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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός μαθηματικού μοντέλου 

μεικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού για τη βελτιστοποίηση του 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής σε μία βιομηχανία εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού 

νερού. Ο χρονοπρογραμματισμός παραγωγής επικεντρώθηκε στο στάδιο της συσκευασίας, 

για μία εβδομαδιαία ζήτηση προϊόντων. Η βιομηχανική μονάδα αποτελείται από τέσσερις 

μονάδες εμφιάλωσης και τρεις μονάδες συσκευασίας, οι οποίες παράγουν διαφορετικά 

προϊόντα. Το μοντέλο αποτελείται κυρίως από περιορισμούς ισοζυγίων μάζας, 

περιορισμούς που αφορούν τη σειρά επεξεργασίας των προϊόντων και τις ποσότητές τους, 

καθώς και περιορισμούς των χρόνων αλλαγής μεταξύ των προϊόντων. Στόχος αποτελεί η 

ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου παραγωγής. Το μοντέλο επιλύθηκε με τη βοήθεια 

του λογισμικού βελτιστοποίησης GAMS, με τη μέθοδο ILOG CPLEX, αρχικά με μία 

αντικειμενική συνάρτηση και στη συνέχεια με τη χρήση πολλαπλών κριτηρίων, 

χρησιμοποιώντας τρεις αντικειμενικές συναρτήσεις, μία για κάθε γραμμή συσκευασίας. Με 

βάση το προτεινόμενο μοντέλο, εξετάστηκαν ορισμένες μελέτες περίπτωσης. Αρχικά, 

ερευνήθηκε η τιμή της μέγιστης ζήτησης που μπορούν να καλύψουν οι γραμμές για πλήρη 

ικανοποίηση της ζήτησης, ενώ έπειτα μελετήθηκε το σενάριο βελτιστοποίησης 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής σε διαθέσιμο χρονικό ορίζοντα των δύο εβδομάδων. 

Ακολούθως, μελετήθηκε το σενάριο προσθήκης μία νέας γραμμής εμφιάλωσης με δική της 

γραμμή συσκευασίας με παράλληλη αύξηση της ζήτησης κατά 15%, ενώ έπειτα 

διερευνήθηκε και για τις τέσσερις γραμμές μαζί η νέα μέγιστη ζήτηση που αυτές μπορούν 

να καλύψουν. Παράλληλα, για διάφορες τιμές του ρυθμού εμφιάλωσης της νέας γραμμής 

παραγωγής, κατασκευάστηκε ένα διάγραμμα ρυθμού εμφιάλωσης συναρτήσει του χρόνου 

ολοκλήρωσης παραγωγής, ενώ στη συνέχεια αναζητήθηκε η βέλτιστη τιμή που θα πρέπει 

να έχει ο ρυθμός εμφιάλωσης της νέας γραμμής αν η ζήτηση αυξηθεί κατά 50% σε σχέση με 

την αρχική. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε μελέτη για την τροποποίηση του 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής, λόγω ορισμένων ακυρώσεων και καθυστερημένων 

παραλαβών παραγγελιών για κάποια προϊόντα, στη μέση του χρονικού ορίζοντα. Τέλος, 

αξιολογήθηκαν τα αποτελέσματα και έγιναν προτάσεις για περεταίρω έρευνα και ανάπτυξη 

του συγκεκριμένου μοντέλου. 



 
 

Abstract 

The present diploma thesis aims at the development of a mixed integer linear programming 

mathematical model for the production scheduling optimization of a natural mineral water 

bottling plant. The overall study focused at the packing stage, which constitutes the products 

bottleneck for a weekly product demand. The plant includes four filling lines and three 

packing lines, for the production of various products. The main constraints of the proposed 

model include material balances, product lot sizing constraints, sequencing and timing 

constraints as well as changeover time constraints between products. The objective function 

represents the minimization of makespan. The model was implemented and solved using the 

GAMS (General Algebraic Modeling System) optimization software and the ILOG CPLEX 

solver, initially utilizing one objective function and subsequently by multi-objective 

optimization, using three objective functions, one for each of three packing lines. The 

applicability of the proposed model was illustrated in several case studies. The maximum 

packing capacity of the three lines was investigated in order to fully satisfy customer 

demand. Then, the optimal production schedule was studied over an extended time horizon 

of two weeks. Moreover, the addition of a new bottling line was also studied under a 15% 

increase in product demand. The maximum packing capacity of the four lines was also 

investigated in order to estimate the maximum level of demand the four lines can cover. 

Based on various values of bottling rate of the new production line, a bottling rate diagram 

was constructed as a function of the makespan. Then, the bottling rate value of the new line 

was calculated in order to meet the requirements of an increased product demand by 50%. 

The last study was concerned with the plant re-scheduling, due to order cancellations and 

modifications. Finally, the aforementioned results were evaluated and suggestions for 

further research and development were provided.  
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1.Εισαγωγή 

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από την  

ανάπτυξη όλο και περισσότερων βιομηχανιών καθώς και από την κυριαρχία του έντονου 

ανταγωνισμού, η ανάγκη για ένα αποδοτικό σύστημα χρονοπρογραμματισμού παραγωγής 

κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να καταστεί δυνατή η επιβίωση αυτών των βιομηχανιών. 

Οι απαιτήσεις των πελατών για μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων συνεχώς αυξάνονται, ενώ 

ταυτόχρονα εντείνονται οι πιέσεις για ελαχιστοποίηση του χρόνου παραγωγής και του 

κόστους παραγωγής, με αποτέλεσμα οι βιομηχανίες αυτές να πρέπει να ανταποκριθούν σε 

πολλές προθεσμίες με σκοπό να εξασφαλίσουν την αξιοπιστία τους στους πελάτες, γεγονός 

που καθιστά απαραίτητη την μέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και των 

παραγωγικών δυνατοτήτων τους. Η πολυπλοκότητα των συστημάτων παραγωγής τα 

τελευταία χρόνια οδήγησε στην ανάπτυξη νέων μαθηματικών μοντέλων βελτιστοποίησης 

τα οποία δίνουν πιο ακριβείς και βέλτιστες λύσεις σε σχέση με άλλες μεθόδους για ένα 

αποδοτικότερο σύστημα χρονοπρογραμματισμού παραγωγής.      

Σύμφωνα με τον Baker (1974), ο όρος «χρονοπρογραμματισμός» ορίζεται ως «…η 

κατανομή δεδομένων πόρων στη διάρκεια του χρόνου με σκοπό την ολοκλήρωση ενός 

συνόλου εργασιών». Η βελτιστοποίηση χρονοπρογραμματισμού παραγωγής ουσιαστικά 

στοχεύει, μέσα από μία διαδικασία λήψης αποφάσεων, στην επίτευξη ενός ή περισσότερων 

στόχων κάθε φορά, οι οποίοι καθορίζονται από τις ανάγκες της κάθε βιομηχανικής 

μονάδας. Οι στόχοι αυτοί μπορεί να είναι για παράδειγμα, η μεγιστοποίηση του κέρδους, η 

ελαχιστοποίηση του κόστους, η ελαχιστοποίηση του αποθέματος, η ελαχιστοποίηση του 

συνολικού χρόνου εκκίνησης και τερματισμού της λειτουργίας του εργοστασίου (set up 

time and shut down time) ή του χρόνου αλλαγής μεταξύ των προϊόντων (changeover time) 

καθώς και η ελαχιστοποίηση του χρόνου ολοκλήρωσης παραγωγής (makespan), (Τσιούτρα, 

2013). 

Για την βελτιστοποίηση του χρονοπρογραμματισμού παραγωγής σε βιομηχανίες 

αναψυκτικών και ποτών, αλλά και τροφίμων γενικότερα, έχουν προταθεί στο παρελθόν 

διάφορα μοντέλα βελτιστοποίησης. Οι Kopanos et al. (2010), ανέπτυξαν ένα μοντέλο 

μεικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού (MILP), συνεχούς-διακριτού χρόνου, για 

την βελτιστοποίηση χρονοπρογραμματισμού παραγωγής καθώς και μεγεθών παρτίδας (lot 
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sizing) για μία βιομηχανία παραγωγής πολλών διαφορετικών προϊόντων γιαουρτιού. Στο 

μοντέλο αυτό τα προϊόντα ομαδοποιούνται σε οικογένειες. Η αντικειμενική συνάρτηση έχει 

ως στόχο την ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους παραγωγής, στο οποίο 

περιλαμβάνονται το κόστος αποθέματος, το λειτουργικό κόστος, το κόστος αλλαγής μεταξύ 

των προϊόντων, το κόστος λειτουργίας των μονάδων και το κόστος προετοιμασίας των 

συνταγών ζύμωσης. Αν και το πρόβλημα αναφέρεται κυρίως στο στάδιο της συσκευασίας 

όπου οι μονάδες στο στάδιο αυτό λειτουργούν παράλληλα και μοιράζονται κοινούς πόρους 

(π.χ. αναμίκτες φρούτων), το μοντέλο περιλαμβάνει και χρονικούς περιορισμούς (timing 

constraints) καθώς και περιορισμούς χωρητικότητας (capacity constraints) οι οποίοι 

αναφέρονται στις δεξαμενές στο στάδιο της ζύμωσης. Το μοντέλο λαμβάνει υπ’ όψιν τους 

χρόνους και τα κόστη αλλαγής μεταξύ των προϊόντων (changeover time and changeover 

cost) καθώς επίσης και τους χρόνους έναρξης (set up time) και τερματισμού (shut down 

time) του εργοστασίου καθημερινά.  

Στην συνέχεια, οι Kopanos et al. (2011), παρουσίασαν ένα μοντέλο μεικτού ακέραιου 

γραμμικού προγραμματισμού (MILP) για την βελτιστοποίηση του χρονοπρογραμματισμού 

παραγωγής σε μία βιομηχανία παραγωγής παγωτών με 8 τελικά προϊόντα και 3 στάδια 

παραγωγής. Ωστόσο, το συγκεκριμένο μοντέλο, με ορισμένες τροποποιήσεις, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και γενικά σε άλλες βιομηχανίες τροφίμων. Στόχος ήταν  η ελαχιστοποίηση 

του χρόνου ολοκλήρωσης παραγωγής (makespan), ενώ η ταυτόχρονη βελτιστοποίηση όλων 

των σταδίων παραγωγής οδήγησε σε αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του 

εργοστασίου καθώς και σε μείωση τους κόστους παραγωγής των τελικών προϊόντων. 

Επίσης οι Kopanos et al. (2011) παρουσίασαν ένα μοντέλο μεικτού ακέραιου γραμμικού 

προγραμματισμού, για το χρονοπρογραμματισμό παραγωγής σε παράλληλες γραμμές 

παραγωγής. Το μοντέλο επικεντρώνεται στο στάδιο της συσκευασίας και τα προϊόντα 

ομαδοποιούνται σε οικογένειες. Το μοντέλο λαμβάνει υπ’ όψιν περιορισμούς αλληλουχίας 

των οικογενειών προϊόντων, χρονικούς περιορισμούς, περιορισμούς μεγέθους παρτίδας 

προϊόντων καθώς επίσης και περιορισμούς αλλαγών μεταξύ προϊόντων που 

ολοκληρώνονται σε επόμενο χρονικό διάστημα (changeover-crossover constraints). Στόχος 

αποτελεί η ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους. 

Οι Mendez και Cerda (2001), παρουσίασαν ένα μοντέλο μεικτού ακέραιου γραμμικού 

προγραμματισμού για το χρονοπρογραμματισμό παραγωγής σε διεργασίες συνεχούς ροής 

με ενδιάμεσες δεξαμενές αποθήκευσης, συμπεριλαμβάνοντας περιορισμούς που αφορούν 
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τους διαθέσιμους πόρους (resource constraints). Το πρόβλημα αποτελείται από τρία στάδια 

στα οποία παράγοντα επτά ενδιάμεσα προϊόντα και 15 τελικά. Συγκρινόμενο με άλλα 

μοντέλα συνεχούς χρόνου, το συγκεκριμένο παρουσιάζεται με λιγότερες μεταβλητές και 

περιορισμούς με αποτέλεσμα να δίνει πιο αποδοτικές λύσεις και ένα πιο βέλτιστο 

χρονοδιάγραμμα παραγωγής.  

Επίσης, οι Marinelli et al. (2007), παρουσίασαν ένα μοντέλο που αναφέρεται σε μία 

βιομηχανία παραγωγής γιαουρτιού. Το πρόβλημα απαρτίζεται από 17 προϊόντα τα οποία 

κατανέμονται σε 5 παράλληλες γραμμές συσκευασίας. Το μαθηματικό μοντέλο είναι 

διακριτού χρόνου και η αντικειμενική συνάρτηση στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του 

κόστους αποθέματος, παραγωγής και εκκίνησης του εργοστασίου. Ωστόσο το μοντέλο 

απέτυχε να αποκτήσει τη βέλτιστη λύση στο διαθέσιμο χρονικό ορίζοντα και για το λόγο 

αυτό τελικά πρότειναν ένα νέο μοντέλο που αποτελείται από 2 στάδια για την επίτευξη όσο 

το δυνατόν πιο βέλτιστων λύσεων. Οι Doganis and Sarimveis (2007), μελέτησαν ένα 

πρόβλημα βελτιστοποίησης χρονοπρογραμματισμού παραγωγής, μεικτού ακέραιου 

γραμμικού προγραμματισμού, σε μία γαλακτοβιομηχανία στην Ελλάδα, η οποία παράγει 25 

διαφορετικά προϊόντα. Το μοντέλο στοχεύει στον άριστο προγραμματισμό τριών 

παράλληλων γραμμών συσκευασίας μέσα στο χρονικό ορίζοντα των 5 ημερών. Όλα τα 

προϊόντα παράγονται σε όλες τις συσκευές, ωστόσο δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη 

συσκευασία διαφορετικών προϊόντων, καθώς οι παράλληλες μονάδες συσκευασίας 

διαθέτουν κοινή γραμμή τροφοδοσίας. Το μοντέλο λαμβάνει υπ’ όψιν περιορισμούς για 

τους χρόνους αλλαγής μεταξύ των προϊόντων καθώς και περιορισμούς για το κόστος 

παραγωγής. Ωστόσο, περιορισμοί που αφορούν το στάδιο της ζύμωσης αγνοήθηκαν 

εντελώς. 

Οι Lütke entrup et al. (2005), παρουσίασαν τρία διαφορετικά μοντέλα μεικτού ακέραιου 

προγραμματισμού τα οποία συνδυάζουν ένα μοντέλο διακριτού-συνεχούς χρόνου για την 

βελτιστοποίηση χρονοπρογραμματισμού παραγωγής στο στάδιο συσκευασίας γραμμών 

παραγωγής γιαουρτιού. Το πρόβλημα αποτελείται από 30 προϊόντα τα οποία παράγονται 

από 11 συνταγές και συσκευάζονται σε 4 μονάδες συσκευασίας και περιλαμβάνει 

περιορισμούς για την δυναμικότητα των μηχανών ζύμωσης καθώς και για τη διάρκεια ζωής 

(shelf life) των προϊόντων. Ωστόσο, δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν περιορισμοί για τους χρόνους 

αλλαγής μεταξύ των προϊόντων καθώς και για τα κόστη παραγωγής γεγονός που καθιστά το 
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μοντέλο καταλληλότερο για σχεδιασμό παραγωγής (production planning) και όχι τόσο για 

χρονοπρογραμματισμό παραγωγής (production scheduling). 

Οι Brown et al. (2001), ανέπτυξαν ένα μαθηματικό μοντέλο μεγάλης κλίμακας 

γραμμικού προγραμματισμού για τη βελτιστοποίηση τόσο του χρονοπρογραμματισμού 

παραγωγής όσο και του δικτύου διανομής των προϊόντων της εταιρίας Kellogg, παραγωγής 

δημητριακών και άλλων τροφίμων. Αυτό που διαφοροποιεί το συγκεκριμένο μοντέλο από 

άλλα είναι η διαίρεση του χρονικού ορίζοντα άλλοτε σε διαστήματα της μίας εβδομάδας 

και άλλοτε σε διαστήματα ενός μήνα.  

Οι Berruto et al. (2006),  πρότειναν ένα μοντέλο μεικτού ακέραιου γραμμικού 

προγραμματισμού για την βελτιστοποίηση χρονοπρογραμματισμού παραγωγής σε ένα 

εργοστάσιο εμφιάλωσης διαφορετικών ειδών κρασιού. Ο χρονικός ορίζοντας αποτελείται 

από 4 εβδομάδες, ενώ υπάρχει η δυνατότητα επαναπρογραμματισμού παραγωγής (re-

scheduling) κάθε εβδομάδα. Η βελτιστοποίηση πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Στο πρώτο 

στάδιο γίνεται η κατανομή των παραγγελιών κρασιού σε κάθε μία από τις εβδομάδες που 

ανήκουν στον χρονικό ορίζοντα. Οι περιορισμοί που λαμβάνονται υπ’ όψιν αφορούν τους 

ρυθμούς παραγωγής, την αποθηκευτική δυναμικότητα του εργοστασίου, το κόστος 

εργασίας και αποθέματος καθώς και το ελάχιστο μέγεθος παρτίδων. Στο δεύτερο στάδιο 

παρουσιάζεται η αλληλουχία των προϊόντων σε κάθε ημέρα της εβδομάδας 

χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα που λήφθηκαν από το πρώτο στάδιο. Ωστόσο το 

μοντέλο επικεντρώθηκε κυρίως στη βέλτιστη διαδικασία κατανομής των προϊόντων στο 

πρώτο στάδιο. 

Οι Toledo et al. (2007), πρότειναν επίσης ένα μοντέλο μεικτού ακέραιου γραμμικού 

προγραμματισμού για τη βελτιστοποίηση του προγραμματισμού και το μέγεθος των 

παρτίδων (lot sizing) σε ένα εργοστάσιο παραγωγής αναψυκτικών. Η παραγωγή 

οργανώνεται σε δύο αλληλοεξαρτώμενα στάδια, αυτό της προετοιμασίας των σιροπιών για 

τις γεύσεις των αναψυκτικών και αυτό της εμφιάλωσης. Στόχος ήταν να καθοριστεί η 

κατανομή των πρώτων υλών στις δεξαμενές για παραγωγή σιροπιών, καθώς και η γραμμή 

συσκευασίας που θα ακολουθήσει το κάθε μείγμα, ενώ ο χρόνος έναρξης και το κόστος των 

μηχανών για την προετοιμασία και την εμφιάλωση εξαρτώνται από το είδος της 

αποθηκευμένης πρώτης ύλης. Το μοντέλο βασίζεται στο General Lot Sizing And Scheduling 

Problem (GLSP), δηλαδή ο ορίζοντας σχεδιασμού χωρίζεται σε μακροπεριόδους που 
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διαιρούνται σε μικροπεριόδους και οι μικροπερίοδοι είναι τόσοι μικροί που μόνο ένα είδος 

προϊόντος μπορεί να πραχθεί σε κάθε μικροπερίοδο (Meyr, 2002).  

