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Περίληψη  

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων 

Μικτού-Ακέραιου Γραμμικού Προγραμματισμού (MILP), για την βελτιστοποίηση του 

βραχυπρόθεσμου χρονοπρογραμματισμού παραγωγής μίας βιομηχανικής μονάδας παραγωγής 

απορρυπαντικών προϊόντων, τα οποία συγκαταλέγονται στα ταχέως παραγόμενα 

καταναλωτικά προϊόντα (Fast-Moving Consumer Goods - FMCG). Η παραγωγική διαδικασία 

αποτελείται από πολλά στάδια συνεχούς λειτουργίας με παράλληλες γραμμές παραγωγής. 

Ειδικότερα το στάδιο συσκευασίας θεωρείται το κύριο σημείο συμφόρησης της παραγωγικής 

διαδικασίας, όμως περιορισμοί υπεισέρχονται στην παραγωγή και από τα υπόλοιπα στάδια. Το 

πρόβλημα της παραγωγής έγκειται στο μεγάλο πλήθος διαφορετικών ενδιάμεσων και τελικών 

προϊόντων, τα οποία επιβάλλουν απαραίτητους χρόνους εναλλαγής μεταξύ διαδοχικών 

διεργασιών. Συνεπώς η ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου εναλλαγών μεταξύ των 

διεργασιών αποτελεί τον κύριο στόχο του προβλήματος. Για τη μελέτη του προβλήματος 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής χρησιμοποιούνται δύο μοντέλα διαφορετικών 

προσεγγίσεων ώστε να συγκριθούν ως προς την υπολογιστική απόδοσή τους. Ειδικότερα ένα 

προτεινόμενο από την βιβλιογραφία μοντέλο προτεραιότητας αλληλουχίας προϊόντων 

συγκρίνεται με ένα νέο προτεινόμενο μοντέλο βάσει απεικόνισης δικτύου. Επιπλέον εξετάζεται 

η απόδοση ενός ακόμα νέου προτεινόμενου από αυτή την εργασία μοντέλου βάσει απεικόνισης 

δικτύου το οποίο ενσωματώνει την δυνατότητα για ευέλικτη αποθήκευση ενδιάμεσων 

προϊόντων. Τέλος, τα μοντέλα βάσει απεικόνισης δικτύου της βιβλιογραφίας χρησιμοποιούνται 

για τη μελέτη του προβλήματος χρονοπρογραμματισμού παραγωγής με στόχο την 

μεγιστοποίηση του κέρδους. Μάλιστα το κάθε πρόβλημα μελετάται για έναν αριθμό 

περιπτώσεων με αυξανόμενο πλήθος εξεταζόμενων τελικών προϊόντων. Η επίλυση 

πραγματοποιείται με εφαρμογή των μοντέλων στο υπολογιστικό εργαλείο βελτιστοποίησης 

GAMS, και συγκεκριμένα με την χρήση των επιλυτών ILOG CPLEX και GUROBI. Βάσει των 

αποτελεσμάτων πραγματοποιείται αξιολόγηση όχι μόνο των χαρακτηριστικών και της 

υπολογιστικής πολυπλοκότητας των συγκρινόμενων μοντέλων αλλά και των εξαγόμενων 

βέλτιστων λύσεων για διάφορα σενάρια σχεδιασμού/δομής της παραγωγικής μονάδας. 

Καταληκτικά, παρατίθενται τα σπουδαιότερα συμπεράσματα της μελέτης και προτάσεις για 

περαιτέρω έρευνα και βελτίωση των παρουσιαζόμενων μοντέλων. 

 





Abstract

This diploma thesis focuses on the development of Mixed-Integer Linear Programming 

(MILP) mathematical models, for the optimisation of short-term production scheduling of a 

detergent plant. Generally, detergents are considered as Fast-Moving Consumer Goods 

(FMCG). The production process consists of several continuous processing stages with 

numerous parallel processing units. The packing stage is identified as the main bottleneck of 

the plant. Furthermore, constraints imposed by the main production stages are taken into 

consideration. The main complexity of the problem is due to the high number of intermediates’ 

and final products’, which imposes frequent changeovers during the production process. Hence, 

minimisation of the total changeover time constitutes the major goal of the plant. Two different 

modelling approaches are considered and compared in terms of their computational efficiency. 

Specifically, an immediate precedence model from the open literature is compared with a newly 

proposed network-based model by this study. Moreover, another network-based model is 

developed to consider an agile plant layout with flexible intermediate storage. Furthermore, the 

network-based models from the open literature aim at maximizing the total profit. Several case 

studies concerning increasing number of products have been used to illustrate the applicability 

of the proposed models and the efficiency of solution techniques. All models have been 

implemented in the GAMS (General Algebraic Modeling System) modeling tool and solved 

using either the ILOG CPLEX or the GUROBI solver. The results are thoroughly discussed 

regarding both the computational complexity of the underlying models and the quality of the 

solutions obtained for the various scenarios of the plant layout. Finally, the most significant 

conclusions are pointed out and proposals for further research and improvement of the existing 

models are made. 
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1. Εισαγωγή 

Στην σύγχρονη εποχή, οι ταχέως μεταβαλλόμενες πολιτικές και οικονομικές συνθήκες 

επιφέρουν συνεχώς αλλαγές σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητας παγκοσμίως. Επιπλέον 

πρωτόγνωρες συγκυρίες, όπως της πανδημίας που εξαπλώθηκε το 2020, αποδεικνύουν ότι oι 

ανθρώπινες δραστηριότητες δεν είναι ακλόνητες, αλλά απρόβλεπτα γεγονότα επηρεάζουν 

άρδην τις συνθήκες ζωής σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις προφανώς 

επηρεάζονται τόσο από αυτές τις εξελίξεις όσο και από την εντεινόμενη ανταγωνιστικότητα, 

αλλά επιδιώκουν να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα ώστε να διασφαλίζουν την 

βιωσιμότητα τους και να αναπτύσσονται συνεχώς. Επομένως, ο σχεδιασμός των 

δραστηριοτήτων με οργάνωση, ευελιξία και αποτελεσματικότητα είναι ζωτικής σημασίας για 

τις μεταποιητικές βιομηχανίες ώστε να μείνουν αλώβητες στις υπάρχουσες δύσκολες 

καταστάσεις, να ανταποκρίνονται στους ρυθμούς της κοινωνίας και να καλύπτουν τις 

αυξανόμενες απαιτήσεις της ελεύθερης αγοράς. 

Ο χρονοπρογραμματισμός παραγωγής (scheduling) αποτελεί μια σημαντική διαδικασία 

λήψης αποφάσεων, η οποία διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην βελτίωση της συνολικής 

απόδοσης κάθε παραγωγικής μονάδας. Ο Pinedo (2012) ορίζει τον χρονοπρογραμματισμό της 

παραγωγής ως την ορθή κατανομή του εξοπλισμού και των διαθέσιμων πόρων – πρώτων υλών, 

βοηθητικών παροχών και ανθρώπινου δυναμικού - μεταξύ ανταγωνιστικών διεργασιών που 

επιτελούνται εντός καθορισμένου χρονικού ορίζοντα με απώτερο σκοπό την παρασκευή των 

επιθυμητών προϊόντων για την ικανοποίηση της αγοραστικής ζήτησης. Η αναγνώριση της 

σπουδαιότητας του αποτελεσματικού χρόνοπρογραμματισμού για την παραγωγή ώθησε την 

ακαδημαϊκή κοινότητα να προτείνει πολυάριθμες στρατηγικές για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων χρονοπρογραμματισμού παραγωγής τις τελευταίες δεκαετίες (Harjunkoski et al. 

2014; Méndez et al., 2006).  

Οι σύγχρονες βιομηχανίες μεταποίησης, επιδίδονται στην παραγωγή ενός ευρέος 

φάσματος προϊόντων, και εξαιτίας της μοναδικότητας κάθε παραγωγικής διαδικασίας, ο 

χρονοπρογραμματισμός παραγωγής αποτελεί πρόβλημα αρκετά εξειδικευμένο και υψηλής 

πολυπλοκότητας. Η πλειονότητα των προτεινόμενων μεθόδων των σημαντικών ερευνητών του 

κλάδου βασίζεται σε μαθηματικά μοντέλα τα οποία προσβλέπουν στη δημιουργία 

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

μονάδα να αποκομίζει σημαντικά οφέλη αναφορικά με τους επιδιωκόμενους στόχους της 

παραγωγής. Εξαιτίας των σημαντικών πλεονεκτημάτων για την παραγωγή αναπτύσσονται 
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διαρκώς νέες τεχνικές βελτιστοποίησης και αρκετές φορές εξειδικευμένα μαθηματικά μοντέλα, 

όπως τα μαθηματικά μοντέλα Μικτού-Ακέραιου Γραμμικού Προγραμματισμού (Mixed-

Integer Linear Programming – MILP models), ούτως ώστε να ικανοποιείται ο επιθυμητός 

στόχος της εκάστοτε βιομηχανικής μονάδας. Η αναπόφευκτη τάση για υψηλή εξειδίκευση των 

μαθηματικών μοντέλων έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας πληθώρας μεθόδων για την 

αντιμετώπιση πολυδιάστατων και ποικίλων προκλήσεων και στόχων της παραγωγής. 

Ενδεικτικά ορισμένοι τυπικοί αντικειμενικοί στόχοι που συναντώνται σε προβλήματα 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής, αφορούν την ελαχιστοποίηση του κόστους ή τη 

μεγιστοποίηση του κέρδους, τη μεγιστοποίηση της παραγωγής, την ελαχιστοποίηση των 

αποθεμάτων (backlog), την ελαχιστοποίηση της πρωιμότητας ή των καθυστερήσεων  των 

παραγγελιών (earliness and tardiness), την ελαχιστοποίηση των χρόνων εναλλαγών μεταξύ των 

προϊόντων (changeover time), την ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου ολοκλήρωσης της 

παραγωγής (makespan) κ.α. (Méndez et al., 2006). 

Η κατανόηση της μεθοδολογίας ανάπτυξης ενός μαθηματικού μοντέλου 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής σε μεταποιητικές βιομηχανίες προϋποθέτει αρχικά την 

επεξήγηση όρων που αφορούν το είδος των επιτελούμενων διεργασιών και των παραγωγικών 

διαδικασιών. 

Οι παραγωγικές διαδικασίες στις βιομηχανίες μεταποίησης διακρίνονται σε 3 

σημαντικές κατηγορίες ανάλογα με το είδος των διεργασιών που επιτελούνται:  

1) Συνεχούς λειτουργίας: 

Κατά την παραγωγική διαδικασία πραγματοποιείται συνεχής επεξεργασία των πρώτων 

υλών προς παραγωγή τελικών προϊόντων. Ενδεικτικά ένα στάδιο παραγωγής συνεχούς 

λειτουργίας τροφοδοτείται συνεχώς με πρώτες ύλες και εξάγει προϊόντα με σταθερούς 

ρυθμούς, ίδιους στην είσοδο και την έξοδο. 

2) Διαλείπουσας λειτουργίας:  

Τα επεξεργαζόμενα υλικά παράγονται σε παρτίδες εντός προκαθορισμένου χρονικού 

ορίζοντα. Συχνά οι παραγωγικές διαδικασίες που βασίζονται σε διεργασίες 

διαλείπουσας λειτουργίας αποτελούνται από πολλαπλά στάδια παραγωγής. Σε κάθε 

στάδιο, επιτελείται μία συγκεκριμένη διεργασία και η επεξεργαζόμενη παρτίδα δεν 

κατευθύνεται στο επόμενο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας μέχρις ότου να 

επεξεργαστεί ολόκληρη η ποσότητα της παρτίδας.  
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3) Ημι-συνεχούς λειτουργίας:  

Η συγκεκριμένη λειτουργία προσφέρει μια προσαρμοσμένη λειτουργία για ιδιαίτερα 

δυναμικά και αβέβαια περιβάλλοντα. Συνδυάζονται τα υπόλοιπα δύο είδη λειτουργίας 

με αποτέλεσμα η παραγωγική διαδικασία να λαμβάνει μέρος συνεχώς αλλά με 

ενδιάμεσες παύσεις, κατά τις οποίες διεξάγονται οι εναλλαγές των προϊόντων. Η 

λειτουργία αυτή επιλέγεται από αρκετές βιομηχανίες ως μέθοδος παραγωγής των 

προϊόντων, διότι καθιστά πιο ευέλικτη την παραγωγή (Kopanos, 2011). 

Οι αποφάσεις ανάθεσης και ακολουθίας των διεργασιών είναι ταυτόσημες για τις 

συνεχείς και διαλείπουσες παραγωγικές διαδικασίες. Ωστόσο, ο χρονοπρογραμματισμός 

συνεχών διεργασιών απαιτεί τον καθορισμό του ρυθμού με τον οποίο θα εκτελούνται, ενώ 

αντίθετα για τις διαλείπουσες διεργασίες ο χρόνος εκτέλεσής τους είτε είναι προκαθορισμένος 

είτε εξαρτάται από το μέγεθος της παρτίδας. 

Ενδεικτικά η κάλυψης της ζήτησης μέσω διαλειπουσών διεργασιών επιτυγχάνεται με 

την επαναλαμβανόμενη εκτέλεση ενός πλήθους διεργασιών προκαθορισμένης διάρκειας. 

Αντίθετα, για την ικανοποίηση της ζήτησης με συνεχείς διεργασίες υπάρχει η δυνατότητα να 

επιτυγχάνεται είτε με την εκτέλεση μιας μακροσκελούς διεργασίας σταθερού ρυθμού είτε με 

ένα πλήθος συντομότερων διεργασιών (η εκάστοτε διεργασία έχει σταθερό ρυθμό). Ειδικότερα 

η παραγωγή μια παραγγελίας μέσω συνεχών διεργασιών σε μια μοναδική παρτίδα αποτελεί 

στρατηγική αρκετών μονάδων και αναφέρεται ως πολιτική ενιαίας ολοκλήρωσης παραγγελιών 

(single campaign policy) (Harjunkoski et al., 2014; Elekidis et al., 2019). 

 

Σχήμα 1: Διαλείπουσα και συνεχής διεργασία (Harjunkoski et al., 2014). 
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Επίσης οι παραγωγικές διαδικασίες διακρίνονται με βάση την διαχείριση των 

ενδιάμεσων υλικών, ή των παρτίδων, σε: 

1) Σειριακές (Sequential environment): 

Σε αυτές τις παραγωγικές διαδικασίες τα ενδιάμεσα υλικά, ή οι ενδιάμεσες παρτίδες, 

ούτε αναμιγνύονται (ή συνδυάζονται) με άλλα υλικά της παραγωγής αλλά ούτε 

διαχωρίζονται στο πέρας της εκάστοτε διεργασίας ώστε να οδηγούν σε μια πληθώρα 

διαφορετικών υλικών. Δηλαδή το υλικό ή η παρτίδα εισόδου/εξόδου κάθε διεργασίας 

πρέπει να καταναλώνεται/παράγεται  αποκλειστικά από το πολύ μία διεργασία. 

2) Δικτύου (Network): 

Σε αυτού του είδους τις παραγωγικές διαδικασίες δύναται πολλαπλά υλικά να 

συνδυάζονται για να σχηματίσουν την είσοδο μια άλλης διεργασίας. Κάθε παρτίδα 

μπορεί να καταναλώνεται από μια διεργασία ώστε να προσφέρει στην έξοδο της υλικά 

που θα διατεθούν ως είσοδοι σε πολλαπλές διεργασίες επόμενων σταδίων. 

Οι σειριακές παραγωγικές διαδικασίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν περαιτέρω 

βάσει του αριθμού σταδίων από τα οποία απαρτίζονται σε διαδικασίες ενός (single-stage) ή 

πολλαπλών σταδίων (multi-stage) αλλά και σε διαδικασίες πολλών λειτουργιών (multi-

purpose), στις οποίες όμως σε κάθε στάδιο ενδέχεται να υπάρχει ένα πλήθος συσκευών που 

δύναται να εκτελεί τις αντίστοιχες διεργασίες. Ειδικότερα οι διαδικασίες πολλών λειτουργιών 

αποτελούν μια γενίκευση των διαδικασιών πολλαπλών σταδίων και ο όρος είναι εξίσου 

ευδόκιμος για παραγωγικές διαδικασίες δικτύου (Harjunkoski et al., 2014). 

Τέλος, σπουδαίο στοιχείο για την μεθοδολογία ανάπτυξης ενός μαθηματικού μοντέλου 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής αποτελεί ο τρόπος αναπαράστασης του διαθέσιμου 

χρονικού ορίζοντα (Méndez et al., 2006). Διακρίνονται δύο μέθοδοι: 

1) Διακριτή αναπαράσταση του χρόνου (discrete time representation):  

Κατά την διακριτή αναπαράσταση του χρόνου οι επιτελούμενες διεργασίες μπορούν να 

πραγματοποιηθούν μόνο σε χρονικές στιγμές εντός προκαθορισμένων χρονικών 

περιόδων. Ειδικότερα γίνεται διαίρεση του διαθέσιμου χρονικού ορίζοντα σε ένα 

πεπερασμένο αριθμό χρονικών διαστημάτων, προκαθορισμένης και ίσης διάρκειας 

μεταξύ τους. Επιβάλλεται στα γεγονότα που εισάγουν ασυνέχεια, όπως η έναρξη ή το 

πέρας των διεργασιών, μόνο να συμπίπτουν με τα όρια των προκαθορισμένων χρονικών 

διαστημάτων ενώ στο ενδιάμεσο διάστημα εκτελούνται οι διεργασίες. Μειονέκτημα της 
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συγκεκριμένης προσέγγισης αποτελεί ότι η αύξηση του αριθμού των χρονικών 

διαστημάτων οδηγεί σε μοντέλα υψηλής υπολογιστικής πολυπλοκότητας. 

2) Συνεχής αναπαράσταση του χρόνου (continuous time representation):  

Κατά την συνεχή αναπαράσταση του χρονικού ορίζοντα τα χρονικά σημεία αποτελούν 

στοιχεία της λύσης και δύναται να ορίζονται σε οποιοδήποτε σημείο του χρονικού 

ορίζοντα. Δηλαδή με την βοήθεια συνεχών μεταβλητών καθορίζονται αναλυτικά από 

το μοντέλο οι ακριβείς χρονικές στιγμές έναρξης ή λήξης των συμβάντων που 

λαμβάνουν χώρα στην παραγωγή.  

Η επιλογή του κατάλληλου τρόπου αναπαράστασης του χρονικού ορίζοντα για ένα 

πρόβλημα χρονοπρογραμματισμού παραγωγής εξαρτάται από το είδος της επιτελούμενης 

διεργασίας, τους περιορισμούς του προβλήματος και την αντικειμενική συνάρτηση που 

επιδιώκεται να βελτιστοποιηθεί (Méndez et al., 2006). Σχηματική απεικόνιση της διακριτής και 

συνεχούς αναπαράστασης του χρονικού ορίζοντα παρέχεται στο Σχήμα 2. 

 

Σχήμα 2: Μέθοδοι αναπαράστασης του χρόνου. 

Η επιστημονική κοινότητα έχει προτείνει μια πληθώρα μαθηματικών μοντέλων για την 

αντιμετώπιση προβλημάτων των διάφορων τύπων παραγωγικών διαδικασιών. Σημαντική 

εξέλιξη για την ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων χρονοπρογραμματισμού παραγωγής 

αποτέλεσε η εισαγωγή της διαγραμματικής μεθόδου αναπαράστασης διεργασιών State-Task-

Network (STN) (Kondili et al., 1993). Τα διαγράμματα STN χαρακτηρίζονται από δύο ειδών 

κόμβους, ενός που αντιπροσωπεύει τα υλικά (states), όπως για παράδειγμα τις πρώτες ύλες, τα 

ενδιάμεσα και τα τελικά προϊόντα, και ενός δεύτερου είδους κόμβου που αντιπροσωπεύει τις 

διεργασίες (tasks), οι οποίες δέχονται ένα ή περισσότερα υλικά στην είσοδο τους και αποδίδουν 

ένα ή περισσότερα μεταποιημένα (ή μη για διεργασίες αποθήκευσης) υλικά στην έξοδο τους. 

Σε ένα STN διάγραμμα, τα υλικά αναπαρίστανται με κύκλους και οι διεργασίες με ορθογώνια 
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παραλληλόγραμμα. Τα δύο είδη κόμβων συνδέονται μεταξύ τους με βέλη, τα οποία 

επιδεικνύουν την αλληλουχία των επιτελούμενων διεργασιών. 

Παράλληλα οι Kondili et al. (1993) χρησιμοποίησαν την αναπαράσταση STN ώστε να 

αναπτύξουν ένα μοντέλο μικτού-ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού (MILP) για τον 

βραχυπρόθεσμο χρονοπρογραμματισμό παραγωγής σε διεργασίες διαλείπουσας λειτουργίας. 

Λαμβάνοντας υπόψιν τους απαραίτητους περιορισμούς της παραγωγικής διαδικασίας και των 

ισοζυγίων των υλικών καθορίζονται τόσο οι αναθέσεις των διεργασιών για κάθε γραμμή 

παραγωγής σε κάθε χρονικό διάστημα, με την βοήθεια δυαδικών μεταβλητών, όσο και μεγέθη 

σχετικά με τις παρτίδες και την αποθήκευση, με την βοήθεια συνεχών μεταβλητών. Ωστόσο 

βασικό μειονέκτημα του μοντέλου αποτελεί η αδυναμία επίλυσης προβλημάτων υψηλής 

πολυπλοκότητας εξαιτίας της προσέγγισης του διακριτού χρονικού ορίζοντα, η οποία γενικά 

οδηγεί ένα μοντέλο σε υψηλό υπολογιστικό κόστος (Méndez et al., 2006).  

Οι Ierapetritou και Floudas (1998) ήταν οι πρώτοι που εισήγαγαν την προσέγγιση των 

ειδικών για κάθε γραμμή χρονικών αξόνων (unit-specific time grid) σε συνδυασμό με τον 

ορισμό χρονικών σημείων βάσει συμβάντων (event-driven time points) για τον 

χρονοπρογραμματισμό διαλειπουσών διεργασιών. Η προσέγγιση αυτή οδηγεί σε σημαντική 

μείωση της υπολογιστικής πολυπλοκότητας. 

Μεταγενέστερα οι Giannelos και Georgiadis (2002), παρουσίασαν δύο μοντέλα μικτού-

ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού (MILP) για συνεχείς διεργασίες πολλαπλών 

λειτουργιών (multi-stage), επίσης βασισμένα στην αναπαράσταση του STN. Αυτά 

συνδυάζονται με μία συνεχή αναπαράσταση του χρονικού ορίζοντα με τον ορισμό χρονικών 

σημείων βάσει συμβάντων (event-driven time points). Επίσης λαμβάνονται υπόψιν οι 

περιορισμοί των ισοζυγίων των υλικών, της αλληλουχίας των προϊόντων, ενσωματώνεται η 

δυνατότητα ενδιάμεσης αποθήκευσης και η αντικειμενική συνάρτηση που μελετάται αφορά τη 

μεγιστοποίηση του συνολικού κέρδους. Επίσης, μία άλλη μελέτη των Giannelos και Georgiadis 

(2002) στοχεύει στον χρονοπρογραμματισμό παραγωγής διαλειπουσών διεργασιών 

χρησιμοποιώντας την αναπαράσταση STN. 

Επιπρόσθετα, οι Maravelias και Grossmann (2003) παρουσίασαν ένα μαθηματικό 

μοντέλο μικτού-ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού (MILP) βασισμένο στην 

αναπαράσταση STN για τον χρονοπρογραμματισμό παραγωγής διαλειπουσών διεργασιών 

βασισμένο σε συνεχή αναπαράσταση του χρόνου. Αξιοσημείωτη είναι η δυνατότητα του 

μοντέλου να εξετάζει και να προσαρμόζεται σε ποικίλες πολιτικές ενδιάμεσης αποθήκευσης. 
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Εξίσου ευεργετική με την εισαγωγή του STN για τον επιστημονικό κλάδο υπήρξε και 

η εισαγωγή ενός πιο γενικού μοντέλου αναπαράστασης διεργασιών, του Resource-Task-

Network (RTN), από τον Pantelidis (1994). Ο χαρακτηρισμός της αναπαράστασης RTN ως πιο 

γενικής έγκειται στην πιο ομοιόμορφη περιγραφή όλων των διαθέσιμων παραγωγικών πόρων 

σε σχέση με την αναπαράσταση STN. Πιο συγκεκριμένα η έννοια των πόρων συμπεριλαμβάνει 

πλέον όλες τις οντότητες που συμμετέχουν στα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, όπως 

υλικά (πρώτες ύλες, ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα), μηχανολογικό εξοπλισμό, δυνατότητες 

αποθήκευσης (π.χ. δεξαμενές), βοηθητικές παροχές (ενέργεια, ατμός κλπ.) καθώς και 

πληροφορίες για τις συνθήκες του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού (π.χ. καθαρό ή βρώμικο, 

διαθέσιμο ή μη διαθέσιμο). Το κύριο πλεονέκτημα του RTN έναντι του STN μοντέλου 

αναπαράστασης διεργασιών έγκειται στην δυνατότητα εφαρμογής του σε μεγάλο αριθμό πιο 

σύνθετων προβλημάτων προγραμματισμού παραγωγής.  

Στην συνέχεια, οι Schilling και Pantelides (1996) παρουσίασαν ένα μαθηματικό 

μοντέλο μικτού-ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού (MILP) βασισμένο στην 

αναπαράσταση RTN σε συνδυασμό με μία συνεχή αναπαράσταση του χρονικού ορίζοντα. 

Επιπρόσθετα προτάθηκε η χρήση ενός νέου και ευφυούς αλγορίθμου «διακλάδωσης και 

οριοθέτησης» (branch and bound algorithm), με στόχο την βελτίωση της απόδοσης του 

μοντέλου και την επίτευξη καλύτερων λύσεων με μικρότερο υπολογιστικό κόστος.  

Επίσης, οι Castro et al. (2004) παρουσίασαν ένα μαθηματικό μοντέλο μικτού-ακέραιου 

γραμμικού προγραμματισμού (MILP) βασισμένο στην αναπαράσταση του RTN για τον 

χρονοπρογραμματισμό παραγωγής σε διεργασίες συνεχούς ή/και διαλείπουσας λειτουργίας. Η 

διατύπωση του προβλήματος βασίστηκε σε συνεχή αναπαράσταση του χρόνου. Η 

σπουδαιότητα της συγκεκριμένης προσέγγισης του μοντέλου αυτού αφορά τη δυνατότητα για 

την εξέταση πεπερασμένης αποθήκευσης αποθεμάτων εντός των μονάδων για τα ενδιάμεσα 

και τα τελικά προϊόντα. 

Τα μαθηματικά μοντέλα των προαναφερθέντων εργασιών, που βασίζονται στις 

αναπαραστάσεις STN ή RTN των παραγωγικών διαδικασιών, συγκαταλέγονται στα λεγόμενα 

μαθηματικά μοντέλα βάσει απεικόνισης δικτύου (Network-based models) για παραγωγικές 

διεργασίες πολλών λειτουργιών (multi-purpose environment). Τέλος, όσα από τα μαθηματικά 

μοντέλα βάσει δικτύων συμπεριλαμβάνουν περιορισμούς ισοζυγίων των υλικών αναφέρονται 

και ως μοντέλα βάσει περιορισμών ισοζυγίων των υλικών (material-balance-based models) 



Κεφάλαιο 1 

8 

 

(Georgiadis et al., 2019). Για παράδειγμα, τέτοια αποτελούν τα προτεινόμενα μοντέλα των 

Giannelos και Georgiadis (2002).  

Ένας άλλος τύπος μαθηματικών μοντέλων για χρονοπρογραμματισμό παραγωγής που 

συναντάται στην βιβλιογραφία είναι τα μαθηματικά μοντέλα που χρησιμοποιούν την έννοια 

της προτεραιότητας αλληλουχίας των κατανεμημένων διεργασιών/προϊόντων (precedence-

based models). Η ιδέα για τoν διαχωρισμό των δυαδικών μεταβλητών ανάθεσης διεργασιών 

(task allocation) από τις δυαδικές μεταβλητές αλληλουχίας των διεργασιών (task sequencing) 

παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τους  Méndez, Henning και Cerdá (2000). Ιδιαίτερη 

έμφαση δίνεται στις δυαδικές μεταβλητές αλληλουχίας, ο ορισμός των οποίων επιβάλει τις 

σχέσεις προτεραιότητας αλληλουχίας μεταξύ των επιτελούμενων διεργασιών και 

εξασφαλίζεται η δημιουργία ενός εφικτού χρονοδιαγράμματος παραγωγής, αποτρέποντας την 

εκτέλεση πολλαπλών διεργασιών ταυτόχρονα στην ίδια γραμμή παραγωγής. Τα μοντέλα 

προτεραιότητας αλληλουχίας προϊόντων/διεργασιών, με βάση τις δύο υπάρχουσες 

προσεγγίσεις ορισμού των δυαδικών μεταβλητών διακρίνονται σε: 

1) Μοντέλα γενικής προτεραιότητας αλληλουχίας προϊόντων/διεργασιών (General 

precedence models):  

Στα μοντέλα αυτά οι δυαδικές μεταβλητές ορίζονται για τις αλληλουχίες μεταξύ όλων 

των ζευγών διεργασιών που εκτελούνται σε μια γραμμή παραγωγής. 

2) Μοντέλα άμεσης προτεραιότητας αλληλουχίας προϊόντων/διεργασιών (Immediate 

precedence models): 

Στα μοντέλα αυτά εισάγονται δυαδικές μεταβλητές που ορίζονται για τις αλληλουχίες 

μόνο μεταξύ διαδοχικών ζευγών διεργασιών σε μια γραμμή παραγωγής. Καθώς 

απαιτούν λιγότερες μεταβλητές, επιτυγχάνεται μείωση της υπολογιστικής 

πολυπλοκότητας του μοντέλου (Georgiadis et al., 2019). 

Με αφορμή την εισαγωγή της νέας τεχνικής μοντελοποίησης, οι Gupta και Karimi 

(2003) ανέπτυξαν ένα μοντέλο μικτού-ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού (MILP) 

βασισμένο στο μοντέλο γενικής προτεραιότητας αλληλουχίας προϊόντων συνδυασμένο με μια 

συνεχή αναπαράσταση του χρονικού ορίζοντα. Επίσης μέσω κατάλληλων περιορισμών 

λαμβάνεται υπόψιν μια πληθώρα χαρακτηριστικών που εντοπίζονται σε ρεαλιστικά 

προβλήματα μεταποιητικών βιομηχανιών όπως οι σχετικές προθεσμίες παράδοσης των 

προϊόντων στους πελάτες, οι εξαρτώμενες από την αλληλουχία εναλλαγές προϊόντων κ.α.. 
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Επιπλέον, οι Kopanos, Puigjaner και Georgiadis (2011) παρουσίασαν ένα μοντέλο 

προτεραιότητας αλληλουχίας προϊόντων μικτού-ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού 

(MILP) για τον χρονοπρογραμματισμό παραγωγής μιας ημι-συνεχούς παραγωγικής 

διαδικασίας μιας πραγματικής μεγάλης κλίμακας παραγωγικής μονάδας γαλακτοκομικών 

προϊόντων. Η καινοτομία της προσέγγισης έγκειται στην ομαδοποίηση προϊόντων με κοινά 

χαρακτηριστικά σε οικογένειες προϊόντων (families of products), η οποία οδήγησε σε 

αποτελεσματική επίλυση ακόμη και πιο σύνθετων προβλημάτων.  

Από την προαναφερθείσα ιδέα ομαδοποίησης των προϊόντων σε οικογένειες 

εμπνεύστηκε η έρευνα των Kopanos, Puigjaner και Maravelias (2011), οι οποίοι παρουσίασαν 

ένα παρόμοιο μοντέλο μικτού-ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού (MILP) βασισμένο στο 

μοντέλο άμεσης προτεραιότητας αλληλουχίας προϊόντων. Ειδικότερα επιδιώκεται ο 

ενοποιημένος σχεδιασμός (planning) και χρονοπρογραμματισμός συνεχών διεργασιών για την 

διαδικασία συσκευασίας ενός σταδίου (single-stage) παράλληλων γραμμών σε μια βιομηχανία 

ζυθοποιίας μεγάλης κλίμακας. Η αντικειμενική συνάρτηση του μοντέλου αφορά την 

ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους, συμπεριλαμβανομένου του κόστους λειτουργίας, 

αποθήκευσης και αλλαγών μεταξύ των προϊόντων.  

Επιπρόσθετα, οι Elekidis et al. (2019) ανέπτυξαν μοντέλα γενικής και άμεσης 

προτεραιότητας αλληλουχίας προϊόντων/διεργασιών μικτού-ακέραιου γραμμικού 

προγραμματισμού (MILP) για τον χρονοπρογραμματισμό παραγωγής συνεχών διεργασιών σε 

μια βιομηχανία παραγωγής απορρυπαντικών. Η προσέγγιση  εστιάζει στο στάδιο συσκευασίας 

πολλαπλών γραμμών (single-stage) ωστόσο λαμβάνονται υπόψιν περιορισμοί που αφορούν τα 

υπόλοιπα κύρια στάδια παραγωγής. Κατά την ανάπτυξη του μαθηματικού μοντέλου επίσης 

λαμβάνονται υπόψιν περιορισμοί αλληλουχίας των προϊόντων, χρονικοί περιορισμοί καθώς και 

περιορισμοί σχετικοί με ειδικά χαρακτηριστικά της παραγωγικής διαδικασίας. Επιδιώκεται η 

ελαχιστοποίηση είτε του συνολικού χρόνου των εναλλαγών (changeover time) είτε του χρόνου 

ολοκλήρωσης της παραγωγής (makespan). Αξιοσημείωτη κρίνεται η πρόταση αλγορίθμων για 

την εφαρμογή μεθόδων αποσύνθεσης του προβλήματος (decomposition methods), οι οποίοι 

οδηγούν σε επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων με πολλά δεδομένα σε αποδεκτούς για την 

βιομηχανία χρόνους. 

Η προσέγγιση των Elekidis et al. (2019) είναι μία από τις λίγες στο ερευνητικό πεδίο 

που έχουν εφαρμοστεί για την βελτιστοποίηση χρονοπρογραμματισμού παραγωγής σε 

μεταποιητικές βιομηχανίες ταχέως παραγόμενων καταναλωτικών προϊόντων (Fast-Moving 
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Consumer Goods - FMCG). Γενικά ως καταναλωτικά προϊόντα (Consumer Goods) 

χαρακτηρίζονται τα τελικά προϊόντα παραγωγικών διαδικασιών, τα οποία δεν 

χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες για την παραγωγή άλλων προϊόντων. Αντιθέτως διατίθενται 

στην αγορά για την κάλυψη των καταναλωτικών αναγκών ή επιθυμιών. Επίσης σύμφωνα με 

τις διάρκειες ζωής τους, τα καταναλωτικά αγαθά διακρίνονται σε ανθεκτικά (durable) και μη 

ανθεκτικά (non-durable). Ως ταχέως παραγόμενα καταναλωτικά προϊόντα (FMCG) 

χαρακτηρίζονται τα καταναλωτικά αγαθά που καταναλώνονται ευρέως και των οποίων η 

παραγωγή τους μπορεί να προσαρμόζεται σε έκτακτες νέες παραγγελίες, ακυρώσεις 

υπαρχόντων παραγγελιών και γενικότερα τροποποιήσεις της ζήτησης (Georgiadis et al., 2019; 

Elekidis et al., 2019). Τυπικό παράδειγμα ταχέως παραγόμενων καταναλωτικών προϊόντων 

αποτελούν τα απορρυπαντικά, των οποίων μια μονάδα παραγωγής μελετάται από τους Elekidis 

et al.(2019). 

Επιπρόσθετα οι προαναφερθείσες μελέτες των Giannelos και Georgiadis (2002) για 

συνεχείς διεργασίες επαφίονται στο πρόβλημα χρονοπρογραμματισμού παραγωγής ταχέως 

παραγόμενων καταναλωτικών αγαθών. Η προσέγγιση τους εφαρμόστηκε σε μια μεσαίου 

μεγέθους παραγωγική διαδικασία για σενάρια με περισσότερα από 35 προϊόντα, τα οποία 

κατανέμονται σε 5 γραμμές παραγωγής. Εξάγονται εφικτά προγράμματα παραγωγής με σχεδόν 

άριστες λύσεις μεγιστοποίησης του κέρδους σε αποδεκτούς υπολογιστικούς χρόνους (λιγότερο 

από 5 λεπτά).  

Οι Yee και Shah (1997) παρουσίασαν δύο προσεγγίσεις για την μείωση του αριθμού 

των εναλλαγών σε μια παραγωγική μονάδα ταχέως παραγόμενων καταναλωτικών αγαθών. 

Αυτές στοχεύουν τόσο στην μείωση του πλήθους των πιθανών διεργασιών που εκτελούνται 

στην εκάστοτε γραμμή όσο και στην ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου εναλλαγών. 

Οι Méndez και Cerdá (2002) πρότειναν ένα μοντέλο μικτού-ακέραιου γραμμικού 

προγραμματισμού (MILP) άμεσης προτεραιότητας αλληλουχίας προϊόντων και βασισμένο 

στην συνεχή αναπαράσταση του χρονικού ορίζοντα. Επιπρόσθετα όρισαν κανόνες ευφυούς, εκ 

των υστέρων (post-processing) ανάθεσης των διεργασιών προκειμένου να παρέχουν λύσεις για 

σενάρια παραγωγής για μια βιομηχανία καταναλωτικών αγαθών, στην οποία επιδιώκεται ο 

βραχυπρόθεσμος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής περισσότερων από 18 τελικών 

προϊόντων, προερχόμενων από 5 ενδιάμεσα προϊόντα. Οι απαιτούμενοι υπολογιστικοί χρόνοι 

εκτέλεσης αυξάνονταν προοδευτικά, από 10 δευτερόλεπτα για απλά σενάρια μέχρι 10 λεπτά 

για πιο πολύπλοκα σενάρια.   
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Οι Georgiadis et al. (2005) πρότειναν δύο διαφορετικά μοντέλα μικτού-ακέραιου 

γραμμικού προγραμματισμού βασισμένα στις αναπαραστάσεις RTN και STN το εκάστοτε. 

Ορισμένες μελέτες περίπτωσης από μια πραγματική μεγάλης κλίμακας μονάδας κατασκευής 

ηλεκτρικών συσκευών (ανθεκτικά καταναλωτικά αγαθά) στην Ελλάδα χρησιμοποιήθηκαν για 

να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα των προσεγγίσεων. Η εφαρμογή τους επέφερε σημαντική 

μείωση όσον αφορά τα λειτουργικά κόστη της μονάδας για μια ποικιλία προβλημάτων. 

Οι Van Elzakker et al. (2012) παρουσίασαν ένα μοντέλο μικτού-ακέραιου γραμμικού 

προγραμματισμού (MILP) στοχευμένο για το πρόβλημα του βραχυπρόθεσμου 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής μιας μονάδας παρασκευής παγωτών (μη ανθεκτικά 

καταναλωτικά αγαθά). Επιπλέον πρότειναν έναν αλγόριθμο επίλυσης ο οποίος συνδυάστηκε 

κατάλληλα με την επιλογή για συνεχή αναπαράσταση του χρόνου ανά μονάδα παραγωγής 

(unit-specific continuous time representation). Η εφαρμογή του σε 10 σενάρια παραγωγής 

υπέδειξε την εξαγωγή άριστων προγραμμάτων παραγωγής που συμπεριλαμβάνουν 

περισσότερες από 73 διεργασίες προερχόμενες από 8 προϊόντα, κατανεμημένες σε 2 γραμμές 

παραγωγής και 6 δεξαμενές αποθήκευσης, και μάλιστα σε υπολογιστικούς χρόνους 

μικρότερους από 170 δευτερόλεπτα.  

Το πρόβλημα χρονοπρογραμματισμού παραγωγής μονάδας παρασκευής παγωτών έχει 

εξεταστεί και από τους Kopanos, Puigjaner και Georgiadis (2012). Εφαρμόζοντας ένα μοντέλο 

μικτού-ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού σε συνδυασμό με μια μέθοδο διάσπασης του 

προβλήματος (decomposition method) επετεύχθη ο ταυτόχρονος βέλτιστος 

χρονοπρογραμματισμός όλων των σταδίων της παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα προέκυψαν 

βέλτιστες λύσεις για κάποια απλά σενάρια και πολύ ποιοτικές λύσεις για πιο πολύπλοκα 

σενάρια με περισσότερα από 24 εξεταζόμενα τελικά προϊόντα.  

Τέλος, οι Baumann και Trautmann (2014) ανέπτυξαν μια υβριδική μέθοδο για μια 

μεγάλης κλίμακας παραγωγή συσκευασμένων καταναλωτικών αγαθών για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων βραχυπρόθεσμου χρονοπρογραμματισμού παραγωγής. Η μελέτη παρουσιάζει 

ενδιαφέρον καθώς ένα μοντέλο μικτού-ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού (MILP) άμεσης 

προτεραιότητας αλληλουχίας διεργασιών εκτελείται επαναληπτικά για ένα υποσύνολο των 

διεργασιών μέχρι την επίτευξη της λύσης. 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, επιδιώκεται να πραγματοποιηθεί μια σύγκριση 

μοντέλων διαφορετικών προσεγγίσεων για την επίλυση ενός προβλήματος 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής μιας πραγματικής μεταποιητικής βιομηχανίας ταχέως 
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παραγόμενων καταναλωτικών προϊόντων. Ειδικότερα πρόκειται για μια σύνθετη διεργασία 

πολλών λειτουργιών (multiple-purpose) που οδηγεί στην παρασκευή ενός μεγάλου πλήθους 

τελικών προϊόντων απορρυπαντικού. Η παραγωγική διαδικασία έχει εξεταστεί κατά το 

παρελθόν στην βιβλιογραφία στην μελέτη των Elekidis et al. (2019). Στόχος του προβλήματος 

βελτιστοποίησης αποτελεί η ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου εναλλαγών μεταξύ των 

διαδοχικών διεργασιών στα στάδια της παραγωγής. Έτσι μελετάται το μοντέλο άμεσης 

προτεραιότητας αλληλουχίας προϊόντων (immediate precedence model) που προτάθηκε από 

τους Elekidis et al. (2019) για την αντιμετώπιση προβλήματος ενός σταδίου (single stage). Σε 

σύγκριση με αυτό το μοντέλο, για το ίδιο πρόβλημα, τίθεται ένα νέο προτεινόμενο από αυτή 

την εργασία μοντέλο βάσει απεικόνισης δικτύου (network-based model), το οποίο επιπλέον 

ενσωματώνει περιορισμούς ισοζυγίων των υλικών. Πρόκειται για ένα μοντέλο μικτού-

ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού (MILP) που βασίζεται στην αναπαράσταση STN των 

διεργασιών και έχει εμπνευστεί από τα αντίστοιχα μοντέλα των Giannelos και Georgiadis 

(2002). Πραγματοποιώντας τις κατάλληλες τροποποιήσεις και εισάγοντας επιπλέον 

περιορισμούς αναπτύσσεται ένα μοντέλο με ανά μονάδα συνεχή αναπαράσταση του χρονικού 

ορίζοντα (unit-specific continuous time representation) συνδυασμένη με χρονικά σημεία βάσει 

συμβάντων (event-driven time points) , το οποίο έχει καταστεί συγκρίσιμο με το μοντέλο των 

Elekidis et al. (2019) για το πρόβλημα ενός σταδίου. Τέλος, με το παρουσιαζόμενο μοντέλο 

δίνεται επιπλέον η δυνατότητα για την μελέτη της μεγιστοποίησης του κέρδους ως στόχου της 

βελτιστοποίησης. 

Πέρα από την σύγκριση των μοντέλων, αναπτύσσεται ένα ακόμα νέο προτεινόμενο 

μοντέλο μικτού-ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού (MILP) που βασίζεται στην 

αναπαράσταση STN των διεργασιών, εμπνευσμένο από τα αντίστοιχα μοντέλα των Giannelos 

και Georgiadis (2002). Mε αυτό το μοντέλο ερευνώνται μελέτες περίπτωσης για έναν 

προτεινόμενο εναλλακτικό σχεδιασμό της υπό μελέτη μονάδας, με ενσωμάτωση δυνατότητας 

για ευέλικτη αποθήκευση ενδιάμεσων προϊόντων. Η συγκεκριμένη περίπτωση του 

μελετώμενου προβλήματος έχει αντιμετωπιστεί από τους Yfantis et al. (2019), αλλά με την 

εφαρμογή ενός μοντέλου μικτού-ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού (MILP) με διακριτή 

αναπαράσταση του χρονικού ορίζονται και την ενσωμάτωση περιορισμών ισοζυγίων των 

υλικών. Όσον αφορά το νέο προτεινόμενο μαθηματικό μοντέλο από την κείμενη εργασία, 

καθώς η προσέγγιση των Giannelos και Georgiadis (2002) συμπεριλαμβάνει περιορισμούς 

ισοζυγίων των υλικών και περιορισμούς για την ενσωμάτωση δυνατότητας αποθήκευσης 

ενδιάμεσων προϊόντων, το μοντέλο επιλύεται ταυτόχρονα για 2 στάδια παραγωγής. Επιπλέον 
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εισάγονται κατάλληλες δυαδικές μεταβλητές και περιορισμοί για τον ορισμό των εναλλαγών 

μεταξύ των διεργασιών. Στόχος της βελτιστοποίησης αποτελεί και σε αυτή την περίπτωση η 

ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου εναλλαγών. Τελικά αξιολογείται η μείωση του 

συνολικού χρόνου των εναλλαγών για την νέα υποθετική δομή σε σχέση με την υπάρχουσα 

δομή της μονάδας.   

Στο επόμενο κεφάλαιο περιγράφεται αναλυτικά η παραγωγική διαδικασία της υπό 

μελέτη βιομηχανίας, προτείνεται ένας εναλλακτικός σχεδιασμός της μονάδας και επεξηγούνται 

στοιχεία σχετικά με τα δεδομένα. Έπειτα στο Κεφάλαιο 3, αναπτύσσονται λεπτομερώς τόσο 

τα χρησιμοποιούμενα μαθηματικά μοντέλα από την βιβλιογραφία όσο και τα προτεινόμενα από 

αυτή την εργασία μαθηματικά μοντέλα. Παράλληλα επεξηγούνται οι περιορισμοί που τίθενται 

από την διαδικασία και ορίζονται με μαθηματικό τρόπο οι αντικειμενικοί στόχοι. Στην 

συνέχεια, στο Κεφάλαιο 4 παρατίθενται τα αποτελέσματα για το εκάστοτε μοντέλο και οι 

συγκρίσεις για τα διάφορα σενάρια σχεδιασμού της μονάδας. Οι μετρήσεις λαμβάνονται για 

έναν αριθμό περιπτώσεων που διαφέρουν ως προς το πλήθος των εξεταζόμενων τελικών 

προϊόντων. Τα αποτελέσματα εξάγονται με την εφαρμογή των μοντέλων στο υπολογιστικό 

εργαλείο βελτιστοποίησης GAMS (General Algebraic Modeling System), χρησιμοποιώντας 

τους δύο πιο γνωστούς διαθέσιμους επιλυτές: ILOG CPLEX και GUROBI. Επίσης, με βάση 

τα αποτελέσματα συγκρίνονται τα μελετώμενα μοντέλα ως προς την υπολογιστική τους 

πολυπλοκότητα. Τέλος, τα προγράμματα παραγωγής για ολόκληρο τον χρονικό ορίζοντα 

παρουσιάζονται σε κατάλληλα διαγράμματα. Αντί επιλόγου, στο Κεφάλαιο 5, παρουσιάζονται 

τα κύρια συμπεράσματα που προκύπτουν από τις συγκρίσεις των λύσεων του προβλήματος 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής για τις διάφορες μελέτες περίπτωσης και κατατίθενται 

προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση των μαθηματικών μοντέλων.
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2. Παραγωγική Διαδικασία 

2.1. Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας 

Το πρόβλημα βελτιστοποίησης παραγωγής που μελετάται είναι αυτό που περιγράφεται 

από τους Elekidis et al. (2019). Πιο συγκεκριμένα είναι εμπνευσμένο από μια πραγματική, 

μεγάλης κλίμακας παραγωγική μονάδα απορρυπαντικών μιας πολυεθνικής εταιρίας 

καταναλωτικών αγαθών. Το ίδιο πρόβλημα, αλλά για έναν εναλλακτικό σχεδιασμό της 

μονάδας, με την ενσωμάτωση της δυνατότητας ενδιάμεσης αποθήκευσης, μελετάται από τους 

Yfantis et al. (2019). Τονίζεται ότι για την συγκεκριμένη εργασία, αν και η περιγραφή της 

διαδικασίας λαμβάνεται όπως παρουσιάζεται στην βιβλιογραφία, τα δεδομένα είναι υποθετικά. 

