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Περίληψη 

 Η παρούσα διπλωματική εργασία προτείνει ένα μαθηματικό μοντέλο για το 

σχεδιασμό δικτύων εφοδιαστικών αλυσίδων σε περιβάλλον αβεβαιότητας στη 

ζήτηση, προσθέτοντας ευελιξία στην απόφαση σχεδιασμού, μέσω εγκατάστασης 

γενικευμένων κόμβων παραγωγής και αποθήκευσης. Στους γενικευμένους κόμβους, 

εισέρχονται προϊόντα/ύλες από τους προμηθευτές και εξέρχονται προς άλλους 

γενικευμένους κόμβους ή προς τις ζώνες πελατών.  Ο παράγοντας της αβεβαιότητας 

για τη ζήτηση, παρουσιάζεται μέσω πιθανών σεναρίων. Η τιμή της ζήτησης  είναι 

χρονικά μεταβαλλόμενη και εξαρτάται από το κάθε σενάριο.  Το συγκεκριμένο 

μοντέλο υποστηρίζει την διαχείριση αποθεμάτων, τα οποία διατηρούνται στους 

γενικευμένους κόμβους. Έγινε επίσης μελέτη περίπτωσης, για μια ευρωπαϊκή 

εταιρεία καταναλωτικών αγαθών. Η βέλτιστη δομή, για τη συγκεκριμένη 

παραμετροποίηση του μοντέλου, αποτελείται από γενικευμένους κόμβους με 

συνδυαστική παραγωγική και αποθηκευτική δυναμικότητα. Παρατηρήθηκε ότι, το 

αποτέλεσμα στη διαμόρφωση του δικτύου, παρέχει ευελιξία σε λειτουργικό επίπεδο, 

και οικονομικά οφέλη στην εταιρεία. Ακόμη, έγιναν διαφορετικές παραμετροποιήσεις 

στο μοντέλο με σκοπό,  την παρατήρηση των αλλαγών στη δομή του δικτύου όσο και 

στο κόστος  καθώς και  μια επέκταση του μοντέλου, στην οποία εισήχθη ο 

παράγοντας της αβεβαιότητας στην μεταβλητή σύνδεσης των κόμβων. Τέλος 

πραγματοποιήθηκε μια ανάλυση ευαισθησίας σε συγκεκριμένες παραμέτρους που 

επιλέχθηκαν. Το πρόβλημα επιλύθηκε μέσω προγράμματος βελτιστοποίησης με την 

χρήση τεχνικών διακλάδωσης και ορίου. 
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Abstract  

 This diploma thesis, describes a dynamic mathematical modeling of supply 

chain network design under demand uncertainty. This model is an extension of a fore 

mentioned model examined by Kalaitzidou et al. (2014) that suggests instead of 

building production plants and warehouse plants separately, to build integrated 

production/warehouse plants in order to provide the system with more choices. This 

model allows intra-layer material flow connections among the production/warehouse 

nodes. The model considers inventory management allowed to take place in the 

generalized/ hybrid nodes. Also, uncertainty is added to the model in the form of 

scenarios. The product demand is time-variant and scenario dependent. Specifically, 

the model consists of three time periods and four possible scenarios for the demand.  

Furthermore, a case study  was used to illustrate the applicability of the model 

described.  The optimal structure resulted with a network consisted with the proposed 

hybrid nodes having both production and warehouse capability. The combined role of  

manufacturing and warehousing capability in the same node and their inner 

connection provided flexibility on the operating level of the network along with cost 

benefits. These nodes are chosen to satisfy customer demand. Last but not least, an 

extension to this model was made, in order to understand how a small change in 

parameter’s  value or variables can affect the results. The problem was solved to 

global optimality using standard branch-and-bound techniques. 
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1.Εισαγωγή 
 

Καθώς τα πρότυπα της επιχειρηματικότητας και οι οικονομικοί παράγοντες 

που την περιβάλλουν αναπτύσσονται ολοένα και περισσότερο, έγινε επιτακτική 

ανάγκη η εύρεση τρόπων μείωσης του κόστους των επιχειρήσεων, εσωτερικά αλλά 

και εξωτερικά σε σχέση με τους συνεργάτες τους, έτσι ώστε να πραγματοποιείται η 

καλύτερη δυνατή παράδοση της αξίας του προϊόντος στον τελικό καταναλωτή, στη 

σωστή χρονική στιγμή. Σαν αποτέλεσμα αυτής της ανάγκης έγινε η ενοποίηση της 

διαδικασίας παροχής προμηθειών, παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς σε ένα 

δίκτυο το οποίο ονομάστηκε εφοδιαστική αλυσίδα. 

Ένα δίκτυο εφοδιαστικής αλυσίδας, αποτελείται από όλες τις μονάδες και  

τους πόρους που συνεισφέρουν στην παραγωγή του προϊόντος και την παράδοσή του 

στον τελικό καταναλωτή. Οι βασικές μονάδες της εφοδιαστικής αλυσίδας συνήθως 

είναι: οι προμηθευτές, οι μονάδες παραγωγής και αποθήκευσης, τα κέντρα διανομής 

και οι πελάτες. Σε αυτό το δίκτυο υπάρχουν δυο βασικές ροές πληροφορίας και υλών, 

η προς τα μπρος (upstream), η οποία αναφέρεται στην διαδικασία παραγωγής και 

παράδοσης του προϊόντος στον τελικό πελάτη και η προς τα πίσω (downstream), που 

περιλαμβάνει τις επιστροφές των προϊόντων και την προς τα πίσω πληροφορία.   

 

Σχήμα 1.1:  Ροές προς τα μπρος και προς τα πίσω σε ένα δίκτυο εφοδιασμού 

Λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού, οι εταιρείες πλέον οφείλουν να βελτιώνουν 

τις εφοδιαστικές αλυσίδες τους, καθώς ο ανταγωνισμός δεν βρίσκεται πλέον μεταξύ 

επιχειρήσεων αλλά μεταξύ εφοδιαστικών αλυσίδων.  Η διαχείριση των εφοδιαστικών 

αλυσίδων αποτελεί σημαντικό πυλώνα στον καινοτόμο τρόπο προσέγγισης  των 

προβλημάτων των εταιρειών καθώς δεν επικεντρώνεται μόνο στην ίδια την 

επιχείρηση αλλά στο ευρύτερο περιβάλλον της και στις συνεργασίες που αυτή έχει.  

Για την παράδοση του προϊόντος στον τελικό πελάτη είναι απαραίτητη η καλή 

συνεργασία όλων των μελών της εφοδιαστικής αλυσίδας.  Όλα τα μέλη κάνουν χρήση 

Προμηθευτές 
Μονάδες 

παραγωγής 
Αποθήκες Πελάτες 

Upstream                                                                                 Downstream 



 

14 
 

κοινής βάσης δεδομένων, η οποία διαχειρίζεται όλα τα δεδομένα της αλυσίδας. 

Σκοπός αυτού είναι η βέλτιστη λειτουργία της αλυσίδας έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιηθεί το κόστος και να μειωθεί ο χρόνος διάδοσης πληροφοριών στην 

αλυσίδα.  Κάθε εταιρεία που εισέρχεται στην εφοδιαστική αλυσίδα χρησιμοποιεί 

δείκτες απόδοσης  οι οποίοι ελέγχουν ανά πάσα στιγμή την πρόοδο των παραγγελιών, 

σε οποιοδήποτε στάδιο. Πολλοί από αυτούς τους δείκτες είναι κοινοί για τα μέλη της 

αλυσίδας και υπάρχουν στην κοινή βάση δεδομένων. Με βάση αυτό, έχουν 

δημιουργηθεί πολλά λογισμικά ικανά να συντονίσουν τις λειτουργίες των 

εφοδιαστικών αλυσίδων.  

Ενώ παλαιότερα οι εφοδιαστικές αλυσίδες ήταν απλά συνεργασίες μεταξύ 

κάποιων εταιρειών στην ίδια ήπειρο πλέον οι εφοδιαστικές αλυσίδες έχουν γίνει 

παγκόσμιες και περικλείουν συνεργασίες σε όλο τον κόσμο. Για το λόγο αυτό και η 

έρευνα που γίνεται για τα δίκτυα αυτά οδηγείται στο πως αυτά τα δίκτυα θα 

αποκτήσουν μια διατηρήσιμη σταθερότητα σε περιβάλλον με μεγάλο ρίσκο και 

αβεβαιότητα στη ζήτηση.  

Πλέον κυριαρχεί μια πελατοκεντρική προσέγγιση στις επιχειρήσεις. Οι 

εφοδιαστικές αλυσίδες έχουν μετατραπεί σε κινητήριες δυνάμεις που σαν σκοπό 

έχουν την παράδοση αξίας σε κάθε μέλος/κόμβο της αλυσίδας, με τελικό προορισμό 

τον κόμβο των πελατών. Αυτό  μπορεί να φανεί από το γεγονός ότι οι καταναλωτές 

μπορούν και παραγγέλνουν πλέον προϊόντα στα οποία διαλέγουν την τελική τους 

μορφή και προδιαγραφές. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα παλαιότερα χρόνια, στα 

οποία αυτό που ενδιέφερε τις επιχειρήσεις ήταν η μαζική παραγωγή ενός 

συγκεκριμένου προϊόντος. Για παράδειγμα, οι καταναλωτές μπορούν και 

παραγγέλνουν υπολογιστές στους οποίους εκείνοι επιλέγουν τα τελικά βασικά 

στοιχεία του υπολογιστή κάνοντας τον έτσι προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους, σε 

αντίθεση με το παρελθόν στο οποίο το εργοστάσιο παρήγαγε συγκεκριμένους 

υπολογιστές που μπορούσαν να προμηθευτούν οι καταναλωτές.  

Με βάση τα παραπάνω είναι κατανοητό ότι ο σχεδιασμός ενός δικτύου 

εφοδιαστικής αλυσίδας είναι μείζονος σημασίας και πρέπει να γίνει με μεγάλη 

προσοχή. Το πρόβλημα αυτό είναι πολυπαραμετρικό και η λύση του δίνεται από τον 

τομέα της επιχειρησιακής έρευνας μέσω επίλυσης μαθηματικών αλγορίθμων. Για την 

επίλυση των αλγορίθμων χρησιμοποιούνται προγράμματα βελτιστοποίησης που 
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έχουν αναπτυχθεί από κάποιες εταιρείες με σκοπό την ενίσχυση της σωστής λήψης 

αποφάσεων στις εταιρείες. 

Οι τεχνικές αυτές συνεχώς βελτιώνονται και τα προγράμματα 

βελτιστοποίησης που βοηθούν τις εταιρείες μπορούν να πάρουν αποφάσεις για το που 

να χτίσουν για παράδειγμα τα εργοστάσια παραγωγής και τις αποθήκες, ποιούς 

προμηθευτές να διαλέξουν,  έχοντας δεδομένα για τα κόστη μεταφοράς, 

αποθήκευσης, διαχείρισης, παραγωγής κ.α. 

Με βάση τα παραπάνω είναι εύκολο να καταλάβει κανείς ότι ο τομέας των 

εφοδιαστικών αλυσίδων εκτός από την διαχείριση μεγάλου όγκου πληροφοριών, 

καλές πρακτικές διαχείρισης των επιχειρήσεων, και μεθόδων βελτιστοποίησης 

περικλείει και το πολύ σημαντικό κομμάτι των συνεργασιών με άλλες εταιρείες/ 

υποψήφια μέλη της αλυσίδας. Το παραπάνω απαιτεί καλές διαπραγματευτικές 

ικανότητες και ικανότητες επικοινωνίας όπως και την εναρμόνιση όλων των 

εργαζομένων με σκοπό την εξυπηρέτηση της ανάγκης του πελάτη και ταυτόχρονα την 

αύξηση της αξίας σε κάθε μέλος της αλυσίδας.   

Πρέπει να τονιστεί ότι στον ακαδημαϊκό χώρο τα τελευταία χρόνια γίνεται 

μεγάλη προσπάθεια βελτίωσης των αλγορίθμων επίλυσης σύνθετων προβλημάτων, με 

στόχο την βοήθεια των επιχειρήσεων στην στρατηγική λήψη αποφάσεων, για την 

αντιμετώπιση του μεγάλου ανταγωνισμού. Όλες οι έρευνες τονίζουν τη σημασία της 

σωστής και εύρυθμης λειτουργίας της αλυσίδας για την επιτυχία της στις αγορές.  

1.1 Ορισμός εφοδιαστικής αλυσίδας 

Με βάση το APICS (Cox and Blackstone, 2002), συμβούλιο εφοδιαστικής 

αλυσίδας ως εφοδιαστική αλυσίδα ορίζονται:  

Ορισμός 1:  «Οι διαδικασίες  που συνδέουν τις επιχειρήσεις με σχέσεις προμηθευτή-

χρήστη, από τα αρχικά ακατέργαστα υλικά, ως τα ολοκληρωμένα προϊόντα για την 

τελική κατανάλωση»  

Ορισμός 2: «Οι λειτουργίες εντός και εκτός της επιχείρησης που επιτρέπουν στην 

αλυσίδα αξίας (value chain) να  παράγει προϊόντα για τους πελάτες ή να τους παρέχει 

υπηρεσίες»  

Ορισμός 3: « Μια εφοδιαστική αλυσίδα αποτελείται από όλα τα στάδια (μέλη) που 

σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την ικανοποίηση της απαίτησης ενός πελάτη. Στην 
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εφοδιαστική αλυσίδα περιλαμβάνονται εκτός από τον παραγωγό (manufacturer) και 

τον προμηθευτή (supplier), οι μεταφορείς (transporters), οι αποθήκες(warehouses), τα 

σημεία λιανικής πώλησης (retailers) και οι ίδιοι οι πελάτες (customers).»  

Ένα δίκτυο εφοδιαστικής αλυσίδας λοιπόν με βάση τους παραπάνω ορισμούς 

εμπεριέχει όλα τα στάδια που απαιτούνται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των 

πελατών. Αυτό συνεπάγεται, ότι η ανάπτυξη νέων προϊόντων και η προβολή τους στις 

αγορές όπως και η χρηματοδότηση για νέα εγχειρήματα αποτελούν συστατικά 

στοιχεία μιας εφοδιαστικής αλυσίδας.  Σε αυτήν λαμβάνονται υπόψη όλα τα κόστη  

που δημιουργούνται στα διάφορα στάδια και από την αλληλεπίδραση αυτών των 

σταδίων. Στην εικόνα του Σχήματος 1.1 παρουσιάζεται η βασική δομή ενός δικτύου 

εφοδιαστικών αλυσίδων. 

 

Σχήμα 1.1: Βασική δομή του δικτύου εφοδιαστικής αλυσίδας 

Μοναδική πηγή κέρδους στις αλυσίδες είναι οι πελάτες, ενώ όλα τα στάδια, 

αυξάνουν το κόστος της. Το κόστος αυτό αποτελείται από τις αγορές πρώτων υλών ή 

ήδη υπαρχόντων προϊόντων, την αποθήκευση των υλικών, την κατανάλωση των 

πόρων για την παραγωγή, τις μεταφορές των προϊόντων κ.α. Ο στόχος είναι η 

ελαχιστοποίηση του κόστους της αλυσίδας συνολικά και όχι στις επιμέρους 

διεργασίες.  

 Τονίζεται ότι ο βασικός στόχος της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι 

μεγιστοποίηση της ολικής αξίας προς τον πελάτη και για τα μέλη της αλυσίδας. Η 

εφοδιαστική αλυσίδα είναι μια αλυσίδα μεταφοράς αξίας και ο στόχος της είναι η 

ικανοποίηση του πελάτη.  Έτσι παράλληλα με την ελαχιστοποίηση του ολικού 
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κόστους πραγματοποιείται και μεγιστοποίηση της αξίας που προσφέρεται στους 

πελάτες. 

 Με βάση αυτό είναι εύκολα κατανοητό ότι για να γίνει σωστή διαχείριση μιας 

εφοδιαστικής αλυσίδας είναι σημαντική η κατανόηση των επιμέρους λειτουργιών της 

και των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων, καθώς και η συνεισφορά τους στο συνολικό 

κόστος της αλυσίδας. Επειδή όπως αναφέρθηκε ο στόχος είναι η μεγιστοποίηση του 

κέρδους σε όλη την αλυσίδα και όχι στα επιμέρους τμήματά της, είναι κατανοητό ότι 

η διαχείριση της συνολικής πληροφορίας και των συνολικών ροών είναι στρατηγικής 

σημασίας. 

Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι επειδή οι αγορές είναι ευμετάβλητες και η 

ζήτηση αβέβαιη, είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να είναι ικανές να μεταβάλλονται 

γρήγορα ανάλογα με τη ζήτηση. Αυτό μπορεί να σχετίζεται με την ποικιλία των 

προϊόντων ή την ταχύτητα με την οποία τα προϊόντα εισάγονται στην αγορά. Αυτό 

ορίζει την ικανότητα ανταπόκρισης  της εταιρείας στην αλλαγή της ζήτησης και άρα 

την ευελιξία της. 

Οι ευέλικτες επιχειρήσεις έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτά είναι: 

να μεταβάλλονται με τις ανάγκες της αγοράς, να βασίζονται στο σύνολο των 

πληροφοριών που διατρέχουν την αλυσίδα και τέλος οι διαδικασίες τους να 

συνδέονται με αυτές των εταίρων τους.  

1.2  Διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων 

Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας έχει ως στόχο την διαχείριση των 

ροών και της πληροφορίας μεταξύ των διαφόρων κόμβων  και επιπέδων της αλυσίδας 

έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη κερδοφορία. (Chopra and Meindl, 2007)   

Ο λόγος για τον οποίο η διαχείριση των εφοδιαστικών αλυσίδων είναι τόσο 

απαραίτητη, είναι ο εξής: Στην δεκαετία του 1980 οι εταιρείες άρχισαν να 

ανακαλύπτουν νέες τεχνολογίες για την παραγωγή των προϊόντων τους που τις 

επέτρεπαν να μειώσουν κατά πολύ το κόστος τους. Όμως κάποια στιγμή 

συνειδητοποίησαν ότι αυτές οι νέες μέθοδοι είχαν τελματωθεί. Ο μοναδικός τρόπος 

μείωσης του κόστους πλέον δεν θα ερχόταν από φθηνότερες μεθόδους παραγωγής ( οι 

οποίες είχαν επιτευχθεί), αλλά από την σωστή διαχείριση των υπολοίπων διεργασιών 

που συνέβαιναν στην αλυσίδα. Είχε παρατηρηθεί ότι εμφανίζονταν πλεονάζοντα 

επίπεδα αποθεμάτων στις αποθήκες, κακή στρατηγική στις μεταφορές και πολλές 



 

18 
 

άλλες άχρηστες πρακτικές που επιβάρυναν το σύστημα των εφοδιαστικών αλυσίδων. 

Επομένως o στόχος ήταν η καλύτερη διαχείριση αυτών των πρακτικών(Vidalis, 

2009).  

Οι τέσσερεις βασικές δυσκολίες που προκύπτουν όσον αφορά την ενοποίηση 

των εφοδιαστικών αλυσίδων είναι οι εξής: 

1. Συγκρουόμενοι στόχοι μεταξύ πολλών και διαφόρων εταιρειών εντός της 

αλυσίδας 

Ο σκοπός της επιχειρηματικότητας είναι η κερδοφορία. Για το λόγο αυτό, 

κάθε δραστηριότητα που επιλέγουν να κάνουν τα μέλη της εταιρείας έχουν 

υποκειμενικό στόχο, ο οποίος είναι να εμπλακούν σε κερδοφόρες δραστηριότητες. 

Με την επιλογή της ένταξης στην εφοδιαστική αλυσίδα,  η κάθε εταιρεία αναμένει ότι 

θα αυξήσει την κερδοφορία της. Έτσι, πχ οι προμηθευτές περιμένουν από τις 

εταιρείες παραγωγής, για παράδειγμα, να τους στέλνουν παραγγελίες σταθερών 

ποσοτήτων, και να έχουν ευέλικτες ημερομηνίες παράδοσης. Ταυτόχρονα, οι μονάδες 

παραγωγής, προσπαθώντας να ανταπεξέλθουν στη ζήτηση των πελατών, παράγουν με 

βάση την ζήτηση που έχουν, και αναγκάζονται να κάνουν παραγγελίες διαφορετικών 

ποσοτήτων σε διαφορετικές χρονικές περιόδους μη τακτές Από αυτό γίνεται 

κατανοητό, ότι τα συμφέροντα και των δύο, είναι αντικρουόμενα. 

2. Συντονισμός προγραμματισμού παραγωγής 

Η ζήτηση είναι μεταβαλλόμενη στην κοινωνία. Οι ανάγκες των πελατών  

αλλάζουν και επηρεάζονται από τις συνθήκες. Ταυτόχρονα οι μονάδες παραγωγής 

από την ώρα της παραγγελίας μέχρι την τελική διάθεση του προϊόντος χρειάζονται 

τουλάχιστον 1 με 2 μήνες για την ετοιμασία του προϊόντος. πολλές φορές δε θα 

διαθέσουν μεγάλα διαστήματα αναμονής τέτοιας κλίμακας. Έτσι οι μονάδες 

παραγωγής, με βάση δεδομένα  από άλλες εταιρείες παρόμοιου τύπου, ή με βάση 

ιστορικά δεδομένα, καλούνται να προβλέψουν την πιθανή ζήτηση, έτσι ώστε να 

προγραμματίσουν την παραγωγή καταλλήλως και να έχουν τα προϊόντα στο σωστό 

χρόνο και τον σωστό τόπο διαθέσιμα για τον καταναλωτή. 

 Η πρόβλεψη της ζήτησης είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο, αφού συνεχώς 

συμβαίνουν γεγονότα που δεν επιδέχονται πρόβλεψης, όπως πχ, η οικονομική κρίση 

του 2008.  Για το λόγο αυτό οι εταιρείες, για την διαχείριση αυτή, άρχισαν να 

διατηρούν αποθέματα προϊόντων στις αποθήκες τους, έτσι ώστε αν η ζήτηση αυξηθεί 
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πολύ, να μπορούν να ικανοποιήσουν τους πελάτες, ενώ αντίθετα αν η ζήτηση για 

κάποια περίοδο μειωθεί, τα προϊόντα να διατηρηθούν ως αποθέματα στην αποθήκη. 

Η διαχείριση των αποθεμάτων είναι πλέον ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα στις 

εφοδιαστικές αλυσίδες, αφού υψηλά επίπεδα αποθεμάτων μπορούν να προκαλέσουν 

μεγάλη ζημία στην εταιρεία, αν δεν υπάρχει λόγος για τη διατήρησή τους.  

3. Δυναμικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον στο σύστημα της 

αλυσίδας 

Όσο αλλάζει η ζήτηση, αλλάζει η σχέση των μελών της αλυσίδας. Με την 

πάροδο του χρόνου εκτός από τη ζήτηση αλλάζουν και οι δυνατότητες των μελών να 

ανταπεξέλθουν, λόγω διαφόρων παραγόντων, πχ όσο αυξάνεται η ζήτηση θα 

αυξάνεται και η πίεση για την επίτευξη στόχων στις μονάδες παραγωγής και στους 

προμηθευτές. Πρέπει όλοι να είναι έτοιμοι να ανταπεξέλθουν σε μια τέτοια πιθανή 

αλλαγή. Ακόμη εξαιτίας της αλλαγής των τάσεων στις αγορές, τις τάσεις διαφήμισης, 

τις τιμές των ανταγωνιστών κ.α. προκύπτουν αλλαγές στην αλυσίδα που όλα τα μέλη 

πρέπει να είναι έτοιμα να δεχτούν.  

4. Ένταξη νέων προβλημάτων κατά τη διάρκεια του χρονικού 

προγραμματισμού 

Πολλά νέα προβλήματα μπορούν να προκύψουν στη διαχείριση της αλυσίδας. 

Ένα από αυτά είναι ότι, πολλά προϊόντα εξαφανίζονται από την αγορά, ενώ νέα 

προϊόντα κάνουν την είσοδό τους. Η εφοδιαστική αλυσίδα πρέπει να είναι έτοιμη να 

δεχθεί τις αλλαγές του περιβάλλοντος και να ελιχθεί αναλόγως ώστε με αυτές τις 

αλλαγές να είναι κερδοφόρα. 

1.3  Είδη αποφάσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα 

Εξαιτίας των παραπάνω ζητημάτων, έγινε επιτακτική η ανάγκη για την λήψη 

στρατηγικών αποφάσεων στην αλυσίδα. Οι αποφάσεις αυτές έχουν κατηγοριοποιηθεί 

σε τρεις βασικές κατηγορίες ανάλογα με τον χρονικό ορίζοντα λήψης της απόφασης. 

Έτσι χωρίζονται σε στρατηγικές, τακτικές και λειτουργικές αποφάσεις(Vidalis, 2009).  

Οι στρατηγικές αποφάσεις (design) αφορούν τις αποφάσεις που η επίδρασή 

τους θα εκτείνεται σε μεγάλο χρονικό ορίζοντα. Τέτοιες αποφάσεις είναι: ο 

καθορισμός των θέσεων των παραγωγικών μονάδων και των αποθηκών, η 

παραγωγική δυναμικότητα, οι τρόποι μεταφοράς των προϊόντων κ.α. Οι αποφάσεις 
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για το σχεδιασμό του δικτύου των εφοδιαστικών αλυσίδων εντάσσονται σε αυτή την 

κατηγορία. 

Οι τακτικές αποφάσεις (planning) αφορούν ένα πιο σύντομο χρονικό 

ορίζοντα συνήθως από ένα τρίμηνο ως ένα έτος. Οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε 

στρατηγικό επίπεδο πλέον θεωρούνται δεδομένες. Τέτοιες αποφάσεις είναι: ποιες 

αγορές θα εξυπηρετηθούν από ποιές αποθήκες, το ύψος των αποθεμάτων κ.α. 

Τέλος οι λειτουργικές αποφάσεις (operation) αφορούν την καθημερινή 

αντιμετώπιση προβλημάτων και ο χρονικός τους ορίζοντας είναι από μια ημέρα ως 

μια εβδομάδα. Τέτοιες αποφάσεις είναι: ποιες παραγγελίες θα καλυφθούν από το 

απόθεμα και ποιες από την παραγωγή, ο καταμερισμός στους διάφορους τρόπους 

μεταφοράς πχ πλοία, φορτηγά κ.α., προγραμματισμός των παραδόσεων κ.α. Στόχος 

των λειτουργικών αποφάσεων είναι η μείωση της αβεβαιότητας και η βελτιστοποίηση 

της απόδοσης που προδιαγράφονται από τους αρχικούς περιορισμούς. 

1.4  Βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση των 

εφοδιαστικών αλυσίδων 

Στις εφοδιαστικές αλυσίδες χρησιμοποιείται μια στρατηγική για τον επίτευξη 

της μέγιστης δυνατής απόδοσης. Η στρατηγική αυτή είναι το σημείο τομής της 

ανταγωνιστικότητας με την αποδοτικότητα, που σημαίνει ότι, πρέπει να ισορροπήσει 

το πόσο γρήγορα αντιδρά η αλυσίδα στη ζήτηση με το κόστος για την εξυπηρέτηση 

της ζήτησης. Αυτό θα φέρει τη μέγιστη κερδοφορία στην αλυσίδα. Υπάρχουν όμως 

τέσσερεις παράγοντες που συμβάλλουν στην απόδοση της αλυσίδας(Marinakis and 

Migdalas, 2008). Αυτοί είναι: 

 Οι εγκαταστάσεις(facilities) 

Είναι τα σημεία του δικτύου στα οποία γίνεται είτε παραγωγή προϊόντων, είτε 

η αποθήκευσή τους.  Η θέση των εγκαταστάσεων, όπως και η δυναμικότητα και η 

ευελιξία τους είναι μεγάλης σημασίας αφού συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στην 

αύξηση ή την μείωση της αποδοτικότητας του συνολικού δικτύου. 

 Τα αποθέματα(inventory) 

Είναι ο παράγοντας ασφαλείας για μεγάλες μεταβολές της ζήτησης και για το 

λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικά. Έχοντας αποθηκευμένες συγκεκριμένες βέλτιστες 
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ποσότητες αποθεμάτων, η αλυσίδα μπορεί να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε μεταβολή 

της ζήτησης.  

 

 Οι μεταφορές(transportation flows) 

Αναφέρονται στις μεταφορές των προϊόντων εντός της αλυσίδας, με  

εναλλακτικές διαδρομές. Η μεταφορά μπορεί να γίνει είτε με μεταφορικά μέσα της 

εταιρείας είτε με συνεργασία με εταιρείες μεταφορών (3PL). 

 Οι πληροφορίες(information) 

Αποτελείται από δεδομένα για τα αποθέματα, τις μεταφορές, την παραγωγή 

κ.α. Οι πληροφορίες μπορούν να ελεγχθούν ανά πάσα στιγμή από οποιοδήποτε μέλος 

της αλυσίδας, και να ελεγχθεί πχ που βρίσκεται κάποια παραγγελία, ή πότε θα 

παραδοθεί στους πελάτες. Οι πληροφορίες είναι  ο πιο σημαντικός παράγοντας, 

επειδή επιδρά στους υπόλοιπους παράγοντες. 

1.5  Παράγοντες σχεδιασμού που επηρεάζουν την απόδοση 
 

Για το σχεδιασμό ενός δικτύου εφοδιαστικών αλυσίδων, πρέπει να ληφθούν 

κάποιες σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την τοποθεσία των εγκαταστάσεων, σε 

κάθε κόμβο. Πιο συγκεκριμένα, αφορούν τη δυναμικότητα και τοποθεσία των 

μονάδων παραγωγής, τη χωρητικότητα και τοποθεσία των αποθηκών και των 

κέντρων διανομής, και τις μεταξύ τους ροές π.χ. ποιό κέντρο διανομής θα εξυπηρετεί 

κάθε ζώνη πελατών.  Αυτές οι στρατηγικές αποφάσεις είναι αλληλοεξαρτώμενες κι 

έχουν σημαντική επίδραση στην απόδοση της αλυσίδας. Οι αποφάσεις αυτές συνήθως 

λαμβάνονται όταν το δίκτυο έχει χαμηλή ανταποκρισιμότητα και υψηλό κόστος 

(Simchi-Levi, 2005). 

Σε κάθε εγκατάσταση γίνεται ανάθεση λειτουργιών, που καθιστά το συνολικό 

δίκτυο πιο ευέλικτο. Ένα ευέλικτο δίκτυο εφοδιαστικής αλυσίδας έχει τη δυνατότητα 

να αλλάζει τις λειτουργίες του ανάλογα με τις αλλαγές εξωτερικών συνθηκών (π.χ. 

