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OPTIMUS – najlepszy (łac.)
Optymalizacja – szukanie najlepszych decyzji, rozwiązań

Szukanie lepszych pomysłów, rozwiązań oraz decyzji jest naturalnym dążeniem
każdego człowieka, kolektywów ludzkich, społeczeństw (np. wybory parlamentarne).
POWINNO BYĆ TAKŻE DĄŻENIEM CAŁEJ LUDZKOŚCI.
Z OPTYMALIZACJĄ SPOTYKA SIĘ KAŻDY CZŁOWIEK,
CZĘSTO W SPOSÓB NIEŚWIADOMY.
O p t y m a l i z a c j a jest to świadoma działalność człowieka, której celem jest uzyskanie najlepszych w danych warunkach rezultatów ocenianych z punktu widzenia przyjętych kryteriów
Najlepszy świadomie uzyskany rezultat jest r o z w i ą z a n i e m o p t y m a l n y m.
KLASYCZNA DEFINICJA OPTYMALIZACJI:
KRYTERIA + ZMIENNE DECYZYJNE (PROJEKTOWE) + OGRANICZENIA
OPTYMALIZACJA BEZ OGRANICZEŃ
MATEMATYCZNY OPIS KRYTERIUM OPTYMALIZACYJNEGO

FUNKCJA CELU
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Otoczenie w którym żyje i działa człowiek jest wypełnione systemami rządzącymi się specyficznymi i obiektywnymi prawami. Każdy człowiek powinien starać się te prawa poznać aby być świadomym podmiotem działania w świecie systemów.

Życiową koniecznością stało się dzisiaj WIDZENIE I MYŚLENIE SYSTEMOWE.
ANALIZUJĄC OTACZAJĄCĄ NAS RZECZYWISTOŚĆ NALEŻY BRAĆ POD UWAGĘ,
ŻE CAŁOŚĆ JEST CZYMŚ WIĘCEJ NIŻ TYLKO SUMĄ SWYCH CZĘŚCI.
PRZYKŁADY:
•
dzieło malarskie to nie tylko rama, płótno i zbiór śmiałych pociągnięć pędzla (muzea),
•
utwór muzyczny wyzwala odczucia niedające się sklasyfikować za pomocą zbiorów aksjomatów
i twierdzeń (opera, filharmonia).

CZŁOWIEK JEST ELEMENTEM NATURY (SYSTEMU NATURALNEGO).
DZIAŁALNOŚĆ CZŁOWIEKA
NIE POWINNA NARUSZAĆ RÓWNOWAGI TEGO SYSTEMU!
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ŚWIAT PODLEGA NIEUSTANNEMU ROZWOJOWI, PODCZAS KTÓREGO SKOKOWO
POWSTAJĄ NIEOCZEKIWANE, CZASEM IRRACJONALNE NOWE JAKOŚCI
WYKAZUJĄCE WŁASNOŚCI EMERGENCYJNE.
Emergencja – pogląd, według którego w trakcie którego nagle skokowo pojawiają się nowe jakości tworzące hierarchiczną strukturę, której każdy następny człon jest wyższy (lepszy) od poprzedniego. Działaniom człowieka towarzyszy znane z farmakologii zjawisko s y n e r g i i , polegające na tym, że wynik
jednoczesnego wzajemnego i wspólnego oddziaływania wielu czynników jest skuteczniejszy niż prosta
suma ich oddzielnych działań.

INŻYNIERSKIE PODEJŚCIE DO OPTYMALIZACJI
INŻYNIERIA
Jest to działalność polegająca na projektowaniu, konstruowaniu, rozwijaniu, utrzymaniu i modernizacji wyrobów technicznych (urządzeń, konstrukcji itp.) zgodnie z wiedzą naukową (nauki ścisłe jak matematyka, fizyka, chemia itp.,
nauki techniczne, nauki ekonomiczne jak zarządzanie). Całokształt niezbędnej wiedzy określa się także terminem
„t e c h n o l o g i a”.
SYNERGIA
Termin ten wywodzi się z języka greckiego i jest połączeniem słów “syn” – w języku greckim oznaczającym “razem” oraz “ergon”, oznaczającym – dzieło, działanie. Synergia jest współistnieniem różnych zjawisk i czynników powodujące, że łączny efekt ich interakcji jest większy niż efekty ich
osobnego działania.
Uchwycenie istoty zjawiska synergii może okazać się nie lada wyzwaniem, szczególnie jeśli dotyczy ono dziedzin funkcjonowania społec znego (polityka państwa).
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OPTYMALIZACJA SYSTEMOWA

(MULTIDISCIPLINARY OPTIMIZATION)
Struktura problemów optymalizacji

Zaspokajanie potrzeb

NOWE MA BYĆ LEPSZE OD ISTNIEJĄCEGO

OPTYMALIZACJA INŻYNIERSKA:

POW

PWOW

Problem
optymalnego wyboru

Problem
wielokryterialnego
wyboru

OW

Optymalizacja wielokryterialna
(wektorowa, polioptymalizacja)

OS

Optymalizacja skalarna
(jednokryterialna)

– systemowa
– WIELOKRYTERIALNA
–

dyskretna

ROZWIĄZANIE IDEALNE, NIEMOŻLIWE DO

LEKCJA NATURY
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POTRZEBA
Stan braku czegoś, co w związku kondycją człowieka, jego indywidualnym doświadczeniem
i miejscem w społeczeństwie jest niezbędne do dalszej egzystencji i dalszego rozwoju,
utrzymania pozycji zawodowej (porównaj: motyw, intuicja, instynkt).
Termin jest definiowany niejednolicie.
PROBLEM
OPTYMALNEGO
WYBORU

OPTYMALIZACJA

Hierarchia potrzeb człowieka wg Masłowa
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Potrzeby cywilizacyjne człowieka są zaspokajane przez procesy p r o j e k t ow a n i a (ko n s t r u o w a n i a),
będące kompleksowymi działaniami mającymi na celu określenie sposobu zaspokojenia określonej potrzeby. Działania te muszą być prowadzone według metodologicznych zasad projektowania optymalnego od stanu początkowego do stanu końcowego.
Stan początkowy jest rezultatem potrzeby, która może być:
− uświadomiona,
− intuicyjna,
− wykreowana.
Potrzeba musi być zdefiniowana, stąd można mówić o kreacji potrzeby, co uruchamia proces decyzyjny kończący się podjęciem decyzji, jak np.:
−

budowa nowego wytworu technicznego, urządzenia, systemu zarządzania itp.,

−

modernizacja znanego rozwiązania,

−

zakup licencji (technologii, know-how) lub zakup gotowego wyrobu (import).

Stan końcowy to wytworzony system, wyrób, obiekt, program, proces, organizacja zaspokajająca zdefiniowaną potrzebę.
LEPSZE ZASPOKOJENIE POTRZEB MOŻE BYĆ ZREALIZOWANE ZA PROCESU
PROJEKTOWANIA (PROJEKTOWANIA OPTYMALNEGO).
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PRAWA NEWTONA W XXI WIEKU

1687

2011

CZŁOWIEK

WYTWÓR TECHNICZNY

Postrzeganie i analiza otoczenia (fragmentu rzeczywistości)

Prawa Newtona – równania różniczkowe

OGRANICZENIA

Społeczne, socjologiczne,
polityczne, środowiskowe,
…

Fizjologiczne:
− funkcjonowanie mózgu
− wzrok, słuch

PROBLEM – znalezienie
rozwiązania problemu

KOMPUTER
KOMPUTER NIE MYŚLI!
KOMPUTER OSZUKUJE!