Ωστόσο, τα δεδομένα προφανώς έχουν αναπαραχθεί με σκοπό να ανταποκρίνονται σε 

ρεαλιστικά μεγέθη της βιομηχανίας. Επομένως δεν παρουσιάζονται στοιχεία αναφορικά με την 

ζήτηση και τους ρυθμούς παραγωγής που μαρτυρούν τα μεγέθη της πραγματικής βιομηχανίας. 

Ειδικότερα, μια μεγάλη ποικιλία απορρυπαντικών προϊόντων, τα οποία είναι ταχέως 

παραγόμενα καταναλωτικά προϊόντα (FMCG), παράγονται σε καθημερινή βάση στην 

βιομηχανική μονάδα. Τα συσκευασμένα αυτά προϊόντα, καθώς διανέμονται μέσω κέντρων 

διανομής σε πολλές χώρες, έχουν μεγάλη ποικιλομορφία ειδικών χαρακτηριστικών. Δηλαδή 

υπάρχουν περισσότερα από 300 διαφορετικά τελικά προϊόντα απορρυπαντικών, τα οποία 

κυρίως διακρίνονται με βάση τα εξής στοιχεία: 

• πρώτες ύλες, 

• υγρά συστατικά απορρυπαντικών, 

• τύποι συσκευασίας (χρώμα, μέγεθος, ποσότητα κ.α.), 

• τύποι ετικέτας. 

Αναφορικά με την παραγωγική διαδικασία, η πληθώρα των πρώτων υλών και των 

υγρών συστατικών μετασχηματίζονται σε ενδιάμεσα προϊόντα μέσω συνεχών διεργασιών. Τα 

ενδιάμεσα προϊόντα, τα οποία έχουν μορφή καψουλών, συσκευάζονται σε διάφορα μεγέθη και 

είδη συσκευασιών μέσω συνεχών διεργασιών. Δηλαδή συνεχείς διεργασίες εκτελούνται σε όλα 

τα κύρια στάδια. Τελικά οι εκάστοτε παραγγελίες εναποτίθενται σε κατάλληλες παλέτες για 

αποθήκευση και διανομή. Τα κύρια στάδια της παραγωγικής διαδικασίας απεικονίζονται στο 

Σχήμα 3. 

Σύμφωνα με τον υπάρχοντα σχεδιασμό της παραγωγικής μονάδας υπάρχει πλήρης 

ευελιξία για την κατανομή διεργασιών σχηματισμού των ενδιάμεσων προϊόντων στις 
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αντίστοιχες διαθέσιμες γραμμές σχηματισμού. Αντίθετα, στο στάδιο συσκευασίας 

λαμβάνονται υπόψιν αρκετοί περιορισμοί. Ενδεικτικά το στάδιο συσκευασίας αποτελείται από 

έναν αριθμό μη ταυτόσημων μεταξύ τους γραμμών συσκευασίας. Επιπρόσθετα, η εφαρμογή 

κάποιων βασικών πολιτικών παραγωγής επιβάλει στις διεργασίες συσκευασίας των τελικών 

προϊόντων να κατανέμονται μόνο σε ορισμένες από τις διαθέσιμες γραμμές συσκευασίας. 

Συνολικά, για τον υπάρχοντα σχεδιασμό της μονάδας, δεν απαιτούνται αποφάσεις 

χρονοπρογραμματισμού για το στάδιο σχηματισμού. Το μαθηματικό μοντέλο των Elekidis et 

al. (2019) στοχεύει στον βέλτιστο χρονοπρογραμματισμό του σταδίου συσκευασίας, το οποίο 

αναφέρεται ως το σημείο συμφόρησης της παραγωγής (bottleneck stage). 

 

Σχήμα 3: Στάδια παραγωγής (Elekidis et al., 2019). 

Αξιοσημείωτο είναι ότι η παραγωγή ακολουθεί πολιτική ενιαίας ολοκλήρωσης των 

παραγγελιών (single campaign policy). Δηλαδή η ζήτηση της εκάστοτε παραγγελίας 

ικανοποιείται από την παραγωγή αποκλειστικά μιας παρτίδας του προϊόντος.   

Όσον αφορά την σύνδεση των σταδίων σχηματισμού και συσκευασίας με την κείμενη 

δομή της μονάδας, αξιοσημείωτο είναι ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ενδιάμεσης αποθήκευσης 

(intermediate storage). Επιπλέον, λόγω του σχεδιασμού της μονάδας, κάθε γραμμή 

συσκευασίας είναι αυστηρά συνδεδεμένη με μια γραμμή σχηματισμού των ενδιάμεσων 

προϊόντων. Συνεπώς επιβάλλεται οι γραμμές επεξεργασίας στα δύο διαφορετικά στάδια να 

συγχρονίζονται και να λειτουργούν στους ίδιους ρυθμούς. Αυτοί οι ρυθμοί επιβάλλονται από 

το πιο αργό στάδιο, το οποίο για την μελετώμενη μονάδα είναι πάντα το στάδιο συσκευασίας.  

Συνοψίζοντας, θεωρείται ότι το στάδιο συσκευασίας εκτελεί πιο χρονοβόρες διεργασίες 

και είναι ένας από τους λόγους που αποτελεί το κύριο σημείο συμφόρησης της παραγωγικής 



Κεφάλαιο 2  

16 

 

διαδικασίας (bottleneck stage) (Elekidis et al., 2019). Ο υπάρχων σχεδιασμός της μονάδας 

αναπαρίσταται στο Σχήμα 4. 

 

Σχήμα 4: Υπάρχων σχεδιασμός της παραγωγικής μονάδας (Yfantis et al., 2019). 

 

2.2. Ορισμός προβλήματος και προκλήσεις 

Η μεγάλη ποικιλία τελικών προϊόντων, η οποία οφείλεται στην χρήση διαφόρων 

πρώτων υλών ή/και τύπων, μεγεθών και ετικετών συσκευασίας, οδηγεί αναπόφευκτα σε έναν 

μεγάλο αριθμό εναλλαγών προϊόντων κατά την παραγωγική διαδικασία. Στις επιπτώσεις για 

την παραγωγή συγκαταλέγονται οι μεγάλες καθυστερήσεις, η μεγάλη χρήση ανθρωπίνου 

δυναμικού και η άσκοπη κατανάλωση ενέργειας. Επίσης, οι συχνές αλλαγές μεταξύ των 

πρώτων υλών -υγρών συστατικών- στο στάδιο σχηματισμού έχουν ως αποτέλεσμα την 

δημιουργία και συσσώρευση ποσοτήτων άχρηστου πλεονάσματος υγρού απορρυπαντικού. 

Από αυτές τις ποσότητες υγρού απορρυπαντικού μόνο ένα μέρος ανακυκλώνεται προκειμένου 

να εξασφαλίζεται ότι η επαναχρησιμοποίησή του δεν θα επηρεάζει την ποιότητα του τελικού 

προϊόντος. Τέλος, η περιορισμένη δυνατότητα διαχείρισης των ποσοτήτων υγρού 

υπολείμματος ενδέχεται να επιβάλει περιορισμούς στο πλήθος των εναλλαγών που 

πραγματοποιούνται στο στάδιο σχηματισμού σε ορισμένο χρονικό διάστημα. Ωστόσο το 

τελευταίο χαρακτηριστικό αγνοείται στην συγκεκριμένη μελέτη. 

Ο συνολικός χρόνος εναλλαγών μεταξύ των διεργασιών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

για την λειτουργία της μονάδας και η ελαχιστοποίηση του αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο για 

την μονάδα. Στα προβλεπόμενα θετικά αποτελέσματα του βέλτιστου χρονοπρογραμματισμού 

παραγωγής συμπεριλαμβάνονται η αύξηση της παραγωγικότητας της μονάδας, μειώνοντας 

παράλληλα τον αδρανή χρόνο για τις διάφορες γραμμές, και η μείωση της δημιουργίας 

πλεονάζοντος υγρού απορρυπαντικού. Όπως τονίστηκε στην Εισαγωγή, τα προβλήματα αυτά 
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διερευνώνται και αντιμετωπίζονται κατάλληλα με την ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων 

Μικτού-Ακέραιου Γραμμικού Προγραμματισμού (MILP model) και την εφαρμογή των 

μοντέλων αυτών σε εξειδικευμένα υπολογιστικά εργαλεία βελτιστοποίησης όπως το GAMS. 

 

Σχήμα 5: Προκλήσεις και στόχοι του προβλήματος. 

Ο συνολικός χρόνος εναλλαγών μεταξύ των διεργασιών, που προτίθεται να 

ελαχιστοποιηθεί, μπορεί να ορίζεται με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με τον εκάστοτε 

στόχο της παραγωγής. Ενδεικτικά η υπάρχουσα δομή της μονάδας, χωρίς δυνατότητα 

ενδιάμεσης αποθήκευσης, επιβάλλει τα διαλείμματα για τις εναλλαγές προϊόντων στα δύο 

κύρια στάδια παραγωγής να λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα. Κατά συνέπεια η πιο χρονοβόρα 

εναλλαγή καθορίζει τον συνολικό χρόνο διακοπής της παραγωγής (ή μίας γραμμής 

παραγωγής). Επομένως ένας τρόπος ορισμού του συνολικού χρόνου εναλλαγών είναι ο 

ορισμός τους ώστε να περιλαμβάνουν και τον εκάστοτε αδρανή χρόνο. Με αυτόν τον ορισμό 

δύναται να υπολογίζεται και να ελαχιστοποιείται ο συνολικός χρόνος παύσης της παραγωγικής 

διαδικασίας (changeover time). Με άλλα λόγια ελαχιστοποιείται ο χρόνος ο οποίος απαιτείται 

για να είναι διαθέσιμες πάλι οι γραμμές μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής ενός προϊόντος.  

Ωστόσο ένας άλλος τρόπος ορισμού του συνολικού χρόνου εναλλαγής είναι αυτός κατά 

τον οποίο υπολογίζονται αθροιστικά οι χρόνοι των μεταβατικών εργασιών κατά τις εναλλαγές. 

Έτσι ελαχιστοποιείται ο συνολικός χρόνος των θεωρητικά πιο κοστοβόρων εναλλαγών. Με 

στοιχεία για την οικονομική εκτίμηση του κόστους των εναλλαγών (changeover cost) 

καθίσταται δυνατή ακόμα και η μεγιστοποίηση του κέρδους της μονάδας.  

Στην συγκεκριμένη ερευνητική εργασία θα ερευνηθούν και οι δύο μέθοδοι 

υπολογισμού των χρόνων εναλλαγών κατά τον βέλτιστο χρονοπρογραμματισμό παραγωγής 

καθώς η κάθε μία προσφέρει διαφορετικά πλεονεκτήματα για την λειτουργία της μονάδας. Ένα 
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παράδειγμα για την επίδειξη των διαφορετικών θεωρήσεων των χρόνων εναλλαγών 

παρουσιάζεται ακολούθως στο Σχήμα 6. 

 

Σχήμα 6: Παρουσίαση χρόνων εναλλαγών στην υπάρχουσα παραγωγική διαδικασία. 

Για παράδειγμα, έστω ότι 𝒄𝒉𝒊,𝒒 = 0,5h & 𝒄𝒉𝒌,𝒍 = 0,25h . Τότε: 

→ απαιτούμενος χρόνος εναλλαγής για το στάδιο σχηματισμού είναι: 

𝒄𝒉𝒒𝒌,𝒍 = 𝒄𝒉𝒊,𝒒 = 0,5h 

→ μέγιστος απαιτούμενος χρόνος για να είναι πάλι διαθέσιμες οι γραμμές είναι: 

𝒄𝒉𝒎𝒂𝒙𝒌,𝒍 = 𝒄𝒉𝒊,𝒒 = 0,5h > 𝒄𝒉𝒌,𝒍  

→ συνολική απαιτούμενη διάρκεια των εργασιών κατά τις εναλλαγές στις γραμμές είναι: 

𝒄𝒉𝒔𝒖𝒎𝒌,𝒍 = 𝒄𝒉𝒌,𝒍 + 𝒄𝒉𝒊,𝒒 = 0,75h  

Οι παράμετροι 𝑐ℎ𝑖,𝑞 , 𝑐ℎ𝑞𝑖,𝑞 , 𝑐ℎ𝑚𝑎𝑥𝑖,𝑞  , 𝑐ℎ𝑠𝑢𝑚𝑖,𝑞 , που αναφέρονται στο παράδειγμα, 

ορίζονται αναλυτικά στην Ενότητα 3.2. Αυτές εισάγονται ως δεδομένα στο πρόβλημα 

βέλτιστου χρονοπρογραμματισμού και ο τρόπος υπολογισμού τους αναφέρεται στην Ενότητα 

2.4. 

Όσον αφορά τις υπόλοιπες πτυχές του προβλήματος, επιδιώκεται ο βραχυπρόθεσμος 

χρονοπρογραμματισμός παραγωγής (short-term scheduling) με χρονικό ορίζοντα από 1 μέχρι 

4 ημέρες κατά τον οποίο τα παραγωγικά στάδια λειτουργούν συνεχώς επί 24ώρου βάσεως. 

Επίσης επιβάλλεται οι παραγγελίες να ανταποκρίνονται σε αυστηρούς περιορισμούς ως προς 

τις προθεσμίες παράδοσης τους στα κέντρα διανομής και ως προς την κάλυψη της 

απαιτούμενης ζήτησης. 

Η ύπαρξη αρκετά ασταθούς ζήτησης των προϊόντων αποτελεί μία από τις κύριες 

προκλήσεις του προβλήματος και καθιστούν την παραγωγή δυναμική. Στο υπάρχον πρόβλημα 

τα δεδομένα για την ζήτηση των προϊόντων εισάγονται ως σταθερές τιμές (fixed demands). 

Ωστόσο επιδιώκεται η αναπαραγωγή λεπτομερών χρονοπρογραμμάτων παραγωγής σε 
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σύντομο χρόνο ώστε η παραγωγή να έχει την δυνατότητα να προσαρμόζεται έγκαιρα σε 

ξαφνικές νέες παραγγελίες, στην ακύρωση παραγγελιών ή στην τροποποίηση της ζήτησης 

ορισμένων προϊόντων. Έτσι θεωρείται ότι η υπολογιστική εκτέλεση των μοντέλων είναι 

επιθυμητό να διαρκεί το πολύ 20 λεπτά για την εξαγωγή προγραμμάτων παραγωγής για το 

συγκεκριμένο πρόβλημα (Elekidis et al., 2019) 

Γενικότερα ο χρονοπρογραμματισμός μεγάλου πλήθους προϊόντων και η μεγάλη 

ευελιξία στην παραγωγή αυξάνει την υπολογιστική πολυπλοκότητα του προβλήματος. Ωστόσο 

το πρόβλημα, για τον υπάρχοντα σχεδιασμό, εστιάζει στον χρονοπρογραμματισμό του σταδίου 

συσκευασίας, το οποίο αποτελεί το στάδιο συμφόρησης. Οι αποφάσεις για το στάδιο 

σχηματισμού δύναται να καθορίζονται εκ των υστέρων αυτόματα, μέσω αλγορίθμου, με 

επεξεργασία των αποφάσεων του χρονοπρογραμματισμού (post-processing algorithm). 

Τέλος, ανάλογα με τις κύριες ανάγκες τις μονάδας μπορούν να διερευνηθούν 

εναλλακτικές αντικειμενικές συναρτήσεις, όπως η ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου 

ολοκλήρωσης παραγωγής (makespan). Στην συγκεκριμένη ερευνητική εργασία θα διερευνηθεί 

περαιτέρω η μεγιστοποίηση του κέρδους την μονάδας.    

2.3. Μελέτη εναλλακτικών υποθέσεων του σχεδιασμού της παραγωγικής μονάδας 

Στην συγκεκριμένη εργασία θα ερευνηθούν επιπλέον διαφορετικά σενάρια του 

σχεδιασμού της παραγωγικής μονάδας από αυτό που παρουσιάζεται από τους Elekidis et al. 

(2019). Οι Yfantis et al. (2019) έχουν διερευνήσει το υπό μελέτη πρόβλημα 

χρονοπρογραμματισμού για μια πιο «ευέλικτη» μορφή της δομής της παραγωγικής μονάδας, 

με την ενσωμάτωση δυνατότητας ενδιάμεσης αποθήκευσης. 

Ειδικότερα, όπως προαναφέρθηκε, με τον υπάρχοντα σχεδιασμό της μονάδας 

επιβάλλεται τα δύο κύρια στάδια να συγχρονίζονται και να εκτελούνται με τον ίδιο ρυθμό. 

Επίσης η σύνδεση αυτή των γραμμών, χωρίς την ύπαρξη ενδιάμεσης αποθήκευσης, οδηγεί 

τόσο στην λειτουργία των διεργασιών σχηματισμού με μικρότερους ρυθμούς όσο και, σε 

αρκετές περιπτώσεις, στην ύπαρξη αδρανών χρονικών διαστημάτων στις γραμμές παραγωγής. 

Τα προβλήματα αυτά δύναται να επιλυθούν με την εισαγωγή της δυνατότητας 

ενδιάμεσης αποθήκευσης ή/και την πλήρη ελευθερία στην σύνδεση μεταξύ των γραμμών των 

σταδίων σχηματισμού και συσκευασίας. Με αυτές τις επιλογές δίνεται η δυνατότητα για την 

αξιοποίηση των μέγιστων δυνατών ρυθμών επεξεργασίας στο στάδιο σχηματισμού. 

Επισημαίνεται ότι το πλήθος και το μέγεθος των δεξαμενών ενδιάμεσης αποθήκευσης 
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εισάγεται ως δεδομένο του προβλήματος. Θεωρείται μια τιμή τέτοια ώστε να είναι ρεαλιστική 

αλλά και αρκετά μεγάλη για να μπορεί να αποθηκεύσει αξιόλογα μεγέθη παρτίδων των 

ενδιάμεσων προϊόντων. Ο εναλλακτικός, «ευέλικτος», σχεδιασμός της μονάδας αναπαρίσταται 

στο Σχήμα 7. 

 

Σχήμα 7: Ευέλικτος σχεδιασμός της παραγωγικής μονάδας (Yfantis et al., 2019). 

Επομένως διερευνάται στην εργασία αυτή κατά πόσο είναι δυνατό να μειωθεί ο 

συνολικός χρόνος εναλλαγών μεταξύ των προϊόντων για τον εναλλακτικό σχεδιασμό. Για την 

ακρίβεια ελαχιστοποιείται ο συνολικός χρόνος των μεταβατικών εργασιών κατά τις εναλλαγές 

(αντιστοιχεί στην παράμετρο 𝑐ℎ𝑠𝑢𝑚) και συγκρίνεται με το αντίστοιχο αποτέλεσμα για τον 

υπάρχοντα σχεδιασμό της μονάδας. Επίσης διερευνάται η μεγιστοποίηση του κέρδους της 

παραγωγής για τον εναλλακτικό σχεδιασμό της μονάδας.  

2.4. Δεδομένα παραγωγικής διαδικασίας 

Τονίζεται ότι τα δεδομένα για την παραγωγική διαδικασία που παρουσιάζονται σε αυτή 

την ενότητα δεν είναι αληθινά, αλλά είναι τροποποιημένα στοιχεία που ανταποκρίνονται σε 

ρεαλιστικά μεγέθη της παραγωγικής μονάδας απορρυπαντικών μιας υπαρκτής βιομηχανίας. 

Κατά συνέπεια δεν παρατίθενται ούτε αναλυτικά στοιχεία ζήτησης και ρυθμών παραγωγής που 

είναι ενδεικτικά των μεγεθών της πραγματικής βιομηχανίας. 

Τα δεδομένα για το πρόβλημα εστιάζουν στα δύο κύρια στάδια της παραγωγικής 

διαδικασίας, τα στάδια σχηματισμού και συσκευασίας. Μελετάται μια περίπτωση 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής 27 προϊόντων τα οποία σχηματίζονται σε 3 γραμμές 

σχηματισμού και συσκευάζονται σε άλλες 3 αντίστοιχες γραμμές συσκευασίας με συνεχείς 

διεργασίες. Υπάρχει η δυνατότητα να εισάγονται 3 προϊόντα ως αρχικές συνθήκες των 3 

μονάδων του εξοπλισμού, από το πέρας του προηγούμενου πλάνου χρονοπρογραμματισμού. 
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Επομένως το μέγιστο πλήθος τελικών προϊόντων τα οποία λαμβάνονται υπόψιν κατά τον 

χρονοπρογραμματισμό για την συγκεκριμένη περίπτωση ανέρχεται στα 30 τελικά προϊόντα. Οι 

ονομασίες των συνόλων των υλικών (states) και των μονάδων εξοπλισμού (units) 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

Πίνακας 1: Σύνολα υλικών και μονάδων εξοπλισμού. 

Υλικά (States) 

Πρώτες ύλες Ενδιάμεσα προϊόντα Τελικά προϊόντα 

Base Int_Pouch1 -Int_Pouch11 Prod4 - Prod30 

Μονάδες εξοπλισμού/Γραμμές (Units/Lines) 

Γραμμές Παραγωγής Γραμμές Συσκευασίας 

Prod_line1 – Prod_line3 Pack_line1 – Pack_line3 

Κάθε τελικό προϊόν προέρχεται αποκλειστικά από ένα ενδιάμεσο προϊόν και οι 

συσχετίσεις παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Τα δεδομένα αυτά εισάγονται και με την μορφή 

πίνακα κατά την εφαρμογή των μαθηματικών μοντέλων στο υπολογιστικό εργαλείο 

βελτιστοποίησης GAMS. 

Πίνακας 2: Στοιχεία παραγωγής τελικών προϊόντων από ενδιάμεσα προϊόντα. 

Ενδιάμεσα προϊόντα Τελικά προϊόντα 
Πλήθος Τελικών 

Προϊόντων 

Int_Pouch1 
Prod4, Prod5, Prod8, Prod17, Prod18, 

Prod19, Prod20, Prod25, Prod26 
9 

Int_Pouch2 Prod6, Prod7 2 

Int_Pouch3 
Prod9, Prod10, Prod16, Prod23,  

Prod24, Prod29, Prod30 
7 

Int_Pouch4 Prod11 1 

Int_Pouch5 Prod12 1 

Int_Pouch6 Prod13 1 

Int_Pouch7 Prod14, Prod15 2 

Int_Pouch8 Prod21 1 

Int_Pouch9 Prod22 1 

Int_Pouch10 Prod27 1 

Int_Pouch11 Prod28 1 
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Επιπλέον για κάθε υλικό ορίζονται οι αντίστοιχες διεργασίες μέσω των οποίων 

παράγονται. Κρίνεται σκόπιμο λοιπόν, πριν τον ορισμό των διεργασιών να παρουσιαστούν οι 

περιορισμοί της μονάδας που επιβάλουν την αντιστοίχιση των τελικών προϊόντων στις 

διαθέσιμες γραμμές συσκευασίας. Ενδεικτικά, όπως προαναφέρθηκε, στο στάδιο συσκευασίας 

δεν υπάρχει πλήρης ευελιξία ανάθεσης των προϊόντων καθώς τίθενται πρακτικοί περιορισμοί:  

1) για το μέγεθος συσκευασίας που δύναται να διαχειρίζεται η κάθε γραμμή, 

2) για το είδος παλετοποίησης που πραγματοποιείται σε κάθε γραμμή. 

Στους Πίνακες Α.1 και Α.2 του Παραρτήματος Α παρουσιάζεται η δυνατότητα 

παραγωγής ενός τελικού προϊόντος στις διαθέσιμες γραμμές συσκευασίας. Πιο συγκεκριμένα 

ο Πίνακας Α.1 δημιουργείται λαμβάνοντας υπόψιν και τους δύο αναφερόμενους περιορισμούς, 

ενώ ο Πίνακας Α.2 δημιουργείται κάνοντας την υπόθεση ότι εξαλείφεται ο περιορισμός (2) και 

συνεπώς κάθε τύπος παλετοποίησης μπορεί να εκτελείται σε κάθε γραμμή. Δηλαδή θεωρείται 

ότι αγνοούνται οι περιορισμοί που επιβάλει το στάδιο της παλετοποίησης στην παραγωγή. 

Συνεπάγεται ότι ο Πίνακας Α.2 προσφέρει μια πιο ευέλικτη αντιστοίχιση των προϊόντων στις 

διαθέσιμες γραμμές συσκευασίας. Υπενθυμίζεται ότι στο στάδιο σχηματισμού υπάρχει πλήρης 

ευελιξία παραγωγής όλων των ενδιάμεσων προϊόντων. 

  Εφόσον έχει παρουσιαστεί η αντιστοίχιση των τελικών προϊόντων στις γραμμές 

συσκευασίας, ορίζονται οι διεργασίες που εκτελούνται στην μονάδα. Όπως θα παρουσιαστεί 

στην Ενότητα 3, ανάλογα και με τις ανάγκες του αναπτυσσόμενου μαθηματικού μοντέλου, οι 

διεργασίες είτε ορίζονται για κάθε υλικό είτε ορίζονται για κάθε υλικό και για την 

συγκεκριμένη γραμμή στην οποία επεξεργάζεται. Για την πρώτη περίπτωση ορίζονται οι 

διεργασίες Make_Int1 - Make_Int11 και Pack_Prod_4 – Pack_Prod30 και παρουσιάζονται 

συνοπτικά στον Πίνακα Α.3. Για την δεύτερη περίπτωση ορίζονται οι διεργασίες στο στάδιο 

συσκευασίας ώστε να περιλαμβάνουν την πληροφορία για την γραμμή στην οποία εκτελούνται. 

Οπότε σχηματίζονται οι δύο Πίνακες Α.4 και Α.5 που αναφέρονται στα σενάρια των Πινάκων 

Α.1 και Α.2 αντίστοιχα. Οι δύο μορφές ορισμού των διεργασιών είναι χρήσιμες για τα διάφορα 

χρησιμοποιούμενα μαθηματικά μοντέλα κατά την συγκεκριμένη ερευνητική εργασία. 

Εφόσον ορίστηκε το σύνολο των διεργασιών, σε συνδυασμό με τα δεδομένα του 

Πίνακα 2 είναι δυνατή η αναπαράσταση των διεργασιών σε διάγραμμα STN για το υπό μελέτη 

πρόβλημα με τον υπάρχοντα σχεδιασμό της παραγωγικής μονάδας. Το Σχήμα Α.1 του 

διαγράμματος STN της παραγωγικής διαδικασίας παρατίθεται στο Παράρτημα Α. 
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Αναφορικά με τις παραμέτρους που αφορούν τα προϊόντα και τις διεργασίες παραγωγής 

τους, δεν παρατίθενται για λόγους εμπιστευτικότητας δεδομένα σχετικά με την ζήτηση και τους 

ρυθμούς παραγωγής των τελικών προϊόντων, διότι τα δεδομένα ανταποκρίνονται σε ρεαλιστικά 

μεγέθη υπαρκτής βιομηχανίας. Στον Πίνακα Α.6 του Παραρτήματος Α παρέχονται τα δεδομένα 

που αφορούν τον απαιτούμενο χρόνο παραγωγής της εκάστοτε παραγγελίας του προϊόντος και 

τις προθεσμίες παράδοσης τους στα κέντρα διανομής (θεωρώντας χρονικό σημείο εκκίνησης 

0h). 

Επιπρόσθετα, θεωρείται ότι οι πρώτες ύλες (υλικό Base ή τα ενδιάμεσα προϊόντα) 

βρίσκονται πάντα σε αφθονία στις αποθήκες και εισάγονται πάντα ως αρχική συνθήκη κατά 

την επίλυση του προβλήματος χρονοπρογραμματισμού παραγωγής. 

Οι χρόνοι εναλλαγής μεταξύ των διεργασιών είναι απαραίτητοι όταν σε μια γραμμή οι 

διεργασίες επεξεργάζονται διαδοχικά δύο προϊόντα με διαφορετικά ειδικά χαρακτηριστικά. Οι 

απαιτούμενοι χρόνοι εναλλαγών είναι απαραίτητοι και επιβάλλονται από τους περιορισμούς 

της μονάδας και τις στρατηγικές που εφαρμόζονται. Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται όλα τα 

είδη χαρακτηριστικών των προϊόντων, η αλλαγή των οποίων σε διαδοχικά προϊόντα στην ίδια 

γραμμή επιβάλει αναγκαίους χρόνους εναλλαγής (σε ώρες, h). 

Πίνακας 3: Χρόνοι εναλλαγής προϊόντων ανάλογα με το είδος της αλλαγής. 

Είδος αλλαγής 
Απαιτούμενος Χρόνος 

Εναλλαγής (h) 

Συστατικό ενδιάμεσου προϊόντος TOP 0,500 

Συστατικό ενδιάμεσου προϊόντος BOTTOM 0,250 

Μέγεθος συσκευασίας 0,500 

Χρώμα συσκευασίας 0,333 

Ετικέτα συσκευασίας 0,250 

Αριθμός συσκευασιών ανά κουτί - 

Αριθμός καψουλών ανά συσκευασία 0,250 

Είδος παλέτας 0,250 

  

Τα ειδικά χαρακτηριστικά, με τις κωδικές ονομασίες τους, για κάθε ενδιάμεσο προϊόν 

και για κάθε τελικό προϊόν παρουσιάζονται στους Πίνακες Α.7 και Α.8 του Παραρτήματος Α 

αντίστοιχα. Τα χαρακτηριστικά των ενδιάμεσων προϊόντων σχετίζονται με τα υγρά συστατικά 

από τα οποία σχηματίζονται. Κάθε ενδιάμεσο προϊόν (σε μορφή κάψουλας) σχηματίζεται από 

3 υγρά συστατικά, εκ των οποίων τα δύο αναφέρονται ως “TOP” και το τρίτο ως “BOTTOM”. 
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Τα χαρακτηριστικά των τελικών προϊόντων αναφέρονται στον τρόπο και στον τύπο 

συσκευασίας και παλετοποίησης στον οποίο υποβάλλονται τα ενδιάμεσα προϊόντα. 

Εννοείται ότι όταν με την διαδοχή δύο προϊόντων επέρχονται περισσότερες από μία 

αλλαγές χαρακτηριστικών, τότε ο απαιτούμενος χρόνος εναλλαγής θα ισούται με τον 

απαιτούμενο χρόνο της πιο χρονοβόρας εναλλαγής. Με την εισαγωγή των δεδομένων των 

Πινάκων 3, Α.7 & Α.8 στο υπολογιστικό εργαλείο GAMS και στην συνέχεια με την ανάπτυξη 

κατάλληλων αλγορίθμων επιτυγχάνεται η αυτόματη αναπαραγωγή πινάκων για τους χρόνους 

εναλλαγής. Στον Πίνακα Α.9 του Παραρτήματος Α παρουσιάζονται οι χρόνοι εναλλαγής 

μεταξύ των ενδιάμεσων προϊόντων στο στάδιο σχηματισμού και αντίστοιχα στον Πίνακα Α.10 

παρουσιάζονται οι χρόνοι εναλλαγής μεταξύ των τελικών προϊόντων στο στάδιο συσκευασίας. 

Πρόκειται λοιπόν για τους χρόνους εναλλαγής μεταξύ των προϊόντων, οι οποίοι όμως 

μετατρέπονται εύκολα σε χρόνους εναλλαγής μεταξύ διεργασιών με την εκτέλεση κατάλληλου 

αλγορίθμου στο υπολογιστικό εργαλείο GAMS.  

Όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 2.2. ο υπολογισμός των χρόνων εναλλαγής βασίζεται 

σε διάφορες θεωρήσεις. Ειδικότερα οι χρόνοι εναλλαγής που παρουσιάζονται στους Πίνακες 

Α.9 & Α.10 είναι οι εκάστοτε απαιτούμενοι χρόνοι μεταβατικών εργασιών για την 

συγκεκριμένη αλλαγή των προϊόντων σε μια γραμμή. Αντίστοιχα ορίζονται κατάλληλα μέσω 

αλγορίθμων για τις διεργασίες αν αντικατασταθούν τα προϊόντα από το σύνολο των 

αντίστοιχων διεργασιών των Πινάκων Α.3-Α.5. Τότε τα στοιχεία αυτά αντιστοιχούν στην 

παράμετρο 𝒄𝒉𝒊,𝒊′  (οι παράμετροι και τα σύνολα ορίζονται στην Ενότητα 3.2). Ο ορισμός των 

παραμέτρων για τις υπόλοιπες θεωρήσεις των χρόνων εναλλαγής πραγματοποιείται πάλι με 

βάση την αξιοποίηση των προαναφερθέντων δεδομένων και την ανάπτυξη κατάλληλων 

αλγορίθμων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι μέθοδοι υπολογισμού: 

→ Η παράμετρος 𝒄𝒉𝒒𝒊,𝒊′ ισούται με τον χρόνο εναλλαγής που απαιτείται στο στάδιο 

σχηματισμού όταν είναι γνωστές οι διεργασίες 𝑖, 𝑖′ που εκτελούνται διαδοχικά στην ίδια 

γραμμή στο στάδιο συσκευασίας. Ο υπολογισμός αυτός είναι δυνατός, καθώς κάθε 

αντίστοιχη διεργασία επεξεργάζεται αποκλειστικά ένα ενδιάμεσο προϊόν. 

→ Η παράμετρος 𝒄𝒉𝒎𝒂𝒙𝒊,𝒊′ ισούται με τον μέγιστο απαιτούμενο χρόνο διακοπής της 

παραγωγής όταν είναι γνωστές οι διεργασίες 𝑖, 𝑖′ που εκτελούνται διαδοχικά στην ίδια 

γραμμή στο στάδιο συσκευασίας. Με άλλα λόγια η παράμετρος 𝒄𝒉𝒎𝒂𝒙𝒊,𝒊′ ισούται με 

το μέγιστο των παραμέτρων 𝒄𝒉𝒊,𝒊′  & 𝒄𝒉𝒒𝒊,𝒊′ για κάθε διεργασία 𝑖 και 𝑖′. 
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→ Η παράμετρος 𝒄𝒉𝒔𝒖𝒎𝒊,𝒊′ ισούται με την συνολική διάρκεια των εργασιών μετάβασης 

στα κύρια παραγωγικά στάδια κατά την εναλλαγή των διεργασιών 𝑖, 𝑖′ που εκτελούνται 

διαδοχικά στην ίδια γραμμή στο στάδιο συσκευασίας. Δηλαδή η παράμετρος 𝒄𝒉𝒔𝒖𝒎𝒊,𝒊′ 

ισούται με το άθροισμα των παραμέτρων 𝒄𝒉𝒊,𝒊′  & 𝒄𝒉𝒒𝒊,𝒊′ για κάθε διεργασία 𝑖 και 𝑖′. 

Η εισαγωγή αυτών των δεδομένων αποτελεί κομμάτι ζωτικής σημασίας για την επίλυση του 

προβλήματος χρονοπρογραμματισμού της παραγωγής για τους διάφορους στόχους 

βελτιστοποίησης.
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3. Ανάπτυξη Μαθηματικών Μοντέλων 

3.1. Εισαγωγή 

Η επίλυση των προβλημάτων βέλτιστου χρονοπρογραμματισμού παραγωγής 

επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων Μικτού-Ακέραιου Γραμμικού 

Προγραμματισμού (Mixed-Integer Linear Programming models) και την εφαρμογή αυτών σε 

ειδικά υπολογιστικά εργαλεία βελτιστοποίησης. Τα μαθηματικά μοντέλα επιβάλλεται να έχουν 

αυστηρά καθορισμένους αντικειμενικούς στόχους και προφανώς να ανταποκρίνονται στους 

φυσικούς και τεχνικούς περιορισμούς του προβλήματος 

Η επίλυση του προβλήματος βέλτιστου χρονοπρογραμματισμού παραγωγής της 

βιομηχανική μονάδας απορρυπαντικών που αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 2 δύναται να 

διερευνηθεί από αρκετές σκοπιές. Αρχικά με εισαγωγή των κατάλληλων αντικειμενικών 

συναρτήσεων ερευνάται το πρόβλημα βέλτιστου χρονοπρογραμματισμού της μονάδας με 

στόχο: 

1) Είτε την ελαχιστοποίηση του χρόνου των εναλλαγών μεταξύ των παραγόμενων 

παραγγελιών των προϊόντων, 

2) Είτε την μεγιστοποίηση του κέρδους από τα παραγόμενα προϊόντα για καθορισμένο 

διαθέσιμο χρονικό ορίζοντα παραγωγής. 

Η ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου τον εναλλαγών είναι μια κύρια πρόκληση σε 

βιομηχανικές μονάδες που παράγουν ένα μεγάλο πλήθος διαφορετικών μεταξύ τους τύπων 

προϊόντων. Αυτό είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα στην υπό μελέτη μονάδα όπως έχει αναφερθεί 

στο Κεφάλαιο 2. Εξίσου σημαντική για την μονάδα αποτελεί η μεγιστοποίηση του κέρδους 

καθώς μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο σε μεγάλα αποθέματα για την κάλυψη ακόμα και έκτακτων 

παραγγελιών αλλά και στην εκμετάλλευση των αδρανών χρονικών διαστημάτων της 

παραγωγής.  

Στις υπόλοιπες σκοπιές της έρευνας συγκαταλέγονται οι διάφορες θεωρήσεις για τον 

σχεδιασμό της παραγωγικής μονάδας. Όπως παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 2 εξετάζονται τόσο 

η υπάρχουσα όσο και μια εναλλακτική, πιο ευέλικτη, δομή της παραγωγική μονάδας με 

δυνατότητα ενδιάμεσης αποθήκευσης. Προφανώς τα διάφορα εξεταζόμενα σενάρια έχουν 

άμεσο αντίκτυπο στους εφαρμοζόμενους περιορισμούς κατά την ανάπτυξη των μαθηματικών 

μοντέλων. 
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Οι Elekidis et al. (2019) έχουν αναπτύξει ένα μοντέλο άμεσης προτεραιότητας 

αλληλουχίας προϊόντων (immediate precedence model) με συνεχή αναπαράσταση του χρόνου 

για την επίλυση του προβλήματος με στόχο την ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου 

εναλλαγών μεταξύ των διεργασιών. Ωστόσο το μοντέλο αυτό εστιάζει μόνο σε ένα στάδιο της 

παραγωγικής διαδικασίας, το οποίο αποτελείται από πολλαπλές μονάδες/γραμμές παραγωγής. 

Ειδικότερα το μοντέλο αυτό βασίζεται στον ορισμό δυαδικών μεταβλητών που υποδεικνύουν 

αν σε μια παραγωγική γραμμή μια διεργασία ολοκληρώνεται ακριβώς πριν από μια άλλη 

διεργασία. Αν και το μοντέλο αναφέρεται σε ένα στάδιο, για το συγκεκριμένο πρόβλημα και 

με στόχο την ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου των εναλλαγών είναι εφικτός ο βέλτιστος 

χρονοπρογραμματισμός και των δύο κύριων σταδίων αθροιστικά για τον υπάρχοντα 

σχεδιασμό. Δηλαδή γνωρίζοντας τις εναλλαγές διεργασιών στο στάδιο συσκευασίας, με 

κατάλληλες θεωρήσεις δύναται να υπολογιστεί και να ελαχιστοποιηθεί ο απαιτούμενος χρόνος 

εναλλαγών και στο προηγούμενο στάδιο της παραγωγής.  

Ωστόσο το μοντέλο των Elekidis et al. (2019) δεν συμπεριλαμβάνει περιορισμούς 

ισοζυγίων των υλικών και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για τον βέλτιστο 

χρονοπρογραμματισμό με στόχο την μεγιστοποίηση του κέρδους από τα παραγόμενα προϊόντα. 

Ένα επιπλέον μειονέκτημα είναι ότι με το μοντέλο αυτό δεν μπορεί να γίνει υπόθεση για 

ενσωμάτωση ευέλικτης ενδιάμεσης αποθήκευσης. Συνεπώς δεν μπορούν να εξεταστούν 

σενάρια για υποθετικές διαφορετικές δομές της παραγωγικής μονάδας. 

Είναι προφανές ότι υπάρχει ανάγκη για την ανάπτυξη ενός μοντέλου που να μπορεί να 

επιλύσει το πρόβλημα βέλτιστου χρονοπρογραμματισμού για τα διάφορα σενάρια σχεδιασμού 

της μονάδας αλλά επίσης και με στόχο την μεγιστοποίηση του κέρδους. Ως βάση για την 

ανάπτυξη των επιθυμητών μοντέλων υπήρξαν τα μοντέλα βάσει απεικόνισης δικτύου 

(network-based models) από το έργο των Giannelos & Georgiadis (2002) για τον 

βραχυπρόθεσμο χρονοπρογραμματισμό συνεχών διεργασιών πολλαπλών σταδίων (short-term 

scheduling of multipurpose continuous processes). Πρόκειται για μοντέλα που 

συμπεριλαμβάνουν περιορισμούς ισοζυγίων των υλικών και χρησιμοποιούν συνεχή 

αναπαράσταση του χρόνου βάσει συμβάντων (event-driven nonuniform time representation). 

Δηλαδή ορίζονται χρονικά διαστήματα βάσει συμβάντων, στο πέρας των οποίων θεωρείται ότι 

ολοκληρώνονται οι συνεχείς διεργασίες.  

Μια μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο αναφερόμενων προσεγγίσεων είναι ότι με το 

μαθηματικό μοντέλο των Giannelos & Georgiadis (2002) είναι δυνατός ο 
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χρονοπρογραμματισμός παραγωγικών διαδικασιών με πολλαπλά στάδια και δυνατότητα 

ενδιάμεσης αποθήκευσης. Η ανάπτυξη του μοντέλου βασίζεται στα διαγράμματα 

αναπαράστασης διεργασιών STN (state-task network). Επίσης μεγάλο πλεονέκτημα των 

μοντέλων αποτελεί η χρήση των περιορισμών ισοζυγίου υλικού, η οποία δίνει την δυνατότητα 

για την θεώρηση ευέλικτης ενδιάμεσης αποθήκευσης. Επομένως χρησιμοποιώντας τα 

συγκεκριμένα μοντέλα εξετάζονται τα εναλλακτικά σενάρια σχεδιασμού της μονάδας. 

Παρά τα πολλά πλεονεκτήματα των μοντέλων των Giannelos & Georgiadis (2002) 

τονίζεται ότι στις πρωτότυπες μορφές τους δύναται να χρησιμοποιούν αντικειμενική 

συνάρτηση μόνο για την μεγιστοποίηση του κέρδους. Συνεπώς υπάρχει ανάγκη για την 

εισαγωγή νέων περιορισμών και αντικειμενικής συνάρτησης στο πρωτότυπο μοντέλο ώστε να 

επιλύει το πρόβλημα βέλτιστου χρονοπρογραμματισμού και με στόχο την ελαχιστοποίηση του 

συνολικού χρόνου εναλλαγών μεταξύ των διεργασιών. 

Πρόθεση αυτής της ερευνητικής εργασίας είναι η παρουσίαση μοντέλων, 

εμπνευσμένων από το έργο των Giannelos & Georgiadis (2002) και βασισμένων στην 

αναπαράσταση του διαγράμματος STN της παραγωγικής διαδικασίας. Ωστόσο, η 

χρησιμοποιούμενη αντικειμενική συνάρτηση στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του συνολικού 

χρόνου εναλλαγών μεταξύ των διεργασιών και απώτεροι στόχοι αποτελούν:  

1) Η ανάπτυξη ενός μοντέλου για άμεση σύγκριση με το μοντέλο των Elekidis et al. 

(2019). Παρουσιάζεται επομένως ένα μοντέλο για τον βέλτιστο χρονοπρογραμματισμό 

ενός σταδίου με πολλαπλές γραμμές παραγωγής. Επιδιώκεται επιπλέον η εισαγωγή των 

κατάλληλων περιορισμών ώστε τα δύο συγκρινόμενα μοντέλα να έχουν πανομοιότυπες 

δυνατότητες. 

2) Η ανάπτυξη ενός μοντέλου για την εξέταση ενός σεναρίου για μια πιο ευέλικτη δομή 

της παραγωγικής μονάδας με δυνατότητα ενδιάμεσης αποθήκευσης. 

Στην συνέχεια παρατίθενται οι μαθηματικές διατυπώσεις των μοντέλων Μικτού-

Ακέραιου Γραμμικού Προγραμματισμού με λεπτομερείς αναφορές στην λειτουργία των 

περιορισμών. Τα Μοντέλα Α, Β, Γ υπάρχουν στην βιβλιογραφία, ενώ τα Μοντέλα Δ και Ε 

αναπτύχθηκαν για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας. 
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3.2. Ονοματολογία Συνόλων & Παραμέτρων 

Σύνολα 

𝑖 𝜖 𝐼 Σύνολο διεργασιών 

𝑢 𝜖 𝑈 Σύνολο διαθέσιμων μονάδων/γραμμών παραγωγής & συσκευασίας 

𝑠 𝜖 𝑆 Σύνολο ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων 

𝑛 𝜖 𝑁 Σύνολο χρονικών περιόδων 

Υποσύνολα 

𝐼𝑢 Σύνολο διεργασιών i που μπορούν να εκτελεστούν στην μονάδα 𝑢 𝜖 𝑈, 𝐼𝑢 ⊆ 𝐼 

𝐼𝑐  Σύνολο συνεχών διεργασιών i, 𝐼𝑐 ⊆ 𝐼  

𝐼𝑠
𝑐 Σύνολο συνεχών διεργασιών i που εμπλέκονται με την κατανάλωση/παραγωγή 

του υλικού s 

𝐼𝑠𝑡  Σύνολο διεργασιών ενδιάμεσης αποθήκευσης i, 𝐼𝑠𝑡 ⊆ 𝐼 

𝐼𝑠
𝑠𝑡  Σύνολο διεργασιών ενδιάμεσης αποθήκευσης i κατάλληλων για την αποθήκευση 

του υλικού s 

𝐼𝑓  Σύνολο συνεχών διεργασιών i (𝐼𝑓 ⊆ 𝐼) που διεξάγονται στο στάδιο της 

παραγωγής 

𝐼𝑝 Σύνολο συνεχών διεργασιών i (𝐼𝑝 ⊆ 𝐼) που διεξάγονται στο στάδιο της 

συσκευασίας 

𝐼𝑖𝑖′
𝑐ℎ Ζεύγη συνεχών διεργασιών 𝑖 και 𝑖′ με απαιτούμενο χρόνο εναλλαγής μεταξύ της  

εκτέλεσης τους 

𝐾𝑖,𝑖′ Ζεύγη συνεχών διεργασιών 𝑖 και 𝑖′ που δύναται να εκτελούνται στην ίδια μονάδα 

𝑢 𝜖 𝑈 (αναγκαία οι διεργασίες αυτές ανήκουν στο ίδιο στάδιο την παραγωγής) 

𝐼𝑖,𝑖′
𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟 Ζεύγη συνεχών διεργασιών 𝑖 𝜖 𝐼𝑓 και 𝑖′ 𝜖 𝐼𝑝 που δεν εκτελούνται σε 

συνδεδεμένες μεταξύ τους γραμμές της παραγωγικής μονάδας. 

𝑆𝑓𝑖𝑠 Σύνολο ενδιάμεσων προϊόντων s, 𝑆𝑓𝑖𝑠 ⊆ 𝑆 

𝑆𝑓𝑝 Σύνολο τελικών προϊόντων s, 𝑆𝑓𝑝 ⊆ 𝑆 

𝑃𝑠,𝑠′ Ζεύγη τελικών προϊόντων 𝑠 𝜖 𝑆𝑓𝑝 και ενδιάμεσων προϊόντων 𝑠′ 𝜖 𝑆𝑓𝑖𝑠, που το 

τελικό προϊόν 𝑠 προέρχεται από το ενδιάμεσο 𝑠′.  

