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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στην ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων 

μικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού (MILP), με σκοπό τη βελτιστοποίηση 

του χρονοπρογραμματισμού παραγωγής μιας βιομηχανικής μονάδας 

κονσερβοποιίας ψαριών. Η παραγωγική διαδικασία απαρτίζεται από πολλά και 

πολύπλοκα στάδια, ωστόσο για να καταστεί το πρόβλημα υπολογιστικά διαχειρίσιμο 

και ευέλικτο, έμφαση δόθηκε στα στάδια συνεχούς λειτουργίας, ήτοι τα στάδια 

πλήρωσης και σφράγισης και συσκευασίας. Επιπλέον, αναπτύχθηκε μία τεχνική 

διάσπασης του προβλήματος σε περαιτέρω υποπροβλήματα τα οποία 

χαρακτηρίζονται από ταχεία και ποιοτική επίλυση. Για τη μελέτη του προβλήματος 

χρονοπρογραμματισμού επιλέγονται δύο διαφορετικά μοντέλα τα οποία 

αποτελούνται κατά το πλείστο από παρόμοιους περιορισμούς, χρονικούς, κατανομής 

μονάδων εξοπλισμού και αλληλουχίας προϊόντων. Το πρώτο Μοντέλο αποσκοπεί 

στην ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου εναλλαγής μεταξύ προϊόντων, ενώ το 

δεύτερο Μοντέλο στην ελαχιστοποίηση του χρόνου ολοκλήρωσης παραγωγής. Η 

επίλυσή τους πραγματοποιήθηκε με χρήση του υπολογιστικού εργαλείου GAMS, και 

συγκεκριμένα με χρήση του επιλυτή ILOG CPLEX. Αρχικά, εξετάστηκαν ορισμένες 

μελέτες περίπτωσης για καθένα από τα προτεινόμενα μοντέλα, οι οποίες 

περιελάμβαναν την εξαγωγή ημερήσιου προγράμματος παραγωγής για τρεις 

διαφορετικές ημέρες. Κατόπιν, ακολουθήθηκε παρόμοια προσέγγιση, αυτή τη φορά 

για τριήμερο χρονικό ορίζοντα, ενώ μελετήθηκε και η απόκριση του πρώτου 

Μοντέλου σε σενάρια σταδιακής αύξησης της ζήτησης των προϊόντων μέχρι και κατά 

20%. Έπειτα, για το ίδιο μοντέλο ερευνήθηκε η επίδραση της μεταβολής του αριθμού 

των διαθέσιμων συσκευών αποστείρωσης και ετικετοποίησης στην τιμή της 

αντικειμενικής συνάρτησης, παράλληλα με περιπτώσεις διαδοχικής αύξησης της 

ζήτησης κατά 15%, 20% και 25%. Καταληκτικά, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων και αναπτύχθηκαν προτάσεις για περαιτέρω έρευνα  και βελτίωση 

των υφιστάμενων μοντέλων.  

 



Abstract 

The present diploma thesis focuses on the development of mixed integer linear 

programming (MILP) models, for the optimization of production scheduling of a fish 

canning plant. The production process consists of several and complex stages, and, in 

order to make the problem computationally manageable and flexible, emphasis is 

placed on the continuous processing stages, namely the filling and sealing and packing 

stages. Furthermore, a decomposition technique is developed relying on the solution 

of subproblems in order to derive quickly good quality solutions. Two different models 

are considered, including similar type of constraints such as, temporal, unit allocation 

and product sequence. The General Precedence Unit Specific Model aims at 

minimizing the total changeover time, while the General Precedence Model targets at 

minimizing production makespan. The models have been implemented in the GAMS 

(General Algebraic Modeling System) modeling tool and solved using the ILOG CPLEX 

solver. Several case studies have been used to illustrate the applicability of the 

proposed models and the efficiency of solution techniques over a daily time horizon. 

Furthermore, an extended time horizon of 3 days was also considered using the 

General Precedence Model for an increased production demand up to 20%. The effect 

of changing the number of sterilization and labeling units on the objective function 

value, was investigated for the same model, with a demand increasing of 15%, 20% 

and 25%. Finally, the results were thoroughly discussed and proposals for further 

research and improvement of the existing models are made. 
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1. Εισαγωγή 

Σε έναν κόσμο που διαρκώς μεταβάλλεται και χαρακτηρίζεται από ολοένα και 

αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα και ανάγκη για εξέλιξη σε όλες τις πτυχές τις 

καθημερινότητας, το διαμορφωθέν επιχειρηματικό τοπίο φαίνεται να επηρεάζεται 

από τη συγκεκριμένη ροή των πραγμάτων, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται από 

φρενήρεις και ιδιαίτερα απρόβλεπτους ρυθμούς. Για την ικανοποίηση των ρυθμών 

αυτών κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, καθίσταται απαραίτητο η παραγωγική 

διαδικασία μεταποιητικών βιομηχανιών να χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη οργάνωση, 

ευελιξία και αποτελεσματικότητα, ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα τους και 

παράλληλα να καλύπτονται οι απαιτήσεις της ελεύθερης αγοράς. 

Ο χρονοπρογραμματισμός παραγωγής αποτελεί μια διαδικασία λήψης αποφάσεων, 

η οποία διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στις περισσότερες βιομηχανίες μεταποίησης 

(Pinedo & Chao, 1999) . Η διαδικασία αυτή αφορά τη σωστή κατανομή και χρήση του 

διαθέσιμου μηχανολογικού εξοπλισμού και των πόρων τόσο σε βοηθητικές παροχές 

όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό κατά τη διάρκεια ενός χρονικού ορίζοντα 

ενδιαφέροντος, με σκοπό την ολοκλήρωση των απαραίτητων διεργασιών για την 

παρασκευή των επιθυμητών προϊόντων και την ικανοποίηση της αγοραστικής 

ζήτησης. Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του αποτελεσματικού προγραμματισμού 

παραγωγής, η ακαδημαϊκή κοινότητα πρότεινε πολυάριθμες στρατηγικές για την 

αντιμετώπιση προβλημάτων χρονοπρογραμματισμού παραγωγής τις τελευταίες 

δεκαετίες (Harjunkoski et al. 2014). Πολλές από αυτές τις στρατηγικές περιλαμβάνουν 

μεθόδους και μαθηματικά μοντέλα τα οποία προσβλέπουν στη δημιουργία 

προγραμμάτων παραγωγής και μάλιστα κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε η 

εκάστοτε βιομηχανία να αποκομίζει παράλληλα σημαντικά οικονομικά οφέλη και 

εξοικονόμηση πόρων και χρόνου. Είναι φανερό, πως η εξαγωγή ενός προγράμματος 

παραγωγής αποτελεί μια πολυσύνθετη διαδικασία για την αντιμετώπιση της οποίας 

αναπτύσσονται διαρκώς νέα μαθηματικά μοντέλα βελτιστοποίησης και τεχνικές με 

ευρύ ή εξατομικευμένο φάσμα, ούτως ώστε να ικανοποιείται ο τελικός στόχος της 

εκάστοτε βιομηχανικής μονάδας. Όσον αφορά τους στόχους που θέτει η εκάστοτε 

μονάδα, αυτοί μπορούν να εναλλάσσονται
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ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν κάθε φορά. Ορισμένα συνήθη 

παραδείγματα αποτελούν η μεγιστοποίηση του κέρδους, η ελαχιστοποίηση του 

κόστους, η ελαχιστοποίηση του χρόνου εναλλαγής μεταξύ προϊόντων στην ίδια 

συσκευή (changeovers), η ελαχιστοποίηση του χρόνου ολοκλήρωσης παραγωγής 

(makespan), η ελαχιστοποίηση της πρωιμότητας (earliness) ή των καθυστερήσεων 

(tardiness), καθώς και η ελαχιστοποίηση του αποθέματος (backlog). 

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι διαμορφώσεις του χρονοπρογραμματισμού παραγωγής 

έχουν εξελιχθεί από ένα μεγάλο σύνολο διαφορετικών προσεγγίσεων - η καθεμιά 

από τις οποίες επιχειρεί να αξιοποιήσει τα χαρακτηριστικά συγκεκριμένων 

κατηγοριών προβλημάτων - σε πιο γενικές προτάσεις βασισμένες σε έναν πιο 

συστηματικό τρόπο παρουσίασης της υπό μελέτη διεργασίας (Castro et al.,2004). 

Η ανάπτυξη μοντέλων για προβλήματα χρονοπρογραμματισμού έγινε αισθητά 

απλούστερη με την έννοια της αναπαράστασης διεργασιών μέσω του δικτύου STN 

(State Task Network), η οποία εισήχθη για πρώτη φορά από τους Kondili et al. (1993). 

Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ένα μοντέλο ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού 

(MILP) βασισμένο στη διακριτή αναπαράσταση του χρόνου, για την επίλυση 

βραχυπρόθεσμων προβλημάτων χρονοπρογραμματισμού παραγωγής διαλείπουσας 

(batch) λειτουργίας. To καινοτόμο χαρακτηριστικό της αναπαράστασης αυτής 

ωστόσο είναι ότι τόσο μεμονωμένα οι διεργασίες διαλείπουσας λειτουργίας (tasks) 

όσο οι πρώτες ύλες, τα ενδιάμεσα και τα τελικά προϊόντα (states), περιλαμβάνονται 

αναλυτικά ως κόμβοι δικτύου. Η αναπαράσταση των κόμβων states και tasks 

πραγματοποιείται με κύκλους και ορθογώνια αντίστοιχα, ενώ ξεκάθαρη είναι και η 

απεικόνιση διεργασιών που περιλαμβάνουν τον διαμοιρασμό, τον διαχωρισμό 

παρτίδων, την ανάμιξη και την ανακύκλωση των πρώτων υλών και των ενδιάμεσων 

προϊόντων.  

Ο Pantelides (1994) πρότεινε την εναλλακτική απεικόνιση και διατύπωση του RTN 

(Resource Task Network),  η οποία βασίζεται στην περιγραφή όλων των διαθέσιμων 

πόρων. Σε αντίθεση με την αναπαράσταση STN, όπου διαφορετικά states 

καταναλώνονται ή παράγονται από ένα task χρησιμοποιώντας τον μηχανολογικό 

εξοπλισμό και τις βοηθητικές παροχές, στη συγκεκριμένη προσέγγιση ακόμα και οι 

μονάδες μηχανολογικού εξοπλισμού ή οι βοηθητικές παροχές της βιομηχανικής 
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μονάδας μοντελοποιούνται ως πόροι. Ο Pantelides κατάφερε ακόμα να δείξει πως η 

διατύπωση RTN παρέχει πάντα πιο ακριβή και ασφαλή αποτελέσματα και πως έχει 

την ικανότητα να υιοθετεί επιπρόσθετα στοιχεία του προβλήματος με πιο ξεκάθαρο 

και ευθύ τρόπο από την αντίστοιχη διατύπωση STN. 

Οι Giannelos & Georgiadis (2002) παρουσίασαν μια νέα μαθηματική διατύπωση για 

τον προγραμματισμό συνεχών διεργασιών πολλαπλών χρήσεων (multipurpose 

continuous processes). Η διαδικασία παραγωγής μοντελοποιήθηκε με βάση την 

αναπαράσταση STN, ενώ επιλέχθηκε συνεχής αναπαράσταση του χρόνου (event-

driven representation). Η αντικειμενική συνάρτηση αφορούσε τη μεγιστοποίηση του 

κέρδους.  

Ο προγραμματισμός παραγωγής είναι μία εγγενώς δυναμική διαδικασία, στην οποία, 

νέα πληροφορία γίνεται διαρκώς γνωστή στους μηχανικούς παραγωγής. Επιπλέον, η 

παραγωγική διαδικασία χαρακτηρίζεται από πολλαπλές πηγές αβεβαιότητας, όπως 

η αύξηση της ποσότητας ζήτησης ορισμένων προϊόντων στο μέσο του ορίζοντα 

ενδιαφέροντος, η καθυστέρηση λόγω ύπαρξης βλάβης σε μονάδα εξοπλισμού ή 

απώλειας σε εργατικό δυναμικό, καθώς ακόμα και η ζήτηση διαφορετικού τύπου 

προϊόντος από τα αντίστοιχα που περιείχε η αρχική παραγγελία. Για να 

αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα, o επαναπρογραμματισμός παραγωγής 

(rescheduling) πρέπει να πραγματοποιείται κατά επαναληπτικό τρόπο, το αργότερο 

πριν από το τέλος του τρέχοντος χρονικού ορίζοντα προγραμματισμού (Harjunkoski 

et al. 2014). 

Οι τεχνικές και τα μοντέλα, τα οποία αναπτύχθηκαν και εξελίχθηκαν με το πέρας των 

ετών, συνέβαλαν στην αποκλιμάκωση του χάσματος μεταξύ των θεωρητικών 

προσεγγίσεων και των αντίστοιχων που μπορούσαν πραγματικά να εφαρμοστούν 

στη βιομηχανία και να οδηγήσουν σε βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας. 

Ως αποτέλεσμα λοιπόν, παρουσιάζονται ορισμένα άρθρα που αφορούν σε 

ρεαλιστικές προσεγγίσεις χρονοπρογραμματισμού βιομηχανικών μονάδων 

τροφίμων, μεγάλης κλίμακας, με ευρεία γκάμα προϊόντων και σύνθετες παραγωγικές 

διαδικασίες. Οι Lütke et al., (2005) μελέτησαν την παραγωγή γιαουρτιών σε μία 

γαλακτοβιομηχανία και ανέπτυξαν τρία διαφορετικά μοντέλα μικτού ακέραιου 

γραμμικού προγραμματισμού (MILP), τα οποίο ενσωματώνουν τα προβλήματα 
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διάρκειας ζωής των τροφίμων στο σχεδιασμό (planning) και χρονοπρογραμματισμό 

(scheduling) παραγωγής. Τα αποτελέσματα απέδειξαν ότι με χρήση του 

προτεινόμενου μοντέλου μπορούν να προκύψουν λύσεις κοντινές στην βέλτιστη, σε 

λογικό υπολογιστικό χρόνο. Οι Berruto et al., (2006) πρότειναν ένα μοντέλο μικτού 

ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού. Συγκεκριμένα, μελέτησαν τον 

χρονοπρογραμματισμό παραγωγής ενός εργοστασίου εμφιάλωσης διαφορετικών 

ειδών κρασιού. Ο χρονικός ορίζοντας αποτελείται από 4 εβδομάδες, ενώ υπάρχει η 

δυνατότητα επαναπρογραμματισμού παραγωγής.  

Οι Doganis & Sarimveis (2007) ασχολήθηκαν με μία ελληνική γαλακτοβιομηχανία και 

πρότειναν ένα μοντέλο μικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού με σκοπό το 

βέλτιστο χρονοπρογραμματισμό παραγωγής της μοναδικής γραμμής παραγωγής 

γιαουρτιού. Το μοντέλο αυτό περιελάμβανε περιορισμούς σχετικά με αποθέματα 

προϊόντων, ανθρώπινο δυναμικό, δυναμικότητα μηχανολογικού εξοπλισμού και την 

αλληλουχία επεξεργασίας και κατανομής (allocation) των προϊόντων στις διαθέσιμες 

συσκευές. Ο χρονικός ορίζοντας ο οποίος μελετήθηκε είχε διάρκεια 6 ημερών και η 

αντικειμενική συνάρτηση αφορούσε στην ελαχιστοποίηση του συνόλου των κύριων 

πηγών εξόδων, όπως αυτά που προκύπτουν από τις εναλλαγές (changeovers) μεταξύ 

των προϊόντων, τα διαθέσιμα αποθέματα και τις εργατοώρες.  

Οι Marinelli et al., (2007) μελέτησαν τη γραμμή συσκευασίας γιαουρτιού, 

γαλακτοβιομηχανίας μεγάλης κλίμακας. Ο χρονικός ορίζοντας ο οποίος μελετήθηκε 

αφορούσε 5 μέρες και τα είδη των προϊόντων, που επεξεργάστηκαν από 5 γραμμές 

παραγωγής, αριθμούσαν τα 17. Για την επίλυση του προβλήματος χρησιμοποιήθηκε 

ένα υβριδικό μοντέλο διακριτού χρόνου και η αντικειμενική συνάρτηση αφορούσε 

την ελαχιστοποίηση του κόστους αποθήκευσης, επεξεργασίας και αλλαγών (setup). 

Κόστη και χρόνοι όσον αφορά την ακολουθία προϊόντων δεν ελήφθησαν υπόψιν. 

Ωστόσο το μοντέλο απέτυχε να αποδώσει την βέλτιστη λύση σε αποδεκτό 

υπολογιστικό χρόνο και έτσι οι συγγραφείς πρότειναν μία ευρετική μέθοδο δύο 

σταδίων για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Οι Ferreira et al., (2009) 

παρουσίασαν ένα μοντέλο μικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού για μια 

βιομηχανία αναψυκτικών με πολλές γραμμές εμφιάλωσης. 



Εισαγωγή 
 

5 
 

Οι Kopanos et al., (2010) ανέπτυξαν ένα μοντέλο μικτού ακέραιου γραμμικού 

προγραμματισμού για την βελτιστοποίηση του μεγέθους των παρτίδων (lot-sizing) 

και του χρονοπρογραμματισμού της γραμμής παραγωγής πολλαπλών προϊόντων 

γιαουρτιού μίας ελληνικής γαλακτοβιομηχανίας. Το μοντέλο χρησιμοποίησε μικτή 

συνεχή και διακριτή χρονική αναπαράσταση κατά την οποία, οι ημέρες του ορίζοντα 

προγραμματισμού μοντελοποιήθηκαν με διακριτή αναπαράσταση, ενώ κατά τη 

διάρκεια της εκάστοτε ημέρας υιοθετήθηκε η αντίστοιχη συνεχής. Το κύριο 

πρόβλημα εστιάστηκε στο στάδιο της συσκευασίας, όπου οι μονάδες συσκευασίας 

λειτουργούν παράλληλα και μοιράζονται από κοινού τους πόρους, ωστόσο 

περιλαμβάνονται χρονικοί περιορισμοί (timing constraints) και περιορισμοί 

δυναμικότητας (capacity constraints) των δεξαμενών ζύμωσης. Η αντικειμενική 

συνάρτηση αφορούσε την ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους που απαρτιζόταν 

από τα επιμέρους κόστη αποθέματος (inventory), επεξεργασίας (processing), 

ζύμωσης (fermentation), εναλλαγής οικογενειών προϊόντων (family changeovers) και 

χρήσης μηχανολογικού εξοπλισμού (unit utilization). 

Οι Gellert et al., (2011) μελέτησαν το πρόβλημα σχεδιασμού παραγωγής σε γραμμές 

πλήρωσης (filling lines) μιας γαλακτοβιομηχανίας. Ωστόσο το πρόβλημά τους 

αφορούσε μόνο τις γραμμές πλήρωσης και έτσι όλοι οι πιθανοί περιορισμοί 

αναφορικά με την υπόλοιπη παραγωγική διαδικασία αγνοήθηκαν.  Οι Kopanos et al., 

(2011) μελέτησαν το πρόβλημα χρονοπρογραμματισμού παραγωγής πολλαπλών 

σταδίων (3 στάδια) σε βιομηχανία παραγωγής παγωτών με 8 τελικά προϊόντα και για 

την αντιμετώπισή του παρουσίασαν ένα μοντέλο διακριτού-χρόνου (continuous-

time) μικτού ακέραιου προγραμματισμού (MIP). Το συνολικό μαθηματικό πλαίσιο 

βασίζεται σε μια προσέγγιση μοντελοποίησης των αποφάσεων ακολουθίας 

(sequencing decisions), των σταδίων παραγωγής και ενός συνόλου περιορισμών. 

Στόχος ήταν η ελαχιστοποίηση του χρόνου ολοκλήρωσης παραγωγής (makespan), η 

οποία οδήγησε και σε ταυτόχρονη αύξηση της δυναμικότητας του εργοστασίου και 

μείωση του κόστους παραγωγής των τελικών προϊόντων. 

Οι Xie & Li (2012) εξέτασαν μία μελέτη περίπτωσης (case study) σε μία βιομηχανία 

κρεάτων, με σκοπό την ανάλυση και βελτιστοποίηση λειτουργίας μίας γραμμής 

επεξεργασίας και συσκευασίας. Για το λόγο αυτό ανέπτυξαν ένα αναλυτικό μοντέλο 
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αξιοποιώντας δεδομένα από την παραγωγική διαδικασία της μονάδας, 

αποδεικνύοντας ότι το μοντέλο αυτό παρείχε μια ακριβή εκτίμηση της 

παραγωγικότητας της γραμμής με απόκλιση μόλις 2% από την πραγματικότητα. 