Μία άλλη μελέτη που εξετάζει ένα πρόβλημα τόσο χρονοπρογραμματισμού παραγωγής  

όσο και μεγέθους παρτίδων, σε μία βιομηχανία μη αλκοολούχων ποτών και χυμών 

φρούτων πραγματοποιήθηκε από τους Pagliarussi et al. (2016). Το πρόβλημα είναι επίσης 

μεικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού, και βασίζεται στο GLSPPL. Χαρακτηρίζεται 

από έναν ορίζοντα προγραμματισμού πολλαπλών περιόδων, ενώ στόχος αποτελεί η 

κατανομή των παρτίδων σε αυτές τις περιόδους. Επίσης, ενώ τα χαρακτηριστικά των 

προϊόντων είναι ίδια, δηλαδή περιορισμοί για τους χρόνους και τα κόστη εκκίνησης των 

συσκευών, είναι ανεξάρτητοι από την αλληλουχία των προϊόντων, υπάρχουν πολλαπλές 

συσκευές σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας (όπως αναμίκτες, δεξαμενές και 

συσκευές παστερίωσης και μηχανές πλήρωσης).  

Οι Ferreira et al. (2009), παρουσίασαν επίσης ένα μοντέλο βασισμένο στο GLSP, μεικτού 

ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού,  για μία βιομηχανία αναψυκτικών με πολλές 

γραμμές εμφιάλωσης και με αρκετές δεξαμενές οι οποίες προετοίμαζαν το σιρόπι για τις 

γεύσεις των αναψυκτικών. Το κόστος εκκίνησης του εργοστασίου και ο χρόνος εκκίνησης 

εξαρτώνται από την αλληλουχία των προϊόντων. Επίσης, οι Leiva και Albornoz (2016), 

παρουσίασαν ένα μοντέλου μεικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού για την 

βελτιστοποίηση χρονοπρογραμματισμού παραγωγής επίσης σε μία βιομηχανία 

αναψυκτικών με διαφορετικές γεύσεις. Η παραγωγή οργανώνεται και εδώ σε δύο 

συγχρονισμένα στάδια, της προετοιμασίας του σιροπιού και αποθήκευσης του σε 

δεξαμενές και της εμφιάλωσης. Η διαφορά με τα προηγούμενα μοντέλα είναι ότι το 

συγκεκριμένο επιτρέπει τη διαίρεση μίας παρτίδας σε διαφορετικές δεξαμενές, γεγονός 

που μειώνει το χρόνο αναμονής στις γραμμές συσκευασίας. Επίσης μία άλλη διαφορά 

εντοπίζεται στην αντικειμενική συνάρτηση η οποία έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση του 

χρόνου ολοκλήρωσης παραγωγής.  

Οι Basso και Varras (2017), παρουσίασαν ένα μοντέλο μεικτού ακέραιου γραμμικού 

προγραμματισμού για τη βελτιστοποίηση χρονοπρογραμματισμού παραγωγής σε μία 

βιομηχανία εμφιάλωσης κρασιών. Η αντικειμενική συνάρτηση του μοντέλου στοχεύει 

ταυτόχρονα σε τρείς στόχους, την ελαχιστοποίηση των καθυστερημένων παραγγελιών, του 

τελικού χρόνου ολοκλήρωσης παραγωγής (completion time) κάθε παραγγελίας καθώς και 

του τελικού χρόνου επεξεργασίας (processing time) για κάθε εργασία. 
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Οι Chatavithee et al. (2015), παρουσίασαν ένα μοντέλο μεικτού ακέραιου γραμμικού 

προγραμματισμού σε μία βιομηχανία κατεψυγμένων τροφίμων για το 

χρονοπρογραμματισμό παραγωγής στο στάδιο της κατάψυξης. Οι καταψύκτες είναι 

σχεδιασμένοι έτσι ώστε να παρέχουν ψυχρό αέρα πάνω στα προϊόντα τα οποία είτε 

στοιβάζονται πάνω σε παλέτες είτε σε τρόλεϊ και τοποθετούνται μέσα στον καταψύκτη. Η 

παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνει διάφορα προϊόντα, ενώ ο ρυθμός κατάψυξης 

εξαρτάται από το είδος του προϊόντος (μέγεθος, σχήμα). Στόχος ήταν η ελαχιστοποίηση του 

κόστους στο οποίο συμπεριλαμβάνονται το κόστος για γέμισμα και άδειασμα της συσκευής 

κατάψυξης καθώς και το κόστος διακοπής αυτής. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις στα προβλήματα χρονοπρογραμματισμού παραγωγής είναι 

απαραίτητη η ταυτόχρονη βελτιστοποίηση περισσότερων του ενός στόχων. Λύση στο 

πρόβλημα αυτό δίνουν τα προβλήματα πολλαπλών στόχων μαθηματικού 

προγραμματισμού (Multi-Objective Mathematical Programming, MOMP) τα οποία 

ουσιαστικά αποτελούνται από περισσότερες από μία αντικειμενικές συναρτήσεις. 

(Μavrotas, 2009). 

Ο Sawik (2007), ανέπτυξε ένα μοντέλο μακροπρόθεσμου χρονοπρογραμματισμού 

παραγωγής σε μία βιομηχανία παραγωγής κατά παραγγελία. Η διαφορά στο συγκεκριμένο 

μοντέλο είναι ότι αποτελείται από περισσότερες από μία αντικειμενικές συναρτήσεις. Ο 

αρχικός στόχος ήταν η ελαχιστοποίηση του αριθμού των καθυστερημένων παραγγελιών 

στους πελάτες. Ο δεύτερος στόχος, δηλαδή η δεύτερη αντικειμενική συνάρτηση αφορούσε 

στην ελαχιστοποίηση του συνολικού αποθέματος.  

Επίσης, οι Bukchin et al. (2010), παρουσίασαν ένα μοντέλο μεικτού ακέραιου γραμμικού 

προγραμματισμού βασισμένο στη βελτιστοποίηση με χρήση πολλαπλών κριτηρίων (multi-

objective optimization). Η μία αντικειμενική συνάρτηση έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση 

του χρόνου ολοκλήρωσης παραγωγής, ενώ η άλλη την ελαχιστοποίηση του flowtime. Το 

flowtime είναι ο χρόνος ροής μιας παρτίδας, ο οποίος ισούται με το χρόνο ολοκλήρωσης 

παραγωγής της παρτίδας αυτής πολλαπλασιασμένος με τον αριθμό των στοιχείων της 

παρτίδας αυτής. 

Οι Kondili et al. (1993), εισήγαγαν για πρώτη τη φορά την έννοια του STN (State Task 

Network), παρουσιάζοντας ένα μοντέλο μεικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού, 

για την επίλυση γενικευμένων προβλημάτων χρονοπρογραμματισμού παραγωγής 

διαλείπουσας λειτουργίας (batch). Οι διαδικασίες αυτές, οι οποίες απεικονίζονται μέσω του 
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δικτύου STN, περιλαμβάνουν ένα εύρος πολυπλοκότητας. Το χαρακτηριστικό του δικτύου 

STN είναι ότι αποτελείται από δύο τύπους κόμβων, αυτούς που αντιπροσωπεύουν τις 

τροφοδοσίες, τα ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα (states) και αυτούς που αντιπροσωπεύουν 

τις διαδικασίες επεξεργασίας που μετασχηματίζουν το υλικό από μία ή περισσότερες 

καταστάσεις εισόδου, σε μία ή περισσότερες καταστάσεις εξόδου (tasks). Οι κόμβοι states 

και tasks αναπαριστώνται με κύκλους και ορθογώνια αντίστοιχα.  

Οι Giannelos και Georgiadis (2002), παρουσίασαν μία νέα μαθηματική διατύπωση για το 

χρονοπρογραμματισμό διεργασιών συνεχούς λειτουργίας η οποία βασίζεται στο STN. Το 

μοντέλο είναι επίσης μεικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού και η αντικειμενική 

συνάρτηση αφορά στη μεγιστοποίηση του κέρδους. Εξετάζει διάφορες παραλλαγές μιας 

συνεχούς παραγωγικής διαδικασίας μεσαίας έως μεγάλης κλίμακας για την εξακρίβωση της 

αποτελεσματικότητας της μεθόδου. Επιπλέον, παρουσιάζει και μία νέα βέλτιστη λύση για 

τη δυνατότητα πεπερασμένης ενδιάμεσης αποθήκευσης των προϊόντων. Στη συνέχεια, οι 

Maravellias και Grossmann (2003), πρότειναν ένα μοντέλο μεικτού ακέραιου γραμμικού 

προγραμματισμού, επίσης βασισμένο στο State Task Network (STN). Το μοντέλο 

χρησιμοποιείται για βραχυχρόνιο χρονοπρογραμματισμό σε διεργασίες διαλείπουσας 

λειτουργίας (multipurpose batch plants) με συνεχόμενο χρονικό ορίζοντα και περιλαμβάνει 

περιορισμούς για τη διαθεσιμότητα των πόρων (resources constraints). Το μοντέλο έχει ως 

στόχο τη μεγιστοποίηση του κέρδους ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την 

ελαχιστοποίηση του χρόνου ολοκλήρωσης παραγωγής.  

Οι Schilling και Pantelidis (1996), εισήγαγαν την έννοια του RTN (Resource Task 

Network), για την απεικόνιση των διαδικασιών παραγωγής, μία απεικόνιση που βασίζεται 

στις αρχές του STN με ορισμένες διαφορές. Στα μοντέλα RTN, οι διεργασίες θεωρούνται ως 

γραφικές παραστάσεις που περιλαμβάνουν δύο τύπους κόμβων, τους πόρους (resources) 

και τις διεργασίες (tasks). Κάθε διεργασία είναι μία ενέργεια που μετατρέπει ένα 

συγκεκριμένο σύνολο πόρων σε ένα άλλο σετ. Οι πόροι περιλαμβάνουν όχι μόνο 

διαφορετικά υλικά (όπως πρώτες ύλες, τελικά και ενδιάμεσα προϊόντα) και ενέργεια, αλλά 

και τον εξοπλισμό των διεργασιών της αποθήκευσης και της μεταφοράς. Επίσης, οι 

διεργασίες (tasks) μπορούν να περιλαμβάνουν όχι μόνο τα στάδια επεξεργασίας αλλά και 

τον καθαρισμό, τη μεταφορά και άλλες λειτουργίες. Οι Schilling and Pantelidis (1996), 

παρουσίασαν ένα μοντέλο μεικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού βασισμένο στο 

RTN. Η μορφή της απεικόνισης βασίζεται σε μία συνεχή αναπαράσταση του χρόνου, 
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ωστόσο το μοντέλο οδηγεί σε ιδιαίτερα πολύπλοκες λύσεις και γι’ αυτό χρησιμοποιήθηκαν 

αλγόριθμοι «διακλάδωσης και σύνδεσης» (‘branch and bound’), για την εύρεση μιας 

αποτελεσματικότερης λύσης. 

Στη συνέχεια, οι Castro et al. (2001), παρουσίασαν ένα μοντέλο μεικτού ακέραιου 

γραμμικού προγραμματισμού, βασισμένο επίσης στο RTN, σε ένα συνεχόμενο χρονικό 

ορίζοντα, για διεργασίες διαλείπουσας λειτουργίας (multipurpose batch plants) το οποίο 

βασίστηκε στο μοντέλο των Schilling και Pantelidis (1996). Μέσα από τρία παραδείγματα 

παρουσιάζεται η αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου μοντέλου, το οποίο επιτρέπει αν 

είναι δυνατόν την πεπερασμένη αποθήκευση αποθεμάτων μέσα στα tasks επεξεργασίας 

τόσο των πρώτων υλών, όσο και των προϊόντων. 

 Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μελέτη για τη βελτιστοποίηση 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής σε μία βιομηχανία εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού 

νερού. Η παραγωγή εμφιαλωμένων νερών δεν είναι μία ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία, 

καθώς η πρώτη ύλη δεν υφίσταται περεταίρω επεξεργασία. Για το λόγο αυτό το πρόβλημα 

επικεντρώνεται κυρίως στο στάδιο της συσκευασίας. Στόχος αποτελεί η ελαχιστοποίηση του 

χρόνου ολοκλήρωσης παραγωγής (makespan). Στην επόμενη ενότητα γίνεται περιγραφή της 

παραγωγικής διαδικασίας εμφιάλωσης και δίνονται τα δεδομένα για τη βελτιστοποίηση του 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής. Στη συνέχεια, στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται το 

μαθηματικό μοντέλο και πραγματοποιείται αναλυτική περιγραφή των περιορισμών και της 

αντικειμενικής συνάρτησης που χρησιμοποιούνται. Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζονται 

τα αποτελέσματα που προέκυψαν με την επίλυση του υπολογιστικού εργαλείου 

βελτιστοποίησης GAMS (General Algebraic Modeling System) και εξετάζονται ορισμένες 

μελέτες περίπτωσης. Τέλος, αναπτύσσονται τα συμπεράσματα  και γίνονται προτάσεις για 

περεταίρω έρευνα και ανάπτυξη του μοντέλου. 
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2. Παραγωγική διαδικασία 

2.1. Διάγραμμα ροής παραγωγικής διαδικασίας 

Η βιομηχανία εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού στην οποία στηρίχθηκαν τα 

δεδομένα για τη βελτιστοποίηση του χρονοπρογραμματισμού παραγωγής, είναι μία από τις 

μεγαλύτερες εταιρίες εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού, με έδρα τον ελλαδικό χώρο. 

Αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες βιομηχανίες και διαθέτει τέσσερις γραμμές παραγωγής. 

Λόγω περιορισμών εμπιστευτικότητας λεπτομέρειες και δεδομένα που αφορούν την 

εταιρία δεν μπορούν να παρουσιαστούν. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται συνοπτικά τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας 

εμφιάλωσης, δίνεται το διάγραμμα ροής στο Σχήμα 2.1 και τέλος περιγράφεται αναλυτικά η 

διαδικασία.  

 

Συνοπτικά τα στάδια παραγωγής είναι τα εξής: 

Στάδια προετοιμασίας πρώτης ύλης: 

• Άντληση νερού 

• Φίλτρα 

• Δεξαμενές Αποθήκευσης 

• Δεξαμενές γεμιστικών (filler tank) 

Στάδια παραγωγικής διαδικασίας: 

• Σιλό preform (προπλασμάτων PET) και σιλό πωμάτων 

• Μεταφορά με αναβατόριο 

• Αποστείρωση 

• Φούρνος preform 

• Φουσκωτική μηχανή (καλούπια) 

• Εμφιάλωση (Filler) 

• Πωματέζα 

• Ετικετέζα 

• Εκτύπωση μηνύματος (lot number και ημερομηνία λήξης) 
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• Συσκευασία 

• Τοποθέτηση χειρολαβής 

• Εκτύπωση μηνύματος στη συσκευασία (lot number και ημερομηνία λήξης) 

• Παλετοποίηση 

• Τοποθέτηση stretch filmκαι φιλμ καλύμματος 

• Αποθήκευση προϊόντος 

• Διανομή 
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Σχήμα 2.1: Διάγραμμα παραγωγικής διαδικασίας εμφιάλωσης. 

Αποθήκευση προϊόντος 

Άντληση νερού 

Δεξαμενή αποθήκευσης 

Filler (εμφιάλωση) 

Πωματέζα  

Συσκευασία 

Εκτύπωση μηνύματος 

Ετικετέζα 

Εκτύπωση μηνύματος 

Τοποθέτηση 

χειρολαβής(για 6άδα) 

Παλετοποίηση 

Τοποθέτηση stretch film 

και film καλύμματος 

Αναβατόριο 

 

Αποστείρωση 

Σιλό preform 

(προπλασμάτων 

φιαλών, PET) 

Αναβατόριο 

Φούρνος 

Φίλτρα 

Διανομή 

Φουσκωτική μηχανή 

(καλούπια) 
Αποστείρωση με UV 

Σιλό πωμάτων 
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Αρχικά, η πρώτη ύλη, το νερό, αντλείται από την πηγή με τη βοήθεια δικτύου 

σωληνώσεων  και στη συνέχεια κατευθύνεται στα φίλτρα όπου κατακρατούνται διάφορα 

τυχόν ξένα σώματα που μπορεί να υπάρχουν. Το νερό στην πορεία, συλλέγεται σε δύο 

δεξαμενές από τις οποίες οδηγείται με τη βοήθεια ανοξείδωτων σωληνώσεων στις 

δεξαμενές των  γεμιστικών (filler tank).  

Η παραλαβή των βοηθητικών υλών και των υλικών συσκευασίας, δηλαδή 

προπλασμάτων PET (preform), πωμάτων, χαρτοκιβωτίων, ετικετών, φιλμ συρρίκνωσης 

φιαλών και παλετών, γίνεται από τα αντίστοιχα εργοστάσια και βρίσκονται  πάντα σε 

αφθονία στις αποθήκες, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καθυστέρηση στην παραγωγή 

λόγω έλλειψης αυτών.   

Ακολουθεί η τροφοδοσία των μηχανών εμφιάλωσης από εξειδικευμένους χειριστές 

με προπλάσματα φιαλών ΡΕΤ (preform) και πώματα  σε ειδικά σιλό. Τα preform 

μεταφέρονται από το σιλό, με τη βοήθεια ιμάντα στο αναβατόριο όπου αφού 

αποστειρωθούν με τη χρήση ακτινοβολίας UV, οδηγούνται σε φούρνο με σκοπό να 

θερμανθούν και να καταστούν εύπλαστα έτσι ώστε να λάβουν το επιθυμητό σχήμα στην 

φουσκωτική μηχανή. Τα preform τοποθετούνται με τη βοήθεια μεταλλικών λαβίδων στα 

ειδικά καλούπια όπου διοχετεύεται αρχικά αέρας χαμηλής πίεσης σε πρώτο στάδιο 

(προφούσκωμα) και εμφανίζεται το φαινόμενο του εφελκυσμού, και στη συνέχεια 

διοχετεύεται αέρας υψηλής πίεσης, 40bar με αποτέλεσμα να αποκτούν το επιθυμητό 

σχήμα. Αφού πραγματοποιηθεί η διαμόρφωση των preform στη φουσκωτική μηχανή 

ακολουθεί η πλήρωσή των φιαλών με το νερό το οποίο έχει μεταφερθεί από τις δεξαμενές 

με τη βοήθεια σωληνώσεων στις δεξαμενές των γεμιστικών (filler tank) των γραμμών 

εμφιάλωσης.  

Τα πώματα μεταφέρονται με αερομεταφορά από το σιλό που είναι αποθηκευμένα 

στη συσκευή πωματισμού (κραουνιέρα), αφού πρώτα αποστειρωθούν με όζον, όπου 

γίνεται ο πωματισμός των φιαλών κάτω από πλήρως αποστειρωμένες συνθήκες καθώς ο 

χώρος βρίσκεται υπό θετική πίεση. 

Στη συνέχεια, οι φιάλες περνούν από την κάμερα η οποία απομακρύνει τυχόν 

ελαττωματικά προϊόντα, όπως για παράδειγμα φιάλες με στραβωβιδωμένα πώματα ή μη 

επαρκώς γεμισμένες φιάλες. Έπειτα, οι φιάλες περνούν από την ετικετέζα και τέλος από τη 

μηχανή για την εκτύπωση μηνύματος (lot number και ημερομηνία λήξης).  
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Ακολούθως, οι φιάλες οδηγούνται με ειδικές ταινίες μεταφοράς, προς το στάδιο της 

συσκευασίας, όπου αφού τοποθετηθεί το φιλμ συρρίκνωσης περνούν από φούρνο για την 

πλήρη εφαρμογή του και στην περίπτωση συσκευασίας 6άδας περνούν από μηχανή για την 

τοποθέτηση χειρολαβής. Στη συνέχεια, οι συσκευασμένες φιάλες περνούν από τη μηχανή 

εκτύπωσης μηνύματος (ημερομηνίας και lot number) και οδηγούνται τελικά στο παλετάζ 

όπου αφού γίνει η τοποθέτηση stretch film και φιλμ καλύμματος, οι παλέτες μεταφέρονται 

με τα κλαρκ στην αποθήκη όπου και παραμένουν τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα των 

3 ημερών που είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή των απαραίτητων μικροβιολογικών και 

άλλων αναλύσεων από το τμήμα του ποιοτικού ελέγχου για την διακίνηση της αντίστοιχης 

παρτίδας στους πελάτες με ασφάλεια. 