𝑈𝑖 Σύνολο μονάδων u που δύναται να εκτελούν την διεργασία 𝑖 𝜖 𝛪  

𝑈𝑓 Σύνολο μονάδων παραγωγής u, 𝑈𝑓 ⊆ 𝑈 

𝑈𝑝 Σύνολο μονάδων συσκευασίας u, 𝑈𝑝 ⊆ 𝑈 

 



Κεφάλαιο 3 

30 

 

Παράμετροι 

𝐷𝑠
𝑚𝑎𝑥

 Μέγιστη ζήτηση για το προϊόν s 

𝐷𝑠
𝑚𝑖𝑛  Ελάχιστη ζήτηση για το προϊόν s 

𝜃𝑖
𝑚𝑎𝑥 Μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια εκτέλεσης της διεργασίας 𝑖 𝜖 𝛪 

𝜃𝑖
𝑚𝑖𝑛  Ελάχιστη επιτρεπόμενη διάρκεια εκτέλεσης της διεργασίας 𝑖 𝜖 𝛪 

𝑅𝑖
𝑚𝑎𝑥  Μέγιστος επιτρεπόμενος ρυθμός εκτέλεσης της διεργασίας 𝑖 𝜖 𝛪 

𝑅𝑖
𝑚𝑖𝑛 Ελάχιστος επιτρεπόμενος ρυθμός εκτέλεσης της διεργασίας 𝑖 𝜖 𝛪 

𝑇𝑖 Χρονική διάρκεια διεργασίας 𝑖 𝜖 𝛪 (για περιπτώσεις συγκεκριμένης ζήτησης και 

ρυθμού παραγωγής) 

𝐷𝐷𝑖 Χρονική προθεσμία ολοκλήρωσης της διεργασίας 𝑖 𝜖 𝛪  

𝐷𝐷𝑠 Χρονική προθεσμία ολοκλήρωσης της παραγωγής του προϊόντος s  

𝐻 Χρονικός ορίζοντας παραγωγής 

𝑐ℎ𝑖,𝑖′ Απαιτούμενος χρόνος εναλλαγής μεταξύ των διεργασιών 𝑖 𝜅𝛼𝜄 𝑖′ 𝜖 𝐼  

𝑐ℎ𝑞𝑖,𝑖′ Απαιτούμενος χρόνος εναλλαγής στο στάδιο παραγωγής, όταν στο στάδιο 

συσκευασίας απαιτείται εναλλαγή μεταξύ των διεργασιών 𝑖 𝜅𝛼𝜄 𝑖′ 𝜖 𝐼𝑝  

𝑐ℎ𝑚𝑎𝑥𝑖,𝑖′  Μέγιστος απαιτούμενος χρόνος εναλλαγής/αδράνειας, όταν στο στάδιο 

συσκευασίας απαιτείται εναλλαγή μεταξύ των διεργασιών 𝑖 𝜅𝛼𝜄 𝑖′ 𝜖 𝐼𝑝  

𝑐ℎ𝑠𝑢𝑚𝑖,𝑖′ Συνολικός απαιτούμενος χρόνος εναλλαγής στην παραγωγική διαδικασία (και τα 

δύο στάδια), όταν στο στάδιο συσκευασίας απαιτείται εναλλαγή μεταξύ των 

διεργασιών 𝑖 𝜅𝛼𝜄 𝑖′ 𝜖 𝐼𝑝  

𝐶𝑢
𝑐ℎ Μέγιστος συνολικός επιτρεπόμενος χρόνος εναλλαγών σε μια μονάδα/γραμμή u 

𝑆𝑇𝑠
0 Αρχική ποσότητα του υλικού s 

𝑆𝑇𝑠
𝑚𝑎𝑥 Μέγιστη επιτρεπόμενη αποθηκευμένη ποσότητα ενδιάμεσου προϊόντος 𝑠 𝜖 𝑆𝑓𝑖𝑠   

𝑉𝑖
𝑚𝑎𝑥 Μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα αποθήκευσης υλικού για την εκάστοτε 

διεργασία αποθήκευσης 𝑖 𝜖 𝐼𝑠
𝑠𝑡  

𝑉𝑚𝑎𝑥 Μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα μιας δεξαμενής ενδιάμεσης αποθήκευσης  

𝜆𝑠𝑖 Κλάσμα μετατροπής του υλικού s κατά την εκτέλεση της διεργασία 𝑖 𝜖 𝛪 

𝑣𝑠 Τιμή/Αξία του υλικού (προϊόντος) s 

𝑁𝑆 Συνολικός αριθμός διαθέσιμων δεξαμενών ενδιάμεσης αποθήκευσης 

𝛮𝛮𝑠 Αριθμός τελικών προϊόντων 𝑠 𝜖 𝑆𝑓𝑝 που προέρχονται από ένα ενδιάμεσο 

προϊόν 𝑠 𝜖 𝑆𝑓𝑖𝑠    
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Συνεχείς Μεταβλητές 

𝐶𝑖  Χρονική στιγμή ολοκλήρωσης διεργασίας 𝑖 𝜖 𝐼𝑝 

𝑇𝛪𝛭𝛦 Συνολική χρονική διάρκεια απαιτούμενων χρόνων εναλλαγής κατά την 

παραγωγική διαδικασία 

𝜃𝑖,𝑛 Χρονική διάρκεια διεργασίας 𝑖 𝜖 𝐼𝑐 για τo χρονικό διάστημα n 

𝜃𝑠,𝑛 Χρονική διάρκεια διεργασίας 𝑖 𝜖 𝐼𝑠
𝑐 για τo χρονικό διάστημα n 

𝜏𝑖,𝑛 Χρονική στιγμή ολοκλήρωσης διεργασίας 𝑖 𝜖 𝐼𝑐 για τo χρονικό διάστημα n 

𝜏𝑠,𝑛 Χρονική στιγμή ολοκλήρωσης διεργασίας 𝑖 𝜖 𝐼𝑠
𝑐 για τo χρονικό διάστημα n 

𝜉𝑖,𝑛 Συνολική έκταση (διάρκεια Χ ρυθμός) της διεργασίας 𝑖 𝜖 𝐼𝑐 για τo χρονικό 

διάστημα n 

𝑆𝑇𝑠,𝑛 Ποσότητα του υλικού s στο τέλος του χρονικού διαστήματος n 

𝑃𝑅𝑂𝐹𝐼𝑇 Συνολικό Κέρδος 

𝜏𝑛 Χρονική στιγμή ολοκλήρωσης του χρονικού διάστημα n 

𝜏𝑢,𝑛 Χρονική διάρκεια δέσμευσης της μονάδας 𝑢 𝜖 𝑈𝑝 κατά τo χρονικό διάστημα n 

για την εκτέλεση μια διεργασίας 

𝑢𝑡𝑢,𝑛 Χρονική στιγμή ολοκλήρωσης της δέσμευσης της μονάδας 𝑢 𝜖 𝑈𝑝 για τo χρονικό 

διάστημα n (συμπεριλαμβάνει τους απαιτούμενους χρόνους εναλλαγής μεταξύ 

των διεργασιών) 

Δυαδικές Μεταβλητές 

𝑌𝑌𝑖,𝑢
 Λαμβάνει την τιμή 1, αν η διεργασία 𝑖 𝜖 𝐼𝑝 ανατίθεται στην μονάδα/γραμμή u 

𝑋𝑋𝑖,𝑖′,𝑢
 Λαμβάνει την τιμή 1, όταν η συνεχής διεργασία 𝑖 𝜖 𝐼𝑝 εκτελείται ακριβώς πριν 

από την εκτέλεση της διεργασίας 𝑖′ 𝜖 𝐼𝑝 στην μονάδα/γραμμή 𝑢 𝜖 𝑈𝑝 

𝑋𝑖,𝑛 Λαμβάνει την τιμή 1, αν η διεργασία 𝑖 𝜖 𝛪 εκτελείται κατά το χρονικό διάστημα 

n 

𝑍𝑠,𝑛 Λαμβάνει την τιμή 1, όταν υπάρχει αποθηκευμένη ποσότητα του υλικού 𝑠 𝜖 𝑆𝑓𝑖𝑠 

κατά το χρονικό διάστημα n (𝑆𝑇𝑠,𝑛 ≠ 0) 

𝛶𝑖,𝑖′ Λαμβάνει την τιμή 1, όταν η συνεχής διεργασία 𝑖 𝜖 𝐼𝑐 εκτελείται ακριβώς πριν 

από την εκτέλεση της διεργασίας 𝑖′ 𝜖 𝐼𝑐 στην μονάδα/γραμμή 𝑢 𝜖 𝑈 

𝛶
𝑖,𝑖′
𝑝

 Λαμβάνει την τιμή 1, όταν η συνεχής διεργασία 𝑖 𝜖 𝐼𝑝 εκτελείται ακριβώς πριν 

από την εκτέλεση της διεργασίας 𝑖′ 𝜖 𝐼𝑝 στην μονάδα/γραμμή 𝑢 𝜖 𝑈𝑝 

𝛶
𝑖,𝑖′,𝑛

𝑓
 Λαμβάνει την τιμή 1, όταν κατά το χρονικό διάστημα n εκτελείται η συνεχής 

διεργασία 𝑖 𝜖 𝐼𝑓 εκτελείται ακριβώς πριν από την εκτέλεση της διεργασίας 𝑖′ 𝜖 𝐼𝑓 

στην μονάδα/γραμμή 𝑢 𝜖 𝑈𝑓 
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3.3. Μοντέλο Α: Μαθηματικό μοντέλο προτεραιότητας αλληλουχίας προϊόντων για ένα 

στάδιο παραγωγής με πολλαπλές παράλληλες γραμμές παραγωγής 

3.3.1. Ορισμός Προβλήματος 

Με το συγκεκριμένο μοντέλο Μικτού-Ακέραιου Γραμμικού Προγραμματισμού των 

Elekidis et al. (2019) επιχειρείται η επίλυση του προβλήματος εστιάζοντας στο στάδιο της 

συσκευασίας, το οποίο αποτελεί το κύριο στάδιο συμφόρησης της παραγωγικής διαδικασίας. 

Το μοντέλο βασίζεται σε μεταβλητές άμεσης προτεραιότητας αλληλουχίας 

προϊόντων/διεργασιών ( 𝑋𝑋𝑖,𝑖′,𝑢) που υποδεικνύουν αν δύο διεργασίες εκτελούνται διαδοχικά 

σε μια από τις παράλληλες γραμμές συσκευασίας της μονάδας. Επιπλέον χρησιμοποιεί συνεχή 

αναπαράσταση του χρόνου. Το μοντέλο αυτό είναι εμπνευσμένο από το μοντέλο των Kopanos 

et al. (2010) για τον ενοποιημένο σχεδιασμό και χρονοπρογραμματισμό παραγωγής συνεχών 

διεργασιών σε παράλληλες μονάδες. Ωστόσο το υπό μελέτη μοντέλο βασίζεται σε έναν 

γενικευμένο χρονικό ορίζοντα. Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου των 

εναλλαγών μεταξύ των διεργασιών. Στο υπό μελέτη πρόβλημα εισάγονται τα εξής δεδομένα: 

• Ο χρονικός ορίζοντας παραγωγής (𝐻), 

• Το σύνολο των προϊόντων προς παραγωγή (𝑖 𝜖 𝐼, Πίνακας Α.3), 

• Το σύνολο των χρησιμοποιούμενων παράλληλων γραμμών παραγωγής (𝑢 𝜖 𝑈), 

• Ένας δισδιάστατος πίνακας που καθορίζει την δυνατότητα μιας γραμμής να παράγει 

μια παραγγελία (𝐼𝑢), 

• Οι προθεσμίες παράδοσης των παραγγελιών (𝐷𝐷𝑖), 

• Η απαιτούμενη χρονική διάρκεια παραγωγής της εκάστοτε παραγγελίας (𝑇𝑖), 

• Οι χρόνοι εναλλαγής, που εκφράζουν τον απαιτούμενο χρόνο μετάβασης της γραμμής 

συσκευασίας σε καθεστώς λειτουργίας μεταξύ δύο διαδοχικών διεργασιών. 

Κατά την ανάπτυξη του μοντέλου λαμβάνονται υπόψιν όλοι οι τεχνικοί περιορισμοί, 

όπως έχουν αναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα, και συνεπώς αποφεύγονται μη εφικτές λύσεις 

για τον χρονοπρογραμματισμό της παραγωγής. Το υπό μελέτη πρόβλημα για τον υπάρχοντα 

σχεδιασμό και το χρησιμοποιούμενο μαθηματικό μοντέλο απαρτίζεται από τους εξής 

περιορισμούς: 

➢ Περιορισμοί Κατανομής και Χρησιμοποίησης Μονάδων Εξοπλισμού (Allocation 

Constraints) 

➢ Περιορισμοί Αλληλουχίας Προϊόντων (Sequencing Constraints) 
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➢ Χρονικοί Περιορισμοί (Timing Constraints) 

➢ Περιορισμοί Προθεσμιών Παράδοσης Παραγγελιών (Due Date Constraints) 

Η μονάδα λειτουργεί επί 24-ώρου βάσεως και θεωρείται ότι δεν υπάρχουν μεγάλα κενά 

χρονικά διαστήματα για συντήρηση. Επομένως, η κύρια αντικειμενική συνάρτηση υπό έρευνα 

είναι η ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου εναλλαγών. 

3.3.2. Μαθηματική διατύπωση μοντέλου 

Περιορισμοί Κατανομής και Χρησιμοποίησης Μονάδων Εξοπλισμού 

Με την εφαρμογή του περιορισμού (Α.1) εξασφαλίζεται ότι κάθε διεργασία 

ολοκλήρωσης της παραγγελίας ενός προϊόντος 𝑖 𝜖 𝐼𝑝 θα κατανέμεται αποκλειστικά σε μια 

συσκευή 𝑢 𝜖 𝑈𝑖.  

∑ 𝑌𝑌𝑖,𝑢

𝑢 𝜖 𝑈𝑖 

= 1     ∀ 𝑖 𝜖 𝐼𝑝 (Α.1) 

Η δυαδική μεταβλητή 𝑌𝑌𝑖,𝑢, όταν λαμβάνει την τιμή 1, υποδεικνύει ότι η διεργασία 

𝑖 𝜖 𝐼𝑝 ανατίθεται στην γραμμή συσκευασίας u. 

Περιορισμοί Αλληλουχίας Προϊόντων 

Εισάγεται η μεταβλητή 𝑋𝑋𝑖′,𝑖,𝑢, η οποία λαμβάνει την τιμή 1, όταν η συνεχής διεργασία 

𝑖 𝜖 𝐼𝑝 εκτελείται ακριβώς πριν από την εκτέλεση της διεργασίας 𝑖′ 𝜖 𝐼𝑝 στην μονάδα 𝑢 𝜖 𝑈𝑝. 

∑ 𝑋𝑋𝑖′,𝑖,𝑢

𝑖′,𝑖′≠𝑖 

≤ 1       ∀ 𝑖 𝜖 𝐼𝑝, 𝑢 𝜖 𝑈𝑖 (Α.2) 

∑ 𝑋𝑋𝑖,𝑖′,𝑢

𝑖′,𝑖′≠𝑖 

≤ 1       ∀ 𝑖 𝜖 𝐼𝑝, 𝑢 𝜖 𝑈𝑖 (Α.3) 

∑ 𝑋𝑋𝑖,𝑖′,𝑢

𝑢 𝜖 𝑈𝑝 

≤ 1      ∀ 𝑖, 𝑖′ ≠ 𝑖, 𝑖 𝜖 (𝐼𝑢 ∩ 𝐼𝑢
′ ) (Α.4) 

∑ ∑ 𝑋𝑋𝑖′,𝑖,𝑢

𝑖′,𝑖′≠𝑖,𝑖′𝜖𝐼𝑢 𝑖,𝑖𝜖𝐼𝑢

+ 1 =  ∑ 𝑌𝑌𝑖,𝑢

𝑖,𝑖𝜖𝐼𝑢 

    ∀ 𝑢 𝜖 𝑈𝑝 (Α.5) 

Οι περιορισμοί (Α.2) & (Α.3) εξασφαλίζουν ότι, αν η συνεχής διεργασία 𝑖 𝜖 𝐼𝑝 

εκτελείται στην γραμμή 𝑢 𝜖 𝑈𝑝, τότε το πολύ μια άλλη διεργασία 𝑖′ 𝜖 𝐼𝑝 εκτελείται πριν και 

μετά από αυτήν, αντίστοιχα. Εννοείται ότι οι διεργασίες που εκτελούνται πρώτες ή τελευταίες 

κατά την παραγωγική διαδικασία ούτε προπορεύονται άλλων διεργασιών ούτε διαδέχονται 

άλλες διεργασίες αντίστοιχα. Άρα, σε αυτές τις περιπτώσεις οι περιορισμοί ισχύουν αυτόματα.  
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Σε αυτό το σημείο υπενθυμίζεται ότι η μονάδα ακολουθεί πολιτική ενιαίας παραγωγής 

της εκάστοτε παραγγελίας (single-campaign policy) και συνεπώς εισάγονται περιορισμοί που 

να εξασφαλίζουν αυτή την στρατηγική παραγωγής. Ο περιορισμός (Α.4) εξασφαλίζει ότι η 

αλληλουχία δύο συνεχών διεργασιών 𝑖 𝜖 𝐼𝑝 και 𝑖′ 𝜖 𝐼𝑝 , που έχουν την δυνατότητα να 

εκτελούνται στην γραμμή 𝑢 𝜖 𝑈𝑝, μπορεί να υπάρξει μόνο μια φορά στην συγκεκριμένη 

γραμμή 𝑢 𝜖 𝑈𝑝. Επίσης, σύμφωνα με τον περιορισμό (Α.5), για όλο τον χρονικό ορίζοντα 

παραγωγής, το πλήθος των εναλλαγών σε μια παραγωγική γραμμή 𝑢 𝜖 𝑈𝑝 πρέπει να ισούται 

με τον αριθμό των κατανεμημένων διεργασιών σε αυτή την γραμμή μειωμένο κατά ένα. 

Χρονικοί Περιορισμοί 

𝐶𝑖′ ≥ 𝐶𝑖 + 𝑇𝑖′ + 𝑋𝑋𝑖,𝑖′,𝑢 · 𝑐ℎ𝑖,𝑖′ − 𝐷𝐷𝑖 · (1 − 𝑋𝑋𝑖,𝑖′,𝑢)      

∀ 𝑖, 𝑖′ ≠ 𝑖, 𝑖 𝜖 𝐼𝑝, 𝑢 𝜖 (𝑈𝑖 ∩ 𝑈𝑖′) 

(Α.6) 

Σύμφωνα με τον περιορισμό (Α.6), ο χρόνος ολοκλήρωσης 𝐶𝑖′  μιας συνεχούς 

διεργασίας 𝑖′ 𝜖 𝐼𝑝 πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος από τον χρόνο ολοκλήρωσης 𝐶𝑖 

οποιασδήποτε συνεχούς διεργασίας 𝑖 𝜖 𝐼𝑝, η οποία εκτελείται πριν από την 𝑖′ στην ίδια γραμμή 

παραγωγής, αυξημένος κατά την απαιτούμενη διάρκεια ολοκλήρωσης της παραγγελίας 𝑇𝑖′  και 

τον αντίστοιχο απαιτούμενο χρόνο εναλλαγής μεταξύ των δύο διαδοχικών διεργασιών 𝑐ℎ𝑖,𝑖′, 

αν η δυαδική μεταβλητή 𝑋𝑋𝑖,𝑖′,𝑢 παίρνει την τιμή 1. 

𝐶𝑖′ ≤ 𝐶𝑖 + 𝑇𝑖′ + 𝑋𝑋𝑖,𝑖′,𝑢 · 𝑐ℎ𝑖,𝑖′ + (𝐷𝐷𝑖′ − 𝑇𝑖′) · (1 − 𝑋𝑋𝑖,𝑖′,𝑢)      

∀ 𝑖, 𝑖′ ≠ 𝑖, 𝑖 𝜖 𝐼𝑝, 𝑢 𝜖 (𝑈𝑖 ∩ 𝑈𝑖′) 

(Α.7) 

Επίσης ο περιορισμός (Α.7) επιβάλει τον χρόνο ολοκλήρωσης 𝐶𝑖′  μιας συνεχούς 

διεργασίας 𝑖′ 𝜖 𝐼𝑝 να είναι μικρότερος ή ίσος από το άθροισμα του χρόνου ολοκλήρωσης 𝐶𝑖 

οποιασδήποτε συνεχούς διεργασίας 𝑖 𝜖 𝐼𝑝, η οποία εκτελείται πριν από την 𝑖′ στην ίδια γραμμή 

παραγωγής, συν την απαιτούμενη διάρκεια ολοκλήρωσης της παραγγελίας 𝑇𝑖′  και τον 

αντίστοιχο απαιτούμενο χρόνο εναλλαγής μεταξύ των δύο διαδοχικών διεργασιών 𝑐ℎ𝑖,𝑖′, αν η 

δυαδική μεταβλητή 𝑋𝑋𝑖,𝑖′,𝑢 παίρνει την τιμή 1. Ο περιορισμός αυτός πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψιν όταν η αντικειμενική συνάρτηση στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου 

εναλλαγών προκειμένου να αποφεύγονται περιττοί αδρανείς χρόνοι κατά την αναπαραγωγή 

των αποτελεσμάτων του χρονοπρογραμματισμού. 

Οι περιορισμοί αυτοί, αναφέρονται ως περιορισμοί μεγάλων τιμών (big-M constraints). 

Στην εξίσωση η παράμετρος 𝐷𝐷𝑖 αποτελεί την παράμετρο Μ (big-M value). Ενδεικτικά για τις 
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περιπτώσεις που η δυαδική μεταβλητή 𝑋𝑋𝑖,𝑖′,𝑢 είναι 0, ο περιορισμός (Α.6) επιβάλει ότι η 

μεταβλητή 𝐶𝑖′ θα είναι μεγαλύτερη από την απαιτούμενη διάρκεια ολοκλήρωσης της 𝑇𝑖′  

μειωμένη κατά έναν αριθμό (𝐶𝑖 − 𝐷𝐷𝑖), διότι η μεταβλητή 𝐶𝑖 μπορεί να ισούται το πολύ μέχρι 

𝐷𝐷𝑖. Αυτή η τιμή αναμένεται να είναι πολύ μικρότερη από τον θεωρούμενο χρονικό ορίζοντα 

παραγωγής. Συνεπώς σε αυτές τις περιπτώσεις οι εξισώσεις ικανοποιούνται αυτόματα. 

Αντίστοιχα στην εξίσωση (Α.7) η παράμετρος (𝐷𝐷𝑖′ − 𝑇𝑖′) αποτελεί την παράμετρο Μ. 

Ενδεικτικά πάλι για τις περιπτώσεις που η δυαδική μεταβλητή 𝑋𝑋𝑖,𝑖′,𝑢 είναι 0, ο περιορισμός 

επιβάλει ότι η μεταβλητή 𝐶𝑖′ θα είναι μικρότερη από τον όρο 𝐷𝐷𝑖′ αυξημένο κατά την τιμή 𝐶𝑖. 

Αντίστοιχα και οι εξισώσεις αυτές αναμένεται να ικανοποιούνται αυτόματα. 

Σημειώνεται ωστόσο, πως η επιλογή των τιμών των παραμέτρων M είναι καθοριστικής 

σημασίας για την υπολογιστική απόδοση του μοντέλου, και πρέπει να επιλέγονται κατά τρόπο 

τέτοιο ώστε να μειώνουν το υπολογιστικό κόστος της επίλυσης του. Δηλαδή σαφώς και 

απαιτείται μια αρκετά μεγάλη τιμή της παραμέτρου ώστε να εξασφαλίζεται ο ορθός ορισμός 

του περιορισμού για κάθε περίπτωση. Παρ’ όλα αυτά μια αρκετή μεγάλη τιμή της παραμέτρου 

παρατηρείται ότι οδηγεί σε δυσχέρεια του μοντέλου να συγκλίνει στην βέλτιστη λύση σε 

αποδεκτούς χρόνους εκτέλεσης. Επομένως επιλέγεται μια οριακή τιμή, στην περίπτωση αυτή 

η παράμετρος 𝐷𝐷𝑖, η οποία παρατηρείται ότι πληροί τις προϋποθέσεις (Aguirre et al., 2017). 

Ενδεικτικά, στο Σχήμα 8, παρέχεται μια σχηματική αναπαράσταση της λειτουργίας 

ορισμένων συνεχών και δυαδικών μεταβλητών από αυτές που παρουσιάστηκαν για το Μοντέλο 

Α. 

 

Σχήμα 8: Αναπαράσταση λειτουργίας συνεχών και δυαδικών μεταβλητών Μοντέλου Α. 
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Περιορισμοί προθεσμιών παράδοσης των παραγγελιών 

Ο περιορισμός αυτός επιβάλει την ολοκλήρωση των παραγγελιών σε χρόνο 𝐶𝑖 

μικρότερο ή ίσο από την προθεσμία για το εκάστοτε προϊόν, η οποία εισάγεται ως δεδομένο 

μέσω της παραμέτρου 𝐷𝐷𝑖. 

𝐶𝑖 ≤ 𝐷𝐷𝑖        ∀ 𝑖 𝜖 𝐼𝑝 (Α.8) 

 

Ορισμός θετικών συνεχών μεταβλητών 

Οι συνεχείς μεταβλητές με φυσική σημασία θα πρέπει να ορίζονται θετικές για κάθε 

περίπτωση: 

𝐶𝑖 , 𝛵𝛪𝛭𝛦 ≥ 0      ∀ 𝑖 𝜖 𝐼𝑝 (Α.9) 

 

Αντικειμενική Συνάρτηση 

Για το συγκεκριμένο πρόβλημα η αντικειμενική συνάρτηση στοχεύει στην 

ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου εναλλαγών μεταξύ των διεργασιών. Ανάλογα με τις 

απαιτήσεις και σύμφωνα με κατάλληλες παραδοχές διαμορφώνονται αντικειμενικές 

συναρτήσεις που μπορούν να επιτύχουν: 

1) Ελαχιστοποίηση του συνολικού απαιτούμενου χρόνου εναλλαγών αποκλειστικά στο 

στάδιο της συσκευασίας (Εξίσωση Α.10),  

2) Ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου εναλλαγών συμπεριλαμβανομένων των 

αδρανών χρονικών διαστημάτων. Το άθροισμά αυτό είναι ίδιο για τα στάδια παραγωγής 

και συσκευασίας για τον υπάρχοντα σχεδιασμό της μονάδας (Εξίσωση Α.11), 

3) Ελαχιστοποίηση του συνολικού απαιτούμενου χρόνου εναλλαγών αθροιστικά και στα 

δύο στάδια της παραγωγής (Εξίσωση Α.12).  

min 𝑇𝛪𝛭𝛦 =  ∑ ∑ ∑ 𝑋𝑋𝑖,𝑖′,𝑢 · 𝑐ℎ𝑖,𝑖′

𝑖′,𝑖′≠𝑖,𝑖′𝜖𝐼𝑢𝑖,𝑖𝜖𝐼𝑢𝑢 𝜖 𝑈𝑝

 (Α.10) 

min 𝑇𝛪𝛭𝛦 =  ∑ ∑ ∑ 𝑋𝑋𝑖,𝑖′,𝑢 · 𝑐ℎ𝑚𝑎𝑥𝑖,𝑖′

𝑖′,𝑖′≠𝑖,𝑖′𝜖𝐼𝑢𝑖,𝑖𝜖𝐼𝑢𝑢 𝜖 𝑈𝑝

 (Α.11) 

min 𝑇𝛪𝛭𝛦 =  ∑ ∑ ∑ 𝑋𝑋𝑖,𝑖′,𝑢 · 𝑐ℎ𝑠𝑢𝑚𝑖,𝑖′

𝑖′,𝑖′≠𝑖,𝑖′𝜖𝐼𝑢𝑖,𝑖𝜖𝐼𝑢𝑢 𝜖 𝑈𝑝

 (Α.12) 
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3.4. Μοντέλο Β: Μαθηματικό μοντέλο βάσει απεικόνισης δικτύου με συνεχή 

αναπαράσταση του χρόνου βάσει συμβάντων για παραγωγικές διαδικασίες συνεχών 

διεργασιών με πολλαπλά στάδια 

3.4.1. Ορισμός Προβλήματος 

Το προτεινόμενο μοντέλο Μικτού-Ακέραιου Γραμμικού Προγραμματισμού των 

Giannelos & Georgiadis (2002) ενδείκνυται για τον βέλτιστο βραχυπρόθεσμο 

χρονοπρογραμματισμό παραγωγικών διαδικασιών που αποτελούνται από πολλαπλά στάδια 

παραγωγής και εκτελούν συνεχείς διεργασίες. Στην παρούσα μορφή το μοντέλο στοχεύει στην 

μεγιστοποίηση του συνολικού κέρδους της μονάδας. Η κύρια διαφορά μεταξύ του 

παρουσιαζόμενου μοντέλου και του Μοντέλου Α είναι ότι το συγκεκριμένο μοντέλο βασίζεται 

στην αναπαράσταση STN της διαδικασίας (network-based model). Εφόσον με το μοντέλο αυτό 

αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της υπό μελέτη μονάδας, η οποία αποτελείται από πολλαπλά 

στάδια, η προσέγγιση του προβλήματος βασίζεται στην αναπαράσταση STN της μελετώμενης 

παραγωγικής διαδικασίας.  

Ένα άλλο κύριο χαρακτηριστικό του μοντέλου, το οποίο επιβάλλεται συγχρόνως με την 

εισαγωγή περιορισμών ισοζυγίου υλικών, είναι η συνεχής και ανομοιόμορφη αναπαράσταση 

του χρόνου βάσει συμβάντων (event-driven nonuniform time representation). Δηλαδή 

ορίζονται χρονικά διαστήματα βάσει συμβάντων, στο πέρας των οποίων θεωρείται ότι 

ολοκληρώνονται οι αντίστοιχες συνεχείς διεργασίες. Ορίζεται σαφώς μια ανομοιόμορφη 

αναπαράσταση του χρόνου, όπου δηλαδή τα ορισμένα διακριτά χρονικά διαστήματα δεν 

υποχρεούνται να είναι ίσης διάρκειας. Μάλιστα το πέρας μιας διεργασίας αποτελεί αποτέλεσμα 

της λύσης και καθορίζει το  πέρας του εκάστοτε χρονικού διαστήματος στο οποίο ανατίθεται. 

Τέλος, αυτή η προσέγγιση επιτρέπει την ικανοποίηση των ισοζυγίων των υλικών στην αρχή 

και στο πέρας κάθε ορισμένου χρονικού διαστήματος. 

Επιπρόσθετα για να εγγυάται η δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου, εισάγονται 

κατάλληλοι χρονικοί περιορισμοί. Αυτοί είναι αναγκαίοι ώστε, σε συνδυασμό και με τους 

περιορισμούς ισοζυγίου υλικού, να ικανοποιείται το συνολικό ισοζύγιο υλικών στο τέλος κάθε 

διακριτού χρονικού διαστήματος. Κατά συνέπεια ορίζεται ότι όλες οι συνεχείς διεργασίες που 

σχετίζονται με την κατανάλωση ή παραγωγή ενός υλικού 𝑠 𝜖 𝑆 και ανατίθενται ταυτόχρονα 

στο ίδιο χρονικό διάστημα θα πρέπει να ολοκληρώνονται στην ίδια χρονική στιγμή και να 

έχουν ίδια διάρκεια εκτέλεσης. Επιπλέον επιβάλλεται  οι διεργασίες που αναφέρονται στην ίδια 

μονάδα 𝑢 𝜖 𝑈 να μην συμπίπτουν χρονικά. Με κατάλληλους περιορισμούς δημιουργείται ένας 
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γενικός νοερός χρονικός άξονας για κάθε γραμμή 𝑢 που πρακτικά αντιστοιχίζεται σε όλες τις 

διεργασίες 𝑖 𝜖 𝐼𝑢, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 9 (β). 

 
(α) (β) 

Σχήμα 9: (α) συνεχής αναπαράσταση του χρόνου &  (β) ενιαία στοίχιση χρονικών 

διαστημάτων ομοειδών διεργασιών (Giannelos & Georgiadis, 2002).  

Αξιοσημείωτη κρίνεται η αποφυγή ορισμού τρισδιάστατων μεταβλητών (δηλαδή που 

θα αναφέρονται σε διεργασία/μονάδα/χρονικό διάστημα), οι οποίες αναπόφευκτα αυξάνουν 

την υπολογιστική πολυπλοκότητα του μοντέλου. Ειδικότερα με αυτές αυξάνεται υπέρμετρα το 

πλήθος των εξισώσεων από τους αντίστοιχους περιορισμούς που χρησιμοποιούνται για την 

επίλυση του μοντέλου. Αντί αυτών, γίνεται η εισαγωγή κάθε διεργασίας που εκτελείται σε μια 

συσκευή 𝑢 𝜖 𝑈 ως μιας διακριτής διεργασίας με πανομοιότυπες ιδιότητες με την αρχική 

διεργασία. Δηλαδή ορίζεται ένα σύνολο διεργασιών που για κάθε διεργασία περιέχει την 

πληροφορία της μονάδας του εξοπλισμού (Πίνακες Α.4 και Α.5). Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει 

την χρήση δισδιάστατων μεταβλητών κατά την ανάπτυξη του μοντέλου.   

Τέλος, η δυνατότητα ενσωμάτωσης της ενδιάμεσης αποθήκευσης είναι πολύ 

σημαντική. Η αντιμετώπιση προβλημάτων παραγωγής πολλαπλών σταδίων με πεπερασμένη 

ενδιάμεση αποθηκευτική δυναμικότητα επιτυγχάνεται μέσω απλών περιορισμών σε 

συνδυασμός με του περιορισμούς ισοζυγίων των υλικών. Ωστόσο για το σενάριο της ευέλικτης 

ενδιάμεσης αποθήκευσης εισάγονται πολυπλοκότεροι περιορισμοί. Πιο συγκεκριμένα, οι 

διεργασίες ενδιάμεσης αποθήκευσης δεν θεωρούνται ούτε διαλείποντος έργου ούτε συνεχείς 

και κατ’ επέκταση χρήζουν ειδικής μεταχείρισης.   

Στο υπό μελέτη πρόβλημα εισάγονται τα εξής δεδομένα: 

• Ο χρονικός ορίζοντας παραγωγής (𝐻), 

• Το σύνολο των προϊόντων προς παραγωγή (𝑖 𝜖 𝐼, Πίνακας Α.4 ή Α.5), 

• Το σύνολο των χρησιμοποιούμενων παράλληλων γραμμών παραγωγής (𝑢 𝜖 𝑈), 
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• Ένας δισδιάστατος πίνακας που καθορίζει το κλάσμα μετατροπής 

(κατανάλωσης/παραγωγής) οποιουδήποτε υλικού από τις εκάστοτε διεργασίες όπως 

παρουσιάζεται στο διάγραμμα STN (𝜆𝑠𝑖),   

• Οι ελάχιστοι και μέγιστοι ρυθμοί παραγωγής των γραμμών της μονάδας 

(𝑅𝑖
𝑚𝑎𝑥 & 𝑅𝑖

𝑚𝑖𝑛). Βέβαια σημειώνεται ότι για το υπάρχον πρόβλημα θεωρούνται 

σταθεροί ρυθμοί παραγωγής, που εξαρτώνται μόνο από τον τύπο του προϊόντος,  

• Οι ελάχιστες και μέγιστες διάρκειες εκτέλεσης μιας συγκεκριμένης διεργασίας  

(𝜃𝑖
𝑚𝑎𝑥 & 𝜃𝑖

𝑚𝑖𝑛),  

• Οι ελάχιστες και μέγιστες ποσότητες ζήτησης του κάθε υλικού  

(𝐷𝑠
𝑚𝑎𝑥 & 𝐷𝑠

𝑚𝑖𝑛). Βέβαια είναι σταθερές για το μελετώμενο πρόβλημα, 

• Οι μοναδιαίες χρηματικές αξίες των προϊόντων (𝑣𝑠), 

• Οι χρόνοι εναλλαγής, που εκφράζουν τον απαιτούμενο χρόνο μετάβασης της γραμμής 

συσκευασίας σε καθεστώς λειτουργίας μεταξύ δύο διαδοχικών διεργασιών (𝑐ℎ𝑖,𝑖′) , 

• Οι εκάστοτε απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν το στάδιο της αποθήκευσης.  

Κατά την ανάπτυξη του μοντέλου λαμβάνονται υπόψιν όλοι οι τεχνικοί περιορισμοί 

όπως έχουν αναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα και συνεπώς αποφεύγονται μη εφικτές λύσεις 

για τον χρονοπρογραμματισμό της παραγωγής. Το υπό μελέτη μοντέλο, σε αντίθεση με το 

Μοντέλο Α, είναι κατάλληλο για τον υποθετικό ευέλικτο σχεδιασμό της μονάδας και 

απαρτίζεται από τους εξής περιορισμούς: 

➢ Περιορισμοί Κατανομής, Διάρκειας και Ρυθμού Εκτέλεσης των διεργασιών (Task 

Allocation, Duration & Rate Constraints) 

➢ Χρονικοί Περιορισμοί (Timing Constraints) 

➢ Περιορισμοί Ισοζυγίων υλικών (Material Balance Constraints) 

➢ Περιορισμοί Κατανομής και Χρησιμοποίησης μονάδων εξοπλισμού (Unit Allocation 

Constraints) 

➢ Περιορισμοί Εναλλαγών μεταξύ διαδοχικών διεργασιών (Changeover Constraints) 

➢ Περιορισμοί Πεπερασμένης ή Ευέλικτης Ενδιάμεσης Αποθήκευσης (Dedicated or 

Flexible Intermediate Storage Constraints) 

Το μοντέλο αυτό, στην πρωτότυπη έκδοσή του, δεν ενσωματώνει περιορισμούς για την 

ανταπόκριση σε ενδιάμεσες προθεσμίες παράδοσης παραγγελιών. Πρόκειται για ένα 

σημαντικό χαρακτηριστικό που λαμβάνεται υπόψιν στο Μοντέλο Α των Elekidis et al. (2019).  
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Τέλος, η αντικειμενική συνάρτηση υπό έρευνα είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους από 

την παραγωγή προϊόντων.  

3.4.2. Μαθηματική διατύπωση μοντέλου 

Περιορισμοί κατανομής, διάρκειας και ρυθμού εκτέλεσης των διεργασιών 

𝑋𝑖,𝑛 · 𝜃𝑖
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝜃𝑖,𝑛 ≤ 𝑋𝑖,𝑛 · 𝜃𝑖

𝑚𝑎𝑥        ∀ 𝑖 𝜖 𝐼𝑐 , 𝑛 𝜖 𝑁 (Β.1) 

𝜃𝑖,𝑛 · 𝑅𝑖
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝜉𝑖,𝑛 ≤ 𝜃𝑖,𝑛 · 𝑅𝑖

𝑚𝑎𝑥       ∀ 𝑖 𝜖 𝐼𝑐, 𝑛 𝜖 𝑁 (Β.2) 

Οι περιορισμοί (Β.1) & (Β.2) επιβεβαιώνουν ότι η διάρκεια και η έκταση των 

εκτελούμενων διεργασιών θα βρίσκονται μεταξύ των επιτρεπτών ορίων που τίθενται από την 

μονάδα. Εννοείται ότι αν μια διεργασία δεν εκτελείται σε ένα χρονικό διάστημα (𝑋𝑖,𝑛 = 0), 

τότε αυτόματα η διάρκεια και η έκταση της διεργασίας τίθενται ίσες με μηδέν. 

Χρονικοί Περιορισμοί 

𝜏𝑖,𝑛 − 𝜏𝑠,𝑛 ≤ 𝐻 · (1 − 𝑋𝑖,𝑛)       ∀ 𝑠 𝜖 𝑆, 𝑖 𝜖 𝐼𝑠
𝑐, 𝑛 𝜖 𝑁 (Β.3) 

𝜏𝑖,𝑛 − 𝜏𝑠,𝑛 ≥ −𝐻 · (1 − 𝑋𝑖,𝑛)       ∀ 𝑠 𝜖 𝑆, 𝑖 𝜖 𝐼𝑠
𝑐 , 𝑛 𝜖 𝑁 (Β.4) 

𝜃𝑖,𝑛 − 𝜃𝑠,𝑛 ≤ 𝐻 · (1 − 𝑋𝑖,𝑛)       ∀ 𝑠 𝜖 𝑆, 𝑖 𝜖 𝐼𝑠
𝑐, 𝑛 𝜖 𝑁 (Β.5) 

𝜃𝑖,𝑛 − 𝜃𝑠,𝑛 ≥ −𝐻 · (1 − 𝑋𝑖,𝑛)       ∀ 𝑠 𝜖 𝑆, 𝑖 𝜖 𝐼𝑠
𝑐, 𝑛 𝜖 𝑁 (Β.6) 

Οι κατάλληλοι χρονικοί περιορισμοί εξασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή του μοντέλου 

και την ικανοποίηση του ισοζυγίου των υλικών. Δηλαδή, όπως προαναφέρθηκε σε συνδυασμό 

και με τους περιορισμούς ισοζυγίου υλικού ικανοποιείται το συνολικό ισοζύγιο υλικών στο 

τέλος κάθε διακριτού χρονικού διαστήματος. Τελικά επιτυγχάνεται όλες οι συνεχείς διεργασίες 

που σχετίζονται με την κατανάλωση ή παραγωγή ενός υλικού και ανατίθενται ταυτόχρονα στο 

ίδιο χρονικό διάστημα: (i) να ολοκληρώνονται στην ίδια χρονική στιγμή και (ii) να έχουν ίδια 

διάρκεια εκτέλεσης. 

Όταν μια διεργασία εκτελείται σε ένα χρονικό διάστημα (𝑋𝑖,𝑛 = 1), τότε ισχύει η 

συνθήκη 𝜏𝑖,𝑛 = 𝜏𝑠,𝑛 για όλες τις διεργασίες 𝑖 𝜖 𝐼𝑐 , οι οποίες σχετίζονται με το υλικό 𝑠 𝜖 𝑆.  

Αντίθετα, όταν μια διεργασία δεν εκτελείται σε ένα χρονικό διάστημα (𝑋𝑖,𝑛 = 0), οι 

περιορισμοί (Β.3)-(Β.4) ικανοποιούνται αυτόματα. Άλλωστε, παρατηρείται ότι πρόκειται για 

περιορισμούς που αναφέρονται ως περιορισμοί μεγάλων τιμών (big-M constraints). Η 

παράμετρος 𝐻 αποτελεί την παράμετρο Μ (big-M value), με τιμή εμφανώς μεγαλύτερη από τις 



Ανάπτυξη Μαθηματικών Μοντέλων 

41 

 

πιθανές τιμές που μπορούν να υπάρξουν στο άλλο μέρος της ανισότητας. Τα αντίστοιχα 

επιβάλλονται για τις μεταβλητές διάρκειας των διεργασιών, 𝜃𝑖,𝑛 & 𝜃𝑠,𝑛, από τους περιορισμούς 

(Β.5)-(Β.6). 

Επιπλέον, η συστοιχία περιορισμών (Β.7)-(Β.8) επιβάλει την χρονική κατανομή των 

διεργασιών/υλικών και την ακολουθία των χρονικών περιόδων σε πραγματικές συνεχείς 

κλίμακες: 

𝜏𝑖,𝑛 − 𝜃𝑖,𝑛 ≥ 𝜏𝑖,𝑛−1       ∀ 𝑖 𝜖 𝐼𝑐, 𝑛 𝜖 𝑁, 𝑛 > 𝑛1 (Β.7) 

𝜏𝑠,𝑛 − 𝜃𝑠,𝑛 ≥ 𝜏𝑠,𝑛−1       ∀ 𝑠 𝜖 𝑆, 𝑛 𝜖 𝑁, 𝑛 > 𝑛1 (Β.8) 

Τέλος, για όλες τις μεταβλητές τίθενται ανώτατα χρονικά όρια:  

𝜏𝑖,𝑛 ≤ 𝐻        ∀𝑖 𝜖 𝐼𝑐, 𝑛 = 𝑐𝑎𝑟𝑑(𝑁) (Β.9) 

𝜏𝑠,𝑛 ≤ 𝐻        ∀𝑠 𝜖 𝑆, 𝑛 = 𝑐𝑎𝑟𝑑(𝑁) (Β.10) 

Περιορισμοί ισοζυγίου υλικού 

𝑆𝑇𝑠,𝑛 =  𝑆𝑇𝑠,𝑛−1 + ∑ 𝜆𝑠𝑖 ·

 𝑖𝜖𝐼𝑠
𝑐

𝜉𝑖,𝑛        ∀ 𝑠 𝜖 𝑆, 𝑛 𝜖 𝑁 (Β.11) 

Ο περιορισμός (Β.11) αποτελεί μια τυπική έκφραση για τον υπολογισμό των ποσοτήτων 

των υλικών σε μοντέλα με διακριτή αναπαράσταση του χρόνου. Ειδικότερα, για κάθε υλικό η 

ποσότητα του προηγούμενου χρονικού διαστήματος προσαρμόζεται κατάλληλα προσθέτοντας 

ή αφαιρώντας το άθροισμα των ποσοτήτων που παράγονται ή καταναλώνονται αντίστοιχα από 

το σύνολο διεργασιών, 𝑖𝜖𝐼𝑠
𝑐, οι οποίες σχετίζονται με το υλικό 𝑠 𝜖 𝑆. Επίσης σε αυτό το σημείο 

παρατίθεται και ο περιορισμός (Β.12) για την ζήτηση του εκάστοτε υλικό στο πέρας του 

χρονικού ορίζοντα. Θεωρείται ότι ορίζεται ένα ανώτατο και ένα κατώτατο όριο για την ζήτηση 

του εκάστοτε προϊόντος στο πέρας του χρονικού ορίζοντα.  

𝐷𝑠
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑆𝑇𝑠,𝑛 ≤ 𝐷𝑠

𝑚𝑎𝑥       ∀ 𝑠 𝜖 𝑆𝑓𝑝, 𝑛 = 𝑐𝑎𝑟𝑑(𝑁) (Β.12) 

Περιορισμοί κατανομής και χρησιμοποίησης μονάδων εξοπλισμού 

∑ 𝑋𝑖,𝑛

𝑖𝜖𝐼𝑢

≤ 1       ∀ 𝑢 𝜖 𝑈, 𝑛 𝜖 𝑁  (Β.13) 

𝜏𝑖,𝑛 = 𝜏𝑖′,𝑛       ∀ 𝑢 𝜖 𝑈, 𝑖, 𝑖′𝜖 𝐼𝑢, 𝑖′ ≠ 𝑖, 𝑛 𝜖 𝑁 (Β.14) 
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Ο περιορισμός (Β.13) εξασφαλίζει ότι κάθε γραμμή/μονάδα της παραγωγικής 

διαδικασίας χρησιμοποιείται το πολύ μια φορά σε ένα χρονικό διάστημα. Δηλαδή 

απαγορεύεται η ταυτόχρονη ανάθεση πολλαπλών διεργασιών σε μια γραμμή. Σε συνδυασμό 

με τον περιορισμό (Β.14) ενεργοποιείται η απλή διαζευκτική αναπαράσταση του χρόνου, όπως 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 9 (β). Επιτυγχάνεται οι διεργασίες που αναφέρονται στην ίδια 

μονάδα 𝑢 𝜖 𝑈 να μην συμπίπτουν χρονικά και ουσιαστικά δημιουργείται ένας γενικός χρονικός 

άξονας για κάθε γραμμή 𝑢 που αντιστοιχίζεται σε όλες τις διεργασίες 𝑖 𝜖 𝐼𝑢. 

