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Mérnöki Optimálás Példatár 
 
A példa megnevezése: Csőszerű nyomott rúd költségoptimálása 
A példa száma: OPT-BME-4 
A példa szintje: közepes  
A feladat rövid leírása: A feladat a Mérnöki optimálás tananyaghoz kapcsolódó feladat, amely egy 

egyszerűbb mechanikai problémán keresztül mutatja be a tervezési tér 
feltárásának lehetőségét. A megoldás során elkészült szoftver a kitűzött 
költségoptimálást többféle eljárással hajtja végre, valamint az 
eredményeket grafikusan követhetjük nyomon részben a számítás során is. 
Lehetőség van a feladat bemenő adatainak és az optimáló beállításainak 
módosítására is. Az alapfeladat Singiresu S. Rao: Engineering 
Optimization Theory and Practice (John Wiley & Sons, 2009., ISBN 978-
0-470-18352-6 ) című könyvéből származik, de az itt látható kidolgozás 
túllép a könyvben leírtakon. 

 
1. A feladat megfogalmazása: 
 
Egy l=2500mm hosszúságú végein rögzített d középátmérővel és t falvastagsággal rendelkező 
P erővel terhelt nyomott cső optimális méreteit kell meghatározni, úgy, hogy minimális 
költségű legyen. Az acél cső tömege legyen m; a sűrűség (ρ) és rugalmassági modulusz (E) 
értékekre pedig a szokásos acélra jellemző értékeket használjuk. Az anyag folyáshatárát Reh-
val jelöljük. A költségfüggvény a tömeg és a középátmérő súlyozott összegéből adódik, ahol a 
súlyok (W1,W2) értékei szabadon állíthatóak, de kiindulásként legyen W1=5; W2=2. A számítás 
során figyelembe veendő költségfüggvény tehát a következő: W1·m+W2·d. A gyártási 
lehetőségek miatt a d jellemző átmérő 20 és 140 mm között, a falvastagság (t) pedig 2 és 8 
mm között változhat. Szintén a gyártási lehetőségek miatt mindkét méret csak egész mm 
lehet. 
 
1. Fogalmazza meg az optimálási feladatot! 
2. Tetszőleges fejlesztő környezet felhasználásával készítsen olyan szoftvert, amely alkalmas 
a fenti feladat megoldására nemcsak az ábrán bemutatott, hanem a többi gyakorlatban 
szokásos csővég-megfogási esetet is figyelembe véve. Az elkészített szoftver legyen alkalmas 
a vizsgált keresési térben a célfüggvény (költségfüggvény) és a csőben ébredő feszültség 
megjelenítésére.  
3. A kitűzött optimálási feladatot oldja meg többféle algoritmus felhasználásával, értékelje és 
vizualizálja a kapott eredményeket valamint vizsgálja az optimum eléréséhez szükséges a 
„szerkezetanalízisek” számát. 
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2. A megoldás lépései: 
 
1. lépés: Az optimálási feladat megfogalmazása 
 
A feladat megoldása során két diszkrét tervezési változót alkalmazunk, d közepes átmérő és t 
falvastagság. A többi geometriai, anyag és terhelési jellemzőt tervezési paraméternek 
tekintjük, így ezek nem változnak az optimálás során. 
 
A célfüggvény a következő egyszerű számítással határozható meg:  
 

� = ��� + ��� = ������(�/2 + 	/2)� − (�/2 − 	/2)�
 + ��� = ������	 + ��� 
 
A rúdnak két működési optimálási feltételt kell kielégítenie: 
 
A rúdban ébredő feszültségnek kisebb-egyenlőnek kell lennie a folyáshatárnál és a kihajlásra 
megengedhető feszültségnél is.  
 
Az első feltétel egyszerűen meghatározható a terhelés és a keresztmetszet ismeretében:  
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A második feltétel a különböző befogási eseteknek megfelelő kihajlási hossz 
figyelembevételével az Euler elméletből határozható meg, az alábbi szerint:  
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≤ 0, 

 
ahol ��  a rúd kihajlási fél-hullámhossza, I pedig a keresztmetszet másodrendű nyomatéka, 
amely szintén kifejezhető a tervezési változókkal az alábbiak szerint:  
 

� =
�

8
�	��� + 	�
. 