PRZYBLIŻONE WIDZENIE I ANALIZA OTOCZENIA
PRZYBLIŻONE SPOSOBY POMIARÓW – MODELE, UPROSZCZENIA, WERYFIKACJA I WALIDACJA DOŚWIADCZALNA
WIEDZA

KAPITAŁ

REGUŁA ŚW. MATEUSZA:

GOSPODARKA WIEDZY

SPOŁECZEŃSTWO INFORNACYJNE

Wiedza jest szczególnym czynnikiem rozwoju – NIGDY SIĘ NIE WYCZERUJE!
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Znaczenie praw Newtona (1687) w technice XXI wieku:

1. Prawa Newtona umożliwiają opis każdego zjawiska fizycznego za pomocą równań różniczkowych. Punktem odniesienia jest
Ziemia. PROBLEM: znalezienie rozwiązań.
2. Wykorzystanie komputerów do rozwiązywania problemów technicznych. PROBLEM: komputer „nie myśli” oraz komputer
„oszukuje” (binarny zapis liczb wymusza ich zaokrąglanie).
3. Człowiek spostrzega rzeczywistość za pomocą ograniczonych zmysłów (wzrok – 300-950 nm + kolor, słuch – 16-20000 Hz).
Mózg człowieka (najdoskonalszy „komputer”) przetwarza porcje informacji w specyficzny sposób (porównaj – złudzenia
optyczne + iluzja, kompresja stratna plików MP3, MPEG4).
4. Zarówno człowiek jak i komputer widzą i oceniają rzeczywistość w pewnym przybliżeniu (suwmiarka – pomiar z dokładnością do 0,1 mm, mikrometr – 0,001 mm).
5. Ważność praw Newtona wynika z ograniczeń człowieka jak i ograniczeń komputerów.
WNIOSEK: w technice (w tym w WM) stosowanie opisu rzeczywistości za pomocą modeli, stosowanie uproszczeń i przybliżeń
jest uzasadnione. PROBLEM: adekwatność modeli do rzeczywistości. ROZWIĄZANIE: doświadczenie i eksperyment (filar WM),
weryfikacja i walidacja rozwiązań.
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WYZWANIA XXI WIEKU
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LEKCJA NATURY:
Czynniki twórcze natury:
− nieodwracalność czasu,
− nieliniowość (efekt motyla, Edward Lorenz 1917 – 2008 → teoria chaosu),
− tendencja do samoorganizowania się i tworzenia złożonych układów,
− rywalizacja o ograniczone zasoby.
Zbiór zasad, którymi kieruje się Przyroda i które są inspiracją dla środowiska inżynierów
(i nie tylko), pracujących na rzecz lepszego zaspokajania potrzeb człowieka, jak również na rzecz
zapewnienia naszej cywilizacji większych szans przetrwania:
•
•
•
•
•
•
•

Przyroda napędzana jest światłem słonecznym, wykorzystuje jedynie tyle energii, ile potrzebuje.
Przyroda dopasowuje formę do funkcji.
Przyroda wszystko poddaje recyklingowi.
Przyroda nagradza współpracę.
Kapitałem Przyrody jest jej różnorodność.
Przyroda wymaga lokalnej sprawności.
Przyroda umie się samoorganizować.
• Przyroda ograniczeniom zawdzięcza swe sukcesy.

PANOWANIE CZŁOWIEKA NAD PRZYRODĄ JEST GROŹNYM ZŁUDZENIEM!
MARIO VARGAS LLOSA
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EFEKT MOTYLA – ATRAKTOR EDWARDA LORENZA
Motyl Lorenza w rzeczywistości to postać trójwymiarowego
wykresu atraktora Lorenza, opisującego dowolny układ fizyczny, który zachowuje się nieokresowo i jest nieprzewidywalny.
W roku 1960 Edward Lorenz pracował nad komputerowym
prognozowaniem pogody, tworząc w tym celu układ 12 równań wyrażających relacje między temperaturą, ciśnieniem,
prędkością wiatru itd. Jak większość ówczesnych naukowców sądził, że prawie dokładne dane wejściowe
dają prawie dokładne wyliczenia. To przekonanie okazało się błędne. Kiedy Lorenz wprowadził do komputera
dwie liczby wejściowe – najpierw 0,506127, a później 0,506
– otrzymał w rezultacie dwa wykresy coraz bardziej różniące się od siebie w miarę upływu symulowanego czasu.
Różnica wartości liczb na wejściu programu rzędu
0,025% okazała się bardzo znacząca na wyjściu.
Takie zachowanie układu nazywa się wrażliwością
na warunki początkowe lub EFEKTEM MOTYLA.
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WNIOSKI Z LEKCJI NATURY
• Inspiracja dla twórców (szukanie pomysłów i rozwiązań w naturze)
• procedury rozwiązywania złożonych zadań (algorytmy genetyczne, strategie ewolucyjne)
• inne strategie szukania rozwiązań: obliczenia ziarniste (granular computing), algorytmy mrówkowe,
algorytmy roju cząstek, inne

Natura inspiracją dla inżynierów – BIOMIMETYKA
Natura jest od dawna źródłem inspiracji i pomysłów prowadzących do nowych rozwiązań technicznych. Obecnie wyraźny jest nurt działań zmierzających do wykorzystania rozwiązań występujących
w naturze w rozwiązywaniu problemów inżynierskich. Jedną z dynamicznie rozwijających się dyscyplin
jest biomimetyka. Biomimetyka opiera się na wykorzystywaniu doświadczeń natury. Biomimetyka
(od gr. bios – życie, mimesis - naśladować; inne nazwy: bionika, biomimikra, inżynieria bioniczna)
– to interdyscyplinarna badająca budowę i zasady działania organizmów żywych oraz adaptowaniem ich w technice i budowie urządzeń technicznych na wzór organizmów żywych. Biomimetyka
poznaje i wykorzystuje procesy sterujące działaniem organizmów żywych w różnych działach techniki,
głównie w automatyce, elektronice i mechanice. Coraz szersze stosowanie rozwiązań „podpatrzonych”
w naturze pozwala na rozwiązywanie problemów sterowania i zarządzania złożonych systemów technicznych.
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Dokładne badanie i naśladowanie (kopiowanie) szczegółów budowy żywych form
jest bardzo obiecujące i inspirujące, gdyż okazuje się, że te formy rozwinięte w wyniku
działania przez długie okresy czasu mechanizmów ewolucji charakteryzują się pożądanymi z technicznego i organizacyjnego punktu widzenia cechami.
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Struktura drzewa jako przykład mądrości natury
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Drewno – naturalny materiał kompozytowy
o osnowie wzmacniany ciągłymi włóknami polimerowymi zorientowanymi jednoosiowo. Cechuje się sprężystością i łatwością obróbki.
Najstarszy materiał stosowany przez człowieka – źródło energii, materiał budowlany,
składnik papieru itp.
Na świecie występuje od 30 000 do 40 000 gatunków roślin drzewiastych, z których około
4000 ma potencjalne lub rzeczywiste znaczenie użytkowe.
Najwyższy aktualnie wieżowiec drewniany
Mjøstårnet na świecie znajduje się w mieście
Brumunddal w Norwegii. Mierzy 85,4 metra
i ma 18 pięter. Został wykonany w technologii
cross-laminated timber (CLT), czyli specjalnie
laminowanego drewna, które pozwala na tworzenie wysokich i wytrzymałych konstrukcji. W
wieżowcu nawet konstrukcje szybów windowych wykonano z drewna.
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RAPORT O ROZWOJU SPOŁECZNYM PROGRAMU ONZ ds. ROZWOJU UNDP
Wskaźnik rozwoju społecznego (Human Development Index HDI)

POSTĘP NIE MOŻE ODBYWAĆ SIĘ WBREW PRZYRODZIE
DOBRO PRZYRODY JEST DOBREM LUDZKOŚCI
Wskaźnik HDI został uzupełniony o ślad jakie poszczególne kraje i ich mieszkańcy
odciskają na w przyrodzie. Uwzględnienie HDI w hierarchii
najbardziej rozwiniętych państw spowodowało zmiany tej hierarchii.
LISTA NAJBARDZIEJ POSTĘPOWYCH KRAJÓW 2020
1. Norwegia
2. Irlandia, Szwajcaria
4. Honkong, Islandia
6. Niemcy
7. Szwecja
8. Australia, Holandia
10. Dania
……
35. POLSKA (w 2019 – 32 miejsce)
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COVID-19 − LEKCJA CZY NAUCZKA OD NATURY
Śledząc rosnące zachorowania z powodu COVID-19, zapomina się, że epidemie na świecie istniały od początku istnienia cywilizacji. Jednym z najbardziej przerażających skutków tych chorób
jest śmierć tysięcy czy milionów osób. Dla porównania skutków koronawirusa należy je porównać z pięcioma największymi epidemiami na świecie.