Περιορισμοί εναλλαγών μεταξύ διαδοχικών διεργασιών 

𝜏𝑖′,𝑛′ − 𝜃𝑖,𝑛 − 𝜏𝑖,𝑛 ≥ 𝑐ℎ𝑖,𝑖′ − 𝐻 · (2 − 𝑋𝑖,𝑛 − 𝑋𝑖′,𝑛′ + ∑ ∑ 𝑋𝑖′′,𝑛′′

𝑛′′<𝑛′

𝑛′′>𝑛𝑖′′𝜖𝐼𝑢

) 

∀ 𝑢 𝜖 𝑈, 𝑖, 𝑖′𝜖 𝐼𝑢, 𝐼𝑖𝑖′
𝑐ℎ, 𝑖′ ≠ 𝑖, 𝑛, 𝑛′ 𝜖 𝑁, 𝑛 < 𝑛′ 

(Β.15) 

 

Οι χρόνοι εναλλαγής απαιτούνται μεταξύ διαδοχικών διεργασιών που εκτελούνται στην 

ίδια μονάδα/γραμμή της παραγωγικής διάταξης. Επομένως ο περιορισμός (Β.15) εξασφαλίζει 

ότι όταν δύο διεργασίες 𝑖, 𝑖′𝜖 𝐼𝑢 εκτελούνται αντίστοιχα στα διαστήματα 𝑛, 𝑛′ 𝜖 𝑁, για τα οποία 

ισχύει 𝑛 < 𝑛′ και δεν εκτελείται σε ενδιάμεσο χρονικό διάστημα κάποια άλλη διεργασία στην 

ίδια γραμμή 𝑢 𝜖 𝑈, τότε ο χρόνος έναρξης της διεργασίας 𝑖′ θα πρέπει να είναι επαρκώς 

μεγαλύτερος από τον χρόνο λήξης της διεργασίας 𝑖. Ο προστιθέμενος χρόνος εναλλαγής 

καθορίζεται για το ζεύγος των διεργασιών 𝑖, 𝑖′ από την παράμετρο 𝑐ℎ𝑖,𝑖′. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις επιβάλλονται ειδικοί περιορισμοί για τον ελάχιστο ή μέγιστο 

δυνατό χρόνο εναλλαγών που ορίζεται να πραγματοποιηθεί σε μια συγκεκριμένη γραμμή 

𝑢 𝜖 𝑈. Ειδικότερα, αν δίνεται ο ελάχιστος χρόνος εναλλαγών που απαιτείται σε μια μονάδα, 

τότε ορίζεται ο περιορισμός (Β.16), ο οποίος εξασφαλίζει τον μέγιστο διαθέσιμο χρόνο 

παραγωγής και συνεισφέρει στην υπολογιστική πολυπλοκότητα του μοντέλου:  

∑ ∑ 𝜃𝑖,𝑛

 𝑛𝜖𝑁𝑖𝜖𝐼𝑐,𝐼𝑢

≤ 𝐻 − 𝐶𝑢
𝑐ℎ       ∀ 𝑢 𝜖 𝑈 (Β.16) 
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Περιορισμοί πεπερασμένης ενδιάμεσης αποθήκευσης 

𝑆𝑇𝑠,𝑛 ≤ 𝑆𝑇𝑠
𝑚𝑎𝑥        ∀ 𝑠 𝜖 𝑆𝑓𝑖𝑠, 𝑛 𝜖 𝑁 (Β.17) 

Για το συγκεκριμένο σενάριο απλά ενσωματώνεται ο περιορισμός (Β.17) και 

χρειάζονται ως δεδομένα να εισέρχονται οι τιμές της παραμέτρου 𝑆𝑇𝑠
𝑚𝑎𝑥 για κάθε ενδιάμεσο 

προς αποθήκευση προϊόν 𝑠 𝜖 𝑆𝑓𝑖𝑠. 

Περιορισμοί ευέλικτης ενδιάμεσης αποθήκευσης 

Οι περιορισμοί για την περίπτωση της ευέλικτης ενδιάμεσης αποθήκευσης είναι πιο 

σύνθετοι. Καθώς ορίζονται ειδικές διεργασίες, προστίθενται επιπλέον χρονικοί περιορισμοί για 

τις διεργασίες ενδιάμεσης αποθήκευσης. Η προτεινόμενη προσέγγιση του μοντέλου 

περιλαμβάνει τους εξής περιορισμούς: 

𝑆𝑇𝑠,𝑛 ≤ ∑ 𝑋𝑖,𝑛 · 𝑉𝑖
𝑚𝑎𝑥

𝑖𝜖𝐼𝑠
𝑠𝑡

     ∀ 𝑠 𝜖 𝑆𝑓𝑖𝑠, 𝑛 𝜖 𝑁 (Β.18) 

Σύμφωνα με τον περιορισμό, ενεργοποιούνται μια ή περισσότερες κατάλληλες 

διεργασίες για την αποθήκευση ενός υλικού 𝑖𝜖𝐼𝑠
𝑠𝑡, όταν υπάρχει πλεόνασμα του υλικού 𝑠 𝜖 𝑆𝑓𝑖𝑠 

κατά το χρονικό διάστημα 𝑛 𝜖 𝑁. Αυτή η συνθήκη είναι απαραίτητη αλλά όχι επαρκής. Σε 

περίπτωση που 𝑆𝑇𝑠,𝑛 ≠ 0 & 𝑆𝑇𝑠,𝑛+1 = 0 δεν εξασφαλίζεται η ανάθεση κατάλληλης διεργασίας 

μεταξύ των χρονικών σημείων 𝑛 και 𝑛 + 1. Οι ακόλουθοι περιορισμοί εξυπηρετούν τον 

συγκεκριμένο σκοπό: 

𝑆𝑇𝑠,𝑛 ≤ 𝑍𝑠,𝑛 · ∑ 𝑉𝑖
𝑚𝑎𝑥

𝑖𝜖𝐼𝑠
𝑠𝑡

     ∀ 𝑠 𝜖 𝑆𝑓𝑖𝑠, 𝑛 𝜖 𝑁 (Β.19) 

𝑋𝑖,𝑛+1 ≥ 𝑋𝑖,𝑛 + 𝑍𝑠,𝑛 − 1      ∀ 𝑠 𝜖 𝑆𝑓𝑖𝑠, 𝑖 𝜖 𝐼𝑠
𝑠𝑡 , 𝑛 𝜖 𝑁, 𝑛 < 𝑐𝑎𝑟𝑑(𝑁)  (Β.20) 

Μέσω του περιορισμού (Β.19) προσδιορίζονται όλα τα χρονικά διαστήματα, στα οποία 

υπάρχει θετική ποσότητα ενός υλικού 𝑠 𝜖 𝑆𝑓𝑖𝑠, με την χρήση της δυαδικής μεταβλητής 𝑍𝑠,𝑛. 

Ωστόσο η ανισότητα (Β.20) εξασφαλίζει ότι οι διεργασίες αποθήκευσης ενεργοποιούνται στο 

επόμενο χρονικό διάστημα 𝑛 + 1. Τέλος, παρατίθενται οι χρονικοί περιορισμοί των διεργασιών 

αποθήκευσης:  
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𝜏𝑖,𝑛 ≥ 𝜏𝑠,𝑛 − 𝐻 · (1 − 𝑋𝑖,𝑛)       ∀ 𝑠 𝜖 𝑆𝑓𝑖𝑠, 𝑖 𝜖 𝐼𝑠
𝑠𝑡 , 𝑛 𝜖 𝑁 (Β.21) 

𝜏𝑖,𝑛−1 ≥ 𝜏𝑠,𝑛 − 𝜃𝑠,𝑛  − 𝐻 · (1 − 𝑋𝑖,𝑛)       ∀ 𝑠 𝜖 𝑆𝑓𝑖𝑠, 𝑖 𝜖 𝐼𝑠
𝑠𝑡 , 𝑛 𝜖 𝑁, 𝑛 > 𝑛1 (Β.22) 

𝜏𝑖,𝑛−1 ≥ 𝜏𝑠,𝑛−1 − 𝐻 · (2 − 𝑋𝑖,𝑛 − 𝑋𝑖,𝑛−1) − 𝐻 · (1 − 𝑍𝑠,𝑛−1)    

∀ 𝑠 𝜖 𝑆𝑓𝑖𝑠, 𝑖 𝜖 𝐼𝑠
𝑠𝑡, 𝑛 𝜖 𝑁, 𝑛 > 𝑛1 

(Β.23) 

 

𝜏𝑖,𝑛 ≥ 𝜏𝑖,𝑛−1     ∀ 𝑖 𝜖 𝐼𝑠𝑡, 𝑛 𝜖 𝑁, 𝑛 > 𝑛1 (Β.24) 

Με τον περιορισμό (Β.21) τίθεται το χρονικό σημείο λήξης της διεργασίας 

αποθήκευσης 𝑖 𝜖 𝐼𝑠
𝑠𝑡 τουλάχιστον ίσο με το χρονικό σημείο λήξης των διεργασιών που 

σχετίζονται με την επεξεργασία του υλικού 𝑠 𝜖 𝑆𝑓𝑖𝑠. Αντίστοιχα εξισώνονται οι διάρκειες των 

προαναφερθέντων διεργασιών με την προσθήκη της εξίσωσης (Β.22). Το συνολικό 

αποτέλεσμα του συνδυασμού των δύο περιορισμών είναι: 𝜏𝑖,𝑛 − 𝜏𝑖,𝑛−1 ≥ 𝜏𝑠,𝑛. 

Για διεργασίες αποθήκευσης που παραμένουν ενεργές σε συνεχόμενα χρονικά 

διαστήματα, η διάρκεια της αποθηκευτικής διεργασίας ορίζεται από τον περιορισμό (Β.23). 

Αντίστοιχα η συνδυαστική δράση των περιορισμών ορίζει την ανισότητα: 𝜏𝑖,𝑛 − 𝜏𝑖,𝑛−1 ≥

𝜏𝑠,𝑛 − 𝜏𝑠,𝑛−1. 

Ο περιορισμός (Β.24) απλά επιβάλει τον ορισμό μιας συνεχούς χρονικής κλίμακας για 

την ανάθεση των αποθηκευτικών διεργασιών. Τέλος, όταν δεν ενεργοποιούνται οι 

αποθηκευτικές διεργασίες, οι περιορισμοί (Β.21)-(Β.23) ικανοποιούνται αυτόματα.  

Ορισμός θετικών συνεχών μεταβλητών 

Οι συνεχείς μεταβλητές με φυσική σημασία θα πρέπει να ορίζονται θετικές για κάθε 

περίπτωση: 

𝑆𝑇𝑠,𝑛 , 𝜏𝑖,𝑛 , 𝜏𝑠,𝑛 , 𝜃𝑖,𝑛 , 𝜃𝑠,𝑛  ≥ 0       ∀ 𝑠 𝜖 𝑆, 𝑖 𝜖 𝐼, 𝑛 𝜖 𝑁 (Β.25) 

 

Αντικειμενική Συνάρτηση 

Για το συγκεκριμένο μοντέλο, επιλέγεται ως αντικειμενική συνάρτηση η 

μεγιστοποίηση του κέρδους από την παραγωγή πολύτιμων προϊόντων: 

m𝑎𝑥 𝑃𝑅𝑂𝐹𝐼𝑇 =  ∑ 𝑣𝑠 ·

𝑠𝜖𝑆

𝑆𝑇𝑠,𝑛𝑓
 (Β.26) 
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Συνοψίζοντας, επισημαίνεται ότι το μοντέλο αυτό ανταποκρίνεται σε δύο προσεγγίσεις 

ενδιάμεσης αποθήκευσης προϊόντων: 

− Μονάδα με δυνατότητα για αποθήκευση προϊόντων, πεπερασμένης ποσότητας, σε 

σταθερά εγκατεστημένη αποθήκη, με χρήση των περιορισμών (Β.1)-(Β.17) και (Β.25)-

(Β.26). 

− Μονάδα με δυνατότητα για ευέλικτη αποθήκευση,  με χρήση των περιορισμών (Β.1)-

(Β.16) και (Β.18)-(Β.26). 

Φυσικά η επιλογή της κατάλληλης προσέγγισης έγκειται στον σχεδιασμό της μονάδας 

ή στα υποθετικά σενάρια που πρόκειται να διερευνηθούν. 

 

3.5. Μοντέλο Γ: Μαθηματικό μοντέλο βάσει απεικόνισης δικτύου με συνεχή 

αναπαράσταση του χρόνου βάσει συμβάντων για ευφυή χρονοπρογραμματισμό 

συνεχών διεργασιών παραγωγής καταναλωτικών αγαθών 

3.5.1. Ορισμός Προβλήματος 

Το συγκεκριμένο μοντέλο Μικτού-Ακέραιου Γραμμικού Προγραμματισμού των 

Giannelos & Georgiadis (2002) είναι κατάλληλο για την αντιμετώπιση ίδιων προβλημάτων με 

το Μοντέλο Β, δηλαδή για τον βέλτιστο βραχυπρόθεσμο χρονοπρογραμματισμό παραγωγικών 

διαδικασιών που αποτελούνται από πολλαπλά στάδια παραγωγής και εκτελούν συνεχείς 

διεργασίες. Ειδικότερα, τα Μοντέλα Β και Γ, πρόκειται για δύο όμοια μοντέλα, βασισμένα 

στην απεικόνιση του δικτύου και που συμπεριλαμβάνουν περιορισμούς ισοζυγίων των υλικών. 

Γενικά, έχουν ίδια την πλειονότητα των βασικών χαρακτηριστικών τους αλλά διαφορετική 

προσέγγιση στον ορισμό της χρησιμοποιούμενης χρονικής κλίμακας. Στην παρούσα μορφή το 

Μοντέλο Γ στοχεύει επίσης στην μεγιστοποίηση του συνολικού κέρδους της μονάδας. 

Τα κοινά χαρακτηριστικά των Μοντέλων Β και Γ είναι όσα έχουν παρουσιαστεί 

λεπτομερώς στην Ενότητα 3.4. της παρουσίασης του Μοντέλου Β. Ωστόσο η προσέγγιση 

ανάπτυξης του Μοντέλου Γ  έχει τις εξής σημαντικές διαφορές σε σχέση με το Μοντέλο Β: 

➢ τόσο ο ορισμός των χρονικών μεταβλητών 𝜃𝑖,𝑛 και 𝜏𝑛 όσο και οι εφαρμοσμένοι 

χρονικοί περιορισμοί εξαναγκάζουν όλες τις εκτελούμενες διεργασίες σε ένα χρονικό 

διάστημα, χωρίς καμία εξαίρεση, να ολοκληρώνονται την ίδια χρονική στιγμή και να 

έχουν την ίδια διάρκεια, 
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➢ ο απαιτούμενος χρόνος εναλλαγής μεταξύ διαδοχικών διεργασιών καταλαμβάνει ένα 

χρονικό διάστημα, σε αντίθεση με το Μοντέλο Β στο οποίο ο χρόνος εναλλαγής 

συλλογιζόταν νοερά στη συνολική διάρκεια του χρονικού διαστήματος του χρονικού 

διαστήματος της πρώτης διεργασίας ενός ζεύγους διεργασιών που απαιτούν χρονική 

μετάβαση, 

➢ το μοντέλο χρησιμοποιεί απλούς, ευφυείς περιορισμούς για την ενσωμάτωση της 

δυνατότητας για ευέλικτη ενδιάμεση αποθήκευση, χωρίς εισαγωγή του συνόλου των 

αποθηκευτικών διεργασιών. Η ανάθεση των δεξαμενών ενδιάμεσης αποθήκευσης προς 

αποθήκευση των πλεοναζόντων υλικών ορίζεται με την εκτέλεση κατάλληλου 

αλγορίθμου εκ των υστέρων (post-processing step). 

Εφόσον στόχος είναι η μεγιστοποίηση του συνολικού κέρδους από την παραγωγή 

προϊόντων και επιπλέον τα Μοντέλα Β και Γ χρησιμοποιούνται για την επίλυση του δεδομένου 

προβλήματος, στο Μοντέλο Γ, εισάγονται τα ίδια ακριβώς δεδομένα που αναφέρθηκαν στην 

ενότητα για το Μοντέλο Β. Επίσης οι κατηγορίες περιορισμών είναι πανομοιότυπες και 

αναφέρονται στην Ενότητα 3.4. για το Μοντέλο Β. 

3.5.2. Μαθηματική διατύπωση μοντέλου 

Για λόγους συντομίας οι περιορισμοί που επαναλαμβάνονται από τα μοντέλα 

προηγούμενων ενοτήτων δεν επαναδιατυπώνονται αλλά μόνο αριθμούνται. 

Περιορισμοί κατανομής, διάρκειας και ρυθμού εκτέλεσης των διεργασιών 

Ορίζονται περιορισμοί (Γ.1) & (Γ.2) ίδιοι με τους (Β.1) & (Β.2). 

Χρονικοί Περιορισμοί 

𝜃𝑖,𝑛 − 𝜏𝑛 ≤ 𝐻 · (1 − 𝑋𝑖,𝑛)       ∀ 𝑖 𝜖 𝐼𝑐 , 𝑛 𝜖 𝑁 (Γ.3) 

𝜃𝑖,𝑛 − 𝜏𝑛 ≥ −𝐻 · (1 − 𝑋𝑖,𝑛)       ∀ 𝑖 𝜖 𝐼𝑐, 𝑛 𝜖 𝑁 (Γ.4) 

∑ 𝜏𝑛

 𝑛𝜖𝑁

≤ 𝐻 (Γ.5) 

Οι  περιορισμοί (Γ.3) & (Γ.4) εξισώνουν τις διάρκειες όλων των συνεχών διεργασιών 

που εκτελούνται κατά το χρονικό διάστημα 𝑛 𝜖 𝑁, 𝜃𝑖,𝑛 , στην πραγματική διάρκεια του 

χρονικού διαστήματος, 𝜏𝑛. Για τις συνεχείς διεργασίες που δεν είναι ενεργές κατά το χρονικό 

διάστημα 𝑛 οι περιορισμοί ικανοποιούνται εύκολα. 
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Επιπρόσθετα, το σύνολο των διαρκειών όλων των διακριτών χρονικών διαστημάτων 

𝑛 𝜖 𝑁 πρέπει να είναι μικρότερο από το ανώτατο χρονικό όριο παραγωγής, δηλαδή τον χρονικό 

ορίζοντα 𝐻. 

Περιορισμοί ισοζυγίου υλικού 

Ορίζονται περιορισμοί (Γ.6) & (Γ.7) ίδιοι με τους (Β.11) & (Β.12). 

Περιορισμοί κατανομής και χρησιμοποίησης μονάδων εξοπλισμού 

Ορίζεται περιορισμός (Γ.8) ίδιος με τον (Β.13). 

Περιορισμοί εναλλαγών μεταξύ διαδοχικών διεργασιών 

𝑋𝑖′,𝑛+1 = 1 − 𝑋𝑖,𝑛       ∀ 𝑢 𝜖 𝑈, 𝑖, 𝑖′𝜖 𝐼𝑢, 𝐼𝑖𝑖′
𝑐ℎ, 𝑖′ ≠ 𝑖, 𝑛 𝜖 𝑁, 𝑛 < 𝑐𝑎𝑟𝑑(𝑁) (Γ.9) 

𝜏𝑛+1 ≥ 𝑐ℎ𝑖,𝑖′ − 𝑐ℎ𝑖,𝑖′ · (2 − 𝑋𝑖,𝑛 − 𝑋𝑖′,𝑛+2) 

∀ 𝑢 𝜖 𝑈, 𝑖, 𝑖′𝜖 𝐼𝑢, 𝐼𝑖𝑖′
𝑐ℎ, 𝑖′ ≠ 𝑖, 𝑛𝜖 𝑁, 𝑛 < 𝑐𝑎𝑟𝑑(𝑁) − 1 

(Γ.10) 

 

Οι περιορισμοί (Γ.9) & (Γ.10) εκφράζουν τις αναγκαίες εναλλαγές χρόνου μεταξύ 

διαδοχικών διεργασιών. Σύμφωνα με τον περιορισμό (Γ.9) αν μια διεργασία 𝑖 εκτελείται στο 

χρονικό διάστημα 𝑛 και υπάρχει μετάβαση από την διεργασία 𝑖 στην διεργασία 𝑖′, τότε η 

διεργασία 𝑖′ δεν μπορεί να εκτελεστεί κατά το χρονικό διάστημα 𝑛 + 1. Ωστόσο μέσω της 

εξίσωσης (Γ.10) η διεργασία 𝑖′ μπορεί να εκτελεστεί κατά το χρονικό διάστημα 𝑛 + 2 και 

επιπλέον η χρονική διάρκεια του ενδιάμεσου χρονικού διαστήματος, 𝜏𝑛+1, τίθεται ίση με τον 

χρόνο εναλλαγής μεταξύ των δυο αναφερόμενων διεργασιών, 𝑐ℎ𝑖,𝑖′. Τέλος, ορίζεται ο 

περιορισμός (Γ.11) πανομοιότυπος με τον περιορισμό (Β.16) του Μοντέλου Β. 

Περιορισμοί ευέλικτης ενδιάμεσης αποθήκευσης 

𝑆𝑇𝑠,𝑛 ≤ 𝑍𝑠,𝑛 · 𝑉𝑚𝑎𝑥             ∀ 𝑠 𝜖 𝑆𝑓𝑖𝑠, 𝑛 𝜖 𝑁 (Γ.12) 

𝑆𝑇𝑠,𝑛−1 ≤ 𝑍𝑠,𝑛 · 𝑉𝑚𝑎𝑥           ∀ 𝑠 𝜖 𝑆𝑓𝑖𝑠, 𝑛 𝜖 𝑁, 𝑛 > 𝑛1 (Γ.13) 

∑ 𝑍𝑠,𝑛

 𝑛𝜖𝑁

≤ 𝑁𝑆          ∀ 𝑠 𝜖 𝑆𝑓𝑖𝑠  (Γ.14) 

Με τους περιορισμούς (Γ.12) & (Γ.13) είναι δυνατός ο προσδιορισμός θετικών 

ποσοτήτων ενδιάμεσων υλικών 𝑠 𝜖 𝑆𝑓𝑖𝑠 στην αρχή και το τέλος ενός χρονικού διαστήματος 𝑛, 

μέσω των μεταβλητών 𝑆𝑇𝑠,𝑛−1 & 𝑆𝑇𝑠,𝑛 αντίστοιχα. Ως 𝑛1 συμβολίζεται το πρώτο στοιχείο του 
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συνόλου N. Το πλήθος των ενδιάμεσων αποθηκευμένων διακριτών υλικών περιορίζεται από το 

πλήθος 𝑁𝑆 των δεξαμενών ενδιάμεσης αποθήκευσης μέσω του περιορισμού (Γ.14). Οι 

δεξαμενές θεωρείται ότι έχουν ίση μέγιστη δυναμικότητα, 𝑉𝑚𝑎𝑥, και φυσικά χειρίζονται ή 

αποθηκεύουν ένα υλικό ανά χρονικό διάστημα. Ένας αλγόριθμος χρησιμοποιείται εκ των 

υστέρων για την κατανομή των αποθηκευμένων υλικών στις διαθέσιμες δεξαμενές 

αποθήκευσης. 

Το προτεινόμενο μοντέλο συστήνει επιπλέον μια προσέγγιση για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων με έναν αριθμό διαθέσιμων αποθηκευτικών δεξαμενών διαφορετικών μεγεθών. 

Ο περιορισμός (Γ.14) αγνοείται ενώ οι (Γ.12) & (Γ.13) αντικαθίστανται από τους εξής 

περιορισμούς: 

𝑆𝑇𝑠,𝑛 ≤ ∑ 𝑋𝑖,𝑛 · 𝑉𝑖
𝑚𝑎𝑥

𝑖𝜖𝐼𝑠
𝑠𝑡

     ∀ 𝑠 𝜖 𝑆𝑓𝑖𝑠, 𝑛 𝜖 𝑁 (Γ.15) 

𝑆𝑇𝑠,𝑛−1 ≤ ∑ 𝑋𝑖,𝑛 · 𝑉𝑖
𝑚𝑎𝑥

𝑖𝜖𝐼𝑠
𝑠𝑡

     ∀ 𝑠 𝜖 𝑆𝑓𝑖𝑠, 𝑛 𝜖 𝑁, 𝑛 > 𝑛1  
(Γ.16) 

Ορισμός θετικών συνεχών μεταβλητών 

Οι συνεχείς μεταβλητές με φυσική σημασία θα πρέπει να ορίζονται θετικές για κάθε 

περίπτωση: 

𝑆𝑇𝑠,𝑛 , 𝜏𝑛 , 𝜃𝑖,𝑛  ≥ 0       ∀ 𝑖 𝜖 𝐼, 𝑛 𝜖 𝑁 (Γ.17) 

 

Αντικειμενική Συνάρτηση 

Για το συγκεκριμένο μοντέλο, όπως και για το Μοντέλο Β, επιλέγεται ως αντικειμενική 

συνάρτηση η μεγιστοποίηση του κέρδους από την παραγωγή πολύτιμων προϊόντων: 

m𝑎𝑥 𝑃𝑅𝑂𝐹𝐼𝑇 =  ∑ 𝑣𝑠 ·

𝑠𝜖𝑆

𝑆𝑇𝑠,𝑛𝑓
 (Γ.18) 
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3.6. Μοντέλο Δ: Μαθηματικό μοντέλο βάσει απεικόνισης δικτύου με συνεχή 

αναπαράσταση του χρόνου βάσει συμβάντων για ένα στάδιο παραγωγής με 

πολλαπλές παράλληλες γραμμές παραγωγής 

3.6.1. Ορισμός Προβλήματος 

Το μοντέλο αυτό αναπτύχθηκε για τους σκοπούς της συγκεκριμένης ερευνητικής 

εργασίας. Πιο συγκεκριμένα εξυπηρετεί τον κύριο σκοπό της συγκεκριμένης ερευνητικής 

εργασίας, ο οποίος αποτελεί την σύγκριση του Μοντέλου Α των Elekidis et al. (2019) με το 

ακόλουθο Μοντέλο Δ, που βασίζεται στην προσέγγιση των Giannelos & Georgiadis (2002). 

Ειδικότερα συγκρίνεται ένα μοντέλο (Μοντέλο Α) άμεσης προτεραιότητας αλληλουχίας 

προϊόντων (immediate precedence based model) με ένα μοντέλο που βασίζεται στην 

αναπαράσταση STN της παραγωγικής διαδικασίας (network-based model). Από μια 

διαφορετική σκοπιά, συγκρίνεται ένα μοντέλο που υιοθετεί συνεχή αναπαράσταση του χρόνου 

(Μοντέλο Α) με ένα μοντέλο που χρησιμοποιεί συνεχή αναπαράσταση του χρόνου αλλά βάσει 

συμβάντων, στο οποίο δηλαδή ορίζεται πεπερασμένο πλήθος χρονικών διαστημάτων (Μοντέλο 

Δ). Τα συγκρινόμενα Μοντέλα Α & Δ είναι αναπτυγμένα ώστε να επιλύουν το πρόβλημα 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής για την δεδομένη μονάδα παραγωγής απορρυπαντικών, με 

την υπάρχουσα δομή, εστιάζοντας στο στάδιο συμφόρησης, δηλαδή το στάδιο συσκευασίας, 

και στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου εναλλαγών μεταξύ διαδοχικών 

διεργασιών. 

Το προτεινόμενο μοντέλο βασίζεται στην προσέγγιση των Giannelos & Georgiadis 

(2002) και κατ’ επέκταση διατηρεί τα βασικά χαρακτηριστικά των Μοντέλων Β & Γ αλλά 

χωρίς την δυνατότητα ενδιάμεσης αποθήκευσης. Οι κύριες αρχές, που ακολουθούν τα μοντέλα 

αυτά, έχουν αναλυθεί διεξοδικά στην Ενότητα 3.4.  Επιπλέον εισάγονται ως δεδομένα για το 

πρόβλημα όπως αναφέρθηκαν στις αντίστοιχες ενότητες για τα Μοντέλα Β & Γ. 

Είναι εμφανές ότι οι δύο προσεγγίσεις έχουν διαφορές. Επομένως είναι επιθυμητό, αλλά 

και αναγκαίο για την σύγκρισή τους, να προσαρμοστούν ώστε να έχουν όμοια χαρακτηριστικά 

και να επιτυγχάνουν κοινούς στόχους. Πιο συγκεκριμένα το Μοντέλο Α των Elekidis et al. 

(2019) χρησιμοποιείται στην δεδομένη του μορφή και οι κατάλληλοι ανασχηματισμοί 

επιτελούνται στο αναπτυσσόμενο Μοντέλο Δ, το οποίο βασίζεται στα Μοντέλα Β & Γ. Τα 

μοντέλα αυτά, στην πρωτότυπη μορφή τους, δεν λαμβάνουν υπόψιν κάποια κύρια 

χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την ορθή αντιμετώπιση του προβλήματος της 

παραγωγικής μονάδας των απορρυπαντικών. Οι ανασχηματισμοί στοχεύουν: 
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• στην ικανότητα του μοντέλου για αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων ενός 

σταδίου με πολλαπλές παράλληλες μονάδες/γραμμές, 

• στην εισαγωγή νέας δυαδικής μεταβλητής, 𝛶𝑖,𝑖′, και των αντίστοιχων περιορισμών για 

τoν εντοπισμό των εναλλαγών μεταξύ διαδοχικών διεργασιών σε μια μονάδα 

εξοπλισμού, 

• στην ενσωμάτωση κατάλληλων χρονικών περιορισμών για προσεγγίσεις μοντέλων με 

παράλληλες γραμμές (unit-specific approach),  

• στην ανταπόκριση σε ενδιάμεσες προθεσμίες παράδοσης παραγγελιών, 

• στην εισαγωγή περιορισμών για την βελτίωση της υπολογιστικής απόδοσης επίλυσης 

του μοντέλου. 

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω χαρακτηριστικά είναι εφικτή η ανάπτυξη ενός 

μαθηματικού μοντέλου για εμπεριστατωμένη σύγκριση με το Μοντέλο Α των Elekidis et al. 

(2019). Τελικά, στους περιορισμούς του Μοντέλου Δ συγκαταλέγονται οι τύποι των 

περιορισμών του Μοντέλου Β της Ενότητας 3.4. , βέβαια χωρίς τους περιορισμούς ενδιάμεσης 

αποθήκευσης. Επιπρόσθετα εισάγονται περιορισμοί για την βελτίωση της υπολογιστικής 

απόδοσης επίλυσης του μοντέλου (Tightening Constraints). Οι διάφοροι τύποι περιορισμών 

αναγκάζουν το μοντέλο να ανταποκρίνεται στους φυσικούς και τεχνικούς περιορισμούς του 

προβλήματος και να προσφέρει εφικτές λύσεις.  

Αντιμετωπίζεται το πρόβλημα για την μονάδα παραγωγής απορρυπαντικών, που 

λειτουργεί επί 24-ώρου βάσεως, και η κύρια αντικειμενική συνάρτηση υπό έρευνα είναι η 

ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου εναλλαγών. 

3.6.2. Μαθηματική διατύπωση μοντέλου 

Περιορισμοί κατανομής, διάρκειας και ρυθμού εκτέλεσης των διεργασιών 

𝑋𝑖,𝑛 · 𝜃𝑖
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝜃𝑖,𝑛 ≤ 𝑋𝑖,𝑛 · 𝜃𝑖

𝑚𝑎𝑥        ∀ 𝑖 𝜖 𝐼𝑝, 𝑛 𝜖 𝑁 (Δ.1) 

𝜃𝑖,𝑛 · 𝑅𝑖
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝜉𝑖,𝑛 ≤ 𝜃𝑖,𝑛 · 𝑅𝑖

𝑚𝑎𝑥       ∀ 𝑖 𝜖 𝐼𝑝, 𝑛 𝜖 𝑁 (Δ.2) 

Οι περιορισμοί (Δ.1) & (Δ.2) είναι σαφώς αντίστοιχοι των (Β.1) & (Β.2). Η διαφορά 

έγκειται στα σύνολα για τα οποία ορίζονται. 
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Χρονικοί Περιορισμοί 

𝜏𝑢,𝑛 − 𝜃𝑖,𝑛 ≤ 𝐻 · (1 − 𝑋𝑖,𝑛)       ∀ 𝑢 𝜖 𝑈𝑝, 𝑖 𝜖 𝐼𝑝, 𝑛 𝜖 𝑁 (Δ.3) 

𝜏𝑢,𝑛 − 𝜃𝑖,𝑛 ≥ −𝐻 · (1 − 𝑋𝑖,𝑛)       ∀ 𝑢 𝜖 𝑈𝑝, 𝑖 𝜖 𝐼𝑝, 𝑛 𝜖 𝑁 (Δ.4) 

Οι  περιορισμοί (Γ.3) & (Γ.4) εξισώνουν τις διάρκειες όλων των συνεχών διεργασιών 

που εκτελούνται κατά το χρονικό διάστημα 𝑛 𝜖 𝑁, 𝜃𝑖,𝑛, στην πραγματική διάρκεια του 

χρονικού διαστήματος της εκάστοτε γραμμής συσκευασίας, 𝜏𝑢,𝑛. Για τις συνεχείς διεργασίες 

που δεν είναι ενεργές κατά το χρονικό διάστημα 𝑛 οι περιορισμοί ικανοποιούνται αυτόματα. 

𝑢𝑡𝑢,𝑛 ≤ 𝐻        ∀ 𝑢 𝜖 𝑈𝑝, 𝑛 = 𝑐𝑎𝑟𝑑(𝑁) (Δ.5) 

𝑢𝑡𝑢,𝑛 ≥ 𝑢𝑡𝑢,𝑛−1 + 𝜃𝑖,𝑛 + ∑ 𝛶𝑖,𝑖′ · 𝑐ℎ𝑚𝑎𝑥𝑖,𝑖′

𝑖′𝜖𝐼𝑢

 

∀ 𝑢 𝜖 𝑈𝑝, 𝑖 𝜖 𝐼𝑢, 𝑛 𝜖 𝑁, 𝑛 < 𝑐𝑎𝑟𝑑(𝑁) 

(Δ.6) 

 

𝜃𝑖,𝑛 + ∑ 𝑢𝑡𝑢,𝑛−1

𝑢𝜖𝑈𝑖

≤ 𝐷𝐷𝑖           ∀ 𝑖 𝜖 𝐼𝑝, 𝑛 𝜖 𝑁 (Δ.7) 

Ο περιορισμός (Δ.5) επιβάλει στην μεταβλητή 𝑢𝑡𝑢,𝑛 να μην υπερβαίνει τον χρονικό 

ορίζοντα. Επιπρόσθετα από τον περιορισμό (Δ.6), ο οποίος είναι αντίστοιχος του περιορισμού 

(Β.7), προσδιορίζεται η χρονική στιγμή ολοκλήρωσης της δέσμευσης της μονάδας 𝑢 𝜖 𝑈𝑝 για 

τo χρονικό διάστημα n, συμπεριλαμβάνοντας τους απαιτούμενους χρόνους εναλλαγής μεταξύ 

των εκτελούμενων διεργασιών. Ειδικότερα επιβάλει την χρονική κατανομή της δέσμευσης των 

μονάδων συσκευασίας σε πραγματικές συνεχείς χρονικές κλίμακες. Όταν μια διεργασία 𝑖 𝜖 𝐼𝑢  

εκτελείται στο διάστημα 𝑛 𝜖 𝑁, τότε ισχύει 𝜃𝑖,𝑛 > 0 και προστίθεται ο χρόνος εναλλαγής 

μεταξύ της διεργασίας 𝑖 και τις διεργασίας 𝑖′, η οποία διαδέχεται την πρώτη. Ωστόσο ο 

περιορισμός είναι αυστηρός και στην περίπτωση κενών χρονικών διαστημάτων, χωρίς την 

ανάθεση διεργασιών (υπαρκτό σενάριο), υπάρχει η περίπτωση εισαγωγής αδρανούς χρόνου, ο 

οποίος βέβαια παραλείπεται εκ των υστέρων. Επιπλέον δεν επιλέγεται η εισαγωγή ενός όρου 

M με μεγάλη τιμή (big-M factor) για τον σωστό ορισμό, διότι θα προκαλούσε αύξηση του 

υπολογιστικού κόστους του μοντέλου.  

Μέσω του περιορισμού (Δ.7) επιτυγχάνεται η ανταπόκριση του μοντέλου στις 

ενδιάμεσες προθεσμίες παράδοσης των παραγγελιών, 𝐷𝐷𝑖, επιβάλλοντας το χρονικό σημείο 
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ολοκλήρωσης της εκτελούμενης διεργασίας 𝑖 𝜖 𝐼𝑢 στην γραμμή συσκευασίας 𝑢 να είναι 

μικρότερο από την προθεσμία 𝐷𝐷𝑖. 

Περιορισμοί ισοζυγίου υλικού 

Ορίζονται περιορισμοί (Δ.8) & (Δ.9) ίδιοι με τους (Β.11) & (Β.12). 

Περιορισμοί κατανομής και χρησιμοποίησης μονάδων εξοπλισμού 

∑ 𝑋𝑖,𝑛

𝑖𝜖𝐼𝑢

≤ 1       ∀ 𝑢 𝜖 𝑈𝑝, 𝑛 𝜖 𝑁  (Δ.10) 

∑ 𝑋𝑖,𝑛

𝑖𝜖𝐼𝑝,𝑖𝜖𝐼𝑠
𝑐

= 1         ∀ 𝑠 𝜖 𝑆𝑓𝑝 (Δ.11) 

∑ 𝑋𝑖,𝑛

𝑠′𝜖𝑆𝑓𝑝,𝑃𝑠,𝑠′ ,𝑖𝜖𝐼𝑝,𝑖𝜖𝐼𝑠
𝑐,𝑖𝜖𝐼

𝑠′
𝑐

= 𝛮𝛮𝑠           ∀ 𝑠 𝜖 𝑆𝑓𝑖𝑠 (Δ.12) 

Ο περιορισμός (Δ.10) είναι ίδιος με τον (Β.13). Εξασφαλίζεται ότι κάθε μονάδα 

εξοπλισμού της παραγωγικής διαδικασίας χρησιμοποιείται το πολύ μια φορά σε ένα χρονικό 

διάστημα. Δηλαδή απαγορεύεται η ταυτόχρονη ανάθεση πολλαπλών διεργασιών ταυτόχρονα 

σε μια γραμμή. Ο περιορισμός (Δ.11) εξασφαλίζει ότι για κάθε τελικό προϊόν 𝑠 𝜖 𝑆𝑓𝑝 θα 

εκτελείται αποκλειστικά μια μόνο διεργασία μονομιάς, δηλαδή όπως προαναφέρθηκε η μονάδα 

ακολουθεί πολιτική ενιαίας ολοκλήρωσης μιας παραγγελίας (single-campaign policy). 

Αντίστοιχη συνεισφορά έχει ο περιορισμός (Δ.12), ο οποίος ορίζει ότι για κάθε ενδιάμεσο 

προϊόν 𝑠 𝜖 𝑆𝑓𝑖𝑠 θα εκτελούνται τόσες διεργασίες συσκευασίας όσες και το πλήθος των τελικών 

προϊόντων 𝑠′𝜖𝑆𝑓𝑝 που προέρχονται από το 𝑠 σύμφωνα και με την αναπαράσταση STN της 

παραγωγικής διαδικασίας. 

Περιορισμοί εναλλαγών μεταξύ διαδοχικών διεργασιών 

1 − 𝛶𝑖,𝑖′ ≥ 2 − 𝑋𝑖,𝑛 − 𝑋𝑖′,𝑛′ + ∑ ∑ 𝑋𝑖′′,𝑛′′

𝑛′′<𝑛′

𝑛′′>𝑛𝑖′′𝜖𝐼𝑢

 

∀ 𝑢 𝜖 𝑈𝑝, 𝑖, 𝑖′𝜖 𝐼𝑢, 𝐼𝑖𝑖′
𝑐ℎ, 𝑖′ ≠ 𝑖, 𝑛, 𝑛′ 𝜖 𝑁, 𝑛 < 𝑛′ 

(Δ.13) 

 

Οι χρόνοι εναλλαγής απαιτούνται μεταξύ διαδοχικών διεργασιών που εκτελούνται στην 

ίδια γραμμή συσκευασίας. Επομένως ο περιορισμός (Δ.13) εξασφαλίζει ότι όταν δύο 

διεργασίες 𝑖, 𝑖′𝜖 𝐼𝑢 εκτελούνται αντίστοιχα στα διαστήματα 𝑛, 𝑛′ 𝜖 𝑁, για τα οποία ισχύει     

 𝑛 < 𝑛′ και δεν εκτελείται σε ενδιάμεσο χρονικό διάστημα κάποια άλλη διεργασία στην ίδια 
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γραμμή 𝑢 𝜖  𝑈𝑝, τότε η δυαδική μεταβλητή 𝛶𝑖,𝑖′  λαμβάνει την τιμή 1, θεωρείται ότι οι 

αντίστοιχες διεργασίες εκτελούνται διαδοχικά και υπάρχει μεταβατικός χρόνος μεταξύ της 

εκτέλεσής τους. Η δυαδική μεταβλητή 𝛶𝑖,𝑖′: 

− Δεν ορίζεται για κάθε διάστημα 𝑛 (δηλαδή 𝛶𝑖,𝑖′,𝑛
′ ) καθώς η μονάδα ακολουθεί πολιτική 

ενιαίας ολοκλήρωσης των παραγγελιών και οι περιορισμοί (Δ.10)-(Δ.12) εξασφαλίζουν 

την ορθή χρήση της μεταβλητής 𝛶𝑖,𝑖′. 

− Δεν ορίζεται για κάθε διάστημα 𝑢 (δηλαδή 𝛶𝑖,𝑖′,𝑢
′ ) καθώς όχι μόνο επιβάλλεται για τις 

διεργασίες 𝑖, 𝑖′ να ανήκουν στα εκάστοτε υποσύνολα 𝐼𝑢 αλλά και αποτελεί αρχή της 

αναπτυξιακής προσέγγισης κάθε διεργασία που εκτελείται σε μια μονάδα 𝑢 𝜖  𝑈𝑝 να 

ορίζεται ως μια διακριτή διεργασία με πανομοιότυπες ιδιότητες με την αρχική 

διεργασία. 

Συμπερασματικά με τον ορισμό της δυαδική μεταβλητής ως 𝛶𝑖,𝑖′  ελαττώνεται η 

υπολογιστική πολυπλοκότητα του μοντέλου. Παρακάτω παρέχεται ένα σχήμα το οποίο 

αναπαριστά ενδεικτικά τη λειτουργία ορισμένων συνεχών και δυαδικών μεταβλητών από αυτές 

που παρουσιάστηκαν για το Μοντέλο Δ: 

 

Σχήμα 10: Αναπαράσταση λειτουργίας συνεχών και δυαδικών μεταβλητών Μοντέλου Δ. 
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Περιορισμοί για την βελτίωση της υπολογιστικής απόδοσης επίλυσης του μοντέλου 

Αυτή η ομάδα περιορισμών εκφράζει κάποιες απλές λογικές συνθήκες της παραγωγικής 

διαδικασίας. Το μοντέλο επιτελεί τον σκοπό του χωρίς τους περιορισμούς αυτούς, εντούτοις η 

υπολογιστική ταχύτητα επίλυσης βελτιώνεται όταν λαμβάνονται υπόψιν.  

∑ 𝛶𝑖,𝑖′

𝑖,𝑖′𝜖𝐼𝑢,𝑖′≠𝑖

= ( ∑ 𝑋𝑖,𝑛

𝑖𝜖𝐼𝑢,𝑛𝜖𝑁

) − 1         ∀ 𝑢 𝜖 𝑈𝑝 (Δ.14) 

Ο περιορισμός (Δ.14) εμπνεύστηκε από τον περιορισμό (Α.5) της προσέγγισης των 

Elekidis et al. (2019). Εκφράζει ότι για ολόκληρο τον χρονικό ορίζοντα παραγωγής, το 

συνολικό πλήθος εναλλαγών σε μια παραγωγική γραμμή 𝑢 𝜖 𝑈𝑝 πρέπει να ισούται με τον 

αριθμό των κατανεμημένων διεργασιών σε αυτή την γραμμή 𝑢 μειωμένο κατά ένα. 

∑ 𝛶𝑖,𝑖′

𝑖′,𝑖′≠𝑖,𝐾𝑖,𝑖′

≤ ∑ 𝑋𝑖,𝑛

𝑛𝜖𝑁

      ∀ 𝑢 𝜖 𝑈𝑝, 𝑖 𝜖 𝐼𝑝, 𝐼𝑢 (Δ.15) 

∑ 𝛶𝑖′,𝑖

𝑖′,𝑖′≠𝑖,𝐾𝑖,𝑖′

≤ ∑ 𝑋𝑖,𝑛

𝑛𝜖𝑁

      ∀ 𝑢 𝜖 𝑈𝑝, 𝑖 𝜖 𝐼𝑝, 𝐼𝑢 (Δ.16) 

∑ 𝛶𝑖,𝑖′

𝑖′,𝑖′≠𝑖,𝐾𝑖,𝑖′

≤ ∑ 𝑋𝑖,𝑛

𝑛𝜖𝑁

      ∀ 𝑢 𝜖 𝑈𝑝, 𝑠 𝜖 𝑆𝑓𝑝, 𝑖 𝜖 𝐼𝑢, 𝐼𝑠
𝑐 (Δ.17) 

∑ 𝛶𝑖′,𝑖

𝑖′,𝑖′≠𝑖,𝐾𝑖,𝑖′

≤ ∑ 𝑋𝑖,𝑛

𝑛𝜖𝑁

      ∀ 𝑢 𝜖 𝑈𝑝, 𝑠 𝜖 𝑆𝑓𝑝, 𝑖 𝜖 𝐼𝑢, 𝐼𝑠
𝑐 (Δ.18) 

Τα ζεύγη περιορισμών (Δ.15)-(Δ.16) και (Δ.17)-(Δ.18) εμπνεύστηκαν από την εργασία 

των Georgiadis et al. (2020) για τον βέλτιστο χρονοπρογραμματισμό μονάδων παραγωγής 

τροφίμων. Το ζεύγος περιορισμών (Δ.15)-(Δ.16) επιβάλει για κάθε γραμμή συσκευασίας 

𝑢 𝜖 𝑈𝑝 το πλήθος των επαναλήψεων της εκτέλεσης μιας διεργασίας καθ’ όλη την διάρκεια του 

χρονικού ορίζοντα, για μια συγκεκριμένη διεργασία 𝑖 𝜖 𝐼𝑝, πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο 

από το σύνολο των εναλλαγών στις οποίες προηγείται μιας άλλης διεργασίας 𝑖′ (Δ.15) και 

μεγαλύτερο ή ίσο από το σύνολο των εναλλαγών στις οποίες διαδέχεται μια άλλη διεργασία 𝑖′ 

(Δ.16). Αντίστοιχα το ζεύγος περιορισμών (Δ.17)-(Δ.18) επιβάλει τους αντίστοιχους 

περιορισμούς αλλά αναφερόμενους σε μια συγκεκριμένη διεργασία 𝑖 𝜖 𝐼𝑝 για την παραγωγή 

ενός τελικού προϊόντος 𝑠 𝜖 𝑆𝑓𝑝. Δηλαδή για κάθε γραμμή συσκευασίας 𝑢 𝜖 𝑈𝑝 το πλήθος των 

επαναλήψεων της εκτέλεσης μιας διεργασίας που συσκευάζει το τελικό προϊόν 𝑠 𝜖 𝑆𝑓𝑝 καθ’ 

όλη την διάρκεια του χρονικού ορίζοντα, πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο από το σύνολο των 
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εναλλαγών στις οποίες προηγείται μιας άλλης διεργασίας 𝑖′ (Δ.17) και μεγαλύτερο ή ίσο από 

το σύνολο των εναλλαγών στις οποίες διαδέχεται μια άλλη διεργασία 𝑖′ (Δ.18). Τονίζεται ότι 

οι ανωτέρω περιορισμοί ανταποκρίνονται και στην πολιτική ενιαίας διεκπεραίωσης της 

εκάστοτε παραγγελίας (single-campaign policy) που ακολουθεί η υπό μελέτη μονάδα. 