φορολογία), και να ελίσσεται έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στην αλλαγή της 

συνθήκης που έχει μεταβληθεί. 

Οι αποφάσεις για την τοποθεσία  των εγκαταστάσεων, έχουν μακρόχρονη 

επίδραση επάνω στις αλυσίδες, αφού ελέγχουν την αρχική δομή του δικτύου. Η 
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απόφαση για την εγκατάστασή τους είναι στρατηγικής σημασίας, καθώς είναι 

εξαιρετικά δαπανηρή η αργότερα διακοπή της λειτουργίας κάποιας μονάδας για την 

μεταφορά της σε άλλη περιοχή. Με μια σωστή εγκατάσταση των μονάδων, η αλυσίδα 

αυξάνει την ανταποκρισιμότητά της. Τονίζεται ότι μια μονάδα που έχει τοποθετηθεί 

σε λανθασμένη τοποθεσία, συμβάλει στην μη λειτουργικότητα της αλυσίδας, και την 

αύξηση του κόστους της. 

Ακόμη, η κατανομή της δυναμικότητας στις διάφορες μονάδες, είναι 

σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την απόδοση. Η βέλτιστη κατανομή της 

παραγωγικής δυναμικότητας σημαίνει την ελαχιστοποίηση του κόστους για την 

ικανοποίηση της ζήτησης.  

Επίσης η κατανομή των αγορών και των προμηθευτών είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας που επηρεάζει την απόδοση της αλυσίδας. Αυτό συμβαίνει επειδή 

επηρεάζονται τα κόστη μεταφοράς από τους προμηθευτές και προς τους πελάτες, ενώ 

επηρεάζεται ταυτόχρονα και το ύψος των αποθεμάτων. Η συγκεκριμένη απόφαση 

πρέπει να αναθεωρείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με βάση την αλλαγή των 

παραμέτρων κάθε φορά, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη απόδοση. 

1.6  Παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση για την εγκατάσταση 

του δικτύου 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις για την εγκατάσταση του 

δικτύου μιας εφοδιαστικής αλυσίδας χωρίζονται σε μακροοικονομικούς, πολιτικούς, 

στρατηγικούς και τεχνολογικούς οι οποίοι αφορούν τις υποδομές, τον ανταγωνισμό 

και την τροφοδοσία των υλικών. (Scott et al., 2011; Simchi-Levi, 2005) 

 Στρατηγικοί παράγοντες 

Στόχος της αλυσίδας είναι η μείωση του κόστους. Για το λόγο αυτό πολλές 

εταιρείες επιλέγουν να μεταφέρουν τις εταιρείες τους σε περιοχές με χαμηλό κόστος 

παραγωγής ακόμη κι αν απέχουν αρκετά από τις ζώνες πελατών που εξυπηρετούν. 

Αυτό είναι εμφανές στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια που παρα πολλές επιχειρήσεις 

έχουν μετακινήσει τις εγκαταστάσεις τους σε χώρες με χαμηλότερο κόστος 

παραγωγής όπως η Βουλγαρία και η Τουρκία. 

Υπάρχουν ωστόσο εταιρείες οι οποίες επιλέγουν να βρίσκονται δίπλα στις 

ζώνες πελατών, με την επιβάρυνση του μεγαλύτερου κόστους παραγωγής, επειδή έτσι 
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έχουν άμεση ανταπόκριση στην αλλαγή των προτιμήσεων των καταναλωτών. Τέτοιες 

είναι οι εταιρείες ενδυμάτων στην Ιταλία, που παράγουν ταχύτατα μεγάλες ποσότητες 

ενδυμάτων, και με μια αλλαγή στη μόδα στέλνονται παραγγελίες άμεσα από τις 

υπόλοιπες εταιρείες για παραγωγή. 

Ταυτόχρονα εταιρείες που έχουν ποικιλία προϊόντων, έχουν ως στόχο την 

παρουσία τους σε πολλά στρατηγικά σημεία, ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση των 

πελατών σε αυτά. Για το λόγο αυτό στα σχέδιά τους προβλέπουν την ύπαρξη πολλών 

καταστημάτων σε κάθε αγορά που εξυπηρετούν. 

 Τεχνολογικοί παράγοντες 

Η υπάρχουσα τεχνολογία για την παραγωγή των προϊόντων της αλυσίδας, 

επιδρά στο σχεδιασμό του δικτύου. Αν το κόστος για την αγορά του εξοπλισμού 

παραγωγής είναι αρκετά μεγάλο θα επιλεχθούν λίγα κέντρα παραγωγής σε 

στρατηγικά σημεία. Αντίθετα αν ο εξοπλισμός παραγωγής είναι πιο οικονομικός 

προτιμάται η εγκατάσταση πολλών κέντρων παραγωγής, καθώς με αυτό τον τρόπο 

μειώνονται τα μεταφορικά κόστη.  

Υποδομές: Είναι σημαντικό οι εγκαταστάσεις να έχουν καλές και σύγχρονες 

υποδομές, αφού αν είναι πεπαλαιωμένες, μειώνουν τις δυνατότητες των εταιρειών και 

αυξάνουν το κόστος λειτουργίας τους. 

Ανταγωνιστές: Είναι σημαντικό πριν την απόφαση για την εγκατάσταση των 

μονάδων να εξετάζεται η στρατηγική που ακολουθούν οι ανταγωνιστές, και το 

μέγεθος και την τοποθεσία που έχουν επιλέξει για τις εγκαταστάσεις τους. Σημαντική 

απόφαση ακόμη είναι αν η εταιρεία θα έχει εγκατάσταση κοντά στον ανταγωνιστή 

της. 

 Μακροοικονομικοί παράγοντες 

Στους παράγοντες αυτούς περιλαμβάνονται φόροι, τέλη, δασμοί που δεν 

επηρεάζονται από την επιχείρηση αλλά από εξωτερικούς παράγοντες οικονομίας.  Οι 

εταιρείες προτιμούν να έχουν τις εγκαταστάσεις τους σε περιοχές με χαμηλή 

φορολογία ώστε να μειώνεται το συνολικό τους κόστος. 

 Πολιτικοί παράγοντες 

Η πολιτική σταθερότητα κάθε κράτους έχει μεγάλη σημασία επίσης στην 

εγκατάσταση των μονάδων της αλυσίδας. Είναι σημαντικό οι εταιρείες να έχουν την 
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υποστήριξη μέσω των δικαστηρίων και των νόμων του κράτους όταν χρειαστεί. Για 

το λόγο αυτό προτιμώνται χώρες με πολιτική σταθερότητα. 

Δηλώνεται ότι, για την επίλυση του πολυπαραμετρικού προβλήματος 

σχεδιασμού των δικτύων εφοδιαστικών αλυσίδων, χρησιμοποιούνται μέθοδοι 

επίλυσης του τομέα της επιχειρησιακής έρευνας. Στον τομέα αυτό χρησιμοποιούνται 

αλγόριθμοι οι οποίοι χρησιμοποιούνται από προγράμματα βελτιστοποίησης για την 

επίλυσή τους.  Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται η εξίσωση κόστους η οποία θα πρέπει να 

ελαχιστοποιηθεί και αποτελείται από τα επιμέρους κόστη του δικτύου.  Ορίζονται 

όλες οι παράμετροι και οι μεταβλητές του προβλήματος που θα χρησιμοποιηθούν για 

την εξίσωση κόστους  και για τους περιορισμούς στους οποίους υπόκειται το 

πρόβλημα.  Είναι σημαντικό για τα προβλήματα αυτά να τίθενται όλοι οι δυνατοί 

περιορισμοί, έτσι ώστε να βρεθεί η βέλτιστη δυνατή λύση. Περισσότερα για τον 

τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων βελτιστοποίησης θα αναλυθούν στο 

κεφάλαιο 3.  
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2.Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 
 

Με βάση όσα αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 1 είναι κατανοητό ότι ο σχεδιασμός 

των δικτύων των εφοδιαστικών αλυσίδων είναι επιτακτικής σημασίας. Μελετώντας 

την βιβλιογραφία βρέθηκαν πολλές έρευνες σχετικά με το θέμα αυτό που 

επικεντρώνονταν σε διαφορετικό τομέα του σχεδιασμού των δικτύων. Στο 

συγκεκριμένο κεφάλαιο έχουν επιλεχθεί συγκεκριμένα θέματα εστίασης της 

βιβλιογραφίας τα οποία κρίθηκε σκόπιμο να αναφερθούν. Παρόλ' αυτά πρέπει να 

αναφερθεί ότι οι έρευνες στον κάθε τομέα αλληλεπικαλύπτονται με άλλους τομείς 

όπως για παράδειγμα η έρευνα στον στρατηγικό σχεδιασμό του δικτύου τέμνεται σε 

πολλές δημοσιεύσεις με την έρευνα για τα προβλήματα τοποθεσίας των 

εγκαταστάσεων. 

Το κεφάλαιο αυτό χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Οι ενότητες αυτές αναφέρουν 

κάθε βιβλιογραφική ανασκόπηση που έγινε για τα προβλήματα εγκατάστασης 

αποθηκών, διαχείριση της αβεβαιότητας και σχεδιασμό δικτύου κάτω από περιβάλλον 

αβεβαιότητας. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση αυτή αναφέρεται σε μοντέλα που 

πρωτοπαρουσιάστηκαν και δημοσιεύτηκαν το 1995 και στην εξέλιξη των μοντέλων 

ως το 2010, επειδή από τότε παρουσιάζεται η πρώτη έντονη έρευνα για εφοδιαστικές 

αλυσίδες. 

2.1  Πρόβλημα τοποθεσίας των εγκαταστάσεων (Facility location 

problem) 

Το πρόβλημα αποτελείται από χωρικά κατανεμημένες ζώνες πελατών, και μια 

σειρά από εγκαταστάσεις που σαν στόχο έχουν την ικανοποίηση της ζήτησης.  Οι 

βασικές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν είναι:  

1) Ποιες εγκαταστάσεις να χρησιμοποιηθούν; 

2)Ποιες ζώνες πελατών πρέπει να εξυπηρετηθούν από ποιες εγκαταστάσεις ώστε 

να ελαχιστοποιηθεί το συνολικό κόστος; 

Τα προβλήματα αυτά υπόκεινται σε ορισμένους περιορισμούς, που ορίζονται 

από το περιβάλλον του προβλήματος. 
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Η συγκεκριμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφέρεται μόνο σε διακριτά 

προβλήματα και όχι σε όλη την βιβλιογραφία εξαιτίας του μεγάλου όγκου των 

δημοσιεύσεων. 

 Σε ένα πρόβλημα με διακριτές τιμές των μεταβλητών απόφασης, υπάρχουν 

πιθανές τοποθεσίες για τις εγκαταστάσεις. Η πιο απλή μορφή αυτών των 

προβλημάτων είναι η επιλογή p εγκαταστάσεων για την ελαχιστοποίηση του κόστους 

για τη μεταφορά των προϊόντων από κάθε εγκατάσταση στις ζώνες πελατών. Αυτά τα 

προβλήματα ονομάζονται p-median προβλήματα (Drezner and Hamacher, 2001; 

ReVelle and Eiselt, 2005). Στα περισσότερα από τα προβλήματα αυτά, όλες οι 

εγκαταστάσεις έχουν ισοδύναμο κόστος εγκατάστασης και σε αυτά που δεν έχουν, 

προστίθεται ένας επιπλέον όρος στην αντικειμενική συνάρτηση, για το κάθε κόστος 

αθροιστικά και η απόφαση για την εγκατάσταση γίνεται ενδογενής.  Αυτά τα 

προβλήματα είναι γνωστά στη βιβλιογραφία ως uncapacitated facility location 

problems (UFLP). Εκτεταμένες αναφορές για τα UFLP προβλήματα βρίσκονται 

στους Mirchandani and Francis (1990) και Revelle et al. (2008). Επέκταση αυτού 

αποτελεί το capacitated problem (CFLP) στα οποία εισέρχεται και ο περιορισμός για 

τη μέγιστη δυνατή ζήτηση που μπορεί να ικανοποιήσει η κάθε εγκατάσταση. 

 Επειδή τα παραπάνω προβλήματα έχουν μελετηθεί αρκετά και έχουν πολλά 

κοινά μεταξύ τους, όπως το γεγονός ότι αναφέρονται σε ένα προϊόν, μια χρονική 

περίοδο και διακριτές πιθανές τοποθεσίες για τις εγκαταστάσεις, δεν ανταποκρίνονται 

αρκετά στην πραγματικότητα και για το λόγο αυτό έχουν επεκταθεί.  

 Βασική επέκτασή τους αποτελεί η δημιουργία μοντέλων για πολλές χρονικές 

περιόδους στις οποίες οι παράμετροι θα αλλάζουν τιμές, με βάση ένα μοτίβο που 

επηρεάζει για μεγάλο χρονικό διάστημα την εταιρεία. Στους Melo et al. (2006) 

υπάρχει μια εκτεταμένη λίστα με αναφορές σε τέτοια προβλήματα. Στα προβλήματα 

αυτά οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν είναι ο αριθμός, η τοποθεσία και η 

χωρητικότητα των αποθηκών και των μονάδων παραγωγής καθώς και η ροή των 

προϊόντων στο δίκτυο.  

Εδώ παρατηρείται ότι η έρευνα αλληλεπικαλύπτεται με την έρευνα στον 

στρατηγικό σχεδιασμό των δικτύων των εφοδιαστικών αλυσίδων, όπως φαίνεται 

διακριτά και στους Santoso et al. (2005). Γενικά τα προβλήματα σχεδιασμού του 

δικτύου αρχίζουν δημιουργώντας μια λίστα από πιθανές τοποθεσίες για επιλογή. Η  

εγκατάσταση των μονάδων αποτελεί ένα μεγάλο μέρος του συνολικού κόστους. 
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Στη συνέχεια έγινε επέκταση για αντίστροφες ροές (reverse logistics), δηλαδή 

για τα «logistics» που αφορούν τις επιστροφές των προϊόντων. Τα προβλήματα αυτά 

συνήθως έχουν δεδομένες τοποθεσίες οι οποίες είναι είτε κέντρα συλλογής είτε 

κέντρα επανακατασκευής των προϊόντων (Srivastava, 2008). Στα προβλήματα αυτά 

εισέρχονται επιπλέον ροές από τους πελάτες προς τις μονάδες που έχουν χτιστεί. 

Έχει προταθεί επίσης ο σχεδιασμός μιας επαναληπτικής μεθοδολογίας για το 

πρόβλημα εγκατάστασης των μονάδων. Όμως αυτή η πρόταση, ενώ θα επέφερε 

μεγάλη απλοποίηση σε λειτουργικές και σε τακτικές αποφάσεις, ταυτόχρονα δεν 

δημιουργεί το βέλτιστο παγκόσμιο δίκτυο για την αλυσίδα(Talluri and Baker, 2002).  

2.2  Προβλήματα σχεδιασμού δικτύου (strategic supply chain design) 

Η παγκοσμιοποίηση σε συνδυασμό με την συνεχή βελτίωση της τεχνολογίας 

έχουν προκαλέσει το μικρότερο κύκλο ζωής των προϊόντων και μικρότερες 

δυναμικότητες στην παραγωγή αλλά και ένα εξαιρετικά δυναμικό περιβάλλον 

ζήτησης από την πλευρά των καταναλωτών. Έτσι το πρόβλημα σχεδιασμού του 

δικτύου έχει γίνει ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη.  

Τα προβλήματα του σχεδιασμού δικτύων εφοδιαστικών αλυσίδων  (supply 

chain network design, SCND)  βρέθηκαν στην βιβλιογραφία και ως στρατηγικός 

προγραμματισμός εφοδιαστικών αλυσίδων (strategic supply chain planning )(Meixell 

and Gargeya, 2005; Altiparmak et al., 2006).  

Το δίκτυο εφοδιαστικών αλυσίδων θεωρείται ότι θα διατηρηθεί για μεγάλο 

χρονικό ορίζοντα, στον οποίο οι παράμετροί του θα μεταβάλλονται συνεχώς.  Αν στις 

μεταβλητές αυτές εισέλθει  η αβεβαιότητα είτε με τη μορφή πιθανοτήτων είτε με τη 

μορφή σεναρίων, τότε το πρόβλημα γίνεται στοχαστικό.  

Αν οι παράμετροι αλλάζουν με το χρόνο με ένα προβλεπόμενο μοτίβο, τότε 

εισάγεται η πρόβλεψη στο μοντέλο, το οποίο γίνεται  λύνεται ως μιας περιόδου 

facility location problem (Vila et al., 2006).  

Στα προβλήματα αυτά οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν μεγάλη διάρκεια 

εξαιτίας των μεγάλων επενδύσεων που πρέπει α γίνουν, και επιδιώκεται σταθερότητα 

στο δίκτυο μέσω της κατασκευής του. Παρόλ΄ αυτά  πρέπει να αφήνεται ανοιχτό το 

ενδεχόμενο αλλαγής στο δίκτυο, για πιθανή ελαχιστοποίηση του κόστους. Σε αυτή 

την περίπτωση ο χρονικός ορίζοντας διαιρείται σε μικρότερες χρονικές περιόδους 

(Melo et al., 2006). Αλλαγές μπορούν να προκύψουν για τις εγκαταστάσεις που είναι 
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οικονομικότερες από τις υπόλοιπες όπως για παράδειγμα τις αποθήκες. Αυτά τα 

προβλήματα αναφέρονται ως multi-period planning και μπορούν να συνδεθούν  και 

με τη στοχαστικότητα. 

Υπάρχουν 4 βασικά χαρακτηριστικά που υπεισέρχονται στα προβλήματα 

επιλογής τοποθεσίας για τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται στον σχεδιασμό 

των δικτύων.  Εγκαταστάσεις πολλών επιπέδων (multi-layer facilities),  πολλαπλών 

προϊόντων (multiple-commodities), απλής ή πολλαπλής χρονικής περιόδου (single or 

multiperiod) και με καθορισμένες ή στοχαστικές παραμέτρους 

(deterministic/stochastic parameters). Τα προβλήματα αυτά επικαλύπτονται συνήθως 

οπότε προκύπτουν προβλήματα π.χ. single period και  multi layer facilities 

ταυτόχρονα.(Wang et al., 2007).   

Πρέπει να τονιστεί ότι ο μεγαλύτερος όγκος της έρευνας που έχει γίνει αφορά 

τα προβλήματα μιας περιόδου και ενός ή δύο επιπέδων εγκαταστάσεων, ενώ τα 

περισσότερα που έχουν εξεταστεί είναι προβλήματα καθορισμένων τοποθεσιών παρά 

στοχαστικά. Παρόλο ο παράγοντας της αβεβαιότητας στη ζήτηση είναι βασικός,  

υπάρχουν λιγότερες έρευνες που συνδυάζουν τα προβλήματα καθορισμένων 

τοποθεσιών με στοχαστικά μοντέλα (Şahin and Süral, 2007).  

Ένα άλλο χαρακτηριστικό πολλών δικτύων είναι οι εσωτερικές ροές μεταξύ 

των εγκαταστάσεων που επιλέγονται. Το χαρακτηριστικό αυτό εισήχθη από τους 

Aghezzaf (2005), Carlsson and Rönnqvist (2005), Cordeau et al. (2006) και Melo et 

al. (2006).  

Ακόμη η πολυπλοκότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων έχει οδηγήσει στην 

απόφαση λήψης περισσότερων αποφάσεων  και άρα στην χρήση περισσότερων 

μεταβλητών απόφασης.  Συγκεκριμένα, έχουν προστεθεί μεταβλητές για την 

απόφαση του τρόπου μεταφοράς, τα ύψη των αποθεμάτων, την ποσότητα που θα 

μεταφέρεται και την προμήθεια των προϊόντων.  

Οι Cordeau et al. (2006) προτείνουν μια επέκταση της χωρητικότητας των 

εγκαταστάσεων παραγωγής, προσθέτοντας έναν παράγοντα. Ακόμη οι αποφάσεις για 

τη χωρητικότητα μπορεί να αφορούν και προκαθορισμένης χωρητικότητας 

εγκαταστάσεις που μπορούν να χτιστούν όπως στο πρόβλημα των Melo et al. (2006). 

Επίσης η διαχείριση των αποθεμάτων όπως αναφέρουν οι Shu et al. (2005), 

ενέχει δύο αποφάσεις, την εξακρίβωση του αριθμού των μονάδων που μπορούν να 
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αποθηκευτούν τα αποθέματα και δεύτερον το ύψος των αποθεμάτων που θα πρέπει να 

διατηρηθούν. Στις περισσότερες έρευνες, το επίπεδο των αποθεμάτων αναφέρεται σε 

ενός επιπέδου εγκαταστάσεις, ενώ είναι λίγες οι έρευνες που αναφέρονται σε 

πολυεπίπεδες εγκαταστάσεις (Melo et al., 2006). Ταυτόχρονα οι έρευνες στις οποίες 

έχουν εισαχθεί οι αποφάσεις για τον τρόπο μεταφοράς είναι λίγες (Wilhelm et al., 

2005). 

Σε αρκετές έρευνες επίσης λαμβάνεται υπόψη εκτός από τον τρόπο 

μεταφοράς, ο οποίος χωρίζεται σε διάφορους τύπους μεταφορικών μέσων, και η 

χωρητικότητα των μέσων μεταφοράς (Melo et al., 2009).  

Σαν συνέχεια των ερευνών έγινε προσπάθεια να ενταχθούν οι αντίστροφες 

ροές (reverse logistics)  στον σχεδιασμό του δικτύου.  Για το λόγο αυτό η χρήση των 

εγκαταστάσεων έπρεπε να αλλάξει και  να προστεθούν ροές.   

Η ένταξη του ρίσκου επίσης στο σχεδιασμό του δικτύου είναι σημαντική 

καινοτομία. Αρχικά το ρίσκο μεταφράστηκε σαν αλλαγή στη ζήτηση προϊόντων από 

τις ζώνες πελατών.  Στη συνέχεια το ρίσκο μεταφράστηκε ως πιθανότητα να 

διασπαστεί το δίκτυο της αλυσίδας. Αυτό μπορεί να προκληθεί από πολιτική 

αστάθεια, μεταβολές στο συνάλλαγμα, καταστροφές στο περιβάλλον κ.α. Για την 

προστασία του δικτύου από κατάρρευση τέτοιων αιτιών, κρατούνται υψηλά επίπεδα 

αποθεμάτων στις αποθήκες και οι χωρητικότητες επιλέγονται να είναι αρκετά 

μεγάλες (Snyder and Daskin, 2007).  

2.3  Διαχείριση της αβεβαιότητας στη ζήτηση 

Στη βιβλιογραφία τα μοντέλα στα οποία γίνεται διαχείριση της αβεβαιότητας 

κάνουν χρήση δύο πιθανών προσεγγίσεων, των ευριστικών αλγορίθμων και του 

μαθηματικού προγραμματισμού. 

 Στο άρθρο τους οι Subrahmanyam et al. (1994) κατηγοριοποιούν τους 

διάφορους τύπους αβεβαιότητας για μια χημική βιομηχανία. Η αβεβαιότητα 

βρίσκεται σε αυτή την περίπτωση στις τιμές, στη ζήτηση και στην αξιοπιστία του 

εξοπλισμού. Έγινε χρήση της τεχνικής διαχείρισης της ζήτησης μέσω σεναρίων. Ο 

στόχος είναι η εύρεση μιας βέλτιστης λύσης που θα έχει την ελάχιστη τιμή κάτω από 

όλα τα σενάρια. Το μόνο μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι γίνεται εκ των 

προτέρων πρόβλεψη η οποία περιέχει μεγάλο ποσοστό λάθους.  
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 Ένας άλλος τρόπος προσέγγισης της αβεβαιότητας είναι χρησιμοποιώντας 

πιθανολογικές προσεγγίσεις, οι οποίες προσεγγίζουν την αβεβαιότητα στην αλυσίδα 

αντιμετωπίζοντας μια η περισσότερες παραμέτρους ως τυχαίες με ίδια κατανομή της 

πιθανότητας.  

 Όπως τονίζεται (Zimmermann, 2000) η χρήση της βέλτιστης μεθόδου 

εξαρτάται από το σύστημα και δεν μπορεί να προκαθοριστεί ποια είναι η καλύτερη 

μέθοδος. 

 Στο μοντέλο τους οι Shen et al. (2003) πρότειναν μια νέα προσέγγιση 

αντιμετώπισης της αβεβαιότητας για τα προβλήματα τοποθεσίας των εγκαταστάσεων. 

Η αβεβαιότητα αντιμετωπίζεται κρατώντας συγκεκριμένες ποσότητες από αποθέματα 

ασφαλείας και συγκεκριμένα η ποσότητα αυτή αποφασίζεται μέσω της μεταβολής της 

ζήτησης. Προσθέτοντας αυτό τον όρο το πρόβλημα μη ανταπόκρισης στη ζήτηση 

αντιμετωπίζεται. 

 Η διαχείριση της αβεβαιότητας στη ζήτηση αναφέρεται συνδεδεμένη στη 

βιβλιογραφία με τον όρο responsiveness που δηλώνει την ικανότητα της αλυσίδας να 

ανταπεξέρχεται στις μεταβολές της ζήτησης. 
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3.Μαθηματικό μοντέλο 

3.1  Μαθηματική διατύπωση του προβλήματος 

Σκοπός της ανάπτυξης του μοντέλου, ήταν η ανάπτυξη ενός υπάρχοντος 

νεοδημιουργηθέντος μοντέλου εφοδιαστικών αλυσίδων για περιβάλλον στο οποίο η 

ζήτηση δεν είναι σταθερή αλλά έχει διακυμάνσεις.   

 Το Σχήμα 3.1 (Kalaitzidou et al., 2014) απεικονίζει το μοντέλο στο οποίο 

στηρίζεται η συγκεκριμένη εργασία. Αυτό αποτελείται από ένα επίπεδο υποψήφιων 

προμηθευτών, των οποίων τα χαρακτηριστικά είναι γνωστά ένα επίπεδο 

γενικευμένων κόμβων ευέλικτης ικανότητας των οποίων η τοποθεσία και ο ρόλος 

επιλέγεται από το μοντέλο και τις ζώνες πελατών οι οποίες είναι καθορισμένες. Ο 

ρόλος του γενικευμένου κόμβου μπορεί ναι είναι είτε παραγωγική μονάδα είτε 

αποθήκη είτε και τα δύο. 

 

Σχήμα 3.1: Δομή του δικτύου που προτάθηκε από τους Kalaitzidou et al. (2014) 

Το επίπεδο των γενικευμένων κόμβων δέχεται υλικά/προϊόντα από τους 

προμηθευτές που θα ορίσει το μοντέλο, με στόχο είτε να τα αποθηκεύσει είτε να 

εισέλθουν στη γραμμή παραγωγής και τα στέλνει με τελικό προορισμό στους 

πελάτες. Το δίκτυο έχει την ευελιξία να επιτρέπει και τις ενδιάμεσες ροές μεταξύ 

τέτοιων εγκαταστάσεων, κάτι που μειώνει το συνολικό κόστος της αλυσίδας. 

Προμηθευτές Μονάδες Παραγωγής και 

Αποθήκευσης 

Ζώνες πελατών 
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Ο στόχος της βελτιστοποίησης στο πρόβλημα αυτό είναι η ελαχιστοποίηση 

του κόστους του δικτύου της αλυσίδας, το οποίο αποτελείται από: τα κόστη 

εγκατάστασης των γενικευμένων εγκαταστάσεων, τα κόστη διαχείρισης και 

μεταφοράς των προϊόντων, τα κόστη διαχείρισης αποθεμάτων, το κόστος παραγωγής 

και το κόστος σύναψης συνεργασιών με τους προμηθευτές. 

Το πρόβλημα υπόκειται σε κάποιους περιορισμούς επίσης οι οποίοι είναι 

σημαντικό να δηλωθούν στο πρόγραμμα και είναι αυτοί σε συνδυασμό με την 

.αντικειμενική συνάρτηση που θα δώσουν τη βέλτιστη λύση. Οι περιορισμοί αυτοί 

εφαρμόζονται στις ροές των προϊόντων, τη δομή του δικτύου, στην ικανοποίηση της 

ζήτησης και στις λειτουργίες του δικτύου, όπως παραγωγή και αποθήκευση.  

Όπως όλα τα προβλήματα βελτιστοποίησης, υπάρχουν επίσης παράμετροι 

σταθεροί και δεδομένοι από το περιβάλλον και μεταβλητές απόφασης. Οι αποφάσεις 

που έπρεπε να ληφθούν από την διαδικασία βελτιστοποίησης ήταν 1) ο αριθμός και οι 

τοποθεσίες που θα χτιστούν οι γενικευμένες εγκαταστάσεις παραγωγής/ 

αποθήκευσης, 2) οι προμηθευτές με τους οποίους οι μονάδες παραγωγής ή 

αποθήκευσης θα κάνουν συνεργασία, 3) βασικά λειτουργικά στοιχεία, όπως η 

χωρητικότητα των αποθηκών, οι ροές των προϊόντων και ο ρυθμό παραγωγής. 

 Το πρόβλημα αυτό είναι ένα πρόβλημα μικτού ακέραιου γραμμικού 

προγραμματισμού (MILP) στο οποίο η ζήτηση θεωρείται μεταβαλλόμενη για κάθε 

χρονική περίοδο και υπόκειται σε τέσσερα πιθανά σενάρια.   

3.2  Ονοματολογία 

Δείκτες (Indices) 

e Πόροι παραγωγικής μονάδας 

i Προϊόντα 

n Υβριδικοί κόμβοι 

s Σενάρια για την ζήτηση 

t Χρονική περίοδος 

Σετ (Sets) 

SU προμηθευτές 

PW κόμβοι παραγωγής/ αποθήκευσης 

C Ζώνες πελατών 
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N SU ∪ 𝑃𝑊 ∪ 𝐶 

 

Παράμετροι (Parameters) 

Οι τιμές των παραμέτρων  ορίζονται  είτε από ήδη υπάρχοντα δεδομένα πχ για 

τα κόστη μεταφοράς που ισχύουν, κόστη διαχείρισης αποθεμάτων κ.α. είτε 

αποφασίζοντας  τα όρια στα οποία καλείται να κινηθεί το πρόβλημα, τα οποία και 

πάλι ορίζονται από υπάρχοντα δεδομένα.  

