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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην ανάπτυξη μαθηματικών 

μοντέλων μεικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού (MILP) για τη 

βελτιστοποίηση του χρονοπρογραμματισμού παραγωγής μιας βιομηχανικής 

μονάδας γαλακτοκομικών προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα, μελετάται η παραγωγική 

διαδικασία του γιαουρτιού μιας πραγματικής βιομηχανικής εγκατάστασης. Η 

διαδικασία παραγωγής του γιαουρτιού αποτελείται από το στάδιο της ζύμωσης 

(διαλείπουσα διεργασία) και το στάδιο της συσκευασίας (συνεχής διεργασία), με το 

δεύτερο να αποτελεί το κύριο σημείο συμφόρησης της παραγωγής. Η υπό μελέτη 

εγκατάσταση απαρτίζεται από 7 γραμμές συσκευασίας, μέσω των οποίων 

παράγονται 176 προϊόντα που κατηγοριοποιούνται σε 41 οικογένειες προϊόντων. 

Αναπτύσσεται ένα μαθηματικό μοντέλο που περιλαμβάνει τους λειτουργικούς και 

σχεδιαστικούς περιορισμούς που προκύπτουν κατά την παραγωγική διαδικασία με 

στόχο την ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους σε εβδομαδιαίο χρονικό 

ορίζοντα. Το μοντέλο επιλύεται με τη βοήθεια του λογισμικού βελτιστοποίησης 

GAMS, με χρήση του επιλυτή ILOG CPLEX. Αρχικά, ο χρονοπρογραμματισμός 

παραγωγής μελετάται για πέντε διαφορετικές περιπτώσεις ζήτησης προϊόντων σε 

χρονικό ορίζοντα μίας εβδομάδας. Έπειτα, αναπτύσσεται ένα μοντέλο που λαμβάνει 

υπόψη τους περιορισμούς που προκύπτουν από τους διαθέσιμους ανανεώσιμους 

πόρους, όπως το εργατικό δυναμικό, το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα 

για όλες τις γαλακτοβιομηχανίες. Στη συνέχεια, μελετάται το σενάριο 

επανασχεδιασμού της παραγωγής με την προσθήκη μίας νέας γραμμής 

συσκευασίας και παρουσιάζονται αποτελέσματα σχετικά με την μείωση κόστους 

που προκύπτει. Ακόμη, εξετάζεται η περίπτωση μεταβολής των παραγγελιών κατά 

την διάρκεια της εβδομάδας, το οποίο απαιτεί επαναπρογραμματισμό παραγωγής. 

Αυτό επιτυγχάνεται με την μέθοδο του κυλιόμενου ορίζοντα, σύμφωνα με την 

οποία εξασφαλίζεται η ικανοποίηση της νέας ζήτησης μετά την αλλαγή των 

παραγγελιών. Καταληκτικά, παρατίθενται τα σημαντικότερα συμπεράσματα της 

μελέτης και υπογραμμίζονται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη των 

παρουσιαζόμενων μοντέλων.  
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Abstract 

This diploma thesis aims at the development of mixed-integer linear 

programming models that optimize the production scheduling of a dairy industry. 

More specifically, the production process of yogurt in a real-life industrial facility is 

considered. The yogurt production process consists of the fermentation stage (batch 

process) and the packing stage (continuous process), with the latter being the main 

production bottleneck. The facility consists of 7 packing lines, where 176 products 

are produced, which are further divided into 41 product families. Thus, a 

mathematical model is developed, which includes all design and operation 

constraints that arise during the production process in order to minimize the total 

cost over a weekly time horizon. The model is implemented and solved using the 

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

CPLEX solver. Initially, optimal production schedules for five different demand cases 

are generated. Next, a new model is developed that takes into account constraints 

related to the availability of renewable resources such as the manpower. Then, a 

retrofit redesign scenario is studied by adding a new packing line and new 

production schedules minimizing total costs are derived. Furthermore, the scenario 

of order changes during the week, which imposes the need for production 

rescheduling techniques, is also examined. This is achieved by employing a rolling 

horizon framework, which also ensures that demand is met even under extreme 

demand fluctuations. Finally, the most important conclusions of the thesis are drawn 

and suggestions for further research direction are presented.  
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1. Εισαγωγή 

Η σύγχρονη βιομηχανία χαρακτηρίζεται από υψηλό ανταγωνισμό σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Αυτός ο συνεχώς αυξανόμενος ανταγωνισμός ωθεί τις 

βιομηχανίες σε μια προσπάθεια βελτίωσης, με σκοπό την βιωσιμότητα και την 

ανάπτυξή τους. Σε αυτό το πλαίσιο, κρίνεται απαραίτητη η ανταπόκριση στις 

απαιτήσεις των πελατών, μέσω της παραγωγής πληθώρας διαφορετικών 

προϊόντων. Η παραγωγή των προϊόντων, ωστόσο, πρέπει να συμβαίνει στον 

ελάχιστο δυνατό χρόνο, καθώς η αγορά είναι ιδιαίτερα απαιτητική, αλλά και στο 

ελάχιστο δυνατό κόστος, αφού τα περιθώρια κέρδους είναι μειωμένα. Για να 

επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι καθίσταται απαραίτητη η βέλτιστη αξιοποίηση 

των διαθέσιμων πόρων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την βελτιστοποίηση του 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής. Λόγω της πολυπλοκότητας της παραγωγής 

είναι ιδιαίτερα σημαντική η χρήση υπολογιστικών εργαλείων και η μαθηματική 

μοντελοποίηση για τη λήψη αποφάσεων.  

Ο χρονοπρογραμματισμός παραγωγής ορίζεται ως ο τρόπος κατανομής 

πόρων όπως του εξοπλισμού για την εκτέλεση ενός συνόλου εργασιών εντός ενός 

συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου (Baker & Trietsch, 2009). Ο 

χρονοπρογραμματισμός παραγωγής αποτελεί μια διαδικασία λήψης αποφάσεων 

που έχει σημαντικό ρόλο στις βιομηχανίες μεταποίησης (Pinedo & Chao, 1999). Πιο 

συγκεκριμένα, οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τον χρονοπρογραμματισμό 

παραγωγής είναι ποιες διεργασίες εκτελούνται, η ανάθεση τους στους διαθέσιμους 

πόρους, η αλληλουχία τους και ο χρόνος εκτέλεσης τους (Harjunkoski et al., 2014). Ο 

χρόνος κατά τον οποίο οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν πρέπει να 

βελτιστοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα και τους περιορισμούς 

στους απαιτούμενους πόρους. Οι πόροι μπορεί να περιλαμβάνουν τον εξοπλισμό 

επεξεργασίας, αποθήκευσης και μεταφοράς, το ανθρώπινο δυναμικό, τις 

βοηθητικές παροχές (π.χ. ατμός, ηλεκτρική ενέργεια), ή κάποιο άλλο 

συμπληρωματικό εξοπλισμό. Οι διεργασίες συνήθως περιλαμβάνουν την 

επεξεργασία (π.χ. αντίδραση, διαχωρισμός, ανάμιξη, συσκευασία), καθώς και άλλες 



Error! Use the Home tab to apply Επικεφαλίδα 1 to the text that you want to appear here. 

2 
 

δραστηριότητες όπως τη μεταφορά, τον καθαρισμό και τις εναλλαγές μεταξύ 

προϊόντων (Georgiadis et al., 2019). 

Οι διεργασίες που χρησιμοποιούνται στην βιομηχανική παραγωγή 

χωρίζονται σε συνεχούς, διαλείπουσας και ημι-συνεχούς λειτουργίας. Οι διεργασίες 

συνεχούς λειτουργίας πραγματοποιούνται με συνεχή επεξεργασία των πρώτων 

υλών με σκοπό την συνεχή παραγωγή των τελικών προϊόντων. Οι διεργασίες 

διαλείπουσας λειτουργίας πραγματοποιούνται με την παραγωγή προϊόντων σε 

παρτίδες εντός συγκεκριμένου χρονικού  διαστήματος. Οι διεργασίες ημι-συνεχούς 

λειτουργίας συνδυάζουν τα προηγούμενα δύο είδη λειτουργίας, έτσι η παραγωγική 

διαδικασία λαμβάνει χώρα συνεχώς αλλά με ενδιάμεσες παύσεις, όπου γίνονται οι 

εναλλαγές των προϊόντων, με την παραγωγή να καθίσταται πιο ευέλικτη (Kopanos 

et al., 2011). 

 

Σχήμα 1.1. Μεταβολή του αποθέματος κατά την διαλείπουσα και την συνεχή διεργασία 
(Harjunkoski et al., 2014). 