Οι Baldo et al., (2014) μελέτησαν ένα πρόβλημα μεγέθους παρτίδων (lot sizing) και 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής μίας ζυθοποιίας. Η παραγωγική διαδικασία 

χωρίστηκε σε δύο κύρια στάδια: την προετοιμασία των υγρών στοιχείων 

συμπεριλαμβανομένης της ζύμωσης και ωρίμανσης μέσα σε δεξαμενές ζύμωσης και 

την εμφιάλωσή τους στις γραμμές πλήρωσης (filling lines), καταλήγοντας σε τελικά 

προϊόντα διαφορετικών συστατικών και μεγέθους. Για την επίλυση του προβλήματος 

προτάθηκε από τους συγγραφείς ένα μοντέλο μικτού ακέραιου προγραμματισμού 

(MIP) το οποίο αναπαριστά κατάλληλα το πρόβλημα και ενσωματώνει και τα δύο 

στάδια. Τα αποτελέσματα απέδειξαν ότι το μοντέλο κατάφερε να ικανοποιήσει τις 

απαιτήσεις του προβλήματος, και με την ευρετική μέθοδο (heuristics) που 

χρησιμοποιήθηκε επικουρικά, προέκυψαν λύσεις υψηλής ποιότητας. Οι Bilgen & 

Dogan (2015) παρουσίασαν ένα πρόβλημα προγραμματισμού που αφορούσε 

παραγωγική διαδικασία πολλαπλών σταδίων σε μία βιομηχανία γάλακτος. Το 

μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν γραμμικού ακέραιου προγραμματισμού (MILP)  

το οποίο ενσωμάτωνε σημαντικά χαρακτηριστικά της παραγωγής όπως 

προδιαγραφές διάρκειας ζωής, ενδιάμεση αποθήκευση (intermediate storage), 

ρυθμίσεις (setups), περιορισμούς ελάχιστου και μέγιστου μεγέθους παρτίδας 

(minimum and maximum lot sizes) και διαθεσιμότητα πόρων. Η αντικειμενική 

συνάρτηση αφορούσε στη μεγιστοποίηση του συνολικού κέρδους με παράλληλο 

καθορισμό της ποσότητας των ενδιάμεσων προϊόντων και την κατανομή αυτών σε 

διάφορους πόρους και ενδιάμεσα σιλό αποθήκευσης. Κατά τη διαδικασία αυτή 

εντοπίστηκαν στάδια συμφόρησης της παραγωγής (production bottlenecks) χωρίς 

ωστόσο αυτά να υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου 

μοντέλου. Οι Leiva και Albornoz (2016) μελέτησαν μία βιομηχανία αναψυκτικών 

διαφορετικών γεύσεων και εισήγαγαν ένα μοντέλο μικτού ακέραιου γραμμικού 

προγραμματισμού. Η αντικειμενική συνάρτηση στο μοντέλο αυτό έχει ως σκοπό την 

ελαχιστοποίηση του χρόνου ολοκλήρωσης παραγωγής. Οι Pagliarussi et al., (2016) 

εξέτασαν το πρόβλημα χρονοπρογραμματισμού παραγωγής και μεγέθους παρτίδων 
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σε μία βιομηχανία μη αλκοολούχων ποτών και χυμών φρούτων. Το πρόβλημα 

αντιμετωπίζεται με ένα μοντέλο μικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού. 

Επιπλέον, οι Aguirre et al., (2017) μελέτησαν τον χρονοπρογραμματισμό παραγωγής 

μιας βιομηχανικής μονάδας τροφίμων μεγάλης κλίμακας, πολλαπλών προϊόντων και 

σταδίων με τη χρήση ενός καινοτόμου μαθηματικού μοντέλου μικτού ακέραιου 

γραμμικού προγραμματισμού (MILP). Συγκεκριμένα, για την βελτιστοποίηση του 

προγράμματος παραγωγής μαζί με το μοντέλο αυτό χρησιμοποιήθηκε και ένας 

αλγόριθμός διάσπασης (decomposition algorithm) δύο σταδίων, ο οποίος 

συνεισέφερε στην επίλυση του προβλήματος σε αποδεκτό υπολογιστικό χρόνο. Οι 

Basso και Varas (2017), εισήγαγαν ένα μοντέλου μικτού ακέραιου γραμμικού 

προγραμματισμού για τη βελτιστοποίηση του χρονοπρογραμματισμού παραγωγής 

μίας βιομηχανίας εμφιάλωσης κρασιών. Οι Polon et al., (2018) μελέτησαν μία 

βιομηχανία παραγωγής και επεξεργασίας λουκάνικων. Προσέγγισαν το πρόβλημα 

του χρονοπρογραμματισμού παραγωγής με ένα μοντέλο μικτού ακέραιου γραμμικού 

προγραμματισμού με στόχο τη μεγιστοποίηση της παραγωγής των προϊόντων 

λαμβάνοντας υπόψιν την εκάστοτε ζήτηση, αποφεύγοντας έτσι τη δημιουργία 

αποθεμάτων (stocks). Ο προγραμματισμός παραγωγής πραγματοποιήθηκε μέσω 

ενιαίας παραγωγής κάθε παραγγελίας (single campaign) και αφορούσε εβδομαδιαία 

παραγωγή της βιομηχανίας. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του μοντέλου, μετά 

από χρήση των πραγματικών δεδομένων της μονάδας, απέδειξαν την αύξηση της 

συνολικής παραγωγής σε ποσοστό 20% σε σχέση με τα αντίστοιχα που παρουσίασε 

η βιομηχανία πριν την προσπάθεια βελτιστοποίησης της παραγωγής. 

Οι Georgiadis et al., (2019) παρουσίασαν ένα μοντέλο μικτού ακέραιου γραμμικού 

προγραμματισμού (MILP) για το πρόβλημα καθορισμού μεγέθους παρτίδων (lot 

sizing) και χρονοπρογραμματισμού παραγωγής γιαουρτιού μίας ελληνικής 

γαλακτοβιομηχανίας μεγάλης κλίμακας. To μοντέλο περιλαμβάνει όλους τους 

συνήθεις περιορισμούς που απαρτίζουν ένα πρόβλημα παραγωγής όπως 

περιορισμοί κατανομής (allocation constraints), δυναμικότητας μηχανολογικού 

εξοπλισμού και ισοζύγια μάζας, ενώ στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του συνολικού 

κόστους. Επιπλέον, χρησιμοποιείται και μία μέθοδος επαναπρογραμματισμού 

παραγωγής, για την αξιοποίηση νέων πληροφοριών, που εισάγονται στο πρόγραμμα, 
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όπως καινούργιες παραγγελίες, καθώς και μετατροπή ή ακύρωση των ήδη 

υπαρχόντων.  

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται μια πραγματική βιομηχανία 

επεξεργασίας τροφίμων και συγκεκριμένα, το πρόβλημα του 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής μίας από τις μεγαλύτερες μονάδες 

επεξεργασίας και κονσερβοποιίας ψαριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παραγωγική 

διαδικασία, λόγω του εκτεταμένου αριθμού των τελικών προϊόντων και των 

σύνθετων διεργασιών, τόσο διαλείπουσας όσο και συνεχούς λειτουργίας από τις 

οποίες απαρτίζεται, χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σύνθετη και απαιτητική. Ωστόσο, τα 

βασικά στάδια επιρροής της συνολικής παραγωγικής διαδικασίας είναι το στάδιο 

πλήρωσης και σφράγισης και το αντίστοιχο της συσκευασίας.  Στόχοι του 

προβλήματος αποτελούν η ελαχιστοποίηση του χρόνου εναλλαγής (changeover time) 

μεταξύ προϊόντων και η ελαχιστοποίηση του χρόνου ολοκλήρωσης παραγωγής 

(makespan).  

Στην προσεχή ενότητα περιγράφεται η παραγωγική διαδικασία που ακολουθείται 

στη βιομηχανία, ενώ παρουσιάζονται τα δεδομένα για τη βελτιστοποίηση του 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής. Κατόπιν, στην τρίτη ενότητα αναπτύσσονται  

δύο μαθηματικά μοντέλα-προσεγγίσεις του προβλήματος, καθένα εκ των οποίων 

αφορά διαφορετική αντικειμενική συνάρτηση και περιγράφεται η λειτουργία των 

περιορισμών από τους οποίους απαρτίζονται. Οι αντικειμενικές αυτές συναρτήσεις 

αφορούν στην ελαχιστοποίηση του χρόνου εναλλαγής μεταξύ των προϊόντων 

(changeovers) και στην ελαχιστοποίηση του χρόνου ολοκλήρωσης παραγωγής 

(makespan). Έπειτα, στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται τα 

αποτελέσματα επίλυσης του κάθε μοντέλου με χρήση του υπολογιστικού εργαλείου 

βελτιστοποίησης GAMS (General Algebraic Modeling System). Συγκεκριμένα, 

εξετάζονται διαφορετικά σενάρια και μελέτες περίπτωσης που αφορούν διαταραχές 

στη ζήτηση και στον αριθμό των διαθέσιμων μονάδων μηχανολογικού εξοπλισμού, 

όπως συσκευές αποστείρωσης και ετικετοποίησης. Καταληκτικά, στην πέμπτη 

ενότητα εξάγονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν κατά την επίλυση του 

προβλήματος χρονοπρογραμματισμού και υποβάλλονται περαιτέρω προτάσεις για 

τη μελέτη και βελτίωση του παρόντος μοντέλου.
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2. Παραγωγική Διαδικασία 

2.1 Ανάλυση Παραγωγικής Διαδικασίας  

Η εξεταζόμενη βιομηχανία κονσερβοποιίας ψαριών από την οποία και 

ελήφθησαν τα δεδομένα του προβλήματος προγραμματισμού παραγωγής, παρέχει 

τη δυνατότητα παραγωγής  περισσότερων από 400 διαφορετικούς κωδικούς 

προϊόντων, για πλήρη κάλυψη των αναγκών του αγοραστικού κοινού. Σε 

εβδομαδιαία βάση εκτελούνται τουλάχιστον 100 παραγγελίες. 

Η διαδικασία παραγωγής είναι ιδιαίτερα περίπλοκη καθώς αποτελείται από 

διεργασίες τόσο διαλείπουσας όσο και συνεχούς λειτουργίας, ωστόσο η παρούσα 

εργασία εστιάζει κυρίως σε τέσσερα κύρια στάδια παραγωγής τα οποία φαίνεται να 

παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Τα στάδια αυτά είναι, η απόψυξη 

(thawing), η πλήρωση και σφράγιση (filling and sealing), η αποστείρωση (sterilization) 

και τέλος η συσκευασία (packaging), όπως υποδεικνύεται στο Σχήμα 2.1.  

Αρχικά, τα ψάρια σε κατεψυγμένη μορφή, και συγκεκριμένα στους -20ο C, με τη 

βοήθεια τροχήλατων καροτσιών, εισέρχονται σε ειδικούς θαλάμους στους οποίους 

πραγματοποιείται το στάδιο της απόψυξης. Στη συνέχεια, τα αποψυγμένα ψάρια 

κόβονται στο επιθυμητό μέγεθος και τοποθετούνται μαζί με επιμέρους συστατικά 

όπως σάλτσα ντομάτας, άλμη και ελαιόλαδο, στα δοχεία τα οποία με τη σειρά τους 

σφραγίζονται και μεταφέρονται σε καρότσια. Έπειτα, τα καρότσια αυτά 

μεταφέρονται στους αποστειρωτές (sterilizers) όπου και λαμβάνει χώρα το τρίτο κατά 

σειρά στάδιο, αυτό της αποστείρωσης. Η μεταφορά αυτή οφείλει να 

πραγματοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, μικρότερο των δύο ωρών, για την 

αποφυγή του κινδύνου ανάπτυξης βακτηριδίων. Στις συσκευές αποστείρωσης, τα 

προϊόντα υποβάλλονται σε θερμοκρασίες περίπου 110ο C αναλόγως με το μέγεθος 

και το σχήμα τους, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ή θνησιμότητα των βλαβερών 

βακτηριδίων χωρίς όμως παράλληλα να υπάρξει ποιοτική υποβάθμισή τους και στη 

συνέχεια ψύχονται σε θερμοκρασία δωματίου. Η χρονική διάρκεια της διαδικασίας 

αποστείρωσης ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος της κονσέρβας, αλλά και τα 

περιεχόμενα  του  εκάστοτε προϊόντος,  από 82 έως 180 λεπτά.  Είναι  σημαντικό  να 
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αναφερθεί επίσης πως η διαχείριση της θερμοκρασίας στο στάδιο αυτό 

πραγματοποιείται με σύστημα ψεκασμού νερού. 

Στη συνέχεια, τα καρότσια μεταφέρονται χειροκίνητα από τους αποστειρωτές στις 

γραμμές συσκευασίας, όπου τα προϊόντα λαμβάνουν την τελική τους μορφή ανάλογα 

με τις απαιτήσεις του πελάτη στον οποίο προορίζονται. Η μορφή αυτή μπορεί να 

περιλαμβάνει μονή συσκευασία προϊόντος, πολυσυσκευασία 6 δοχείων κ.α. Φυσικά 

μέρος του σταδίου της συσκευασίας (packaging) αποτελεί η ετικετοποίηση (labeling) 

των δοχείων και η οποία παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες, καθώς δεν έχουν 

όλες οι γραμμές συσκευασίας μια επιμέρους συσκευή τοποθέτησης ετικετών 

(labeler). Συγκεκριμένα, οι γραμμές 1-2 και 4-5-6 μοιράζονται την ίδια συσκευή 

ετικετών και επομένως δεν καθίσταται δυνατό να λειτουργήσουν παράλληλα. Τέλος, 

μετά και το στάδιο της συσκευασίας, τα τελικά προϊόντα φυλάσσονται στις αποθήκες 

της βιομηχανικής μονάδας για να διανεμηθούν αργότερα στην αγορά. 

 

 

Σχήμα 2.1: Διάγραμμα ροής σταδίων παραγωγικής διαδικασίας 

Το εργοστάσιο μπορεί να περιγραφεί ως πολυλειτουργική εγκατάσταση πολλαπλών 

σταδίων που συνδυάζει διαλείπουσες (απόψυξη, αποστείρωση) και συνεχείς 

(σφράγιση και πλήρωση, συσκευασία) διεργασίες -η λειτουργία των οποίων 

αναπαρίσταται στο Σχήμα 2.2- με πολλές παράλληλες μονάδες. Συγκεκριμένα, 

υπάρχουν τέσσερις θάλαμοι αποψύξεως, οκτώ γραμμές πλήρωσης και σφράγισης, 

δεκαέξι αποστειρωτές και δέκα γραμμές συσκευασίας, που αποτελούν συνολικά 38 

διαθέσιμες μονάδες σε ολόκληρη την παραγωγική διαδικασία, ενώ ο αριθμός των 

τελικών διαθέσιμων προϊόντων ξεπερνάει τα 100. Πέραν τούτου, συχνά το μέγεθος 

των παραγγελιών είναι μεγαλύτερο από τη δυναμικότητα του θαλάμου 
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αποστείρωσης, με αποτέλεσμα κάθε παραγγελία να διαιρείται σε πολλαπλές 

παρτίδες παραγγελιών, αυξάνοντας έτσι σημαντικά την πολυπλοκότητα του 

προβλήματος. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του εργοστασίου είναι η υψηλή 

ευελιξία παραγωγής. Συγκεκριμένα, όλοι οι θάλαμοι (απόψυξη-αποστείρωση) είναι 

πανομοιότυποι, ενώ κάθε γραμμή σφραγίσεως και γεμίσματος και συσκευασίας 

αποτελείται από διαφορετικό σύνολο συσκευών. Ως εκ τούτου, κάθε προϊόν μπορεί 

να υποβληθεί σε επεξεργασία από όλες τις μονάδες διαλείπουσας λειτουργίας, αλλά 

μόνο συγκεκριμένες συνεχείς γραμμές, οι οποίες έχουν διαφορετικούς ρυθμούς 

επεξεργασίας. Επιπλέον, ο χρόνος επεξεργασίας σε κάθε στάδιο ποικίλλει σημαντικά, 

καθιστώντας έτσι τον αποτελεσματικό συγχρονισμό όλων των διαδικασιών ένα 

δύσκολο έργο. Συνοπτικά, η ύπαρξη διαλειπουσών και συνεχών διαδικασιών, σε 

συνδυασμό με τον αριθμό των μονάδων και παραγγελιών, την ευελιξία της 

παραγωγής και την απουσία σαφών σταδίων συμφόρησης, καταλήγουν σε ένα 

υπολογιστικά ιδιαίτερα απαιτητικό πρόβλημα χρονοπρογραμματισμού. 

 

 

Σχήμα 2.2: Αναπαράσταση λειτουργίας διαλείπουσας και συνεχούς λειτουργίας 

Η μονάδα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή και όλες οι μονάδες επεξεργασίας 

είναι διαθέσιμες 24 ώρες την ημέρα. Σε περιπτώσεις μεγάλης εβδομαδιαίας ζήτησης 

επιτρέπονται οι υπερωρίες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Τα περισσότερα 

προϊόντα έχουν μια μοναδική ημερομηνία παράδοσης στο τέλος του ορίζοντα 

προγραμματισμού. Εντούτοις, μπορεί να υπάρξουν ορισμένες εξαιρέσεις. Η πλήρης 

ικανοποίηση της ζήτησης είναι προαπαιτούμενο και οι παραγγελίες πρέπει να 
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παραδοθούν εγκαίρως, επομένως δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε καθυστέρηση. Λόγω 

των κανόνων ποιότητας του προϊόντος και των χωρικών περιορισμών, όταν εκκινήσει 

η παραγωγή ενός προϊόντος στο στάδιο της απόψυξης, θα πρέπει να συνεχιστεί μέχρι 

την ολοκλήρωση όλων των σταδίων επεξεργασίας. Επιπλέον, η πολιτική ενιαίας 

παραγωγής (single campaign policy) φαίνεται να ευνοείται στην παρούσα 

βιομηχανική μονάδα. Η πολιτική αυτή συνεπάγεται την παραγωγή ολόκληρης της 

ποσότητας  συγκεκριμένου προϊόντος κατά τρόπο ενιαίο, χωρίς να διαιρείται σε 

επιμέρους παραγωγές του αυτού προϊόντος στη διάρκεια του διαστήματος 

ενδιαφέροντος. Βέβαια, σε περιπτώσεις βιομηχανικών μονάδων χαμηλής 

δυναμικότητας και ευελιξίας σε μηχανολογικό εξοπλισμό, μια τέτοια προσέγγιση 

μπορεί να δράσει κατασταλτικά στην παραγωγή ορισμένων κωδικών. Συγκεκριμένα, 

η επεξεργασία μεγάλων ποσοτήτων κωδικών προϊόντων κατά τρόπο ενιαίο, μπορεί 

να καθυστερήσει την παραγωγική διαδικασία των εναπομεινάντων κωδικών και να 

οδηγήσει στην εκπρόθεσμη κάλυψη της ζήτησής τους. Μέσω της πληθώρας σε 

μονάδες εξοπλισμού ωστόσο, που παρέχεται στη συγκεκριμένη βιομηχανία, το 

παραπάνω δεν αποτελεί πρόβλημα και για το λόγο αυτό βρίσκει εφαρμογή η 

πολιτική ενιαίας παραγωγής η οποία επιδρά θετικά στην οργάνωση της παραγωγικής 

διαδικασίας και στην ελαχιστοποίηση του χρόνου εναλλαγής (changeover) μεταξύ 

των προϊόντων.  

