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ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Οι ριζικές αλλαγές στον σχεδιαστικό και κατασκευαστικό τομέα έχουν

σηματοδοτήσει μία νέα εποχή, η οποία επηρεάζεται από τις τεχνολογίες της 4ης

βιομηχανικής επανάστασης. Τα σχεδιαστικά εργαλεία τείνουν να

συμπεριλάβουν αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι υποβοηθούν τη

σχεδιαστική διαδικασία και γεννούν τον όρο ‘παραγωγικός σχεδιασμός’. Στο

περιβάλλον των εργαλείων αυτών ο χρήστης παρέχει τους σχεδιαστικούς

στόχους και τους περιορισμούς. Κατόπιν χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι για τη

σύνθεση της γεωμετρίας των σχεδιαζόμενων αντικειμένων και παράγονται νέα

σχέδια με καινοτόμες διαμορφώσεις. Ο υπολογιστής διερευνά ολόκληρο τον

χώρο λύσεων, κάθε πιθανό ενδεχόμενο το οποίο πληροί τα κριτήρια που έχουν

οριστεί από τον χρήστη.

Ο παραγωγικός σχεδιασμός βασίζεται κυρίως σε εξελικτικούς αλγορίθμους, οι

οποίοι στοχεύουν στην εύρεση ολικού βέλτιστου. Το γεγονός αυτό βοηθάει τους

σχεδιαστές να επικεντρωθούν στα άλλα πιο σημαντικά καθήκοντα (σκοπός,

λειτουργικότητα, δήλωση περιορισμών). Ωστόσο, το παραγόμενο σχέδιο

χαρακτηρίζεται από υψηλή πολυπλοκότητα, παρουσιάζοντας δυσκολία στην

κατασκευή του.

Η ραγδαία αναπτυσσόμενη τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης

προσφέρει μεγαλύτερη σχεδιαστική ελευθερία συγκριτικά με τις συμβατικές

μεθόδους, επιτρέποντας την κατασκευή πολύπλοκων γεωμετριών.

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η καταγραφή και επισήμανση των

κατευθύνσεων της μέχρι τώρα ανάπτυξης του παραγωγικού σχεδιασμού, η

παράθεση παραδειγμάτων της σχετικής έρευνας καθώς και η αναφορά στις

μελλοντικές τάσεις.

Λέξεις κλειδιά: Παραγωγικός σχεδιασμός, υπολογιστική νοημοσύνη,

βελτιστοποίηση σχεδιασμού, τρισδιάστατη εκτύπωση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Πρόβλημα: Το παράδοξο στη διαδικασία του σχεδιασμού είναι ότι οι

καθοριστικές αποφάσεις παίρνονται στην αρχή, όταν η σχεδιαστική γνώση είναι

μικρή. Στο παρακάτω διάγραμμα παρατηρείται το κρίσιμο σημείο από το οποίο

και μετά, αν ο σχεδιαστής έχοντας πλέον την απαραίτητη πληροφορία προτείνει

ριζικές σχεδιαστικές αλλαγές, αυτές δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν

δεδομένου του υψηλού κόστους.

Λύση: Ο παραγωγικός σχεδιασμός έρχεται να διαταράξει αυτήν την διαδικασία

και να δώσει λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Οι σχεδιαστικοί αλγόριθμοι

επιταχύνουν την επαναληπτική διαδικασία, μειώνοντας το χρόνο μεταξύ του

προκαταρκτικού σχεδιασμού και του λεπτομερή. Επομένως, η ανάπτυξη του

προϊόντος γίνεται ταχύτερα, πιο αποτελεσματικά, και με χαμηλότερο κόστος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ :

Συνοψίζοντας, στην παρούσα εργασία αναγνωρίστηκαν 4 κατηγορίες

διαδικασιών στον παραγωγικό σχεδιασμό. Όλες βασίζονται σε

εξελικτικούς αλγορίθμους και μπορούν να συνδυαστούν ώστε να

προκύψει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε προβλήματα

βελτιστοποίησης. Ο παραγωγικός σχεδιασμός είναι ένα εξαιρετικά

χρήσιμο εργαλείο, το οποίο φέρνει αλλαγές στον ρόλο και τη νοοτροπία

του σχεδιαστή. Ορισμένα οφέλη είναι η μείωση του χρόνου και κόστους

σχεδιασμού και η ενίσχυση της δημιουργικότητας στη διερεύνηση των

εναλλακτικών λύσεων. Στο μέλλον ο σχεδιαστής θα συνεργάζεται από

κοινού με τον υπολογιστή προσφέροντας τις δεξιότητες που κατέχει

όπως η διαίσθηση και εμπειρία, ενώ ο υπολογιστής θα προσφέρει τις

δικές του δυνατότητες, όπως η επεξεργασία πολλών δεδομένων

ταυτόχρονα και η παροχή εναλλακτικών σχεδιαστικών λύσεων σε μικρό

χρονικό διάστημα.