𝐶𝑛
𝑃 Κόστος εγκατάστασης παραγωγικής μονάδας n, ανά εβδομάδα, n ∈ PW  

𝐶𝑛
𝑊 Κόστος εγκατάστασης αποθήκης n, ανά εβδομάδα, n ∈ PW 

𝐶𝑛
𝑆 

 

Κόστος για τη δημιουργία και τη διατήρηση σχέσεων με τους προμηθευτές 

ανά εβδομάδα 

𝐶𝑖𝑛
𝑆  Μοναδιαίο κόστος προμήθειας του προϊόντος i από τους προμηθευτές 

𝐶𝑖𝑛
𝑊𝐻 Μοναδιαίο κόστος διαχείρισης του προϊόντος i στην αποθήκη n ∈ PW 

𝐶𝑖𝑛′𝑛
𝑇  Μοναδιαίο κόστος μεταφοράς του i από τον κόμβο 𝑛′ στον κόμβο n 

𝐶𝑖𝑛𝑡
𝑇  

 

Μοναδιαίο κόστος αποθεμάτων του προϊόντος i στην αποθήκη n, n ∈ PW 

για τη χρονική περίοδο t  

𝐶𝑖𝑛
𝑃  

 

Μοναδιαίο κόστος παραγωγής στον κόμβο n∈ PW στην περίπτωση  που 

επιλεγεί ως εργοστάσιο 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑠 Συνολικός ρυθμός διαθεσιμότητας του πόρου e στον κόμβο PW για κάθε 

χρονική περίοδο και κάθε σενάριο 

𝜌𝑖𝑛𝑒 

 

Συντελεστής συσχέτισης του ρυθμού χρήσης του πόρου e στον κόμβο PW, 

αν επιλεγεί ως εργοστάσιο, για την παραγωγή του προϊόντος i 

𝐼𝑖𝑛
𝑚𝑖𝑛 Ελάχιστα αποθέματα στον κόμβο PW 

𝑛𝑃𝑊 Συντελεστής ελάχιστων αποθεμάτων στους κόμβους PW εκφρασμένα σε 

ισοδύναμες μέρες 

𝛼𝑖𝑛
𝑖𝑛 Συντελεστής συσχέτισης χωρητικότητας αποθήκης, n∈ PW με τη ροή των 

προϊόντων που εισέρχονται στην αποθήκη 

𝛼𝑖𝑛
𝑜𝑢𝑡 Συντελεστής συσχέτισης χωρητικότητας αποθήκης, n∈ PW με τη ροή των 

προϊόντων που εξέρχονται από την  αποθήκη 

 𝑊𝑛
𝑚𝑖𝑛 Ελάχιστη  αποθηκευτική δυναμικότητα στον κόμβο PW,   αν επιλεγεί σαν 

αποθήκη 
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𝑊𝑛
𝑚𝑎𝑥 Μέγιστη αποθηκευτική δυναμικότητα στον κόμβο PW,  αν επιλεγεί σαν 

αποθήκη 

𝑄𝑖𝑛𝑛′
𝑚𝑖𝑛  Ελάχιστος ρυθμός ροής του προϊόντος i από τον κόμβο n στον 𝑛′ για τη 

χρονική περίοδο t στο σενάριο s 

𝑄𝑖𝑛𝑛′
𝑚𝑎𝑥 Μέγιστος ρυθμός ροής του προϊόντος i από τον κόμβο n στον κόμβο 𝑛′ τη 

χρονική περίοδο t για το σενάριο s 

𝑆𝑈𝑖𝑛
𝑚𝑖𝑛 Ελάχιστη διαθεσιμότητα του προϊόντος i από τον προμηθευτή n∈ SU 

𝑆𝑈𝑖𝑛
𝑚𝑎𝑥 Μέγιστη διαθεσιμότητα του προϊόντος i από τον προμηθευτή n∈ SU 

𝑃𝑖𝑛
𝑚𝑖𝑛 Ελάχιστη παραγωγική δυναμικότητα του κόμβου n αν επιλεγεί ως μονάδα 

παραγωγής 

𝑃𝑖𝑛
𝑚𝑎𝑥 Μέγιστη παραγωγική δυναμικότητα του κόμβου n αν επιλεγεί ως μονάδα 

παραγωγής 

𝐷𝜄𝑛′𝑡𝑠 Ζήτηση από τις ζώνες πελατών, για κάθε χρονική περίοδο κάτω από το 

κάθε σενάριο 

𝛥𝛵𝑡 Χρονική διάρκεια της κάθε περιόδου t 

NS Αριθμός σεναρίων για τη ζήτηση 

𝛹𝑠 Πιθανότητα κάθε σεναρίου 

 

Μεταβλητές (Variables) 

 Οι μεταβλητές του προβλήματος, για τις οποίες το πρόβλημα καλείται μέσω 

του αποτελέσματος να αποφασίσει τις τιμές τους, χωρίζονται σε συνεχείς και 

δυαδικές.  

Συνεχείς μεταβλητές (Continuous variables) 

𝑄𝑖𝑛𝑛′𝑡𝑠  Ροή προϊόντων από τον κόμβο n στον κόμβο 𝑛′ , n∈ SU ∪ PW, n′ ∈PW ∪ 

C, για κάθε χρονική περίοδο και κάθε σενάριο 

𝑆𝜄𝑛𝑡𝑠 Διαθεσιμότητα του προϊόντος i από τον προμηθευτή ,  

n∈ SU 

𝑊𝑛 Χωρητική δυναμικότητα αποθήκης, n∈ PW 

𝐼𝑖𝑛𝑡𝑠   Αριθμός αποθεμάτων του προϊόντος i που κρατούνται στον κόμβο n′ ∈PW 

Pints Ρυθμός παραγωγής του προϊόντος i στην χρονική περίοδο t κάτω από το 



 

35 
 

σενάριο s 

Cost Η βέλτιστη τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης 

 

Δυαδικές μεταβλητές(Binary Variables) 

𝑌𝑛  1, αν ο υβριδικός κόμβος επιλεγεί να χτιστεί, 0 διαφορετικά 

𝑌𝑛
𝑃 1, αν ο κόμβος επιλεγεί ως μονάδα παραγωγής, 0 διαφορετικά 

𝑌𝑛
𝑊 1, αν ο κόμβος επιλεγεί ως αποθηκευτική μονάδα, 0 διαφορετικά 

𝑌𝑛
𝑆 1, αν επιλεγεί ο προμηθευτής, 0 διαφορετικά 

𝑋𝑛𝑛′ 1, αν επιλεγεί η σύνδεση μεταξύ δύο κόμβων, 0 διαφορετικά 

3.3  Περιορισμοί του προβλήματος 

 Όλα τα προβλήματα βελτιστοποίησης υπόκεινται σε κάποιους περιορισμούς 

από το περιβάλλον τους. Η αντικειμενική συνάρτηση καλείται να βρει τη βέλτιστη 

λύση του μαθηματικού μοντέλου, έχοντας υποβληθεί σε συγκεκριμένους 

περιορισμούς. Όσοι περισσότεροι είναι οι περιορισμοί, τόσο αυξάνεται η 

πολυπλοκότητα του μοντέλου, παράλληλα όμως ανταποκρίνεται περισσότερο στην 

πραγματικότητα. Οι περιορισμοί αυτοί, εισέρχονται στο μοντέλο με τη μορφή 

ισοτήτων και ανισοτήτων και δηλώνουν τα όρια μέσα στα οποία μπορεί να κινηθεί η 

τιμή μιας μεταβλητής.  

 Οι βασικοί περιορισμοί του συγκεκριμένου μαθηματικού μοντέλου αφορούν 

το σχεδιασμό του δικτύου, τις ροές μεταξύ των κόμβων, τη διαθεσιμότητα των 

προϊόντων από τους προμηθευτές, τη διαθεσιμότητα των πόρων στις μονάδες 

παραγωγής, τη ζήτηση, τη χωρητικότητα των αποθηκών και τα αποθέματα που 

κρατούνται στις αποθήκες. Οι περιορισμοί του μοντέλου, περιγράφονται αναλυτικά 

στη συνέχεια. 

3.3.1  Περιορισμοί Δικτύου (Network structure constrains) 

 Οι περιορισμοί αυτοί αφορούν την εγκατάσταση ή όχι, μονάδων παραγωγής 

και αποθήκευσης, την επιλογή των προμηθευτών και την επίτευξη της σύνδεσης 

μεταξύ των διάφορων κόμβων.   Παρατηρείται ότι οι περιορισμοί αυτοί κάνουν πιο 

ακριβή την εξεύρεση λύσης καθώς τοποθετούν περισσότερα όρια στο μοντέλο και 

στενεύοντάς του τα όρια στα οποία αυτό καλείται να κινηθεί.  
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Συγκεκριμένα οι περιορισμοί είναι:  

𝑌𝑛  ≥  𝑌𝑛
𝑃 ,   ∀ n ∈ PW, n ≠ n′ (1) 

𝑌𝑛  ≥  𝑌𝑛
𝑊 ,   ∀ n ∈ PW , n ≠ n′      (2) 

Οι εξισώσεις (1) και (2) αναφέρονται στις συνθήκες για την εγκατάσταση ενός 

κόμβου παραγωγής και αποθήκευσης. Πιο συγκεκριμένα η εξίσωση (1) αναφέρει ότι, 

αν ένας κόμβος επιλεγεί ως μονάδα παραγωγής (𝑌𝑛
𝑃=1) τότε η δυαδική μεταβλητή 

της εγκατάστασης των κόμβων πρέπει να πάρει την τιμή 1  (𝑌𝑛 =1).  Η εξίσωση  (2) 

αντίστοιχα δηλώνει ότι αν ένας κόμβος παραγωγής και αποθήκευσης επιλεγεί ως αποθήκη 

(𝑌𝑛
𝑊=1), τότε η δυαδική μεταβλητή της εγκατάστασης των κόμβων πρέπει να ισούται με 1 

(𝑌𝑛 =1). 

 Επιπλέον, οι εξισώσεις (3) και (4) δηλώνουν ότι, αν επιλεγεί ένας κόμβος, 

πρέπει να επιλεγεί και η σύνδεση από τον κόμβο και προς τον κόμβο, η τιμή της 

μεταβλητής σύνδεσης δηλαδή πρέπει να πάρει την τιμή 1. Συγκεκριμένα,  αν επιλεγεί 

να χτιστεί ένας κόμβος πρέπει να δέχεται ροές προϊόντων από τουλάχιστον ένα άλλο 

κόμβο n ∈ SU ∪ PW και να στέλνει προϊόντα προς έναν άλλο κόμβο n′ ∈ PW ∪ C.   

Όπως παρατηρείται από την εξίσωση (3), αν ο κόμβος επιλεγεί να χτιστεί 

(𝑌𝑛 =1), τότε η σύνδεση προς αυτό τον κόμβο ενεργοποιείται και πρέπει επίσης να 

πάρει την τιμή 1 (𝛸𝑛𝑛′ =1). Με τον ίδιο τρόπο, η εξίσωση (4) δείχνει ότι αν ο κόμβος 

επιλεγεί να χτιστεί  (𝑌𝑛 =1), τότε η σύνδεση από τον κόμβο αυτό πρέπει να πάρει την 

τιμή 1 (𝛸𝑛𝑛′ =1). 

Yn  ≤ ∑ Xn′n
n′∈SU∪PW\{n}

,   ∀ n ∈ PW  , n ≠ n′ (3)          

Yn  ≤ ∑ Xnn′

n′∈C∪PW\{n}

,   ∀ n ∈ PW, n ≠ n′           (4) 

 

          Ακόμη η σύνδεση μεταξύ δύο κόμβων n ∈ SU  και  n′ ∈ PW μπορεί να υπάρξει 

αν και οι δύο κόμβοι έχουν επιλεχθεί να εγκατασταθούν. Η εξίσωση (5), δείχνει ότι 

αν επιλεγεί η σύνδεση μεταξύ ενός προμηθευτή κι ενός κόμβου παραγωγής και 

αποθήκευσης (𝛸𝑛𝑛′ = 1, 𝑛 ∈ 𝑆𝑈, 𝑛′ ∈ 𝑃𝑊) τότε η δυαδική μεταβλητή που 

εκφράζει την επιλογή στο μοντέλο του προμηθευτή παίρνει την τιμή 1 (𝑌𝑛′
𝑆=1). Η 
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εξίσωση (6) επίσης εκφράζει ότι αν επιλεγεί η σύνδεση μεταξύ του προμηθευτή και 

του κόμβου παραγωγής και αποθήκευσης (𝛸𝑛𝑛′ = 1, 𝑛 ∈ 𝑆𝑈, 𝑛′ ∈ 𝑃𝑊), πρέπει να 

επιλεγεί και ο κόμβος παραγωγής και αποθήκευσης (𝑌𝑛 =1).  

Xnn′  ≤ Yn′
S  ,  ∀ n′ ∈ SU, n ∈ PW, n ≠ n′ (5)          

Xnn′  ≤  Yn  ,  ∀ n
′ ∈ SU, n ∈ PW, n ≠ n′                  (6) 

Επίσης η σύνδεση μεταξύ δύο κόμβων παραγωγής και αποθήκευσης ή ενός 

κόμβου παραγωγής και αποθήκευσης με μια ζώνη πελατών, συνεπάγεται την 

εγκατάσταση των κόμβων αυτών. Συγκεκριμένα, αν έχει επιλεγεί η σύνδεση μεταξύ 

δύο κόμβων παραγωγής και αποθήκευσης (𝛸𝑛𝑛′ = 1, 𝑛 ∈ 𝑃𝑊, 𝑛′ ∈ 𝑃𝑊) τότε 

πρέπει να έχει εγκατασταθεί και ο κόμβος n∈ PW αλλά και ο κόμβος n′ ∈ PW . Αυτό 

εκφράζεται με τις εξισώσεις (7) και (8).  Η εξίσωση (9) εκφράζει ότι αν επιλεγεί η 

σύνδεση μεταξύ ενός κόμβου παραγωγής και αποθήκευσης με μια ζώνη πελατών, 

πρέπει ο κόμβος αυτός να έχει επιλεχθεί για εγκατάσταση. 

Xnn′  ≤  Yn  ,  ∀ n
′ ∈ PW, n ∈ PW, n ≠ n′ (7) 

Xnn′  ≤  Yn′  ,  ∀  n
′ ∈ PW, n ∈ PW, n ≠ n′ (8) 

Xnn′  ≤  Yn  ,  ∀ n
′ ∈ C, n ∈ PW, n ≠ n′ (9) 

 Στο μοντέλο επίσης έχουν τεθεί κάποιες απαγορευτικές ροές προϊόντων για 

την εξασφάλιση της σωστής και εύρυθμης λειτουργίας της αλυσίδας. Οι 

απαγορευτικές ροές προϊόντων δηλώνουν ότι οι προμηθευτές δεν μπορούν να 

στείλουν προϊόντα ο ένας στον άλλο (εξ.10), οι πελάτες δεν επιτρέπεται να στέλνουν 

προϊόντα ο ένας στον άλλο (εξ.11), απαγορεύονται επίσης οι προς τα πίσω ροές 

προϊόντων, δηλαδή οι ροές από τους πελάτες προς τους κόμβους παραγωγής και 

αποθήκευσης (εξ.15) και από τους κόμβους παραγωγής και αποθήκευσης προς τους 

προμηθευτές (εξ.12) ενώ επίσης απαγορεύονται οι απευθείας ροές από τους 

προμηθευτές προς τους πελάτες και από τους πελάτες προς τους προμηθευτές (εξ.13 

και εξ.14). Για το λόγο αυτό έχουν οριστεί οι μεταβλητές σύνδεσης να είναι ίσες με 

μηδέν για τους κόμβους αυτούς.  

Xnn′ = 0,  ∀ n
′ ∈ SU, n ∈ SU, n ≠ n′ (10) 
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Xnn′ = 0,  ∀ n
′ ∈ C, n ∈ C, n ≠ n′   (11) 

Xnn′ = 0,  ∀ n
′ ∈ SU, n ∈ PW, n ≠ n′   (12) 

Xnn′ = 0,  ∀ n
′ ∈ C, n ∈ SU, n ≠ n′     (13) 

Xnn′ = 0,  ∀ n
′ ∈ SU, n ∈ C, n ≠ n′    (14) 

Xnn′ = 0,  ∀ n
′ ∈ PW, n ∈ C, n ≠ n′    (15) 

3.3.2  Περιορισμοί μεταφοράς προϊόντων (Logical constraints) 

Η ροή προϊόντων μεταξύ δύο κόμβων έχει περιοριστεί εντός συγκεκριμένων 

ορίων, ενός μεγίστου κι ενός ελαχίστου, με την προϋπόθεση ότι οι κόμβοι οι οποίοι 

συνδέονται έχουν επιλεχθεί να εγκατασταθούν.  Πιο συγκεκριμένα, η εξίσωση (16), 

δείχνει ότι η ροή για κάθε προϊόν από τον κάθε προμηθευτή σε κάθε κόμβο 

παραγωγής και αποθήκευσης πρέπει να είναι μικρότερη από ένα μέγιστο όριο 𝑄𝑖𝑛𝑛′
𝑚𝑎𝑥, 

αν οι κόμβοι αυτοί έχουν επιλεχθεί να εγκατασταθούν.  

Qinn′ts ≤ Qinn′ts
max  ∙  Xnn′ , ∀i, ∀t, ∀s, n ∈ SU, n′ ∈ PW , n ≠ n′ (16) 

Αντίστοιχα στις εξισώσεις (17) και (18) δηλώνεται ότι η ροή για κάθε προϊόν 

από έναν κόμβο παραγωγής και αποθήκευσης σε έναν άλλο (εξ.17) και από έναν 

κόμβο παραγωγής και αποθήκευσης σε μια ζώνη πελατών (εξ.18), πρέπει να είναι 

μικρότερη από μια μέγιστη τιμή 𝑄𝑖𝑛𝑛′
𝑚𝑎𝑥. 

Qinn′ts ≤ Qinn′ts
max  ∙  Xnn′ , ∀i, ∀t, ∀s, n ∈ PW, n

′ ∈ PW , n ≠ n′    (17) 

Qinn′ts ≤ Qinn′ts
max  ∙  Xnn′ , ∀i, ∀t, ∀s, n ∈ PW, n′ ∈ C , n ≠ n′ (18) 

Αντίστοιχα η ροή όλων των προϊόντων που στέλνει κάθε προμηθευτής πρέπει 

να είναι μεγαλύτερη από ένα ελάχιστο όριο, με την προϋπόθεση ότι έχει επιτευχθεί 

σύνδεση μεταξύ των δύο κόμβων που έχουν επιλεχθεί να χτιστούν. Συγκεκριμένα 

όπως παριστάνεται και στην εξίσωση (19), η αθροιστική ροή όλων των προϊόντων 

από έναν προμηθευτή προς έναν κόμβο παραγωγής και αποθήκευσης πρέπει να είναι 

μεγαλύτερη από το ελάχιστο όριο 𝑄𝑖𝑛𝑛′
𝑚𝑖𝑛 , αν η σύνδεση του προμηθευτή με τον κόμβο 

παραγωγής και αποθήκευσης έχει επιλεχθεί.  
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Qinn′ts
min ∙  Xnn′ ≤ ∑Qinn′ts

i

 , ∀t, ∀s, n ∈ SU, n′ ∈ PW , n ≠ n′     (19) 

Στην εξίσωση (20) δηλώνεται ότι το άθροισμα της ροής των προϊόντων από 

κάθε κόμβο παραγωγής και αποθήκευσης προς  έναν άλλο κόμβο παραγωγής και 

αποθήκευσης πρέπει να υπερβαίνει το ελάχιστο όριο που ορίζεται, Qinn′
min .  

Qinn′ts
min ∙  Xnn′ ≤ ∑Qinn′ts

i

 , ∀t, ∀s, n ∈ PW, n′ ∈ PW , n ≠ n′ (20) 

Τέλος στην εξίσωση (21) δηλώνεται ότι το άθροισμα της ροής των προϊόντων 

από έναν κόμβο παραγωγής και αποθήκευσης προς  τη ζώνη πελατών πρέπει να είναι 

μεγαλύτερο από ένα ελάχιστο όριο που ορίζεται στο μοντέλο, Qinn′
min . 

Qinn′ts
min ∙  Xnn′ ≤ ∑ Qinn′tsi  , ∀t, ∀s, n ∈ PW, n′ ∈ C , n ≠ n′    (21) 

3.3.3   Περιορισμοί παραγωγής προϊόντων (Production resources 

constraints) 

 

Αν ο  κόμβος παραγωγής και αποθήκευσης επιλεχθεί να είναι μονάδα 

παραγωγής, τότε η παραγωγική δυναμικότητα που μπορεί να έχει ορίζεται ως Pints. Η 

παραγωγική δυναμικότητα για κάθε κόμβο που λειτουργεί ως παραγωγική μονάδα, 

κυμαίνεται μεταξύ ενός ελάχιστου κι ενός μέγιστου ορίου.  Όπως παρουσιάζονται και 

στην εξίσωση (22) τα όρια αυτά ορίζονται ίδια για κάθε χρονική περίοδο και κάθε 

σενάριο και αλλάζουν μόνο με βάση τους κόμβους και τα προϊόντα που παράγονται.  

Pin
min ∗ Yn

P ≤ Pints  ≤ Pin
max ∗ Yn

P, n ∈ PW,  ∀t, ∀s, ∀i    (22) 

Ακόμη για την παραγωγή ενός προϊόντος χρησιμοποιούνται πόροι. Όμως 

επειδή για την παραγωγή πολλών προϊόντων, πολλοί πόροι χρησιμοποιούνται από 

κοινού, εισάγεται ένας περιορισμός που εκφράζει  την παραγωγή του κάθε προϊόντος 

με το ποσοστό χρήσης του πόρου που χρησιμοποιεί. 

 Πιο συγκεκριμένα η εξίσωση (23), δηλώνει ότι το άθροισμα των προϊόντων 

που παράγονται από την χρήση ενός ποσοστού του κάθε πόρου, ρine, πρέπει να είναι 

μικρότερο από την μέγιστη διαθεσιμότητα του πόρου, Ren. 

∑ ρine ∙ Pintsi  ≤  Ren,   n ∈ PW, ∀e, ∀t, ∀s, ∀i     (23) 
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3.3.4  Περιορισμοί αποθηκευτικής δυναμικότητας (warehouse 

capacity constraints) 

Αν ο κόμβος παραγωγής και αποθήκευσης επιλεχθεί ως μονάδα αποθήκευσης, 

𝑌𝑛
𝑊 = 1,  η αποθηκευτική δυναμικότητα που μπορεί να έχει κάθε κόμβος 

αποθήκευσης πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ ενός ανώτερου κι ενός κατώτερου ορίου, 

όπως παρουσιάζεται στην εξίσωση (24). 

 Wn
min  ∙  Yn

w  ≤  Wn  ≤  Wn
max  ∙  Yn

w  , n ∈ PW      (24) 

  

Παράλληλα  η δυναμικότητα των αποθηκών, πρέπει να συσχετιστεί με τον 

χώρο που απαιτούν τα προϊόντα όταν εισέρχονται και όταν εξέρχονται από την 

αποθήκη. Για το λόγο αυτό εισάγεται η εξίσωση (25), που δηλώνει ότι η 

αποθηκευτική δυναμικότητα πρέπει να είναι μεγαλύτερα του χώρου που χρειάζονται 

τα προϊόντα που εισέρχονται στην αποθήκη και του χώρου που ελευθερώνουν τα 

προϊόντα που εξέρχονται από αυτή.  Οι συντελεστές 𝛼𝑖𝑛
𝑖𝑛 και 𝛼𝑖𝑛

𝑜𝑢𝑡 εκφράζουν την 

αναλογία μεταξύ του χώρου της αποθήκης και του χώρου που απαιτείται ή 

ελευθερώνεται από τις ροές εισόδου ή εξόδου. 

Wn  ≥  αin
in  ∙   ∑ Qin′ntsi,n′∈SU∪PW  +   αin

out ∙   ∑ Qinn′tsi,n′∈PW∪C , n ∈ PW (25) 

3.3.5  Περιορισμοί ισοζυγίων μάζας (material balance constraints) 

Στους περιορισμούς των ισοζυγίων υλικών και μάζας, επιβάλλεται στο 

σύστημα η σωστή ροή των προϊόντων για κάθε κόμβο. Δηλαδή, θα πρέπει για κάθε 

κόμβο οι ροές προϊόντων που εξέρχονται από κάθε κόμβο να ισούνται με τις ροές των 

προϊόντων που εισέρχονται στον επόμενο κόμβο.  Στο μοντέλο αυτό, υπάρχει η 

καινοτομία της διαχείρισης αποθεμάτων, σε σχέση με το μοντέλο των Kalaitzidou et 

al. (2014). Σε αυτή την περίπτωση είναι σημαντική η προσοχή στις ποσότητες των 

αποθεμάτων που θα διατηρηθούν καθώς και τα αποθέματα ασφαλείας που θα 

χρησιμοποιηθούν. Με τη σωστή διαχείριση των αποθεμάτων η εταιρεία θα μπορεί να 

κρατήσει μόνο τόσα αποθέματα όσα της χρειάζεται για οποιαδήποτε ακαριαία 

μεταβολή στη ζήτηση, ενώ παράλληλα δεν θα επιβαρύνεται στο κόστος αναίτια.  

 Η εξίσωση (26), εκφράζει το ισοζύγιο υλικών για την κάθε χρονική περίοδο. 

Τονίζεται ότι για την πρώτη χρονική περίοδο έχουν οριστεί τα ελάχιστα επίπεδα 
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αποθεμάτων ίσα με μηδέν. Η εξίσωση (26), εκφράζει ότι τα επίπεδα των αποθεμάτων 

που κρατούνται στην δεδομένη χρονική περίοδο για τον συγκεκριμένο κόμβο 

παραγωγής και αποθήκευσης, είναι ίσα με το άθροισμα για τα επίπεδα αποθεμάτων 

που έμειναν από την προηγούμενη χρονική περίοδο, την παραγωγή των προϊόντων σε 

αυτή την χρονική περίοδο και τις εισροές των προϊόντων από τους προμηθευτές σε 

αυτή τη χρονική περίοδο από το οποίο αφαιρείται η εκροή προϊόντων, από τον κόμβο 

αυτό. 

Iints  = Iin,t−1,s  + (∑ Qinn′tsn′∈SU∪PW\{n}   + Pints -   ∑ Qinn′tsn′∈C∪PW\{n} ) ∙ ΔΤt ,  

         n ∈ PW, ∀i , ∀t, ∀s 

         

(26) 

3.3.6  Περιορισμοί προμήθειας προϊόντων (product supply 

constraints) 

Η ποσότητα προϊόντων που μπορεί να στείλει ο κάθε προμηθευτής είναι ίση 

με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων για αυτό τον προμηθευτή. Η εξίσωση (27), 

εκφράζει ότι η συνολική διαθεσιμότητα των προϊόντων που έχει ο κάθε προμηθευτής 

είναι ίση με τις ροές των προϊόντων που αυτός στέλνει προς τους κόμβους παραγωγής 

και αποθήκευσης.  

∑ Qinn′tsn′∈PW\{n} =  SUιnts,  , n ∈ SU, ∀i, ∀t, ∀s (27) 

Η ποσότητα αυτή πρέπει να είναι εντός κάποιων ορίων, ενός μεγίστου κι ενός 

ελαχίστου, ώστε η λύση που θα υπολογιστεί να είναι πιο ακριβής (εξ.28). 

SUints
min  ∙  Yn

S  ≤  SUιnts  ≤  SUints
max  ∙  Yn

S  , n ∈ SU, ∀i, ∀t, ∀s (28) 

3.3.7  Περιορισμοί αποθεμάτων ασφαλείας (safety stock constraints) 

Τα αποθέματα ασφαλείας, ορίζονται ως τα ελάχιστα αποθέματα που πρέπει να 

διατηρηθούν στον κάθε κόμβο παραγωγής και αποθήκευσης ώστε να εξασφαλιστεί 

ότι η εταιρεία θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις μεγάλες μεταβολές της ζήτησης που 

μπορεί να υπάρξουν. 

 Στο μοντέλο αυτό και μετά από σύνδεση με το μοντέλο των Georgiadis et al. 

(2011), επιλέχθηκε ο τρόπος αναπαράστασης των ελάχιστων αποθεμάτων σε 
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ισοδύναμες μέρες που μπορούν τα αποθέματα να διατηρηθούν στην αποθήκη. 

Συγκεκριμένα εισάγεται η παράμετρος nPW, που είναι ο συντελεστής ελαχίστων 

αποθεμάτων που πρέπει να διατηρηθούν στις αποθήκες σε ισοδύναμες μέρες. Η 

εξίσωση αυτή παρουσιάζεται στην εξίσωση (29). 

Iints
min = 

nPW

7
 ∙   ∑ Qinn′tsn′∈(PW∪C)\{n}  , ∀i, ∀t, ∀s, n ∈ PW   

 

(29) 

Τα επίπεδα αποθεμάτων πρέπει να είναι μεγαλύτερα από τα ελάχιστα 

αποθέματα και για το λόγο αυτό στο μοντέλο εισέρχεται και η εξίσωση  (30). 

Iints  ≥ Iints
min  ,   ∀i, ∀t, ∀s, n ∈ PW    (30) 

3.3.8  Περιορισμοί ζήτησης (demand constraints) 

Ο βασικός περιορισμός για τη ζήτηση αντιστοιχεί στην εξίσωση (31), η οποία 

εκφράζει ότι το άθροισμα των ροών όλων των προϊόντων που εξέρχονται από τους 

κόμβους παραγωγής και αποθήκευσης για κάθε περίοδο και κάθε σενάριο πρέπει να 

ισούται με τη συνολική ζήτηση από τις ζώνες πελατών.  

∑ Qinn′tsn∈PW =  Dι𝒏′ts,  , n′ ∈ C,n ∈ PW, ∀i, ∀t, ∀s    (31) 

Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι η διαχείριση της μεταβολής της ζήτησης των 

προϊόντων σε ένα πρόβλημα είναι εξαιρετικής δυσκολίας. Για το λόγο αυτό έχουν 

αναπτυχθεί δυο βασικοί τρόποι έκφρασής της. Ο πρώτος τρόπος είναι μέσω 

στοχαστικών μοντέλων και ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω σεναρίων ή πολλών 

περιόδων. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται την δεδομένη στιγμή, που η ζήτηση είναι 

ήδη αβέβαιη, αποκαλούνται “wait and see” και “here and now”.  Οι πρώτες αφορούν 

αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν άμεσα, πριν αντιμετωπιστεί οποιοδήποτε 

πρόβλημα με τη ζήτηση, όπως είναι οι αποφάσεις για τη δομή του δικτύου, ενώ οι 

αποφάσεις “wait and see” είναι αυτές που θα ληφθούν  με την πάροδο του χρόνου και 

την λήψη περισσότερων δεδομένων, από το πρόβλημα. Εφόσον οι δύο αυτοί τύποι 

αποφάσεων αλληλοεπηρεάζονται μεταξύ τους, έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ένας τρόπος 

ανάλυσης της ζήτησης των προϊόντων που θα λάμβανε και τους δύο τύπους υπόψη. 

Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε η προσέγγιση της αβεβαιότητας μέσω των 

σεναρίων.  
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Με αυτό τον τρόπο, η ζήτηση των προϊόντων ακολουθεί ένα δενδροειδές 

διάγραμμα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.2.  

 

 

 

Σχήμα 3.2: Δενδροειδές διάγραμμα για τη ζήτηση 

Πιο συγκεκριμένα η παράμετρος της ζήτησης των προϊόντων αλλάζει για κάθε 

σενάριο και για κάθε χρονική περίοδο ως εξής:   

Την πρώτη χρονική περίοδο η ζήτηση έχει την ίδια τιμή για όλα τα σενάρια:   

Dιn′t1,s1 = Dιn′t1s2 = Dιn′t1s3 = Dιn′t1s4 

Την δεύτερη χρονική περίοδο η ζήτηση έχει την ίδια τιμή ανά δύο σενάρια: 

Dιn′t2,s1 = Dιn′t2s2 και   Dιn′t2s3 = Dιn′t2s4 

Την τρίτη χρονική περίοδο η ζήτηση έχει διαφορετικές τιμές για κάθε σενάριο: 

Dιn′t3,s1 ≠ Dιn′t3s2 ≠ Dιn′t3s3 ≠ Dιn′t3s4 

3.3.9  Περιορισμοί μη αρνητικότητας (Non  negativity constraints) 

Οι περιορισμοί αυτοί ορίζουν τις μεταβλητές του προβλήματος να είναι πάντα 

θετικές. 

Qinn′ts ≥ 0,     ∀ i, n ∈ SU, n
′ ∈ PW        (32) 

Qinn′ts ≥ 0,     ∀ i, n ∈ PW, n
′ ∈ PW      (33) 

s1,s2,s3,s4 

s1,s2 

s1 

s2 

s3,s4 

s3 

s4 

t1                          t2                       t3 
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Qinn′ts ≥ 0,    ∀ i, n ∈ PW, n
′ ∈ C         (34) 

Sιnts  ≥ 0         ∀ i, n ∈ SU (35) 

Iints  ≥ 0         ∀ i, n ∈ PW    (36) 

Pints ≥ 0,        ∀ i, n ∈ PW    (37) 

3.4  Αντικειμενική συνάρτηση του προβλήματος 

Η αντικειμενική συνάρτηση του προβλήματος εκφράζει το άθροισμα για τα 

επιμέρους κόστη του προβλήματος, και ο στόχος της είναι να τα ελαχιστοποιήσει 

δίνοντας έτσι τη λύση με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Η αντικειμενική συνάρτηση του 

προβλήματος αποτελούνταν από τα εξής κόστη: 

 Κόστη εγκατάστασης του δικτύου 

 Κόστη διαχείρισης προϊόντων  

 Κόστος παραγωγής προϊόντων 

 Κόστος μεταφοράς των προϊόντων 

 Κόστος αγοράς των προϊόντων από τους προμηθευτές  

 Κόστος αποθήκευσης των προϊόντων 

3.4.1  Κόστος εγκατάστασης δικτύου (infrastructure cost) 

Το πάγιο κόστος για την εγκατάσταση του δικτύου, αφορά την εγκατάσταση 

των αποθηκών, ∑ Cn
W  ∙ Yn

W
𝑛∈𝑃𝑊 , και των μονάδων παραγωγής, ∑ Cn

P  ∙ Yn
P

n∈PW . Το κόστος 

αυτό ορίζεται εβδομαδιαία και για το λόγο αυτό πολλαπλασιάζεται με την συνολική 

διάρκεια του χρονικού ορίζοντα, ∑ ΔΤt t . Συγκεκριμένα η εξίσωση (38) δίνει το 

συνολικό κόστος εγκατάστασης του δικτύου. 

  ∑ ΔΤt ∙ ( Cn
P  ∙ Yn

P  n∈PW,t  +  Cn
W  ∙ Yn

W ), n ∈ PW     (38)  

Το κόστος εγκατάστασης των αποθηκών αποτελείται από την δυαδική 

μεταβλητή για την εγκατάσταση της αποθήκης και το εβδομαδιαίο κόστος 

εγκατάστασης, Cn
W.  Το κόστος εγκατάστασης των παραγωγικών μονάδων επίσης 

αποτελείται από το εβδομαδιαίο κόστος για την εγκατάσταση  της παραγωγικής 

μονάδας, Cn
P.  
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3.4.2  Κόστος διαχείρισης προϊόντων (material handling cost) 

Η διαχείριση των προϊόντων στις αποθήκες και τα κέντρα παραγωγής απαιτεί 

ένα κόστος, Cin
WH το οποίο αντιστοιχεί στο κόστος για τους εργάτες, για τους πόρους 

κ.α. Το κόστος αυτό, εκφράζεται επίσης σε εβδομαδιαία ποσά και για το λόγο αυτό 

πολλαπλασιάζεται με την διάρκεια της κάθε χρονικής περιόδου έτσι ώστε να καλύψει 

όλο το εύρος  του χρονικού ορίζοντα.  

Το συνολικό  κόστος διαχείρισης των προϊόντων εκφράζεται για κάθε προϊόν 

και κάθε κόμβο παραγωγής ή αποθήκευσης και είναι ανάλογο των εισερχόμενων και 

εξερχόμενων ροών μέσα στο κόμβο. Πολλαπλασιάζοντας το άθροισμα των 

συνεχόμενων μεταβλητών (∑ 𝑸𝒊𝒏′𝒏𝒕𝒔𝒏′∈𝑺𝑼∪𝑷𝑾\{𝒏} / ∑ 𝑸𝒊𝒏𝒏′𝒕𝒔𝒏′∈𝑪∪𝑷𝑾\{𝒏} ) που 

εκφράζουν τον ρυθμό ροής των εξερχόμενων και εισερχόμενων υλικών στον κόμβο 

με το μοναδιαίο κόστος διαχείρισης υλικών για όλες τις χρονική στιγμές t και σενάρια 

s λαμβάνουμε το συνολικό κόστος διαχείρισης των προϊόντων (εξ. 39).  

∑Ψs ∙

NS

S

  ( ∑ΔΤt ∙ (∑Cin
WH

i,nt

 ∙ ( ∑ Qin′nts
n′∈SU∪PW\{n}

+ ∑ Qinn′ts
n′∈C∪PW\{n}

) ,n ∈ PW  
 

(39) 

3.4.3  Κόστος παραγωγής προϊόντων (production cost) 

Το κόστος παραγωγής εκφράζεται ως το γινόμενο της παραγωγικής 

δυναμικότητας με το μοναδιαίο κόστος παραγωγής για το κάθε προϊόν. Το μοναδιαίο 

αυτό κόστος, Cin
P ,  εκφράζει τις ποσότητες των πόρων που καταναλώνονται και όλες 

τις πρώτες ύλες που απαιτούνται για την παραγωγή του κάθε προϊόντος. Η εξίσωση 

(40),  εκφράζει το συνολικό κόστος για την παραγωγή των προϊόντων.  

Επίσης, αναφέρεται ότι το κόστος αυτό αθροίζεται για κάθε χρονική περίοδο 

και κάθε σενάριο, εξαιτίας του γεγονότος ότι η παραγωγική δυναμικότητα εξαρτάται 

από την χρονική περίοδο και τα σενάρια. 

∑ Ψs ∙NS
S   ( ∑ ΔΤt ∙ (t ∑  Cin

P
i,n∈PW  ∙  Pints)), n ∈ PW     (40) 

3.4.4  Κόστος μεταφοράς των προϊόντων (transportation cost) 

 Το κόστος μεταφοράς των προϊόντων αναφέρεται στο κόστος για την 

μεταφορά των προϊόντων από τους προμηθευτές προς τους γενικευμένους κόμβους 

παραγωγής και αποθήκευσης και από τους κόμβους αυτούς προς τους πελάτες. 
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 Το κόστος μεταφοράς των προϊόντων αποτελείται από τρεις όρους, κάθε ένας 

για τη ροή των προϊόντων αρχικά από τους προμηθευτές προς τους κόμβους 

παραγωγής και αποθήκευσης, για τη ροή των προϊόντων μεταξύ των κόμβων 

παραγωγής και αποθήκευσης και από τον κόμβο παραγωγής και αποθήκευσης προς 

τις ζώνες πελατών. Οι ροές αυτές πολλαπλασιάζονται με το μοναδιαίο κόστος, Cinn′,
T  

μεταφοράς των προϊόντων που εξαρτάται και από το κάθε προϊόν και από τους 

κόμβους στους οποίους μεταφέρονται τα προϊόντα.  

Εξαιτίας της εξάρτησης του κόστους από τις ροές, το κόστος αθροίζεται για 

κάθε χρονική περίοδο και κάθε σενάριο. Η εξίσωση που δίνει το κόστος μεταφοράς 

συνολικά δίνεται από την εξίσωση (41). 

∑ ψs ∙NS
S   ( ∑ ΔΤt ∙ (t ∑ (∑ Cin′n

T  ∙ n′∈SUi,n Qin′nts  +  ∑ Cinn′
T  ∙  Qinn′ts n′∈PW +

                                                  ∑ Cinn′
T  ∙  Qinn′ts  n′∈C )), n ∈ PW    

(41) 

3.4.5  Κόστος αγοράς των προϊόντων από τους προμηθευτές 

(purchase cost) 

Το κόστος αγοράς των προϊόντων/υλικών από τους προμηθευτές αποτελείται 

από το ένα σταθερό κι ένα μεταβλητό κόστος (εξ.42). Το σταθερό κόστος, ∑ (Cn
S  ∙n∈SU

 Yn
S   )  που εκφράζει το κόστος συνεργασίας με τον προμηθευτή που θα επιλεχθεί ενώ 

το μεταβλητό κόστος, ∑ Cin
S  ∙  SUιnts i,n ,  εκφράζει το μοναδιαίο κόστος αγοράς των 

προϊόντων/υλικών από τους προμηθευτές, πολλαπλασιασμένο  με την διαθεσιμότητα των 

προϊόντων που έχει ο προμηθευτής.  

∑Ψs ∙

NS

S

  ( ∑ΔΤt ∙ (

t

∑ (Cn
S  ∙  Yn

S  + ∑Cin
S  ∙  SUιnts 

i

 )  ) 
n∈SU

) ,n ∈ SU 
     
(42) 

 

Το κόστος για την συνεργασία με τους προμηθευτές, αποτελείται από την 

δυαδική μεταβλητή για την επιλογή του προμηθευτή και το εβδομαδιαίο κόστος για 

την συνεργασία Cn
S.   

3.4.6  Κόστος αποθήκευσης προϊόντων (storage cost) 

Το κόστος αποθήκευσης των προϊόντων περιέχει τις ποσότητες των 

αποθεμάτων που έχει επιλεχθεί από το σύστημα να έχει η κάθε μονάδα παραγωγής 

και αποθήκευσης, και πιο συγκεκριμένα, το μέσο όρο των αποθεμάτων της δεδομένης 
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χρονικής περιόδου και της προηγούμενης χρονικής περιόδου, πολλαπλασιασμένο με 

το μοναδιαίο κόστος αποθήκευσης, το οποίο εξαρτάται μόνο από το κάθε προϊόν και 

από τον κόμβο παραγωγής και αποθήκευσης. Η εξίσωση (43), δίνει το συνολικό 

κόστος αποθήκευσης των προϊόντων. 

∑ ψs ∙NS
S   ( ∑ ΔΤt ∙ (t  ∑ Cint

T  ∙  
Iints  + Iin,t−1,s   

2
 i,n∈PW,t )), n ∈ PW     (43) 

Επειδή τα επίπεδα των αποθεμάτων εκφράζονται ως προς κάθε χρόνο και ως 

προς κάθε σενάριο, το κόστος αυτό αθροίζεται για όλα τα σενάρια και όλες τις 

χρονικές περιόδους 

3.4.7  Αντικειμενική συνάρτηση (objective function) 

Η αντικειμενική συνάρτηση παρουσιάζεται ολοκληρωμένη στην εξίσωση (44). 

∑ 𝛥𝛵𝑡 ∙ ( 𝐶𝑛𝑃  ∙ 𝑌𝑛𝑃  𝑛∈𝑃𝑊,𝑡  +  𝐶𝑛
𝑊  ∙ 𝑌𝑛

𝑊 ) ) ⏞                          
Κόστος εγκατάστασης

 + 

∑ 𝛹𝑠 ∙𝑁𝑆
𝑆   ( ∑ 𝛥𝛵𝑡 ∙ (∑ 𝐶𝑖𝑛

𝑊𝐻
𝑖,𝑛𝑡  ∙ ( ∑ 𝑄𝑖𝑛′𝑛𝑡𝑠𝑛′∈𝑆𝑈∪𝑃𝑊\{𝑛} + ∑ 𝑄𝑖𝑛𝑛′𝑡𝑠𝑛′∈𝐶∪𝑃𝑊\{𝑛} )⏞                                                    

Κόστος διαχείρισης προϊόντων

 + 

∑  𝐶𝑖𝑛
𝑃

𝑖,𝑛∈𝑃𝑊  ∙  𝑃𝑖𝑛𝑡𝑠
⏞            
Κόστος παραγωγής

  + 

∑ (∑ 𝐶𝑖𝑛′𝑛
𝑇  ∙ 𝑛′∈𝑆𝑈𝑖,𝑛 𝑄𝑖𝑛′𝑛𝑡𝑠  +  ∑ 𝐶𝑖𝑛𝑛′

𝑇  ∙  𝑄𝑖𝑛𝑛′𝑡𝑠 𝑛′∈𝑃𝑊 + ∑ 𝐶𝑖𝑛𝑛′
𝑇  ∙  𝑄𝑖𝑛𝑛′𝑡𝑠 𝑛′∈𝐶  ) ⏞                                                    

Κόστος μεταφοράς προϊόντων

 + 

∑ 𝐶𝑖𝑛𝑡
𝑇  ∙ ( 

𝐼𝑖𝑛𝑡𝑠  + 𝐼𝑖𝑛,𝑡−1,𝑠   

2
 𝑖,𝑛∈𝑃𝑊,𝑡 ) 

⏞                    
Κόστος αποθήκευσης προϊόντων

  + 

∑ (𝐶𝑛
𝑆  ∙  𝑌𝑛

𝑆   + ∑ 𝐶𝑖𝑛
𝑆  ∙  𝑆𝑈𝜄𝑛𝑡𝑠 𝑖  )   ) 𝑛∈𝑆𝑈     ))⏞                            

𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝛼𝛾𝜊𝜌ά𝜍 𝜋𝜌𝜊ϊό𝜈𝜏𝜔𝜈/𝜐𝜆𝜄𝜅ώ𝜈 𝜅𝛼𝜄 𝜎𝜐𝜈𝜀𝜌𝛾𝛼𝜎ί𝛼𝜍 𝜇𝜀 𝜋𝜌𝜊𝜇𝜂𝜃𝜀𝜐𝜏έ𝜍

                                         (44) 

 

Σκοπός του προβλήματος βελτιστοποίησης είναι η ελαχιστοποίηση της 

αντικειμενικής συνάρτησης, δηλαδή η ελαχιστοποίηση του κόστους.  

 

 

Κόστος αγοράς προϊόντων 
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4.Μελέτη περίπτωσης 
 

Για την καλύτερη κατανόηση του προβλήματος παρουσιάζεται μια μελέτη 

περίπτωσης, η οποία βασίζεται σε δεδομένα προηγούμενης εργασίας των  Georgiadis  

et al.(2010) και πιο συγκεκριμένα σε σενάριο μελέτης μεσαίου μεγέθους στον 

ευρωπαϊκό χώρο.  

  Το δίκτυο αποτελείται από καθορισμένες ζώνες πελατών, υποψήφιους 

προμηθευτές και υποψήφιοι γενικευμένοι κόμβοι. Πιο συγκεκριμένα, αποτελείται από 

5 πιθανούς προμηθευτές, 15 πιθανούς γενικευμένους κόμβους (κόμβοι παραγωγής και 

αποθήκευσης) και 18 καθορισμένες ζώνες πελατών. Αναλυτικότερα, οι πιθανές 

επιλογές του δικτύου, φαίνονται στο Σχήμα 4.1. 

 

Σχήμα 4.1: Πιθανές επιλογές του μοντέλου, με όλους τους υποψήφιους κόμβους 
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Πίνακας 4.1:  Υποψήφιοι προμηθευτές, υποψήφιοι γενικευμένοι κόμβοι και ζώνες πελατών 

 

 

Πιθανοί προμηθευτές  n∈SU 

n1 Ρωσία(RU) 

n2 Ουκρανία(UA) 

n3 Τουρκία(TR) 

n4 Βουλγαρία(BG) 

n5 Ρουμανία(RO) 

Ζώνες πελατών   n∈ 𝑪 

n21 Ηνωμένο Βασίλειο(UK) 

n22 Εσθονία(ES) 

n23 Ιταλία(IT) 

n24 Γαλλία(FR) 

n25 Σουηδία(SE) 

n26 Ιρλανδία(IE) 

n27 Ολλανδία(NL) 

n28 Ελλάδα(GR) 

n29 Δανία(DK) 

n30 Φινλανδία(FI) 

n31 Πορτογαλία(PT) 

n32 Βέλγιο(BE) 

n33 Τσεχία(CH) 

n34 Νορβηγία(NO) 

n35 Αυστρία(AT) 

n36 Γερμανία(DE) 

n37 Πολωνία(PL) 

n38 Τουρκία(TR) 

Πιθανοί κόμβοι 

παραγωγής/αποθήκευσης  n∈ 𝑷𝑾 

n6 Ηνωμένο Βασίλειο(UK) 

n7 Εσθονία(ES) 

n8 Ιταλία (IT) 

n9 Γαλλία (FR) 

n10 Σουηδία(SE) 

n11 Ιρλανδία(IE) 

n12 Ολλανδία(NL) 

n13 Ελλάδα(GR) 

n14 Δανία(DK) 

n15 Φινλανδία(FI) 

n16 Πορτογαλία(PT) 

n17 Βέλγιο(BE) 

n18 Τσεχία(CH) 

n19 Νορβηγία(NO) 

n20 Αυστρία(AT) 
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Οι ροές του δικτύου αναφέρονται σε 14 διαφορετικούς τύπους  

προϊόντων/υλικών τα οποία μπορούν να αγοραστούν από τους προμηθευτές ή να 

παραχθούν με κατανάλωση πόρων από τις παραγωγικές μονάδες, αν αυτές επιλεγούν 

να έχουν αυτή τη λειτουργία.  Ταυτόχρονα, τα προϊόντα αυτά, είτε έρχονται από τους 

προμηθευτές είτε παράγονται από τις μονάδες παραγωγής,  κρατούνται ως αποθέματα 

έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα της εταιρείας να ανταποκριθεί  στους 

πελάτες, σε περίπτωση μεγάλης ζήτησης των προϊόντων.   

Για τη διασφάλιση εχεμύθειας των δεδομένων που έχουν ληφθεί από εταιρεία 

καταναλωτικών αγαθών όλες οι τιμές έχουν πολλαπλασιαστεί κλιμακωτά επί ένα 

κοινό συντελεστή. Οι μοναδιαίες τιμές του κάθε προϊόντος είτε για την παραγωγή 

του, την αποθήκευση, την αγορά από τον προμηθευτή ή την μεταφορά του, 

εκφράζονται σε σχετικές χρηματικές μονάδες (rmu).  

4.1  Προμηθευτές 

 Όπως αναφέρθηκε υπάρχουν 5 πιθανοί προμηθευτές. Για την δημιουργία 

σχέσης μεταξύ ενός προμηθευτή  και  ενός υβριδικού κόμβου n∈ PW απαιτείται ένα 

κόστος το οποίο  εκφράζεται  σε εβδομαδιαίο ποσό. Στον Πίνακα 4.2,  

παρουσιάζονται τα κόστη σύναψης συνεργασίας με τους προμηθευτές.  

Πίνακας 4.2: Κόστος συνεργασίας με κάθε προμηθευτή  χωρισμένο σε εβδομαδιαία ποσά 

Προμηθευτές 𝑪𝒏
𝑺  (rmu/week)            

n1-RU 13000 

n2-UA 9000 

n3-TR 7000 

n4-BG 9000 

n5-RO 13000 

 

Επίσης το μοναδιαίο κόστος αγοράς του κάθε προϊόντος από τον προμηθευτή, 

𝐶𝑖𝑛
𝑆  παρατίθεται στον Πίνακα 4.3. 

 

 

 

 



 

51 
 

Πίνακας 4.3: Μοναδιαίο κόστος αγοράς προϊόντων/υλικών από τον προμηθευτή(rmu/week) 

 n1-RU n2-UA n3-TR n4-BG n5-RO 

i1 12,5 55,5 19,8 59,3 16,7 

i2 22,5 75,5 29,8 69,3 15,5 

i3 32,5 65,5 39,8 79,3 18,5 

i4 12,5 75,5 19,8 69,3 18,5 

i5 12,5 65,5 29,8 79,3 28,5 

i6 22,5 64,6 39,8 63,3 38,5 

i7 12,5 73,1 19,8 79,3 18,5 

i8 17,5 83,3 19,8 50,3 18,5 

i9 32,5 64,6 19,8 79,3 38,5 

i10 32,5 85,5 19,8 69,3 28,5 

i11 43,3 96,3 19,1 89,3 28,5 

i12 32,5 55,5 15,5 69,3 30,5 

i13 12,5 75,5 39,1 79,3 18,5 

i14 16,5 65,5 29,8 60,1 28,5 

 

Τέλος αναφέρεται ότι έχει οριστεί η μέγιστη διαθεσιμότητα κάθε προϊόντος 

από τον κάθε προμηθευτή, SUin
max ίση με 2000 μονάδες προϊόντος, ενώ αντίστοιχα η 

ελάχιστη, SUin
min έχει οριστεί ίση με μηδέν. 

4.2  Μονάδες παραγωγής/ αποθήκευσης 

4.2.1  Μονάδες παραγωγής 

Αν μια μονάδα παραγωγής/ αποθήκευσης n∈ PW επιλεγεί ως μονάδα 

παραγωγής τότε το κόστος για την εγκατάσταση της μονάδας, Cn
P παρουσιάζεται στον 

Πίνακα 4.4. Τονίζεται ότι το ποσό αυτό είναι το αποτέλεσμα της διαίρεσης του 

συνολικού ποσού εγκατάστασης σε εβδομαδιαία ποσά. 
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Πίνακας 4.4: Κόστος εγκατάστασης παραγωγικής μονάδας 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αν η μονάδα παραγωγής/ αποθήκευσης επιλεγεί να είναι μονάδα παραγωγής 

από τη λύση του προβλήματος βελτιστοποίησης,  για την παραγωγή των προϊόντων 

απαιτούνται πόροι, π.χ. ενεργειακοί πόροι. Η διαθεσιμότητα των  πόρων  εισέρχεται 

στο μοντέλο ως περιορισμός. Η μέγιστη διαθεσιμότητα των πόρων για μια 

παραγωγική μονάδα, 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑠 παρουσιάζεται στον Πίνακα  4.5. 

Πίνακας 4.5: Μέγιστη διαθεσιμότητα των πόρων στην παραγωγική μονάδα 

 

Για την παραγωγή κάθε προϊόντος απαιτείται διαφορετική ποσότητα πόρου. 

Αυτό εκφράζεται με το συντελεστή αναλογίας   ρine. Οι τιμές αυτού του συντελεστή 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.6. 

 

Μονάδα P/W 
𝐂𝐧
𝐏  

(rmu/week) 

n6-UK 40000 

n7-ES 15000 

n8-IT 10000 

n9-FR 20000 

n10-SE 22500 

n11-IE 10000 

n12-NL 20000 

n13-GR 10000 

n14-DK 15000 

n15-FI 5000 

n16-PT 12500 

n17-BE 25000 

n18-CH 35000 

n19-NO 17500 

n20-AT 32500 

 

n6-

UK 

n7-

ES 

n8-

IT 

n9-

FR 

n10-

SE 

n11-

IE 

n12- 

NL 

n13- 

GR 

n14- 

DK 

n15-

FI 

n16- 

PT 

n17- 

BE 

n18-

CH 

n19- 

NO 

n20- 

AT 

e1 2280 2230 2280 2350 2650 2810 2170 2320 2180 2110 2130 2180 2520 2520 2480 

e2 2450 2330 2260 2410 2170 2110 2580 2310 2380 2610 2280 2780 2360 2380 2720 

e3 2510 2600 2340 2220 2580 2120 2520 2180 2480 2560 2490 2680 2490 2480 2360 

e4 2310 2360 2390 2570 2420 2220 2440 2510 2580 2470 2520 2350 2750 2420 2490 

e5 2510 2600 2340 2360 2360 2370 2290 2460 2680 2370 2390 2250 2850 2460 2520 

e6 2310 2360 2390 2420 2180 2150 2110 2320 2780 2180 2360 2250 2360 2350 2480 
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Πίνακας 4.2: Συντελεστής χρήσης πόρου 

Προϊόντα/ Μονάδες P/W 
𝝆𝒊𝒏𝒆 

𝑒 = 1 𝑒 = 2 𝑒 = 3 𝑒 = 4 𝑒 = 5 𝑒 = 6 

𝒊 = 𝟏 − 𝒊 = 𝟒 ∙ 𝐧𝟔 0.035 0.014 0.021 0.035 0.026 0.045 

𝒊 = 𝟓 − 𝒊 = 𝟖 ∙ 𝐧𝟔 0.038 0.010 0.056 0.021 0.032 0.026 

𝒊 = 𝟗 − 𝒊 = 𝟏𝟏 ∙ 𝐧𝟔 0.033 0.023 0.028 0.035 0.033 0.023 

𝒊 = 𝟏𝟏 − 𝒊 = 𝟏𝟒 ∙ 𝐧𝟔 0.012 0.065 0.087 0.045 0.036 0.039 

𝒊 = 𝟏 − 𝒊 = 𝟒 ∙ 𝐧𝟕 𝝎𝝇 𝐧𝟐𝟎 0.041 0.035 0.053 0.042 0.028 0.062 

𝒊 = 𝟓 − 𝒊 = 𝟖 ∙ 𝐧𝟕𝝎𝝇 𝐧𝟐𝟎  0.045 0.033 0.026 0.040 0.022 0.040 

𝒊 = 𝟗 − 𝒊 = 𝟏𝟏 ∙ 𝐧𝟕 𝝎𝝇 𝐧𝟐𝟎 0.045 0.032 0.056 0.040 0.022 0.040 

𝒊 = 𝟏𝟏 − 𝒊 = 𝟏𝟒 ∙ 𝐧𝟕 𝝎𝝇 𝐧𝟐𝟎 0.012 0.065 0.087 0.045 0.036 0.039 

 

 Επίσης κάθε μονάδα παραγωγής έχει ένα όριο μέγιστης και ελάχιστης 

παραγωγικής δυναμικότητας στο οποίο της επιτρέπεται να παράγει προϊόντα.  Η 

ελάχιστη παραγωγική δυναμικότητα για το πρόβλημα, Pin
min έχει οριστεί να είναι ίση 

με μηδέν, ενώ η μέγιστη, Pin
max παρουσιάζεται, στον Πίνακα Α.1 του παραρτήματος 

Α. Ακόμη το μοναδιαίο κόστος παραγωγής ενός προϊόντος i σε σχετικές νομισματικές 

μονάδες, Cin
P  παρατίθεται στον Πίνακα Α.2.  

4.2.2  Μονάδες αποθήκευσης 

Αν μια μονάδα παραγωγής/ αποθήκευσης n∈ PW επιλεγεί ως αποθήκη, τότε 

το κόστος εγκατάστασης της αποθήκης, 𝐶𝑛
𝑊 θα δίνεται από τον Πίνακα 4.6. 

Πίνακας 4.6: Κόστος εγκατάστασης αποθήκης 

Μονάδα P/W 
Cn
W 

(rmu/week) 

n6-UK 40000 

n7-ES 15000 

n8-IT 10000 

n9-FR 20000 

n10-SE 22500 

n11-IE 10000 

n12-NL 20000 

n13-GR 10000 

n14-DK 15000 

n15-FI 5000 

n16-PT 12500 

n17-BE 25000 

n18-CH 35000 

n19-NO 17500 

n20-AT 32500 
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Τα αποθέματα που διατηρούνται στις αποθήκες, έχουν κόστος διαχείρισης και 

αποθήκευσης. Το κόστος αποθήκευσης, Cint
T   εκφράζεται επίσης ανά εβδομάδα και 

παρουσιάζεται στον Πίνακα Α.3 του παραρτήματος, ενώ το κόστος διαχείρισης, 𝐶𝑖𝑛
𝑊𝐻 

στον Πίνακα Α.4. 

 Ακόμη έχουν οριστεί τα ελάχιστα αποθέματα που πρέπει να υπάρχουν στην 

κάθε αποθήκη, για την εξασφάλιση της ανταπόκρισης της εταιρείας σε μεγάλες 

μεταβολές της ζήτησης, ίσα με ένα ποσοστό του αθροίσματος των ροών που 

εξέρχονται από την αποθήκη.  Στο υποκεφάλαιο 4.5 αναλύονται οι υπολογισμοί που 

έχουν γίνει για τα αποθέματα. 

 Η χωρητικότητα της αποθήκης που θα επιλεγεί να χτιστεί έχει ένα μέγιστο 

όριο. Το ελάχιστο όριο ταυτόχρονα έχει επιλεγεί ίσο με μηδέν. Η μέγιστη 

χωρητικότητα της κάθε αποθήκης παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.7 

Πίνακας 4.7: Μέγιστη χωρητικότητα αποθήκης 

Κόμβοι 

PW 
𝑾𝒏
𝒎𝒂𝒙 

 
 

n6-UK 50625 

n7-ES 81000 

n8-IT 94500 

n9-FR 94500 

n10-SE 57375 

n11-IE 54000 

n12-NL 114750 

n13-GR 50625 

n14-DK 50625 

n15-FI 135000 

n16-PT 101250 

n17-BE 114750 

n18-CH 60750 

n19-NO 57375 

n20-AT 124875 

 

      Ταυτόχρονα, η χωρητικότητα της αποθήκης πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 

τον συντελεστή συσχέτισης της χωρητικότητας των προϊόντων που εισέρχονται επί το 

άθροισμα των ροών που εισέρχονται και το συντελεστή συσχέτισης για τη 

χωρητικότητα των εξερχόμενων προϊόντων επί τα εξερχόμενα προϊόντα. Εδώ έχει 

επιλεγεί 𝛼𝑖𝑛
𝑖𝑛 = 1.0 και 𝛼𝑖𝑛

𝑜𝑢𝑡 =1.1. 



