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Περύληψη 
 

Το βαςικό κζμα τθσ διπλωματικισ εργαςίασ είναι θ χριςθ μεταευρετικϊν τεχνικϊν για τθν 

επίλυςθ ενόσ ςυνδυαςτικοφ προβλιματοσ βελτιςτοποίθςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ζνασ 

μεταευρετικόσ αλγόρικμοσ προςομοιωμζνθσ ανόπτθςθσ δθμιουργικθκε προκειμζνου να 

αποκτθκεί το ελάχιςτο κόςτοσ λειτουργίασ ενόσ κυκλικοφ δικτφου διανομισ νεροφ. Η 

προςομοιωμζνθ ανόπτθςθ είναι μία ςτοχαςτικι μζκοδοσ βελτιςτοποίθςθσ που μπορεί να 

ανταποκρικεί καλά ςε μεγάλθσ κλίμακασ προβλιματα βελτιςτοποίθςθσ διακριτισ ι 

ςυνδυαςτικισ μορφισ, αλλά ςτο πρόβλθμα που επιλφκθκε 

Αρχικά παρουςιάηονται τα χαρακτθριςτικά και τα επιμζρουσ ςτοιχεία των δικτφων 

διανομισ νεροφ μαηί με τουσ νόμουσ τθσ φυςικισ που τα διζπουν. Ειδικότερθ προςοχι 

δίνεται ςτο πιο ακριβό ςτοιχείο, τθν αντλία. Στθ ςυνζχεια παρουςιάηεται το EPANET, ζνα 

πακζτο λογιςμικοφ για τθ μοντελοποίθςθ δικτφων φδρευςθσ, μαηί με το programmers 

toolkit που κα επιτρζψει τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ Java και του λογιςμικοφ 

μοντελοποίθςθσ του δικτφου. Στο 6ο κεφάλαιο μία εφαρμογι προτείνεται, ο ςτόχοσ τθσ 

οποίασ είναι  θ ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ και τθσ κατανάλωςθσ τθσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ. Η εφαρμογι μετά δοκιμάηεται ςτο πρόβλθμα Van Zyl, ζνα δίκτυο διανομισ 

νεροφ μικρισ κλίμακασ που είναι κατάλλθλο για δοκιμζσ εξαιτίασ του γεγονότοσ ότι πολλζσ 

διαμορφϊςεισ προγράμματοσ λειτουργίασ αντλιϊν είναι ζγκυρεσ, παρζχοντασ ζτςι μία 

μεγάλθ ποικιλία προγραμμάτων λειτουργίασ. Η μζκοδοσ τθσ προςομοιωμζνθσ ανόπτθςθσ 

παρουςιάηεται ςτθ ςυνζχεια ςταδιακά και τα αποτελζςματα απεικονίηονται με τθ βοικεια 

πινάκων και ςχεδιαγραμμάτων. Το τελευταίο κεφάλαιο ςυηθτά γενικά ςυμπεράςματα που 

αφοροφν νζα πεδία προσ αναηιτθςθ τα οποία κα μποροφςαν να βελτιϊςουν τισ μεκόδουσ 

βελτιςτοποίθςθσ των προβλθμάτων χρονοπρογραμματιςμοφ αντλιϊν δικτφων φδρευςθσ.  
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Abstract 
 

The main topic of this diploma thesis is the use of metaheuristics for solving a combinatorial 

optimization problem. In particular, a simulated annealing metaheuristic was developed to 

obtain the least cost operation of a looped water distribution network. Simulated annealing 

is a stochastic optimization method that can work well for large-scale optimization problems 

that are cast in discrete or combinatorial form, and with the problem solved. 

First of all water distribution systems’ characteristics and components are stated along with 

the laws of physics that govern them. Particular attention is given to the most expensive 

component of all, the pump. Then, EPANET, a public domain, water distribution system 

modeling software package is presented along with the programmers’ toolkit that will 

enable the interaction between Java and the network modeling software. In Chapter 6, one 

application is proposed, whose goal is to minimize electricity cost and consumption. The 

application will then be tested on the Van Zyl Test Problem, a water distribution system of 

small scale that is well suited for testing due to the fact that many pump configurations are 

valid, providing a vast range of configurations. The method of simulated annealing is then 

presented gradually, and the results will be depicted with the help of plots and tables. The 

final chapter also discusses general conclusions concerning new fields for research that 

could improve the optimization techniques for pump scheduling problems.  
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1.ΕΙΑΓΩΓΗ 

   

1.1 Αντικεύμενο τησ εργαςύασ 
 

Κακθμερινά, οι μθχανικοί βρίςκονται αντιμζτωποι με προβλιματα που θ πολυπλοκότθτά 

τουσ όλο και αυξάνει, και που προκφπτουν ςε πολλοφσ τεχνικοφσ τομείσ, για παράδειγμα  

ςτθν επιχειρθςιακι ζρευνα, ςτο ςχεδιαςμό μθχανικϊν ςυςτθμάτων, ςτθν επεξεργαςία 

εικόνασ και κυρίωσ ςτα θλεκτρονικά (υπολογιςτικά υποβοθκοφμενοσ ςχεδιαςμόσ 

θλεκτρικϊν κυκλωμάτων, τοποκζτθςθ και δρομολόγθςθ των ςτοιχείων, βελτίωςθ 

απόδοςθσ και πολλά ακόμα). Τα προβλιματα αυτά ςυχνά αναφζρονται ωσ προβλιματα 

ςυνδυαςτικισ βελτιςτοποίθςθσ. Ο τρόποσ επίλυςθσ αυτϊν των προβλθμάτων είναι να 

βρεκεί  εκείνοσ ο ςυνδυαςμόσ τιμϊν των διακριτϊν μεταβλθτϊν απόφαςθσ, που να 

ικανοποιεί τουσ περιοριςμοφσ του προβλιματοσ και ταυτόχρονα να δίνει το καλφτερο 

δυνατό αποτζλεςμα. Θα μποροφςε κάποιοσ να προτείνει τθν εφρεςθ όλων των πικανϊν 

ςυνδυαςμϊν, τθν αξιολόγθςθ τουσ και τθν επιλογι του καλφτερου. Αυτό όμωσ ςπάνια είναι 

εφικτό εξαιτίασ του τεράςτιου αρικμοφ των πικανϊν λφςεων, που κα απαιτοφςε και 

εκτεταμζνο χρόνο επεξεργαςίασ των δεδομζνων από υπολογιςτι. Η βελτιςτοποίθςθ λοιπόν 

είναι θ ςυλλογικι διαδικαςία εφρεςθσ του ςυνόλου των προχποκζςεων που απαιτοφνται, 

με ςκοπό τθν επίτευξθ του καλφτερου αποτελζςματοσ ςε μία δεδομζνθ κατάςταςθ για ζνα 

ςυγκεκριμζνο ςκοπό. Στισ περιςςότερεσ πλευρζσ τθσ ηωισ, θ ςυνεχισ βελτίωςθ αποτελεί 

ςθμαντικό χαρακτθριςτικό και θ βελτιςτοποίθςθ είναι μία τεχνικι μζςω τθσ οποίασ 

επιτυγχάνεται.   

Υπάρχουν δφο τφποι προβλθμάτων βελτιςτοποίθςθσ, τα διακριτά προβλιματα, και τα 

προβλιματα με ςυνεχείσ μεταβλθτζσ. Τα ςυνεχι προβλιματα χωρίηονται ςε γραμμικά και 

μθ γραμμικά. Η επίλυςθ των γραμμικϊν ςυνεχϊν προβλθμάτων γίνεται με αποδοτικό 

τρόπο με γραμμικό προγραμματιςμό ενϊ για τα μθ γραμμικά θ επίλυςι τουσ γίνεται κυρίωσ 

με μεκόδουσ κακολικισ  βελτιςτοποίθςθσ ι με ευρετικζσ μεκόδουσ. 

Μία ςυγκεκριμζνθ κατθγορία αυτϊν των προβλθμάτων είναι τα προβλιματα ςυνδυαςτικισ 

βελτιςτοποίθςθσ. Αυτόσ ο όροσ χρθςιμοποιείται ςυνικωσ για προβλιματα που θ φφςθ των 

μεταβλθτϊν απόφαςισ τουσ είναι διακριτι, δθλαδι, που θ λφςθ είναι μία ομάδα, ι μία 

διαδοχι ακεραίων, ι άλλων διακριτϊν αντικειμζνων. Τα προβλιματα ςυνδυαςτικισ φφςθσ 

μποροφν να οριςτοφν ωσ θ ελαχιςτοποίθςθ του : 

      

όπου Cj είναι θ “αξία” κάκε ςτοιχείου j  

Μία ειδικι περίπτωςθ προβλθμάτων ςυνδυαςτικισ βελτιςτοποίθςθσ είναι τα προβλιματα 

χρονοπρογραμματιςμοφ. Ωσ Ρρόβλθμα χρονοπρογραμματιςμοφ ορίηεται ζνα πρόβλθμα 

ςτο οποίο ηθτείται θ ανάκεςθ δραςτθριοτιτων ςτο χρόνο ςτο διακζςιμο προςωπικό 

(ανκρϊπουσ ι μθχανιματα), που κα ςζβεται ζνα ςφνολο περιοριςμϊν και κα επιδιϊκει 

βζλτιςτεσ τιμζσ για τα μεγζκθ που αποτελοφν τθ ςυνάρτθςθ κόςτουσ. Ζνα παράδειγμα είναι 



10 
 

ο Ρρογραμματιςμόσ αντλιϊν δικτφου φδρευςθσ, που κα επιχειρθκεί μζςω τθσ 

προςομοίωςθσ τθσ λειτουργίασ του υδραυλικοφ του μοντζλου μζςω του λογιςμικοφ 

EPANET. 

 

1.2 τόχοι τησ εργαςύασ 
 

Ρρϊτοσ ςτόχοσ τθσ διπλωματικισ είναι θ εξοικείωςθ με το λογιςμικό EPANET και το 

Programmers Toolkit. Το EPANET  είναι ζνα λογιςμικό ανοικτοφ κϊδικα που κακιςτά δυνατι 

τθ μοντελοποίθςθ δικτφων φδρευςθσ που αντιςτοιχοφν ςτα πραγματικά δίκτυα φδρευςθσ 

ενόσ διμου ι μίασ πόλθσ χρθςιμοποιϊντασ ςτοιχεία όπωσ πθγζσ νεροφ, δεξαμενζσ 

αποκικευςθσ, αγωγοφσ, ςυνδζςεισ, αντλίεσ και βαλβίδεσ. Για κάκε ζνα από αυτά τα 

ςτοιχεία δζχεται δεδομζνα που χαρακτθρίηουν το κάκε ςτοιχείο ξεχωριςτά, αλλά και τθ 

διαςφνδεςι του με τα υπόλοιπα. Ζτςι είναι δυνατό να καταχωρθκοφν ςτοιχεία όπωσ θ 

γεωγραφικι ανφψωςθ ςτοιχείου, οι καμπφλθ λειτουργίασ του ( για τισ αντλίεσ) θ καμπφλθ 

κατανάλωςθσ κλπ. Μαηί με το  EPANET  προςφζρεται και το Programmers Toolkit που 

επιτρζπει  ςτουσ προγραμματιςτζσ να προςαρμόςουν τθν υπολογιςτικι μθχανι του 

EPANET για τισ δικζσ τουσ ανάγκεσ. Αυτόσ είναι και ζνασ από τουσ λόγουσ που 

χρθςιμοποιείται από πολλοφσ ερευνθτζσ ςτο πεδίο τθσ ςυνδυαςτικισ βελτιςτοποίθςθσ 

μζςω προςομοίωςθσ. 

Επόμενοσ ςτόχοσ είναι θ καταςκευι ενόσ προγράμματοσ ςε java το οποίο κα χρθςιμοποιεί 

το μοντζλο ενόσ δικτφου φδρευςθσ και μζςω του EPANET κα εξετάηει διαφορετικά 

προγράμματα λειτουργίασ αντλιϊν, και τελικά θ ςυςχζτιςθ με τιμολόγια χρζωςθσ ρεφματοσ 

και θ πρόταςθ προγραμμάτων λειτουργίασ που κα είναι προσ το ςυμφζρον τθσ επιχείρθςθσ 

φδρευςθσ.  

Ππωσ είναι λογικό, ενζργεια ξοδεφεται για τθν άντλθςθ και μεταφορά του νεροφ, τθ 

διφλιςθ, τθ διανομι, για να φτάςει ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ και ςτθ ςυνζχεια τθ μεταφορά 

των αποβλιτων και τον κακαριςμό τουσ για τθν απόδοςθ του νεροφ (τθσ όποιασ ποιότθτασ) 

ςτουσ τελικοφσ αποδζκτεσ; Αυτόσ ο «μικρόσ κφκλοσ» του νεροφ ζχει ζνα ενεργειακό κόςτοσ 

το οποίο πολλζσ φορζσ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό. Αναφζρεται ότι ςε παγκόςμιο επίπεδο το 

κόςτοσ αυτό καλφπτει το 7% τθσ ςυνολικισ παγκόςμιασ κατανάλωςθσ. Οι αμερικανικζσ 

υπθρεςίεσ φδρευςθσ αποχζτευςθσ υπολογίηεται ότι καταναλϊνουν περίπου 56 

διςεκατομμφρια κιλοβατϊρεσ (KWh) ανά ζτοσ (το 3% τθσ εκνικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ). 

Ραρατθρϊντασ αυτά τα νοφμερα είναι ευδιάκριτοσ ο λόγοσ για τον οποίο ο 

χρονοπρογραμματιςμόσ των δικτφων φδρευςθσ ζχει τόςο μεγάλο ενδιαφζρον. Η οικονομικι 

πολιτικι των εταιριϊν οδθγεί ςτθ προςπάκεια για ελαχιςτοποίθςθ τθσ ενζργειασ που 

καταναλϊνεται με χριςθ αποδοτικότερων προγραμμάτων άντλθςθσ που κα μειϊςουν το 

κόςτοσ. Αλλά το χρθματικό δεν είναι το μοναδικό κζρδοσ. Είναι ξεκάκαρο πωσ ςε αυτι τθ 

περίοδο που οι πθγζσ ενζργειασ μειϊνονται θ ελαχιςτοποίθςθ και θ καλφτερθ αξιοποίθςι 

τθσ ενζργειασ είναι απαίτθςθ και όχι ηθτοφμενο, ςυμβάλλοντασ, πζρα από τα υπόλοιπα 

οφζλθ, ζτςι ςε μία πιο «πράςινθ» πολιτικι τθσ εταιρίασ. 
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Τα προγράμματα χρονοπρογραμματιςμοφ είναι όλο και πιο απαραίτθτα γιατί: 

 Ο χειριςμόσ των ςυςτθμάτων φδρευςθσ γίνεται ςε πολλζσ περιπτϊςεισ όλο και πιο 

πολφπλοκοσ, με αυξανόμενεσ απαιτιςεισ, ενςωμάτωςθ υδάτων από διάφορεσ 

πθγζσ και ςυςτιματα που παλαιϊνουν. 

 Το προςωπικό με πείρα ςταδιακά βγαίνει ςτθ ςφνταξθ και ςυχνά δεν 

αντικακίςταται από άτομα με ανάλογεσ ικανότθτεσ 

 Τα λειτουργικά κόςτθ είναι πολφ μεγάλα, κάτι που δικαιολογεί επενδφςεισ για 

αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ. 

 Ο ζλεγχοσ μζςω του υπολογιςτι γίνεται ςταδιακά πιο αξιόπιςτοσ και πιο 

διακζςιμοσ 

 Η εμπειρία πάνω ςτα προβλιματα ςυνδυαςτικισ βελτιςτοποίθςθσ γίνεται ςυνεχϊσ 

μεγαλφτερθ 

 Οι χειριςτζσ, οι μθχανικοί και οι μάνατηερ πλζον νιϊκουν λιγότερο απειλοφμενοι 

από υπολογιςτικά ςυςτιματα ελζγχου. 

Στα πλαίςια τθσ εργαςίασ κα χρθςιμοποιθκεί ζνα δοκιμαςτικό πρόβλθμα, με ζνα απλό 

δίκτυο που χριηει βελτιςτοποίθςθσ. Το δίκτυο αυτό , δθμιουργικθκε  από τουσ Jacobus E. 

Van Zyl, Dragan A. Savic, και Godfrey A. Walters και παρουςιάςτθκε ςτθ δθμοςίευςι τουσ 

«Operational Optimization of Water Distribution Systems Using a Hybrid Genetic Algorithm» 

το 2004. Ζκτοτε χρθςιμοποιείται από αρκετοφσ για εφαρμογι μεκόδων βελτιςτοποίθςθσ 

και ςφγκριςθ αποτελεςμάτων. Το ςφςτθμα ζχει απλό ςχζδιο αλλά ςχεδιάςτθκε ζτςι ϊςτε να 

ζχει μεγάλο αρικμό από εφικτζσ ςτρατθγικζσ χειριςμοφ. 

Θα δθμιουργθκεί λοιπόν μία εφαρμογι ςε Java που κα δίνει τιμζσ για τθ λειτουργία των 

αντλιϊν του ςυςτιματοσ Van Zyl και κα επεξεργάηεται τα δεδομζνα που κα προκφπτουν 

από τθν ανάλυςθ μζςω του EPANET προκειμζνου να ελαχιςτοποιεί τθ ςυνάρτθςθ κόςτουσ. 

 

1.3 Διϊρθρωςη 
 

Το Κεφάλαιο 1 αποτελεί μία ειςαγωγι για το αντικείμενο και τουσ ςτόχουσ τθσ παροφςασ 

εργαςίασ. 

Στο Κεφάλαιο 2 παρουςιάηονται γενικά τα προβλιματα βελτιςτοποίθςθσ και 

παρουςιάηονται οι τεχνικζσ επίλυςισ τουσ, και ειδικά θ χριςθ μεταευρετικϊν τεχνικϊν για 

βελτιςτοποίθςθ μζςω προςομοίωςθσ. 

Στο Κεφάλαιο 3 αναφζρονται τα βαςικά υδραυλικά μεγζκθ των δικτφων, ο τρόποσ 

λειτουργίασ των αντλιϊν και παρουςιάηεται αναλυτικότερα το πρόβλθμα τθσ ενζργειασ και 

το μζγεκόσ του ςτθ περιοχι τθσ Ελλάδασ. 

Στο Κεφάλαιο 4 παρουςιάηονται τα μοντζλα προςομοίωςθσ και επίλυςθσ δικτφων, ενϊ 

αναλφονται οι δυνατότθτεσ και ικανότθτεσ του λογιςμικοφ EPANET. Τζλοσ γίνεται μία 

παρουςίαςθ του test προβλιματοσ πάνω ςτο οποίο κα εφαρμοςτεί θ βελτιςτοποίθςθ. 



12 
 

Στο Κεφάλαιο 5 γίνεται μία επιςκόπθςθ μεταευρετικϊν μεκόδων βελτιςτοποίθςθσ και 

παρουςιάηονται ενδεικτικά κάποιεσ από αυτζσ. Ριο αναλυτικά παρουςιάηεται  θ 

Ρροςομοιωμζνθ ανόπτθςθ, κακϊσ κα χρθςιμοποιθκεί για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ, 

και γίνεται μία πρϊτθ μακθματικι μοντελοποίθςθ. 

Στο Κεφάλαιο 6 παρουςιάηεται θ διαςφνδεςθ του Toolkit με τθ Java  μζςω του JNI, και ο 

κϊδικασ που αναπτφχκθκε για τθ λφςθ του προβλιματοσ χρονοπρογραμματιςμοφ των 

αντλιϊν. 

Στο Κεφάλαιο 7 παρουςιάηονται τα αποτελζςματα τθσ εφαρμογισ και ςυγκρίνονται με ιδθ 

υπάρχοντα αποτελζςματα. 

Η εργαςία ολοκλθρϊνεται με τθ παράκεςθ τθσ βιβλιογραφίασ που χρθςιμοποιικθκε. 

Στο παράρτθμα βρίςκεται ολόκλθροσ ο κϊδικασ που ςυντάχκθκε κακϊσ και τα δεδομζνα 

που χρθςιμοποιικθκαν για το δοκιμαςτικό πρόβλθμα. 
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2.ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΕΦΝΙΚΕ 

ΕΠΙΛΤΗ ΣΟΤ 
 

2.1 υνδυαςτικϊ προβλόματα 
 

Τα τελευταία χρόνια πολλοί ερευνθτζσ ζχουν μελετιςει το πρόβλθμα τθσ ανεφρεςθσ τθσ 

βζλτιςτθσ λφςθσ ςε προβλιματα που μποροφν να αναπαραςτακοφν ςαν μία ςυνάρτθςθ με 

μεταβλθτζσ απόφαςθσ, και ίςωσ με τθ παρουςία κάποιων περιοριςμϊν. Το αντικείμενο 

είναι πολφ ευρφ, και πολλά βιβλία ζχουν ιδθ γραφεί για τισ διάφορεσ πλευρζσ του. Τζτοια 

προβλιματα μποροφν να αναπαραςτακοφν γενικά με τθν ακόλουκθ μακθματικι 

μοντελοποίθςθ: 

 

Ελαχιςτοποίθςε το     

Ρου υπόκειται ςτουσ περιοριςμοφσ:  , i = 1, …, m 

      , j = 1, …, n 

 

Εδϊ το χ είναι ζνα διάνυςμα μεταβλθτϊν απόφαςθσ και οι f(), g(), h() είναι γενικζσ 

ςυναρτιςεισ. (Στθ πραγματικότθτα οι περιοριςμοί τθσ ιςότθτασ δεν είναι αυςτθρά 

απαραίτθτοι, κακϊσ μποροφν να μοντελοποιθκοφν με ηευγάρια από ανιςότθτεσ, αλλά 

βοθκάει ςυχνά να γίνονται πιο ςαφείσ.) Αυτι θ μοντελοποίθςθ ζχει υποκζςει ότι το 

πρόβλθμα είναι αυτό τθσ ελαχιςτοποίθςθσ, αλλά οι τροποποιιςεισ που απαιτοφνται για να 

μετατραπεί ςε πρόβλθμα μεγιςτοποίθςθσ είναι ςαφείσ. 

Υπάρχουν πολλζσ ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ τζτοιων προβλθμάτων, που αποκτϊνται με τθ 

τοποκζτθςθ περιοριςμϊν ςτο τφπο τθσ ςυνάρτθςθσ υπό βελτιςτοποίθςθ, και ςτισ αξίεσ που 

οι μεταβλθτζσ απόφαςθσ μποροφν να λάβουν. Κςωσ το πιο γνωςτό από αυτζσ τισ κατθγορίεσ 

μπορεί να φανεί αν περιορίςουμε τισ f( ), g( ), h( ) ςτο να είναι γραμμικζσ ςυναρτιςεισ 

μεταβλθτϊν απόφαςθσ που επιτρζπεται να δζχονται ςυνεχείσ μεταβλθτζσ, κάτι που οδθγεί 

ςε προβλιματα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ. 

Σε αυτι τθν εργαςία κα παρουςιαςτεί και κα χρθςιμοποιθκεί μία άλλθ κατθγορία 

προγραμμάτων : αυτά των οποίων θ φφςθ είναι ςυνδυαςτικι. Αυτόσ ο όροσ ςυχνά 

χρθςιμοποιείται για προβλιματα ςτα οποία οι μεταβλθτζσ απόφαςθσ είναι διακριτζσ – για 

παράδειγμα, όπου θ λφςθ είναι ζνα ςφνολο, ι μία αλλθλουχία ακεραίων ι άλλων 

διακριτϊν αντικειμζνων. Το πρόβλθμα τθσ εφρεςθσ βζλτιςτων λφςεων ςε τζτοιασ φφςεωσ 

προβλιματα είναι  ςυνεπϊσ γνωςτό ωσ ςυνδυαςτικι βελτιςτοποίθςθ. 

Μερικά παραδείγματα από τζτοιου είδουσ προβλιματα είναι: 
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 Το πρόβλημα τησ ανάθεςησ ( The assignment Problem) :  Ζνα ςφνολο από n 

ανκρϊπουσ είναι διακζςιμο για να φζρει εισ πζρασ n εργαςίεσ. Αν το i άτομο κάνει 

τθν j εργαςία κοςτίηει cij μονάδεσ. Βρεσ μία ανάκεςθ , π1, .., πn- που ελαχιςτοποιεί 

 

Εδϊ θ λφςθ αναπαρίςταται από μία μετάκεςθ ,π1, ..., πn- των αρικμϊν ,1, ..., n}. 

 

 Το διακριτό πρόβλημα ςακιδίου ( The 0-1 Knapsack Problem) : Ζνα ςφνολο από n 

αντικείμενα είναι διακζςιμα για να τοποκετθκοφν ςε ζνα ςακίδιο με χωρθτικότθτα 

C αντικείμενα. Το αντικείμενο i ζχει αξία vi  χρθςιμοποιεί ci μονάδεσ χωρθτικότθτασ. 

Κακόριςε το υποςφνολο Ι των αντικειμζνων που κα πρζπει να τοποκετθκοφν ςτο 

ςακίδιο προκειμζνου να ελαχιςτοποιθκεί το : 

 

Ζτςι ϊςτε 

 

 Εδϊ θ λφςθ αναπαρίςταται από το υποςφνολο Ι { 1, ..., n} 

 

 Το πρόβλημα κάλυψησ ςυνόλου (The Set Covering Problem) : Μία οικογζνεια από 

m υποςφνολα ςυλλογικά περιζχει n αντικείμενα τζτοια ϊςτε το Si περιζχει ni (<n) 

αντικείμενα. Επιλζξτε k (<m) υποςφνολα ,Si1, …, Sik- τζτοια ϊςτε να περιζχονται όλα 

τα αντικείμενα και να ελαχιςτοποιείται το  

 

Ππου το ci είναι το κόςτοσ τθσ επιλογισ του υποςυνόλου Si. 

Εδϊ θ λφςθ αναπαρίςταται με τθν οικογζνεια των υποςυνόλων , S1, …, S1k}. 

 

 Το πρόβλημα δρομολόγηςησ οχημάτων ( The vehicle routing problem) : Υπάρχουν 

m οχιματα διακζςιμα για να κάνουν διανομι ςε n πελάτεσ. Η χωρθτικότθτα του 

οχιματοσ k είναι Ck μονάδεσ, ενϊ ο πελάτθσ i απαιτεί ci μονάδεσ. Η απόςταςθ 

μεταξφ των πελατϊν i και j είναι dij. Κανζνα όχθμα δε μπορεί να ταξιδζψει πάνω 

από D μονάδεσ. Διαμοίραςε τουσ πελάτεσ ςτα οχιματα και βρεσ τθ ςειρά με τθν 
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οποία το κάκε όχθμα επιςκζπτεται τουσ πελάτεσ προκειμζνου να ελαχιςτοποιθκεί 

το: 

 

 Ζτςι ϊςτε  

 

 

 

Εδϊ το όχθμα k επιςκζπτεται nk πελάτεσ, και θ λφςθ αναπαρίςταται από τθν μετάκεςθ ,π1, 

..., πn,m- των αρικμϊν , 1, ..., n}  χωριςμζνουσ από τουσ αρικμοφσ  {nk}.  

Ρρζπει να ξεκακαριςτεί ότι ςε αυτά τα παραδείγματα, θ χριςθ του όρου «πρόβλθμα» είναι 

με μία γενικι ζννοια. Σε μία πραγματικι κατάςταςθ τθσ ηωισ, κα υπάρχει ζνα ςυγκεκριμζνο 

πρόβλθμα, ςτο οποίο τα ςφμβολα που χρθςιμοποιοφνται για να το περιγράφουν παίρνουν 

ςυγκεκριμζνθ αρικμθτικι αξία.  

 

2.1.1 ύνδεςη με γραμμικό προγραμματιςμό 

 

Συνδυαςτικά προβλιματα, όπωσ αυτά που περιγράφθκαν πιο πάνω, ζχουν ςτενοφσ 

δεςμοφσ με τον γραμμικό προγραμματιςμό (Linear Programming – LP), και οι περιςςότερεσ 

από τισ αρχικζσ προςπάκειεσ για τθν επίλυςι τουσ χρθςιμοποιοφςαν εξελίξεισ των μεκόδων 

LP, ςυνικωσ ειςάγοντασ ακζραιεσ μεταβλθτζσ που ζπαιρναν τισ τιμζσ 0 ι 1, προκειμζνου να 

παράγουν μία μοντελοποίθςθ ακζραιου προγραμματιςμοφ (Integer Programming – IP). Για 

παράδειγμα ςτθ περίπτωςθ του διακριτοφ προβλιματοσ ςακιδίου προςδιορίηουμε το x ωσ 

μεταβλθτι που ζχει τισ τιμζσ: 

   Xi = 1, όταν το ςακίδιο είναι ζτοιμο 

    0, ςε άλλθ περίπτωςθ. 

 

Το πρόβλθμα τότε ανάγεται ςτο παρακάτω IP πρόβλθμα: 
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Αυτι είναι μία μοντελοποίθςθ εξαιρετικά ξεκάκαρθ. Πμωσ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ 

χρειάηεται αρκετι ευφυΐα για τθν εφρεςθ μιασ μοντελοποίθςθσ IP για ζνα ςυνδυαςτικό 

πρόβλθμα βελτιςτοποίθςθσ( και αν κάποιοσ αμφιβάλει για αυτό μπορεί να προςπακιςει να 

μοντελοποιιςει το πρόβλθμα δρομολόγθςθσ οχθμάτων που αναφζρκθκε νωρίτερα). 

Επιπλζον, τζτοιεσ μοντελοποιιςεισ ςυχνά περιζχουν πραγματικά μεγάλο αρικμό  από 

μεταβλθτζσ και περιοριςμοφσ, κάτι που, όταν πρόκειται για μεγάλο πρόβλθμα είναι πολφ 

απαιτθτικό ςε υπολογιςτικι ιςχφ. 

Ραρόλα αυτά αν και ο IP δεν είναι γενικά ζνασ επιτυχθμζνοσ δρόμοσ για τθν εφρεςθ 

βζλτιςτων λφςεων ςε ςυνδυαςτικά προβλιματα, υπάρχουν καλοί λόγοι για τθ 

δθμοτικότθτα του. Αρχικά θ πράξθ τθσ μοντελοποίθςθσ είναι από μόνθ τθσ ςυχνά χριςιμθ 

ςτον πιο ακριβι προςδιοριςμό τθσ φφςθσ του προβλιματοσ προσ λφςθ. Επίςθσ, για πολλά 

προβλιματα, είναι πικανό με το IP να εφαρμοςτεί θ τεχνικι τθσ Langrangean χαλάρωςθσ, 

για τθ παραγωγι ενόσ ελάχιςτου ορίου ςτθ βζλτιςτθ λφςθ. Τζτοιεσ πλθροφορίεσ είναι πολφ 

χριςιμεσ. 

 

2.2 Σοπικϊ και Ολικϊ Βϋλτιςτα 
 

Ζνα χαρακτθριςτικό πολλϊν ςυνδυαςτικϊν προβλθμάτων είναι ότι παρόλο που μπορεί να 

υπάρχουν πολλά αλθκινά ι ολικά βζλτιςτα, υπάρχουν πολλά ακόμα που είναι υπό μία 

ζννοια μόνο τοπικά βζλτιςτα. Μποροφμε να κάνουμε αυτι τθν ιδζα πιο ςυγκεκριμζνθ με 

τθν ειςαγωγι τθσ ζννοιασ τθσ γειτονιάσ. 

Γενικά μιλϊντασ, μία γειτονιά Ν(x,ς) μίασ λφςθσ x είναι ζνα ςφνολο από λφςεισ που θ 

απόςταςθ τουσ από το x είναι τζτοια ϊςτε να μπορϊ να φτάςω ςε αυτζσ με μία λειτουργία 

ς. Τζτοια λειτουργία ς μπορεί να είναι θ αφαίρεςθ ενόσ αντικειμζνου από, ι θ πρόςκεςθ 

ενόσ αντικειμζνου ςε μια λφςθ. Η ανταλλαγι δφο αντικειμζνων ςε μία λφςθ είναι άλλο ζνα 

παράδειγμα τζτοιασ λειτουργίασ, που είναι εξαιρετικά ςυνθκιςμζνθ ςτα προβλιματα 

αλλθλουχίασ. Συχνά και πιο ςυγκεκριμζνα ςτθν αναηιτθςθ Tabu (κα αναφερκεί παρακάτω), 

αυτζσ οι λειτουργίεσ λζγονται κινιςεισ. Αν μία λφςθ y είναι καλφτερθ από οποιαδιποτε 

άλλθ λφςθ ςτθ γειτονιά τθσ N(y, ς), τότε το y είναι το τοπικό βζλτιςτο όςον αφορά τθ 

ςυγκεκριμζνθ γειτονιά. 

Σε μερικζσ περιπτϊςεισ είναι πικανό να βρεκεί κίνθςθ ς τζτοια ϊςτε το τοπικό βζλτιςτο να 

είναι και ολικό βζλτιςτο. Για παράδειγμα, ςε μερικά προβλιματα αλλθλουχίασ μίασ 

μθχανισ, μία ανά ηεφγοσ ανταλλαγι ζχει αυτι τθν ιδιότθτα. Πμωσ για πολλά προβλιματα  

αυτό δεν μπορεί να γίνει και είναι απαραίτθτθ θ χριςθ κάποιασ μορφισ απεριόριςτθσ 

αρίκμθςθσ. 

Φυςικά υπάρχουν πολλζσ μζκοδοι αντιμετϊπιςθσ ςυνδυαςτικϊν προβλθμάτων 

βελτιςτοποίθςθσ, αλλά τείνουν να χρθςιμοποιοφν μεκόδουσ που είναι ακριβείσ (exact) και 



17 
 

ότι ευρετικοί. Αυτό είναι γιατί αςχολοφνται κυρίωσ με  εκείνεσ τισ τεχνικζσ που εγγυϊνται 

τα βρουν τθ βζλτιςτθ λφςθ ςε ζνα πρόβλθμα. Αυτζσ οι μζκοδοι ςυνικωσ βαςίηονται ςε 

ςυςχετιςμοφσ με τισ κεωρίεσ του γραμμικοφ προγραμματιςμοφ ι των γράφων, ι αλλιϊσ 

χρθςιμοποιοφν μία προςζγγιςθ απεριόριςτθσ αρίκμθςθσ όπωσ ο δυναμικόσ 

προγραμματιςμόσ. 

 

2.3 Ευρετικϋσ τεχνικϋσ  
 

Οι τεχνικζσ που περιγράφονται ςτο κεφάλαιο 5 τθσ εργαςίασ αυτισ και που κα 

χρθςιμοποιθκοφν για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ χρονοπρογραμματιςμοφ των αντλιϊν 

ζχουν γίνει γνωςτζσ με τον όρο ευρετικζσ (heuristic). Αυτόσ ο όροσ προζρχεται από το 

αρχαίο ελλθνικό «ευρίςκειν» που ςθμαίνει να βρεισ ι να ανακαλφψεισ. Ο Αρχιμιδθσ 

χρθςιμοποίθςε το παρελκοντικό χρόνο του ριματοσ «εφρθκα», όταν κατάφερε να λφςει το 

πρόβλθμα που του είχε κζςει ο βαςιλιάσ ςχετικά με τθ κακαρότθτα του χρυςοφ ςτο 

ςτζμμα. Δε μποροφμε όμωσ να ιςχυριςτοφμε ότι ο Αρχιμιδθσ είναι ο πατζρασ των 

ευρετικϊν τεχνικϊν. Αυτό που τϊρα είναι παγκόςμια γνωςτό ςαν ευρετικζσ τεχνικζσ, κα 

περιγράφονταν καλφτερα από τον όρο τεχνικζσ αναηιτθςθσ κακϊσ δε μπορεί να εγγυθκεί 

τθν εφρεςθ τθσ βζλτιςτθσ λφςθσ. 

Οριςμόσ : θ ευρετικι τεχνικι είναι μία τεχνικι που ψάχνει καλζσ ( κοντά ςτο βζλτιςτο) 

λφςεισ με λογικό υπολογιςτικό κόςτοσ χωρίσ να μπορεί να εγγυθκεί είτε ότι είναι εφικτι 

οφτε ότι είναι βζλτιςτθ, θ ακόμα και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ χωρίσ να μπορεί να δθλϊςει το 

πόςο κοντά ςτθν βζλτιςτθ είναι μία ςυγκεκριμζνθ εφικτι λφςθ. 

Ζνασ ςθμαντικόσ όγκοσ εργαςίασ ζχει διετελεςτεί ςτισ ευρετικζσ μεκόδουσ για τθ λφςθ 

ςυνδυαςτικϊν προβλθμάτων βελτιςτοποίθςθσ κακϊσ ιδθ το 1989 είχαν κάνει τθν 

εμφάνιςθ τουσ πάνω από 400 εργαςίεσ ςτισ οποίεσ είχε χρθςιμοποιθκεί κάποια ευρετικι 

τεχνικι [ZEV89]. 

Οι αιτίεσ αυτισ τθσ ζκρθξθσ του ενδιαφζροντοσ ςτο ςυγκεκριμζνο τομζα φαίνονται να είναι 

ςθμαντικζσ. Από τθ μία μεριά, θ ανάπτυξθ τθσ ιδζασ τθσ υπολογιςτικισ πολυπλοκότθτασ 

παρείχε μία λογικι βάςθ για τθν αναηιτθςθ με ευρετικζσ τεχνικζσ και όχι τθν αναηιτθςθ 

του Ιεροφ Διςκοπότθρου τθσ βζλτιςτθσ λφςθσ, ενϊ τθν ίδια περίοδο παρουςιάςτθκε μία 

ςθμαντικι αφξθςθ ςτθν ιςχφ και ςτθν αποτελεςματικότθτα των πιο ςφγχρονων απόψεων. 

 

2.3.1 Η περύπτωςη των ευρετικών τεχνικών 

 

Μια αφελισ προςζγγιςθ για τθ λφςθ ενόσ πραγματικοφ προβλιματοσ  ςυνδυαςτικισ 

φφςεωσ είναι απλά να δθμιουργθκεί μία λίςτα με όλεσ τισ πικανζσ λφςεισ ενόσ δεδομζνου 

προβλιματοσ, να αξιολογθκεί θ ςυνάρτθςθ κόςτουσ για κάκε μία από αυτζσ και ςτο τζλοσ 

να επιλεχκεί θ καλφτερθ. Πμωσ, είναι αμζςωσ παςιφανζσ ότι αυτι θ προςζγγιςθ τθσ 

ολοκλθρωτικισ καταμζτρθςθσ είναι πολφ πικανό να είναι εξαιρετικά μθ αποδοτικι. 
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Επιπλζον, παρόλο που είναι πικανό ωσ αρχι να λυκεί κάκε πρόβλθμα με αυτό το τρόπο, 

ςτθ πράξθ δεν μπορεί να γίνει, εξαιτίασ του τεράςτιου αρικμοφ των πικανϊν λφςεων ακόμα 

και για προβλιματα με φυςιολογικά μεγζκθ. Για να απεικονιςτεί καλφτερα αυτό, κα 

χρθςιμοποιθκεί το παράδειγμα του περιοδεφοντοσ πωλθτι (Traveling Salesman Problem – 

TSP) 

Αυτό το πρόβλθμα ζχει αςκιςει μία ιδιαίτερθ γοθτεία ςε ερευνθτζσ τθσ ςυνδυαςτικισ 

βελτιςτοποίθςθσ, πικανότατα επειδι είναι τόςο εφκολο να δθλωκεί, αλλά ιδιαιτζρωσ 

δφςκολο να λυκεί. Για τθν ιςτορία το πρόβλθμα ζχει ωσ εξισ : ζνασ πωλθτισ πρζπει να βρει 

μία διαδρομι που επιςκζπτεται κάκε μία από τισ Ν πόλεισ μία και μόνο μία φορά, και που 

ελαχιςτοποιεί τθ ςυνολικι απόςταςθ που χρειάηεται να καλφψει για να κάνει τθ περιοδεία 

του. Κακϊσ το ςθμείο εκκίνθςθσ είναι αυκαίρετο φαίνεται αμζςωσ ότι υπάρχουν (Ν-1)! 

πικανζσ λφςεισ ( ι (Ν-1)!/2 αν θ απόςταςθ μεταξφ κάκε ηευγαριοφ πόλεων είναι θ ίδια 

ανεξάρτθτα από τθ κατεφκυνςθ του πωλθτι). Ασ υποκζςουμε ότι ζχουμε ζναν υπολογιςτι 

που μπορεί να δθμιουργιςει μία λίςτα με όλεσ τισ πικανζσ λφςεισ ενόσ TSP με 20 πόλεισ ςε 

μία ϊρα. Με τθ χριςθ των παραπάνω παραγοντικϊν είναι ξεκάκαρο ότι κα χρειαηόταν 20 

ϊρεσ για να λφςει ζνα πρόβλθμα με 21 πόλεισ, και 17μιςι μζρεσ για να λυκεί ζνα πρόβλθμα 

με 22 πόλεισ, ενϊ αν για παράδειγμα το ηθτοφμενο πρόβλθμα είχε 25 πόλεισ κα 

απαιτοφνταν 6 αιϊνεσ. Εξαιτίασ αυτισ τθσ εκκετικισ αφξθςθσ ςτον υπολογιςτικό χρόνο με 

τθν αφξθςθ του μεγζκουσ του προβλιματοσ θ ςυνολικι απαρίκμθςθ είναι ξεκάκαρο ότι δεν 

είναι επιλογι. 

Στα πρϊτα χρόνια τθσ επιχειρθςιακισ ζρευνασ, θ ζμφαςθ δίνονταν κυρίωσ ςτθν εφρεςθ τθσ 

βζλτιςτθσ λφςθσ ςε ζνα πρόβλθμα – θ μάλλον ςε ζνα μοντζλο ενόσ προβλιματοσ που 

ςυνζβαινε ςτον πραγματικό κόςμο. Για το ςκοπό αυτό, διάφοροι ακριβείσ αλγόρικμοι είχαν 

επινοθκεί, που κα ζβριςκαν τθ βζλτιςτθ λφςθ πολφ πιο αποδοτικά από ότι ςτθ περίπτωςθ 

τθσ πλιρουσ απαρίκμθςθσ των λφςεων. Το πιο διάςθμο παράδειγμα είναι ο αλγόρικμοσ 

Simplex για γραμμικά προγραμματιςτικά προβλιματα. Στθν αρχι, και ενϊ τζτοιοι 

αλγόρικμοι ιταν ικανοί να λφνουν μικρά ςτιγμιότυπα προβλιματοσ, δεν ιταν ικανοί να 

βρίςκουν τισ βζλτιςτεσ λφςεισ ςε μεγαλφτερα ςτιγμιότυπα μζςα ςε ζνα φυςιολογικό 

μζγεκοσ  υπολογιςτικοφ χρόνου. Κακϊσ θ υπολογιςτικι ιςχφσ αυξανόταν ζγινε δυνατό να 

λυκοφν μεγαλφτερα προβλιματα, και οι ερευνθτζσ άρχιςαν να ενδιαφζρονται για το πωσ 

διαφοροποιοφνταν οι χρόνοι επίλυςθσ με το μζγεκοσ του προβλιματοσ. Σε μερικζσ 

περιπτϊςεισ όπωσ θ “Hungarian”μζκοδοσ για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ ανάκεςθσ, ο 

υπολογιςτικόσ χρόνοσ μποροφςε να δειχκεί ότι αυξανόταν ςαν ζνα χαμθλισ τάξθσ 

πολυϊνυμο του μεγζκουσ του προβλιματοσ. Αντίκετα για πολλά άλλα, όπωσ το πρόβλθμα 

του περιοδεφοντοσ πωλθτι, ο υπολογιςτικόσ χρόνοσ που απαιτοφνταν ιταν εκκετικι 

ςυνάρτθςθ του μεγζκουσ του προβλιματοσ. 

Υπό μία ζννοια, ςυνεπϊσ, αυτζσ οι ακριβείσ μζκοδοι ( όπωσ ο δυναμικόσ προγραμματιςμόσ) 

δεν τα κατάφερναν πολφ καλφτερα από τθν ολοκλθρωτικι αρίκμθςθ. Το ερϊτθμα λοιπόν 

που άρχιςε να εμφανίηεται ςτουσ ερευνθτζσ ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1960 ιταν το εξισ: 

υπάρχει πολυωνυμικόσ (polynomial) αλγόρικμοσ βελτιςτοποίθςθσ για ζνα πρόβλθμα όπωσ 

αυτό του περιοδεφοντοσ πωλθτι; Κανείσ  δεν ζχει καταφζρει ακόμα να απαντιςει αυτι τθν 

ερϊτθςθ με τθ μία άποψθ ι τθν άλλθ αλλά το 1972 ο Karp κατάφερε να δείξει ότι αν θ 
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απάντθςθ είναι ναι, τότε υπάρχει πολυωνυμικόσ αλγόρικμοσ και για ζναν αρικμό από 

«δφςκολα» προβλιματα. 

 

P και NP 

Τεχνικά αυτά τα προβλιματα όπωσ το πρόβλθμα τθσ ανάκεςθσ που αναφζρκθκε νωρίτερα, 

που ζχουν ζνα γνωςτό πολυωνυμικό αλγόρικμο λζγεται ότι είναι ςτθν κλάςθ P. Τι γίνεται 

όμωσ με το TSP και άλλα δφςκολα προβλιματα; Μιπωσ ζχουν εγγενι εκκετικι 

πολυπλοκότθτα; Από ότι φαίνεται , όχι πολλά προβλιματα μποροφν να αποδειχκοφν τόςο 

άςχθμα. Τα περιςςότερα από τα «δφςκολα» προβλιματα ανικουν ςτθ κλάςθ NP- μία 

ςυντομογραφία για το μθ-ντετερμινιςτικά πολυωνυμικά (non-deterministic polynomial NP). 

Στθ πράξθ, το πρόβλθμα του περιοδεφοντοσ πωλθτι είναι ζνα από μία μεγάλθ ομάδα 

προβλθμάτων που είναι, υπό μία ζννοια, τα πιο δφςκολα από όλα τα προβλιματα που 

ανικουν ςτθ κατθγορία NP- αυτό ςθμαίνει πωσ αν ζνασ πολυωνυμικόσ αλγόρικμοσ 

βριςκόταν για οποιοδιποτε από αυτά κα ςιμαινε τθν φπαρξθ πολυωνυμικοφ αλγορίκμου 

για όλα τα προβλιματα τθσ κλάςθσ NP. 

Στθ πραγματικότθτα τα πράγματα είναι λίγο πιο πολφπλοκα από ότι αφινει να φανεί αυτι 

θ πρόχειρθ περιγραφι. Η ζννοια ενόσ μθ-ντετερμινιςτικοφ πολυωνυμικοφ αλγορίκμου είναι 

μία ζννοια ιδιαίτερα λεπτι, αλλά είναι πικανό να το δει κάποιοσ διαιςκθτικά ωσ εξισ. 

Αρχικά παρατθροφμε ότι τα προβλιματα τθσ κλάςθσ NP είναι ςτθ πραγματικότθτα 

προβλιματα απόφαςθσ ι προβλιματα αναγνϊριςθσ : αυτό ςθμαίνει ότι αντί να ρωτάμε για 

το βζλτιςτο μικοσ διαδρομισ ςτο πρόβλθμα TS ρωτάμε: «υπάρχει κάποια διαδρομι με 

μικοσ μικρότερο από το L;» Οι εκδοχζσ τθσ αναγνϊριςθσ και απόφαςθσ ενόσ προβλιματοσ 

ςυνδζονται πολφ ςτενά, κακϊσ είναι διαιςκθτικά προφανζσ ότι ζνασ αλγόρικμοσ για τθν 

εκδοχι τθσ αναγνϊριςθσ ενόσ προβλιματοσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να λφςει τθν 

εκδοχι τθσ βελτιςτοποίθςθσ. Για παράδειγμα μποροφμε να προςδιορίςουμε ζνα εφροσ * 0 , 

U + μζςα ςτο οποίο είναι γνωςτό ότι βρίςκεται θ βζλτιςτθ λφςθ. Θα ρωτοφςαμε λοιπόν ςτθ 

ςυνζχεια αν αυτι θ λφςθ βριςκόταν ςτο * 0 , U/2 + και με διαδοχικζσ διαιρζςεισ του εφρουσ 

ςτο οποίο βρίςκεται το βζλτιςτο κα βρίςκαμε τελικά τθ βζλτιςτθ λφςθ. Πμωσ δεν είναι ο πιο 

ςφνθκεσ τρόποσ για τθ λφςθ ενόσ ςτιγμιότυπου του προβλιματοσ.  