 Η βελτιστοποίηση του χρονοπρογραμματισμού παραγωγής μπορεί να έχει 

διάφορους στόχους ανάλογα με την στρατηγική που θέλει να ακολουθήσει η 

εκάστοτε βιομηχανία. Αυτοί οι στόχοι σχετίζονται με τα οικονομικά οφέλη, την 

αξιοποίηση πόρων και την εξοικονόμηση χρόνου και εκφράζονται μέσω της 

αντικειμενικής συνάρτησης. Πιο συγκεκριμένα, ο στόχος της αντικειμενικής 

συνάρτησης μπορεί να είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής, η 

μεγιστοποίηση του κέρδους, η ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου παραγωγής, 

η ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου εναλλαγής μεταξύ των προϊόντων, η 
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ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων των παραγγελιών, η ελαχιστοποίηση του 

αποθέματος και άλλα.  

Όσον αφορά την αναπαράσταση της παραγωγικής διαδικασίας, ο πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενος τρόπος είναι το State – Task – Network (STN). Το δίκτυο STN 

εισήχθη από τους Kondili et al. (1993), όπου παρουσίασαν ένα μοντέλο μεικτού 

ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού, βασισμένο στη διακριτή αναπαράσταση 

του χρόνου, για την επίλυση προβλημάτων χρονοπρογραμματισμού παραγωγής 

διαλείπουσας λειτουργίας. Η αναπαράσταση STN έκανε πιο απλή την ανάπτυξη 

μαθηματικών μοντέλων για προβλήματα χρονοπρογραμματισμού παραγωγής. Τα 

πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου διαγράμματος προκύπτουν από την ενιαία 

απεικόνιση των πρώτων υλών, των ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων και των 

διεργασιών σαν κόμβους. Πιο συγκεκριμένα οι πρώτες ύλες, τα ενδιάμεσα και τα 

τελικά προϊόντα (states) αποτυπώνονται με κύκλο, ενώ ο διεργασίες (tasks) 

αποτυπώνονται με ορθογώνιο. Στις διεργασίες εισέρχονται ένα ή περισσότερα 

υλικά (states) και εξέρχονται ένα ή περισσότερα υλικά σε μεταποιημένη μορφή. Τα 

υλικά και οι διεργασίες ενώνονται με βέλη για την ολοκλήρωση του διαγράμματος.  

 

Σχήμα 1.2. Απεικόνιση δικτύου STN για παράδειγμα διεργασίας (Kondili et al., 1993) 

Ένας ακόμη συχνά χρησιμοποιούμενος τρόπος αναπαράστασης  της 

παραγωγής είναι το Resource – Task – Network (RTN) που εισήχθη από τον 

Pantelides (1994). Η διαφορά του με το STN έγκειται στην περιγραφή όλων των 
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διαθέσιμων πόρων κάνοντας την αναπαράσταση πιο γενική. Πιο συγκεκριμένα, 

εισάγεται η έννοια των πόρων (resources) η οποία εμπεριέχει τις πρώτες ύλες, τα 

ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα, τις βοηθητικές παροχές και τον εξοπλισμό. Από την 

άλλη, η διεργασία εμπεριέχει την διαδικασία μετατροπής ενός συνόλου πόρων σε 

ένα νέο. Ακόμη, και τα δύο προαναφερθέντα δίκτυα μπορούν να επεκταθούν, ώστε 

να αναπαρασταθούν οι αποθηκευτικές δεξαμενές, τα υλικά και οι καταστάσεις του 

εξοπλισμού (καθαρός, βρώμικος, έτοιμος για χρήση). Επίσης, είναι σημαντικό να 

τονιστεί ότι η αναπαράσταση ενός προβλήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

βάση για την ανάπτυξη διάφορων μοντέλων. 

 

Σχήμα 1.3. Παραδείγματα απεικόνισης STN και RTN (Harjunkoski et al., 2014). 

Ακόμη, τα μαθηματικά μοντέλα διακρίνονται με βάση τον τρόπο 

αναπαράστασης του χρονικού ορίζοντα. Ανάλογα με το αν τα γεγονότα που 

λαμβάνουν χώρα μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο σε ορισμένα 

προκαθορισμένα χρονικά σημεία, ή μπορούν να συμβούν ανά πάσα στιγμή κατά τη 

διάρκεια του χρονικού ορίζοντα, οι προσεγγίσεις βελτιστοποίησης μπορούν να 

ταξινομηθούν σε διακριτές και συνεχείς αναπαραστάσεις του χρόνου, αντίστοιχα 

(Méndez et al., 2006). 

Με τη συνεχή βελτίωση των τεχνικών και των μοντέλων με το πέρασμα των 

χρόνων μειώθηκε το χάσμα ανάμεσα στις θεωρητικές προσεγγίσεις και την 

εφαρμογή τους στη βιομηχανία με σκοπό την βελτιστοποίηση της παραγωγικής 

διαδικασίας. Παρακάτω παρουσιάζεται μια πληθώρα βιβλιογραφικών 

παραδειγμάτων βιομηχανικής εφαρμογής μαθηματικών μοντέλων σε μονάδες 

σύνθετης παραγωγικής διαδικασίας που παράγουν μεγάλο αριθμό τελικών 

προϊόντων. 
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Οι Lütke et al. (2005) ανέπτυξαν τρία διαφορετικά μοντέλα μεικτού 

ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού που αφορούσαν την παραγωγή γιαουρτιού 

σε γαλακτοβιομηχανία. Η παραγωγή αποτελείται από 30 προϊόντα που προέρχονται 

από 11 συνταγές και η συσκευασία τους γίνεται σε 4 γραμμές. Στα μοντέλα 

σχεδιασμού και χρονοπρογραμματισμού παραγωγής ενσωματώνονται τα 

προβλήματα που απορρέουν από την  διάρκειας ζωής του γιαουρτιού και την 

δυναμικότητα των μηχανών ζύμωσης. Αποδείχθηκε πως λύσεις κοντινές στην 

βέλτιστη προκύπτουν σε μικρό υπολογιστικό χρόνο. 

Οι Georgiadis et al. (2005) παρουσίασαν την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός 

μοντέλου χρονοπρογραμματισμού παραγωγής για έναν κατασκευαστή ηλεκτρικών 

συσκευών. Το μοντέλο βασίζεται σε δύο διαφορετικούς τρόπους αναπαράστασης, 

το RTN και το STN, για την ενσωμάτωση των πληροφοριών που διατίθενται στις 

διάφορες μονάδες παραγωγής. Τα αποτελέσματα βελτιστοποίησης δείχνουν ότι 

μπορούν να επιτευχθούν σημαντικά οικονομικά οφέλη (π.χ. ελαχιστοποίηση του 

συνολικού λειτουργικού κόστους) διασφαλίζοντας παράλληλα την πλήρη 

ικανοποίηση των πελατών σε αντίθεση με τις συνήθεις πρακτικές που 

ακολουθούνται στην εταιρεία που βασίζονται στην ανθρώπινη εμπειρία. Η μελέτη 

δείχνει ότι είναι δυνατόν να επιλυθούν αληθινά προβλήματα 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής σε μικρό χρόνο. Όμως, η έγκαιρη ενσωμάτωση 

των πληροφοριών φαίνεται να αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επιτυχή 

εφαρμογή του μοντέλου και την πλήρη ανάδειξη των οφελών του. 

Οι Bongers και Bakker (2006) δημιούργησαν ένα μοντέλο πολλαπλών 

σταδίων που περιγράφει την λειτουργία ενός εργοστασίου που παράγει παγωτό. Το 

μοντέλο εφαρμόστηκε σε εμπορικό λογισμικό και παρατηρήθηκε ότι μελετώντας το 

πρόβλημα χρονοπρογραμματισμού για όλη τη βιομηχανία προκύπτει σημαντική 

αύξηση της διαθέσιμης συνολικής χωρητικότητας του εργοστασίου. Πιο 

συγκεκριμένα, αποδείχθηκε η συνολική παραγωγή αυξάνεται κατά 10 - 30%. 

Οι Doganis et al. (2007) πρότειναν ένα μοντέλο  ακέραιου  γραμμικού  

προγραμματισμού  για τη βελτιστοποίηση μιας γραμμής παραγωγής γιαουρτιού. Οι 

ειδικοί περιορισμοί που ισχύουν για το γιαούρτι, τα ισοζύγια μάζας, τα όρια 

αποθέματος, η δυναμικότητα των μηχανών και οι βάρδιες των εργατών 
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λαμβάνονται υπόψιν από το μοντέλο. Κατά την παραγωγή τηρείται αυστηρή 

προτεραιότητα μεταξύ των 18 προϊόντων, η οποία εξαρτάται από τα λιπαρά και τη 

γεύση τους. Κάθε ημέρα αποτελείται από 3 βάρδιες, ενώ κριτήριο βελτιστοποίησης 

είναι  το  κόστος, το οποίο εξαρτάται  από τη σειρά προτεραιότητας  των  προϊόντων 

και το χρόνο παραγωγής.  