Όπως περιεγράφη στην προηγούμενη παράγραφο, το βιομηχανικό πρόβλημα υπό 

μελέτη είναι εξαιρετικής συνδυαστικής πολυπλοκότητας. Συγκεκριμένα, η επίλυση 

του εβδομαδιαίου χρονοπρογραμματισμού της παραγωγής αποτελεί ιδιαίτερα 

χρονοβόρα και <<δύσκαμπτη>> επιλογή και για το λόγο αυτό προτιμάται η μελέτη 

του προβλήματος σε ημερήσια και τριήμερη βάση. Εκτός από το πλεονέκτημα της 

εξοικονόμησης χρόνου που εξασφαλίζουν οι προσεγγίσεις αυτές, επιτρέπουν 

παράλληλα τον ημερήσιο επαναπρογραμματισμό (rescheduling) της παραγωγής σε 

περίπτωση που προκύψουν διαταραχές όπως αύξηση της ζήτησης των προϊόντων. Οι 

μηχανικοί παραγωγής λαμβάνουν καθημερινά τη ζήτηση από το σύστημα ERP και 

προγραμματίζουν την ημερήσια παραγωγή, με βάση τους περιορισμούς 

χωρητικότητας. Θεωρούν ότι το στάδιο πλήρωσης και σφράγισης είναι η πιο κρίσιμη 

διαδικασία, λόγω της ύπαρξης μεγάλων χρόνων εναλλαγής (changeover times). 
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Επομένως, όσον αφορά τον χρονοπρογραμματισμό του τριημέρου, αρχικά 

δημιουργείται ένα σχέδιο για το στάδιο πλήρωσης και σφράγισης, έτσι ώστε να 

αποφεύγονται μεγάλοι χρόνοι αλλαγής. Στη συνέχεια, το σχέδιο αυτό προωθείται στο 

τμήμα που είναι υπεύθυνο για το στάδιο της συσκευασίας, το οποίο ελέγχει εάν είναι 

εφικτό με βάση τις δυνατότητες των γραμμών συσκευασίας. Το βασικό σκεπτικό των 

μηχανικών παραγωγής είναι ότι ο κύριος λόγος της μειωμένης παραγωγικότητας 

είναι η ύπαρξη χρόνων εναλλαγής, επομένως προσπαθούν να τις ελαχιστοποιήσουν 

χωριστά σε κάθε στάδιο. Κάτι τέτοιο ωστόσο φαίνεται να μην αποτελεί βάσιμο τρόπο 

προσέγγισης, δεδομένου ότι δεν λαμβάνουν υπόψιν καθόλου τον συγχρονισμό της 

παραγωγής μεταξύ των σταδίων και τους περιορισμούς που επιβάλλονται από το 

στάδιο της αποστείρωσης. Κατά συνέπεια, τα  προγράμματα που εκτελούνται 

διαφέρουν σημαντικά από τα προγραμματισμένα. Σε αυτή τη μελέτη όλα τα 

δεδομένα θεωρούνται πραγματικά και παρέχονται απευθείας από τα υπολογιστικά 

συστήματα της εγκατάστασης. Η ζήτηση παρέχεται απευθείας από το σύστημα ERP 

του εργοστασίου, ενώ όλα τα λειτουργικά δεδομένα, π.χ. οι ρυθμοί επεξεργασίας, οι 

χρόνοι μετάβασης κλπ., παρέχονται από το σύστημα MES. Επιπλέον, το MES παρέχει 

τη Συνολική Αποτελεσματικότητα Εξοπλισμού (ΟΕΕ) όλων των γραμμών 

επεξεργασίας. Αυτός ο παράγοντας αντιπροσωπεύει οποιεσδήποτε αποκλίσεις από 

τις ονομαστικές ταχύτητες των γραμμών λόγω καταστροφών στον εξοπλισμό, 

ελάσσονος σημασίας διακοπών, μειωμένων ταχυτήτων συσκευής και καθυστέρησης 

εκκίνησης. Η ενσωμάτωση του παράγοντα ΟΕΕ στο πρόβλημα προγραμματισμού 

παρέχει έναν τρόπο να συμπεριληφθούν οι αβεβαιότητες που προκαλούνται από 

τους προαναφερθέντες λόγους, αυξάνοντας έτσι την ευρωστία των παραγόμενων 

χρονοδιαγραμμάτων. Όλα τα δεδομένα θεωρούνται στατικά, ενώ δεν λαμβάνονται 

υπόψιν περιορισμοί πόρων σχετικές με θέματα όπως το εργατικό δυναμικό, ο ατμός, 

η ηλεκτρική ενέργεια κλπ. 
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2.2 Δεδομένα Παραγωγικής Διαδικασίας 

Η βιομηχανική μονάδα διαθέτει οκτώ γραμμές πλήρωσης και σφράγισης 

SF_L1 - SF_L8 και δέκα γραμμές συσκευασίας P2_L1 – P2_L10. Ωστόσο δεν είναι 

εφικτό καθένα από τα τελικά προϊόντα να επεξεργαστεί από το σύνολο των 

παραπάνω μονάδων μηχανολογικού εξοπλισμού. Επιπλέον, λόγω του περιορισμένου 

αριθμού συσκευών ετικετοποίησης, καθίσταται απαραίτητο ορισμένες από τις 

γραμμές συσκευασίας να μοιράζονται από κοινού τις συσκευές αυτές.  Έτσι λοιπόν, 

παρακάτω υπό μορφή πινάκων, παρουσιάζονται τα ζεύγη προϊόντος-συσκευής που 

μπορούν να εκτελεστούν κατά την παραγωγική διαδικασία:  

Πίνακας 2.1: Προϊόντα τα οποία μπορούν να επεξεργαστούν στις μονάδες πλήρωσης 
και σφράγισης SF_L1, SF_L2, SF_L3, SF_L4 

SF_L1 SF_L2 SF_L3 SF_L4 

30000032 30000032 30000032 30000319 

30000064 30000064 30000064 30000658 

30000136 30000136 30000136 30000659 

30000183 30000183 30000183 30003584 

30000314 30000314 30000314 30003622 

30000317 30000317 30000317 30003700 

30000323 30000323 30000323 30003985 

30000447 30000447 30000447 30004017 

30000467 30000467 30000467 30004163 

30000471 30000471 30000471 30004717 

30000488 30000488 30000488 30004718 

30000636 30000636 30000636 30004719 

30000658 30000658 30000658 30004778 

30000659 30000659 30000659 30004779 

30001438 30001438 30001438 31000320 

30001910 30001910 30001910 31000891 

30001920 30001920 30001920 31001164 
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Πίνακας 2.1: (Συνέχεια) 

SF_L1 SF_L2 SF_L3 SF_L4 

30001978 30001978 30001978 31001599 

30002226 30002226 30002226 31001891 

30002236 30002236 30002236  

30002444 30002444 30002444  

30002587 30002587 30002587  

30003076 30003076 30003076  

30003080 30003080 30003080  

30003693 30003622 30003622  

30003742 30003693 30003693  

30003954 30003742 30003742  

30003956 30003954 30003956  

30004002 30003956 30003985  

30004016 30003985 30004002  

30004025 30004002 30004016  

30004111 30004016 30004025  

30004166 30004025 30004111  

30004508 30004111 30004166  

30004636 30004166 30004508  

30004637 30004508 30004636  

30004722 30004636 30004637  

30004723 30004637 30004722  

30004780 30004722 30004723  

31000320 30004723 30004773  

31000892 30004773 30004774  

31001163 30004774 30004780  

 30004780 30004886  

 



Παραγωγική Διαδικασία 
 

16 
 

Πίνακας 2.2: Προϊόντα τα οποία μπορούν να επεξεργαστούν στις μονάδες πλήρωσης 
και σφράγισης SF_L5, SF_L6, SF_L7, SF_L8 

SF_L5 SF_L6 SF_L7 SF_L8 

30000241 30000022 30000545 30000033 

30000298 30000053 30000606 30000113 

30000676 30000062 30000607 30000241 

30001461 30000063 30003057 30000505 

30001905 30000236 30004220 30001905 

30002227 30000419 30004616 30003056 

30002591 30001791 30004617 30003345 

30003585 30001810 30004618 30004630 

30004330 30002065 30004621 30004865 

30004439 30002500 30004854 30004867 

30004444 30002531  31001793 

30004867 30003577   

31001631 30003590   

 30003593   

 30004010   

 30004538   

 30004686   

 30004713   

 30004714   
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Πίνακας 2.3: Προϊόντα τα οποία μπορούν να επεξεργαστούν στις γραμμές 
συσκευασίας P2_L1, P2_L2, P2_L3, P2_L4, P2_L5 

P2_L1 P2_L2 P2_L3 P2_L4 P2_L5 

30000064 30000032 30000033 30000022 30000298 

30000183 30000033 30000113 30000032 30004444 

30000314 30000113 30000241 30000033 30004854 

30000317 30000241 30000545 30000053 30004867 

30000319 30000545 30000606 30000062  

30000323 30000606 30001905 30000063  

30000447 30001905 30002227 30000113  

30000467 30002227 30002591 30000236  

30000488 30002591 30003056 30000241  

30000658 30003056 30003585 30000419  

30000659 30003585 30004330 30000545  

30000676 30004330 30004439 30000606  

30001438 30004618 30004618 30000607  

30001910 30004630 30004630 30001810  

30001920 30004865 31001631 30001905  

30003076 31001631  30002065  

30003584   30002226  

30003693   30002227  

30003700   30002236  

30003742   30002500  

30003956   30002531  

30004002   30002591  

30004016   30003056  

30004111   30003057  

30004163   30003577  

30004166   30003585  

30004508   30003593  
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Πίνακας 2.3: (Συνέχεια) 

P2_L1 P2_L2 P2_L3 P2_L4 P2_L5 

30004717   30004330  

30004722   30004616  

30004723   30004617  

30004773   31001631  

30004774     

31000320     

31000891     

31000892     

31001163     

31001164     

 

Πίνακας 2.4: Προϊόντα τα οποία μπορούν να επεξεργαστούν στις γραμμές 
συσκευασίας P2_L6, P2_L7, P2_L8, P2_L9, P2_L10 

P2_L6 P2_L7 P2_L8 P2_L9 P2_L10 

30000064 30000022 30000064 30000064 30000022 

30000136 30000053 30000183 30000183 30000032 

30000183 30000062 30000314 30000314 30000033 

30000314 30000063 30000317 30000317 30000064 

30000317 30000236 30000319 30000319 30000113 

30000319 30000419 30000323 30000323 30000136 

30000323 30000607 30000447 30000447 30000183 

30000447 30001791 30000467 30000467 30000236 

30000467 30001810 30000488 30000488 30000314 

30000471 30002065 30000636 30000505 30000317 

30000488 30002500 30000658 30000658 30000319 

30000658 30002531 30000659 30000659 30000323 

30000659 30003057 30001438 30000676 30000419 

30001438 30003577 30001910 30001438 30000447 
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Πίνακας 2.4: (Συνέχεια) 

P2_L6 P2_L7 P2_L8 P2_L9 P2_L10 

30001910 30003590 30001920 30001461 30000467 

30001920 30003593 30001978 30001910 30000471 

30003076 30004010 30002444 30001920 30000488 

30003584 30004538 30002587 30003076 30000606 

30003693 30004616 30003076 30003345 30000607 

30003700 30004617 30003080 30003584 30000636 

30003742 30004686 30003584 30003700 30000658 

30003954 30004713 30003622 30003742 30000659 

30003956 30004714 30003742 30003954 30001438 

30004002  30003954 30003985 30001810 

30004016  30003956 30004002 30001910 

30004163  30004002 30004016 30001920 

30004166  30004017 30004163 30001978 

30004636  30004025 30004166 30002065 

30004637  30004163 30004220 30002226 

30004717  30004166 30004621 30002236 

30004718  30004717 30004717 30002444 

30004719  30004718 30004719 30002500 

30004722  30004719 30004722 30002531 

30004723  30004722 30004723 30002587 

30004886  30004723 31000320 30002591 

31000320  31000320 31001163 30003056 

31000891  31001599 31001164 30003057 

31000892   31001793 30003076 

31001163    30003080 

31001164    30003577 

31001891    30003584 
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3. Ανάπτυξη Μαθηματικού Μοντέλου 

 

3.1 Ονοματολογία 

 

Σύνολα 

 

p ∈ P            Σύνολο τελικών προϊόντων που παρασκευάζονται από 

τη βιομηχανική μονάδα

s ∈ S              Σύνολο σταδίων παραγωγής που περιλαμβάνει η 

παραγωγική διαδικασία

 

j  ∈ J             Σύνολο διαθέσιμων, για την παραγωγική διαδικασία, 

μονάδων μηχανολογικού εξοπλισμού  

 

n ∈ N  Σύνολο χρονικών περιόδων διάρκειας 1 ώρας          

 

Υποσύνολα 

 

p ∈ Pj             Σύνολο προϊόντων p που μπορούν να επεξεργαστούν 

από τη μονάδα μηχανολογικού εξοπλισμού j 

 

j ∈ Js              Σύνολο μονάδων μηχανολογικού εξοπλισμού j οι 

οποίες μπορούν να πραγματοποιήσουν το στάδιο 

παραγωγής s

  

p ∈ Pin          Σύνολο προϊόντων p για τα οποία πραγματοποιείται 

βελτιστοποίηση μέσω του αλγόριθμου διάσπασης
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Παράμετροι 

 

CCp                Χωρητικότητα καροτσιών (σε μεταλλικά δοχεία), τα 

οποία χρησιμοποιούνται κατά το στάδιο της 

αποστείρωσης για το εκάστοτε προϊόν 

 

NCp           Αριθμός καροτσιών τα οποία απαιτούνται για το 

προϊόν p κατά το στάδιο της αποστείρωσης

  

NBp             Αριθμός παρτίδων που απαιτούνται για το προϊόν p 

κατά το στάδιο της αποστείρωσης 

 

NFBp            Αριθμός πλήρων παρτίδων που απαιτούνται για το 

προϊόν p 

 

p_ratej,p       Ρυθμός επεξεργασίας του προϊόντος p στην μονάδα 

μηχανολογικού εξοπλισμού j 

 

t_sterp        Χρόνος αποστείρωσης του προϊόντος p 

 

ch_tj,p,p’      Χρόνος εναλλαγής μεταξύ των προϊόντων p και p’ κατά 

την επεξεργασία τους στη μονάδα μηχανολογικού 

εξοπλισμού j 

 

big              Μεγάλος αριθμός (παράμετρος Μ) 

demp         Ζήτηση του προϊόντος p 
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Tj,p              Συνολικός χρόνος επεξεργασίας του προϊόντος p στη 

μονάδα μηχανολογικού εξοπλισμού j

  

TFBj,p         Απαιτούμενος χρόνος επεξεργασίας της πρώτης 

παρτίδας του προϊόντος p στη μονάδα μηχανολογικού 

εξοπλισμού j  

 

TLBj,p          Απαιτούμενος χρόνος επεξεργασίας της τελευταίας 

παρτίδας του προϊόντος p στη μονάδα μηχανολογικού 

εξοπλισμού j 

 

Συνεχείς μεταβλητές 

 

 

 

Cs,p                         Χρόνος ολοκλήρωσης παραγωγής του προϊόντος p, για 

το στάδιο παραγωγής s, το χρονικό διάστημα n, σε 

ώρες 

 

Ls,p                        Χρόνος εκκίνησης παραγωγής του προϊόντος p, για το 

στάδιο παραγωγής s, το χρονικό διάστημα n, σε ώρες

  

Wp                       Συνολικός χρόνος αναμονής για το προϊόν p μεταξύ 

των δύο σταδίων παραγωγής s 

WWp 

 

                 

Χρόνος αναμονής μεταξύ του σταδίου παραγωγής 

πλήρωσης και σφράγιση και της αποστείρωσης του 

προϊόντος
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Δυαδικές μεταβλητές 

 

Ys,j,p                   Λαμβάνει την τιμή 1 αν το προϊόν p παράγεται στη 

μονάδα μηχανολογικού εξοπλισμού j για το στάδιο 

παραγωγής s 

 

XGj,p,p’               Λαμβάνει την τιμή 1 αν το προϊόν p επεξεργάζεται πριν 

το προϊόν p’ στη μονάδα μηχανολογικού εξοπλισμού j 

 

XIj,p,p’                         Λαμβάνει την τιμή 1 αν το προϊόν p επεξεργάζεται 

ακριβώς πριν το προϊόν p’ στη μονάδα μηχανολογικού 

εξοπλισμού j 

 

Vj                     Λαμβάνει την τιμή 1 αν η μονάδα μηχανολογικού 

εξοπλισμού j χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της 

παραγωγικής διαδικασίας

  

XXj’,j,p’,p           Λαμβάνει την τιμή 1 όταν η επεξεργασία του 

προϊόντος p’ στη μονάδα μηχανολογικού εξοπλισμού 

j’ εκκινεί πριν την επεξεργασία του προϊόντος p στη 

μονάδα μηχανολογικού εξοπλισμού j ≠ j’

 

Zj’,j,p’,p            Λαμβάνει την τιμή 1 όταν η επεξεργασία του 

προϊόντος p’ στη μονάδα μηχανολογικού εξοπλισμού 

j’ ολοκληρώνεται μετά την εκκίνηση της επεξεργασίας 

του προϊόντος p στη μονάδα μηχανολογικού 

εξοπλισμού j ≠ j’ 

 

 

X_STp,n          Λαμβάνει την τιμή 1 όταν η διεργασία αποστείρωσης 

του προϊόντος p εκκινεί πριν από το χρονικό διάστημα 

n
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Z_STp,n          Λαμβάνει την τιμή 1 όταν η διεργασία αποστείρωσης 

του προϊόντος p ολοκληρώνεται μετά το χρονικό 

διάστημα n 

 

CR_STp,n       Λαμβάνει την τιμή 1 όταν το προϊόν p υφίσταται 

διεργασία αποστείρωσης κατά τη διάρκεια του 

χρονικού διαστήματος n 

 

CRj’,j,p’,p          Λαμβάνει την τιμή 1 όταν η επεξεργασία του 

προϊόντος p’ στη μονάδα μηχανολογικού εξοπλισμού 

j’ επικαλύπτεται χρονικά από την επεξεργασία του 

προϊόντος p στη μονάδα μηχανολογικού εξοπλισμού j 

≠ j’ 

 

Παρακάτω παρέχεται ένα σχήμα το οποίο αναπαριστά ενδεικτικά τη λειτουργία 

ορισμένων συνεχών και δυαδικών μεταβλητών από αυτές που παρουσιάστηκαν στην 

ενότητα 3.1 Ονοματολογία: 

 

 

Σχήμα 3.1: Σχηματική αναπαράσταση λειτουργίας συνεχών και δυαδικών 

μεταβλητών 
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3.2 Ορισμός του Προβλήματος 

 To πρόβλημα αφορά στον βέλτιστο χρονοπρογραμματισμό της παραγωγής 

μιας βιομηχανίας κονσερβοποιίας ψαριών μεγάλης κλίμακας. Η παραγωγική 

διαδικασία απαρτίζεται από αρκετά και σύνθετα στάδια, ωστόσο ιδιαίτερη έμφαση 

παρέχεται στα δύο στάδια συνεχούς χρονικής αναπαράστασης∙ αυτό της πλήρωσης 

και σφράγισης και το αντίστοιχο της συσκευασίας. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας του 

σημαντικού αριθμού προϊόντων, σταδίων και μονάδων εξοπλισμού που γεννούν 

πολυπλοκότητα και ιδιαίτερα χρονοβόρα επίλυση του προβλήματος. Συγκεκριμένα, 

αρχικά αποφασίστηκε η παράλειψη του σταδίου της απόψυξης, καθώς η 

χωρητικότητα των θαλάμων απόψυξης είναι ιδιαίτερα μεγάλη συγκρινόμενη με τις 

υπόλοιπες γραμμές επεξεργασίας. Ακόμα υπάρχει η δυνατότητα τα αποψυγμένα 

ψάρια να αποθηκεύονται στους θαλάμους για περισσότερο από 24 ώρες. Η 

προσπάθεια αυτή όμως για μείωση του μεγέθους του προβλήματος δε φάνηκε 

αρκετή και για το λόγο αυτό αποφασίστηκε το στάδιο της αποστείρωσης να 

αντιμετωπιστεί ως μια ανανεώσιμη βοηθητική παροχή και όχι ως στάδιο παραγωγής, 

καθώς παρατηρήθηκε ότι αποτελεί πηγή πολυπλοκότητας. Ειδικά, σε κάθε προϊόν 

παρέχεται η δυνατότητα επεξεργασίας από οποιονδήποτε από τους 16 

πανομοιότυπους αποστειρωτές με αποτέλεσμα να δημιουργείται εκτεταμένος 

αριθμός συνδυασμών. Παρά το γεγονός ότι η αποστείρωση δεν αντιμετωπίζεται ως 

στάδιο παραγωγής, οι περιορισμοί που διέπουν τη συγκεκριμένη διεργασία  

εισάγονται στο μαθηματικό μοντέλο και ο χρόνος επεξεργασίας της περιλαμβάνεται 

στο συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης της παραγωγής. Με τη χρήση αυτών των 

τροποποιήσεων καταλήγουμε σε ένα σαφώς πιο περιορισμένο σε έκταση αλλά 

εξίσου αποτελεσματικό μοντέλο μικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού. Η 

χρονική αναπαράσταση του προβλήματος αποτελεί μίξη διακριτής και συνεχούς 

αναπαράστασης έτσι ώστε να εκμεταλλευτούμε τα πλεονεκτήματα που η καθεμιά 

προσφέρει. Πιο συγκεκριμένα, με την επιλογή της χρονικής αναπαράστασης σε 

αποφάσεις σχετικά με τα στάδια πλήρωσης-σφράγισης και συσκευασίας 

καταλήγουμε σε μικρότερο αριθμό μεταβλητών. Βέβαια παρά το συγκεκριμένο 

πλεονέκτημα η μέθοδος αυτή αδυνατεί να μοντελοποιήσει την κατανάλωση και 

διαθεσιμότητα των βοηθητικών παροχών. Για τους περιορισμούς που αφορούν στο 
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στάδιο αποστείρωσης χρησιμοποιείται διακριτή αναπαράσταση χρόνου η οποία 

ωστόσο αντιμετωπίζει και το προαναφερθέν πρόβλημα. Το συνολικό πρόβλημα του 

χρονοπρογραμματισμού απαρτίζεται από δύο διαφορετικές προσεγγίσεις-

μαθηματικά μοντέλα μεικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού (Mixed Integer 

Linear Programming). Πιο συγκεκριμένα, αρχικά παρουσιάζεται και επιλύεται το 

Μοντέλο 1 (Unit-Specific General Precedence), του οποίου η αντικειμενική 

συνάρτηση αφορά στην ελαχιστοποίηση του χρόνου εναλλαγής (changeover time) 

για το σύνολο των διεργασιών. Στη συνέχεια, το πρόβλημα του 

χρονοπρογραμματισμού προσεγγίζεται με χρήση του Μοντέλου 2 (General 

Precedence), το οποίο αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του χρόνου ολοκλήρωσης 

παραγωγής (makespan). Είναι σημαντικό να αναφερθεί ωστόσο, πως και για δύο 

μαθηματικά μοντέλα, αναπτύσσεται μια τεχνική επίλυσης βάσει διάσπασης 

(decomposition), η οποία διαιρεί το ενιαίο σύνθετο πρόβλημα σε επιμέρους 

απλούστερα υποπροβλήματα τα οποία και στη συνέχεια επιλύονται κατά τρόπο 

επαναληπτικό. Η τεχνική αυτή φαίνεται να πλεονεκτεί της επίλυσης κατά τρόπο 

ενιαίο, καθώς προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση υπολογιστικού χρόνου στην 

εξαγωγή του προγράμματος παραγωγής, γεγονός που μεταφράζεται σε πιο ευέλικτη 

και ποσοτικά επωφελή παραγωγική διαδικασία για κάθε βιομηχανία.      