Ασ φανταςτοφμε τϊρα ζναν υπολογιςτι που ζχει τθν ιδιότθτα ότι κάκε φορά που ζρχεται 

αντιμζτωποσ με μία απόφαςθ, διαιρείται ςε δφο αντίγραφα του εαυτοφ του με κάκε 

αντίγραφο να διερευνείται ςε παραλλθλία. Είναι ςυνεπϊσ περιςςότερο ςαν μία αναηιτθςθ 

δζντρου (tree – search) όπου όλα τα κλαδιά μποροφν να διερευνϊνται ταυτόχρονα. Αν ( και 

μόνο αν) ζνα από τα αντίγραφα απαντιςει το πρόβλθμα αναγνϊριςθσ κετικά ζχουμε λφςει 

το πρόβλθμα αναγνϊριςθσ. Αν ο μζγιςτοσ χρόνοσ που απαιτείται από ζνα κλαδί είναι 

οριςμζνοσ πολυωνυμικά, τότε το πρόβλθμα είναι NP. Άλλοσ ζνασ τρόποσ για να το δει 

κανείσ διαιςκθτικά είναι να υποκζςει ότι μποροφμε να «μαντζψουμε» μία λφςθ για ζνα 

πρόβλθμα, και να απαιτιςουμε ότι ο ζλεγχοσ τθσ απάντθςθσ κα επιτελεςτεί ςε 

πολυωνυμικό χρόνο. 

Στθ ςυνζχεια χρειαηόμαςτε τθν ζννοια του μεταςχθματιςμοφ (transformability) ( καμιά 

φορά λζγεται και ελαττωςιμότθτα (reducibility)). Υποκζτουμε ότι ζχουμε ζνα πρόβλθμα Ρ1 
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που μπορεί να λυκεί με ζναν αλγόρικμο Α. Αν μποροφμε να μεταςχθματίςουμε κάκε 

ςτιγμιότυπο ενόσ άλλου προβλιματοσ Ρ2 ςε ζνα ςτιγμιότυπο του Ρ1 ςε πολυωνυμικό χρόνο, 

τότε προφανϊσ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε αυτό το γεγονόσ, ςυν τον αλγόρικμο Α για 

να λφςουμε το Ρ2. 

Αν ζνα πρόβλθμα Ρ είναι τζτοιο ϊςτε κάκε πρόβλθμα ςτθ κατθγορία NP να 

μεταςχθματίηεται πολυωνυμικά ςτο Ρ, τότε λζμε ότι το Ρ είναι NP-δφςκολο. Αν επιπλζον το 

πρόβλθμα Ρ ανικει ςτο NP τότε το Ρ λζγεται ότι είναι NP-πλιρεσ (NP-complete). Ζχοντασ 

ςτο μυαλό τι ζχει ειπωκεί ζωσ ςτιγμισ αυτό που φαίνεται είναι ότι αυτοφ του είδουσ τα 

προβλιματα  είναι τα δυςκολότερα από όλα αυτά που ανικουν ςτθ κλάςθ NP. Τα 

προβλιματα NP-complete είναι εμφανϊσ ςθμαντικά αφοφ αν μποροφςαμε να βροφμε ζναν 

πολυωνυμικό αλγόρικμο για οποιοδιποτε από αυτά κα είχαμε βρει πολυωνυμικό 

αλγόρικμο για όλα τα προβλιματα NP 

 

Μοντζλα και Προβλήματα 

Υπάρχει άλλο ζνα επιχείρθμα υπζρ τθσ χριςθσ ευρετικϊν τεχνικϊν: αυτό που ςτθ 

πραγματικότθτα βελτιςτοποιοφμε είναι ζνα μοντζλο ενόσ προβλιματοσ του πραγματικοφ 

κόςμου. Δεν υπάρχει εγγφθςθ ότι θ καλφτερθ λφςθ του μοντζλου είναι όντωσ και θ 

καλφτερθ λφςθ ςτο πραγματικό πρόβλθμα. Για να το κζςουμε με άλλο τρόπο, κα ζπρεπε να 

προτιμοφμε μία ακριβι λφςθ ενόσ μοντζλου κατά προςζγγιςθ,  ι μια λφςθ κατά προςζγγιςθ 

ενόσ ακριβοφσ μοντζλου; Ρροφανϊσ δε μποροφμε να ελπίηουμε για ζνα πραγματικά 

ακριβζσ μοντζλο, αλλά οι ευρετικζσ τεχνικζσ είναι ςυνικωσ αρκετά πιο ευζλικτεσ και ικανζσ 

να αντιμετωπίςουν ακόμα πιο πολφπλοκεσ (και πιο ρεαλιςτικζσ) ςυναρτιςεισ κόςτουσ και 

περιοριςμοφσ από ότι οι ακριβείσ αλγόρικμοι. 

Αυτι είναι θ περίπτωςθ για μεκόδουσ όπωσ θ Ρροςομοιωμζνθ Ανόπτθςθ (Simulated 

Annealing) θ Αναηιτθςθ Ταμποφ(Tabu Search) και οι Γενετικοί Αλγόρικμοι (Genetic 

Algorithms), για παράδειγμα, όπου οι ςυναρτιςεισ κόςτουσ δεν επικυμοφν υποκζςεισ 

απλοποίθςθσ γραμμικότθτασ. Συνεπϊσ είναι ίςωσ πικανό να μοντελοποιθκεί ζνα 

πραγματικό πρόβλθμα ακόμθ πιο επακριβϊσ από ότι είναι ικανό να γίνει αν 

χρθςιμοποιθκεί ακριβισ αλγόρικμοσ( exact algorithm) 

 

2.3.2 ύγχρονεσ μϋθοδοι 

 

Ρολλζσ ευρετικζσ τεχνικζσ είναι εξειδικευμζνεσ ςτο πρόβλθμα, ζτςι μία μζκοδοσ που 

δουλεφει ςε ζνα πρόβλθμα δε μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να λφςει ζνα άλλο. Πμωσ 

αυξθμζνο ενδιαφζρον ζχουν εφαρμογζσ που μποροφν να εφαρμοςτοφν πολφ πιο γενικά και 

ζτςι πολλζσ τζτοιεσ αναπτφχτθκαν. Αυτζσ αποδείχκθκε πωσ ιταν πολφ ιςχυρζσ, όταν 

εφαρμόςτθκαν ςε μεγάλο αρικμό προβλθμάτων. 

Δφο από αυτζσ τισ τεχνικζσ( που κα αναλυκοφν ςτο κεφάλαιο 5) είναι πιο ιςχυρζσ εξελίξεισ 

τθσ δθμοφιλοφσ τοπικισ αναηιτθςθσ τθσ γειτονιάσ. Ωσ ζννοια είναι πολφ απλζσ: θ 
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διαδικαςία ξεκινάμε μία (όχι βζλτιςτθ) λφςθ του προβλιματοσ και ψάχνει ςτθν οριςμζνθ 

γειτονιά αυτισ τθσ λφςθσ για τθν φπαρξθ κάποιασ καλφτερθσ. Ζχοντασ βρει κάποια θ 

διαδικαςία ξαναρχίηει από τθ νζα λφςθ. Συνεχίηει να επαναλαμβάνεται αυτι θ διαδικαςία 

μζχρισ ότου καμία βελτίωςθ ςτθν υπάρχουςα λφςθ δε μπορεί να βρεκεί. Αυτι θ τελικι 

λφςθ είναι πικανό να είναι το ολικό βζλτιςτο αν και από ότι φαίνεται και από τον τρόπο 

αναηιτθςθσ, είναι ξεκάκαρα μόνο ζνα τοπικό βζλτιςτο. 

Ζνα από τα παλαιότερα παραδείγματα αυτισ τθσ προςζγγιςθσ είναι ο λ-βζλτιςτοσ ευρετικόσ 

αλγόρικμοσ  του Lin για το πρόβλθμα του περιοδεφοντοσ πωλθτι, όπου θ γειτονιά 

βρίςκεται αν  διαγράψουμε λ άκρα τθσ τωρινισ διαδρομισ και προςπακιςουμε να 

επαναςυνδζςουμε τθ διαδρομι με τζτοιο τρόπο ϊςτε το ςυνολικό μικοσ τθσ διαδρομισ να 

μειωκεί. Ραρόμοιεσ προςεγγίςεισ ζχουν αναφερκεί για πολλά άλλα ςυνδυαςτικά 

προβλιματα. 

Διάφορεσ μζκοδοι για να αντιμετωπιςτεί θ τοπικι βελτιςτοποίθςθ ζχουν χρθςιμοποιθκεί. 

Μία προφανισ προςζγγιςθ είναι να μεγαλϊςει θ γειτονιά. Άλλθ μία δθμοφιλισ ιδζα είναι 

να ξαναξεκινιςει ολόκλθρθ θ διαδικαςία με διαφορετικζσ αρχικζσ τιμζσ, με τθν ελπίδα ότι 

κα ςυγκλίνει ςε διαφορετικό τοπικό ελάχιςτο. 

Μία τρίτθ επιλογι  που ζχει τραβιξει πολφ μεγάλθ προςοχι είναι να επιτρζπονται 

«κινιςεισ προσ τα πάνω» (“uphill moves”), όπου, θ λφςθ από τθν οποία θ αναηιτθςθ 

ξεκινάει ξανά επιτρζπεται να είναι χειρότερθ από τθ προθγοφμενθ. Ρρζπει πάντα να 

υπάρχει κάποιοσ περιοριςμόσ ςτθν αποδοχι τζτοιων κινιςεων, ειδάλλωσ θ διαδικαςία κα 

ανερχόταν ςε μία αναηιτθςθ όλου του χϊρου λφςεων, αλλά με τθ χριςθ αυτισ τθσ ιδζασ θ 

διαδικαςία μπορεί να ξεφφγει (“climb out”) από τοπικά βζλτιςτα και να βρει ζτςι μία 

καλφτερθ λφςθ. 

Οι μζκοδοι τθσ προςομοιωμζνθσ ανόπτθςθσ και τθσ αναηιτθςθσ με ταμποφ ζχουν 

χρθςιμοποιθκεί πολφ τα τελευταία χρόνια και ζχουν υπάρξει πολλζσ εφαρμογζσ ςε 

διάφορα NP-δφςκολα προβλιματα και ζχουν επιτφχει ςθμαντικά ςτθν επίλυςθ τουσ. Αυτζσ 

οι μζκοδοι είναι παραδείγματα αυτισ τθσ τρίτθσ προςζγγιςθσ για τθν αποφυγι τοπικϊν 

βζλτιςτων. 

Το ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό των τεχνικϊν που κα αναφερκοφν ςε αυτι τθν εργαςία είναι ο 

τρόποσ που προςπακοφν να προςομοιϊςουν κάποια διεργαςία που ςυμβαίνει ςτον 

πραγματικό κόςμο. Αυτι θ ιδζα τθσ προςομοίωςθσ φυςικϊν διεργαςιϊν ζχει αποδειχκεί 

πωσ είναι ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ ςτθ λφςθ πολφπλοκων προβλθμάτων. Η προςομοιωμζνθ 

ανόπτθςθ( θ τεχνικι που κα χρθςιμοποιθκεί και για τθ λφςθ του προβλιματοσ που 

διαπραγματεφεται θ παροφςα εργαςία) είχε ςτθ πραγματικότθτα παρουςιαςτεί ωσ μία 

αναλογία ςε κερμοδυναμικζσ διεργαςίεσ, ενϊ θ αναηιτθςθ με ταμποφ, είχε ωσ ζμπνευςθ 

τθ μίμθςθ «ζξυπνων» διεργαςιϊν – πιο ςυγκεκριμζνα παρζχοντασ ςτον ευρετικό αλγόρικμο 

αναηιτθςθσ μία διευκόλυνςθ που εφαρμόηει κάποιου είδουσ μνιμθ. Ριο πρόςφατα θ ιδζα 

ενόσ γενετικοφ αλγόρικμου, όπου τα προβλιματα μοντελοποιοφνται ςαν αναλογία ςε 

γενετικζσ δομζσ, ζχει αφιςει ςθμάδια διορατικότθτασ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων 

βελτιςτοποίθςθσ. Το πεδίο των τεχνθτϊν νευρωνικϊν δικτφων (artificial neural networks) 

είναι μία προςπάκεια για να γίνει μία αναλογία με τισ υπολογιςτικζσ ιδιότθτεσ του 

ανκρϊπινου εγκεφάλου. 
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2.3.3 Αξιολόγηςη Ευρετικών Σεχνικών 

 

Ππωσ ςθμειϊκθκε ιδθ, οποτεδιποτε ζνασ ευρετικόσ αλγόρικμοσ εφαρμόηεται, ο χριςτθσ 

πάντα αντιμετωπίηει το πρόβλθμα του πόςο καλι θ παραγόμενθ λφςθ είναι ςτθ 

πραγματικότθτα. Σε μερικζσ περιπτϊςεισ είναι πικανό να αναλφςουμε τισ ευρετικζσ 

διεργαςίεσ αναλυτικά και να βροφμε κεωρθτικά αποτελζςματα για τθ μζςθ ι τθ χειρότερθ 

απόδοςθ. Πμωσ θ ανάλυςθ μίασ γενικισ απόδοςθσ είναι ςυχνά δφςκολθ και μπορεί να 

παρζχει πολφ μικρι βοικεια ςτθν απόφαςθ για το πόςο καλά ζνασ ευρετικόσ αλγόρικμοσ 

ζχει αποδϊςει ςε ζνα ςυγκεκριμζνο ςτιγμιότυπο.  

Ασ υποκζςουμε ότι ζχουμε ζνα ςτιγμιότυπο NP προβλιματοσ. Αν ηωγραφίςουμε όπωσ ςτο 

ακόλουκο ςχιμα μία γραμμι κάκετθ που αντιπροςωπεφει τθν αξία ( όςο πιο ψθλά ςτθ 

γραμμι τόςο πιο μεγάλθ θ αξία) τότε κάπου ςε αυτι τθ γραμμι είναι θ βζλτιςτθ λφςθ του 

ςτιγμιότυπου του προβλιματοσ [RC95]. 

Συνεπϊσ αυτι θ βζλτιςτθ αξία λφςθσ χωρίηει τθ γραμμι τθσ αξίασ ςτα δφο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.1: Διαγραμματικι αναπαράςταςθ ενόσ προβλιματοσ ελαχιςτοποίθςθσ 

 

 

 Ράνω από τθ βζλτιςτθ λφςθ είναι τα πάνω όρια, αξίεσ που είναι μεγαλφτερεσ από 

τθν αξία τθσ (άγνωςτθσ) βζλτιςτθσ λφςθσ. 

Ράνω όρια 

Κάτω όρια 

Αξία 

Βζλτιςτθ λφςθ ςτο 

πρόβλθμα 

(ελαχιςτοποίθςθ) 
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 Κάτω από τθ βζλτιςτθ λφςθ είναι τα Κάτω όρια, αξίεσ που είναι χαμθλότερεσ από 

τθν (άγνωςτθ) βζλτιςτθ λφςθ. 

Ρροκειμζνου να ανακαλυφκεί θ αξία τθσ βζλτιςτθσ λφςθσ, ζνασ αλγόρικμοσ κα πρζπει να 

απευκφνεται και ςτα δφο αυτά κζματα, κα πρζπει να αςχολείται και με τα ανϊτερα και με 

τα κατϊτερα όρια. 

Ριο ςυγκεκριμζνα θ ποιότθτα αυτϊν των ορίων είναι ςθμαντικι για τθν υπολογιςτικι 

επιτυχία του αλγορίκμου: 

 Μασ αρζςουν τα ανϊτερα όρια που είναι όςο πιο κοντά γίνεται ςτθν βζλτιςτθ λφςθ. 

Δθλαδι όςο πιο μικρά γίνεται 

 Μασ αρζςουν τα κατϊτερα όρια που είναι όςο πιο κοντά γίνεται ςτθ βζλτιςτθ λφςθ, 

δθλαδι όςο πιο μεγάλα γίνεται 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.2: Σφνδεςθ μεταξφ ευρετικϊν και χαλαρϊςεων(relaxations) 

 

Στα πλαίςια ενόσ προγράμματοσ ελαχιςτοποίθςθσ το ανϊτερο όριο παράγεται από μια 

ευρετικι μζκοδο όπωσ αυτζσ που φαίνονται ςτο ςχιμα κι περιγράφονται πιο κάτω. Τα 

Ευρετικζσ τεχνικζσ 

Εξειδικευμζνεσ ςτο πρόβλθμα     

Τοπικι αναηιτθςθ γειτονιάσ 

Ρροςομοιωμζνθ ανόπτθςθ    

Αναηιτθςθ Tabu                            

Γενετικοί αλγόρικμοι            

Νευρωνικά Δίκτυα 

Χαλαρϊςεισ 

Γραμμικόσ προγραμματιςμόσ 

Langrangean 

Βζλτιςτθ λφςθ ςτο 

πρόβλθμα 

(ελαχιςτοποίθςθ) 

Αξία 
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κατϊτερα όρια μποροφν να παραχκοφν από γραμμικό προγραμματιςμό με τθ τεχνικι dual 

ascent για παράδειγμα ι από Langrangean Χαλάρωςθ χρθςιμοποιϊντασ subgradient 

optimization ι  multiplier adjustment.  Η ςχζςθ μεταξφ ευρετικϊν μεκόδων και 

χαλαρϊςεων  μπορεί να περιλθφκεί ςτο διάγραμμα 2.2. Ρρζπει όμωσ να ςθμειωκεί ότι 

καμία άλλθ ςχζςθ δεν υπονοείται από το τρόπο που οι μζκοδοι ζχουν γραφτεί ςτο 

διάγραμμα αυτό, για παράδειγμα, δεν πρζπει κάποιοσ να φανταςτεί ότι οι γενετικοί 

αλγόρικμοι δίνουν καλφτερα όρια από τθ προςομοιωμζνθ ανόπτθςθ. 

 

2.4 Μεταευρετικϋσ τεχνικϋσ 
 

«Μια μεταευρετικι τεχνικι ορίηεται ωσ μια επαναλθπτικι διαδικαςία δθμιουργίασ λφςεων 

θ οποία κακοδθγεί μια δευτερεφουςα ευρετικι τεχνικι ςυνδυάηοντασ με ευφυι τρόπο 

διαφορετικοφσ τρόπουσ εξερεφνθςθσ και ανάλυςθσ του χϊρου αναηιτθςθσ, ενϊ 

ςτρατθγικζσ  μάκθςθσ χρθςιμοποιοφνται προκειμζνου να εντοπίςουν με αποδοτικό τρόπο 

λφςεισ οι οποίεσ βρίςκονται κοντά ςτισ βζλτιςτεσ» 

Η ζλευςθ των μεταευρετικϊν τεχνικϊν ςιμανε μία ςυμφιλίωςθ μεταξφ προβλθμάτων με 

ςυνεχείσ και προβλθμάτων με διακριτζσ μεταβλθτζσ, κακϊσ οι μεταευρετικζσ μζκοδοι 

εφαρμόηονται ςε όλα τα είδθ διακριτϊν προβλθμάτων, αλλά μποροφν και να 

προςαρμοςτοφν και ςε ςυνεχι προβλιματα. Επιπλζον, αυτζσ οι μζκοδοι ζχουν ωσ κοινό τα 

παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

 Είναι, τουλάχιςτον ζωσ κάποιο βακμό, ςτοχαςτικζσ. Αυτό τισ κακιςτά ικανζσ να 

αντιμετωπίηουν τθν ςυνδυαςτικι «ζκρθξθ» των πικανοτιτων 

 Γενικά διακριτισ προζλευςθσ, ζχουν το πλεονζκτθμα, αποφαςιςτικό ςτθ περίπτωςθ 

προβλθμάτων ςυνεχοφσ χρόνου, να είναι άμεςεσ, δθλαδι δεν καταφεφγουν ςε 

ςυχνά προβλθματικοφσ υπολογιςμοφσ των κλίςεων τθσ ςυνάρτθςθσ κόςτουσ του 

προβλιματοσ 

 Είναι εμπνευςμζνεσ από αναλογίεσ: με τθ φυςικι ( όπωσ ειπϊκθκε και νωρίτερα θ 

τεχνικι τθσ προςομοιωμζνθσ ανόπτθςθσ, προςομοιωμζνθ διάχυςθ), με τθ βιολογία 

(εξελικτικοί αλγόρικμοι, αναηιτθςθ Tabu) ακόμα και με τθν εκνολογία (αποικίεσ 

μυρμθγκιϊν) 

 Μοιράηονται επίςθσ τα ίδια μειονεκτιματα: δυςκολίεσ ςτθ ρφκμιςθ των 

παραμζτρων τθσ μεκόδου και μεγάλο υπολογιςτικό χρόνο 

Αυτζσ οι μζκοδοι δεν είναι αμοιβαία αποκλειόμενεσ: όντωσ ςτθ παροφςα κατάςταςθ τθσ 

ζρευνασ, είναι γενικά απίκανο να προβλεφκεί με βεβαιότθτα θ αποδοτικότθτα μίασ 

ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου όταν εφαρμόηεται ςε ζνα ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα. Επιπλζον, θ 

τωρινι τάςθ είναι θ δθμιουργία υβριδικϊν μεκόδων(“hybrid methods”) που ευελπιςτοφν 

να ωφελθκοφν από ςυγκεκριμζνα πλεονεκτιματα διαφορετικϊν προςεγγίςεων 

χρθςιμοποιϊντασ τον ςυνδυαςμό τουσ. Μπορεί επίςθσ να υπογραμμιςτεί άλλοσ ζνα 
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πλεονζκτθμα των μεταευρετικϊν μεκόδων: επιτρζπουν ςτουσ εαυτοφσ τουσ επεκτάςεισ 

όλων των ειδϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα μποροφν να αναφερκοφν: 

 Ρολυκριτθριακι βελτιςτοποίθςθ (multiobjective optimization) όπου το ηθτοφμενο 

πρόβλθμα είναι θ βελτιςτοποίθςθ πολλϊν (πικανϊσ αντικρουόμενων) κριτθρίων 

ταυτόχρονα 

 Ρολυτροπικι βελτιςτοποίθςθ (multimodal optimization) όπου το ηθτοφμενο είναι 

να βρεκεί ζνα ολόκλθρο ςφνολο από τοπικζσ ι ολικζσ βζλτιςτεσ λφςεισ ενόσ 

δεδομζνου προβλιματοσ 

 Δυναμικι βελτιςτοποίθςθ (dynamic optimization) θ οποία καλείται να 

αντιμετωπίςει παροδικζσ διαφοροποιιςεισ τθσ ςυνάρτθςθσ κόςτουσ του 

προβλιματοσ 

 Τθ προςφυγι ςε παράλλθλεσ υλοποιιςεισ  

Αυτζσ ςυγκεκριμζνα απαιτοφν, από τισ μεκόδουσ επίλυςθσ, τισ ειδικζσ ιδιότθτεσ που δεν 

μποροφν να βρεκοφν ςε όλεσ τισ μεταευρετικζσ τεχνικζσ. Η ρφκμιςθ και θ ςφγκριςθ των 

μεταευρετικϊν τεχνικϊν γίνεται ςυνικωσ εμπειρικά, με τθν χριςθ αναλυτικϊν ςετ από 

δοκιμαςτικζσ ςυναρτιςεισ των οποίων τα ολικά και τοπικά ελάχιςτα είναι εξαρχισ γνωςτά. 

 

 

Σχήμα 2.3α: Σχιμα τθσ ςυνάρτθςθσ Ackley’s Path που χρθςιμοποιείται ςαν δοκιμαςτικι 

ςυνάρτθςθ με ζκταςθ από το -30 ζωσ το +30. 
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Σχήμα 2.3β: Σχιμα τθσ ςυνάρτθςθσ Ackley’s Path που χρθςιμοποιείται ςαν δοκιμαςτικι 

ςυνάρτθςθ με εςτίαςθ ςτο ςθμείο του ελαχίςτου από -2 ζωσ 2. 

 

2.4.1 Πηγό αποτελεςματικότητασ των μεταευρετικών τεχνικών 

 

Για να διευκολυνκοφμε, μποροφμε να κεωριςουμε ζνα απλό παράδειγμα βελτιςτοποίθςθσ: 

αυτό τθσ τοποκζτθςθσ όλων των εξαρτθμάτων ςε ζνα θλεκτρονικό κφκλωμα [DPST06]. Η 

ςυνάρτθςθ κόςτουσ που πρζπει να ελαχιςτοποιθκεί είναι το μικοσ των αγωγϊν ςφνδεςθσ 

των ςτοιχείων, και οι άγνωςτοι παράγοντεσ – που αποκαλοφνται «μεταβλθτζσ απόφαςθσ» - 

είναι οι κζςεισ των ςτοιχείων του κυκλϊματοσ.  

 

Σχήμα 2.4: Σχιμα ςυνάρτθςθσ μεταφοράσ ενόσ δφςκολου προβλιματοσ βελτιςτοποίθςθσ  
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 Το ςχιμα τθσ ςυνάρτθςθσ κόςτουσ του προβλιματοσ μπορεί να αναπαραςτακεί ςχθματικά 

όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 2.4, ςυναρτιςει τθσ διάταξθσ (των ςτοιχείων): κάκε διάταξθ είναι 

μία ςυγκεκριμζνθ τοποκζτθςθ, που ςχετίηεται με μία επιλογι τιμισ για κάκε μεταβλθτι 

απόφαςθσ. Πταν ο χϊροσ των πικανϊν διατάξεων ζχει τζτοια μορφι είναι δφςκολο να 

υπολογιςτεί το ολικό ελάχιςτο c. Εξθγείται παρακάτω θ αποτυχία ενόσ κλαςικοφ 

επαναλθπτικοφ αλγορίκμου, πριν ςχολιαςτεί το πλεονζκτθμα που μπορεί να προκφψει από 

μεταευρετικζσ μεκόδουσ 

 

Παγίδευςη του κλαςικοφ επαναληπτικοφ αλγορίθμου ςε τοπικό ελάχιςτο 

Η βαςικι αρχι ενόσ «κλαςικοφ» επαναλθπτικοφ αλγορίκμου βελτίωςθσ  είναι θ ακόλουκθ: 

ξεκινϊντασ από μία αρχικι λφςθ-διαμόρφωςθ C1 που μπορεί να επιλεγεί τυχαία ι, για 

παράδειγμα ςτθ περίπτωςθ τοποκζτθςθσ θλεκτρικϊν κυκλωμάτων, μπορεί να επιλεγεί από 

το χριςτθ. Μία ςτοιχειϊδθσ μετατροπι  γίνεται και δοκιμάηεται, αυτό ονομάηεται 

«κίνθςθ»( για παράδειγμα δφο ςτοιχεία που επιλζγονται τυχαία εναλλάςςονται ι το ζνα 

από αυτά τοποκετείται αλλοφ), και οι αξίεσ τθσ ςυνάρτθςθσ κόςτουσ για κάκε μία από τισ 

λφςεισ ςυγκρίνονται. Αν θ τροποποίθςθ οδιγθςε ςε μείωςθ τθ ςυνάρτθςθ κόςτουσ, τότε 

γίνεται αποδεκτι και αποκτάται το C2 που είναι ζνασ γείτονασ τθσ προθγοφμενθσ λφςθσ, και 

αυτό χρθςιμοποιείται ςαν ςθμείο εκκίνθςθσ για μία νζα επανάλθψθ. Αν θ τροποποίθςθ 

οδιγθςε ςε αφξθςθ τότε ο αλγόρικμοσ επιςτρζφει ςτθ προθγοφμενθ λφςθ πριν κάνει τθ 

νζα προςπάκεια. Η διαδικαςία αυτι επιτελείται επαναλθπτικά ζωσ ότου οποιαδιποτε 

κίνθςθ κάνει το αποτζλεςμα χειρότερο. Το ςχιμα 2.4 δείχνει ότι αυτόσ ο αλγόρικμοσ 

επαναλθπτικισ βελτίωςθσ (ςυχνά γνωςτόσ με τουσ όρουσ classical method, decent method), 

δεν οδθγεί γενικά ςε ολικό μζγιςτο, αλλά μόνο ςτο τοπικό μζγιςτο Cn που αποτελεί τθ 

καλφτερθ λφςθ που μπορεί να προςεγγιςτεί από τον αλγόρικμο αν λάβουμε υπόψθ τθν 

αρχικι υπόκεςθ.  

Για να αυξθκεί θ αποδοτικότθτα τθσ μεκόδου μπορεί κάποιοσ προφανϊσ να τθν εφαρμόςει 

πολλζσ φορζσ, επιλζγοντασ αυκαίρετα διαφορετικζσ αρχικζσ καταςτάςεισ και να επιςτρζψει 

ωσ καλφτερθ λφςθ τθν καλφτερθ από όλα τα τοπικά ελάχιςτα που κα βρει. Πμωσ, αυτι θ 

διαδικαςία αυξάνει τον υπολογιςτικό χρόνο αιςκθτά και δεν εγγυάται ότι κα επιςτρζψει το 

ολικό μζγιςτο. Η επαναλαμβανόμενθ εφαρμογι του κλαςικοφ αλγορίκμου δεν εγγυάται τον 

τερματιςμό τθσ και είναι εξαιρετικά μθ αποδοτικι όταν ο αρικμόσ των τοπικϊν ελάχιςτων 

αυξάνεται εκκετικά με το μζγεκοσ του προβλιματοσ. 

 

Ικανότητα των μεταευρετικϊν τεχνικϊν να βγαίνουν από τα τοπικά ελάχιςτα 

Για να υπερπθδιςουν το εμπόδιο του τοπικοφ ελάχιςτου, μία άλλθ ιδζα αποδείχκθκε ότι 

είναι πολφ ςυμφζρουςα, τόςο πολφ, που είναι θ βαςικι αρχι όλων των μεταευρετικϊν 

τεχνικϊν που βαςίηονται ςτθ γειτονιά: είναι κζμα τθσ εξουςιοδότθςθσ, που και που, 

κινιςεων να αυξιςουν τθ ςυνάρτθςθ κόςτουσ κατά τθν αλλαγι ςτθ λφςθ. Σε αυτι τθ 

περίπτωςθ ο αλγόρικμοσ κινείται από τθ λφςθ Cn ςτθ λφςθ C’n. Ζνασ μθχανιςμόσ ελζγχου- 

ειδικόσ ςε κάκε μεταευρετικι μζκοδο- αποτρζπει τθν απόκλιςθ τθσ μεκόδου. Συνεπϊσ 
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γίνεται πικανό να βγει θ μζκοδοσ από τθν παγίδα του τοπικοφ ελαχίςτου προκειμζνου να 

εξερευνιςει μία πιο ελπιδοφόρα περιοχι. Οι κατανεμθμζνεσ μεταευρετικζσ τεχνικζσ, όπωσ 

οι εξελικτικοί αλγόρικμοι, επίςθσ ζχουν μθχανιςμοφσ που επιτρζπουν τθν απομάκρυνςθ 

από μια ςυγκεκριμζνθ λφςθ και από ζνα τοπικό «πθγάδι» τθσ ςυνάρτθςθσ κόςτουσ. Αυτοί 

οι μθχανιςμοί (όπωσ θ μετάλλαξθ ςτουσ εξελικτικοφσ αλγορίκμουσ) επθρεάηουν μία λφςθ 

που ζχει προκφψει ιδθ, για να βοθκιςουν το ςυλλογικό μθχανιςμό τθσ μάχθσ κατά του 

τοπικοφ ελαχίςτου. 

 

2.5 Βελτιςτοπούηςη μϋςω Προςομούωςησ 
 

Ρολλά προβλιματα του πραγματικοφ κόςμου είναι αρκετά πολφπλοκα για να λυκοφν με 

αναλυτικζσ μεκόδουσ και ςυνεπϊσ τα μελετάμε μζςω τθσ προςομοίωςθσ με υπολογιςτι. Η 

βελτιςτοποίθςθ μζςω προςομοίωςθσ παρζχει λφςεισ ςε ςθμαντικά προβλιματα που 

παλαιότερα ιταν αδφνατο να λυκοφν με αρκετι ακρίβεια [FM02]. Ζωσ πριν μερικά χρόνια, 

θ βελτιςτοποίθςθ και θ προςομοίωςθ ιταν αρκετά διαχωριςμζνεσ ςτθ πράξθ, αν και 

υπιρχε ζνασ μεγάλοσ όγκοσ ερευνθτικισ βιβλιογραφίασ που αναφερόταν ςτον ςυνδυαςμό 

τουσ. Τα τελευταία είκοςι χρόνια, ωςτόςο, τακτικζσ βελτιςτοποίθςθσ ζχουν αρχίηει να 

κάνουν εμφανι τθν φπαρξι τουσ ςε πακζτα προςομοίωςθσ. Το ότι αυτό είναι μία ςχετικά 

πρόςφατθ εξζλιξθ αποδεικνφεται και από το γεγονόσ ότι όλα τα λογιςμικά που εκτελοφν 

τεχνικζσ προςομοίωςθσ – βελτιςτοποίθςθσ όπωσ τα AutoStat, OptQuest, OPTIMIZ, 

SimRunner και WITNESS Optimizer,εμφανίςτθκαν μόλισ τα τελευταία χρόνια.  

Αν και θ προςομοίωςθ κεωροφνταν παραδοςιακά ωσ φςτατθ λφςθ, και αυτό κυρίωσ λόγω 

του υπερβολικοφ υπολογιςτικοφ κόςτουσ που επζφερε ςτθ παραγωγι λφςθσ ςυνεπϊσ και 

τθν αντίςτοιχθ  χρονικι κακυςτζρθςθ, θ πρόοδοσ τθσ τεχνολογίασ ζχει φζρει τθ 

προςομοίωςθ ςτθ πρϊτθ γραμμι για τθν αντιμετϊπιςθ πολλϊν προβλθμάτων. Ειδικά ςε 

εφαρμογζσ που περιλαμβάνουν βελτιςτοποίθςθ φυςικϊν ςυςτθμάτων θ μοντελοποίθςθ 

των οποίων είναι δφςκολθ εξαιτίασ του μεγάλου αρικμοφ παραμζτρων και κανόνων 

φυςικισ τα διζπουν θ βελτιςτοποίθςθ χρθςιμοποιϊντασ ςυςτιματα προςομοίωςθσ 

εξειδικευμζνα για κάκε εφαρμογι, ξεπερνά τισ ικανότθτεσ άλλων μεκόδων 

βελτιςτοποίθςθσ, όχι μόνο για τθ ταχφτθτα και ποιότθτα των λφςεων άλλα κυρίωσ για τθν 

αςφάλεια που παρζχει, ότι θ λφςθ ζχει ελεγχκεί ςε ότι πιο κοντινό υπάρχει ςτο πραγματικό 

φυςικό ςφςτθμα. 

 

Η βελτιςτοποίθςθ μζςω προςομοίωςθσ μπορεί να χειριςτεί αποδοτικϊσ ζνα πολφ 

μεγαλφτερο αρικμό από ςενάρια ςε ςχζςθ με παραδοςιακζσ προςεγγίςεισ 

βελτιςτοποίθςθσ, όπωσ επίςθσ και πολλαπλζσ πθγζσ και τφπουσ κινδφνων. Τα ςφγχρονα 

εργαλεία βελτιςτοποίθςθσ μζςω προςομοίωςθσ ζχουν ςχεδιαςτεί για να λφνουν 

προβλιματα βελτιςτοποίθςθσ τα οποία μποροφν αν μοντελοποιθκοφν υπό τθ ακόλουκθ 

μορφι: 
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Ππου το διάνυςμα χ των μεταβλθτϊν απόφαςθσ περιζχει μεταβλθτζσ που μπορεί να ζχουν 

ςυνεχείσ τιμζσ αλλά και μεταβλθτζσ  που λαμβάνουν μόνο διακριτζσ τιμζσ ( τόςο ακζραιεσ 

τιμζσ όςο και τιμζσ με αυκαίρετα μεγζκθ βιματοσ) 

Η ςυνάρτθςθ κόςτουσ F(x) είναι, τυπικά ςτο μεγαλφτερο μζροσ των προβλθμάτων, 

εξαιρετικά πολφπλοκθ. Μζςα ςτα ςυμφραηόμενα τθσ βελτιςτοποίθςθσ μζςω 

προςομοίωςθσ θ ςυνάρτθςθ κόςτουσ F(x) κα μποροφςε να αναπαριςτά, για παράδειγμα, 

μία μζτρθςθ τθσ πικανότθτασ ότι ο κφκλοσ εργαςιϊν μίασ διεργαςίασ κα είναι χαμθλότεροσ 

από μία επικυμθτι τιμι κατωφλίου ι ζνασ χάρτθσ ενζργειασ των λφςεων με πολλζσ 

απαγορευμζνεσ καταςτάςεισ και εξαιρετικά πολφπλοκουσ περιοριςμοφσ. Γενικά θ F(x) 

αναπαριςτά μία μζτρθςθ τθσ απόδοςθσ που αποκτικθκε από τθ προςομοίωςθ και είναι 

μία χαρτογράφθςθ από ζνα ςφνολο αξιϊν x ςε μία πραγματικι αξία. 

Οι περιοριςμοί που αναπαρίςτανται από  τθν ανιςότθτα είναι ςυνικωσ γραμμικοί 

( δεδομζνου του ότι μία μθ γραμμικότθτα ςτο μοντζλο είναι ενςωματωμζνθ μζςα ςτθ 

προςομοίωςθ από μόνθ τθσ), και τόςο ο πίνακασ ςυντελεςτϊν Α και οι τιμζσ ςτθ δεξιά 

μεριά που αντιςτοιχοφν ςτο διάνυςμα b είναι γνωςτζσ. 

Οι περιοριςμοί που αναπαρίςτανται από τισ ανιςότθτεσ τθσ μορφισ  

επιβάλουν απλά ανϊτατα και κατϊτατα όρια ςε μία ςυνάρτθςθ ειςόδου G(x) θ οποία 

μπορεί να είναι γραμμικι ι μθ-γραμμικι. Οι τιμζσ των ορίων , είναι γνωςτζσ 

ςτακερζσ. Για παράδειγμα τζτοιοι περιοριςμοί κα είναι ςτο πρόβλθμα του 

προγραμματιςμοφ των αντλιϊν τα ανϊτατα και κατϊτατα όρια πίεςθσ των κόμβων, τα 

ανϊτατα και κατϊτατα όρια των δεξαμενϊν κλπ. 

Πλεσ οι μεταβλθτζσ απόφαςθσ x είναι φραγμζνεσ και μερικζσ μπορεί να είναι 

περιοριςμζνεσ ςτο να είναι διακριτζσ, όπωσ αναφζρκθκε και νωρίτερα. Κάκε αξιολόγθςθ 

του F(x), G(x) απαιτεί μία εκτζλεςθ μίασ προςομοίωςθσ του ςυςτιματοσ υπό εξζταςθ. Με 

το ςυνδυαςμό τθσ προςομοίωςθσ και τθσ βελτιςτοποίθςθσ ζχουμε ωσ αποτζλεςμα τθ 

δθμιουργία ενόσ πανίςχυρου εργαλείου. 

Η προςομοίωςθ επιτρζπει γριγορθ, χωρίσ ζξοδα και χωρίσ διακοπζσ εξζταςθ και δοκιμι 

ενόσ μεγάλου αρικμοφ από ςενάρια, πριν από τθν πραγματικι εφαρμογι μίασ 

ςυγκεκριμζνθσ απόφαςθσ ςτο πραγματικό περιβάλλον. Ωσ τζτοια, θ βελτιςτοποίθςθ μζςω 

προςομοίωςθσ, γριγορα ζγινε ζνα διάςθμο εργαλείο ςτθν βιομθχανία για τθ διεξαγωγι 
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λεπτομερϊν «τι-κα-γινόταν-εάν» αναλφςεων. Αφοφ θ προςομοίωςθ προςεγγίηει τθν 

πραγματικότθτα, επίςθσ επιτρζπει τθν ςυμπερίλθψθ διαφόρων πθγϊν αβεβαιότθτασ και 

διαφοροποίθςθσ ςε προβλζψεισ που ζχουν επίδραςθ ςτθν απόδοςθ. Η ανάγκθ για 

βελτιςτοποίθςθ μοντζλων προςομοίωςθσ προκφπτει όταν ο αναλυτισ επικυμεί τθν εφρεςθ 

ενόσ ςυνόλου προδιαγραφϊν του μοντζλου που οδθγοφν ςε βζλτιςτθ απόδοςθ. Από τθ μία 

μεριά το εφροσ των τιμϊν των παραμζτρων και ο αρικμόσ των ςυνδυαςμϊν των 

παραμζτρων είναι εξαιρετικά μεγάλοσ για αναλυτζσ να τουσ μετριςουν και να τουσ 

δοκιμάςουν( δοκιμάηοντασ ζτςι όλα τα πικανά ςενάρια) ζτςι χρειάηονται ζναν οδθγό για 

τθν εφρεςθ καλϊν λφςεων. Από τθν άλλθ μεριά, χωρίσ τθν προςομοίωςθ, πολλά 

προβλιματα του πραγματικοφ κόςμου είναι ιδιαίτερα δφςκολα και πολφπλοκα ϊςτε να 

μοντελοποιθκοφν με μακθματικζσ μοντελοποιιςεισ, που είναι ο πυρινασ των αγνϊν 

μεκόδων βελτιςτοποίθςθσ.  

Αυτό δθμιουργεί ζνα αίνιγμα. Ππωσ φαίνεται από πιο πάνω τα αγνά μοντζλα 

βελτιςτοποίθςθσ από μόνα τουσ είναι ανίκανα να ςυλλάβουν όλεσ τισ πολυπλοκότθτεσ και 

τισ δυναμικζσ του ςυςτιματοσ, οπότε πρζπει να καταφφγουμε ςε προςομοίωςθ που δε 

μπορεί να βρει εφκολα τθ λφςθ. Η βελτιςτοποίθςθ μζςω προςομοίωςθσ όμωσ λφνει αυτό το 

αίνιγμα ςυνδυάηοντασ και τισ δφο μεκόδουσ και δθμιουργϊντασ μία νζα. 

Μζκοδοι βελτιςτοποίθςθσ που είναι ςχεδιαςμζνοι για προςομοίωςθ, ενςωματϊνουν τθν 

αρχι του διαχωριςμοφ τθσ μεκόδου από το μοντζλο. Με αυτά τα ςυμφραηόμενα, το 

πρόβλθμα τθσ βελτιςτοποίθςθσ προςδιορίηεται ζξω από το πολφπλοκο ςφςτθμα. Συνεπϊσ 

το μοντζλο προςομοίωςθσ μπορεί να αλλάξει και να εξελιχκεί προκειμζνου να 

ενςωματϊςει πρόςκετα ςτοιχεία του πολφπλοκου ςυςτιματοσ, ενϊ οι τακτικζσ 

βελτιςτοποίθςθσ παραμζνουν ίδιεσ. Συνεπϊσ φαίνεται ότι υπάρχει μία ολοκλθρωτικι 

διαχϊριςθ μεταξφ του μοντζλου που αναπαριςτά το ςφςτθμα και τθσ διαδικαςίασ που 

χρθςιμοποιείται για να λφςει το πρόβλθμα τθσ βελτιςτοποίθςθσ που κακορίηεται με αυτό 

το μοντζλο. 

Η διαδικαςία βελτιςτοποίθςθσ – ςυνικωσ βαςιςμζνθ ςε αναηιτθςθ με μεταευρετικοφσ 

αλγορίκμουσ – χρθςιμοποιεί τθν ζξοδο του ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ ( δθλαδι του 

προςομοιωτι) που μετρά τθν αξία των ειςόδων που είχαν ειςαχκεί ςτο μοντζλο. Υπό τθ 

βάςθ τόςο τωρινϊν όςο και παλαιότερων αξιολογιςεων, θ μζκοδοσ αποφαςίηει  ζνα νζο 

ςφνολο αξιϊν που κα δοκοφν ωσ είςοδοσ 

Με δεδομζνο ότι μία λφςθ υπάρχει, θ διαδικαςία βελτιςτοποίθςθσ ιδανικά επιτελεί μία 

ειδικι αναηιτθςθ όπου οι διαδοχικζσ είςοδοι που παράγονται επιφζρουν διάφορεσ 

αξιολογιςεισ, όχι όλεσ από αυτζσ βελτιϊνοντασ τθ λφςθ, αλλά οι οποίεσ με τθ πάροδο του 

χρόνου παρζχουν μία εξαιρετικά αποδοτικι τροχιά προσ τισ ολικά καλφτερεσ δυνατζσ 

λφςεισ. Η διαδικαςία ςυνεχίηεται μζχρι το κατάλλθλο κριτιριο τερματιςμοφ να 

ικανοποιθκεί ( κάτι που ςυνικωσ εξαρτάται από τθν επικυμία του χριςτθ πάνω ςτθ χρόνο 

που κζλει να αφιερϊςει για τθν αναηιτθςθ) 
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Σχήμα 2.5: Συνεργαςία μεταξφ τθσ μθχανισ βελτιςτοποίθςθσ και τθσ προςομοίωςθσ 

 

Ππωσ δθλϊκθκε και νωρίτερα. Οι αβεβαιότθτεσ και οι πολυπλοκότθτεσ που 

μοντελοποιοφνται με τθ προςομοίωςθ είναι ςυχνά τόςεσ που ο αναλυτισ δεν ζχει ιδζα για 

τθ ςχιμα τθσ επιφάνειασ απαντιςεων – με άλλα λόγια του χϊρου των λφςεων. Δεν υπάρχει 

καμία κλειςτισ μορφισ μακθματικι ζκφραςθ για να αναπαραςτιςει το χϊρο και δεν 

υπάρχει κανζνασ τρόποσ να μετρθκεί εάν θ περιοχι που μελετάται είναι ομαλι, αςυνεχισ 

κλπ. Αν και αυτό είναι ςυνικωσ αρκετό για να κάνει τουσ περιςςότερουσ από τουσ 

παραδοςιακοφσ αλγορίκμουσ βελτιςτοποίθςθσ να αποτφχουν, οι προςεγγίςεισ 

μεταευρετικισ βελτιςτοποίθςθσ όπωσ θ αναηιτθςθ Tabu και θ αναηιτθςθ διαςποράσ 

προςπερνοφν αυτι τθ πρόκλθςθ κάνοντασ χριςθ τεχνικϊν προςαρμοςτικισ μνιμθσ και 

μεκόδων δειγματιςμοφ πλθκυςμϊν που επιτρζπουν τθν ζρευνα να γίνεται ςε μία ευρεία 

περιοχι χωρίσ να εγκλωβίηεται ςε τοπικά βζλτιςτα. 

Το πλαίςιο τθσ βελτιςτοποίθςθσ μζςω προςομοίωςθσ με χριςθ μεταευρετικϊν μεκόδων 

είναι επίςθσ πολφ ευζλικτο από άποψθ μετριςεων απόδοςθσ. Στθ πραγματικότθτα, ό 

μόνοσ περιοριςμόσ δεν είναι μόνο ςτθ μεριά τθσ μθχανισ βελτιςτοποίθςθσ, αλλά και ςτθν 

ικανότθτα του μοντζλου προςομοίωςθσ να υπολογίηει τθν απόδοςθ βαςιςμζνο ςε 

διευκρινιςμζνεσ τιμζσ για μεταβλθτζσ απόφαςθσ.  
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3.ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΣΛΙΩΝ 
 

3.1 ΒΑΙΚΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 
 

Στα υδραυλικά όπωσ και ςε κάκε τεχνικό κζμα, δε μπορεί να υπάρχει πλιρθσ κατανόθςθ αν 

πρϊτα δεν υπάρχει εξοικείωςθ με τθ βαςικι τεχνολογία και τισ κφριεσ αρχζσ. Οι υδραυλικζσ 

ζννοιεσ που περιγράφονται παρακάτω βάηουν τισ βάςεισ για πιο πολφπλοκεσ αναλφςεισ. 

 

Μεταφορά τησ παροχήσ 

Ππωσ είναι γνωςτό, το νερό κινείται από υψθλότερα ςε χαμθλότερα ςθμεία, ϊςπου να 

φτάςει ςε ζνα “ επίπεδο ” ςθμείο, όπωσ για παράδειγμα ςε ζνα ωκεανό. Η τάςθ αυτι του 

νεροφ διευκολφνεται από τθν παρουςία των φυςικϊν καναλιϊν μεταφοράσ όπωσ είναι τα 

ρυάκια, οι χείμαρροι και τα ποτάμια. Η διαδρομι αυτι του νεροφ μπορεί επίςθσ να 

διευκολυνκεί από τεχνικζσ καταςκευζσ όπωσ είναι οι αποχετευτικοί αγωγοί, οι οχετοί και τα 

κανάλια. Αν και ςτον τεχνικό ςχεδιαςμό το ενδιαφζρον επικεντρϊνεται ςτα χαρακτθριςτικά 

των τεχνικϊν ζργων και χαρακτθριςτικϊν, οι υδραυλικζσ ζννοιεσ μποροφν να εφαρμοςτοφν 

εξίςου καλά και ςε φυςικά χαρακτθριςτικά. 