Pięć największych epidemii w historii ludzkości
1. Czarna Śmierć (1347 − 1348). Największe straty dżuma spowodowała w połowie XIV wieku. Jedna
z hipotez mówi, że pierwotnym ogniskiem choroby była prowincja Junnan w Chinach. Inni są zdania, że
zaraza zaczęła się na terenie obecnego Kigristanu. Do Europy dotarła przez Konstantynopol. Czarna
Śmierć zabiła nawet do 200 mln ludzi w ciągu czterech lat. Można ją uznać za największą epidemię
w dziejach ludzkości. W Polsce miała prawdopodobnie łagodniejszy przebieg. Przypisuje się to kwarantannie zarządzonej przez Kazimierza Wielkiego.
2. Ospa prawdziwa (XVI wiek). Znana też jako czarna ospa, choroba zakaźna wywoływana przez wirusa. Towarzyszyła ludzkości prawdopodobnie od początku wielkich cywilizacji. W Indiach na pewno
istniała już w 1500 r. p.n.e., w Egipcie i Chinach od co najmniej XII wieku p.n.e. W XVI wieku epidemia
ospy prawdziwej zdziesiątkowała imperium Inków i Azteków, a następnie zaatakowała Indian Ameryki
Północnej. W wyniku epidemii ospy zginęło 75% populacji mieszkańców Meksyku i 95% populacji
w imperium Inków.
3. Cholera (XIX wiek). Cholera jest zakaźną chorobą bakteryjną. Do zakażenia dochodzi przez wypicie
zanieczyszczonej fekaliami wody lub zjedzenie zanieczyszczonego jedzenia. Została po raz zidentyfikowana w Europie w XVI wieku. Największa epidemia cholery miała miejsce w kilku etapach od 1816 roku.
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W tym czasie z Kalkuty, drogami morskimi rozprzestrzeniła się do Europy, w późniejszych etapach również na kontynenty Ameryki Północnej i Południowej. Najwięcej ludzi (około 40 mln) zabiła między 1817
rokiem a latami 60-tymi XIX wieku. Lokalne epidemie, szczególnie na subkontynencie indyjskim mają
miejsce do dziś. Jednak dzięki lepszemu zrozumieniu źródła choroby nie są tak częste i groźne.
4. Hiszpanka (1918-1920). Zjadliwa odmiana grypy (wirus H1N1), która zaatakowała Stany Zjednoczone i Europę, Rosję następnie dotarła do Chin i Australii. Jej szybkie rozprzestrzenianie i dużą śmiertelność można przypisać m. in. wyczerpaniu działaniami wojennymi. Chociaż to nie tłumaczy rozprzestrzeniania w USA, Chinach czy Australii. Wbrew nazwie nie znamy jej początkowego ogniska. Pierwszy
odnotowany przypadek miał miejsce w USA w stanie Kansas (na terenie obozu wojskowego). Prawdopodobnie oddziały amerykańskie przyniosły chorobę do Europy. Miano „hiszpanki” grypa otrzymała dlatego, że neutralna Hiszpania nie cenzurowała informacji o jej przebiegu. Kraje biorące udział w I wojnie
światowej ukrywały informację, przyczyniając się do rozprzestrzeniania epidemii. Na hiszpankę mogło
umrzeć nawet 100 mln zarażonych na całym świecie. Charakterystyczne dla tego wirusa było to, że
zabijał nie tylko starców i dzieci, ale młodych w pełni sił. Nic dziwnego, że ta grypa jest zaliczana do
jednych z największych epidemii na świecie.
5. Ebola (2013 - 2016). Wirus został zidentyfikowany w latach 70. Największa jak dotąd epidemia miała
miejsce w Afryce Zachodniej i, niezależnie, w Demokratycznej Republice Konga. Odnotowano kilka przypadków w UE i USA, ale nie miały one większego znaczenia. Najwięcej osób zmarło w Liberii. Ogółem
w czasie ogłoszonej epidemii zachorowało ok. 28 tys. osób, z czego 11 316 przypadków zakończyło się
śmiercią. Ponieważ wirus zabija szybko, a śmiertelność jest wysoka, to epidemia nie miała szansy rozprzestrzenić się tak jak hiszpanka czy ospa.
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EPIDEMIA OSPY WE WROCŁAWIU 1963
Ostatnia w Polsce i jedna z ostatnich w Europie epidemia ospy prawdziwej, która wybuchła latem 1963
roku we Wrocławiu. Chorobę przywlekła osoba wracająca do Polski w maju 1963 z Azji Południowo Wschodniej (Indie, Wietnam, Birma?). Stan epidemii ogłoszono 17 lipca, odwołano go 19 września. Zachorowało 99 osób (głównie pracownicy służby zdrowia), z których zmarło siedem, w tym cztery to
lekarze i pielęgniarki. Najmłodszy pacjent miał 5 miesięcy, najstarszy zaś 83 lata. Miasto zostało na kilka
tygodni sparaliżowane i odcięte od reszty kraju kordonem sanitarnym. Ospa wydostała się poza Wrocław, leczono ją w pięciu województwach. Wprowadzono zakrojony na szeroką skalę program profilaktyczny, umieszczając osoby podejrzane o kontakt z chorymi w izolatoriach, i szpital dla chorych na ospę.
Światowa Organizacja Zdrowia przewidywała, że epidemia potrwa dwa lata i w jej wyniku zachoruje do
2 tysięcy osób, a umrze 200. Przeciw ospie zaszczepiono wówczas 98% mieszkańców miasta. Epidemia wygasła po 25 dniach od jej wykrycia.
W czasie epidemii znacząco zmieniło się nastawienie wrocławian do życia. Opinia lokalnego dziennikarza i historyka Bogdana Daleszaka:

Ospa zwalczała epidemię biurokracji... Nie czekano na pisemka, powiadomienia, pokwitowania, zarządzenia. W tym czasie urzędy nie „urzędowały”, lecz pracowały, działacze nie
„działali”, lecz harowali, sprawy mało znaczące były rzeczywiście mało znaczące i załatwiane
od ręki, a bardzo trudne nie znaczyły niewykonalne...
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THE WORLD WITHOUT US
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PRZYKŁADY LEKCJI NATURY W DZIAŁALNOŚCI INŻYNIERSKIEJ:
q

q

q

q
P

P

R

P

R

P

L

0,04 mm

L

0,02 mm

0,01 mm

Fragment przekroju łodygi pszenicy

Łodyga zboża i model 0,002
trójwarstwowej
powłoki walcowej
mm

0,04 mm
0,02 mm

0,01 mm
0,002 mm

Przekrój pióra ptaka (schemat)