 
A tervezési változók határaira vonatkozó optimálási feltételek a következőek:  
 

�� : − � + 20 ≤ 0 
��:  � − 140 ≤ 0 
�� : − 	 + 2 ≤ 0 
�	:  	 − 8 ≤ 0 

 
 
2. lépés: Az optimáló szoftver használatának előkészítése 
 
A feladat megoldásához mellékelt optimáló szoftver 32 vagy 64 bites Windows környezetben 
működik. Miután a szoftver Labview 2010-ban lett kifejlesztve ezért a futtatásához vagy 
Labview 2010-es rendszernek kell lennie a gépen, vagy letölteni és installálni kell a Labview 
2010 runtime environment szoftvert (LVRTE2010std.exe), amely szabadon hozzáférhető a 
Labview honlapjáról. A mellékelt optimáló szoftvert nem szükséges installálni, elegendő 
kitömöríteni és a mellékelt exe program azonnal használható. Amennyiben a segítség funkciót 
is szeretnénk használni (itt egy rövid leírás és feladatmagyarázat található), akkor a gépen 
alapértelmezett böngésző programnak kell lennie. 
 
3. lépés: Az optimáló algoritmusok kiválasztása, a program használata 
 
A szoftverben 3 olyan algoritmus került implementálásra, amelyek alkalmasak diszkrét 
tervezési változók kezelésére, ezek a kimerítő keresés, Monte-Carlo szimuláció és Genetikus 
algoritmus. 
 
A program elindítása után a bejelentkező fő ablakon adhatjuk meg a legfontosabb bemeneti 
adatokat: 
 
Egy viszonylag szűk választékból anyagot választhatunk a rúd számára, majd ha szükséges, 
módosíthatjuk a szerkezetre ható terhelés értéket (amely kiinduló adatként a feladatban 
megadott 25 kN értéket veszi fel). A bal alsó régióban találhatók a célfüggvény megadásához 
szükséges súlyozó tényezők, kiindulásként ezek is a feladatban jelzett értéket veszik fel.  
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A súlyozó tényezőktől jobbra a rúdvégek megfogásai definiálhatóak (ez az adat a rúd kihajlási 
fél-hullámhosszának meghatározásánál lesz figyelembe véve): vagy föl-le nyilakkal 
válthatjuk a képeket, vagy a rúdvégek megfogási lehetőségeit mutató képre kattintva 
megjelenik az összes kijelölhető változat, amelyből az egérrel lehet választani. (lásd a 
következő kép). 
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3. lépés: A globális szélsőértek meghatározása kimerítő keresés technikájával 
 
A képernyő közepén megjelenő 3 lap a 3 vizsgálati módszert jelenti. Az induláskor a diszkrét 
értékes kimerítő keresés lapja látható, amely az összes előírt pontban (a vizsgált tartomány 
figyelembe vételével) végrehajtja a számítást, kiértékeli az optimálási feltételeket és a 
célfüggvényt. Ennél az eljárásnál lehetőségünk van a lépésköz beállítására, mind a 
falvastagság, mind az átmérő tekintetében. Érdemes megvizsgálni, hogy különböző 
beállításokkal miként változik az optimum értéke. Ez az eljárás miután az összes számára 
előírt pontot végigszámolja, így azok közül biztosan a globális optimumot szolgáltatja 
eredményül. Így ez az eljárás referenciaként is alkalmas eredményt képez, lehetővé téve ezzel, 
hogy megvizsgáljuk, hogy a másik két eljárás eredményei mennyire térnek el a globális 
optimumtól.   
 
A számítást a „mehet” gomb megnyomásával lehet indítani és utána hamarosan megjelennek 
a képernyőn az eredmények. 
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A jobb oldalon elhelyezkedő grafikon a tervezési változók terét ábrázolja. A keresési tér a 
��,��,��,�	 optimálási feltételeknek megfelelően egyértelműen azonosítható, a kimerítő 
keresés egyes lépéseinek helyét a program jelzi. A globális optimumot egy nagyobb x jelzi 
értéke (mind a tervezési változók optimumbeli értékei, mind a célfüggvény optimumbeli 
értéke) balra alul numerikusan is kiírásra kerül. A keresési térbe mindezek mellett berajzoltuk 
a két működési optimálási feltételt és további 6 célfüggvény szintfelületet is.  
 