 

Η ροή ςτουσ κλειςτοφσ αγωγοφσ ςτο χρόνο και ςτο χϊρο 

Ωσ προσ το χρόνο, θ ροι ςτουσ κλειςτοφσ αγωγοφσ διακρίνεται ςε μόνιμθ και μθ μόνιμθ 

ροι. Μόνιμθ ροι παρουςιάηεται όταν θ ταχφτθτα παραμζνει ςτακερι, ςε όλα τα ςθμεία, 

και αμετάβλθτθ με το χρόνο (μπορεί όμωσ να μεταβάλλεται με τα κζςθ). Μθ μόνιμθ ροι 

παρουςιάηεται όταν θ ταχφτθτα μεταβάλλεται, ςε όλα τα ςθμεία, με το χρόνο. Με τον όρο 

υδραυλικό πλιγμα χαρακτθρίηονται τα φαινόμενα υπερπίεςθσ, που αντιςτοιχοφν ςε 

κακεςτϊσ μθ μόνιμθσ ροισ ςε κλειςτοφσ αγωγοφσ, μετά από χειριςμοφσ ςε δικλείδεσ 

(άνοιγμα ι κλείςιμο, μερικό ι πλιρεσ, βραδφ ι απότομο), ι εξαιτίασ διακυμάνςεων ςτθν 

παροχι αντλιοςταςίων (εκκίνθςθ ι ςτάςθ αντλιϊν). Στουσ κλειςτοφσ αγωγοφσ, το 

ενδιαφζρον για μεταβαλλόμενθ ςτο χϊρο ροι περιορίηεται ςτθ μελζτθ των απωλειϊν 

φορτίου, που παρατθροφνται ςε αλλαγζσ διαμζτρου, ςε ςτόμια, διακλαδϊςεισ ι ςτενϊςεισ. 

 

Στρωτή και τυρβϊδησ ροή 

Ανάλογα με τθν ταχφτθτα του ρευςτοφ διακρίνονται δφο τφποι ροισ. Για μικρζσ ταχφτθτεσ θ 

ροι κεωρείται ςτρωτι και τα ςωματίδια του ρευςτοφ κινοφνται ςε ςτρϊςεισ. Για 

μεγαλφτερεσ ταχφτθτεσ θ ροι κεωρείται τυρβϊδθσ και τα ςωματίδια του ρευςτοφ κινοφνται 

ακανόνιςτα με ςτροβιλιςμοφσ. Συνικωσ θ ροι ςτα πρακτικά προβλιματα κλειςτϊν αγωγϊν 

υπό πίεςθ είναι τυρβϊδθσ. Οι νόμοι που περιγράφουν τθν τυρβϊδθ ροι δεν είναι πλιρωσ 

γνωςτοί και απαιτοφνται πειραματικά ςτοιχεία για τθν κατανόθςθ του φαινόμενου. 
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Κριτιριο διαχωριςμοφ τθσ ροισ, ςε ςτρωτι ι τυρβϊδθ, αποτελεί ο γνωςτόσ αρικμόσ 

Reynolds , ο οποίοσ υπολογίηεται ωσ εξισ : 

, 

όπου  u: θ μζςθ ταχφτθτα ροισ ςτον αγωγό ( m/s) 

D: θ διάμετροσ του αγωγοφ ( m) 

ν : ο ςυντελεςτισ κινθματικισ ςυνεκτικότθτασ 

Ππωσ ζχει επιβεβαιωκεί πειραματικά, ςε κλειςτοφσ αγωγοφσ δεν υφίςταται άνω όριο του 

αρικμοφ Reynolds για τθ διατιρθςθ τθσ ςτρωτισ ροισ. Ππωσ χαρακτθριςτικά αναφζρει ο 

Rouse (1961), ακριβϊσ με τον ίδιο πειραματικό εξοπλιςμό, που χρθςιμοποίθςε ο Reynolds 

ζχει επιβεβαιωκεί θ διατιρθςθ τθσ ςτρωτισ ροισ για τιμζσ του R e > 40000. Βζβαια με τθν 

παραμικρι διατάραξθ θ ροι μεταπίπτει ςε απόλυτα τυρβϊδθ μορφι. Ανάλογα πειράματα 

ζδειξαν, ότι αντίκετα υπάρχει ςυγκεκριμζνο κατϊτερο όριο διατιρθςθσ τθσ τφρβθσ, που για 

κυκλικοφσ αγωγοφσ αντιςτοιχεί ςε R e περίπου ίςο με 2320, κάτω από το οποίο 

οποιαδιποτε ανατάραξθ αποςβζνεται κάτω από τθν επίδραςθ δυνάμεων ςυνεκτικότθτασ. 

Σε κλειςτοφσ αγωγοφσ εξωτερικϊν υδραγωγείων, εξαιτίασ των ςθμαντικϊν διαςτάςεων των 

διατομϊν που χρθςιμοποιοφνται και των ταχυτιτων που εφαρμόηονται, θ ροι είναι 

αποκλειςτικά τυρβϊδθσ. 

 

Επιφάνεια διατομήσ αγωγϊν 

Οι αγωγοί που χρθςιμοποιοφνται ςτα δίκτυα φδρευςθσ είναι αγωγοί υπό πίεςθ, κυκλικισ 

διατομισ. Η επιφάνεια τθσ διατομισ των κυκλικϊν αγωγϊν είναι : 

 

όπου D: θ διάμετροσ του αγωγοφ ( m) 

 

Ταχφτητα 

Η ταχφτθτα ςε ζναν αγωγό δεν είναι ςτακερι ςε όλθ τθν επιφάνεια τθσ διατομισ του. 

Αντικζτωσ, ποικίλει ανάλογα με τθ κζςθ και το χρόνο. Εκεί όπου το υγρό είναι ςε επαφι με 

το τοίχωμα του αγωγοφ, θ ταχφτθτα είναι μθδενικι. Το γεγονόσ αυτό, δυςκολεφει τουσ 

υδραυλικοφσ υπολογιςμοφσ, με αποτζλεςμα να υπολογίηεται θ μζςθ ταχφτθτα τθσ ροισ 

ςτουσ αγωγοφσ. Η μζςθ ταχφτθτα ροισ κακορίηεται ωσ θ ςυνολικι παροχι διαιροφμενθ με 

το εμβαδόν τθσ διατομισ του αγωγοφ και θ μονάδα τθσ είναι μικοσ ανά μονάδα χρόνου. 

 



35 
 

 

όπου :  u: θ μζςθ ταχφτθτα ροισ ςτον αγωγό ( m/s) 

Q: θ παροχι ( m3 /s) 

A: θ επιφάνεια τθσ διατομισ του αγωγοφ ( m2) 

 

Ενζργεια 

Σφμφωνα με τον πρϊτο νόμο τθσ κερμοδυναμικισ, για κάκε δεδομζνο ςφςτθμα, θ 

μεταβολι τθσ ενζργειάσ του (ΔΕ) ιςοφται με τθ διαφορά μεταξφ τθσ κερμότθτασ που 

μεταφζρκθκε ςτο ςφςτθμα (Q) και του ζργου που παριχκθ από το ίδιο το ςφςτθμα (W ) , 

κατά τθ διάρκεια ςυγκεκριμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ. 

Η ενζργεια που αναφζρεται ςτθν παραπάνω αρχι αντιπροςωπεφει τθ ςυνολικι ενζργεια 

του ςυςτιματοσ, δθλαδι το άκροιςμα τθσ δυναμικισ, τθσ κινθτικισ και τθσ εςωτερικισ 

ενζργειασ, όπωσ είναι θ θλεκτρικι και θ χθμικι ενζργεια. Πμωσ αν και οι μορφζσ αυτζσ τθσ 

εςωτερικισ ενζργειασ είναι ςθμαντικζσ για τθ κερμοδυναμικι ανάλυςθ, ςυνικωσ 

απορρίπτονται κατά τισ υδραυλικζσ αναλφςεισ εξαιτίασ του ςχετικά μικροφ τουσ μεγζκουσ. 

Στισ υδραυλικζσ εφαρμογζσ, οι τιμζσ τθσ ενζργειασ ζχουν μονάδεσ μικουσ και εκφράηουν 

τθν ενζργεια ανά μονάδα μάηασ του ρευςτοφ. Η μετατροπι αυτι ςυμβάλει ςτθν καλφτερθ 

κατανόθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ του ςυςτιματοσ. Η μθχανικι ενζργεια ι όπωσ αλλιϊσ 

ονομάηεται το ολικό φψοσ ι φορτίο ενζργειασ, ςε κάκε ςθμείο μζςα ςε ζνα υδραυλικό 

ςφςτθμα δίνεται από τθν εξίςωςθ : 

 

Οι όροι τθσ εξίςωςθσ ζχουν διαςτάςεισ μικουσ. Ο όροσ   ονομάηεται φψοσ ι φορτίο 

ταχφτθτασ, ο όροσ  ονομάηεται φψοσ ι φορτίο πίεςθσ ενϊ ο όροσ z ονομάηεται φψοσ ι 

φορτίο κζςθσ. Με p , ςυμβολίηεται θ πίεςθ του ρευςτοφ ενϊ με γ, το ειδικό του βάροσ. 

 

Το άκροιςμα   ονομάηεται πιεηομετρικό φψοσ ι φορτίο. Για τουσ αγωγοφσ υπό πίεςθ, 

το πιεηομετρικό φορτίο αναπαριςτά το φψοσ ςτο οποίο μπορεί να ανζλκει θ ςτιλθ του 

νεροφ ςε ζνα πιεηόμετρο, δθλαδι ςε ζναν ςωλινα τοποκετθμζνο κάκετα ςτον αγωγό. 

Το ολικό φψοσ ι φορτίο ενζργειασ, είναι το άκροιςμα του πιεηομετρικοφ φορτίου και του 

φψουσ ταχφτθτασ . Αυτό είναι το φψοσ ςτο οποίο μπορεί να ανζλκει θ ςτιλθ του νεροφ ςε 

ζναν Pitot , δθλαδι μια ςυςκευι όμοια με το πιεηόμετρο, με τθ διαφορά ότι αυτι 

υπολογίηει και τθν ταχφτθτα του υγροφ. 
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Σε ζνα ςφςτθμα όμωσ, μπορεί είτε να προςτεκεί ενζργεια (για παράδειγμα μζςω αντλίασ) 

είτε να αφαιρεκεί από αυτό ενζργεια, λόγω ςυςκευϊν τριβϊν ι άλλων διαταραχϊν. Εάν 

υπάρχουν λοιπόν μθχανζσ που παρεμβάλλονται ςτθν κίνθςθ του νεροφ κακϊσ και τοπικζσ 

και γραμμικζσ απϊλειεσ, τότε θ εξίςωςθ διατιρθςθσ τθσ ενζργειασ γράφεται ωσ εξισ : 

 

 

όπου,  p: θ πίεςθ του ρευςτοφ ( N/m2)  

γ : το ειδικό βάροσ του υγροφ ( N/m3) 

z: το υψόμετρο (m) 

u: θ μζςθ ταχφτθτα του υγροφ ( m/s) 

g: θ επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ ( m/s2 ) 

hf : γραμμικζσ απϊλειεσ  

hL : τοπικζσ απϊλειεσ 

Η ποςότθτα hM εκφράηει τθν ενζργεια που απομακρφνεται από το ςφςτθμα μζςω 

μθχανικοφ άξονα ανά μονάδα βάρουσ ρευςτοφ. Δίνεται από τθν εξίςωςθ hM = -hα + hu , 

όπου θ ποςότθτα ha εκφράηει τθν ενζργεια που προςφζρεται ςτο ςφςτθμα από αντλία, ενϊ 

θ ποςότθτα hu  εκφράηει ενζργεια που αποδίδεται ςε υδροςτρόβιλο. Οι γραμμικζσ 

απϊλειεσ ςε ζνα ςφςτθμα μπορεί να οφείλονται ςε διάφορουσ παράγοντεσ. Η κυριότερθ 

αιτία των απωλειϊν είναι ςυνικωσ οι εςωτερικζσ τριβζσ μεταξφ των μορίων του υγροφ που 

κινοφνται με διαφορετικζσ ταχφτθτεσ. Επίςθσ οι απϊλειεσ οφείλονται και ςε τοπικζσ 

περιοχζσ του αγωγοφ όπου διαταράςςεται θ ροι, όπωσ είναι οι βαλβίδεσ και άλλα 

εξαρτιματα των αγωγϊν υπό πίεςθ. 

 

Απϊλειεσ ενζργειασ λόγω τριβϊν 

Είναι γνωςτό ότι, όταν ζνα κινείται και βρίςκεται ςε επαφι με ζνα άλλο, τότε ςτθν 

επιφάνεια επαφισ δθμιουργείται δφναμθ τριβισ. Ζτςι, για ζναν κλειςτό αγωγό φδατοσ που 

μεταφζρει νερό μεταξφ δφο ςθμείων, διαμζτρου D , μικουσ L , ταχφτθτασ u, αναπτφςςονται 

απϊλειεσ ενζργειασ που οφείλονται ςτισ δυνάμεισ τριβισ που αναπτφςςονται κατά τθν 

επαφι του κινοφμενου υγροφ με το ςτερεό τοίχωμα του αγωγοφ. 

Η διατμθτικι τάςθ είναι ςυνάρτθςθ τθσ ταχφτθτασ u , τθσ πυκνότθτασ ρ, του ιξϊδουσ μ του 

κινοφμενου ρευςτοφ, τθσ διαμζτρου D και τθσ τραχφτθτασ κ του αγωγοφ . Δθλαδι : 

 

Με βάςθ τθν διαςτατικι ανάλυςθ προκφπτει ο ςυντελεςτισ τριβισ f: 
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Συνεπϊσ ο ςυντελεςτισ τριβισ f εξαρτάται από τον αρικμό Reynolds,  

 

Και από τθ ςχετικι τραχφτθτα  

Για τον υπολογιςμό των απωλειϊν ενζργειασ ζχουν αναπτυχκεί διάφορεσ εξιςϊςεισ των 

οποίων οι πιο γνωςτζσ παρουςιάηονται παρακάτω : 

 Εξίςωςθ των Darcy – Weisbach 

 Εξίςωςθ των Colebrook - White 

 Εξίςωςθ των Hazen - Williams 

 Εξίςωςθ των Chezy - Manning 

 

Εξίςωςη των Darcy – Weisbach 

Οι Darcy - Weisbach κεωρϊντασ μόνιμθ ροι (ωσ προσ τισ μζςεσ τιμζσ) ςτον αγωγό, 

οδθγικθκαν ςτθν ιςορροπία των δυνάμεων πιζςεωσ, τριβισ και των δυνάμεων βαρφτθτασ 

κατά μικοσ ενόσ ςτοιχειϊδουσ αγωγοφ. Με βάςθ τθν ιςορροπία δυνάμεων και τθν 

προθγοφμενθ ανάλυςθ για τθν διατμθτικι τάςθ κατζλθξαν ςτθν παρακάτω ςχζςθ που 

αποδίδει το γραμμικό φψοσ απωλειϊν hf,ςυναρτιςει του ςυντελεςτι τριβισ f: 

 

Ππου  f: ςυντελεςτισ τριβισ 

 L: μικοσ αγωγοφ (m) 

 D: διάμετροσ διατομισ του αγωγοφ (m) 

 u: θ μζςθ ταχφτθτα ροισ ςτον αγωγό (m/s) 

 g θ επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ (m/s2) 

Η  παραπάνω εξίςωςθ ιςχφει για ςτρωτι και τυρβϊδθ ροι. Στα ςυνικθ πρακτικά 

προβλιματα κλειςτϊν αγωγϊν υπό πίεςθ θ ροι είναι τυρβϊδθσ. 
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Τοπικζσ απϊλειεσ 

Ρζραν των γραμμικϊν απωλειϊν, ςτα δίκτυα διανομισ δθμιουργοφνται και τοπικζσ 

απϊλειεσ ςτισ ςυνδζςεισ των αγωγϊν και ςτισ ςτροφζσ (τυπικζσ τοπικζσ απϊλειεσ), και ςτισ 

κζςεισ των ειδικϊν ςυςκευϊν και διατάξεων ( ειδικζσ τοπικζσ απϊλειεσ). Οι τοπικζσ 

απϊλειεσ οφείλονται κυρίωσ ςτθν ανάπτυξθ ςτροβίλων αποκόλλθςθσ τθσ ροισ και 

εκφράηονται με όρουσ κινθτικισ ενζργειασ, οι οποίοι είναι : 

 

Ππου Κ είναι ζνασ ςυντελεςτισ που εξαρτάται από τθ γεωμετρία τθσ τοπικισ μεταβολισ 

διατομϊν και κατεφκυνςθσ και τα χαρακτθριςτικά τθσ ροισ ( αρικμόσ Reynolds). Για να 

λθφκοφν υπόψθ οι τοπικζσ απϊλειεσ χωρίσ αναλυτικό υπολογιςμό, προτείνεται θ χριςθ 

των υψθλότερων τιμϊν τθσ τραχφτθτασ ks (προςαυξθμζνθ ιςοδφναμθ ταχφτθτα). Ειδικά για 

τισ δικλείδεσ, οι τοπικζσ απϊλειεσ πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ, ιδίωσ όταν αυτζσ 

περιορίηουν ςθμαντικά τθ ροι. Στθ περίπτωςθ αυτι, ανάλογα με το άνοιγμα τθσ δικλείδασ, 

ο ςυντελεςτισ Κ μπορεί να αποκτιςει πολφ υψθλζσ τιμζσ. 

 

 

3.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΣΛΙΩΝ ΤΔΡΕΤΗ 
 

3.2.1 Γενικϊ για τα δύκτυα ύδρευςησ 

 

Eιςαγωγικά 

Ζνα δίκτυο φδρευςθσ περιλαμβάνει πολλά τμιματα. Αρχικά το νερό ςυλλζγεται και 

επεξεργάηεται ϊςτε να γίνει πόςιμο, ςτθ ςυνζχεια  μεταβιβάηεται ςτουσ καταναλωτζσ μζςω 

κφριων αγωγϊν μεταφοράσ και τοπικϊν δικτφων διανομισ φροντίηοντασ πάντα να πλθροί 

τισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν ικανοποίθςι τουσ. 

 

Προζλευςη και επεξεργαςία νεροφ 

Πλο το νερό που χρθςιμοποιείται ωσ παροχι προσ τουσ καταναλωτζσ προζρχεται από τθν 

ατμόςφαιρα (βροχι χιόνι και χαλάηι) και ςυγκεντρϊνεται είτε ςε ποτάμια, φυςικζσ λίμνεσ 

και τεχνθτζσ λίμνεσ ι καταςκευζσ ςυλλογισ νεροφ, είτε  ςε  υπόγεια νερά. Το νερό ωσ  ζνασ 

πολφ καλόσ διαλφτθσ απορροφά πολφ γριγορα τόςο φυςικζσ όςο και χθμικζσ ουςίεσ 

φτιαγμζνεσ από τον άνκρωπο, κάτι που γενικά κάνει το νερό ακατάλλθλο για κατανάλωςθ  

πριν γίνει κάποια επεξεργαςία. 
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Ο ςτόχοσ τθσ επεξεργαςίασ νεροφ και τθσ διανομισ αυτοφ είναι θ παροχι αρκετισ και 

ςυνεχοφσ ποςότθτασ νεροφ που είναι χθμικά βακτθριολογικά και αιςκθτικά ευχάριςτο ςε 

όλουσ τουσ καταναλωτζσ. 

 

Mεταβίβαςη και διανομή του νεροφ ςτουσ καταναλωτζσ 

Μετά τθν επεξεργαςία το νερό πρζπει να μεταβιβαςκεί προσ τουσ καταναλωτζσ. Αυτό 

επιτυγχάνεται μζςω ενόσ δικτφου ςωλινων. Υπάρχουν δφο μεγάλεσ κατθγορίεσ αυτοφ του 

δικτφου. Η πρϊτθ είναι το δίκτυο κορμοφ που είναι μεγαλφτεροι ςωλινεσ και 

χρθςιμοποιοφνται  για τθ μεταφορά μεγάλων όγκων νεροφ από τθ πθγι ςτθν εγκατάςταςθ 

επεξεργαςίασ, και από εκεί ςε μία δεξαμενι εξυπθρζτθςθσ. Το νερό ςε αυτοφσ τουσ 

ςωλινεσ βρίςκεται υπό πολφ μεγάλθ πίεςθ. Η δεφτερθ κατθγορία είναι οι αγωγοί που 

διαμοιράηουν το νερό ςτουσ καταναλωτζσ. Το ςυγκεκριμζνο δίκτυο αποτελείται από 

μικρότερουσ αγωγοφσ που διαφζρουν ςε μζγεκοσ. Ρρόκειται για ζνα δίκτυο με πολλζσ 

διακλαδϊςεισ με τισ οποίεσ επιτυγχάνεται διαςφνδεςθ με το κάκε ςπίτι. Οι αγωγοί 

διανομισ ςχθματίηουν κυκλικά ςυςτιματα που εξιςορροποφν τθ πίεςθ και που 

εξαςφαλίηουν τθν άμεςθ παροχι νεροφ και τθ ςυνεχι ανανζωςθ και ανάμειξι του. Ρολλζσ 

φορζσ αδιζξοδα χρθςιμοποιοφνται για τον ζλεγχο πίεςθσ του δικτφου. Οι αγωγοί αυτοί 

ζχουν χαμθλότερθ πίεςθ και αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα ςτο τζλοσ των ςωλθνϊςεων, να 

υπάρχει ςυςςϊρευςθ από υλικά, ίνεσ, ηωφφια. Επιπλζον το νερό τείνει να είναι παλιό κάτι 

που δθμιουργεί περεταίρω προβλιματα ποιότθτασ. Αν και το δίκτυο διανομισ νεροφ  

διαφζρει από χϊρα ςε χϊρα, το ςυγκεκριμζνο που περιγράφεται ( και χρθςιμοποιείται ςτθ 

Μεγάλθ Βρετανία) είναι ςχεδόν ίδιο με αυτό πολλϊν άλλων χωρϊν. 

 

3.2.2 Περιγραφό ενόσ τυπικού δικτύου διανομόσ 

 

Σωλήνεσ 

Το δίκτυο διανομισ αποτελείται από αγωγοφσ διαφόρων διαμζτρων (από 18 ζωσ 6 in ). Νζα 

ςυςτιματα χρθςιμοποιοφν 100 ι 150mm (4 – 6 ίντςεσ) άκαμπτοι ςωλινεσ ζωσ 63 ι 90 mm 

που είναι πιο ευλφγιςτοι. Τα υλικά των ςωλθνϊςεων περιλαμβάνουν ςίδερο,uPVC 

(unplasticized polyvinyl chloride) ι MDPE (medium density polyethylene). Πλοι οι υπόγειοι 

ςωλινεσ είναι πλζον κωδικοποιθμζνοι με χρϊματα προκειμζνου να προλθφκοφν 

ατυχιματα. Το νερό είναι ο μπλε ςωλινασ, το ρεφμα ο μαφροσ, το τθλζφωνο ο γκρι και το 

φυςικό αζριο ο κίτρινοσ. 

 

Δεξαμενζσ 

Η ηιτθςθ για νερό, όπωσ και για θλεκτρικό διαφζρει κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ, ζτςι είναι 

πολφ ακριβι θ παροχι ενόσ κεντρικοφ ςυςτιματοσ από τθ μονάδα επεξεργαςίασ του νεροφ 

ϊςτε να παρζχει μζγιςτθ ροι. Αυτό αντιμετωπίηεται με τθ χριςθ  δεξαμενϊν παροχισ και 
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πφργων για νερό, κάτι που είναι επίςθσ χριςιμο ςε περίπτωςθ που οι εγκαταςτάςεισ 

επεξεργαςίασ ι το δίκτυο παροχισ παρουςιάςει κάποιο πρόβλθμα. Οι δεξαμενζσ 

εξαςφαλίηουν πωσ οι μζγιςτεσ τιμζσ τθσ ηιτθςθσ ικανοποιοφνται πλιρωσ, ενϊ μικρότερεσ 

αντλίεσ αντιμετωπίηουν τθ μζςθ κακθμερινι ηιτθςθ και όχι τθ μζγιςτθ που είναι κατά 50-

80% μεγαλφτερθ. 

Το μζγεκοσ των ρεηερβουάρ εξαρτάται από το μζγεκοσ του πλθκυςμοφ που πρζπει να 

εξυπθρετοφν, αλλά γενικά πρζπει να αποκθκεφουν νερό ικανό να εξυπθρετιςει τουσ 

καταναλωτζσ για τουλάχιςτον 24-36 ϊρεσ. Τα μεγαλφτερα γίνονται από τςιμζντο ενϊ 

μικρότερα γίνονται είτε από μζταλλο είτε από τοφβλα. Ρρζπει να είναι κλειςτά 

προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ ποιότθτα του νεροφ. Γενικότερα απαιτείται  μία ελάχιςτθ 

πίεςθ νεροφ 30μ, για καταπολζμθςθ πυρκαγιϊν. Στθ πραγματικότθτα θ μζγιςτθ πίεςθ που 

επιτρζπεται είναι 70 m, κακϊσ πάνω από αυτι τθ πίεςθ θ απϊλειεσ νεροφ από τισ διαρροζσ 

γίνονται πολφ μεγάλεσ. Επίςθσ αυτι θ μεγάλθ πίεςθ μπορεί να προκαλζςει εκτεταμζνεσ 

φκορζσ ςτον οικιακό εξοπλιςμό( βρφςεσ, βαλβίδεσ, πλυντιρια κλπ.) και μπορεί ακόμα και 

να προκαλζςει αδυναμία ςτισ βαλβίδεσ να κλείςουν τθ παροχι νεροφ (κυρίωσ ςε 

πλυντιρια) [GN05]. 

Σχήμα 3.1: ςχθματικι αναπαράςταςθ που δείχνει ότι τα δίκτυα παροχισ νεροφ 

διαχωρίηονται ςε ξεχωριςτζσ ηϊνεσ κάκε μία από τισ οποίεσ τροφοδοτείται από μία 

δεξαμενι. 

 

Αντλίεσ δικτφων φδρευςησ  

Oι αντλίεσ που χρθςιμοποιοφνται γενικά ανικουν ςε δφο κατθγορίεσ: ροτοδυναμικεσ 

(φυγοκεντρικισ, μεικτισ ροισ και αξονικισ ροισ) και κετικισ μετατόπιςθσ.  Πμωσ αυτζσ που 

χρθςιμοποιοφνται ςχεδόν αποκλειςτικά είναι οι ροτοδυναμικζσ [HIM08]. 
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3.2.3 Πωσ λειτουργεύ μύα ροτοδυναμικό αντλύα 

 

Μια ροτοδυναμικι αντλία μετατρζπει κινθτικι ενζργεια ςε δυναμικό ι πίεςθ.  Τα βαςικά 

ςτοιχεία μετατροπισ ενζργειασ τθσ μονάδασ άντλθςθσ είναι : ο οδθγόσ, που ςτρζφει το 

περιςτρεφόμενο ςτοιχείο, το ςτροφείο και ο άξονασ (το περιςτρεφόμενο ςτοιχείο), και το 

ςτοιχείο ςτατικισ διάχυςθσ. 

Τυπικά ςυνδεμζνοσ με το περιςτρεφόμενο ςτοιχείο τθσ αντλίασ μζςω ςφηευξθσ, ο οδθγόσ 

προκαλεί τθ περιςτροφι του άξονα και του ςυνδεμζνου ςτροφείου. Το νερό ειςζρχεται από 

το μάτι του περιςτρεφόμενου ςτροφείου, που βρίςκεται  πάνω ςτο νοθτό άξονα του 

ςτροφείου. Το νερό επιταχφνεται ςτουσ διαδρόμουσ του ςτροφείου, όπου και ςυμβαίνει θ 

ςυνεχισ μεταφορά ορμισ και θ μετατροπι  ενζργειασ. Ππωσ, λοιπόν, το νερό κινείται ςτουσ 

διαδρόμουσ του ςτροφείου, θ ταχφτθτά του αυξάνεται. 

Πταν το νερό φεφγει από το ςτροφείο, θ ταχφτθτά του είναι μεγαλφτερθ ςτθ κορυφι των 

πτερυγίων. Το ταχφτατα κινοφμενο νερό φεφγει από το ςτροφείο τθσ αντλίασ και ειςζρχεται 

ςτο  ςτοιχείο διάχυςθσ τθσ αντλίασ. Μία αφξθςθ ςτθ διατομι μζςα ςτθν οποία κινείται το 

νερό προκαλεί τθ μείωςθ τθσ ταχφτθτάσ του. Η επιβράδυνςθ του νεροφ ςτο ςτοιχείο 

διάχυςθσ μετατρζπει τθ κινθτικι ενζργεια ςε δυναμικό ι πίεςθ. 

Το ςχιμα, το μζγεκοσ, θ ταχφτθτα και ο ςχεδιαςμόσ του ςτροφείου και του τμιματοσ 

διάχυςθσ κακορίηουν τα χαρακτθριςτικά ροισ και ενζργειασ τθσ αντλίασ. Η μορφι του 

ςτροφείου και του τμιματοσ διάχυςθσ βαςίηονται πάνω ςτθν επικυμθτι εφαρμογι, ςτισ 

απαιτιςεισ του χριςτθ από τθν αντλία και ςτθν εμπειρία του καταςκευαςτι. Από τθ ςτιγμι 

που επιλεγεί μία αντλία, δε μποροφν να γίνουν πολλζσ αλλαγζσ, αν και θ διάμετροσ του 

ςτροφείου και θ ταχφτθτα περιςτροφισ μερικζσ φορζσ γίνεται να αλλάξουν προκειμζνου να 

ταιριάξουν τισ απαιτιςεισ. 

 

3.2.4 Κατανόηςη τησ καμπύλησ επιδόςεων τησ αντλύασ 

 

Υπάρχουν τρείσ βαςικοί τφποι από καμπφλεσ αντλιϊν που παρζχονται από τον 

καταςκευαςτι: ο διάγραμμα επιλογισ (γνωςτό και ωσ διάγραμμα εφρουσ), θ δθμοςιευμζνθ 

καμπφλθ και θ επικυρωμζνθ καμπφλθ. 

Διάγραμμα επιλογήσ(selection chart): 

δείχνει τον χάρτθ επιδόςεων για μία 

παρόμοια οικογζνεια αντλιϊν.  Οι 

κλίμακεσ ενζργειασ και ροισ ςυχνά είναι 

ςε θμι-λογαρικμικι ι λογαρικμικι 

κλίμακα ϊςτε να επιτρζπουν 

μεγαλφτερο εφροσ τιμϊν ενζργειασ και 

ροισ ςε ζνα μόνο διάγραμμα. Το 

διάγραμμα επιλογισ δείχνει τα διάφορα 

μεγζκθ αντλιϊν που είναι διακζςιμα 
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ζχοντασ ωσ δεδομζνο το καταςκευαςτικό τφπο τθσ αντλίασ και τθ ταχφτθτα. Η απαιτοφμενθ 

ενζργεια και ροι είναι ςχεδιαςμζνεσ ςτθ καμπφλθ και ο καταςκευαςτισ αξιολογεί τισ 

αντλίεσ που ζχουν το ςθμείο μζγιςτθσ αποδοτικότθτασ κοντά ςτο ηθτοφμενο ςθμείο 

λειτουργίασ 

 

 

Δημοςιευμένεσ καμπύλεσ(Published curves): μόλισ δθμιουργθκεί μία λίςτα από αποδεκτζσ 

αντλίεσ, οι δθμοςιευμζνεσ καμπφλεσ του καταςκευαςτι μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για 

να εξακριβωκεί θ καλφτερθ αντλία για τθν εφαρμογι.  Από αυτζσ μποροφν να εξαχκοφν 

χριςιμα ςτοιχεία όπωσ:  

 Η ακριβισ διάμετροσ ςτροφείου 

 Η ακριβισ αποδοτικότθτα ςτο ςθμείο που επικυμείται να δουλεφει 

 Η ιςχφσ ςτο ςθμείο αυτό 

 

Η επικυρωμένη καμπύλη(Certified curve): όταν θ αντλία καταςκευαςτεί και αν απαιτείται 

ακριβισ ζλεγχοσ, μία επικυρωμζνθ καμπφλθ  απόδοςθσ παρζχεται από το καταςκευαςτι. 

Σε αντίκεςθ με τθ δθμοςιευμζνθ καμπφλθ που είναι μία γενικι καμπφλθ για ζνα τφπο και 

μζγεκοσ αντλίασ, θ επικυρωμζνθ καμπφλθ ανακλά τα αποτελζςματα τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

αντλίασ που καταςκευάςτθκε. 

 

3.2.5 Παρϊγοντεσ αξιοπιςτύασ  

 

Ζνασ ςτακμόσ άντλθςθσ γενικά αντιπροςωπεφει ζνα από τα κυριότερα και πιο ακριβά 

ςτοιχεία ενόσ δικτφου διανομισ νεροφ, ςυνεπϊσ θ αξιοπιςτία του ςτακμοφ άντλθςθσ 

πρζπει να βρίςκεται υπόψθ [UFC04]. Ο αρικμόσ των αντλιϊν κα πρζπει να εξαρτάται από 

τωρινζσ αλλά και μελλοντικζσ ανάγκεσ. Μία οικονομικι ανάλυςθ πρζπει να γίνεται για να 
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κακορίηεται ο αρικμόσ των αντλιϊν που κα εγκαταςτακοφν. Σε μικρότερουσ ςτακμοφσ μία 

αντλία ίςωσ είναι πιο οικονομικι για να ικανοποιεί τθ μζγιςτθ ηιτθςθ. Πποτε μία αντλία 

είναι αρκετι, δφο ίςου μεγζκουσ αντλίεσ, κάκε μία από τισ οποίεσ ικανι να αντιμετωπίςει 

τθ μζγιςτθ ηιτθςθ, πρζπει να παρζχονται και να εγκακίςτανται προκειμζνου να 

λειτουργοφν εναλλάξ. Ππου δφο ι περιςςότερεσ αντλίεσ είναι ο οικονομικότεροσ τρόποσ 

για να ικανοποιείται θ μζγιςτθ ηιτθςθ, πρόςκετεσ αντλίεσ ι αντλίεσ μεγαλφτερθσ ενζργειασ 

πρζπει να εγκακίςτανται.  

Η αξιοπιςτία ενόσ ςτακμοφ άντλθςθσ ςαν ςφνολο μπορεί να κακοριςτεί αν λάβουμε υπόψθ 

μερικά ςτοιχεία και παράγοντεσ που πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν. Αυτά είναι : 

 Η ηιτθςθ νεροφ και θ αποκικευςθ αυτοφ για ζκτακτθ ανάγκθ 

 Ρρολθπτικι ςυντιρθςθ 

 Φκορά/χρόνοσ ηωισ άλλων ςτοιχείων 

 Επιςκευι 

 Μεταφορά ενζργειασ 

 Ραράλλθλθ λειτουργία και εξοπλιςμόσ ςε αναμονι 

 Ενζργεια ζκτακτθσ ανάγκθσ 

 Ρροςταςία από αλλαγζσ ταχφτθτασ του νεροφ 

 Βαλβίδεσ 

 Σωλθνϊςεισ 

 Κινθτιρεσ 

 Στοιχεία ελζγχου 

Επιπλζον , επειδι τα δίκτυα διανομισ νεροφ είναι πλζον υπερςυνδεμζνα και πολφπλοκα, οι 

αντλίεσ πλζον δε λειτουργοφν ανεξάρτθτα. Στθ πραγματικότθτα, εξαιτίασ του γεγονότοσ ότι 

το νερό δε μπορεί να ςυμπιεςτεί, είναι λογικό πωσ αν αλλάξει θ λειτουργία μίασ αντλίασ, 

όπωσ για παράδειγμα αν υπερφορτιςτεί, αυτό κα αλλάξει τισ πιζςεισ ςτισ ςωλθνϊςεισ και 

μπορεί να επθρεάςει το ςθμείο λειτουργίασ πολλϊν άλλων αντλιϊν.(Operating pumps to 

maximize efficiency 2009) 

 

3.2.6 Προβλόματα λειτουργύασ 

 

Ενζργεια και κόςτοσ αντλιϊν 

Ππωσ είναι λογικό, ενζργεια ξοδεφεται για τθν άντλθςθ και μεταφορά του νεροφ, τθ 

διφλιςθ, τθ διανομι, για να φτάςει ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ και ςτθ ςυνζχεια τθ μεταφορά 

των αποβλιτων και τον κακαριςμό τουσ για τθν απόδοςθ του νεροφ (τθσ όποιασ ποιότθτασ) 

ςτουσ τελικοφσ αποδζκτεσ; Αυτόσ ο «μικρόσ κφκλοσ» του νεροφ ζχει ζνα ενεργειακό κόςτοσ 

το οποίο πολλζσ φορζσ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό. Αναφζρεται ότι ςε παγκόςμιο επίπεδο το 

κόςτοσ αυτό καλφπτει το 7% τθσ ςυνολικισ παγκόςμιασ κατανάλωςθσ. 

Οι αμερικανικζσ υπθρεςίεσ φδρευςθσ αποχζτευςθσ υπολογίηεται ότι καταναλϊνουν 

περίπου 56 διςεκατομμφρια κιλοβατϊρεσ (KWh) ανά ζτοσ (το 3% τθσ εκνικισ κατανάλωςθσ 



44 
 

ενζργειασ). Η ενζργεια αυτι είναι ικανι να τροφοδοτιςει με θλεκτρικό ρεφμα πάνω από 5 

εκατομμφρια ςπίτια για ζνα ολόκλθρο ζτοσ, ιςοδυναμεί δε με τθν προςκικθ περίπου 45 

εκατομμυρίων τόνων αερίων του κερμοκθπίου ςτθν ατμόςφαιρα. 

Αναφζρεται χαρακτθριςτικά ότι, αφινοντασ μια βρφςθ να τρζξει για πζντε λεπτά 

χρθςιμοποιείται περίπου τόςθ ενζργεια όςθ αν αφιςουμε ζναν λαμπτιρα 60-watt 

αναμμζνο για 14 ϊρεσ. 

Η ενζργεια είναι ςυνικωσ μία από τισ πρϊτεσ δαπάνεσ ςε διμουσ που ζχουν υπθρεςίεσ 

φδρευςθσ αποχζτευςθσ, ςυχνά δε ιςοδυναμεί με το 1/3 του προχπολογιςμοφ τουσ, και 

αυτό εξαιτίασ τθσ λειτουργίασ των προαναφερόμενων εγκαταςτάςεων. Φαίνεται μάλιςτα 

ότι είναι θ δεφτερθ δαπάνθ μετά τθ μιςκοδοςία. Το μεγαλφτερο βάροσ τθσ ενεργειακισ 

δαπάνθσ ανικει βζβαια ςτον εξοπλιςμό, του οποίου θ Ενεργειακι Απόδοςθ είναι ιδιαίτερα 

ςθμαντικι. Το Αμερικανικό Υπουργείο Ενζργειασ υπολογίηει ότι περιςςότερο αποδοτικζσ 

αντλίεσ κα μποροφςαν να επιφζρουν εξοικονόμθςθ ενζργειασ μζχρι και 20%. 

Ειδικότερα για τισ αντλίεσ υπολογίηεται ότι ςτθ διάρκεια ηωισ τουσ τα ςυνολικά ζξοδα 

κατανζμονται ωσ εξισ: 

3% για τθν αγορά τουσ και 

74% για τθν ενζργεια που καταναλϊνουν 

 

Μζγεθοσ προβλήματοσ 

Αναφζρεται ςτο διαδίκτυο ότι θ κατανάλωςθ ενζργειασ ςτα περιςςότερα υδατικό 

ςυςτιματα ςε όλο τον κόςμο κα μποροφςε να μειωκεί τουλάχιςτον κατά 25% μζςω 

οικονομικά αποδοτικϊν δράςεων. Το ποςοςτό αυτό όςο υψθλό και αν κεωρθκεί 

καταδεικνφει τα περικϊρια εξοικονόμθςθσ ενζργειασ που υπάρχουν. 

Τα επόμενα χρόνια το πρόβλθμα κα εντακεί. Δεδομζνου ότι όλο και περιςςότερα άτομα 

μετακινοφνται ςτισ πόλεισ, (ζωσ το 2020 περιςςότερα από 50 τοισ εκατό του πλθκυςμοφ 

των αναπτυςςόμενων χωρϊν κα ηουν ςε αςτικά κζντρα), το βάροσ του κόςτουσ για τθν 

παροχι νεροφ ςτουσ αςτικοφσ πλθκυςμοφσ κα γίνει ακόμθ πιο κρίςιμο για τθ βιωςιμότθτα 

και τθν ευθμερία των διμων. Να ςθμειωκεί δε ότι μόνο περίπου το μιςό των κατοίκων των 

αςτικϊν κζντρων, ςτισ χϊρεσ αυτζσ, διακζτουν ςιμερα ςυνδζςεισ νεροφ ςτα ςπίτια τουσ, 

και περιςςότερο από το ζνα τζταρτο δεν ζχουν πρόςβαςθ ςε αςφαλζσ πόςιμο νερό. 

Ακόμα όμωσ και ςτισ ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ που διακζτουν πολφ καλό δίκτυο φδρευςθσ και 

αποχζτευςθσ, θ κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ για το νερό και τθν επεξεργαςία 

λυμάτων αυξάνεται, λόγω των όλο και πιο αυςτθρϊν κανονιςμϊν ςχετικά με τθν ποιότθτα 

των υδάτων. 

Από τα προαναφερόμενα είναι ςαφζσ ότι οι πόλεισ, τόςο ςτισ αναπτυγμζνεσ όςο και ςτισ 

αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, χάνουν ενζργεια, νερό και οικονομικοφσ πόρουσ, λόγω 

αναποτελεςματικότθτασ των αντίςτοιχων υπθρεςιϊν κοινισ ωφζλειασ. Ακόμα και οι πιο 

αποτελεςματικζσ ζχουν τθ δυνατότθτα βελτιςτοποίθςθσ τθσ απόδοςθσ των ςυςτθμάτων 
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τουσ, αν ζχουν υπόψθ τουσ ότι κάκε λίτρο νεροφ που διακινοφν ζχει ζνα ςθμαντικό 

ενεργειακό κόςτοσ. 

 

Στοιχεία και Αποτίμηςη κόςτουσ λειτουργίασ ςτην Ελλάδα 

Στθ ςυνζχεια κα προςπακιςουμε να προςεγγίςουμε τθν κατανάλωςθ ενζργειασ ςτο 

ςφςτθμα φδρευςθσ  ςτον Ελλθνικό χϊρο[ΓΛ10+. Στθν ουςία με τον όρο φδρευςθ κα 

αναφερκοφμε ςτθ παροχι νεροφ για οικιακι, τουριςτικι και 4 βιομθχανικι χριςθ (εκτόσ 

τθσ παραγωγισ ενζργειασ), αφοφ οι λεγόμενεσ υπθρεςίεσ φδρευςθσ, που είναι οι βαςικοί 

προμθκευτζσ, καλφπτουν τουσ παραπάνω τομείσ μαηί, χωρίσ δυνατότθτα διάκριςθσ ανά 

τομζα. Το μεγαλφτερο ποςοςτό του οικιακοφ τομζα αλλά και των βιομθχανικϊν και 

τουριςτικϊν μονάδων προμθκεφονται νερό από Κεντρικζσ Υπθρεςίεσ, όπωσ είναι θ ΕΥΔΑΡ, 

θ ΕΥΑΘ, οι ΔΕΥΑ, οι ΟΤΑ, Σφνδεςμοι ΟΤΑ και Σφνδεςμοι Φδρευςθσ, ενϊ βιομθχανικζ5 

μονάδεσ εγκαταςτθμζνεσ ςε ΒΙΡΕ προμθκεφονται ςε ςθμαντικό ποςοςτό νερό από το 

φορζα διαχείριςθσ τθσ ΒΙΡΕ. Άλλεσ πθγζσ (τρόποι προμικειασ) είναι οι γεωτριςεισ, τα 

βυτία κακϊσ και θ αφαλάτωςθ.  

Η Εταιρεία Φδρευςθσ & Αποχζτευςθσ Ρρωτεφουςασ (ΕΥΔΑΡ Α.Ε.), είναι θ μεγαλφτερθ 

εταιρεία ςτθν Ελλάδα που δραςτθριοποιείται ςτθν αγορά του νεροφ. Το πελατολόγιο τθσ 

ΕΥΔΑΡ Α.Ε ςτον τομζα τθσ φδρευςθσ, περιλαμβάνει περίπου 4.000.000 πελάτεσ ενϊ ο 

τομζασ τθσ αποχζτευςθσ εξυπθρετεί 3.500.000 κατοίκουσ. 

Η ΕΥΔΑΡ διακζτει: 

 95 γεωτριςεισ με αντλθτικζσ διατάξεισ και 

 8 Αντλιοςτάςια αδιφλιςτου νεροφ (με ςυνολικι εγκαταςτθμζνθ ιςχφ περί τα 85.000 

kW) 

 4 Μονάδεσ Επεξεργαςίασ Ροςίμου Νεροφ (Γαλάτςι, Αχαρνζσ, Ρολυδζνδρι και 

Αςπρόπυργοσ) 

 72 Αντλιοςτάςια Δικτφου Φδρευςθσ (ςυνολικι εγκ. ιςχφ 23.270 kW) 

Η Εταιρία Υδρεφςεωσ & Αποχετεφςεωσ Θεςςαλονίκθσ, (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.), είναι υπεφκυνθ για 

τθν υδροδότθςθ του πολεοδομικοφ ςυγκροτιματοσ Θεςςαλονίκθσ και τθ ςυγκζντρωςθ και 

μεταφορά των αςτικϊν λυμάτων ςτισ εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ λυμάτων. Ζχει μζςθ 

θμεριςια παροχι νεροφ 250 000 m3. Η ΕΥΑΘ χρθςιμοποιεί περίπου 80 γεωτριςεισ κακϊσ 

και επιφανειακά νερά από τον Ροταμό Αλιάκμονα ςε μια αναλογία 50% - 50% περίπου. 

Οι ΔΕΥΑ είναι οι Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ και θ Ζνωςθ Δθμοτικϊν 

Επιχειριςεων Φδρευςθσ – Αποχζτευςθσ (ΕΔΕΥΑ), είναι ο κοινόσ φορζασ εκπροςϊπθςθσ των 

περιςςοτζρων από αυτζσ. Υπάρχουν ςυνολικά 212 ΔΕΥΑ, από τισ οποίεσ 171 είναι μζλθ τθσ 

ΕΔΕΥΑ. 

Στθν Ελλάδα όπωσ προαναφζρκθκε εκτόσ των ΕΥΔΑΡ και ΕΥΑΘ υπάρχουν οι ΔΕΥΑ οι ΟΤΑ, 

Σφνδεςμοι ΟΤΑ κακϊσ και Σφνδεςμοι Φδρευςθσ. Στον παρακάτω πίνακα παρουςιάηεται θ 

Ετιςια δθλωκείςα κατανάλωςθ ενζργειασ (ςε GWh) οριςμζνων από τουσ φορείσ φδρευςθσ 
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ΕΥΔΑΡ                                    250,764 

ΕΘΑΘ                                      119,045 

ΕΔΕΥΑ (για 93 ΔΕΥΑ)*         307,475 

ΔΕΥΑ ΡΑΤΑΣ                         17,4 

ΣΥΝΟΛΟ                                 694,864 

*(επί ςυνόλου 171 μελϊν) 

 

 

Η  ςυνολικι ετιςια κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ είναι γφρω ςτισ 1000 GWh, ενϊ θ 

τελικι κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ τθσ χϊρασ για το 2008 ιταν 56.653 GWh. 

Επομζνωσ το ςφςτθμα φδρευςθσ - αποχζτευςθσ ςτθ χϊρα μασ με μία πρϊτθ προςζγγιςθ 

ευκφνεται τουλάχιςτον για το 1,76% τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθ 

χϊρα μασ. 

3.2.7 Αντιμετώπιςη 

 

Ρροκειμζνου να αντιμετωπίςουμε τισ ςθμερινζσ προκλιςεισ κα πρζπει να ενεργιςουμε 

υπεφκυνα απζναντι ςτθν αυξανόμενθ ηιτθςθ για το νερό και τθν ενζργεια κακϊσ και τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Μια ολοκλθρωμζνθ και βιϊςιμθ προςζγγιςθ για τον 

ςωςτι διαχείριςθ των υδάτινων πόρων και τθ χριςθ ενζργειασ είναι επειγόντωσ αναγκαία. 

Ζνα από τα ςθμαντικά ςτοιχεία τθσ προςζγγιςθσ αυτισ πρζπει να είναι θ επιτάχυνςθ τθσ 

ανάπτυξθσ και τθσ εφαρμογισ καινοτόμων τεχνολογιϊν ϊςτε να μειωκεί το αποτφπωμα 

του νεροφ και τθσ ενζργειασ. Μεταξφ των ςτόχων μασ ςτον τομζα τθσ ενζργειασ και των 

νερϊν κα πρζπει να είναι θ μείωςθ των λειτουργικϊν εξόδων τθσ ενζργειασ και του νεροφ 

χριςθσ και θ μεγιςτοποίθςθ τθσ αποδοτικισ χριςθσ τουσ ςτισ υπθρεςίεσ φδρευςθσ. 