 

3.3 Τεχνική Διάσπασης του Προβλήματος Χρονοπρογραμματισμού 

Παραγωγής 

Η τεχνική επίλυσης βάσει διάσπασης πραγματοποιείται ως προς τον συνολικό 

αριθμό των κωδικών προϊόντων της βιομηχανίας. Σε κάθε επαναληπτική διαδικασία 

επίλυσης, μοντελοποιούνται μόνο οι παραγγελίες του εκάστοτε υποσυνόλου p ∈ Pin 

των συνολικών κωδικών προϊόντων και στη συνέχεια πραγματοποιείται παγιοποίηση 

των μεταβλητών που αφορούν το συγκεκριμένο υποσύνολο. Η προσέγγιση αυτή 

συνεχίζεται έως ότου μοντελοποιηθεί το ολικό πλήθος των προϊόντων και εξαχθεί ο 

χρονοπρογραμματισμός παραγωγής. Ωστόσο, για την τεχνική της διάσπασης είναι 

απαραίτητο να ληφθούν ορισμένες αποφάσεις που αφορούν στα κριτήρια, σύμφωνα 

με τα οποία πραγματοποιείται ο διαχωρισμός των προϊόντων, και στον αριθμό των 

προϊόντων που βελτιστοποιούνται σε κάθε επανάληψη. Μια συνήθη μεθοδολογία 



Ανάπτυξη Μαθηματικού Μοντέλου 
 

27 
 

αποτελεί, η μοντελοποίηση αρχικά των προϊόντων που απαντώνται σε μεγάλες 

παρτίδες και έπειτα των υποδεέστερων αριθμητικά παρτίδων προϊόντων. Αυτό 

γίνεται, καθώς σε περίπτωση που βελτιστοποιηθούν πρώτα οι παρτίδες μικρότερου 

μεγέθους είναι πιθανό να μην επιτραπεί η τοποθέτηση των πιο ογκωδών παρτίδων 

κατά βέλτιστο τρόπο εξαιτίας περιορισμών σε πόρους ή χρόνο. Η τεχνική της 

διάσπασης υιοθετείται καθαρά για τεχνικούς λόγους, καθώς συμβάλλει δραστικά στη 

μείωση του απαιτούμενου υπολογιστικού χρόνου, σε βαθμό ώστε η βελτιστοποίηση 

του προγραμματισμού παραγωγής να καταστεί χρονικά βιώσιμη και εφαρμόσιμη 

από τη βιομηχανία. 

 

Σχήμα 3.2: Αλγόριθμος λειτουργίας τεχνικής διάσπασης 

 

Οι κατηγορίες περιορισμών από τις οποίες απαρτίζονται τα δύο μαθηματικά μοντέλα 

είναι οι εξής: 

 Περιορισμοί Κατανομής (Allocation Constraint) και Χρησιμοποίησης 

Μονάδων Εξοπλισμού 

 Χρονικοί Περιορισμοί (Timing Constraints) 

 Περιορισμοί Αλληλουχίας (Sequencing) Προϊόντων 

 Περιορισμοί που αφορούν τις Μονάδες Ετικετοποίησης 

 Περιορισμοί που αφορούν τις Μονάδες Αποστείρωσης 
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3.4 Μαθηματική Διατύπωση 

3.4.1 Αλγόριθμος διαχωρισμού σε παρτίδες 

Ο αλγόριθμος διαχωρισμού σε παρτίδες εφαρμόζεται πριν από οποιοδήποτε από τα 

παρακάτω μαθηματικά μοντέλα και σκοπός του είναι ο διαχωρισμός των 

παραγγελιών προϊόντων σε παρτίδες στο στάδιο αποστείρωσης με προϋπόθεση την 

πλήρη κάλυψη της ζήτησης. Επιπλέον, υπολογίζεται ο απαιτούμενος χρόνος 

επεξεργασίας της πρώτης παρτίδας στο στάδιο πλήρωσης και σφράγισης και της 

τελευταίας παρτίδας στο στάδιο συσκευασίας. Στην εξίσωση (3.1) υπολογίζεται ο 

συνολικός αριθμός των απαιτούμενων καροτσιών για κάθε προϊόν μέσω διαίρεσης 

της ζήτησης με τη χωρητικότητα του κάθε καροτσιού. Η εξίσωση (3.2) προσδιορίζει 

τον ελάχιστο αριθμό παρτίδων που απαιτούνται έτσι ώστε να ικανοποιηθεί η ζήτηση, 

διαιρώντας τον αριθμό των καροτσιών που υπολογίστηκαν προηγουμένως με τον 

αριθμό των καροτσιών σε κάθε μονάδα αποστείρωσης ο οποίος ανέρχεται σε 9. Στη 

συνέχεια, μέσω της εξίσωσης (3.3) υπολογίζεται ο αριθμός των πλήρων παρτίδων και 

με τη χρήση της εξίσωσης (3.4) προσδιορίζεται η ποσότητα της πρώτης παρτίδας κάθε 

προϊόντος. Στην εξίσωση (3.5) ωστόσο, περιγράφεται πως η χωρητικότητα της 

τελευταίας παρτίδας εξαρτάται από το αν αυτή είναι πλήρης ή μειωμένου μεγέθους. 

Όσον αφορά την εξίσωση (3.6), υπολογίζεται ο απαιτούμενος χρόνος επεξεργασίας 

για την πρώτη παρτίδα κάθε προϊόντος σε κάθε διαθέσιμη γραμμή παραγωγής του 

σταδίου πλήρωσης και σφράγισης. Αντίστοιχα, με την εξίσωση (3.7) προσδιορίζεται 

ο χρόνος επεξεργασίας της τελευταίας παρτίδας κάθε προϊόντος σε κάθε γραμμή 

παραγωγής του σταδίου συσκευασίας. 

𝑁𝐶𝑝 =
𝑑𝑒𝑚𝑝

𝐶𝐶𝑝
                 (3.1) 

𝑁𝐵𝑝 =
𝑁𝐶𝑝

9
                   (3.2) 

𝑁𝐹𝐵𝑝 =
𝑁𝐶𝑝

9
                (3.3) 

𝑄𝐹𝐵𝑝 = 𝐶𝐶𝑝 ∗ 9              (3.4) 
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𝑄𝐿𝐵𝑝 = {
(𝑁𝐶𝑝 − 𝑁𝐹𝐵𝑝 ∗ 9) ∗ 𝐶𝐶𝑝           𝑁𝐵𝑝 ≠ 𝑁𝐹𝐵𝑝

 𝑄𝐹𝐵𝑝                                              𝑁𝐵𝑝 = 𝑁𝐹𝐵𝑝 
                   (3.5) 

 

𝑇𝐹𝐵𝑗,𝑝 =
𝑄𝐹𝐵𝑝

𝑝_𝑟𝑎𝑡𝑒𝑗,𝑝
             𝑝_𝑟𝑎𝑡𝑒𝑗,𝑝 > 0, (𝑗, 𝑝) ∈ 𝑃𝐽𝑗,𝑝                    (3.6) 

 

𝑇𝐿𝐵𝑗,𝑝 =
𝑄𝐿𝐵𝑝

𝑝_𝑟𝑎𝑡𝑒𝑗,𝑝
             𝑝_𝑟𝑎𝑡𝑒𝑗,𝑝 > 0, (𝑗, 𝑝) ∈ 𝑃𝐽𝑗,𝑝                     (3.7) 

 

3.4.2 Μοντέλο 1 

Με το συγκεκριμένο μαθηματικό μοντέλο γίνεται προσπάθεια προσέγγισης και 

επίλυσης του προβλήματος παραγωγής με απώτερο σκοπό την ελαχιστοποίηση του 

συνολικού χρόνου εναλλαγής (changeover time) μεταξύ των προϊόντων. Ο συνολικός 

αυτός χρόνος αποτελεί άθροισμα των επιμέρους αντίστοιχων χρόνων, που 

προκύπτουν από κάθε ζεύγος άμεσης προτεραιότητας (immediate precedence) και 

για το λόγο αυτό η χρησιμοποίηση της δυαδικής μεταβλητής XIj,p,p’ κατά την ανάπτυξη 

της μαθηματικής δομής καθίσταται αναγκαία προϋπόθεση. Φυσικά αξιοποιείται και 

η δυαδική μεταβλητή γενικής προτεραιότητας XGj,p,p’. Η αντικειμενική συνάρτηση που 

είναι η παρακάτω: 

𝑚𝑖𝑛  {   𝐶𝐻 =  ∑ ∑ ∑ 𝑐ℎ_𝑡𝑗,𝑝,𝑝′𝑋𝐼𝑗,𝑝,𝑝′

𝑝′≠𝑝 ,𝑝′∈(𝑃𝐽𝑗,𝑝′∩𝑃𝑝′
𝑖𝑛)𝑝 ∈(𝑃𝐽𝑗,𝑝∩𝑃𝑝

𝑖𝑛)𝑗 ∈𝑃𝐽𝑗,𝑝

   }          (3.8) 

 

 

 

 

 



Ανάπτυξη Μαθηματικού Μοντέλου 
 

30 
 

Περιορισμοί Κατανομής (Allocation Constraint) και Χρησιμοποίησης Μονάδων 

Εξοπλισμού 

Οι περιορισμοί (3.9) διασφαλίζουν ότι οποιοδήποτε προϊόν p πρόκειται να 

επεξεργαστεί από ακριβώς μία συσκευή j, τόσο στο στάδιο της πλήρωσης και 

σφράγισης (filling and sealing) όσο και στο στάδιο συσκευασίας (packaging). 

∑ 𝑌𝑠,𝑗,𝑝

𝑗 ∈ (𝑆𝐽𝑠,𝑗 ∩ 𝑃𝐽𝑗,𝑝)

= 1    ∀ 𝑠, 𝑝 ∈ 𝑃𝑝
𝑖𝑛       (3.9)  

Με τους περιορισμούς (3.10) εξασφαλίζεται ότι οποιαδήποτε συσκευή j 

ενεργοποιείται από τη στιγμή που θα του ανατεθεί η επεξεργασία ενός προϊόντος p 

σε οποιοδήποτε στάδιο επεξεργασίας s. 

𝑉𝑗  ≥  𝑌𝑠,𝑗,𝑝   ∀ 𝑠 ∈ 𝑆𝐽𝑠,𝑗 , 𝑝 ∈ (𝑃𝐽𝑗,𝑝 ∩ 𝑃𝑝
𝑖𝑛) , 𝑗 ∈ (𝑆𝐽𝑠,𝑗 ∩ 𝑃𝐽𝑗,𝑝)    (3.10) 

 

Χρονικοί Περιορισμοί (Timing Constraints) 

Μέσω των περιορισμών (3.11)  εξασφαλίζεται ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης του 

εκάστοτε προϊόντος p σε κάθε στάδιο s οφείλει να είναι μεγαλύτερος από το 

άθροισμα του χρόνου εκκίνησης και του χρόνου επεξεργασίας του προϊόντος αυτού.  

Αντίστοιχα με τους περιορισμούς (3.12) διασφαλίζεται ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης του 

προϊόντος p σε κάθε στάδιο s είναι ανάγκη να είναι τουλάχιστον ίσος με το χρόνο 

επεξεργασίας του p συν τους χρόνους επεξεργασίας των υπόλοιπων προηγούμενα 

επεξεργασμένων προϊόντων στην ίδια μονάδα εξοπλισμού, καθώς και τους εκάστοτε 

χρόνους εναλλαγής (changeover times) μεταξύ των προϊόντων που ίσως να 

υπάρχουν.  

𝐶𝑠,𝑝 ≥ 𝐿𝑠,𝑝 + ∑ 𝑇𝑗,𝑝 𝑌𝑠,𝑗,𝑝

𝑗 ∈ (𝑆𝐽𝑠,𝑗 ∩ 𝑃𝐽𝑗,𝑝)

   ∀ 𝑠, 𝑝 ∈ 𝑃𝑝
𝑖𝑛      (3.11) 
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𝐶𝑠,𝑝  ≥  ∑ 𝑇𝑗,𝑝 𝑌𝑠,𝑗,𝑝

𝑗 ∈ (𝑆𝐽𝑠,𝑗 ∩ 𝑃𝐽𝑗,𝑝)

+ ∑   ∑ 𝑋𝐼𝑗,𝑝′,𝑝 𝑐ℎ𝑡𝑗,𝑝′,𝑝

𝑝′∈ (𝑃𝐽𝑗,𝑝′∩𝑃
𝑝′
𝑖𝑛)  ,𝑝′≠𝑝𝑗 ∈ (𝑆𝐽𝑠,𝑗 ∩ 𝑃𝐽𝑗,𝑝)

+ ∑   ∑ 𝑋𝐺𝑗,𝑝′,𝑝 𝑇𝑗,𝑝′

𝑝′∈ (𝑃𝐽𝑗,𝑝′∩𝑃𝑝′
𝑖𝑛)  ,𝑝′≠𝑝𝑗 ∈ (𝑆𝐽𝑠,𝑗 ∩ 𝑃𝐽𝑗,𝑝)

     ∀ 𝑠, 𝑝

∈ 𝑃𝑝
𝑖𝑛    (3.12) 

 

Με τη χρήση των περιορισμών (3.13) εξασφαλίζεται ότι η εκκίνηση του σταδίου της 

συσκευασίας του προϊόντος p οφείλει να πραγματοποιηθεί μετά από την αντίστοιχη 

εκκίνηση του σταδίου πλήρωσης και σφράγισης για το ίδιο προϊόν p, συν τον 

απαραίτητο χρόνο για την επεξεργασία της πρώτης παρτίδας του προϊόντος p στο 

στάδιο πλήρωσης και σφράγισης και τον απαιτούμενο χρόνο αποστείρωσης του. 

Αντίστοιχα οι περιορισμοί (3.14) αναφέρονται στην ανάγκη ο χρόνος ολοκλήρωσης 

του σταδίου συσκευασίας για οποιοδήποτε προϊόν p να ισούται με το χρόνο 

ολοκλήρωσης του ίδιου προϊόντος στο στάδιο πλήρωσης και σφράγισης συν τον 

χρόνο που απαιτείται για την επεξεργασία της τελευταίας παρτίδας του προϊόντος p 

στο στάδιο συσκευασίας και τον απαιτούμενο χρόνο αποστείρωσης αυτού, καθώς 

και τον συνολικό χρόνο αναμονής (total waiting time). 

𝐿𝑠,𝑝 ≥ 𝐿𝑠−1,𝑝 + ∑ 𝑇𝐹𝐵𝑗,𝑝 𝑌𝑠−1,𝑗,𝑝 + 𝑡𝑠𝑡𝑒𝑟

𝑗 ∈ (𝑆𝐽𝑠−1,𝑗 ∩ 𝑃𝐽𝑗,𝑝)

   ∀  𝑠 = 𝑃𝑎𝑐𝑘, 𝑝

∈ 𝑃𝑝
𝑖𝑛      (3.13) 

𝐶𝑠,𝑝 = 𝐶𝑠−1,𝑝 + ∑ 𝑇𝐿𝐵𝑗,𝑝 𝑌𝑠,𝑗,𝑝 + 𝑡_𝑠𝑡𝑒𝑟

𝑗 ∈ (𝑆𝐽𝑠,𝑗 ∩ 𝑃𝐽𝑗,𝑝)

+ 𝑊𝑝  ∀ 𝑠 = 𝑃𝑎𝑐𝑘, 𝑝

∈ 𝑃𝑝
𝑖𝑛      (3.14) 
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Περιορισμοί Αλληλουχίας (Sequencing) Προϊόντων 

Οι περιορισμοί (3.15) διασφαλίζουν ότι αν ένα προϊόν p επεξεργάζεται πριν από ένα 

διαφορετικό προϊόν p’, τότε ο χρόνος εκκίνησης επεξεργασίας του προϊόντος p’ 

οφείλει να είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο του προϊόντος p συν το χρόνο 

επεξεργασίας του p και του απαιτούμενου χρόνου εναλλαγής μεταξύ των δύο αυτών 

προϊόντων. Oι περιορισμοί αυτοί βρίσκουν εφαρμογή για καθένα από τα δύο στάδια 

s και για οποιαδήποτε μονάδα j. 

𝐿𝑠,𝑝′ ≥  𝐿𝑠,𝑝  +  𝑇𝑗,𝑝 𝑌𝑠,𝑗,𝑝  +  𝑐ℎ𝑡𝑗,𝑝,𝑝′𝑋𝐼𝑗,𝑝,𝑝′  −  𝑏𝑖𝑔(1 − 𝑋𝐺𝑗,𝑝,𝑝′)   ∀ 𝑠 ∈ 𝑆𝐽𝑠,𝑗 , 𝑝

∈ (𝑃𝐽𝑗,𝑝 ∩ 𝑃𝑝
𝑖𝑛) , 𝑝′ ∈ (𝑃𝐽𝑗,𝑝′ ∩ 𝑃𝑝′

𝑖𝑛) , 𝑗 ∈ (𝑆𝐽𝑠,𝑗 ∩ 𝑃𝐽𝑗,𝑝) , 𝑝

≠ 𝑝′      (3.15) 

Μέσω των περιορισμών (3.16) εξασφαλίζεται ότι ο αριθμός των μεταβλητών άμεσης 

ακολουθίας και των μεταβλητών ενεργοποίησης μονάδας εξοπλισμού ισούται με τον 

αριθμό των προϊόντων p που επεξεργάζονται από τη μονάδα αυτή, για κάθε στάδιο 

επεξεργασίας s και για οποιαδήποτε μονάδα j. Αντίστοιχα, οι περιορισμοί (3.17), 

(3.18) εξασφαλίζουν ότι για καθένα από τα προϊόντα p, υπάρχει το πολύ ένα 

διαφορετικό προϊόν p’ το οποίο είτε επεξεργάζεται ακριβώς πριν, είτε αντίστοιχα 

ακριβώς μετά από αυτό το προϊόν p.  