Οι Marinelli et al. (2007) προτείναν μια προσέγγιση για επίλυση ενός 

πραγματικού προβλήματος σχεδιασμού και χρονοπρογραμματισμού σε μια 

εγκατάσταση συσκευασίας γιαουρτιού με παράλληλες γραμμές. Μελετάται ένας 

χρονικός ορίζοντας 5 ημερών, οι οποίες αντιστοιχούν στις ημέρες λειτουργίας του 

εργοστασίου ανά εβδομάδα, ενώ συσκευάζονται 17 προϊόντα. Το μοντέλο που 

προτάθηκε βασίζεται στην αποσύνθεση του προβλήματος σε δύο στάδια (την 

εύρεση του μεγέθους της παρτίδας και τον χρονοπρογραμματισμό του σταδίου  της 

συσκευασίας) τα οποία λύνονται διαδοχικά. Πραγματοποιήθηκαν υπολογιστικές 

δοκιμές στα πραγματικά δεδομένα που παραχωρήθηκαν από την εταιρεία και το 

μοντέλο κρίθηκε αποτελεσματικό εξάγοντας ικανοποιητικά αποτελέσματα σε μικρό 

υπολογιστικό χρόνο.  

Οι Wang et al. (2009) ανέπτυξαν ένα μοντέλο βελτιστοποίησης 

ενσωματώνοντας τις πρωτοβουλίες ιχνηλασιμότητας στους παράγοντες 

λειτουργίας, με σκοπό την επίτευξη της επιθυμητής ποιότητας προϊόντος και την 

ελάχιστη ανάκληση του με οικονομικό τρόπο. Παρουσιάζεται, λοιπόν, ένα 

ολοκληρωμένο μοντέλο για ταυτόχρονη βελτιστοποίηση του μεγέθους της παρτίδας 

παραγωγής και της πολιτικής της διανομής παρτίδων σε μονάδα παραγωγής 

τροφίμων. Το μοντέλο βελτιστοποίησης αναπτύχθηκε για παρασκευή μαγειρεμένου 

κρέατος. 

Οι Ferreira et al. (2010) μοντελοποίησαν τον σχεδιασμό μιας μονάδας 

παραγωγής αναψυκτικών μικρής κλίμακας χρησιμοποιώντας μεικτά ακέραια 

μοντέλα τα οποία αξιοποιούν την τεχνική επίλυσης χαλάρωσης και ορισμού των 

δυαδικών μεταβλητών του προβλήματος. Η διαδικασία παραγωγής 

πραγματοποιείται σε δύο κύρια στάδια: την προετοιμασία του υγρού και την 

εμφιάλωση. Το πρόβλημα παρουσιάζεται ως πρόβλημα ενός σταδίου, καθώς το 
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δεύτερο στάδιο αποτελεί το κύριο σημείο συμφόρησης, λαμβάνοντας, ωστόσο, 

υπόψιν τους περιορισμούς χωρητικότητας του πρώτου σταδίου.  

Οι Liu et al. (2010) εξέτασαν τον βραχυπρόθεσμο προγραμματισμό μιας 

διαλείπουσας διεργασίας ενός σταδίου προς παρασκευή πολλών προϊόντων 

αποσμητικού. Με βάση την ενσωμάτωση προϊόντων σε οικογένειες, προτείνονται 

μοντέλα μεικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού (MILP) για δύο σενάρια, 

με και χωρίς καθυστερήσεις ικανοποίησης της ζήτησης. Έπειτα, τα μοντέλα 

εφαρμόζονται με επιτυχία σε μια πραγματική περίπτωση με 70 παραγγελίες 

προϊόντων σε χρονικό ορίζοντα 128 ωρών. Σε σύγκριση με ένα βιβλιογραφικό 

μοντέλο που αναπτύχθηκε για ένα παρόμοιο πρόβλημα, τα προτεινόμενα μοντέλα 

παρουσιάζουν σημαντικά καλύτερη απόδοση.  

Οι Kopanos et al. (2010) διερεύνησαν ένα πρόβλημα σχετικά με την 

παραγωγή γιαουρτιού. Πιο συγκεκριμένα, ανέπτυξαν ένα μοντέλο μεικτού ακεραίου 

γραμμικού προγραμματισμού (MILP) συνεχούς και διακριτού χρόνου με σκοπό την 

βελτιστοποίηση του χρονοπρογραμματισμού παραγωγής μιας βιομηχανίας 

γαλακτοκομικών προϊόντων. Τα προϊόντα κατηγοριοποιήθηκαν σε οικογένειες με 

βάση την συνταγή προέλευσης τους και την ύπαρξη χρόνου εναλλαγής, με σκοπό 

την ευκολότερη επίλυση του μοντέλου. Αυτό καθίσταται απαραίτητο, καθώς ο 

μεγάλος αριθμός προϊόντων αύξανε απαγορευτικά την πολυπλοκότητα του 

προβλήματος. Η αντικειμενική συνάρτηση είχε ως στόχο την ελαχιστοποίηση του 

συνολικού κόστους, το οποίο χωριζόταν στα εξής επιμέρους: το κόστος λειτουργίας 

της μονάδας, το κόστος αποθέματος, το κόστος ενεργοποίησης της γραμμής 

συσκευασίας, το κόστος συνταγής και το κόστος εναλλαγών μεταξύ των 

διαφορετικών οικογενειών προϊόντων. 

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

ακεραίου γραμμικού προγραμματισμού (MILP), το οποίο είχε ως στόχο τη 

βελτιστοποίηση χρονοπρογραμματισμού παραγωγής λαμβάνοντας υπόψη όλα τα 

στάδια της παραγωγικής διαδικασίας του παγωτού. Η αντικειμενική συνάρτηση 

αποσκοπούσε στην ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου παραγωγής, ενώ το 

μοντέλο μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες βιομηχανίες τροφίμων, αφού γίνουν 

ορισμένες τροποποιήσεις. Ακόμη, οι Kopanos et al. (2011) δημιούργησαν ένα 
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μοντέλο μεικτού ακεραίου γραμμικού προγραμματισμού, για το 

χρονοπρογραμματισμό παραγωγής σε εγκαταστάσεις που περιέχουν πολλαπλές 

παράλληλες γραμμές. Αυτό επικεντρώνεται στο στάδιο της συσκευασίας το οποίο 

αποτελεί και το κύριο σημείο συμφόρησης. Τα προϊόντα ομαδοποιούνται σε 

οικογένειες, λόγω της πολυπλοκότητας που προσδίδει το μεγάλο πλήθος 

προϊόντων. Το μοντέλο εφαρμόστηκε με επιτυχία σε μια μονάδα παραγωγής 

μπύρας που περιέχει 8 γραμμές συσκευασίας και παράγει 162 προϊόντα, 

ομαδοποιημένα σε 22 οικογένειες. 

Οι Gellert et al. (2011) μελέτησαν ένα  πρόβλημα αλληλουχίας και 

χρονοπρογραμματισμού που προκύπτει στις γραμμές πλήρωσης στη γαλακτοκομική 

βιομηχανία. Κατά την διαδοχική επίλυση των υποπροβλημάτων, ακόμα και όταν 

αποφασιστεί μια αλληλουχία επεξεργασίας, πρέπει να λυθεί ένα πρόβλημα 

προγραμματισμού για την συγκεκριμένη αλληλουχία. Η υπολογιστική τους μελέτη 

έδειξε ότι ακόμα και με ικανοποίηση των περιορισμών, δεν προτιμάται η διαδοχική 

βέλτιστη επίλυση των υποπροβλημάτων, καθώς με αυτόν τον τρόπο ενδέχεται να 

αποτραπεί η εύρεση συνολικά καλών λύσεων.  

Οι Javanmard και Kianehkandi (2011) πρότειναν ένα μοντέλο μεικτού 

ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού (MILP) που στοχεύει στη βελτιστοποίηση 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής σε μία γραμμή παραγωγής γάλακτος. Το 

μοντέλο λαμβάνει υπόψη όλους τους περιορισμούς της μονάδας. Επιπλέον, 

εξετάζει ειδικά χαρακτηριστικά της παραγωγής γάλακτος, που αποτελούν 

περιορισμούς στην αλληλουχία παραγωγής, κυρίως λόγω των διαφορετικών 

περιεκτικοτήτων λίπους και γεύσεων των διαφόρων προϊόντων, όπως και τους 

χρόνους εναλλαγής και τα κόστη που εξαρτώνται από την αλληλουχία. Η 

αντικειμενική συνάρτηση λαμβάνει υπόψη όλες τις σημαντικές πηγές μεταβλητού 

κόστους που εξαρτώνται από το πρόγραμμα παραγωγής, δηλαδή το κόστος 

εναλλαγής, το κόστος αποθέματος και το κόστος εργασίας.  