Panel trójwarstwowa
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Nurkujący zimorodek – gatunek niewielkiego ptaka rybożernego
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Concorde 1976 - 2003

Shinkansen seria 700 (2020). Szybkie pociągi Shinkasen
mają kształt zainspirowany analizą przykładów zaczerpniętych obserwacji natury.
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Dzięki ułożeniu stada w klucz o kształcie litery V, w którym stado prowadzi jeden ptak,
wszystkie pozostałe zyskują nieco dodatkowego ciągu powietrza, na którym mogą się unosić.
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Powietrzne zawirowania, jakie zostawiają za sobą gęsi
w locie. Z tych prądów korzystają ptaki, które lecą
w formacji klucza

Klucz samolotów Airbus oszczędzający paliwo (projekt)

Inspiration from nature to revolutionise aircraft wing design (AIRBUS)
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Projekt amerykańskiego bombowca B-70 Valkiria o zmiennych końcówkach skrzydeł (obecnie w muzeum lotnictwa wojskowego USA) . To jedna z dwóch takich maszyn, które były efektem ambitnego
programu zbrojeniowego z lat 50. i 60. ubiegłego wieku, nie wdrożonego do realizacji.
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MORZA I OCEANY TO (JESZCZE) ENERGETYCZNA PUSTYNIA
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Turbina produkująca prąd z pływów morskich, Orkady,
Wielka Brytania

Pewne, stałe dostawy prądu oraz komunikacji w czasie rzeczywistym oferuje autonomiczny, morski system energetyczny SeaRAY wykorzystujący ruch fal pozwalający na
wykorzystanie potencjału morskiej ekonomii.

ENERGETYKA JĄDROWA OPARTA NA PROMIENIOTWÓRCZYM PIERWIASTKU TOR.
Intensywne prace badawcze prowadzone są w różnych krajach (Kanada, USA, Niemcy, Indie). Indie
dysponują bogatymi złożami toru i rozwijają technologie torowe planując uruchomienie eksperymentalnego tzw. reaktora prędkiego.
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NAJWIĘKSZY WPŁYW POJEDYNCZEJ BUDOWY NA CAŁĄ PLANETĘ
Interesujący aspekt wynikający z działania Zapory Trzech
Przełomów. Przemieszczenie
gigantycznych mas wody dalej
od środka masy naszej planety
zdaniem NASA spowodowało
minimalne przesunięcie się osi
obrotu całej planety, a także wydłużenie czasu obrotu. Zmiany
co prawda nie mają żadnego
praktycznego znaczenia (a przynajmniej póki co nic o tym nie
wiemy), ale okazały się mierzalne.
Superczułe instrumenty satelitów badawczych na orbicie
wokółziemskiej zmierzyły skrócenie się doby o 0,06 mikrosekundy oraz przesunięcie się biegunów geograficznych o 2 cm.
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Bingham Canyon Mine – odkrywkowa kopalnia miedzi (USA, Utah, hrabstwo Salt Lake). Jest największą kopalnią
odkrywkową oraz największym wykopem utworzonym przez człowieka na świecie. Należy do Kennecott Utah Copper.
Głębokość 1210 m, szerokość 4 km, powierzchnia 7,7 km2.
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MECHAT RO NI KA
Termin „mechatronika” jest połączeniem słów mechanika i elektronika. Urządzenie mechatroniczne jest
zbudowane mechanicznie, ale sterowane i zarządzane elektronicznie za pomocą komputera i specjalistycznego oprogramowania.
Mechatronikę można określić jako dziedzinę inżynierii, która stanowi połączenie inżynierii mechanicznej, elektrycznej, komputerowej, automatyki i robotyki oraz wielu innych, służącą przy
projektowaniu i wytwarzaniu nowoczesnych wyrobów technicznych.

Historyczny rozwój systemów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych
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PARADYGMAT
Paradygmat – to zbiór pojęć i teorii tworzących podstawy danej nauki. Teorii i pojęć tworzących
paradygmat raczej się nie kwestionuje, przynajmniej do czasu, kiedy paradygmat jest twórczy poznawczo – tzn. za jego pomocą można tworzyć teorie szczegółowe zgodne z danymi doświadczalny mi
(historycznymi), którymi zajmuje się d ana nauka. (Thomas Kuhn „The Structure of Scientific Revolutions” 1962)
Najogólniejszym paradygmatem jest parad ygmat metody naukowej , czyli kryterium uznania
jakiejś działalności za naukową.
Paradygmat od tzw. dogmatu (nauka wiary zawarta w Objawieniu) odróżnia kilka zasadniczych cech:
•

•
•

nie jest on dany raz na zawsze – lecz jest przyjęty na zasadzie konsensusu większości badaczy,
co nie oznacza, że naukowcy głosują nad przyjęciem lub odrzuceniem paradygmatu, liczy się zgodność paradygmatu z dotychczasową wiedzą i spełnienie wielu warunków (w zakresie np. istniejących
dowodów);
może okresowo ulec zasadn iczym przemianom prowadzą cym do głębokich zmian w nauce,
zwanych rewolucją naukową;
podważa sens absolutnej słuszności (samo pojęcie „absolutnej słuszności” nie ma charakteru
naukowego).

Dobry paradygmat posiada kilka cech i m.in. musi:
•
•
•

być spójny logicznie i pojęciowo;
być jak najprostszy i zawierać tylko te pojęcia i teorie, które są dla danej nauki rzeczywiście niezbędne;
dawać możliwość tworzenia teorii szczegółowych zgodnych ze znanymi faktami.
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INŻYNIERIA SYSTEMÓW (systems engineering)
Jest to oparta na naukowych podstawach metoda (technologia) przekształcania rzeczywistości dla dobra
człowieka i jego otoczenia. Ważną część inżynierii systemów stanowią teoria i metodologia projektowania systemów technicznych. Istotą inżynierii systemów jest modelowanie, czyli opis każdego elementu
systemu oraz optymalizacja jego elementów. Inżynieria systemów to interdyscyplinarna inżynieria
ukierunkowana na rozwiązywanie złożonych problemów projektowania i zarządzania.
C e c h ą c h a r a k t e r y s t y c z n ą m e c h a t r on i k i j a k o d z i a ł u i n ż y n i e r i i s y s t e m ó w j e s t
połączenie w całość kilku aspektów ludzkiej dz iałalności. Wymiar biologiczny
mechatroniki wiąże się z wykorzyst aniem w coraz większym stopniu tz w. lekcji natury (lesson of nature, le ssons from nature).
Współcześnie mechatronikę określa się jako nową filozofię projektowania, opartą na wykorzystaniu synergicznej interakcji mechaniki, elektroniki i technologii komputerowych w celu otrzymywania zaawansowanych technologicznie systemów i urządzeń (high technology).
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Mechatronika jako synergiczne połączenie różnych obszarów techniki
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Cechą charakterystyczną mechatroniki jako działu inżynierii systemów jest połączenie w całość kilku aspektów ludzkiej działalności. Wymiar biologiczny mechatr oniki
wiąże się z wykorzystaniem w coraz większym stopniu tzw. lekcji natury (lesson of
nature, lessons from nature).