Ορισμός θετικών συνεχών μεταβλητών 

Οι συνεχείς μεταβλητές με φυσική σημασία θα πρέπει να ορίζονται θετικές για κάθε 

περίπτωση: 

𝑆𝑇𝑠,𝑛 , 𝜏𝑖,𝑛 , 𝜃𝑢,𝑛 , 𝑢𝑡𝑢,𝑛  ≥ 0       ∀ 𝑠 𝜖 𝑆, 𝑢 𝜖 𝑈𝑝, 𝑖 𝜖 𝐼𝑝, 𝑛 𝜖 𝑁 (Δ.19) 

 

Αντικειμενική Συνάρτηση 

Όπως στο συγκρινόμενο Μοντέλο Α, η αντικειμενική συνάρτηση στοχεύει στην 

ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου εναλλαγών μεταξύ των διεργασιών. Ανάλογα με τις 

απαιτήσεις και σύμφωνα με κατάλληλες παραδοχές διαμορφώνονται αντικειμενικές 

συναρτήσεις που μπορούν να επιτύχουν: 

1) Ελαχιστοποίηση του συνολικού απαιτούμενου χρόνου εναλλαγών αποκλειστικά στο 

στάδιο της συσκευασίας (Εξίσωση Δ.20),  

2) Ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου εναλλαγών συμπεριλαμβανομένων των 

αδρανών χρονικών διαστημάτων. Το άθροισμά αυτό είναι ίδιο για τα στάδια παραγωγής 

και συσκευασίας για τον υπάρχοντα σχεδιασμό της μονάδας (Εξίσωση Δ.21), 

3) Ελαχιστοποίηση του συνολικού απαιτούμενου χρόνου εναλλαγών αθροιστικά και στα 

δύο στάδια της παραγωγής (Εξίσωση Δ.22).  

𝑚𝑖𝑛 𝛵𝛪𝛭𝛦 =  ∑ 𝛶𝑖,𝑖′ · 𝑐ℎ𝑖,𝑖′

𝑖,𝑖′≠𝑖,𝑖𝜖𝐼𝑝,𝑖′𝜖𝐼𝑝 

 (Δ.20) 

𝑚𝑖𝑛 𝛵𝛪𝛭𝛦 =  ∑ 𝛶𝑖,𝑖′ · 𝑐ℎ𝑚𝑎𝑥𝑖,𝑖′

𝑖,𝑖′≠𝑖,𝑖𝜖𝐼𝑝,𝑖′𝜖𝐼𝑝 

 (Δ.21) 

𝑚𝑖𝑛 𝛵𝛪𝛭𝛦 =  ∑ 𝛶𝑖,𝑖′ · 𝑐ℎ𝑠𝑢𝑚𝑖,𝑖′

𝑖,𝑖′≠𝑖,𝑖𝜖𝐼𝑝,𝑖′𝜖𝐼𝑝 

 (Δ.22) 
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3.7. Μοντέλο Ε: Μαθηματικό μοντέλο βάσει απεικόνισης δικτύου με συνεχή 

αναπαράσταση του χρόνου βάσει συμβάντων για παραγωγικές διαδικασίες συνεχών 

διεργασιών με πολλαπλά στάδια με στόχο την ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου 

εναλλαγών 

3.7.1. Ορισμός Προβλήματος 

Τα Μοντέλα Α & Δ επιλύουν το πρόβλημα βέλτιστου χρονοπρογραμματισμού της 

μονάδας για τον υπάρχοντα σχεδιασμό της μονάδας, πρακτικά για ένα στάδιο παραγωγής με 

πολλές γραμμές παραγωγής, με στόχο την ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου εναλλαγής 

μεταξύ διαδοχικών διεργασιών. Ωστόσο το ίδιο πρόβλημα επιδιώκεται να επιλυθεί και για μια 

πιο ευέλικτη δομή της παραγωγικής μονάδας (Agile Layout) κατά την οποία ενσωματώνεται η 

δυνατότητα ενδιάμεσης αποθήκευσης. Παρουσιάστηκε ότι το Μοντέλο Β μπορεί να 

ενσωματώσει την δυνατότητα ενδιάμεσης αποθήκευσης ωστόσο στην πρωτότυπη μορφή του η 

αντικειμενική συνάρτηση στοχεύει στην μεγιστοποίηση του κέρδους από την παραγωγή 

πολύτιμων προϊόντων. 

Καθώς χρησιμοποιείται το Μοντέλο Β βάσει απεικόνισης δικτύου (network-based 

model) των Giannelos και Georgiadis (2002) ως βάση, τα κύρια χαρακτηριστικά του 

αναπτυσσόμενου από αυτή την ερευνητική εργασία Μοντέλου Ε είναι ίδια και έχουν αναφερθεί 

στην Ενότητα 3.4. Ωστόσο η μορφοποίηση του Μοντέλου Β κρίνεται αναγκαία για την 

ανταπόκριση στον νέο στόχο βελτιστοποίησης. Οι κύριοι άξονες του ανασχηματισμού είναι: 

✓ η εισαγωγή νέας δυαδικής μεταβλητής (𝛶𝑖,𝑖′) και των αντίστοιχων περιορισμών για τoν 

εντοπισμό των εναλλαγών μεταξύ διαδοχικών διεργασιών όπως στο Μοντέλο Δ, 

✓ η προθήκη επιπλέον κατάλληλων χρονικών περιορισμών λαμβάνοντας υπόψιν τους 

χρόνους εναλλαγής μεταξύ διαδοχικών διεργασιών για την ανταπόκριση σε ενδιάμεσες 

προθεσμίες παράδοσης παραγγελιών όπως ακριβώς στο Μοντέλο Δ, 

✓ η χρήση απλών, ευφυών περιορισμών για την ενσωμάτωση της δυνατότητας για 

ευέλικτη ενδιάμεση αποθήκευση, χωρίς εισαγωγή του συνόλου των αποθηκευτικών 

διεργασιών, εμπνευσμένων από το Μοντέλο Γ. Η ανάθεση των δεξαμενών ενδιάμεσης 

αποθήκευσης προς αποθήκευση των πλεοναζόντων υλικών ορίζεται με την εκτέλεση 

κατάλληλου αλγορίθμου εκ των υστέρων (post-processing step). 

✓ η εισαγωγή περιορισμών για την βελτίωση της υπολογιστικής απόδοσης επίλυσης του 

μοντέλου όπως στο Μοντέλο Δ. 
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Τα δεδομένα εισαγωγής για την επίλυση του προβλήματος είναι ακριβώς όσα 

αναφέρθηκαν στην αντίστοιχη ενότητα παρουσίασης του Μοντέλου Β. Τονίζεται ότι, όπως και 

για το Μοντέλο Γ, το παρουσιαζόμενο μοντέλο για την αντιμετώπιση της ενδιάμεσης 

αποθήκευσης θεωρεί έναν δεδομένο αριθμό ενδιάμεσων δεξαμενών αποθήκευσης, 𝑁𝑆, ίσης 

μέγιστης χωρητικότητας, 𝑉𝑚𝑎𝑥. Δηλαδή ερευνάται μόνο το σενάριο ευέλικτης ενδιάμεσης 

αποθήκευσης, ως πιο ρεαλιστική και εφαρμόσιμη λύση για το υπό μελέτη πρόβλημα με το 

μεγάλο πλήθος διαφορετικών τύπων ενδιάμεσων προϊόντων.  

Τελικά, στους περιορισμούς του Μοντέλου Ε συγκαταλέγονται όλοι οι τύποι 

περιορισμών που χρησιμοποιούνται στο Μοντέλο Β. Οι διαφορές αφορούν την εισαγωγής 

επιπλέον χρονικών περιορισμών (για την ανταπόκριση στις ενδιάμεσες προθεσμίες) και η 

εφαρμογή περιορισμών για την βελτίωση της υπολογιστικής απόδοσης επίλυσης του μοντέλου 

(Tightening Constraints), όπως στο Μοντέλο Δ. 

Είναι προφανές ότι για το δεδομένο πρόβλημα η κύρια αντικειμενική συνάρτηση υπό 

έρευνα είναι η ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου των μεταβατικών εργασιών κατά τις 

εναλλαγές μεταξύ των διεργασιών, ωστόσο είναι δυνατό να ερευνηθεί και η μεγιστοποίηση του 

κέρδους από την παραγωγή πολύτιμων προϊόντων, όπως στο πρωτότυπο Μοντέλο Β. 

3.7.2. Μαθηματική διατύπωση μοντέλου 

Περιορισμοί κατανομής, διάρκειας και ρυθμού εκτέλεσης των διεργασιών 

Ορίζονται περιορισμοί (Ε.1) & (Ε.2) ίδιοι με τους (Β.1) & (Β.2) 

Χρονικοί Περιορισμοί 

Αρχικά ορίζονται περιορισμοί (Ε.3) - (Ε.10) ίδιοι με τους (Β.3)-(Β.10).  

Για το συγκεκριμένο μοντέλο απαιτείται προσθήκη επιπλέον χρονικών περιορισμών. Ο 

περιορισμός (Ε.11) έχει σκοπό να λαμβάνονται υπόψιν οι χρόνοι εναλλαγής στον ορισμό των 

τελικών σημείων των χρονικών διαστημάτων 𝑛. Έπειτα εισάγονται οι περιορισμοί (Ε.12) & 

(Ε.13) που επιβάλουν στο μοντέλο να ανταποκρίνονται στις ενδιάμεσες προθεσμίες 

ολοκλήρωσης κάθε παραγγελίας για κάθε τελικό προϊόν 𝑠 𝜖 𝑆𝑓𝑝 και αντίστοιχα για κάθε 

διεργασία 𝑖 𝜖 𝐼𝑝. Εντούτοις παρουσιάζεται ένα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο αναφέρεται 

στον εντοπισμό των αδρανών χρονικών διαστημάτων που επιβάλει αναμονή στο ένα από τα 

δύο στάδια (σχηματισμού ή συσκευασίας) λόγω εναλλαγών στο άλλο στάδιο (συσκευασίας ή 

σχηματισμού αντίστοιχα). Προκειμένου να αποφευχθεί η ολοκλήρωση μιας παραγγελίας σε 
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μεταγενέστερο χρόνο από την προθεσμία, εισάγεται η αυστηρή υπόθεση να προστίθεται στις 

ανισότητες ένας όρος που να προβλέπει μια κατάλληλη χρονική διάρκεια για τον χρόνο 

εναλλαγών σε κάθε γραμμή, 𝐶𝑢
𝑐ℎ. 

𝜏𝑖′,𝑛′ − 𝜃𝑖,𝑛 − 𝜏𝑖,𝑛 ≥ 𝑐ℎ𝑖,𝑖′ · 𝛶𝑖,𝑖′           

∀ 𝑢 𝜖 𝑈, 𝑖, 𝑖′𝜖 𝐾𝑖,𝑖′ , 𝐼𝑖𝑖′
𝑐ℎ, 𝑖′ ≠ 𝑖, 𝑛, 𝑛′ 𝜖 𝑁, 𝑛 < 𝑛′ 

(Ε.11) 

 

𝜏𝑖,𝑛 + 𝜃𝑖,𝑛 + ∑ 𝐶𝑢
𝑐ℎ

𝑢𝜖𝑈𝑝,𝑢𝜖𝑈𝑖

≤ 𝐷𝐷𝑖 + 𝐻 · (1 − 𝑋𝑖,𝑛)         ∀ 𝑖 𝜖 𝐼𝑝, 𝑛 𝜖 𝑁 (Ε.12) 

𝜏𝑠,𝑛 + 𝜃𝑠,𝑛 + ∑ 𝐶𝑢
𝑐ℎ · 𝑋𝑖,𝑛

𝑖𝜖𝐼𝑝,𝑖𝜖𝐼𝑠
𝑐,𝑢𝜖𝑈𝑝,𝑢𝜖𝑈𝑖

≤ 𝐷𝐷𝑠 + 𝐻 · (1 − ∑ 𝑋𝑖,𝑛

𝑖𝜖𝐼𝑝,𝑖𝜖𝐼𝑠
𝑐

)          

∀ 𝑠 𝜖 𝑆𝑓𝑝, 𝑛 𝜖 𝑁 

(Ε.13) 

 

Περιορισμοί ισοζυγίου υλικού 

Ορίζονται περιορισμοί (Ε.14) & (Ε.15) ίδιοι με τους (Β.11) & (Β.12). 

Περιορισμοί κατανομής και χρησιμοποίησης μονάδων εξοπλισμού 

∑ 𝑋𝑖′,𝑛

𝑖′𝜖𝐼𝑓,𝐼
𝑖′,𝑖
𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟

= 1 − 𝑋𝑖,𝑛      ∀ 𝑖 𝜖 𝐼𝑝, 𝑛 𝜖 𝑁 (Ε.19) 

 

Αρχικά ορίζονται περιορισμοί (Ε.16) & (Ε.17) ίδιοι με τους (Β.13) & (Β.14) του 

πρωτότυπου Μοντέλου Β και εισάγεται ο περιορισμός (Ε.18) ίδιος με τον περιορισμό (Δ.11). 

Τέλος εισάγεται ο περιορισμός (Ε.19), ο οποίος ορίζει ότι μια γραμμή σχηματισμού των 

ενδιάμεσων προϊόντων θα τροφοδοτεί μόνο μια αντίστοιχη γραμμή συσκευασίας ώστε το 

μοντέλο να είναι σε συμφωνία με την υπάρχουσα σύνδεση των γραμμών όπως αναφέρεται σε 

προηγούμενη ενότητα. Ο περιορισμός αυτός δεν χρησιμοποιείται για την εξαγωγή 

αποτελεσμάτων στην παρούσα εργασία, διότι για την ευέλικτη δομή θεωρείται ότι υπάρχει 

πλήρης σύνδεση μεταξύ των γραμμών. Ωστόσο θα μπορούσε να διερευνηθεί και η περίπτωση 

για την υπάρχουσα σύνδεση των γραμμών με την εισαγωγή του περιορισμού (Ε.19). Πρακτικά 

ο περιορισμός ορίζει ότι όταν εκτελείται μια διεργασία συσκευασίας 𝑖 𝜖 𝐼𝑝, τότε δεν θα 

εκτελούνται ταυτόχρονα οι αντίστοιχες πρόδρομες διεργασίες 𝑖′𝜖𝐼𝑓 που παρασκευάζουν το 

ίδιο ενδιάμεσο προϊόν στις μη συνδεδεμένες γραμμές της παραγωγικής διαδικασίας. Πρόκειται 

για μια αυστηρή θεώρηση, η οποία όμως είναι απαραίτητη για να ανταποκρίνεται το μοντέλο 

στους τεχνικούς περιορισμούς του προβλήματος. 
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Περιορισμοί εναλλαγών μεταξύ διαδοχικών διεργασιών 

1 − 𝛶𝑖,𝑖′ ≥ 2 − 𝑋𝑖,𝑛 − 𝑋𝑖′,𝑛′ + ∑ ∑ 𝑋𝑖′′,𝑛′′

𝑛′′<𝑛′

𝑛′′>𝑛𝑖′′𝜖𝐼𝑢

 

∀ 𝑢 𝜖 𝑈, 𝑖, 𝑖′𝜖 𝐼𝑢, 𝐼𝑖𝑖′
𝑐ℎ, 𝑖′ ≠ 𝑖, 𝑛, 𝑛′ 𝜖 𝑁, 𝑛 < 𝑛′ 

(E.20) 

 

Ο περιορισμός (Ε.20) είναι όμοιος με τον περιορισμό (Δ.13), αλλά ορίζεται για 

ευρύτερα σύνολα. Έτσι εντοπίζονται επιπλέον οι εναλλαγές στο πρώτο στάδιο της παραγωγής, 

δηλαδή το στάδιο του σχηματισμού των ενδιάμεσων προϊόντων. Με την υπάρχουσα μορφή των 

δυαδικών μεταβλητών, 𝛶𝑖,𝑖′ , δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο περιορισμός από μόνος του, διότι 

υπάρχει πιθανότητα η διαδοχή δύο διεργασιών 𝑖, 𝑖′ 𝜖 𝐼𝑓 να πραγματοποιηθεί περισσότερες από 

μία φορές. Τότε εξαιτίας του μοντέλου θα αγνοούταν αυτή η πιθανή πολλαπλότητα και θα 

υπολογιζόταν λανθασμένα ο συνολικός χρόνος εναλλαγών μεταξύ των διεργασιών. Το 

πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται με μια από τις παρακάτω στρατηγικές: 

1) Εισαγωγή διπλότυπων διεργασιών 𝑖 𝜖 𝐼𝑓(Duplicates). Δηλαδή για κάθε υπάρχουσα 

διεργασία 𝑖 𝜖 𝐼𝑓, που παράγει το ενδιάμεσο προϊόν 𝑠 𝜖 𝑆𝑓𝑖𝑠, ορίζονται ακριβώς ίδιες 

διεργασίες 𝑖′ 𝜖 𝐼𝑓, με ακριβώς ίδια χαρακτηριστικά, και σε πλήθος ίσες με το πλήθος 

των αντίστοιχων τελικών προϊόντων, 𝛮𝛮𝑠, που προέρχονται από το 𝑠 𝜖 𝑆𝑓𝑖𝑠. 

2) Εφαρμογή στρατηγικής ενιαίας ολοκλήρωσης της παραγωγής και για τα ενδιάμεσα 

προϊόντα 𝑠 𝜖 𝑆𝑓𝑖𝑠 (single-campaign policy). Εφαρμόζεται από τον περιορισμό:  

∑ 𝑋𝑖,𝑛

𝑖𝜖𝐼𝑓,𝑖𝜖𝐼𝑠
𝑐

= 1         ∀ 𝑠 𝜖 𝑆𝑓𝑖𝑠 (E.21) 

Ωστόσο η διακριτή αναπαράσταση του χρόνου σε συνδυασμό με τις μεγάλες ποσότητες 

παραγωγής για ορισμένα ενδιάμεσα προϊόντα καθιστούν προβληματική  την εφαρμογή 

της συγκεκριμένης στρατηγικής. Στα πλεονεκτήματα συμπεριλαμβάνονται η χαμηλή 

υπολογιστική πολυπλοκότητα και η εισαγωγή λιγότερων δεδομένων σε σχέση με την 

στρατηγική (1). 

3) Αντικατάσταση της μεταβλητής 𝛶𝑖,𝑖′  από δύο ξεχωριστές δυαδικές μεταβλητές και του 

περιορισμού (Ε.20) από δύο περιορισμούς που εφαρμόζονται ξεχωριστά σε κάθε στάδιο 

της παραγωγικής διαδικασίας. Ενδεικτικά: 
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1 − 𝛶
𝑖,𝑖′
𝑝

≥ 2 − 𝑋𝑖,𝑛 − 𝑋𝑖′,𝑛′ + ∑ ∑ 𝑋𝑖′′,𝑛′′

𝑛′′<𝑛′

𝑛′′>𝑛𝑖′′𝜖𝐼𝑢

 

∀ 𝑢 𝜖 𝑈𝑝, 𝑖, 𝑖′ 𝜖 𝐼𝑝, 𝐾𝑖,𝑖′ , 𝐼𝑖𝑖′
𝑐ℎ, 𝑖′ ≠ 𝑖, 𝑛, 𝑛′ 𝜖 𝑁, 𝑛 < 𝑛′ 

(E.20.α) 

 

1 − 𝛶
𝑖,𝑖′,𝑛

𝑓
≥ 2 − 𝑋𝑖,𝑛 − 𝑋𝑖′,𝑛′ + ∑ ∑ 𝑋𝑖′′,𝑛′′

𝑛′′<𝑛′

𝑛′′>𝑛𝑖′′𝜖𝐼𝑢

 

∀ 𝑢 𝜖 𝑈𝑓 , 𝑖, 𝑖′ 𝜖 𝐼𝑓 , 𝐾𝑖,𝑖′ , 𝐼𝑖𝑖′
𝑐ℎ, 𝑖′ ≠ 𝑖, 𝑛, 𝑛′ 𝜖 𝑁, 𝑛 < 𝑛′ 

(E.20.β) 

 

Με αυτή την στρατηγική αυξάνεται σημαντικά η υπολογιστική πολυπλοκότητα λόγω 

του ορισμού της τρισδιάστατης δυαδικής μεταβλητής 𝛶
𝑖,𝑖′,𝑛

𝑓
. Επίσης θα πρέπει όλοι οι 

σχετικοί περιορισμοί του μοντέλου να προσαρμόζονται κατάλληλα για κάθε στάδιο. 

Με αυτό το σκεπτικό και η αντικειμενική συνάρτηση θα πρέπει να αναθεωρηθεί ώστε 

να αποτελεί το άθροισμα του συνόλου των χρόνων εναλλαγής του συνόλου των 

σταδίων.  

Στην συνέχεια παρουσιάζεται σχηματικά μια αναπαράσταση του προαναφερθέντος 

προβλήματος, που οδηγεί σε λανθασμένο υπολογισμό του συνολικού χρόνου εναλλαγών 

μεταξύ των διεργασιών και προκύπτει από την χρήση δισδιάστατων δυαδικών μεταβλητών 

εναλλαγών στο στάδιο σχηματισμού. Παράλληλα παρουσιάζεται η αντιμετώπιση του 

προβλήματος μέσω του ορισμού τρισδιάστατων δυαδικών μεταβλητών για τον εντοπισμό των 

εναλλαγών μεταξύ διαδοχικών μεταβλητών. 

 

Σχήμα 11: Αναπαράσταση λειτουργίας δισδιάστατων και τρισδιάστατων  

δυαδικών μεταβλητών Μοντέλου Ε. 
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Περιορισμοί για την βελτίωση της υπολογιστικής απόδοσης επίλυσης του μοντέλου 

∑ 𝛶𝑖,𝑖′

𝑖,𝑖′𝜖𝐼𝑢,𝑖′≠𝑖

= ( ∑ 𝑋𝑖,𝑛

𝑖𝜖𝐼𝑢,𝑛𝜖𝑁

) − 1         ∀ 𝑢 𝜖 𝑈 (Ε.22) 

∑ 𝛶𝑖,𝑖′

𝑖′,𝑖′≠𝑖,𝐾𝑖,𝑖′

≤ ∑ 𝑋𝑖,𝑛

𝑛𝜖𝑁

      ∀ 𝑢 𝜖 𝑈, 𝑖 𝜖 𝐼𝑐 , 𝐼𝑢 (Ε.23) 

∑ 𝛶𝑖′,𝑖

𝑖′,𝑖′≠𝑖,𝐾𝑖,𝑖′

≤ ∑ 𝑋𝑖,𝑛

𝑛𝜖𝑁

      ∀ 𝑢 𝜖 𝑈, 𝑖 𝜖 𝐼𝑐 , 𝐼𝑢 (Ε.24) 

∑ 𝛶𝑖,𝑖′

𝑖′,𝑖′≠𝑖,𝐾𝑖,𝑖′

≤ ∑ 𝑋𝑖,𝑛

𝑛𝜖𝑁

      ∀ 𝑢 𝜖 𝑈, 𝑠 𝜖 𝑆, 𝑖 𝜖 𝐼𝑢, 𝐼𝑠
𝑐 (Ε.25) 

∑ 𝛶𝑖′,𝑖

𝑖′,𝑖′≠𝑖,𝐾𝑖,𝑖′

≤ ∑ 𝑋𝑖,𝑛

𝑛𝜖𝑁

      ∀ 𝑢 𝜖 𝑈, 𝑠 𝜖 𝑆, 𝑖 𝜖 𝐼𝑢, 𝐼𝑠
𝑐 (Ε.26) 

𝛵𝛪𝛭𝛦 ≥ ( ∑ 𝑐ℎ𝑖,𝑖′ ·

𝑖,𝑖′≠𝑖,𝑖𝜖𝐼𝑝,𝑖′𝜖𝐼𝑝 

𝛶𝑖,𝑖′) + 0.25 · [𝐶𝑎𝑟𝑑(𝑆𝑓𝑖𝑠) − 𝐶𝑎𝑟𝑑(𝑈𝑓)] (Ε.27) 

Ορίζονται οι περιορισμοί (Ε.22)-(Ε.26) όμοιοι με τους περιορισμούς (Δ.14)-(Δ.18) του 

αναπτυσσόμενου από αυτή την εργασία Μοντέλου Δ. Διαφέρουν όμως ως προς τα σύνολα για 

τα οποία ορίζονται. Επιπλέον εισάγεται στο μοντέλο ο περιορισμός (Ε.27) που εκφράζει ένα 

κατώτατο όριο (lower bound) για την βέλτιστη λύση της αντικειμενικής συνάρτησης και 

συνεισφέρει στην ταχύτερη σύγκλιση του μοντέλου προς την λύση. Το όριο εισάγεται αν είναι 

γνωστή η τιμή του ελάχιστου χρόνου εναλλαγών αποκλειστικά για το στάδιο της παραγωγής. 

Σε αυτή την τιμή προστίθεται ένας όρος που αντιστοιχεί στον ελάχιστο συνολικό εκτιμώμενο 

χρόνο εναλλαγών για το στάδιο σχηματισμού των ενδιάμεσων προϊόντων με την προσθήκη 

ενδιάμεσης αποθήκευσης (έχει παρατηρηθεί από τα δεδομένα ότι όλες οι διεργασίες έχουν 

χρόνο μετάβασης μεταξύ τους και μάλιστα ο χρόνος εναλλαγής αυτός είναι τουλάχιστον ίσος 

με 0,25 ώρες). 

Περιορισμοί ευέλικτης ενδιάμεσης αποθήκευσης 

Ως περιορισμοί ενδιάμεσης αποθήκευσης ορίζονται οι περιορισμοί (Ε.28)-(Ε.30), οι 

οποίοι είναι ίδιοι με τους περιορισμούς (Γ.12)-(Γ.14) του Μοντέλου Γ. Επιλέχθηκαν για το 

μοντέλο καθώς είναι απλούστεροι, δεν απαιτούν τον ορισμό διεργασιών αποθήκευσης και την 

χρονική κατανομής τους. Άρα δεν αυξάνουν σημαντικά την υπολογιστική πολυπλοκότητα. 

Ένας αλγόριθμος χρησιμοποιείται εκ των υστέρων για την κατανομή των αποθηκευμένων 

υλικών στις διαθέσιμες δεξαμενές αποθήκευσης. 
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Ορισμός θετικών συνεχών μεταβλητών 

Οι συνεχείς μεταβλητές με φυσική σημασία θα πρέπει να ορίζονται θετικές για κάθε 

περίπτωση: 

𝑆𝑇𝑠,𝑛 , 𝜏𝑖,𝑛 , 𝜏𝑠,𝑛 , 𝜃𝑖,𝑛 , 𝜃𝑠,𝑛  ≥ 0       ∀ 𝑠 𝜖 𝑆, 𝑖 𝜖 𝐼, 𝑛 𝜖 𝑁 (E.31) 

 

Αντικειμενική Συνάρτηση 

Για το συγκεκριμένο μοντέλο, επιλέγεται ως αντικειμενική συνάρτηση η 

ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου των μεταβατικών εργασιών κατά τις εναλλαγές μεταξύ 

των διεργασιών. Αυτή άλλωστε είναι η θεώρηση του συνολικού χρόνου εναλλαγών που έχει 

φυσική σημασία για τον ευέλικτο σχεδιασμό της μονάδας. Καθώς τα δύο στάδιο πλέον δεν 

λειτουργούν πάντοτε παράλληλα, δεν υφίσταται η ελαχιστοποίηση του αδρανούς χρόνου όπως 

για τον υπάρχοντα σχεδιασμό. Η αντικειμενική συνάρτηση ορίζεται ως: 

m𝑖𝑛 𝛵𝛪𝛭𝛦 =  ∑ 𝑐ℎ𝑠𝑢𝑚𝑖,𝑖′ ·

𝑖,𝑖′≠𝑖,𝑖𝜖𝐼𝑐,𝑖′𝜖𝐼𝑐 

𝛶𝑖,𝑖′ (Ε.32) 

Ωστόσο η αντικειμενική συνάρτηση πρέπει να αναθεωρηθεί εφόσον οι εναλλαγές σε 

κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας δεν ορίζονται από την ίδια δυαδική μεταβλητή 𝛶𝑖,𝑖′. 

Δηλαδή αν χρησιμοποιούνται ξεχωριστές μεταβλητές για κάθε στάδιο, όπως αναφέρθηκε στην 

τρίτη στρατηγική, τότε: 

m𝑖𝑛 𝛵𝛪𝛭𝛦 =  ∑ 𝑐ℎ𝑖,𝑖′ ·

𝑖,𝑖′≠𝑖,𝑖𝜖𝐼𝑓,𝑖′𝜖𝐼𝑓,𝑛 𝜖 𝑁 

𝛶
𝑖,𝑖′,𝑛

𝑓
+ ∑ 𝑐ℎ𝑖,𝑖′ ·

𝑖,𝑖′≠𝑖,𝑖𝜖𝐼𝑝,𝑖′𝜖𝐼𝑝 

𝛶
𝑖,𝑖′
𝑝

 (Ε.32*) 

Εναλλακτικά μπορεί να διερευνηθεί το πρόβλημα για την μεγιστοποίηση του κέρδους 

από την παραγωγή πολύτιμων προϊόντων: 

m𝑎𝑥 𝑃𝑅𝑂𝐹𝐼𝑇 =  ∑ 𝑣𝑠 ·

𝑠𝜖𝑆,𝑛=𝑐𝑎𝑟𝑑(𝑁) 

𝑆𝑇𝑠,𝑛 (Ε.33) 

Τέλος είναι δυνατή η χρήση υβριδικών αντικειμενικών συναρτήσεων εφόσον είναι 

γνωστά περισσότερα οικονομικά δεδομένα, όπως για παράδειγμα εξισώσεις για την οικονομική 

εκτίμηση των εκάστοτε μεταβάσεων και αλλαγών μεταξύ διαδοχικών διεργασιών.
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4. Αποτελέσματα – Μελέτες Περίπτωσης 

4.1. Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των 

μαθηματικών μοντέλων Μικτού-Ακέραιου Γραμμικού Προγραμματισμού (MILP models) του 

Κεφαλαίου 3 για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της μελετώμενης παραγωγικής μονάδας 

για τα διάφορα σενάρια σχεδιασμού της, τα οποία αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 2. Κύριος 

στόχος αποτελεί η σύγκριση των αποτελεσμάτων του μοντέλου άμεσης προτεραιότητας  

αλληλουχίας προϊόντων των Elekidis et al. (2019) (Μοντέλο Α) με του νέου προτεινόμενου 

μοντέλου βάσει απεικόνισης (Μοντέλο Δ) για το πρόβλημα της παραγωγής με τον υπάρχοντα 

σχεδιασμό της μονάδας, χωρίς δυνατότητα ενδιάμεσης αποθήκευσης. Έπειτα παρουσιάζονται 

τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του νέου προτεινόμενου Μοντέλου Ε βάσει απεικόνισης 

δικτύου (network-based model) που στοχεύει στην επίλυση του προβλήματος με την 

ενσωμάτωση δυνατότητας για ενδιάμεση αποθήκευση. 

Εν συντομία, τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 4 των 

αποτελεσμάτων αφορούν 3 πιθανές δομές της παραγωγικής μονάδας. Αναφέρονται ως  τα εξής 

3 σενάρια: 

➢ Σενάριο 1: Πρόκειται για την υπάρχουσα δομή της μονάδας. Κάθε γραμμή 

σχηματισμού ενδιάμεσων προϊόντων συνδέεται αποκλειστικά με μια γραμμή 

συσκευασίας. Επιπλέον, το στάδιο της παλετοποίησης επιβάλει περιορισμούς στην 

κατανομή των προϊόντων στις διαθέσιμες γραμμές συσκευασίας. Η κατανομή των 

διεργασιών στις γραμμές συσκευασίας παρουσιάζεται στο Πίνακα Α.2. 

➢ Σενάριο 2: Υπάρχει η ίδια δομή με το Σενάριο 1, αλλά απαλείφονται οι περιορισμοί που 

επιβάλει το στάδιο της παλετοποίησης. Η κατανομή των προϊόντων στις γραμμές 

συσκευασίας παρουσιάζεται στον Πίνακα Α.3. 

➢ Σενάριο 3: Απαλείφονται οι περιορισμοί κατανομής των προϊόντων λόγω της 

παλετοποίησης (κατανομή του Πίνακα Α.3). Επιπλέον ενσωματώνεται η δυνατότητα 

αποθήκευσης ενδιάμεσων προϊόντων σε ένα πλήθος ισομεγεθών δεξαμενών, και 

επιτρέπεται ευέλικτη σύνδεση μεταξύ γραμμών σχηματισμού και συσκευασίας.  

Για κάθε ένα από τα σενάρια εξάγονται τα αποτελέσματα του βέλτιστου 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής με στόχο την ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου των 

εργασιών κατά τις εναλλαγές των προϊόντων κάθε γραμμής παραγωγής. Ο χρονικός ορίζοντας 
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της παραγωγής στο συγκεκριμένο πρόβλημα για τις διάφορες περιπτώσεις είναι μεταξύ των 1 

και 4 ημερών. Επομένως πέρα από την σύγκριση των Μοντέλων Α & Δ για τα Σενάρια 1 και 

2, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του νέου προτεινόμενου Μοντέλου Ε για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος χρονοπρογραμματισμού κατά το Σενάριο 3, με την 

ενσωμάτωση ενδιάμεσης αποθήκευσης. 

Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στις επόμενες ενότητες 

λαμβάνονται για ένα πλήθος διαφορετικών μελετών περίπτωσης. Δημιουργούνται κάποιες 

περιπτώσεις που αναφέρονται σε διαφορετικό πλήθος εξεταζόμενων προϊόντων και σε 

διαφορετικούς χρονικούς ορίζοντες ώστε να διερευνηθούν οι δυνατότητες και η υπολογιστική 

πολυπλοκότητα κάθε μοντέλου για διαφορετικά μεγέθη προβλημάτων. Τα εξεταζόμενα 

προϊόντα και οι χρονικοί ορίζοντες για την εκάστοτε περίπτωση παρουσιάζονται στον Πίνακα 

Β.1 του Παραρτήματος Β.  

Στα αποτελέσματα συμπεριλαμβάνονται και τα στοιχεία για τα χαρακτηριστικά των 

χρησιμοποιούμενων μοντέλων (model aτtributes), τα οποία δηλαδή αφορούν τα πλήθη 

μεταβλητών και εξισώσεων που χρησιμοποιούνται από το εκάστοτε μοντέλο. Επιπλέον 

παρατίθενται οι χρόνοι εκτέλεσης των μοντέλων (συμβολίζεται ως CPU και μετρείται σε 

seconds) , οι θεωρητικά υπολογιζόμενες βέλτιστες τιμές της αντικειμενικής συνάρτησης και η 

ποσοστιαία διαφορά (optimality gap%) της λαμβανόμενης λύσης από την θεωρητικά βέλτιστη. 

Επομένως εκτός από το να συγκρίνονται τα αποτελέσματα για την παραγωγή από τα διάφορα 

μοντέλα, αξιολογείται ταυτόχρονα η υπολογιστική πολυπλοκότητα των μοντέλων και 

συνολικά η απόδοσή τους. Το τελευταίο επιτυγχάνεται εφαρμόζοντας τα μαθηματικά μοντέλα 

για ένα πλήθος περιπτώσεων του προβλήματος με αυξανόμενο αριθμό εξεταζόμενων 

προϊόντων. Τελικά, όχι μόνο επιτυγχάνεται η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 

μοντέλων για την επίλυση προβλημάτων της παραγωγής αλλά και διαπιστώνεται ποια από τις 

πιθανές δομές της μονάδας επιφέρει τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα στην παραγωγή. 

  Το πρόβλημα της παραγωγής, μελετάται ως πρόβλημα Μικτού-Ακέραιου Γραμμικού 

Προγραμματισμού (Mixed-Integer Linear Programming - MILP) και για αυτό τον λόγο 

επιχειρείται η εφαρμογή των αντίστοιχων μαθηματικών μοντέλων στο υπολογιστικό εργαλείο 

βελτιστοποίησης GAMS (General Algebraic Modeling System). Για την επίλυση του 

προβλήματος δύναται να χρησιμοποιούνται δύο επιλυτές. Ο ένας επιλυτής είναι ο ILOG 

CPLEX, ο οποίος αποτελεί την αυτόματη προεπιλογή του υπολογιστικού εργαλείου GAMS, 

και ο άλλος είναι ο ανερχόμενος και εμπορικά διαθέσιμος επιλυτής GUROBI (GAMS, 2017). 
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Διερευνάται η χρήση και των δύο επιλυτών για όλα τα παρουσιαζόμενα μοντέλα προκειμένου 

να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά με την απόδοση τους. 

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την επίλυση του προβλήματος αφορούν ένα 

σύνολο δυαδικών και συνεχών μεταβλητών που υπόκεινται στην διαδικασία βελτιστοποίησης. 

Τα αποτελέσματα αυτά στις περισσότερες περιπτώσεις επεξεργάζονται εκ των υστέρων στο 

περιβάλλον του εργαλείου GAMS με την χρήση αλγορίθμων (post-processing algorithms). 

Επιτυγχάνεται να λαμβάνονται τα αποτελέσματα σε μορφή κατάλληλη για την περαιτέρω 

επεξεργασία τους και την δημιουργία προγραμμάτων παραγωγής. Ειδικότερα η παρουσίαση 

των διαγραμμάτων προγραμμάτων παραγωγής Gannt (Gantt Chart) αποτελεί συχνή επιλογή 

τόσο στις βιομηχανικές μονάδες όσο και στις επιστημονικές μελέτες.  Τα διαγράμματα Gantt, 

αποτελούν μια απεικόνιση της χρονικής διάρκειας και της αλληλουχίας των επιτελούμενων 

διεργασιών και αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά από τον Henry Gantt το 1917, ως ένα εργαλείο 

ελέγχου παραγωγής (Herrmann, 2006). Στον οριζόντιο άξονα του γραφήματος αναπαρίσταται 

ο χρονικός ορίζοντας (σε ώρες ή ημέρες), ενώ στον κατακόρυφο αναπαρίστανται οι διαθέσιμες 

μονάδες μηχανολογικού εξοπλισμού (π.χ. γραμμές σχηματισμού ή συσκευασίας στο υπάρχον 

πρόβλημα). Οι διεργασίες για την παραγωγή ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων σε κάθε γραμμή 

παραγωγής, απεικονίζονται με ορθογώνια παραλληλόγραμμα διαφορετικού χρώματος για κάθε 

προϊόν και έχουν μήκη ίσα με τις χρονικές διάρκειες εκτέλεσής τους. Επιπλέον, στην 

συγκεκριμένη εργασία, οι απαιτούμενοι χρόνοι εργασιών κατά τις εναλλαγές διεργασιών 

απεικονίζονται με ορθογώνια παραλληλόγραμμα μαύρου χρώματος ενώ οι αδρανείς χρόνοι σε 

μια γραμμή κατά την εναλλαγή διεργασιών απεικονίζονται με τη μορφή κενών διαστημάτων. 

Χρησιμοποιώντας αυτούς τους κανόνες και τα αποτελέσματα της βελτιστοποίησης 

δημιουργούνται τα διαγράμματα Gannt της παραγωγής με την χρήση του υπολογιστικού 

εργαλείου MS Excel. 
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4.2. Βελτιστοποίηση χρονοπρογραμματισμού παραγωγής με στόχο την ελαχιστοποίηση 

του συνολικού χρόνου εναλλαγών μεταξύ των προϊόντων για τον υπάρχοντα 

σχεδιασμό της παραγωγικής μονάδας 

4.2.1. Αποτελέσματα βελτιστοποίησης χρονοπρογραμματισμού παραγωγής για δύο 

σενάρια του υπάρχοντος σχεδιασμού της μονάδας και σύγκριση των Μοντέλων Α 

και Δ 

Στην συγκεκριμένη ενότητα επιδιώκεται η επίλυση του προβλήματος 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής της μελετώμενης μονάδας με στόχο την ελαχιστοποίηση 

του συνολικού χρόνου εναλλαγής μεταξύ των προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα είναι επιθυμητή η 

ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου των μεταβατικών εργασιών που εκτελούνται 

αθροιστικά στα δύο κύρια στάδια της παραγωγής, δηλαδή τα στάδια σχηματισμού ενδιάμεσων 

προϊόντων και  συσκευασίας τελικών προϊόντων. Με άλλα λόγια ελαχιστοποιείται ο συνολικός 

χρόνος που αντιστοιχεί στην παράμετρο 𝑐ℎ𝑠𝑢𝑚 όπως ορίστηκε στα Κεφάλαια 2 & 3. 

Εν συντομία, απώτερος σκοπός της ενότητας αποτελεί η σύγκριση της απόδοσης 

μαθηματικών μοντέλων διαφορετικών προσεγγίσεων, ειδικότερα του Μοντέλου Α άμεσης 

προτεραιότητας αλληλουχίας προϊόντων (immediate precedence model) των Elekidis et al. 

(2019) με το νέο προτεινόμενο από αυτή την εργασία Μοντέλο Ε βάσει απεικόνισης δικτύου 

(network-based model). Επομένως, όπως αναφέρθηκε, εφαρμόζονται σε ένα πλήθος 

διαφορετικών περιπτώσεων (Πίνακας Β.1). Ειδικότερα τα αποτελέσματα της παρούσας 

ενότητας αναφέρονται στην υπό μελέτη παραγωγική μονάδα για τα δύο πρώτα σενάρια, 

Σενάρια 1 και 2, με την υπάρχουσα δομή. Όπως έχει αναφερθεί τα δύο σενάρια, εξαιτίας των 

εκάστοτε περιορισμών, διαφέρουν ως προς την κατανομή των προϊόντων στις γραμμές 

συσκευασίας (Πίνακες Α.1 και Α.2). Στο Σενάριο 2 υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία των 

προϊόντων στις διαθέσιμες γραμμές συσκευασίας. Με τον όρο ευελιξία εννοείται ότι για την 

περίπτωση του Πίνακα Α.2 ορίζονται περισσότερες διεργασίες ανά γραμμή συσκευασίας και 

κατ’ επέκταση αναμένεται να αυξηθεί η υπολογιστική πολυπλοκότητα. Συνεπώς, η ταυτόχρονη 

επίλυση για τα δύο σενάρια διεξάγεται ώστε να διερευνηθεί περαιτέρω πώς ανταποκρίνεται το 

εκάστοτε μοντέλο σε προβλήματα καθορισμένου μεγέθους όταν αυξάνεται ο βαθμός ευελιξίας 

στην παραγωγή.  
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Περίπτωση 1: 12 τελικά προϊόντα με χρονικό ορίζοντα 30 ώρες 

Πρόκειται για την περίπτωση με τα λιγότερα εξεταζόμενα προϊόντα και παρουσιάζονται 

τα αποτελέσματα για το πρόβλημα καθώς και στοιχεία για τα πλήθη εξισώσεων και 

μεταβλητών που χρησιμοποιούνται από το εκάστοτε μοντέλο. 

Πίνακας 4: Αποτελέσματα για την Περίπτωση 1 με τον υπάρχοντα σχεδιασμό. 

 Μοντέλο Α Μοντέλο Δ 

 
Υπάρχων Σχεδιασμός – Με περιορισμούς παλετοποίησης 

(Σενάριο 1) 

Χρονικά Σημεία - 5 6 7 8 

Εξισώσεις 340 2101 2695 3363 4105 

Μεταβλητές 102 513 586 659 732 

Συνεχείς 12 343 400 457 514 

Δυαδικές 90 170 186 202 218 

CPU(s) 0.1 0.8 3.4 4.5 5.8 

Λύση (h) 2.833 2.833 2.833 2.833 2.833 

Opt. gap % 0 0 0 0 0 

 
Υπάρχων Σχεδιασμός – Χωρίς περιορισμούς παλετοποίησης 

(Σενάριο 2) 

Χρονικά Σημεία - 5 6 7 8 

Εξισώσεις 520 3667 4813 6117 7579 

Μεταβλητές 192 705 796 887 978 

Συνεχείς 12 415 484 553 622 

Δυαδικές 180 290 312 334 356 

CPU(s) 0.1 1.0 1.4 6.4 6.8 

Λύση (h) 2.583 2.833 2.583 2.583 2.583 

Opt. gap % 0 0 0 0 0 

Μείωση % 8.8 - 8.8 8.8 8.8 

Οι λύσεις εξάγονται για διάφορα πλήθη χρονικών σημείων για το Μοντέλο Δ, το οποίο 

χρησιμοποιεί συνεχή αναπαράσταση του χρόνου με χρονικά σημεία βάσει συμβάντων. 

Ενδεικτικά οι βέλτιστες λύσεις για την Περίπτωση 1 εξάγονται με μόλις 5 χρονικά σημεία για 

το Σενάριο 1 και με 6 χρονικά σημεία για το Σενάριο 2. Πρόκειται δηλαδή για το μικρότερο 

πλήθος χρονικών σημείων με τα οποία ανακτώνται οι βέλτιστες λύσεις. Επίσης, παρατηρείται 

ότι οι βέλτιστες λύσεις εξάγονται για αυτό το μικρό πρόβλημα με πολύ μικρό υπολογιστικό 

κόστος και για τα δύο μοντέλα. Ειδικότερα για το Μοντέλο Α άμεσης προτεραιότητας 
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αλληλουχίας προϊόντων το πρόβλημα επιλύεται ακαριαία. Επιπλέον για τα μοντέλα 

παρατηρούνται μεγάλες διαφορές αναφορικά με το πλήθος των χρησιμοποιούμενων 

εξισώσεων και μεταβλητών. Αυτές έχουν άμεσο αντίκτυπο στην υπολογιστική πολυπλοκότητά 

τους. Ειδικότερα για το Μοντέλο Δ το πλήθος των εξισώσεων αυξάνεται με την αύξηση του 

αριθμού των ορισμένων χρονικών σημείων και επίσης είναι αναμενόμενα μεγαλύτερο για το 

σενάριο που δεν λαμβάνονται υπόψιν οι περιορισμοί της παλετοποίησης, διότι αυξάνεται η 

ευελιξία ανάθεσης των διεργασιών στις γραμμές της μονάδας. Τα αποτελέσματα για το πλήθος 

των εξισώσεων στο Μοντέλο Δ αναπαρίστανται γραφικά στο Σχήμα 12. 

 

Σχήμα 12: Πλήθος εξισώσεων για το Μοντέλο Δ κατά την Περίπτωση 1. 

Αντίστοιχη είναι και οι αύξηση των μεταβλητών με την αύξηση αριθμού των 

οριζόμενων χρονικών σημείων, που χρησιμοποιούνται με την προσέγγιση του μοντέλου Δ. 

Ενδεικτικά παρουσιάζεται στα ακόλουθα Σχήματα 13 και 14.  

 

Σχήμα 13: Πλήθος μεταβλητών Μοντέλου Δ για την Περίπτωση 1 κατά το Σενάριο 1. 
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Σχήμα 14: Πλήθος μεταβλητών Μοντέλου Δ για την Περίπτωση 1 κατά το Σενάριο 2. 

Ωστόσο για το Μοντέλο Α, ακόμα και για αυτό το μικρό πρόβλημα, το πλήθος των 

εξισώσεων είναι υποπολλαπλάσιο από αυτό του Μοντέλου Δ. Ιδιαίτερα το πλήθος των 

δυαδικών μεταβλητών για το μοντέλο άμεσης προτεραιότητας αλληλουχίας προϊόντων είναι 

πολύ μικρότερο. Όμως παρατηρείται ότι αυξάνεται σημαντικά όταν αυξάνεται η ευελιξία 

ανάθεσης των προϊόντων στις γραμμές συσκευασίας. Δηλαδή για το Σενάριο 2, χωρίς τους 

περιορισμούς που επιβάλει η παλετοποίηση. Ενδεικτικά οι μεταβολές στα χαρακτηριστικά για 

το Μοντέλο Α παρουσιάζονται στο Σχήμα 15. 

 

Σχήμα 15: Χαρακτηριστικά Μοντέλου Α για την Περίπτωση 1.  

Όσον αφορά τις τιμές των λύσεων παρατηρείται ότι για το Σενάριο 2, κατά το οποίο 

δεν λαμβάνονται υπόψιν οι περιορισμοί του σταδίου της παλετοποίησης, είναι αισθητά 
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μικρότερες, όπως επιδιώκεται άλλωστε, και ειδικότερα επιτυγχάνεται ποσοστιαία μείωση 

8.8%. Δηλαδή με την αύξηση της ευελιξίας ανάθεσης των τελικών προϊόντων στις γραμμές 

συσκευασίας είναι πιθανό να μειώνεται ο συνολικός χρόνος εναλλαγών μεταξύ των διεργασιών 

στην παραγωγική διαδικασία. Στο Σχήμα 16 παρουσιάζεται το διάγραμμα Gantt του βέλτιστου 

προγράμματος παραγωγής για το Σενάριο 2. Αρχικά όμως παρουσιάζεται το υπόμνημα των 

ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων στον Πίνακα 5. Στο διάγραμμα Gantt το κάθε χρώμα 

δηλώνει την εκτέλεση διεργασίας που παράγει το αντίστοιχο προϊόν. 