Οι Van Elzakker et al. (2012) εισήγαγαν έναν αλγόριθμο που βασίζεται σε 

μοντέλο μεικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού. Το μοντέλο είναι 

προσανατολισμένο σε συγκεκριμένο πρόβλημα, καθώς 10 περιπτώσεις 

παρασχέθηκαν από την Unilever Corporation, ώστε να αξιολογηθεί η 
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αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου μοντέλου σε μια εγκατάσταση παραγωγής 

παγωτού. Παρατηρήθηκε ότι η απαίτηση περιοδικού καθαρισμού στις γραμμές 

ανάμιξης αυξάνει σημαντικά την πολυπλοκότητα του προβλήματος. Προτείνεται 

ένας αλγόριθμος που βρίσκει τη βέλτιστη λύση εντός μισής ώρας στις 9 από τις 10 

περιπτώσεις που περιλαμβάνουν περιοδικό καθαρισμό. 

Οι Liu et al. (2014) ανέπτυξαν ένα μοντέλο μεικτού ακέραιου γραμμικού 

προγραμματισμού για την αντιμετώπιση του σχεδιασμού παραγωγής και την 

συντήρηση μιας φαρμακευτικής εγκατάστασης, με στόχο την μεγιστοποίηση του 

συνολικού κέρδους. Το προτεινόμενο μοντέλο εφαρμόστηκε σε δύο επεξηγηματικά 

παραδείγματα που βασίζονται στη βιβλιογραφία, με τα δύο σενάρια να 

διερευνώνται και να συγκρίνονται με τις βέλτιστες λύσεις. Παρουσιάζεται επίσης 

μια μελέτη σχετικά με τις επιπτώσεις του κόστους της συντήρησης και της διάρκειας 

ζωής της ρητίνης κατά το στάδιο του εξευγενισμού. 

Οι Elekidis et al. (2019) μελέτησαν τον χρονοπρογραμματισμό παραγωγής 

μιας πραγματικής βιομηχανίας καταναλωτικών αγαθών. Η παραγωγική διαδικασία 

αποτελείται από συνεχή στάδια, ενώ το στάδιο της συσκευασίας αποτελεί το κύριο 

σημείο συμφόρησης. Στο συνεχές στάδιο συσκευασίας χρησιμοποιείται ένα 

μοντέλο άμεσης προτεραιότητας.  Δύο στρατηγικές αποσύνθεσης προτείνονται ως 

λύσεις για ρεαλιστικές περιπτώσεις σε αποδεκτούς υπολογιστικούς χρόνους. 

Επιτυγχάνονται σημαντικές μειώσεις των χρόνων εναλλαγής που οδηγούν σε 

βελτιώσεις στη συνολική παραγωγή της εγκατάστασης. Οι προτεινόμενες 

στρατηγικές λύσεων θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη ενός 

εργαλείου που θα επιτρέπει στους υπεύθυνους για τις λήψεις των αποφάσεων να 

λάβουν γρήγορες και σχεδόν βέλτιστες αποφάσεις χρονοπρογραμματισμού. 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η βελτιστοποίηση του 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής γιαουρτιού σε μια γαλακτοβιομηχανία και 

συγκεκριμένα στο εργοστάσιο ΤΥΡΑΣ του ομίλου Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε. Το 

πρόβλημα περιλαμβάνει τους περιορισμούς του διαλείποντος σταδίου της 

ζύμωσης, ωστόσο επικεντρώνεται στο κομμάτι της παραγωγής με την μεγαλύτερη 

συμφόρηση, το οποίο είναι το στάδιο της συσκευασίας. Η παραγωγική διαδικασία 

λόγω του μεγάλου αριθμού τελικών προϊόντων είναι αρκετά σύνθετη. Ενώ, στόχος 
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της βελτιστοποίησης είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής. Στην 

προσεχή ενότητα, παρατίθεται η υπό μελέτη παραγωγική διαδικασία. Στην επόμενη 

ενότητα αναπτύσσονται τα μαθηματικά μοντέλα με τους περιορισμούς και τις 

αντικειμενικές συναρτήσεις τους. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

που προέκυψαν από τη επίλυση των μαθηματικών μοντέλων με τη βοήθεια του 

λογισμικού GAMS  και του επιλυτή ILOG CPLEX και εξετάζονται οι μελέτες 

περίπτωσης. Τέλος, εξάγονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την μελέτη 

και γίνονται προτάσεις με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση του μοντέλου.   
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2. Παραγωγική διαδικασία 

2.1.  Κατηγοριοποιήσεις προϊόντων 

Γιαούρτι χαρακτηρίζεται το προϊόν, το οποίο προκύπτει μετά από πήξη 

αποκλειστικά και μόνο νωπού γάλακτος της αντίστοιχης προς την ονομασία φύσης 

και προέλευσης, με την επίδραση καλλιέργειας ζύμης που προκαλεί ειδική για αυτό 

ζύμωση. Ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή προέλευσης, το γιαούρτι 

παρασκευάζεται από το γάλα διαφόρων ζώων και με διάφορες μεθόδους, με 

αποτέλεσμα να ποικίλλει στη γεύση και στη σύσταση. Πιο συγκεκριμένα, το 

γιαούρτι χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο παρασκευής του: 

• Στραγγιστό, όπου το γιαούρτι περνά από φίλτρα στράγγισης 

• Απευθείας πήξεως, όπου το γιαούρτι πήζει και στραγγίζεται στο ίδιο σιλό 

• Συνεκτικό ή αλλιώς αγελαδινό, όπου το γιαούρτι μπαίνει σε υγρή μορφή στη 

συσκευασία και πήζει εκεί με την είσοδο σε μια ειδικά διαμορφωμένη αποθήκη 

υψηλής θερμοκρασίας. 

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων 

γιαουρτιού είναι οι εξής: 

• Νωπό γάλα 

• Καλλιέργειες 

• Πρόσθετα 

• Πουρές φρούτων 

Όσον αφορά την προέλευση του γάλακτος το γιαούρτι χωρίζεται στις εξής 

κατηγορίες: 

• Αγελαδινό  

• Κατσικίσιο  

• Πρόβειο  
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Σχήμα 2.1. Κατηγοριοποίηση προϊόντων που παράγονται στο εργοστάσιο ως προς τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά τους 

Κατά την παραγωγή γιαουρτιού ένας μεγάλος αριθμός προϊόντων παράγεται 

από λίγες αρχικές συνταγές. Τα παρακάτω ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι αυτά που 

καθιστούν τα πολλά διαφορετικά είδη γιαουρτιών: 

• Είδος καλλιέργειας για την ζύμωση 

• Γεύση (προσθήκη φρούτου) 

• Λιπαρά 

• Είδος γάλακτος  

Ενώ, τα χαρακτηριστικά συσκευασίας είναι τα εξής: 

• Μέγεθος συσκευασίας 

• Γλώσσα ετικέτας 

• Είδος συσκευασίας (σχήμα, υλικό) 

• Ετικέτα ανάλογα τον προορισμό παραγγελίας 

• Αριθμός τεμαχίων τελικού προϊόντος  
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Το υπό μελέτη εργοστάσιο έχει επιλέξει την διάθεση προϊόντων με τα εξής βάρη:  

• 150 γραμμάρια 

• 170 γραμμάρια 

• 200 γραμμάρια 

• 400 γραμμάρια 

• 500 γραμμάρια 

• 1 κιλό 

• 5 κιλά 

2.2.  Στάδια παραγωγής γιαουρτιού  

Στο σχήμα 2.2 παρουσιάζεται η διαδικασία παραγωγής για τις περιπτώσεις 

του στραγγιστού γιαουρτιού και του γιαουρτιού απευθείας πήξεως. Για την 

παρασκευή του συνεκτικού γιαουρτιού προστίθεται στο γάλα η θερμόφιλη 

καλλιέργεια και το μίγμα είναι έτοιμο για συσκευασία. Αφού, λοιπόν, συσκευαστεί 

σε υγρή μορφή στέλνεται στην θερμή αποθήκευση όπου παραμένει για περίπου 7 

ώρες στους 45 oC , ώστε να δράσει η καλλιέργεια και να πάρει την τελική μορφή 

του. Από την άλλη, η διαφορά ανάμεσα στο στραγγιστό και το απευθείας πήξεως 

έγκειται στη μέθοδο στράγγισης. 
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Σχήμα 2.2. Διαδικασία παραγωγής στραγγιστού γιαουρτιού και γιαουρτιού απευθείας 
πήξεως 

Στην εγκατάσταση της συγκεκριμένης γαλακτοβιομηχανίας υπάρχουν 12 

σιλό που περιέχουν τα διαφορετικά μίγματα γιαουρτιού τα οποία ανάλογα με τον 

χρονοπρογραμματισμό παραγωγής οδηγούνται για συσκευασία. Επίσης, υπάρχουν 

7 γραμμές συσκευασίας, οι οποίες έχουν διαφορετικές δυνατότητες στο μέγεθος 

της συσκευασίας του τελικού προϊόντος. Ακόμη, κάθε σιλό μπορεί να στείλει 

γιαούρτι σε όλες τις μηχανές συσκευασίας. Τέλος,  ο ρυθμός συσκευασίας των 

προϊόντων διαφέρει, καθώς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως το μίγμα, τα 

γραμμάρια συσκευασίας, ο προορισμός του γιαουρτιού και η γεύση του.  