Από τισ 1000 GWh που χρειάηονται οι υπθρεςίεσ φδρευςθσ ςτθν Ελλάδα μόνο, το 90 – 95% 

καταναλϊνεται από αντλίεσ. Η αποδοτικότερθ χριςθ των αντλιϊν μζςω τθσ 

βελτιςτοποίθςθσ ενόσ δικτφου φδρευςθσ μπορεί να φζρει εξαιρετικά αποτελζςματα τόςο 

οικονομικά όςο και ενεργειακά, και ςυνεπϊσ να μειϊςει το αποτφπωμα του άνκρακα των 

εγκαταςτάςεων, ςυμβάλλοντασ ζτςι ςε μία πιο φιλικι προσ το περιβάλλον δθμόςια 

υπθρεςία [SB09]. 
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4. ΜΟΝΣΕΛΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ 
 

4.1 Μοντϋλα προςομούωςησ και επύλυςησ δικτύων ύδρευςησ 
 

4.1.1  Σο δύκτυο ύδρευςησ ςαν μαθηματικό μοντϋλο 

 

Η προςομοίωςθ και επίλυςθ κάκε δικτφου διανομισ νεροφ, πραγματοποιείται μζςω μιασ 

μακθματικισ περιγραφισ, δθλαδι μζςω  τθσ διατφπωςθσ εξιςϊςεων που αναφζρονται 

ςτθν υδραυλικι λειτουργία των ςυνιςτωςϊν του δικτφου. Η μακθματικι περιγραφι κάκε 

δικτφου διανομισ νεροφ, πραγματοποιείται αφοφ πρϊτα γίνει δικτυακι απεικόνιςθ των 

ςυνιςτωςϊν του φυςικοφ ςυςτιματοσ, δθλαδι του δικτφου, ωσ ςυνιςτϊςεσ κάποιου 

μακθματικοφ μοντζλου. Συνιςτϊςεσ κάκε δικτφου διανομισ νεροφ αποτελοφν τα ζργα 

αποκικευςθσ νεροφ (δεξαμενζσ, υδατόπυργοι), τα ζργα μεταφοράσ νεροφ (αγωγοί υπό 

πίεςθ), οι διάφορεσ ςυςκευζσ ρφκμιςθσ τθσ ροισ (δικλείδεσ, βαλβίδεσ), τα ζργα ρφκμιςθσ 

τθσ πίεςθσ (μειωτζσ πίεςθσ, αντλιοςτάςια) και γενικά πάςθσ φφςεωσ ςυςκευζσ διανομισ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα θ μακθματικι περιγραφι του δικτφου επιτυγχάνεται με μεταςχθματιςμό 

του δικτφου ςε ζνα εννοιολογικό μοντζλο, βάςει του οποίου το ςφνολο των ςυνιςτωςϊν 

του δικτφου αναπαρίςταται με τθ μορφι ιδεατϊν κόμβων και κλάδων.  

Με τον όρο κόμβοσ νοοφνται όλα τα ςθμεία ειςροισ ι εκροισ νεροφ ι αλλαγισ τθσ 

γεωμετρίασ του δικτφου ι μεταβολισ των χαρακτθριςτικϊν των αγωγϊν, με γνωςτό 

απόλυτο υψόμετρο z, γνωςτι παροχι εξόδου c και άγνωςτο ενεργειακό υψόμετρο h. Με 

τον όρο κλάδοσ (αγωγόσ), νοείται κάκε ςτοιχείο μεταφοράσ νεροφ μικουσ L, που 

αποτελείται από ςφςτθμα ςωλινων ςε ςειρά, ομοιόμορφθσ διαμζτρου D, κλάςθσ και 

τραχφτθτασ ks, κατά μικοσ του οποίου κεωρείται ενιαία (άγνωςτθ) παροχι Q. 

Τα τελευταία χρόνια ζχουν αναπτυχκεί διάφορα υπολογιςτικά πακζτα ανάλυςθσ δικτφων, 

τα οποία βάςθ των μακθματικϊν μοντζλων που αυτά υποςτθρίηουν, υποβοθκοφν τον 

μελετθτι που ςχεδιάηει ι τθν υπθρεςία που διαχειρίηεται ζνα δίκτυο φδρευςθσ για τθν 

λιψθ ορκολογικϊν αποφάςεων, από τεχνικι και οικονομικι άποψθ. 

 

4.1 2.Δυνατότητεσ μοντϋλων 

 

Από τθ δεκαετία του 60, όπου οι υπολογιςτζσ δε βρίςκονταν ςτο επίπεδο που βρίςκονται 

ςιμερα, οι μθχανικοί προςπάκθςαν να τουσ χρθςιμοποιιςουν με απϊτερο ςκοπό τθν 

ανάλυςθ τθσ ροισ του νεροφ μζςα ςτα δίκτυα φδρευςθσ. Από τότε, τόςο οι πρόοδοι ςτισ 

αναλυτικζσ τεχνικζσ όςο και θ “δφναμθ” που απζκτθςαν οι Η/Υ ζδωςαν τθ δυνατότθτα, 

δίκτυα δεκάδων χιλιάδων αγωγϊν, να αναλφονται, μζςα ςε μόλισ μερικά δευτερόλεπτα. 

Ρροχπόκεςθ για τθν εφρυκμθ λειτουργία ενόσ δικτφου φδρευςθσ είναι θ εξαςφάλιςθ 

επαρκοφσ ποςότθτασ και ποιότθτασ νεροφ για τθν κάλυψθ τθσ κατανάλωςθσ, μζςα ςε 

αποδεκτά όρια πίεςθσ. Τα υπολογιςτικά πακζτα ανάλυςθσ και προςομοίωςθσ δικτφων, και 
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τα ςχετικά μακθματικά μοντζλα που αυτά υποςτθρίηουν, υποβοθκοφν τον μελετθτι που 

ςχεδιάηει ι τθν υπθρεςία που διαχειρίηεται ζνα δίκτυο φδρευςθσ για τθν λιψθ 

ορκολογικϊν αποφάςεων, από τεχνικι και οικονομικι άποψθ. Η ερμθνεία των 

αποτελεςμάτων των μοντζλων, όπωσ και θ κζςπιςθ των κριτθρίων επιλογισ, υπόκεινται 

ςτθν ανκρϊπινθ κρίςθ και εμπειρία.  

Τα μοντζλα αυτά παρζχουν τθ δυνατότθτα επίλυςθσ των δικτφων φδρευςθσ, δθλαδι 

υπολογιςμοφ των υδραυλικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ ροισ, ςε ςυνκικεσ ςτακερισ 

(ςτιγμιαίασ) κατανάλωςθσ αλλά και ςε ςυνκικεσ χρονικά μεταβαλλόμενθσ κατανάλωςθσ. 

 

 Επίλυςθ ςτακερισ κατάςταςθσ  (steady-state): Η επίλυςθ του δικτφου, δθλαδι ο 

υπολογιςμόσ των υδραυλικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ ροισ (παροχζσ, πιζςεισ), γίνεται 

κεωρϊντασ ςτακερι φόρτιςθ ςτουσ κόμβουσ (ο ζλεγχοσ γίνεται για τθ 

δυςμενζςτερθ φόρτιςθ). Με τον όρο φόρτιςθ νοείται θ κατανάλωςθ ςτουσ κόμβουσ 

του δικτφου. Η προςζγγιςθ αυτι είναι κατάλλθλθ για εφαρμογζσ διαςταςιολόγθςθσ 

αγωγϊν και αντλιϊν, κακϊσ και αποτίμθςθσ τθσ υδραυλικισ επάρκειασ 

υφιςτάμενων δικτφων 

 

 Επίλυςθ χρονικά μεταβαλλόμενθσ κατάςταςθσ (extended period) : Η επίλυςθ του 

δικτφου γίνεται ςε διακριτά χρονικά βιματα, κεωρϊντασ χρονικά μεταβαλλόμενθ 

κατανάλωςθ. Στόχοσ είναι ο ζλεγχοσ τθσ δυναμικισ λειτουργίασ του δικτφου ςε 

κανονικζσ και ζκτακτεσ ςυνκικεσ. Κατά κανόνα, θ διάρκεια τθσ επίλυςθσ είναι 

μεγαλφτερθ των 24 ωρϊν (τυπικι τιμι 72 ϊρεσ), ενϊ το χρονικό βιμα εξαρτάται 

από τθ διακφμανςθ των καταναλϊςεων ςτο δίκτυο (τυπικι τιμι μία ϊρα). Η εν 

λόγω προςζγγιςθ κεωρείται κατάλλθλθ για εφαρμογζσ χωροκζτθςθσ και ελζγχου 

τθσ επάρκειασ δεξαμενϊν, υπολογιςμοφ τθσ ενζργειασ άντλθςθσ και ανάλυςθσ τθσ 

δίαιτασ των ποιοτικϊν παραμζτρων του νεροφ (θ τελευταία λειτουργία γίνεται 

μζςω ςυνδυαςμζνων μοντζλων προςομοίωςθσ τόςο των υδραυλικϊν όςο και των 

ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ ροισ) 

 

4.1.3 Ιςτορικό εξϋλιξη των μοντϋλων 

 

Ο Hardy Cross τθ δεκαετία του ’30 ανζπτυξε μια επαναλθπτικι μζκοδο για τθν ανάλυςθ 

κλειςτϊν δικτφων, δθλαδι δικτφων τα οποία ςχθματίηουν βρόγχουσ. Η μζκοδοσ αυτι ζβαλε 

τισ πρϊτεσ βάςεισ για τθ μετζπειτα ανάλυςθ των δικτφων μζςω τθσ χριςθσ προτφπων 

υπολογιςτϊν. Τα πρϊτα προγράμματα για τθν ανάλυςθ των δικτφων, που εμφανίςτθκαν τθ 

δεκαετία του 60 (Adams, 1961), βαςίςτθκαν ςε αυτι τθ μζκοδο, αλλά ςφντομα 

αντικαταςτάκθκαν με τουσ κϊδικεσ που χρθςιμοποιοφςε θ πιο “εξελιγμζνθ” μζκοδοσ, των 

Newton-Raphson, για τθν επίλυςθ των μθ-γραμμικϊν εξιςϊςεων, οι οποίεσ περιγράφουν τθ 

ροι του νεροφ μζςα ςτουσ αγωγοφσ (Dillingham 1967, Martin & Peters 1963, Shamir & 

Howard 1968). 
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Τθ δεκαετία του 70 ζγιναν αρκετζσ πρόοδοι όςον αφορά τισ τεχνικζσ επίλυςθσ δικτφων. 

Αναπτφχκθκαν νζοι και πιο “εξελιγμζνοι” αλγόρικμοι (Epp & Fowler 1970, Haman & 

Brameller 1971, Wood & Charles 1972) αλλά και τεχνικζσ για τθ προςομοίωςθ και χριςθ 

ςυςκευϊν, όπωσ αντλιϊν και βαλβίδων. Επίςθσ αναπτφχκθκαν τρόποι 

αποτελεςματικότερθσ χριςθσ των αλγόρικμων. Σθμαντικι πρόοδο αποτζλεςε και θ 

δυνατότθτα προςομοίωςθσ δικτφων παρατεταμζνθσ περιόδου, θ οποία ξεκίνθςε από τουσ 

Rao & Bree το 1977. 

 Η δεκαετία του 80 χαρακτθρίςτθκε από τθ μεταφορά των κωδικϊν αυτϊν ςτουσ 

προςωπικοφσ πλζον υπολογιςτζσ. Επίςθσ αναπτφχκθκε και θ ποιοτικι ανάλυςθ του νεροφ 

ςτα δίκτυα. Κατά τθ δεκαετία του 90 θ ζμφαςθ δόκθκε ςτθ χριςθ γραφικϊν και ςτθν 

ανάπτυξθ των προγραμμάτων CAD και των βάςεων δεδομζνων. 

 

4.1.4. Ανϊγκη για τη χρόςη μοντϋλων 

 

Το βαςικό πρόβλθμα τθσ ροισ του νεροφ μζςα ςτα δίκτυα διανομισ του, με δεδομζνεσ τισ 

ειςροζσ και τισ εκροζσ από αυτά, είναι ο κακοριςμόσ τθσ ροισ και ο υπολογιςμόσ των 

πιζςεων ςε αυτά. Για να αντιμετωπιςτεί το πρόβλθμα αυτό απαιτοφνται δφο ςφνολα 

εξιςϊςεων. Το πρϊτο απαιτεί τθ διατιρθςθ τθσ ροισ ςε κάκε κόμβο, δθλαδι ςε κάκε 

ζνωςθ ςωλινων και το δεφτερο κακορίηει μια μθ- γραμμικι ςχζςθ μεταξφ ροισ και 

απϊλειασ ενζργειασ ςε κάκε ςωλινα. Τζτοιεσ εξιςϊςεισ είναι οι γνωςτζσ Hazen-Williams 

και Darcy-Weisbach. Αυτζσ οι εξιςϊςεισ αποτελοφν ζνα ςφνολο μθ-γραμμικϊν εξιςϊςεων 

όταν το υπό μελζτθ δίκτυο αποτελείται από βρόγχουσ και περιςςότερεσ από μια κφριεσ 

πθγζσ. 

 Γενικά είναι πολφ ςθμαντικό να κατανοθκοφν πλιρωσ οι μεκοδολογίεσ ςτισ οποίεσ 

βαςίηονται οι υδραυλικοί υπολογιςμοί. Πταν όμωσ αφομοιωκοφν αυτζσ οι ζννοιεσ, 

θ διαδικαςία επίλυςθσ μπορεί να καταλιξει επαναλθπτικι και κουραςτικι, δθλαδι 

το είδοσ τθσ επίλυςθσ που ταιριάηει τζλεια ςε ζναν θλεκτρονικό υπολογιςτι. 

 

 Υπάρχουν πολλά πλεονεκτιματα ςτθ χριςθ αυτοματοποιθμζνων επιλφςεων για τα 

περιςςότερα υδραυλικά προβλιματα. Μερικά από τα πλεονεκτιματα αυτά 

παρουςιάηονται παρακάτω: 

 

 Δραςτικι μείωςθ του χρονικοφ διαςτιματοσ για τθν πραγματοποίθςθ μιασ 

ανάλυςθσ. 

 

 Ρεριςςότερο λεπτομερείσ εξιςϊςεισ ςτθν επίλυςθ με θλεκτρονικό υπολογιςτι. Για 

τθν πραγματοποίθςθ μιασ επίλυςθσ χωρίσ υπολογιςτι απαιτοφνται ςυχνά πολλζσ 

υποκζςεισ απλοποίθςθσ 

 

 Συςτθματικι οργάνωςθ και ζλεγχοσ, για πικανά λάκθ, των δεδομζνων που 

απαιτοφνται να ειςαχκοφν από το πρόγραμμα. Η μετατροπι των μονάδων και θ 
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επαναλαμβανόμενθ αναγραφι των εξιςϊςεων για κάκε είδουσ λφςθ, είναι μόνο 

δφο παραδείγματα ςτα οποία οι υπολογιςμοί χωρίσ τθ χριςθ υπολογιςτι 

παρουςιάηουν ςυχνά λάκθ , ενϊ ζνα καλά ελεγμζνο λογιςμικό πρόγραμμα 

αποφεφγει τζτοιου είδουσ αλγεβρικά και αρικμθτικά λάκθ. 

 

 Βοικεια ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ των αποτελεςμάτων, μζςω τθσ χριςθσ 

πινάκων, διαγραμμάτων, ζγχρωμων χαρτϊν, ιςτογραμμάτων κ.τ.λ  

 

 Σφνδεςθ με άλλα λογιςμικά προγράμματα, όπωσ για παράδειγμα με βάςεισ 

δεδομζνων, με ςχεδιαςτικά προγράμματα (CAD) ι με γεωγραφικά ςυςτιματα 

πλθροφοριϊν (GIS). 

 

 Δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ περιςςότερων ςυγκρίςεων και δοκιμϊν 

ςχεδιαςμοφ, εξαιτίασ τθσ ταχφτθτασ και τθσ αυξθμζνθσ ακρίβειασ που παρζχουν τα 

υπολογιςτικά μοντζλα. Το πλεονζκτθμα αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ διερεφνθςθ 

περιςςότερων περιπτϊςεων ςχεδιαςμοφ, γεγονόσ το οποίο τελικά καταλιγει ςε 

καλφτερο και πιο αποτελεςματικό ςχεδιαςμό των δικτφων 

 

4.1.5. Βόματα χρόςησ μοντϋλων 

 

Κάκε μοντζλο προςομοίωςθσ και επίλυςθσ δικτφων διανομισ νεροφ, αποτελείται από δφο 

μζρθ (Walski, 1983). Το πρϊτο μζροσ που αφορά το υπολογιςτικό κομμάτι και το δεφτερο 

που αφορά το ςφνολο των δεδομζνων που περιγράφουν τα φυςικά ςτοιχεία των δικτφων, 

τισ καταναλϊςεισ κακϊσ επίςθσ και τα χαρακτθριςτικά λειτουργίασ τουσ. Τα βιματα τα 

οποία ακολουκοφνται κατά τθ χριςθ υπολογιςτικϊν προτφπων, κα μποροφςαν να 

ςυμπεριλθφκοφν ωσ εξισ:  

 Κακοριςμόσ του είδουσ των ερωτιςεων, τισ οποίεσ το μοντζλο καλείται να 

απαντιςει. 

 

 Αναπαράςταςθ των βαςικϊν ςτοιχείων, τα οποία ςτθν ουςία αποτελοφν το δίκτυο.  

 

 Συλλογι όλων των απαραίτθτων δεδομζνων , τα οποία είναι αναγκαία για τθν 

περιγραφι των ςτοιχείων του δικτφου. 

  

 Κακοριςμόσ, ςε κάκε χρονικι ςτιγμι τθσ ανάλυςθσ, τθσ χριςθσ του νεροφ ςτο υπό 

μελζτθ δίκτυο.  

 

 Χαρακτθριςμόσ του τρόπου λειτουργίασ του δικτφου ςε κάκε χρονικι ςτιγμι 

ανάλυςθσ. 

 

 Ζλεγχοσ του μοντζλου ςε πικανά λάκθ που προκφπτουν.  
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 Επίλυςθ του μοντζλου με ςκοπό τθν απάντθςθ των ερωτιςεων που τζκθκαν αρχικά 

και τεκμθρίωςθσ των αποτελεςμάτων. 

 

4.2 EPANET 
 

4.2.1 Σι εύναι το ΕPΑΝΕΣ 

 

Το EPANET είναι ζνα ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενο πρόγραμμα το οποίο προςομοιϊνει τθ 

χρονικι διακφμανςθ των υδραυλικϊν και ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ ροισ ςε δίκτυα 

διανομισ υπό πίεςθ κάκε μεγζκουσ και οποιαςδιποτε τοπολογίασ. Το πρόγραμμα αυτό 

αναπτφχκθκε από τθν Υπθρεςία Ρεριβαλλοντικισ Ρροςταςίασ των ΗΡΑ (US Environmental 

Protection Agency) και διανζμεται ελεφκερα  ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 

http://www.epa.gov/nrmrl/wswrd/dw/epanet.html . Ρρωτοεμφανίςτθκε το 1993 (Rossman, 

1993), ενϊ το 1999 βγικε θ δεφτερθ εκδοχι του και ςφντομα ίςωσ υπάρξει και τρίτθ. 

 Αποτελεί ζνα χριςιμο ερευνθτικό εργαλείο το οποίο βοθκά τον χριςτθ ςτο να 

κατανοιςει με τον καλφτερο δυνατό τρόπο τθ κίνθςθ, τθ ςυμπεριφορά του νεροφ μζςα ςτα 

δίκτυα διανομισ του και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε διάφορα είδθ εφαρμογϊν που 

ςχετίηονται με τθ προςομοίωςθ και ανάλυςθ των δικτφων διανομισ του νεροφ. Γενικά 

τζτοιου είδουσ προγράμματα, παρζχουν εφκολθ πρόςβαςθ ςτθ προςομοίωςθ και επίλυςθ 

δφςκολων υδραυλικϊν δικτφων. Χαρακτθριςτικό του EPANET είναι πωσ μπορεί να επιλφςει 

ζνα δίκτυο τόςο για τα υδραυλικά του χαρακτθριςτικά, όςο και ςτα ποιοτικά του, 

παρζχοντασ τα αποτελζςματα ςε διάφορεσ μορφζσ, όπωσ για παράδειγμα χάρτεσ, πίνακεσ 

γραφιματα κτλ. 

 Στισ μζρεσ μασ το EPANET δε χρθςιμοποιείται όςο τα προθγοφμενα χρόνια, κακϊσ 

πλζον υπάρχουν νζα και πιο εξελιγμζνα προγράμματα. Ραρόλα αυτά το EPANET κεωρείται 

προκάτοχοσ τζτοιων μοντζλων προςομοίωςθσ και πάντα κα χρθςιμοποιείται ωσ βάςθ για 

τθ κατανόθςθ και χριςθ των μεταγενζςτερων προγραμμάτων. 

 

4.2.2 Δυνατότητεσ του ΕPΑΝΕΣ 

 

ΥΔΑΥΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 Αναλφει όλα τα δίκτυα ανεξαρτιτωσ μεγζκουσ 

 Λαμβάνει υπόψθ γραμμικζσ άλλα και τοπικζσ απϊλειεσ 

 Ρροςομοιϊνει δεξαμενζσ ςτακερισ ι μεταβλθτισ γεωμετρίασ, διάφορουσ τφπουσ 

ειδικϊν ςυςκευϊν (δικλείδεσ, μειωτζσ πίεςθσ) κακϊσ και αντλίεσ ςτακερισ ι 

μεταβλθτισ παροχισ. 

 Υπολογίηει τθ κατανάλωςθ ενζργειασ και το κόςτοσ λειτουργίασ του δικτφου 

http://www.epa.gov/nrmrl/wswrd/dw/epanet.html
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 Επιτρζπει τθ χριςθ διαφορετικϊν προτφπων χρονικισ διακφμανςθσ τθσ 

κατανάλωςθσ για πολλαπλζσ χριςεισ για κάκε κόμβο. 

 Υποςτθρίηει τθ δυνατότθτα ενςωμάτωςθσ κανόνων λειτουργίασ του δικτφου, μζςω 

κϊδικα που γράφει ο χριςτθσ ( ςυνικωσ πρόκειται για χρονικοφσ περιοριςμοφσ ι 

περιοριςμοφσ παροχισ) 

ΡΟΙΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 Εντοπίηει ςυντθρθτικά και μθ ςυντθρθτικά ςυςτατικά ςτο δίκτυο 

 Ρροςδιορίηει τθ πθγι του νεροφ κακϊσ επίςθσ και τθν θλικία τόςο του νεροφ όςο 

και των υπολοίπων ςτοιχείων του δικτφου 

 Ραρακολουκεί το ποςοςτό του νεροφ που φτάνει, από ζνα ςυγκεκριμζνο κόμβο 

ςτουσ υπόλοιπουσ. 

 Ρροςομοιϊνει τθν αντίςταςθ που εμφανίηεται τόςο ςτθ ροι όςο και ςτα τοιχϊματα 

των ςωλινων. 

 

4.2.3 Μϋθοδοσ επύλυςησ δικτύων ύδρευςησ ςτο ΕPΑΝΕΣ 

 

 Η επίλυςθ κλειςτϊν δικτφων ςτθρίηεται ςτθν αρχι διατιρθςθσ τθσ μάηασ και τθσ 

ενζργειασ και ςτθ ςυςχζτιςθ του φψουσ των απωλειϊν με τθ παροχι για τα χαρακτθριςτικά 

του αγωγοφ. Γενικά οι δφο βαςικζσ αρχζσ τθσ υδραυλικισ που ακολουκοφνται κατά τθν 

επίλυςθ κλειςτϊν δικτφων είναι οι εξισ: 

Αρχι διατιρθςθσ μάηασ ι αρχι ςυνζχειασ παροχισ : Σε ζνα κόμβο το αλγεβρικό άκροιςμα 

των παροχϊν ιςοφται με το μθδζν. Δθλαδι το άκροιςμα των παροχϊν που ειςρζουν ςε 

αυτόν είναι ίςο με το άκροιςμα των παροχϊν που εκρζουν από αυτόν και με τθ ποςότθτα 

του νεροφ που καταναλϊνεται ςτον κόμβο. 

Αρχι διατιρθςθσ ενζργειασ ι αρχι ςυνζχειασ πίεςθσ: Σε ζνα κόμβο το φψοσ τθσ γραμμισ 

ενζργειασ είναι το ίδιο ανεξάρτθτα με το ποιά διαδρομι κάνει το νερό για να φτάςει ςε 

αυτόν. Το γεγονόσ αυτό ζχει ωσ ςυνζπεια ςε ζνα βρόχο το αλγεβρικό άκροιςμα των 

απωλειϊν φορτίου να ιςοφται με το μθδζν. Τα πρόςθμα των απωλειϊν φορτίου 

κακορίηονται προεπιλζγοντασ κετικι φορά κίνθςθσ του νεροφ μζςα ςτο βρόχο (ςυνικωσ ωσ 

κετικι κεωρείται θ ωρολογιακι), όταν θ φορά ροισ είναι κετικι τότε και το φψοσ απωλειϊν 

φορτίου είναι κετικόσ αρικμόσ. 

 Για τθν επίλυςθ κλειςτϊν δικτφων ζχουν χρθςιμοποιθκεί κατά καιροφσ διάφορεσ 

μζκοδοι, οι οποίεσ αποτελοφν επαναλθπτικζσ μεκόδουσ. Τρείσ όμωσ είναι οι βαςικζσ 

επαναλθπτικζσ μζκοδοι επίλυςθσ κλειςτϊν δικτφων. Η πρϊτθ μζκοδοσ είναι θ μζκοδοσ Q – 

Cross (αναπτφχκθκε από τον πολιτικό μθχανικό Hardy Cross  το 1938 )και αποτελεί τθ 

παλιότερθ και πιο ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενθ επαναλθπτικι μζκοδο υπολογιςμοφ 

παροχϊν. Πμωσ ο προγραμματιςμόσ τθσ ςε υπολογιςτικό περιβάλλον είναι δφςκολοσ και 

λιγότερο αποτελεςματικόσ από φςτερεσ μεκόδουσ. Η επίλυςι τθσ ςτθρίηεται ςτισ ΔQ – 

εξιςϊςεισ. Στόχοσ τθσ είναι να υπολογίςει τισ διορκωτικζσ παροχζσ των διαφόρων βρόχων 
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του δικτφου. Αυτό το επιχειρεί όχι με τθν επίλυςθ ςυςτιματοσ εξιςϊςεων ενζργειασ, αλλά 

υπολογίηοντασ τθ διορκωτικι παροχι κάκε βρόχου χωριςτά. 

 Η δεφτερθ μζκοδοσ αναπτφχκθκε το 1970 από τουσ Epp – Fowler. Ππωσ και θ Q – 

Cross είναι μία επαναλθπτικι μζκοδοσ και χρθςιμοποιεί τισ ΔQ – εξιςϊςεισ για τθν επίλυςθ 

τθσ.  Πμωσ, ςε αντίκεςθ με τθ προθγοφμενθ, προςπακεί να υπολογίςει τθ τιμι τθσ 

διορκωτικισ παροχισ ΔQ επιλφοντασ το ςφςτθμα των μθ γραμμικϊν εξιςϊςεων που 

προκφπτουν από τθν αρχι διατιρθςθσ τθσ ενζργειασ ςε κάκε βρόχο. θ γραμμικοποίθςθ των 

εξιςϊςεων γίνεται με τθ βοικεια του αλγορίκμου Newton – Raphson. Από τθ χριςθ του 

αλγορίκμου προζρχεται και το όνομα τθσ μεκόδου. Η προθγοφμενθ περίπτωςθ είναι 

ουςιαςτικά μία υποπερίπτωςθ. Η δεφτερθ αυτι μζκοδοσ βρικε ιδιαίτερθ ανταπόκριςθ 

κακϊσ ςυγκλίνει πολφ γριγορα ςτισ πραγματικζσ τιμζσ των παροχϊν. 

Η τρίτθ μζκοδοσ (Wood – Charles 1972)είναι γνωςτι ωσ γραμμικι μζκοδοσ. Ζχει δφο 

βαςικά πλεονεκτιματα απζναντι ςτισ προθγοφμενεσ μεκόδουσ. Το πρϊτο είναι ότι 

προγραμματίηεται εφκολα ςε υπολογιςτικό περιβάλλον και δεφτερο ότι για να ξεκινιςει θ 

διαδικαςία επίλυςθσ δε χρειάηεται θ επιλογι αρχικϊν τιμϊν των παροχϊν ςε κλάδουσ αλλά 

μόνο μία υπόκεςθ τθσ κατεφκυνςθσ του νεροφ. Αυτι θ μζκοδοσ χρθςιμοποιείται από τα 

περιςςότερα υπολογιςτικά ςυςτιματα καταςκευισ και επίλυςθσ δικτφων  φδρευςθσ και 

μπορεί να δϊςει ζγκυρα αποτελζςματα ακόμα και για περίπλοκα δίκτυα που αποτελοφνται 

από χιλιάδεσ κλάδουσ. Η κεωρία αυτισ τθσ μεκόδου βαςίηεται ςτισ Q-εξιςϊςεισ και 

προςπακεί να υπολογίςει τισ παροχζσ των κλάδων επιλφοντασ τισ εξιςϊςεισ που 

προκφπτουν και από τθν αρχι ςυνζχειασ παροχισ των κόμβων και από τθν αρχι 

διατιρθςθσ ενζργειασ των βρόχων ταυτόχρονα ςε ζνα κοινό ςφςτθμα εξιςϊςεων. 

Το EPANET για τθν επίλυςθ δικτφων φδρευςθσ χρθςιμοποιεί μια μζκοδο επίλυςθσ θ οποία 

αναπτφχκθκε από τουσ Todini και Pilati το 1987. Η μζκοδοσ αυτι αποτελεί μια υβριδικι, 

βακμωτι μζκοδο και είναι γνωςτι ωσ “Gradient Method”. Αποτελεί και αυτι μια 

επαναλθπτικι μζκοδο μεταγενζςτερθ των τριϊν παραπάνω μεκόδων. Ουςιαςτικά είναι μια 

μζκοδοσ θ οποία χρθςιμοποιεί ςτοιχεία και από τθ μζκοδο Newton – Raphson αλλά και 

από τθ γραμμικι μζκοδο. Επιλφει τα δίκτυα βάςθ και των δφο βαςικϊν υδραυλικϊν αρχϊν 

και χρθςιμοποιεί μερικζσ παραγϊγουσ για τθ γραμμικοποίθςθ των μθ γραμμικϊν 

εξιςϊςεων. 

Με τθ μζκοδο αυτι υπολογίηονται οι ολικζσ απϊλειεσ ενζργειασ που αναπτφςςονται κατά 

μικοσ των αγωγϊν του δικτφου. Η μζκοδοσ αυτι, ξεκινάει τθν επίλυςθ κεωρϊντασ αρχικζσ 

παροχζσ ςτουσ αγωγοφσ του δικτφου, χωρίσ να είναι απαραίτθτθ θ εξαςφάλιςθ τθσ αρχισ 

τθσ ςυνζχειασ των παροχϊν. Σε κάκε επανάλθψθ τθσ μεκόδου, επιλφοντασ μια ςειρά 

εξιςϊςεων μζςω πινάκων, υπολογίηονται τα φψθ ενζργειασ ςε κάκε κόμβο. Αφοφ 

υπολογιςτοφν τα φψθ ενζργειασ ςτουσ κόμβουσ, υπολογίηονται οι νζεσ παροχζσ για τουσ 

αγωγοφσ του δικτφου, οι οποίεσ αποτελοφν τισ διορκωτικζσ παροχζσ. Με τισ διορκωτικζσ 

παροχζσ υπολογίηονται οι νζεσ ολικζσ απϊλειεσ ενζργειασ κατά μικοσ των αγωγϊν και 

ακολουκείται πάλι θ ίδια διαδικαςία. Οι επαναλιψεισ ςταματάνε όταν οι διορκωτικζσ 

παροχζσ είναι μικρότερεσ από ζνα όριο που ζχει ορίςει ο χριςτθσ. Γενικά ςτισ 

επαναλθπτικζσ τεχνικζσ επίλυςθσ, ορίηονται αυκαίρετεσ αρχικζσ τιμζσ ςτισ μεταβλθτζσ του 

προβλιματοσ και επιδιϊκεται θ ςταδιακι μείωςθ του ςφάλματοσ μζχρι να επζλκει 
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ςφγκλιςθ. Η αρχι διατιρθςθσ τθσ μάηασ μπορεί να μθν ικανοποιείται μόνο κατά τθν πρϊτθ 

επίλυςθ του δικτφου. Από τθν πρϊτθ επανάλθψθ αλλά και ςτο ςφνολο των επαναλιψεων 

που ακολουκοφν, ικανοποιείται θ αρχι ςυνζχειασ τθσ παροχισ. 

 

4.2.4 Προςομούωςη δικτύου με χρόςη EPANET 

 

Στθν ενότθτα αυτι περιγράφεται ο τρόποσ με τον οποίο το EPANET  προςομοιϊνει όλα 

εκείνα τα ςτοιχεία τα οποία αποτελοφν κάκε δίκτυο διανομισ νεροφ αλλά και τισ διάφορεσ 

παραμζτρουσ που ςχετίηονται με τθ λειτουργία του κάκε δικτφου. Το EPANET λοιπόν 

προςομοιϊνει ζνα δίκτυο διανομισ νεροφ ςαν μια ςυλλογι γραμμικϊν και ςθμειακϊν 

αντικειμζνων. Τα ςθμειακά αντικείμενα (nodes) αναπαριςτοφν τισ ενϊςεισ των αγωγϊν 

(junctions) και τισ δεξαμενζσ (reservoirs, tanks) ενϊ τα γραμμικά αντικείμενα αναπαριςτοφν 

τουσ αγωγοφσ του δικτφου (pipes) αλλά και τισ ειδικζσ ςυςκευζσ, οι οποίεσ είναι οι αντλίεσ 

(pumps) και οι δικλείδεσ (valves). Πλα τα παραπάνω ςτοιχεία ορίηονται παρακάτω.  

 

Junctions: Με τον όρο junctions νοοφνται τα ςθμεία εκείνα ςτα οποία ενϊνονται οι αγωγοί 

μεταξφ τουσ με απϊτερο ςκοπό τθν κίνθςθ του νεροφ μζςα ςτο δίκτυο. Ουςιαςτικά 

αποτελοφν τα ςθμεία διακλάδωςθσ των αγωγϊν και για το λόγο αυτό ονομάηονται 

junctions, δθλαδι ενϊςεισ. Δε χρθςιμοποιοφνται ωσ αποκθκευτικοί χϊροι νεροφ αλλά 

αντικζτωσ αποτελοφν τα ςθμεία ηιτθςθσ νεροφ. Είναι τα ςθμεία ςτα οποία το νερό φεφγει 

από το δίκτυο με ςκοπό τθν κάλυψθ των αναγκϊν για νεροφ, του ςυνόλου των 

καταναλωτϊν.  

 

Pipes: Με τον όρο pipes νοοφνται οι κλάδοι ι αγωγοί του δικτφου διανομισ νεροφ. 

Ουςιαςτικά νοείται κάκε τμιμα αγωγοφ μικουσ L, που αποτελείται από ςωλινα 

ομοιόμορφθσ διαμζτρου D, κλάςθσ και τραχφτθτασ Κ, κατά μικοσ του οποίου κεωρείται 

ενιαία παροχι Q, όπου δεν παρεμβάλλεται κανζνα ςθμείο ειςόδου ι εξόδου και καμία 

διακλάδωςθ. Κάκε αγωγόσ ορίηεται από δφο κόμβουσ (junctions). Ουςιαςτικά αποτελοφν το 

μζςο με το οποίο το νερό μεταφζρεται από το ζνα ςθμείο του δικτφου ςτο άλλο. Το EPANET 

κεωρεί ότι κάκε χρονικι ςτιγμι, όλοι οι αγωγοί του δικτφου είναι γεμάτοι νερό. Στθν ουςία 

αποτελοφν το μοναδικό μζςο με το οποίο το νερό μπορεί να μεταφερκεί από τον ζνα κόμβο 

του δικτφου ςτον άλλο. 

 

 Reservoirs: Αποτελοφν εξωτερικζσ πθγζσ νεροφ για το δίκτυο. Στθν ουςία αποτελοφν το 

χϊρο ςτον οποίο ςυγκεντρϊνεται το νερό και μζςω αγωγϊν (τροφοδοτικοί αγωγοί) 

διανζμεται ςτο δίκτυο. Χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ για τθν προςομοίωςθ λιμνϊν, ποταμϊν, 

υδροφόρων ςτρωμάτων υπόγειων νερϊν κ.α. Επίςθσ χρθςιμεφουν ςαν πθγζσ ποιότθτασ 

νεροφ. Το υψόμετρο τθσ επιφάνειασ μιασ δεξαμενισ δεν αλλάηει κακϊσ το νερό ειςρζει ι 
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εκρζει από αυτό κατά τθ διάρκεια μιασ προςομοίωςθσ παρατεταμζνθσ περιόδου (Extended 

Period Simulation).  

Tanks: Αποτελοφν αποκθκευτικοφσ κόμβουσ. Το υψόμετρο τθσ επιφάνειασ μιασ δεξαμενισ 

αλλάηει κακϊσ το νερό ειςρζει ι εκρζει από αυτό κατά τθ διάρκεια μιασ προςομοίωςθσ 

παρατεταμζνθσ περιόδου (Extended Period Simulation). Οι δεξαμενζσ μποροφν να ζχουν 

είτε κυκλικι είτε μθ κυκλικι διατομι. 

 

 Pumps: Με τον όρο αυτό ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να ειςάγει ςτο δίκτυο αντλίεσ. Οι 

αντλίεσ αποτελοφν τισ ςυςκευζσ, οι οποίεσ μεταδίδουν ενζργεια ςε ζνα ρευςτό, αυξάνοντασ 

το πιεηομετρικό του φορτίο. Με λίγα λόγια προςκζτουν ενζργεια ςτο δίκτυο. Αποτελοφν τισ 

ςυςκευζσ εκείνεσ οι οποίεσ βοθκοφν το νερό να κινθκεί από ςθμεία με χαμθλι πίεςθ ςε 

ςθμεία με υψθλότερθ πίεςθ.  

Valves: Με τον όρο αυτό νοοφνται οι βαλβίδεσ οι οποίεσ αποτελοφν ειδικζσ ςυςκευζσ των 

δικτφων φδρευςθσ. Στθν Ελλάδα για τθν ονομαςία τουσ χρθςιμοποιοφνται και οι όροι βάνα 

ι δικλείδα. Αποτελοφν ςυςκευζσ ρφκμιςθσ τθσ παροχισ και τοποκετοφνται ςτισ 

διακλαδϊςεισ, ϊςτε ςε περίπτωςθ βλάβθσ να εξαςφαλίηουν απομόνωςθ του υπόλοιπου 

δικτφου. Ουςιαςτικά αποτελοφν ςυςκευζσ οι οποίεσ ανοίγουν και κλείνουν με ςκοπό να 

ικανοποιιςουν μια ςυνκικθ που ορίηεται από το χριςτθ. Ριο ςυγκεκριμζνα ρυκμίηουν τθν 

φπαρξθ ι όχι ροισ ςτουσ αγωγοφσ.  

Στο EPANET, ςφμφωνα με τον τρόπο λειτουργίασ τουσ, ςυναντϊνται διάφοροι τφποι 

βαλβίδων, οι οποίοι είναι οι εξισ: 

 Βαλβίδεσ μείωςθσ τθσ πίεςθσ (Pressure Reducing Valve – PRV) 

 Βαλβίδεσ διατιρθςθσ τθσ πίεςθσ (Pressure Sustaining Valve – PSV) 

 Ριεηοκραυςτικά φρεάτια (Pressure Breaker Valve – PBV) 

 Βαλβίδεσ ελζγχου παροχισ (Flow Control Valve – FCV) 

 υκμιςτικζσ βαλβίδεσ ελζγχου (Throttle Control Valve – TCV) 

 Άλλεσ βαλβίδεσ ελζγχου (General Purpose Valve – GPV) 

Στο παρακάτω ςχιμα φαίνεται το πωσ τα ςτοιχεία αυτά μποροφν να ενωκοφν ςτο EPANET 

και να ςχθματίςουν ζνα δίκτυο διανομισ νεροφ. Ουςιαςτικά το παρακάτω ςχιμα είναι θ 

ςχθματικι αναπαράςταςθ του δικτφου Van Zyl που κα χρθςιμοποιθκεί ωσ παράδειγμα. 
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Σχήμα 3.2: Το Van Zyl Test Problem όπωσ φαίνεται ςτο EPANET 

 

Εκτόσ όμωσ από τα παραπάνω ςτοιχεία τα οποία αποτελοφν τα βαςικά ςτοιχεία των 

δικτφων διανομισ νεροφ, το EPANET χρθςιμοποιεί και μια ςειρά παραμζτρων οι οποίεσ 

περιγράφουν τθ ςυμπεριφορά αλλά και τον τρόπο λειτουργίασ των δικτφων.  

 

Αυτζσ οι παράμετροι είναι: 

Χαρακτθριςτικζσ καμπφλεσ (curves): Οι καμπφλεσ αυτζσ αποτελοφν μια γραφικι 

αναπαράςταςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ δφο ποςοτιτων. Ρριν τθν επίλυςθ του δικτφου από το 

πρόγραμμα ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να ειςάγει κάποιεσ χαρακτθριςτικζσ καμπφλεσ οι 

οποίεσ περιγράφουν τθ ςχζςθ μεταξφ δφο χαρακτθριςτικϊν μεγεκϊν ενόσ ςτοιχείου του 

δικτφου. Χαρακτθριςτικζσ καμπφλεσ μποροφν να ειςαχκοφν τόςο για τισ ςυςκευζσ του 

δικτφου, όςο και για τισ δεξαμενζσ του. Αφοφ οριςτοφν οι καμπφλεσ αυτζσ, το πρόγραμμα 

κα επιλφςει το δίκτυο και κα υπολογίςει τα αποτελζςματα για τα ςτοιχεία του δικτφου, 

βάςθ των καμπφλων αυτϊν. Στο EPANET μποροφν να ειςαχκοφν από το χριςτθ καμπφλεσ 

που περιγράφουν τθ ςχζςθ τθσ ροισ και του φψουσ ενζργειασ του νεροφ που μεταφζρεται 

από μια αντλία (pump curve), χαρακτθριςτικζσ καμπφλεσ βακμοφ απόδοςθσ των αντλιϊν 

(efficiency curves), καμπφλεσ που κακορίηουν τθ χωρθτικότθτα των δεξαμενϊν ςυναρτιςει 

του φψουσ ςτάκμθσ τουσ (volume curve) και καμπφλεσ που περιγράφουν τισ απϊλειεσ 

ενζργειασ ςε μια δικλείδα ςυναρτιςει τθσ παροχισ (Headloss Curve). 
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 Χρονικά πρότυπα (time patterns): Τα πρότυπα αυτά αποτελοφν μια ςειρά ςυντελεςτϊν, 

γνωςτοί ωσ πολλαπλαςιαςτζσ, οι οποίοι πολλαπλαςιαηόμενοι με μία ποςότθτα (π.χ. ηιτθςθ 

ςτουσ κόμβουσ του δικτφου, φψοσ ςτάκμθσ τθσ δεξαμενισ κ.α.), εκφράηουν τθ διακφμανςι 

τθσ ςτο χρόνο. Αρχικά κα πρζπει να οριςτεί από το χριςτθ του προγράμματοσ, το χρονικό 

βιμα ςφμφωνα με το οποίο κα ελεγχκεί θ διακφμανςθ τθσ ποςότθτασ που επικυμεί. Το πιο 

ςυνθκιςμζνο χρονικό βιμα, είναι αυτό τθσ μίασ ϊρασ. Συνεπϊσ με τθ χριςθ των time 

patterns, ο χριςτθσ είναι ςε κζςθ να ελζγξει τθ διακφμανςθ τθσ ποςότθτασ που τον 

ενδιαφζρει, ςφμφωνα με το χρονικό βιμα που ζχει επιλζξει. Για παράδειγμα, τα time 

patterns (χρονικά πρότυπα) παρζχουν ζνα αποτελεςματικό εργαλείο για τον ζλεγχο τθσ 

διακφμανςθσ τθσ ηιτθςθσ ςτουσ κόμβουσ ενόσ δικτφου, ανά μία ϊρα.  

 

Ζλεγχοι (controls): Αποτελοφν κανόνεσ λειτουργίασ των δικτφων. Ρρόκειται για 

αλγόρικμουσ οι οποίοι κακορίηουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το δίκτυο. Στθν 

ουςία, κακορίηουν τθν κατάςταςθ των αγωγϊν (κλειςτοί, ανοιχτοί) ςφμφωνα με διάφορεσ 

παραμζτρουσ όπωσ για παράδειγμα τθν πίεςθ ςε ςυγκεκριμζνα ςθμεία του δικτφου, το 

φψοσ ςτάκμθσ των δεξαμενϊν ι ςφμφωνα με κάποια ςυγκεκριμζνθ ϊρα κατά τθ διάρκεια 

τθσ θμζρασ. Για παράδειγμα μζςω των αλγόρικμων αυτϊν ο χριςτθσ μπορεί να 

προγραμματίςει τθ διακοπι τθσ ροισ του νεροφ ςε ζναν ι περιςςότερουσ αγωγοφσ, εάν θ 

πίεςθ ςε ςυγκεκριμζνο κόμβο ι κόμβουσ είναι μικρότερθ ι μεγαλφτερθ από μια τιμι που ο 

ίδιοσ επικυμεί. Επίςθσ μπορεί να προγραμματίςει τθ διακοπι τθσ ροισ του νεροφ, 

κλείνοντασ ςυγκεκριμζνο αγωγό ι αγωγοφσ, κάποια ςυγκεκριμζνθ ϊρα τθσ θμζρασ (π.χ. να 

κλείςουν οι αγωγοί 2 και 3 ςτισ 13.00 μμ.). 

 

4.2.5 Επύλυςη δικτύου μϋςω ΕΠΑΝΕΣ 

 

Η επίλυςθ ενόσ δικτφου με τθ χριςθ του EPANET περιλαμβάνει τα εξισ βιματα: 

 Σχεδίαςθ του δικτφου 

 Ειςαγωγι δεδομζνων των ςτοιχείων του δικτφου. 

 Ρεριγραφι τθσ λειτουργίασ του δικτφου. 

 Επιλογι των βαςικϊν παραμζτρων για τθν επίλυςθ του δικτφου 

 Επίλυςθ του δικτφου 

 Ραρουςίαςθ των αποτελεςμάτων 

Σχεδίαςθ του δικτφου 

Γίνεται εφικτι με τθ χριςθ των εικονιδίων ςχεδίαςθσ που διακζτει το EPANET. Με αυτά ο 

χριςτθσ ειςάγει δεξαμενζσ, διαςυνδζςεισ, ςωλινεσ, αντλίεσ, βαλβίδεσ και κόμβουσ ςτο 

δίκτυο, τα ςυνδζει κατά τον επικυμθτό τρόπο και τα ονομάηει ανάλογα. Από μόνα τουσ 

όμωσ τα ςτοιχεία αυτά δε παρζχουν επαρκείσ πλθροφορίεσ για το δίκτυο οπότε χρειάηεται 

να δοκοφν τα αντίςτοιχα δεδομζνα για κάκε ςτοιχείο του δικτφου. 

Ειςαγωγι απαραίτθτων δεδομζνων των ςτοιχείων δικτφου 
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Για κάκε ςτοιχείο του δικτφου υπάρχουν κάποιεσ βαςικζσ ποςότθτεσ που πρζπει να 

ειςαχκοφν ωσ δεδομζνα προκειμζνου να καταφζρει το πρόγραμμα να επιλφςει το δίκτυο. 

Οι ποςότθτεσ αυτζσ είναι: 

Για τισ ςυνδζςεισ(junctions): 

 Το υψόμετρό τουσ(elevation), υπολογιςμζνο ςε ςχζςθ με ζνα ςθμείο αναφοράσ. Ωσ 

τζτοιο ςυνικωσ χρθςιμοποιείται θ ςτάκμθ τθσ κάλαςςασ. 

 Η κατανάλωςθ νεροφ(base demand). 

Για τουσ αγωγοφσ(pipes): 

 Η εςωτερικι τουσ διάμετροσ (diameter). 

 Το μικοσ τουσ (length). 

 Ο ςυντελεςτισ τραχφτθτασ (roughness coefficient). 

Για τισ δεξαμενζσ (reservoirs): 

 Το υψόμετρο τθσ δεξαμενισ (total head), το οποίο αντιςτοιχεί ςτο υψόμετρο τθσ 

επιφάνειασ του νεροφ ςτθ δεξαμενι όταν αυτι δε βρίςκεται υπό πίεςθ. 

Για τισ δεξαμενζσ αποκικευςθσ(tanks): 

 Το υψόμετρο πυκμζνα ςτο οποίο αντιςτοιχεί θ μθδενικι ςτάκμθ νεροφ (elevation). 

 Η διάμετροσ τθσ δεξαμενισ (diameter) 

 Το υψόμετρο τθσ ςτάκμθσ νεροφ πάνω από το πυκμζνα τθσ, ςτθν αρχι τθσ 

προςομοίωςθσ(initial level). 

 Το ελάχιςτο υψόμετρο τθσ ςτάκμθσ του νεροφ πάνω από το πυκμζνα κάτω από το 

οποίο θ δεξαμενι δε μπορεί να λειτουργιςει (minimum level). 