MECHATRONIKA

LEKCJA
NATURY

SYSTEM TECHNICZNY

Mechatronika jako synergiczne połączenie różnych aspektów ludzkiej działalności

MYŚL GLOBALNIE – DZIAŁAJ LOKALNIE
TRZEBA WIDZIEĆ LAS A NIE POJEDYNCZE DRZEWA
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ROLA INŻYNIERÓW (TECHNIKÓW) W STOSOWANIU LEKCJI NATURY
INŻYNIER kieruje swoje doświadczenie i wiedzę, w szczególności nabyte w okresie studiów wiadomości z nauk przyrodniczych i matematycznych na zaspokojenie potrzeb społecznych, przy czym dobiera on środki tak, aby w sposób
ekonomiczny wykorzystać zasoby i siły przyrody dla dobra ludzkości.
(Verein Deutscher Ingenieure VDI, 1971)
The Association of German Engineers

PROJEKTOWANIE – zbiór czynności w celu określenia parametrów, cech funkcjonalnych i ekonomicznych wytworu
przy uwzględnieniu ograniczeń różnego typu (wydajność, niezawodność, ergonomia, przepisy i normy). Jest to proces
będący zbiorem czynności i zdarzeń, które następują w czasie między pojawieniem się problemu, a powstaniem dokumentacji opisującej rozwiązanie problemu, racjonalne z punktu widzenia ekonomicznego i funkcjonalnego.

I ZASADA KONSTRUKCJI
KONSTRUKCJA POWINNA SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE PODSTAWOWE
WARUNKI KONSTRUKCYJNE W STOPNIU NIE GORSZYM OD ZAŁOŻONEGO

II ZASADA KONSTRUKCJI
KONSTRUKCJA POWINNA BYĆ OPTYMALNA W DANYCH WARUNKACH ZE WZGLĘDU
NA PODSTAWOWE KRYTERIUM OPTYMALIZACYJNE

Projektowanie wg I zasady konstrukcji
Projektowanie wg II zasady konstrukcji

– projektowanie „klasyczne”
– projektowanie „optymalne”

Połączenie lekcji natury i inżynierskiego podejścia do problemów

→ projektowanie systemowe.
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PROJEKTOWANIE SYSTEMOWE DZIAŁAŃ I KONSTRUKCJI
Potrzeba

Projektowanie

Wytwarzanie

Dystrybucja

Eksploatacja

Likwidacja

Nowa
potrzeba

Cykl życia wyrobu technicznego
Projektowanie systemowe oparte jest na paradygmatach systemowych. Korzyści:
• możliwość uwzględniania współczesnych i przyszłych tendencji projektowania,
• uzyskiwanie rozwiązań kompromisowych,
• możliwość stosowania niekonwencjonalnych technik podejmowania decyzji (wiedza ukryta – rola intuicji, instynktu, podświadomości),
• jest otwarty na nowe koncepcje.
Jeżeli w systemie bierze udział człowiek, należy zawsze przewidzieć jego błędy
i ograniczyć ich potencjalne skutki.

OPTYMALIZACJA METOD (PROCEDUR) OPTYMALIZACJI
(optymalizacja w optymalizacji)
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PORÓWNANIE DEFINICJI SYSTEMU (A) ORAZ DEFINICJI OPTYMALIZACJI SYSTEMOWEJ (B)
a)
System

Elementy

S = (E, A, R)
Relacje

b)

Atrybuty

Optymalizacja
systemowa
(wielokryterialna)

Zbiór rozwiązań dopuszczalnych

OS = (X, F, R)
Relacja dominowania (porządku)
Funkcja kryteriów (oceny)
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OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI (WYROBÓW)
STRUCTURAL OPTIMIZATION
MULTIDISCIPLINARY OPTIMIZATION
OPTYMALIZACJA SYSTEMOWA
DEFINICJA SYSTEMU
Relacje

Elementy

S = (E, A, R)
Atrybuty

DEFINICJA OPTYMALIZACJI WIELOKRYTERIALNEJ
ZBIÓR ROZWIĄZAŃ
DOPUSZCZALNYCH

RELACJA PORZĄDKUJĄCA

OW:

(X, F, R)
FUNKCJA CELU (KRYTERIUM)

OPTYMALIZACJA SKALARNA:

OS: (X, F, ≥)

OPTYMALIZACJA METOD (PROCEDUR) OPTYMALIZACJI
(optymalizacja w optymalizacji)
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PODZIAŁ PROCEDUR OPTYMALIZACJI STATYCZNEJ

PROCEDURY
HEURYSTYCZNE

PROCEDURY ANALITYCZNE
I NUMERYCZNE

1. Metody graficzne.
2. Metody analityczne:
− rachunek różniczkowy (minimum funkcji bez ograniczeń),
− metoda mnożników Lagrange’a (ograniczenia równościowe),
− warunki Kuhna-Tuckera (ograniczenia nierównościowe).
3. Metody programowania matematycznego.
4. Metody wariacyjne (kształtowanie wytrzymał ościowe).
5. Metody numeryczne:
− przeglądu (enumeracyjne),
− statystyczne,
−
deterministyczne,
−
optymalizacji bez ograniczeń,
−
optymalizacji z ograniczeniami.
6. Algorytmy genetyczne, symulowane wyżarzanie,
7. Obliczenia (strategie) ewolucyjne,
8. Metody specjalistyczne (algorytmy mrówkowe, roju cząstek, inne).
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PROBLEMY CZASOCHŁONNOŚCI OBLICZEŃ
Zagadnienia techniczne – problemy obliczalne z tzw. algorytmiczną złożonością, możliwe do rozwiązania, z tym, że czas potrzebny na otrzymanie wyniku jest najczęściej nie do zaakceptowania.
Dwie klasy problemów obliczalnych, których rozwiązanie wymaga czasu będącego funkcją pewnej liczby
N (np. liczby operacji zmiennoprzecinkowych charakterystycznej dla rozmiaru problemu):
− problemy klasy P, w praktyce rozwiązywalne w czasie wielomianowym, ponieważ liczba operacji jest
potęgą liczby N (N2, N3, ...), łatwe obliczeniowo,
− problemy klasy NP, w praktyce nierozwiązywalne w czasie wielomianowym, ponieważ liczba operacji
zależy od N w sposób wykładniczy (2N, 3N, ...), trudno rozwiązywalne.
Klasyczny przykład zadania NP - problem komiwojażera (travelling salesman problem, TSP) o dużym znaczeniu praktycznym. Gdy rozpatruje się
N miast (metoda przeglądu), liczba wariantów jest równa permutacji tej
liczby, w tym przypadku N!/2N (N w mianowniku oznacza, że punkt startu
jest obojętny, 2 – że istnieje możliwość odwrócenia kolejności). Dla N = 4
znalezienie optymalnej trasy jest bardzo proste i zadanie to można rozwiązać w pamięci, gdyż wyboru dokonuje się spośród trzech tras (najlepsza to
ACDBA o długości 27 km, pozostałe liczą 28 km i 29 km). Gdy N = 5, wyboru należy dokonać spośród
dwunastu rozwiązań, gdy N = 10, liczba wariantów tras wynosi 181 440. Dla N = 25 zadanie oparte na
algorytmach deterministycznych jest w praktyce nierozwiązalne; jeśli przyjęłoby się, że komputer dysponuje mocą obliczeniową umożliwiającą sprawdzenie w ciągu jednej sekundy jednego miliona warunków,
to całkowity czas obliczeń wyniósłby 9,8 miliarda lat (2/3 wieku wszechświata, szacowanego dzisiaj na
około 15 mld lat).
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TERMINOLOGIA:
Zmienna decyzyjna: decision variable, variable
Kryterium optymalizacyjne: criterion, objective function
Przestrzeń zmiennych decyzyjnych: decision space,
space of decision variables
Zbiór rozwiązań dopuszczalnych: feasible domain, admissible domain, set of feasible solutions, attainable set
Zbiór celów osiągalnych: objective domain, feasible domain
Przestrzeń kryterialna: criteria space, objective space,
space of objective functions
Zbiór rozwiązań Pareto-optymalnych: set of compromises, Pareto edge, Pareto-optimal solutions
Rozwiązanie kompromisowe: compromise solution
Rozwiązanie idealne: ideal solution, utopia solution
Rozwiązanie optymalne: optimal solution, final solution,
preferable solution