 

55 
 

4.3  Ζήτηση 

Στο πρόβλημα βελτιστοποίησης η ζήτηση έχει οριστεί να έχει μεγάλες 

διακυμάνσεις, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, όπου η ζήτηση 

μπορεί να είναι είτε πολύ υψηλή είτε πολύ χαμηλή.  Με βάση τα δεδομένα της 

ζήτησης μια εταιρεία προγραμματίζει την ποσότητα της  παραγωγή της. Επειδή, ο 

υπολογισμός της ζήτησης, δεν μπορεί να είναι ακριβής, υπάρχουν τρόποι πρόβλεψής 

της έτσι ώστε να μπορεί να προγραμματιστεί η παραγωγή. Αυτοί οι τρόποι 

πρόβλεψης της ζήτησης βασίζονται σε στατιστικούς υπολογισμούς ή γενικότερα σε 

βασικές αρχές της στατιστικής.  

Στο πρόβλημα αυτό, έχει επιλεχθεί ο τρόπος διαχείρισης των δεδομένων της 

ζήτησης με πιθανά σενάρια. Συγκεκριμένα, η ζήτηση θεωρείται ότι υπόκειται σε 4 

διαφορετικά πιθανά σενάρια. Τα σενάρια αυτά, έχουν αποφασιστεί να έχουν τις ίδιες 

πιθανότητες να συμβούν, και το άθροισμά τους ισούται με τη μονάδα, όπως φαίνεται 

και στον Πίνακα 4.8. 

Πίνακας 4.8: Πιθανότητα κάθε σεναρίου 

Σενάριο (s) ψs 

s1 0.25 

s2 0.25 

s3 0.25 

s4 0.25 

 

Τα σενάρια της ζήτησης ακολουθούν το δενδροειδές σχήμα που περιγράφτηκε 

στο κεφάλαιο 3 στο υποκεφάλαιο 3.3.8, το οποίο περιλαμβάνει ένα συνδυασμό 

αποφάσεων  “here and now” και “wait and see”.  

Αναφέρεται ακόμη, ότι ο χρονικός ορίζοντας του προβλήματος που 

εξετάστηκε είναι 12 εβδομάδες και έχει χωριστεί σε 3 χρονικές περιόδους από 4 

εβδομάδες, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 4.9.  Όλα τα κόστη που αναφέρονται σε 

κάποιο χρονικό  διάστημα αναφέρονται ανά εβδομάδα. 

                                                  Πίνακας 4.9: Διάρκεια χρονικής περιόδου 

DT(t) Εβδομάδες 

t1 4 

t2 4 

t3  4  

 



 

56 
 

Στην πρώτη χρονική περίοδο, όλα τα σενάρια έχουν την ίδια τιμή για τη 

ζήτηση , 𝐷𝑠1 = 𝐷𝑠2 = 𝐷𝑠3 = 𝐷𝑠4. Στη δεύτερη χρονική περίοδο, τα σενάρια ανά δύο 

έχουν ίδια τιμή, δηλαδή, 𝐷𝑠1 = 𝐷𝑠2 και 𝐷𝑠3 = 𝐷𝑠4, ενώ στην τρίτη χρονική περίοδο, 

όλα τα σενάρια έχουν διαφορετική τιμή για τη ζήτηση.  Τα δεδομένα της ζήτησης 

παρουσιάζονται αναλυτικά στους Πίνακες Α.5 ως Α.11, του παραρτήματος Α. 

Με βάση το δενδροειδές διάγραμμα, υπολογίζονται και οι αντίστοιχες 

μεταβλητές της ροής του μοντέλου, 𝑄𝑖𝑛𝑛′𝑡𝑠 , της παραγωγικής δυναμικότητας, Pints 

και των αποθεμάτων, 𝐼𝑖𝑛𝑡𝑠  . Η διαμόρφωση της ζήτησης έχει ως αποτέλεσμα να 

επηρεάζεται η διατύπωση ορισμένων συνεχών μεταβλητών του μοντέλου ως εξής: 

Για την πρώτη χρονική περίοδο (t1) 

Pin,1,1 = Pin,1,2 = Pin,1,3 = Pin,1,4 ∀ 𝑖, 𝑛 ∈ 𝑃𝑊                                                       (45) 

𝑄𝑖𝑛𝑛′,1,1 = 𝑄𝑖𝑛𝑛′,1,2 =  𝑄𝑖𝑛𝑛′,1,3 = 𝑄𝑖𝑛𝑛′,1,4     ∀ 𝑖, 𝑛 ∈ 𝑆𝑈, 𝑛
′ ∈ 𝑃𝑊                    (46) 

𝑄𝑖𝑛𝑛′,1,1 = 𝑄𝑖𝑛𝑛′,1,2 =  𝑄𝑖𝑛𝑛′,1,3 = 𝑄𝑖𝑛𝑛′,1,4     ∀ 𝑖, 𝑛 ∈ 𝑃𝑊, 𝑛
′ ∈ 𝑃𝑊                  (47) 

𝑄𝑖𝑛𝑛′,1,1 = 𝑄𝑖𝑛𝑛′,1,2 =  𝑄𝑖𝑛𝑛′,1,3 = 𝑄𝑖𝑛𝑛′,1,4     ∀ 𝑖, 𝑛 ∈ 𝑃𝑊, 𝑛
′ ∈ 𝐶                      (48) 

𝐼𝑖𝑛,1,1  = 𝐼𝑖,1,2  = 𝐼𝑖𝑛,1,3  = 𝐼𝑖𝑛,1,4     ∀ 𝑖, 𝑛 ∈ 𝑃𝑊              (49) 

Για την δεύτερη χρονική περίοδο (t2) 

Pin,1,1 = Pin,1,2      𝜿𝜶𝜾    Pin,1,3 = Pin,1,4 ∀ 𝑖, 𝑛 ∈ 𝑃𝑊                                    (50) 

𝑄𝑖𝑛𝑛′,1,1 = 𝑄𝑖𝑛𝑛′,1,2  𝜿𝜶𝜾     𝑄𝑖𝑛𝑛′,1,3 = 𝑄𝑖𝑛𝑛′,1,4     ∀ 𝑖, 𝑛 ∈ 𝑆𝑈, 𝑛
′ ∈ 𝑃𝑊               (51) 

𝑄𝑖𝑛𝑛′,1,1 = 𝑄𝑖𝑛𝑛′,1,2  𝜿𝜶𝜾     𝑄𝑖𝑛𝑛′,1,3 = 𝑄𝑖𝑛𝑛′,1,4     ∀ 𝑖, 𝑛 ∈ 𝑃𝑊, 𝑛
′ ∈ 𝑃𝑊             (52) 

𝑄𝑖𝑛𝑛′,1,1 = 𝑄𝑖𝑛𝑛′,1,2  𝜿𝜶𝜾     𝑄𝑖𝑛𝑛′,1,3 = 𝑄𝑖𝑛𝑛′,1,4     ∀ 𝑖, 𝑛 ∈ 𝑃𝑊, 𝑛
′ ∈ 𝐶                 (53) 

𝐼𝑖𝑛,1,1  = 𝐼𝑖,1,2    𝜿𝜶𝜾   𝐼𝑖𝑛,1,3  = 𝐼𝑖𝑛,1,4     ∀ 𝑖, 𝑛 ∈ 𝑃𝑊                                                (54) 

 

Για την τρίτη χρονική περίοδο (t3) 

Pin,1,1 ≠ Pin,1,2 ≠ Pin,1,3 ≠ Pin,1,4 ∀ 𝑖, 𝑛 ∈ 𝑃𝑊                                                       (55) 

𝑄𝑖𝑛𝑛′,1,1 ≠ 𝑄𝑖𝑛𝑛′,1,2 ≠  𝑄𝑖𝑛𝑛′,1,3 ≠ 𝑄𝑖𝑛𝑛′,1,4     ∀ 𝑖, 𝑛 ∈ 𝑆𝑈, 𝑛
′ ∈ 𝑃𝑊                    (56) 

𝑄𝑖𝑛𝑛′,1,1 ≠ 𝑄𝑖𝑛𝑛′,1,2 ≠  𝑄𝑖𝑛𝑛′,1,3 ≠ 𝑄𝑖𝑛𝑛′,1,4     ∀ 𝑖, 𝑛 ∈ 𝑃𝑊, 𝑛
′ ∈ 𝑃𝑊                  (57) 

𝑄𝑖𝑛𝑛′,1,1 ≠ 𝑄𝑖𝑛𝑛′,1,2 ≠  𝑄𝑖𝑛𝑛′,1,3 ≠ 𝑄𝑖𝑛𝑛′,1,4     ∀ 𝑖, 𝑛 ∈ 𝑃𝑊, 𝑛
′ ∈ 𝐶                      (58) 

𝐼𝑖𝑛,1,1  ≠ 𝐼𝑖,1,2  ≠ 𝐼𝑖𝑛,1,3  ≠ 𝐼𝑖𝑛,1,4     ∀ 𝑖, 𝑛 ∈ 𝑃𝑊                                                     (59) 
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4.4  Μεταφορά των προϊόντων 

Τα κόστη μεταφοράς των προϊόντων επηρεάζουν  πολύ την λύση του 

προβλήματος βελτιστοποίησης, καθώς μπορεί για μια οικονομικής αποθήκης 

εγκατάσταση τα κόστη μεταφοράς των προϊόντων  να είναι τόσο  μεγάλα που να 

καθιστούν απαγορευτική την σύνδεση της συγκεκριμένης αποθήκης με το υπόλοιπο 

δίκτυο. Τα κόστη μεταφοράς, συνήθως εμπεριέχουν οικονομίες κλίμακας, δηλαδή 

όσο περισσότερα προϊόντα στέλνονται τόσο μικρότερο είναι το μοναδιαίο κόστος 

τους. Στο πρόβλημα αυτό χρησιμοποιούνται ίδια κόστη μεταφοράς για όλες τις 

ποσότητες των προϊόντων και θεωρείται ότι το κόστος μεταφοράς δεν επηρεάζεται 

από τις οικονομίες κλίμακας. 

Πρέπει να αναφερθεί ότι έχει τεθεί περιορισμός στη μέγιστη ποσότητα του 

κάθε προϊόντος που μπορεί να μεταφερθεί ίσος με 4000 μονάδες προϊόντος για κάθε 

σύνδεση, ενώ ο ελάχιστος είναι 5. 

Ο Πίνακας Α.12 παρουσιάζει τα μοναδιαία κόστη μεταφοράς των προϊόντων 

από τους προμηθευτές στους γενικευμένους κόμβους παραγωγής/αποθήκευσης, από 

έναν κόμβο παραγωγής/ αποθήκευσης σε ένα άλλο και προς τους πελάτες. 

 4.5  Αποθέματα 

 Στο μοντέλο βελτιστοποίησης έχουν μελετηθεί δύο περιπτώσεις αποθεμάτων 

ασφαλείας. Στην πρώτη περίπτωση, θεωρήθηκε ότι τα αποθέματα ασφαλείας που 

κρατούνται στις αποθήκες είναι χαμηλά, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, θεωρήθηκε ότι 

είναι υψηλά. Αυτή η μεταβολή εισέρχεται στο πρόβλημα μέσω της παραμέτρου nPW 

η οποία εκφράζει το ποσοστό των ροών που εξέρχονται από την αποθήκη και  που θα 

κρατηθούν ως αποθέματα ασφαλείας, σε ισοδύναμες μέρες. Στον Πίνακα 4.10 

φαίνονται τα δεδομένα για την κάθε περίπτωση. 

Πίνακας 4.10: Ελάχιστα αποθέματα εκφρασμένα σε ισοδύναμες μέρες 

Περίπτωση 𝒏𝑷𝑾 

Χαμηλά αποθέματα 1 

Υψηλά αποθέματα 6 

 

Αναλυτικότερα, τα χαμηλά αποθέματα εκφράζουν ότι για τις 7 μέρες, που 

ισοδυναμεί μια εβδομάδα, τα ελάχιστα αποθέματα που πρέπει να κρατηθούν στην 
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αποθήκη, είναι το 
1

7
 όλων των προϊόντων που εξέρχονται από την αποθήκη, δηλαδή το 

14,3% των ροών αυτών. Αντίστοιχα, τα υψηλά αποθέματα εκφράζουν ότι τα ελάχιστα 

αποθέματα που πρέπει να κρατηθούν στην αποθήκη, ισούνται με τα 
6

7
 των ροών που 

εξέρχονται από την αποθήκη, δηλαδή το 86% των ροών αυτών. 

 Με βάση τα παραπάνω είναι φανερό ότι το κόστος για την αποθήκευση των 

αποθεμάτων αναμένεται να αυξηθεί.  

 Στο κεφάλαιο 5, παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα του 

προβλήματος βελτιστοποίησης, για υψηλά και χαμηλά αποθέματα.  

Ακόμη αναφέρεται ότι πραγματοποιήθηκε αύξηση του ορίου της μέγιστης 

παραγωγικής δυναμικότητας με σκοπό την παρατήρηση των ενδεχόμενων αλλαγών 

στ δομή του δικτύου και το κόστος. Τέλος έγινε μια επέκταση του μοντέλου, κατά 

την οποία πραγματοποιήθηκε είσοδος της αβεβαιότητας στις μεταβλητές σύνδεσης 

των κόμβων.  Τα αποτελέσματα για την αύξηση του ορίου καθώς και για την 

επέκταση του μοντέλου, παρατίθενται επίσης στο κεφάλαιο 5. 
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5.Αποτελέσματα 

 

Στο αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του προβλήματος 

βελτιστοποίησης για χαμηλά και υψηλά αποθέματα καθώς και για δυο τροποποιήσεις 

του μοντέλου, που αφορούν, α) τον διπλασιασμό της μέγιστης παραγωγικής 

δυναμικότητας και β) δυναμική εξάρτηση της δυαδικής μεταβλητής σύνδεσης 

ανάλογα με το σενάριο και με την χρονική περίοδο. Αρχικά γίνεται παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων και στη συνέχεια η επεξήγησή τους. 

5.1  Χαμηλά  επίπεδα αποθεμάτων (ΜΠ1) 

 Η βέλτιστη δομή του δικτύου αποτελείται από δύο υβριδικούς κόμβους που 

λειτουργούν ταυτόχρονα ως παραγωγικές μονάδες και ως αποθήκες και έναν 

επιπλέον κόμβο που λειτουργεί μόνο ως αποθήκη. Επιλέγονται επίσης τρείς 

προμηθευτές.  Συγκεκριμένα επιλέγονται οι προμηθευτές της Ρωσίας, της Τουρκίας 

και της Ρουμανίας, ενώ επιλέγονται για εγκατάσταση δύο γενικευμένοι υβριδικοί 

κόμβοι παραγωγής και αποθήκευσης στη Φινλανδία και στην Πορτογαλία και ένας 

γενικευμένος κόμβος μόνο με αποθηκευτική δυναμικότητα στο Βέλγιο. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.1 και στον χάρτη του Σχήματος 5.1, 

όπου και φαίνονται οι ροές..  

Πίνακας 5.1: Αποτελέσματα μοντέλου βελτιστοποίησης 

Προμηθευτές 

Μονάδες Παραγωγής/Αποθήκευσης 

Μονάδες 

Παραγωγής 

Μονάδες 

Αποθήκευσης 

n1-RU n15-FI n15-FI 

n3-TR n16-PT n16-PT 

n5-RO  n17-BE 
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Σχήμα 5.1: Χάρτης με τις αποφάσεις του μοντέλου και των ροών που επιλέγονται 

Τα στοιχεία κόστους παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.2 όπου και αναλύονται 

σε επιμέρους κόστη. Η αντικειμενική συνάρτηση αποτελείται από το άθροισμα 

αυτών. Επίσης φαίνεται το ποσοστό του κάθε κόστους σε συνάρτηση με το συνολικό. 

Τα ποσοστά αυτά παρουσιάζονται και στο Σχήμα 5.2. 

Πίνακας 5.2:  Κόστος για χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων(ΜΠ1) 

Κόστος rmu (∙ 𝟏𝟎𝟑) 

Ποσοστό        

% του κάθε 

κόστους στο 

συνολικό 

Εγκατάστασης 720 9 

Παραγωγής 2,911 37 

Μεταφοράς 810 10 

Διαχείρισης 615 8 

Αποθήκευσης 399 5 

Προμηθειών 2,384 31 

Συνολικά 7,839 100 
 



 

61 
 

 

 

Σχήμα 5.2: Ποσοστά του κάθε κόστους στο συνολικό κόστος για χαμηλά αποθέματα 

Παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του κόστους καταλαμβάνει το 

κόστος παραγωγής και στη συνέχεια το κόστος αγοράς προϊόντων από τους 

προμηθευτές. Τελευταίο είναι το κόστος αποθήκευσης των προϊόντων και αυτό είναι 

λογικό καθώς το μοντέλο αυτό είναι για χαμηλά αποθέματα.  

 Όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.3 την χρονική περίοδο t1 η παραγωγή έχει τα ίδια 

επίπεδα, όπως ακριβώς έχει οριστεί μέσω του δενδροειδούς διαγράμματος για τα 

σενάρια της ζήτησης. Ομοίως συμβαίνει και για την δεύτερη χρονική περίοδο, όπου 

ανά δύο σενάρια οι τιμές είναι ίδιες και τέλος για την τρίτη χρονική περίοδο οι τιμές 

όλων των σεναρίων είναι διαφορετικές. Οι μεγάλες διαφορές που παρατηρούνται 

κατά την τρίτη χρονική περίοδο και για τους δύο κόμβους οφείλονται στη μεγάλη 

διακύμανση που παρουσιάζει η ζήτηση στα διαφορετικά σενάρια. 
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Σχήμα 5.3: Ποσότητα παραγωγής προϊόντων για κάθε σενάριο σε κάθε κόμβο παραγωγής 

Επίσης οι ροές από τους προμηθευτές προς κάθε κόμβο παραγωγής και 

αποθήκευσης παρουσιάζονται στο Σχήμα 5.4. 

 

Σχήμα 5.4: Συνολική ροή από τους προμηθευτές προς τους κόμβους 

Παρατηρείται, ότι η μεγαλύτερη ροή προϊόντων συμβαίνει από τον 

προμηθευτή της Ρωσίας και είναι μεγαλύτερη κατά την τρίτη χρονική περίοδο. Στο 

Σχήμα 5.5  παρουσιάζεται η ροή προϊόντων/υλικών από κάθε προμηθευτή  προς κάθε 

γενικευμένο κόμβο, για κάθε χρονική περίοδο. 
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Σχήμα 5.5: Ροές από κάθε προμηθευτή για την κάθε χρονική περίοδο 
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Παρατηρείται ότι, οι μεγαλύτερες ροές από τους προμηθευτές πραγματοποιούνται 

προς την αποθήκη του Βελγίου για την πρώτη χρονική περίοδο. Αυτό συμβαίνει επειδή η 

αποθήκη του Βελγίου εξυπηρετεί τις ζώνες πελατών με τη μεγαλύτερη ζήτηση. Στο Σχήμα 

5.6 δίνονται τα ποσοστά της ζήτησης που θα καλυφθεί από την αγορά του Βελγίου και των 

άλλων δύο κόμβων σε σχέση με την ολική ζήτηση για την πρώτη χρονική περίοδο. 

 

Σχήμα 5.6: Ποσοστά μερίσματος της ζήτησης από τους κόμβους που επιλέχθηκαν για την 

ικανοποίησή της, για την πρώτη χρονική περίοδο. 

Ακόμη ενώ τα ποσοστά της ικανοποίησης της ζήτησης του Βελγίου είναι πολύ 

κοντά με αυτό της Πορτογαλίας, η ροή από τους προμηθευτές είναι κατά πολύ μικρότερη 

από τη ροή από τους προμηθευτές προς την αποθήκη του Βελγίου. Αυτό συμβαίνει, επειδή 

ο γενικευμένος κόμβος στην Πορτογαλία λειτουργεί και σαν παραγωγική μονάδα και σαν 

αποθήκη και παράγει αρκετή ποσότητα προϊόντων για την κάλυψη της ζήτησης και την 

διατήρηση αποθεμάτων. Επίσης παρατηρείται ότι η ροή από τους προμηθευτές στον 

κόμβο της Φινλανδίας είναι η μικρότερη συγκριτικά. Αυτό συμβαίνει επειδή για την 

κάλυψη της ζήτησης, ο κόμβος παράγει σχεδόν όλη την απαιτούμενη ποσότητα για την 

κάλυψη της ζήτησης, και αγοράζει ότι υπολείπεται από τους προμηθευτές. 

 Ομοίως για τη δεύτερη χρονική περίοδο, τα ποσοστά της ζήτησης που 

ικανοποιούνται από τους κόμβους δίνονται στο Σχήμα 5.7.  
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Σχήμα 5.7: Αριστερά : Ποσοστά ικανοποίησης της ζήτησης από κάθε κόμβο για τη δεύτερη χρονική 

περίοδο και τα σενάρια 1 και 2. Δεξιά: Ποσοστά ικανοποίησης της ζήτησης για τη δεύτερη χρονική 

περίοδο και τα σενάρια 3 και 4. 

 Πάλι είναι φανερό ότι η αποθήκη του Βελγίου θα πρέπει να ικανοποιεί το 

μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης και αφού δεν είναι μονάδα παραγωγής θα αναγκαστεί να 

αγοράσει τα προϊόντα από τους προμηθευτές και συγκεκριμένα από τον προμηθευτή της 

Ρωσίας κυρίως.  Ακόμη παρατηρείται ότι στο τρίτο  και το τέταρτο σενάριο, και ενώ η 

ζήτηση μειώνεται κατά 2% η ροή από τους προμηθευτές προς την μονάδα παραγωγής και 

αποθήκευσης της Πορτογαλίας είναι μεγαλύτερη. Αυτό συμβαίνει επειδή η παραγωγή για 

τα σενάρια 3 και 4 είναι μειωμένη στη μονάδα παραγωγής, οπότε για την κάλυψη της 

ζήτησης η μονάδα αγοράζει τα προϊόντα από τους προμηθευτές.  

Τέλος αναφέρεται για την μονάδα παραγωγής και αποθήκευσης της Φινλανδίας ότι 

ενώ οι ροές προϊόντων από τους προμηθευτές είναι πολύ μικρές (416 προϊόντα) η 

παραγωγή είναι  πολύ μεγάλη της τάξης των 5,957 μονάδων προϊόντων και η ζήτηση 

υπερκαλύπτεται (3,560 μονάδες προϊόντων), ενώ τα προϊόντα που απομένουν από την 

παραγωγή και την αγορά από τους προμηθευτές, κρατούνται κατά 14% σαν αποθέματα 

στη μονάδα ενώ τα υπόλοιπα στέλνονται ως τροφοδοσία στον κόμβο παραγωγής και 

αποθήκευσης της Πορτογαλίας και στην αποθήκη του Βελγίου.  

Αντίστοιχα συμβαίνει και για την τρίτη χρονική περίοδο. Εδώ παρατηρείται μια 

εξαιρετικά μεγάλη αυξημένη ροή προϊόντων από τους προμηθευτές στην αποθήκη του 

Βελγίου. Αυτό συμβαίνει επειδή η ζήτηση από τους πελάτες της αποθήκης για την τρίτη 

περίοδο φτάνει στο 47% της συνολικής ζήτησης της περιόδου ιδιαίτερα για το τρίτο και το 

τέταρτο σενάριο. Ταυτόχρονα οι ροές από τους κόμβους της Πορτογαλίας και της 

Φινλανδίας για αυτή την χρονική περίοδο είναι μειωμένες στο μισό σε σχέση με τις άλλες 

δυο περιόδους. Τα ποσοστά της ζήτησης για τα σενάρια της τρίτης χρονικής περιόδου, 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.3.  
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Πίνακας 5.3: Ποσοστά % της ζήτησης για τα τέσσερα σενάρια της τρίτης χρονικής περιόδου 

 
s1 s2 s3 s4 

ΒΕΛΓΙΟ 43 40 46 47 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 39 34 38 37 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 18 26 16 16 

 

Οι ροές από τους κόμβους παραγωγής και αποθήκευσης παρουσιάζονται στο 

Σχήμα 5.8. Παρατηρείται ότι οι ροές των προϊόντων προς τον γενικευμένο κόμβο 

παραγωγής/αποθήκευσης της Πορτογαλίας είναι συγκριτικά μικρότερες από τις 

αντίστοιχες ροές προς την αποθήκη του Βελγίου, δηλαδή περισσότερα προϊόντα 

μεταφέρονται προς την αποθήκη σε σχέση με αυτά που μεταφέρονται από μονάδα 

παραγωγής και αποθήκευσης προς μονάδα παραγωγής και αποθήκευσης. Επίσης 

παρατηρείται ότι η ποσότητα προϊόντων που στέλνεται από τον υβριδικό κόμβο της 

Φινλανδίας στην αποθήκη του Βελγίου είναι κατά 1,000 προϊόντα μεγαλύτερη από αυτή 

της Πορτογαλίας στην αποθήκη του Βελγίου. Οι μεγάλες μεταβολές στις ροές οφείλονται 

στις μεγάλες μεταβολές της ζήτησης ενώ αντίστοιχα για τις ροές προς την αποθήκη του 

Βελγίου, μένουν στο ίδιο επίπεδο εξαιτίας μικρότερης διακύμανσης της ζήτησης.  

 

Σχήμα 5.8: Μεταβολές των ροών μεταξύ των κόμβων παραγωγής και αποθήκευσης 

 Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω την τρίτη χρονική περίοδο οι ροές από τον κόμβο 

της Φινλανδίας στην αποθήκη του Βελγίου, μειώνονται σε σχέση με την πρώτη, ενώ  προς 

τον κόμβο της Πορτογαλίας αυξάνονται εξαιτίας της αύξησης της ζήτησης με την πάροδο 
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του χρόνου. Αυτό μπορεί να φανεί και από τα δεδομένα του Πίνακα 5.4 στον οποίο 

παρουσιάζεται η αθροιστική ροή προς τον κάθε κόμβο. Οι μεγαλύτερες ροές μεταξύ του 

κόμβου της Φινλανδίας και την αποθήκη στο Βέλγιο υπάρχουν εξαιτίας του γεγονότος ότι 

η αποθήκη ικανοποιεί το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης, ενώ δεν παράγει καθόλου 

προϊόντα. Το γεγονός ότι ο κόμβος στο Βέλγιο έχει επιλεγεί μόνο ως αποθήκη καθιστά τις 

ροές που θα εισέρχονται στην αποθήκη μεγαλύτερες από τους υπόλοιπους κόμβους.  

Πίνακας 5.4: Αθροιστική ροή προϊόντων προς κάθε γενικευμένο κόμβο 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρείται ακόμη ότι οι ροές προς τον κόμβο της Φινλανδίας από άλλους 

κόμβους είναι μηδενικές. 

 Τα αποθέματα που κρατούνται στους κόμβους για κάθε χρονική περίοδο 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 5.9. 

Αθροιστική ροη 

προς τους κόμβους 
s1 s2 s3 s4 

 

Φινλανδία.t1/t2/t3 

 

0 0 0 0 

Πορτογαλία.t1 340 340 340 340 

Πορτογαλία.t2 659 659 696 696 

Πορτογαλία.t3 806 711 1492 1367 

     
Βέλγιο.t1 3501 3501 3501 3501 

Βέλγιο.t2 3430 3430 3817 3817 

Βέλγιο.t3 2973 2826 3274 3073 
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Σχήμα 5.9: Αποθέματα στους κόμβους παραγωγής και αποθήκευσης για κάθε χρονική περίοδο 

Οι χωρητικότητες επίσης των μονάδων που επιλέχθηκαν φαίνονται στον Πίνακα 

5.5.  Παρατηρείται, ότι η αποθήκη στο Βέλγιο έχει την μεγαλύτερη χωρητικότητα, κάτι 

που εξηγεί τα υψηλότερα επίπεδα αποθεμάτων σε σχέση με τους άλλους δύο κόμβους.  

Ακόμη παρατηρείται ότι το μοντέλο επέλεξε να χτίσει τις αποθήκες με τη μέγιστη δυνατή 

αποθηκευτική δυναμικότητα. 

Πίνακας 5.5: Χωρητικότητα γενικευμένων κόμβων  

ΒΕΛΓΙΟ 135,000 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 101,250 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 114,750 

 

 Ακόμη παρατηρείται ότι στην δεύτερη χρονική περίοδο το ύψος των αποθεμάτων 

εκτοξεύεται στις 12,511 προϊόντα στην αποθήκη του Βελγίου. Τα αποθέματα αυτά 

κρατούνται στην αποθήκη και για το λόγο αυτό στην τρίτη χρονική περίοδο οι ροές από 

τους προμηθευτές στην αποθήκη του Βελγίου είναι οι ελάχιστες δυνατές δηλαδή 5 

μονάδες προϊόντων όπως φαίνεται και στο Σχήμα 5.5. Επίσης αφού τα αποθέματα είναι 

ίσα με τα αποθέματα της προηγούμενης περιόδου στα οποία προστίθενται οι ροές που 

έρχονται από τους προμηθευτές και αφαιρούνται οι ροές που φεύγουν προς τους πελάτες, 
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τονίζουμε ότι η τιμή αυτή ενδέχεται να προκύπτει και από την συσσώρευση αποθεμάτων 

στην αποθήκη από την προηγούμενη χρονική περίοδο, όπου και πάλι φαίνεται ότι τα 

αποθέματα έχουν συσσωρευτεί. Ακόμη, στα σενάρια 1 και 2 η ζήτηση είναι κατά 3,000 

προϊόντα μικρότερη κάτι που καθιστά αναγκαία την διατήρηση της ροής προϊόντων  από 

τους άλλους κόμβους στην αποθήκη ως αποθέματα.  Στον Πίνακα 5.6 παρουσιάζεται το 

άθροισμα της ζήτησης για κάθε χρονική περίοδο και κάθε σενάριο.  