Amennyiben a grafikonon megjelenő görbék attribútumain (szín, vonaltípus stb.) szeretnénk 
változtatni ehhez az adott görbéhez tartozó kis képre kell kattintani a jobb egérgomb 
használatával (a kis képek megtalálhatóak az alábbi ábrán kinagyítva, a második oszlopban). 
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Két további 3D-s, egérrel forgatható ábra mutatja a bal oldalon középen a célfüggvényt és a 
működési optimálási feltételt a vizsgált tartományban. Mindkét grafikon az értékeket csak a 
megengedett tartományban mutatja, azon kívül a függvényértékek zéróra vannak beállítva 
(ezzel érzékelhetjük a megengedett tartományt). A 3D-s grafikon tengelyei és egyéb adatai 
szintén szabadon alakíthatóak, jobb egérgombbal kell a kérdéses grafikonra kattintani és a 
„3D Graph Properties” funkciót választani.  
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Monitorfelbontástól függően elképzelhető, hogy a két említett ábra kis méretben jelenik meg, 
ekkor szintén a jobb egérgombbal kattintunk a megvizsgálni kívánt ábrára és a „Render 
Window” funkciót választva lehetőség van arra, hogy a kért ábrát egy különálló nagyítható 
ablakban jelenítsük meg, amely ezután is a szokásos módon forgatható.   
 

 
 
A feladat megoldása tehát 507,3-as célfüggvény érték mellett a d=128mm-es átmérőnél és 
t=2mm-es falvastagságnál adódik, amelynek meghatározásához a fenti beállításokkal 420 
szerkezetanalízisre volt szükség. 
 
Az input adatok tetszőleges megváltoztatása után a számítást újra el kell végezni. 
Megjegyezzük, hogy a W1 és W2 súlyokat akár nullára is lehet állítani, kiiktatva ezzel az adott 
tagot.  
 
4. lépés: Optimális megoldás keresése genetikus algoritmus felhasználásával 
 
A keresési tér, a célfüggvény és az optimálási feltételek feltérképezése után áttérhetünk az 
optimum meghatározására szolgáló legfejlettebb implementált algoritmus, a genetikus 
algoritmus tesztelésére. A genetikus algoritmus működésének bemutatása megtalálható az 
optimálási törzsanyagban, ezért ennek bemutatását itt mellőzzük. A futtatás előtt egyedül az 
egyes populációk egyedszámát kell beállítanunk, amely alapból a legkisebbre 10-re van 
beállítva.  
 
Itt is a mehet gomb lenyomásával indítható a számítás, a keresés folyamatát és az egyes 
populáció egyedeit a futás közben a grafikusan is nyomon tudjuk követni, vagy a mellékelt 
animáción (genetikus_10.avi) is megtekinthetjük. 
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Az eredmény a szokásos környezetben jelenik meg, a megtalált optimum 558,8-as 
célfüggvény érték mellett, d=113mm-es átmérőt és t=3mm-es falvastagságot mutat. 
Megjegyezzük, hogy az alkalmazott algoritmus a véletlent használó módszerek közé tartozik, 
ezért természetes tulajdonsága, hogy többszöri futatásra eltérő eredményt szolgáltat. A 
számításhoz 28 generációt kellett végigszámolni, ami 280 szerkezetanalízis jelent, jóval 
kevesebbet, mint az előző technika alkalmazásakor. A számítás hibája kb. 10%-ra adódott. 
Megismételve a számítást 12 egyedből álló populációval (genetikus_12.avi) az eredmények 
tovább javulnak és 515,2-es célfüggvény érték kapható (d=130mm-es átmérő és t=2mm-es 
falvastagság mellett), amely már 2%-os hibahatáron belül van. 
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5. lépés: Optimális megoldás keresése Monte-Carlo algoritmus felhasználásával 
 
Az utolsó implementált optimálási technika a Monte-Carlo eljárás, amely véletlenszerűen 
választ pontokat a keresési térben és ott értékeli ki az eredményeket, majd a legjobbat adja 
eredményül. Ennél az eljárásnál az egyetlen bemenő adat a kiválasztott pontok száma és 
érdemes megjegyezni, hogy a pontok számának növelésével az algoritmus az optimumhoz 
konvergál. 
 
Az alapból beállított 1000 pont esetén az algoritmus nagy valószínűséggel megtalálja a 
globális optimumot.  
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Érdemes elvégezni egy olyan vizsgálatot, hogy mondjuk egy adott szerkezetanalízis szám 
mellett tízszer lefuttatjuk a számítást és megnézzük az eredmények eloszlását. Az alábbi ábrán 
100, 200, 300, 400 és 500 szerkezetanalízis elvégzése (az ábra x tengelyén) utáni legjobb 
célfüggvény-eredmények láthatóak (az ábra y tengelyén) és megállapítható, hogy minél 
tovább növeljük az analízisek számát, annál nagyobb valószínűséggel találjuk meg a globális 
optimumot.  
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