Πίνακας 5: Υπόμνημα προϊόντων για την σχεδίαση διαγραμμάτων Gantt. 

Προϊόντα Σταδίου Σχηματισμού 

  Int_Pouch1  Int_Pouch4  Int_Pouch7  Int_Pouch10 

  Int_Pouch2  Int_Pouch5  Int_Pouch8  Int_Pouch11 

  Int_Pouch3  Int_Pouch6  Int_Pouch9   

Προϊόντα Σταδίου Συσκευασίας 

  Prod4  Prod11  Prod18  Prod25 

  Prod5  Prod12  Prod19  Prod26 

  Prod6  Prod13  Prod20  Prod27 

  Prod7  Prod14  Prod21  Prod28 

  Prod8  Prod15  Prod22  Prod29 

  Prod9  Prod16  Prod23  Prod30 

  Prod10  Prod17  Prod24   

  

 

Σχήμα 16: Διάγραμμα Gantt για την Περίπτωση 1 κατά το Σενάριο 2. 
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Περίπτωση 2: 15 τελικά προϊόντα με χρονικό ορίζοντα 36 ώρες 

 Για κάθε περίπτωση αυξάνεται προοδευτικά ο αριθμός των τελικών προϊόντων που 

λαμβάνονται υπόψιν και καθορίζεται ένας χρονικός ορίζοντας που να αντικατοπτρίζει 

πραγματικά μεγέθη της παραγωγής. Τα αποτελέσματα εφαρμογής των Μοντέλων Α & Δ 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 6. 

Πίνακας 6: Αποτελέσματα για την Περίπτωση 2 με τον υπάρχοντα σχεδιασμό. 

 Μοντέλο Α Μοντέλο Δ 

 Σενάριο 1 

Χρονικά Σημεία - 6 7 8 9 

Εξισώσεις 592 4714 5982 7399 8968 

Μεταβλητές 189 811 905 999 1093 

Συνεχείς 15 505 577 649 721 

Δυαδικές 174 306 328 350 372 

CPU(s) 1.7 9.9 15.0 118.5 120 

Λύση (h) 4.083 4.083 4.083 4.083 4.083 

Opt. gap % 0 0 0 0 >0 

 Σενάριο 2 

Χρονικά Σημεία - 6 7 8 9 

Εξισώσεις 808 7213 9240 11521 14056 

Μεταβλητές 297 1039 1151 1263 1375 

Συνεχείς 15 589 673 757 841 

Δυαδικές 282 450 478 506 534 

CPU(s) 2.2 120 120 120 120 

Λύση (h) 3.833 4.000 4.000 3.833 3.833 

Opt. gap % 0 >0 >0 >0 >0 

Μείωση % 6.1 - - 6.1 6.1 

 

Ενώ το Μοντέλο Α επιλύει το πρόβλημα σχεδόν ακαριαία, παρατηρείται ήδη από το 

μικρό αυτό πρόβλημα ότι το Μοντέλο Δ δεν ανταποκρίνεται καλά στην επίλυση. Αν και το 

Μοντέλο Δ προσφέρει βέλτιστες λύσεις, δεν συγκλίνει κατάλληλα και παρουσιάζεται μια 

απόκλιση από την θεωρητικά βέλτιστη τιμή (opt. gap > 0%) της τάξεως του 5% μέχρι 15%. 

Δηλαδή για το Μοντέλο Δ δεν υπολογίζεται αρκετά γρήγορα και κατάλληλα η θεωρητικά 
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βέλτιστη λύση. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 6 δίνουν αφορμή για 

κάποιες πρώτες παρατηρήσεις και ερμηνείες για την απόδοση του μοντέλου. 

Αρχικά πρέπει να τονιστεί ότι το Μοντέλο Δ χρησιμοποιεί συνεχή αναπαράσταση του 

χρονικού ορίζοντα συνδυασμένο με χρονικά σημεία βάσει συμβάντων, τα οποία αναφέρονται 

για κάθε γραμμή συσκευασίας (unit-specific time events). Συνεπώς πρέπει να επιλέγεται ένα 

πλήθος χρονικών σημείων, όχι απλά τόσο μεγάλο ώστε να ορίζονται όλες οι διεργασίες, αλλά 

αρκετά μεγάλο προκειμένου να δέχεται τον μέγιστο επιθυμητό αριθμό διεργασιών σε μια 

γραμμή που απαιτείται για την βέλτιστη λύση. Για παράδειγμα, στον Πίνακα 6 για το πρόβλημα 

κατά το Σενάριο 2 παρατηρείται ότι για 6 ή 7 χρονικά σημεία δεν επιτυγχάνεται ίδια βέλτιστη 

λύση με αυτή του Μοντέλου Α προτεραιότητας αλληλουχίας προϊόντων. Στην συνέχεια όμως 

για 8 ή 9 χρονικά σημεία επιτυγχάνεται ο υπολογισμός της βέλτιστης λύσης. Αυτό συμβαίνει 

διότι για την ανάκτηση της βέλτιστης λύσης του προβλήματος απαιτείται ανάθεση 8 

διεργασιών σε μια συγκεκριμένη γραμμή συσκευασίας. Η συγκεκριμένη αδυναμία του 

Μοντέλου Δ αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα για την χρησιμοποίηση μοντέλων με 

αναπαράσταση του χρονικού ορίζοντα με χρονικά σημεία βάσει συμβάντων για την επίλυση 

προβλημάτων ελαχιστοποίησης συνολικού χρόνου εναλλαγής. Καθώς αυξάνεται ο αριθμός 

των χρονικών σημείων, αυξάνεται ταυτόχρονα η υπολογιστική πολυπλοκότητα του μοντέλου. 

Η αυξημένη υπολογιστική πολυπλοκότητα του Μοντέλου Δ διακρίνεται στα 

χαρακτηριστικά του μοντέλου που παρουσιάστηκαν στους Πίνακες 4 και 6. Για παράδειγμα οι 

εξισώσεις που χρησιμοποιούνται από το Μοντέλο Δ είναι πολλαπλάσιες (ακόμα και 10 φορές) 

από αυτές που χρησιμοποιούνται στο Μοντέλο A. Αυτοί είναι οι λόγοι που οδηγούν στο 

δεύτερο σημαντικό μειονέκτημα του Μοντέλου Δ, το οποίο είναι ότι δεν μπορεί να υπολογίσει 

σε λογικούς χρόνους την τιμή της βέλτιστης λύσης για τον στόχο της ελαχιστοποίησης του 

συνολικού χρόνου εναλλαγών, παρά και την εισαγωγή ειδικών περιορισμών για την βελτίωση 

της υπολογιστικής απόδοσης του μοντέλου (tightening constraints). Έτσι παρατηρείται ότι για 

το πρόβλημα βρίσκεται η βέλτιστη λύση άλλα δεν ολοκληρώνεται η επίλυση σε ένα λογικό 

χρόνο εκτέλεσης (ενδεικτικά 2 λεπτά). Η αδυναμία αύτη φυσικά δεν παρατηρήθηκε στο 

πρόβλημα της Περίπτωσης 1 αλλά με μικρή αύξηση της πολυπλοκότητας για την Περίπτωση 

2 γίνεται αντιληπτό. Αποτελεί πολύ σημαντικό μειονέκτημα του Μοντέλου Δ σε σύγκριση με 

το Μοντέλο Α για την αξιόπιστη χρήση του σε πραγματικό βιομηχανικό περιβάλλον όπου 

απαιτούνται βέλτιστα χρονοδιαγράμματα στον μικρότερο δυνατό χρόνο (Elekidis et al., 2019).  
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Με μια σύντομη σύγκριση των χαρακτηριστικών των μοντέλων για τις Περιπτώσεις 1 

& 2 εξάγονται αποτελέσματα σχετικά με την μεταβολή των χαρακτηριστικών των μοντέλων 

με την εισαγωγή επιπλέον δεδομένων. Για παράδειγμα, η αύξηση του πλήθους των μεταβλητών 

για το Μοντέλο Δ για την επίλυση του ευέλικτου προβλήματος χωρίς τους περιορισμούς 

παλετοποίησης (Σενάριο 2) παρουσιάζεται στο Σχήμα 17. 

 

Σχήμα 17: Σύγκριση μεταβλητών Μοντέλου Δ  

για τις Περιπτώσεις 1 & 2 κατά το Σενάριο 2.   

Από τους Πίνακες 4 & 6 και το Σχήμα 17 παρατηρείται μια σημαντική αύξηση στις 

δυαδικές μεταβλητές του Μοντέλου Δ από την Περίπτωση 1 στην Περίπτωση 2. Το Μοντέλο 

Δ αν και ήδη πιο πολύπλοκο υπολογιστικά αντιμετωπίζει την μεγαλύτερη αύξηση στις δυαδικές 

μεταβλητές από το Μοντέλο Δ τόσο κατά απόλυτο αριθμό όσο και ποσοστιαία (42% έναντι 

38% για τα παρουσιαζόμενα στοιχεία). Οπότε το Μοντέλο Δ, εκτός από ότι είναι πιο 

πολύπλοκο υπολογιστικά από το Μοντέλο Α, παρουσιάζει μεγαλύτερη αύξηση της 

υπολογιστικής του πολυπλοκότητας για μεγαλύτερα προβλήματα από το Μοντέλο Δ. 

Όσον αφορά τις βέλτιστες τιμές για την αντικειμενική συνάρτηση, προκύπτει ότι 

προφανώς η βέλτιστη τιμή αφορά το Σενάριο 2, το οποίο άλλωστε προσφέρει ευελιξία στο 

στάδιο συσκευασίας των τελικών προϊόντων. 

Περίπτωση 3: 19 τελικά προϊόντα με χρονικό ορίζοντα 40 ώρες 

Εξετάζεται η επίλυση του προβλήματος με τα δύο συγκρινόμενα μοντέλα για την 

Περίπτωση 3 και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 7. 
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Πίνακας 7: Αποτελέσματα για την Περίπτωση 3 με τον υπάρχοντα σχεδιασμό. 

 Μοντέλο Α Μοντέλο Δ 

 Σενάριο 1 

Χρονικά Σημεία - 8 9 10 11 

Εξισώσεις 868 10087 12272 14673 17290 

Μεταβλητές 261 1243 1357 1471 1585 

Συνεχείς 19 793 881 969 1057 

Δυαδικές 242 450 476 502 528 

CPU(s) 4.3 120 120 120 120 

Λύση (h) 6.250 6.250 6.250 6.250 6.250 

Opt. gap % 0 >0 >0 >0 >0 

 Σενάριο 2 

Χρονικά Σημεία - 8 9 10 11 

Εξισώσεις 1348 19098 23433 28214 33441 

Μεταβλητές 501 1742 1887 2031 2175 

Συνεχείς 19 972 1081 1189 1297 

Δυαδικές 482 770 806 842 878 

CPU(s) 6.8 600 600 600 600 

Λύση (h) 5.750 6.333 6.417 6.500 6.500 

Opt. gap % 0 >0 >0 >0 >0 

Μείωση % 8 - - - - 

 

Τα κύρια στοιχεία που παρατηρούνται από τα αποτελέσματα για την παρούσα 

περίπτωση είναι τόσο η αποτελεσματικότητα του Μοντέλου Α να επιλύει τα προβλήματα σε 

πολύ μικρούς χρόνους όσο και η αδυναμία του Μοντέλου Δ να εξάγει βέλτιστες λύσεις για το 

πολύπλοκο πρόβλημα χωρίς τους περιορισμούς της παλετοποίησης σε αποδεκτούς χρόνους 

(Σενάριο 2). Άλλωστε για το Μοντέλο Δ παρατηρείται ότι ακόμα και για το απλούστερο 

πρόβλημα, χωρίς μεγάλη ευελιξία ανάθεσης των διεργασιών, προσφέρει βέλτιστες λύσεις για 

το πρόβλημα αλλά σε πολύ μεγαλύτερους χρόνους από ότι το Μοντέλο Α. 

Ειδικότερα η αδυναμία του Μοντέλου Δ να επιλύσει το πολύπλοκο πρόβλημα σε 

αποδεκτούς χρόνους εκτέλεσης αποτελεί επίπτωση της αυξανόμενης υπολογιστικής 

πολυπλοκότητας του εφαρμοζόμενου μοντέλου. Η προοδευτική αύξηση των υπολογιστικών 

χαρακτηριστικών του μοντέλου με την αύξηση του πλήθους των εξεταζόμενων προϊόντων και 

την αύξηση των οριζόμενων χρονικών σημείων παρατηρείται από τους πίνακες των 
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αποτελεσμάτων. Επίσης με αύξηση του πλήθους των χρονικών σημείων επιτυγχάνονται 

χειρότερες λύσεις. Το γεγονός αυτό αποτελεί άμεση επίπτωση της αυξημένης υπολογιστικής 

πολυπλοκότητας, η οποία είναι φανερή και από τα πλήθη των χαρακτηριστικών στον Πίνακα 

7. Για ακόμα μεγαλύτερο αριθμό χρονικών σημείων δεν λαμβάνονται καλύτερες λύσεις και για 

αυτόν τον λόγο δεν παρουσιάζονται αποτελέσματα.  

Περίπτωση 4: 23 τελικά προϊόντα με χρονικό ορίζοντα 48 ώρες 

Τα αποτελέσματα για την Περίπτωση 4 παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 8: Αποτελέσματα για την Περίπτωση 4 με τον υπάρχοντα σχεδιασμό. 

 Μοντέλο Α Μοντέλο Δ 

 Σενάριο 1 

Χρονικά Σημεία - 9 10 11 

Εξισώσεις 1208 16256 19493 23026 

Μεταβλητές 349 1597 1727 1857 

Συνεχείς 23 1001 1101 1201 

Δυαδικές 326 596 626 656 

CPU(s) 5.7 300 300 300 

Λύση (h) 6.833 7.167 7.083 7.000 

Opt. gap % 0 >0 >0 >0 

 Σενάριο 2 

Χρονικά Σημεία - 9 10 11 

Εξισώσεις 2048 35688 43087 51688 

Μεταβλητές 769 2423 2595 2767 

Συνεχείς 23 1281 1409 1753 

Δυαδικές 746 1142 1186 1230 

CPU(s) 269.2 600 600 600 

Λύση (h) 6.083 7.083 7.250 7.167 

Opt. gap % 0 >0 >0 >0 

Μείωση % 11.7 - - - 

 

Από τα αποτελέσματα παρατηρείται πρωτίστως ότι το Μοντέλο Α προτεραιότητας 

αλληλουχίας προϊόντων προσφέρει βέλτιστη λύση για λύση το πολύπλοκο πρόβλημα (με την 

ευελιξία στην ανάθεση των διεργασιών, Σενάριο 2) ωστόσο με αρκετά μεγαλύτερο 

υπολογιστικό κόστος από ότι στις προηγούμενες περιπτώσεις. 
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Όσον αφορά το Μοντέλο Δ, αυτό δεν μπόρεσε να προσφέρει βέλτιστη λύση ούτε για 

το απλούστερο πρόβλημα  σε αυτή την περίπτωση για ένα εύλογο χρονικό διάστημα εκτέλεσης 

του. Επιπλέον αξιοσημείωτο είναι ότι για το Μοντέλο Δ πλέον απαιτείται ορισμός μεγαλύτερου 

πλήθους χρονικών σημείων ώστε να προσφέρει εφικτή λύση (feasible solution). Όμως κατά 

συνέπεια αυξάνεται υπέρμετρα και η υπολογιστική πολυπλοκότητα του. Στα χαρακτηριστικά 

του μοντέλου στον Πίνακα 8 παρατηρείται ότι ο ορισμός ενός παραπάνω σημείου οδηγεί σε 

8000 νέες εξισώσεις. Ο αριθμός των εξισώσεων, αν και περιλαμβάνει και το σύνολο των 

εξισώσεων που έχουν ενσωματωθεί για την βελτίωση της υπολογιστικής απόδοσης του 

μοντέλου (tightening constraints), είναι τεράστιος και είναι αναπόφευκτο να μην δυσχεραίνεται 

η επίλυση του μοντέλου σε έναν σύγχρονο τυπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή.  

Περίπτωση 5: 27 τελικά προϊόντα 

Τα αποτελέσματα για την Περίπτωση 5 παρουσιάζονται στον Πίνακα 9. 

  Πίνακας 9: Αποτελέσματα για την Περίπτωση 5 με τον υπάρχοντα σχεδιασμό. 

 Μοντέλο Α Μοντέλο Δ 

 Σενάριο 1 

Χρονικά Σημεία - 10 11 12 

Εξισώσεις 1738 28766 34075 39836 

Μεταβλητές 516 2158 2313 2468 

Συνεχείς 27 1299 1417 1535 

Δυαδικές 489 859 896 933 

CPU(s) 17.8 600 600 600 

Λύση (h) 7.917 8.667 8.750 9.000 

Opt. gap % 0 >0 >0 >0 

 Σενάριο 2 

Χρονικά Σημεία - 10 11 12 

Εξισώσεις 2690 55450 65953 77370 

Μεταβλητές 992 3082 3279 3476 

Συνεχείς 27 1607 1753 1899 

Δυαδικές 965 1475 1526 1577 

CPU(s) 274.5 600 600 600 

Λύση (h) 6.750 8.500 8.833 10.500 

Opt. gap % 0 >0 >0 >0 

Μείωση % 14.7 - - - 
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Για την ανωτέρω Περίπτωση 5 υπενθυμίζεται ότι λαμβάνονται υπόψιν όλα τα προϊόντα 

των δεδομένων (Πίνακας Β.1). Επιπλέον λαμβάνονται υπόψιν οι προθεσμίες παράδοσης των 

τελικών προϊόντων (Πίνακας Α.6) και ορίζεται χρονικός ορίζοντας προφανώς ίσος με την 

λιγότερο σύντομη προθεσμία. 

Τα προβλήματα για κάθε σενάριο επιλύονται αποτελεσματικά από το Μοντέλο Α των 

Elekidis et al. (2019). Παρέχονται οι βέλτιστες λύσεις με αποδεκτό υπολογιστικό κόστος για 

την βιομηχανία, μικρότερο των 20 λεπτών (Elekidis et al., 2019). Αντίθετα η αδυναμία του 

Μοντέλου Δ να προσφέρει βέλτιστες λύσεις για το πρόβλημα της παραγωγής είναι 

αναμενόμενη καθώς δεν μπόρεσε να λύσει αποτελεσματικά ούτε τα μικρότερα προβλήματα, 

δηλαδή για τις περιπτώσεις με μικρότερο πλήθος εξεταζόμενων προϊόντων. 

Η λύση που επιτυγχάνεται για το σενάριο χωρίς τους περιορισμούς της παλετοποίησης 

(Σενάριο 2) επιφέρει μείωση του συνολικού χρόνου εναλλαγών ίση με 14.7% σε σχέση με την 

λύση για το Σενάριο 1 (με τους υπάρχοντες περιορισμούς και σχεδιασμό). 

4.2.2. Αξιολόγηση της υπολογιστικής πολυπλοκότητας των Μοντέλων Α και Δ 

Η δυνατότητα ή μη να λαμβάνονται εφικτές και ποιοτικές λύσεις για τα εξεταζόμενα 

προβλήματα είναι απόρροια κυρίως της υπολογιστικής πολυπλοκότητας των συγκρινόμενων 

μοντέλων. Έχει αναφερθεί ήδη στην προηγούμενη ενότητα πώς για την περίπτωση του νέου 

προτεινόμενου Μοντέλου Δ η υπολογιστική πολυπλοκότητα των μοντέλων αυξάνεται όχι μόνο 

με την αύξηση των εξεταζόμενων προϊόντων αλλά και με την αύξηση των οριζόμενων 

χρονικών σημείων. Οι συγκρίσεις αυτές στηρίχθηκαν στα γραφήματα των Σχημάτων της 

προηγούμενης ενότητας. Στο σημείο αυτό συνοψίζονται και παρουσιάζονται γραφικά τα κύρια 

στοιχεία των χαρακτηριστικών των μοντέλων για τα συγκρινόμενα μοντέλα και για όλες τις 

μελετώμενες περιπτώσεις. 

Εφόσον τα μοντέλα στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου εναλλαγής, 

ο αποτελεσματικός ορισμός των εναλλαγών μεταξύ των διεργασιών είναι καθοριστικός για την 

υπολογιστική πολυπλοκότητα των μοντέλων. Οι εναλλαγές ορίζονται με την ενεργοποίηση των 

εκάστοτε κατάλληλων δυαδικών μεταβλητών που έχουν παρουσιαστεί στο Κεφάλαιο 3, 

δηλαδή της μεταβλητής 𝑋𝑋𝑖,𝑖′,𝑢  για το Μοντέλο Α και της μεταβλητής 𝛶𝑖,𝑖′ για το Μοντέλο Δ. 

Επιπρόσθετα ένας ακόμη τύπος δυαδικών μεταβλητών που χρησιμοποιούνται στα μοντέλα 

είναι οι δυαδικές μεταβλητές ανάθεσης των διεργασιών σε γραμμές συσκευασίας ή σε χρονικά 

διαστήματα. Αυτές είναι οι μεταβλητές 𝑌𝑌𝑖,𝑢 και 𝑋𝑖,𝑛 για τα Μοντέλα Α και Δ αντίστοιχα. 
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Διαπιστώνεται ότι οι διαστάσεις των τελευταίων είναι αρκετά μικρότερες από τις διαστάσεις 

των δυαδικών μεταβλητών εναλλαγής για το υπάρχον πρόβλημα. Άρα κρίνεται ότι οι δυαδικές 

μεταβλητές εναλλαγών καθορίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τον συνολικό αριθμό των δυαδικών 

μεταβλητών των μοντέλων. Το πλήθος των δυαδικών μεταβλητών για κάθε μοντέλο και για 

κάθε περίπτωση για το Σενάριο 2, χωρίς τους περιορισμούς του σταδίου της παλετοποίησης, 

αναπαρίστανται γραφικά στα ακόλουθα σχήματα. 

 

Σχήμα 18: Πλήθος δυαδικών μεταβλητών Μοντέλου Α  

για όλες τις περιπτώσεις κατά το Σενάριο 2. 

 

Σχήμα 19: Πλήθος δυαδικών μεταβλητών Μοντέλου Δ  

για όλες τις περιπτώσεις κατά το Σενάριο 2. 
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Συγκρίνοντας τα στοιχεία από τα διαγράμματα παρατηρείται ότι για το Μοντέλο Δ το 

πλήθος των δυαδικών μεταβλητών είναι περίπου διπλάσιο από αυτό του Μοντέλου Α σε κάθε 

περίπτωση. Ωστόσο με την αύξηση των εξεταζόμενων προϊόντων για την εκάστοτε περίπτωση 

παρατηρείται ανάλογη αύξηση του πλήθους των δυαδικών μεταβλητών για τα δύο μοντέλα. 

Επιπλέον για το Μοντέλο Δ, το οποίο χρησιμοποιεί συνεχή αναπαράσταση του χρονικού 

ορίζοντα βάσει χρονικών σημείων, υπάρχει μια αύξηση με την αύξηση του πλήθους των 

χρονικών σημείων στην κάθε περίπτωση. 

Υπενθυμίζεται ότι και για τα δύο μοντέλα ορίζονται δυαδικές μεταβλητές άμεσης 

προτεραιότητας για τις εναλλαγές μεταξύ των διεργασιών. Ειδικότερα για το Μοντέλο Α 

ορίζονται οι τρισδιάστατες δυαδικές μεταβλητές 𝑋𝑋𝑖,𝑖′,𝑢, δηλαδή για κάθε ζεύγος διεργασιών 

και ανά γραμμή συσκευασίας. Μια διεργασία ορίζεται για κάθε ένα προϊόν. Το πλήθος των 

μεταβλητών μειώνεται σημαντικά με τον αποκλεισμό ορισμένων εναλλαγών, για τα ζεύγη των 

διεργασιών που δεν δύναται να εκτελούνται στην ίδια γραμμή.  

Αντίθετα στο Μοντέλο Δ κάθε διεργασία ορίζεται όχι μόνο για κάθε προϊόν αλλά και 

για κάθε γραμμή, προκειμένου να αποφεύγονται οι ορισμοί τρισδιάστατων μεταβλητών όπως 

στο Μοντέλο Α. Ωστόσο ο ορισμός μεγαλύτερου συνόλου διεργασιών από ότι στο Μοντέλο Α 

οδηγεί και στον ορισμό μεγάλου πλήθους δυαδικών μεταβλητών, καθώς είναι δισδιάστατες 

μεταβλητές με διαστάσεις τα σύνολα των διεργασιών, 𝛶𝑖,𝑖′.  

Συνολικά και με τις δύο στρατηγικές επιτυγχάνεται ο ορισμός του ίδιου πλήθους 

δυαδικών μεταβλητών εναλλαγών. Η διαφορά επέρχεται εξαιτίας των δυαδικών μεταβλητών 

ανάθεσης, οι οποίες ορίζονται για κάθε διεργασία και για κάθε γραμμή συσκευασίας στο 

Μοντέλο Α, 𝑌𝑌𝑖,𝑢 , ενώ για κάθε διεργασία και χρονικό σημείο για το Μοντέλο Δ, 𝑋𝑖,𝑛. 

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι το σύνολο των διεργασιών είναι μεγαλύτερο για το Μοντέλο Δ και 

επίσης στο τελευταίο ορίζεται ένα μεγάλο πλήθος χρονικών σημείων, είναι ευνόητο ότι για το 

Μοντέλο Δ ορίζονται περισσότερες δυαδικές μεταβλητές από ότι για το Μοντέλο Α. 

Επίσης για το Μοντέλο Δ αξιοσημείωτη είναι η σημαντική αύξηση του πλήθους των 

δυαδικών μεταβλητών με την αύξηση των χρονικών σημείων για μια συγκεκριμένη περίπτωση. 

Προφανώς η αύξηση αυτή δεν προέρχεται από τις δυαδικές μεταβλητές εναλλαγών, καθώς οι 

τελευταίες ορίζονται μόνο βάσει των διεργασιών. Δηλαδή δεν ορίζονται για κάθε χρονικό 

σημείο και κατά συνέπεια η αύξηση των χρονικών σημείων για μια συγκεκριμένη περίπτωση 

δεν επιφέρει αύξηση στο πλήθος των δυαδικών μεταβλητών εναλλαγών. Ωστόσο δυαδικές 

μεταβλητές αποτελούν και οι μεταβλητές ανάθεσης, οι οποίες ορίζονται για κάθε διεργασία και 
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χρονικό σημείο, και επομένως είναι υπεύθυνες για τις αυξήσεις των δυαδικών μεταβλητών με 

την αύξηση των χρονικών σημείων. Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται σημαντικά το πλήθος των 

δυαδικών μεταβλητών, ιδιαίτερα όταν ορίζονται πολλά χρονικά σημεία, αυξάνοντας την 

υπολογιστική πολυπλοκότητα. 

Για τα μοντέλα Μικτού-Ακέραιου Γραμμικού Προγραμματισμού (MILP) εκτός από τις 

δυαδικές μεταβλητές ορίζονται και συνεχείς μεταβλητές. Μεγάλος αριθμός συνεχών 

μεταβλητών προφανώς επηρεάζει σε κάποιον βαθμό την υπολογιστική πολυπλοκότητα και την 

απόδοση των μοντέλων, αλλά όχι όσο οι δυαδικές μεταβλητές. Το πλήθος των συνεχών 

μεταβλητών που υπόκεινται βελτιστοποίησης για το Μοντέλο Α ισούται μόνο με τον αριθμό 

των συνεχών μεταβλητών 𝐶𝑖, καθώς αποτελεί την μόνη συνεχή μεταβλητή του μοντέλου. 

Εφόσον η μεταβλητή ορίζεται για κάθε διεργασία, το πλήθος τους θα είναι ίσο με το πλήθος 

των οριζόμενων διεργασιών. Δηλαδή για την Περίπτωση 1 με τα 12 προϊόντα ο αριθμός των 

συνεχών μεταβλητών είναι 12 κ.ο.κ.. Το πλήθος των συνεχών μεταβλητών για το Μοντέλο Δ 

και για κάθε περίπτωση (για το πρόβλημα χωρίς τους περιορισμούς του σταδίου της 

παλετοποίησης, Σενάριο 2) αναπαρίστανται γραφικά στο ακόλουθο Σχήμα 20. 

 

Σχήμα 20: Πλήθος συνεχών μεταβλητών Μοντέλου Δ  

για όλες τις περιπτώσεις κατά το Σενάριο 2. 
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Για το Μοντέλο Δ παρατηρείται ότι υπάρχουν αρκετές συνεχείς μεταβλητές, οι οποίες 

μάλιστα τείνουν να αυξάνονται σε αριθμό με την αύξηση των χρονικών σημείων. Αυτό είναι 

αναμενόμενο, διότι έχει παρουσιαστεί στο Κεφάλαιο 3 ότι εισάγονται στο νέο Μοντέλο Δ οι 

συνεχείς μεταβλητές 𝜃𝑖,𝑛 , 𝜏𝑢,𝑛 , 𝑢𝑡𝑢,𝑛 , 𝜉𝑖,𝑛 , 𝑆𝑇𝑠,𝑛, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον 

καθορισμό των χαρακτηριστικών των διεργασιών και την επίλυση των ισοζυγίων των υλικών. 

Επιπλέον καθώς ορίζονται για κάθε χρονικό σημείο αυξάνεται το πλήθος των συνεχών 

μεταβλητών με την αύξηση των χρονικών σημείων. Ωστόσο η ύπαρξη ακόμα και μεγάλου 

πλήθους συνεχών μεταβλητών δεν επηρεάζει την υπολογιστική πολυπλοκότητα ενός μοντέλου 

όσο η ύπαρξη μεγάλου πλήθους δυαδικών μεταβλητών και επεξεργαζόμενων εξισώσεων. 

Ένας άλλος κρίσιμος παράγοντας αξιολόγησης της υπολογιστικής πολυπλοκότητας και 

εκτίμησης της απόδοσης ενός μοντέλου αποτελεί το πλήθος των εξισώσεων που χρησιμοποιεί. 

Στοιχεία για το πλήθος των εξισώσεων που χρησιμοποιούν τα Μοντέλα Α & Δ έχουν 

παρουσιαστεί στους πίνακες των αποτελεσμάτων και ακολούθως αναπαρίστανται γραφικά στα 

ακόλουθα σχήματα για το μελετώμενο πρόβλημα και για το Σενάριο 2 της ευέλικτης ανάθεσης 

των προϊόντων στις γραμμές συσκευασίας (χωρίς τους περιορισμούς παλετοποίησης). 

 

Σχήμα 21: Πλήθος εξισώσεων Μοντέλου Α για όλες τις περιπτώσεις κατά το Σενάριο 2. 
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Σχήμα 22: Πλήθος εξισώσεων Μοντέλου Δ για όλες τις περιπτώσεις κατά το Σενάριο 2. 

Παρατηρείται ότι το Μοντέλο Δ χρησιμοποιεί υπερβολικά υψηλότερο αριθμό 

εξισώσεων από το Μοντέλο Α για την επίλυση του προβλήματος. Μάλιστα ενώ για την 

Περίπτωση των 12 προϊόντων οι εξισώσεις του Μοντέλου Δ είναι 10 φορές περισσότερες από 

τις εξισώσεις του Μοντέλου Α, το χάσμα διευρύνεται ακόμα περισσότερο με την αύξηση των 

μελετώμενων προϊόντων. Για το μεγαλύτερο πρόβλημα, την Περίπτωση 5 των 27 προϊόντων, 

οι εξισώσεις του Μοντέλου Δ είναι μέχρι και περίπου 40 φορές περισσότερες από ότι για το 

Μοντέλο Α. 

Αυτή η μεγάλη διαφορά στο πλήθος των επεξεργαζόμενων εξισώσεων οφείλεται 

προφανώς στην στρατηγική ανάπτυξης των μοντέλων. Το Μοντέλο Α των Elekidis et al. (2019) 

είναι ένα μοντέλο άμεσης προτεραιότητας αλληλουχίας προϊόντων (immediate precedence 

model) και όπως περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 3 λαμβάνει υπόψιν μόνο περιορισμούς κατανομής 

και χρησιμοποίησης των μονάδων, χρονικούς περιορισμούς (συμπεριλαμβανομένων της 

ικανοποίησης των προθεσμιών παράδοσης) και τους περιορισμούς αλληλουχίας των 

παραγγελιών προϊόντων, από τους οποίους ορίζονται οι εναλλαγές. Συνεπώς με ένα σύνολο 

μόλις 10 ομάδων περιορισμών είναι δυνατή η εφαρμογή του Μοντέλου Α για την επίλυση του 

προβλήματος και τελικά αποδεικνύεται ότι είναι πολύ μικρό το σύνολο των 

χρησιμοποιούμενων εξισώσεων. 

Ωστόσο το νέο προτεινόμενο Μοντέλο Δ, το οποίο είναι μοντέλο βασισμένο στην 

αναπαράσταση του δικτύου (network-based model), λαμβάνει υπόψιν κάποιους επιπλέον 

περιορισμούς όπως για τα ισοζύγια των υλικών και τους περιορισμούς κατανομής, διάρκειας 
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και ρυθμούς εκτέλεσης των διεργασιών. Χρησιμοποιούνται συνεπώς 20 ομάδες περιορισμών 

και το σύνολο των εξισώσεων αυξάνεται υπέρμετρα.  

Βέβαια αξίζει να τονιστεί ότι ο μεγάλος αριθμός των εξισώσεων για το Μοντέλο Δ 

οφείλεται και στην ενσωμάτωση περιορισμών για την βελτίωση της υπολογιστικής απόδοσης 

επίλυσης του μοντέλου (Tightening Constraints). Οι περιορισμοί αυτοί, αν και αυξάνουν το 

συνολικό πλήθος των επεξεργαζόμενων εξισώσεων, επιτυγχάνουν την βελτίωση της 

υπολογιστικής απόδοσης του μοντέλου. Με άλλα λόγια για το Μοντέλο Δ ο αριθμός των 

εξισώσεων μπορεί να είναι πολύ μεγάλος, αλλά ένα μέρος αυτών συνεισφέρει στην εξαγωγή 

καλύτερων λύσεων με χαμηλό υπολογιστικό κόστος. 

4.2.3. Αποτελέσματα βελτιστοποίησης χρονοπρογραμματισμού παραγωγής για 

εναλλακτικές θεωρήσεις της αντικειμενικής συνάρτησης 

  Στην Ενότητα 4.2.1. παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα βελτιστοποίησης της 

παραγωγής με στόχο την ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου των απαραίτητων εργασιών 

κατά τις εναλλαγές των προϊόντων στις γραμμές παραγωγής κάθε σταδίου. Τα αποτελέσματα 

αυτά δηλαδή αντιστοιχούν στην παράμετρο 𝑐ℎ𝑠𝑢𝑚 που έχει αναφερθεί στα Κεφάλαια 2 και 3. 

Παράλληλα σε αυτά τα κεφάλαια ορίζονται δύο επιπλέον προσεγγίσεις για τον ορισμό του 

συνολικού χρόνου εναλλαγών. Η μία αφορά τον συνολικό πραγματικό χρόνο διακοπής της 

παραγωγικής διαδικασίας εξαιτίας των εναλλαγών (ή αδρανή χρόνο), που αντιστοιχεί στην 

παράμετρο 𝑐ℎ𝑚𝑎𝑥. Τέλος υπάρχει και η προσέγγιση ορισμού που αφορά τον συνολικό χρόνο 

των μεταβατικών εργασιών στο στάδιο συσκευασίας, που αποτελεί άλλωστε το στάδιο 

συμφόρησης της παραγωγής, και αντιστοιχεί στην παράμετρο 𝑐ℎ. Βάσει αυτών των 

προσεγγίσεων παρουσιάζονται κατά την ανάπτυξη των Μοντέλων Α & Δ, στο Κεφάλαιο 3, δύο 

ακόμα μορφές αντικειμενικής συνάρτησης. Ενδεικτικά παρουσιάζονται στο Πίνακα 10 οι 

βέλτιστες λύσεις και για τις 3 αντικειμενικές συναρτήσεις για τα δύο σενάρια που αφορούν την 

ενσωμάτωση ή μη των περιορισμών της παλετοποίησης κατά την επίλυση του προβλήματος.  

Οι λύσεις που παρουσιάζονται στον Πίνακα 10 είναι βέλτιστες (optimality gap ίσο με 

0%) και λαμβάνονται με την εφαρμογή του Μοντέλου Α άμεσης προτεραιότητας αλληλουχίας 

προϊόντων για το αποδεκτό από την βιομηχανία υπολογιστικό κόστος των 20 λεπτών (Elekidis 

et al., 2019). 
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  Πίνακας 10: Αποτελέσματα για τις διάφορες θεωρήσεις της αντικειμενικής συνάρτησης. 

 Αντικειμενικές Συναρτήσεις 

 

Συνολικός χρόνος 

εναλλαγών στην 

διαδικασία (h) 

Συνολικός χρόνος 

διακοπής λειτουργίας 

της διαδικασίας (h) 

Συνολικός χρόνος 

εναλλαγών στο στάδιο 

συσκευασίας (h) 

 Σενάριο 1 

Περίπτωση 1 2.833 2.583 1.583 

Περίπτωση 2 4.083 3.583 2.417 

Περίπτωση 3 6.250 4.583 3.000 

Περίπτωση 4 6.833 5.833 3.000 

Περίπτωση 5 7.917 6.833 3.500 

 Σενάριο 2 

Περίπτωση 1 2.583 2.333 1.083 

Περίπτωση 2 3.833 3.333 1.917 

Περίπτωση 3 5.750 4.333 2.417 

Περίπτωση 4 6.083 5.333 2.667 

Περίπτωση 5 6.750 6.083 2.917 

Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 10 διαπιστώνεται ότι για μεγαλύτερη ευελιξία 

κατανομής των διεργασιών στις γραμμές συσκευασίας (Σενάριο 2) υπάρχει μεγάλη μείωση στις 

βέλτιστες λύσεις που λαμβάνονται για κάθε μορφή της αντικειμενικής συνάρτησης. Ενδεικτικά 

οι μέγιστες ποσοστιαίες μειώσεις για το Σενάριο 2 σε σχέση με το Σενάριο 1 για αντικειμενική 

συνάρτηση τον συνολικό χρόνο των εργασιών κατά τις εναλλαγές των προϊόντων στην 

παραγωγής παρουσιάζονται στο Πίνακα 11. 

Πίνακας 11: Ποσοστιαία μείωση του συνολικού χρόνου εργασιών  

κατά τις εναλλαγές στην παραγωγή κατά το Σενάριο 2. 

 Περίπτωση 1 Περίπτωση 2 Περίπτωση 3 Περίπτωση 4 Περίπτωση 5 

Μείωση % 8.8 6.1 8.0 11.7 14.7 

Παρατηρούνται σημαντικές μειώσεις στις τιμές των αντικειμενικών συναρτήσεων, 

οπότε η βιομηχανική μονάδα θα μπορούσε να διερευνήσει τροποποιήσεις του υπάρχοντος 

σχεδιασμού ώστε να απαλειφθούν οι περιορισμοί που εισέρχονται εξαιτίας του σταδίου της 

παλετοποίησης. Οι τροποποιήσεις αυτές βέβαια υλοποιούνται μόνο εφόσον με περαιτέρω 

μελέτη αποδεικνύεται ότι πρόκειται για μια εφικτή, οικονομικά αποδοτική και βιώσιμη 

επένδυση. 
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Τέλος, επισημαίνεται ότι, αν και τροποποιούνται οι αντικειμενικές συναρτήσεις, δεν 

υπεισέρχεται κάποια άλλη σημαντική αλλαγή στα Μοντέλα Α και Δ και συνεπώς τα 

χαρακτηριστικά τους είναι ακριβώς ίδια με αυτά που παρουσιάστηκαν στους προηγούμενους 

πίνακες για την εκάστοτε περίπτωση (και αριθμό χρονικών σημείων για το Μοντέλο Δ).   

4.3. Βελτιστοποίηση χρονοπρογραμματισμού παραγωγής με στόχο την ελαχιστοποίηση 

του συνολικού χρόνου εναλλαγών μεταξύ των προϊόντων για τον εναλλακτικό 

σχεδιασμό της παραγωγικής μονάδας 

4.3.1. Αποτελέσματα βελτιστοποίησης χρονοπρογραμματισμού παραγωγής για τον 

εναλλακτικό σχεδιασμό της μονάδας  

Στην συγκεκριμένη ενότητα επιδιώκεται η επίλυση του προβλήματος 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής για έναν εναλλακτικό, πιο ευέλικτο, σχεδιασμό της 

μονάδας και με στόχο την ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου των εναλλαγών μεταξύ των 

διεργασιών.  

Ο μελετώμενος εναλλακτικός σχεδιασμός είναι αυτός που παρουσιάστηκε στην 

Ενότητα 2.3. Συνοπτικά μελετάται η δυνατότητα αποθήκευσης των ενδιάμεσων προϊόντων 

μετά τον σχηματισμό τους στο στάδιο συσκευασίας. Ορίζεται ένα σύνολο δεξαμενών 

ενδιάμεσης αποθήκευσης (𝑁𝑆), ίδιου μεγέθους μεταξύ τους (𝑉𝑚𝑎𝑥), στις οποίες θα 

αποθηκεύονται τα ενδιάμεσα προϊόντα για χρήση τους σε επόμενο στάδιο. Επιπλέον, σε 

αντίθεση με τον υπάρχοντα σχεδιασμό, θεωρείται ότι υπάρχει ευελιξία στην σύνδεση των 

γραμμών μεταξύ των δύο σταδίων. Δηλαδή κάθε γραμμή σχηματισμού ενδιάμεσων προϊόντων 

μπορεί να τροφοδοτεί κάθε γραμμή συσκευασίας τελικών προϊόντων και κάθε δεξαμενή 

αποθήκευσης. Αντίστοιχα και οι τελευταίες μπορούν να τροφοδοτούν κάθε γραμμή 

συσκευασίας (Σχήμα 7). Τέλος, για την επίτευξη ευελιξίας στην κατανομή των προϊόντων στις 

γραμμές συσκευασίας επιλέγεται και εδώ το σενάριο χωρίς τους περιορισμούς της 

παλετοποίησης (Πίνακας Α.2).  

Ειδικότερα επιδιώκεται η ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου των μεταβατικών 

εργασιών που εκτελούνται αθροιστικά στα δύο κύρια στάδια της παραγωγής, δηλαδή τα στάδια 

σχηματισμού ενδιάμεσων προϊόντων και συσκευασίας τελικών προϊόντων. Με άλλα λόγια 

ελαχιστοποιείται ο συνολικός χρόνος που αντιστοιχεί στην παράμετρο 𝑐ℎ𝑠𝑢𝑚 όπως ορίστηκε 

στα Κεφάλαια 2 & 3. Άλλωστε αυτή είναι η μόνη προσέγγιση του συνολικού χρόνου 

εναλλαγών που υφίσταται λογικά για τον συγκεκριμένο σχεδιασμό. Αυτό ισχύει καθώς το 
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ελάχιστο σύνολο των χρόνων εναλλαγής στο στάδιο συσκευασίας θα είναι ίδιο με αυτό που 

υπολογίστηκε σε προηγούμενη ενότητα και δεν μειώνεται περαιτέρω για το υπό μελέτη 

Σενάριο 3. Επίσης η ελαχιστοποίηση του χρόνου διακοπής λειτουργίας (σχετικός με την 

παράμετρο 𝑐ℎ𝑠𝑢𝑚) δεν έχει φυσική σημασία σε αυτή την περίπτωση, διότι η εισαγωγή 

ενδιάμεσης αποθήκευσης θα επιφέρει ακόμα και ετεροχρονισμένες εκκινήσεις ή παύσεις 

μεταξύ των γραμμών σχηματισμού και συσκευασίας. 

Είναι προφανές ότι στην ενότητα αυτή μελετάται ένα επιπλέον σενάριο σχεδιασμού της 

μονάδας. Τα αποτελέσματα για την βελτιστοποίηση παραγωγής επιδιώκεται να συγκριθούν με 

τα αποτελέσματα για τον υπάρχοντα σχεδιασμό (Σενάριο 1) ώστε να αξιολογηθούν οι μειώσεις 

του συνολικού χρόνου εναλλαγών που επιτυγχάνονται.  

Η μελέτη του συγκεκριμένου σεναρίου απαιτεί την ανάπτυξη ενός νέου μαθηματικού 

μοντέλου Μικτού-Ακέραιου Γραμμικού Προγραμματισμού (MILP). Το μοντέλο που 

χρησιμοποιείται για το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι το νέο προτεινόμενο Μοντέλο Ε, που 

παρουσιάστηκε στο Κεφαλαίο 3. Αποτελεί μοντέλο βάσει απεικόνισης δικτύου (network-based 

model) και συνδυάζεται με συνεχή αναπαράσταση του χρόνου βάσει χρονικών σημείων, όπως 

δηλαδή τα μοντέλα των Giannelos και Georgiadis (2002). 

Το προτεινόμενο Μοντέλο Ε επιδέχεται αρκετών τροποποιήσεων και σε αυτό το σημείο 

κρίνεται αναγκαίο να διευκρινιστούν κάποια απαραίτητα σημεία. Αρχικά, καθώς θεωρείται ότι 

υπάρχει ευελιξία στην σύνδεση των γραμμών της παραγωγής, δεν χρησιμοποιείται ο 

περιορισμός (Ε.19). Ωστόσο είναι εφικτό να ελεγχθεί το σενάριο για περιορισμένη σύνδεση 

των γραμμών με την εισαγωγή του περιορισμού (Ε.19). Επιπρόσθετα κατά την ανάπτυξη του 

Μοντέλου Ε παρουσιάστηκαν 3 διαφορετικές στρατηγικές ορθού ορισμού των εναλλαγών 

μεταξύ των διεργασιών. Στην ενότητα αυτή ακολουθείται η στρατηγική ενιαίας ολοκλήρωσης 

μιας παρτίδας ενός ενδιάμεσου προϊόντος (single-campaign policy), η οποία εφαρμόζεται με 

την ενσωμάτωση του περιορισμού (Ε.21) στο μαθηματικό μοντέλο.    

Το νέο προτεινόμενο Μοντέλο Ε εφαρμόζεται σε ένα πλήθος διαφορετικών μελετών 

περίπτωσης, ακριβώς των ίδιων για τις οποίες εφαρμόστηκαν τα Μοντέλα Α και Δ για το 

σενάριο του υπάρχοντος σχεδιασμού της μονάδας. Η τακτική αυτή εφαρμόζεται ώστε να 

διερευνηθούν οι δυνατότητες και η υπολογιστική πολυπλοκότητα του μοντέλου για 

διαφορετικά μεγέθη προβλημάτων. Υπενθυμίζεται ότι τα εξεταζόμενα προϊόντα και οι χρονικοί 

ορίζοντες για την εκάστοτε περίπτωση παρουσιάζονται στον Πίνακα Β.1 του Παραρτήματος 

Β. 
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Περίπτωση 1: 12 τελικά προϊόντα με χρονικό ορίζοντα 30 ώρες 

Για όλες τις περιπτώσεις παρουσιάζονται αποτελέσματα κατά τα οποία μεταβάλλονται 

τόσο ο επιλεγμένος αριθμός χρονικών σημείων για το Μοντέλο Ε όσο και το πλήθος των 

πανομοιότυπων δεξαμενών ενδιάμεσης αποθήκευσης που προστίθενται στην μονάδα. Αρχικά 

τονίζεται ότι κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων με αλλαγή του αριθμού των δεξαμενών 

αποθήκευσης δεν παρατηρείται αλλαγή στα χαρακτηριστικά του μοντέλου (model attributes). 

Αυτό είναι αναμενόμενο καθώς μελετώντας τους περιορισμούς του μοντέλου, δεν 

υπεισέρχονται περισσότερες μεταβλητές ή εξισώσεις για αυξανόμενο αριθμό δεξαμενών 

ενδιάμεσης αποθήκευσης, εξαιτίας της προσέγγισης μοντελοποίησης ((Ε.28)–(Ε.30)). 

Προφανώς όμως τα χαρακτηριστικά αυτά μεταβάλλονται με την αλλαγή των οριζόμενων 

χρονικών σημείων. 