 Το μζγιςτο υψόμετρο τθσ ςτάκμθσ του νεροφ πάνω από το πυκμζνα τθσ το οποίο θ 

δεξαμενι δε μπορεί να ξεπεράςει (maximum level) 

Για τισ αντλίεσ (pumps): 

 Οι χαρακτθριςτικζσ τουσ καμπφλεσ (pump curves), οι οποίεσ ςτθν ουςία 

αναπαριςτοφν τθ ςχζςθ μεταξφ φψουσ ενζργειασ και ροισ που μποροφν να 

παράγουν οι αντλίεσ. 

Για τισ βαλβίδεσ (valves): 

 Η διάμετρόσ τουσ (diameter). 

 Η κατάςταςι τουσ, δθλαδι αν είναι ανοιχτζσ ι κλειςτζσ (status). 

 Ο τφποσ βαλβίδασ (setting) 

 

Περιγραφή τησ λειτουργίασ του δικτφου 

 Στο ςτάδιο αυτό ο χριςτθσ επιλζγει τον τρόπο με τον οποίο κα λειτουργιςει και επομζνωσ 

κα αναλυκεί το δίκτυο διανομισ που μελετά. Ουςιαςτικά μπορεί να επιλζξει για το δίκτυο 
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προςομοίωςθ παρατεταμζνθσ περιόδου με τθ χριςθ χρονικϊν προτφπων (time patterns), 

τθ χριςθ αλγορίκμων που κα κακορίςουν τθ ροι του νεροφ ςτο υπό εξζταςθ δίκτυο, όπωσ 

και κα γίνει ςτθ περίπτωςθ που εξετάηεται ςε αυτι τθν εργαςία (controls) ι τθ λειτουργία 

του βάςθ των χαρακτθριςτικϊν καμπυλϊν που ζχει ορίςει ο χριςτθσ. 

Επιλογι βαςικϊν παραμζτρων για τθν επίλυςθ του δικτφου 

Στο ςτάδιο αυτό κακορίηονται οι μονάδεσ μζτρθςθσ που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτισ 

καταναλϊςεισ των κόμβων και ςτισ παροχζσ ςτουσ αγωγοφσ. Κακορίηονται επίςθσ θ 

μζκοδοσ που το πρόγραμμα κα υπολογίςει τοισ γραμμικζσ απϊλειεσ ενζργειασ κατά το 

μικοσ των αγωγϊν, ο μζγιςτοσ αρικμόσ επαναλιψεων για τθν επίλυςθ του δικτφου και οι 

διορκωτικζσ παροχζσ ςφμφωνα με τισ οποίεσ κα ςταματιςει θ επίλυςθ του δικτφου. 

 Επίλυςη του δικτφου  

Αφοφ ζχει ςχεδιαςτεί το δίκτυο και ζχουν ειςαχκεί όλα τα απαραίτθτα δεδομζνα, το 

πρόγραμμα είναι ςε κζςθ να επιλφςει το δίκτυο. Σε περίπτωςθ που θ ανάλυςθ δεν είναι 

επιτυχθμζνθ, τότε εμφανίηεται ζνα παράκυρο το οποίο διευκρινίηει τα πικανά λάκθ που 

υπάρχουν και τα οποία κα πρζπει να διορκωκοφν από το χριςτθ. 

 

 

 Παρουςίαςη των αποτελεςμάτων  

Το EPANET είναι ζνα πρόγραμμα το οποίο προςφζρει ςτο χριςτθ, διάφορεσ εναλλακτικζσ 

παρουςίαςθσ τόςο των δεδομζνων των ςτοιχείων όςο και των αποτελεςμάτων τθσ 

ανάλυςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα τα αποτελζςματα μποροφν να παρουςιαςτοφν μζςω χαρτϊν, 

πινάκων, αλλά και διαγραμμάτων. Ρολφ χριςιμοι για τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων αλλά 

και για τθν ευκολότερθ κατανόθςθ του τρόπου λειτουργίασ των δικτφων είναι οι διάφοροι 

χάρτεσ που μποροφν να παραχκοφν από το πρόγραμμα. Οι χάρτεσ αυτοί αποτελοφν χάρτεσ 

με χρωματικι διαβάκμιςθ, όπου κάκε χρϊμα αντιςτοιχεί ςε ζνα εφροσ τιμϊν κάποιου 

μεγζκουσ. 

Επίςθσ το πρόγραμμα παρζχει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ χαρτϊν ςτουσ οποίουσ από το 

ςφνολο των ςτοιχείων του δικτφου, παρουςιάηονται μόνο εκείνα τα οποία ικανοποιοφν ζνα 

όριο το οποίο ζχει κζςει ο χριςτθσ. Για παράδειγμα, μπορεί να ηθτιςει να εμφανιςτοφν 

μόνο οι κόμβοι που παρουςιάηουν πίεςθ μικρότερθ από10m. Ζναν άλλο τρόπο 

παρουςίαςθσ τόςο των δεδομζνων των ςτοιχείων του δικτφου όςο και των αποτελεςμάτων 

τθσ ανάλυςθσ, αποτελοφν οι πίνακεσ. Μποροφν να εξαχκοφν και πίνακεσ που παρουςιάηουν 

τα δεδομζνα και τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ για όλουσ τουσ κόμβουσ και τουσ αγωγοφσ 

του δικτφου, ςε ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο αλλά και πίνακεσ που παρουςιάηουν τα 

δεδομζνα και τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ για ζνα ςυγκεκριμζνο κόμβο και αγωγό ςε 

όλεσ τισ χρονικζσ περιόδουσ ςτισ οποίεσ ζχει αναλυκεί το δίκτυο. Ππωσ και ςτθν εξαγωγι 

αποτελεςμάτων μζςω χαρτϊν, ζτςι και ςτθν περίπτωςθ των πινάκων, ο χριςτθσ μπορεί να 

επιλζξει τθν παρουςίαςθ ςτον πίνακα μόνο εκείνων των ςτοιχείων του δικτφου που 

πλθροφν κάποιεσ προχποκζςεισ, κάποια όρια που ο ίδιοσ ζχει κζςει. 
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 Επιπλζον, το EPANET παρζχει τθ δυνατότθτα χριςθσ διάφορων τφπων γραφθμάτων για τθν 

παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων τθσ ανάλυςθσ του δικτφου. Γενικά, τα γραφιματα 

παρουςιάηουν τθ διακφμανςθ κάποιου μεγζκουσ για ζναν ι και περιςςότερουσ κόμβουσ ι 

αγωγοφσ, ςτο χρονικό διάςτθμα που ζχει οριςτεί από το χριςτθ. 

 

 

4.3  Πειραματικό ςύςτημα 
 

Το ςφςτθμα που χρθςιμοποιικθκε  είναι γνωςτό ωσ van Zyl test problem, δθμιουργικθκε  

από τουσ Jacobus E. Van Zyl, Dragan A. Savic, και Godfrey A. Walters και παρουςιάςτθκε ςτθ 

δθμοςίευςι τουσ «Operational Optimization of Water Distribution Systems Using a Hybrid 

Genetic Algorithm» το 2004. Ζκτοτε χρθςιμοποιείται από αρκετοφσ για εφαρμογι μεκόδων 

βελτιςτοποίθςθσ και ςφγκριςθ αποτελεςμάτων. Το ςφςτθμα ζχει απλό ςχζδιο αλλά 

ςχεδιάςτθκε ζτςι ϊςτε να ζχει μεγάλο αρικμό από εφικτζσ ςτρατθγικζσ χειριςμοφ 

 

 

Το ςφςτθμα αποτελείται από μια πθγι από τθν οποία τροφοδοτοφνται δφο δεξαμενζσ (Α, Β) 

ςε διαφορετικό υψόμετρο. Στθν πθγι υπάρχουν 2  όμοιεσ αντλίεσ (1Α και 1Β)  ςε 

παραλλθλία. Οι καμπφλεσ απόδοςθσ τουσ δίνουν παρόμοια αποτελζςματα για το κόςτοσ 

άντλθςθσ ανά μονάδα είτε κάκε αντλία λειτουργεί ανεξάρτθτα είτε και οι δφο μαηί. 

Μια τρίτθ αντλία (3Β) είναι εγκατεςτθμζνθ ςτον αγωγό που τροφοδοτεί τθν υψθλότερθ 

από τισ δφο δεξαμενζσ (Β). Πταν μια τουλάχιςτον από τισ αντλίεσ 1Α και 1Β λειτουργοφν θ 

αντλία 3Β αυξάνει τθν ροι προσ τθν δεξαμενι Β. Πταν όμωσ δεν βρίςκεται ςε λειτουργία 
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καμία από τισ αντλίεσ 1Α και 1Β θ αντλία 3Β μεταφζρει νερό από τθν δεξαμενι Α ςτθν 

δεξαμενι Β. Οι δφο δεξαμενζσ ςυνδζονται επίςθσ και μζςω ενόσ αγωγοφ που μεταφζρει 

νερό από τθν Β ςτθν Α λόγω βαρφτθτασ. 

Πλθ θ κατανάλωςθ προζρχεται από κόμβουσ που βρίςκονται ςτον αγωγό βαρφτθτασ. 

Υπάρχει διακφμανςθ τθσ κατανάλωςθσ ςτθν διάρκεια τθσ θμζρεσ με τισ αιχμζσ να 

ςυμβαίνουν ςτισ 7:00 και ςτισ 18:00. Πταν θ κατανάλωςθ είναι υψθλι νερό εξάγεται και 

από τισ δφο δεξαμενζσ ενϊ όταν θ ηιτθςθ είναι χαμθλι μζςω βαρφτθτασ το νερό 

μεταφζρεται από τθν δεξαμενι Β ςτθν Α. 

 

4.3.1 Δεδομϋνα πειραματικού ςυςτόματοσ 
 

Εκτόσ από τα ςτοιχεία του κυκλϊματοσ άλλα δεδομζνα του προβλιματοσ [ZSW04] που 

ειςάγονται ςτο EPANET μζςω ενόσ αρχείου ειςόδου είναι: 

 Η ηιτθςθ νεροφ ςτουσ κόμβουσ όπου υπάρχει κατανάλωςθ. Αυτι δίνεται ανά ϊρα 

με ϊρεσ αιχμισ ςτισ 7:00 και ςτισ 18:00 

 

 

 

 Η υψομετρικι διαφορά μεταξφ των διαφόρων ςτοιχείων του ςυςτιματοσ και τα 

χαρακτθριςτικά αυτϊν. 

 Το κόςτοσ τθσ ενζργειασ που προκφπτει από τθ τιμολογιακι πολιτικι τθσ εταιρίασ 

παροχισ. Για το ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα ιταν: 
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 Οι καμπφλεσ επιδόςεων των αντλιϊν( δφο διαφορετικζσ, μία για τισ αντλίεσ 1 και 2 

και μία για τθν αντλία 6) 

 

 

 Επίςθσ ειςάγονται δεδομζνα για το τρόπο που κα γίνει θ υδραυλικι ανάλυςθ 

κακϊσ και για τον τρόπο που κα παρουςιαςτοφν τα αποτελζςματα αυτισ. Τα 

δεδομζνα που ειςιχκθςαν φαίνονται αναλυτικά ςτο παράρτθμα. 
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Σχήμα : Το πρόβλθμα Van Zyl με ζνδειξθ για τθν υψομετρικι διαφορά των ςτοιχείων του. 
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5.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΤΗ 

 

5.1Επιςκόπηςη μεθόδων βελτιςτοπούηςησ 
 

5.1.1 Προςομοιωμϋνη ανόπτηςη 

 

Ο S.Kirkpatrick και οι ςυνάδελφοί του ιταν ειδικοί  ςτθ ςτατιςτικι φυςικι (και 

ενδιαφζρονταν ειδικά για τουσ ςχθματιςμοφσ χαμθλισ ενζργειασ μαγνθτικϊν ςτοιχείων ςε 

αταξία). Ο αρικμθτικόσ κακοριςμόσ αυτϊν των ςχθματιςμϊν ζκετε τρομακτικά προβλιματα 

βελτιςτοποίθςθσ, γιατί  το ενεργειακό τοπίο ενόσ τζτοιου ςχθματιςμοφ παρουςίαηε πολλζσ 

«κοιλάδεσ» άνιςων βακϊν. Ο Kirkpatrick [KGV83] πρότεινε να αντιμετωπιςτοφν αυτά τα 

προβλιματα δοκιμάηοντασ τθν πειραματικι τεχνικι τθσ ανόπτθςθσ που χρθςιμοποιείται 

από τουσ μεταλλουργοφσ προκειμζνου να αποκτιςουν μία «καλά τακτοποιθμζνθ» ςτερεά 

κατάςταςθ, ελάχιςτθσ ενζργειασ (αποφεφγοντασ τισ μετά-ευςτακείσ  καταςτάςεισ, 

χαρακτθριςτικζσ τοπικϊν ελαχίςτων ενζργειασ). Αυτι θ τεχνικι απαιτεί να φζρεισ το υλικό 

ςε υψθλι κερμοκραςία, και ςτθ ςυνζχεια να κατεβάηεισ τθ κερμοκραςία του αργά. 

Η προςομοιωμζνθ ανόπτθςθ μεταφζρει τθ διαδικαςία τθσ ανόπτθςθσ ςτθν επίλυςθ ενόσ 

προβλιματοσ βελτιςτοποίθςθσ: θ ςυνάρτθςθ κόςτουσ του προβλιματοσ, όμοια με τθν 

ενζργεια του υλικοφ, ελαχιςτοποιείται , με τθ βοικεια τθσ ειςαγωγισ μίασ πλαςματικισ 

«κερμοκραςίασ», που είναι, ςε αυτι τθ περίπτωςθ, μία απλι παράμετροσ του αλγορίκμου 

που μπορεί να ελζγχεται. 

Στθ πράξθ, θ τεχνικι εκμεταλλεφεται τον αλγόρικμο Metropolis , που επιτρζπει τθ 

περιγραφι ενόσ κερμοδυναμικοφ ςυςτιματοσ ςε ιςορροπία, ςε ςυγκεκριμζνθ 

κερμοκραςία. Ζχοντασ ςα βάςθ ζναν ςυγκεκριμζνο ςχθματιςμό ( για παράδειγμα μία 

αρχικι τοποκζτθςθ όλων των αντικειμζνων), το ςφςτθμα υφίςταται μία ςτοιχειϊδθ 

τροποποίθςθ ( για παράδειγμα κάποιοσ αλλάηει τθ κζςθ ενόσ αντικειμζνου ι εναλλάςςει 

δφο αντικείμενα μεταξφ τουσ). Αν θ αλλαγι προκαλζςει μείωςθ  τθσ ςυνάρτθςθσ κόςτουσ (ι 

ενζργειασ) του ςυςτιματοσ τότε γίνεται αποδεκτι. Από τθν άλλθ μεριά, αν προκαλζςει μία 

αφξθςθ δΕ ςτθ ςυνάρτθςθ κόςτουσ, μπορεί επίςθσ να γίνει αποδεκτι, αλλά με πικανότθτα 

. Αυτι θ διαδικαςία επαναλαμβάνεται με επαναλθπτικό τρόπο, κρατϊντασ τθ 

κερμοκραςία ςτακερι εωσ ότου κερμοδυναμικι ιςορροπία επιτευχκεί, ςυγκεκριμζνα μετά 

το πζρασ ενόσ «ςθμαντικοφ» αρικμοφ τροποποιιςεων. Ζπειτα θ κερμοκραςία χαμθλϊνει, 

πριν τθν εφαρμογι μιασ νζασ ςειράσ τροποποιιςεων. Ο νόμοσ τθσ μείωςθσ με ςτάδια τθσ 

κερμοκραςίασ είναι ςυχνά εμπειρικόσ, όπωσ δθλαδι και τα κριτιρια τερματιςμοφ  του 

προγράμματοσ. 

Το διάγραμμα ροισ του αλγορίκμου προςομοιωμζνθσ ανόπτθςθσ φαίνεται ςχθματικά 

παρακάτω.  
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Τα μειονεκτιματα τθσ προςομοιωμζνθσ ανόπτθςθσ βρίςκονται απο τθ μία μεριά ςτισ 

«προςαρμογζσ», όπωσ ο χειριςμόσ τθσ κερμοκραςίασ· ο χριςτθσ κα πρζπει να ζχει τθ 

τεχνογνωςία των «καλϊν» προςαρμογϊν[LS08]. Επιπρόςκετα, ο υπολογιςτικόσ χρόνοσ 

μπορεί να γίνει πολφ ςθμαντικόσ, κάτι που οδιγθςε ςε παράλλθλεσ υλοποιιςεισ τθσ 

μεκόδου. Από τθν άλλθ μεριά, θ μζκοδοσ τθσ προςομοιωμζνθσ ανόπτθςθσ ζχει το 

πλεονζκτθμα ότι  είναι ευζλικτθ όςον αφορά τισ μικροτροποποιιςεισ του προβλιματοσ, και 

ότι είναι εφκολθ να εφαρμοςκεί. Ζδωςε εξαιρετικά αποτελζςματα για ζναν αρικμό 

προβλθμάτων, τα οποία γενικά ιταν μεγάλου μεγζκουσ. 
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5.1.2 Παραλλαγϋσ τησ προςομοιωμϋνησ ανόπτηςησ 

 

Μζθοδοσ κατωφλιοφ 

Η βαςικι διαφορά μεταξφ τθσ μεκόδου κατωφλιοφ [DS89], και τθσ μεκόδου τθσ 

προςομοιωμζνθσ ανόπτθςθσ βρίςκεται ςτο κριτιριο αποδοχισ των λφςεων που 

επιχειροφνται. Η προςομοιωμζνθ ανόπτθςθ αποδζχεται τισ λφςεισ που προκαλοφν 

επιδείνωςθ ςτθ ςυνάρτθςθ κόςτουσ f μόνο με μία ςυγκεκριμζνθ πικανότθτα, απο τθν άλλθ 

μεριά, θ μζκοδοσ κατωφλίου αποδζχεται μία νζα λφςθ, αν θ πικανι μείωςθ τθσ f δεν 

υπερβαίνει ζνα ςυγκεκριμζνο κατϊφλι Τ, που είναι ςυνάρτθςθ τθσ επανάλθψθσ k. Ο 

αλγόρικμοσ παρουςιάηεται αναλυτικά απο κάτω. 

Η μζκοδοσ ςυγκρίνεται εφκολα με τθ προςομοιωμζνθ ανόπτθςθ για ςυνδυαςτικά 

προβλιματα βελτιςτοποίθςθσ, όπωσ αυτό του περιοδεφοντοσ πωλθτι. Μία προςαρμογι 

τθσ μεκόδου αυτισ για τθν επίλυςθ προβλθμάτων ςυνεχϊν μεταβλθτϊν μπορεί να γίνει 

όπωσ ακριβϊσ και για τθ ςυνεχι προςομοιωμζνθ ανόπτθςθ. 

 

1. Επίλεξε τυχαία μία αρχικι λφςθ x για το ςφςτθμα που χρειάηεται βελτιςτοποίθςθ 

και υπολόγιςε τθν αξία τθσ ςυνάρτθςθσ κόςτουσ f=f(x) 

2. Διάλεξε αρχικό κατϊφλι Τ 

3. Διατάραξε αυτι τθ λφςθ για τθν απόκτθςθ μίασ νζασ λφςθσ x’=x+Δx 

4. Υπολόγιςε Δf= f(x’) – f(x) 

5. Αν Δf < Τ, τότε αποδζξου τθ νζα λφςθ x’. κάνε  x=x’ 

6. Αποκικευςε το καλφτερο ςθμείο που ζχει βρεκεί. 

7. Αν θ ποιότθτα του βζλτιςτου δεν αυξάνεται για «ςυγκεκριμζνθ» χρονικι διάρκεια, 

ι αν ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ επαναλιψεων ζρκουν εισ πζρασ, Μείωςε το κατϊφλι Τ 

8. Αν το κατϊφλι είναι κοντά ςτο 0, πιγαινε ςτο βιμα 10 

9. Ριγαινε ςτο βιμα 3 

10. Λφςθ = το καλφτερο ςθμείο που ζχει βρεκεί. Τερμάτιςε το πρόγραμμα. 

 

Μζθοδοσ μεγάλου κατακλυςμοφ 

Η μζκοδοσ του μεγάλου κατακλυςμοφ [DG93], είναι μζκοδοσ για τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ 

ςυνάρτθςθσ κόςτουσ( μία προςαρμογι τθσ αρχικισ ςυνάρτθςθσ κόςτουσ είναι  ςυνεπϊσ 

απαραίτθτθ). Είναι παραλλαγι τθσ προςομοιωμζνθσ ανόπτθςθσ και τθσ μεκόδου 

κατωφλίου. Οι διαφορζσ βρίςκονται ςτουσ νόμουσ αποδοχισ των λφςεων, που 

χειροτερεφουν τθ ςυνάρτθςθ κόςτουσ. Επιπλζον ςε ςφγκριςθ με τθ προςομοιωμζνθ 

ανόπτθςθ( που απαιτεί μία πολφπλοκθ, προςεκτικι επιλογι διαφόρων παραμζτρων), αυτζσ 

οι δφο μζκοδοι είναι πιο εφκολεσ ςτθ χριςθ κακϊσ αποτελοφνται από λιγότερεσ 

παραμζτρουσ( μόνο δφο ςε κάκε μζκοδο). Η βαςικι αρχι τθσ μεκόδου του μεγάλου 

κατακλυςμοφ παρουςιάηεται ςτον αλγόρικμο παρακάτω. 
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Η μεταφορά του μεγάλου κατακλυςμοφ διευκολφνει τθ κατανόθςθ του διαιςκθτικοφ 

μθχανιςμοφ αυτισ τθσ μεκόδου: για να κρατιςει τα πόδια ςτεγνά, ο πεηοπόροσ πρζπει να 

επιςκεφκεί τισ κορυφζσ τθσ περιοχισ εξερεφνθςθσ. Αν το επίπεδο του νεροφ πάντα πάει 

προσ τα πάνω, ζνα άμεςο μειονζκτθμα λόγω του διαχωριςμοφ των «θπείρων» κα 

παρουςιαςτεί, ικανό να παγιδεφςει τον πεηοπόρο ςε τοπικό βζλτιςτο. Πμωσ για 

ςυνδυαςτικά προβλιματα παρουςιάςτθκαν αποτελζςματα που ιταν εξίςου καλά με αυτά 

που αποκτικθκαν από άλλεσ μεκόδουσ βελτιςτοποίθςθσ. 

 

1. Επίλεξε τυχαία μία αρχικι λφςθ x για το ςφςτθμα που χρειάηεται βελτιςτοποίθςθ 

και υπολόγιςε τθν αξία τθσ ςυνάρτθςθσ κόςτουσ f=f(x) 

2. Αρχικοποίθςε τθ «ποςότθτα βροχισ» UP>0 

3. Αρχικοποίθςε το «επίπεδο νεροφ» WATER-LEVEL>0 

4. Διατάραξε αυτι τθ λφςθ για τθν απόκτθςθ μίασ νζασ λφςθσ x’=x+Δx 

5. Υπολόγιςε f(x’) 

6. Αν f> WATER-LEVEL, τότε αποδζξου τθ νζα λφςθ x’ και αφξθςε το WATER-LEVEL με 

τθ ποςότθτα UP 

7. Αποκικευςε το καλφτερο ςθμείο που ζχει βρεκεί 

8. Αν θ ποιότθτα του βζλτιςτου δεν αυξάνεται για «ςυγκεκριμζνθ» χρονικι διάρκεια, 

ι αν ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ επαναλιψεων ζρκουν εισ πζρασ, τότε πιγαινε ςτο 

βιμα 9. Αλλιϊσ πιγαινε ςτο βιμα 4. 

9. Λφςθ = το καλφτερο ςθμείο που ζχει βρεκεί. Τερμάτιςε το πρόγραμμα. 

 

Μζθοδοσ Cross-Entropy 

Η μζκοδοσ CE αρχικά είχε ςυλλθφκεί για να υπολογίςει τθ πικανότθτα ςπάνιων γεγονότων 

ςε πολφπλοκα ςτοχαςτικά δίκτυα( Rubinstein, 1997), και αργότερα υιοκετικθκε για 

δφςκολα ςυνδυαςτικά προβλιματα βελτιςτοποίθςθσ (Rubinstein, 1999- Rubinstein, 2001). 

Ο αλγόρικμοσ αποτελείται από δφο φάςεισ: αρχικά, μία λφςθ παράγεται τυχαία ςφμφωνα 

με ζνα ςυγκεκριμζνο μθχανιςμό. Στθ ςυνζχεια οι παράμετροι του μθχανιςμοφ 

τροποποιοφνται, ςφμφωνα με τθ λφςθ που αποκτικθκε, προκειμζνου να αποκτθκεί 

καλφτερθ λφςθ ςτθν επόμενθ επανάλθψθ. Η μζκοδοσ CE χρθςιμοποιεί μία διατφπωςθ 

βαςιςμζνθ ςε διάγραμμα του προβλιματοσ και αντιμετωπίηει τα ντετερμινιςτικά 

προβλιματα βελτιςτοποίθςθσ ςαν προβλιματα ςτοχαςτικισ βελτιςτοποίθςθσ. Σε αυτι τθ 

κατεφκυνςθ, το τυχαίο ςτοιχείο βρίςκεται είτε ςτισ άκρεσ είτε ςτουσ κόμβουσ του 

διαγράμματοσ. 

 

5.1.3 Tabu Search 

Η μζκοδοσ αναηιτθςθσ με tabus, ι απλά Tabu search ι μζκοδοσ Tabu, επιςθμοποιικθκε 

από τον F. Glover [GF89]. Το βαςικό τθσ χαρακτθριςτικό είναι βαςιςμζνο ςτθ χριςθ 

μθχανιςμϊν εμπνευςμζνων από τθν ανκρϊπινθ μνιμθ. Η μζκοδοσ Tabu παίρνει, από αυτι 

τθν οπτικι, ζνα δρόμο αντίκετο από αυτόν τθσ προςομοιωμζνθσ ανόπτθςθσ, που δε 
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χρθςιμοποιεί μνιμθ κακόλου, και ςυνεπϊσ είναι ανίκανθ να μάκει από τα λάκθ του 

παρελκόντοσ. Από τθν άλλθ μεριά, θ μοντελοποίθςθ τθσ μνιμθσ, ειςάγει πολλαπλοφσ 

βακμοφσ ελευκερίασ, που ζρχεται αντιτίκεται ςε μία αυςτθρι μακθματικι ανάλυςθ τθσ 

μεκόδου Tabu. Η κφρια αρχι του αλγορίκμου Tabu είναι απλι: όπωσ και ςτθ 

προςομοιωμζνθ ανόπτθςθ, θ μζκοδοσ Tabu λειτουργεί με μόνο μία «τρζχουςα 

διαμόρφωςθ» ( ςτθν αρχι οποιαδιποτε λφςθ), που ενθμερϊνεται κατά τθ διάρκεια 

διαδοχικϊν επαναλιψεων. Σε κάκε επανάλθψθ, ο μθχανιςμόσ του περάςματοσ από μία 

διαμόρφωςθ, που λζγεται s,  ςτθν επόμενθ, που λζγεται t, αποτελείται από δφο ςτάδια. 

 Το πρϊτο καταςκευάηει το ςφνολο των γειτόνων τθσ s, δθλαδι το ςφνολο των 

προςβάςιμων διαμορφϊςεων με μόνο μία ςτοιχειϊδθ μεταβολι του s ( αν αυτό το 

ςφνολο είναι πολφ μεγάλο, απαιτείται μείωςθ του μεγζκουσ του, για παράδειγμα 

με τθ χριςθ τθσ τεχνικισ τθσ λίςτασ υποψθφίων, ι απο το μεγάλο ςφνολο μποροφν 

να επιλεγοφν τυχαία ζνασ προκακοριςμζνοσ αρικμόσ γειτόνων). Ζςτω V(s) ότι είναι 

το ςφνολο (ι υποςφνολο) των γειτόνων. 

 Το δεφτερο ςτάδιο υπολογίηει τθ ςυνάρτθςθ κόςτουσ f του προβλιματοσ για κάκε 

διαμόρφωςθ που ανικει ςτο V(s). Η διαμόρφωςθ t που διαδζχεται τθν s ςτθ ςειρά 

των λφςεων που καταςκευάηονται από τθ μζκοδο Tabu, είναι θ διαμόρφωςθ που 

ανικει ςτο V(s) ςτθν οποία θ f αποκτά τθ μικρότερθ τιμι. Εδϊ πρζπει να ςθμειωκεί 

ότι θ t διαμόρφωςθ υιοκετείται ακόμα και αν είναι χειρότερθ από τθν s, δθλαδι 

ακόμα και αν  f(t)>f(s), και εξαιτίασ αυτοφ του χαρακτθριςτικοφ θ μζκοδοσ Tabu 

αποφεφγει τθ παγίδευςθ του f ςε τοπικά ελάχιςτα. 

Ππωσ αναφζρκθκε, θ προθγοφμενθ διαδικαςία δε λειτουργεί, γιατί υπάρχει ςθμαντικόσ 

κίνδυνοσ επιςτροφισ ςε μία διαμόρφωςθ που είχε διατθρθκεί ιδθ ςε πρότερθ επανάλθψθ, 

κάτι που δθμιουργεί κφκλο. Για τθν αποφυγι αυτοφ του φαινομζνου, απαιτείται θ 

ενθμζρωςθ και θ εκμετάλλευςθ, ςε κάκε επανάλθψθ, μιασ λίςτασ απαγορευμζνων 

κινιςεων, τθσ Tabu list. Αυτι θ λίςτα, που ζδωςε και το όνομά τθσ ςτθ διαδικαςία, περιζχει 

m κινιςεισ (από το t ςτο s), που είναι οι αντίκετεσ απο τισ τελευταίεσ m κινιςεισ ( από το s 

ςτο t) που ζχουν λάβει χϊρα. Το διάγραμμα ροισ του αλγόρικμου που είναι γνωςτόσ ωσ 

simple Tabu φαίνεται πιο κάτω. 

Ο αλγόρικμοσ προπλάκει μία ςτοιχειϊδθ μορφι μνιμθσ, τθ βραχυπρόκεςμθ μνιμθ των 

λφςεων που επιςκζφκθκε πρόςφατα. Δφο επιπρόςκετοι μθχανιςμοί, που ονομάηονται 

εντατικοποίθςθ και διαφοροποίθςθ, εφαρμόηονται ςυχνά προκειμζνου να οπλίςουν τον 

αλγόρικμο με μακροπρόκεςμθ μνιμθ. Αυτι θ διαδικαςία δεν εκμεταλλεφεται τθ χρονικι 

εγγφτθτα ςυγκεκριμζνων γεγονότων, αλλά τθ ςυχνότθτα εμφάνιςισ τουσ, ςε μία 

μεγαλφτερθ περίοδο. Η εντατικοποίθςθ οδθγεί ςε περεταίρω εξερεφνθςθ περιοχϊν του 

χϊρου λφςεων, που ζχουν αναγνωριςτεί ωσ ιδιαίτερα ελπιδοφόρεσ. Η διαφοροποίθςθ 

αντίκετα, είναι ο περιοδικόσ αναπροςανατολιςμόσ τθσ αναηιτθςθσ του βζλτιςτου προσ 

περιοχζσ που ζχει επιςκεφκεί ςπάνια ζωσ τϊρα. 

Για μερικά προβλιματα βελτιςτοποίθςθσ, θ μζκοδοσ Tabu ζδωςε εξαιρετικά 

αποτελζςματα, και επιπρόςκετα, ςτθ βαςικι τθσ μορφι, θ μζκοδοσ περιλαμβάνει 

λιγότερεσ παραμζτρουσ ρφκμιςθσ από ότι θ προςομοιωμζνθ ανόπτθςθ, κάτι που τθν κάνει 

πιο εφκολθ ςτθ χριςθ. Πμωσ, οι διάφοροι επιπρόςκετοι μθχανιςμοί, όπωσ θ 
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εντατικοποίθςθ και θ διαφοροποίθςθ, ζχουν ωσ αποτζλεςμα μία ςθμαντικι 

πολυπλοκότθτα. 

 

 

5.1.4 Γενετικού αλγόριθμοι και Εξελικτικού αλγόριθμοι 

 

Οι εξελικτικοί αλγόρικμοι είναι τεχνικζσ αναηιτθςθσ  εμπνευςμζνεσ από τθ βιολογικι 

εξζλιξθ των ειδϊν και εμφανίςτθκαν ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1950 (Fraser 1957). 

Ανάμεςα ςε διάφορεσ προςεγγίςεισ (Holland, 1962 – Fogel et al.,1966 – Rechenberg, 1965) 

οι γενετικοί αλγόρικμοι είναι ςίγουρα το πιο γνωςτό παράδειγμα, μετά τθν δθμοςίευςθ του 

διάςθμου βιβλίου του Goldberg το 1989: Γενετικοί αλγόρικμοι ςτθν Αναηιτθςθ, 

Βελτιςτοποίθςθ και Εκμάκθςθ μθχανισ [GD89]. Οι εξελικτικζσ μζκοδοι αρχικά προκάλεςαν 

περιοριςμζνο ενδιαφζρον, εξαιτίασ του ςθμαντικοφ κόςτουσ εκτζλεςθσ, αλλά τα τελευταία 

χρόνια βιϊνουν ςθμαντικι ανάπτυξθ, που οφείλεται ςτθν αφξθςθ τθσ υπολογιςτικισ ιςχφοσ 

των υπολογιςτϊν, και ειδικά μετά τθ ανάπτυξθ μαηικϊν παράλλθλων αρχιτεκτονικϊν που 

εκμεταλλεφονται τον εγγενι τουσ παραλλθλιςμό. 
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Η βαςικι αρχι ενόσ γενετικοφ αλγορίκμου μπορεί να περιγραφεί πολφ απλά. Ζνα ςφνολο Ν 

ςθμείων ςτο χϊρο αναηιτθςθσ, που επιλζγονται από πριν τυχαία, ςυνιςτοφν τον αρχικό 

πλθκυςμό. Κάκε άτομο x του πλθκυςμοφ ζχει μία ςυγκεκριμζνθ αξία ευρωςτίασ, που μετρά 

το βακμό προςαρμογισ του ςτο ςκοπό που ζχει τεκεί ωσ ςτόχοσ. Στθ περίπτωςθ τθσ 

ελαχιςτοποίθςθσ μίασ ςυνάρτθςθσ κόςτουσ z θ ευρωςτία του  x  κα είναι μεγαλφτερθ, αν το 

z(x) είναι μικρότερο. Ζνασ εξελικτικόσ αλγόρικμοσ εξελίςςει ςταδιακά, με διαδοχικζσ γενεζσ, 

τθ ςφνκεςθ του πλθκυςμοφ, διατθρϊντασ το μζγεκόσ του ςτακερό. Κατά τθ διάρκεια των 

γενεϊν, ο ςτόχοσ είναι να βελτιωκεί θ ςυνολικι ευρωςτία των ατόμων του πλθκυςμοφ. 

Αυτό το αποτζλεςμα επιτυγχάνεται με τθ προςομοίωςθ των δφο βαςικϊν μθχανιςμϊν που 

διζπουν τθν εξζλιξθ των ηωντανϊν όντων, ςφμφωνα με τθ κεωρία του Δαρβίνου. 

 Τθν επιλογι, που υποςτθρίηει τθν αναπαραγωγι και τθν επιβίωςθ των 

δυνατότερων ατόμων, 

 Και τθν αναπαραγωγι, που επιτρζπει το ανακάτεμα, τον ςυνδυαςμό και τθ 

διαφοροποίθςθ των κλθρονομικϊν ςτοιχείων των γονζων, προκειμζνου να 

ςχθματιςτοφν απόγονοι με νζεσ δυναμικότθτεσ. 

Στθ πράξθ, μία αναπαράςταςθ πρζπει να επιλεγεί για τα άτομα ενόσ πλθκυςμοφ. Κλαςςικά 

ζνα άτομο μπορεί να είναι μία λίςτα ακεραίων για ςυνδυαςτικά προβλιματα, ζνα 

διάνυςμα πραγματικϊν αρικμϊν για αρικμθτικά προβλιματα ςε ςυνεχι διαςτιματα, μια 

ςειρά δυαδικϊν ψθφίων για λογικά προβλιματα, ι είναι πικανόσ ο ςυνδυαςμόσ αυτϊν των 

απεικονίςεων αν είναι απαραίτθτο. Το πζραςμα από τθ μία γενιά ςτθν άλλθ, αποτελείται 

από τζςςερισ φάςεισ: μία φάςθ επιλογισ, μία φάςθ αναπαραγωγισ (ι παρζκκλιςθσ), μία 

φάςθ εκτίμθςθσ ευρωςτίασ, και μία φάςθ αντικατάςταςθσ. Η φάςθ επιλογισ διαχωρίηει τα 

άτομα που κα πάρουν μζροσ ςτθν αναπαραγωγι. Επιλζγονται , πικανά αρκετζσ φορζσ, 

τόςο πιο ςυχνά όςο πιο μεγάλθ ευρωςτία ζχουν. Τα επιλεγμζνα άτομα είναι τότε ζτοιμα για 

τθ φάςθ αναπαραγωγισ.  Σε αυτι τθ φάςθ  εφαρμόηονται διαδικαςίεσ διαφοροποίθςθσ ςε 

αντίγραφα των ατόμων που πριν επιλζχκθκαν για να καταςκευαςτοφν νζα άτομα. Οι 

διαδικαςίεσ που χρθςιμοποιοφνται πιο ςυχνά είναι θ διαςταφρωςθ(crossover) ι 

αναςυνδυαςμόσ, που παράγει ζνα ι δφο απογόνουσ από δφο γονείσ, και θ μετάλλαξθ 

(mutation), που παράγει ζνα νζο άτομο από μόνο ζνα άτομο. Η δομι των διαδικαςιϊν 

διαφοροποίθςθσ εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τθν επιλεγμζνθ αναπαράςταςθ των 

ατόμων. Η ευρωςτία των νζων ατόμων υπολογίηεται ςτθ ςυνζχεια, κατά τθ φάςθ τθσ 

εκτίμθςθσ ευρωςτίασ. Τζλοσ, θ φάςθ αντικατάςταςθσ επιλζγει τα μζλθ τθσ νζασ γενιάσ: για 

παράδειγμα, μπορεί ζνα ι περιςςότερα άτομα του πλθκυςμοφ με τθ χαμθλότερθ ευρωςτία 

να αντικαταςτακοφν από ζνα ι περιςςότερα από τα καλφτερα νζα άτομα που παριχκθςαν, 

προφανϊσ ςε ίςουσ αρικμοφσ. Ο αλγόρικμοσ τερματίηει μετά από ςυγκεκριμζνο αρικμό 

γενεϊν, ςφμφωνα με το κριτιριο τερματιςμοφ που αυκαίρετα επιλζγει ο χριςτθσ. Οι 

γενικζσ αρχζσ ενόσ εξελικτικοφ αλγορίκμου φαίνονται παρακάτω. 

 

Επειδι χειρίηονται ζναν αρικμό απο ςτιγμιότυπα λφςεων, οι εξελικτικοί αλγόρικμοι  είναι 

ειδικά ενδεδειγμζνοι να παρζχουν ζνα ςφνολο διαφόρων λφςεων, όταν μία ςυνάρτθςθ 

κόςτουσ περιλαμβάνει πάνω από ζνα ολικά βζλτιςτα. Συνεπϊσ μποροφν να παρζχουν ζνα 
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δείγμα λφςεων «ςυμβιβαςμοφ» όταν πρόκειται για επίλυςθ προβλθμάτων που 

περιλαμβάνουν διάφορουσ ςτόχουσ, πικανότατα που ζρχονται ςε αντίκεςθ.  

 

 

5.1.5 Αλγόριθμοι αποικύασ μυρμηγκιών 

 

Αυτι θ προςζγγιςθ, που προτάκθκε απο τουσ Colorni, Dorigo και Maniezzo [CDM92], 

προςπακεί να κάνει μία προςομοίωςθ τθσ ςυλλογικισ ικανότθτασ για τθν επίλυςθ 

ςυγκεκριμζνων προβλθμάτων που παρατθρείται ςε μία αποικία μυρμθγκιϊν, τα μζλθ τθσ 

οποίασ είναι ατομικά εξοπλιςμζνα με πολφ περιοριςμζνεσ ικανότθτεσ. Τα μυρμιγκια 

πρωτοεμφανίςτθκαν ςτθ γθ πριν πάνω από 100 εκατομμφρια χρόνια και είναι ζνα απο τα 

είδθ που ευδοκιμοφν όςο λίγα: 10 διςεκατομμφρια άτομα, που ηουν παντοφ ςτον πλανιτθ. 

Το ςυνολικό τουσ βάροσ είναι του ίδιου μεγζκουσ που είναι και το ςυνολικό βάροσ των 

ανκρϊπων! Η επιτυχία τουσ προκαλεί πολλζσ ερωτιςεισ. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι εντομολόγοι 

ανζλυςαν τθ ςυνεργαςία που αναπτφςςεται μεταξφ των μυρμθγκιϊν όταν ψάχνουν για 

φαγθτό μακριά από τθ φωλιά τουσ. Είναι αξιοςθμείωτο πωσ τα μυρμιγκια ακλουκοφν 

πάντα το ίδιο μονοπάτι, και πωσ αυτό το μονοπάτι είναι πάντα το πιο ςφντομο. 

Ο ζλεγχοσ τθσ διαδρομισ είναι αποτζλεςμα ενόσ τρόπου ζμμεςθσ επικοινωνίασ μζςω του 

περιβάλλοντοσ (stigmergy). Κάκε μυρμιγκι αφινει, κατά μικοσ τθσ διαδρομισ του, μία 

χθμικι ουςία που λζγεται φερομόνθ. Πλα τα μζλθ τθσ αποικίασ αντιλαμβάνονται τθν ουςία 

και προτιμοφν να κατευκφνουν τθ κίνθςι τουσ προσ περιοχζσ που «μυρίηουν» περιςςότερο. 

Το αποτζλεςμα είναι  μία ςυλλογικι ικανότθτα για τθν εφρεςθ του ςυντομότερου δρόμου 

γριγορα, αν ο ιδθ υπάρχων δρόμοσ αποκλειςτεί από ζνα εμπόδιο. Ενϊ αυτι θ 

ςυμπεριφορά είχε λθφκεί υπόψθ ςαν ςθμείο αφετθρίασ για τθ μοντελοποίθςθ του 

αλγορίκμου, οι Dorigo et al. πρότειναν ζνα νζο αλγόρικμο για τθν επίλυςθ του 

προβλιματοσ του  περιοδεφοντοσ πωλθτι. Από τθν εμφάνιςθ τθσ ζρευνασ αυτισ θ μζκοδοσ 

επεκτάκθκε με πολλά άλλα προβλιματα βελτιςτοποίθςθσ, μερικά ςυνδυαςτικά και μερικά 

ςυνεχι. 
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Σχήμα 5.1: Απεικόνιςθ τθσ διαδικαςίασ εναπόκεςθσ φερομόνθσ και τθσ επιλογισ του 

ςυντομότερου δρόμου. 

Οι αλγόρικμοι αποικίασ μυρμθγκιϊν ζχουν αρκετά ενδιαφζροντα χαρακτθριςτικά ςε 

μεγάλο βακμό, πιο ςυγκεκριμζνα, εγγενι δυνατότθτα παραλλθλοποίθςθσ, ευελιξία( μια 

αποικία μυρμθγκιϊν είναι ικανι να προςαρμόηεται ςε αλλαγζσ του περιβάλλοντοσ), 

δφναμθ (μία αποικία μπορεί να διατθριςει τθν δραςτθριότθτά τθσ ακόμα και αν κάποια 

άτομα αποτυγχάνουν, αποκεντροποίθςθ( θ αποικία δεν υπακοφει ςε μία κεντρικι εξουςία) 

και τθν αυτοοργάνωςθ ( μια αποικία βρίςκει μόνθ τθσ τθ λφςθ, που δεν είναι γνωςτι 

εξαρχισ). Αυτι θ μζκοδοσ μοιάηει ιδιαίτερα χριςιμθ για τα προβλιματα που είναι 

κατανεμθμζνα από τθ φφςθ τουσ, προβλιματα δυναμικισ εξζλιξθσ, που απαιτοφν ιςχυρι 

ανοχι ςτο λάκοσ.  

 

Σχήμα 5.2: Εναπόκεςθ φερομόνθσ ςτο πρόβλθμα περιοδεφοντοσ πωλθτι 
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5.1.6 GRASP 

 

Η μεταευρετικι τεχνικι GRASP (Greedy Randomized Adaptive Search Procedure ) είναι μία 

διαδικαςία πολλαπλϊν εκκινιςεων ι επαναλθπτικι (Lin and Kernighan, 1973), ςτθν οποία 

κάκε επανάλθψθ GRASP αποτελείται από δφο φάςεισ, μία καταςκευαςτικι φάςθ, ςτθν 

οποία μία πικανι λφςθ παράγεται, και μια φάςθ τοπικισ αναηιτθςθσ, ςτθν οποία 

αναηθτείται  ζνα τοπικό βζλτιςτο ςτθ γειτονιά τθσ καταςκευαςμζνθσ λφςθσ. Η ςυνολικά 

καλφτερθ λφςθ ςυγκρατείται ωσ το αποτζλεςμα[FR01],[PR01], [RR02]. 

Στθ φάςθ τθσ καταςκευισ, μία πικανι λφςθ καταςκευάηεται επαναλθπτικά, ζνα ςτοιχείο 

κάκε φορά. 

Στθ φάςθ τθσ καταςκευισ, μία πικανι λφςθ καταςκευάηεται επαναλθπτικά, ζνα ςτοιχείο 

κάκε φορά. Η βαςικι φάςθ καταςκευισ τθσ GRASP είναι παρόμοια με τθ semi greedy 

ευρετικι που προτάκθκε ανεξάρτθτα από  τουσ Hart και Shogun (1987). Σε κάκε 

καταςκευαςτικι επανάλθψθ, θ επιλογι του επόμενου ςτοιχείου  που κα προςτεκεί γίνεται 

βάηοντασ ςτθ ςειρά όλα τα υποψιφια ςτοιχεία( αυτά που μποροφν δθλαδι να προςτεκοφν 

ςτθ λφςθ) ςε μία λίςτα υποψθφίων C ςεβόμενοι τθ «λαίμαργθ ςυνάρτθςθ» g:C→R. Αυτι θ 

ςυνάρτθςθ μετράει το  μυωπικό όφελοσ από τθν επιλογι του κάκε ςτοιχείου. Ο ευρετικόσ 

αλγόρικμοσ είναι προςαρμοςτικόσ γιατί τα οφζλθ που ςυςχετίηονται με το κάκε ςτοιχείο 

αναπροςαρμόηονται μετά από κάκε επανάλθψθ ςτθ φάςθ καταςκευισ, προκειμζνου να 

αντικατοπτρίηουν τισ αλλαγζσ που προκαλοφνται από τθν επιλογι του προθγοφμενου 

ςτοιχείου. Το πικανοτικό  ςτοιχείο τθσ GRASP  χαρακτθρίηεται από τθ τυχαία επιλογι ενόσ 

από τουσ καλφτερουσ υποψθφίουσ τθσ λίςτασ υποψθφίων, αλλά όχι απαραίτθτα  τον 

καλφτερο υποψιφιο. Η λίςτα των καλφτερων υποψθφίων λζγεται περιοριςμζνθ λίςτα 

υποψθφίων RCL (restricted candidate list). Αυτι θ τεχνικι επιλογισ επιτρζπει διάφορεσ 

λφςεισ να αποκτϊνται ςε κάκε επανάλθψθ τθσ GRASP, άλλα δεν κζτει απαραίτθτα ςε 

κίνδυνο τθ δφναμθ  του  προςαρμοςτικοφ λαίμαργου ςτοιχείου τθσ μεκόδου. 

Ο ψευδοκϊδικασ ςτο ςχιμα 5.3 παρουςιάηει τα βαςικά ςτοιχεία μίασ διαδικαςίασ GRASP 

για ελαχιςτοποίθςθ, ςτθν οποία γίνονται Max_iterations επαναλιψεισ, και το Seed 

χρθςιμοποιείται ωσ θ αρχικι τροφοδοςία για τθ ψευδο-τυχαία γεννιτρια αρικμϊν. 

 

Σχήμα 5.3: Ψευδοκϊδικασ τθσ μεταευρετικισ τεχνικισ GRASP. 
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Το  ςχιμα 5.4 απεικονίηει τθ φάςθ καταςκευισ με τον ψευδοκϊδικά τθσ. Σε κάκε 

επανάλθψθ τθσ  φάςθσ αυτισ, ασ ςχθματίηεται το ςφνολο των υποψιφιων ςτοιχείων από 

όλα τα ςτοιχεία που μποροφν να ενςωματωκοφν ςτθ μερικι λφςθ υπό καταςκευι χωρίσ να 

καταςτρζφουν τθ δυνατότθτα πραγματοποίθςισ τθσ. Η επιλογι του επόμενου ςτοιχείου 

για ενςωμάτωςθ κακορίηεται από τθν αξιολόγθςθ όλων των υποψιφιων ςτοιχείων 

ςφμφωνα με μία λαίμαργθ ςυνάρτθςθ αξιολόγθςθσ. 