2.2. Δεδομένα παραγωγικής διαδικασίας 

Η βιομηχανική εγκατάσταση διαθέτει τέσσερις αυτοματοποιημένες γραμμές 

εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού, Α,Β,Γ και Δ και 3 γραμμές συσκευασίας, 1,2 και 3. 

Όλα τα προϊόντα δεν μπορούν να παραχθούν από όλες τις γραμμές παραγωγής, αλλά 

ορισμένες γραμμές μπορεί να παράγουν τα ίδια προϊόντα. Τα τελικά προϊόντα που παράγει 

η κάθε μία από τις γραμμές παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.1 με τις συσκευασίες τους. 

Πίνακας 2.1: Τελικά προϊόντα γραμμών εμφιάλωσης. 

Γραμμές 

Παραγωγής 

(εμφιάλωσης)  

Προϊόντα 
Γραμμές 

Συσκευασίας 
Συσκευασίες 

Α 

PR_11Α 

PR_11Β 

PR_12 

PR_13 

PR_14 

PR_15 

PR_16   

1 

Χαρτοκιβώτιο 

6 pack 

6 pack (5+1δώρο) 

6 pack 

6 pack (5+1δώρο) 

6 pack 

6 pack (5+1δώρο) 
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Πίνακας 2.1 (συνέχεια) 

Γραμμές 

Παραγωγής 

(εμφιάλωσης)  

Προϊόντα 
Γραμμές 

Συσκευασίας 
Συσκευασίες 

Β 

PR_27 

PR_28 

PR_29 

PR_210 

PR_211 

PR_212 
2 

12 pack 

24 pack 

12 pack 

24 pack 

12 pack 

24 pack 

Γ 

PR_27 

PR_28 

PR_29 

PR_210 

PR_211 

PR_212 

12 pack 

24 pack 

12 pack 

24 pack 

12 pack 

24 pack 

Δ 

PR_313 

PR_314 

PR_315 

PR_316 

PR_317 

PR_318   

PR_319 

PR_320   

3 

χαρτοκιβώτιο 

12 pack 

12 pack 

24 pack 

12 pack 

12 pack 

12 pack 

12 pack 

 

Οι γραμμές εμφιάλωσης Α και Δ διαθέτουν η κάθε μία τη δική της γραμμή 

συσκευασίας, 1 και 3, αντίστοιχα. Οι φιάλες που παράγονται από τις δύο γραμμές 

εμφιάλωσης Β και Γ οδηγούνται με ταινίες μεταφοράς σε κοινή γραμμή συσκευασίας, 2. 

Επομένως οι δύο γραμμές θα παράγουν πάντα το ίδιο προϊόν. 

Επιπλέον, η γραμμή εμφιάλωσης Α διαθέτει μία διακλάδωση η οποία οδηγεί σε 2 

γραμμές συσκευασίας (1Α και 1Β), οι οποίες λειτουργούν ταυτόχρονα. Στη 1Β συσκευάζεται 
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μόνο το προϊόν PR_11Α χαρτοκιβώτιο, ενώ στη 1Α όλα τα υπόλοιπα. Τα προϊόντα PR_11Α 

και PR_11Β παράγονται ταυτόχρονα εφόσον πρόκειται για ίδια προϊόντα (σχήμα, μέγεθος, 

ετικέτα, κλπ) και η μόνη διαφορά τους είναι στη συσκευασία όπου το PR_11Α είναι σε 

συσκευασία χαρτοκιβωτίου, ενώ το προϊόν PR_11Β σε συσκευασία 6άδας. Έτσι τα προϊόντα 

μετά την εμφιάλωση οδηγούνται με ταινίες μεταφοράς στο στάδιο της συσκευασίας όπου 

και διαχωρίζονται προς τις δύο συσκευές. 

Όλες οι διεργασίες κατά την παραγωγική διαδικασία, που περιγράφηκε παραπάνω, 

είναι συνεχείς επομένως το πρόβλημα της βελτιστοποίησης του χρονοπρογραμματισμού 

παραγωγής επικεντρώνεται στο στάδιο της συσκευασίας. Επομένως, η βελτιστοποίηση του 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής θα πραγματοποιηθεί στις τρείς γραμμές συσκευασίας. 

Για την περαιτέρω κατανόηση του διαγράμματος των γραμμών εμφιάλωσης και 

συσκευασίας που περιγράφηκαν παραπάνω παρουσιάζεται το Σχήμα 2.2. 

 

Σχήμα 2.2: Διάγραμμα απεικόνισης γραμμών εμφιάλωσης και γραμμών συσκευασίας. 

 

Ο ρυθμός συσκευασίας κάθε γραμμής είναι πάντα μεγαλύτερος από τον ρυθμό 

εμφιάλωσης για να μην υπάρχει συσσώρευση των προϊόντων στις ταινίες μεταφοράς. Στην 

Γραμμή 

συσκευασίας 3 

Τελικά 

προϊόντα 

Γραμμή 

παραγωγής Δ, 

Filler 

 

Γραμμή 

παραγωγής Β, 

Filler 

Γραμμή 

παραγωγής Γ, 

Filler 

 

Γραμμή 

συσκευασίας 2 

Γραμμή 

παραγωγής Α, 

Filler 

 

Γραμμή 

συσκευασίας 1Α 

1Β 
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προκειμένη περίπτωση για το πρόβλημα βελτιστοποίησης χρονοπρογραμματισμού 

παραγωγής μας ενδιαφέρει ο ρυθμός εμφιάλωσης, καθώς είναι αυτός που καθορίζει και το 

μέγιστο αριθμό των φιαλών που μπορούν να παραχθούν ανά ώρα. Επομένως ως ρυθμός 

συσκευασίας θα θεωρηθεί ο ρυθμός εμφιάλωσης. Ο ρυθμός συσκευασίας κάθε γραμμής 

διαφέρει και τα δεδομένα παρουσιάζονται στον Πίνακα Α.1 στο Παράρτημα Α σε 

κωδικοποιημένη μορφή, για την διαφύλαξη των στοιχείων της εταιρίας. Για τη γραμμή 

συσκευασίας 3, ο ρυθμός συσκευασίας είναι το άθροισμα των δύο ρυθμών εμφιάλωσης 

των γραμμών παραγωγής Β και Γ. 

Η παραγωγή οργανώνεται σε εβδομαδιαία βάση και οι ημέρες λειτουργίας του 

εργοστασίου είναι 5 από Δευτέρα έως Παρασκευή. Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης της 

ζήτησης το εργοστάσιο μπορεί να λειτουργήσει και Σαββατοκύριακο. Στις γραμμές 

παραγωγής Α, Β και Γ, οι οποίες είναι και αυτές που παράγουν τελικά προϊόντα με τη 

μεγαλύτερη ζήτηση, οι βάρδιες είναι 3, δηλαδή 24 ώρες, ενώ στη γραμμή εμφιάλωσης Δ οι 

βάρδιες είναι είτε 1, δηλαδή 8 ώρες, είτε 2, δηλαδή 16 ώρες ανάλογα με τη ζήτηση.  

Στη ζήτηση των εμφιαλωμένων νερών υπάρχει μία διακύμανση ανάλογα με τους 

μήνες. Οι μήνες με την περισσότερο αυξημένη ζήτηση, είναι κυρίως οι καλοκαιρινοί, από 

τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο, λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών. Τους υπόλοιπους 

μήνες, και ιδιαίτερα τους χειμερινούς, η ζήτηση παρουσιάζεται σημαντικά μειωμένη. Για το 

λόγο αυτό, λήφθηκαν δεδομένα για μία καλοκαιρινή, εβδομαδιαία ζήτηση, η οποία είναι 

υψηλή και η οργάνωση και βελτιστοποίηση του χρονοπρογραμματισμού παραγωγής 

κρίνεται απαραίτητη. Τα δεδομένα της ζήτησης παρουσιάζονται στον Πίνακα Α.2 στο 

Παράρτημα Α. Τα δεδομένα αυτά έχουν ήδη προσαρμοστεί έτσι ώστε να ικανοποιείται η 

ζήτηση 3 ημέρες νωρίτερα που είναι και ο απαραίτητος χρόνος για τη διεξαγωγή των 

αποτελεσμάτων των μικροβιολογικών αναλύσεων από το τμήμα του ποιοτικού ελέγχου. Τα 

δεδομένα της ζήτησης δίνονται σε φιάλες για να μπορούν να γίνουν εύκολα οι υπολογισμοί 

καθώς και ο ρυθμός συσκευασίας δίνεται σε φιάλες/ώρα. 

Ο χρόνος που απαιτείται για την εκκίνηση του εργοστασίου (set up time) κάθε 

εβδομάδα, δηλαδή κάθε Δευτέρα, περιλαμβάνει όλες τις διεργασίες συντήρησης των 

μηχανών που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία του εργοστασίου καθώς και όλες τις 

διεργασίες καθαρισμού, CIP, (Clean In Place) και καταλαμβάνει όλη την πρώτη βάρδια, 

δηλαδή τις 8 πρώτες ώρες, σε όλες τις γραμμές εμφιάλωσης. Τις υπόλοιπες μέρες δεν 

υπάρχει χρόνος εκκίνησης ούτε και χρόνος τερματισμού του εργοστασίου (shut down time). 
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Τα δεδομένα για τον διαθέσιμο χρόνο παραγωγής ημερησίως παρουσιάζονται στον Πίνακα 

Α.3 στο Παράρτημα Α.   

Ο χρόνος που απαιτείται για τις αλλαγές μεταξύ των προϊόντων σε μία μηχανή, 

περιλαμβάνει διεργασίες όπως η αλλαγή preform και πωμάτων στα σιλό αποθήκευσης, η 

αλλαγή ετικετών, φιλμ συρρίκνωσης και χαρτοκιβωτίων καθώς και η αλλαγή καλουπιών της 

μηχανής η οποία είναι και η πιο χρονοβόρα διαδικασία. Ο χρόνος αυτός διαφέρει από 

προϊόν σε προϊόν στην κάθε γραμμή και τα δεδομένα παρουσιάζονται ξεχωριστά για τις 

γραμμές συσκευασίας 1,2 και 3 στους Πίνακες Α.4, Α.5 και Α.6 στο Παράρτημα Α 

αντίστοιχα.   

Η αποθήκευση των προϊόντων γίνεται σε χώρους θερμοκρασίας 18οC και η 

αποθηκευτική δυναμικότητα του εργοστασίου είναι 1600 παλέτες, δηλαδή περίπου 800000 

φιάλες. Η χωρητικότητα σε φιάλες δεν μπορεί να υπολογιστεί ακριβώς γιατί η κάθε παλέτα 

ανάλογα με το προϊόν που περιέχει, έχει διαφορετικό αριθμό φιαλών. Η διαφορά όμως 

αυτή είναι αρκετά μικρή, οπότε δεν επηρεάζει την επίλυση του προβλήματος.   
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3. Ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου 

3.1. Ονοματολογία 

 

Σύνολα 

i є I Σύνολο τελικών προϊόντων που συσκευάζονται από όλες τις 

μονάδες συσκευασίας 

j є J Σύνολο μονάδων συσκευασίας 

n є N Σύνολο δεικτών των ημερών του χρονικού ορίζοντα  

 

Υποσύνολα 

i є Ij Σύνολο των προϊόντων i που μπορούν να συσκευαστούν από 

τη γραμμή συσκευασίας j 

 

Παράμετροι 

chj,i,i’ Χρόνοι αλλαγής μεταξύ των προϊόντων i και i’ σε κάθε μονάδα 

συσκευασίας j, σε ώρες  

vj,n  Διαθέσιμος χρονικός ορίζοντας παραγωγής για κάθε μονάδα 

συσκευασίας, j σε κάθε χρονικό διάστημα, n, σε ώρες 

di,n  Ζήτηση του προϊόντος, i σε κάθε χρονικό διάστημα, n, σε 

φιάλες 

pri,j Ρυθμός συσκευασίας του προϊόντος i στη μονάδα 

συσκευασίας j, σε φιάλες/ώρα 
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stc    Αποθηκευτική δυναμικότητα του εργοστασίου 

tmin Ελάχιστος χρόνος παραγωγής των προϊόντων, σε ώρες 

h Χρονική διάρκεια μίας ημέρας, σε ώρες  

 

Συνεχείς Μεταβλητές 

Ti,j,n          Χρόνος παραγωγής του προϊόντος i, στη μονάδα συσκευασίας 

j, στο χρονικό διάστημα n, σε ώρες 

Ci,j,n Χρόνος ολοκλήρωσης παραγωγής του προϊόντος i, στη μονάδα 

συσκευασίας j, στο χρονικό διάστημα n, σε ώρες.         

Pi,n  Συνολική ποσότητα παραγωγής του προϊόντος i, στο χρονικό 

διάστημα n, σε φιάλες          

Qi,j,n         Συνολική ποσότητα παραγωγής του προϊόντος i, στη μονάδα 

συσκευασίας j, κατά το χρονικό διάστημα, n, σε φιάλες 

Si,n            Απόθεμα του προϊόντος i, στο χρονικό διάστημα n, σε φιάλες 

Uj,n           Ο χρόνος μέσα στο χρονικό διάστημα n που καταναλώνεται 

από μία αλλαγή προϊόντος η οποία θα ολοκληρωθεί στο 

επόμενο χρονικό διάστημα, στη μονάδα συσκευασίας j, σε 

ώρες 

U1j,n   Ο χρόνος μέσα στο χρονικό διάστημα n που καταναλώνεται 

από μία αλλαγή προϊόντος η οποία άρχισε στο προηγούμενο 

χρονικό διάστημα, στη μονάδα συσκευασίας j, σε ώρες 
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Δυαδικές Μεταβλητές 

WFi,j,n         Λαμβάνει την τιμή 1 αν το προϊόν i, συσκευάζεται πρώτο στη 

μονάδα συσκευασίας j, στο χρονικό διάστημα n 

WLi,j,n  Λαμβάνει την τιμή 1 αν το προϊόν i, συσκευάζεται τελευταίο 

στη μονάδα συσκευασίας j, στο χρονικό διάστημα n        

Xi,i’,j,n    Λαμβάνει την τιμή 1 αν το προϊόν i, συσκευάζεται ακριβώς 

πριν το προϊόν i’, στη μονάδα συσκευασίας j, στο χρονικό 

διάστημα n    

X1i,i’,j,n      Λαμβάνει την τιμή 1 αν το προϊόν i στο χρονικό διάστημα n-1, 

ακολουθείται από το προϊόν i’ στο χρονικό διάστημα n, στη 

μονάδα συσκευασίας j 

Yi,j,n          Λαμβάνει την τιμή 1 αν το προϊόν i παράγεται στη μονάδα 

συσκευασίας j, στο χρονικό διάστημα n 

Wj,n            Λαμβάνει την τιμή 1, αν η μονάδα συσκευασίας j βρίσκεται σε 

λειτουργία στο χρονικό διάστημα n 
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3.2. Ορισμός του Προβλήματος 

Το πρόβλημα που εξετάζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορά τον βέλτιστο 

χρονοπρογραμματισμό όλων των γραμμών παραγωγής σε μία βιομηχανία εμφιάλωσης 

φυσικού μεταλλικού νερού και εφόσον όλες οι διεργασίες κατά την παραγωγική διαδικασία 

είναι συνεχείς και η πρώτη ύλη, το νερό, δεν υφίσταται περεταίρω επεξεργασία, το 

πρόβλημα επικεντρώνεται στο τελικό στάδιο, δηλαδή αυτό της συσκευασίας. Αποτελεί ένα 

πρόβλημα μεικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού (Mixed Integer Linear 

Programming).  Στόχος του προβλήματος αποτελεί η ελαχιστοποίηση του χρόνου 

ολοκλήρωσης παραγωγής (makespan). 

Το πρόβλημα απαρτίζεται από τους παρακάτω περιορισμούς: 

• Περιορισμοί Ισοζυγίων Υλικών (Material Balance Constraints) 

• Περιορισμοί Αλληλουχίας Προϊόντων και Χρονικοί Περιορισμοί (Product Sequencing 

and Timing Constraints) 

• Περιορισμοί Αλλαγών μεταξύ Προϊόντων σε Γειτονικά Χρονικά Διαστήματα (Product 

Changeovers Across Adjacent Periods)  

• Περιορισμοί Αλλαγών μεταξύ προϊόντων που ολοκληρώνονται σε επόμενο Χρονικό 

Διάστημα (Changeover Crossover Constraints) 

• Περιορισμοί του Χρόνου Παραγωγής των Μονάδων Συσκευασίας (Unit Production 

Time) 

• Περιορισμοί Μεγέθους Παρτίδας Προϊόντων (Product Lot-Sizing Constraints) 

• Περιορισμοί Βελτίωσης Απόδοσης του Μοντέλου (Tightening Constraints) 
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3.3. Μαθηματική Διατύπωση 

3.3.1. Αντικειμενική Συνάρτηση 

𝑚𝑖𝑛[𝐶𝑖,𝑗,𝑛 + ℎ(𝑛 − 1)𝑌𝑖,𝑗,𝑛 ]                                                                                                             (3.1)  

 

Η αντικειμενική συνάρτηση στο συγκεκριμένο μοντέλο είναι μία συνάρτηση που 

αφορά το χρόνο ολοκλήρωσης παραγωγής (makespan). Επομένως, στόχος του 

προβλήματος βελτιστοποίησης αποτελεί η ελαχιστοποίηση του χρόνου ολοκλήρωσης 

παραγωγής προϊόντων σε όλες τις γραμμές συσκευασίας στο τέλος της εβδομάδας, έτσι 

ώστε να δημιουργηθεί το συντομότερο χρονοδιάγραμμα εργασιών. Ο πρώτος όρος στην 

αντικειμενική συνάρτηση είναι ο χρόνος ολοκλήρωσης παραγωγής του τελευταίου 

προϊόντος, ενώ ο δεύτερος όρος είναι το άθροισμα των ωρών παραγωγής των 

προηγούμενων ημερών (h=24). Για παράδειγμα αν ένα προϊόν ξεκινά να παράγεται πρώτο 

την ημέρα Τετάρτη και η παραγωγή του σταματά μετά από 3 ώρες, τότε η αντικειμενική 

συνάρτηση θα διαμορφωθεί ως εξής:   

3(ώρες, χρόνος ολοκλήρωσης παραγωγής προϊόντος την Τετάρτη) +24(ώρες Δευτέρας) +    

24(ώρες Τρίτης) = 51 ώρες. 