2.3.  Δεδομένα παραγωγικής διαδικασίας 

Η μονάδα παράγει 176 προϊόντα, προερχόμενα από 16 συνταγές και 

χωρισμένα σε 41 οικογένειες προϊόντων προκειμένου να μειωθεί η πολυπλοκότητα. 

Η συσκευασία αυτών των προϊόντων γίνεται σε 7 διαφορετικές γραμμές, ενώ 

πρέπει να αναφερθεί ότι το εργοστάσιο λειτουργεί 7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες 

την ημέρα. Οι 7 διαθέσιμες γραμμές συσκευασίας είναι απαραίτητες για να 

επεξεργαστεί το σύνολο των τελικών προϊόντων. Η κάθε μια είναι υπεύθυνη για την 

συσκευασία ενός αριθμού προϊόντων, με κάποια από αυτά να είναι κοινά.  

Καθημερινή 
συλλογή γάλακτος

Προκαταρκτική 
επεξεργασία 

Μεταφορά στο 
εργοστάσιο

Ομογενοποίηση 
και θερμική 
επεξεργασία

Ζύμωση και 
προσθήκη 

καλλιέργειας

Προσθήκη γεύσης 
και συσκευασία

Ψυχρή 
αποθήκευση και 
έλεγχος ποιότητας

Διανομή στους 
πελάτες
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Πίνακας 2.1. Τελικά προϊόντα γραμμών συσκευασίας 

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 

P1 P1 P1 P21 P93 P70 P132 

P2 P2 P2 P22 P114 P71 P133 

P3 P3 P3 P23 P115 P72 P134 

P4 P4 P4 P24 P116 P85 P135 

P5 P5 P5 P73 P120 P86 P136 

P6 P6 P6 P74 
   

P7 P7 P7 P108 
   

P8 P8 P8 P109 
   

P9 P9 P9 P110 
   

P10 P10 P10 P111 
   

P11 P11 P11 P112 
   

P12 P12 P12 P113 
   

P13 P13 P13 P117 
   

P14 P14 P14 P118 
   

P15 P15 P15 P119 
   

P16 P16 P16 
    

P17 P17 P17 
    

P18 P18 P18 
    

P19 P19 P19 
    

P20 P20 P20 
    

P25 P25 P25 
    

P26 P26 P26 
    

P27 P27 P27 
    

P28 P28 P28 
    

P29 P29 P29 
    

P30 P30 P30 
    

P31 P31 P31 
    

P32 P32 P32 
    

P33 P33 P33 
    

P34 P34 P34 
    

P35 P35 P35 
    

P36 P36 P36 
    

P37 P37 P37 
    

P38 P38 P38 
    

P39 P39 P39 
    

P40 P40 P40 
    

P41 P41 P41 
    

P42 P42 P42 
    

P43 P43 P43 
    

P44 P44 P44 
    

P45 P45 P45 
    

P46 P46 P46 
    



Error! Use the Home tab to apply Επικεφαλίδα 1 to the text that you want to appear here. 

16 
 

Πίνακας 2.1. (Συνέχεια) 

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 

P47 P47 P47 
    

P48 P48 P48 
    

P49 P49 P49 
    

P50 P50 P50 
    

P51 P51 P51 
    

P52 P52 P52 
    

P53 P53 P53 
    

P54 P54 P54 
    

P55 P55 P55 
    

P56 P56 P56 
    

P57 P57 P57 
    

P58 P58 P58 
    

P59 P59 P59 
    

P60 P60 P60 
    

P61 P61 P61 
    

P62 P62 P62 
    

P63 P63 P63 
    

P64 P64 P64 
    

P65 P65 P65 
    

P69 P66 P69 
    

P75 P67 P75 
    

P76 P68 P76 
    

P77 P69 P77 
    

P78 P75 P78 
    

P79 P76 P79 
    

P80 P77 P80 
    

P81 P78 P81 
    

P82 P79 P82 
    

P83 P80 P83 
    

P87 P81 P87 
    

P88 P82 P88 
    

P89 P83 P89 
    

P90 P84 P90 
    

P91 P87 P91 
    

P92 P88 P92 
    

P94 P89 P94 
    

P95 P90 P95 
    

P96 P91 P96 
    

P97 P92 P97 
    

P98 P94 P98 
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Πίνακας 2.1. (Συνέχεια) 

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 

P99 P95 P99     

P100 P96 P100     

P101 P97 P101 
    

P102 P98 P102 
    

P103 P99 P103 
    

P104 P100 P104 
    

P105 P101 P105 
    

P106 P102 P106 
    

P107 P103 P107 
    

P121 P104 P121 
    

P122 P105 P130 
    

P123 P106 P131 
    

P124 P107 P137 
    

P125 P121 P138 
    

P126 P122 P139 
    

P127 P123 P140 
    

P128 P124 P141 
    

P129 P125 P142 
    

P130 P126 P143 
    

P131 P127 P144 
    

P137 P128 P145 
    

P138 P129 P146 
    

P139 P130 P147 
    

P140 P131 P148 
    

P141 P137 P149 
    

P142 P138 P150 
    

P143 P139 P151 
    

P144 P140 P152 
    

P145 P141 P153 
    

P146 P142 P154 
    

P147 P143 P155 
    

P148 P144 P159 
    

P149 P145 P160 
    

P150 P146 P161 
    

P151 P147 P162 
    

P152 P148 P163 
    

P153 P149 P164 
    

P154 P150 P165 
    

P155 P151 P166 
    

P156 P152 P167 
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Πίνακας 2.1. (Συνέχεια) 

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 

P157 P153 P168 
    

P158 P154 P169 
    

P159 P155 P170 
    

P160 P156 P171 
    

P161 P157 P172 
    

P162 P158 P173 
    

P163 P159 
     

P164 P160 
     

P165 P161 
     

P166 P162 
     

P167 P163 
     

P168 P164 
     

P169 P165 
     

P170 P166 
     

P171 P167 
     

P172 P168 
     

P173 P169 
     

P174 P170 
     

P175 P171 
     

P176 P172 
     

 
P173 

     

 
P174 

     

 
P175 

     

 
P176 

     

 

Είναι εμφανές ότι οι πρώτες τρεις γραμμές συσκευασίας είναι υπεύθυνες για 

το μεγαλύτερο μέρος του όγκου παραγωγής, καθώς μοιράζονται τα περισσότερα 

προϊόντα. Οι υπόλοιπες τέσσερις γραμμές συσκευασίας είναι υπεύθυνες για λίγα 

προϊόντα, τα οποία, ωστόσο, έχουν κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό όπως μέγεθος, 

γεύση ή σχήμα κυπέλλου και για αυτό δεν μπορούν να συσκευαστούν στις πρώτες 

τρεις γραμμές.  