Αυτι θ λαίμαργθ ςυνάρτθςθ ςυνικωσ αντιπροςωπεφει τθ ςτοιχειϊδθ αφξθςθ ςτθ 

ςυνάρτθςθ κόςτουσ εξαιτίασ τθσ ενςωμάτωςθσ του ςτοιχείου ςτθ λφςθ που βρίςκεται υπό 

καταςκευι.  Η εκτίμθςθ των ςτοιχείων από αυτι τθ ςυνάρτθςθ οδθγεί ςτθ δθμιουργία μίασ 

λίςτασ υποψθφίων RCL που ςχθματίηεται με τα καλφτερα ςτοιχεία, δθλαδι αυτά που θ 

ειςαγωγι τουσ  ςτθ τρζχουςα μερικι λφςθ ζχει ωσ αποτζλεςμα το μικρότερο αυξθτικό 

κόςτοσ( αυτι είναι και θ λαίμαργθ πλευρά του αλγορίκμου). Το ςτοιχείο που 

ενςωματϊνεται ςτθ μερικι λφςθ επιλζγεται τυχαία μεταξφ των ςτοιχείων που ανικουν 

ςτθν RLC (αυτι είναι θ πικανοτικι πλευρά του αλγορίκμου. Από τθ ςτιγμι που το 

επιλεγμζνο ςτοιχείο ενςωματωκεί ςτθ μερικι λφςθ, θ λίςτα υποψθφίων 

αναπροςαρμόηεται και τα αυξθτικά κόςτθ επαναπροςδιορίηονται ( αυτι είναι θ 

προςαρμοςτικι πλευρά του αλγορίκμου). 

Σχήμα 5.4: Ψευδοκϊδικασ τθσ φάςθσ καταςκευισ. 

  

Οι λφςεισ που παράγονται από τθ λαίμαργθ τυχαία καταςκευι δεν είναι απαραίτθτα και οι 

βζλτιςτεσ, ακόμα και όςον αναφορά τισ γειτονιζσ τουσ. Η φάςθ τοπικισ αναηιτθςθσ 

ςυνικωσ βελτιϊνει τθν καταςκευαςμζνθ λφςθ. Ο ψευδοκϊδικασ ενόσ βαςικοφ αλγορίκμου 

τοπικισ αναηιτθςθσ που ξεκινά από τθ λφςθ Solution που καταςκευάηεται ςτθ πρϊτθ φάςθ 

και χρθςιμοποιεί μία γειτονιά N  δίνεται ςτο ςχιμα 5.5. 
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Σχήμα 5.5: Ψευδοκϊδικασ τθσ φάςθσ τοπικισ αναηιτθςθσ. 

 

Η αναηιτθςθ τθσ γειτονιάσ μπορεί να υλοποιθκεί  χρθςιμοποιϊντασ είτε τθ 

ςτρατθγικι τθσ καλφτερθσ βελτίωςθσ είτε αυτι τθσ πρϊτθσ βελτίωςθσ. Στθ πρϊτθ 

περίπτωςθ, όλοι οι γείτονεσ αξιολογοφνται και θ τωρινι λφςθ αντικακίςταται από τον 

καλφτερο γείτονα. Στθ περίπτωςθ τθσ ςτρατθγικισ πρϊτθσ βελτίωςθσ, θ τωρινι λφςθ 

αντικακίςταται από τον πρϊτο γείτονα του οποίου θ ςυνάρτθςθ κόςτουσ είναι μικρότερθ. 

Στθ πράξθ, παρατθροφμε πωσ ςε πολλζσ εφαρμογζσ και οι δφο τεχνικζσ καταλιγουν πάνω 

κάτω ςτθν ίδια τελικι λφςθ, αλλά με τθ ςτρατθγικι τθσ πρϊτθσ βελτίωςθσ αυτό 

επιτυγχάνεται με λιγότερο υπολογιςτικό χρόνο. Επίςθσ παρατθρικθκε πωσ πρόωρθ 

ςφγκλιςθ ςε ζνα όχι κακολικό τοπικό ελάχιςτο είναι πιο πικανό να ςυμβεί με ςτρατθγικι 

καλφτερθσ βελτίωςθσ. 

 

Καταςκευή τησ περιοριςμζνησ λίςτασ υποψηφίων 

 Ζνα ιδιαίτερα κετικό χαρακτθριςτικό του GRASP είναι θ ευκολία με τθν οποία 

μπορεί να υλοποιθκεί. Λίγεσ παράμετροι πρζπει να οριςτοφν και να ρυκμιςτοφν. Συνεπϊσ, 

μποροφμε να επικεντρωκοφμε ςτθ implementing efficient δομζσ δεδομζνων, ϊςτε να 

βεβαιωκοφμε για γριγορεσ επαναλιψεισ. Ο GRASP ζχει 2 βαςικζσ παραμζτρουσ, ζνα που 

ςχετίηεται με το κριτιριο λιξθσ και ζνα με τθ ποιότθτα των ςτοιχείων ςτθ περιοριςμζνθ 

λίςτα υποψθφίων. 

 Το κριτιριο λιξθσ που χρθςιμοποιείται ςτο ψευδοκϊδικα ςτο ςχιμα 1 κακορίηεται 

από τον αρικμό Max_Iterations των επαναλιψεων. Αν και θ πικανότθτα εφρεςθσ νζασ 

λφςθσ που βελτιϊνει τθ τρζχουςα καλφτερθ λφςθ μειϊνεται με τον αρικμό των 

επαναλιψεων, θ ποιότθτα τθσ καλφτερθσ λφςθσ που βρίςκεται μπορεί να βελτιωκεί μόνο 

με το τελευταίο. Κακϊσ ο υπολογιςτικόσ χρόνοσ δε διαφζρει πολφ από επανάλθψθ ςε 

επανάλθψθ, ο ςυνολικόσ υπολογιςτικόσ χρόνοσ μπορεί να προβλεφκεί και αυξάνεται 

γραμμικά με τον αρικμό των επαναλιψεων. Συνεπϊσ όςο μεγαλϊνει ο αρικμόσ των 

επαναλιψεων τόςο μεγαλϊνει  ο υπολογιςτικόσ χρόνοσ και τόςο καλφτερθ λφςθ κα βρεκεί. 

 Για τθ καταςκευι τθσ RLC που χρθςιμοποιείται ςτθ πρϊτθ φάςθ κεωροφμε, χωρίσ 

απϊλεια γενικοποίθςθσ, ζνα πρόβλθμα ελαχιςτοποίθςθσ, όπωσ αυτό που αναφζρκθκε 

πριν. Εννοοφμε με το c(e) το επιπρόςκετο κόςτοσ που ςχετίηεται με τθν ενςωμάτωςθ του  

ςτοιχείου e  E ςτθ λφςθ υπό καταςκευι. Σε κάκε επανάλθψθ του  GRASP  ασ ορίςουμε το 

cmin και το  cmax να είναι αντίςτοιχα το ελάχιςτο και το μζγιςτο επιπρόςκετο κόςτοσ. 
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 Η περιοριςμζνθ λίςτα υποψθφίων καταςκευάηεται απο ςτοιχεία e  E με τα 

καλφτερα ( δθλαδι τα μικρότερα) επιπρόςκετα κόςτθ c(e). Αυτι θ λίςτα μπορεί να 

περιορίηεται είτε από τον αρικμό των ςτοιχείων ( cardinality – based) είτε από τθ ποιότθτά 

τουσ ( value – based ).  Στθ πρϊτθ περίπτωςθ ςχθματίηεται από p ςτοιχεία με τα καλφτερα 

επιπρόςκετα κόςτθ, όπου το p είναι μία παράμετροσ. Σε αυτό το κεφάλαιο θ RLC 

ςυςχετίηεται με μία παράμετρο κατωφλίου α *0,1+. Η περιοριςμζνθ λίςτα υποψθφίων 

ςχθματίηεται από όλα τα πικανά ςτοιχεία e  E που μποροφν να ειςαχκοφν ςε μία μερικι 

λφςθ υπό καταςκευι, χωρίσ να καταςτρζφουν τθν δυνατότθτα πραγματοποίθςισ τθσ και 

των οποίων θ ποιότθτα είναι ανϊτερθ από τθν αξία του κατωφλίου, για παράδειγμα  

c(e) [cmin, cmin + α(cmax-cmin)]. Πταν το α λαμβάνει τθ τιμι μθδζν πρόκειται για κακαρά 

λαίμαργο αλγόρικμο ενϊ όταν λαμβάνει τθ τιμι ζνα είναι αντίςτοιχοσ με μία τυχαία 

καταςκευι λίςτασ. Ο ψευδοκϊδικασ ςτο ςχιμα 5.6 δείχνει ότι θ παράμετροσ α ελζγχει τθ 

ποςότθτα λαιμαργίασ και τυχαίου ςτον αλγόρικμο. 

 Σχήμα 5.6: Ριο λεπτομερισ ψευδοκϊδικασ τθσ φάςθσ καταςκευισ. 

 Οι Prais και Ribeiro απζδειξαν πωσ θ χριςθ μόνο μίασ ςτακερισ τιμισ για τθ 

παράμετρο α τθσ RLC ςυχνά εμποδίηει τθν εφρεςθ  μίασ λφςθσ υψθλισ ποιότθτασ, που 

τελικά κα είχε βρεκεί αν μία διαφορετικι τιμι είχε επιλεχκεί για το α. Ρρότειναν λοιπόν μία 

επζκταςθ τθσ βαςικισ GRASP που ονόμαςαν Reactive GRASP, ςτθν οποία θ παράμετροσ α 

είναι αυτορυκμιηόμενθ και θ αξία τθσ μεταβάλλεται περιοδικά ςφμφωνα με τθ ποιότθτα 

των λφςεων που επιτεφχκθκε πρόςφατα. 

 

5.1.7 Επεκτϊςεισ των μεταευρετικών τεχνικών 

 

Προςαρμογή για προβλήματα με ςυνεχείσ μεταβλητζσ 

Αυτά τα προβλιματα, με διαφορά τα πιο πρόςφατα τθσ μθχανικισ, προκαλοφν μικρό 

ενδιαφζρον ανάμεςα ςτουσ ειδικοφσ ςτθ πλθροφορικι... Η πλειοψθφία των μεταευρετικϊν 

αλγορίκμων ςυνδυαςτικισ προζλευςθσ  όμωσ, είναι προςαρμοςμζνθ και ςτθν υπόκεςθ 

ςυνεχοφσ χρόνου, που υποκζτει τθν προςφυγι ςε μία ςτρατθγικι διακριτοποίθςθσ των 

μεταβλθτϊν. Το ςιμα διακριτοποίθςθσ πρζπει να προςαρμόηεται ςτθ πορεία τθσ 
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βελτιςτοποίθςθσ, για να εγγυάται τθν ίδια ςτιγμι, τθ κανονικότθτα τθσ προόδου προσ το 

βζλτιςτο και τθν ακρίβεια του αποτελζςματοσ. 

Πολυκριτηριακή βελτιςτοποίηςη 

Πλο και περιςςότερα προβλιματα απαιτοφν τθν ταυτόχρονθ εξζταςθ διάφορων 

αντιφατικϊν ςτόχων. Δεν υπάρχει, ςε αυτι τθ περίπτωςθ μοναδικό βζλτιςτο. Συνεπϊσ 

πρζπει να αναηθτοφνται ζνα εφροσ λφςεων, βζλτιςτο κατά Ραρζτο ( pareto optimal) που 

αποτελοφν ζνα ςφνολο ςυμβιβαςτικϊν λφςεων του προβλιματοσ. Αυτζσ οι λφςεισ μποροφν 

να γίνουν υποκείμενα τθσ τελικισ κρίςθσ του χριςτθ.  

Υβριδικζσ μζθοδοι 

Η γριγορθ επιτυχία των μεταευρετικϊν τεχνικϊν οφείλεται ςτισ δυςκολίεσ που 

ςυναντϊνται από τισ κλαςςικζσ μεκόδουσ βελτιςτοποίθςθσ ςτα πολφπλοκα προβλιματα 

μθχανικϊν. Μετά από τθν αρχικι επιτυχία τθσ χριςθσ ενόσ απο τουσ μεταευρετικοφσ 

αλγορίκμουσ, ζφταςε όμωσ θ ϊρα για να γίνει μία ρεαλιςτικι αξιολόγθςθ και να γίνει 

αποδεκτι θ ςυμπλθρωματικι φφςθ αυτϊν των νζων μεκόδων μεταξφ τουσ, και είναι κάτι 

ςτο οποίο οφείλουμε τθν εμφάνιςθ των υβριδικϊν μεκόδων. 

Πολυτροπική βελτιςτοποίηςη 

Ο ςτόχοσ είναι να κακοριςτεί  ζνα ολόκλθρο ςφνολο από βζλτιςτεσ λφςεισ, αντί για ζνα 

μοναδικό βζλτιςτο. Οι εξελικτικοί αλγόρικμοι είναι ιδιαίτερα καλά προςαρμοςμζνοι ςε 

αυτό το ζργο, γιατί χειρίηονται ζνα πλθκυςμό από λφςεισ. Οι παραλλαγζσ 

πολυπλθκυςμικοφ τφπου χειρίηονται παράλλθλα πολλοφσ πλθκυςμοφσ, που παςχίηουν για 

να βρουν διαφορετικά βζλτιςτα. 

Παραλληλοποίηςη 

Διάφοροι τρόποι παραλλθλοποίθςθσ ζχουν προτακεί για τουσ διάφορουσ μεταευρετικοφσ 

αλγορίκμουσ. Μερικζσ τεχνικζσ ιταν επικυμθτό να γενικοποιθκοφν και άλλεσ ωφελοφνται 

απο τα χαρακτθριςτικά του προβλιματοσ. Συνεπϊσ ςτο πρόβλθμα τθσ τοποκζτθςθσ ςτθ 

ςωςτι κζςθ των ςτοιχείων, οι διαδικαςίεσ μποροφν  φυςικά να κατανεμθκοφν μεταξφ 

διαφόρων επεξεργαςτϊν, κακζνασ από αυτοφσ, υπεφκυνοσ να βελτιςτοποιιςει μία 

ςυγκεκριμζνθ γεωγραφικι περιοχι και πλθροφορίεσ μποροφν να ανταλλάςςονται 

περιοδικά μεταξφ γειτονικϊν επεξεργαςτϊν. 

Εφαρμογζσ και ςωςτή επιλογή των μεταευρετικϊν τεχνικϊν 

Οι μεταευρετικζσ τεχνικζσ εφαρμόηονται ιδθ  ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ μθχανικισ, τόςουσ 

ϊςτε δεν είναι δυνατό να γίνει απογραφι όλων των εφαρμογϊν εδϊ. Ο μθχανικόσ όμωσ 

αντιμετωπίηει μία βαςικι δυςκολία, όταν κλθκεί να λφςει ζνα δφςκολο πρόβλθμα 

βελτιςτοποίθςθσ, αυτό τθσ επιλογισ τθσ πιο «αποδοτικισ» μεκόδου, ικανισ να παράγει μία 

«βζλτιςτθ λφςθ»-ι μία λφςθ αποδεκτισ ποιότθτασ- με το κόςτοσ ενόσ «λογικοφ» 

υπολογιςτικοφ χρόνου. Πμωσ για αυτι τθ πραγματικι ανθςυχία του χριςτθ, κεωρία δε 

βοθκά ακόμα πολφ, γιατί τα κεωριματα ςφγκλιςθσ είναι ςυχνά ανφπαρκτα, ι υπαρκτά 

αλλά κάτω από πολφ αυςτθρζσ προχποκζςεισ. Επιπρόςκετα θ «βζλτιςτθ» ρφκμιςθ των 
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διαφόρων παραμζτρων μιασ μεταευρετικισ μεκόδου που ςυνίςταται κεωρθτικά, είναι 

ςυχνά ανζφικτθ ςτθ πράξθ, γιατί απαιτεί ζνα απαγορευτικό υπολογιςτικό κόςτοσ. Συνεπϊσ 

θ επιλογι μίασ «καλισ» μεκόδου, και θ ρφκμιςθ των παραμζτρων αυτισ, ςυχνά απαιτεί τθ  

τεχνογνωςία και τθν «εμπειρία» του χριςτθ παρά τθ πιςτι εφαρμογι των υπαρχόντων 

κανόνων. Οι προςπάκειεσ τθσ ζρευνασ ςε εξζλιξθ, για παράδειγμα θ ανάλυςθ του 

ενεργειακοφ τοπίου ι θ καταςκευι μίασ  ταξινομίασ των υβριδικϊν μεκόδων, ςτοχεφουν 

ςτο να διορκϊςουν τθ κατάςταςθ αυτι, που είναι επικίνδυνθ, αν ςυνεχιςτεί, για τθν 

αξιοπιςτία των μεταευρετικϊν αλγορίκμων. 

Σχήμα 5.7: Χρονοδιάγραμμα εμφάνιςθσ ςθμαντικϊν τεχνικϊν βελτιςτοποίθςθσ 
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5.2 Περιγραφό προτεινόμενησ λύςησ- Προςομοιωμϋνη Ανόπτηςη 
 

Μελετάμε ςε αυτό το κεφάλαιο ζνα ςυνδυαςτικό πρόβλθμα βελτιςτοποίθςθσ, που ορίηεται 

από ζνα πεπεραςμζνο ςφνολο βάςθσ  Ε = ,1,..., n-, ζνα ςφνολο πικανϊν λφςεων F 2E, και 

μία objective ςυνάρτθςθ f: 2E→R. Στθν εκδοχι ελαχιςτοποίθςθσ, ψάχνουμε τθ βζλτιςτθ 

λφςθ S*  F τζτοια ϊςτε f(S*) ≤ f(S),  S  F.  Το ςφνολο βάςθσ E, θ ςυνάρτθςθ κόςτουσ f, 

και το ςφνολο των πικανϊν λφςεων F προςδιορίηονται ξεχωριςτά για κάκε πρόβλθμα. Για 

παράδειγμα ςτθ περίπτωςθ του  προβλιματοσ του travelling salesman, το ςφνολο βάςθσ E 

είναι αυτό όλων των πλευρϊν που ενϊνουν τισ πόλεισ που πρζπει να επιςκεφκεί, θ f(S) 

είναι το ςφνολο από τα κόςτθ όλων των πλευρϊν e   S  και θ F ςχθματίηεται από όλα τα 

υποςφνολα πλευρϊν που κακορίηουν ζναν Hamiltonian  κφκλο. 

 

5.2.1 Γενικϊ για τη Προςομοιωμϋνη Ανόπτηςη 

 

Οι πολφπλοκεσ δομζσ του χϊρου λφςεων των δφςκολων προβλθμάτων βελτιςτοποίθςθσ  

ενζπνευςαν τισ αναλογίεσ με φυςικά φαινόμενα, που οδιγθςαν τρεισ ερευνθτζσ τθσ IBM – 

τουσ S.Kirkpatrick, C.D.Gelatt και M.P. Vecchi- ςτο να προτείνουν το 1982 και να 

δθμοςιοποιιςουν το 1983 μία νζα επαναλθπτικι μζκοδο, τθ τεχνικι προςομοιωμζνθσ 

ανόπτθςθσ [KGV83] που μπορεί να αποφφγει τα τοπικά ελάχιςτα. Μία παρόμοια εργαςία, 

που αναπτφχκθκε ανεξάρτθτα τθν ίδια περίοδο από τον V. Cerny, εκδόκθκε το 1985 [CV85]. 

Από τθ περίοδο που ανακαλφφκθκε, θ μζκοδοσ τθσ προςομοιωμζνθσ ανόπτθςθσ ζχει 

αποδείξει τθν αποτελεςματικότθτά τθσ ςε διάφορα πεδία, όπωσ αυτά τθσ ςχεδίαςθσ 

θλεκτρικϊν κυκλωμάτων, τθσ επεξεργαςίασ εικόνασ, τθσ ςυλλογισ οικιακϊν απορριμμάτων 

ι τθσ οργάνωςθσ του δικτφου επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν του γαλλικοφ Loto. Από τθν άλλθ 

μεριά, ζχει αποδειχκεί πολφ «λαίμαργθ» ι ανίκανθ να λφςει κάποια ςυνδυαςτικά 

προβλιματα βελτιςτοποίθςθσ, που μποροφν να λυκοφν καλφτερα από άλλουσ ειδικοφσ 

ευρετικοφσ αλγορίκμουσ. 

 

5.2.2 Παρουςύαςη τησ μεθόδου 

 

Πραγματική και προςομοιωμζνη ανόπτηςη 

Για τθ τροποποίθςθ τθσ κατάςταςθσ ενόσ υλικοφ, οι φυςικοί ζχουν μία ρυκμιηόμενθ 

παράμετρο, τθ κερμοκραςία. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ ανόπτθςθ είναι θ ςτρατθγικι που μία 

βζλτιςτθ κατάςταςθ μπορεί να προςεγγιςτεί, ελζγχοντασ τθ κερμοκραςία. Για βακφτερθ 

κατανόθςθ, ασ δοφμε το παράδειγμα του μονοκρυςτάλου. Η τεχνικι τθσ ανόπτθςθσ 

αποτελείται απο τα εξισ ςτάδια, αρχικά το υλικό προκερμαίνεται προκειμζνου να του 

μεταδοκεί υψθλι ενζργεια. Στθ ςυνζχεια το υλικό ψφχεται αργά, κρατϊντασ ςε κάκε 

ςτάδιο τθ κερμοκραςία  ςτακερι για αρκετό χρονικό διάςτθμα, αν θ μείωςθ τθσ 

κερμοκραςίασ είναι πολφ γριγορθ, μπορεί να προκαλζςει ελαττϊματα που μποροφν να 
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εξαλειφκοφν με τοπικι ανακζρμανςθ. Αυτι θ ςτρατθγικι τθσ ελεγχόμενθσ μείωςθσ τθσ 

κερμοκραςίασ οδθγεί ςε κρυςταλλικι ςτερεά κατάςταςθ, που είναι ςτακερι κατάςταςθ, 

και αντιςτοιχεί ςε  απόλυτο ελάχιςτο τθσ ενζργειασ. Η αντίκετθ τεχνικι είναι θ πολφ 

γριγορθ μείωςθ τθσ κερμοκραςίασ του υλικοφ, που μπορεί να οδθγιςει ςε άμορφθ 

καταςκευι, μία μεταςτακισ κατάςταςθ που αντιςτοιχεί ςε τοπικό ελάχιςτο ενζργειασ. Στθ 

τεχνικι τθσ ανόπτθςθσ, θ ψφξθ του υλικοφ προκάλεςε μία μεταμόρφωςθ αταξίασ-τάξθσ, 

ενϊ ςτθν αντίκετθ περίπτωςθ, με τθ τεχνικι τθσ βαφισ (quenching) , θ τεχνικι προκάλεςε 

τθ ςτερεοποίθςθ μίασ κατάςταςθσ αταξίασ. 

Η ιδζα για τθ χριςθ τθσ τεχνικισ τθσ ανόπτθςθσ για να αντιμετωπιςτοφν προβλιματα 

βελτιςτοποίθςθσ, προκάλεςε τθ δθμιουργία τθσ τεχνικισ τθσ προςομοιωμζνθσ ανόπτθςθσ. 

Αυτι ειςάγει μία παράμετρο ελζγχου ςτθ βελτιςτοποίθςθ, που παίηει το ρόλο τθσ 

κερμοκραςίασ. Η κερμοκραςία του ςυςτιματοσ που πρζπει να βελτιςτοποιθκεί, πρζπει να 

ζχει τον ίδιο ρόλο όπωσ θ κερμοκραςία ςτο φυςικό ςφςτθμα: πρζπει να ρυκμίηει τον 

αρικμό των προςβάςιμων καταςτάςεων και να οδθγεί ςτθν ιδανικι κατάςταςθ, αν θ 

κερμοκραςία μειϊνεται ςταδιακά με αργό και αυςτθρά ελεγχόμενο τρόπο( όπωσ ςτθ 

τεχνικι τθσ ανόπτθςθσ) ι να οδθγεί ςε τοπικό ελάχιςτο, αν θ κερμοκραςία μειϊνεται 

απότομα. Ρρζπει όμωσ να περιγραφεί ο αλγόρικμοσ με τζτοιο τρόπο ϊςτε να επιτρζπει ςε 

εμάσ να εφαρμόηουμε τθν ανόπτθςθ ςε υπολογιςτι.  

 

 

 

Αλγόριθμοσ Προςομοιωμζνησ Ανόπτηςησ 

Ο αλγόρικμοσ βαςίηεται ςε δφο αποτελζςματα ςτατιςτικισ φυςικισ. Από τθ μία μεριά όταν 

επζρχεται κερμοδυναμικι ιςορροπία ςε δεδομζνθ κερμοκραςία, θ πικανότθτα ενόσ 

φυςικοφ ςυςτιματοσ να ζχει δεδομζνθ ενζργεια Ε είναι ανάλογθ του παράγοντα 

Boltzmann:   όπου το k είναι θ ςτακερά Boltzmann. Φςτερα, θ κατανομι  των 

ενεργειακϊν καταςτάςεων ςτθ κερμοκραςία που μελετάται είναι θ κατανομι Boltzmann. 

Επιπρόςκετα, για να προςομοιωκεί θ εξζλιξθ του φυςικοφ ςυςτιματοσ προσ τθ 

κερμοδυναμικι του ιςορροπία ςε δεδομζνθ κερμοκραςία, ο αλγόρικμοσ Metropolis 

(Metropolis et al., 1953) μπορεί να χρθςιμοποιθκεί: Δεδομζνθσ μιασ αρχικισ λφςθσ, το 

ςφςτθμα υπόκειται μία ςτοιχειϊδθ τροποποίθςθ, αν θ τροποποίθςθ αυτι προκαλζςει 

μείωςθ ςτθ ςυνάρτθςθ κόςτουσ ( ι ςτθν «ενζργεια» του ςυςτιματοσ), γίνεται αποδεκτι, 

από τθν άλλθ, αν προκαλζςει αφξθςθ ΔΕ ςτθ ςυνάρτθςθ κόςτουσ, γίνεται πάλι αποδεκτι, 

αλλά με πικανότθτα . Στθ πράξθ αυτι θ ςυνκικθ υλοποιείται με τον ακόλουκο τρόπο: 
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ζνασ πραγματικόσ αρικμόσ επιλζγεται τυχαία μεταξφ 0 και 1 και θ νζα λφςθ γίνεται 

αποδεκτι μόνο αν ο τυχαίοσ αρικμόσ που επιλζχκθκε είναι μικρότεροσ ι ίςοσ του . 

Ραρατθρϊντασ επανειλθμμζνα τον κανόνα αποδοχισ Metropolis μία αλλθλουχία λφςεων 

δθμιουργείται που αποτελεί μία αλυςίδα Markov( με τθν ζννοια ότι κάκε λφςθ εξαρτάται 

μόνο από αυτι που προθγείται άμεςα). Ζχοντασ κζςει αυτόν τον φορμαλιςμό, είναι δυνατό 

να δειχκεί πωσ όταν θ αλυςίδα είναι άπειρου μικουσ ( πρακτικά μιλϊντασ, όταν είναι το 

μικοσ τθσ «αρκετό»), το ςφςτθμα μπορεί να φτάςει (πρακτικά να προςεγγίςει) 

κερμοδυναμικι ιςορροπία ςτθ δεδομζνθ κερμοκραςία: με άλλα λόγια αυτό μασ οδθγεί να 

μία κατανομι Boltzmannτων ενεργειακϊν καταςτάςεων ςε αυτι τθ κερμοκραςία. 

Ζτςι ο ρόλοσ τθσ κερμοκραςίασ για τον κανόνα Metropolis είναι κατανοθτόσ. Σε υψθλι 

κερμοκραςία το  είναι κοντά ςτθ μονάδα, ςυνεπϊσθ πλειοψθφία των κινιςεων 

γίνονται αποδεκτζσκαι ο αλγόρικμοσ γίνεται ανάλογοσ με ζνα τυχαίο περίπατο ςτο χϊρο 

των λφςεων. Σε χαμθλι κερμοκραςία το είναι κοντά ςτο μθδζν, ςυνεπϊσ θ 

πλειοψθφία των κινιςεων που αυξάνουν τθν ενζργεια δεν γίνονται αποδεκτζσ.Συνεπϊσ ο 

αλγόρικμοσ κυμίηει μία κλαςςικι επαναλθπτικι βελτιςτοποίθςθ. Σε μία μεςαία 

κερμοκραςία ο αλγόρικμοσ περιοδικά επιτρζπει τροποποιιςεισ που χειροτερεφουν τθ 

ςυνάρτθςθ κόςτουσ : ςυνεπϊσ αφινει περικϊριο για το ςφςτθμα να βγαίνει από τοπικά 

ελάχιςτα. 

Μόλισ θ κερμοδυναμικι ιςορροπία επιτευχκεί ςε ςυγκεκριμζνθ κερμοκραςία, θ 

κερμοκραςία χαμθλϊνει «ελάχιςτα» και μια νζα αλυςίδα  Markov δθμιουργείται ςε αυτό 

το νζο επίπεδο κερμοκραςίασ. Συγκρίνοντασ τισ διαδοχικζσ κατανομζσ Boltzman που 

αποκτϊνται ςτο  τζλοσ των διαφόρων ςταδίων κερμοκραςίασ, μία ςταδιακι αφξθςθ ςτο 

πλικοσ των λφςεων χαμθλισ ενζργειασ μπορεί να παρατθρθκεί: όταν θ κερμοκραςία τείνει 

ςτο μθδζν, ο αλγόρικμοσ ςυγκλίνει προσ το απόλυτο ελάχιςτο ενζργειασ. Στθ πράξθ, θ 

διαδικαςία τερματίηεται όταν  το ςφςτθμα «ςτακεροποιθκεί»( που ςθμαίνει πωσ είτε θ 

κερμοκραςία ζφταςε το μθδζν, ι καμία αλλαγι που αφξανε τθν «ενζργεια» δεν ζγινε 

αποδεκτι) 

Θεωρητικζσ προςεγγίςεισ 

Ο αλγόρικμοσ τθσ Ρροςομοιωμζνθσ ανόπτθςθσ ζδωςε τροφι ςε πολλζσ κεωρθτικζσ 

εργαςίεσ για τουσ εξισ δφο λόγουσ: από τθ μία μεριά, ιταν ζνασ νζοσ αλγόρικμοσ, για τον 

οποίο ιταν απαραίτθτο να κακιερωκοφν όροι ςφγκλιςθσ, επιπρόςκετα, θ μζκοδοσ 

αποτελείται από πολλζσ παραμζτρουσ όπωσ και παραλλαγζσ, θ επιρροι και επίδραςθ των 

οποίων ςτο μθχανιςμό ζπρεπε να γίνει κατανοθτι προκειμζνου κάποιοσ να εφαρμόςει τθ 

μζκοδο και να ζχει τα μζγιςτα αποτελζςματα.  

Στθ ςυνζχεια κα δοκεί ζμφαςθ ςτθ κεωρθτικι ςφγκλιςθ τθσ μεκόδου τθσ προςομοιωμζνθσ 

ανόπτθςθσ. Ζπειτα, οι παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ λειτουργία του αλγορίκμου κα 

αναλυκοφν λεπτομερϊσ: θ δομι του χϊρου λφςεων, οι κανόνεσ αποδοχισ και το 

πρόγραμμα ανόπτθςθσ. 
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Θεωρητική ςφγκλιςη τησ προςομοιωμζνησ ανόπτηςησ 

Ρολλοί διάςθμοι μακθματικοί ςυγκζντρωςαν τισ προςπάκειζσ τουσ πάνω ςτθ ςφγκλιςθ τθσ 

προςομοιωμζνθσ ανόπτθςθσ( όπωσ για παράδειγμα οι Aarts και Van Laarhoven, 1985, 

Hajec, 1988, Hajec και Sasaki, 1989) και μάλιςτα μερικοί προςπάκθςαν  να αναπτφξουν ζνα 

γενικό μοντζλο για τθν ανάλυςθ ςτοχαςτικϊν μεκόδων για βελτιςτοποίθςθ. Το κυριότερο 

αποτζλεςμα αυτϊν των κεωρθτικϊν ερευνϊν είναι το εξισ: υπό κάποιεσ προχποκζςεισ( κα 

αναλυκοφν αργότερα), θ προςομοιωμζνθ ανόπτθςθ πικανότατα ςυγκλίνει προσ ζνα ολικό 

βζλτιςτο, υπό τθν ζννοια, ότι είναι δυνατό να αποκτθκεί λφςθ πολφ κοντά ςτο βζλτιςτο με 

πικανότθτα πολφ κοντά ςτθ μονάδα[DPST06]. Το αποτζλεςμα είναι, από μόνο του, 

ςθμαντικι γιατί διαχωρίηει τθ προςομοιωμζνθ ανόπτθςθ από άλλουσ μεταευρετικοφσ 

ανταγωνιςτζσ, θ ςφγκλιςθ των οποίων δεν είναι εγγυθμζνθ. 

Πμωσ θ κακιζρωςθ των «όρων ςφγκλιςθσ» δεν είναι αποδεκτι ομόφωνα. Μερικοί κανόνεσ 

από αυτοφσ, βαςίηονται ςτθν υπόκεςθ τθσ μείωςθσ τθσ κερμοκραςίασ ςε ςτάδια. Αυτι θ 

ιδιότθτα επιτρζπει τθν αναπαράςταςθ τθσ διαδικαςίασ βελτιςτοποίθςθσ με τθ μορφι 

εντελϊσ ςυνδεμζνων ομογενϊν αλυςίδων Markov, θ αςυμπτωτικι ςυμπεριφορά των 

οποίων μπορεί εφκολα να περιγραφεί. Ζχει επίςθσ αποδειχκεί πωσ θ ςφγκλιςθ είναι 

εγγυθμζνθ με τθ προχπόκεςθ πωσ από τθ μία μεριά θ αντιςτρεψιμότθτα τθρείται ( θ 

αντίκετθ αλλαγι από οποιαδιποτε αλλαγι πρζπει επίςθσ να επιτρζπεται) και από τθν άλλθ 

πωσ θ ςυνδεςιμότθτα ( κάκε λφςθ του ςυςτιματοσ μπορεί να επιτευχκεί από οποιαδιποτε 

λφςθ με τθ βοικεια πεπεραςμζνου αρικμοφ ςτοιχειωδϊν αλλαγϊν) του χϊρου λφςεων 

διατθρείται. Αυτι θ διατφπωςθ παρουςιάηει δφο πλεονεκτιματα: 

 Μασ επιτρζπει να νομιμοποιιςουμε τθ πτϊςθ τθσ κερμοκραςίασ ςε ςτάδια, που 

βελτιϊνει τθ ταχφτθτα ςφγκλιςθσ του αλγορίκμου. 

 Μασ επιτρζπει να ζχουμε δεδομζνο πωσ μία «καλι» ποιοτικά λφςθ ( που βρίςκεται 

ςθμαντικά κοντά ςτο ολικό βζλτιςτο) μπορεί να αποκτθκεί με τθ προςομοιωμζνθ 

ανόπτθςθ ςε πολυωνυμικό χρόνο για ςυγκεκριμζνα μθ πολυωνυμικά προβλιματα 

Κάποιοι άλλοι ςυγγραφείσ, ζςτρεψαν το ενδιαφζρον τουσ ςτθ ςφγκλιςθ τθσ 

προςομοιωμζνθσ ανόπτθςθσ ςτα πλαίςια τθσ γενικότερθσ κεωρίασ των ανομοιογενϊν 

αλυςίδων Markov. Σε αυτι τθ περίπτωςθ, θ αςυμπτωτικι ςυμπεριφορά ιταν θ πιο 

ςθμαντικι πλευρά τθσ μελζτθσ. Το βαςικό αποτζλεςμα αυτισ τθσ δουλειάσ είναι το εξισ: ο 

αλγόρικμοσ ςυγκλίνει προσ ζνα ολικό βζλτιςτο με τθ πικανότθτα τθσ μονάδασ αν, όταν το t 

τείνει προσ το άπειρο, θ κερμοκραςία T(t) δε μειϊνεται πιο γριγορα από τθν ζκφραςθ 

, όπου C είναι μία ςτακερά, που ςχετίηεται με το βάκοσ των ενεργειακϊν πθγαδιϊν 

του προβλιματοσ. Ρρζπει να ειπωκεί πωσ, τα αποτελζςματα από αυτι τθ κεωρθτικι 

ζρευνα, ζωσ τϊρα, δεν είναι ςθμαντικά γενικευμζνα και ομόφωνα για να χρθςιμοποιθκοφν 

ωσ οδθγόσ για τθ πειραματικι προςζγγιςθ, όταν κάποιοσ ζρχεται αντιμζτωποσ με ζνα νζο 

πρόβλθμα. Για παράδειγμα, ο λογαρικμικόσ νόμοσ τθσ μείωςθσ τθσ κερμοκραςίασ, που 

προτάκθκε από τον Hajek, δε χρθςιμοποιείται ςτθ πραγματικότθτα για δφο ςθμαντικοφσ 

λόγουσ: από τθ μια μεριά είναι γενικά αδφνατο να εκτιμθκοφν τα ενεργειακά πθγάδια του 

προβλιματοσ, και από τθν άλλθ, αυτόσ ο νόμοσ προςκζτει μία ανεπικφμθτθ αφξθςθ 

υπολογιςτικοφ χρόνου. 
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Χϊροσ λφςεων 

Ο χϊροσ λφςεων παίηει ζνα βαςικό ρόλο ςτθν αποτελεςματικότθτα τθσ τεχνικισ τθσ 

προςομοιωμζνθσ ανόπτθςθσ για τθ λφςθ ενόσ πολφπλοκου προβλιματοσ βελτιςτοποίθςθσ. 

Είναι εξοπλιςμζνοσ με μία τοπολογία, που προζρχεται από τθν ζννοια τθσ εγγφτθτασ μεταξφ 

δφο λφςεων: θ «απόςταςθ» μεταξφ δφο λφςεων αντιπροςωπεφει τον ελάχιςτο αρικμό  

ςτοιχειωδϊν τροποποιιςεων που απαιτοφνται για τθ μετάβαςθ από τθ μία λφςθ ςτθν 

άλλθ. Επιπρόςκετα υπάρχει και μία ενζργεια που ςυςχετίηεται με κάκε λφςθ, οπότε ο 

χϊροσ λφςεων χαρακτθρίηεται από ζνα «ενεργειακό τοπίο». Πλεσ οι δυςκολίεσ του 

προβλιματοσ βελτιςτοποίθςθσ βρίςκονται ςτο γεγονόσ ότι το ενεργειακό τοπίο αποτελείται 

από ζνα μεγάλο αρικμό  κοιλάδων διαφόρων βακϊν, πικανϊσ ςχετικά κοντά μεταξφ τουσ 

που αντιςτοιχοφν ςτα τοπικά ελάχιςτα τθσ ενζργειασ. 

Είναι ξεκάκαρο ότι το ςχιμα του τοπίου δεν είναι ςυγκεκριμζνο για το πρόβλθμα υπό 

μελζτθ αλλά ςε μεγάλο βακμό εξαρτάται από τθν επιλογι τθσ ςυνάρτθςθσ κόςτουσ και τθν 

επιλογι ςτοιχειωδϊν αλλαγϊν. Από τθν άλλθ μεριά, θ απαιτοφμενθ τελικι λφςθ, το ολικό 

ελάχιςτο( ι ζνα από τα τοπικά ελάχιςτα ςυγκρίςιμθσ ενζργειασ) πρζπει να εξαρτάται 

πρωταρχικά από τθ φφςθ του προβλιματοσ υπό μελζτθ και όχι ( ι πολφ λίγο) από τισ 

προθγοφμενεσ επιλογζσ. 

Ρολλοί ςυγγραφείσ προςπάκθςαν να κακιερϊςουν γενικζσ αναλυτικζσ ςχζςεισ μεταξφ 

ςυγκεκριμζνων ιδιοτιτων του χϊρου λφςεων και τθσ ςφγκλιςθσ τθσ προςομοιωμζνθσ 

ανόπτθςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, μερικζσ από αυτζσ τισ μελζτεσ ςτόχευαν ςτθν ανάλυςθ των 

ενεργειακϊν τοπίων, και αναηθτοφςαν τθν ανάπτυξθ οποιαςδιποτε ςχζςθσ μεταξφ τθσ 

«υπερμετρικότθτασ» και τθσ προςομοιωμζνθσ ανόπτθςθσ (Kirkpatrick και Toulouse, 1985, 

Ramnal et al. 1986). Η μζκοδοσ είναι πιο αποδοτικι για τα προβλιματα βελτιςτοποίθςθσ 

που τα χαμθλά τοπικά ελάχιςτα ( οι ηθτοφμενεσ λφςεισ) ςχθματίηουν ζνα υπερμετρικό ςετ. 

Κανόνεσ αποδοχήσ 

Η βαςικι αρχι τθσ προςομοιωμζνθσ ανόπτθςθσ απαιτεί τθν αποδοχι, περιςταςιακά και 

υπό τον ζλεγχο τθσ «κερμοκραςίασ», μία αφξθςθ ςτθν ενζργεια τθσ τωρινισ κατάςταςθσ, 

που επιτρζπει ςτον αλγόρικμο να μθ παγιδεφεται ςε τοπικά ελάχιςτα. Ο κανόνασ αποδοχισ 

που χρθςιμοποιείται γενικά είναι ο κανόνασ Metropolis, που περιγράφθκε πριν. Ζχει το 

πλεονζκτθμα ότι προζρχεται άμεςα από ςτατιςτικι φυςικι. Υπάρχουν όμωσ πολλζσ 

διαφοροποιιςεισ του κανόνα που μπορεί να είναι πιο αποδοτικζσ απο άποψθ 

υπολογιςτικοφ χρόνου. 

Άλλθ μία άποψθ μπορεί να είναι θ εξζταςθ του παρακάτω προβλιματοσ: ςε χαμθλι 

κερμοκραςία ο ρυκμόσ αποδοχισ του αλγορίκμου γίνεται πολφ μικρόσ, ςυνεπϊσ θ μζκοδοσ 

είναι μθ αποδοτικι. Είναι ζνα γνωςτό πρόβλθμα που ςυναντάται ςτθ προςομοιωμζνθ 

ανόπτθςθ, και μπορεί να λυκεί αντικακιςτϊντασ τον παραδοςιακό κανόνα Metropolis με 

μία πιο γριγορθ εναλλακτικι λφςθ, που λζγεται κερμοςτάτθσ (Siarry και  Dreyfus, 

1989),μόλισ ο ρυκμόσ αποδοχισ γίνεται πολφ χαμθλόσ. Στθ πράξθ αυτι θ μεκοδολογία 

χρθςιμοποιείται ςπάνια. 
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Σχζδιο Ανόπτηςησ 

Η ταχφτθτα ςφγκλιςθσ τθσ μεκοδολογίασ τθσ προςομοιωμζνθσ ανόπτθςθσ εξαρτάται 

πρωταρχικά από δφο παράγοντεσ: τον χϊρο λφςεων και  το πρόγραμμα τθσ ανόπτθςθσ. 

Πςον αφορά τον χϊρο λφςεων, θ επίδραςθ ςτθ ςφγκλιςθ τθσ τοπολογίασ και του ςχιματοσ 

του ενεργειακοφ τοπίου περιγράφθκαν από πάνω. Η επίδραςθ του «προγράμματοσ τθσ 

ανόπτθςθσ»  είναι ότι αςχολείται με το πρόβλθμα του ελζγχου τθσ κερμοκραςίασ, άλλα και 

με τθ πικανότθτα του ςυςτιματοσ να φτάςει όςο πιο γριγορα γίνεται μία λφςθ. Το 

πρόγραμμα τθσ ανόπτθςθσ πρζπει να προςδιορίςει τισ παρακάτω αξίεσ των παραμζτρων 

ελζγχου τθσ κερμοκραςίασ: 

 τθν αρχικι κερμοκραςία 

 το μικοσ των ομογενϊν αλυςίδων Markov, δθλαδι τα κριτιρια για αλλαγι 

επιπζδου κερμοκραςίασ 

 τον νόμο μείωςθσ τθσ κερμοκραςίασ 

 το κριτιριο για τον τερματιςμό του προγράμματοσ. 

 

Υπό τθν απουςία γενικϊν κεωρθτικϊν αποτελεςμάτων, που μποροφν να υποςτοφν 

επεξεργαςία εφκολα, ο χριςτθσ πρζπει να βρει καταφφγιο ςε εμπειρικζσ τροποποιιςεισ 

των παραμζτρων. Για ςυγκεκριμζνα προβλιματα, το ζργο γίνεται ακόμα πιο περίπλοκο από 

τθ μεγάλθ ευαιςκθςία του αποτελζςματοσ ( και του υπολογιςτικοφ χρόνου) ςε αυτι τθ 

τροποποίθςθ. Αυτι θ άποψθ, που ενϊνει τθν προςομοιωμζνθ ανόπτθςθ με άλλουσ 

μεταευρετικοφσ αλγορίκμουσ, είναι ζνα αδιαμφιςβιτθτο μειονζκτθμα τθσ μεκόδου. 

Για να επεξεργαςτοφμε το κζμα λίγο περιςςότερο, τίκεται υπό μελζτθ το χαρακτθριςτικό 

του προγράμματοσ τθσ ανόπτθςθσ που τραβάει τθ περιςςότερθ προςοχι: το νόμο μείωςθσ 

τθσ κερμοκραςίασ. Ο γεωμετρικόσ νόμοσ μείωςθσ: Tk+1= a*Tk  με το a να είναι μία ςτακερά 

είναι ζνασ νόμοσ ευρζωσ αποδεκτόσ, εξαιτίασ τθσ απλότθτάσ του. Μία εναλλακτικι λφςθ, 

πικανότατα πιο αποτελεςματικι, είναι θ υιοκζτθςθ ενόσ προςαρμοςτικοφ νόμου τθσ 

μορφισ Tk+1= a(Tk  )* Tk αλλά μετά είναι απαραίτθτο να γίνει μία επιλογι μεταξφ διάφορων 

νόμων που προτείνονται ςτθ βιβλιογραφία. 
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5.2.4 Διϊγραμμα ροόσ 

 

 

5.2.5 Παραλληλοπούηςη του αλγορύθμου  

 

Συχνά ο υπολογιςτικόσ χρόνοσ γίνεται κρίςιμοσ παράγοντασ ςτθν οικονομικι αξιολόγθςθ 

μίασ τεχνικισ προςομοιωμζνθσ ανόπτθςθσ, για εφαρμογζσ ςε πραγματικά βιομθχανικά 

προβλιματα. Για να μειωκεί αυτόσ ο χρόνοσ, μία υποςχόμενθ κατεφκυνςθ εξερεφνθςθσ 

είναι θ παραλλθλοποίθςθ του αλγορίκμου, δθλαδι θ ταυτόχρονθ επιτζλεςθ πολλϊν 

υπολογιςμϊν απαραίτθτων για τθν υλοποίθςθ. Αν και θ παραλλθλοποίθςθ μπορεί να 

φαίνεται ωσ παράδοξο εξαιτίασ τθσ ακολουκθτικισ δομισ του αλγορίκμου, παρόλα αυτά 

πολλοί τφποι παραλλθλοποίθςθσ ζχουν εφαρμοςτεί ζωσ τϊρα. Ωσ παράδειγμα, κα 

αναφερκεί ζνασ τρόποσ παράλλθλθσ υλοποίθςθσ, που είναι ανεξάρτθτοσ από το τφπο του 

προβλιματοσ και που προτάκθκε πολφ ςφντομα μετά τθ δθμιουργία τθσ προςομοιωμζνθσ 

ανόπτθςθσ. 
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Ο τφποσ αυτόσ παραλλθλοποίθςθσ προτάκθκε από τουσ Kravitz και Rutenbar το 1987 και 

κάνει τουσ υπολογιςμοφσ παράλλθλα για διάφορεσ καταςτάςεισ τθσ ίδιασ Markov 

αλυςίδασ, ενϊ ο παρακάτω περιοριςμόσ πρζπει να είναι πάντα υπόψθ: ςε χαμθλι 

κερμοκραςία ο αρικμόσ των τροποποιιςεων που απορρίπτονται γίνεται πολφ μεγάλοσ, 

είναι ςυνεπϊσ πικανό να ςκεφτοφμε πωσ οι κινιςεισ προζρχονται  από ανεξάρτθτεσ 

ςτοιχειϊδεισ διαδικαςίεσ, που μποροφν να είναι υλοποιθμζνεσ ςε παραλλθλία. Ζτςι ο 

υπολογιςτικόσ χρόνοσ μπορεί να διαιρεκεί από τον αρικμό των επεξεργαςτϊν. Μία 

ςτρατθγικι είναι θ υποδιαίρεςθ του αλγορίκμου ςε Κ ςτοιχειϊδεισ διαδικαςίεσ, κάκε μία 

από τισ οποίεσ είναι υπεφκυνθ να  υπολογίςει τισ ενεργειακζσ διαφοροποιιςεισ που 

αντιςτοιχοφν ςε μία θ περιςςότερεσ ςτοιχειϊδεισ κινιςεισ και να εξετάςουν αν πλθρείται το 

κριτιριο Metropolis: 

 ςε «υψθλι κερμοκραςία», μία διεργαςία αντιςτοιχεί ςε μόνο μία ςτοιχειϊδθ 

κίνθςθ. Κάκε φορά που Κ ςτοιχειϊδεισ διεργαςίεσ υλοποιοφνται παράλλθλα, 

μπορεί κάποιοσ να επιλζξει τυχαία κάποια από αυτζσ που γίνονται αποδεκτζσ ενϊ θ 

καλφτερθ λφςθ ανανεϊνεται με τθν νζα λφςθ 

 ςε «χαμθλι κερμοκραςία», οι κινιςεισ που γίνονται αποδεκτζσ είναι πολφ λίγεσ, 

λιγότερεσ από μία διαφοροποιιςεισ γίνονται αποδεκτζσ για K κινιςεισ που 

τελζςτθκαν. Κάκε διεργαςία λοιπόν υπολογίηει τισ διαφοροποιιςεισ τθν ενζργειασ 

που αντιςτοιχοφν ςε μία ςειρά τροποποιιςεων μζχρι να γίνει κάποια αποδεκτι. 