MODELE OPTYMALIZACJI:
a) – skalarna, b) – wielokryterialna
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PRZYKŁAD: Przekształcanie zbioru X w zbiór Y
Maksymalizacja dwóch funkcji celu f1( x ) = x1 oraz f2 ( x ) = 8 − x1 − x 2 przy ograniczeniach x1  [0, 4]
oraz x 2  [0, 4] .
PRZEKSZTAŁCENIA:

F2

Punkt A:

x = [0, 0] →

f1 = 0

f2 = 8

Punkt B:

x = [0, 4] →

f1 = 0

f2 = 4

Punkt C:

x = [4, 0] →

f1 = 4

f2 = 4

Punkt D:

x = [4, 4] →

f1 = 4

f2 = 0

8

*
Fidealne

A

x2
4

C

4

D

B

Y

C

X
Rozwiązanie idealne:
xidl = [4, -4]

f1 = 4
→

f2 = 8
xid  X

A

0

D

B

4

x1

0

4

F1

Rozwiązanie idealne – nie może być osiągnięte. Trzeba zadowolić się rozwiązaniem gorszym, ale
osiągalnym (kompromis). WARUNEK: ze względu na wszystkie cząstkowe funkcje celu fi(x) rozwiązanie optymalne musi być nie gorsze, niż każde inne rozwiązanie dopuszczalne.
KONCEPCJA ROZWIĄZAŃ KOMPROMISOWYCH W SENSIE PARETO
(ROZWIĄZAŃ PARETO–OPTYMALNYCH)
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PROCEURY ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ
OPTYMALIZACJI WIELOKRYTERIALNEJ

ZADANIE OPTYMALIZACJI WIELOKRYTERIALNEJ

(Multi-objective optimization problem)
Znaleźć minimum f1 (minimize f1)

Znaleźć minimum f2
Znaleźć minimum f3
….

KROK 1 (step 1)

PROCEDURA OPTYMALIZACJI
WIELOKRYTERIALNEJ
(Multi-objective optimizer)

INFORMACJE WYŻSZEGO POZIOMU
(FUNKCJE PREFERENCJI)
(Higher-level information,
preference fuctions)

ZBIÓR ROZWIĄZAŃ

KROK 2 (step 2)

KOMPROMISOWYCH
(trade-off solutions set)
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ZADANE OPTYMALIZACJI WIELOKRYTERIALNEJ
(Multi-objective optimization problem)
Znaleźć minimum f1 (minimize f1)
Znaleźć minimum f2

INFORMACJE WYŻSZEGO POZIOMU
(FUNKCJE PREFERENCJI)
(Higher-level information,
preference fuctions)

Znaleźć minimum f3
….
OKREŚLENIE WSPÓŁCZYNNIKÓW WAGI (WAŻNOŚCI) w1, w2, … wN
(estimate of weighting/importance coefficients)

PROBLEM OPTYMALIZACJI SKALARNEJ
F = w1fi + w2f2 + … +wNfN

(Scalar/single objective problem)

PROCEDURA OPTYMALIZACJI SKALARNEJ

(Single/scalar objective optimizer)
POJEDYNCZE ROZWIĄZANIE OPTYMALNE
(single optimum solution)

PSEUDO-OPTYMALIZACJA WIELOKRYTERIALNA
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ELEMENTY OPTYMALIZACJI WIELOKRYTERIALNEJ
Normalizacja cząstkowych funkcji celów
~
fi ( x ) =

fi ( x )
NORMA

lub:
f ( x ) − f i min ( x )
~
fi ( x ) = i
NORMA

fi ( x )

,

– aktualna wartość cząstkowej funkcji celu,

fi min ( x ) – minimalna wartość aktualnej cząstkowej funkcji celu,
odpowiadająca rozwiązaniu idealnemu i-tej funkcji celu,
~
fi ( x )

– znormalizowana funkcja celu,

NORMA = 1
NORMA = fi min ( x )

→ funkcje celów nie są normalizowane,
→ normalizacja oparta o minimalne wartości funkcji celów,

NORMA = fi max ( x ) − fi min ( x )

→ normalizacja oparta o maksymalną i minimalną wartość i-tej
funkcji celu, normalizacja cząstkowych funkcji celów
do przedziału [0, 1].
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Skalaryzacja wektorowej funkcji celu
q
~
~
f ( x ) =  w i  fi ( x ),
i=1

w i  0,

wi

- współczynnik wagi danego kryterium cząstkowego,

q

- liczba kryteriów optymalizacyjnych.

q

 w i = 1,

i=1

ZADANIE OPTYMALIZACJI DWUKRYTERIALNEJ (BI-OPTYMALIZACJI)
~
f ( x ) = w1  f1( x ) + w 2  f1( x ) .
Ponieważ w1 + w2 = 1, oznaczając w2 = WAGA, otrzymuje się:

~
f ( x ) = (1 − WAGA)  f1( x ) + WAGA  f2 ( x ) .
WAGA – ważność (waga, znaczenie) kryteriów cząstkowych optymalizacji.

WAGA = 0

→ optymalizacja skalarna ze względu na pierwsze kryterium

WAGA = 1

→ optymalizacja skalarna ze względu na drugie kryterium

WAGA = 0,1  0,9

→ optymalizacja wielokryterialna z różnym udziałem poszczególnych
kryteriów cząstkowych
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Biblioteka rozwiązań preferowanych (przykłady):
1p

p
i = q  f ( x ) − f
(x)  
i
i
min
Fglob =   
  → min
 i =1  NORMA  
 
 
f i( x ) − f i min( x ) 

Fmin−max = minmax
NORMA 


METODY KRYTERIUM GLOBALNEGO:
METODA MIN-MAX:
_
f2 ( x )
f 2 max

1 (WAGA=0 )
_
Zbiór wektorów ocen y i
(rozwiązania Pareto-optymalne)
2

Rozwiązanie preferowane wg
kryterium globalnego p=2
oraz metody min - max.
NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE
OPTYMALNE

3

p=1

4

p=2

5
6

7

f 2 min
f 1 min

Rozwiązanie preferowane wg
kryterium globalnego p=1

( WAGA=0,5 )

8

9

10 11

f 1 max

(WAGA=1,0)

_
f1 ( x )

Interpretacja graficzna funkcji preferencji
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Optymalizacja strukturalna (structural optimization)
Podparcie
Konstrukcja
(struktura)

?

Rozwój optymalizacji strukturalnej jest ściśle związany z rozwojem w latach 60. ubiegłego wieku metod elementów skończonych MES (finite elements method, FEM). Rozwój technologii
informatycznych – optymalizacja złożonych konstrukcji.