Ακόμη, πολύ σημαντικό για τον χρονοπρογραμματισμό παραγωγής είναι ο 

υπολογισμός του χρόνου που χρειάζεται η κάθε συνταγή για να δράσει κατά την 

διαλείπουσα λειτουργία της ζύμωσης. Στον πίνακα 2.2 φαίνονται οι απαιτούμενοι 

χρόνοι όλων των συνταγών. 
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Πίνακας 2.2. Χρονική διάρκεια συνταγών σε ώρες 

Τύπος συνταγής Χρονική διάρκεια σε ώρες 

Στραγγιστό 0% 8,0 

Στραγγιστό 2% 7,0 

Στραγγιστό 5% 7,0 

Στραγγιστό 10% 5,5 

Απευθείας πήξεως 10% 6,0 

Κατσικίσιο 4% 0,5 

Στραγγιστό κατσικίσιο 5% 7,0 

Παιδικό 8,0 

Βρεφικό 8,0 

Κεφίρ 13,0 

Στραγγιστό βιολογικό 2% 7,0 

Βιολογικό αγελάδος 4% 0,5 

Πνοή 2% 8,0 

Χωρίς λακτόζη 2% 8,0 

Πρόβειο 6% 0,5 

Αγελάδος 2% 0,5 
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3. Ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου 

3.1. Ονοματολογία 

Σύνολα 

p є P Σύνολο τελικών προϊόντων που παρασκευάζονται 

από το τμήμα παραγωγής γιαουρτιού 

f, f’ є F Σύνολο οικογενειών τελικών προϊόντων 

j, j’ є J Σύνολο γραμμών συσκευασίας του τμήματος 

παραγωγής γιαουρτιού 

n є N Σύνολο των ημερών του χρονικού ορίζοντα 

r є R Σύνολο συνταγών 

k є K Σύνολο ανανεώσιμων πόρων 

Υποσύνολα 

p є Pf Σύνολο των προϊόντων p που ανήκουν στην ίδια 

οικογένεια f 

p є Pr Σύνολο των προϊόντων p που έχουν την ίδια 

συνταγή προέλευσης r 

j є Jf Σύνολο των γραμμών συσκευασίας j που μπορούν 

να συσκευάσουν την ίδια οικογένεια f 

j є Jp Σύνολο των γραμμών συσκευασίας j που μπορούν 

να συσκευάσουν το προϊόν p 

f є Fj Σύνολο των οικογενειών f που συσκευάζονται στην 

ίδια γραμμή συσκευασίας j 



Error! Use the Home tab to apply Επικεφαλίδα 1 to the text that you want to appear here. 

21 
 

f є Fr Σύνολο των οικογενειών f που έχουν την ίδια 

συνταγή προέλευσης r 

r є Rf Σύνολο των συνταγών r από τις οποίες 

παρασκευάζεται η οικογένεια f 

r є Rj Σύνολο των συνταγών r οι οποίες συσκευάζονται 

στην γραμμή συσκευασίας j 

r є Rp Σύνολο των συνταγών r από τις οποίες 

παρασκευάζεται το προϊόν p 

Παράμετροι 

𝛽𝑗,𝑛  Καθημερινός χρόνος τερματισμού λειτουργίας της 

γραμμής συσκευασίας j, στο χρονικό διάστημα n, σε 

ώρες (π.χ. καθαρισμός γραμμής συσκευασίας για 

λόγους υγιεινής και διασφάλισης της ποιότητας) 

𝛾𝑓,𝑓’,𝑗  Απαιτούμενος χρόνος εναλλαγής μεταξύ των 

οικογενειών f και f’, στην γραμμή συσκευασίας j, 

στο χρονικό διάστημα n, σε ώρες (π.χ. για 

καθαρισμό και αποστείρωση) 

𝛿𝑝,𝑗  Απαιτούμενος χρόνος εκκίνησης παραγωγής του 

προϊόντος p, στην γραμμή συσκευασίας j, σε ώρες 

휀𝑘,𝑓,𝑗  Απαίτηση στον ανανεώσιμο πόρο k που χρειάζεται 

για συσκευασία της οικογένειας f, στην γραμμή 

συσκευασίας j (στο συγκεκριμένο μοντέλο 

αντιστοιχεί στον αριθμό των εργατών) 

𝛦𝑘,𝑛
𝑚𝑎𝑥  Μέγιστη χωρητικότητα ανανεώσιμου πόρου k στο 

χρονικό διάστημα n (στο συγκεκριμένο μοντέλο 

αντιστοιχεί στον αριθμό των διαθέσιμων εργατών) 
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𝜃𝑝,𝑗,𝑛 Κόστος εσωτερικής παραγωγής για προϊόν p, στην 

γραμμή συσκευασίας j, στο χρονικό διάστημα n 

(περιλαμβάνει εργατικά κόστη) 

휁𝑝,𝑛 Ζήτηση προϊόντος p, στο χρονικό διάστημα n, σε 

κιλά 

𝛭𝑗,𝑛 =𝜔𝑗,𝑛 - 𝛽𝑗,𝑛 

𝜇𝑟,𝑛
𝑚𝑎𝑥  Μέγιστη χωρητικότητα παραγωγής της συνταγής r, 

στο χρονικό διάστημα n, σε κιλά 

𝜇𝑟,𝑛
𝑚𝑖𝑛 Ελάχιστη χωρητικότητα παραγωγής της συνταγής r, 

στο χρονικό διάστημα n, σε κιλά 

𝜈𝑗,𝑛 Κόστος για χρήση της γραμμής συσκευασίας j, στο 

χρονικό διάστημα n 

𝜉𝑝,𝑛 Κόστος αποθήκευσης προϊόντος p, στο χρονικό 

διάστημα n 

𝜊𝑗,𝑛 Επιπλέον χρόνος προετοιμασίας της γραμμής 

συσκεασίας j, στο χρονικό διάστημα n, σε ώρες 

𝜋𝑝,𝑗,𝑛
𝑚𝑎𝑥

 Μέγιστη παραγωγή προϊόντος p στην γραμμή 

συσκευασίας j, στο χρονικό διάστημα n, σε κιλά 

𝜋𝑝,𝑗,𝑛
𝑚𝑖𝑛

 Ελάχιστη παραγωγή προϊόντος p στην γραμμή 

συσκευασίας j, στο χρονικό διάστημα n, σε κιλά 

𝜌𝑝,𝑗  Ρυθμός συσκευασίας του προϊόντος p, στην γραμμή 

συσκευασίας j є Jp , σε κιλά ανά ώρα 

𝜏𝑟  Ελάχιστος χρόνος προετοιμασίας συνταγής r, σε 

ώρες (π.χ. στο στραγγιστό γιαούρτι αντιπροσωπεύει 

τον ελάχιστο χρόνο ζύμωσης, ενώ στο συνεκτικό τον 

ελάχιστο χρόνο ψύξης πριν την συσκευασία) 
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𝜑𝑓,𝑓′𝑗,𝑛 Κόστος εναλλαγής μεταξύ οικογενειών f και f’ στην 

γραμμή συσκευασίας j, στο χρονικό διάστημα n 

(κόστη για καθαρισμό και αποστείρωση) 

𝜔𝑗,𝑛 Διαθέσιμος χρόνος στην γραμμή συσκευασίας j, στο 

χρονικό διάστημα n, σε ώρες 

Συνεχείς Μεταβλητές 

𝐶𝑓,𝑗,𝑛 Χρόνος ολοκλήρωσης οικογένειας f, στην γραμμή 

συσκευασίας j, στο χρονικό διάστημα n, σε ώρες 

𝐼𝑝,𝑛 Αποθηκευμένη ποσότητα προϊόντος p, στο χρονικό 

διάστημα n, σε κιλά 

𝑄𝑝,𝑗,𝑛 Παραγόμενη ποσότητα προϊόντος p, στην γραμμή 

συσκευασίας j, στο χρονικό διάστημα n, σε κιλά 

𝑄𝑝,𝑗,𝑛
𝑒𝑥𝑡

 Εξωτερική παραγόμενη ποσότητα προϊόντος p, στην 

γραμμή συσκευασίας j, στο χρονικό διάστημα n, σε 

κιλά 

𝑄𝑝,𝑗,𝑛
𝑖𝑛𝑡

 Εσωτερική παραγόμενη ποσότητα προϊόντος p, 

στην γραμμή συσκευασίας j, στο χρονικό διάστημα 

n, σε κιλά 

𝑄𝑝,𝑛 Συνολική εσωτερική παραγόμενη ποσότητα 

προϊόντος p, στην γραμμή συσκευασίας j, στο 

χρονικό διάστημα n, σε κιλά 

𝑆𝑓,𝑗,𝑛  Χρόνος εκκίνησης οικογένειας f, στην γραμμή 

συσκευασίας j, στο χρονικό διάστημα n, σε ώρες 

𝑇𝑓,𝑗,𝑛 Χρόνος επεξεργασίας οικογένειας f, στην γραμμή 

συσκευασίας j, στο χρονικό διάστημα n, σε ώρες 
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Δυαδικές Μεταβλητές 

