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a tervezési módszerek fejlődése 

próbálgatás empirikus matematikai valószínűségelméleti 

véletlen kísérletezés 
 

tapasztalat alapú 

determinisztikus 
(biztonsági tényezők) 

sztochasztikus 
(kockázatelemzés) 

grafikus megközelítés 
 

szisztematikus kísérletezés  fizikai modellen alapuló  
számítógépes reprezentáció 

 
pont becslés 

 fizikai modellen alapuló  
számítógépes szimuláció 

 
robusztus megoldások 



az optimalizációról röviden 

az optimalizáció a globális maximum/minimumkeresés folyamata, adott 
feltételek teljesítése mellett. 

a legjobb megoldás kiválasztása adott feltételek mellett: 
1. mi a legjobb megoldás kritériuma? – célfüggvény, célérték 

          ( pl. súly, súly minimum) 
2. milyen feltételeket kell teljesíteni?   –  tervezési paraméterek (pl. teljesítmény) 
3. a különböző megoldások értelmezése – tervezési változók  (pl. méret, anyag) 
példák a természetből: 
• fémek, ötvözetek atomjai az energiaminimum elve szerint igyekeznek 
kristályszerkezetbe rendeződni. 
• a súlytalanság állapotában a folyadékok tökéletes gömb alakot vesznek fel ami 
az adott térfogat melletti legkisebb felületet eredményezi. 
• a méhsejt szerkezet  az egyik leginkább helytakarékos elrendezés – térkitöltés. 
• genetikai mutáció a leginkább rátermett egyed túlélésében példa a természetben 
tapasztalható robusztus optimalizációra -  semmi sincs feleslegesen. 

AZ OPTIMALIZÁCIÓ TERMÉSZETI TÖRVÉNY 



optimalizációs szakszótár 

tervezési változó 
olyan paraméter, amelyek értéke a keresés során változhat 
keresési tér 
a tervezési változók lehetséges értékeinek összessége – értékkészlet 
célfüggvény  
a tervezési változók függvénye aminek a minimum vagy maximum értékét keressük 
feltétel 
egyoldalú feltétel, amelyeknek teljesülni kell hogy a megoldás elfogadható legyen 
feltétel 
adott precizitással kell hogy teljesüljön ahhoz hogy a megoldás elfogadható legyen 
feltétel 
a tervezési változók értéktartományának alsó/felső határai 
feltétel nélküli optimalizálási feladat 
sem egyenlőségi sem egyenlőtlenségi feltétel nincs 
feltételes optimalizálási feladat 
legalább egy egyenlőségi vagy egyenlőtlenségi kényszer létezik 
 
 



optimalizációs szakszótár 

megvalósítható megoldás 
a megoldás minden feltételt teljesít  
nem megvalósítható megoldás 
a megoldás egy vagy több feltételt nem teljesít 
optimális megoldás 
olyan minimum vagy maximum értékű megoldás ami minden feltételt is teljesít 
aktív feltétel 
Az egyenlőtlenségi feltétel határértéke – aktivizálódik a feltétel 
megszegett feltétel 
a  feltétel határ nem megvalósítható oldala 
 
többszempontú optimalizáció – MOO 
a mérnöki gyakorlatban mindig egyszerre több célfüggvény létezik 



feladat megfogalmazási példa 

a megrendelő olyan szénsavas üdítő dobozt szeretne, aminek az előállítási költsége 
minimális és 500 térfogategységnyi folyadékot tud tárolni. 

• hogyan számszerűsítsük az igényt? 
• rajzoljuk le a dobozt, hogy megértsük azokat a tulajdonságokat amikkel a  
doboznak rendelkeznie kell. 

matematikailag:   
határozzuk meg a D átmérőt és a H magasságot úgy hogy az  
A= PI()*D^2/2 +PI()*D*H felület minimális legyen 

úgy hogy a doboz térfogata:   

V= PI()D^2*H/2 = 500 térfogategység legyen. 

D, H  tervezési változók (ezt kell meghatároznunk) 
A célérték (ezt akarjuk minimalizálni) 
V feltétel (aminek teljesülni kell)  



mikor kellhet az optimalizáció? 

• a keresési tér túl nagy az intuitív megoldáshoz 
• túl sok tervezési változó (>2) 
• bonyolult nemlineáris összefüggés a változók és a célérték között 
• nincs minden paraméter a felügyeletünk alatt: pl. váratlan hiba  

• határozzuk meg az elemek keresztmetszetét 
(A1 – A11) minimális súlyra. 
• korlátozzuk a keresést 5 szabványos méretű 
cső keresztmetszetre. 
 