∑ ∑ 𝑋𝐼𝑗,𝑝,𝑝′  𝑉𝑗

𝑝′≠𝑝,𝑝′∈ (𝑃𝐽𝑗,𝑝′∩𝑃
𝑝′
𝑖𝑛) 𝑝 ∈ (𝑃𝐽𝑗,𝑝∩𝑃𝑝

𝑖𝑛)  

=  ∑ 𝑌𝑠,𝑗,𝑝

𝑝 ∈(𝑃𝐽𝑗,𝑝∩𝑃𝑝
𝑖𝑛)

     ∀ (𝑠, 𝑗)

∈ 𝑆𝐽𝑠,𝑗     (3.16) 

∑ 𝑋𝐼𝑗,𝑝,𝑝′

𝑝′∈ (𝑃𝐽𝑗,𝑝′∩𝑃𝑝′
𝑖𝑛) ,𝑝′≠ 𝑝

 ≤ 𝑌𝑠,𝑗,𝑝    ∀ 𝑠 ∈ 𝑆𝐽𝑠,𝑗  , 𝑝 ∈ (𝑃𝐽𝑗,𝑝 ∩ 𝑃𝑝
𝑖𝑛) , 𝑗

∈ (𝑆𝐽𝑠,𝑗 ∩ 𝑃𝐽𝑗,𝑝)   (3.17) 

∑ 𝑋𝐼𝑗,𝑝′,𝑝

𝑝′∈(𝑃𝐽𝑗,𝑝′∩𝑃
𝑝′
𝑖𝑛) ,𝑝′≠ 𝑝

 ≤ 𝑌𝑠,𝑗,𝑝    ∀ 𝑠 ∈ 𝑆𝐽𝑠,𝑗  , 𝑝 ∈ (𝑃𝐽𝑗,𝑝 ∩ 𝑃𝑝
𝑖𝑛) , 𝑗

∈ (𝑆𝐽𝑠,𝑗 ∩ 𝑃𝐽𝑗,𝑝)   (3.18) 
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Με τους περιορισμούς (3.19) διασφαλίζεται ότι εάν δύο προϊόντα p, p’ 

επεξεργάζονται από την ίδια μονάδα εξοπλισμού j για κάθε στάδιο s, τότε μία 

μεταβλητή γενικής ακολουθίας ενεργοποιείται για τα προϊόντα αυτά. Αντίστοιχα οι 

περιορισμοί (3.20) εξασφαλίζουν ότι εάν δύο προϊόντα p, p’ δεν επεξεργάζονται από 

την ίδια μονάδα, οποιαδήποτε μεταβλητή γενικής ακολουθίας οφείλει να μηδενιστεί. 

Όσον αφορά τους περιορισμούς (3.21), με τη χρήση του εξασφαλίζεται ότι για να 

ενεργοποιηθεί η μεταβλητή άμεσης ακολουθίας μεταξύ των προϊόντων p, p’ στη 

μονάδα j κατά το στάδιο επεξεργασίας s, οφείλει να έχει οπωσδήποτε ενεργοποιηθεί 

η αντίστοιχη γενικής ακολουθίας.  

𝑌𝑠,𝑗,𝑝 + 𝑌𝑠,𝑗,𝑝′  ≤ 1 + 𝑋𝐺𝑗,𝑝,𝑝′ + 𝑋𝐺𝑗,𝑝′,𝑝   ∀  𝑠 ∈ 𝑆𝐽𝑠,𝑗 , 𝑝 ∈ (𝑃𝐽𝑗,𝑝 ∩ 𝑃𝑝
𝑖𝑛) , 𝑗

∈ (𝑆𝐽𝑠,𝑗 ∩ 𝑃𝐽𝑗,𝑝) , 𝑝′ ∈ (𝑃𝐽𝑗,𝑝′ ∩ 𝑃𝑝′
𝑖𝑛) , 𝑝 ≠ 𝑝′  (3.19)    

 

2 (𝑋𝐺𝑗,𝑝,𝑝′  + 𝑋𝐺𝑗,𝑝′,𝑝)  ≤ 𝑌𝑠,𝑗,𝑝 + 𝑌𝑠,𝑗,𝑝′    ∀  𝑠 ∈ 𝑆𝐽𝑠,𝑗 , 𝑝 ∈ (𝑃𝐽𝑗,𝑝 ∩ 𝑃𝑝
𝑖𝑛) , 𝑗

∈ (𝑆𝐽𝑠,𝑗 ∩ 𝑃𝐽𝑗,𝑝) , 𝑝′ ∈ (𝑃𝐽𝑗,𝑝′ ∩ 𝑃𝑝′
𝑖𝑛) , 𝑝 ≠ 𝑝′  (3.20)    

 

𝑋𝐼𝑗,𝑝,𝑝′ ≤  𝑋𝐺𝑗,𝑝,𝑝′    ∀ 𝑝 ∈  (𝑃𝐽𝑗,𝑝 ∩ 𝑃𝑝
𝑖𝑛) , 𝑗 ∈ 𝑃𝐽𝑗,𝑝 , 𝑝′ ∈  (𝑃𝐽𝑗,𝑝′ ∩ 𝑃𝑝′

𝑖𝑛) , 𝑝

≠ 𝑝′   (3.21)    

 

Περιορισμοί που αφορούν τις Συσκευές Ετικετοποίησης 

Στη βιομηχανική μονάδα που μελετάται ο αριθμός των διαθέσιμων συσκευών 

ετικετοποίησης είναι περιορισμένος, με αποτέλεσμα διαφορετικές γραμμές 

συσκευασίας της εγκατάστασης να χρησιμοποιούν κοινή συσκευή ετικετοποίησης. Οι 

περιορισμοί (3.22) - (3.27) διέπουν τη λειτουργία και ακολουθία των συσκευών 

αυτών. Μέσω των περιορισμών (3.22) και (3.23) διασφαλίζεται πως η δυαδική 

μεταβλητή ΧΧj’,p’,j,p ενεργοποιείται όταν εκκινεί η επεξεργασία του προϊόντος p’ στη 

μονάδα j’ πριν ή παράλληλα με την επεξεργασία του προϊόντος p από τη μονάδα j. O 

αριθμός 0.001 ο οποίος προστίθεται στις εξισώσεις (3.24) εξασφαλίζει πως δε γίνεται 

να ξεκινάει η επεξεργασία δύο διαφορετικών προϊόντων την ίδια χρονική στιγμή. 
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Όσον αφορά τους περιορισμούς (3.25) παρατηρείται η παρουσία της μεταβλητής 

𝑍𝑗′,𝑗 ,𝑝′,𝑝, η ενεργοποίηση της οποίας εξασφαλίζει πως η επεξεργασία του προϊόντος 

p’ ολοκληρώνεται στη μονάδα j’, μετά την εκκίνηση επεξεργασίας του προϊόντος p σε 

μία διαφορετική μονάδα j. Οι εξισώσεις (3.26) περιγράφουν την προϋπόθεση και οι 

δύο προαναφερθείσες δυαδικές μεταβλητές να είναι ενεργές, ώστε και η μεταβλητή 

CRj’,p’,j,p να είναι ενεργή, δηλαδή να υπάρχει χρονική επικάλυψη της επεξεργασίας του 

προϊόντος p στη μονάδα j από το αντίστοιχο p’ στην μονάδα j’. Με τη χρησιμοποίηση 

των περιορισμών (3.27) αποτρέπονται ενδεχόμενες επικαλύψεις στην επεξεργασία 

γραμμών συσκευασίας οι οποίες μοιράζονται από κοινού την ίδια συσκευή 

ετικετοποίησης.     

𝐿"P",𝑝′ − 𝐿"P",𝑝  ≤ 𝑏𝑖𝑔(1 − 𝑋𝑋𝑗′,𝑗 ,𝑝′,𝑝) + 𝑏𝑖𝑔(2 − 𝑌"P",𝑗 ,𝑝 −  𝑌"P",𝑗′,𝑝′)   ∀ 𝑝

∈ (𝑃𝐽𝑗,𝑝 ∩ 𝑃𝑝
𝑖𝑛) , 𝑗 ∈ 𝑃𝐽𝑗,𝑝 , 𝑝′ ∈ (𝑃𝐽𝑗′,𝑝′ ∩ 𝑃𝑝′

𝑖𝑛) , 𝑗′ ∈ 𝑃𝐽𝑗′,𝑝′    (3.22) 

 

𝐿"P",𝑝 − 𝐿"P",𝑝′  ≤ 𝑏𝑖𝑔 ∗ 𝑋𝑋𝑗′,𝑗 ,𝑝′,𝑝 + 𝑏𝑖𝑔(2 − 𝑌"P",𝑗 ,𝑝 −  𝑌"P",𝑗′,𝑝′)   ∀ 𝑝

∈ (𝑃𝐽𝑗,𝑝 ∩ 𝑃𝑝
𝑖𝑛) , 𝑗 ∈ 𝑃𝐽𝑗,𝑝 , 𝑝′ ∈ (𝑃𝐽𝑗′,𝑝′ ∩ 𝑃𝑝′

𝑖𝑛) , 𝑗′ ∈ 𝑃𝐽𝑗′,𝑝′  , 𝑝′

≥ 𝑝      (3.23) 

 

𝐿"P",𝑝 − 𝐿"P",𝑝′ + 0.001 ≤ 𝑏𝑖𝑔 ∗ 𝑋𝑋𝑗′,𝑗 ,𝑝′,𝑝 + 𝑏𝑖𝑔(2 − 𝑌"P",𝑗 ,𝑝 −  𝑌"P",𝑗′,𝑝′)   ∀ 𝑝

∈ (𝑃𝐽𝑗,𝑝 ∩ 𝑃𝑝
𝑖𝑛) , 𝑗 ∈ 𝑃𝐽𝑗,𝑝 , 𝑝′ ∈ (𝑃𝐽𝑗′,𝑝′ ∩ 𝑃𝑝′

𝑖𝑛) , 𝑗′ ∈ 𝑃𝐽𝑗′,𝑝′  , 𝑝

> 𝑝′      (3.24) 

 

𝐶"P",𝑝′ − 𝐿"P",𝑝 ≤ 𝑏𝑖𝑔 ∗ 𝑍𝑗′,𝑗 ,𝑝′,𝑝 + 𝑏𝑖𝑔(2 − 𝑌"P",𝑗 ,𝑝 −  𝑌"P",𝑗′,𝑝′)   ∀ 𝑝

∈ (𝑃𝐽𝑗,𝑝 ∩ 𝑃𝑝
𝑖𝑛) , 𝑗 ∈ 𝑃𝐽𝑗,𝑝 , 𝑝′ ∈ (𝑃𝐽𝑗′,𝑝′ ∩ 𝑃𝑝′

𝑖𝑛) , 𝑗′ ∈ 𝑃𝐽𝑗′,𝑝′      (3.25) 

 

𝐶𝑅𝑗′,𝑗,𝑝′,𝑝 ≥ 𝑍𝑗′,𝑗 ,𝑝′,𝑝 + 𝑋𝑋𝑗′,𝑗,𝑝′,𝑝 − 𝑌"P",𝑗′,𝑝′    ∀ 𝑝 ∈ (𝑃𝐽𝑗,𝑝 ∩ 𝑃𝑝
𝑖𝑛) , 𝑗 ∈ 𝑃𝐽𝑗,𝑝 , 𝑝′

∈ (𝑃𝐽𝑗′,𝑝′ ∩ 𝑃𝑝′
𝑖𝑛) , 𝑗′ ∈ 𝑃𝐽𝑗′,𝑝′      (3.26) 

 



Ανάπτυξη Μαθηματικού Μοντέλου 
 

35 
 

∑ ∑ 𝐶𝑅𝑗′,𝑗,𝑝′,𝑝

𝑗′∈ 𝑃𝐽𝑗′,𝑝′𝑝′∈ (𝑃𝐽𝑗′,𝑝′∩𝑃𝑝′
𝑖𝑛)

 ≤  0   ∀ 𝑗 ∈ 𝑃𝐽𝑗,𝑝 , 𝑝 ∈ (𝑃𝐽𝑗,𝑝 ∩ 𝑃𝑝
𝑖𝑛)   (3.27) 

 

Περιορισμοί που αφορούν τις Μονάδες Αποστείρωσης 

Στο σύνολο των εξισώσεων που αφορούν το στάδιο της αποστείρωσης, είναι 

σημαντικό να αναφερθεί πως χρησιμοποιείται διακριτή αναπαράσταση χρόνου σε 

αντίθεση με το στάδιο πλήρωσης και σφράγισης και το αντίστοιχο της συσκευασίας. 

Έτσι λοιπόν στις εξισώσεις (3.28)-(3.32) αξιοποιείται η διχοτόμηση του συνολικού 

χρονικού ορίζοντα σε επιμέρους χρονικές περιόδους n. 

 Οι περιορισμοί (3.28) αφορούν την ενεργοποίηση ή μη, της μεταβλητής X_STp,n , 

δηλαδή εάν η διαδικασία αποστείρωσης του προϊόντος p εκκινεί μετά την αρχή της 

χρονικής περιόδου n. Ομοίως στην εξίσωση (3.29) μέσω της τιμής της δυαδικής 

μεταβλητής Z_STp,n, μελετάται εάν η ολοκλήρωση του σταδίου αποστείρωσης για το 

προϊόν p λαμβάνει χώρα μετά το τέλος του χρονικού διαστήματος n. 

𝑋_𝑆𝑇𝑝,𝑛  ≥ 𝑛 + 0.001 − 𝐿"FS" ,𝑝 − 𝑊𝑊𝑝 −  ∑
𝑇𝐹𝐵𝑗,𝑝𝑌"FS",𝑗,𝑝 

𝑏𝑖𝑔
𝑗 ∈(𝑃𝐽𝑗,𝑝 ∩ 𝑆𝐽"FS",𝑗)

    ∀ 𝑝

∈ 𝑃𝑝
𝑖𝑛, 𝑛    (3.28) 

𝑍_𝑆𝑇𝑝,𝑛  ≥ −𝑛 − 0.001 + 𝐶"FS" ,𝑝 + 𝑊𝑊𝑝 +
𝑡_𝑠𝑡𝑒𝑟

𝑏𝑖𝑔
    ∀ 𝑝 ∈ 𝑃𝑝

𝑖𝑛, 𝑛    (3.29) 

Oι περιορισμοί (3.30) εξασφαλίζουν πως το προϊόν p υποβάλλεται στη διαδικασία 

αποστείρωσης κατά τη διάρκεια της περιόδου n, όταν τόσο η μεταβλητή Χ_STp,n, όσο 

και η Z_STp,n είναι ενεργές, δηλαδή όταν ο χρόνος εκκίνησης της διεργασίας συμπίπτει 

με την αρχή και ο χρόνος ολοκλήρωσης με το τέλος της περιόδου n. Τέλος, με τις 

εξισώσεις (3.31) διασφαλίζεται η μη διαθεσιμότητα περισσότερων των 16 συσκευών 

αποστείρωσης για καθεμία από τις υπάρχουσες χρονικές περιόδους n. 

𝐶𝑅_𝑆𝑇𝑝,𝑛  ≥  𝑋_𝑆𝑇𝑝,𝑛 + 𝑍_𝑆𝑇𝑝,𝑛 − 1     ∀ 𝑝 ∈ 𝑃𝑝
𝑖𝑛, 𝑛    (3.30) 

∑ 𝐶𝑅_𝑆𝑇𝑝,𝑛

𝑝

 𝐶𝑦𝑐𝑝  ≤ 16    ∀ 𝑛     (3.31) 
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3.4.3 Μοντέλο 2 

Το παρόν μοντέλο αποσκοπεί στην προσέγγιση του παραπάνω προβλήματος 

χρονοπρογραμματισμού με προτεραιότητα αυτή τη φορά την ελαχιστοποίηση του 

χρόνου ολοκλήρωσης της παραγωγής (makespan). Τόσο ο αριθμός των περιορισμών 

από τον οποίο απαρτίζεται, όσο και ο υπολογιστικός χρόνος που απαιτείται για την 

επίλυσή του, χαρακτηρίζονται ήσσονος μεγέθους σε σύγκριση με το πρότερα 

αναφερθέν μοντέλο, κάτι που χαρακτηρίζεται αναμενόμενο, μιας και πλέον δεν 

υφίστανται οι δυαδικές μεταβλητές άμεσης προτεραιότητας XIj,p,p’. Η αντικειμενική 

συνάρτηση η οποία συμπληρώνει το υπόλοιπο μαθηματικό μοντέλο είναι η εξής: 

𝑚𝑖𝑛  {   𝐶𝑚𝑎𝑥 ≥   𝐶P,𝑝   }    ∀ 𝑝 ∈ 𝑃𝑖𝑛         (3.32) 

Εκτός όμως από τη διαφορετική αντικειμενική συνάρτηση τα δύο μοντέλα 

παρουσιάζουν και περαιτέρω αποκλίσεις στη μαθηματική διατύπωσή τους αν και 

στην πλειονότητα τους απαρτίζονται από παρόμοια γκάμα περιορισμών.  

Για λόγους μη επαναληψιμότητας, παρακάτω θα αναλυθούν μονάχα οι διαφορές 

που διακρίνονται μεταξύ των δύο μοντέλων, ενώ για τις εξισώσεις του Μοντέλου 1 

για τους οποίους δε γίνεται αναφορά στη συγκεκριμένη ενότητα, θεωρούμε ότι 

χρησιμοποιούνται αυτούσιοι και στο παρόν μαθηματικό μοντέλο. Αρχικά, για το 

Μοντέλο 2 είναι ανάγκη να τροποποιηθούν οι εξισώσεις (3.12), καθώς όπως έχει ήδη 

επισημανθεί, πλέον δεν υφίσταται η δυαδική μεταβλητή άμεσης ακολουθίας XIj,p’,p, 

χωρίς παρόλα αυτά με την έλευση του καινούργιου να μεταβληθεί ο σκοπός που 

εξυπηρετείτο. Έτσι λοιπόν οι περιορισμοί αυτοί μετατρέπονται στους κάτωθι:  

𝐶𝑠,𝑝  ≥  ∑ 𝑇𝑗,𝑝 𝑌𝑠,𝑗,𝑝

𝑗 ∈ (𝑆𝐽𝑠,𝑗 ∩ 𝑃𝐽𝑗,𝑝)

+ ∑   ∑ 𝑋𝐺𝑗,𝑝′,𝑝 𝑇𝑗,𝑝′

𝑝′∈ (𝑃𝐽𝑗,𝑝′∩𝑃
𝑝′
𝑖𝑛)  ,𝑝′≠𝑝𝑗 ∈ (𝑆𝐽𝑠,𝑗 ∩ 𝑃𝐽𝑗,𝑝)

     ∀ 𝑠, 𝑝

∈ 𝑃𝑝
𝑖𝑛    (3.33) 
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Ακολούθως, καταργούνται οι περιορισμοί αλληλουχίας (3.15) και αντικαθίστανται 

από δύο νέους: 

𝐿𝑠,𝑝 ≥  𝐿𝑠,𝑝′  +  𝑇𝑗,𝑝′  𝑌𝑠,𝑗,𝑝′  + 𝑐ℎ𝑡𝑗,𝑝′,𝑝
 −  𝑏𝑖𝑔(1 − 𝑋𝐺𝑗,𝑝,𝑝′)  

− 𝑏𝑖𝑔(2 − 𝑌𝑠,𝑗,𝑝 − 𝑌𝑠,𝑗,𝑝′)      ∀   𝑠 ∈ 𝑆𝐽𝑠,𝑗  , 𝑝 ∈ (𝑃𝐽𝑗,𝑝 ∩ 𝑃𝑝
𝑖𝑛) , 𝑝′

∈ (𝑃𝐽𝑗,𝑝′ ∩ 𝑃𝑝′
𝑖𝑛) , 𝑗 ∈ (𝑆𝐽𝑠,𝑗 ∩ 𝑃𝐽𝑗,𝑝) , 𝑝 ≠ 𝑝′      (3.34) 

 

𝐿𝑠,𝑝′ ≥  𝐿𝑠,𝑝  +  𝑇𝑗,𝑝 𝑌𝑠,𝑗,𝑝  +  𝑐ℎ𝑡𝑗,𝑝,𝑝′  −  𝑏𝑖𝑔(1 − 𝑋𝐺𝑗,𝑝,𝑝′)  

− 𝑏𝑖𝑔(2 − 𝑌𝑠,𝑗,𝑝 − 𝑌𝑠,𝑗,𝑝′)      ∀   𝑠 ∈ 𝑆𝐽𝑠,𝑗  , 𝑝 ∈ (𝑃𝐽𝑗,𝑝 ∩ 𝑃𝑝
𝑖𝑛) , 𝑝′

∈ (𝑃𝐽𝑗,𝑝′ ∩ 𝑃𝑝′
𝑖𝑛) , 𝑗 ∈ (𝑆𝐽𝑠,𝑗 ∩ 𝑃𝐽𝑗,𝑝) , 𝑝 ≠ 𝑝′      (3.35) 

Οι περιορισμοί (3.34) διασφαλίζουν ότι αν ένα προϊόν p επεξεργάζεται πριν από ένα 

διαφορετικό προϊόν p’, τότε ο χρόνος εκκίνησης επεξεργασίας του προϊόντος p’ 

οφείλει να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο εκκίνησης επεξεργασίας του προϊόντος 

p, συν τον χρόνο επεξεργασίας του προϊόντος p και τον απαιτούμενο χρόνο 

εναλλαγής (changeover time) μεταξύ των δύο αυτών προϊόντων. Αντίστοιχα, οι 

περιορισμοί (3.35) εξασφαλίζουν όλα τα παραπάνω για την περίπτωση όμως αυτή τη 

φορά, που το προϊόν p’ ακολουθεί ένα διαφορετικό προϊόν p. 