𝑉𝑗,𝑛 Λαμβάνει την τιμή 1 αν η γραμμή συσκευασίας j 

λειτουργεί στο χρονικό διάστημα n 

𝑊𝑓’,𝑗’,𝑓,𝑗,𝑛 Λαμβάνει την τιμή 1 αν η οικογένεια f’, η οποία έχει 

ανατεθεί στη γραμμή συσκευασίας j’, στο χρονικό 

διάστημα n, επικαλύπτεται από την οικογένεια f, η 

οποία έχει ανατεθεί στη γραμμή συσκευασίας j≠j’, 

στο ίδιο χρονικό διάστημα n 

𝑋𝑓,𝑓’𝑗,𝑛 Λαμβάνει την τιμή 1 αν η οικογένεια f συσκευάζεται 

ακριβώς πριν την οικογένεια f’, όταν και οι δύο 

έχουν ανατεθεί στην ίδια γραμμή συσκευασίας j, 

στο ίδιο χρονικό διάστημα n 

�̅�𝑓′,𝑓,𝑗,𝑛 Λαμβάνει την τιμή 1 αν η οικογένεια f’ η οποία έχει 

ανατεθεί στη γραμμή συσκευασίας j’, στο χρονικό 

διάστημα n, ξεκινά να συσκευάζεται ακριβώς πριν 

την οικογένεια f η οποία έχει ανατεθεί στη γραμμή 

συσκευασίας j≠j’, στο ίδιο χρονικό διάστημα n 

𝑌𝑓,𝑗,𝑛 Λαμβάνει την τιμή 1 αν η οικογένεια f έχει ανατεθεί 

στη γραμμή συσκευασίας j, στο χρονικό διάστημα n 

�̅�𝑝,𝑗,𝑛 Λαμβάνει την τιμή 1 αν το προϊόν p έχει ανατεθεί 

στη γραμμή συσκευασίας j, στο χρονικό διάστημα n 

𝑌𝑟,𝑛
𝑅  Λαμβάνει την τιμή 1 αν η συνταγή r παράγεται στο 

χρονικό διάστημα n 

𝑍𝑓’,𝑗’,𝑓,𝑗,𝑛 Λαμβάνει την τιμή 1 αν η οικογένεια f’, η οποία έχει 

ανατεθεί στη γραμμή συσκευασίας j’ στο χρονικό 

διάστημα n, ολοκληρώνεται μετά την εκκίνηση της 

οικογένειας f, η οποία έχει ανατεθεί στη γραμμή 

συσκευασίας j≠j’ στο χρονικό διάστημα n 
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3.2. Ορισμός προβλήματος 

 Το πρόβλημα που εξετάζεται αφορά την βελτιστοποίηση 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής του εργοστασίου ΤΥΡΑΣ, μέλος του Ομίλου 

Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται μια γενική 

προσέγγιση μαθηματικού προγραμματισμού για το πρόβλημα παραγωγής σε ημι-

συνεχείς διεργασίες, με έμφαση να δίνεται στο στάδιο της συσκευασίας που 

αποτελεί το κομμάτι της παραγωγής με την μεγαλύτερη συμφόρηση. Η 

αντικειμενική συνάρτηση έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση του συνολικού 

κόστους παραγωγής. Το συνολικό κόστος παραγωγής αποτελείται από τα εξής 

επιμέρους κόστη: 

• κόστος εσωτερικής παραγωγής 

• κόστος αποθήκευσης 

• κόστος εναλλαγής μεταξύ οικογενειών 

• κόστος χρησιμοποίησης της γραμμής συσκευασίας  

• κόστος εξωτερικής παραγωγής 

 Ο χρονοπρογραμματισμός παραγωγής σε ημι-συνεχείς μονάδες 

επεξεργασίας συνήθως ασχολείται με ένα μεγάλο αριθμό προϊόντων. Ωστόσο, 

πολλά προϊόντα έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά. Επομένως, προϊόντα που έχουν 

τα ίδια χαρακτηριστικά επεξεργασίας μπορούν να αντιμετωπιστούν ως ομάδα 

συγγενικών προϊόντων (οικογένεια προϊόντων). Έτσι, το πρόβλημα 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής μπορεί να επικεντρωθεί εν μέρει σε 

οικογένειες προϊόντων και όχι σε κάθε προϊόν ξεχωριστά. Τα προϊόντα ανήκουν 

στην ίδια οικογένεια εάν (Kopanos et al., 2010): 

(i) προέρχονται από την ίδια συνταγή ζύμωσης 

(ii) απαιτούν τους ίδιους πόρους  

(iii) δεν απαιτείται χρόνος εναλλαγής μεταξύ τους. 

 Κατά την αλλαγή της παραγωγής μεταξύ δύο προϊόντων που δεν 

προέρχονται από την ίδια συνταγή, είναι πάντα απαραίτητο να εκτελείται 

καθαρισμός και αποστείρωση. Στα εργοστάσια παραγωγής γιαουρτιού, υπάρχει 

συχνά μια καθορισμένη ακολουθία προϊόντων (π.χ. από τη ηπιότερη γεύση στο 
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εντονότερη ή από το φωτεινότερο χρώμα στο πιο σκοτεινό). Επομένως, η σχετική 

αλληλουχία προϊόντων εντός μιας οικογένειας είναι συχνά γνωστή εκ των 

προτέρων. Συνεπώς, κατά την αλλαγή της παραγωγής μεταξύ δύο προϊόντων της 

ίδιας οικογένειας, δεν απαιτούνται εργασίες καθαρισμού και αποστείρωσης. Ως εκ 

τούτου, όχι μόνο η ακολουθία των προϊόντων, που ανήκουν στην ίδια οικογένεια, 

μπορεί να είναι γνωστή, αλλά και η σχετική ακολουθία οικογενειών σε κάθε 

γραμμή επεξεργασίας. 

 Πρέπει να σημειωθεί ότι οι απαιτούμενοι χρόνοι εκκίνησης παραγωγής 

προϊόντος (ανεξαρτήτως αλληλουχίας), που εξαρτώνται από τον τύπο προϊόντος και 

υπάρχουν μεταξύ προϊόντων της ίδιας οικογένειας, λαμβάνονται υπόψιν και 

αντιμετωπίζονται από το μαθηματικό μοντέλο. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι ένα 

σημαντικό χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης προσέγγισης της μοντελοποίησης 

είναι ότι επιτρέπει σε προϊόντα που ανήκουν στην ίδια οικογένεια να έχουν 

διαφορετικές τις εξής παραμέτρους: 

• ρυθμός συσκευασίας 

• χρόνος και κόστος εκκίνησης συσκευασίας 

• ελάχιστη και μέγιστη ημερήσια παραγωγή 

• λειτουργικό κόστος 

• κόστος αποθήκευσης 

 Πρέπει να τονιστεί ότι το προτεινόμενο μοντέλο είναι μια διασταύρωση 

ενός μοντέλου συνεχούς και ενός διακριτής αναπαράστασης χρόνου. (Kopanos et 

al., 2010; Georgiadis et al., 2019). Πιο συγκεκριμένα, ο ορίζοντας 

χρονοπρογραμματισμού χωρίζεται σε χρονικές περιόδους διάρκειας μιας ημέρας 

παραγωγής. Στη συνέχεια, λειτουργίες εντός της ίδιας ημέρας μοντελοποιούνται 

χρησιμοποιώντας συνεχή αναπαράσταση χρόνου. Το ισοζύγιο μάζας 

πραγματοποιείται στο τέλος κάθε ημέρας παραγωγής. 
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Το μαθηματικό μοντέλο αποτελείται από τις εξής κατηγορίες περιορισμών: 

• Περιορισμοί μεγέθους παρτίδας και κατανομής προϊόντων (Products Lot-

Sizing and Allocation Constraints) 

• Ορισμός χρόνου επεξεργασίας οικογένειας (Family Processing Time 

Definition) 

• Περιορισμοί κατανομής οικογενειών (Families Allocation Constraints) 

• Περιορισμοί αλληλουχίας και χρονικοί περιορισμοί (Families Sequencing 

and Timing Constraints) 

• Ανώτερα και κατώτερα όρια χρόνου ολοκλήρωσης οικογενειών (Families 

Completion Times Lower and Upper Bounds) 

• Περιορισμοί σταδίου διαλείπουσας λειτουργίας, προετοιμασίας της 

συνταγής (Batch Recipe Stage Constraints) 

• Περιορισμοί σύσφιξης της γραμμικής χαλάρωσης (Tightening Constraints) 

• Περιορισμοί ισοζυγίων μάζας των προϊόντων (Products Mass Balance 

Constraints) 

Οι βασικές μεταβλητές αποφάσεων είναι: 

• Η ανάθεση των προϊόντων στις γραμμές συσκευασίας �̅�𝑝,𝑗,𝑛 

• Η αλληλουχία των οικογενειών στις γραμμές συσκευασίας 𝛸𝑓,𝑓’𝑗,𝑛 και 

�̅�𝑓,𝑓′,𝑗,𝑛 

• Η ποσότητα του προϊόντος p που παράγεται στην γραμμή συσκευασίας j, 

𝑄𝑝,𝑗,𝑛 και η ποσότητα του προϊόντος p που αποθηκεύεται στο τέλος του 

χρονικού διαστήματος n, 𝐼𝑝,𝑛 

• Ο χρόνος εκκίνησης 𝑆𝑓,𝑗,𝑛 και ο χρόνος ολοκλήρωσης 𝐶𝑓,𝑗,𝑛 για κάθε 

οικογένεια προϊόντων 
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3.3. Μαθηματική Διατύπωση 

 Οι εξισώσεις που περιγράφουν το μαθηματικό μοντέλο είναι οι εξής 

(Kopanos et al., 2010; Georgiadis et al., 2019): 

Περιορισμοί μεγέθους παρτίδας και κατανομής προϊόντων 

 Ο περιορισμός (3.1) θέτει κατώτερο και ανώτερο όριο στις παραγόμενες 

ποσότητες του προϊόντος p. Όταν η δυαδική μεταβλητή 𝑌𝑝,𝑗,𝑛 
𝑃

παίρνει την τιμή 

μηδέν η παραγωγή του προϊόντος p γίνεται επίσης ίση με μηδέν. 