Prawa mechaniki są stosowane w celu wyznaczania odpowiedzi
na zadane obciążenia, takich jak odkształcenia, naprężenia itp.
Te same prawa mechaniki mogą być zastosowane do wyznaObciążenia
F czenia topologii i kształtu konstrukcji dla wcześniej określonych
odpowiedzi – taka odwrotna metoda (inverse method) nazyZadanie optymalizacji strukturalnej
wana jest optymalizacją strukturalną.
– znalezienie konstrukcji najlepiej przenoOptymalizację strukturalną można stosować jako syntezę
szącej obciążenia F do podparcia
kilku czynności prowadzących do zaprojektowania określonej
struktury z wykorzystaniem znanych i sprawdzonych narzędzi inżynierskich.
W ramach optymalizacji strukturalnej wyróżnia się trzy podstawowe modele optymalizacji:
− optymalizację wymiarową, parametryczną (sizing optimization),
− optymalizację kształtu (shape optimization),
− optymalizację topologiczną (topology optimization).
Optymalizacja wymiarowa (parametryczna) polega na doborze optymalnych wymiarów elementów
konstrukcyjnych (zmiennych decyzyjnych) – modyfikuje się parametry konstrukcji, przy czym model konstrukcji pozostaje bez zmian. Optymalizacja kształtu – wyrównywanie rozkładu naprężeń i przemieszczeń w konstrukcji. Optymalizacja topologiczna – szukanie optymalnego rozkładu materiału dla zadanego zbioru ograniczeń.
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Trzy kategorie optymalizacji strukturalnej: a) wymiarowa, b) kształtu, c) topologiczna
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a)

c)

b)

d)

e)
f)

KATEGORIE
OPTYMALIZACJI
STRUKTURALNEj:
Optymalizacja topologiczna konstrukcji dyskretnej:
a) układ początkowy,
b) układ optymalny.
Optymalizacja wymiarowa konstrukcji dyskretnej:
c) układ początkowy,
d) konstrukcja optymalna.
Optymalizacja kształtu konstrukcji
ciągłej:
e) układ początkowy,
f) kształt optymalny
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KATEGORIE NIEMOŻLIWOŚCI
Trzy kategorie rzeczy niemożliwych Michio Kaku (w: Fizyka rzeczy niemożliwych, 2011).
Kategoria I:rozwiązania techniczne obecnie niemożliwe do realizacji, ale niebędące w sprzeczności
z żadnymi znanymi prawami fizyki (teleportacja, silniki napędzane antymaterią i in.).
Kategoria II: rozwiązania z obszaru stanowiącego granicę naszego bieżącego rozumienia świata (wehikuł czasu, tunele czasoprzestrzenne).
Kategoria III: rozwiązania techniczne sprzeczne ze znanymi prawami fizyki – przede wszystkim wiążące się z pojęciem „perpetuum mobile”, czyli urządzenia korzystającego z darmowej energii, które tej
energii więcej wytwarza, niż pobiera (układ ten oznacza podważenie II zasady termodynamiki).
Pierwsze dwie kategorie niemożliwości stanowią niesłychany impuls do poszukiwania nowych,
niekonwencjonalnych rozwiązań, prowadząc do nowej rewolucji naukowej i światopoglądowej,
w której rozwiązania optymalne będą stanowiły podstawowe narzędzie zaspokajania przyszłych
potrzeb ludzkości (Kaku: Wizje czyli jak nauka zmieni świat, 2000).
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PROCEDURY OPTYMALIZACYJNE OPARTE NA LEKCJI NATURY
PROCEDURY OPTYMALIZACYJNE OPARTE NA LEKCJI NATURY ŚWIADCZĄ O KREATYWNOŚCI
LUDZKIEGO UMYSŁU.

Podział procedur optymalizacyjne stosowanych w inżynierii mechanicznej :

− procedury klasyczne, oparte na algorytmach określających deterministyczne zasady poszukiwania
optimów w kolejnych iteracjach; procedury te w tym zakresie są wzbogacane o podejście heurystyczne,
− procedury zaawansowane, które z natury mają charakter stochastyczny i w których w kolejnych
iteracjach są wykorzystywane reguły probabilistyczne; procedury te stanowią stosunkowo nowe podejście do projektowania, są coraz popularniejsze i wiążą się bezpośrednio z wykorzystaniem praw
natury.

Ograniczenia procedur klasycznych:
− cechują się ograniczonym zakresem zastosowania, nie są procedurami uniwersalnymi,
− mają ograniczone możliwości znajdowania rozwiązań globalnych,
− nie są idealnym narzędziem do rozwiązywania problemów wielokryterialnych,
− nie sprawdzają się w rozwiązywaniu problemów z dużą liczbą zmiennych decyzyjnych (np. klasyczny
problem komiwojażera).
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Kolejne problemy ograniczające zastosowanie procedur klasycznych, związane są z optymalizacją
tzw. wielkich problemów optymalizacyjnych: liczba lokalnych rozwiązań, wielomodalność (multi-modality), wymiarowość (dimensionality), różniczkowalność (differentiability). UWAGA: współczesne zaawansowane procedury są związane nie tylko z naśladowaniem natury – coraz częściej źródłem
inspiracji stają się problemy socjologiczne (populacyjne), medyczne i inne.
PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ LEKCJI NATURY W PRAKTYCE INŻYNIERSKIEJ:
− algorytmy genetyczne w różnych wersjach (genetic algorithm, GA),
− algorytmy mrówkowe (ant colony optimization, ACO),
− ewolucję różnicową (differential evolution, DE),
− przeszukiwanie rozproszone i kombinację rozwiązań (scatter search and path relinking),
− metody immunologiczne (immune system methods),
− algorytmy kulturowe, memetyczne1 (memetic algorithms).

1

Memetyka – teoria ewolucji kulturowej, w ramach której są badane zasady doboru najmniejszych jednostek informacji
zwanych memami (w ewolucji biologicznej odpowiada to pojęciu genu).
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Pojedyncze mrówki i pszczoły nie są inteligentne, ale ich kolonie – tak. Studiowanie inteligencji
roju może dostarczyć wskazówek, jak zarządzać złożonymi systemami, od wyznaczania tras ciężarówek do sterowania robotami wojskowym (A single ant or bee isn't smart, but their colonies are.
The study of swarm intelligence is providing insights that can help humans manage complex systems,
from truck routing to military robots).

Przedmiotem zainteresowań badaczy są inteligencja roju (swarm intelligence), jak również
geniusz roju (the genius of swarms).
Pojawiły się nowe procedury optymalizacyjne, zwane algorytmami roju cząstek (particle swarm optimization, PSO), będące rodzajem sztucznej inteligencji opartej na zbiorowym zachowaniu zdecentralizowanych, samoorganizujących się zbiorowości (systemów) których przykładem mogą być roje ptaków
lub owadów. Są to procedury stochastyczne. Procedury wywodzące się z lekcji natury nazywane są
a l g o r y t m a m i m ą d r y m i.
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Ewolucyjne algorytmy optymalizacyjne
Algorytmy ewolucyjne są inspirowane biologią i analizą zachowań populacji (population-based approaches), w tym również populacji ludzkich. Obok klasycznych algorytmów ewolucyjnych pojawiły się nowsze algorytmy, w ramach których są badane algorytmy oceny dystrybucji (estimation of distribution
algorithms), algorytmy biogeograficzne (biogeography-based optimization), algorytmy kulturowe
(cultural algorithms) czy algorytmy uczenia oparte na przeciwieństwach (opposition-based learning).
Algorytmy ewolucyjne są stosowane w optymalizacji kombinatorycznej (combinatorial optimization).
W literaturze można znaleźć opisy szeregu innych procedur, np. stochastycznego algorytmu szukania
dyfuzyjnego (stochastic diffusion search, SDS), powiązanego z wcześniej wspomnianą inteligencją roju.
W obliczeniach ewolucyjnych są stosowane sztuczne systemy immunologiczne (artificial immune system,
AIS) oraz sztuczne algorytmy immunologiczne (artificial immune algorithms, AIA), inspirowane systemami
immunologicznymi kręgowców.
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Inne algorytmy mogą znaleźć zastosowanie w optymalizacji urządzeń technicznych:
− algorytmy muzyczne (harmony search, HA), oparte na wykorzystaniu zasad improwizacji muzycznych (muzyka jazzowa),
− algorytmy oparte na analizie żerowania bakterii (bacteria foraging optimization, BFO),
− algorytmy żabie (shuffled frog leaping, SFL), oparte na zasadach komunikowania się żab,
− algorytmy roju pszczół (artificial bee colony, ABC), wykorzystujące organizację pszczelego ula.
− algorytmy grawitacyjne (gravitional search algorithm, GSA), oparte na zasadach sił grawitacyjnych
działających między ciałami,
− algorytm opisujący eksplozję granatu wojskowego (grenade explosion method, GEM).
Należy podkreślić, że w literaturze istnieje olbrzymia różnorodność terminologii opisujących nowe,
ewolucyjne strategie poszukiwania optymalnych rozwiązań w dużych, złożonych i strukturalnie skomplikowanych systemach. Obecnie trudno jest ocenić efektywność i skuteczność tych strategii, zwłaszcza z punktu widzenia systemowego optymalnego projektowania konstrukcji i systemów technicznych. Strategie te mają jedną, ale istotną przewagę nad procedurami klasycznymi – umożliwiają uzyskanie rozwiązań w akceptowalnym czasie, przy czym jakość i adekwatność tych rozwiązań są problemami otwartymi.
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Tak jak w przypadku procedur klasycznych różnorodność nie przekłada się na
uniwersalność, tak również w przypadku zaawansowanych procedur opartych
na lekcji natury lub na zachowaniu różnych populacji mamy do czynienia z tym
samym zjawiskiem. Ta różnorodność stanowi znaczące utrudnienie w pracy decydenta i projektanta, a podporządkowanie się wymogom projektowania systemowego może stanowić dodatkowe obciążenie. Nie należy jednak oczekiwać,
że w najbliższych latach pojawią się uniwersalne systemy optymalizacyjne,
gdyż obecnie można zauważyć tendencję do modyfikowania istniejących procedur, przystosowywania ich do różnorodnych zadań oraz ich coraz powszechniejszą hybrydyzację.
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http://www.neos-server.org/neos/
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Przykład optymalizacji wielokryterialnej
Pręt wspornikowy o długości L i średnicy d, obciążony jest na końcu siłą skupioną P. Określić optymalne wartości L
oraz d przy spełnieniu dwóch przeciwstawnych kryteriów – minimum masy oraz minimum ugięcia końca pręta.
Naprężenia w pręcie nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych.
Model matematyczny optymalizacji:
P