Όπως είναι φυσικό, από τη στιγμή που στην παρούσα περίπτωση δεν υφίσταται η 

δυαδική μεταβλητή άμεσης ακολουθίας, εξισώσεις όπως οι (3.16), (3.17), (3.18), που 

την περιέχουν, δεν αποτελούν μέρος του συγκεκριμένου μοντέλου. 

Από τους εναπομείναντες Περιορισμούς Αλληλουχίας Προϊόντων του Μοντέλου 1, οι 

(3.19) και (3.20) μεταφέρονται αυτούσιοι και στο παρόν μοντέλο, ενώ οι περιορισμοί 

(3.21) υφίστανται απαραίτητες μεταβολές και αντικαθίστανται από τις εξισώσεις 

(3.36): 

𝐶𝑚𝑎𝑥 ≥  ∑ (𝑇𝑗,𝑝 𝑌𝑆𝐹,𝑗,𝑝 )

𝑝 ∈ (𝑃𝐽𝑗,𝑝∩𝑃𝑝
𝑖𝑛)

+ min (𝑝, 𝑡𝑠𝑡𝑒𝑟𝑝
) + min (𝑝,  𝑇𝑗,𝑝) 

    ∀  𝑗 = 𝜇𝜊𝜈ά𝛿휀𝜍 𝜋𝜆ή𝜌𝜔𝜎𝜂𝜍 & 𝜎𝜑𝜌ά𝛾𝜄𝜎𝜂𝜍  (3.36)
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4. Αποτελέσματα-Μελέτες Περίπτωσης 

 

4.1 Εισαγωγή 

 Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η βελτιστοποίηση του 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής μιας βιομηχανίας κονσερβοποιίας ψαριών. 

Στόχος του μοντέλου αρχικά είναι η ελαχιστοποίηση του χρόνου εναλλαγής μεταξύ 

των προϊόντων και στη συνέχεια η ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου 

ολοκλήρωσης παραγωγής. Παρακάτω παρουσιάζονται σε υποενότητες τα 

αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν για καθεμιά από τις αντικειμενικές συναρτήσεις 

και εξετάζονται ορισμένα σενάρια που αφορούν σε διαταραχές ζήτησης και αριθμού 

μονάδων μηχανολογικού εξοπλισμού. Είναι σημαντικό επίσης να αναφερθεί, πως τα 

δεδομένα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή αποτελεσμάτων, 

ανταποκρίνονται σε πραγματικές συνθήκες ζήτησης και παραγωγικής διαδικασίας 

και παραχωρήθηκαν από την ίδια τη βιομηχανία.  

Η πρώτη υποενότητα αφορά στα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά την 

βελτιστοποίηση του ημερήσιου χρονοπρογραμματισμού παραγωγής. Συγκεκριμένα, 

επιλύθηκαν ξεχωριστά τα μαθηματικά μοντέλα που αντιστοιχούν στις δύο 

αντικειμενικές συναρτήσεις για 3 διαφορετικές περιπτώσεις (Δευτέρα, Τρίτη, 

Τετάρτη), καθώς η ζήτηση των προϊόντων δεν είναι σταθερή για όλες τις ημέρες της 

εβδομάδας. Ακόμα, παρατίθεται ο αριθμός των συσκευών αποστείρωσης για το 

Μοντέλο 2 και πραγματοποιείται σύγκριση του απαιτούμενου χρόνου επίλυσης του 

εκάστοτε μοντέλου για καθεμιά από τις εξεταζόμενες ημέρες. Στην επόμενη 

υποενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από παρόμοιες 

μελέτες, με ορίζοντα χρονικής διάρκειας 3 ημερών αυτή τη φορά. Επιπλέον, 

παρατίθενται τα αποτελέσματα εξέτασης 4 διαφορετικών σεναρίων κλιμακωτής 

αύξησης της ζήτησης για το Μοντέλο 2.  Καταληκτικά, στην τρίτη υποενότητα, 

εξετάζεται η επίδραση στην τιμή των αντικειμενικών συναρτήσεων, για το Μοντέλο 

1 και το Μοντέλο 2, σε μεταβολές του αριθμού συσκευών αποστείρωσης και 

ετικετοποίησης. 
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Η επίλυση των μοντέλων μικτού ακέραιου προγραμματισμού (MILP) 

πραγματοποιήθηκε με χρήση του εργαλείου GAMS (GAMS, 2017) (General Algebraic 

Modeling System) και συγκεκριμένα με επιλογή του επιλυτή ILOG CPLEX. Όσον αφορά 

τα διαγράμματα χρονοπρογραμματισμού παραγωγής (Gantt Charts) διαμορφώθηκαν 

με χρήση του εργαλείου Matlab (Matlab, 2014). Τα διαγράμματα αυτά παρουσιάζουν 

τη λειτουργία των γραμμών πλήρωσης και σφράγισης και συσκευασίας, για καθένα 

από τα δύο μαθηματικά μοντέλα τόσο για ημερήσιο όσο και τριήμερο χρονικό 

ορίζοντα. Ακόμα, η απόχρωση του εκάστοτε ορθογωνίου αντιστοιχεί και σε 

διαφορετικό κωδικό προϊόντος, ενώ το μέγεθος του σχετίζεται αναλογικά με τον 

απαιτούμενο χρόνο επεξεργασίας. Όσον αφορά τα κενά διαστήματα που 

εμφανίζονται σε κάθε γραμμή, υποδηλώνουν τη μη επεξεργασία κάποιου προϊόντος 

κατά τη διάρκεια αυτή. 

 

4.2 Ημερήσιος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής 

Με χρήση των δεδομένων που παραθέτονται στο Παράρτημα Α και των 

μαθηματικών περιορισμών στις υποενότητες 3.4.2 και 3.4.3 πραγματοποιήθηκε 

επίλυση των Μοντέλων 1 και 2 για καθεμιά από τρεις διαφορετικές περιπτώσεις. 

Συγκεκριμένα, το πρόβλημα βέλτιστου χρονοπρογραμματισμού παραγωγής 

επιλύθηκε 6 φορές συνολικά, 3 φορές για εύρεση του συνολικού χρόνου εναλλαγής 

μεταξύ των προϊόντων (changeover) για τις Περιπτώσεις 1, 2, 3 και 3 φορές για 

εύρεση του χρόνου ολοκλήρωσης παραγωγής (makespan). Για την επίλυση 

αξιοποιήθηκε η τεχνική διάσπασης που περιγράφηκε στην ενότητα 3.3. 

Αναλυτικότερα, ο αριθμός των απαιτούμενων επαναλήψεων έφτασε τις 6, με βήμα 

μοντελοποίησης 10 προϊόντων κάθε φορά, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση αποτέλεσε 

η παραχώρηση προτεραιότητας στην επίλυση των προϊόντων με αυξημένη ζήτηση. 

Σκοπός χρήσης της συγκεκριμένης τεχνικής ήταν η παραγωγή βέλτιστων 

αποτελεσμάτων με τις λιγότερες δυνατές χρονικές απώλειες. Τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν μαζί με το χρόνο επίλυσης που απαιτήθηκε σε κάθε περίπτωση 

αναγράφονται αναλυτικά στους Πίνακες 4.1 και 4.2. Κατόπιν στα Σχήματα 4.1, 4.2, 

4.3, 4.4 παρουσιάζεται ο βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής των 
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γραμμών πλήρωσης και σφράγισης και των αντίστοιχων συσκευασίας, ενδεικτικά για 

την Περίπτωση 2:     

Πίνακας 4.1: Αποτελέσματα επίλυσης με χρήση του Μοντέλου 1 

Ημέρα 
Χρόνος επίλυσης 

(sec) 
Χρόνος Εναλλαγής Προϊόντων 

(hr) 

Περίπτωση 1 24.2 17.5 

Περίπτωση 2 105 8.2 

Περίπτωση 3 23.2 9.6 

 

Πίνακας 4.2: Αποτελέσματα επίλυσης με χρήση του Μοντέλου 2 

Ημέρα Χρόνος επίλυσης (sec) 
Χρόνος ολοκλήρωσης 

παραγωγής (hr) 

Περίπτωση 1 16 15.74 

Περίπτωση 2 10.1 23.25 

Περίπτωση 3 12 20 

 

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.1 η γραμμή πλήρωσης και σφράγισης με τις περισσότερες 

ώρες λειτουργίας για την συγκεκριμένη μέρα είναι η γραμμή 3, ενώ και η γραμμή 6 

παρότι δε λειτουργεί για μεγάλο διάστημα εντός του ημερήσιου χρονικού ορίζοντα, 

επεξεργάζεται τον μεγαλύτερο αριθμό διαφορετικών κωδικών προϊόντων. Αντίθετα, 

η γραμμή 5 είναι αυτή με τον πιο περιορισμένο χρόνο λειτουργίας, καθώς μετά βίας 

φαίνεται να επεξεργάζεται κάποιο προϊόν. Η γραμμή 1 από την άλλη παρουσιάζει τον 

πιο αυξημένο χρόνο εναλλαγής μεταξύ προϊόντων μιας και στις περισσότερες από τις 

υπόλοιπες γραμμές ο αντίστοιχος χρόνος φαίνεται να έχει ιδιαίτερα περιορισμένη 

διάρκεια. 
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Σχήμα 4.1: Βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής των γραμμών πλήρωσης 

και σφράγισης για την Περίπτωση 2, με χρήση του Μοντέλου 1 

 

Όσον αφορά το Σχήμα 4.2 παρατηρείται ότι για καμία από τις γραμμές συσκευασίας 

δεν εκκινεί η λειτουργία για τις πρώτες 2 ώρες. Αυτό φαντάζει λογικό καθώς για να 

φτάσει στο στάδιο της συσκευασίας ένα προϊόν πρέπει πρώτα να επεξεργαστεί από 

το στάδιο πλήρωσης και σφράγισης. Η γραμμή 9 φαίνεται στην περίπτωση αυτήν να 

έχει τον μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας, ενώ η γραμμή 7 συσκευάζει 6 διαφορετικά 

προϊόντα, με πολύ μικρούς χρόνους εναλλαγής που διαρκούν μόλις λίγα λεπτά, με 

αποτέλεσμα τα κενά διαστήματα στο διάγραμμα να μην είναι διακριτά. Ακόμα, είναι 

σημαντικό να αναφερθεί πως η γραμμή 4 δεν συσκευάζει κανέναν κωδικό προϊόντος, 

ενώ η γραμμή 10 είναι αυτή με την πιο αυξημένη διάρκεια χρόνων εναλλαγής μεταξύ 

διαφορετικών προϊόντων. Παρατηρείται επιπλέον, πως οι γραμμές συσκευασίας που 

μοιράζονται κοινή μονάδα ετικετοποίησης, συγκεκριμένα οι 1, 2 και οι 4, 5, 6 δεν 

λειτουργούν παράλληλα. 
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Σχήμα 4.2: Βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής των γραμμών 

συσκευασίας για την Περίπτωση 2, με χρήση του Μοντέλου 1 

   

Στα Σχήματα 4.3 και 4.4 παρουσιάζεται ο χρονοπρογραμματισμός παραγωγής των 

γραμμών πλήρωσης και σφράγισης και συσκευασίας αντίστοιχα, με αντικειμενική 

συνάρτηση την ελαχιστοποίηση του χρόνου ολοκλήρωσης παραγωγής για την 

Περίπτωση 2. Όσον αφορά τις γραμμές πλήρωσης και σφράγισης, η γραμμή 7 είναι 

αυτή με τον μεγαλύτερο διαθέσιμο χρονικό ορίζοντα παραγωγής, ενώ η γραμμή 5 δε 

φαίνεται να επεξεργάζεται κανένα προϊόν. Παρά το γεγονός ότι πλέον εξετάζεται 

διαφορετική αντικειμενική συνάρτηση σε σχέση με το Σχήμα 4.2, παρατηρεί κανείς 

από το Σχήμα 4.4 ότι η γραμμή 4 εξακολουθεί να μην αξιοποιείται για τη συσκευασία 

προϊόντων. Από το ίδιο σχήμα διαπιστώνεται πως η γραμμή 9 είναι η γραμμή με τις 

περισσότερες ώρες λειτουργίας και πως η παραγωγή ολοκληρώνεται σε 23 ώρες και 

25 λεπτά όπως αναγράφεται και στον Πίνακα 4.2.  
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Σχήμα 4.3: Βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής των γραμμών πλήρωσης 

και σφράγισης για την Περίπτωση 2, με χρήση του Μοντέλου 2 

 

Συγκρίνοντας τα Σχήματα 4.2 και 4.4 για ακόμη μία φορά διαπιστώνονται οι διαφορές 

στα αποτελέσματα που προκύπτουν και η ανάγκη για χρησιμοποίηση καθενός από 

τα δύο διαφορετικά μοντέλα ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε βιομηχανίας. 

Συγκεκριμένα, είναι εμφανές πως ο συνολικός χρόνος εναλλαγής προϊόντων στο 

Σχήμα 4.2 (το οποίο προκύπτει με εφαρμογή του Μοντέλου 1) είναι ιδιαίτερα 

μειωμένος από τον αντίστοιχο του Σχήματος 4.4. Ομοίως ο χρόνος ολοκλήρωσης 

παραγωγής στο Σχήμα 4.4 (η ελαχιστοποίηση του οποίου αποτελεί ζητούμενο στο 

Μοντέλο 2) είναι ήσσονος διάρκειας σε σχέση με τον αντίστοιχο του Σχήματος 4.2.  
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Σχήμα 4.4: Βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής των γραμμών 

συσκευασίας για την Περίπτωση 2, με χρήση του Μοντέλου 2 

 

Αποτελέσματα σχετικά με τον χρόνο εναλλαγής προϊόντων και τις υπόλοιπες 

αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τον βέλτιστο χρονοπρογραμματισμό παραγωγής 

για τη συγκεκριμένη υποενότητα, καθώς και για αυτές που έπονται, παρουσιάζονται 

αναλυτικά στο Παράρτημα Β. 

Στο παρακάτω Σχήμα 4.5 παρουσιάζεται ο αριθμός των συσκευών αποστείρωσης που 

λειτουργούν ανά διάστημα του χρονοπρογραμματισμού παραγωγής για την 

Περίπτωση 2. Στη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας ο αριθμός αυτός φαίνεται να 

παρουσιάζει μια σχετική σταθερότητα, ωστόσο κατά την 21η, 22η και 23η ώρα 

παραγωγής φαίνεται να παρουσιάζει σημαντική μείωση. 
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Σχήμα 4.5: Λειτουργία και κατανομή των συσκευών αποστείρωσης ανά χρονικό 

διάστημα για την Περίπτωση 2, με χρήση του Μοντέλου 2 

 

 

4.3 Τριήμερος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του προβλήματος 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής, αυτή τη φορά για χρονικό ορίζοντα 3 ημέρων 

(από Περίπτωση 1 έως Περίπτωση 3).  Συγκεκριμένα, ακολουθήθηκε παρόμοια 

διαδικασία με την ενότητα 4.2, αφού αρχικά επιλύθηκε το Μοντέλο 1 (M1) με 

αντικειμενική συνάρτηση την ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου εναλλαγής 

προϊόντων και στη συνέχεια το Μοντέλο 2 (M2) με αντικειμενική συνάρτηση την 

ελαχιστοποίηση του χρόνου ολοκλήρωσης παραγωγής. Αξίζει ωστόσο να 

επισημανθεί, πως η επίλυση του μοντέλου Μ1 για τριήμερο χρονικό ορίζοντα απαιτεί 

αλλαγή του βήματος μοντελοποίησης στην τεχνική διάσπασης σε σύγκριση με το 

αντίστοιχο για ημερήσιο χρονικό ορίζοντα. Συγκεκριμένα, η προσπάθεια χρήσης 

βήματος 10 προϊόντων για το μοντέλο Μ1 δεν κατέστη ικανή να παράξει λύση της 

αντικειμενικής συνάρτησης, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί μείωση του σε 4 

προϊόντα ανά επαναληπτική διαδικασία μοντελοποίησης. Αντίθετα, το μοντέλο Μ2 

δεν παρουσίασε παρόμοια συμπεριφορά και ακολουθήθηκε παρόμοια στρατηγική 

επίλυσης με την αντίστοιχη της ενότητας 4.2. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

παρατίθενται στον Πίνακα 4.3: 
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Πίνακας 4.3: Αποτελέσματα επίλυσης των Μοντέλων 1 και 2 για τριήμερο χρονικό 
ορίζοντα 

Μοντέλο Χρόνος επίλυσης (sec) Αντικειμενική Συνάρτηση (hr) 

M1 1439.4 35.5 

M2 1617.6 60.6 

 

 

Σχήμα 4.6: Βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής των γραμμών πλήρωσης 

και σφράγισης για τριήμερο χρονικό ορίζοντα, με χρήση του Μοντέλου 1 

 

Στο Σχήμα 4.6 παρουσιάζεται η λειτουργία των γραμμών πλήρωσης και σφράγισης 

και η κατανομή των προϊόντων σε αυτές. Οι γραμμές 1 και 4, εύκολα διαπιστώνει 

κανείς πως αποτελούν τις γραμμές που επεξεργάζονται το μεγαλύτερο αριθμό 

διαφορετικών προϊόντων. Ωστόσο ο χρόνος εναλλαγής μεταξύ δύο <<γειτονικών>> 

προϊόντων είναι στην πλειονότητα τόσο περιορισμένης διάρκειας που δεν είναι 

ευδιάκριτος. Αντίθετα η γραμμή 6 χαρακτηρίζεται από χρόνους εναλλαγής ευρείας 

διάρκειας, ιδιαίτερα αν συγκριθούν με τον πραγματικό χρόνο επεξεργασίας των 

προϊόντων. Όσον αφορά τη γραμμή 3, διαθέτει το μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα 
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λειτουργίας, ενώ η γραμμή 5, επεξεργάζεται μόνο 2 κωδικούς προϊόντων, τους 

λιγότερους από οποιαδήποτε άλλη γραμμή. 

 

Σχήμα 4.7: Βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής των γραμμών 

συσκευασίας για τριήμερο χρονικό ορίζοντα, με χρήση του Μοντέλου 1 

 

Στο Σχήμα 4.7 προβάλλεται η κατανομή των προϊόντων στις γραμμές συσκευασίας 

για ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου εναλλαγής προϊόντων. Αξίζει να γίνει 

αναφορά στη λειτουργία της γραμμής 5 η οποία επεξεργάζεται αποκλειστικά ένα 

προϊόν για περισσότερες από 30 ώρες αδιάλειπτα. Αναφορικά με τις γραμμές 2, 4, 6 

εμφανίζονται μεγάλα κενά διαστήματα τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν και ως 

<<νεκρός χρόνος>>, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν επεξεργάζεται κανένα προϊόν. 

Αντίθετα, η γραμμή 10 φαίνεται να συσκευάζει τους περισσότερους κωδικούς 

προϊόντων και παράλληλα να έχει τον ευρύτερο χρονικά διαθέσιμο ορίζοντα. 