Ωστόσο, μοντέλα βελτιστοποίησης που αφορούν την ελαχιστοποίηση του χρόνου 

ολοκλήρωσης παραγωγής μπορούν να εμφανίσουν προβλήματα στον εντοπισμό της 

βέλτιστης λύσης σε περιπτώσεις παράλληλων γραμμών παραγωγής. Αυτό συμβαίνει όταν 

ορισμένες από τις γραμμές έχουν αυξημένη ζήτηση, ενώ άλλες αρκετά χαλαρή ζήτηση. Τα 

μοντέλα σε αυτή την περίπτωση μειώνουν συνήθως το χρόνο ολοκλήρωσης παραγωγής για 

τις γραμμές με την πιο αυξημένη ζήτηση, χωρίς να θέτουν κάποιον περαιτέρω χρονικό 

περιορισμό στις πιο χαλαρές γραμμές, με αποτέλεσμα σε αυτές να υπάρχουν άσκοπα 

σταματήματα της παραγωγής και να μην ελαχιστοποιείται ο χρόνος παραγωγής. Λύση στο 

πρόβλημα αυτό δίνουν τα προβλήματα βελτιστοποίησης πολλαπλών αντικειμενικών 

κριτηρίων (multi-objective optimization), τα οποία μπορούν να βελτιστοποιήσουν 

ταυτόχρονα διάφορες παραμέτρους και θα αναλυθούν περισσότερο στο επόμενο 

κεφάλαιο.  
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3.3.2. Περιορισμοί Προβλήματος 

Περιορισμοί Ισοζυγίων Υλικών 

𝑃𝑖,𝑛 = ∑ 𝑄𝑖,𝑗,𝑛  

𝑗є𝐽

          ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑛 ∈ 𝑁                                                                                               (3.2) 

Ο παραπάνω περιορισμός ισοζυγίου μάζας εξασφαλίζει ότι η συνολική ποσότητα 

του προϊόντος i που συσκευάζεται κατά το χρονικό διάστημα n, ισούται με το άθροισμα 

όλων των ποσοτήτων του προϊόντος i που συσκευάζονται από κάθε μονάδα συσκευασίας j, 

στο χρονικό διάστημα n.  

𝑆𝑖,𝑛−1 + 𝑃𝑖,𝑛 = 𝑆𝑖,𝑛 + 𝐷𝑖,𝑛          ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑛 ∈ 𝑁                                                                              (3.3)                                      

Ο περιορισμός (3.3) αποτελεί το ισοζύγιο μάζας του προβλήματος. Ο περιορισμός 

αυτός εξασφαλίζει ότι το άθροισμα της ποσότητας του προϊόντος i που συσκευάζεται στο 

χρονικό διάστημα, n, συν το απόθεμα του προϊόντος αυτού που υπάρχει από το 

προηγούμενο χρονικό διάστημα, n-1, θα ισούται με το άθροισμα της ζήτησης στο χρονικό 

διάστημα n, συν το απόθεμα στο ίδιο χρονικό διάστημα. Η αρχική ποσότητα αποθέματος 

για κάθε προϊόν θεωρείται ίση με μηδέν (𝑆𝑖,𝑛 = 0). 

∑ 𝑆𝑖,𝑛

𝑖

≤ 𝑆𝑇𝐶         ∀ 𝑛 ∈ 𝑁                                                                                                              (3.4) 

Ο περιορισμός (3.4) εξασφαλίζει ότι το άθροισμα του αποθέματος για όλα τα 

προϊόντα i σε κάθε χρονικό διάστημα n δεν υπερβαίνει τη μέγιστη αποθηκευτική 

δυναμικότητα του εργοστασίου. 

Περιορισμοί Αλληλουχίας Προϊόντων και Χρονικοί Περιορισμοί  

∑ 𝑋𝑖′,𝑖,𝑗,𝑛

𝑖′≠𝑖,   𝑖′є 𝐼𝑗

+ 𝑊𝐹𝑖,𝑗,𝑛 = 𝑌𝑖,𝑗,𝑛                        ∀ 𝑖 ∈ 𝐼𝑗 , 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑛 ∈ 𝑁                       (3.5) 

∑ 𝑋𝑖,𝑖′,𝑗,𝑛

𝑖′≠𝑖,   𝑖′є 𝐼𝑗

+ 𝑊𝐿𝑖,𝑗,𝑛 = 𝑌𝑖,𝑗,𝑛                        ∀ 𝑖 ∈ 𝐼𝑗 , 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑛 ∈ 𝑁                        (3.6) 

Οι περιορισμοί (3.5) και (3.6) διασφαλίζουν ότι εάν ένα προϊόν i, συσκευάζεται στη 

μονάδα συσκευασίας j, στο χρονικό διάστημα n, (Υi,j,n=1), τότε το πολύ ένα προϊόν i’ 
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συσκευάζεται πριν και μετά από αυτό αντίστοιχα. Αν το προϊόν i συσκευάζεται πρώτο στη 

μονάδα συσκευασίας j, (WFi,j,n=1), τότε δεν υπάρχει προηγούμενο προϊόν (3.5). Αντίστοιχα, 

αν το προϊόν i συσκευάζεται τελευταίο στη μονάδα συσκευασίας j, (WLi,j,n=1), τότε δεν 

υπάρχει επόμενο προϊόν, (Kopanos et al., 2011). 

∑ ∑ 𝑋𝑖,𝑖′,𝑗,𝑛

𝑖′≠𝑖,   𝑖′є 𝐼𝑗 𝑖є 𝐼𝑗

+ 𝑊𝑗,𝑛 = ∑ 𝑌𝑖,𝑗,𝑛

𝑖є 𝐼𝑗

               ∀ 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑛 ∈ 𝑁                                                 (3.7) 

Ο περιορισμός (3.7) εξασφαλίζει ότι ο συνολικός αριθμός των δυαδικών μεταβλητών 

ακολουθίας, (𝑋𝑖,𝑖′,𝑗,𝑛),  που θα ενεργοποιηθούν συν τη δυαδική μεταβλητή (𝑊𝑗,𝑛)  που 

αφορά τη λειτουργία της μονάδας θα πρέπει να ισούται με τον συνολικό αριθμό των 

ενεργών δυαδικών μεταβλητών (𝑌𝑖,𝑗,𝑛),  δηλαδή με το σύνολο των προϊόντων i που 

συσκευάζονται στη μονάδα συσκευασίας j, στο χρονικό διάστημα n, (Kopanos et al., 2010). 

Για παράδειγμα αν 3 προϊόντα συσκευάζονται στη μονάδα j, στο χρονικό διάστημα n, τότε 2 

μεταβλητές ακολουθίας θα ενεργοποιηθούν όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.1.  

 

Σχήμα 3.1: Περιορισμοί αλληλουχίας προϊόντων, (3.7). 

 

𝑊𝑗,𝑛 ≥ 𝑌𝑖,𝑗,𝑛                 ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑛 ∈ 𝑁                                                                                      (3.8) 

Ο περιορισμός (3.8) χρησιμοποιείται για να εξασφαλίσει ότι η δυαδική μεταβλητή 

(𝑊𝑗,𝑛) η οποία αφορά στη λειτουργία της μονάδας στο χρονικό διάστημα 𝑛 , θα 

n1 

i1 i2 i3 

Yi1,j,n1=1 Yi2,j,n1=1 Yi3,j,n1=1 

Xi1,i2,j,n1=1 Xi2,i3,j,n1=1 

Χρόνος  παραγωγής προϊόντος   

Χρόνος αλλαγής μεταξύ προϊόντων 
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ενεργοποιηθεί μόνο εάν υπάρχει προϊόν 𝑖, που να συσκευάζει η μονάδα συσκευασίας 𝑗, στο 

χρονικό διάστημα 𝑛, δηλαδή μόνο εάν ενεργοποιηθεί και η δυαδική μεταβλητή (𝑌𝑖,𝑗,𝑛), 

(Kopanos et al., 2010). 

𝐶𝑖′,𝑗,𝑛 ≥ 𝐶𝑖,𝑗,𝑛 + 𝑇𝑖′,𝑗,𝑛 + 𝑐ℎ𝑗,𝑖,𝑖′𝑋𝑖,𝑖′,𝑗,𝑛 − 𝑣𝑗,𝑛(1 − 𝑋𝑖,𝑖′,𝑗,𝑛)                          

                                                                  ∀ 𝑖 ∈ 𝐼𝑗 , 𝑖 ≠ 𝑖′, 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑛 ∈ 𝑁                                              (3.9) 

Το σύνολο των  περιορισμών (3.9) χρησιμοποιείται για να εξασφαλίσει ένα εφικτό 

χρονοδιάγραμμα παραγωγής προϊόντων που συσκευάζονται στην ίδια μονάδα 

συσκευασίας. Η παραπάνω ανισότητα εξασφαλίζει ότι αν το προϊόν i συσκευάζεται πριν 

από το προϊόν i’, δηλαδή αν ενεργοποιείται η δυαδική μεταβλητή  (𝑋𝑖,𝑖′,𝑗,𝑛 = 1), τότε ο 

χρόνος ολοκλήρωσης παραγωγής του προϊόντος i’, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος 

από το άθροισμα του χρόνου ολοκλήρωσης του προηγούμενου προϊόντος i συν το χρόνο 

παραγωγής του προϊόντος i’ συν το χρόνο αλλαγής μεταξύ των δύο προϊόντων i,i’, 

(changeover time), στη μονάδα συσκευασίας j, στο χρονικό διάστημα n, (Kopanos et al., 

2011). Ο περιορισμός (3.9)  γίνεται πιο κατανοητός με τη βοήθεια του Σχήματος 3.2. 

 

Σχήμα 3.2: Χρόνος ολοκλήρωσης παραγωγής προϊόντων που συσκευάζονται στην ίδια 
μονάδα συσκευασίας. 

 

n1 

1 

11

1 

i1 
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Εναλλακτικά, αν δηλαδή συσκευάζεται μόνο το προϊόν i, και δεν ακολουθεί το 

προϊόν i’, (𝑋𝑖,𝑖′,𝑗,𝑛 = 0), ο περιορισμός εξασφαλίζει ότι ο διαθέσιμος χρονικός ορίζοντας 

παραγωγής θα είναι μεγαλύτερος ή ίσος από το χρόνο ολοκλήρωσης παραγωγής του 

προϊόντος i. 

Περιορισμοί Αλλαγών μεταξύ Προϊόντων σε Γειτονικά Χρονικά Διαστήματα 

𝑊𝐹𝑖,𝑗,𝑛 ≤ ∑ 𝑋1𝑖′,𝑖,𝑗,𝑛

 𝑖′є 𝐼𝑗

          ∀ 𝑖 ∈ 𝐼𝑗 , 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑛 ∈ 𝑁, 𝑛 > 1                                                       (3.10) 

𝑊𝐿𝑖,𝑗,𝑛−1 = ∑ 𝑋1𝑖,𝑖′,𝑗,𝑛

 𝑖′є 𝐼𝑗

      ∀ 𝑖 ∈ 𝐼𝑗 , 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑛 ∈ 𝑁, 𝑛 > 1                                                       (3.11) 

Οι περιορισμοί (3.10) και (3.11) εξασφαλίζουν ότι αν ενεργοποιείται η δυαδική μεταβλητή 

(𝑋1𝑖,𝑖′,𝑗,𝑛 = 1) , δηλαδή αν το προϊόν i στο χρονικό διάστημα n-1, ακολουθείται από το 

προϊόν i’ στο χρονικό διάστημα n, στη γραμμή συσκευασίας j, τότε η δυαδική μεταβλητή 

(𝑊𝐿𝑖,𝑗,𝑛−1 = 1), ενεργοποιείται μόνο όταν το προϊόν i συσκευάζεται τελευταίο στο χρονικό 

διάστημα n-1, ενώ η δυαδική μεταβλητή  (𝑊𝐹𝑖,𝑗,𝑛 = 1), ενεργοποιείται μόνο όταν το 

προϊόν i συσκευάζεται πρώτο στο χρονικό διάστημα n, (Kopanos et al., 2011). Στον 

περιορισμό (3.10) χρησιμοποιείται ανισότητα, γιατί στην περίπτωση ισότητας 

ενεργοποιείται πάντα η δυαδική μεταβλητή 𝑌𝑖,𝑗,𝑛 με αποτέλεσμα να ενεργοποιείται και η 

𝑊𝐹𝑖,𝑗,𝑛 = 1, χωρίς να υπάρχει παραγωγή. Οι περιορισμοί (3.10) και (3.11) γίνονται πιο 

κατανοητοί με τη βοήθεια του Σχήματος 3.3. 

 

Σχήμα 3.3: Αλλαγές προϊόντων ανάμεσα σε διπλανά χρονικά διαστήματα. 
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Περιορισμοί Αλλαγών μεταξύ προϊόντων που ολοκληρώνονται σε επόμενο Χρονικό 

Διάστημα  

Στα περισσότερα υπάρχοντα μοντέλα περιορισμοί που αφορούν τα crossovers των 

χρόνων αλλαγής μεταξύ των προϊόντων δεν χρησιμοποιούνται. Αυτό σημαίνει ότι οι 

διεργασίες αλλαγής από προϊόν σε προϊόν θα πρέπει να ξεκινούν και να τελειώνουν στο 

ίδιο χρονικό διάστημα γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερο βέλτιστες λύσεις, 

καθώς ένα τμήμα του χρονικού ορίζοντα παραμένει ανεκμετάλλευτο. Η έννοια των 

αλλαγών μεταξύ προϊόντων που ξεκινούν από ένα χρονικό διάστημα n-1 και 

ολοκληρώνονται στο επόμενο χρονικό διάστημα n, (changeover-crossover) γίνεται πιο 

κατανοητή με τη βοήθεια του Σχήματος 3.4. 

 

Σχήμα 3.4: Η έννοια της αλλαγής μεταξύ προϊόντων που ξεκινάει από ένα χρονικό διάστημα 

και ολοκληρώνεται στο επόμενο χρονικό διάστημα (η έννοια του crossover). 
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𝑈1𝑗,𝑛 + 𝑈𝑗,𝑛−1 = ∑ ∑ 𝑐ℎ𝑗,𝑖,𝑖′𝑋1𝑖,𝑖′,𝑗,𝑛

𝑖′≠𝑖,   𝑖′є 𝐼𝑗 𝑖є 𝐼𝑗

         ∀  𝑗 ∈ 𝐽, 𝑛 ∈ 𝑁, 𝑛 > 1                           (3.12) 

Για την εύρεση αποδοτικότερων λύσεων χρησιμοποιείται ο περιορισμός (3.12) 

σύμφωνα με τον οποίο αν μία αλλαγή από ένα προϊόν i σε ένα προϊόν i’ με διάρκεια ίση με 

𝑐ℎ𝑗,𝑖,𝑖′  αρχίζει στην περίοδο n-1 και συνεχίζεται στην περίοδο n, τότε η μεταβλητή 𝑈𝑗,𝑛−1 

αντιπροσωπεύει τη χρονική διάρκεια της αλλαγής (changeover operation) που λαμβάνει 

χώρα στην περίοδο n-1, ενώ η μεταβλητή 𝑈1𝑗,𝑛 αντιπροσωπεύει τη χρονική διάρκεια της 

αλλαγής που λαμβάνει χώρα στην περίοδο n, (Kopanos et al., 2011). Για την πιο εύκολη 

κατανόηση του περιορισμού ακολουθεί μία σχηματική αναπαράσταση του χρονικού 

ορίζοντα (Σχήμα 3.5) και των μεταβλητών 𝑈1𝑗,𝑛 και 𝑈𝑗,𝑛−1  που αντιπροσωπεύουν τους 

χρόνους αλλαγής μεταξύ των προϊόντων στις αντίστοιχες περιόδους.    

 

Σχήμα 3.5: Αλλαγή μεταξύ προϊόντων που ξεκινάει από ένα χρονικό διάστημα και 
ολοκληρώνεται στο επόμενο χρονικό διάστημα (changeover-crossover). 
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≤ 𝑣𝑗,𝑛    ∀  𝑗 ∈ 𝐽, 𝑛 ∈ 𝑁                   (3.13) 

Το σύνολο των περιορισμών (3.13) εξασφαλίζει ότι το άθροισμα του χρόνου 

παραγωγής των προϊόντων i τα οποία συσκευάζονται στη μονάδα j συν το συνολικό χρόνο 

αλλαγής μεταξύ των προϊόντων στο χρονικό αυτό διάστημα n, (συμπεριλαμβάνοντας τις 

μεταβλητές 𝑈𝑗,𝑛 και 𝑈1𝑗,𝑛) θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με το διαθέσιμο χρονικό 
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ορίζοντα της παραγωγής, (Kopanos et al., 2011). Η μεταβλητή 𝑈1𝑗,𝑛=1 καθορίζει το σημείο 

αυτό του χρονικού ορίζοντα όπου η μονάδα j είναι έτοιμη να αρχίσει τη συσκευασία ενός 

προϊόντος την πρώτη ημέρα. Επίσης, εξ ορισμού η δυαδική μεταβλητή 𝑋1𝑖,𝑖′,𝑗,𝑛=1 = 0.  

Περιορισμοί Μεγέθους Παρτίδας Προϊόντων  

𝑄𝑖,𝑗,𝑛 = 𝑝𝑟𝑖,𝑗𝑇𝑖,𝑗,𝑛                      ∀ 𝑖 ∈ 𝐼𝑗 , 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑛 ∈ 𝑁                                                                    (3.14) 

Ο περιορισμός (3.14) εξασφαλίζει ότι η ποσότητα του προϊόντος i που συσκευάζεται 

στη μονάδα j στο χρονικό διάστημα n, θα ισούται με το γινόμενο του ρυθμού συσκευασίας 

κάθε προϊόντος i από κάθε μονάδα j επί το χρόνο παραγωγής του αντίστοιχου προϊόντος, 

(Kopanos et al., 2011). Συνήθως, για την παραγόμενη ποσότητα προϊόντων 

χρησιμοποιούνται ανισώσεις με ανώτατα και κατώτατα όρια ρυθμών παραγωγής, αλλά 

στην προκειμένη περίπτωση ο ρυθμός εμφιάλωσης, διατηρείται σταθερός σε μία μέγιστη 

τιμή και γι’ αυτό χρησιμοποιείται η ισότητα. 

tmin𝑌𝑖,𝑗,𝑛 ≤ 𝑇𝑖,𝑗,𝑛                       ∀ 𝑖 ∈ 𝐼𝑗 , 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑛 ∈ 𝑁                                                                   (3.15) 

𝑇𝑖,𝑗,𝑛 ≤ 𝑣𝑗,𝑛𝑌𝑖,𝑗,𝑛                         ∀ 𝑖 ∈ 𝐼𝑗 , 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑛 ∈ 𝑁                                                                   (3.16)   

Κατώτατα και ανώτατα όρια επιβάλλονται για τον χρόνο παραγωγής των προϊόντων 

𝑇𝑖,𝑗,𝑛, με τους περιορισμούς (3.15) και (3.16) αντίστοιχα. Το κατώτατο όριο είναι ένας 

ελάχιστος χρόνος παραγωγής για κάθε προϊόν, tmin, ενώ το ανώτατο είναι ο διαθέσιμος 

χρονικός ορίζοντας της παραγωγής, 𝑣𝑗,𝑛 .        