• a keresési tér nagysága:  
  511 = 49.000.000 különböző megoldás 

11 tagú tartó 

 az optimalizációs módszerek meggyorsítják a keresést. 



mikor kellhet az optimalizáció? 

ipari alkalmazások 
• amikor a probléma túlságosan bonyolult 
 pl. repülőgép, gépjármű motor alkatrészek tervezése 
• amikor a megfelelő nem elég jó 

amikor a kiválóság alapkövetelmény mint pl.  a repülő vagy autóiparban 
• stilisztikai és esztétikai eszköz  

formatervezett felületek: autó, hajóipar, személyes használati eszközök, stb. 



optimalizációs alapok 



mi a nemlinearitás? 

az összegyűrt papírlap példája 
reprezentálja egy papírlap a z = f (x1, x2 ) felületet és z’ a hozzá tartozó optikai átviteli 
függvényt 
 
• ha a papírlap teljesen sík, helyzetét tekintve pedig döntött vagy vízszintes akkor z’ 
egy lineáris függvény:  z’ = c0+ c1x1 + c2x2 
 

• ha a papírt egy kicsit megcsavarjuk adva neki egy kis görbületet az átviteli függvény 
nemlineáris lesz. A nemlinearitást csak közelítőleg (approximációval) lehet leírni – 
„linearizálni”, pl. egy másodfokú függvénnyel:   z’ = c0+c1x1+c2x2 +c3x1

2+c4x2
2 +c5x1x2 

 
• ha a papírt összegyűrjük majd kiegyengetjük akkor az átviteli függvény „nagyon nem 
lineáris” lesz – hasonló a szabálytalan domborzathoz – vajon ezt is jól meg lehet 
közelíteni másodfokú függvénnyel? 
 
az összegyűrt papírlap példáját N dimenziós problémákra is ki lehet terjeszteni 

bemenet kimenet 
F(X)=? 



nemlineáris viselkedés 

lineáris viselkedés:  a válaszfelület „sík” 
nem lineáris viselkedés:  a válaszfelület nem sík 



konvex és nem konvex halmazok 

definíció 

egy halmaz konvex, ha bármelyik két 
pontját összekötő egyenes is a 
halmaz része. 

grafikus reprezentáció 

konvex   nem konvex  
halmaz    halmaz 

matematikai definíció 

Az f(x) függvény konvex ha: 
 
f(αX1 +(1- αX2))  ≤  αf(X1)+(1- α)f(X2) 
ahol 
0≤ α ≤1 



meredekség és gradiens 

meredekség 

a „meredekség” egy R1→R1 leképező 
függvény első deriváltja. vagyis 

y=f(x)  ,  y’=dy/dx  
az y’ függvényt gyakran differencia 
függvénnyel helyettesítjük: 

y’=(f(x+∆x)-f(x))/∆x 

ahol ∆x az x-től való kis eltérést 
reprezentálja 

gradiens 

a gradiensre úgy lehet tekinteni mint 
általánosított meredekségre a 
többdimenziós térben (Rn→R1 ). 
a gradiens n komponensű vektor, ahol a 
komponensek egy adott irányban 
számított meredekségek (parciális 
deriváltak).  
az  y=f(x1, x2, …xn) függvény esetén a 
gradiens: 
y’ =∇ƒ(x) = (∂y/ ∂ x1, ∂ y/ ∂ x2,… ,∂ y/ ∂ xn) 

a meredekség és a gradiens optimumhelyet jelölnek 



görbület-másodrendű deriváltak 

• másodrendű deriváltak R1→R1 y=f(x), függvény esetén:  
y’’ = dy’/dx, ahol y’ = dy/dx 

 
• többdimenziós függvény (Rn→R1 ) esetén a másodrendű deriváltak Hesse mátrixba 
rendezhetők: 

a Hesse mátrix vizsgálatával megállapítható hogy a vizsgált helyen van-e szélsőérték 
és hogy milyen előjelű (maximum vagy minimum). 
 



folytonosság és differenciálhatóság 

a differenciálhatóság folytonosságot jelent (fordítva nem igaz) 
 



minimum vagy maximum 

előjelváltással a maximumkeresési feladatok minimumkeresési feladattá alakíthatók 
át és fordítva:  

max Y= f(X)  = min Y=-f(x) 



minimum és maximum 

egyváltozós Y = ƒ(X) függvények 
x*  stacionárius point az f(x) - en ha 

ƒ’(x) = dƒ/dx = 0, 

x* -ben f(x)-nek minimuma van ha 
∂ 2ƒ/ ∂ x2 > 0, 

x* -ben f(x)-nek maximuma van ha 
∂ 2ƒ/ ∂ x2 < 0 

többváltozós Y = ƒ(X) függvények 
ahol  X = ( x1, x2, ..., xn  ). Az x* stacionárius pont, ha 

∇ ƒ(x*) = 0, (a gradiens zérus) 

szélsőérték elégséges feltételei : 
|H| > 0 és ∂ 2ƒ/ ∂ x2 > 0,  - minimumpont 
|H| > 0 és ∂ 2ƒ/ ∂ x2  < 0,  - maximumpont 
|H| < 0,    - nyeregpont. 

inflexiós pont 

globális maximum 

lokális maximum 

gyenge lokális minimum 
 

 
gyenge lokális maximum 

globális minimum 

erős lokális maximum 
 

stacionárius pointok 



feltételes és feltétel nélküli minimum 

feltétel nélküli minimum 

megvalósítható tartomány 

minimum, egyenlőtlenségi 
feltétellel 

megvalósítható tartomány 

nem megvalósítható tartomány 

minimum, egyenlőnségi feltétellel túlhatározott feltétel 

megvalósítható tartomány 

nem megvalósítható tartomány 

nem megvalósítható tartomány 
NINCS  

OPTIMUM 

nem megvalósítható tartomány 



az optimalizáció elmélete 



optimalizáció felosztása 

optimalizáció 

• egyváltozós / többváltozós 

• feltétel nélküli / feltételes 

• lineáris / nem lineáris 

modell megoldási módszer 

• lineáris 
  programozás 

•  tartománykizáró 
   módszerek 

• …. 
 