Μόλισ μία από τισ διεργαςίεσ επιτφχει, θ μνιμθ ανανεϊνεται. 

 

5.2.6 Πλεονεκτόματα και μειονεκτόματα τησ μεθόδου 

 

Τα κφρια χαρακτθριςτικά τθσ μεκόδου μποροφν να αποδειχκοφν από όςα  ζχουν αναφερκεί 

μζχρι τϊρα. Αρχικά τα πλεονεκτιματα: ζχει παρατθρθκεί ότι θ τεχνικι τθσ προςομοιωμζνθσ 

ανόπτθςθσ γενικά επιτυγχάνει να βρει μία καλι ποιοτικά λφςθ( δθλαδι το απόλυτο 

ελάχιςτο ι ζνα καλό ςχετικά ελάχιςτο τθσ ςυνάρτθςθσ κόςτουσ). Επιπλζον, είναι μία γενικι 

μζκοδοσ: είναι εφαρμόςιμθ και εφκολθ ςτθν εκτζλεςθ, για όλα τα προβλιματα για τα 

οποία πικανά μποροφν να εφαρμοςτοφν τεχνικζσ βελτιςτοποίθςθσ, υπό τθ προχπόκεςθ ότι 

μετά από κάκε μεταλλαγι, θ αντίςτοιχθ αλλαγι ςτθ ςυνάρτθςθ κόςτουσ μπορεί να 

υπολογιςτεί άμεςα και γριγορα( ςυχνά ο υπολογιςτικόσ χρόνοσ γίνεται ςθμαντικόσ αν 

ξαναγίνεται ολόκλθροσ υπολογιςμόσ τθσ ςυνάρτθςθσ κόςτουσ και δε μπορεί να 

αποφευχκεί, μετά από κάκε τροποποίθςθ τθσ λφςθσ). Τζλοσ, προςφζρει μεγάλθ ευελιξία, 

κακϊσ δφναται να προςτεκοφν και νζοι περιοριςμοί εφκολα ζπειτα ςτο πρόγραμμα. Η 

προςομοιωμζνθ ανόπτθςθ δεν ζχει όμωσ μόνο πλεονεκτιματα. 

Οι χριςτεσ απωκοφνται μερικζσ φορζσ από τθ περιπλοκι μεγάλου αρικμοφ παραμζτρων 

(αρχικι κερμοκραςία, ρυκμόσ μείωςθσ τθσ κερμοκραςίασ, μικοσ των ςταδίων 

κερμοκραςίασ, κριτιρια τερματιςμοφ του προγράμματοσ...). Ραρόλο που οι τυπικζσ αξίεσ 

που δίνονται ςε αυτζσ τισ παραμζτρουσ γενικά επιτρζπουν μία αποδοτικι λειτουργία τθσ 

μεκόδου, θ ουςιαςτικά εμπειρικι φφςθ τουσ δε μπορεί ποτζ να εγγυθκεί τθ καταλλθλότθτα 

για μεγάλθ ποικιλία εφαρμογϊν. Το δεφτερο ελάττωμα τθσ μεκόδου – που εξαρτάται από 
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το προθγοφμενο- είναι ο υπολογιςτικόσ χρόνοσ που απαιτείται, ο οποίοσ ςε οριςμζνεσ 

εφαρμογζσ είναι ςθμαντικά μεγάλοσ. 

Ρροκειμζνου να μειωκεί ο υπολογιςτικόσ χρόνοσ, απαιτείται ςθμαντικόσ ερευνθτικόσ κόποσ 

για να κακοριςτοφν οι καλφτερεσ αξίεσ των παραμζτρων τθσ μεκόδου, ειδικά για το νόμο 

τθσ μείωςθσ τθσ κερμοκραςίασ. Οποιαδιποτε πρόοδοσ ςτθν αποτελεςματικότθτα τθσ 

τεχνικισ και του υπολογιςτικοφ χρόνου που απαιτείται μπορεί να προζλκει από τθ 

ςυνζχιςθ τθσ ανάλυςθσ τθσ μεκόδου ςε τρεισ ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ: χριςθ 

διαδραςτικισ ρφκμιςθσ παραμζτρων, παραλλθλοποίθςθ του αλγορίκμου και ενςωμάτωςθ 

προςεγγίςεων που βαςίηονται ςτθ ςτατιςτικι φυςικι για τθν ανάλυςθ και μελζτθ. 

 

5.2.7 Πρακτικϋσ εφαρμογϋσ ςε διϊφορα πεδύα 

 

Ζνα ςθμαντικό πεδίο εφαρμογισ για τθ προςομοιωμζνθ ανόπτθςθ τυγχάνει να είναι θ 

επεξεργαςία εικόνασ [CCP85]: εδϊ το κφριο πρόβλθμα είναι θ αποκατάςταςθ των εικόνων, 

με χριςθ υπολογιςτι, κυρίωσ ςε τριςδιάςτατεσ μορφζσ, ξεκινϊντασ από ατελι ι 

ακανόνιςτα δεδομζνα. Υπάρχουν πολλζσ πρακτικζσ εφαρμογζσ ςε διαφόρουσ τομείσ όπωσ 

θ ρομποτικι, θ ιατρικι (π.χ. τομογραφία), θ γεωλογία (π.χ. διαςκοπιςεισ) [CR10]. 

Συγκεκριμζνα προβλιματα, ςε ποικίλα πεδία, που θ τεχνικι τθσ προςομοιωμζνθσ 

ανόπτθςθσ εφαρμόςτθκε επιτυχϊσ είναι: θ οργάνωςθ τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων του 

French Loto( απαιτοφςε δζκα χιλιάδεσ μθχανζσ παιγνίου να ςυνδζονται ςτουσ «υπολογιςτζσ 

– οικοδεςπότεσ»), βελτιςτοποίθςθ τθσ ςυλλογισ οικιακϊν απορριμμάτων ςτθ Grenoble, 

προβλιματα χρονοπρογραμματιςμοφ( για παράδειγμα ςε νοςοκομεία), βελτιςτοποίθςθ 

ςτθν αρχιτεκτονικι (κατά τθ καταςκευι ενόσ δεκαεπταόροφου κτιρίου για μία αςφαλιςτικι 

εταιρία, ιταν απαραίτθτο να κατανεμθκοφν οι εργαςίεσ μεταξφ των διαφόρων τμθμάτων, 

ϊςτε το αποτζλεςμα τθσ εργαςίασ 2000 εργαηομζνων να μεγιςτοποιθκεί). Επίςθσ πολλζσ 

εφαρμογζσ τθσ μεκόδου ςε προβλιματα προγραμματιςμοφ μποροφν να βρεκοφν ςτθ 

βιβλιογραφία. 

                       

Σχήμα 5.8: Επαναδιάταξθ pixel εικόνασ με προςομοιωμζνθ ανόπτθςθ και με  βαφι 
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5.2.8 Πρακτικϋσ προτϊςεισ για την εφαρμογό του αλγορύθμου 

 

 Κακοριςμόσ ςυνάρτθςθσ κόςτουσ : μερικοί περιοριςμοί ενςωματϊνονται εδϊ, ενϊ 

άλλοι αποτελοφν ζνα περιοριςμό ςτισ επιτρεπόμενεσ διαταράξεισ (τροποποιιςεισ 

τθσ λφςθσ) του προβλιματοσ. 

 Επιλογι των μθχανιςμϊν διαταράξεων για δεδομζνθ λφςθ : ο υπολογιςμόσ τθσ 

αντίςτοιχθσ παραλλαγισ ΔΕ, τθσ ςυνάρτθςθσ κόςτουσ πρζπει να είναι άμεςοσ και 

ταχφσ. 

 Αρχικι κερμοκραςία Τ0 : μπορεί να υπολογιςτεί ωσ προκαταρκτικό βιμα 

χρθςιμοποιϊντασ τον παρακάτω αλγόρικμο 

 Ξεκίνθςε 100 διαταράξεισ τυχαία. Υπολόγιςε τθ μζςθ <ΔΕ> των 

αντίςτοιχων ΔΕ των λφςεων 

 Διάλεξε ζνα αρχικό ρυκμό αποδοχισ τ0των διαταράξεων ςφμφωνα 

με τθν υποτικζμενθ «ποιότθτα» τθσ αρχικισ λφςθσ, για 

παράδειγμα: 

 «κακι ποιότθτα» :  τ0 = 50% 

 «καλι ποιότθτα» :  τ0 = 20% 

 Ρροςδιόριςε το Τ0 από τθ ςχζςθ  = τ0  

 Νόμοσ αποδοχισ Metropolis : πρακτικά χρθςιμοποιείται με τον εξισ τρόπο: αν 

ΔΕ>0, ζνα νοφμερο r ςτο διάςτθμα *0,1+ επιλζγεται τυχαία, και θ διαταραχι γίνεται 

αποδεκτι αν το r < , όπου το Τ αντιςτοιχεί ςτθ κερμοκραςία του ςταδίου ςτο 

οποίο βριςκόμαςτε 

 Αλλαγι επιπζδου κερμοκραςίασ : μπορεί να λάβει χϊρα αμζςωσ μόλισ μία απο τισ 

δφο ακόλουκεσ προχποκζςεισ ικανοποιθκεί κατά τθ διάρκεια των ςταδίων 

κερμοκραςίασ: 

 12*Ν διαταράξεισ που ζγιναν αποδεκτζσ 

 100*Ν διαταράξεισ που ζγιναν 

Με το Ν να είναι ο αρικμόσ των βακμϊν ελευκερίασ ( ι των παραμζτρων) του προβλιματοσ 

 Μείωςθ τθσ κερμοκραςίασ : μπορεί να επιτευχκεί με τον απλό γεωμετρικό κανόνα : 

Τk+1=0.9*Tk. 

 Τερματιςμόσ προγράμματοσ : μπορεί να ενεργοποιθκεί όταν για τρία διαδοχικά 

ςτάδια κερμοκραςίασ καμία διαταραχι δε γίνει αποδεκτι 

 Σθμαντικζσ επαλθκεφςεισ κατά τισ πρϊτεσ εκτελζςεισ του αλγορίκμου: 
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 Η τυχαία επιλογι πραγματικϊν αρικμϊν μεταξφ 0 και 1  πρζπει να 

είναι πραγματικά ομοιόμορφθ 

 Η «ποιότθτα» του αποτελζςματοσ δε πρζπει να διαφοροποιείται 

ςθμαντικά όταν ο αλγόρικμοσ εκτελεςτεί πολλζσ φορζσ: 

 Με διαφορετικζσ ειςόδουσ ςτθ γεννιτρια τυχαίων αρικμϊν 

 Με διαφορετικι αρχικι λφςθ 

 Για κάκε αρχικι λφςθ που χρθςιμοποιείται, το αποτζλεςμα πρζπει 

να είναι καλφτερο αν ςυγκρικεί με αυτό που κα προκφψει αν 

«βγάλουμε ζξω» από το πρόγραμμα τον κανόνα αποδοχισ 

Metropolis. 

 Μία παραλλαγι του αλγορίκμου προκειμζνου να επιτευχκεί μικρότεροσ 

υπολογιςτικόσ χρόνοσ : θ προςομοιωμζνθ ανόπτθςθ είναι «λαίμαργθ» και όχι πολφ 

αποτελεςματικι ςε χαμθλι κερμοκραςία, ςυνεπϊσ το ενδιαφζρον μπορεί να πζςει 

ςτθ χριςθ τθσ προςομοιωμζνθσ ανόπτθςθσ που τερματίηεται πρόωρα, ςε 

ςυνδυαςμό με ζναν αλγόρικμο τοπικισ αναηιτθςθσ για ειδικι βελτιςτοποίθςθ του 

προβλιματοσ, ο ρόλοσ του οποίου κα είναι να «εξευγενίςει» το βζλτιςτο. 

 

 

5.3 Μαθηματικό προγραμματιςτικό προςϋγγιςη  
 

Οι αντλίεσ ςυνικωσ χειρίηονται ςφμφωνα με μία πολιτικι χειριςμοφ, που περιλαμβάνει τον 

χρονοπρογραμματιςμό τθσ λειτουργίασ των αντλιϊν. Για παράδειγμα, αν ςκεφτοφμε μία 

αντλία που λειτουργεί για 6 ϊρεσ, χωριςμζνεσ ςε διαςτιματα τθσ μίασ ϊρασ. Η αντλία 

δφναται να είναι on ι off ςε κάκε περίοδο. Ο αρικμόσ των ςυνδυαςμϊν είναι 26 δθλαδι 64. 

Μία αντλία που λειτουργεί όμωσ για 24 ϊρεσ χωριςμζνεσ ςε διαςτιματα τθσ μίασ ϊρασ ζχει 

224 δθλαδι  16.777.216 διαφορετικοφσ ςυνδυαςμοφσ. Το παράδειγμα των 6 ωρϊν μπορεί 

να λυκεί με τθ μζκοδο δοκιμισ και λάκουσ, αλλά το παράδειγμα των 24 ωρϊν είναι 

απαγορευτικά μεγάλο ϊςτε να λυκεί με τθ χριςθ τθσ ίδιασ μεκόδου. Για μεγάλα 

ςυνδυαςτικά προβλιματα βελτιςτοποίθςθσ δθμιουργικθκε θ ανάγκθ για υπολογιςτικά 

μοντζλα και τεχνικζσ βελτιςτοποίθςθσ που λαμβάνουν υπόψθ τουσ τόςο τα υδραυλικά 

χαρακτθριςτικά αλλά και τθ ποιότθτα του νεροφ με τθ βοικεια υπολογιςτικϊν μοντζλων 

που εξομοιϊνουν τθν υδραυλικι ςυμπεριφορά των ςυςτθμάτων διανομισ νεροφ [LM04]. 

 

5.3.1 Διαμόρφωςη μοντϋλου 

 

Απαραίτθτο είναι να βρεκεί θ ςυνάρτθςθ για τθν ελαχιςτοποίθςθ του ςυνολικοφ χρόνου 

λειτουργίασ των αντλιϊν. Οι περιοριςμοί που πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ ςε όλεσ τισ 
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χρονικζσ περιόδουσ είναι ουςιαςτικά οι υδραυλικοί περιοριςμοί, οι περιοριςμοί τθσ 

ποιότθτασ νεροφ, και οι περιοριςμοί του χρόνου λειτουργίασ των αντλιϊν, οι πιζςεισ και οι 

χωρθτικότθτεσ των δεξαμενϊν αποκικευςθσ. 

Ζςτω ζνα ςφςτθμα διανομισ νεροφ με Μ ςωλινεσ, Κ κόμβουσ ςφνδεςθσ, S δεξαμενζσ 

αποκικευςθσ και P αντλίεσ, που λειτουργοφν για T χρονικζσ περιόδουσ. Η ςυνάρτθςθ που 

λαμβάνει υπόψθ τθν ελαχιςτοποίθςθ του ςυνολικοφ κόςτουσ ενζργειασ  εκφράηεται ωσ 

εξισ: 

 

Min Z= minimize  

 

Ππου:  UCt= ενζργεια μονάδασ ι κόςτοσ άντλθςθσ κατά τθ χρονικι διάρκεια t, €/kWh 

           PPpt= δφναμθ ςε ίππουσ (hp) τθσ αντλίασ p, κατά τθ χρονικι διάρκεια t 

             Dpt= χρονικι διάρκεια που λειτουργοφςε θ αντλία p κατά τθ περίοδο t, (h) 

          EFFpt= αποδοτικότθτα τθσ αντλίασ p τθ χρονικι περίοδο t  

Η αποδοτικότθτα τθσ αντλίασ κεωρείται ίδια ςε όλεσ τισ χρονικζσ περιόδουσ. Η διανομι του 

νεροφ ςε όλο το δίκτυο πρζπει να ικανοποιεί τθ διατιρθςθ τθσ μάηασ ςε κάκε κόμβο 

ςφνδεςθσ, που κακορίηεται από τουσ υδραυλικοφσ περιοριςμοφσ. Η διατιρθςθ τθσ μάηασ 

ςε κάκε κόμβο, υποκζτοντασ ότι το νερό είναι ζνα υγρό που δε γίνεται να ςυμπιεςτεί 

δίνεται από τον παρακάτω τφπο: 

 

                                                        k=1, …, K    t=1, …,T 

 

Ππου το (qik)t είναι θ ροι ςτο ςωλινα m που ςυνδζει τουσ κόμβουσ i και j τθ χρονικι ςτιγμι 

t ςε κυβικά μζτρα το δευτερόλεπτο και το Qkt είναι θ ροι που καταναλϊνεται (+) ι 

παρζχεται (-) ςτο κόμβο k ςε χρόνο t ςε κυβικά μζτρα το δευτερόλεπτο. 

Η διατιρθςθ τθσ ενζργειασ για κάκε ςωλινα m  που ςυνδζει τουσ κόμβουσ i και j και ανικει 

ςτο ςφνολο M των ςωλινων είναι θ εξισ: 

 

          hit – hjt = f(qij)t            

 

όπου hit είναι ουςιαςτικά το άκροιςμα τθσ ενζργειασ ανφψωςθσ Ei ςυν τθν πίεςθ Hit τθ 

χρονικι ςτιγμι t, και f(qij)t  είναι θ ςυναρτθςιακι ςχζςθ μεταξφ απϊλειασ ενζργειασ και 

ροισ ςε ζνα ςωλινα που ςυνδζει τουσ κόμβουσ i και j τθ χρονικι ςτιγμι t. 
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Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των υδραυλικϊν περιοριςμϊν είναι (Κ+Μ)Τ, και ο ςυνολικόσ αρικμόσ 

των αγνϊςτων  είναι επίςθσ ( Κ + Μ )Τ, που είναι οι εκροζσ ςε Μ ςωλινεσ και οι υδραυλικζσ 

ανυψϊςεισ ςε Κ κόμβουσ. Το πρόβλθμα λειτουργίασ αντλιϊν είναι ζνα πρόβλθμα 

εξομοίωςθσ εκτεταμζνου χρόνου. Η ποςότθτα του νεροφ που  βρίςκεται αποκθκευμζνθ ςε 

μία δεξαμενι  είναι μία ςυνάρτθςθ τθσ ποςότθτασ νεροφ που ιταν αποκθκευμζνθ τθ 

προθγοφμενθ ςτιγμι, κάτι που μπορεί να εκφραςτεί ωσ: 

 

      yst= f(ys,t-1)       s=1, …, S t=1, …, T 

 

 Πλοι οι περιοριςμοί ζωσ τϊρα  είναι  περιοριςμοί ιςότθτασ. Επιπρόςκετα, υπάρχουν 

επίςθσ περιοριςμοί ανιςότθτασ, οι οποίοι είναι οι περιοριςμοί ορίων. Το πάνω και κάτω 

όπιο χρόνου λειτουργίασ μιασ αντλίασ δίνεται από: 

 

   Δtmin  Dpt  Δtmax       p= 1, …, P t= 1, …, T 

Ππου Dpt είναι το διάςτθμα που λειτουργεί θ αντλία p  τον χρόνο t, και Δtmin , Δtmax   είναι τα 

πάνω και κάτω όρια αυτοφ αντίςτοιχα. Το Δtmin μπορεί ναι είναι μθδζν προκειμζνου να 

εξομοιϊνει το κλείςιμο τθσ αντλίασ, και το  Δtmax είναι ίςο με το μικοσ μίασ χρονικισ 

περιόδου. 

Τα όρια τθσ κομβικισ πίεςθσ είναι 

 

   Hmin  Hkt  Hmax  k=1, …, K    t= 1, …, T 

 

Ππου ςτα άκρα τθσ διπλισ ανιςότθτασ ζχω τα μικρότερα και μζγιςτα επιτρεπόμενα όρια, 

αντίςτοιχα, τθσ πίεςθσ ςτο κόμβο k τθ χρονικι ςτιγμι t. Δεν υπάρχουν οικουμενικά 

αποδεκτζσ τιμζσ που χρθςιμοποιοφνται για αυτά τα όρια. Το εφροσ 20 – 40 psi είναι 

αποδεκτζσ τιμζσ για ελάχιςτθ πίεςθ ςε ςυνκικεσ μζςου φορτίου, αλλά μπορεί να 

χαμθλωκεί ςε περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ όπωσ για παράδειγμα ςε πυρκαγιά. 

Τα όρια του φψουσ του νεροφ που αποκθκεφεται είναι: 

 

   ymin   yst   ymax  s= 1, …, S t= 1, …, T 

 

όπου και πάλι τα όρια τθσ διπλισ ανιςότθτασ είναι το μζγιςτο φψοσ και το ελάχιςτο φψοσ 

αντίςτοιχα του νεροφ που μπορεί να αποκθκευκεί ςε ζνα κόμβο τθ χρονικι ςτιγμι t. Τα 
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ςυγκεκριμζνα όρια υπάρχουν εξαιτίασ φυςικϊν περιοριςμϊν τθσ καταςκευισ αποκικευςθσ 

φδατοσ. 

 

5.3.2 Πρόςθετοι περιοριςμού 

 

Ο Cohen [CG82] διλωςε ότι, αν δεν υπάρχει θ απαίτθςθ για τθ περιοδικότθτα τθσ χριςθσ 

ενόσ δικτφου, τότε θ βελτιςτοποίθςθ τθσ λειτουργίασ αυτοφ δεν ζχει κανζνα νόθμα. 

Συνεπϊσ για να επιτευχκεί αυτι θ περιοδικότθτα, ςτισ προθγοφμενεσ μελζτεσ που ζχουν 

γίνει πάνω ςτο πρόβλθμα τθσ βελτιςτοποίθςθσ τθσ λειτουργίασ των αντλιϊν, τα τελικά όρια 

των εγκαταςτάςεων αποκικευςθσ είναι κακοριςμζνα ζτςι ϊςτε το αποκθκευμζνο νερό να 

είναι λίγο πολφ το όςο ιταν ςτο αρχικό ςτάδιο. 

Πμωσ, ζνα ςφςτθμα φτάνει (προςεγγίηει) ςτακερι κατάςταςθ, όταν τα θμεριςια 

προγράμματα για τον κακοριςμό λειτουργίασ των αντλιϊν επαναλαμβάνονται για 

ςυγκεκριμζνθ περίοδο χρόνου. Ζνα δίκτυο διανομισ νεροφ ποτζ δε φτάνει ςε ςτακερι 

κατάςταςθ ςτθ πραγματικότθτα. Το φψοσ νεροφ ςτθ δεξαμενι κατά το ξεκίνθμα και το 

τζλοσ τθσ μζρασ είναι  ίςα μεταξφ τουσ μόνο όταν επιτευχκεί θ ςτακερι κατάςταςθ. 

Συνεπϊσ ο περιοριςμόσ που αναγκάηει τα επίπεδα νεροφ να είναι λίγο πολφ ίςα με αυτά 

κατά το ξεκίνθμα τθσ θμζρασ δεν λαμβάνεται υπόψθ. Αντί για αυτό, χρθςιμοποιείται ζνασ 

περιοριςμόσ που αναγκάηει τα επίπεδα νεροφ ςτισ δεξαμενζσ να είναι μζςα ςτα επικυμθτά 

όρια. 

Η παραπάνω τυποποίθςθ φζρνει ωσ αποτζλεςμα ζνα μθ γραμμικό προγραμματιςτικό 

πρόβλθμα μεγάλθσ κλίμακασ, με μεταβλθτζσ απόφαςθσ (qij)t, Hkt, yst, και Dpt. Στθ 

προτεινόμενθ μεκοδολογία επίλυςθσ οι μεταβλθτζσ κα χωριςτοφν ςε δφο ςφνολα, τισ 

ανεξάρτθτεσ και τισ εξαρτθμζνεσ. Οι ϊρεσ λειτουργίασ των αντλιϊν είναι οι μεταβλθτζσ 

ελζγχου. 
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6. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ 
 

Η εφαρμογι ζγινε ςτο περιβάλλον ανάπτυξθσ εφαρμογϊν Eclipse χρθςιμοποιϊντασ Java  

για τθν ανάπτυξθ του αλγορίκμου τθσ προςομοιωμζνθσ ανόπτθςθσ. Αρχικά κρίνεται 

ςκόπιμθ θ αναφορά κάποιων γενικϊν ςτοιχείων τόςο για τθ Java και τισ δυνατότθτεσ που 

παρζχει ςτουσ προγραμματιςτζσ όςο και για το Eclipse. Στθ ςυνζχεια κα παρουςιαςτεί θ 

ακριβισ μοντελοποίθςθ τθσ εφαρμογισ και τμιματα του κϊδικα.  

 

6.1 Java 
 

Η Java είναι μια αντικειμενοςτραφισ γλϊςςα προγραμματιςμοφ που ςχεδιάςτθκε από τθν 

εταιρεία πλθροφορικισ Sun Microsystems. 

Ιςτορία 

Στισ αρχζσ του 1991, θ Sun αναηθτοφςε το κατάλλθλο εργαλείο για να αποτελζςει τθν 

πλατφόρμα ανάπτυξθσ λογιςμικοφ ςε μικρο-ςυςκευζσ (ζξυπνεσ οικιακζσ ςυςκευζσ ζωσ 

πολφπλοκα ςυςτιματα παραγωγισ γραφικϊν). Τα εργαλεία τθσ εποχισ ιταν γλϊςςεσ όπωσ 

θ C++ και θ C. Μετά από διάφορουσ πειραματιςμοφσ προζκυψε το ςυμπζραςμα ότι οι 

υπάρχουςεσ γλϊςςεσ δεν μποροφςαν να καλφψουν τισ ανάγκεσ τουσ. Ο "πατζρασ" τθσ Java, 

James Gosling, που εργαηόταν εκείνθ τθν εποχι για τθν Sun, ζκανε ιδθ πειραματιςμοφσ 

πάνω ςτθ C++ και είχε παρουςιάςει κατά καιροφσ κάποιεσ πειραματικζσ γλϊςςεσ (C++ ++) 

ωσ πρότυπα για το νζο εργαλείο που αναηθτοφςαν ςτθν Sun. Τελικά μετά από λίγο καιρό 

κατζλθξαν με μια πρόταςθ για το επιτελείο τθσ εταιρίασ, θ οποία ιταν θ γλϊςςα Oak. Το 

όνομά τθσ το πιρε από το ομϊνυμο δζνδρο (βελανιδιά) το οποίο ο Gosling είχε ζξω από το 

γραφείο του και ζβλεπε κάκε μζρα 

H Oak ιταν μία γλϊςςα που διατθροφςε μεγάλθ ςυγγζνεια με τθν C++. Ραρόλα αυτά είχε 

πολφ πιο ζντονο αντικειμενοςτραφι (object oriented) χαρακτιρα ςε ςχζςθ με τθν C++ και 

χαρακτθριηόταν για τθν απλότθτα τθσ. Σφντομα οι υπεφκυνοι ανάπτυξθσ τθσ νζασ γλϊςςασ 

ανακάλυψαν ότι το όνομα Oak ιταν ιδθ κατοχυρωμζνο οπότε κατά τθν διάρκεια μιασ εκ 

των πολλϊν ςυναντιςεων ςε κάποιο τοπικό καφζ αποφάςιςαν να μετονομάςουν το νζο 

τουσ δθμιοφργθμα ςε Java που εκτόσ των άλλων ιταν το όνομα αγαπθτοφ καφζ για τουσ 

δθμιουργοφσ τθσ (Java ςτθν αγγλικι γλϊςςα είναι το φυτό που βγάηει τον καφζ). Η επίςθμθ 

εμφάνιςθ τθσ Java άλλα και του HotJava (πλοθγόσ με υποςτιριξθ Java) ςτθ βιομθχανία τθσ 

πλθροφορικισ ζγινε το Μάρτιο του 1995 όταν θ Sun τθν ανακοίνωςε ςτο ςυνζδριο Sun 

World 1995. O πρϊτοσ μεταγλωττιςτισ (compiler) τθσ ιταν γραμμζνοσ ςτθ γλϊςςα C από 

τον James Gosling. Το 1994, ο A.Van Hoff ξαναγράφει τον μεταγλωττιςτι τθσ γλϊςςασ 

ςε Java, ενϊ το Δεκζμβριο του 1995 πρϊτεσ οι IBM, Borland, Mitsubishi Electronics, Sybase 

και Symantec ανακοινϊνουν ςχζδια να χρθςιμοποιιςουν τθ Java για τθν δθμιουργία 

λογιςμικοφ. Από εκεί και πζρα θ Java ακολουκεί μία ανοδικι πορεία και είναι πλζον μία 

από τισ πιο δθμοφιλείσ γλϊςςεσ ςτον χϊρο τθσ πλθροφορικισ. Στισ 13 Νοεμβρίου του 2006 

http://el.wikipedia.org/wiki/1991
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://el.wikipedia.org/wiki/C_(%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D)
http://today.java.net/jag/old/green/OakSpec0.2.ps
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1995
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%84%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1994
http://el.wikipedia.org/wiki/1995
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θ Java ζγινε πλζον μια γλϊςςα ανοιχτοφ κϊδικα (GPL) όςον αφορά το μεταγλωττιςτι (javac) 

και το πακζτο ανάπτυξθσ (JDK, Java Development Kit). 

 

Τα χαρακτηριςτικά τησ Java 

Ζνα από τα βαςικά πλεονεκτιματα τθσ Java ζναντι των περιςςότερων άλλων γλωςςϊν είναι 

θ ανεξαρτθςία του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ και πλατφόρμασ. Τα προγράμματα που είναι 

γραμμζνα ςε Java τρζχουνε ακριβϊσ το ίδιο ςε Windows, Linux, Unix και Macintosh χωρίσ 

να χρειαςτεί να ξαναγίνει μεταγλϊττιςθ (compiling) ι να αλλάξει ο πθγαίοσ κϊδικασ για 

κάκε διαφορετικό λειτουργικό ςφςτθμα. Για να επιτευχκεί όμωσ αυτό χρειαηόταν κάποιοσ 

τρόποσ ζτςι ϊςτε τα προγράμματα γραμμζνα ςε Java να μποροφν να είναι «κατανοθτά» 

από κάκε υπολογιςτι ανεξάρτθτα του είδουσ επεξεργαςτι (Intel x86, IBM, Sun SPARC, 

Motorola) αλλά και λειτουργικοφ ςυςτιματοσ (Windows, Unix, Linux, BSD, MacOS). Ο λόγοσ 

είναι ότι κάκε κεντρικι μονάδα επεξεργαςίασ κατανοεί διαφορετικό κϊδικα μθχανισ. Ο 

ςυμβολικόσ (assembly) κϊδικασ που μεταφράηεται και εκτελείται ςε Windows είναι 

διαφορετικόσ από αυτόν που μεταφράηεται και εκτελείται ςε ζναν υπολογιςτι Macintosh. 

Η λφςθ δόκθκε με τθν ανάπτυξθ τθσ Εικονικισ Mθχανισ (Virtual Machine ι VM ι ΕΜ ςτα 

ελλθνικά). 

Αφοφ γραφεί κάποιο πρόγραμμα ςε Java, ςτθ ςυνζχεια μεταγλωττίηεται μζςω 

του μεταγλωττιςτι javac, ο οποίοσ παράγει ζναν αρικμό από αρχεία .class (κϊδικασ byte ι 

bytecode). Ο κϊδικασ byte είναι θ μορφι που παίρνει ο πθγαίοσ κϊδικασ τθσ Java όταν 

μεταγλωττιςτεί. Πταν πρόκειται να εκτελεςτεί θ εφαρμογι ςε ζνα μθχάνθμα, το Java Virtual 

Machine που πρζπει να είναι εγκατεςτθμζνο ςε αυτό κα αναλάβει να διαβάςει τα αρχεία 

.class. Στθ ςυνζχεια τα μεταφράηει ςε γλϊςςα μθχανισ που να υποςτθρίηεται από το 

λειτουργικό ςφςτθμα και τον επεξεργαςτι, ζτςι ϊςτε να εκτελεςτεί (να ςθμειωκεί εδϊ ότι 

αυτό ςυμβαίνει με τθν παραδοςιακι Εικονικι Μθχανι (Virtual Machine). Ριο ςφγχρονεσ 

εφαρμογζσ τθσ εικονικισ Μθχανισ μποροφν και μεταγλωττίηουν εκ των προτζρων τμιματα 

bytecode απευκείασ ςε κϊδικα μθχανισ (εγγενι κϊδικα ι native code) με αποτζλεςμα να 

βελτιϊνεται θ ταχφτθτα). Χωρίσ αυτό δε κα ιταν δυνατι θ εκτζλεςθ λογιςμικοφ γραμμζνου 

ςε Java. Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι θ JVM είναι λογιςμικό που εξαρτάται από τθν πλατφόρμα, 

δθλαδι για κάκε είδοσ λειτουργικοφ ςυςτιματοσ και αρχιτεκτονικισ επεξεργαςτι υπάρχει 

διαφορετικι ζκδοςθ του. Ζτςι υπάρχουν διαφορετικζσ JVM για Windows, Linux, Unix, 

Macintosh, κινθτά τθλζφωνα, παιχνιδομθχανζσ κλπ. 

Οτιδιποτε κζλει να κάνει ο προγραμματιςτισ (ι ο χριςτθσ) γίνεται μζςω τθσ εικονικισ 

μθχανισ. Αυτό βοθκάει ςτο να υπάρχει μεγαλφτερθ αςφάλεια ςτο ςφςτθμα γιατί θ εικονικι 

μθχανι είναι υπεφκυνθ για τθν επικοινωνία χριςτθ - υπολογιςτι. Ο προγραμματιςτισ δεν 

μπορεί να γράψει κϊδικα ο οποίοσ κα ζχει καταςτροφικά αποτελζςματα για τον 

υπολογιςτι γιατί θ εικονικι μθχανι κα τον ανιχνεφςει και δε κα επιτρζψει να εκτελεςτεί. 

Από τθν άλλθ μεριά οφτε ο χριςτθσ μπορεί να κατεβάςει «κακό» κϊδικα από το δίκτυο και 

να τον εκτελζςει. Αυτό είναι ιδιαίτερα χριςιμο για μεγάλα κατανεμθμζνα ςυςτιματα όπου 

πολλοί χριςτεσ χρθςιμοποιοφν το ίδιο πρόγραμμα ςυγχρόνωσ. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%84%CF%8C_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/GPL
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/Unix
http://el.wikipedia.org/wiki/Macintosh
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B7%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/BSD_(%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%84%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%82
http://java.sun.com/docs/books/vmspec/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
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Ολοκληρωμζνο περιβάλλον ανάπτυξησ (IDE) 

Για να γράψει κάποιοσ κϊδικα Java δε χρειάηεται τίποτα άλλο παρά ζναν επεξεργαςτι 

κειμζνου, όπωσ το Σθμειωματάριο (Notepad) των Windows ι ο vi (γνωςτόσ ςτο χϊρο 

του Unix). Ραρόλα' αυτά, ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον ανάπτυξθσ (IDE) βοθκάει πολφ, 

ιδιαίτερα ςτον εντοπιςμό ςφαλμάτων (debugging). Υπάρχουν αρκετά διακζςιμα, ενϊ πολλά 

από αυτά ζρχονται δωρεάν. Ζνα από αυτά είναι το Eclipse. 

 

6.2 Eclipse 
 

Το Eclipse είναι ζνα περιβάλλον ανάπτυξθσ εφαρμογϊν που αποτελεί ζνα ολοκλθρωμζνο 

περιβάλλον ανάπτυξθσ ( intergrated development environment – IDE) και ζνα επεκτάςιμο  

ςυνδεόμενο ςφςτθμα. Είναι γραμμζνο κυρίωσ ςε Java  και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για 

τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςε Java και διαμζςω διαφόρων plug-ins και ςε άλλεσ 

προγραμματιςτικζσ γλϊςςεσ όπωσ οι Ada, C, C++, COBOL, Perl, PHP, Python, Ruby, Scala, 

Clojure και Scheme. Μπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιθκεί για τθν ανάπτυξθ πακζτων για το 

λογιςμικό Mathematica. Συνικωσ αναφζρεται ωσ JDT(Java Development Toolkit). 

Στθ προεπιλογι του το IDE προορίηεται για προγραμματιςτζσ Java,και αποτελείται απο τα 

Εργαλεία Ανάπτυξθσ Java.Το Eclipse  είναι δωρεάν και ανοικτό λογιςμικό. 

Ιςτορία 

Το Eclipse δεν ιταν ζνα χαροφμενο ατφχθμα μθχανικισ, προφανϊσ. Η IBM λζγεται ότι 

ξόδεψε πάνω από  $40 εκατομμφρια για τθν ανάπτυξι του πριν το δϊςει ςαν ανοικτό 

λογιςμικό ςε μία κοινοπραξία τθν Eclipse.org, που αρχικά περιελάμβανε πολλζσ εταιρίεσ, 

μεταξφ άλλων τισ IBM, Borland, Merant κλπ. Ζκτοτε και άλλεσ εταιρίεσ ζχουν ειςχωριςει 

όπωσ για παράδειγμα οι Hewlett Packard, Fujitsu, Oracle κλπ. Η ΙΒΜ εξακολουκεί να ζχει τα 

θνία ςτθν ανάπτυξθ του Eclipse μζςω τθσ κυγατρικισ τθσ OTI (Object Technologies 

International), τουσ ανκρϊπουσ δθλαδι που ανζπτυξαν το Eclipse εξαρχισ [GBM03]. 

Πταν κατεβάηει κανείσ το Eclipse SDK μαηί λαμβάνει και το Java Development Toolkit (JDT) 

για τθ ςυγγραφι και τθ διόρκωςθ των προγραμμάτων java και το Plug-in Development 

Environment για να επεκτείνει το Eclipse. 

 

6.3 Η ςύνδεςη του Εpanet με java 
 

Ζνα από τα ςθμαντικά προβλιματα που χρειάςτθκε να λυκεί ςτα πλαίςια τθσ εργαςίασ 

ιταν θ ςφνδεςθ του λογιςμικοφ προςομοίωςθσ των δικτφων φδρευςθσ ( Epanet) με το java 

http://el.wikipedia.org/wiki/Vi_(%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%82_%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85)
http://el.wikipedia.org/wiki/Unix
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7
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πρόγραμμα τθσ προςομοιωμζνθσ ανόπτθςθσ. Το Epanet  είναι ζνα ανοικτό λογιςμικό που 

μπορεί οποιοςδιποτε να κατεβάςει ελεφκερα, και δίνεται μαηί με το Epanet Toolkit ζτςι 

ϊςτε να δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ να χρθςιμοποιιςουν το πρόγραμμα για 

οποιαδιποτε δικι τουσ εφαρμογι χρειαςτεί. 

Το EPANET Programmers Toolkit είναι μία βιβλιοκικθ DLL (Dynamic Link Library) 

ςυναρτιςεων που επιτρζπει  ςτουσ προγραμματιςτζσ να προςαρμόςουν τθν υπολογιςτικι 

μθχανι του EPANET για τισ δικζσ τουσ ανάγκεσ. Οι ςυναρτιςεισ μποροφν να ενςωματωκοφν 

ςε εφαρμογζσ 32-bit Windows γραμμζνεσ ςε C, C++, Delphi Pascal, Visual Basic. 

Το πρόβλθμα λοιπόν ιταν θ διαςφνδεςθ του Toolkit του EPANET  το οποίο ιταν γραμμζνο 

ςε C, με τθ Java. Για να αντιμετωπιςτεί αυτό χρειαηόταν να κλθκεί ο C κϊδικασ του Epanet 

από τθ Java μζςω του JNI ( Java Native Interface) με τθ χριςθ των Eclipse  και του Visual 

Studio Express 10. 

Το JNI (Java Native Interface) είναι ζνα προγραμματιςτικό πλαίςιο που επιτρζπει ςτον 

κϊδικα γραμμζνο ςε Java και που τρζχει ςε Java Virtual Machine (JVM) να καλεί και να 

μπορεί να καλεςτεί από native εφαρμογζσ ( προγράμματα ςυγκεκριμζνα για το υλικό και τθ 

πλατφόρμα του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ) και βιβλιοκικεσ γραμμζνεσ ςε άλλεσ γλϊςςεσ 

όπωσ θ C, θ C++ και θ Assembly. 

Αρχικά λοιπόν, ζπρεπε να δθμιουργθκεί μία κλάςθ ζςτω με το όνομα Example1 που κα 

δθλϊνει τθ native μζκοδο: 

 

Σχήμα 6.1: Κλάςθ που δθλϊνει τθ native μζκοδο 

Στθ ςυνζχεια αφοφ είχε ανοίξει το command prompt ςτθ κζςθ που βριςκόταν το αρχείο 

Example1.class, ζπρεπε να τρζξει το :\Program Files\Microsoft Visual Studio 

10.0\VC\bin\vcvars32.bat. Το αρχείο αυτό ρυκμίηει τισ απαραίτθτεσ μεταβλθτζσ 

περιβάλλοντοσ προκειμζνου να επιτρζψει builds από τθ γραμμι εντολϊν. 

Ζπρεπε να δθμιουργθκεί το header file τθσ native μεκόδου κάτι που ζγινε με τθν εντολι 

από τθ γραμμι εντολϊν: 
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javah -jni Example1 

Η εντολι javah δθμιουργεί C header και source αρχεία που χρθςιμοποιοφνται από C 

προγράμματα για αναφορά ςτισ μεταβλθτζσ ςτιγμιότυπου ενόσ αντικειμζνου από native 

source code. Το όνομα του header αρχείου κακϊσ και θ δομι που δθλϊνεται μζςα ςε αυτό 

προζρχονται από τθ κλάςθ που καλείται ςτθν εντολι. Ωσ προεπιλογι θ εντολι javah 

δθμιουργεί ζνα header file για κάκε κλάςθ που υπάρχει ςτο δεξιά μζροσ τθσ εντολισ, και 

τθν τοποκετεί ςτο τρζχων κατάλογο. Ζτςι λοιπόν δθμιουργείται το αρχείο Example1.h 

 

Ζπειτα δθμιουργικθκε θ εφαρμογι τθσ native μεκόδου ςτο αρχείο epanet-job1.c και 

αποκθκεφκθκε ςτο φάκελο ../src του Project  του Eclipse: 

 

Σχήμα 6.2: Ο κϊδικασ τθσ εφαρμογισ τθσ native μεκόδου. 

 

Εκτόσ από το header file  Example1.h  περιλαμβάνεται και το epanet2.h που είναι το header 

file του toolkit του EPANET. 

Αυτό που κάνει το πρόγραμμα είναι να ανοίγει ζνα αρχείο που βρίςκεται ςτο φάκελο 

GeneratedInput, να κάνει μία πλιρθ υδραυλικι προςομοίωςθ ςφμφωνα με τα δεδομζνα 

του αρχείου ειςόδου(ENsolveH();), να μεταφζρει τα αποτελζςματα και να τα γράφει ςε ζνα 

αρχείο αναφοράσ ςτο φάκελο GeneratedOutput (ΕΝsaveH(); ENreport();) και εν τζλει να 

κλείνει το δίκτυο (ΕΝclose();). 

Στθ ςυνζχεια και αφοφ είχαν μεταφερκεί τα απαραίτθτα αρχεία τθσ βάςθσ του Epanet ςτον 

φάκελο τθσ κλάςθσ (τα αρχεία epanet2.dll, epanet2.h και epanet2.lib), πάλι μζςω τθσ 

γραμμισ εντολϊν δθμιουργείται θ native βιβλιοκικθ ςτον φάκελο με τθ χριςθ τθσ εντολισ  
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cl -I"C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_22\include" -I"C:\Program 

Files\Java\jdk1.6.0_22\include\win32"  -MD -LD epanet_job1.c -Femyepanet.dll /link 

epanet2.lib  

Με αυτι τθ διαδικαςία λοιπόν δθμιουργικθκε το αρχείο  myepanet.dll 

Ζπειτα και ζχοντασ τα αρχεία  myepanet.dll, epanet2.dll και vanzyl.inp ςτο φάκελο του 

Project του Eclipse τρζχοντασ το πρόγραμμα Example1.java δθμιουργοφςε ζνα αρχείο 

αναφοράσ μζςω του EPANET. 

 

6.4 Κώδικασ για την επύλυςη του προβλόματοσ 
 

6.4.1 Καταςκευό του αρχεύου ειςόδου 

 

Το αρχείο ειςόδου (“input file”) με κατάλθξθ .inp είναι ζνα πρότυπο αρχείο ειςαγωγισ 

δεδομζνων ςτο EPANET που περιγράφει το ςφςτθμα που κα αναλυκεί. Μπορεί είτε να 

δθμιουργθκεί από το πρόγραμμα EPANET είτε από το Toolkit. Το αρχείο αυτό περιζχει όλα 

τα δεδομζνα που είναι απαραίτθτα για τθ ςχεδίαςθ του δικτφου ( όπωσ πλικοσ κόμβων, 

αντλιϊν, δεξαμενϊν, ςωλινων) αλλά και τον τρόπο διαςφνδεςισ τουσ και τα 

χαρακτθριςτικά τουσ ( για παράδειγμα τισ καμπφλεσ λειτουργίασ των αντλιϊν, τισ καμπφλεσ 

ηιτθςθσ κλπ) για τθ δθμιουργία του αρχείου ειςόδου χρθςιμοποιικθκε θ εξισ μζκοδοσ 

WriteControls όπωσ παρουςιάηεται ςτο παράρτθμα τθσ εργαςίασ. 

 Εξαιτίασ του γεγονότοσ ότι θ μορφι του αρχείου ειςόδου είναι τυποποιθμζνθ θ μζκοδοσ 

αυτι δθμιουργοφςε ζνα αρχείο κειμζνου με κατάλθξθ .inp. Ο ζλεγχοσ του προγράμματοσ 

λειτουργίασ των αντλιϊν γινόταν από το πεδίο του αρχείου με τθν επικεφαλίδα 

[CONTROLS+. Σκοπόσ του τμιματοσ αυτοφ ιταν ο προςδιοριςμϊν απλϊν εντολϊν που 

τροποποιοφςαν τισ αντλίεσ βαςιςμζνεσ ςε μία προχπόκεςθ. Η μορφι ζχει ωσ εξισ: 

 

LINK linkID status AT TIME time 

 

Ππου το linked ιταν το όνομα μίασ αντλίασ για παράδειγμα, το status  μποροφςε να είναι 

OPEN ι CLOSED και το time ιταν πόςθ ϊρα ζχει περάςει από τθν ζναρξθ τθσ 

προςομοίωςθσ. 
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Σχήμα 6.3: Κομμάτι τθσ μεκόδου που δθμιουργεί το τμιμα CONTROLS του αρχείου ειςόδου 

 

 Ζτςι λοιπόν θ μζκοδοσ WriteControls δεχόταν ωσ όριςμα τον πίνακα λειτουργίασ του 

ςυςτιματοσ. Ρρόκειται για ζνα πίνακα 3x24, με δυαδικζσ τιμζσ ( 3 ςειρζσ, μία για κάκε 

αντλία, και 24 ςτιλεσ, μία για κάκε ϊρα του προγράμματοσ λειτουργίασ, όπου το 1 

αντιςτοιχεί ςτο ότι θ αντλία είναι ανοιχτι ενϊ το 0 ότι είναι κλειςτι), και δθμιουργοφςε ζνα 

αρχείο ειςόδου για το EPANET  με πλιρθ περιγραφι του δικτφου, τθσ παροχισ και 

κατανάλωςθσ, τθσ τιμισ τθσ ενζργειασ και τθσ διακφμανςθσ αυτισ ςτο 24ωρο,και τθσ λίςτασ 

των ελζγχων ϊςτε να πλθρείται ο πίνακασ ειςόδου. 