Περιορισμοί Βελτίωσης Απόδοσης του Μοντέλου  

𝐶𝑖,𝑗,𝑛 ≥ 𝑇𝑖,𝑗,𝑛 + 𝑈1𝑗,𝑛 − ℎ(1 − 𝑌𝑖,𝑗,𝑛)              ∀ 𝑖 ∈ 𝐼𝑗 , 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑛 ∈ 𝑁                                        (3.17) 

Ο περιορισμός (3.17) εξασφαλίζει ότι αν ένα προϊόν i συσκευάζεται στη μονάδα 

συσκευασίας j, στο χρονικό διάστημα n , δηλαδή 𝑌𝑖,𝑗,𝑛=1 τότε ο χρόνος ολοκλήρωσής του θα 

είναι μεγαλύτερος ή ίσος από το άθροισμα του χρόνου παραγωγής του συν το χρόνο 

αλλαγής μεταξύ των προϊόντων που αντιστοιχεί στο ίδιο χρονικό διάστημα n. Ο 

περιορισμός αυτός αποτελεί έναν περιορισμό βελτίωσης απόδοσης του μοντέλου 

(tightening constraint) και χρησιμοποιήθηκε για να υπολογίζεται στο χρόνο ολοκλήρωσης 

παραγωγής των προϊόντων και ο χρόνος αλλαγής ο οποίος λαμβάνει χώρα στην ίδια 
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περίοδο n, πριν την έναρξη παραγωγής του προϊόντος i. Για την περαιτέρω κατανόηση του 

παραπάνω περιορισμού παρουσιάζεται ένα παράδειγμα με τη βοήθεια του Σχήματος 3.6. 

 

Σχήμα 3.6: Χρόνος ολοκλήρωσης παραγωγής προϊόντος με αλλαγή προϊόντος η οποία 
ξεκίνησε σε προηγούμενο χρονικό διάστημα. 

 

Το μοντέλο που αποτελείται από την αντικειμενική συνάρτηση (3.1) και από τους 

περιορισμούς (3.2) έως (3.17) είναι ένα μοντέλο μεικτού ακέραιου γραμμικού 

προγραμματισμού και μπορεί να επιλυθεί με τη βοήθεια του λογισμικού βελτιστοποίησης, 

GAMS (GAMS, 2017). 
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4. Αποτελέσματα-Μελέτες περίπτωσης 

4.1 Εισαγωγή 

 Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η βελτιστοποίηση 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής σε μία βιομηχανία εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού 

νερού. Ο χρονοπρογραμματισμός παραγωγής πραγματοποιείται στις τρεις γραμμές που 

υπάρχουν στο στάδιο της συσκευασίας. Στόχος του μοντέλου αποτελεί η ελαχιστοποίηση 

του χρόνου ολοκλήρωσης παραγωγής. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε οκτώ ενότητες, 

ανάλογα με τα σενάρια ζήτησης ή άλλων παραμέτρων που μεταβάλλονται κάθε φορά για 

την επίλυση του μοντέλου. 

 Στην επόμενη ενότητα γίνεται παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τη 

βελτιστοποίηση χρονοπρογραμματισμού παραγωγής, για το χρονικό ορίζοντα μίας 

εβδομάδας, με βάση τα δεδομένα που αναλύθηκαν στην ενότητα 2.2. Στην τρίτη ενότητα, 

παρατίθεται η περίπτωση βελτιστοποίησης με πολλαπλά κριτήρια (multi-objective 

optimization), δηλαδή με τρεις αντικειμενικές συναρτήσεις, μία για κάθε γραμμή 

συσκευασίας και συγκρίνονται τα αποτελέσματα. Στην τέταρτη ενότητα, διερευνάται το 

ποσοστό αύξησης της ζήτησης στο μέγιστο που μπορούν να καλύψουν οι γραμμές, ενώ 

στην πέμπτη ο διαθέσιμος χρονικός ορίζοντας είναι πλέον δυο εβδομάδες.  

 Στην έκτη ενότητα μελετάται η περίπτωση προσθήκης μία νέας γραμμής 

εμφιάλωσης με δική της γραμμή συσκευασίας, η οποία θα λειτουργεί με ρυθμό 

συσκευασίας (εμφιάλωσης) 12000 φιάλες ανά ώρα, ενώ στην έβδομη ενότητα διερευνάται 

το σενάριο αύξησης της ζήτησης στο μέγιστο που μπορούν να καλύψουν οι τέσσερις 

γραμμές. Στην επόμενη ενότητα, μελετάται η εξάρτηση του χρόνου ολοκλήρωσης 

παραγωγής από διάφορες τιμές του ρυθμού συσκευασίας της νέας γραμμής και 

παρουσιάζεται με τη μορφή διαγράμματος. Στην ένατη ενότητα, αυξάνεται η ζήτηση κατά 

50% και διερευνάται ο ρυθμός συσκευασίας που πρέπει να έχει η νέα γραμμή για έγκαιρη 

ικανοποίηση της ζήτησης. Στη δέκατη και τελευταία ενότητα μελετάται το σενάριο 

επαναπρογραμματισμού παραγωγής (re-scheduling) με σκοπό μία νέα βελτιστοποίηση 

λόγω ορισμένων καθυστερημένων παραγγελιών και ακυρώσεων σε κάποια προϊόντα. 

 Το πρόβλημα είναι μεικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού (mixed integer 

linear programming, MILP). Η επίλυση του μαθηματικού μοντέλου πραγματοποιήθηκε με τη 
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βοήθεια του εργαλείου βελτιστοποίησης GAMS (General Algebraic Modeling System). Η 

επίλυση έγινε με τη χρήση του επιλυτή ILOG CPLEX, ο οποίος είναι ενσωματωμένος στο 

μαθηματικό εργαλείο GAMS (GAMS, 2017). 

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων που λήφθηκαν από την επίλυση του μοντέλου 

πραγματοποιείται με τη μορφή διαγραμμάτων χρονοπρογραμματισμού παραγωγής (Gantt 

Chart) τα οποία κατασκευάστηκαν με τη βοήθεια του εργαλείου Matlab (Matlab, 2014). Όλα 

τα διαγράμματα χρονοπρογραμματισμού παραγωγής που παρουσιάζονται αναφέρονται 

στο στάδιο της συσκευασίας. Ο οριζόντιος άξονας αντιπροσωπεύει το διαθέσιμο χρονικό 

ορίζοντα, σε ώρες, ο οποίος είναι σε όλες τις ενότητες εκτός από την 4.5, 120 ώρες, δηλαδή 

5 ημέρες, ενώ ο κάθετος άξονας αντιπροσωπεύει τις γραμμές συσκευασίας. Τα 

διαγράμματα χρονοπρογραμματισμού παραγωγής απεικονίζουν την αλληλουχία των 

προϊόντων σε κάθε γραμμή συσκευασίας. Ο χρόνος παραγωγής κάθε προϊόντος 

παρουσιάζεται με διαφορετικό χρώμα στο διάγραμμα. Επίσης, στα διαγράμματα 

απεικονίζονται και οι χρόνοι αλλαγής μεταξύ των προϊόντων καθώς και οι χρόνοι εκκίνησης 

του εργοστασίου, με τη μορφή κενών διαστημάτων.    

4.2 Αποτελέσματα βελτιστοποίησης χρονοπρογραμματισμού παραγωγής  

 Στην ενότητα 2.2 πραγματοποιήθηκε περιγραφή των δεδομένων του προβλήματος. 

Για τα δεδομένα αυτά, τα οποία παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α, δηλαδή για 

εβδομαδιαία ζήτηση 16 προϊόντων (PR_11Α έως PR_316), και για τις τρεις γραμμές 

συσκευασίας, 1, 2, 3 με τον αντίστοιχο διαθέσιμο χρονικό ορίζοντα για την κάθε μία, 

επιλύθηκε αρχικά το μοντέλο. Στόχος ήταν η ελαχιστοποίηση του χρόνου ολοκλήρωσης 

παραγωγής όπως παρουσιάζεται στον περιορισμό (3.1). Από την επίλυση του μοντέλου 

βρέθηκε ότι η βέλτιστη λύση είναι Z=119,72 ώρες, ενώ ο βέλτιστος προγραμματισμός 

παραγωγής για όλα τα προϊόντα στις γραμμές συσκευασίας παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.1. 
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Σχήμα 4.1: Βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής. 

 

 Στο Σχήμα 4.1 παρουσιάζεται ο βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής για 

μία εβδομάδα. Από το διάγραμμα διαπιστώνεται ότι η γραμμή με την μεγαλύτερη ζήτηση 

προϊόντων, είναι η 2, καθώς δεν υπάρχει διαθέσιμος χρονικός ορίζοντας όπου αυτή να 

βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Επίσης, και οι τρεις γραμμές αρχίζουν να λειτουργούν μετά το 

χρονικό διάστημα των 8 ωρών το πρωί της Δευτέρας, που είναι ο απαιτούμενος χρόνος για 

τις προγραμματισμένες συντηρήσεις και τις διαδικασίες καθαρισμού CIP (Clean In Place). 

Στην γραμμή 3 εμφανίζονται τα μεγαλύτερα κενά διαστήματα λόγω του ότι η παραγωγή δεν 

είναι 24ωρη αλλά διαρκεί μόνο 8 ώρες την ημέρα. Επίσης, είναι και η γραμμή με τη 

μεγαλύτερη διάρκεια των χρόνων αλλαγής μεταξύ των προϊόντων σε σχέση με τις άλλες 

δύο. 

Το μειονέκτημα όμως που εμφανίζεται σε αυτή την περίπτωση και γίνεται αντιληπτό 

και από το Σχήμα 4.1 είναι ότι ελαχιστοποιείται ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης 



Αποτελέσματα-Μελέτες Περίπτωσης 

 

34 
 

παραγωγής, με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιείται ο χρόνος μόνο για τη 2η γραμμή η οποία 

έχει τη μεγαλύτερη ζήτηση και κατ’ επέκταση χρειάζεται τον περισσότερο χρόνο για την 

ολοκλήρωση της παραγωγής όλων των προϊόντων και όχι για την 1 και 3. Για το λόγο αυτό, 

η παραγωγή σε αυτές τις δύο γραμμές καθυστερεί λόγω της μεσολάβησης διαστημάτων 

στα οποία αυτές τίθενται εκτός λειτουργίας καθώς δεν υπάρχει περεταίρω χρονικός 

περιορισμός ο οποίος να ελαχιστοποιεί τον χρονικό ορίζοντα παραγωγής τους. Οι χρόνοι 

παραγωγής και ολοκλήρωσης των προϊόντων παρουσιάζονται και πιο αναλυτικά στους 

Πίνακες Β.1 και Β.2 αντίστοιχα ,στο Παράρτημα Β. 

Επίσης, στα Σχήματα 4.2 και 4.3 παρουσιάζονται τα αποθέματα και οι ποσότητες 

των προϊόντων που παράγονται κάθε ημέρα αντίστοιχα. 

 

 
Σχήμα 4.2: Απόθεμα τελικών προϊόντων κάθε ημέρας, σε φιάλες. 
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Σχήμα 4.3: Ποσότητες παραγόμενων τελικών προϊόντων κάθε ημέρας, σε φιάλες. 
 

 Και για τα δύο διαγράμματα (Σχήμα 4.2 και 4.3) στον οριζόντιο άξονα απεικονίζονται 

οι ημέρες παραγωγής, ενώ στον κατακόρυφο οι ποσότητες σε φιάλες που παραμένουν ως 

απόθεμα στην αποθήκη και οι ποσότητες σε φιάλες που παράγονται αντίστοιχα. Στο 

υπόμνημα κάθε χρώμα συμβολίζει και ένα από τα 16 διαφορετικά προϊόντα που 

παράγονται. Από το Σχήμα 4.2 φαίνεται ότι το απόθεμα μεγιστοποιείται την τέταρτη ημέρα, 

όπου είναι μέγιστη και η ποσότητα των παραγόμενων φιαλών, ενώ τις υπόλοιπες 

διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα και ιδιαίτερα την τελευταία ημέρα του χρονικού ορίζοντα. 

Επίσης, οι ποσότητες των παραγόμενων φιαλών παρουσιάζονται ιδιαίτερα αυξημένες για 

τα προϊόντα PR_11A, PR_11B, PR_12, PR_27 και PR_28, σε σχέση με τα υπόλοιπα.  

4.3 Βελτιστοποίηση με πολλαπλά κριτήρια 

Όπως παρατηρήθηκε παραπάνω με την επίλυση του προβλήματος χρησιμοποιώντας 

ως αντικειμενική συνάρτηση την (3.1) ελαχιστοποιείται ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης 

παραγωγής, και όχι ο χρόνος για κάθε γραμμή ξεχωριστά. Για την αντιμετώπιση του 
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προβλήματος αυτού και για την εξαγωγή μιας πιο βέλτιστης λύσης, στην ενότητα αυτή 

μελετάται ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης με πολλαπλά κριτήρια (Multi objective 

optimization).  

Τα προβλήματα βελτιστοποίησης με πολλαπλά κριτήρια αποτελούνται από 

περισσότερες από μία αντικειμενικές συναρτήσεις, οι οποίες όμως δεν μπορούν να δώσουν 

μία ενιαία βέλτιστη λύση που να βελτιστοποιεί ταυτόχρονα όλες αυτές τις αντικειμενικές 

συναρτήσεις. Για το λόγο αυτό συνήθως αναζητείται η «πιο προτιμώμενη» λύση, σε 

αντίθεση με τη βέλτιστη.  

Σε αντίθεση με τα προβλήματα μίας αντικειμενικής συνάρτησης, στα οποία υπάρχει 

μόνο μία λύση, στα προβλήματα πολλαπλών κριτηρίων η λύση είναι ένα σύνολο από 

σημεία Pareto. Ως βέλτιστη λύση Pareto μπορεί να θεωρηθεί εκείνη η οποία δεν μπορεί να 

βελτιστοποιήσει περεταίρω μία αντικειμενική συνάρτηση, χωρίς τη χειροτέρευση κάποιου 

άλλου κριτηρίου. Η εύρεση μίας τέτοιας λύσης και ο έλεγχος για το πόσο καλύτερη είναι 

συγκριτικά με άλλες είναι ο σκοπός σε τέτοιου είδους προβλήματα βελτιστοποίησης με 

πολλαπλά κριτήρια. 

Στο συγκεκριμένο μοντέλο, η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την επίλυση του 

προβλήματος βελτιστοποίησης με πολλαπλά κριτήρια είναι η e-constraint method 

(Mavrotas, 2009). Πιο συγκεκριμένα, κατασκευάζονται τρεις αντικειμενικές συναρτήσεις, 

μία για κάθε γραμμή συσκευασίας, 1, 2 και 3, με στόχο την ελαχιστοποίηση του χρόνου 

ολοκλήρωσης παραγωγής. Αρχικά, βελτιστοποιείται η πρώτη αντικειμενική συνάρτηση, με 

την υψηλότερη προτεραιότητα. Στη συνέχεια, βελτιστοποιείται η δεύτερη αντικειμενική 

συνάρτηση χρησιμοποιώντας την προηγούμενη αντικειμενική σαν περιορισμό με σκοπό να 

κρατηθεί η βέλτιστη λύση που βρέθηκε από την πρώτη βελτιστοποίηση. Τέλος, το μοντέλο 

επιλύεται άλλη μία φορά, χρησιμοποιώντας την τρίτη αντικειμενική συνάρτηση και 

προσθέτοντας τις δύο προηγούμενες σαν περιορισμούς για να ληφθούν υπ’ όψιν οι δύο 

βέλτιστες λύσεις που βρέθηκαν. 

 Πιο αναλυτικά, αρχικά, κατασκευάζονται οι 3 αντικειμενικές συναρτήσεις: 

𝑚𝑖𝑛[𝐶𝑖,𝑗,𝑛 + ℎ(𝑛 − 1)𝑌𝑖,𝑗,𝑛 ]                                                                                                             (3.1) 

𝑚𝑖𝑛[𝐶𝑖,1,𝑛 + ℎ(𝑛 − 1)𝑌𝑖,1,𝑛 ]                                                                                                             (4.1) 
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𝑚𝑖𝑛[𝐶𝑖,3,𝑛 + ℎ(𝑛 − 1)𝑌𝑖,3,𝑛 ]                                                                                                             (4.2) 

Η πρώτη (3.1) αντιστοιχεί στη γραμμή με τη μεγαλύτερη προτεραιότητα, δηλαδή 

αυτή με τη μεγαλύτερη ζήτηση, τη γραμμή 2. Η δεύτερη (4.1) αντιστοιχεί στη γραμμή με την 

ενδιάμεση ζήτηση, 1 και η τρίτη (4.2) σε αυτή με τη λιγότερη ζήτηση, γραμμή 3. Το μοντέλο 

επιλύεται αρχικά, χρησιμοποιώντας μόνο την πρώτη αντικειμενική συνάρτηση. Το 

αποτέλεσμα που προκύπτει από αυτήν, Ζ=119,73 χρησιμοποιείται ως ανώτατο όριο στον 

επιπλέον περιορισμό για τη δεύτερη βελτιστοποίηση, ο οποίος δίνεται από την ανισότητα 

(4.3): 

𝐶𝑖,2,𝑛 + ℎ(𝑛 − 1)𝑌𝑖,2,𝑛 ≤ 119,73                                                                                                      (4.3)   

Έτσι το μοντέλο επιλύεται ξανά χρησιμοποιώντας αυτή τη φορά τη δεύτερη 

αντικειμενική συνάρτηση (4.1) και τους περιορισμούς (3.2) έως (3.17) καθώς και τον (4.3). Η 

τιμή της αντικειμενικής που προκύπτει από τη δεύτερη βελτιστοποίηση, Ζ=108,71, 

χρησιμοποιείται ως ανώτατο όριο στον επιπλέον περιορισμό για την τρίτη βελτιστοποίηση, 

ο οποίος δίνεται από την ανισότητα (4.4): 

𝐶𝑖,1,𝑛 + ℎ(𝑛 − 1)𝑌𝑖,1,𝑛 ≤ 108,71                                                                                                     (4.4).   

Στη συνέχεια, το μοντέλο επιλύεται άλλη μία φορά χρησιμοποιώντας την τρίτη 

αντικειμενική συνάρτηση (4.2) και τους περιορισμούς (3.2) έως (3.17) καθώς και τους (4.3) 

και (4.4) αυτή τη φορά. Το αποτέλεσμα από την τρίτη βελτιστοποίηση έδωσε για την 

αντικειμενική συνάρτηση Z=77,5. Στον Πίνακα 4.1 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα 

αποτελέσματα και από τις τρεις βελτιστοποιήσεις. 

Πίνακας 4.1: Αποτελέσματα αντικειμενικών συναρτήσεων από τις τρεις βελτιστοποιήσεις. 

Γραμμές Αντικειμενική Συνάρτηση Περιορισμοί Αποτελέσματα 

2                              

(1η βελτιστοποίηση) 
𝑚𝑖𝑛[𝐶𝑖,𝑗,𝑛 + ℎ(𝑛 − 1)𝑌𝑖,𝑗,𝑛 ] (3.2) έως (3.17) Ζ=119,73 

1                                   

(2η βελτιστοποίηση) 
𝑚𝑖𝑛[𝐶𝑖,1,𝑛 + ℎ(𝑛 − 1)𝑌𝑖,1,𝑛 ] 

(3.2) έως (3.17) και 

(4.3) 
Ζ=108,71 

3                                  

(3η βελτιστοποίηση) 
𝑚𝑖𝑛[𝐶𝑖,3,𝑛 + ℎ(𝑛 − 1)𝑌𝑖,3,𝑛 ] 

(3.2) έως (3.17) και 

(4.3),(4.4) 
Z=77,5 
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Τα νέα αποτελέσματα για το βέλτιστο χρονοδιάγραμμα παραγωγής των προϊόντων 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.4. 