Παρατηρείται ακόμα, πως δε συμπίπτει η λειτουργία σε ίδια χρονικά διαστήματα 

τόσο των γραμμών συσκευασίας 1, 2 όσο και των αντίστοιχων 4, 5, 6, μιας και 

μοιράζονται κοινή μονάδα ετικετοποίησης.  
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Τα Σχήματα 4.8 και 4.9 αφορούν τη λειτουργία των γραμμών παραγωγής με στόχο 

την ελαχιστοποίηση του χρόνου ολοκλήρωσης παραγωγής. Αναφορικά με το Σχήμα 

4.8,  όλες οι γραμμές πλήρωσης και σφράγισης φαίνεται να λειτουργούν για 

σημαντικό χρονικό διάστημα εντός του τριημέρου σε αντίθεση με το Σχήμα 4.6. 

Συγκεκριμένα, η  γραμμή 1 επεξεργάζεται σημαντικό αριθμό προϊόντων με τις 

γραμμές 2, 4 και 7 να ακολουθούν στην σχετική κατηγορία. Αντίθετα, στη γραμμή 5 

πληρώνονται και σφραγίζονται μόνο 2 κωδικοί προϊόντων, ωστόσο λόγω της 

αυξημένης ζήτησής τους, η γραμμή παραμένει ενεργή για ικανοποιητικό χρονικό 

διάστημα.  

 

Σχήμα 4.8: Βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής των γραμμών πλήρωσης 

και σφράγισης για τριήμερο χρονικό ορίζοντα, με χρήση του Μοντέλου 2 
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Σχήμα 4.9: Βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής των γραμμών 

συσκευασίας για τριήμερο χρονικό ορίζοντα, με χρήση του Μοντέλου 2 

 

Στο Σχήμα 4.9 ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η γραμμή 10 η οποία συσκευάζει 

προϊόντα σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του διαθέσιμου χρονικού ορίζοντα, καθώς και 

η γραμμή 5 η οποία επεξεργάζεται τον ίδιο κωδικό προϊόντος για παραπάνω από 40 

ώρες χωρίς διακοπή. Παρατηρείται ακόμη πως τις πρώτες δύο ώρες καμία από τις 10 

διαθέσιμες γραμμές δεν ενεργοποιείται, καθώς προϋπόθεση της συσκευασίας ενός 

προϊόντος αποτελεί η πρότερη πλήρωση και σφράγισή του.  

Συγκρίνοντας τα Σχήματα 4.7 και 4.9 μπορεί κανείς να διαπιστώσει πως με χρήση του 

Μοντέλου 2 ο απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης παραγωγής μειώνεται αισθητά 

καθώς πλέον δεν ξεπερνά τις 60 ώρες σε έναν διαθέσιμο χρονικό ορίζοντα 72 ωρών.  
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Σχήμα 4.10: Λειτουργία και κατανομή των συσκευών αποστείρωσης ανά χρονικό 

διάστημα για τον τριήμερο χρονικό ορίζοντα, με χρήση του Μοντέλου 2 

 

Στο Σχήμα 4.10 παρουσιάζεται η διακύμανση στον αριθμό των συσκευών 

αποστείρωσης κατά τη διάρκεια του τριημέρου. Η διακύμανση αυτή σε γενικές 

γραμμές φαίνεται να παρουσιάζει μία σταθερότητα, ωστόσο προς το τέλος του 

χρονικού ορίζοντα παρατηρείται μείωση του αριθμού αυτού. 

Εκτός από την μελέτη του χρονοπρογραμματισμού παραγωγής για τριήμερο χρονικό 

ορίζοντα με βάση τα δεδομένα ζήτησης που παραχωρήθηκαν από τη βιομηχανία, 

στην παρούσα διπλωματική γίνεται και μια προσπάθεια εξέτασης σεναρίων 

αυξημένης ζήτησης. Στον Πίνακα 4.4 παραθέτονται τα αποτελέσματα για τον χρόνο 

ολοκλήρωσης παραγωγής και τον απαιτούμενο χρόνο επίλυσης του προβλήματος για 

μια σειρά από τέτοια σενάρια και συγκεκριμένα για διαδοχική αύξηση της ζήτησης 

κατά 5%, 10%, 15%, 20% για τριήμερο χρονικό ορίζοντα. 
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Πίνακας 4.4: Αποτελέσματα επίλυσης με χρήση του Μοντέλου 2 

Αύξηση ζήτησης Χρόνος Επίλυσης (sec) 
Χρόνος ολοκλήρωσης 

παραγωγής (hr) 

0% 1617.6 60.6 

5% 386.5 62.4 

10% 650.2 65.8 

15% 261.3 69.4 

20% - - 

 

Παρατηρείται ότι η αύξηση της ζήτησης των προϊόντων έως και 15% οδηγεί, όπως 

αναμένεται, σε σταδιακή αύξηση του χρόνου ολοκλήρωσης παραγωγής, ενώ για 

αύξηση μεγαλύτερη του 20% το πρόβλημα χρονοπρογραμματισμού παραγωγής 

καθίσταται μη επιλύσιμο, μιας και ο χρονικός ορίζοντας των 72 ωρών δεν κρίνεται 

ικανός να απορροφήσει τη δημιουργηθείσα ζήτηση.  

 

Σχήμα 4.11: Βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής των γραμμών πλήρωσης 

και σφράγισης για τριήμερο χρονικό ορίζοντα και αύξηση της ζήτησης κατά 15%, με 

χρήση του Μοντέλου 2 
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Σχήμα 4.12: Βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής των γραμμών 

συσκευασίας για τριήμερο χρονικό ορίζοντα και αύξηση της ζήτησης κατά 15%, με 

χρήση του Μοντέλου 2 

 

Στα Σχήματα 4.11 και 4.12 παρατίθενται οι διαμορφώσεις του 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής για τις γραμμές πλήρωσης και σφράγισης και 

συσκευασίας με αντικειμενική συνάρτηση την ελαχιστοποίηση του χρόνου 

ολοκλήρωσης παραγωγής. Οι διαμορφώσεις αυτές αφορούν τη μέγιστη δυνατή 

αύξηση της ζήτησης· 15%. Και στα δύο αυτά σχήματα είναι ιδιαίτερα εμφανές ότι οι 

γραμμές παραγωγής χαρακτηρίζονται από τόνωση της δραστηριότητάς τους σε 

σύγκριση με το σενάριο μηδενικής αύξησης της ζήτησης, ενώ φυσιολογική φαίνεται 

και η χρονική διεύρυνση ολοκλήρωσης της παραγωγής με την τιμή της αντικειμενικής 

συνάρτησης να ανέρχεται στις 69 ώρες και 40 λεπτά όπως αναφέρεται και στον 

Πίνακα 4.4. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στο γεγονός ότι στη μεγάλη 

πλειονότητά τους, οι γραμμές πλήρωσης και σφράγισης επεξεργάζονται σημαντικό 

αριθμό διαφορετικών προϊόντων και αξιοποιούνται σε μεγαλύτερο ποσοστό κατά τη 

διάρκεια του χρονικού ορίζοντα σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του σχήματος 
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Σχήμα 4.8. Όσον αφορά τις γραμμές συσκευασίας, δεδομένης της αύξησης της 

ζήτησης, εκ πρώτης όψεως προκαλεί εντύπωση η περιορισμένη αξιοποίηση των 

γραμμών 2, 4, 6, από τη στιγμή που οι γραμμές 7, 8, 9, 10 χαρακτηρίζονται από 

εκτεταμένη επιφόρτιση προϊόντων. Ωστόσο, υπενθυμίζεται πως οι γραμμές 1, 2 και 

αντίστοιχα οι 4, 5, 6 μοιράζονται την ίδια μονάδα ετικετοποίησης, με αποτέλεσμα να 

μην είναι δυνατή η παράλληλη λειτουργία τους.  Αξίζει επιπλέον να αναφερθεί, η 

λειτουργία της γραμμής 5, η οποία επεξεργάζεται αποκλειστικά ένα προϊόν για 

περισσότερες από 57 ώρες αδιάλειπτα.  

 

4.4 Επίδραση μεταβολών του αριθμού των συσκευών αποστείρωσης και 

ετικετοποίησης για το Μοντέλο 2 

Στην παρούσα υποενότητα μελετώνται οι μεταβολές που επιφέρει η αύξηση 

των συσκευών αποστείρωσης και εξετάζονται τρία διαφορετικά σενάρια αναφορικά 

με τροποποιήσεις στον αριθμό και τον τρόπο λειτουργίας των συσκευών 

ετικετοποίησης. Ειδικά, στον Πίνακα 4.5 αναγράφονται τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν κατά την επίλυση του Μοντέλου 2 για διαδοχική αύξηση του αριθμού 

των συσκευών αποστείρωσης κατά μία, σε περιπτώσεις αύξησης της ζήτησης κατά 

15%, 20% και 25% αντίστοιχα. Όπως αναφέρθηκε και στον Πίνακα 4.4, με χρήση 16 

συσκευών αποστείρωσης το μοντέλο επιλύεται για μέγιστη αύξηση της ζήτησης κατά 

15%. Για το αυτό ποσοστό (Πίνακας 4.5) με διεύρυνση του πλήθους των συσκευών 

αποστείρωσης σε 17, μπορεί να υπάρξει περαιτέρω βελτιστοποίηση του 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής και μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης 

παραγωγής κατά 2 ώρες και 33 λεπτά. Ωστόσο, προσθήκη παραπάνω συσκευών δε 

φαίνεται να επηρεάζει την τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης. Κάτι τέτοιο όμως δε 

συμβαίνει στην περίπτωση αύξησης της ζήτησης κατά 20%, η οποία καθίσταται 

δυνατή για ύπαρξη 17 και πλέον διαθέσιμων συσκευών αποστείρωσης. Στην 

περίπτωση αυτή παρατηρείται, πως η προσθήκη 18ης συσκευής εγγυάται μείωση του 

χρόνου ολοκλήρωσης παραγωγής κατά 1 ώρα και 9 λεπτά σε σύγκριση με τη 

λειτουργία 17 συσκευών. Παρά ταύτα, επόμενη προσθήκη συσκευών και σε αυτήν 

την περίπτωση, δε φαίνεται να συνεισφέρει σε περαιτέρω βελτίωση της τιμής της 

αντικειμενικής συνάρτησης. Όσον αφορά το σενάριο αυξημένης ζήτησης κατά 25 %, 
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το πρόβλημα καθίσταται αδύνατο να παράξει αποτελέσματα, ανεξαρτήτου αριθμού 

συσκευών αποστείρωσης, τουλάχιστον μέχρι το όριο των 20.   

Πίνακας 4.5: Αποτελέσματα επίλυσης για αύξηση του αριθμού των συσκευών 

αποστείρωσης και της ζήτησης, με χρήση του Μοντέλου 2  

  Ζήτηση       
Μονάδες 

15% 20% 25% 

16 69.37 - - 

17 67.04 69.64 - 

18 67.04 69.55 - 

19 67.04 69.55 - 

20 67.04 69.55 - 

 

Στον Πίνακα 4.6, παραθέτονται τα αποτελέσματα για τρία διαφορετικά σενάρια 

αναφορικά με τις μονάδες ετικετοποίησης. Το Σενάριο 1, περιλαμβάνει την μη από 

κοινού χρησιμοποίηση συσκευών ετικετοποίησης από διαφορετικές γραμμές 

συσκευασίας. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει χρηματική επένδυση για αγορά 

περισσότερων συσκευών ετικετοποίησης από τη βιομηχανία, έτσι ώστε καθεμιά να 

αξιοποιείται αποκλειστικά από μία γραμμή συσκευασίας. Τα Σενάρια 2 και 3 από την 

άλλη, προϋποθέτουν και αυτά προσθήκη συσκευών ετικετοποίησης ώστε μόνο οι 

γραμμές συσκευασίας 4, 5, 6 και 1, 2 αντίστοιχα, να μοιράζονται την ίδια συσκευή. 

Για αύξηση της ζήτησης των προϊόντων κατά 15%, βέλτιστη τιμή αντικειμενικής 

συνάρτησης σύμφωνα με τον Πίνακα 4.5 παρουσιάζει το Σενάριο 1 το οποίο 

διασφαλίζει σημαντική πτώση του χρόνου ολοκλήρωσης κατά 3 ώρες και 43 λεπτά σε 

σύγκριση με το σενάριο μη μεταβολής του αριθμού των συσκευών ετικετοποίησης. 

Ακολούθως το Σενάριο 3 εξασφαλίζει και αυτό σημαντική βελτίωση της λύσης, ενώ 

το Σενάριο 2 φαίνεται να έχει το μικρότερο αντίκτυπο στην τιμή της αντικειμενικής 

συνάρτησης. Αντίστοιχη κατανομή παρουσιάζεται και για την περίπτωση αύξησης της 

ζήτησης κατά 20%. Και εδώ το Σενάριο 1 παρά την μεγαλύτερη πάγια επένδυση που 

απαιτείται για την υλοποίησή του, προσφέρει τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα. 

Καταληκτικά, ενώ δεν καθίστατο δυνατή η επίλυση του μοντέλου με αύξηση της 

ζήτησης κατά 25%, για οσηδήποτε προσθήκη συσκευών αποστείρωσης, φαίνεται πως 
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με χρήση του Σεναρίου 1, παράγεται αξιόπιστη λύση, μιας και ο χρόνος ολοκλήρωσης 

παραγωγής δεν ξεπερνάει το χρονικό εύρος των 72 ωρών. 

Πίνακας 4.6: Αποτελέσματα επίλυσης για μεταβολή του αριθμού των συσκευών 

ετικετοποίησης και της ζήτησης, με χρήση του Μοντέλου 2 

                     Ζήτηση  
Σενάριο               

15% 20% 25% 

Χωρίς μεταβολές 69.37 - - 

Σενάριο 1 65.54 69.52 69.82 

Σενάριο 2 67.69 70.18 - 

Σενάριο 3 67.04 69.64 - 
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5. Συμπεράσματα–Προτάσεις 

 

5.1 Συμπεράσματα 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία προτείνονται δύο διαφορετικά 

μαθηματικά μοντέλα μικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού (MILP) για τη 

βελτιστοποίηση του χρονοπρογραμματισμού παραγωγής μίας βιομηχανίας 

κονσερβοποιίας ψαριών, με σκοπό την ελαχιστοποίηση του χρόνου εναλλαγής 

μεταξύ των προϊόντων και του χρόνου ολοκλήρωσης παραγωγής αντίστοιχα. Για την 

επίλυση των μοντέλων αυτών χρησιμοποιήθηκε το υπολογιστικό εργαλείο GAMS και 

συγκεκριμένα ο επιλυτής ILOG CPLEX.  

Τα προαναφερθέντα μαθηματικά μοντέλα (Μοντέλο 1 και 2) αξιοποιήθηκαν 

για την εξέταση πολλαπλών σεναρίων, μερικά από τα οποία είναι η βελτιστοποίηση 

του χρονοπρογραμματισμού παραγωγής τόσο για ημερήσιο όσο και τριήμερο 

χρονικό ορίζοντα, για διαταραχές ζήτησης των προϊόντων και μεταβολές αναφορικά 

με τον αριθμό διαθέσιμων συσκευών, όπως αποστείρωσης και ετικετοποίησης. 

Αρχικά, το πρόβλημα χρονοπρογραμματισμού παραγωγής επιλύθηκε για τρεις 

ημέρες χωριστά, τόσο με αντικειμενική συνάρτηση την ελαχιστοποίηση του χρόνου 

εναλλαγής προϊόντων, όσο και με ελαχιστοποίηση του χρόνου ολοκλήρωσης 

παραγωγής. Η παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνει 4 στάδια (απόψυξη, πλήρωση 

και σφράγιση, αποστείρωση και συσκευασία), ωστόσο ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα 

στάδια συνεχούς λειτουργίας και συγκεκριμένα σε αυτά της πλήρωσης και 

σφράγισης και συσκευασίας όπως περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 3.2. Οι 

διαθέσιμες γραμμές πλήρωσης και σφράγισης αριθμούν τις 8, ενώ 10 είναι οι 

γραμμές που μπορούν να συσκευάσουν τα παραχθέντα προϊόντα. Για να καταστεί 

περισσότερο αποτελεσματική και λιγότερο χρονοβόρα η επίλυση, χρησιμοποιήθηκε 

η τεχνική διάσπασης του προβλήματος που αναφέρθηκε στην ενότητα 3.3. Στη 

συνέχεια, πραγματοποιήθηκε παρόμοια προσέγγιση κατά την εξαγωγή του 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής με χρονικό ορίζοντα αυτή τη φορά 72 ωρών
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 (Περίπτωση 1 έως Περίπτωση 3). Συγκεκριμένα, επιλύθηκαν και τα δύο μοντέλα και 

εξήχθησαν αξιόλογα αποτελέσματα για το χρόνο εναλλαγής προϊόντων και το χρόνο 

ολοκλήρωσης παραγωγής. Είναι σημαντικό να αναφερθεί, πως χρειάστηκε 

τροποποίηση του βήματος μοντελοποίησης (από 10 προϊόντα ανά επαναληπτική 

διαδικασία σε 4) για την τεχνική διάσπασης  του προβλήματος για το Μοντέλο 1, έτσι 

ώστε να προκύψει λύση. Έπειτα, εξετάζονται 4 διαφορετικά σενάρια αύξησης της 

ζήτησης για το Μοντέλο 2 (το οποίο περιλαμβάνει αντικειμενική συνάρτηση 

ελαχιστοποίησης του χρόνου ολοκλήρωσης παραγωγής) κατά 5%, 10%, 15% και 20%. 

Παρατηρείται πως ο χρόνος ολοκλήρωσης παραγωγής αυξάνει σταδιακά με αύξηση 

της ζήτησης των προϊόντων μέχρι και 15%, ενώ για το τέταρτο σενάριο δεν ήταν 

δυνατή η επίλυσή. 

Στη συνέχεια, εξετάστηκε η επίδραση που ασκεί η μεταβολή του αριθμού των 

συσκευών αποστείρωσης και ετικετοποίησης στα προκύπτοντα αποτελέσματα του 

Μοντέλου 2. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι με προσθήκη παραπάνω συσκευών 

ετικετοποίησης προέκυψε μείωση του απαιτούμενου χρόνου ολοκλήρωσης 

παραγωγής ανεξαρτήτου ποσοστού αύξησης της ζήτησης των προϊόντων. 

Καταληκτικά, μελετήθηκαν τρία σενάρια αναφορικά με την προσθήκη περισσότερων 

συσκευών ετικετοποίησης. Ειδικά, το Σενάριο 1 περιγράφει τη δυνατότητα κάθε 

γραμμή συσκευασίας να αντιστοιχεί σε ξεχωριστή συσκευή ετικετοποίησης, ενώ τα 

Σενάρια 2 και 3 προϋποθέτουν την από κοινού χρήση παρόμοιων συσκευών από τις 

γραμμές συσκευασίας 4, 5, 6 και 1, 2 αντίστοιχα. Τα παραπάνω σενάρια επιλύθηκαν 

και για περιπτώσεις αύξησης της ζήτησης κατά 15%, 20%, 25%. Παρατηρήθηκε ότι σε 

περιπτώσεις αύξησης της ζήτησης κατά 15% και 20% τα βέλτιστα αποτελέσματα 

προέκυψαν με εφαρμογή του Σεναρίου 2, το οποίο εξασφαλίζει την ύπαρξη 

περισσότερων συσκευών ετικετοποίησης, ενώ παράλληλα αποτελεί το μοναδικό 

σενάριο επίλυσης του προβλήματος χρονοπρογραμματισμού παραγωγής για αύξηση 

της ζήτησης προϊόντων κατά 25%. 
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5.2 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Τα μοντέλα μικτού ακέραιου προγραμματισμού παραγωγής τα οποία 

εξετάζονται στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποσκοπούν στην 

ελαχιστοποίηση του χρόνου εναλλαγής προϊόντων και ολοκλήρωσης παραγωγής 

αντίστοιχα. Τεχνικές για βελτίωση των εξαγόμενων αποτελεσμάτων και εξέταση 

διαφορετικών αντικειμενικών συναρτήσεων μπορούν ωστόσο να διεξαχθούν, έτσι 

ώστε να προκύψει πιο λεπτομερής και σφαιρική μελέτη του προβλήματος 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής. Μια μελλοντική έρευνα μπορεί να 

περιλαμβάνει τη διερεύνηση διαφορετικών σεναρίων αναφορικά με το βήμα 

μοντελοποίησης της τεχνικής διάσπασης.  Πιο συγκεκριμένα, η μείωση του αριθμού 

των προϊόντων τα οποία μοντελοποιούνται σε κάθε επαναληπτική διαδικασία, είναι 

πιθανό να συμβάλλει στην αντιμετώπιση προβλημάτων χρονοπρογραμματισμού 

αυξημένης ζήτησης και να επηρεάζει θετικά την τιμή των αντικειμενικών 

συναρτήσεων. Επιπλέον, έρευνα μπορεί να διεξαχθεί ως προς τους κανόνες 

εισαγωγής των προϊόντων στην τεχνική διάσπασης. Ειδικότερα, προτεραιότητα 

μπορεί να δοθεί σε προϊόντα που χαρακτηρίζονται από μικρότερη ευελιξία ως προς 

τον αριθμό των γραμμών παραγωγής από τις οποίες μπορούν να επεξεργαστούν.  