 

6.4.2 Δημιουργύα του αρχεύου αναφορϊσ 

 

Μετά τισ διεργαςίεσ που αναφζρκθκαν ςτθν ενότθτα 6.3 θ δθμιουργία του αρχείου εξόδου 

ιταν εφκολθ υπόκεςθ. Απο τθ ςτιγμι που το αρχείο ειςόδου vanzyl.inp είχε δθμιουργθκεί 

ςτον φάκελο GeneratedInput τρζχοντασ το Example1.java  το EPANET ζκανε μία πλιρθ 

προςομοίωςθ των υδραυλικϊν του δικτφου με βάςθ το δίκτυο αλλά και τισ εντολζσ για το 

άνοιγμα/κλείςιμο των αντλιϊν και επζςτρεφε ζνα αρχείο αναφοράσ (report file, vanzyl.rpt) 

ςτο φάκελο GeneratedOutput το οποίο επιλζχκθκε να περιζχει ( κάνοντασ τισ ςωςτζσ 

επιλογζσ ςτο τμιμα *REPORT] του αρχείου ειςόδου) τθν πικανι φπαρξθ υδραυλικοφ 

προβλιματοσ ςτο δίκτυο ( όπωσ υψθλι ι χαμθλι πίεςθ, ανεπάρκεια παροχισ κλπ) και το 

ςυνολικό κόςτοσ τθσ ενζργειασ που ςπαταλικθκε. 
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6.4.3 Ανϊγνωςη των αποτελεςμϊτων τησ προςομούωςησ 

 

Ζχοντασ δθμιουργιςει το αρχείο εξόδου που περιλαμβάνει τα αποτελζςματα που είναι 

χριςιμα για τθν βελτιςτοποίθςθ του χρονοπρογραμματιςμοφ των αντλιϊν, μποροφμε 

πλζον να τα εξάγουμε από το αρχείο και να τα ειςάγουμε ςτο πρόγραμμα. Σε πρϊτθ φάςθ 

καλείται θ μζκοδοσ Validity(). Η μζκοδοσ πθγαίνει ςτθ κζςθ που βρίςκεται το αρχείο 

εξόδου τθσ υδραυλικισ προςομοίωςθσ και  κακϊσ είναι τφπου Boolean, επιςτρζφει τθ τιμι 

true αν δεν ζχουν προκφψει προβλιματα κατά τθν προςομοίωςθ, αλλιϊσ επιςτρζφει τθν 

τιμι false. 

public static boolean validity ()throws FileNotFoundException{ 
      
     boolean flag = true; 
       Scanner s = new Scanner(new File("GeneratedOutput\\vanzyl.rpt")); 
         
       while (null != s.findWithinHorizon("(?i)\\bwarning\\b", 0)){  
               
             flag=false; 
         } 
        

s.close(); 
       return flag; 
     } 

 

Επίςθσ δθμιουργικθκαν οι μζκοδοι NumericalCost() και GetCost(). Στθ περίπτωςθ που το 

ςφςτθμα δεν επιςτρζφει κάποιο ςφάλμα εξαιτίασ παραβίαςθσ των υδραυλικϊν 

περιοριςμϊν, θ μζκοδοσ GetCost() αναλαμβάνει να ψάξει ςτο αρχείο εξόδου και να βρει τθ 

τιμι του ςυνολικοφ κόςτουσ. Σπάει λοιπόν το κείμενο ςε Strings και το διαβάηει μζχρι να 

βρει το ηθτοφμενο και να το επιςτρζψει ςτο όνομά τθσ. Επειδι όμωσ ςτο πρόγραμμα 

χρειαηόμαςτε τθν αρικμθτικι τιμι του ςυνολικοφ κόςτουσ, καταςκευάςτθκε θ μζκοδοσ 

NumericalCost() που παίρνει ςαν όριςμα ζνα String  και το μετατρζπει ςε float. Πλεσ οι 

μζκοδοι βρίςκονται ςτο παράρτθμα τθσ εργαςίασ. 

 

6.4.4 Προςομοιωμϋνη Ανόπτηςη 

 

Ζχοντασ δθμιουργιςει πλζον όλα εκείνα τα εργαλεία απαραίτθτα για τθν επικοινωνία με το 

λογιςμικό προςομοίωςθσ πλζον το μόνο που χρειαηόταν ιταν θ ςυνάρτθςθ κόςτουσ και θ 

μεταευρετικι τεχνικι που κα δθμιουργοφςε τα αρχεία για να ςτείλει ςτθν είςοδο και κα 

επεξεργαηόταν τα αποτελζςματα από τθν ζξοδο προκειμζνου να βρει μία βζλτιςτθ λφςθ για 

τον προγραμματιςμό των αντλιϊν.  

Συνάρτηςη κόςτουσ 

Στο πρόβλθμα χρονοπρογραμματιςμοφ των αντλιϊν ενόσ δικτφου φδρευςθσ ο ςτόχοσ είναι 

θ ελαχιςτοποίθςθ τθσ ενζργειασ που καταναλϊνεται ςτισ αντλίεσ του ςυςτιματοσ, 
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διατθρϊντασ πάντα τθν ποιότθτα τθσ παροχισ μζςα ςτα επιτρεπόμενα όρια. Οι υδραυλικοί 

περιοριςμοί του προβλιματοσ δεν κα χρειαςτεί να ειςχωριςουν ςτθ ςυνάρτθςθ κόςτουσ 

και αυτό γιατί τουσ λαμβάνει υπόψθ το πρόγραμμα προςομοίωςθσ. Αυτό είναι, όπωσ 

αναφζρκθκε, και ζνα από τα πλεονεκτιματα τθσ βελτιςτοποίθςθσ μζςω προςομοίωςθσ. 

Θα μποροφςε λοιπόν κανείσ να υποκζςει πωσ το μοναδικό ςτοιχείο που κα ζπρεπε να 

προςπακεί να ελαχιςτοποιιςει θ μζκοδοσ τθσ προςομοίωςθσ είναι θ καταναλιςκόμενθ 

ενζργεια, και πιο ςυγκεκριμζνα το κόςτοσ τθσ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ, όπωσ αυτό 

προςδιορίηεται από το EPANET. Επιλζγεται το κόςτοσ και όχι θ ενζργεια γιατί, όπωσ 

αναφζρκθκε και ςε προθγοφμενο κεφάλαιο, το κόςτοσ τθσ ενζργειασ διαφζρει από ϊρα ςε 

ϊρα (πιο ακριβι ςε ϊρεσ αιχμισ, πιο φτθνι ςτισ υπόλοιπεσ). Αν επιλζγονταν θ 

ελαχιςτοποίθςθ τθσ ενζργειασ, το πρόγραμμα δε κα λάμβανε υπόψθ αυτι τθ παράμετρο. 

Επιλζγοντασ όμωσ το ςυνολικό κόςτοσ ειςάγουμε και τθ τιμολογιακι πολιτικι τθσ 

υπθρεςίασ παροχισ ενζργειασ, προτιμϊντασ λφςεισ που κα κοςτίςουν λιγότερο, ακόμα και 

αν, ίςωσ, καταναλϊνουν λίγο μεγαλφτερθ ενζργεια. Υπάρχει όμωσ και άλλθ μία παράμετροσ 

που πρζπει να λθφκεί υπόψθ. 

Ζχοντασ ειςάγει λοιπόν όλα τα δεδομζνα του ςυςτιματοσ και με τθ προχπόκεςθ ότι το 

EPANET μασ δίνει το ςυνολικό κόςτοσ μόνο για λφςεισ που πλθροφν τισ προχποκζςεισ  

ποιότθτασ τθσ υπθρεςίασ φδρευςθσ (κατάλλθλθ πίεςθ ςε όλουσ τουσ κόμβουσ και ςωλινεσ 

του ςυςτιματοσ, ικανοποίθςθ τθσ ηιτθςθσ των πελατϊν για όλθ τθ διάρκεια τθσ 

προςομοίωςθσ, διατιρθςθ ελάχιςτθσ ποςότθτασ νεροφ ςτισ δεξαμενζσ του δικτφου για τθ 

περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ κλπ) κα ειςαχκεί ςτθ ςυνάρτθςθ άλλοσ ζνασ παράγοντασ, που 

για κάκε επιτυχθμζνθ λφςθ ( ςτθν οποία δε προζκυψε πρόβλθμα κατά τθ προςομοίωςθ) κα 

ειςάγει μία ποινι ανάλογα με τον αρικμό των αλλαγϊν κατάςταςθσ των αντλιϊν. 

Ωσ αρικμόσ αλλαγϊν κατάςταςθσ του ςυςτιματοσ κεωρείται το ςφνολο των 

ενεργοποιιςεων και απενεργοποιιςεων των αντλιϊν του ςυςτιματοσ. Αυτό υπολογίηεται 

απλά μζςω τθσ μεκόδου NumberOfSwitches() που δζχεται ωσ όριςμα τον πίνακα του 

προγράμματοσ λειτουργίασ των αντλιϊν και αφοφ επεξεργάηεται τα ςτοιχεία του υπολογίηει 

το ςυνολικό αρικμό των on/off. 

Είναι γνωςτό πωσ το άνοιγμα και κλείςιμο των μθχανϊν πολλζσ φορζσ τισ φκείρει και 

μικραίνει το χρόνο ηωισ τουσ. Ζτςι λοιπόν πρζπει να ειςαχκεί ζνασ περιοριςμόσ που κα 

προφυλάξει το ςφςτθμα από περιττά ζξοδα ςυντιρθςθσ ι ακόμα και αντικατάςταςθσ του 

πιο ακριβοφ ςτοιχείου του ςυςτιματοσ. Το κόςτοσ τθσ ποινισ για τισ αντλίεσ είναι ο 

αρικμόσ των αλλαγϊν κατάςταςθσ όλων των αντλιϊν του κυκλϊματοσ  επί ζνα ςυντελεςτι 

ποινισ για τθν αλλαγι κατάςταςθσ. Ρροκειμζνου να είναι αποδοτικόσ ο αλγόρικμοσ πρζπει 

θ ποινι να είναι αρκετά μεγάλθ προκειμζνου να οδθγεί ςε μία βιϊςιμθ λφςθ ( δθλαδι ςε 

ζνα φυςιολογικό αρικμό αλλαγϊν κατάςταςθσ) αλλά  όχι τόςο πολφ ϊςτε να οδθγοφν ςε 

απόρριψθ πικανϊν καλϊν λφςεων [ZSW04]. 

Η ςυνάρτθςθ κόςτουσ λοιπόν παίρνει τθ μορφι: 
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Ππου:      είναι θ αξία τθσ ςυνάρτθςθσ κόςτουσ 

     είναι το κόςτοσ ενζργειασ (δίνεται από το EPANET) 

  είναι το κόςτοσ ποινισ για τισ  αλλαγζσ κατάςταςθσ 

 

 

Επιλογή μηχανιςμοφ διατάραξησ 

Η «διατάραξθ» των λφςεων γίνεται μζςω τθσ μεκόδου Disturb θ οποία δζχεται ωσ όριςμα 

ζνα πίνακα τθσ τωρινισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ( δθλαδι τθσ τελευταίασ επανάλθψθσ 

θ τιμι τθσ οποίασ ζχει αποκθκευκεί), και αρχικά τον αντιγράφει ςτον πίνακα τθσ επόμενθσ 

λφςθσ (διαγράφοντασ ζτςι οποιαδιποτε προθγοφμενθ πλθροφορία), τον οποίο και κα 

διαταράξει. Αυτό γίνεται με τυχαίο τρόπο με τθ χριςθ τθσ ςυνάρτθςθσ Random. Επιλζγεται 

μία τυχαία κζςθ  του πίνακα NextSolution { x, y}  ( επιλζγοντασ ζνα ακζραιο x, και ζνα 

ακζραιο  y με τθ βοικεια τθσ Random ) και το ςτοιχείο αυτισ αλλάηει από 0 ςε 1 ι από 1 ςε 

0. Ο πίνακασ NextSolution είναι δθλωμζνοσ ςτθ μζκοδο ωσ static οπότε όλεσ οι διεργαςίεσ 

γίνονται απευκείασ ςτθ κζςθ μνιμθσ που προορίηεται για αυτόν. Η μζκοδοσ Disturb 

φαίνεται παρακάτω. 

public static void Disturb(int a[][]){ 
   
  //αρχικϊ αντιγρϊφει τη τρϋχουςα λύςη 
  for (int i=0; i<3;i++){ 
    for (int j = 0; j< 24; j++){ 
     NextSolution[i][j] = a[i][j]; 
    } 
   } 
   
  // επιλϋγει μια τυχαύα θϋςη του πύνακα 
  Random rndm = new Random(); 
  int x; 
  int y; 
  x=rndm.nextInt(3); 
  y=rndm.nextInt(24); 
    
  // και αλλϊζει το ςτοιχειό τησ 
  if (NextSolution[x][y] == 1){ 
    NextSolution[x][y]= 0; 
    } 
   else{ 
    NextSolution[x][y]= 1; 
    } 
   
 //τϋλοσ Disturb   
 } 
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Αρχική θερμοκραςία 

 

Η αρχικι κερμοκραςία κακορίςτθκε εμπειρικά. Ζγιναν αρχικά ζνασ αρικμόσ διαταράξεων 

για μία αρχικι λφςθ ςχετικι «κακι». Στθ ςυνζχεια υπολογίςτθκε το  <ΔΕ> που είναι ο μζςοσ 

όροσ των διαφορϊν ενζργειασ των διαταράξεων από τθν εκάςτοτε αρχικι. Ζτςι το T 

επιλζχκθκε ςαν ζνασ αρικμόσ που κα δίνει ςχεδόν 50% πικανότθτα αποδοχισ ςε μία λφςθ θ 

ΔΕ τθσ οποίασ είναι ίςθ με το  <ΔΕ>. Δθλαδι από τθν εξίςωςθ: 

 

Ζτςι το Τ πιρε τθν αρχικι τιμι 40. 

 

Κανόνασ αποδοχήσ Metropolis 

Στθ περίπτωςθ που μία λφςθ επιφζρει αφξθςθ τθσ ςυνάρτθςθσ κόςτουσ, καλείται ο 

κανόνασ αποδοχισ Μetropolis να αποφαςίςει για τθν αποδοχι τθσ ι όχι. Ππωσ 

αναφζρκθκε ςτα προθγοφμενα κεφάλαια, αυτόσ είναι και ο λόγοσ που θ προςομοιωμζνθ 

ανόπτθςθ ξεφεφγει από τα τοπικά ελάχιςτα και οδθγείται ςτο ολικό. Η μζκοδοσ για τθν 

υλοποίθςθ αυτοφ ονομάςτθκε MetropolisRule είναι boolean και ζχει ωσ ορίςματα τρεισ 

αρικμοφσ διπλισ ακρίβειασ. Ο πρϊτοσ αντιπροςωπεφει τθν ενζργεια αρχικισ κατάςταςθσ, ο 

δεφτεροσ τθν ενζργεια τθσ κατάςταςθσ που προζκυψε από τθ διαταραχι ενϊ ο τρίτοσ τθ 

κερμοκραςία τθ ςτιγμι που καλείται θ μζκοδοσ. Ζνασ αρικμόσ επιλζγεται τυχαία μεταξφ 0 

και 1 και αν είναι μικρότεροσ από τθ πικανότθτα που προζκυψε, θ μζκοδοσ επιςτρζφει true 

προκειμζνου να γίνει αποδεκτι θ διαταραχι, αλλιϊσ false για να απορριφκεί. Η υλοποίθςθ 

τθσ μεκόδου MetropolisRule φαίνεται παρακάτω: 

 

 

private static boolean MetropolisRule(double a, double b, double t){ 
   
  double k,m,de,r; 
   
  de = b - a; 
  k = -(de/t); 
  m = Math.exp(k); 
  Random rand = new Random(329129384725123L); 
  r = rand.nextDouble(); 
   
  return (r < m); 
 } 
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Κριτήρια αλλαγήσ και μείωςη θερμοκραςίασ 

Ωσ κριτιρια αλλαγισ του επιπζδου κερμοκραςίασ χρθςιμοποιοφνται ο αρικμόσ των 

διαταράξεων που επιχειροφνται  και ο αρικμόσ των διαταράξεων που γίνονται αποδεκτζσ. 

Ζτςι λοιπόν θ επανάλθψθ που γίνεται ςε κάκε ςτάδιο τθσ κερμοκραςίασ τερματίηεται είτε 

όταν ο αρικμόσ των διαταράξεων που επιχειρικθκαν φτάςει τισ 800 είτε όταν γίνουν 

αποδεκτζσ 50 διαταράξεισ. Η ςυνκικθ λοιπόν του βρόχου επανάλθψθσ του προγράμματοσ 

τθσ ανόπτθςθσ είναι θ εξισ: 

(NofPaccepted < 50) && (NofPattempted < 800) 

Η μείωςθ τθσ κερμοκραςίασ γίνεται ςφμφωνα με τον γεωμετρικό νόμο. Ζτςι μετά το βρόχο 

τθσ επανάλθψθσ ακολουκεί θ εντολι  

T = 0.8 * T; 

 

 

Ο κϊδικασ  για τισ επαναλήψεισ  του προγράμματοσ 

Ολόκλθροσ ο κϊδικασ του προγράμματοσ υπάρχει ςτο παράρτθμα τθσ εργαςίασ. Ρρϊτα 

αρχικοποιοφνται οι μεταβλθτζσ, ςτθ ςυνζχεια δθμιουργείται μία τυχαία λφςθ  και  τα 

αποτελζςματά τθσ αποκθκεφονται ςαν αρχικζσ τιμζσ.  Στθ ςυνζχεια το πρόγραμμα 

ειςζρχεται ςτο βρόχο επανάλθψθσ, διαφοροποιεί τθ λφςθ εξετάηει τθ νζα λφςθ αν  είναι 

ζγκυρθ και  υπολογίηει τθν ενζργειά τθσ. Συγκρίνοντασ τισ ενζργειεσ και με τθ βοικεια του 

κανόνα αποδοχισ Metropolis  το πρόγραμμα αποδζχεται ι όχι τισ επόμενεσ καταςτάςεισ, 

και τισ αποκθκεφει ανάλογα είτε ωσ  «τωρινι λφςθ» είτε ωσ «καλφτερθ λφςθ». Οι 

επαναλιψεισ ςυνεχίηονται και ςφμφωνα με τα κριτιρια αλλαγισ κερμοκραςίασ αλλάηουν 

τα επίπεδα. Πταν φτάςει θ ςτιγμι που πλθροφνται τα κριτιρια τερματιςμοφ που 

αναφζρονται πιο κάτω, το πρόγραμμα βγαίνει από το βρόχο και εμφανίηει τθ καλφτερθ 

λφςθ δθμιουργϊντασ παράλλθλα τα αρχεία ειςόδου και αναφοράσ για αυτι. 

 

Κριτήριο τερματιςμοφ του προγράμματοσ 

Πταν μετά από 3 διαδοχικά ςτάδια κερμοκραςίασ δεν υπάρχει καμία διαταραχι που να 

ζχει γίνει αποδεκτι ι όταν ο ςυνολικόσ αρικμόσ επαναλιψεων φτάςει τισ 10.000 τότε το 

πρόγραμμα ςταματά και παρουςιάηει τθ καλφτερθ λφςθ. Στο κομμάτι του κϊδικα που 

φαίνεται πιο κάτω, θ μεταβλθτι NofPaccepted αρχικοποιείται ςτθ τιμι μθδζν ςε κάκε 

ςτάδιο τθσ κερμοκραςίασ, θ μεταβλθτι NoAccept αρχικοποιείται με τθ τιμι μθδζν ςτθν 

αρχι του προγράμματοσ ενϊ θ flag είναι το κριτιριο τερματιςμοφ των επαναλιψεων του 

προγράμματοσ τθσ προςομοιωμζνθσ ανόπτθςθσ. 
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// ϋλεγχοσ κριτηρύου τερματιςμού 
   
   if(NofPaccepted == 0 ){ 
    NoAccept++; 
    if (NoAccept == 3){ 
     flag = false; 
    } 
   } 
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7. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
 

Κατά τθν εκπόνθςθ τθσ εργαςίασ, και αφοφ πρϊτα περιγράφθκαν τα χαρακτθριςτικά των 

δικτφων διανομισ νεροφ, και του προγράμματοσ προςομοίωςθσ αυτϊν EPANET, 

παρουςιάςτθκε μία μζκοδοσ χρονοπρογραμματιςμοφ των αντλιϊν. Ο ςτόχοσ του μοντζλου 

ιταν να ελαχιςτοποιιςει το κόςτοσ του ςυςτιματοσ διανομισ νεροφ, το οποίο υπόκειται ςε 

αυςτθροφσ νόμουσ και κανόνεσ, όπωσ θ διατιρθςθ τθσ ενζργειασ, οι κομβικζσ πιζςεισ, και 

οι παράγοντεσ αξιοπιςτίασ.  

Η μζκοδοσ ςτθ ςυνζχεια χρθςιμοποιικθκε πάνω ςε ζνα απλό δίκτυο  για να εξεταςτεί θ 

ορκότθτά τθσ ςτθ δθμιουργία οικονομικϊν προγραμμάτων λειτουργίασ αντλιϊν. Είναι 

ςθμαντικό ότι ζγινε ανάλυςθ δφο ταυτόχρονων ςτόχων ελαχιςτοποίθςθσ, κακϊσ ζπρεπε να 

ελαχιςτοποιείται τόςο το κόςτοσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ όςο και τα ζξοδα ςυντιρθςθσ 

των αντλιϊν (κάτι που ζγινε μζςω τθσ μείωςθσ των αλλαγϊν κατάςταςθσ των αντλιϊν).  

Θεωρθτικά ο ςτόχοσ ( και ςυνεπϊσ και το αποτζλεςμα) μίασ τζτοιασ μεκόδου κα ιταν θ 

μετακίνθςθ του φορτίου από περιόδουσ όπου γενικότερα επικρατεί μεγάλθ ηιτθςθ 

ενζργειασ, ςε περιόδουσ εκτόσ αιχμισ κατανάλωςθσ ενζργειασ, χρθςιμοποιϊντασ τθ 

διαφορά ςτθν κοςτολόγθςθ τθσ ενζργειασ ανάμεςα ςε αυτζσ τισ δφο περιόδουσ, 

προκειμζνου να επιτφχει μείωςθ κόςτουσ. Ραράλλθλα όμωσ και μζςω των καμπυλϊν των 

γεννθτριϊν που δόκθκαν ωσ δεδομζνα ςτο πρόγραμμα προςομοίωςθσ, ςτόχοσ ιταν και θ 

βελτιςτοποίθςθ ςτθν αποδοτικότθτα τθσ ενζργειασ, δουλεφοντασ τισ αντλίεσ ςε πιο 

αποδοτικά ςθμεία των καμπυλϊν τουσ ( για παράδειγμα θ χριςθ δφο αντλιϊν αντί για μία 

αυξάνει τθ ςυνολικι αποδοτικότθτα). Ζνα δευτερεφον όφελοσ τθσ αποδοτικότθτασ τθσ 

ενζργειασ ςτο δίκτυο διανομισ είναι και θ αντίςτοιχθ μείωςθ ςτο αποτφπωμα εκπομπϊν 

αερίων που οφείλονται για το φαινόμενο του κερμοκθπίου, οδθγϊντασ ςε μία πιο 

«πράςινθ» επιχείρθςθ *SB07]. 

Από τισ μεκόδουσ βελτιςτοποίθςθσ, οι μεταευρετικζσ τεχνικζσ παρουςιάηουν ιδιαίτερο 

ενδιαφζρον κακϊσ μποροφν, εξαιτίασ τθσ ςτοχαςτικισ φφςθσ τουσ, να  αντιμετωπίςουν 

ςυνδυαςτικά προβλιματα με αρκετά μεγάλο χϊρο λφςεων. Ραρά τα μειονεκτιματά τουσ, 

όπωσ οι δυςκολίεσ ςτθ ρφκμιςθ των παραμζτρων (κάτι που γίνεται κυρίωσ εμπειρικά και 

μζςω πειραμάτων ), ο υπολογιςτικόσ χρόνοσ, και θ διςτακτικότθτα του ανκρϊπου να δεχκεί 

αποτελζςματα μεκόδων που δε μπορεί να κατανοιςει πλιρωσ, θ φπαρξι τουσ ιδθ από το 

1980 και θ ςυνεχισ εξζλιξι τουσ από ερευνθτζσ,  κάνει τισ μεταευρετικζσ μεκόδουσ μία 

ιδιαίτερα ενδιαφζρουςα κατθγορία τεχνικϊν για επίλυςθ δφςκολων προβλθμάτων 

βελτιςτοποίθςθσ. 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ δθμιουργίασ του προγράμματοσ λειτουργίασ των αντλιϊν επιλζχκθκε 

θ μζκοδοσ τθσ προςομοιωμζνθσ ανόπτθςθσ τα οφζλθ και μειονεκτιματα τθσ οποίασ 

ςυηθτικθκαν. Ππωσ φαίνεται και ςτα παρακάτω ςχιματα θ υλοποίθςθ τθσ μεκόδου πάνω 

ςτο απλό δίκτυο (Van Zyl Test Problem [ZSW04]) οδιγθςε ςτθν ανάδειξθ προγραμμάτων 

λειτουργίασ αντλιϊν που εκμεταλλεφονται τισ ϊρεσ που θ ενζργεια ζχει χαμθλό κόςτοσ, 

ενϊ αποφεφγουν τον υπερβολικό αρικμό αλλαγϊν κατάςταςθσ, κάτι που κρατά το κόςτοσ 

ςυντιρθςθσ ςε χαμθλά επίπεδα. 
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7.1 Πύνακεσ με αποτελϋςματα 
 

Στα παρακάτω ςχιματα φαίνεται θ γραφικι παράςταςθ τθσ τρζχουςασ τιμισ ςε 

πραγματικό χρόνο και όπωσ προζκυπτε από τθν εκτζλεςθ του προγράμματοσ. Ππωσ είναι 

φυςιολογικό παρατθρείται αποδοχι των χρονοπρογραμμάτων που προκαλοφν μείωςθ 

κόςτουσ αλλά και κάποιων που προκαλοφν αφξθςθ τθσ ςυνάρτθςθσ κόςτουσ, αρχικά με 

μεγάλο ρυκμό, ακόμα και αν προκαλοφν ςθμαντικι αφξθςθ κόςτουσ,  κάτι που ςτθ 

ςυνζχεια και όςο περνά ο χρόνοσ μειϊνεται. 

 

Σχήμα 7.1: Γραφικι παράςταςθ  τθσ τρζχουςασ τιμισ τθσ ςυνάρτθςθσ με το χρόνο. 

 

Στο ςχιμα 7.1 παρατθρείται θ γραφικι τθσ τρζχουςασ τιμισ τθσ ςυνάρτθςθσ κόςτουσ. 

Ραρατθρείται ότι θ μζκοδοσ ςυγκλίνει γριγορα ςε μία τιμι κοντά ςτθ βζλτιςτθ, 

ξεπερνϊντασ τοπικά ελάχιςτα ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ. Η βζλτιςτθ τιμι που βρζκθκε ιταν 

288.22 μονάδεσ κόςτουσ. Στο ςχιμα 7.2 φαίνεται με μεγαλφτερθ λεπτομζρεια θ 

διαφοροποίθςθ τθσ τρζχουςασ τιμισ τθσ ςυνάρτθςθσ κόςτουσ όταν αυτι βρίςκεται πλθςίον 

τθσ βζλτιςτθσ. Ακόμα και μετά τα πρϊτα ςτάδια κερμοκραςίασ, θ μζκοδοσ αποδζχεται τιμζσ 

που χειροτερεφουν το ςυνολικό κόςτοσ ςε όλο και μικρότερο ποςοςτό και με όλο και 

μικρότερθ ςυχνότθτα. 
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 Σχήμα 7.2: Απεικόνιςθ με μεγαλφτερθ λεπτομζρεια τθσ γραφικισ τρζχουςασ τιμισ - χρόνου 

Η βζλτιςτθ τιμι που βρζκθκε ιταν 288.22 μονάδεσ κόςτουσ μετά από 3725 επαναλιψεισ 

(ςε ςφνολο 7610), και χρονικά, 2 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα από τθν ζναρξθ του 

προγράμματοσ. Οι μονάδεσ κόςτουσ αντιςτοιχοφν ςε 208 χρθματικζσ μονάδεσ ($) αν 

αφαιρεκεί το κόςτοσ των 4 αλλαγϊν κατάςταςθσ που ζγιναν ςυνολικά. Οι αλλαγζσ 

κατάςταςθσ απεικονίηονται ςτο παρακάτω ςχιμα. 

 

Σχήμα 7.3: Σχθματικι αναπαράςταςθ προγράμματοσ λειτουργίασ αντλιϊν 
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Σε μία δεφτερθ εκτζλεςθ του προγράμματοσ τα αποτελζςματα προζκυψαν ςχεδόν 

πανομοιότυπα. Στο ςχιμα 7.4 φαίνεται θ εξζλιξθ του «καλφτερου κόςτουσ» δθλαδι τθσ 

μεταβλθτισ που αποκθκεφει κάκε φορά τθν καλφτερθ τιμι κόςτουσ που ζχει βρει το 

πρόγραμμα ζωσ τϊρα. 

 

Σχήμα 7.4: Γραφικι παράςταςθ καλφτερου κόςτουσ – χρόνου. 

 

Ππωσ είναι λογικό θ καλφτερθ τιμι μικραίνει με τθ πάροδο του χρόνου ενϊ φτάνει επίςθσ 

ςχετικά γριγορα ςτθ βζλτιςτθ τιμι. Η βζλτιςτθ τιμι είναι 260.66 μονάδεσ κόςτουσ και 

επιτεφχκθκε μετά από 3470 επαναλιψεισ από τισ 8561, ενϊ γίνεται με 3 on/off των αντλιϊν 

μόνο. Χρονικά θ βζλτιςτθ τιμι επιλκε 1 λεπτό και 40 δευτερόλεπτα μετά τθν ζναρξθ του 

προγράμματοσ ενϊ όλεσ οι επαναλιψεισ διιρκεςαν 4 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. 

Η βζλτιςτθ τιμι αν και φαινομενικά χαμθλότερθ από αυτι τθσ πρϊτθσ επανάλθψθσ, ςτθν 

ουςία, όςον αφορά το κόςτοσ ενζργειασ είναι περίπου ίδια (200.66 $ ) αλλά είναι καλφτερθ 

ςτο ότι το καταφζρνει μόνο με 3 on off. 

Στο ςχιμα 7.5 φαίνονται τα ςυγκεντρωτικά αποτελζςματα από δζκα εκτελζςεισ του 

προγράμματοσ για το πρόβλθμα Van Zyl. Αν δοφμε τα ςτοιχεία του πίνακα κα 

παρατθριςουμε πωσ το κόςτοσ ςε δολάρια κυμαίνεται από 200 ζωσ 250 $ ςε όλεσ τισ 

επαναλιψεισ. Αντίκετα το ςυνολικό κόςτοσ ( μαηί με τθ ποινι για τθν αλλαγι κατάςταςθσ 

των αντλιϊν) κυμαίνεται από 260 – 428. Σε αυτό ςθμαντικό ρόλο παίηει θ ποιότθτα τθσ 

αρχικισ λφςθσ. Κακϊσ οι ςυντελεςτζσ είναι ρυκμιςμζνοι για μζτριεσ αρχικζσ λφςεισ, μία 

άςχθμθ λφςθ μπορεί να προκαλζςει εγκλωβιςμό ςε ζνα τοπικό ελάχιςτο ( που όμωσ δεν 

ζχει μεγάλθ διαφορά με το ολικό ) ωσ απόρροια κυρίωσ του ςυντελεςτι του κόςτουσ 

ποινισ. 
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Σχήμα 7.5: Αποτελζςματα 10 εκτελζςεων του προγράμματοσ 

Ραρόλα αυτά τα αποτελζςματα είναι αρκετά ικανοποιθτικά κακϊσ κινοφνται πολφ κοντά 

ςτο ελάχιςτο του κόςτουσ ενϊ κρατάνε ( με εξαίρεςθ τθν εκτζλεςθ 7) τισ αλλαγζσ 

κατάςταςθσ των αντλιϊν ςε χαμθλό επίπεδο. 

 

7.2 Περιθώρια περαιτϋρω βελτιςτοπούηςησ 
 

Η εξάρτθςθ του ανκρϊπου από τθν ενζργεια είναι τεράςτια. Ζτςι οι  τομείσ που ςυμβάλουν 

ςτθν εφρεςθ ακόμα καλφτερθσ λφςθσ, πρζπει να λθφκοφν ςοβαρά υπόψθ και να 

μελετθκοφν προκειμζνου να επιτυγχάνεται όςο το δυνατό μεγαλφτερθ οικονομία ςε 

χριματα αλλά και ςε ενζργεια. 

Αρχικά χρειάηεται να υπάρχουν πολφ καλά μελετθμζνα μοτίβα κατανάλωςθσ *MS85]. 

Ρροκειμζνου να  κακοριςτεί το βζλτιςτο πρόγραμμα λειτουργίασ για μια μζρα και για να 

γίνει πιο ςωςτι προςομοίωςθ του δικτφου διανομισ θ προχπόκεςθ είναι θ πρόβλεψθ τθσ 

ηιτθςθσ για το επόμενο 24ωρο ζωσ και μία βδομάδα μπροςτά. Στθ ςυνζχεια είναι 

απαραίτθτο να περιοριςτοφν οι διαρροζσ ςτο δίκτυο. Αυτό μπορεί να επιτευχκεί με τθν 

εγκατάςταςθ μετρθτϊν ροισ ςε ςτρατθγικά ςθμεία του ςυςτιματοσ ζτςι ϊςτε να 

μετροφνται και να ελζγχονται ςυνεχϊσ οι ροζσ και θ ποςότθτα του νεροφ που ειςζρχεται ςε 

κάκε περιοχι. Ραράλλθλα θ διατιρθςθ τθσ πίεςθσ ςε ικανοποιθτικά χαμθλά επίπεδα κα 

μειϊςει τισ απϊλειεσ και τθ φκορά ςτα υλικά ςτοιχεία του ςυςτιματοσ. 

Επίςθσ πολλά μπορεί να γίνουν κατά τθ καταςκευι ι ςυντιρθςθ του δικτφου που κα 

ςυμβάλουν ςτθ βελτιςτοποίθςθ και ςτθ μείωςθ κόςτουσ και ενζργειασ. Ρρζπει, πριν τθν 

επιλογι και τθν εγκατάςταςθ των αντλιϊν, να αποκτάται καλφτερθ πλθροφορία για τθν 

αποδοτικότθτά τουσ. Σθμαντικό είναι το ταίριαςμα των χαρακτθριςτικϊν τθσ αντλίασ με τισ 

απαιτιςεισ τθσ παραγωγισ και τισ ςυνκικεσ λειτουργίασ, κακϊσ και θ αντιμετϊπιςθ τθσ 

χειροτζρευςθσ τθσ αποδοτικότθτασ *SB09]. Για ιδθ υπάρχουςεσ αντλίεσ, πλζον υπάρχουν 
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μετατροπείσ ςυχνοτιτων ελεγχόμενοι από μικροτςίπ, προκειμζνου οι αντλίεσ να 

προςαρμόηουν  αυτόματα τθ πίεςι τουσ, να εξαλείφουν το μθχανικό πλιγμα και τισ 

μθχανικζσ φκορζσ, και να εξοικονομοφν ενζργεια. 

Στθν εργαςία αυτι κεωρικθκε θ πθγι νεροφ ωσ ιδανικι πθγι ςτακερισ ροισ, ςτθ 

πραγματικότθτα όμωσ κάτι τζτοιο δε ςυμβαίνει πάντα, υπάρχουν περιπτϊςεισ που το νερό 

προζρχεται από άντλθςθ από υπόγεια φδατα, και θ ςυνεχισ άντλθςθ αυτοφ κα 

προκαλοφςε τθν τθ μείωςθ αυτϊν και πικανότατα κα οδθγοφςε ςε ςθμαντικι 

περιβαλλοντολογικι καταςτροφι *SGS99].  

Άλλθ μία πρόταςθ που ίςωσ κα επζφερε καλφτερα αποτελζςματα κα ιταν θ διαίρεςθ του 

χρόνου ςε διαςτιματα μικρότερα τθσ ϊρασ, προκειμζνου να δοκεί μεγαλφτερθ 

λεπτομζρεια ςτθ λφςθ, αν και κα επζφερε αφξθςθ του υπολογιςτικοφ κόςτουσ. Μάλιςτα 

ζχει ιδθ προτακεί και θ εξζταςθ του χρονοπρογραμματιςμοφ με τθ μορφι ςυνεχοφσ 

προβλιματοσ *WCC09]. 

Tζλοσ αν και ςτθ παροφςα εργαςία το πρόβλθμα που μελετικθκε ιταν μικρό, και ο χρόνοσ 

που απαιτοφνταν για τθν εφρεςθ μίασ καλισ λφςθσ ιταν μικρόσ, ςθμαντικά οφζλθ ςτθν 

εφρεςθ καλϊν λφςεων κα ζχει και θ παραλλθλοποίθςθ των μεκόδων. Αυτό μασ επιτρζπει 

ςε περιοριςμζνο χρόνο να επιτελζςουμε πολλζσ παραπάνω διεργαςίεσ εκμεταλλευόμενοι 

τθν αρχιτεκτονικι του υπολογιςτικοφ ςυςτιματοσ προκειμζνου να βροφμε το βζλτιςτο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
 

1.Καταςκευαςτικϊ δεδομϋνα του προβλόματοσ Van Zyl 
 

[JUNCTIONS] 

ID               Elevation         Demand       Pattern 

 n1               10 0                  

 n10              100 0                  

 n12              100 0                  

 n11              100 0                  

 n13              100 0                  

 n2               10 0                  

 n3               75 0                  

 
n361             

100 0                  

 
n362             

100 0                  

 
n364             

100 0                  

 
n365             

100 0                  

 n5               30 50 pattern24        

 n6               30 100 pattern24        

     

 

 

[RESERVOIRS]     

;ID               Head         Pattern 

 r1               20                  

 

 

[TANKS]               

;ID               Elevation    InitLevel    MinLevel     MaxLevel     Diameter     MinVol       VolCurve 

 t6               85 9.5          0 10 20 0                  

 t5               80 4.5          0 5 25 0                  
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[PIPES]               

;ID               Node1            Node2            Length       Diameter     Roughness    MinorLoss    Status 

 p1               r1               n1               1 1000 100 0 Open   

 p10              n1               n10              1 1000 100 0 Open   

 p12              n1               n12              1 1000 100 0 Open   

 p11              n11              n2               1 1000 100 0 Open   

 p13              n13              n2               1 1000 100 0 Open   

 p2               n2               n3               2600 450 100 0 Open   

 p18              n3               n361             1 1000 100 0 Open   

 p361             n361             n362             1 1000 100 0 Open   

 p364             n364             n365             1 1000 100 0 Open   

 p4               n365             t6               2000 350 100 0 Open   

 p6               t6               n6               1100 300 100 0 Open   

 p5               t5               n5               500 300 100 0 Open   

 p3               n3               t5               1000 350 100 0 Open   

 p7               n6               n5               1 200 100 0 Open   

 p19              n361             n365             1 1000 100 0 CV     

 

[PUMPS]       

;ID               Node1            Node2            Parameters 

 pmp1             n10              n11              HEAD 1 

 pmp2             n12              n13              HEAD 1 

 pmp6             n362             n364             HEAD 6 

 

[COORDINATES]     

;Node             X-Coord          Y-Coord 

 n1               2100.00          3900.00 

 n10              2300.00          3700.00 

 n12              2300.00          4100.00 

 n11              2700.00          3700.00 

 n13              2700.00          4100.00 

 n2               2900.00          3900.00 

 n3               3800.00          4800.00 

 n361             3800.00          5300.00 

 n362             3500.00          5300.00 

 n364             3500.00          5800.00 

 n365             3800.00          5800.00 

 n5               4500.00          6000.00 

 n6               4500.00          6500.00 

 r1               1800.00          3900.00 

 t6               3800.00          6500.00 

 t5               4500.00          4800.00 
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[LABELS] 

;X-Coord           Y-Coord          Label & Anchor 
Node 

 2344.11          3553.23          "Pump1A" n10 

 2344.09          4408.22          "Pump2B" n12 

 2846.64          5543.66          "Pump3B" n362 

 4270.52          4707.55          "TankA" t5 

 3283.05          6490.98          "TankB" t6 

 

[BACKDROP]         

 
DIMENSIONS      1665.00          3300.00          4635.00          6640.00 
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2. Κώδικασ εφαρμογόσ 
 

import java.util.Random; 
import javax.swing.JFrame; 
import org.jfree.chart.ChartFactory; 
import org.jfree.chart.ChartPanel; 
import org.jfree.chart.JFreeChart; 
import org.jfree.chart.axis.ValueAxis; 
import org.jfree.chart.plot.XYPlot; 
import org.jfree.data.time.Millisecond; 
import org.jfree.data.time.TimeSeries; 
import org.jfree.data.time.TimeSeriesCollection; 
 
public class SimAnnealingGraph { 
  
  
  @SuppressWarnings("deprecation") 
 static TimeSeries ts = new TimeSeries("data", Millisecond.class); 
 
 static double T, CurrentValue, NextValue, BestValue; 
 static boolean flag; 
 static int NoAccept,NofPaccepted, NofPattempted, IterationOfBest, 
Iterations ; 
 static int[][] Best = new int[3][24]; 
 static int[][] CurrentSolution = new int[3][24]; 
 static int[][] NextSolution = new int[3][24]; 
  
  
 public static void main(String[] args)throws Exception { 
  T=40; 
  flag = true; 
  NoAccept = 0; 
  IterationOfBest = 0; 
  Iterations = 0; 
   
  CurrentValue = 1000; 
  BestValue=1000; 
   
   
  // δημιουργύα γραφόματοσ ςε πραγματικό χρόνο 
   
  gen myGen = new gen(); 
        new Thread(myGen).start(); 
 
        TimeSeriesCollection dataset = new TimeSeriesCollection(ts); 
        JFreeChart chart = ChartFactory.createTimeSeriesChart( 
            "Συνϊρτηςη Κόςτουσ", 
            "Χρόνοσ", 
            "Καλύτερη τιμό", 
            dataset, 
            true, 
            true, 
            false 
        ); 
        final XYPlot plot = chart.getXYPlot(); 
        ValueAxis axis = plot.getDomainAxis(); 
        axis.setAutoRange(true); 
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        axis.setFixedAutoRange(120000.0); 
 
        JFrame frame = new JFrame("GraphTest"); 
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
        ChartPanel label = new ChartPanel(chart); 
        frame.getContentPane().add(label); 
        
 
        frame.pack(); 
        frame.setVisible(true); 
  // τελοσ γραφόματοσ 
         
         
         
    
  // δημιουργια input file με τυχαιεσ αρχικεσ ςυνθόκεσ 
   
  CreateInp.main(null); 
  
  //αρχικοποιηςη τιμων τησ τρεχουςασ και καλυτερησ λυςησ με 
τυχαιο τροπο 
   
  for (int i=0; i<3;i++){ 
   for (int j = 0; j< 24; j++){ 
    Best[i][j] = CreateInp.pumpmode[i][j]; 
    CurrentSolution[i][j] = CreateInp.pumpmode[i][j]; 
   } 
  } 
    
  //ςύνδεςη με Epanet και δημιουργια report file 
    
  Example1.main(null); 
    
  //με το Rpt.validity ελϋγχεται κατϊ πόςο εύναι valid οι 
αρχικεσ ςυνθόκεσ  
  //και αν εύναι τότε βρύςκει εκτυπώνει και αποθηκεύει ςε float 
το ςυνολικό κόςτοσ 
 
  if (RptInfo.validity()){ 
    CurrentValue = 
FindCost.NumericalCost(FindCost.GetCost())+ CreateInp.NoS*20; 
    //BestValue = CurrentValue;     
   } 
    
   
   
   
   
  // flag εύναι το κριτόριο για τερματιςμό του προγρϊμματοσ που 
ενεργοποιεύται όταν δεν ϋχω 
  //καμύα αποδοχό κατϊςταςησ μετϊ απο 3 διαδοχικϊ ςτϊδια 
θερμοκραςύασ 
   
  while (flag ){ 
   NofPaccepted = 0; 
   NofPattempted = 0; 
    
   //κριτόρια αλλαγόσ τησ θερμοκραςύασ εύναι ό 50 
αποδεκτϋσ αλλαγϋσ, ό 500 προςπϊθειεσ η 8000 επαναλόψεισ 
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   while ((NofPaccepted < 50) && (NofPattempted < 800) && 
(Iterations < 10000)){ 
     
    Disturb(CurrentSolution); 
    CreateInp.NumberOfSwitches(NextSolution); 
    CreateInp.WriteControls(NextSolution); 
    Example1.main(null); 
     
    if (RptInfo.validity()){ 
      NextValue = 
FindCost.NumericalCost(FindCost.GetCost())+ CreateInp.NoS*20;  
      System.out.println("\n Συναρτηςη κόςτουσ 
με "+CreateInp.NoS+" switches "+NextValue); 
      if (NextValue < CurrentValue){ 
        
       if( NextValue < BestValue){ 
        // αποθηκευει το νϋο 
πρόγραμμα san current kai best 
        
        for (int a=0; a<3;a++){ 
         for (int b = 0; b< 24; 
b++){ 
         
 CurrentSolution[a][b] = NextSolution[a][b]; 
          Best[a][b] = 
NextSolution[a][b]; 
         } 
        } 
        
        // αποθηκεύει το νϋο καλύτερο 
κόςτοσ 
        
        BestValue = NextValue; 
        CurrentValue = NextValue; 
        IterationOfBest = Iterations 
; 
        System.out.println("\t \t 
\t\t\t\t keeping it! new best! "+BestValue); 
       } 
       else{ 
        for (int a=0; a<3;a++){ 
         for (int b = 0; b< 24; 
b++){ 
          
CurrentSolution[a][b] = NextSolution[a][b]; 
           
         } 
        } 
        CurrentValue = NextValue; 
        System.out.println("\t \t 
\t\t\t\t keeping it! "+CurrentValue); 
       } 
        
       NofPaccepted++; 
      } 
      else if( MetropolisRule(CurrentValue, 
NextValue, T) && (NextValue> CurrentValue)){ 
       for (int a=0; a<3;a++){ 
        for (int b = 0; b< 24; b++){ 
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         CurrentSolution[a][b] 
= NextSolution[a][b]; 
        } 
       } 
       CurrentValue = NextValue; 
       System.out.println("\t \t \t\t\t\t 
keeping it even though not better\n \n "); 
       NofPaccepted++; 
      } 
     //telos if validity 
     } 
     
    Iterations ++; 
    NofPattempted++; 
   } 
   
   //αλλαγό θερμοκραςύασ  
    
   T = 0.8 * T; 
   
   // ϋλεγχοσ κριτηρύου τερματιςμού 
   
   if(NofPaccepted == 0 ){ 
    NoAccept++; 
    if (NoAccept == 3){ 
     flag = false; 
    } 
   //end of flag checking  
   } 
  //end of simulated annealing  
  } 
   
   
 CreateInp.WriteControls(Best); 
 Example1.main(null); 
 CreateInp.NumberOfSwitches(Best); 
 System.out.println("\n\nΗ καλύτερη τιμό τησ ςυνϊρτηςησ κόςτουσ όταν 
" + BestValue+"ςτη "+IterationOfBest+"η επανϊληψη από τισ "+Iterations+ " 
με "+CreateInp.NoS+" switches"); 
 System.out.println("Το input file και το report file που ϋδωςαν τη 
καλύτερη τιμό ϋχουν δημιουργηθεύ ςτουσ αντύςτοιχουσ φακϋλουσ"); 
  
 // end main 
 } 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
/**************************************************************************
***********************/  
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 //μϋθοδοσ που δημιουργεύ απο μια λύςη την επόμενη 
 public static void Disturb(int a[][]){ 
   
  //αρχικϊ αντιγρϊφει τη τρϋχουςα λύςη 
  for (int i=0; i<3;i++){ 
    for (int j = 0; j< 24; j++){ 
     NextSolution[i][j] = a[i][j]; 
    } 
   } 
   
  // επιλϋγει μια τυχαύα θϋςη του πύνακα 
  Random rndm = new Random(); 
  int x; 
  int y; 
  x=rndm.nextInt(3); 
  y=rndm.nextInt(24); 
    
  // και αλλϊζει το ςτοιχειό τησ 
  if (NextSolution[x][y] == 1){ 
    NextSolution[x][y]= 0; 
    } 
   else{ 
    NextSolution[x][y]= 1; 
    } 
   
 //τελοσ Disturb   
 } 
  
  
/**************************************************************************
*****************************/  
  
static class gen implements Runnable { 
     
 
    public void run(  ) { 
        while(true) { 
             
            
            ts.addOrUpdate(new Millisecond(), BestValue); 
            try { 
                Thread.sleep(20); 
            } catch (InterruptedException ex) { 
                System.out.println(ex); 
            } 
        } 
    } 
} 
   
/**************************************************************************
****************************/  
  
  
 
private static boolean MetropolisRule(double a, double b, double t){ 
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  double k,m,de,r; 
   
  de = b - a; 
  k = -(de/t); 
  m = Math.exp(k); 
  Random rand = new Random(329129384725123L); 
  r = rand.nextDouble(); 
   
  return (r < m); 
 } 
 
 
  
} 

 

/**************************************************************************
*****************************/  
  
/**************************************************************************
*****************************/  
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