 

Σχήμα 4.4: Βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής με τη βοήθεια βελτιστοποίησης 
με χρήση πολλαπλών κριτηρίων. 

 

 Από το Σχήμα 4.4 εύκολα διαπιστώνεται πως πλέον έχει ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος 

ολοκλήρωσης παραγωγής κάθε γραμμής ξεχωριστά. Οι 8 πρώτες ώρες της Δευτέρας είναι 

και πάλι διαθέσιμες για τις προγραμματισμένες συντηρήσεις σε όλες τις γραμμές. Όσον 

αφορά τη γραμμή 1, η ολοκλήρωση της παραγωγής επιτυγχάνεται την 5η ημέρα μετά από 

11 ώρες, αντί για 17 που χρειαζόταν με την προηγούμενη βελτιστοποίηση χωρίς τη βοήθεια 

πολλαπλών κριτηρίων. Η γραμμή 2 φαίνεται να είναι η γραμμή με την πιο αυξημένη ζήτηση 

με αποτέλεσμα η παραγωγή να εξαντλεί ολόκληρο το διαθέσιμο χρονικό ορίζοντα για την 

κάλυψη της ζήτησης, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση. Τέλος η γραμμή 3 είναι αυτή 

με τα προϊόντα με τη λιγότερη ζήτηση. Γι’ αυτό και ο διαθέσιμος χρονικός ορίζοντας 
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παραγωγής είναι μικρότερος σε σχέση με τις άλλες δύο γραμμές. Η ολοκλήρωση της 

παραγωγής επιτυγχάνεται την 4η ημέρα, μετά από 4 περίπου ώρες λειτουργίας, αντί για την 

5η ημέρα που ολοκληρωνόταν στην προηγούμενη  περίπτωση. Ωστόσο είναι η γραμμή με τη 

μεγαλύτερη χρονική διάρκεια των χρόνων αλλαγής μεταξύ των προϊόντων όπως φαίνεται 

και στο διάγραμμα, σε σχέση με τις άλλες δύο γραμμές στις οποίες τα οι χρόνοι αυτοί είναι 

αρκετά μικρότεροι, μόλις λίγα λεπτά και για το λόγο αυτό δεν είναι πολύ ευδιάκριτα τα 

κενά διαστήματα. Πιο αναλυτικά οι χρόνοι παραγωγής και ολοκλήρωσης των προϊόντων 

παρουσιάζονται στους Πίνακες Β.3 και Β.4 αντίστοιχα στο Παράρτημα Β. 

 Συμπερασματικά με τη βελτιστοποίηση με τη χρήση πολλαπλών κριτηρίων 

επιτυγχάνεται καλύτερος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής σε σχέση με τη 

βελτιστοποίηση με  μία αντικειμενική συνάρτηση. Για μία καλύτερη σύγκριση των 

αποτελεσμάτων στον Πίνακα 4.2 παρουσιάζεται ο χρόνος ολοκλήρωσης παραγωγής για 

κάθε γραμμή και για τις δύο περιπτώσεις.  

Πίνακας 4.2:  Χρόνος ολοκλήρωσης παραγωγής με απλή βελτιστοποίηση και με 
βελτιστοποίηση με τη χρήση πολλαπλών κριτηρίων. 

Γραμμές 

συσκευασίας 
Βάρδιες 

Χρόνος ολοκλήρωσης 

παραγωγής, με απλή 

βελτιστοποίηση 

Χρόνος ολοκλήρωσης 

παραγωγής, με βελτιστοποίηση 

με  χρήση πολλαπλών κριτηρίων 

1 3 119,73 108,71 

2 3 119,73 119,73 

3 1 119,73 77,5 

 

Στα Σχήματα 4.5, 4.6 παρουσιάζονται τα αποθέματα και οι ποσότητες των προϊόντων 

που παράγονται κάθε ημέρα αντίστοιχα. 
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Σχήμα 4.5: Απόθεμα τελικών προϊόντων κάθε ημέρας, σε φιάλες. 
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Σχήμα 4.6: Ποσότητες παραγόμενων τελικών προϊόντων κάθε ημέρας, σε φιάλες. 

 

 Όπως παρουσιάζεται από το Σχήμα 4.5 οι ποσότητες των προϊόντων που βρίσκονται 

αποθηκευμένες ως απόθεμα είναι ιδιαίτερα αυξημένες την ημέρα Πέμπτη. Επίσης, 

συγκριτικά με το Σχήμα 4.2, οι ποσότητες αποθεμάτων στην περίπτωση βελτιστοποίησης με 

τη χρήση πολλαπλών κριτηρίων είναι αρκετά αυξημένες, ενώ την ημέρα Παρασκευή δεν 

υπάρχει απόθεμα. Επιπλέον, όσον αφορά τις παραγόμενες ποσότητες προϊόντων (Σχήμα 

4.6), με τη βελτιστοποίηση με χρήση πολλαπλών κριτηρίων, παρατηρείται αυξημένη 

παραγωγή προϊόντων την ημέρα Τετάρτη και μειωμένη την ημέρα Παρασκευή σε αντίθεση 

με την περίπτωση της απλής βελτιστοποίησης (Σχήμα 4.6), γεγονός που επίσης οδηγεί στο 

συμπέρασμα καλύτερου χρονοπρογραμματισμού παραγωγής, καθώς γίνεται φανερό ότι η 

παραγωγή λιγότερων προϊόντων την ημέρα Παρασκευή, θα οδηγήσει σε ολοκλήρωση της 

παραγωγής σε μικρότερο χρονικό διάστημα. 
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4.4 Μεγιστοποίηση της ζήτησης 

 Στην ενότητα αυτή γίνεται μελέτη για αύξησης της ζήτησης στο μέγιστο που 

μπορούν να καλύψουν οι γραμμές παραγωγής. Όπως παρουσιάστηκε και από τα 

παραπάνω διαγράμματα η γραμμή 2 ήδη είναι πλήρης και δεν μπορεί να εφαρμοστεί 

περεταίρω αύξηση της ζήτησης. Για τις άλλες δύο γραμμές μετά από δοκιμές και επίλυση 

του μοντέλου βρέθηκε ότι η ζήτηση για την 1 μπορεί να αυξηθεί  κατά 10%, ενώ για την 3, 

κατά 25%. Παραπάνω αύξηση θα οδηγήσει σε αδυναμία κάλυψης της ζήτησης στον 

διαθέσιμο χρονικό ορίζοντα. Στόχος αποτελεί και πάλι η ελαχιστοποίηση του χρόνου 

ολοκλήρωσης παραγωγής  με τη βοήθεια πολλαπλών κριτηρίων ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο 

χρόνος ολοκλήρωσης παραγωγής για όλες τις γραμμές, με την ίδια διαδικασία που 

ακολουθήθηκε στην υποενότητα 4.3. Τα αποτελέσματα που λήφθηκαν από την επίλυση του 

προβλήματος για τις 3 αντικειμενικές συναρτήσεις παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 

4.3. 

Πίνακας 4.3: Αποτελέσματα αντικειμενικών συναρτήσεων για τη μέγιστη ζήτηση που 
μπορούν να καλύψουν οι γραμμές. 

Γραμμές 
Ποσοστό αύξησης της 

ζήτησης 
Βάρδιες 

Αποτελέσματα αντικειμενικών 

συναρτήσεων 

1 10% 3 Ζ=117,2 

2 0% 3 Ζ=119,73 

3 25% 1 Ζ=102,87 

 

Ο βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.7. 
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Σχήμα 4.7: Βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής για μέγιστη ζήτηση προϊόντων. 

 

Όπως παρουσιάζεται από το Σχήμα 4.7 και οι 3 γραμμές είναι πλήρης. Η παραγωγή 

των προϊόντων ολοκληρώνεται για τη γραμμή 1 σχεδόν 3 ώρες πριν την λήξη του 

διαθέσιμου χρονικού ορίζοντα, ενώ για τη γραμμή 2 μόλις λίγα λεπτά πριν. Επιπλέον 

αύξηση της ζήτησης σε αυτές τις γραμμές θα οδηγήσει σε αδυναμία ικανοποίησης των 

πελατών. Επίσης, για τη γραμμή 3 η παραγωγή ολοκληρώνεται σχεδόν μία ώρα πριν το 

τέλος του χρονικού ορίζοντα. Ωστόσο περεταίρω αύξηση της ζήτησης στη συγκεκριμένη 

γραμμή θα μπορούσε να ικανοποιηθεί με την προσθήκη μίας επιπλέον βάρδιας, δηλαδή με 

αύξηση του χρονικού ορίζοντα παραγωγής κατά 8 ώρες καθημερινά. Συνήθως όμως τα 

επίπεδα της ζήτησης διατηρούνται σε αυτές τις τιμές και γι’ αυτό δεν μελετήθηκε η 

συγκεκριμένη περίπτωση. 
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4.5 Οργάνωση παραγωγής σε διαθέσιμο χρονικό ορίζοντα 2 εβδομάδων 

 Στην ενότητα αυτή διερευνάται η βελτιστοποίηση του χρονοπρογραμματισμού 

παραγωγής για το χρονικό ορίζοντα των 2 εβδομάδων. Τα  δεδομένα της ζήτησης για την 

πρώτη εβδομάδα παραμένουν σταθερά ενώ για τη δεύτερη δημιουργείται ένα σενάριο 

ζήτησης κοντά στα δεδομένα της πρώτης. Τα δεδομένα για τη νέα ζήτηση της επόμενης 

εβδομάδας παρουσιάζονται στον Πίνακα Α.7 στο Παράρτημα Α. Ο διαθέσιμος χρονικός 

ορίζοντας παραγωγής παραμένει σταθερός σε όλες τις γραμμές και για τις δύο εβδομάδες. 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν για τις αντικειμενικές συναρτήσεις από την επίλυση του 

μοντέλου με τη βοήθεια πολλαπλών κριτηρίων παρουσιάζονται συγκεντρωτικά για όλες τις 

γραμμές στον Πίνακα 4.4. 

Πίνακας 4.4: Αποτελέσματα αντικειμενικών συναρτήσεων για επίλυση του μοντέλου σε 
χρονικό ορίζοντα δύο εβδομάδων. 

Γραμμές Βάρδιες Αποτελέσματα αντικειμενικών συναρτήσεων 

1 3 Ζ=214,93 

2 3 Ζ=239,19 

3 1 Ζ=127,99 

 

Ο βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής σύμφωνα με τα παραπάνω 

αποτελέσματα παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.8. 
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Σχήμα 4.8: Βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής για χρονικό ορίζοντα δύο 
εβδομάδων. 

 

 Από το Σχήμα 4.8 διαπιστώνεται πως ο χρόνος ολοκλήρωσης παραγωγής 

ελαχιστοποιείται για όλες τις γραμμές συσκευασίας. Σύμφωνα με το διάγραμμα 

χρονοπρογραμματισμού η ολοκλήρωση της παραγωγής για τη γραμμή 1 επιτυγχάνεται την 

ένατη ημέρα μετά από 23 ώρες παραγωγής περίπου, για τη γραμμή 2 την τελευταία ημέρα 

σχεδόν 45 λεπτά πριν τη λήξη του χρονικού ορίζοντα, ενώ για τη γραμμή 3 επιτυγχάνεται 

την έκτη ημέρα.  Ωστόσο είναι δύσκολο να γίνει πρόβλεψη της ζήτησης για το χρονικό 

διάστημα των δύο εβδομάδων και το πιθανότερο είναι ότι αν γίνει, το χρονοδιάγραμμα θα 

χρειαστεί τροποποιήσεις λόγω διαφοροποίησης της κανονικής με την προβλεπόμενη 

ζήτηση. 
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4.6 Προσθήκη επιπλέον γραμμής εμφιάλωσης και αύξηση της ζήτησης 

κατά 15% 

Στη συγκεκριμένη ενότητα γίνεται μελέτη για την προσθήκη μίας νέας γραμμής 

εμφιάλωσης, Ε, η οποία θα διαθέτει δική της γραμμή συσκευασίας, 4 και  θα παράγει τα 

ίδια προϊόντα με τις γραμμές με τη μεγαλύτερη ζήτηση, τα οποία παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 4.5. 

Πίνακας 4.5: Τελικά προϊόντα που παράγει η γραμμή εμφιάλωσης Ε. 

Γραμμή Παραγωγής 

(εμφιάλωσης) 
Προϊόντα Συσκευασίες 

Ε 

PR_11Α 

PR_11Β 

PR_12 

PR_13 

PR_14 

PR_15 

PR_16 

PR_27 

PR_28 

PR_29 

PR_210 

PR_211 

PR_212 

12 pack Χαρτοκιβώτιο 

6 pack 

6 pack (5+1δώρο) 

6 pack 

6 pack (5+1δώρο) 

6 pack 

6 pack (5+1δώρο) 

12 pack 

24 pack 

12 pack 

24 pack 

12 pack 

24 pack 

  

Οι χρόνοι αλλαγής μεταξύ των προϊόντων παρουσιάζονται στον Πίνακα Α.8 στο 

Παράρτημα Α. Ο διαθέσιμος χρονικός ορίζοντας παραγωγής για τη νέα γραμμή θα είναι 

επίσης 24 ώρες καθημερινά με τις 8 πρώτες ώρες της Δευτέρας αφιερωμένες στις 

απαιτούμενες συντηρήσεις. Η γραμμή θα λειτουργεί με ρυθμό συσκευασίας 12000 φιάλες 

ανά ώρα. Παράλληλα, αυξάνεται η ζήτηση των προϊόντων κατά 15% σε σχέση με την 

αρχική. Στόχος αποτελεί και πάλι η ελαχιστοποίηση του χρόνου ολοκλήρωσης παραγωγής 

που πραγματοποιείται με τη βοήθεια πολλαπλών κριτηρίων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 
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όμως εφόσον οι τρεις γραμμές 1,2 και 4 παράγουν κοινά προϊόντα δεν μπορεί να 

κατασκευαστούν ξεχωριστές αντικειμενικές συναρτήσεις για την κάθε μία. Επομένως, η 

πρώτη αντικειμενική συνάρτηση κατασκευάζεται για τη γραμμή συσκευασίας 3, η οποία 

παράγει διαφορετικά προϊόντα από τις υπόλοιπες, ενώ η δεύτερη αντικειμενική 

κατασκευάζεται για την βελτιστοποίηση των γραμμών 1,2 και 4 μαζί, χρησιμοποιώντας ως 

περιορισμό την προηγούμενη. Τα αποτελέσματα που λήφθηκαν από την επίλυση του 

μοντέλου παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.6. 

Πίνακας 4.6: Αποτελέσματα αντικειμενικών συναρτήσεων για τη βελτιστοποίηση 
χρονοπρογραμματισμού παραγωγής με 4 γραμμές συσκευασίας. 

Γραμμές συσκευασίας Βάρδιες 

Αποτελέσματα 

αντικειμενικών 

συναρτήσεων 

1,2 και 4 3 Ζ=111,74 

3 1 Ζ=100,73 

 

 Ο βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής και για τις 4 γραμμές στο στάδιο 

της συσκευασίας παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.9. 
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Σχήμα 4.9: Βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής με μία επιπλέον γραμμή 
εμφιάλωσης. 

 

Από το Σχήμα 4.9 διαπιστώνεται ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης παραγωγής 

ελαχιστοποιείται για όλες τις γραμμές. Η γραμμή 1 με βάση τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από τη βελτιστοποίηση, παράγει 4 διαφορετικά προϊόντα, 2 από τα οποία 

έχουν ελάχιστη ζήτηση σε σχέση με τα άλλα και γι’ αυτό δεν είναι πολύ ευδιάκριτο το 

χρονικό διάστημα παραγωγής τους. Η γραμμή 2 παράγει 2 προϊόντα με αυξημένη ζήτηση, 

ενώ η νέα γραμμή 4 παράγει 9 διαφορετικά προϊόντα. Η παραγωγή ολοκληρώνεται για τις 

γραμμές 1,2 και 4 μετά από 16 ώρες περίπου, ενώ αν συγκρίνουμε τα Σχήματα 4.4 και 4.9 

διαπιστώνεται πως σε αυτή την περίπτωση ακόμα και με αύξηση της ζήτησης κατά 15%, η 

παραγωγή ολοκληρώνεται σε λιγότερο χρόνο για τις γραμμές 1 και 2. Επομένως, το σενάριο 

προσθήκης μίας επιπλέον γραμμής εμφιάλωσης θα αυξήσει αρκετά το διαθέσιμο χρόνο 

παραγωγής και ειδικά σε αυτές τις γραμμές όπου η ζήτηση είναι ήδη αρκετά αυξημένη. 
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4.7 Μεγιστοποίηση της ζήτησης για τις γραμμές συσκευασίας 1,2 και 4 

 Στην ενότητα αυτή ερευνάται η περίπτωση αύξησης της ζήτησης στο μέγιστο που 

μπορούν να καλύψουν οι γραμμές 1,2, και 4 μαζί, οι οποίες παράγουν κοινά προϊόντα. Η 

γραμμή 4 έχει ρυθμό συσκευασίας 12000 φιάλες ανά ώρα. Ο χρονικός ορίζοντας παραμένει 

ο ίδιος. Στόχος αποτελεί και πάλι η ελαχιστοποίηση του χρόνου ολοκλήρωσης παραγωγής. 

Μετά από δοκιμές και επίλυση του μοντέλου, με τη βοήθεια πολλαπλών κριτηρίων με δύο 

αντικειμενικές συναρτήσεις, βρέθηκε ότι η μέγιστη ζήτηση που μπορούν να καλύψουν οι 

γραμμές 1,2 και 4 είναι κατά 20% αυξημένη σε σχέση με την αρχική. Τα αποτελέσματα από 

τη βελτιστοποίηση για τις δύο αντικειμενικές συναρτήσεις παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.7. 

Πίνακας 4.7: Αποτελέσματα αντικειμενικών συναρτήσεων για αύξηση της ζήτησης κατά 20% 
σε σχέση με την αρχική. 

Γραμμές Βάρδιες Αποτελέσματα αντικειμενικών συναρτήσεων 

3 1 Z=101.8 

1,2,4 3 Z=116.52 

 

Στο Σχήμα 4.10 παρουσιάζεται ο βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής για 

τη μέγιστη ζήτηση που μπορούν να καλύψουν οι γραμμές 1,2 και 4 μαζί και η οποία 

βρέθηκε 20% αυξημένη σε σχέση με την αρχική. 
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Σχήμα 4.10: Βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής για μέγιστη ζήτηση. 