Αρχικά παρουσιάζονται οι βέλτιστες λύσεις για τους διάφορους αριθμούς δεξαμενών 

ενδιάμεσης αποθήκευσης που εξετάζονται στον Πίνακα 12. Καθώς οι συνδυασμοί πλήθους 

δεξαμενών και χρονικών σημείων είναι πολλοί, κρίνεται σκόπιμο στους πίνακες 

αποτελεσμάτων να φαίνονται οι βέλτιστες τιμές που λαμβάνονται για κάθε αριθμό δεξαμενών 

αποθήκευσης από το σύνολο των αποτελεσμάτων. Όλα τα αποτελέσματα για την συγκεκριμένη 

ενότητα παρατίθενται αναλυτικά στο Παράρτημα Β. Υπενθυμίζεται ότι ο αριθμός των 

δεξαμενών ενδιάμεσης αποθήκευσης υποδηλώνει το μέγιστο αριθμό ενδιάμεσων προϊόντων 

που δύναται να αποθηκεύονται ανά πάσα στιγμή.  

Πίνακας 12: Αποτελέσματα Μοντέλου Ε και σύγκριση για την Περίπτωση 1. 

 
Μοντέλο Α 

Σενάριο 1 

Μοντέλο Ε 

Σενάριο 3 

NS - 2 3 4 5 

Χρονικά Σημεία - 8 8 6 7 

Εξισώσεις 340 22771 22771 14812 18585 

Μεταβλητές 102 2249 2249 1801 2025 

Συνεχείς 12 1567 1567 1219 1393 

Δυαδικές 90 682 682 582 632 

CPU(s) 0.1 155.5 114.0 23.3 38.4 

Λύση (h) 2.833 2.083 2.083 2.083 2.083 

Βέλτιστη Λύση (h) 2.833 2.083 2.083 2.083 2.083 

Opt. gap % 0 0 0 0 0 

Μείωση % - 28.2 28.2 28.2 28.2 
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Αξιοσημείωτο είναι ότι για την απλή αυτή περίπτωση λαμβάνονται βέλτιστες λύσεις 

για οποιονδήποτε από τους δεδομένους αριθμούς δεξαμενών ενδιάμεσης αποθήκευσης και 

μάλιστα σε αποδεκτούς χρόνους εκτέλεσης. Έτσι επιτυγχάνεται ποσοστιαία μείωση 28.2% του 

συνολικού χρόνου εναλλαγών μεταξύ των διεργασιών για τον προτεινόμενο σχεδιασμό σε 

σχέση με τον υπάρχοντα σχεδιασμό της μονάδας. Αποδεικνύεται για αυτή την περίπτωση ότι 

ο προτεινόμενος ευέλικτος σχεδιασμός της μονάδας, με ενσωμάτωση της δυνατότητας για 

ενδιάμεση αποθήκευση (Σενάριο 3), μειώνει σε μεγάλο ποσοστό τον συνολικό χρόνο 

εναλλαγών μεταξύ των διεργασιών συνολικά στα δύο κύρια στάδια της παραγωγής. 

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του μοντέλου (model attributes), αυτά συνοψίζονται 

για το Μοντέλο Ε στον Πίνακα 13. Έπειτα, στο Σχήμα 23, αναπαρίστανται γραφικά τα πλήθη 

των εξισώσεων του Μοντέλου Ε συναρτήσει των χρονικών σημείων. 

Πίνακας 13: Χαρακτηριστικά του Μοντέλου Ε για την Περίπτωση 1. 

 Μοντέλο Ε 

Χρονικά Σημεία 5 6 7 8 

Εξισώσεις 11473 14819 18585 22771 

Μεταβλητές 1557 1801 2025 2249 

Συνεχείς 1025 1219 1393 1567 

Δυαδικές 532 582 632 682 

 

Σχήμα 23: Πλήθος εξισώσεων Μοντέλο Ε για την Περίπτωση 1 κατά το Σενάριο 3. 
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Το Μοντέλο Ε, το οποίο έχει αναπτυχθεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος του 

εναλλακτικού σχεδιασμού της μονάδας, διαπιστώνεται ότι έχει πολύ υψηλή υπολογιστική 

πολυπλοκότητα. Αυτό εξηγείται συνοπτικά από το γεγονός ότι το Μοντέλο Ε βασίζεται στις 

ίδιες προσεγγίσεις με το Μοντέλο Δ, και ειδικότερα στις προσεγγίσεις των Giannelos και 

Georgiadis (2002). Συνεπώς η αύξηση των εξισώσεων και των μεταβλητών του Μοντέλου Ε 

με την αύξηση των χρονικών σημείων αναμένεται να είναι όμοια με αυτή που παρατηρείται 

για το Μοντέλο Δ. Αυτό άλλωστε παρατηρείται στο Σχήμα 23, όπου αναπαρίστανται γραφικά 

τα πλήθη των εξισώσεων του Μοντέλου Ε συναρτήσει των χρονικών σημείων. 

Ειδικότερα, συγκρίνοντας την τάση αύξησης των εξισώσεων των Μοντέλων Δ και Ε 

για την Περίπτωση 1 παρατηρείται ότι για το Μοντέλο Ε υπάρχει μεγαλύτερο πλήθος καθώς 

και μεγαλύτερη απόλυτη αύξηση του αριθμού των εξισώσεων με την προσθήκης ενός 

παραπάνω χρονικού σημείου. Αυτό εξηγείται εύκολα από το γεγονός ότι στο Μοντέλο Ε 

βελτιστοποιούνται ταυτόχρονα και τα 2 στάδια παραγωγής και συνεπώς περισσότερες 

μεταβλητές υπόκεινται σε βελτιστοποίηση. Επειδή άλλωστε στο Μοντέλο Ε οι περισσότερες 

μεταβλητές και ομάδες περιορισμών ορίζονται για το σύνολο των χρονικών σημείων, είναι 

αναμενόμενη η μεγάλη αύξηση που παρατηρείται. Αντίστοιχα μεγάλη είναι η αύξηση και για 

τις μεταβλητές και παρουσιάζεται στο Σχήμα 24.  

 

Σχήμα 24 : Πλήθος μεταβλητών Μοντέλου Ε για την Περίπτωση 1 κατά το Σενάριο 3. 

Το διάγραμμα Gantt κατά το Σενάριο 3, με ενδιάμεση αποθήκευση, συμπεριλαμβάνει 

τις δεξαμενές ενδιάμεσης αποθήκευσης στις μονάδες εξοπλισμού. Κάθε διεργασία 

αποθήκευσης ενός ενδιάμεσου προϊόντος απεικονίζεται με το χρώμα του διαχειριζόμενου 

ενδιάμεσου προϊόντος που παρουσιάστηκε στο υπόμνημα. Για την Περίπτωση 1 κατά το 

Σενάριο 3 το διάγραμμα Gantt αναπαρίσταται στο Σχήμα 25. Ειδικότερα παρουσιάζεται το 
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βέλτιστο πρόγραμμα παραγωγής στην περίπτωση ύπαρξης 2 διαθέσιμων δεξαμενών 

ενδιάμεσης αποθήκευσης. Επιπλέον τονίζεται ότι η ύπαρξη των περιορισμών ισοζυγιών των 

υλικών στο Μοντέλο Ε επιτρέπει τον εντοπισμό των υλικών ανά πάσα χρονική στιγμή του 

ορίζοντα. Αξιοποιώντας αυτό το χαρακτηριστικό παρουσιάζονται τα προφίλ των ποσοτήτων 

των αποθηκευμένων ενδιάμεσων υλικών στο Σχήμα 26. 

 

Σχήμα 25: Διάγραμμα Gantt για την Περίπτωση 1 κατά το Σενάριο 3  

με 2 δεξαμενές ενδιάμεσης αποθήκευσης. 

 

Σχήμα 26: Προφίλ ποσοτήτων των αποθηκευμένων ενδιάμεσων υλικών. 
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Αξιοσημείωτο κρίνεται ότι οι χρονικοί ορίζοντες ολοκλήρωσης της παραγωγής για τα 

Σενάρια 1 & 3 (Σχήματα 16 & 25 αντίστοιχα) είναι σχεδόν ίδιοι. 

Οι ποσότητες των υλικών αναπαρίστανται ως ποσοστά της συνολικής παραγόμενης 

ποσότητας προκειμένου να αποφευχθεί, για λόγους εμπιστευτικότητας, η παρουσίαση των 

διαχειριζόμενων μεγεθών της πραγματικής βιομηχανίας. 

Περίπτωση 2: 15 τελικά προϊόντα με χρονικό ορίζοντα 36 ώρες 

Τα αποτελέσματα του Μοντέλου Ε που αφορούν τις βέλτιστες λύσεις για κάθε αριθμό 

δεξαμενών αποθήκευσης παρουσιάζονται στον Πίνακα 14. Αποτελέσματα για περισσότερες 

υποθέσεις παρατίθενται στο Παράρτημα Β (Πίνακες Β.2-Β.6). 

Πίνακας 14: Αποτελέσματα Μοντέλου Ε και σύγκριση για την Περίπτωση 2. 

 
Μοντέλο Α 

Σενάριο 1 

Μοντέλο Ε 

Σενάριο 3 

NS - 2 3 4 5 

Χρονικά Σημεία - 10 8 9 8 

Εξισώσεις 340 45537 31723 38320 31723 

Μεταβλητές 102 3178 2660 2919 2660 

Συνεχείς 12 2212 1810 2011 1810 

Δυαδικές 90 966 850 908 850 

CPU(s) 0.1 600 585.0 600 53.0 

Λύση (h) 2.833 3.000 2.917 3.000 2.917 

Βέλτιστη Λύση (h) 2.833 2.917 2.917 2.917 2.917 

Opt. gap % 0 2.8 0 2.8 0 

Μείωση % - 26.5 28.5 26.5 28.5 

 

Παρατηρείται ότι για την απλή αυτή περίπτωση λαμβάνονται επίσης βέλτιστες ή σχεδόν 

βέλτιστες λύσεις για οποιονδήποτε από τους δεδομένους αριθμούς δεξαμενών ενδιάμεσης 

αποθήκευσης και μάλιστα σε αποδεκτούς χρόνους εκτέλεσης. Σε αυτή την περίπτωση 

επιτυγχάνεται επίσης ποσοστιαία μείωση μέχρι και 28.5% του συνολικού χρόνου εναλλαγών 

μεταξύ των προϊόντων για την προτεινόμενη δομή (Σενάριο 3) σε σχέση με την υπάρχουσα 

δομή της μονάδας (Σενάριο 1). Άρα ο προτεινόμενος ευέλικτος σχεδιασμός της μονάδας, με 

ενσωμάτωση της δυνατότητας για ενδιάμεση αποθήκευση, μειώνει σε μεγάλο ποσοστό το 

συνολικό χρόνο εναλλαγών μεταξύ των προϊόντων ακόμα και για το πρόβλημα των 15 

προϊόντων. 
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Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των μοντέλων (model attributes), αυτά συνοψίζονται 

για το Μοντέλο Ε στον Πίνακα Β.6 του Παραρτήματος Β, για τα διάφορα πλήθη χρονικών 

σημείων που ορίστηκαν και για όλες τις εξεταζόμενες περιπτώσεις.  

Όπως έχει αναφερθεί με αύξηση των χρονικών σημείων αυξάνεται και η 

πολυπλοκότητα του Μοντέλου Ε. Ωστόσο παρατηρείται επίσης μεγαλύτερη αύξηση στα 

χαρακτηριστικά του Μοντέλου Ε για την Περίπτωση 2 σε σχέση με την Περίπτωση 1. Η 

αύξηση αυτή προφανώς οφείλεται στο γεγονός ότι κατά την Περίπτωση 2 πραγματοποιείται 

βελτιστοποίηση χρονοπρογραμματισμού ενός μεγαλύτερου αριθμού τελικών προϊόντων.  

Επίσης η αύξηση αυτή για το Μοντέλο Ε είναι σχετικά μεγαλύτερη (αν υπολογιστεί 

ποσοστιαία) από την αντίστοιχη αύξηση που είχε παρατηρηθεί για το Μοντέλο Δ στην 

προηγούμενη ενότητα. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ότι το Μοντέλο Ε είναι πιο πολύπλοκο 

υπολογιστικά, το οποίο είναι και αναμενόμενο καθώς στο μοντέλο αυτό υπόκεινται  σε 

βελτιστοποίηση και οι μεταβλητές που αναφέρονται στο πρώτο στάδιο της παραγωγής (στάδιο 

σχηματισμού), και επομένως ο αριθμός τους αναπόφευκτα αυξάνεται σημαντικά. 

Περίπτωση 3: 19 τελικά προϊόντα με χρονικό ορίζοντα 40 ώρες 

Τα αποτελέσματα αναφορικά με τις βέλτιστες λύσεις για την Περίπτωση 3 και τον 

εναλλακτικό σχεδιασμό της μονάδας παρουσιάζονται στον Πίνακα 15.  

Πίνακας 15: Αποτελέσματα Μοντέλου Ε και σύγκριση για την Περίπτωση 3. 

 
Μοντέλο Α 

Σενάριο 1 

Μοντέλο Ε 

Σενάριο 3 

NS - 3 4 5 6 

Χρονικά Σημεία - 8 8 9 9 

Εξισώσεις 868 57636 57636 70033 70033 

Μεταβλητές 261 3788 3788 4139 4139 

Συνεχείς 19 2458 2458 2731 2731 

Δυαδικές 242 1330 1330 1408 1408 

CPU(s) 4.3 1200 1200 1200 1200 

Λύση (h) 6.250 5.250 4.917 4.667 4.583 

Βέλτιστη Λύση (h) 6.250 4.417 4.417 4.417 4.417 

Opt. gap % 0 15.7 10.2 5.4 3.6 

Μείωση % - 16.0 21.3 25.3 26.7 
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Σημειώνεται ότι τίθεται ως χρονικό όριο εκτέλεσης του μοντέλου τα 1200 

δευτερόλεπτα (ή 20 λεπτά), ο οποίος αναφέρεται ως αποδεκτός χρόνος για την συγκεκριμένη 

βιομηχανία από τους Elekidis et al. (2019). 

Για την συγκεκριμένη περίπτωση εξάγονται λύσεις, οι οποίες, αν και δεν είναι οι 

βέλτιστες (optimality gap > 0%), επιτυγχάνουν μεγάλες μειώσεις στον συνολικό χρόνο 

εναλλαγών μεταξύ των διεργασιών στην παραγωγική διαδικασία.  Ενδεικτικά επιτυγχάνεται 

ποσοστιαία μείωση μέχρι και 26.7% σε σχέση με την βέλτιστη λύση για τον υπάρχοντα 

σχεδιασμό (Σενάριο 1, εξάγεται από το Μοντέλο Α), με την χρήση όμως μεγάλου πλήθους 

δεξαμενών ενδιάμεσης αποθήκευσης. Ωστόσο ακόμα και για την χρήση 4 δεξαμενών 

αποθήκευσης επιτυγχάνεται αξιόλογη μείωση 21%. Αναλυτικότερα αποτελέσματα για 

περισσότερους συνδυασμούς πλήθους δεξαμενών και αριθμούς χρονικών σημείων (του 

Μοντέλου Ε) παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β. 

Για το πολυπλοκότερο πρόβλημα της Περίπτωσης 3 παρατηρείται μικρότερη βελτίωση 

της λύσης για το εναλλακτικό Σενάριο 3. Αυτό φυσικά οφείλεται στην αυξανόμενη 

υπολογιστική πολυπλοκότητα του μοντέλου με την αύξηση των εξεταζόμενων προϊόντων και 

των οριζόμενων χρονικών σημείων (Πίνακας Β.6). Υπάρχει μια σημαντική αύξηση του 

πλήθους των μεταβλητών και των εξισώσεων και η επίτευξη λύσεων με μικρότερες αποκλίσεις 

(optimality gap) από την θεωρητικά βέλτιστη λύση  καθίσταται δυσκολότερη.  

Για την Περίπτωση 3 παρουσιάζονται επίσης τα διαγράμματα Gantt των βέλτιστων 

χρονοπρογραμμάτων παραγωγής, στα Σχήματα 27 & 28. Συγκεκριμένα για λόγους σύγκρισης 

παρουσιάζεται τόσο αυτό για το Σενάριο 2 όσο και αυτό για το Σενάριο 3, με την δυνατότητα 

ενδιάμεσης αποθήκευσης. Επιλέγεται η περίπτωση για τις 4 διαθέσιμες δεξαμενές 

αποθήκευσης κατά την οποία επιτυγχάνεται μια σημαντική μείωση της λύσης της 

αντικειμενικής συνάρτησης. 

Αν και ο χρονικός ορίζοντας της παραγωγής είναι 40 ώρες, και στα δύο σενάρια η 

παραγωγή ολοκληρώνεται περίπου στις 30 ώρες. Επιπρόσθετα η μικρότερη διάρκεια εκτέλεσης 

των διεργασιών σχηματισμού κατά το Σενάριο 3 είναι αξιοσημείωτη. Στην πράξη γίνεται 

αξιοποίηση των υψηλών ρυθμών παραγωγής των μονάδων εξοπλισμού του σταδίου 

σχηματισμού. Τα ενδιάμεσα προϊόντα σχηματίζονται ταχύτατα και αποθηκεύονται για 

μελλοντική μεταποίησή τους. 
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Σχήμα 27: Διάγραμμα Gantt για την Περίπτωση 3 κατά το Σενάριο 2. 

 

Σχήμα 28: Διάγραμμα Gantt για την Περίπτωση 3 κατά το Σενάριο 3  

με 4 δεξαμενές ενδιάμεσης αποθήκευσης. 
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Περίπτωση 4: 23 τελικά προϊόντα με χρονικό ορίζοντα 48 ώρες 

Τα αποτελέσματα των βέλτιστων λύσεων για την Περίπτωση 4 και την εναλλακτική 

δομή της μονάδας παρουσιάζονται στον Πίνακα 16. Αναλυτικότερα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β. Σε αυτή την περίπτωση τα αποτελέσματα εξάγονται για 

εκτέλεση των μοντέλων μέχρι 1800 δευτερόλεπτα (30 λεπτά). Γίνεται η παραδοχή ότι αυτός ο 

χρόνος είναι αποδεκτός από την βιομηχανία. Ο μεγάλος χρόνος εκτέλεσης είναι αναγκαίος 

ώστε να προκύψουν εφικτές και ποιοτικές λύσεις για το μελετώμενο πρόβλημα και για την 

πολύπλοκη περίπτωση που εξετάζεται. 

Πίνακας 16: Αποτελέσματα Μοντέλου Ε και σύγκριση για την Περίπτωση 4. 

 
Μοντέλο Α 

Σενάριο 1 

Μοντέλο Ε 

Σενάριο 3 

NS - 4 5 6 7 

Χρονικά Σημεία - 9 9 12 9 

Εξισώσεις 1208 93048 93048 152595 93048 

Μεταβλητές 349 4835 4835 6020 4835 

Συνεχείς 23 3091 3091 4018 3091 

Δυαδικές 326 1744 1744 2002 1744 

CPU(s) 5.7 1800 1800 1800 1800 

Λύση (h) 6.833 5.917 6.333 6.000 5.833 

Βέλτιστη Λύση (h) 6.833 4.667 4.667 4.667 4.667 

Opt. gap % 0 21.1 26.3 22.2 20.0 

Μείωση % - 13.4 7.3 12.2 14.6 

 

Καθώς αυξάνεται το πλήθος των εξεταζόμενων προϊόντων αυξάνεται η υπολογιστική 

πολυπλοκότητα του μοντέλου και κατ’ επέκταση καθίσταται δύσκολη η εξαγωγή ποιοτικών 

λύσεων σε αποδεκτό χρόνο εκτέλεσης του προτεινόμενου Μοντέλου Ε. Στην συγκεκριμένη 

περίπτωση παρατηρείται ότι επιτυγχάνονται πλέον αρκετά μικρότερα ποσοστά μείωσης της 

αντικειμενικής συνάρτησης για τον εναλλακτικό σχεδιασμό της μονάδας όπως αυτά που 

επιτυγχάνονταν για τις προηγούμενες 3 περιπτώσεις. 

Όσον αφορά την υπολογιστική πολυπλοκότητα, συγκρίνοντας τα χαρακτηριστικά του 

Μοντέλων Ε για τις Περιπτώσεις 1 και 4 (Πίνακας Β.6), ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι 

με διπλασιασμό των εξεταζόμενων προϊόντων το πλήθος των εξισώσεων αυξήθηκε κατά μία 

τάξη μεγέθους. Αντίστοιχα το πλήθος των δυαδικών μεταβλητών έχει υπερτριπλασιαστεί. 
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Υπενθυμίζεται ότι στον Πίνακα 16 παρουσιάζεται η ποσοστιαία μείωση του συνολικού 

χρόνου εναλλαγών μεταξύ των διεργασιών που επιτυγχάνεται με την εφαρμογή του 

εναλλακτικού σεναρίου του σχεδιασμού της μονάδας (Σενάριο 3). Ως σημείο αναφοράς και 

σύγκρισης τίθενται τα αποτελέσματα για τον υπάρχοντα σχεδιασμό της μονάδας, με τους 

περιορισμούς που επιβάλει το στάδιο της παλετοποίησης (Σενάριο 1). Ωστόσο μια μέση λύση 

αποτελεί η απαλοιφή αποκλειστικά των περιορισμών της παλετοποίησης (Σενάριο 2) χωρίς την 

ενσωμάτωση ενδιάμεσης αποθήκευσης. Πρόκειται δηλαδή για το σενάριο που έχει ερευνηθεί 

στην Ενότητα 4.2. Ο πρόλογος αυτός αποσκοπεί στον σχολιασμό των αποτελεσμάτων για την 

μελετώμενη Περίπτωση 4. Για τον εναλλακτικό σχεδιασμό της μονάδας επιτυγχάνονται 

μειώσεις μέχρι και 14.6% σε σχέση με το Σενάριο 1. Ωστόσο αντίστοιχα για το Σενάριο 2 είχε 

παρατηρηθεί μείωση 11.7% στον συνολικό χρόνο εναλλαγών για την Περίπτωση 4. Με άλλα 

λόγια για την συγκεκριμένη περίπτωση η υιοθέτηση του Σεναρίου 3 επιφέρει πολύ μικρή 

περαιτέρω μείωση της αντικειμενικής συνάρτησης που επιδιώκεται να ελαχιστοποιηθεί. Όλα 

αυτά τα αποτελέσματα φυσικά λαμβάνονται υπόψιν από τις διοικήσεις των βιομηχανιών κατά 

την λήψη αποφάσεων σχεδιασμού (planning) της παραγωγικής διαδικασίας. 

Περίπτωση 5: 27 τελικά προϊόντα 

Το Μοντέλο Ε εφαρμόζεται για το ολοκληρωμένο πρόβλημα της παραγωγής για ένα 

πλήθος δεξαμενών ενδιάμεσης αποθήκευσης μεταξύ 3 και 7 και για 10 μέχρι 13 χρονικά 

σημεία. Δεν επιτεύχθηκε επίλυση του προβλήματος για καμία από όλες αυτές τις συνθήκες για 

χρόνο εκτέλεσης 1800 δευτερολέπτων (ή 30 λεπτά). Η αδυναμία επίλυσης προφανώς οφείλεται 

στην υψηλή υπολογιστική πολυπλοκότητα του Μοντέλου Ε. Τα χαρακτηριστικά του μοντέλου, 

και ιδιαίτερα το πλήθος των εξισώσεων, αυξάνονται υπέρμετρα για την συγκεκριμένη 

περίπτωση. Τα σχετικά στοιχεία συνοψίζονται για όλες τις περιπτώσεις στο Πίνακα Β.6 του 

Παραρτήματος Β. 
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4.3.2. Αξιολόγηση της υπολογιστικής πολυπλοκότητας του Μοντέλου Ε και σύγκριση της 

υπολογιστικής απόδοσης με το Μοντέλο Δ 

Όπως έχει αναφερθεί, υπολογιστική πολυπλοκότητα ενός μαθηματικού μοντέλου 

συνδέεται με την δυνατότητα του να δίνει εφικτές και ποιοτικές λύσεις για τα προβλήματα για 

τα οποία έχει αναπτυχθεί. Αποτελεί δηλαδή ένα μέτρο της υπολογιστικής απόδοσής του. Για 

αυτό τον λόγο αξιολογούνται τα πλήθη μεταβλητών και εξισώσεων που χρησιμοποιεί κάθε 

μοντέλο για την εξαγωγή της λύσης.  

Όπως αποδείχθηκε για το Μοντέλο Δ, με μεγάλη αύξηση του πλήθους των δυαδικών 

μεταβλητών και των εξισώσεων το μοντέλο καθίσταται ακατάλληλο για την εξαγωγή ποιοτικής 

λύσης. Όσον αφορά το Μοντέλο  Ε, το οποίο αποτελεί επίσης μοντέλο βασισμένο σε συνεχή 

αναπαράσταση του χρόνου βάσει συμβάντων (event-drive time points), η αύξηση της 

υπολογιστικής πολυπλοκότητας επέρχεται τόσο με την αύξηση των εξεταζόμενων προϊόντων 

όσο και με την αύξηση των οριζόμενων χρονικών σημείων. Το Μοντέλο Ε αποτελεί μοντέλο 

βάσει απεικόνισης δικτύου (network-based model), εμπνευσμένο από τα αντίστοιχα των 

Giannelos και Georgiadis (2002), και μελετάται το πλήθος των χαρακτηριστικών του 

συναρτήσει των εξεταζόμενων προϊόντων και των χρονικών σημείων. Χρησιμοποιούνται τα 

αποτελέσματα της ακριβώς προηγούμενης ενότητας, τα οποία αναπαρίστανται γραφικά, και 

επιπρόσθετα στην συνέχεια συγκρίνονται με τα αντίστοιχα στοιχεία που έχουν αναφερθεί για 

το Μοντέλο Δ.  

 Αρχικά αναφέρονται οι δυαδικές μεταβλητές. Έχει επισημανθεί ότι η ορθή κατανομή 

των διεργασιών και ο αποτελεσματικός ορισμός των εναλλαγών μεταξύ των διεργασιών 

επιτυγχάνεται με την εισαγωγή των εκάστοτε κατάλληλων δυαδικών μεταβλητών που έχουν 

παρουσιαστεί στο Κεφάλαιο 3.  Για τα Μοντέλα Δ και Ε αυτές είναι οι μεταβλητές 𝑋𝑖,𝑛 και 

𝛶𝑖,𝑖′. Αναμένεται ότι οι δυαδικές μεταβλητές εναλλαγών καθορίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τον 

συνολικό αριθμό των δυαδικών μεταβλητών των μοντέλων, καθώς ορίζονται για μεγαλύτερα 

σύνολα. Επιπρόσθετα για το Μοντέλο Ε ορίζεται και η δυαδική μεταβλητή 𝑍𝑠,𝑛 για κάθε 

ενδιάμεσο προϊόν και χρονικό σημείο, η οποία υποδηλώνει ότι ένα ενδιάμεσο προϊόν 

αποθηκεύεται σε ένα χρονικό διάστημα.  Επομένως ο ορισμός των μεταβλητών 𝑋𝑖,𝑛, 𝑍𝑠,𝑛 για 

κάθε χρονικό διάστημα υποδεικνύει ότι ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων από το Μοντέλο Ε 

δυαδικών μεταβλητών θα αυξάνεται με την αύξηση του πλήθους των χρονικών σημείων. Το 

πλήθος των δυαδικών μεταβλητών για το Μοντέλο Ε και για κάθε περίπτωση συναρτήσει των 

χρονικών σημείων αναπαρίστανται γραφικά στο ακόλουθο Σχήμα 29. 
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Σχήμα 29: Πλήθος δυαδικών μεταβλητών Μοντέλου Ε  

για όλες τις περιπτώσεις κατά το Σενάριο 3. 

Στο Σχήμα 29 παρατηρείται τόσο η αύξηση των δυαδικών μεταβλητών με την αύξηση 

των εξεταζόμενων προϊόντων όσο και με την αύξηση των χρονικών σημείων για κάθε 

περίπτωση. Αυτά άλλωστε είχαν προβλεφθεί βασιζόμενοι απλά στους τύπους των 

χρησιμοποιούμενων δυαδικών μεταβλητών του μοντέλου.  

 

Σχήμα 30: Σύγκριση πλήθους δυαδικών μεταβλητών Μοντέλων Δ και Ε  

για ορισμένες περιπτώσεις και για σταθερό αριθμό χρονικών σημείων. 
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Προκειμένου να συγκριθούν τα πλήθη των δυαδικών μεταβλητών για τα Μοντέλα Δ 

και Ε, τα αποτελέσματα για τις δυαδικές μεταβλητές και των δύο αναπαρίστανται για ορισμένες 

περιπτώσεις στο ανωτέρω Σχήμα 30. Όλες οι περιπτώσεις και για τα δύο μοντέλα αναφέρονται 

στον ίδιο αριθμό οριζόμενων χρονικών σημείων, ο οποίος αποτελεί την κοινή βάση των 

συγκρινόμενων στοιχείων. 

Το πλήθος των δυαδικών μεταβλητών είναι μεγαλύτερο στο Μοντέλο Ε καθώς σε αυτό, 

πέρα από το στάδιο συσκευασίας, υπόκειται σε βελτιστοποίηση και το στάδιο σχηματισμού. 

Επιπλέον, σε σύγκριση με το Μοντέλο Ε περιλαμβάνει μια επιπλέον δυαδική μεταβλητή, την 

𝑍𝑠,𝑛. Για σταθερό αριθμό χρονικών σημείων, με αύξηση των εξεταζόμενων προϊόντων 

προφανώς αυξάνεται το πλήθος των δυαδικών μεταβλητών και στα δύο μοντέλα. Παρατηρείται 

ότι από την Περίπτωση 2 στην Περίπτωση 3 διευρύνεται και η διαφορά μεταξύ των δυαδικών 

μεταβλητών των Μοντέλων Δ & Ε. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι για το πρόβλημα των 2 

σταδίων (Μοντέλο Ε) αυξάνεται παράλληλα ο αριθμός των εξεταζόμενων ενδιάμεσων 

προϊόντων. Έτσι ορίζονται τόσο περισσότερες δυαδικές μεταβλητές 𝑋𝑖,𝑛 στο στάδιο 

σχηματισμού όσο και επιπλέον δυαδικές μεταβλητές 𝑍𝑠,𝑛. Ωστόσο, επειδή κατά τις 

Περιπτώσεις 3 και 4 επεξεργάζονται οι ίδιοι αριθμοί ενδιάμεσων προϊόντων, η διαφορά μεταξύ 

δυαδικών μεταβλητών των Μοντέλων Δ και Ε παραμένει σταθερή. 

Επίσης, εφόσον στο Μοντέλο Ε λαμβάνεται υπόψιν και το στάδιο σχηματισμού, με την 

αύξηση του αριθμού των χρονικών σημείων οι δυαδικές μεταβλητές του αυξάνονται 

περισσότερο από τις αντίστοιχες του Μοντέλου Δ. Γενικότερα, η αύξηση αυτή έχει 

επισημανθεί ότι οφείλεται στην ύπαρξη των επιπλέον μεταβλητών 𝑍𝑠,𝑛 και 𝑋𝑖,𝑛 (δηλαδή στο 

στάδιο σχηματισμού), οι οποίες ορίζονται για κάθε χρονικό σημείο. 

Αναφορικά με τις συνεχείς μεταβλητές, και για τα δύο μελετώμενα Μοντέλα, Δ και Ε, 

ορίζονται ακριβώς οι ίδιοι τύποι συνεχών μεταβλητών: 𝜃𝑖,𝑛 , 𝜏𝑢,𝑛 , 𝑢𝑡𝑢,𝑛 , 𝜉𝑖,𝑛 , 𝑆𝑇𝑠,𝑛. Για το 

Μοντέλο Ε, στο οποίο λαμβάνεται υπόψιν και το στάδιο σχηματισμού, χρησιμοποιούνται 

διευρυμένα σύνολα υλικών και διεργασιών προκειμένου να συμπεριλαμβάνονται όσα 

σχετίζονται με το στάδιο σχηματισμού. Τα πλήθη των συνεχών μεταβλητών συναρτήσει των 

χρονικών σημείων για κάθε περίπτωση αναπαρίστανται γραφικά στο Σχήμα 31. 

Συγκρίνοντας με το αντίστοιχο σχήμα για το Μοντέλο Δ, οι συνεχείς μεταβλητές είναι 

περισσότερες για τους λόγους που αναφέρθηκαν. Επίσης οι συνεχείς μεταβλητές αυξάνονται 

σημαντικά με την αύξηση των χρονικών σημείων, διότι όλες τους ορίζονται για κάθε χρονικό 
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σημείο. Ωστόσο τονίζεται ότι οι συνεχείς μεταβλητές επηρεάζουν την υπολογιστική 

πολυπλοκότητα του μοντέλου σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με τις δυαδικές μεταβλητές. 

 

Σχήμα 31: Πλήθος συνεχών μεταβλητών Μοντέλου Ε  

για όλες τις περιπτώσεις κατά το Σενάριο 3. 

Πολύ σημαντικό ρόλο για την υπολογιστική πολυπλοκότητα των μοντέλων 

διαδραματίζει το πλήθος των εξισώσεων. Για το Μοντέλο Ε τα πλήθη των εξισώσεων για όλες 

τις περιπτώσεις παρουσιάζονται στο Σχήμα 32. 

 

Σχήμα 32: Πλήθος εξισώσεων Μοντέλου Ε για όλες τις περιπτώσεις κατά το Σενάριο 3. 
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Παρατηρείται ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση του πλήθους των εξισώσεων με την αύξηση 

των εξεταζόμενων προϊόντων και των χρονικών σημείων. Πριν τον σχολιασμό κρίνεται 

σκόπιμο να γίνει σύγκριση με το πλήθος των εξισώσεων του Μοντέλου Δ για ένα πλήθος 

περιπτώσεων και με κοινό σημείο αναφοράς τον σταθερό αριθμό χρονικών σημείων. Για αυτό 

τον σκοπό παρατίθεται το Σχήμα 33.  

 

Σχήμα 33: Σύγκριση πλήθους εξισώσεων Μοντέλων Δ και Ε για ορισμένες 

 περιπτώσεις και για σταθερό αριθμό χρονικών σημείων. 

Το πολύ μεγαλύτερο πλήθος των εξισώσεων του Μοντέλου Ε οφείλεται στην 

προσέγγιση ανάπτυξης του μοντέλου. Το Μοντέλο Ε περιλαμβάνει 30 ομάδες περιορισμών, σε 

αντίθεση με τις 20 του Μοντέλου Δ. Επιπρόσθετα, η ενσωμάτωση του σταδίου σχηματισμού 

επιβάλει την χρήση διευρυμένων συνόλων υλικών, διεργασιών και μονάδων εξοπλισμού για το 

Μοντέλο Ε. Επομένως κάθε ομάδα περιορισμών ορίζεται για πιο διευρυμένα σύνολα και το 

συνολικό πλήθος των εξισώσεων αυξάνεται υπέρμετρα. Με την αύξηση των εξεταζόμενων 

προϊόντων σε κάθε περίπτωση η αύξηση των εξισώσεων για το Μοντέλο Ε είναι αναπόφευκτα 

μεγαλύτερη από αυτή για το Μοντέλο Δ. Το ίδιο ισχύει άλλωστε και με την αύξηση των 

οριζόμενων χρονικών σημείων, καθώς, όπως έχει προαναφερθεί πολλές φορές, τόσο οι τύποι 

μεταβλητών όσο και οι ομάδες εξισώσεων ορίζονται για κάθε χρονικό σημείο. 

Βέβαια αξίζει να τονιστεί ότι, όπως και για το Μοντέλο Δ, ο μεγάλος αριθμός των 

εξισώσεων οφείλεται και στην ενσωμάτωση περιορισμών για την βελτίωση της υπολογιστικής 

απόδοσης επίλυσης του μοντέλου (Tightening constraints). Οι περιορισμοί αυτοί, αν και 

αυξάνουν το συνολικό πλήθος των επεξεργαζόμενων εξισώσεων, επιτυγχάνουν την βελτίωση 

της υπολογιστικής απόδοσης του μοντέλου. Με άλλα λόγια για τα Μοντέλα Δ και Ε ο αριθμός 
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των εξισώσεων μπορεί να είναι πολύ μεγάλος, αλλά ένα μέρος αυτών συνεισφέρει στην 

εξαγωγή ποιοτικότερων λύσεων με χαμηλότερο υπολογιστικό κόστος. 

4.3.3. Διερεύνηση εναλλακτικών προσεγγίσεων μαθηματικής μοντελοποίησης για το 

πρόβλημα βελτιστοποίησης χρονοπρογραμματισμού παραγωγής με τον 

εναλλακτικό σχεδιασμό της μονάδας  

Στο Κεφάλαιο 3, κατά την ανάπτυξη του Μοντέλου  Ε, έχει επισημανθεί το πρόβλημα 

που αφορά τον ορθό ορισμό των δυαδικών μεταβλητών εναλλαγών μεταξύ των διεργασιών. 

Με την υπάρχουσα μορφή των δυαδικών μεταβλητών, 𝛶𝑖,𝑖′, υπάρχει πιθανότητα η διαδοχή δύο 

διεργασιών του σταδίου σχηματισμού 𝑖, 𝑖′ 𝜖 𝐼𝑓 να πραγματοποιηθεί περισσότερες από μία 

φορές. Στα αποτελέσματα που ήδη παρουσιάστηκαν το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται με την 

εισαγωγή του περιορισμού (Ε.21), με τον οποίο επιβάλλεται το στάδιο σχηματισμού να 

ακολουθεί πολιτική ενιαίας ολοκλήρωσης της κάθε παρτίδας ενδιάμεσου προϊόντος (single 

campaign policy). Ειδικότερα επιβάλλεται η διεργασία σχηματισμού ενός ενδιάμεσου 

προϊόντος να ανατίθεται μόνο σε ένα χρονικό διάστημα. Αν και ο τελευταίος περιορισμός είναι 

πολύ αυστηρός, τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι επιτυγχάνεται ο ορθός υπολογισμός του 

συνολικού χρόνου εναλλαγών μεταξύ των διεργασιών και εξάγονται εφικτές και ποιοτικές 

λύσεις. 

Μια εναλλακτική στρατηγική για την αντιμετώπιση του προβλήματος αφορά τον 

ορισμό τρισδιάστατων δυαδικών μεταβλητών εναλλαγής, 𝛶
𝑖,𝑖′,𝑛

𝑓
, μεταξύ των διεργασιών 

παραγωγής ενδιάμεσων προϊόντων, δηλαδή αποκλειστικά για το στάδιο σχηματισμού. Ο 

ορισμός τους για την διάσταση των χρονικών διαστημάτων εξασφαλίζει ότι θα εντοπίζεται 

κάθε διαδοχή διεργασιών που διαχειρίζονται δύο διαφορετικά ενδιάμεσα προϊόντα. Η 

προσέγγιση αυτή εφαρμόζεται με την επιβολή των περιορισμών (Ε.20.α) και (Ε.20.β) αντί του 

περιορισμού (Ε.20). Επιπλέον γίνονται οι απαραίτητες αλλαγές στον ορισμό των υπόλοιπων 

περιορισμών, όπως για παράδειγμα για την αντικειμενική συνάρτηση για την οποία 

χρησιμοποιείται ο περιορισμός (Ε.32*). 

Η εξέταση της αποτελεσματικότητας του Μοντέλου Ε με την χρήση τρισδιάστατων 

δυαδικών μεταβλητών εναλλαγών για το μελετώμενο πρόβλημα χρονοπρογραμματισμού 

παραγωγής εξετάζεται ενδεικτικά για την Περίπτωση 2. Οι βέλτιστες λύσεις για διάφορα πλήθη 

ενδιάμεσων δεξαμενών αποθήκευσης παρουσιάζονται στον Πίνακα 17. 
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Πίνακας 17: Αποτελέσματα Μοντέλου Ε για την Περίπτωση 2 με  

την χρήση τρισδιάστατων δυαδικών μεταβλητών εναλλαγών. 

 
Μοντέλο Α 

Σενάριο 1 

Μοντέλο Ε 

Σενάριο 3 

NS - 2 3 4 5 

Χρονικά Σημεία - 9 7 9 7 

Εξισώσεις 340 38320 25746 38320 25746 

Μεταβλητές 102 3565 2903 3565 2903 

Συνεχείς 12 2011 1609 2011 1609 

Δυαδικές 90 1554 1294 1554 1294 

CPU(s) 0.1 600 600 600 600 

Λύση (h) 2.833 4.083 3.417 3.500 3.417 

Βέλτιστη Λύση (h) 2.833 2.917 2.917 2.917 2.917 

Opt. gap % 0 28.6 14.6 16.7 14.6 

Μείωση % - - 16.3 14.3 16.3 

Το σύνολο των λύσεων συναρτήσει των οριζόμενων χρονικών σημείων και του 

πλήθους των δεξαμενών ενδιάμεσης αποθήκευσης παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β. 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα για τις δύο προσεγγίσεις του Μοντέλου Ε (με δισδιάστατες ή 

τρισδιάστατες δυαδικές μεταβλητές εναλλαγών) παρατηρείται ότι με την εξεταζόμενη 

προσέγγιση οι βέλτιστες εξαγόμενες λύσεις έχουν μεγαλύτερες τιμές. Με άλλα λόγια το 

μοντέλο με τις δισδιάστατες δυαδικές μεταβλητές εναλλαγών είναι πιο αποτελεσματικό για 

κάθε διαθέσιμο πλήθος ενδιάμεσων δεξαμενών αποθήκευσης για την Περίπτωση 2. 

Τα χαρακτηριστικά του Μοντέλου Ε με την χρήση τρισδιάστατων μεταβλητών 

εναλλαγών αποδεικνύουν τον λόγο για την μειωμένη υπολογιστική απόδοση του Μοντέλου Ε 

με την παρουσιαζόμενη προσέγγιση. Συνεπώς, τα χαρακτηριστικά του Μοντέλου Ε (model 

attributes) συνοψίζονται στον Πίνακα 18 για τα διάφορα πλήθη χρονικών σημείων. 

Πίνακας 18: Χαρακτηριστικά του Μοντέλου Ε για την Περίπτωση 2  

με την χρήση τρισδιάστατων δυαδικών μεταβλητών εναλλαγών. 

 Μοντέλο Ε 

Χρονικά Σημεία 7 8 9 10 

Εξισώσεις 25746 31723 38320 45537 

Μεταβλητές 2903 3234 3565 3896 

Συνεχείς 1609 1810 2011 2212 

Δυαδικές 1294 1424 1554 1684 
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Συγκρίνοντας με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά του Μοντέλου Ε για την προσέγγιση 

με τις δισδιάστατες δυαδικές μεταβλητές για το στάδιο σχηματισμού, παρατηρείται ότι μόνο 

το πλήθος των δυαδικών μεταβλητών διαφέρει. Αναμενόμενα για την εξεταζόμενη προσέγγιση 

το πλήθος των δυαδικών μεταβλητών είναι μεγαλύτερο. Τα πλήθη των δυαδικών μεταβλητών 

για τις δύο προσεγγίσεις αναπαρίστανται γραφικά στο ακόλουθο σχήμα. 

 

Σχήμα 34: Σύγκριση πλήθους δυαδικών μεταβλητών του Μοντέλου Ε για τις δύο προσεγγίσεις 

συναρτήσει του αριθμού των οριζόμενων χρονικών σημείων. 

Η αύξηση του πλήθους των δυαδικών μεταβλητών είναι αξιοσημείωτη για την 

εξεταζόμενη προσέγγιση. Η μεγάλη αυτή αύξηση επέρχεται αποκλειστικά από τον ορισμό των 

τρισδιάστατων δυαδικών μεταβλητών εναλλαγής στο στάδιο σχηματισμού, 𝛶
𝑖,𝑖′,𝑛

𝑓
.  Καθώς 

εισάγεται και η διάσταση των χρονικών σημείων στον ορισμό αυτών των δυαδικών 

μεταβλητών, το πλήθος τους πολλαπλασιάζεται. Για παράδειγμα, για 10 χρονικά σημεία το 

πλήθος των δυαδικών μεταβλητών εναλλαγής για το στάδιο σχηματισμού θα είναι δεκαπλάσιο 

από ότι με την προσέγγιση των δισδιάστατων μεταβλητών στο στάδιο σχηματισμού και την 

επιβολή του Περιορισμού (Ε.21). Επίσης, όπως φαίνεται και από το Σχήμα 34, με την αύξηση 

των χρονικών σημείων, διευρύνεται και η διαφορά του πλήθους των δυαδικών μεταβλητών για 

τις δύο προσεγγίσεις. 

Καθώς το πλήθος των δυαδικών μεταβλητών είναι καθοριστικής σημασίας για την 

υπολογιστική πολυπλοκότητα ενός μοντέλου, η εξεταζόμενη προσέγγιση επιφέρει αύξηση της 

για το Μοντέλο Ε και η εξαγωγή βέλτιστων λύσεων δυσχεραίνεται. 
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4.3.4. Σύγκριση των αποτελεσμάτων ελαχιστοποίησης του συνολικού χρόνου εναλλαγών 

για τα εξεταζόμενα σενάρια σχεδιασμού της παραγωγικής μονάδας  

Τα αποτελέσματα που έχουν παρουσιαστεί στο Κεφάλαιο 4 των αποτελεσμάτων 

αφορούν τα 3 πιθανά σενάρια σχεδιασμού της παραγωγικής μονάδας, δηλαδή τα 3 Σενάρια που 

ορίστηκαν στην Εισαγωγή του Κεφαλαίου 4. Για κάθε ένα από τα σενάρια αυτά έχουν εξαχθεί 

τα αποτελέσματα του βέλτιστου χρονοπρογραμματισμού παραγωγής με στόχο την 

ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου των εργασιών κατά τις εναλλαγές των διεργασιών. 

Ειδικότερα τα Σενάρια 1 και 2 δύναται να διερευνηθούν μόνο λαμβάνοντας υπόψιν το στάδιο 

της συσκευασίας. Οπότε εξήχθησαν αποτελέσματα με την χρήση των Μοντέλων Α & Δ και 

πραγματοποιήθηκε σύγκρισή τους. Από την άλλη πλευρά, το Σενάριο 3 απαιτεί την χρήση ενός 

μοντέλου για την ταυτόχρονη βελτιστοποίηση και των δύο σταδίων της παραγωγής και 

συνεπώς χρησιμοποιήθηκε το νέο προτεινόμενο Μοντέλο Ε.  

Το Σενάριο 1 ως το λιγότερο ευέλικτο αντιστοιχεί στις μεγαλύτερες τιμές λύσεων 

μεταξύ των σεναρίων. Οι μέγιστες ποσοστιαίες μειώσεις που επιτυγχάνονται για τα άλλα δύο 

σενάρια σχεδιασμού της μονάδας για τις διάφορες εξεταζόμενες περιπτώσεις συνοψίζονται 

στον Πίνακα 19. 

Πίνακας 19: Μέγιστη ποσοστιαία μείωση συνολικού χρόνου εργασιών  

κατά τις εναλλαγές στην παραγωγή για τα Σενάρια 2 και 3. 

 
Περιπτώσεις 

1 2 3 4 5 

Μείωση % 
Σενάριο 2 8.8 6.1 8.0 11.7 14.7 

Σενάριο 3 28.2 28.5 26.7 14.6 - 

 

Για τις 3 πρώτες περιπτώσεις, ενώ με το Σενάριο 2 επιτυγχάνονται μειώσεις κάτω από 

10%, με το Σενάριο 3 η τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης μειώνεται περίπου κατά 28%. 

Παρ’ όλα αυτά με περαιτέρω αύξηση των εξεταζόμενων προϊόντων δεν παρατηρούνται 

ανάλογες μειώσεις. Αυτό συμβαίνει διότι καθίσταται αδύνατη η εξαγωγή ποιοτικών λύσεων 

εξαιτίας της υψηλής υπολογιστικής πολυπλοκότητας του Μοντέλου Ε. 
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4.4. Βελτιστοποίηση χρονοπρογραμματισμού παραγωγής με στόχο την μεγιστοποίηση του 

συνολικού κέρδους για τον εναλλακτικό σχεδιασμό της παραγωγικής μονάδας 

Στην ενότητα αυτή διερευνάται η δυνατότητα επίλυσης του προβλήματος 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής με στόχο την μεγιστοποίηση του κέρδους για την 

εναλλακτική δομή της μονάδας (Σενάριο 3), με την δυνατότητα ενδιάμεσης αποθήκευσης. Για 

τον σκοπό αυτό εφαρμόζονται αυτούσια τα Μοντέλα Β και Γ (βασισμένα σε απεικόνιση  

δικτύου) των Giannelos και Georgiadis (2002) όπως έχουν παρουσιαστεί στο Κεφάλαιο 3. 