Πίνακας 5.6: Αθροιστική τιμή της ζήτησης των προϊόντων            

για κάθε χρονική περίοδο και κάθε σενάριο 

 
s1 s2 s3 s4 

t1 21210 21210 21210 21210 

t2 22505 22505 22890 22890 

t3 25405 30795 26590 28875 

 

Χρησιμοποιώντας τον Πίνακα 5.6, μπορεί να υπολογιστεί η συνολική ροή μονάδων 

προϊόντων από τον κάθε γενικευμένο κόμβο προς τις ζώνες πελατών, έτσι ώστε να 

ελεγχθεί το ισοζύγιο υλικών και να εξηγηθούν μεγάλες μεταβολές σε διάφορες ποσότητες 

που το αφορούν. Για παράδειγμα, με βάση το Σχήμα 5.7, το Βέλγιο καλείται να 

ικανοποιήσει το  43% της συνολικής ζήτησης για την δεύτερη χρονική περίοδο  και τα δύο 

πρώτα σενάρια. Η συνολική ζήτηση με βάση τον Πίνακα 5.5 είναι 21,210 προϊόντα. 

Συνεπώς, η εξερχόμενη ροή προϊόντων από την αποθήκη του Βελγίου ισούται με 9,120 

προϊόντα. Γνωρίζοντας την εξερχόμενη ροή, και ότι η ροή από τους υπόλοιπους 

γενικευμένους κόμβους προς την αποθήκη του Βελγίου είναι ίση με 3,430 μονάδες 

προϊόντων καθώς και ότι η ροή από τους προμηθευτές είναι 8,221 μονάδες προϊόντων, 

αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, μπορεί να γίνει αντιληπτό ότι, το 

μοντέλο επιλέγει να διατηρήσει μεγάλο όγκο αποθεμάτων αυτή την χρονική περίοδο. 

Εξαιτίας αυτού, την τρίτη χρονική περίοδο τα αποθέματα, όπως και οι ροές από τους 

προμηθευτές προς τον κόμβο του Βελγίου είναι χαμηλά, αφού η αποθήκη έχει αρκετά 

αποθέματα από την προηγούμενη περίοδο ώστε να ικανοποιήσει τη ζήτηση. 

5.2  Υψηλά επίπεδα αποθεμάτων (ΜΠ2) 

Για υψηλά επίπεδα αποθεμάτων, η δομή του δικτύου και οι συνδέσεις δεν 

αλλάζουν.  Επιλέγονται οι προμηθευτές της Ρωσίας, Τουρκίας και Ρουμανίας όπως και 

στην περίπτωση για χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων.  Οι κόμβοι που επιλέγονται να χτιστούν 

είναι στο Βέλγιο (αποθήκη), στην Πορτογαλία (υβριδικός κόμβος 
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παραγωγής/αποθήκευσης) και στην Φινλανδία (υβριδικός κόμβος 

παραγωγής/αποθήκευσης).   

Το συνολικό κόστος αυξάνεται κατά 1,820,000 rmu εξαιτίας του μεγαλύτερου 

κόστους αποθήκευσης. Η κατανομή του συνολικού κόστους φαίνεται στον Πίνακα 5.7 και 

στο Σχήμα 5.10 παρουσιάζεται η σύγκριση σε σχέση με την περίπτωση των χαμηλών 

επιπέδων αποθεμάτων. 

Πίνακας 5.7: Ποσοστό%, κατανομής του κόστους για ΜΠ2  

Κόστος rmu(∙ 𝟏𝟎𝟑) 

Ποσοστό        

% του κάθε 

κόστους στο 

συνολικό 

Εγκατάστασης 720 8 

Παραγωγής 2,937 30 

Μεταφοράς 915 10 

Διαχείρισης 599 6 

Αποθήκευσης 1,698 17 

Προμηθειών 2,786 29 

Συνολικά 9,655 100 

 

 

Σχήμα 5.10: Σύγκριση κατανομής κόστους για τις περιπτώσεις ΜΠ1 και ΜΠ2 

 Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα για υψηλά επίπεδα αποθεμάτων αυξάνεται το 

κόστος αποθήκευσης κατά 1,300,000rmu, το κόστος προμηθειών κατά 402,000rmu, ενώ 

το κόστος μεταφοράς κατά 105,000rmu. Όλα τα υπόλοιπα κόστη παραμένουν στα ίδια 

επίπεδα. Τονίζεται ότι η ζήτηση παραμένει στα ίδια επίπεδα, και οι κόμβοι παραγωγής/ 
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αποθήκευσης καλούνται να εξυπηρετήσουν τις ίδιες αγορές, με αποτέλεσμα και το 

ποσοστό της αγοράς σε σχέση με τη συνολική αγορά παραμένει αμετάβλητο σε σχέση με 

την περίπτωση για χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων. 

Στο Παράρτημα Β, γίνεται η σύγκριση των δύο περιπτώσεων όσον αφορά την 

παραγωγική δυναμικότητα, τα επίπεδα αποθεμάτων, και τις ροές μεταξύ των προμηθευτών 

και των γενικευμένων κόμβων καθώς και των γενικευμένων κόμβων μεταξύ τους. 

Συμπεραίνεται ότι η διατήρηση μεγάλου όγκου αποθεμάτων επιβαρύνει την 

εταιρεία με μεγαλύτερο κόστος ενώ παράλληλα, ελαττώνει τις ροές μεταξύ των 

γενικευμένων κόμβων.  

5.3  Διπλάσιο όριο μέγιστης παραγωγικής δυναμικότητας και χαμηλά 

επίπεδα αποθεμάτων 

 Σαν επέκταση του μοντέλου κρίθηκε σκόπιμο να μελετηθεί η περίπτωση διπλάσιας 

μέγιστης παραγωγικής δυναμικότητας καθώς επηρεάζεται με αυτή την αλλαγή η δομή του 

δικτύου.  Παρατηρήθηκε ότι κατά τον διπλασιασμό της μέγιστης παραγωγικής 

δυναμικότητας επιλέγονται μόνο δύο προμηθευτές (Ρωσία, Ρουμανία) και δυο υβριδικοί 

κόμβοι (Φινλανδία, Πορτογαλία) που λειτουργούν σαν μονάδες παραγωγής και 

αποθήκευσης παράλληλα.  Οι συνδέσεις μεταξύ των προμηθευτών και των κόμβων, όπως 

και των υβριδικών κόμβων με τους πελάτες δεν αλλάζουν σημαντικά σε σχέση με το 

βασικό μοντέλο. 

 Σε αυτή την περίπτωση ελαττώνονται οι ροές που υπάρχουν μεταξύ των υβριδικών 

κόμβων και  οι ροές από τους προμηθευτές προς τους κόμβους. Αυτό είναι αναμενόμενο 

καθώς, με μεγαλύτερα όρια παραγωγής οι κόμβοι θα παράγουν περισσότερα προϊόντα ενώ 

θα απαιτούνται λιγότερες αγορές προϊόντων από τους προμηθευτές. Επίσης τα αποθέματα 

είναι ελάχιστα μεγαλύτερα σε σχέση με το βασικό μοντέλο. 

 Όπως φαίνεται και  από τον Πίνακα 5.8 το κόστος παραγωγής αυξάνεται και 

συνεισφέρει σε μεγαλύτερο ποσοστό στο συνολικό κόστος. Παρολ’ αυτά  το συνολικό 

κόστος είναι μικρότερο σε σχέση με το μοντέλο με τη μισή παραγωγική δυναμικότητα, 

καθώς επιλέγεται για εγκατάσταση μια λιγότερη αποθήκη. Αυτό μπορεί επίσης να φανεί 

από το κόστος εγκατάστασης το οποίο είναι 300,000 χρηματικές μονάδες λιγότερο, που 

οφείλεται στο γεγονός ότι δεν χτίζεται η αποθήκη στο Βέλγιο η οποία κοστίζει 25.000 

rmu/week για τον χρονικό ορίζοντα 12 εβδομάδων που ισούται με 300.000 rmu.  
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Πίνακας 5.8: Κόστη που προκύπτουν για χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.11: Διάγραμμα κατανομής του κόστους για χαμηλά αποθέματα 

Παρατηρήθηκε επίσης, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.11 ότι, μειώθηκε κατά 

1,300,000 rmu το κόστος αποθήκευσης, κατά 1,700,000 rmu το κόστος προμήθειας και 

αυξήθηκε κατά 820,000 rmu το κόστος παραγωγής.  Ταυτόχρονα, η αύξηση του ορίου για 

την παραγωγική δυναμικότητα προκάλεσε την αύξηση της παραγωγής, όπως ήταν 

αναμενόμενο. Στην παραμετροποίηση αυτή, παρατηρείται μείωση της ποσότητας των 

ροών ανάμεσα στους γενικευμένους κόμβους, σε σχέση με την περίπτωση ΜΠ1. Παρόλ 

αυτά παρατηρείται μια αύξηση της ροής προϊόντων από τον  κόμβο της Φινλανδίας προς 

την Πορτογαλία, αυτό συμβαίνει επειδή ο κόμβος της Πορτογαλίας για την κάλυψη της 

ζήτησης απαιτεί περισσότερα προϊόντα από αυτά που ο ίδιος παράγει και επιλέγει να 

εισάγει τα προϊόντα που χρειάζεται από τον κόμβο της Φινλανδίας, πληρώνοντας μόνο τα 

κόστη μεταφοράς, παρά να τα αγοράσει από τους προμηθευτές. 
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ΜΠ1 

PMAX*2

Κόστη rmu(*10
3
) 

Ποσοστό   % του 

κάθε κόστους στο 

συνολικό 

Εγκατάστασης 420 6 

Παραγωγής 3,756 53 

Μεταφοράς 816 12 

Διαχείρισης 627 9 

Αποθήκευσης 350 5 

Προμηθειών 1,085 15 

Συνολικά 7,055 100 
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5.4  Χρονικά μεταβαλλόμενη μεταβλητή σύνδεσης 

 Ως μια ακόμη επέκταση του βασικού μοντέλου επιλέχθηκε η έκφραση της 

δυαδικής μεταβλητής που εκφράζει την σύνδεση μεταξύ των κόμβων, για κάθε χρονική 

περίοδο και κάθε σενάριο. Πλέον το πρόγραμμα βελτιστοποίησης καλείται να αποφασίσει 

για κάθε χρονική περίοδο και κάθε σενάριο τις πιθανές συνδέσεις μεταξύ των κόμβων. 

Έτσι η μεταβλητή που στο βασικό μοντέλο συμβολιζόταν ως 𝑋𝑛𝑛′  πλέον συμβολίζεται ως  

𝛸𝑛𝑛′𝑡
(𝑠)

 .  Για την αλλαγή αυτή παρατηρήθηκε ότι η δομή του δικτύου δεν αλλάζει ενώ 

παράλληλα τα κόστη επηρεάζονται ελάχιστα.  Πιο συγκεκριμένα τα κόστη 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.9 και συγκρίνονται με αυτά του βασικού μοντέλου στο 

Σχήμα 5.12. 

Πίνακας 5.9 Κόστη για την επέκταση του μοντέλου 

Κόστη rmu(*10
3
) 

Ποσοστό        % του κάθε 

κόστους στο συνολικό 

Εγκατάστασης 720 9 

Παραγωγής 2,898 37 

Μεταφοράς 825 11 

Διαχείρισης 600 7 

Αποθήκευσης 377 5 

Προμηθειών 2408 31 

Συνολικά 7849 100 

 

 

 

 



 

74 
 

 

Σχήμα 5.12: Σύγκριση του κόστους του βασικού μοντέλου και της επέκτασης του μοντέλου. 

 Όπως φαίνεται  στο Σχήμα 5.12, τα κόστη μεταβάλλονται ελάχιστα στην επέκταση 

του μοντέλου. Το μοτίβο αυτό ακολουθούν και όλες οι υπόλοιπες  τιμές των μεταβλητών 

που επηρεάζονται ελάχιστα. Στο παράρτημα Β γίνεται αναλυτική σύγκριση των δύο 

περιπτώσεων για τα επίπεδα παραγωγής, προμήθειας προϊόντων, αποθεμάτων και 

εσωτερικών ροών μεταξύ των κόμβων. 

Η μοναδική μεταβολή που παρατηρήθηκε για την επέκταση του μοντέλου αυτού, 

είναι στις ροές που εισέρχονται στους κόμβους της Πορτογαλίας και του Βελγίου για την 

τρίτη χρονική περίοδο. Παρατηρήθηκε ότι για τον κόμβο της Πορτογαλίας, την τρίτη 

χρονική περίοδο και στο τέταρτο σενάριο η ροή από τον κόμβο της Φινλανδίας 

μηδενίζεται ενώ για τα υπόλοιπα σενάρια μειώνεται κατά 500 προϊόντα περίπου.  

Αντίστοιχα συμβαίνει  και για την αποθήκη του Βελγίου όπου κατά τη δεύτερη χρονική 

περίοδο η διαφορά φτάνει τα 1,500 προϊόντα λιγότερα σε σχέση με το βασικό μοντέλο και 

για την τρίτη χρονική περίοδο όπου η διαφορά φτάνει τα 2,000 προϊόντα λιγότερα. 

Δεδομένου ότι όλες οι βασικές μεταβλητές του μοντέλου παραμένουν στα ίδια επίπεδα και 

για τα δύο μοντέλα, διαπιστώθηκε ότι ενώ οι προμηθευτές στέλνουν την ίδια ποσότητα 

προϊόντων την κατανέμουν διαφορετικά στους κόμβους. Έτσι επηρεάζονται και οι ροές 

μεταξύ των κόμβων.  
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5.5  Ανάλυση ευαισθησίας βασικών παραμέτρων 

 

Στο παρόν υποκεφάλαιο παρουσιάζεται μια ανάλυση ευαισθησίας σε κάποιες 

βασικές παραμέτρους του βασικού μοντέλου.  Για την εύρεση της βέλτιστης λύσης, του 

ελάχιστου δυνατού κόστους η ανάλυση ευαισθησίας σε παραμέτρους που επηρεάζουν τη 

μεταβλητή της αντικειμενικής συνάρτησης θεωρήθηκε αναγκαία.  

Έγινε μεταβολή των παρακάτω παραμέτρων στα ποσοστά: ±𝟏𝟎%, ±𝟓% και ±

𝟏% επειδή θεωρήθηκε σκόπιμο να διερευνηθεί πως μια μικρή μεταβολή των παραμέτρων 

αυτών, είτε θετικά είτε αρνητικά θα επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα.  

Οι παράμετροι στις οποίες έγινε ανάλυση ευαισθησίας ήταν οι εξής: 

 𝛼𝑖𝑛
𝑖𝑛, συντελεστής συσχέτισης των προϊόντων που εισέρχονται στην 

αποθήκη σε σχέση με την χωρητικότητα της αποθήκης, δηλαδή πόσο χώρο 

απαιτούν για την αποθήκευσή τους  

 𝛼𝑖𝑛
𝑜𝑢𝑡, συντελεστής συσχέτισης των προϊόντων που εξέρχονται από την 

αποθήκη σε σχέση με την χωρητικότητα της αποθήκης, που δηλώνει τον 

κενό χώρο που αυτά αφήνουν όταν εξέρχονται από την αποθήκη 

 𝑆𝑈𝑖𝑛
𝑚𝑎𝑥, μέγιστη διαθεσιμότητα του κάθε προϊόντος από τον κάθε 

προμηθευτή 

 𝐶𝑖𝑛
𝑃 , μοναδιαίο κόστος παραγωγής του κάθε προϊόντος i στην μονάδα 

παραγωγής n 

 𝐶𝑖𝑛
𝑆 , μοναδιαίο κόστος αγοράς του κάθε προϊόντος από τον κάθε 

προμηθευτή. 

Στην ανάλυση ευαισθησίας που έγινε στο βασικό μοντέλο, άλλαζε κάθε φορά μια 

παράμετρος και σημειωνόταν η αλλαγή που συνέβαινε στα αποτελέσματα του 

προβλήματος βελτιστοποίησης.  

Η ανάλυση αυτή αποκαλύπτει ότι οι παράμετροι που επηρεάζουν σε μεγαλύτερο 

βαθμό την λύση του προβλήματος βελτιστοποίησης και το συνολικό κόστος της 

διεργασίας, είναι: 

 η τιμή αγοράς προϊόντων από τους προμηθευτές, 𝐶𝑖𝑛
𝑆  και δηλώνει ότι όσο 

αυξάνεται η τιμή θα αυξάνεται και το συνολικό κόστος  της διεργασίας, 

ενώ το πρόβλημα θα οδηγείται σε κατάσταση ώστε να επιλέγει 
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περισσότερες μονάδες παραγωγής αν το κόστος παραγωγής των προϊόντων 

είναι πιο οικονομικό σε σχέση με την αγορά των προϊόντων από τους 

προμηθευτές.  

  𝐶𝑖𝑛
𝑃 , το κόστος παραγωγής των προϊόντων, όπου παρατηρείται ανάλογη 

μεταβολή, δηλαδή για +10% μεταβολή στην τιμή της παραμέτρου 

συμβαίνει αντίστοιχα περίπου +10% μεταβολή στο κόστος παραγωγής και 

αντίστοιχα για αρνητική μεταβολή. Αυτό οδηγεί το πρόβλημα στο 

συμπέρασμα ότι, αν ένα προϊόν είναι πολύ ακριβό για να παραχθεί σε μια 

συγκεκριμένη μονάδα, θα αγοραστεί από κάποιο προμηθευτή με την 

προϋπόθεση ότι θα είναι πιο οικονομικό, ή θα εισαχθεί από κάποιον άλλο 

κόμβο παραγωγής και αποθήκευσης. 

  𝑆𝑈𝑖𝑛
𝑚𝑎𝑥, η μέγιστη διαθεσιμότητα προϊόντων από τους προμηθευτές για 

κάθε προϊόν. Η μεταβολή που έχει επιβληθεί στην παράμετρο κατά +10% 

δείχνει ότι μειώνεται κατά 16,24% η τιμή  αποθήκευσης του προϊόντος. 

Αυτό εξηγείται ως εξής: το όριο της μέγιστης διαθεσιμότητας επηρεάζει 

την ίδια την διαθεσιμότητα του προϊόντος από τον προμηθευτή. Η 

διαθεσιμότητα ισούται με τις ροές που εξέρχονται από κάθε προμηθευτή 

προς όλους τους κόμβους παραγωγής και αποθήκευσης. Οι ροές αυτές, ως 

εισερχόμενες στους κόμβους παραγωγής/αποθήκευσης επηρεάζουν τα 

αποθέματα που κρατούνται στον κόμβο, και εξαιτίας των αποθεμάτων 

επηρεάζεται το κόστος αποθήκευσης.  

Στον Πίνακα Γ.1 του παραρτήματος Γ, παρουσιάζεται αναλυτικά όλη η ανάλυση 

ευαισθησίας που έγινε στο μοντέλο και οι επιπτώσεις που είχε σε κάθε επιμέρους κόστος. 
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6.Συμπεράσματα  
 

Στο κεφάλαιο 5 έγινε η μελέτη περίπτωσης  ενός πραγματικού προβλήματος, με 

σκοπό την εφαρμογή του καινοτόμου σχεδιαστικού μοντέλου με τους υβριδικούς κόμβους 

παραγωγής και αποθήκευσης, (Kalaitzidou et al., 2014), σε περιβάλλον με αβέβαιη 

ζήτηση, και αποτελεί επέκταση αυτού.  

Το πρόβλημα που παρουσιάστηκε και η μοντελοποίηση που έγινε, υπάγονται στον 

μικτό ακέραιο γραμμικό προγραμματισμό (ΜΙLΡ) με δυαδικές μεταβλητές. Ο μικτός 

ακέραιος γραμμικός προγραμματισμός έχει ως στόχο την λήψη στρατηγικών αποφάσεων 

σε εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον, χρησιμοποιώντας μαθηματικούς αλγορίθμους της 

επιχειρησιακής έρευνας. Το εργαλείο βελτιστοποίησης που χρησιμοποιήθηκε ήταν το 

GAMS, το οποίο χρησιμοποίησε αλγόριθμο με τεχνικές κλάδου-ορίου (Branch-and-

Bound) για την εξεύρεση της λύσης. Η επιτρεπτή απόκλιση της λύσης που επρόκειτο να 

δώσει από τη βέλτιστη ορίστηκε στο 1%.  

Το μοντέλο είχε βέλτιστη λύση, επιλέγοντας δύο υβριδικούς κόμβους παραγωγής 

και αποθήκευσης (Φινλανδία και Πορτογαλία) και έναν ακόμη κόμβο μόνο με 

αποθηκευτική δυναμικότητα (Βέλγιο). Οι χωρητικότητες αυτών ήταν για την Φινλανδία 

135,000m
2
,  Ακόμη επιλέχθηκαν τρείς προμηθευτές, (Ρωσία, Τουρκία, Ρουμανία), με 

διαθεσιμότητα για κάθε  προϊόν, που κυμαίνεται μεταξύ του μηδέν και του 2000. Κάθε 

υβριδικός κόμβος και η αποθήκη του Βελγίου κλήθηκε να εξυπηρετήσει συγκεκριμένες 

ζώνες πελατών και να καλύψει ένα ποσοστό της συνολικής ζήτησης των προϊόντων. Με 

βάση την ζήτηση, υπολογίστηκαν οι εισροές, εκροές, η παραγωγή και τα αποθέματα που 

θα είχε ο κάθε κόμβος. Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε κόμβο πρέπει να υπάρχουν αποθέματα 

ασφαλείας για την εξασφάλιση κάλυψης της ζήτησης σε ακαριαία μεγάλη μεταβολή της, 

τα οποία ισούνται με ένα ποσοστό από το άθροισμα των ροών που εξέρχονται από τον 

κόμβο.  

Στο μοντέλο αυτό, έχουν μελετηθεί δύο περιπτώσεις, μια για χαμηλά επίπεδα 

αποθεμάτων και μια για υψηλά. Αυτό που αλλάζει κάθε φορά είναι το ποσοστό του 

αθροίσματος των ροών που εξέρχονται.  Το ποσοστό αυτό δηλώνεται μέσω της 

παραμέτρου n
PW

, η οποία εκφράζει τις ισοδύναμες μέρες τις οποίες μπορούν να μείνουν τα 

αποθέματα στον κόμβο.  Στην περίπτωση για χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων, η τιμή της n
PW 

ισούται με 1 ενώ για την περίπτωση με τα υψηλά επίπεδα αποθεμάτων ισούται με 6.    

Πίνακας 4.3. Ανάλυση ευαισθησίας παραμέτρων 
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Παρατηρήθηκε ότι για αύξηση των ελάχιστων αποθεμάτων ασφαλείας το συνολικό 

κόστος του δικτύου αυξάνεται κατά 2,000,000 rmu ενώ ταυτόχρονα συμβαίνει 

ανεπιθύμητη συσσώρευση αποθεμάτων στους κόμβους. Όλα τα κόστη αυξάνονται μαζί με 

την αντικειμενική συνάρτηση και αυτό καθιστά το μοντέλο αυτό  μη βέλτιστο.  

Ως δεύτερη επέκταση του μοντέλου επιλέχθηκε η αύξηση της τιμής του ορίου της 

μέγιστης παραγωγικής δυναμικότητας κατά 50%. Μετά από ανάλυση ευαισθησίας της 

παραμέτρου κατά +10% παρατηρήθηκε ότι το μοντέλο δεν επηρεάζεται καθόλου. Για 

αύξηση όμως +50% παρατηρήθηκε αλλαγή στη δομή του δικτύου, η οποία θεωρήθηκε 

σημαντικό να εξηγηθεί και να αναλυθεί στο παρόν κεφάλαιο. Στο μοντέλο αυτό 

επιλέγονται δύο υβριδικοί κόμβοι που λειτουργούν ως παραγωγικές μονάδες και αποθήκες 

ταυτόχρονα ενώ επιλέγονται δύο προμηθευτές. Ακόμη, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 

οι ροές μεταξύ των υβριδικών κόμβων μειώθηκαν πάνω από 50% εξαιτίας της έλλειψης 

της αποθήκης του Βελγίου στο μοντέλο, όταν στο βασικό, έχει τις περισσότερες ροές.  

Επίσης έγινε επέκταση των δυαδικών μεταβλητών της σύνδεσης του μοντέλου για 

κάθε χρονική περίοδο και κάθε σενάριο. Παρατηρήθηκε ότι η δομή του δικτύου δεν 

αλλάζει ενώ παράλληλα το κόστος παραμένει στα ίδια επίπεδα με ελάχιστες διαφορές. Η 

μοναδική διαφορά που παρατηρήθηκε στο μοντέλο αυτό έχει να κάνει με τις ροές μεταξύ 

των κόμβων, οι οποίες αν και στο άθροισμά τους μένουν σταθερές, αλλάζουν εσωτερικά, 

για κάθε προϊόν.  

Τέλος παρουσιάστηκε μια ανάλυση ευαισθησίας στις βασικές παραμέτρους του 

μοντέλου. Η ανάλυση αυτή έγινε για μια μικρή μεταβολή στην τιμή των παραμέτρων με 

σκοπό την παρατήρηση της μεταβολής που θα έχουν συνολικά.  

Αυτές οι παράμετροι θεωρήθηκε ότι επηρεάζουν το συνολικό κόστος της 

διεργασίας περισσότερο από κάποιες άλλες και για αυτό το λόγο κρίθηκε σκόπιμη η 

μελέτη τους. Η παράμετρος που επηρεάζει περισσότερο την λύση του προβλήματος, 

βρέθηκε ότι είναι η μοναδιαία τιμή κόστους παραγωγής προϊόντος και η μέγιστη 

διαθεσιμότητα του κάθε προϊόντος για κάθε προμηθευτή. Η  μεταβολές στην 

αντικειμενική συνάρτηση φτάνουν μέχρι και το +3,8% ενώ εσωτερικά τα επιμέρους κόστη 

έχουν μεταβολές μέχρι και +24,6%. 
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6.1  Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα  

Ως αρχική επέκταση προτείνεται η ανάλυση του μοντέλου για διαφορετικές 

πιθανότητες στα σενάρια της ζήτησης.  Αυτό μπορεί να εξηγηθεί και μέσω παλαιότερων 

μοτίβων ζήτησης από δεδομένα ζήτησης της εταιρείας, μέσω στατιστικών μεθόδων 

πρόβλεψης.  

Επιπλέον θα μπορούσε να αυξηθεί το μοντέλο προσθέτοντας τα κόστη μεταφοράς, 

τις οικονομίες κλίμακας. Με αυτό τον τρόπο, ανάλογα με την ποσότητα των προϊόντων θα 

αλλάζει και η μοναδιαία τιμή του κόστους για κάθε προϊόν.  Για το σκοπό αυτό θα έπρεπε 

να εισαχθεί στο μοντέλο μια νέα δυαδική μεταβλητή, η οποία θα αναφέρεται στην επιλογή 

του ορίου μέσα στο οποίο κυμαίνεται η ποσότητα των προϊόντων.  

Ακόμη, μια καλή πιθανή επέκταση του μοντέλου θα ήταν να εισαγόταν το σετ της 

οικογένειας προϊόντων. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει κάθε μεταβλητή να μην 

εκφράζεται πλέον ως προς κάθε προϊόν, αλλά ως προς κάθε οικογένεια προϊόντος. Οι 

οικογένειες προϊόντων περιέχουν ομοειδή προϊόντα τα οποία διαχειρίζονται με τον ίδιο 

τρόπο. 

Επίσης θα μπορούσαν να εισαχθούν στο μοντέλο περιορισμοί που να ασχολούνται 

με το ελάχιστο δυνατό αποτύπωμα στον πλανήτη. Ο τομέας των εφοδιαστικών αλυσίδων 

που ασχολείται με τις ενεργειακά βέλτιστες και φιλικές προς το περιβάλλον αλυσίδες 

ονομάζεται green logistics και γίνονται πολλές έρευνες επάνω στον τομέα αυτό τα 

τελευταία χρόνια. Αυτό θα μπορούσε να γίνει τοποθετώντας δύο αντικειμενικές 

συναρτήσεις στο μοντέλο, εκτός από τους περιορισμούς.  
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7.Επίλογος  

Ο τομέας των εφοδιαστικών αλυσίδων είναι πολλά υποσχόμενος και η έρευνα που 

γίνεται  στον τομέα είναι διευρυμένη σε πολλές κατηγορίες.  Ο τομέας αυτός επειδή 

εμπεριέχει μαθηματικά, διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων, διαχείριση προϊόντων και 

μεταφορών σύνθετα οικονομικά, διαπραγματεύσεις και νομικές πράξεις διαχείριση 

αποφάσεων και στρατηγική για την αύξηση των πωλήσεων, εμπεριέχει πολλούς κλάδους, 

προς τους οποίους μπορεί να αναπτυχθεί η έρευνα.  

 Ήδη τα τελευταία χρόνια γίνεται μεγάλη προσπάθεια, βελτίωσης των 

προγραμμάτων βελτιστοποίησης και της ανάπτυξης λογισμικών για την παρακολούθηση 

όλης της αλυσίδας σε όλους τους συνεργάτες ανά πάσα στιγμή. Με αυτό τον τρόπο 

μειώνονται οι χρόνοι διάδοσης της πληροφορίας upstream και downstream.  

Η ανάπτυξη των εφοδιαστικών αλυσίδων, έχει αποδειχθεί ότι μειώνει το συνολικό 

κόστος της κάθε εταιρείας, σε αντίθεση με την κάθε εταιρεία να είναι μόνη της.  Η ένταξη 

σε μια εφοδιαστική αλυσίδα λοιπόν έχει πολλά θετικά.  

