν και η σύνδεση της με το υπάρχον σύστημα έτσι ώστε η δοκιμή και 

σύγκριση διαφορετικών υλικών για την πολυκριτηριακή μελέτη, να διευκολυνθεί. 
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