Καθώς τα μοντέλα αυτά θεωρούν ενιαίο χρονικό ορίζοντα παράδοσης των παραγγελιών, 

μελετώνται οι Περιπτώσεις 1 μέχρι 4. Επίσης εισάγεται ο περιορισμός (Δ.11) ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι η μονάδα ακολουθεί πολιτική ενιαίας ολοκλήρωσης των παραγγελιών. 

Ορισμένα τυπικά αποτελέσματα παρατίθενται στον Πίνακα 20. 

Πίνακας 20: Τυπικά αποτελέσματα Μοντέλων Β και Γ κατά το Σενάριο 3. 

 Περίπτωση 1 Περίπτωση 2 Περίπτωση 3 Περίπτωση 4 

 Μοντέλο Β 

NS 2 3 4 4 

Χρονικά Σημεία 8 8 8 9 

Εξισώσεις 15083 20545 36613 56932 

Μεταβλητές 2008 2323 3169 3961 

Συνεχείς 1585 1837 2494 3131 

Δυαδικές 423 486 675 830 

CPU(s) 7.05 72.60 120 180 

Opt. gap % 0 0 0.90 2.00 

Αύξηση % 142.5 129.1 122.2 75.5 

 Μοντέλο Γ 

NS 2 3 4 4 

Χρονικά Σημεία 12 16 14 14 

Εξισώσεις 8517 15211 22989 29520 

Μεταβλητές 1925 2925 3526 3946 

Συνεχείς 1314 2007 2401 2701 

Δυαδικές 611 918 1125 1245 

CPU(s) 26.78 90 120 180 

Opt. gap % 0 1.45 4.84 8.22 

Αύξηση % 142.5 125.8 114.3 64.3 
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Στον πίνακα των αποτελεσμάτων δεν αναφέρονται οι ακριβείς λύσεις του κέρδους 

καθώς αντιστοιχούν σε υπαρκτά μεγέθη μιας πραγματικής βιομηχανίας. Ωστόσο παρατηρείται 

ότι τα μοντέλα προσφέρουν σχεδόν βέλτιστες λύσεις (optimality gap κοντά στο 0%) για αρκετά 

μικρούς χρόνους εκτέλεσης τους. Ειδικότερα το Μοντέλο Β προσφέρει βέλτιστες λύσεις για 

τις Περιπτώσεις 1 και 2 αλλά και λύση με μόλις 2% απόκλιση από την υπολογιζόμενη βέλτιστη 

για την Περίπτωση 4. 

Το Μοντέλο Γ φαίνεται να έχει λιγότερο καλή απόδοση από το Μοντέλο Β, διότι 

προσφέρει λύσεις με μεγαλύτερη απόκλιση από την βέλτιστη (optimality gap) με το ίδιο 

υπολογιστικό κόστος για κάθε περίπτωση. Αυτό ίσως οφείλεται στο μεγαλύτερο πλήθος 

δυαδικών μεταβλητών που ορίζονται με το Μοντέλο Γ σε σχέση με το Μοντέλο Β. Άλλωστε, 

εξαιτίας της προσέγγισης μοντελοποίησης του Μοντέλο Γ, το πλήθος των χρονικών σημείων 

που απαιτείται να ορίζονται είναι πολύ μεγαλύτερο, όπως φαίνεται για τις διάφορες 

περιπτώσεις στον Πίνακα 20, και συνεπώς αυξάνεται η υπολογιστική πολυπλοκότητα του.  

Τέλος, επιτυγχάνεται μεγάλη αύξηση του κέρδους της μονάδας, και μάλιστα 

διπλασιασμός του στις περισσότερες περιπτώσεις. Αυτό είναι αναμενόμενο, διότι όπως 

παρουσιάστηκε στα διαγράμματα Gantt για τις δεδομένες συνθήκες (δηλαδή χρονικό ορίζοντα, 

ρυθμούς εκτέλεσης, ζήτηση κ.λ.π.) υπάρχουν μεγάλα αδρανή διαστήματα στην παραγωγή. 

Επίσης, στην μελέτη αυτή της ενότητας δεν λαμβάνονται υπόψιν και τα τακτικά μεγάλα αδρανή 

διαστήματα για την απαραίτητη συντήρηση του εξοπλισμού. Επίσης η παραγωγή 

ολοκληρώνεται πολύ νωρίτερα από τον επιλεγμένο χρονικό ορίζοντα. Με την προσέγγιση για 

την μεγιστοποίηση του κέρδους αξιοποιούνται τα αδρανή χρονικά διαστήματα στο έπακρο και 

η μεγάλη αύξηση του κέρδους αποτελεί άμεσο αποτέλεσμά της. 

Η αντικειμενική συνάρτηση για την μεγιστοποίηση του κέρδους δύναται να 

χρησιμοποιηθεί και από τα Μοντέλο Δ και Ε. Το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντικό 

πλεονέκτημα των μοντέλων βάσει απεικόνισης δικτύου (network-based models), που 

συμπεριλαμβάνουν περιορισμούς ισοζυγίων των υλικών, έναντι του Μοντέλου Α άμεσης 

προτεραιότητας αλληλουχίας προϊόντων (immediate precedence model) των Elekidis et al. 

(2019), το οποίο δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για την μεγιστοποίηση του κέρδους ή της 

παραγόμενης ποσότητας. 
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5. Συμπεράσματα – Προτάσεις 

5.1. Συμπεράσματα 

Στην ερευνητική αυτή εργασία αντιμετωπίζεται το πρόβλημα βελτιστοποίησης του 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής μιας πραγματικής βιομηχανίας απορρυπαντικών, τα οποία 

κατηγοριοποιούνται ως ταχέως παραγόμενα καταναλωτικά προϊόντα (FMCG). Το πρόβλημα 

της παραγωγής έγκειται στο μεγάλο πλήθος των διαφορετικών ενδιάμεσων και τελικών 

προϊόντων, που επιβάλλουν σημαντικούς χρόνους εναλλαγής μεταξύ των διαδοχικών 

διεργασιών και επιφέρουν σημαντικά μειονεκτήματα στην παραγωγική διαδικασία. Η μελέτη 

εστιάζει στα στάδια σχηματισμού ενδιάμεσων προϊόντων και συσκευασίας των τελικών 

προϊόντων. Συνεπώς ως αντικειμενικός στόχος διερευνάται η ελαχιστοποίηση του συνολικού 

χρόνου εναλλαγών στα δύο κύρια στάδια, αλλά επιδιώκεται να μελετηθεί και η μεγιστοποίηση 

του κέρδους. Τέλος, εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια σχεδιασμού της μονάδας ανάλογα με 

τη θεώρηση ή μη περιορισμών του σταδίου της παλετοποίησης και την ενσωμάτωση της 

δυνατότητας για ευέλικτη ενδιάμεση αποθήκευση. Όλα τα μοντέλα εφαρμόζονται για ένα 

πλήθος περιπτώσεων αυξανόμενου πλήθους εξεταζόμενων προϊόντων. 

 Για την αντιμετώπιση του προβλήματος έχει προταθεί το Μοντέλο Α των Elekidis et 

al. (2019). Στην εργασία αυτή επιδιώκεται η σύγκριση αυτού του μοντέλου προτεραιότητας 

αλληλουχίας προϊόντων με ένα μοντέλο βασισμένο στην απεικόνιση του δικτύου. Ως βάση 

χρησιμοποιήθηκαν τα Μοντέλα Β και Γ των Giannelos και Georgiadis (2002) και προτείνεται 

ένα νέο Μοντέλο Δ το οποίο συγκρίνεται με αυτό των Elekidis et al. (2019). 

Τα δύο συγκρινόμενα μοντέλα χρησιμοποιούνται για την επίλυση του προβλήματος για 

το στάδιο της συσκευασίας για 2 διαφορετικά σενάρια του υπάρχοντος σχεδιασμού. Η διαφορά 

έγκειται στην ευελιξία ανάθεσης των διεργασιών συσκευασίας των τελικών προϊόντων στις 

διαθέσιμες γραμμές συσκευασίας εξαιτίας των περιορισμών του σταδίου της  παλετοποίησης. 

Αποδεικνύεται ότι το Μοντέλο Α των Elekidis et al.(2019) προσφέρει βέλτιστες λύσεις για όλες 

τις μελετώμενες περιπτώσεις ενώ το νέο προτεινόμενο Μοντέλο Δ προσφέρει βέλτιστες λύσεις 

μόνο για ορισμένες απλές περιπτώσεις στους αντίστοιχους χρόνους εκτέλεσης.  

Ειδικότερα κατά το Σενάριο 2, με πιο ευέλικτη ανάθεση προϊόντων στις γραμμές 

συσκευασίας, η επίλυση με το Μοντέλο Δ είναι ακόμα λιγότερο αποδοτική και δεν προκύπτουν 

βέλτιστες λύσεις για περιπτώσεις με περισσότερα από 15 προϊόντα. Γενικότερα για το ευέλικτο 

Σενάριο 2 παρατηρήθηκε μείωση της τιμής της αντικειμενικής συνάρτησης μέχρι και περίπου 

15% σε σχέση με την αντίστοιχη βέλτιστη τιμή για το Σενάριο 1 του σχεδιασμού. 
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Η αδυναμία εξαγωγής ποιοτικών λύσεων με το νέο προτεινόμενο Μοντέλο Δ 

ερμηνεύεται ότι είναι απόρροια της υψηλής υπολογιστικής του πολυπλοκότητας του έναντι του 

Μοντέλου Α των Elekidis et al (2019). Όπως παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 4 τα πλήθη των 

εξισώσεων και των δυαδικών μεταβλητών, που αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την 

υπολογιστική απόδοση, είναι πολλαπλάσια για το Μοντέλο Δ σε σχέση με το Μοντέλο Α. 

Επιπλέον, η προσέγγιση μοντελοποίησης βάσει απεικόνισης δικτύου επιτρέπει την 

ενσωμάτωση της δυνατότητας ενδιάμεσης αποθήκευσης για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος. Έτσι δημιουργείται ένα επιπλέον σενάριο με ενδιάμεση αποθήκευση, ευέλικτη 

σύνδεση των δύο κύριων σταδίων και χωρίς τους περιορισμούς του σταδίου της παλετοποίησης 

(Σενάριο 3). Καθώς η αντιμετώπιση του προβλήματος για αυτό το σενάριο είναι αδύνατη με το 

μοντέλο των Elekidis et al. (2019), αναπτύσσεται και προτείνεται το νέο Μοντέλο Ε. 

Από την εφαρμογή αυτού του νέου Μοντέλου Ε παρατηρείται ότι για περιπτώσεις με 

μέχρι 20 εξεταζόμενα τελικά προϊόντα επιτυγχάνονται ποιοτικές λύσεις, οι οποίες επιφέρουν 

μέχρι και 28% μείωση του συνολικού χρόνου εναλλαγών μεταξύ των διεργασιών σε σχέση με 

τα αποτελέσματα για τον υπάρχοντα σχεδιασμό. Για πιο πολύπλοκες περιπτώσεις είτε 

εξάγονται λύσεις που δεν επιφέρουν κάποια περαιτέρω σημαντική μείωση είτε δεν 

επιτυγχάνεται η εξαγωγή εφικτής λύσης (π.χ. Περίπτωση 5). Αυτό βέβαια οφείλεται στην 

εξαιρετικά υψηλή υπολογιστική πολυπλοκότητα του προτεινόμενου Μοντέλου Ε. Καθώς 

βασίζεται σε συνεχή αναπαράσταση του χρόνου βάσει χρονικών σημείων αποδείχθηκε ότι τα 

πλήθη των διαχειριζόμενων εξισώσεων και δυαδικών μεταβλητών αυξάνονται υπέρμετρα με 

την αύξηση των εξεταζόμενων προϊόντων και των οριζόμενων χρονικών σημείων. 

Αναφορικά με τους επιλυτές που χρησιμοποιούνται αποδεικνύεται ότι οι ILOG CPLEX 

και GUROBI επιλύουν το ίδιο αποτελεσματικά τα προβλήματα για τα Σενάρια 1 και 2. Ωστόσο 

για το πιο πολύπλοκο πρόβλημα κατά το Σενάριο 3 με την εφαρμογή του νέου Μοντέλου Ε ο 

επιλυτής GUROBI είναι αρκετά πιο αποτελεσματικός προσφέροντας ποιοτικές λύσεις με 

αποδεκτό για την βιομηχανία υπολογιστικό κόστος.  

Συγκρίνοντας τα δύο νέα προτεινόμενα Μοντέλα Δ και Ε, και τα δύο έχουν πολύ 

μεγάλη υπολογιστική πολυπλοκότητα. Αυτό το γεγονός τους επιτρέπει να προσφέρουν 

βέλτιστες λύσεις (optimality gap ίσο με 0%) μόνο για περιπτώσεις μεταξύ 10 με 15 

εξεταζόμενων προϊόντων με στόχο την ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου εναλλαγών. Για 

περιπτώσεις μεταξύ 15 και 25 εξεταζόμενων προϊόντων προσφέρουν σχεδόν βέλτιστες λύσεις 

για το εκάστοτε εξεταζόμενο πρόβλημα. Αυτό φυσικά αποτελεί μειονέκτημα για το Μοντέλο 
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Δ, καθώς το αντίστοιχο Μοντέλο Α προτεραιότητας αλληλουχίας προϊόντων προσφέρει 

βέλτιστες λύσεις για το ίδιο πρόβλημα ακόμα και για περιπτώσεις 30 εξεταζόμενων προϊόντων 

σε αποδεκτούς χρόνους. Ωστόσο οι σχεδόν βέλτιστες λύσεις που προσφέρει το Μοντέλο Ε 

υποδεικνύουν ότι η εναλλακτική δομή της μονάδας δύναται να επιφέρει μεγάλες μειώσεις στον 

συνολικό χρόνο εναλλαγής μεταξύ των διεργασιών για τον βραχυπρόθεσμο 

χρονοπρογραμματισμό της παραγωγής (χρονικός ορίζοντας 1-2 ημερών).  

Συμπερασματικά, για το Σενάριο 3 του σχεδιασμού, ως πιο ευέλικτο με την 

ενσωμάτωση ενδιάμεσης αποθήκευσης, εξάγονται πολύ πιο ποιοτικά προγράμματα παραγωγής 

με σημαντική μείωση του συνολικού χρόνου των εναλλαγών. Οι βιομηχανίες χρησιμοποιούν 

τέτοιες μελέτες ώστε να διερευνήσουν εναλλακτικές επιλογές σχεδιασμού της παραγωγικής 

μονάδας ή διαδικασίας. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης αποδεικνύουν ότι η εφαρμογή 

της προτεινόμενης εναλλακτικής δομής και η ενσωμάτωση ενδιάμεσης αποθήκευσης στην 

παραγωγή θα μπορούσαν να διερευνηθούν περαιτέρω. Άλλωστε με τα προτεινόμενα μοντέλα 

βάσει απεικόνισης δικτύου επιτυγχάνεται και η βελτιστοποίηση του κέρδους. 

5.2. Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα  

Αρχικά, καθώς με τα παρουσιαζόμενα μοντέλα βάσει απεικόνισης δικτύου της 

βιβλιογραφίας επιτυγχάνεται και η βελτιστοποίηση του κέρδους, προτείνεται ο κατάλληλός 

ανασχηματισμός του Μοντέλου Ε ώστε για το πρόβλημα κατά το Σενάριο 3 να μελετάται η 

περίπτωση βελτιστοποίησης με πολλαπλά κριτήρια (Multi-Objective), όπου λαμβάνει χώρα η 

ταυτόχρονη βελτιστοποίηση δύο αντικειμενικών συναρτήσεων: της μεγιστοποίησης του 

κέρδους και της ελαχιστοποίησης του συνολικού χρόνου των εργασιών κατά τις εναλλαγές 

μεταξύ των διεργασιών. Ειδικότερα, αν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία οικονομικής εκτίμησης 

κόστους των εκτελούμενων εργασιών κατά τις εναλλαγές (changeover cost) είναι δυνατό να 

διερευνηθεί πιο διεξοδικά η μεγιστοποίηση του καθαρού κέρδους της μονάδας. 

Τέλος, για την βελτίωση της υπολογιστικής απόδοσης του νέου Μοντέλου Ε και την 

αντιμετώπιση πολυπλοκότερων (με περισσότερα προϊόντα) και πιο ρεαλιστικών προβλημάτων, 

η πιο απλή τακτική αφορά ποικίλους μεθόδους ανασχηματισμού (reformulation). Επίσης θα 

μπορούσε να διερευνηθεί η δυνατότητα ενσωμάτωσης κάποιου αλγορίθμου διάσπασης του 

προβλήματος (decomposition algorithms). Η εφαρμογή αυτής της μεθόδου από άλλες 

ερευνητικές εργασίας υποδεικνύει ότι καθίσταται δυνατή η επίλυση προβλημάτων με 

μεγαλύτερο πλήθος εξεταζόμενων προϊόντων σε αποδεκτούς χρόνους εκτέλεσης (Elekidis et 

al., 2019; Yfantis et al., 2019).
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Παράρτημα Α – Δεδομένα Παραγωγικής Διαδικασίας 

Πίνακας Α.1: Αντιστοίχιση τελικών προϊόντων στις γραμμές συσκευασίας  

σύμφωνα με τους υπάρχοντες περιορισμούς. 

Τελικά Προϊόντα 
Γραμμές συσκευασίας 

Pack_line1 Pack_line2 Pack_line3 

Prod4 ✓    

Prod5 ✓    

Prod6 ✓    

Prod7 ✓    

Prod8 ✓    

Prod9  ✓   

Prod10  ✓   

Prod11  ✓   

Prod12  ✓  ✓  

Prod13  ✓  ✓  

Prod14  ✓  ✓  

Prod15  ✓  ✓  

Prod16  ✓  ✓  

Prod17  ✓  ✓  

Prod18  ✓  ✓  

Prod19 ✓    

Prod20  ✓  ✓  

Prod21  ✓  ✓  

Prod22 ✓    

Prod23 ✓    

Prod24 ✓    

Prod25 ✓    

Prod26  ✓   

Prod27  ✓   

Prod28  ✓   

Prod29  ✓   

Prod30  ✓  ✓  
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Πίνακας Α.2: Αντιστοίχιση τελικών προϊόντων στις γραμμές συσκευασίας  

χωρίς τους περιορισμούς του σταδίου της παλετοποίησης. 

Τελικά Προϊόντα 
Γραμμές συσκευασίας 

Pack_line1 Pack_line2 Pack_line3 

Prod4 ✓  ✓   

Prod5 ✓  ✓   

Prod6 ✓  ✓   

Prod7 ✓    

Prod8 ✓    

Prod9 ✓  ✓   

Prod10 ✓  ✓   

Prod11 ✓  ✓   

Prod12  ✓  ✓  

Prod13  ✓  ✓  

Prod14  ✓  ✓  

Prod15  ✓  ✓  

Prod16  ✓  ✓  

Prod17  ✓  ✓  

Prod18  ✓  ✓  

Prod19 ✓    

Prod20  ✓  ✓  

Prod21  ✓  ✓  

Prod22 ✓  ✓   

Prod23 ✓  ✓   

Prod24 ✓  ✓   

Prod25 ✓  ✓   

Prod26 ✓  ✓   

Prod27 ✓  ✓   

Prod28 ✓  ✓   

Prod29 ✓  ✓   

Prod30  ✓  ✓  
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Πίνακας Α.3: Ορισμός συνόλων διεργασιών. 

Διεργασίες Σταδίου Σχηματισμού 

Make_Int1 Make_Int5 Make_Int9 

Make_Int2 Make_Int6 Make_Int10 

Make_Int3 Make_Int7 Make_Int11 

Make_Int4 Make_Int8  

Διεργασίες Σταδίου Συσκευασίας 

Pack_Prod4 Pack_Prod13 Pack_Prod22 

Pack_Prod5 Pack_Prod14 Pack_Prod23 

Pack_Prod6 Pack_Prod15 Pack_Prod24 

Pack_Prod7 Pack_Prod16 Pack_Prod25 

Pack_Prod8 Pack_Prod17 Pack_Prod26 

Pack_Prod9 Pack_Prod18 Pack_Prod27 

Pack_Prod10 Pack_Prod19 Pack_Prod28 

Pack_Prod11 Pack_Prod20 Pack_Prod29 

Pack_Prod12 Pack_Prod21 Pack_Prod30 

 

Πίνακας Α.4: Ορισμός συνόλων διεργασιών ανά μονάδα με βάση τον Πίνακα Α.1. 

Διεργασίες Σταδίου Σχηματισμού 

Make_Int1_1 Make_Int4_1 Make_Int7_1 Make_Int10_1 

Make_Int1_2 Make_Int4_2 Make_Int7_2 Make_Int10_2 

Make_Int1_3 Make_Int4_3 Make_Int7_3 Make_Int10_3 

Make_Int2_1 Make_Int5_1 Make_Int8_1 Make_Int11_1 

Make_Int2_2 Make_Int5_2 Make_Int8_2 Make_Int11_2 

Make_Int2_3 Make_Int5_3 Make_Int8_3 Make_Int11_3 

Make_Int3_1 Make_Int6_1 Make_Int9_1  

Make_Int3_2 Make_Int6_2 Make_Int9_2  

Make_Int3_3 Make_Int6_3 Make_Int9_3  

Διεργασίες Σταδίου Συσκευασίας 

Pack_Prod4_1 Pack_Prod13_2 Pack_Prod17_3 Pack_Prod23_1 

Pack_Prod5_1 Pack_Prod13_3 Pack_Prod18_2 Pack_Prod24_1 

Pack_Prod6_1 Pack_Prod14_2 Pack_Prod18_3 Pack_Prod25_1 

Pack_Prod7_1 Pack_Prod14_3 Pack_Prod19_1 Pack_Prod26_2 

Pack_Prod8_1 Pack_Prod15_2 Pack_Prod20_2 Pack_Prod27_2 

Pack_Prod9_1 Pack_Prod15_3 Pack_Prod20_3 Pack_Prod28_2 

Pack_Prod10_1 Pack_Prod16_2 Pack_Prod21_2 Pack_Prod29_2 

Pack_Prod11_1 Pack_Prod16_3 Pack_Prod21_3 Pack_Prod30_2 

Pack_Prod12_2 Pack_Prod17_2 Pack_Prod22_1 Pack_Prod30_3 

Pack_Prod12_3    
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Πίνακας Α.5: Ορισμός συνόλων διεργασιών ανά μονάδα με βάση τον Πίνακα Α.2. 

Διεργασίες Σταδίου Σχηματισμού 

Make_Int1_1 Make_Int4_1 Make_Int7_1 Make_Int10_1 

Make_Int1_2 Make_Int4_2 Make_Int7_2 Make_Int10_2 

Make_Int1_3 Make_Int4_3 Make_Int7_3 Make_Int10_3 

Make_Int2_1 Make_Int5_1 Make_Int8_1 Make_Int11_1 

Make_Int2_2 Make_Int5_2 Make_Int8_2 Make_Int11_2 

Make_Int2_3 Make_Int5_3 Make_Int8_3 Make_Int11_3 

Make_Int3_1 Make_Int6_1 Make_Int9_1  

Make_Int3_2 Make_Int6_2 Make_Int9_2  

Make_Int3_3 Make_Int6_3 Make_Int9_3  

Διεργασίες Σταδίου Συσκευασίας 

Pack_Prod4_1 Pack_Prod11_2 Pack_Prod18_2 Pack_Prod25_1 

Pack_Prod4_2 Pack_Prod12_2 Pack_Prod18_3 Pack_Prod25_2 

Pack_Prod5_1 Pack_Prod12_3 Pack_Prod19_1 Pack_Prod26_1 

Pack_Prod5_2 Pack_Prod13_2 Pack_Prod20_2 Pack_Prod26_2 

Pack_Prod6_1 Pack_Prod13_3 Pack_Prod20_3 Pack_Prod27_1 

Pack_Prod6_2 Pack_Prod14_2 Pack_Prod21_2 Pack_Prod27_2 

Pack_Prod7_1 Pack_Prod14_3 Pack_Prod21_3 Pack_Prod28_1 

Pack_Prod8_1 Pack_Prod15_2 Pack_Prod22_1 Pack_Prod28_2 

Pack_Prod9_1 Pack_Prod15_3 Pack_Prod22_2 Pack_Prod29_1 

Pack_Prod9_2 Pack_Prod16_2 Pack_Prod23_1 Pack_Prod29_2 

Pack_Prod10_1 Pack_Prod16_3 Pack_Prod23_2 Pack_Prod30_2 

Pack_Prod10_2 Pack_Prod17_2 Pack_Prod24_1 Pack_Prod30_3 

Pack_Prod11_1 Pack_Prod17_3 Pack_Prod24_2  
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Σχήμα Α.1: Διάγραμμα STN αναπαράστασης της παραγωγικής διαδικασίας. 
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Πίνακας Α.6: Χρόνοι ολοκλήρωσης και προθεσμίες παράδοσης των τελικών προϊόντων. 

Τελικά 

Προϊόντα 

Αναγκαίος 

Χρόνος 

Ολοκλήρωσης 

(h) 

Προθεσμία 

Παράδοσης 

(h) 

Τελικά 

Προϊόντα 

Αναγκαίος 

Χρόνος 

Ολοκλήρωσης 

 (h) 

Προθεσμία 

Παράδοσης 

(h) 

Prod4 8,77 72 Prod18 9,86 72 

Prod5 1,97 72 Prod19 14,21 96 

Prod6 1,97 72 Prod20 2,96 96 

Prod7 2,05 72 Prod21 6,58 96 

Prod8 3,73 72 Prod22 1,85 48 

Prod9 4,97 72 Prod23 1,92 48 

Prod10 2,33 72 Prod24 5,70 48 

Prod11 2,85 72 Prod25 5,12 48 

Prod12 3,95 72 Prod26 6,22 48 

Prod13 2,52 72 Prod27 2,83 48 

Prod14 1,26 72 Prod28 2,83 48 

Prod15 3,29 72 Prod29 6,29 48 

Prod16 2,63 72 Prod30 14,25 48 

Prod17 10,68 72    

*θεωρείται χρονικό σημείο εκκίνησης της παραγωγής 0h. 

Πίνακας Α.7: Συστατικά ενδιάμεσων προϊόντων. 

Ενδιάμεσα προϊόντα 
Συστατικά ενδιάμεσου προϊόντος 

ΒΟΤΤΟΜ TOP1 TOP2 

Int_Pouch1 28 8 3 

Int_Pouch2 9 8 3 

Int_Pouch3 29 8 3 

Int_Pouch4 27 8 3 

Int_Pouch5 23 5 3 

Int_Pouch6 24 5 3 

Int_Pouch7 25 5 3 

Int_Pouch8 26 8 3 

Int_Pouch9 4 5 3 

Int_Pouch10 18 8 3 

Int_Pouch11 22 8 3 
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Πίνακας Α.8: Χαρακτηριστικά τελικών προϊόντων. 

Τελικά 

Προϊόντα 

Κωδικοί Αριθμοί 

Μέγεθος Χρώμα 
Συσκευασ.  

ανά κουτί 

Είδος 

παλέτας 

Κάψουλες 

ανά συσκ. 
Ετικέτα 

Prod4 4 1 3 2 16 2 

Prod5 4 1 3 2 16 11 

Prod6 4 1 3 2 16 2 

Prod7 5 1 3 2 24 2 

Prod8 5 1 3 2 24 2 

Prod9 4 1 6 2 16 2 

Prod10 4 3 6 2 15 3 

Prod11 4 3 6 2 13 3 

Prod12 3 3 6 2 12 4 

Prod13 3 3 6 2 14 4 

Prod14 3 3 6 2 14 4 

Prod15 3 3 6 2 12 4 

Prod16 3 1 6 2 12 2 

Prod17 3 1 6 1 13 1 

Prod18 3 1 6 1 12 1 

Prod19 5 1 3 2 23 1 

Prod20 3 1 6 2 12 2 

Prod21 3 1 6 1 12 1 

Prod22 4 3 3 2 15 5 

Prod23 4 1 3 2 19 2 

Prod24 4 1 3 2 16 2 

Prod25 4 1 3 2 19 2 

Prod26 4 1 6 2 16 2 

Prod27 4 1 6 2 14 2 

Prod28 4 1 6 2 14 2 

Prod29 4 1 6 2 14 2 

Prod30 3 1 6 1 13 1 
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Πίνακας Α.9: Χρόνοι εναλλαγής ενδιάμεσων προϊόντων στο στάδιο σχηματισμού. 

Χρόνος 

εναλλαγής (h) 
Int_Pouch1 Int_Pouch2 Int_Pouch3 Int_Pouch4 Int_Pouch5 Int_Pouch6 

Int_Pouch1 - 0,250 0,250 0,250 0,500 0,500 

Int_Pouch2 0,250 - 0,250 0,250 0,500 0,500 

Int_Pouch3 0,250 0,250 - 0,250 0,500 0,500 

Int_Pouch4 0,250 0,250 0,250 - 0,500 0,500 

Int_Pouch5 0,500 0,500 0,500 0,500 -- 0,250 

Int_Pouch6 0,500 0,500 0,500 0,500 0,250  

Int_Pouch7 0,500 0,500 0,500 0,500 0,250 0,250 

Int_Pouch8 0,250 0,250 0,250 0,250 0,500 0,500 

Int_Pouch9 0,500 0,500 0,500 0,500 0,250 0,250 

Int_Pouch10 0,250 0,250 0,250 0,250 0,500 0,500 

Int_Pouch11 0,250 0,250 0,250 0,250 0,500 0,500 

Χρόνος 

εναλλαγής (h) 
Int_Pouch7 Int_Pouch8 Int_Pouch9 Int_Pouch10 Int_Pouch11  

Int_Pouch1 0,500 0,250 0,500 0,250 0,250  

Int_Pouch2 0,500 0,250 0,500 0,250 0,250  

Int_Pouch3 0,500 0,250 0,500 0,250 0,250  

Int_Pouch4 0,500 0,250 0,500 0,250 0,250  

Int_Pouch5 0,250 0,500 0,250 0,500 0,500  

Int_Pouch6 0,250 0,500 0,250 0,500 0,500  

Int_Pouch7 - 0,500 0,250 0,500 0,500  

Int_Pouch8 0,500 - 0,500 0,250 0,250  

Int_Pouch9 0,250 0,500 - 0,500 0,500  

Int_Pouch10 0,500 0,250 0,500 - 0,250  

Int_Pouch11 0,500 0,250 0,500 0,250 -  
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Πίνακας Α.10: Χρόνοι εναλλαγής τελικών προϊόντων στο στάδιο συσκευασίας. 

Χρον. 

εναλ. (h) 
Prod4 Prod5 Prod6 Prod7 Prod8 Prod9 Prod10 Prod11 Prod12 

Prod4 - 0,250 0 0,500 0,500 0 0,333 0,333 0,500 

Prod5 0,250 - 0,250 0,500 0,500 0,250 0,333 0,333 0,500 

Prod6 0 0,250 - 0,500 0,500 0 0,333 0,333 0,500 

Prod7 0,500 0,500 0,500 -  0,500 0,500 0,500 0,333 

Prod8 0,500 0,500 0,500 0 - 0,500 0,500 0,500 0,333 

Prod9 0 0,250 0 0,500 0,500 - 0,333 0,333 0,500 

Prod10 0,333 0,333 0,333 0,500 0,500 0,333 - 0,250 0,500 

Prod11 0,333 0,333 0,333 0,500 0,500 0,333 0,250 - 0,500 

Prod12 0,500 0,500 0,500 0,333 0,333 0,500 0,500 0,500 - 

Prod13 0,500 0,500 0,500 0,333 0,333 0,500 0,500 0,500 0,250 

Prod14 0,500 0,500 0,500 0,333 0,333 0,500 0,500 0,500 0,250 

Prod15 0,500 0,500 0,500 0,333 0,333 0,500 0,500 0,500 0 

Prod16 0,500 0,500 0,500 0,250 0,250 0,500 0,500 0,500 0,333 

Prod17 0,500 0,500 0,500 0,250 0,250 0,500 0,500 0,500 0,333 

Prod18 0,500 0,500 0,500 0,250 0,250 0,500 0,500 0,500 0,333 

Prod19 0,500 0,500 0,500 0,250 0,250 0,500 0,500 0,500 0,333 

Prod20 0,500 0,500 0,500 0,250 0,250 0,500 0,500 0,500 0,333 

Prod21 0,500 0,500 0,500 0,250 0,250 0,500 0,500 0,500 0,333 

Prod22 0,333 0,333 0,333 0,500 0,500 0,333 0,250 0,250 0,500 

Prod23 0,250 0,250 0,250 0,500 0,500 0,250 0,333 0,333 0,500 

Prod24 0 0,250 0 0,500 0,500 0 0,333 0,333 0,500 

Prod25 0,250 0,250 0,250 0,500 0,500 0,250 0,333 0,333 0,500 

Prod26 0 0,250 0 0,500 0,500 0 0,333 0,333 0,500 

Prod27 0,250 0,250 0,250 0,500 0,500 0,250 0,333 0,333 0,500 

Prod28 0,250 0,250 0,250 0,500 0,500 0,250 0,333 0,333 0,500 

Prod29 0,250 0,250 0,250 0,500 0,500 0,250 0,333 0,333 0,500 

Prod30 0,500 0,500 0,500 0,250 0,250 0,500 0,500 0,500 0,333 
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Πίνακας Α.10 (συνέχεια) 

Χρον. 

εναλ. (h) 
Prod13 Prod14 Prod15 Prod16 Prod17 Prod18 Prod19 Prod20 Prod21 

Prod4 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 

Prod5 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 

Prod6 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 

Prod7 0,333 0,333 0,333 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 

Prod8 0,333 0,333 0,333 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 

Prod9 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 

Prod10 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 

Prod11 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 

Prod12 0,250 0,250 0 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 

Prod13 - 0 0,250 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 

Prod14 0 - 0,250 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 

Prod15 0,250 0,250 - 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 

Prod16 0,333 0,333 0,333 - 0,250 0,250 0,250 0 0,250 

Prod17 0,333 0,333 0,333 0,250 - 0,250 0,250 0,250 0,250 

Prod18 0,333 0,333 0,333 0,250 0,250 - 0,250 0,250 0 

Prod19 0,333 0,333 0,333 0,250 0,250 0,250 - 0,250 0,250 

Prod20 0,333 0,333 0,333 0 0,250 0,250 0,250 - 0,250 

Prod21 0,333 0,333 0,333 0,250 0,250 0 0,250 0,250 - 

Prod22 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 

Prod23 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 

Prod24 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 

Prod25 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 

Prod26 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 

Prod27 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 

Prod28 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 

Prod29 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 

Prod30 0,333 0,333 0,333 0,250 0 0,250 0,250 0,250 0,250 
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Πίνακας Α.10 (συνέχεια) 

Χρον. 

εναλ. (h) 
Prod22 Prod23 Prod24 Prod25 Prod26 Prod27 Prod28 Prod29 Prod30 

Prod4 0,333 0,250 0 0,250 0 0,250 0,250 0,250 0,500 

Prod5 0,333 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,500 

Prod6 0,333 0,250 0 0,250 0 0,250 0,250 0,250 0,500 

Prod7 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,250 

Prod8 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,250 

Prod9 0,333 0,250 0 0,250 0 0,250 0,250 0,250 0,500 

Prod10 0,250 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,500 

Prod11 0,250 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,500 

Prod12 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,333 

Prod13 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,333 

Prod14 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,333 

Prod15 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,333 

Prod16 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,250 

Prod17 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0 

Prod18 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,250 

Prod19 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,250 

Prod20 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,250 

Prod21 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,250 

Prod22 - 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,500 

Prod23 0,333 - 0,250 0 0,250 0,250 0,250 0,250 0,500 

Prod24 0,333 0,250 - 0,250 0 0,250 0,250 0,250 0,500 

Prod25 0,333 0 0,250 - 0,250 0,250 0,250 0,250 0,500 

Prod26 0,333 0,250 0 0,250 - 0,250 0,250 0,250 0,500 

Prod27 0,333 0,250 0,250 0,250 0,250 - 0 0 0,500 

Prod28 0,333 0,250 0,250 0,250 0,250 0 - 0 0,500 

Prod29 0,333 0,250 0,250 0,250 0,250 0 0 - 0,500 

Prod30 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 - 
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Παράρτημα Β – Αποτελέσματα 

 

Πίνακας Β.1: Μελετώμενες περιπτώσεις του προβλήματος. 

Περιπτώσεις Πλήθος προϊόντων Προϊόντα Χρονικός Ορίζοντας 

Περίπτωση 1 12 Prod4 – Prod18 30 

Περίπτωση 2 15 
Prod5 – Prod16, 

Prod18, Prod20, Prod25 
36 

Περίπτωση 3 19 

Prod4 – Prod16, 

Prod20 – Prod23, 

Prod25, Prod27, Prod28 

40 

Περίπτωση 4 23 
Prod4 – Prod16 

& Prod20 – Prod29 
48 

Περίπτωση 5 27 Όλα τα προϊόντα 
Προθεσμίες 

Πίνακας Α.6 
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Πίνακας Β.2: Αποτελέσματα για την Περίπτωση 1 κατά το Σενάριο 3. 

 
Μοντέλο Α 

Σενάριο 1 

Μοντέλο Ε 

Σενάριο 3 

Χρονικά Σημεία - 5 

NS - 2 3 4 5 

CPU(s) 0.1 300 300 300 300 

Λύση (h) 2.833 - 2.333 2.250 2.250 

Βέλτιστη Λύση (h) 2.833 2.083 2.083 2.083 2.083 

Opt. gap % 0 - 10.7 7.4 7.4    

Μείωση % - - 17.6 20.6 20.6 

Χρονικά Σημεία - 6 

NS - 2 3 4 5 

CPU(s) 0.1 300 300 23.3 300 

Λύση (h) 2.833 2.667 2.250 2.083 2.167 

Βέλτιστη Λύση (h) 2.833 2.083 2.083 2.083 2.083 

Opt. gap % 0 24.3 7.4 0 3.8     

Μείωση % - 2.9 20.6 28.2 23.5 

Χρονικά Σημεία - 7 

NS - 2 3 4 5 

CPU(s) 0.1 300 300 103.9 38.4 

Λύση (h) 2.833 2.250 2.250 2.083 2.083 

Βέλτιστη Λύση (h) 2.833 2.083 2.083 2.083 2.083 

Opt. gap % 0 7.4 7.4 0 0 

Μείωση % - 20.6 20.6 28.2 28.2 

Χρονικά Σημεία - 8 

NS - 2 3 4 5 

CPU(s) 0.1 155.5 114.0 38.8 12.8 

Λύση (h) 2.833 2.083 2.083 2.083 2.083 

Βέλτιστη Λύση (h) 2.833 2.083 2.083 2.083 2.083 

Opt. gap % 0 0 0 0 0 

Μείωση % - 28.2 28.2 28.2 28.2 
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Πίνακας Β.3: Αποτελέσματα για την Περίπτωση 2 κατά το Σενάριο 3. 

 
Μοντέλο Α 

Σενάριο 1 

Μοντέλο Ε 

Σενάριο 3 

Χρονικά Σημεία - 7 

NS - 2 3 4 5 

CPU(s) 1.7 600 600 600 600 

Λύση (h) 4.083 3.667 3.000 3.083 3.000 

Βέλτιστη Λύση (h) 4.083 2.917 2.917 2.917 2.917 

Opt. gap % 0 20.4 2.8 5.4 2.8 

Μείωση % - 10.2 26.5 24.5 26.5 

Χρονικά Σημεία - 8 

NS - 2 3 4 5 

CPU(s) 1.7 600 585.0 600 53.0 

Λύση (h) 4.083 3.083 2.917 3.250 2.917 

Βέλτιστη Λύση (h) 4.083 2.917 2.917 2.917 2.917 

Opt. gap % 0 5.4 0 10.2 0 

Μείωση % - 24.5 28.5 20.4 28.5 

Χρονικά Σημεία - 9 

NS - 2 3 4 5 

CPU(s) 1.7 600 600 600 257.7 

Λύση (h) 4.083 3.417 3.250 3.000 2.917 

Βέλτιστη Λύση (h) 4.083 2.917 2.917 2.917 2.917 

Opt. gap % 0 14.6 10.2 2.8 0 

Μείωση % - 16.3 20.4 26.5 28.5 

Χρονικά Σημεία - 10 

NS - 2 3 4 5 

CPU(s) 1.7 600 600 600 600 

Λύση (h) 4.083 3.000 3.083 3.083 3.000 

Βέλτιστη Λύση (h) 4.083 2.917 2.917 2.917 2.917 

Opt. gap % 0 2.8 5.4 5.4 2.8 

Μείωση % - 26.5 24.5 24.5 26.5 
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Πίνακας Β.4: Αποτελέσματα για την Περίπτωση 3 κατά το Σενάριο 3. 

 
Μοντέλο Α 

Σενάριο 1 

Μοντέλο Ε 

Σενάριο 3 

Χρονικά Σημεία - 8 

NS - 3 4 5 6 

CPU(s) 4.3 1200 1200 1200 1200 

Λύση (h) 6.250 5.250 4.917 4.917 4.833 

Βέλτιστη Λύση (h) 6.250 4.417 4.417 4.417 4.417 

Opt. gap % 0 15.7 10.2 10.2 8.6 

Μείωση % - 16.0 21.3 21.3 22.7 

Χρονικά Σημεία - 9 

NS - 3 4 5 6 

CPU(s) 4.3 1200 1200 1200 1200 

Λύση (h) 6.250 5.750 5.000 4.667 4.583 

Βέλτιστη Λύση (h) 6.250 4.417 4.417 4.417 4.417 

Opt. gap % 0 23.2 11.7 5.4 3.6 

Μείωση % - 8.0 20.0 25.3 26.7 

Χρονικά Σημεία - 10 

NS - 3 4 5 6 

CPU(s) 4.3 1200 1200 1200 1200 

Λύση (h) 6.250 6.000 6.000 5.000 4.750 

Βέλτιστη Λύση (h) 6.250 4.417 4.417 4.417 4.417 

Opt. gap % 0 26.3 26.3 11.7 7.0 

Μείωση % - 4.0 4.0 20.0 24.0 

Χρονικά Σημεία - 11 

NS - 3 4 5 6 

CPU(s) 4.3 1200 1200 1200 1200 

Λύση (h) 6.250 - 6.250 5.417 5.000 

Βέλτιστη Λύση (h) 6.250 4.417 4.417 4.417 4.417 

Opt. gap % 0 - 29.3 18.4 11.7 

Μείωση % - - 0 13.3 20.0 
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Πίνακας Β.5: Αποτελέσματα για την Περίπτωση 4 κατά το Σενάριο 3. 

 
Μοντέλο Α 

Σενάριο 1 

Μοντέλο Ε 

Σενάριο 3 

Χρονικά Σημεία - 8 

NS - 3 4 5 6 7 

CPU(s) 5.7 1800 1800 1800 1800 1800 

Λύση (h) 6.833 - 5.917 6.333 6.083 5.833 

Βέλτιστη Λύση (h) 6.833 4.667 4.667 4.667 4.667 4.667 

Opt. gap % 0 - 21.1 26.3 23.3 20.0 

Μείωση % - - 13.4 7.3 11.0 14.6 

Χρονικά Σημεία - 9 

NS - 3 4 5 6 7 

CPU(s) 5.7 1800 1800 1800 1800 1800 

Λύση (h) 6.833 - 7.000 6.917 6.750 5.917 

Βέλτιστη Λύση (h) 6.833 4.667 4.667 4.667 4.667 4.667 

Opt. gap % 0 - 33.3 32.5 30.9 21.1 

Μείωση % - - - - 1.2 13.4 

Χρονικά Σημεία - 10 

NS - 3 4 5 6 7 

CPU(s) 5.7 1800 1800 1800 1800 1800 

Λύση (h) 6.833 - 7.667 7.167 6.417 6.083 

Βέλτιστη Λύση (h) 6.833 4.667 4.667 4.667 4.667 4.667 

Opt. gap % 0 - 39.1 34.9 27.3 23.3 

Μείωση % - - - - 6.1 11.0 

Χρονικά Σημεία - 11 

NS - 3 4 5 6 7 

CPU(s) 5.7 1800 1800 1800 1800 1800 

Λύση (h) 6.833 - 7.167 6.583 6.000 - 

Βέλτιστη Λύση (h) 6.833 4.667 4.667 4.667 4.667 4.667 

Opt. gap % 0 - 34.9 29.1 22.2 - 

Μείωση % - - - 3.7 12.2 - 
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Πίνακας Β.6: Χαρακτηριστικά του Μοντέλου Ε για όλες τις περιπτώσεις. 

 Περίπτωση 1 

Χρονικά Σημεία 5 6 7 8 

Εξισώσεις 11473 14819 18585 22771 

Μεταβλητές 1557 1801 2025 2249 

Συνεχείς 1025 1219 1393 1567 

Δυαδικές 532 582 632 682 

 Περίπτωση 2 

Χρονικά Σημεία 7 8 9 10 

Εξισώσεις 25746 31723 38320 45537 

Μεταβλητές 2401 2660 2919 3178 

Συνεχείς 1609 1810 2011 2212 

Δυαδικές 792 850 908 966 

 Περίπτωση 3 

Χρονικά Σημεία 8 9 10 11 

Εξισώσεις 57636 70033 83634 98439 

Μεταβλητές 3788 4139 4490 4841 

Συνεχείς 2458 2731 3004 3277 

Δυαδικές 1330 1408 1486 1564 

 Περίπτωση 4 

Χρονικά Σημεία 9 10 11 12 

Εξισώσεις 93048 111296 131118 152595 

Μεταβλητές 4835 5230 5625 6020 

Συνεχείς 3091 3400 3709 4018 

Δυαδικές 1744 1830 1916 2002 

 Περίπτωση 5 

Χρονικά Σημεία 10 11 12 13 

Εξισώσεις 137257 161913 188605 217333 

Μεταβλητές 5849 6281 6713 7145 

Συνεχείς 3763 4.105 4447 4789 

Δυαδικές 2086 2176 2266 2356 
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Πίνακας Β.7: Αποτελέσματα για την Περίπτωση 2 χρησιμοποιώντας το Μοντέλο Ε με την 

προσέγγιση των τρισδιάστατων δυαδικών μεταβλητών εναλλαγής. 

 
Μοντέλο Α 

Σενάριο 1 

Μοντέλο Ε 

Σενάριο 3 

Χρονικά Σημεία - 7 

NS - 2 3 4 5 

CPU(s) 1.7 600 600 600 600 

Λύση (h) 4.083 5.000 3.417 3.833 3.417 

Βέλτιστη Λύση (h) 4.083 2.917 2.917 2.917 2.917 

Opt. gap % 0 41.6 14.6 23.8 14.6 

Μείωση % - - 16.3 6.1 16.3 

Χρονικά Σημεία - 8 

NS - 2 3 4 5 

CPU(s) 1.7 600 585.0 600 53.0 

Λύση (h) 4.083 5.000 4.500 3.833 3.750 

Βέλτιστη Λύση (h) 4.083 2.917 2.917 2.917 2.917 

Opt. gap % 0 41.6 35.2 23.8 22.2 

Μείωση % - - - 6.1 8.2 

Χρονικά Σημεία - 9 

NS - 2 3 4 5 

CPU(s) 1.7 600 600 600 257.7 

Λύση (h) 4.083 4.083 4.417 3.500 3.417 

Βέλτιστη Λύση (h) 4.083 2.917 2.917 2.917 2.917 

Opt. gap % 0 28.6 34.0 16.7 14.6 

Μείωση % - - - 14.3 16.3 

Χρονικά Σημεία - 10 

NS - 2 3 4 5 

CPU(s) 1.7 600 600 600 600 

Λύση (h) 4.083 5.833 4.417 4.333 3.583 

Βέλτιστη Λύση (h) 4.083 2.917 2.917 2.917 2.917 

Opt. gap % 0 50.0 34.0 32.7 18.6 

Μείωση % - - - - 12.2 

 

 