 

 Όπως παρουσιάζεται από το Σχήμα 4.10 και οι 3 γραμμές 1,2 και 4 ολοκληρώνουν 

ταυτόχρονα την παραγωγή των προϊόντων σχεδόν 4 ώρες πριν από τη λήξη του χρονικού 

ορίζοντα. Για περαιτέρω αύξηση της ζήτησης, για παράδειγμα στο 25% υπάρχει αδυναμία 

κάλυψής της στο διαθέσιμο χρονικό ορίζοντα. Η γραμμή 1 επεξεργάζεται 3 διαφορετικά 

προϊόντα, το ένα σε πολύ μικρό χρόνο σε σχέση με τα άλλα και γι’ αυτό δεν είναι πολύ 

εμφανές στο διάγραμμα. Η γραμμή 2 επεξεργάζεται επίσης 3 διαφορετικά προϊόντα, ενώ τα 

περισσότερα τα επεξεργάζεται η γραμμή 4, δηλαδή 10 διαφορετικά προϊόντα. Η γραμμή 3 

ωστόσο έχει περιθώρια για περεταίρω αύξηση της ζήτησης καθώς πριν βρέθηκε ότι η 

μέγιστη είναι 25% για τα προϊόντα αυτής της γραμμής. Ωστόσο στη συγκεκριμένη 

περίπτωση μας ενδιαφέρει η μέγιστη ζήτηση των προϊόντων με τους πιο ταχυκίνητους 

κωδικούς. 
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4.8 Ρυθμός συσκευασίας-Χρόνος ολοκλήρωσης παραγωγής 

 Στην ενότητα αυτή διερευνάται η εξάρτηση του χρόνου ολοκλήρωσης παραγωγής 

από τον ρυθμό συσκευασίας της νέας γραμμής παραγωγής. Η παραγωγική μονάδα 

αποτελείται και πάλι από 4 γραμμές συσκευασίας. Οι γραμμές 1,2 και 3 έχουν τους ίδιους 

ρυθμούς συσκευασίας με τους αρχικούς. Για την γραμμή 4 ο ρυθμός συσκευασίας  

λαμβάνει διαφορετικές τιμές κάθε φορά για να παρατηρηθεί ο χρόνος ολοκλήρωσης 

παραγωγής. Η ζήτηση είναι 20% αυξημένη σε σχέση με την αρχική.  Το μοντέλο επιλύεται 5 

φορές για 5 διαφορετικές τιμές του ρυθμού συσκευασίας με στόχο την ελαχιστοποίηση του 

χρόνου ολοκλήρωσης παραγωγής για τις γραμμές 1,2 και 4. Επομένως, σε αυτή την 

περίπτωση χρησιμοποιείται μόνο μία αντικειμενική συνάρτηση για τη βελτιστοποίηση. Στον 

Πίνακα 4.8 παρουσιάζονται οι τιμές που δίνονται για τον ρυθμό συσκευασίας και τα 

αποτελέσματα που λήφθηκαν από την επίλυση του μοντέλου για την αντικειμενική 

συνάρτηση και κατασκευάζεται το διάγραμμα ρυθμός συσκευασίας συναρτήσει του χρόνου 

ολοκλήρωσης παραγωγής το οποίο παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.11.  

Πίνακας 4.8: Ρυθμός συσκευασίας συναρτήσει του χρόνου ολοκλήρωσης παραγωγής. 

Ρυθμός συσκευασίας Χρόνος ολοκλήρωσης παραγωγής 

12000 116,52 

15000 112,17 

20000 109,94 

25000 109,15 

30000 108,45 
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Σχήμα 4.11: Εξάρτηση του χρόνου ολοκλήρωσης παραγωγής από τον ρυθμό συσκευασίας 
της γραμμής 4. 

 

Από το διάγραμμα (Σχήμα 4.11) διαπιστώνεται πως ο χρόνος ολοκλήρωσης 

παραγωγής ελαχιστοποιείται σημαντικά καθώς αυξάνεται ο ρυθμός συσκευασίας της νέας 

γραμμής 4. Βέβαια θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν και το γεγονός ότι αύξηση του ρυθμού 

συσκευασίας, δηλαδή αύξηση του ρυθμού εμφιάλωσης σε μία γραμμή παραγωγής 

ισοδυναμεί και με αύξηση του κόστους παραγωγής.  Ο μονάδας εμφιάλωσης θα πρέπει να 

πραγματοποιηθούν περεταίρω  μελέτες ώστε να ληφθούν  υπ’ όψιν και οι δύο παράγοντες. 

4.9 Αύξηση της ζήτησης κατά 50% 

 Στην ενότητα αυτή πραγματοποιείται το σενάριο αύξησης της ζήτησης κατά 50%. Η 

βιομηχανική εγκατάσταση αποτελείται και πάλι από 4 γραμμές συσκευασίας με τους 

διαθέσιμους χρόνους παραγωγής και τους χρόνους αλλαγής μεταξύ των προϊόντων να 

παραμένουν σταθερά στις γραμμές 1,2 και 4. Ωστόσο στη γραμμή 3 προστίθεται μία 

επιπλέον βάρδια, δηλαδή 8 ώρες επιπλέον διαθέσιμος χρόνος παραγωγής καθημερινά, 

εκτός από τη Δευτέρα η οποία έχει ήδη δύο βάρδιες (8 ώρες συντήρηση και 8 ώρες 

παραγωγή). Στο σενάριο αυτό μελετάται η εύρεση του ρυθμού συσκευασίας της γραμμής 4, 

ώστε οι γραμμές να καταφέρουν να καλύψουν τη ζήτηση. Οι ρυθμοί συσκευασίας των 

γραμμών 1,2 και 3 παραμένουν σταθεροί. Μετά από δοκιμές και επίλυση του μοντέλου 

βρέθηκε ότι ο ρυθμός συσκευασίας της γραμμής 4 θα πρέπει να είναι 33000 φιάλες ανά 
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ώρα ώστε να ικανοποιηθεί η ζήτηση. Μετά την επίλυση του μοντέλου με στόχο την 

ελαχιστοποίηση του χρόνου ολοκλήρωσης παραγωγής με τη βοήθεια πολλαπλών κριτηρίων 

με δύο αντικειμενικές συναρτήσεις λήφθηκαν τα αποτελέσματα που παρουσιάζοντα στον 

Πίνακα 4.9. 

Πίνακας 4.9: Αποτελέσματα αντικειμενικών συναρτήσεων για αυξημένη ζήτηση κατά 50% 
σε σχέση με την αρχική. 

Γραμμές Βάρδιες Αποτελέσματα αντικειμενικών συναρτήσεων 

3 2 Ζ=74,25 

1,2,4 3 Ζ= 115,60 

 Τα αποτελέσματα για το βέλτιστο χρονοπρογραμματισμό παραγωγής 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.12. 

 

Σχήμα 4.12: Βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής για 50% αυξημένη ζήτηση σε 
σχέση με την αρχική. 
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 Στο Σχήμα 4.12 παρουσιάζεται ο βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής για 

τις 4 γραμμές συσκευασίας με αυξημένη ζήτηση κατά 50% σε σχέση με την αρχική. Από το 

διάγραμμα διαπιστώνεται πως η γραμμή 3 ολοκληρώνει την παραγωγή την τέταρτη ημέρα 

μετά από 2 ώρες παραγωγής περίπου. Αν ο διαθέσιμος χρονικός ορίζοντας παραγωγής 

παρέμενε 8 ώρες καθημερινά, η συγκεκριμένη γραμμή δεν θα μπορούσε να καλύψει τη 

ζήτηση. Επομένως οι δύο βάρδιες σε κάθε ημέρα είναι απαραίτητες. Η ολοκλήρωση της 

παραγωγής για τις υπόλοιπες γραμμές γίνεται την τελευταία ημέρα μετά από 19,5 ώρες 

περίπου. Επομένως, για ρυθμό συσκευασίας της νέας γραμμής ίσο ή μεγαλύτερο από 

33000 φιάλες ανά ώρα η βιομηχανική εγκατάσταση θα καταφέρει να ικανοποιήσει την κατά 

50% αυξημένη ζήτηση. 

4.10 Επαναπρογραμματισμός Παραγωγής (Re-scheduling) 

Όλες οι μελέτες περίπτωσης που πραγματοποιήθηκαν παραπάνω αναφέρονται σε 

προβλήματα βελτιστοποίησης χρονοπρογραμματισμού παραγωγής με παραμέτρους και 

δεδομένα τα οποία παραμένουν σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα που 

μελετάται. Σε ένα βιομηχανικό περιβάλλον όμως πάντα υπάρχει η πιθανότητα ύπαρξης 

απρόσμενων αλλαγών ενδιαμέσου του χρονικού ορίζοντα. Τέτοιες αλλαγές για παράδειγμα 

μπορεί να είναι καθυστερημένες παραλαβές παραγγελιών η ακυρώσεις αυτών, 

καθυστερημένες αποστολές πρώτων υλών καθώς και βλάβες στο μηχανολογικό εξοπλισμό 

γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένη εκκίνηση της παραγωγής σε ορισμένες 

περιπτώσεις, με αποτέλεσμα το ήδη υπάρχον χρονοδιάγραμμα να καταστεί 

αναποτελεσματικό και σε ορισμένες περιπτώσεις ανέφικτο (Mendez and Cerda, 2002).   Για 

το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επαναπρογραμματισμού παραγωγής με 

σκοπό μία νέα βελτιστοποίηση (re-scheduling).  

Στη συγκεκριμένη περίπτωση μελετάται το σενάριο παραλαβής καθυστερημένων 

παραγγελιών και ορισμένες ακυρώσεις αυτών σε κάποια από τα προϊόντα στο τέλος της 

πρώτης ημέρας, δηλαδή της Δευτέρας, καθώς όπως αναφέρθηκε οι πρώτες ύλες βρίσκονται 

σε αφθονία στη συγκεκριμένη βιομηχανία και δεν υπάρχει καθυστέρηση παραγωγής λόγω 

έλλειψης αυτών, ενώ οι βλάβες στο μηχανολογικό εξοπλισμό αποτελούν έναν πιο 

αστάθμητο παράγοντα. Η νέα ζήτηση των προϊόντων για το χρονικό ορίζοντα από την 

ημέρα Τρίτη και έπειτα, παρουσιάζεται στον Πίνακα Α.9 στο Παράρτημα Α.  
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Στόχος αποτελεί και πάλι η ελαχιστοποίηση του χρόνου ολοκλήρωσης παραγωγής. 

Το μοντέλο επιλύεται αρχικά τρεις φορές, με τη βοήθεια πολλαπλών κριτηρίων, 

χρησιμοποιώντας 3 διαφορετικές αντικειμενικές συναρτήσεις κάθε φορά, μία για κάθε 

γραμμή συσκευασίας, με τον τρόπο που περιγράφηκε στην ενότητα 4.3. Στη συνέχεια, τα 

αποτελέσματα των μεταβλητών που προέκυψαν μέχρι το τέλος της πρώτης ημέρας, δηλαδή 

της Δευτέρας δίνονται ξανά στο μοντέλο ως παράμετροι, έτσι ώστε να παραμείνουν 

σταθερά, δηλαδή οι μεταβλητές ((C(i,j,n) , P(i,n), Q(i,j,n), T(i,j,n), S(i,n), U(j,n), U1(j,n), 

WF(i,j,n), WL(i,j,n), Y(i,j,n), X(I,i1,j,n), X1(i,i1,j,n), W(j,n), μέχρι το τέλος της πρώτης ημέρας). 

Επίσης, ως παράμετροι εισάγονται και τα νέα δεδομένα ζήτησης. Το μοντέλο επιλύεται 

ξανά κρατώντας σταθερά τα αποτελέσματα για την ημέρα Δευτέρα και υπολογίζοντας τα 

υπόλοιπα. Και πάλι γίνεται χρήση της βελτιστοποίησης πολλαπλών κριτηρίων. Τα 

αποτελέσματα που λαμβάνονται από τη βελτιστοποίηση πριν και μετά την τροποποίηση της 

ζήτησης, για κάθε γραμμή συσκευασίας παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 4.10. 

Πίνακας 4.10: Αποτελέσματα αντικειμενικών συναρτήσεων πριν και μετά τον 
επαναπρογραμματισμό παραγωγής. 

 
Γραμμές Βάρδιες 

Αποτελέσματα αντικειμενικών 

συναρτήσεων 

Πριν τον 

επαναπρογραμματισμό 

παραγωγής 

1 3 Ζ=108,70 

2 3 Ζ=119,73 

3 1 Ζ=77,50 

Μετά τον 

επαναπρογραμματισμό 

παραγωγής  

1 3 Ζ=109,13 

2 3 Ζ=117,63 

3 1 Ζ=99,96 

 

Ο βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής που προκύπτει πριν και μετά τον 

επαναπρογραμματισμό παραγωγής παρουσιάζεται με τη βοήθεια των διαγραμμάτων 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής στα Σχήματα 4.13 και 4.14 για να μπορεί να γίνει μία 

καλύτερη σύγκριση μεταξύ τους. 
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Σχήμα 4.13: Βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής πριν τον επαναπρογραμματισμό 
παραγωγής. 
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Σχήμα 4.14: Βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής μετά τον επαναπρογραμματισμό 
παραγωγής (re-scheduling). 

 

 Όπως παρουσιάζεται από τη σύγκριση των παραπάνω 2 διαγραμμάτων, καθώς και 

από τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις αντικειμενικές συναρτήσεις διαπιστώνεται 

πως για τη γραμμή 1 μετά τον επαναπρογραμματισμό παραγωγής, η παραγωγή διαρκεί 

περίπου μία ώρα παραπάνω λόγω μίας καθυστερημένης παραγγελίας για τα προϊόντα 

PR_15 και PR_16 την ημέρα Τετάρτη. Επίσης, η γραμμή 2 ολοκληρώνει την παραγωγή των 

προϊόντων περίπου 2 ώρες νωρίτερα μετά τον επαναπρογραμματισμό παραγωγής, καθώς 

υπάρχουν ορισμένες ακυρώσεις παραγγελιών στη ζήτηση των προϊόντων PR_27 και PR_28 

την Τρίτη. Υπάρχει ωστόσο και μία επιπλέον παραγγελία για τα προϊόντα  PR_29 και PR_210 

αλλά είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με αυτήν που ακυρώθηκε και για αυτό μειώνεται ο 

χρόνος ολοκλήρωσης παραγωγής αυτής της γραμμής σε σχέση με πριν. Τέλος, στην γραμμή 
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3 λαμβάνονται 2 νέες παραγγελίες για τα προϊόντα PR_314 την Τρίτη και PR_313 την 

Παρασκευή, με αποτέλεσμα η παραγωγή να ολοκληρώνεται μία ημέρα αργότερα. 
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5. Συμπεράσματα-Προτάσεις για περεταίρω 

έρευνα 

5.1 Συμπεράσματα 

 Κύριος στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός 

μαθηματικού μοντέλου μεικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού (MILP), για τη 

μελέτη βελτιστοποίησης του χρονοπρογραμματισμού παραγωγής σε μία βιομηχανία 

εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού. Το μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για 

περίπτωση αγοράς νέων μονάδων εμφιάλωσης, για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον 

ρυθμό εμφιάλωσης που θα πρέπει να έχουν οι καινούριες μονάδες παραγωγής για 

ικανοποίηση της ζήτησης στο διαθέσιμο χρονικό ορίζοντα. Το μοντέλο επιλύεται με τη 

βοήθεια του εργαλείου βελτιστοποίησης GAMS . 

 Επιπροσθέτως, το συγκεκριμένο μαθηματικό μοντέλο δίνει τη δυνατότητα μελέτης 

πολλαπλών διαφορετικών περιπτώσεων, όπως πιθανές μεταβολές στη ζήτηση των 

προϊόντων, ή βελτιστοποίηση του χρονοπρογραμματισμού παραγωγής σε διαφορετικό 

χρονικό ορίζοντα κάθε φορά. Επίσης, το μοντέλο παρουσιάζεται κατάλληλο και 

αποτελεσματικό και για τον επαναπρογραμματισμό παραγωγής στην περίπτωση ύπαρξης 

απρόσμενων αλλαγών ενδιαμέσου του χρονικού ορίζοντα (re-scheduling), όπως για 

παράδειγμα η ακύρωση ή η παραλαβή καθυστερημένων παραγγελιών. 

 Πιο συγκεκριμένα, το μοντέλο που παρουσιάζεται αναλυτικά στην ενότητα 3 

εφαρμόζεται σε μία βιομηχανία εμφιάλωσης που διαθέτει 4 αυτοματοποιημένες γραμμές 

εμφιάλωσης με 3 μονάδες συσκευασίας 1, 2 και 3. Κάθε μονάδα συσκευασίας 

επεξεργάζεται διαφορετικά προϊόντα. Εφόσον η παραγωγική διαδικασία είναι συνεχής και 

η πρώτη ύλη δεν υφίσταται περεταίρω επεξεργασία, ο χρονοπρογραμματισμός παραγωγής 

επικεντρώνεται στο στάδιο της συσκευασίας. Στόχος αποτελεί η ελαχιστοποίηση του 

χρόνου ολοκλήρωσης παραγωγής για μία εβδομαδιαία ζήτηση προϊόντων. Το μοντέλο 

επιλύθηκε δύο φορές, μία με απλή βελτιστοποίηση και μία με βελτιστοποίηση με τη χρήση 

πολλαπλών κριτηρίων (Multi-objective optimization). Τα αποτελέσματα που λήφθηκαν για 

την ελαχιστοποίηση του χρόνου ολοκλήρωσης παραγωγής στην πρώτη περίπτωση ήταν 

119,73 ώρες και για τις τρεις γραμμές, ενώ στη δεύτερη 108,71 ώρες, για τη γραμμή 1, 

119,73 ώρες, για τη γραμμή 2 και 77,5 ώρες για τη γραμμή 3. Μετά τη σύγκριση των 
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αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τις δύο βελτιστοποιήσεις, διαπιστώνεται πως στη 

δεύτερη περίπτωση λαμβάνεται ένα καλύτερο χρονοδιάγραμμα παραγωγής, διότι 

ελαχιστοποιείται ο χρόνος ολοκλήρωσης παραγωγής κάθε γραμμής ξεχωριστά και όχι ο 

συνολικός όπως στην πρώτη περίπτωση. 

 Στη συνέχεια πραγματοποιείται ένα σενάριο αύξησης της ζήτησης στο μέγιστο που 

μπορούν να καλύψουν οι γραμμές. Μετά από δοκιμές και επίλυση του προβλήματος με τη 

βελτιστοποίηση με χρήση πολλαπλών κριτηρίων διαπιστώνεται πως η μέγιστη ζήτηση που 

μπορούν να καλύψουν οι γραμμές για την έγκαιρη ικανοποίηση των πελατών είναι κατά 

10% αυξημένη σε σχέση με την αρχική στη γραμμή 1,  και κατά 25% αυξημένη στη γραμμή 

3. Η γραμμή 2 είναι ήδη πλήρης και δεν επιδέχεται περεταίρω αύξηση της ζήτησης.  Επίσης, 

στην επόμενη ενότητα, επιλύεται ένα σενάριο ελαχιστοποίησης του χρόνου ολοκλήρωσης 

παραγωγής λαμβάνοντας ως χρονικό ορίζοντα δύο εβδομάδες παραγωγής.  

 Η επόμενη ενότητα αφορά τη μελέτη περίπτωσης αγοράς μίας νέας μονάδας 

εμφιάλωσης με δική της γραμμή συσκευασίας, 4, η οποία θα λειτουργεί με ρυθμό 

εμφιάλωσης 12000 φιάλες ανά ώρα και θα επεξεργάζεται τα ίδια προϊόντα με τις μονάδες 

συσκευασίας 1 και 2. Η βιομηχανική μονάδα δηλαδή, θα αποτελείται πλέον από 4 γραμμές 

συσκευασίας. Παράλληλα η ζήτηση αυξάνεται κατά 15% σε σχέση με την αρχική. Από την 

επίλυση του προβλήματος με τη χρήση πολλαπλών κριτηρίων και σε σύγκριση με τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από το χρονοπρογραμματισμό με τρεις γραμμές 

συσκευασίας διαπιστώνεται πως το σενάριο προσθήκης μίας επιπλέον γραμμής 

εμφιάλωσης θα αυξήσει αρκετά το διαθέσιμο χρόνο παραγωγής και ιδιαίτερα στις γραμμές 

όπου η ζήτηση των προϊόντων παρουσιάζεται αρκετά αυξημένη.  