Εκτός από τα παραπάνω πρέπει να τονιστεί ότι εξαιτίας των προγραμμάτων 

βελτιστοποίησης που έχουν αναπτυχθεί, πλέον κάθε εταιρεία μπορεί να παίρνει 

στρατηγικές αποφάσεις για οτιδήποτε θελήσει. Κάνοντας την μοντελοποίηση, το 

πρόγραμμα βελτιστοποίησης, λύνοντας ένα εξαιρετικά σύνθετο πρόβλημα, δίνει το 

αποτέλεσμα για κάθε πιθανή περίπτωση, επιτρέποντας έτσι σε κάθε εταιρεία να προβλέπει 

κάθε κίνηση που κάνει τι αποτέλεσμα θα έχει. Έτσι μπορεί να διαχειριστεί είτε τις 

επενδύσεις της, είτε τη λειτουργικότητά της. 
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Πίνακας Α.1: Μέγιστη Παραγωγική δυναμικότητα 

 

 

Πίνακας Α.2:  Μοναδιαίο κόστος παραγωγής προϊόντος i για κάθε PW (rmu/week) 

  

 

 

 

 

 
n6-UK n7-ES n8-IT n9-FR n10-SE n11-IE n12-NL n13-GR n14-DK n15-FI n16-PT n17-BE n18-CH n19-NO n20-AT 

i1 1279 1282,5 1322,5 1278 1222,5 1222 1277,5 1405 1322,5 1342,5 1484,5 1115 1322,5 1434,5 1292 

i2 1307 1492 1179,5 1298 1278,5 1348 1343,5 1455 1256 1239 1291 1176 1281 1225,5 1291 

i3 1222,5 1437,5 1234 1423 1447 1392,5 1178 1250 1217,5 1292,5 1233 1229 1265 1293 1228 

i4 1280 1344,5 1282 1178 1293 1242,5 1200 1280 1328 1271,5 1277,5 1229 1282 1281,5 1292,5 

i5 1227,5 1205 1325 1467,5 1122,5 1244 1206 1325 1372,5 1447,5 1140 1227,5 1205 1325 1467,5 

i6 1325 1467,5 1273,5 1117,5 1140 1227,5 1205 1325 1467,5 1284 1492,5 1289 1349 1289 1184,5 

i7 1295 1140 1227,5 1205 1325 1467,5 1239 1228,5 1492,5 1289 1349 1287 1390 1227,5 1179 

i8 1200 1385 1425 1477,5 1206,5 1328,5 1467,5 1448 1325 1467,5 1118,5 1017,5 1270 1227,5 1205 

i9 1372,5 1447,5 1140 1227,5 1205 1325 1467,5 1182,5 1243,5 1200 1117,5 1329 1349 1461,5 1289 

i10 1452,5 1297,5 1349 1295 1140 1227,5 1205 1329 1243,5 1211 1392,5 1294,5 1349 1484 1272,5 

i11 1204 1389 1461,5 1272,5 1349 1250 1140 1227,5 1205 1243,5 1317,5 1117,5 1176 1317,5 1467,5 

i12 1207,5 143,5 1472,5 1317,5 1349 1256 1100 1227,5 1205 1222,5 1217,5 1101 1228,5 1349 1488,5 

i13 1243,5 1212,5 1117,5 1294,5 1349 1295 1103 1227,5 1205 1393,5 1239 1400 1379,5 1317 1390 

i14 1361,5 1449 1492,5 1289 1349 1289 1390 1227,5 1205 1488,5 1221 1137,5 1293 1064 1100 

 
n6-UK n7-ES n8-IT n9-FR n10-SE n11-IE n12-NL n13-GR n14-DK n15-FI n16-PT n17-BE n18-CH n19-NO n20-AT 

i1 31 37,2 24,8 18,6 12,4 30 36 24 18 12 13,5 45 51 90 39 

i2 31 37,2 24,8 18,6 12,4 30 36 24 18 12 13,5 45 51 90 39 

i3 31 37,2 24,8 18,6 12,4 30 36 24 18 12 13,5 45 51 90 39 

i4 31 37,2 24,8 18,6 12,4 30 36 24 18 12 13,5 45 51 90 39 

i5 31 37,2 24,8 18,6 12,4 30 36 24 18 12 13,5 45 51 90 39 

i6 31 37,2 24,8 18,6 12,4 30 36 24 18 12 13,5 45 51 90 39 

i7 126,5 151,8 101,2 75,9 50,6 134 160,8 107,2 80,4 53,6 60,3 201 227,8 402 174,2 

i8 126,5 151,8 101,2 75,9 50,6 134 160,8 107,2 80,4 53,6 60,3 201 227,8 402 174,2 

i9 126,5 151,8 101,2 75,9 50,6 134 160,8 107,2 80,4 53,6 60,3 201 227,8 402 174,2 

i10 31,5 37,8 25,2 18,9 12,6 30 36 24 18 12 13,5 45 51 90 39 

i11 126,5 151,8 101,2 75,9 50,6 134 160,8 107,2 80,4 53,6 60,3 201 227,8 402 174,2 

i12 126,5 151,8 101,2 75,9 50,6 134 160,8 107,2 80,4 53,6 60,3 201 227,8 402 174,2 

i13 126,5 151,8 101,2 75,9 50,6 134 160,8 107,2 80,4 53,6 60,3 201 227,8 402 174,2 

i14 126,5 151,8 101,2 75,9 50,6 134 160,8 107,2 80,4 53,6 60,3 201 227,8 402 174,2 
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Πίνακας Α.3: Κόστος αποθήκευσης προϊόντων(rmu/week) 

 

Πίνακας Α.4: Κόστος διαχείρισης προϊόντων(rmu/week) 

 

 

 

 

 

 

 
n6-
UK 

n7-
ES 

n8-IT 
n9-
FR 

n10-
SE 

n11-
IE 

n12-
NL 

n13-
GR 

n14-
DK 

n15-
FI 

n16-
PT 

n17-
BE 

n18-
CH 

n19-
NO 

n20-
AT 

i1 7,12 8,4 7,2 8,46 9,96 8,5 8,46 9,96 8,5 8 7,7 6,12 6 4,44 8,46 

i2 6,5 7,6 9 5,7 4,12 9,96 6,42 7,44 8,46 6 6,44 6,46 8,5 9,1 8,16 

i3 7 9 9,7 5,44 8,46 4,44 9,96 6 4,44 9,1 9,96 8 6,5 7 9,84 

i4 8,5 5 9,3 6,12 8,8 5,7 8,46 6,42 7,44 8,8 5,7 4,12 8,6 9,7 6,12 

i5 8,5 9,1 9,96 9,9 9,1 9,96 6 6,44 8,46 6,42 5,44 2,46 6 4,44 8,46 

i6 6,5 7,1 9,44 6 4,44 8,46 9,96 8,5 9,1 8,16 6 6,44 8,46 9,96 8,5 

i7 8 5,7 6,12 8,8 5,7 4,12 8,5 8,5 9,96 8 5,7 6 6,42 7,44 8,46 

i8 6 4,44 8,46 6,42 5,44 8,46 4,44 8,46 9,96 8,5 9,1 9,96 9,96 6 4,44 

i9 8,5 9,1 8,16 8 7,7 6,12 8,8 5,7 4,12 9,96 6 4,44 8,46 6,42 7,44 

i10 6,5 7 9,84 6 6,44 6,46 6,42 5,44 8,46 4,44 8,46 9,96 8,5 9,1 9,96 

i11 8,6 9,7 6,12 9,1 9,96 8 5,7 6,12 8,8 5,7 4,12 6 4,44 8,46 5,7 

i12 6 6,44 9,46 8,8 5,7 4,12 9,96 7,12 8,8 5,7 4,12 5,7 4,12 8,5 9,1 

i13 8,8 5,7 6,12 9,7 6,12 5,1 9,96 8 7,7 8,12 8,8 7,7 4,12 4,12 6 

i14 6,42 5,44 8,46 5,44 9,96 9,96 6 4,44 9,96 8,5 9,1 9,96 6,12 8,8 5,7 

 
n6-
UK 

n7-
ES 

n8-IT 
n9-
FR 

n10-
SE 

n11-
IE 

n12-
NL 

n13-
GR 

n14-
DK 

n15-
FI 

n16-
PT 

n17-
BE 

n18-
CH 

n19-
NO 

n20-
AT 

i1 2,26 2,56 1,98 1,94 1,86 2,9 2,06 3,08 2 2,86 1,12 0,66 0,28 2,96 2,84 

i2 2,26 2,56 1,98 1,94 1,86 2,9 2,06 3,08 2 2,86 1,12 0,66 0,28 2,96 2,84 

i3 2,26 2,56 1,98 1,94 1,86 2,9 2,06 3,08 2 2,86 1,12 0,66 0,28 2,96 2,84 

i4 2,26 2,56 1,98 1,94 1,86 2,9 2,06 3,08 2 2,86 1,12 0,66 0,28 2,96 2,84 

i5 2,26 2,56 1,98 1,94 1,86 2,9 2,06 3,08 2 2,86 1,12 0,66 0,28 2,96 2,84 

i6 2,26 2,56 1,98 1,94 1,86 2,9 2,06 3,08 2 2,86 1,12 0,66 0,28 2,96 2,84 

i7 2,26 2,56 1,98 1,94 1,86 2,9 2,06 3,08 2 2,86 1,12 0,66 0,28 2,96 2,84 

i8 2,26 2,56 1,98 1,94 1,86 2,9 2,06 3,08 2 2,86 1,12 0,66 0,28 2,96 2,84 

i9 2,26 2,56 1,98 1,94 1,86 2,9 2,06 3,08 2 2,86 1,12 0,66 0,28 2,96 2,84 

i10 2,26 2,56 1,98 1,94 1,86 2,9 2,06 3,08 2 2,86 1,12 0,66 0,28 2,96 2,84 

i11 2,26 2,56 1,98 1,94 1,86 2,9 2,06 3,08 2 2,86 1,12 0,66 0,28 2,96 2,84 

i12 2,26 2,56 1,98 1,94 1,86 2,9 2,06 3,08 2 2,86 1,12 0,66 0,28 2,96 2,84 

i13 2,26 2,56 1,98 1,94 1,86 2,9 2,06 3,08 2 2,86 1,12 0,66 0,28 2,96 2,84 

i14 2,26 2,56 1,98 1,94 1,86 2,9 2,06 3,08 2 2,86 1,12 0,66 0,28 2,96 2,84 
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Πίνακας Α.5: Ζήτηση προϊόντων για την πρώτη χρονική περίοδο, για όλα τα σενάρια 

 

Πίνακας Α.6: Ζήτηση προϊόντων για τη δεύτερη χρονική περίοδο και για τα δυο πρώτα σενάρια 

 

 

  Ζήτηση Προϊόντων 

Ζώνες 

Πελατών 
i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 

n21 90 0 0 2530 0 2260 0 0 215 0 0 0 600 170 

n22 0 2495 775 1015 380 0 150 0 0 0 100 0 0 0 

n23 0 775 0 830 0 330 85 0 0 0 0 0 75 0 

n24 75 0 630 0 0 0 25 135 0 0 0 125 0 0 

n25 0 0 460 0 0 0 0 0 105 0 0 0 250 0 

n26 0 0 0 0 0 340 0 0 100 0 0 0 50 50 

n27 0 70 0 200 0 0 0 0 170 0 0 0 340 0 

n28 0 0 0 225 0 115 0 0 25 0 0 0 0 0 

n29 0 0 0 0 0 0 260 0 35 0 0 0 0 0 

n30 0 0 0 85 0 0 0 0 25 0 0 0 80 0 

n31 0 0 0 155 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 

n32 0 155 0 0 0 0 65 0 0 190 0 0 0 0 

n33 0 105 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 

n34 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 

n35 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 75 0 0 0 

n36 75 0 340 0 0 0 25 100 0 0 0 100 0 0 

n37 0 515 0 550 0 220 60 0 0 0 0 0 65 0 

n38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1330 0 0 0 0 

  Ζήτηση Προϊόντων 

Ζώνες 

Πελατών 
i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 

n21 70 0 0 2735 0 2060 0 0 230 0 0 0 470 150 

n22 0 3060 720 1240 415 0 165 0 0 0 120 0 0 0 

n23 0 585 0 1010 0 350 105 0 0 0 0 0 60 0 

n24 85 0 785 0 0 0 30 125 0 0 0 135 0 0 

n25 0 0 485 0 0 0 0 0 95 0 0 0 280 0 

n26 0 0 0 0 0 325 0 0 80 0 0 0 50 55 

n27 0 70 0 200 0 0 0 0 210 0 0 0 315 0 

n28 0 0 0 255 0 125 0 0 25 0 0 0 0 0 

n29 0 0 0 0 0 0 245 0 40 0 0 0 0 0 

n30 0 0 0 85 0 0 0 0 25 0 0 0 65 0 

n31 0 0 0 165 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 

n32 0 130 0 0 0 0 70 0 0 190 0 0 0 0 

n33 0 105 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 

n34 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 

n35 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 70 0 0 0 

n36 55 0 255 0 0 0 25 120 0 0 0 100 0 0 

n37 0 620 0 675 0 180 70 0 0 0 0 0 100 0 

n38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1635 0 0 0 0 
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Πίνακας Α.7: Ζήτηση προϊόντων για την δεύτερη χρονική περίοδο για τα σενάρια 3,4. 

 

Πίνακας Α.8:  Ζήτηση προϊόντων για την τρίτη χρονική περίοδο για το πρώτο σενάριο 

 

  Ζήτηση Προϊόντων 

Ζώνες 

Πελατών 
i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 

n21 90 0 0 2180 0 2840 0 0 270 0 0 0 745 155 

n22 0 3165 770 975 310 0 125 0 0 0 130 0 0 0 

n23 0 860 0 945 0 290 80 0 0 0 0 0 75 0 

n24 70 0 795 0 0 0 30 165 0 0 0 145 0 0 

n25 0 0 370 0 0 0 0 0 85 0 0 0 285 0 

n26 0 0 0 0 0 285 0 0 90 0 0 0 55 60 

n27 0 80 0 205 0 0 0 0 220 0 0 0 335 0 

n28 0 0 0 230 0 95 0 0 30 0 0 0 0 0 

n29 0 0 0 0 0 0 270 0 30 0 0 0 0 0 

n30 0 0 0 110 0 0 0 0 20 0 0 0 100 0 

n31 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 

n32 0 145 0 0 0 0 60 0 0 225 0 0 0 0 

n33 0 100 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 

n34 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 

n35 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 95 0 0 0 

n36 65 0 310 0 0 0 20 95 0 0 0 105 0 0 

n37 0 485 0 610 0 255 65 0 0 0 0 0 80 0 

n38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1635 0 0 0 0 

  Ζήτηση Προϊόντων 

Ζώνες 

Πελατών 
i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 

n21 95 0 0 2640 0 2795 0 0 250 0 0 0 530 200 

n22 0 3285 820 1395 410 0 210 0 0 0 110 0 0 0 

n23 0 565 0 1025 0 475 140 0 0 0 0 0 60 0 

n24 105 0 980 0 0 0 30 150 0 0 0 165 0 0 

n25 0 0 560 0 0 0 0 0 115 0 0 0 325 0 

n26 0 0 0 0 0 385 0 0 70 0 0 0 75 80 

n27 0 80 0 225 0 0 0 0 230 0 0 0 395 0 

n28 0 0 0 350 0 120 0 0 30 0 0 0 0 0 

n29 0 0 0 0 0 0 250 0 35 0 0 0 0 0 

n30 0 0 0 85 0 0 0 0 30 0 0 0 60 0 

n31 0 0 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 

n32 0 150 0 0 0 0 85 0 0 255 0 0 0 0 

n33 0 135 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 

n34 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 

n35 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 70 0 0 0 

n36 70 0 280 0 0 0 25 145 0 0 0 135 0 0 

n37 0 800 0 860 0 175 100 0 0 0 0 0 60 0 

n38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1655 0 0 0 0 
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Πίνακας Α.9:  Ζήτηση προϊόντων για την τρίτη χρονική περίοδο για το δεύτερο σενάριο 

 

Πίνακας Α.10: Ζήτηση προϊόντων για την τρίτη χρονική περίοδο και το τρίτο σενάριο 

 

  Ζήτηση Προϊόντων 

Ζώνες 

Πελατών 
i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 

n21 90 0 0 3805 0 2755 0 0 275 0 0 0 625 185 

n22 0 3530 1045 1410 520 0 190 0 0 0 170 0 0 0 

n23 0 760 0 1165 0 440 120 0 0 0 0 0 75 0 

n24 95 0 820 0 0 0 35 150 0 0 0 175 0 0 

n25 0 0 575 0 0 0 0 0 135 0 0 0 400 0 

n26 0 0 0 0 0 405 0 0 80 0 0 0 55 75 

n27 0 75 0 210 0 0 0 0 220 0 0 0 410 0 

n28 0 0 0 325 0 150 0 0 30 0 0 0 0 0 

n29 0 0 0 0 0 0 335 0 40 0 0 0 0 0 

n30 0 0 0 105 0 0 0 0 35 0 0 0 75 0 

n31 0 0 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 

n32 0 180 0 0 0 0 70 0 0 195 0 0 0 0 

n33 0 110 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 

n34 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 

n35 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 90 0 0 0 

n36 60 0 360 0 0 0 30 165 0 0 0 125 0 0 

n37 0 845 0 3970 0 175 75 0 0 0 0 0 65 0 

n38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1645 0 0 0 0 

  Ζήτηση Προϊόντων 

Ζώνες 

Πελατών 
i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 

n21 120 0 0 2100 0 3860 0 0 290 0 0 0 845 200 

n22 0 3400 875 1100 310 0 160 0 0 0 120 0 0 0 

n23 0 825 0 955 0 390 110 0 0 0 0 0 80 0 

n24 85 0 990 0 0 0 30 205 0 0 0 175 0 0 

n25 0 0 425 0 0 0 0 0 105 0 0 0 325 0 

n26 0 0 0 0 0 335 0 0 80 0 0 0 75 80 

n27 0 90 0 230 0 0 0 0 240 0 0 0 420 0 

n28 0 0 0 315 0 90 0 0 40 0 0 0 0 0 

n29 0 0 0 0 0 0 275 0 30 0 0 0 0 0 

n30 0 0 0 105 0 0 0 0 30 0 0 0 95 0 

n31 0 0 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 

n32 0 170 0 0 0 0 75 0 0 300 0 0 0 0 

n33 0 125 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 

n34 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 

n35 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 95 0 0 0 

n36 80 0 340 0 0 0 20 115 0 0 0 135 0 0 

n37 0 620 0 775 0 250 90 0 0 0 0 0 80 0 

n38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2240 0 0 0 0 
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Πίνακας Α.11: Ζήτηση προϊόντων για την τρίτη χρονική περίοδο και το τέταρτο σενάριο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ζήτηση Προϊόντων 

Ζώνες 

Πελατών 
i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 

n21 120 0 0 3030 0 3800 0 0 320 0 0 0 990 185 

n22 0 3650 1115 1110 390 0 145 0 0 0 185 0 0 0 

n23 0 1110 0 1090 0 360 95 0 0 0 0 0 95 0 

n24 75 0 825 0 0 0 35 205 0 0 0 185 0 0 

n25 0 0 440 0 0 0 0 0 120 0 0 0 400 0 

n26 0 0 0 0 0 355 0 0 90 0 0 0 55 80 

n27 0 85 0 215 0 0 0 0 225 0 0 0 435 0 

n28 0 0 0 295 0 115 0 0 35 0 0 0 0 0 

n29 0 0 0 0 0 0 365 0 35 0 0 0 0 0 

n30 0 0 0 135 0 0 0 0 30 0 0 0 120 0 

n31 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 

n32 0 205 0 0 0 0 60 0 0 230 0 0 0 0 

n33 0 105 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0 0 0 

n34 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 

n35 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 120 0 0 0 

n36 70 0 435 0 0 0 25 130 0 0 0 125 0 0 

n37 0 655 0 870 0 250 70 0 0 0 0 0 90 0 

n38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2230 0 0 0 0 
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Πίνακας Α.12:  Μοναδιαία κόστη μεταφοράς προϊόντων

 

n6-

UK 

n7-

ES 

n8-

IT 

n9-

FR 

n10-

SE 

n11-

IE 

n12-

NL 

n13-

GR 

n14-

DK 

n15-

FI 

n16-

PT 

n17-

BE 

n18-

CH 

n19-

NO 

n20-

AT 

n21-

UK 

n22-

ES 

n23-

IT 

n24-

FR 

n25-

SE 

n26-

IE 

n27-

NL 

n28-

GR 

n29-

DK 

n30-

FI 

n31-

PT 

n32-

BE 

n33-

CH 

n34-

NO 

n35-

AT 

n36-

DE 

n37-

PL 

n38-

TR 

i1*i14.n1-RU 3,21 3,65 3,04 3,49 2,04 3,47 2,47 2,98 2,24 1,18 4,41 2,5 2,62 2,08 2,13 
                  

i1*i14.n2-UA 3,43 3,83 3,06 3,67 2,77 3,7 2,7 2,41 2,47 2,24 4,64 3 2,81 3,06 2,22 
                  

i1*i14.n3-TR 3,83 3,39 2,17 3,29 3,39 4,09 3,18 1,54 3,08 3,18 4,39 3,12 2,65 3,68 2,21 
                  

i1*i14.n4-BG 3,21 2,77 2,06 2,66 2,76 3,47 2,55 1,13 2,45 3,27 3,77 2,5 2,03 3,05 1,58 
                  

i1*i14.n5-RO 2,88 2,58 1,88 2,48 2,43 3,14 2,22 1,15 2,12 2,55 3,58 2,17 1,82 2,72 1,25 
                  

i1*i14.n6-UK 0 1,82 2,21 1,47 1,89 0,31 0,81 3,53 1,59 2,71 2,37 0,71 1,34 2,06 1,64 0,25 1,82 2,21 1,47 1,89 0,31 0,81 3,53 1,59 2,71 2,37 0,71 1,34 2,06 1,64 0,94 1,97 3,37 

i1*i14.n7-ES 1,82 0 1,36 0,4 2,41 2,09 1,54 3,09 2,1 3,23 1,16 1,38 1,06 2,58 1,64 1,82 0,25 1,36 0,4 2,41 2,09 1,54 3,09 2,1 3,23 1,16 1,38 1,06 2,58 1,64 1,45 2,41 2,95 

i1*i14.n8-IT 2,21 1,36 0 1,26 2,21 2,46 1,62 1,25 1,9 3,05 2,36 1,52 0,86 2,5 1,07 2,21 1,36 0,25 1,26 2,21 2,46 1,62 1,25 1,9 3,05 2,36 1,52 0,86 2,5 1,07 1,46 1,8 1,72 

i1*i14.n9-FR 1,47 0,4 1,26 0 2,2 1,73 1,12 2,99 1,9 3,02 1,12 1,02 0,96 2,37 1,54 1,47 0,4 1,26 0,25 2,2 1,73 1,12 2,99 1,9 3,02 1,12 1,02 0,96 2,37 1,54 1,24 2,26 2,84 

i1*i14.n10-SE 1,89 2,41 2,21 2,2 0 2,15 1,13 3,09 0,32 0,95 3,1 1,18 1,5 0,29 1,43 1,89 2,41 2,21 2,2 0,35 2,15 1,13 3,09 0,32 0,95 3,1 1,18 1,5 0,29 1,43 0,98 1,31 2,94 

i1*i14.n11-IE 0,31 2,09 2,46 1,73 2,15 0 1,07 3,79 1,85 2,97 2,63 0,97 1,6 2,33 1,91 0,31 2,09 2,46 1,73 2,15 0,05 1,07 3,79 1,85 2,97 2,63 0,97 1,6 2,33 1,91 1,2 2,23 3,65 

i1*i14.n12-NL 0,81 1,54 1,62 1,12 1,13 1,07 0 2,88 0,82 1,95 2,02 0,1 0,79 1,3 0,99 0,81 1,54 1,62 1,12 1,13 1,07 0,05 2,88 0,82 1,95 2,02 0,1 0,79 1,3 0,99 0,25 1,23 2,73 

i1*i14.n13-GR 3,53 3,09 1,25 2,99 3,09 3,79 2,88 0 2,78 3,6 4,09 2,78 2,36 3,38 1,91 3,53 3,09 1,25 2,99 3,09 3,79 2,88 0,05 2,78 3,6 4,09 2,78 2,36 3,38 1,91 2,6 2,35 1,1 

i1*i14.n14-DK 1,59 2,1 1,9 1,9 0,32 1,85 0,82 2,78 0 1,13 2,8 0,88 1,19 0,6 1,13 1,59 2,1 1,9 1,9 0,32 1,85 0,82 2,78 0,05 1,13 2,8 0,88 1,19 0,6 1,13 0,67 1 2,63 

i1*i14.n15-FI 2,71 3,23 3,05 3,02 0,95 2,97 1,95 3,6 1,13 0 3,92 2 2,61 0,98 2,12 2,71 3,23 3,05 3,02 0,95 2,97 1,95 3,6 1,13 0,3 3,92 2 2,61 0,98 2,12 1,79 1,23 3,45 

i1*i14.n16-PT 2,37 1,16 2,36 1,12 3,1 2,63 2,02 4,09 2,8 3,92 0 1,92 1,97 3,28 2,65 2,37 1,16 2,36 1,12 3,1 2,63 2,02 4,09 2,8 3,92 0,1 1,92 1,97 3,28 2,65 2,15 3,17 3,95 

i1*i14.n17-BE 0,71 1,38 1,52 1,02 1,18 0,97 0,1 2,78 0,88 2 1,92 0 0,75 1,36 0,94 0,71 1,38 1,52 1,02 1,18 0,97 0,1 2,78 0,88 2 1,92 0,05 0,75 1,36 0,94 0,23 1,26 2,67 

i1*i14.n18-CH 1,34 1,06 0,86 0,96 1,5 1,6 0,79 2,36 1,19 2,61 1,97 0,75 0 1,68 0,59 1,34 1,06 0,86 0,96 1,5 1,6 0,79 2,36 1,19 2,61 1,97 0,75 0,15 1,68 0,59 0,62 1,38 2,2 

i1*i14.n19-NO 2,06 2,58 2,5 2,37 0,29 2,33 1,3 3,38 0,6 0,98 3,28 1,36 1,68 0 1,72 2,06 2,58 2,5 2,37 0,29 2,33 1,3 3,38 0,6 0,98 3,28 1,36 1,68 0,35 1,72 1,15 1,6 3,23 

i1*i14.n20-AT 1,64 1,64 1,07 1,54 1,43 1,91 0,99 1,91 1,13 2,12 2,65 0,94 0,59 1,72 0 1,64 1,64 1,07 1,54 1,43 1,91 0,99 1,91 1,13 2,12 2,65 0,94 0,59 1,72 0,1 0,77 0,87 1,76 
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Β.1  Αναλυτική σύγκριση των περιπτώσεων ΜΠ1 και ΜΠ2  

Στο Σχήμα Β.1 παρουσιάζεται η σύγκριση μεταξύ των αποθεμάτων.  Γίνεται 

αντιληπτό ότι για υψηλά επίπεδα αποθεμάτων (ΜΠ2), το μοτίβο που ακολουθείται 

είναι ίδιο με αυτό για χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων (ΜΠ1).  Πλέον τα αποθέματα που 

κρατούνται στους κόμβους είναι ίσα με το 86% των ροών που εξέρχονται από  

αυτούς. Συγκεκριμένα θεωρήθηκε ότι 𝑛𝑃𝑊=6, και ότι τα αποθέματα μπορούν να 

μείνουν στην αποθήκη για 6 από τις 7 μέρες της εβδομάδας.  

 

Σχήμα Β.1: Σύγκριση των επιπέδων αποθεμάτων για κάθε κόμβο και κάθε χρονική περίοδο.  
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Σχήμα Β.2: Σύγκριση της παραγωγικής δυναμικότητας για κάθε κόμβο  

Στο Σχήμα Β.2, παρουσιάζεται η σύγκριση της παραγωγικής δυναμικότητας 

για τις δύο περιπτώσεις (ΜΠ1, ΜΠ2). Παρατηρείται ότι για υψηλά επίπεδα 

αποθεμάτων η παραγωγική δυναμικότητα για τον κόμβο της Πορτογαλίας παραμένει 

στα ίδια περίπου επίπεδα, ενώ οι μεταβολές υπεισέρχονται για τον κόμβο τη 

Φινλανδίας. Για την πρώτη χρονική περίοδο, η παραγωγική δυναμικότητα είναι 

μεγαλύτερη από την αντίστοιχη για χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων. Αυτό συμβαίνει για 

να μπορέσει να κρατήσει τα απαιτούμενα αποθέματα.  
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Σχήμα Β.3: Σύγκριση ποσότητας προϊόντων από τους προμηθευτές προς τους κόμβους για 

χαμηλά και υψηλά αποθέματα.  

Από το Σχήμα Β.3 είναι κατανοητό ότι η ποσότητα προϊόντων που στέλνουν 

οι προμηθευτές είναι μεγαλύτερη για την αποθήκη στο Βέλγιο ενώ μικρότερη για την 

μονάδα παραγωγής και αποθήκευσης στην Φινλανδία.   Αυτό είναι λογικό καθώς ο 

κόμβος στο Βέλγιο λειτουργεί μόνο ως αποθήκη και όχι ως μονάδα παραγωγής οπότε 

οι ανάγκες σε προϊόντα από τους προμηθευτές είναι μεγαλύτερες.  Παράλληλα 

παρατηρείται ότι  για υψηλά αποθέματα οι ροές των προϊόντων είναι μεγαλύτερες 

από τους προμηθευτές, και αυτό συμβαίνει επειδή η ζήτηση από τις μονάδες 

παραγωγής και αποθήκευσης έχει αυξηθεί με σκοπό την μεγαλύτερη διατήρηση 

αποθεμάτων.  Η μεγάλη απόκλιση που συμβαίνει κατά την περίοδο 3 στα  σενάρια 

οφείλεται στις μεγάλες αποκλίσεις στη ζήτηση των προϊόντων από τις αγορές. Για 

παράδειγμα ο κόμβος της Φινλανδίας την τρίτη χρονική περίοδο δέχεται αυξημένες 

ροές από τους προμηθευτές, και αυτό συμβαίνει επειδή σε αυτό το σενάριο ο κόμβος 

της Φινλανδίας καλείται να εξυπηρετήσει 10% επιπλέον ζήτηση σε σχέση με τα 

υπόλοιπα σενάρια. Στη συνέχεια παρουσιάζεται στο Σχήμα Β.4 η σύγκριση για τα 

επίπεδα των ροών μεταξύ των κόμβων.  
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Σχήμα Β.4: Σύγκριση της ροής προς τον κόμβο της Πορτογαλίας από τον κόμβο της Φινλανδίας για 

χαμηλά και υψηλά επίπεδα αποθεμάτων 

 

Σχήμα Β.5: Σύγκριση ποσότητας ροής προϊόντων μεταξύ των κόμβων της Πορτογαλίας και της 

Φινλανδίας προς την αποθήκη του Βελγίου για υψηλά και χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων.  

Παρατηρείται από τα διαγράμματα ότι οι ροές μεταξύ των κόμβων μειώνονται 

για υψηλά επίπεδα αποθεμάτων. Οι κόμβοι «αναγκάζονται» μέσω του ορίου που έχει 

τεθεί να κρατούν περισσότερα αποθέματα και το κάνουν μειώνοντας τις ροές μεταξύ 
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τους αγοράζοντας περισσότερα προϊόντα από τους προμηθευτές και σε κάποιες 

περιπτώσεις παράγοντας περισσότερα προϊόντα. 

 Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η κράτηση μεγάλης ποσότητας 

αποθεμάτων στους κόμβους παραγωγής και αποθήκευσης, ζημιώνει την εταιρεία 

χρεώνοντάς την περίπου 1,820,000 rmu περισσότερα.  

 

Β.2 Αναλυτική σύγκριση της παραμετροποίησης για διπλάσιο όριο 

μέγιστης παραγωγικής δυναμικότητας  με την περίπτωση ΜΠ1 

 

 Στη συνέχεια πραγματοποιείται σύγκριση του βασικού μοντέλου για τα 

χαμηλά αποθέματα με το μοντέλο για χαμηλά αποθέματα με το διπλάσιο όριο 

μέγιστης παραγωγικής δυναμικότητας.  Αρχικά παρουσιάζονται οι διαφορές που 

συμβαίνουν στην παραγωγική δυναμικότητα, καθώς αυτή η μεταβλητή είναι η άμεσα 

επηρεασμένη από την μεταβολή. 

 

 Σχήμα Β.6: Σύγκριση παραγωγικής δυναμικότητας για το βασικό μοντέλο και για το μοντέλο 

με τη διπλάσια παραγωγική δυναμικότητα για χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων.  

Από το Σχήμα Β.6 μπορεί να γίνει αντιληπτό ότι η αύξηση του ορίου 

προκάλεσε την αύξηση της παραγωγής στα κέντρα παραγωγής και αποθήκευσης.  
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Η αύξουσα μεταβολή που παρατηρείται επίσης στην τρίτη χρονική περίοδο με 

την αύξηση των σεναρίων, είναι ανάλογη της παραγωγικής δυναμικότητας, αφού με 

την αύξηση της ζήτησης στην τρίτη χρονική περίοδο αυξάνεται και η παραγωγή των 

προϊόντων για να την καλύψει. 

Στη συνέχεια γίνεται σύγκριση της ποσότητας προϊόντων που αγοράζονται 

από τους προμηθευτές, ως επαλήθευση στον παραπάνω ισχυρισμό.  

 

Σχήμα Β.7:  Σύγκριση προμήθειας προϊόντων από κάθε προμηθευτή.  

Όπως παρατηρείται από το διάγραμμα του Σχήματος Β.7 η προμήθεια των 

προϊόντων για το μοντέλο με το διπλάσιο όριο μέγιστης παραγωγικής δυναμικότητας, 

είναι σχεδόν από όλους τους προμηθευτές μικρότερη σε σχέση με την ποσότητα για 

το βασικό μοντέλο.  

 Τα δεδομένα που λείπουν για τον προμηθευτή της Ρουμανίας, για το μοντέλο 

με το διπλάσιο όριο  μέγιστης παραγωγικής δυναμικότητας, δεν υπάρχουν επειδή ο 

προμηθευτής της Ρουμανίας δεν επιλέχθηκε για το μοντέλο αυτό. 

 Στη συνέχεια παρουσιάζεται η σύγκριση του βασικού μοντέλου για τα 

αποθέματα που κρατούνται σε κάθε κόμβο παραγωγής και αποθήκευσης. 
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Σχήμα Β.8: Σύγκριση για τα αποθέματα μεταξύ της περίπτωσης ΜΠ1 και της διπλάσιας 

παραγωγικής δυναμικότητας  

 

Στο Σχήμα Β.8 παρουσιάζεται η σύγκριση για τα δυο μοντέλα για το ίδιο 

επίπεδο αποθεμάτων.  Όπως παρατηρείται, δεν υπάρχουν αποθέματα στην αποθήκη 

του Βελγίου για το μοντέλο με το διπλάσιο όριο μέγιστης παραγωγικής 

δυναμικότητας, γιατί ο κόμβος αυτός δεν επιλέγεται στο μοντέλο αυτό. Ταυτόχρονα 

παρατηρείται ότι οι ποσότητες των αποθεμάτων είναι περισσότερες για τη διπλάσια 

παραγωγική δυναμικότητα και ότι παρουσιάζουν το ίδιο μοτίβο με την περίπτωση 

ΜΠ1 αλλά και με την παραγωγή για την παραμετροποίηση αυτή κάτι που δηλώνει ότι 

η διατήρηση των αποθεμάτων είναι ανάλογη της ποσότητας παραγωγής.   Ακόμη οι 

ροές μεταξύ των δύο κόμβων παραγωγής και αποθήκευσης  είναι πολύ μικρότερες σε 

σχέση με την περίπτωση ΜΠ1 κάτι που δημιουργεί την υπόθεση ότι, το μεγαλύτερο 

ποσοστό  των προϊόντων που εισέρχονται και εξέρχονται από αυτούς τους κόμβους 

προέρχεται από τους προμηθευτές και φεύγει προς τους πελάτες κατευθείαν.  

Στο Σχήμα Β.9 συγκρίνονται οι ροές μεταξύ των κόμβων 

παραγωγής/αποθήκευσης για τις δύο περιπτώσεις.  
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Σχήμα Β.9: Σύγκριση ροών προϊόντων από κόμβο παραγωγής και αποθήκευσης προς κόμβο 

παραγωγής και αποθήκευσης μεταξύ της περίπτωσης ΜΠ1 και της διπλάσιας παραγωγικής 

δυναμικότητας.  

Από το Σχήμα Β.9 παρατηρείται ότι για διπλάσια μέγιστη παραγωγική 

δυναμικότητα , αυξάνεται η ροή μεταξύ  του κόμβου της Φινλανδίας και της 

Πορτογαλίας, αλλά ταυτόχρονα μειώνονται οι ολικές ροές μεταξύ των κόμβων.  

Όπως αναφέρθηκε, στην συγκεκριμένη παραμετροποίηση, επιλέγεται για 

εγκατάσταση ένας λιγότερος  κόμβος σε σχέση με την περίπτωση ΜΠ1. Παράλληλα, 

στην ΜΠ1 περίπτωση, οι ροές ήταν μεγαλύτερες  προς τον κόμβο του Βελγίου, ο 

οποίος καλούνταν να εξυπηρετήσει τη ζήτηση των προϊόντων κατά ποσοστό 

μεγαλύτερο του 40%.  
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Β.4 Σύγκριση επέκτασης για τις μεταβλητές σύνδεσης με την ΜΠ1 

Στο Σχήμα Β.10 παρουσιάζεται η σύγκριση της παραγωγικής δυναμικότητας 

για την περίπτωση ΜΠ1 και την επέκταση του μοντέλου για τις μεταβλητές 

σύνδεσης. 

 

Σχήμα Β.10: Σύγκριση παραγωγικής δυναμικότητας των δυο περιπτώσεων.  

Παρατηρείται ότι η παραγωγική δυναμικότητα για την επέκταση αυτή 

παραμένει στα ίδια επίπεδα με αυτή της περίπτωσης ΜΠ1.  

Στο Σχήμα Β.11 παρουσιάζεται η σύγκριση για τα επίπεδα αποθεμάτων , στις 

δύο περιπτώσεις. Συγκεκριμένα παρατηρείται ότι παρατηρούνται οι ίδιες μεταβολές 

και στις δύο περιπτώσεις και ακολουθείται το ίδιο μοτίβο. Η αποθεματοποίηση 

δημιουργεί μια κορυφή στην δεύτερη χρονική περίοδο στο Βέλγιο, η οποία 

εξηγήθηκε αναλυτικά για την περίπτωση ΜΠ1. 

5500

6000

6500

7000

7500

8000

n15-FI.t1 n15-FI.t2 n15-FI.t3 n16-PT.t1 n16-PT.t2 n16-PT.t3

Π
α

ρ
α

γω
γι

κή
 δ

υ
να

μ
ικ

ό
τη

τα
(π

ρ
./

w
e

e
k)

 

s1.ΜΠ1 

s2.ΜΠ1 

s3.ΜΠ1 

s4.ΜΠ1 

s1.X(n,np,t,s)

s2.X(n,np,t,s)

s3.X(n,np,t,s)

s4.X(n,np,t,s)



 

101 
 

 

Σχήμα Β.11:  Σύγκριση επιπέδων αποθεμάτων στους κόμβους για την ΜΠ1 και  την επέκτασή 

του. 

Η ροή από κάθε προμηθευτή που παρουσιάζεται στο Σχήμα Β.12 επίσης 

παρουσιάζει το ίδιο μοτίβο με την περίπτωση ΜΠ1.  

 

Σχήμα Β.12: Σύγκριση για τα επίπεδα ροής από τους προμηθευτές προς τους κόμβους για το 

βασικό μοντέλο και την επέκταση 

Αναφέρεται ότι και στις δύο περιπτώσεις, ο κόμβος παραγωγής και 

αποθήκευσης της Φινλανδίας δεν δέχεται ροές από τους άλλους κόμβους, αλλά μόνο 

στέλνει προϊόντα προς αυτούς.  
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Στο Σχήμα Β.13 τέλος, παρουσιάζεται η εισροή σε κάθε κόμβο συγκριτικά και 

για τις δύο περιπτώσεις. 

 

Σχήμα Β.13: Σύγκριση εισροών στους κόμβους παραγωγής και αποθήκευσης  για τα δύο 

μοντέλα  για τις τρεις χρονικές περιόδους και όλα τα σενάρια.  
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Πίνακας Γ.1: Ανάλυση ευαισθησίας 

 

 

 

Runs Parameter variation  Output  

𝒂𝒊𝒏
𝒊𝒏 𝒂𝒊𝒏

𝒐𝒖𝒕 𝐶𝑖𝑛
𝑆

 SU
max 𝐶𝑖𝑛

𝑃  

 

 

PW selected  Links Suppliers 

selected 

Objective 

function 

Production 

Cost 

Purchasing 

Cost 

Infrastructure 

Cost 

Handling 

Cost 

Transportation 

Cost 

 

Storage 

Cost 
 with both 

capabilities 

with 

warehouse 

capability 

 P/W to 

P/W 

P/W to 

W 

W to 

P/W 

Run 1 +10% 0% 0% 0% 0%  nc nc  nc nc nc nc +0.16% -0,13% +0.20% nc -0.03% +1.46% +0.14% 

Run 2 +5% 0% 0% 0% 0%  nc nc  nc nc nc nc -0.10% -0,01% nc nc -0.69% +0.13% -0.99% 

Run 3 +1% 0% 0% 0% 0%  nc nc  nc nc nc nc -0.10% -0,01% nc nc -0.69% +0.13%  -0.99% 

Run 4 -1% 0% 0% 0% 0%  nc nc  nc nc nc nc -0.10% -0,01% nc nc -0.69% +0.13% -0.99% 

Run 5 -5% 0% 0% 0% 0%  nc nc  nc nc nc nc +0.10% -0,19% +0.24% nc -1.30% +2.43% -0.95% 

Run 6 -10% 0% 0% 0% 0%  nc nc  nc nc nc nc -0.10% -0,01% nc nc -0.69% +0.13% -0.99% 

Run 7 0% +10% 0% 0% 0%  nc nc  nc nc nc nc +0.16% -0.14% +0.20% nc -0.03% +1.46% +0.14% 

Run 8 0% +5% 0% 0% 0%  nc nc  nc nc nc nc -0.10% -0.01% nc nc -0.69% +0.13% -0.99% 

Run 9 0% +1% 0% 0% 0%  nc nc  nc nc nc nc -0.10% -0.01% nc nc -0.69% +0.13% -0.99% 

Run 10 0% -1% 0% 0% 0%  nc nc  nc nc nc nc +0.10% -0.01% nc nc -0.69% +0.13% -0.99% 

Run 11 0% -5% 0% 0% 0%  nc nc  nc nc nc nc +0.10% -0.01% nc nc -0.69% +0.13% -0.99% 

Run 12 0% -10% 0% 0% 0%  nc nc  nc nc nc nc +0.16% -0.14% +0.20% nc -0.03% +1.46% +0.14% 

Run 13 0% 0% +10% 0% 0%  nc nc  nc nc nc nc  +2.44% -0.01% +8.33% nc -0.69% +0.13% -0.98% 

Run 14 0% 0% +5% 0% 0%  nc nc  nc nc nc nc +1.17% -0.01% +4.16% nc -0.69% +0.13% -0.98% 

Run 15 0% 0% +1% 0% 0%  nc nc  nc nc nc nc +0.15% -0.01% +0.82% nc -0.69% +0.13% -0.98% 

Run 16 0% 0% -1% 0% 0%  nc nc  nc nc nc nc -0.25% nc -0.82% nc -0.21% +0.12% +0.09% 

Run 17 0% 0% -5% 0% 0%  nc nc  nc nc nc nc -1.37% -0.44% -3.53% nc -1.17% +0.15% -1.20% 

Run 18 0% 0% -10% 0% 0%  nc nc  nc nc nc nc -2.65% -0.44% -7.73% nc -1.17% +0.15% -1.20% 

Run 19 0% 0% 0% +10% 0%  nc nc  nc nc nc nc -1.30% -0.01% -1.39% nc -0.69% +0.04% -16.29% 

Run 20 0% 0% 0% +5% 0%  nc nc  nc nc nc nc -0.94% -0.01% -0.72% nc -0.69% +0.15% -13.38% 

Run 21 0% 0% 0% +1% 0%  nc nc  nc nc nc nc -0.27% -0.01% -0.16% nc -0.69% +0.13% -3.46% 

Run 22 0% 0% 0% -1% 0%  nc nc  nc nc nc nc +0.34% -0.14% +0.36% nc -0.01% +1.48% +2.62% 

Run 23 0% 0% 0% -5% 0%  nc nc  nc nc nc nc +0.85% -0.26% +1.34% nc -0.95% +0.46% +11.22% 

Run 24 0% 0% 0% -10% 0%  nc nc  nc nc nc nc +2.12% -0.60% +3.01% nc +0.55% +2.16% +24.58% 

Run 25 0% 0% 0% 0% +10%  nc nc  nc nc nc nc +3.60% +9.52% +0.67% nc -1.17% +0.15% -1.20% 

Run 26 0% 0% 0% 0% +5%  nc nc  nc nc nc nc +1.75% +4.53% +0.67% nc -1.17% +0.15% -1.20% 

Run 27 0% 0% 0% 0% +1%  nc nc  nc nc nc nc -0.27% +0.98% -0.01% nc -0.69% +0.13% -0.99% 

Run 28 0% 0% 0% 0% -1%  nc nc  nc nc nc nc -0.47% -1.01% -0.01% nc -0.69% +0.13% -0.99% 

Run 29 0% 0% 0% 0% -5%  nc nc  nc nc nc nc -1.95% -5.01% -0.01% nc -0.69% +0.13% -0.99% 

Run 30 0% 0% 0% 0% -10%  nc nc  nc nc nc nc -3.81% -10.01% -0.01% nc -0.69% +0.13% -0.99% 
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GAMS FILE 
 

********************** CONSTRAINS ********************************************** 

 

*                  _________________ 

*******************NETWORK STRUCTURE ******************************************* 

 

***  for establishing the pw node*** 

EQ1(n)$pw(n).. Y(n)=g= YP(n)  ; 

EQ2(n)$pw(n).. Y(n)=g= YW(n); 

 

***  if the pw node has been built, the node must connect with other nodes*** 

EQ3(n)$(pw(n))  .. Y(n)=l= sum(np$(not c(np)), X(np,n)$(ord(n) NE ord(np))) ; 

EQ4(n)$(pw(n)).. Y(n)=l=sum(np$(not su(np)), X(n,np)$(ord(n) NE ord(np))) ; 

 

***in order for the connection of nodes to exist, the nodes that connect must exist *** 

 

**************SUPPLY SIDE (s-pw)******* 

EQ5(n,np)$(su(n) AND pw(np)) .. X(n,np)=l= YS(n)$(ord(n) NE ord(np)); 

EQ6(n,np)$(su(n)AND pw(np)) .. X(n,np)=l= Y(np)$(ord(n) NE ord(np)); 

 

************INTERNAL SIDE(pw-pw) ** 

EQ7(n,np)$(pw(n) and pw(np)) .. X(n,np)=l= Y(n)$(ord(n) NE ord(np)); 

EQ8(n,np)$(pw(n) and pw(np)) .. X(n,np)=l= Y(np)$(ord(n) NE ord(np)); 

 

************ CUSTOMER SIDE (pw-c)****** 

EQ9(n,np)$(c(np) and pw(n)) .. X(n,np)=l= Y(n)$(ord(n) NE ord(np)); 

 

*                   _______________ 

******************* FORBIDDEN FLOWS********************************************* 

 

 

*****suppliers cannot connect with each other **** 

EQ10(n,np)$(su(np) and su(n)and ord(n) ne ord(np)) .. X(n,np)=e=0; 

 

****customers cannot connect with each other *** 

EQ11(n,np)$(c(np) and c(n)and ord(n) ne ord(np)) .. X(n,np)=e=0; 

 

*** no reverse flows between customers and pw nodes are allowed *** 

EQ12(n,np)$(pw(np) and c(n)and ord(n) ne ord(np)) .. X(n,np)=e=0; 

 

***no reverse flows are allowed fro pw to suppliers**** 

EQ13(n,np)$(su(np) and pw(n)and ord(n) ne ord(np)) .. X(n,np)=e=0; 

 

***connection between supplier and customer is not allowed*** 

EQ14(n,np)$(c(np) and su(n)and ord(n) ne ord(np)) .. X(n,np)=e=0; 

 

*** reverse connection between customer and supplier is not allowed*** 

EQ14f(n,np)$(su(np) and c(n)and ord(n) ne ord(np)) .. X(n,np)=e=0; 
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*                                        ______________________________ 

*****************[TRANSPORTATION FLOW CONSTRAINS]********************************* 

 

****there is a max and min flow of product i that can be sent*** 

*and the flow in a connection exists if the connection exists** 

 

EQ15(i,n,np,t,s)$(su(n) and pw(np)) .. Q(i,n,np,t,s)=l=QMAX*X(n,np); 

EQ16(i,n,np,t,s)$(pw(n) and pw(np)) .. Q(i,n,np,t,s)=l=QMAX*X(n,np); 

EQ17(i,n,np,t,s)$(pw(n) and c(np)) .. Q(i,n,np,t,s)=l=QMAX*X(n,np); 

 

 

******the total flow between 2 nodes must be greater than a min, for the flow to exist*** 

EQ18(n,np,t,s)$(su(n) and pw(np)) .. QMIN*X(n,np)=l= sum (i, Q(i,n,np,t,s)); 

EQ19(n,np,t,s)$(pw(n) and pw(np)) .. QMIN*X(n,np)=l= sum (i, Q(i,n,np,t,s)); 

EQ20(n,np,t,s)$(pw(n) and c(np)) ..  QMIN*X(n,np)=l= sum (i, Q(i,n,np,t,s)); 

 

 

 

***************** PRODUCT DEMAND CONSTRAIN ************************************ 

EQ26(i,np,t,s)$(c(np) and ord(t) eq 1).. sum((n)$(pw(n)), Q(i,n,np,t,s)) =E= DE1(i,np,t,s); 

B4b(i,np,t,s)$(c(np) and ord(t) eq 2) .. SUM((n)$(pw(n)), Q(i,n,np,t,s)) =E= DE2(i,np,t,s); 

B4c(i,np,t,s)$(c(np) and ord(t) eq 3) .. SUM((n)$(pw(n)), Q(i,n,np,t,s)) =E= DE3(i,np,t,s); 

 

CON12(np)$(c(np)).. SUM((n)$(pw(n)),X(n,np))=E=1 ; 

 

***************** {{{ SUPPLIER - PW }}} *************************************** 

 

********* bounds of the amount of material that a node gets from SUPPLIER ****** 

EQ24a(i,n,t,s)$su(n).. SUMIN*YS(n) =l= SUA(i,n,t,s); 

EQ24b(i,n,t,s)$su(n).. SUMAX*YS(n) =g= SUA(i,n,t,s); 

 

*********** total amount of i provided by supplier ***************************** 

EQ25(i,n,t,s)$su(n) .. sum(np$pw(np), Q(i,n,np,t,s)) =e= SUA(i,n,t,s); 

 

******* upper bounds in production capability *********** 

PR1(i,n,t,s)$pw(n) ..  P(i,n,t,s) =l= (PMAX(i,n))*YP(n); 

PR2(i,n,t,s)$pw(n) ..  P(i,n,t,s) =g= PMIN*YP(n); 

 

******* Utilisation of a resourse is limited by the availability of it ********* 

EQ22(e,n,t,s)$pw(n).. sum(i, ro(i,n,e)*P(i,n,t,s)) =l= R(e,n); 

 

 

********  balance  IN PW *** 

B1a(i,n,t,s)$(ord(t) eq 1 AND pw(n)) .. INV(i,n,t,s) =e= sum(np$(not c(np)), Q(i,np,n,t,s))*DT(t) + 

P(i,n,t,s)*DT(t) -sum(np$(not Su(np)), Q(i,n,np,t,s))*DT(t) ; 

 

EQ21(i,n,t,s)$(ord(t) gt 1 and pw(n)) .. INV(i,n,t,s) =e= INV(i,n,t-1,s) + sum(np$(not c(np)), 

Q(i,np,n,t,s))*DT(t) + P(i,n,t,s)*DT(t) -sum(np$(not Su(np)), Q(i,n,np,t,s))*DT(t) ; 
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**************** WAREHOUSE CAPACITY CONSTRAINS ******************************** 

 

************ LOWER /  UPPER BOUNDS ********************************************* 

EQ27a(n)$pw(n).. WMIN*YW(n) =l= W(n); 

EQ27b(n)$pw(n).. (WMAX(n))*YW(n) =g= W(n); 

 

EQFFF(n,t,s)$pw(n) .. W(n)=g= SUM((i,np)$(not c(np)),ainin*Q(i,np,n,t,s)$(ord(n) NE ord(np)))+ 

                   SUM((i,np)$(not su(np)),ainout*Q(i,n,np,t,s)$(ord(n) NE ord(np))); 

 

 

SS1(i,n,t,s)$pw(n).. INV(i,n,t,s) =g=(1/7)* SUM(np$(not su(np) and ord(n) ne ord(np)), Q(i,n,np,t,s))  ; 

 

**************COSTS************************** 

 

CON100.. IFRCOST=E=sum(t,DT(t)*(sum(n$pw(n),CFP(n)*YP(n)) + sum(n$pw(n),CFW(n)*YW(n)) )) ; 

 

CON101.. PCOST=E=SUM(s,psi(s)*(SUM(t,DT(t)*sum((i,n)$pw(n),(dp(i,n))*P(i,n,t,s)) ))); 

 

CON102.. TCOST=E=SUM(s,psi(s)*(SUM(t,DT(t)*sum((i,n)$pw(n),(sum(np$su(np), 

CT(i,np,n)*Q(i,np,n,t,s)) 

                                                           +sum(np$pw(np), CT(i,n,np)*Q(i,n,np,t,s)) 

                                                           +sum(np$c(np),  CT(i,n,np)*Q(i,n,np,t,s)) ) ) ))); 

 

CON103.. HCOST=E=SUM(s,psi(s)*(SUM(t,DT(t)*(sum((i,n)$pw(n), CWH(i,n)*sum(np$(not  c(np)), 

Q(i,np,n,t,s))) 

                                           +sum((i,n)$pw(n), CWH(i,n)*sum(np$(not Su(np)), Q(i,n,np,t,s))) ) ))); 

 

CON104.. SCOST=E=SUM(s,psi(s)*(SUM(t,DT(t)*(sum((i,n)$pw(n),CTI(i,n)*((INV(i,n,t,s) + INV(i,n,t-

1,s))/2 )) )))); 

 

CON105.. SUCOST=e= SUM(s, psi(s)* sum(t, DT(t)*(sum((i,n)$su(n), CS2(i,n)*SUA(i,n,t,s) )  ))) +sum(t, 

DT(t)*(sum(n$su(n), CS(n)*YS(n) ) )); 

 

CON106.. ATHR =E= IFRCOST +  PCOST +TCOST +HCOST +SCOST +SUCOST ; 

 

 

con38(i,n,t,s)$(ord(t) EQ 1 and ord(s) EQ 2).. P(i,n,t,s)-P(i,n,t,s-1) =E= 0 ; 

con39(i,n,t,s)$(ord(t) EQ 1 and ord(s) EQ 3).. P(i,n,t,s)-P(i,n,t,s-1) =E= 0 ; 

con40(i,n,t,s)$(ord(t) EQ 1 and ord(s) EQ 4).. P(i,n,t,s)-P(i,n,t,s-1) =E= 0 ; 

con41(i,n,t,s)$(ord(t) EQ 2 and ord(s) EQ 2).. P(i,n,t,s)-P(i,n,t,s-1) =E= 0 ; 

con42(i,n,t,s)$(ord(t) EQ 2 and ord(s) EQ 4).. P(i,n,t,s)-P(i,n,t,s-1) =E= 0 ; 

 

con43(i,n,np,t,s)$(pw(n) and pw(np) and ord(t)EQ 1 and ord(s)EQ 2)..Q(i,n,np,t,s)-Q(i,n,np,t,s-1)=E=0 ; 

con44(i,n,np,t,s)$(pw(n) and pw(np) and ord(t)EQ 1 and ord(s)EQ 3)..Q(i,n,np,t,s)-Q(i,n,np,t,s-1)=E=0 ; 

con45(i,n,np,t,s)$(pw(n) and pw(np) and ord(t)EQ 1 and ord(s)EQ 4)..Q(i,n,np,t,s)-Q(i,n,np,t,s-1)=E=0 ; 

con46(i,n,np,t,s)$(pw(n) and pw(np) and ord(t)EQ 2 and ord(s)EQ 2)..Q(i,n,np,t,s)-Q(i,n,np,t,s-1)=E=0 ; 

con47(i,n,np,t,s)$(pw(n) and pw(np) and ord(t)EQ 2 and ord(s)EQ 4)..Q(i,n,np,t,s)-Q(i,n,np,t,s-1)=E=0 ; 

 

con48(i,n,np,t,s)$(pw(n) and c(np) and ord(t)EQ 1 and ord(s)EQ 2)..Q(i,n,np,t,s)-Q(i,n,np,t,s-1)=E=0 ; 

con49(i,n,np,t,s)$(pw(n) and c(np) and ord(t)EQ 1 and ord(s)EQ 3)..Q(i,n,np,t,s)-Q(i,n,np,t,s-1)=E=0 ; 

con50(i,n,np,t,s)$(pw(n) and c(np) and ord(t)EQ 1 and ord(s)EQ 4)..Q(i,n,np,t,s)-Q(i,n,np,t,s-1)=E=0 ; 

con51(i,n,np,t,s)$(pw(n) and c(np) and ord(t)EQ 2 and ord(s)EQ 2)..Q(i,n,np,t,s)-Q(i,n,np,t,s-1)=E=0 ; 
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con52(i,n,np,t,s)$(pw(n) and c(np) and ord(t)EQ 2 and ord(s)EQ 4)..Q(i,n,np,t,s)-Q(i,n,np,t,s-1)=E=0 ; 

 

con53(i,n,np,t,s)$(su(n) and pw(np) and ord(t)EQ 1 and ord(s)EQ 2)..Q(i,n,np,t,s)-Q(i,n,np,t,s-1)=E=0 ; 

con54(i,n,np,t,s)$(su(n) and pw(np) and ord(t)EQ 1 and ord(s)EQ 3)..Q(i,n,np,t,s)-Q(i,n,np,t,s-1)=E=0 ; 

con55(i,n,np,t,s)$(su(n) and pw(np) and ord(t)EQ 1 and ord(s)EQ 4)..Q(i,n,np,t,s)-Q(i,n,np,t,s-1)=E=0 ; 

con56(i,n,np,t,s)$(su(n) and pw(np) and ord(t)EQ 2 and ord(s)EQ 2)..Q(i,n,np,t,s)-Q(i,n,np,t,s-1)=E=0 ; 

con57(i,n,np,t,s)$(su(n) and pw(np) and ord(t)EQ 2 and ord(s)EQ 4)..Q(i,n,np,t,s)-Q(i,n,np,t,s-1)=E=0 ; 

 

 

con58(i,n,t,s)$(pw(n)and  ord(t) EQ 1 and ord(s)EQ 2)..INV(i,n,t,s)-INV(i,n,t,s-1)=E=0 ; 

con59(i,n,t,s)$(pw(n)and  ord(t) EQ 1 and ord(s)EQ 3)..INV(i,n,t,s)-INV(i,n,t,s-1)=E=0 ; 

con60(i,n,t,s)$(pw(n)and ord(t) EQ 1 and ord(s)EQ 4)..INV(i,n,t,s)-INV(i,n,t,s-1)=E=0 ; 

con61(i,n,t,s)$(pw(n)and  ord(t) EQ 2 and ord(s)EQ 2)..INV(i,n,t,s)-INV(i,n,t,s-1)=E=0 ; 

con62(i,n,t,s)$(pw(n)and ord(t) EQ 2 and ord(s)EQ 4)..INV(i,n,t,s)-INV(i,n,t,s-1)=E=0 ; 

 

 

obj.. cost =e= 

 

           (SUM(s, psi(s)* sum(t, DT(t)*(sum((i,n)$pw(n), CWH(i,n)*sum((np)$(not c(np)), Q(i,np,n,t,s))) 

+sum((i,n)$pw(n), CWH(i,n)*sum(np$(not Su(np)),Q(i,n,np,t,s) ) ))))) 

 

                              +sum(t, DT(t)*(sum(n$su(n), CS(n)*YS(n) ) ) ) 

                            +  sum(t, DT(t)*(sum(n$pw(n),CFP(n)*YP(n)) + sum(n$pw(n),CFW(n)*YW(n)) )) 

 

                        + SUM(s, psi(s)* sum(t, DT(t)*( sum((i,n)$su(n), 10*CS2(i,n)*SUA(i,n,t,s) ) 

 

                                           + sum((i,n)$pw(n),(dp(i,n))*P(i,n,t,s)) 

                                           + sum((i,n)$pw(n), CTI(i,n)*((INV(i,n,t,s)+INV(i,n,t-1,s))/2) ) 

                                           + sum((i,n)$pw(n),(sum(np$su(np), CT(i,np,n)*Q(i,np,n,t,s)) 

                                                             +sum(np$pw(np), CT(i,n,np)*Q(i,n,np,t,s)) 

                                                             +sum(np$c(np),  CT(i,n,np)*Q(i,n,np,t,s)) ))  ))); 

 

MODEL new_model /ALL/  ; 

 

new_model.OPTFILE = 0; 

 

OPTION MIP=CPLEX ; 

 

SOLVE new_model USING MIP MINIMAZING COST; 

 