L

d

1. Zmienne decyzyjne: średnica d [mm], długość L [mm].
2. Parametry: siła obciążająca P [kN], gęstość  [kg/m3], moduł Younga E [MPa],
naprężenia dopuszczalne dop [MPa], dopuszczalne ugięcie dop [mm].
3. Ograniczenia:
− warunek wytrzymałościowy (ograniczenie naprężeń)
− warunek sztywnościowy (ograniczenie przemieszczeń)

P  L P  L 32  P  L
= 3 =
 dop
W
d
d3
32

Warunek wytrzymałościowy:
(nieprzekroczenie dopuszczalnych
naprężeń)

max =

Warunek sztywnościowy:
(nieprzekroczenie dopuszczalnego ugięcia końca wspornika)

P  L3
P  L3
64P  L3
=
=
=
 dop
3EJ
d4
3Ed4
3E
64

Warunki geometryczne:

20  d  50 mm, 200  L  500 mm
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Kryteria optymalizacyjne:
− masa wspornika:
 d2 
f1(d,L) = 
 L    → minimum [kg]
 4


− ugięcie końca wspornika:

Różne jednostki kryterium cząstkowych
 NORMALIZACJA.

64P  L3
f2 (d,L) =
→ minimum [mm].
3Ed4

Wartości parametrów:
 = 7800 kg/m3,

P = 1 kN,

E = 2105 MPa,

dop = 160 MPa,

dop = 3 mm.

Skalaryzacja wektorowej funkcji celu oraz koncepcja minimum Pareto:

f (d,L) = (1 − WAGA)  f1(d,L) + WAGA  f2 (d,L) .
WAGA = 0

– optymalizacja skalarna z kryterium masy,

WAGA = 1,0

–optymalizacja skalarna z kryterium ugięcia,

WAGA = 0, 1 – optymalizacja wielokryterialna z różnymi wagami kompromisu pomiędzy obu kryteriami.
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Zbiór rozwiązań Pareto-optymalnych
1,0
0,914

Waga = 0; 0,1; 0,2

0,9


WAGA d [mm] L [mm] f1 [kg] f2 [mm]
[MPa]
23,351

200

0,668

0,914

160,00

0,1

23,351

200

0,668

0,914

160,00

0,2

23,351

200

0,668

0,914

160,00

0,3

23,977

200

0,704

0,822

147,78

0,4

25,810

200

0,816

0,612

118,49

0,5

27,614

200

0,934

0,467

96,75

0,6

29,545

200

1,069

0,356

78,99

0,7

31,802

200

1,239

0,267

63,34

0,8

34,792

200

1,483

0,185

48,38

0,9

39,826

200

1,943

0,108

32,25

1,0

50,000

200

3,063

0,043

16,30

0,8

Ugięcie końca wspornika f1 [mm]

0

Rozwiązanie skalarne
(kryterium – masa)

0,3

0,7
0,4

0,6

0,5

Waga = 0,5
Rozwiązanie
dwukryterialne

0,4
0,6

0,3
0,7

0,2

0,8

Rozwiązanie skalarne
(kryterium – ugięcie)

0,9

0,1
0,043

0

Waga = 1,0
0,668

0

Rozwiązanie idealne

3,063

1

2

3

4

Masa wspornika f2 [kg]
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Przestrzeń zmiennych decyzyjnych z obszarem rozwiązań dopuszczalnych X
Charakterystyczne punkty przestrzenni zmiennych decyzyjnych i przestrzeni jakości
9


Punkt d [mm] L [mm] f1 [kg] f2 [mm]
[MPa]
23,350 200,00 0,668

0,914 160,00

2.

27,614 200,00 0,934

0,467

96,75

3.

50,000 200,00 3,063

0,043

16,30

4.

50,000 300,00 4,595

0,147

24,45

5.

50,000 400,00 6,126

0,348

32,60

6.

50,000 500,00 7,658

0,679

40,74

7.

45,000 500,00 6,203

1,035 55,890

8.

40,000 500,00 4,901

1,658

9.

34,489 500,00 3,643

3,000 124,15

10.

29,62 408,30 2,194

3,000 160,00

11.

26,73 300,00 1,313

1,796 160,00

12.

31,70 108,90 0,670

0,043 34,822

13.

40,000 300,00 2,941

0,358 47,746

7

6

X

10

400

Długość wspornika L [mm]

1.

8

500

5

300

11

4

13

Zbiór rozwiązań
kompromisowych
Ograniczenie geometryczne
1

200

3
2
Rozwiązanie
idealne

Ugięcie

79,58

12

100

Naprężenie

0

0

5

10

Rozwiązanie
idealne

15

20

25

30

35

40

45

50

Średnica wspornika d [mm]
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X

10
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4
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Ograniczenie
geometryczne
1

200

3
2

Ugięcie

Ugięcie końca wspornika f1 [mm]

Długość wspornika L [mm]

Zbiór rozwiązań
kompromisowych

2
11

8

Y
7

1

1
6

12

100

2
13

Rozwiązanie
idealne

Naprężenia

5
3
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Przestrzeń zmiennych decyzyjnych
z obszarem rozwiązań dopuszczalnych X

50

0

0

4

1

2

3

4

5

6

7

8

Masa wspornika f2 [kg]

Przestrzeń kryterialna Y
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PORÓWNANIE WSPORNIKÓW

P
1

Rozwiązanie skalarne
(WAGA = 0)
P

2

Rozwiązanie wektorowe (WAGA = 0,5)
P
3

Rozwiązanie skalarne
(WAGA = 1,0)
P
12

Rozwiązanie idealne
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