• direkt módszerek 

• gradiens  
  alapú módszerek 

• sztochasztikus 
   módszerek 

deriváltak 
tervezési 
változók 

információ 
jellege 

• méret 

• alak 

• topológia 

• topográfia 

• determinisztikus 

• valószínűségi 

az optimalizáció elmélete nagyon széles 
 



tervezési változók 

• méret 
• alak 
• topológia 
• topográfia 

adott rögzítés 

1. tömeg/merevség 

2. tömeg <= Mc 
 
 erők ismertek 

min f(x) 

g(x)<=Mc 

Mc- material condition 

tervezési változók száma (ndv)  
ndv =1 



méret optimalizálás 

tervezési változók (x) 
x – a vállak keresztmetszete 
 
 
tervezési változók száma ndv =5 

min f(x) = tömeg/merevség 
g(x) = tömeg <= Mc 

alak 
 

topológia 
adottak 

keresztmetszetek 
optimalizálása 



min f(x) = tömeg/merevség 
      g(x) = tömeg <= Mc 

Bézier, Hermite, B-Spline, NURBS 

optimális profil meghatározása lehajlás minimalizására 
 

tervezési változók (x) 
x – a B-Spline görbe kontroll pontjai 
(x és y koordináták pontonként) 
 
tervezési változók  száma: 
ndv = 8 

alakoptimalizálás 



határozzuk meg az optimális anyageloszlást 
az adott befoglaló mérethatárokon belül, 
úgy hogy maximalizáljuk a szerkezet 
hatékonyságát (alacsony súly, nagy 
merevség) 
 

topológiai tér 

         anyag         eltávolított anyag 

tervezési változók (x) 
x- a cellák sűrűsége (0 vagy 1) 
 
ndv = 36 
 

topológiai optimalizálás 



optimalizálás folyamata 

          min f(x) 
úgy hogy: g(x) <=0 
                 h(x)  =0 start 

 

számítógépes 
szimuláció 

megoldás 
 finomítás 

változtass X-en 

nem 

igen 

kezdeti megoldás 
X=X0 

értékelés  
f(X), g(X), h(X) 

a megoldás teljesíti a 
megállási feltételt? 

 
 
 

vége 
 

a globális optimumot nehéz megtalálni 
 

teljesül
a fel- 
tétel? 



A célfüggvény, és a tervezési változók, feltételek mind lineáris egyenletek, vagy 
egyenlőtlenségek 

lineáris programozás (LP) 

úgy hogy 
min 

megvalósítható  
megoldások 

 
keresési tér 

LP: az optimum mindig a keresési tér határán vagy egyik csúcspontjában van. 

P É L D A 

NLP : az optimum bárhol lehet a megvalósítható területen belül 

keresési tér 



ha a célfüggvény, vagy  a feltétel függvények egyike nem lineáris akkor a feladatot  
mint NLP  feladatot definiálhatjuk.  
 
a legegyszerűbb nem lineáris optimalizációs feladat: 
 

Y = aX2 + bX + c, 
 
keresd meg azt az x értéket ahol Y minimális (vagy maximális)  megoldás: 

X = -b/2a 
( mivel:  dY/dX = 2aX + b = 0) 

 
 

NLP technikák  
 

Gradiens alapú     Nem gradiens alapú 
   SLP (Sequential Linear Programming)      SA (szimulált hűtés) 
   SQP (Sequential Quadratic Programming)      GA (genetikus algoritmus 
   MFD (Method of Feasible Direction)      HJ (mintázat kereső)  
   GRG (Generalized-Reduced Gradient)  Excel 
   konjugált gradiens , Cauchy módszer, …, stb. -> saját jegyzetben a részletek - ? 

nemlineáris programozás (NLP) 



genetikus algoritmus (GA) 
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összefoglalás 

• az optimalizálás a tervezés, fejlesztés egyik 
fontos eleme, tudományterület 
• alkalmazása 
• felismerni az optimalizálási igényt 
• a feladat megfogalmazása 

• célfüggvény felállítás – szoros reláció a valósággal 
• feltételek 
• keresési tér 

• a megfelelő keresési módszer kiválasztása 
• az eredmény értékelése 
 
 az optimalizálás nem csodagyógyszer, van amit 

nem lehet megjavítani, újra kell tervezni 



Köszönöm a figyelmet ! 
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