Ακόμα, αντικείμενο μελέτης αποτελεί και η προσθήκη περιορισμών για τους 

διαθέσιμους πόρους και βοηθητικές παροχές του εργοστασίου, έτσι ώστε να 

εξεταστεί το πρόβλημα κατά τρόπο αναλυτικότερο. Επιπλέον, η αντιστοίχιση των 

πόρων αυτών με οικονομικά δεδομένα σε συνδυασμό με δεδομένα κόστους 

παραγωγής, εναλλαγών προϊόντων, καθαρισμού συσκευών, αποθέματος και 

εκκίνησης μπορούν να συμβάλλουν στην επίλυση αντικειμενικής συνάρτησης 

ελαχιστοποίησης του κόστους παραγωγής. 

Επίσης, μελλοντική διερεύνηση μπορεί να περιλαμβάνει την εξέταση του 

προβλήματος επαναπρογραμματισμού παραγωγής με την τεχνική του Κυλιόμενου 

Ορίζοντα. Ο επαναπρογραμματισμός παραγωγής αποτελεί σημαντικό εργαλείο για 

την απορρόφηση διαταραχών που επηρεάζουν την εξαγωγή του 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής. Παραδείγματα τέτοιων διαταραχών αποτελούν 

οι μεταβολές στη ζήτηση και στην ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων, η 
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ανεπάρκεια σε ανθρώπινο δυναμικό και ενδεχόμενες βλάβες σε μονάδες 

μηχανολογικού εξοπλισμού. Αναφορικά με την τεχνική του Κυλιόμενου Ορίζοντα, 

περιλαμβάνει έναν ορίζοντα πρόβλεψης (prediction horizon), κατά τη διάρκεια του 

οποίου όλες οι παράμετροι αβεβαιότητας μπορούν να θεωρούνται γνωστές με 

κάποια βεβαιότητα και έναν ορίζοντα ελέγχου (control horizon) για τον οποίο 

εφαρμόζονται οι αποφάσεις βελτιστοποίησης. 
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Παράρτημα Α - Δεδομένα 

Πίνακας Α.1: Ζευγάρια γραμμών συσκευασίας που μοιράζονται από κοινού την ίδια 

μονάδα ετικετοποίησης 
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P2_L1  1         

P2_L2 1          

P2_L3           

P2_L4     1 1     

P2_L5    1  1     

P2_L6    1 1      

P2_L7           

P2_L8           

P2_L9            

P2_L10           

 

Πίνακας Α.2: Τιμές του παράγοντα ΟΕΕ που αντιστοιχούν σε κάθε γραμμή συνεχούς 

λειτουργίας της παραγωγικής διαδικασίας  

Γραμμές 
πλήρωσης και 

σφράγισης 
ΟΕΕ 

Γραμμές 
συσκευασίας 

ΟΕΕ 

SF_L1 0.7065 P2_L1 0.6379 

SF_L2 0.6415 P2_L2 0.5563 

SF_L3 0.6713 P2_L3 0.5944 

SF_L4 0.7739 P2_L4 0.5946 

SF_L5 0.7379 P2_L5 0.7327 

SF_L6 0.5898 P2_L6 0.6906 

SF_L7 0.6427 P2_L7 0.5433 

SF_L8 0.612 P2_L8 0.6455 

  P2_L9 0.536 

  P2_L10 0.5731 
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Πίνακας Α.3: Κωδικοί και ζήτηση αριθμού προϊόντων για τον χρονοπρογραμματισμό 

παραγωγής για την Περίπτωση 1 

Προϊόν Ζήτηση Προϊόν Ζήτηση Προϊόν Ζήτηση 

30000032 340000 30002065 40000 30004016 20000 

30000033 40000 30002226 35000 30004220 8000 

30000241 48000 30002236 30000 30004439 6000 

30000314 30000 30002500 4000 30004444 23000 

30000317 60000 30003056 30000 30004508 50000 

30000323 15000 30003345 24500 30004618 20000 

30000488 30000 30003584 30000 30004630 9668 

30000505 12000 30003593 3000 30004636 2000 

30000545 48000 30003700 5000 30004637 30000 

30000606 40000 30003742 15000 30004717 11500 

30001438 230000 30003954 14494 30004163 40000 

30001810 16000 30003956 38737   

 

Πίνακας Α.4: Κωδικοί και ζήτηση αριθμού προϊόντων για τον χρονοπρογραμματισμό 

παραγωγής για την Περίπτωση 2 

Προϊόν Ζήτηση Προϊόν Ζήτηση Προϊόν Ζήτηση 

30000033 55000 30003584 115000 30004723 148000 

30000063 10000 30004010 17000 30004778 59000 

30000064 80000 30004444 290000 30004780 31000 

30000136 3700000 30004618 15000 30004865 95000 

30000183 90000 30004686 3000 31000891 60000 

30000471 200000 30004713 14000 31000892 40000 

30000606 155000 30004714 5000 31001163 127000 

30000607 30000 30004719 100000   

30001438 180000 30004722 350000   
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Πίνακας Α.5: Κωδικοί και ζήτηση αριθμού προϊόντων για τον χρονοπρογραμματισμό 

παραγωγής για την Περίπτωση 3 

Προϊόν Ζήτηση Προϊόν Ζήτηση Προϊόν Ζήτηση 

30000022 2500 30001905 10000 30004723 150000 

30000033 205000 30002531 1500 30004773 420000 

30000136 280000 30003057 21000 30004774 175000 

30000183 40000 30004444 240000 30004779 135000 

30000447 110000 30004538 5000 31001164 175000 

30000467 100000 30004616 60000   

30000607 20000 30004617 90000   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 
 

Παράρτημα Β – Αποτελέσματα 

Πίνακας Β.1: Χρόνοι ολοκλήρωσης (sec) σταδίων παραγωγής για την Περίπτωση 1, 

για το Μοντέλο 1 

Προϊόν Στάδιο πλήρωσης και σφράγισης Στάδιο Συσκευασίας 

30000032 14.63433 24 

30000033 9.334333 19.21351 

30000241 6.234333 16.87689 

30000314 11.63433 13.09171 

30000317 5.634333 17.012 

30000323 7.529699 11.5045 

30000488 3.634333 15.00152 

30000505 2.570851 15.34672 

30000545 8.589453 18.65069 

30000606 4.232496 7.367667 

30001438 12.75573 14.87506 

30001810 13.201 16.20065 

30002065 20.09451 24 

30002226 9.198159 12.643 

30002236 5.517667 14.33943 

30002500 14.62832 23.80829 

30003056 13.26243 22.21774 

30003345 2.367667 14.54043 

30003584 6.634333 8.674037 

30003593 2.017667 15.13627 

30003700 5.634333 12.88535 

30003742 0.832543 4.262388 

30003954 6.826885 10.94657 

30003956 3.634333 15.14585 

30004016 1.584333 14.00276 
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Πίνακας Β.1: (Συνέχεια) 

Προϊόν Στάδιο πλήρωσης και σφράγισης Στάδιο Συσκευασίας 

30004220 0.691527 12.79766 

30004439 11.39221 14.07294 

30004444 1.367085 4.774545 

30004508 7.282017 10.85132 

30004618 14.001 23.6935 

30004630 10.11245 13.69515 

30004636 8.780455 10.24406 

30004637 5.634333 18.37932 

30004717 3.584333 5.367577 

30004163 9.063637 12.85118 

 

Πίνακας Β.2: Χρόνοι ολοκλήρωσης (sec) σταδίων παραγωγής για την Περίπτωση 2, 

για το Μοντέλο 1 

Προϊόν Στάδιο πλήρωσης και σφράγισης Στάδιο Συσκευασίας 

30000033 12.2483 24 

30000063 6.667667 10.69774 

30000064 18.63433 24 

30000136 8.840368 12.20589 

30000183 14.93336 18.72197 

30000471 7.872962 10.08416 

30000606 21.25146 24 

30000607 3.88984 16.93608 

30001438 7.634333 18.97297 

30003584 18.43707 24 

30004010 9.870278 17.10577 

30004444 9.039702 12.20589 

30004618 9.33476 15.98735 
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Πίνακας Β.2: (Συνέχεια) 

Προϊόν Στάδιο πλήρωσης και σφράγισης Στάδιο Συσκευασίας 

30004686 15.82958 20.12232 

30004713 12.88814 19.01455 

30004714 10.7434 19.69625 

30004719 7.84843 19.5523 

30004722 21.22865 24 

30004723 8.584333 21.38367 

30004778 2.889704 5.695986 

30004780 19.63433 24 

30004865 6.467865 10.2244 

31000891 12.301 15.10193 

31000892 12.63433 24 

31001163 17.63433 24 

 

Πίνακας Β.3: Χρόνοι ολοκλήρωσης (sec) σταδίων παραγωγής για την Περίπτωση 3, 

για το Μοντέλο 1 

Προϊόν Στάδιο πλήρωσης και σφράγισης Στάδιο Συσκευασίας 

30000022 16.24403 20.37799 

30000033 12.33433 14.51502 

30000136 16.64524 24 

30000183 10.9675 13.19526 

30000447 8.97624 21.02978 

30000467 4.634333 16.56072 

30000607 18.92294 24 

30001905 8.001 10.67275 

30002531 12.001 15.33471 

30003057 9.856544 19.79403 

30004538 1.751 4.932705 
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Πίνακας Β.3: (Συνέχεια) 

Προϊόν Στάδιο πλήρωσης και σφράγισης Στάδιο Συσκευασίας 

30004616 16.24638 24 

30004617 7.667667 11.46968 

30004723 6.475458 9.141014 

30004773 9.142906 21.83031 

30004774 6.890541 19.324 

30004779 8.87694 14.07768 

31001164 18.63433 24 

 

Πίνακας Β.4: Χρόνοι ολοκλήρωσης (sec) σταδίων παραγωγής για τριήμερο χρονικό 

ορίζοντα, για το Μοντέλο 1 

Προϊόν Στάδιο πλήρωσης και σφράγισης Στάδιο Συσκευασίας 

30000022 60.49639 64.4635 

30000032 41.63433 49.39787 

30000063 1.00922 20.31642 

30000064 53.8084 70.85966 

30000136 63.63433 72 

30000183 66.33368 72 

30000241 67.72468 69.77049 

30000314 55.63433 57.47819 

30000317 22.22079 30.26482 

30000323 25.25877 27.33363 

30000447 50.33444 68.37134 

30000467 70.3704 72 

30000471 32.33203 50.4983 

30000488 25.32618 28.0167 

30000505 13.86362 16.73376 

30000545 33.11448 35.39362 

30000606 12.03998 17.18123 
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Πίνακας Β.4: (Συνέχεια) 

Προϊόν Στάδιο πλήρωσης και σφράγισης Στάδιο Συσκευασίας 

30000607 60.70007 63.53634 

30001438 11.71588 13.69066 

30001810 53.01332 67.90413 

30001905 17.11767 27.02813 

30002065 45.751 56.37328 

30002226 28.44169 30.87926 

30002236 46.51767 63.94246 

30002500 53.58367 57.34714 

30002531 62.001 65.2346 

30003056 6.457271 24.20746 

30003057 45.9781 52.47782 

30003345 15.35649 17.86742 

30003584 15.20429 34.04398 

30003593 59.01767 69.67378 

30003700 37.26338 53.20774 

30003742 20.57641 30.93636 

30003954 23.77343 30.59483 

30003956 20.00316 28.89869 

30004010 13.32698 16.90657 

30004016 0.561678 18.68397 

30004163 43.33156 54.54955 

30004220 17.06279 35.28442 

30004439 11.64603 30.19048 

30004444 38.73246 51.48391 

30004508 47.06431 64.9499 

30004538 11.751 26.18468 

30004616 67.77859 71.95511 
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Πίνακας Β.4: (Συνέχεια) 

Προϊόν Στάδιο πλήρωσης και σφράγισης Στάδιο Συσκευασίας 

30004617 47.55646 66.11192 

30004618 19.39048 38.28322 

30004630 8.367667 26.66456 

30004636 66.95441 69.17324 

30004637 23.15339 25.56711 

30004686 39.56767 42.73867 

30004713 23.32623 25.69774 

30004714 2.751 21.48793 

30004717 28.73496 42.47728 

30004719 25.21851 42.9687 

30004722 9.841202 27.63059 

30004723 23.36372 41.3734 

30004773 19.10491 37.27127 

30004774 21.93103 24.20757 

30004778 31.4179 33.99515 

30004779 21.41664 38.66898 

30004780 29.5297 31.95251 

30004865 12.24384 15.39375 

31000891 38.91982 56.6554 

31000892 42.63433 54.58681 

31001163 49.74293 53.06886 

31001164 6.729982 9.047513 
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Πίνακας Β.5: Χρόνοι ολοκλήρωσης (sec) σταδίων παραγωγής για την Περίπτωση 1, 

για το Μοντέλο 2 

Προϊόν Στάδιο πλήρωσης και σφράγισης Στάδιο Συσκευασίας 

30000032 14.37519 15.74186 

30000033 1.166667 2.833333 

30000241 5.4 15.53432 

30000314 5.021312 6.387979 

30000317 7.716534 9.083201 

30000323 11.63433 15.74186 

30000488 13.01459 14.38126 

30000505 3.5 5.166667 

30000545 4.149162 15.53432 

30000606 13.02123 15.53432 

30001438 14.16765 15.53432 

30001810 6.840228 9.640228 

30002065 13.49186 15.74186 

30002226 3.634333 14.91262 

30002236 10.51767 12.0358 

30002500 4.598355 14.36095 

30003056 0.408252 12.0358 

30003345 4 5.633333 

30003584 8.078979 9.445646 

30003593 1.017667 14.02481 

30003700 2.796628 14.36095 

30003742 2.29203 7.991437 

30003954 2.947928 4.314595 

30003956 1.384582 2.751249 

30004016 1.777268 7.991437 

30004220 8.001 11.001 

30004439 3.367667 14.36095 
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Πίνακας Β.5: (Συνέχεια) 

Προϊόν Στάδιο πλήρωσης και σφράγισης Στάδιο Συσκευασίας 

30004444 8.763417 10.39675 

30004508 5.307001 7.991437 

30004618 6.001 8.177416 

30004630 2.367667 8.177416 

30004636 3.352004 14.36095 

30004637 14.37519 15.74186 

30004717 2.943854 7.991437 

30004163 5.584333 11.001 

 

Πίνακας Β.6: Χρόνοι ολοκλήρωσης (sec) σταδίων παραγωγής για την Περίπτωση 2, 

για το Μοντέλο 2 

Προϊόν Στάδιο πλήρωσης και σφράγισης Στάδιο Συσκευασίας 

30000033 6.001 7.667667 

30000063 1.667667 14.001 

30000064 18.49207 19.85873 

30000136 7.634333 17.47226 

30000183 10.3307 11.69736 

30000471 18.09578 19.46244 

30000606 21.25146 23.25146 

30000607 4.215549 16.001 

30001438 7.634333 9.534333 

30003584 6.301 7.667667 

30004010 11.45737 13.70737 

30004444 10.36767 12.63433 

30004618 7.686453 10.33476 

30004686 4.479298 8.434333 

30004713 6.667667 9.001 

30004714 3.751 16.001 
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Πίνακας Β.6: (Συνέχεια) 

Προϊόν Στάδιο πλήρωσης και σφράγισης Στάδιο Συσκευασίας 

30004719 13.58433 17.95846 

30004722 14.48268 23.25146 

30004723 14.58433 16.001 

30004778 16.54306 17.95973 

30004780 16.13197 17.49863 

30004865 9.367667 11.69736 

31000891 21.55146 23.25146 

31000892 20.5255 21.89217 

31001163 4.634333 16.001 

 

Πίνακας Β.7: Χρόνοι ολοκλήρωσης (sec) σταδίων παραγωγής για την Περίπτωση 3, 

για το Μοντέλο 2 

Προϊόν Στάδιο πλήρωσης και σφράγισης Στάδιο Συσκευασίας 

30000022 1.451 15.001 

30000033 6.001 7.667667 

30000136 5.266429 8.938123 

30000183 5.747048 7.113714 

30000447 9.928793 11.29546 

30000467 4.634333 16.001 

30000607 3.334333 16.001 

30001905 2.001 3.884333 

30002531 5.017667 14.53517 

30003057 11.78929 15.47262 

30004444 0.367667 2.634333 

30004538 8.440132 10.69013 

30004616 6.5664 14.53517 

30004617 17.70738 20.04071 

30004723 12.58433 14.001 
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Πίνακας Β.7: (Συνέχεια) 

Προϊόν Στάδιο πλήρωσης και σφράγισης Στάδιο Συσκευασίας 

30004773 7.888842 10.44944 

30004774 6.888842 8.305508 

30004779 7.636418 9.336418 

31001164 18.05839 19.42506 

 

Πίνακας Β.8: Χρόνοι ολοκλήρωσης (sec) σταδίων παραγωγής για τριήμερο χρονικό 

ορίζοντα, για το Μοντέλο 2 

Προϊόν Στάδιο πλήρωσης και σφράγισης Στάδιο Συσκευασίας 

30000022 1.451 21.53358 

30000136 37.51897 46.50652 

30004444 32.04192 44.79977 

30004508 61.61087 63.51169 

30004773 33.79846 42.94446 

30001438 39.48345 41.55958 

30004722 56.85159 58.7031 

30000032 12.73499 18.10065 

30000471 38.75567 56.82612 

30004723 44.78269 48.96866 

30000606 27.27294 29.381 

30004774 16.26324 19.28456 

31001164 10.05262 28.61038 

30003584 57.43565 64.05471 

30004779 42.12949 51.95932 

30000183 7.28671 10.63433 

31001163 59.90561 64.05471 

30000447 52.39925 56.11822 

30004717 31.60308 46.12431 

30000467 17.75742 21.05268 
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Πίνακας Β.8: (Συνέχεια) 

Προϊόν Στάδιο πλήρωσης και σφράγισης Στάδιο Συσκευασίας 

30004719 35.55134 48.78067 

30004630 52.93748 55.34497 

30004865 17.59072 25.5262 

30004617 44.63663 51.09617 

30000064 42.50567 60.203 

30004220 18.49553 36.90225 

30000317 39.63433 50.73177 

30004439 46.36767 61.37099 

30004616 59.10558 63.5941 

31000891 44.301 59.49043 

30004778 59.29883 61.87351 

30000607 52.53918 56.77704 

30003700 14.53741 27.70348 

30000241 55.27378 57.68159 

30000545 8.930748 28.04736 

30002065 28.74686 48.72064 

30004163 23.58433 25.48021 

31000892 35.63433 44.68629 

30003956 3.208712 9.001642 

30002226 2.634333 5.308591 

30004618 7.001 12.93415 

30004780 44.63433 57.06696 

30000314 22.27102 24.41767 

30000488 4.634333 10.6346 

30002236 58.79202 61.4271 

30003056 5.001 8.504525 

30004637 0.940434 3.946019 
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Πίνακας Β.8: (Συνέχεια) 

Προϊόν Στάδιο πλήρωσης και σφράγισης Στάδιο Συσκευασίας 

30003345 9.394698 11.95693 

30003057 35.36415 55.81484 

30004016 19.52031 37.76599 

30004636 0.903408 2.940452 

30004010 31.03321 40.87059 

30001810 48.42604 59.94057 

30000323 5.955581 9.545963 

30003742 5.318298 7.595952 

30003954 41.08398 43.20232 

30004713 33.54711 35.92498 

30000505 21.33433 39.00977 

30000063 35.13625 38.93909 

30001905 11.03416 28.66226 

30004538 9.788593 12.81909 

30004714 17.78859 20.81909 

30002500 6.013127 18.4884 

30003593 41.01767 45.38373 

30004686 19.56767 22.78939 

30002531 2.017667 21.32055 

 