 Στη συνέχεια, πραγματοποιείται ένα σενάριο αύξησης της ζήτησης στο μέγιστο που 

μπορούν να καλύψουν οι γραμμές 1,2 και η νέα γραμμή μαζί, 4, οι οποίες παράγουν κοινά 

προϊόντα. Μετά από δοκιμές βρέθηκε ότι η ζήτηση μπορεί να αυξηθεί κατά 20% σε σχέση 

με την αρχική. Εύκολα διαπιστώνεται η διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη μέγιστη 

ζήτηση η οποία μπορούσε να αυξηθεί μόνο σε ένα ποσοστό  10% για την γραμμή 1 και 

καθόλου για τη γραμμή 2. Ακολούθως εξετάζεται η εξάρτηση του χρόνου ολοκλήρωσης 

παραγωγής από τον ρυθμό συσκευασίας της νέας μονάδας. Για διάφορες τιμές του ρυθμού 

συσκευασίας κατασκευάζεται το διάγραμμα ρυθμού συσκευασίας-χρόνου ολοκλήρωσης 

παραγωγής, με τα αποτελέσματα που λαμβάνονται κάθε φορά από την επίλυση του 
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μοντέλου και παρατηρείται ότι όσο αυξάνεται ο ρυθμός συσκευασίας, τόσο περισσότερο 

μειώνεται ο χρόνος ολοκλήρωσης παραγωγής. 

 Στην επόμενη ενότητα, μελετάται η εύρεση του ρυθμού συσκευασίας της νέας 

γραμμής 4, για μία αύξηση της ζήτησης κατά 50% σε σχέση με την αρχική. Μετά από 

δοκιμές βρέθηκε ότι ο ρυθμός συσκευασίας θα πρέπει να είναι 33000 φιάλες ανά ώρα για 

την έγκαιρη ικανοποίηση της ζήτησης. Τέλος, πραγματοποιείται μία μελέτη 

επαναπρογραμματισμού παραγωγής στο ενδιάμεσο του χρονικού ορίζοντα λόγω 

ορισμένων καθυστερημένων παραγγελιών και ακυρώσεων αυτών σε κάποια από τα 

προϊόντα. Στόχος αποτελεί και πάλι η ελαχιστοποίηση του χρόνου ολοκλήρωσης 

παραγωγής με τη βοήθεια πολλαπλών κριτηρίων. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν για το 

βέλτιστο χρονοπρογραμματισμό παραγωγής  με τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος 

παραγωγής είναι ιδιαίτερα σημαντικά καθώς στο σύγχρονο βιομηχανικό περιβάλλον η 

ύπαρξη απρόσμενων αλλαγών λόγω διάφορων παραγόντων είναι πολύ συχνή.  

 

5.2 Προτάσεις για περεταίρω έρευνα. 

 Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει ένα μοντέλο μεικτού ακέραιου 

γραμμικού προγραμματισμού με στόχο τη βελτιστοποίηση του χρονοπρογραμματισμού 

παραγωγής σε μία βιομηχανία εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού. Το μοντέλο 

εστιάζει στο στάδιο της συσκευασίας και συγκεκριμένα στην ελαχιστοποίηση του χρόνου 

ολοκλήρωσης παραγωγής. Ωστόσο περιορισμοί που αφορούν τους διαθέσιμους πόρους, 

όπως για παράδειγμα το εργατικό δυναμικό, δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν στο μοντέλο. 

Παρότι το μοντέλο μπορεί να δώσει μία βέλτιστη λύση και απουσία αυτών των 

περιορισμών, περεταίρω μελέτες μπορούν να πραγματοποιηθούν συμπεριλαμβάνοντας 

αυτούς τους περιορισμούς, για ένα πιο ελκυστικό μοντέλο. 

Επιπλέον, δεδομένα που αφορούν τα κόστη παραγωγής, αποθέματος, κόστη 

αλλαγών μεταξύ των προϊόντων και κόστη εκκίνησης του εργοστασίου, δεν 

συμπεριλαμβάνονται στο μοντέλο. Συνεπώς, μία μελλοντική έρευνα μπορεί να εστιάσει 

στην ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους ή τη μεγιστοποίηση του συνολικού κέρδους, 

πέρα από την ελαχιστοποίηση του χρόνου ολοκλήρωσης παραγωγής. 
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 Επίσης, περαιτέρω μελέτες μπορούν να πραγματοποιηθούν για την προσθήκη 

επιπλέον γραμμών παραγωγής με υψηλότερους ρυθμούς εμφιάλωσης για μεγαλύτερη 

απόδοση της παραγωγής, καθώς και για την παραγωγή περισσότερων προϊόντων. 

Επιπλέον, το μοντέλο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για τη βελτιστοποίηση 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής για μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, για παράδειγμα ένα 

μήνα. 

 Στο συγκεκριμένο μοντέλο τα δεδομένα της ζήτησης λήφθηκαν για το χρονικό 

ορίζοντα της μίας εβδομάδας. Συνήθως όμως, στο σύγχρονο βιομηχανικό περιβάλλον 

πραγματοποιείται πρόβλεψη της ζήτησης για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό 

της μίας εβδομάδας. Αυτή η πρόβλεψη ορισμένες φορές μπορεί να χρειαστεί 

τροποποιήσεις, λόγω καθυστερήσεων ή ακυρώσεων παραγγελιών ή λόγω βλάβης σε 

κάποια μηχανή.  Περεταίρω μελέτες, λοιπόν, μπορούν να εφαρμοστούν τόσο για το 

χρονοπρογραμματισμό παραγωγής όσο και για τον επαναπρογραμματισμό παραγωγής 

χρησιμοποιώντας την προσέγγιση του κυλιόμενου χρονικού ορίζοντα (rolling horizon). Ο 

όρος ορίζοντας αναφέρεται στον αριθμό των χρονικών διαστημάτων στο μέλλον για  τα 

οποία πραγματοποιείται η πρόβλεψη της ζήτησης, για παράδειγμα διαστήματα μερικών 

ημερών. Είναι δηλαδή αυτός ο ορίζοντας ο οποίος μετακυλίεται σε κάθε περίοδο και κάνει 

ευκολότερη την τροποποίηση του βέλτιστου χρονοπρογραμματισμού  παραγωγής (Sethi 

and Sorger, 1991). 
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Παράρτημα Α - Δεδομένα 

Πίνακας Α.1: Ρυθμοί συσκευασίας γραμμών, σε φιάλες ανά ώρα. 

Γραμμές συσκευασίας 1 2 3 

Ρυθμός εμφιάλωσης (*) 0 1 0 

(*)Με 1 εμφανίζεται η γραμμή με το μεγαλύτερο ρυθμό συσκευασίας και με 0 οι 
υπόλοιπες. 

 
Πίνακας Α.2: Εβδομαδιαία ζήτηση προϊόντων, σε φιάλες.  

     Ημέρες 
 

Προϊόντα 

Δευτέρα 
(n1) 

Τρίτη      
(n2) 

Τετάρτη 
(n3) 

Πέμπτη  
(n4) 

Παρασκευή 
(n5) 

PR_11A και 

PR_11B (*) 

44640 25380 51840 15120 39600 

PR_12 390600 567200 493920 504000 609840 

PR_13 0 0 0 5600 0 

PR_14 0 0 0 6048 0 

PR_15 0 0 0 7000 0 

PR_16 0 0 0 7560 0 

PR_27 270000 407100 417100 320000 493040 

PR_28 270000 407100 417100 320000 493040 

PR_29 0 0 0 20160 0 

PR_210 0 0 0 20160 0 

PR_211 0 0 0 11760 0 

PR_212 0 0 0 11760 0 

PR_313 36000 45360 39600 0 0 

PR_314 0 0 0 60480 0 

PR_315 0 0 0 0 44352 

PR_316 0 0 0 15000 0 

PR_317 0 0 0 0 0 

PR_318 0 0 0 0 0 

PR_319 0 0 0 0 0 

PR_320 0 0 0 0 0 

(*) Για τα προϊόντα PR_11A και PR_11B παρουσιάζεται η συνολική ζήτηση εφόσον παράγονται 

ταυτόχρονα. 
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Πίνακας Α.3: Διαθέσιμος χρονικός ορίζοντας παραγωγής κάθε ημέρας, σε ώρες. 

Ημέρες 
 

Γραμμές 

Δευτέρα 

(n1) 

Τρίτη      

(n2) 

Τετάρτη 

(n3) 

Πέμπτη  

(n4) 

Παρασκευή 

(n5) 

Γραμμή 

συσκευασίας 1 
16 24 24 24 24 

Γραμμή 

συσκευασίας 2 
16 24 24 24 24 

Γραμμή 

συσκευασίας 3 
8 8 8 8 8 

 

Πίνακας Α.4: Χρόνοι αλλαγής προϊόντων γραμμής συσκευασίας 1, σε min. 

 PR_11A PR_11B PR_12 PR_13 PR_14 PR_15 PR_16 

PR_11A 0 0 10 10 10 10 10 

PR_11B 0 0 10 10 10 10 10 

PR_12 10 10 0 10 10 10 10 

PR_13 10 10 10 0 10 10 10 

PR_14 10 10 10 10 0 10 10 

PR_15 10 10 10 10 10 0 10 

PR_16 10 10 10 10 10 10 0 

 

Πίνακας Α.5: Χρόνοι αλλαγής προϊόντων γραμμής συσκευασίας 2, σε min. 

 PR_27 PR_28 PR_29 PR_210 PR_211 PR_212 

PR_27 0 10 10 10 10 10 

PR_28 10 0 10 10 10 10 

PR_29 10 10 0 10 10 10 

PR_210 10 10 10 0 10 10 

PR_211 10 10 10 10 0 10 

PR_212 10 10 10 10 10 0 
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Πίνακας Α.6: Χρόνοι αλλαγής προϊόντων γραμμής συσκευασίας 3, σε min. 

 

P
R

_3
1

3 

P
R

_3
1

4 

P
R

_3
1

5 

P
R

_3
1

6 

P
R

_3
1

7 

P
R

_3
1

8 

P
R

_3
1

9 

P
R

_3
2

0 

PR_313 0 120 120 120 10 10 120 120 

PR_314 120 0 120 120 120 120 10 10 

PR_315 120 120 0 120 120 120 120 120 

PR_316 120 120 120 0 120 120 120 120 

PR_317 10 120 120 120 0 10 120 120 

PR_318 10 120 120 120 10 0 120 120 

PR_319 120 10 120 120 120 120 0 10 

PR_320 120 10 120 120 120 120 10 0 

 

Πίνακας Α.7: Ζήτηση προϊόντων για τη δεύτερη εβδομάδα, σε φιάλες.  

    Ημέρες 
 

Προϊόντα 

Δευτέρα 

(n6) 

Τρίτη      

(n7) 

Τετάρτη 

(n8) 

Πέμπτη  

(n9) 

Παρασκευή 

(n10) 

PR_11A και 

PR_11B 
49000 30000 54000 13000 31500 

PR_12 360600 520400 490000 524000 619840 

PR_13 0 0 0 6000 0 

PR_14 0 0 0 6050 0 

PR_15 0 0 0 6500 0 

PR_16 0 0 0 6560 0 

PR_27 265000 417000 400000 325000 493000 

PR_28 265000 417000 400000 325000 493000 

PR_29 0 0 0 19500 0 

PR_210 0 0 0 19500 0 

PR_211 0 0 0 12000 0 

PR_212 0 0 0 12000 0 

PR_313 47000 49360 37500 0 25000 

PR_314 0 0 0 0 0 
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Πίνακας Α.7 (συνέχεια) 

    Ημέρες 
 

Προϊόντα 

Δευτέρα 

(n6) 

Τρίτη      

(n7) 

Τετάρτη 

(n8) 

Πέμπτη  

(n9) 

Παρασκευή 

(n10) 

PR_315 0 0 0 0 0 

PR_316 0 0 0 0 0 

PR_317 0 0 0 0 10000 

PR_318 0 0 0 0 15000 

PR_319 0 0 0 5000 0 

PR_320 0 0 0 7000 0 

 

Πίνακας Α.8: Χρόνοι αλλαγής προϊόντων γραμμής συσκευασίας 4, σε min. 
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P
R
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P
R

_2
1

0
 

P
R

_2
1

1
 

P
R

_2
1

2
 

PR_11A 0 0 10 10 10 10 10 120 120 120 120 120 120 

PR_11B 0 0 10 10 10 10 10 120 120 120 120 120 120 

PR_12 10 10 0 10 10 10 10 120 120 120 120 120 120 

PR_13 10 10 10 0 10 10 10 120 120 120 120 120 120 

PR_14 10 10 10 10 0 10 10 120 120 120 120 120 120 

PR_15 10 10 10 10 10 0 10 120 120 120 120 120 120 

PR_16 10 10 10 10 10 10 0 120 120 120 120 120 120 

PR_27 120 120 120 120 120 120 120 0 10 10 10 10 10 

PR_28 120 120 120 120 120 120 120 10 0 10 10 10 10 

PR_29 120 120 120 120 120 120 120 10 10 0 10 10 10 

PR_210 120 120 120 120 120 120 120 10 10 10 0 10 10 

PR_211 120 120 120 120 120 120 120 10 10 10 10 0 10 

PR_212 120 120 120 120 120 120 120 10 10 10 10 10 0 
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Πίνακας Α.9: Νέα ζήτηση προϊόντων, σε φιάλες (επαναπρογραμματισμός παραγωγής).  

Ημέρες 
 

Προϊόντα 

Τρίτη 

(n2) 

Τετάρτη 

(n3) 

Πέμπτη 

(n4) 

Παρασκευή 

(n5) 

PR_11A και PR_11B 25380 51840 15120 39600 

PR_12 567200 493920 504000 609840 

PR_13 0 0 5600 0 

PR_14 0 0 6048 0 

PR_15 0 0 7000 0 

PR_16 0 7000 7560 0 

PR_27 350000 417100 320000 493040 

PR_28 350000 417100 320000 493040 

PR_29 20000 0 20160 0 

PR_210 20000 0 20160 0 

PR_211 0 0 11760 0 

PR_212 0 0 11760 0 

PR_313 45360 39600 0 25000 

PR_314 20000 0 60480 0 

PR_315 0 0 0 44352 

PR_316 0 0 15000 0 

PR_317 0 0 0 0 

PR_318 0 0 0 0 

PR_319 0 0 0 0 

PR_320 0 0 0 0 

 

tmin=0,2 ώρες 

h=24 ώρες 

stc=800000 φιάλες ανά ώρα 
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Παράρτημα Β - Αποτελέσματα 

Πίνακας Β.1: Χρόνοι παραγωγής προϊόντων, σε ώρες, με την απλή βελτιστοποίηση. 

Προϊόντα 
Γραμμή 

Συσκευασίας 

Δευτέρα 

(n1) 

Τρίτη 

(n2) 

Τετάρτη 

(n3) 

Πέμπτη 

(n4) 

Παρασκευή 

(n5) 

PR_11A και PR_11B 1 1,59 3,30   1,41 

PR_12 1 14,07 20,17 17,61 22,60 17,18 

PR_13 1  0,20   0,20 

PR_14 1    0,22  

PR_15 1    0,25  

PR_16 1    0,27  

PR_27 2 8,04 11,09 11,97 13,15 9,63 

PR_28 2 7,63 12,58 10,70 9,04 13,93 

PR_29 2    0,57  

PR_210 2    0,57  

PR_211 2   0,33   

PR_212 2   0,33   

PR_313 3 8,00  2,80   

PR_314 3    5,40  

PR_315 3    0,20 3,76 

PR_316 3  1,34   0,20 
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Πίνακας Β.2: Χρόνοι ολοκλήρωσης παραγωγής προϊόντων, σε ώρες, με την απλή 
βελτιστοποίηση. 

Προϊόντα Γραμμή 

Συσκευασίας 

Δευτέρα 

(n1) 

Τρίτη 

(n2) 

Τετάρτη 

(n3) 

Πέμπτη 

(n4) 

Παρασκευή 

(n5) 

PR_11A και 

PR_11B 
1 1,59 3,30   1,41 

PR_12 1 15,83 23,63 17,77 23,83 23,72 

PR_13 1  24,00   1,78 

PR_14 1    1,069  

PR_15 1    0,69  

PR_16 1    0,27  

PR_27 2 8,04 11,09 11,97 23,83 23,72 

PR_28 2 15,83 23,83 22,84 10,51 13,93 

PR_29 2    0,57  

PR_210 2    1,31  

PR_211 2   23,83   

PR_212 2   23,33   

PR_313 3 8,00  2,80   

PR_314 3    5,40  

PR_315 3    7,60 7,56 

PR_316 3  3,34   1,80 
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Πίνακας Β.3: Χρόνοι παραγωγής προϊόντων, σε ώρες, με τη βελτιστοποίηση με χρήση 
πολλαπλών κριτηρίων. 

Προϊόντα 
Γραμμή 

Συσκευασίας 

Δευτέρα 

(n1) 

Τρίτη 

(n2) 

Τετάρτη 

(n3) 

Πέμπτη 

(n4) 

Παρασκευή 

(n5) 

PR_11A και 

PR_11B 
1 1,59 3,30   1,41 

PR_12 1 14,07 20,37 23,41 22,65 11,13 

PR_13 1    0,20  

PR_14 1    0,22  

PR_15 1   0,25   

PR_16 1    0,27  

PR_27 2 8,04 11,09 11,78 9,04 13,93 

PR_28 2 7,63 12,57 11,88 12,16 9,64 

PR_29 2    0,57  

PR_210 2    0,57  

PR_211 2    0,33  

PR_212 2    0,33  

PR_313 3 8,00  2,80   

PR_314 3  5,40    

PR_315 3    3,96  

PR_316 3   1,34   
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Πίνακας Β.4: Χρόνοι ολοκλήρωσης παραγωγής προϊόντων, σε ώρες, με τη βελτιστοποίηση 
με χρήση πολλαπλών κριτηρίων. 

Προϊόντα Γραμμή 

Συσκευασίας 

Δευτέρα 

(n1) 

Τρίτη 

(n2) 

Τετάρτη 

(n3) 

Πέμπτη 

(n4) 

Παρασκευή 

(n5) 

PR_11A και 

PR_11B 
1 1,59 3,30   1,41 

PR_12 1 15,83 23,83 23,83 23,83 12,71 

PR_13 1    0,20  

PR_14 1    1,02  

PR_15 1   0,25   

PR_16 1    0,64  

PR_27 2 8,04 11,09 11,78 9,04 13,93 

PR_28 2 15,83 23,83 23,83 21,36 23,73 

PR_29 2    22,10  

PR_210 2    23,83  

PR_211 2    22,60  

PR_212 2    23,10  

PR_313 3 8,00  4,20   

PR_314 3  7,40    

PR_315 3    5,50  

PR_316 3   7,54   

 