Κατά την εφαρμογή του παραγωγικού σχεδιασμού είναι βέβαιο ότι η

τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης βοηθάει σημαντικά στην

υλοποίηση, μειώνοντας τους περιορισμούς λόγω κατασκευασιμότητας

και διευρύνοντας έτσι το πεδίο εφαρμογών του.

Οι μελλοντικές προοπτικές του παραγωγικού σχεδιασμού

επικεντρώνονται αρχικά στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και

της αεροναυπηγικής, όπου η μείωση του βάρους αποτελεί σημαντικό

παράγοντα βελτίωσης. Επιπλέον, ο παραγωγικός σχεδιασμός θα

επεκταθεί σε προβλήματα βελτιστοποίησης πέρα από την

ελαχιστοποίηση του βάρους, όπως η βέλτιστη ροή ρευστών για τη

μείωση απωλειών, σε προβλήματα μεταφοράς θερμότητας, κλπ.

Μακροπρόθεσμα, έμφαση θα δοθεί στον μη καταστροφικό έλεγχο των

δημιουργούμενων πλεγμάτων για την εξασφάλιση της απαιτούμενης

αντοχής, με στόχο την είσοδο καινοτόμων προϊόντων στην αγορά.

Συμπερασματικά, η έρευνα στους τομείς του παραγωγικού

σχεδιασμού και της τρισδιάστατης εκτύπωσης ενδέχεται να ενισχυθεί

στο μέλλον, καθώς μεγάλες εταιρείες θα αναγνωρίσουν τα οφέλη των

τεχνολογιών αυτών και εταιρείες λογισμικού θα προσφέρουν

ολοκληρωμένα πακέτα λύσεων για να καλύψουν τις απαιτήσεις της

αγοράς.

ΑΝΑΛΥΣΗ:

Κατά τη διαδικασία της μορφολογική σύνθεσης, οι μηχανικοί εισάγουν τους

στόχους και τους περιορισμούς και το λογισμικό χρησιμοποιώντας αλγορίθμους

που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη παράγει ένα μεγάλο εύρος

σχεδιαστικών εναλλακτικών. Πρόκειται για πρόβλημα ικανοποίησης

περιορισμών, το οποίο συχνά εκμεταλλεύεται την τεχνολογία cloud computing.

Ένας γενετικός αλγόριθμος έχει την ικανότητα να εξερευνά ολόκληρο τον χώρο

σχεδιαστικών λύσεων, αποφεύγοντας τοπικά βέλτιστα. Αντίθετα, ο

παραδοσιακός τρόπος σχεδίασης οδηγεί τον σχεδιαστή στην επιλογή ενός

σχεδίου από το υποσύνολο των λύσεων και στη βελτιστοποίηση αυτού, με

αποτέλεσμα την αποδοχή μίας τοπικά βέλτιστης λύσης.

Η βελτιστοποίηση της τοπολογίας βασίζεται στα πεπερασμένα στοιχεία και

χρησιμοποιείται για να βρεθεί η βέλτιστη κατανομή του υλικού και του κενού

χώρου σε ένα δοσμένο σχεδιαστικό χώρο. Η εύρεση της κατανομής αυτής

εξαρτάται από την επιβολή των εξωτερικών δυνάμεων και τις συνοριακές

συνθήκες, ώστε η τελική δομή να πληροί τους στόχους αναφορικά με την

επίδοση που έχουν οριστεί στην αρχή από τον σχεδιαστή.

Η μέθοδος βελτιστοποίησης πλέγματος και επιφάνειας εφαρμόζει εσωτερικά

πλέγματα και βελτιστοποιεί την εξωτερική επιφάνεια ενός υπάρχοντος σχεδίου,

ώστε αυτό να γίνει ελαφρύτερο χωρίς όμως να ελαττωθεί η αντοχή του.

Ο παραγωγικός σχεδιασμός τύπου σπογγώδους δομής είναι ‘η διανομή

μικροσκοπικών πόρων σε συμπαγή υλικά και η δημιουργία επιθυμητής

τραχύτητας’. Συχνά χρησιμοποιείται στον τομέα των βιοϋλικών, καθώς έχει την

ικανότητα να μιμείται το ανθρώπινο οστό σε ιατρικά εμφυτεύματα

επιταχύνοντας την οστεοσύνθεση και βοηθώντας στη θεραπεία των ασθενών.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ:

Χωρίς την τρισδιάστατη εκτύπωση θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο ο

παραγωγικός σχεδιασμός να προχωρούσε στα επόμενα σχεδιαστικά

στάδια πέρα αυτού του θεμελιώδους σχεδιασμού.