𝜋𝑝,𝑗,𝑛
𝑚𝑖𝑛

·𝑌𝑝,𝑗,𝑛 
𝑃

≤𝑄𝑝,𝑗,𝑛 ≤𝜋𝑝,𝑗,𝑛
𝑚𝑎𝑥

·𝑌𝑝,𝑗,𝑛 
𝑃

∀ 𝑝, 𝑗є𝐽𝑃, 𝑛 (3.1) 

 Ο περιορισμός για το ανώτατο όριο των παραγόμενων ποσοτήτων γίνεται 

σφιχτότερος με τον εξής τρόπο: 

𝜋𝑝,𝑗,𝑛
𝑚𝑎𝑥 =  ∑ 휁𝑝,𝑛′

𝑁

𝑛′≥𝑛

       𝑖𝑓 ∑ 휁𝑝,𝑛′

𝑁

𝑛′≥𝑛

< (𝛬𝑗,𝑛 −  𝜏𝑟) · 𝜌𝑝,𝑗     (3.2) 

  

𝜋𝑝,𝑗,𝑛
𝑚𝑎𝑥 =  (𝛬𝑗,𝑛 −  𝜏𝑟) · 𝜌𝑝,𝑗       𝑖𝑓 ∑ 휁𝑝,𝑛′

𝑁

𝑛′≥𝑛

≥ (𝛬𝑗,𝑛 −  𝜏𝑟) · 𝜌𝑝,𝑗  ∀r єRP    (3.3) 

Όπου 𝛬𝑗,𝑛=𝜔𝑗,𝑛 − 𝑎𝑗,𝑛 − 𝛽𝑗,𝑛. 

 Δίνεται λοιπόν στην παράμετρο 𝜋𝑝,𝑗,𝑛
𝑚𝑎𝑥

 η ελάχιστη τιμή ανάμεσα στην 

συνολική ζήτηση του προϊόντος p μέχρι το τέλος του χρονικού ορίζοντα και στην 

μέγιστη ποσότητα του προϊόντος p που μπορεί να συσκευαστεί από την γραμμή 

συσκευασίας j την ημέρα n.  

Ορισμός χρόνου επεξεργασίας οικογένειας 

Οι χρονικές αποφάσεις και οι αποφάσεις αλληλουχίας λαμβάνονται με βάση 

τις οικογένειες f και όχι τα προϊόντα p, επειδή τα προϊόντα που ανήκουν στην ίδια 

οικογένεια p є Pf  δεν απαιτούν χρόνο εναλλαγής μεταξύ τους. Ωστόσο, υπάρχουν 

χρόνοι εκκίνησης 𝛿𝑝,𝑗  για κάθε προϊόν. Προκειμένου να οριστούν οι χρονικές 

αποφάσεις και οι αποφάσεις αλληλουχίας για κάθε οικογένεια, ο ορισμός του 

χρόνου επεξεργασίας της οικογένειας εισάγεται ως εξής: 
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𝑇𝑓,𝑗,𝑛 = ∑ (
𝑄𝑝,𝑗,𝑛

𝜌𝑝,𝑗 𝑝 є 𝑃𝑓 

+  𝛿𝑝,𝑗 · 𝑌𝑝,𝑗,𝑛
𝑃 ) ∀ 𝑓, 𝑗є𝐽𝑓 , 𝑛    (3.4) 

Περιορισμοί κατανομής οικογενειών 

 Μια οικογένεια f έχει ανατεθεί στην γραμμή συσκευασίας j, την ημέρα 

παραγωγής n, εάν τουλάχιστον ένα προϊόν p є Pf  που ανήκει σε αυτήν την 

οικογένεια, συσκευάζεται σε αυτήν την γραμμή συσκευασίας κατά την διάρκεια της 

ίδιας ημέρας.  

𝛶𝑓,𝑗,𝑛 ≥ 𝑌𝑝,𝑗,𝑛
𝑃   ∀ 𝑓, 𝑝 є 𝑃𝑓, 𝑗є𝐽𝑓 , 𝑛    (3.5) 

Περιορισμοί αλληλουχίας και χρονικοί περιορισμοί 

 Εάν μια οικογένεια f ανατεθεί στην γραμμή συσκευασίας j στο χρονικό 

διάστημα n, (π.χ. 𝛶𝑓,𝑗,𝑛 = 1) το πολύ μια οικογένεια f’ συσκευάζεται πριν και/ή μετά 

από αυτήν, αντίστοιχα. 

∑ 𝛸𝑓′,𝑓,𝑗,𝑛 ≤ 𝑌𝑓,𝑗,𝑛

𝑓′≠𝑓,𝑓′є 𝐹𝑗

    ∀ 𝑓, 𝑗є𝐽𝑓 , 𝑛    (3.6) 

∑ 𝛸𝑓,𝑓′,𝑗,𝑛 ≤ 𝑌𝑓,𝑗,𝑛

𝑓′≠𝑓,𝑓′є 𝐹𝑗

    ∀ 𝑓, 𝑗є𝐽𝑓 , 𝑛     (3.7) 

 

Σχήμα 3.1. Μεταβλητή αλληλουχίας προϊόντων 

 Το σχήμα 3.1 επεξηγεί πότε η μεταβλητή 𝛸𝑓′,𝑓,𝑗,𝑛 παίρνει την τιμή 1. Πιο 

συγκεκριμένα όταν η οικογένεια F2 συσκευάζεται ακριβώς μετά από την οικογένεια 

F1, ισχύει  𝛸𝐹1,𝐹2,𝑗,𝑛 = 1. 
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Το άθροισμα του συνολικού αριθμού των δυαδικών μεταβλητών 

αλληλουχίας 𝛸𝑓,𝑓′,𝑗,𝑛 που παίρνουν την τιμή 1 και της δυαδικής μεταβλητής 

χρησιμοποίησης γραμμής συσκευασίας 𝑉𝑗,𝑛 πρέπει να είναι ίσο με τον συνολικό 

αριθμό των μεταβλητών κατανομής 𝑌𝑓,𝑗,𝑛 στην γραμμή συσκευασίας j, την χρονική 

περίοδο n που παίρνουν την τιμή 1. Για παράδειγμα, αν τρεις οικογένειες έχουν 

ανατεθεί σε μια γραμμή συσκευασίας j, τότε δύο μεταβλητές αλληλουχίας θα 

έχουν την τιμή 1.  

∑ ∑ 𝛸𝑓,𝑓′,𝑗,𝑛

𝑓′≠𝑓,𝑓′є 𝐹𝑗

+ 𝑉𝑗,𝑛

𝑓 є 𝐹𝑗

=  ∑ 𝑌𝑓,𝑗,𝑛

𝑓 є 𝐹𝑗

 ∀ 𝑗, 𝑛     (3.8) 

 Ο περιορισμός (3.9) εξασφαλίζει ότι η γραμμή συσκευασίας j 

χρησιμοποιείται την χρονική περίοδο n, (π.χ. 𝑉𝑗,𝑛 = 1) αν τουλάχιστον μια 

οικογένεια f έχει ανατεθεί σε αυτήν την συγκεκριμένη χρονική περίοδο (𝑌𝑓,𝑗,𝑛 = 1). 

Επίσης, δεν είναι αναγκαίο το κατώτερο όριο στην δυαδική μεταβλητή 𝑉𝑗,𝑛, καθώς 

υπάρχει ο όρος κόστους χρησιμοποίησης της γραμμής συσκευασίας στην 

αντικειμενική συνάρτηση, επιβάλλοντας στην δυαδική μεταβλητή 𝑉𝑗,𝑛 την τιμή 

μηδέν. 

𝑉𝑗,𝑛 ≥ 𝑌𝑓,𝑗,𝑛 ∀ 𝑓, 𝑗є𝐽𝑓 , 𝑛     (3.9) 

 Ο περιορισμός (3.10) δηλώνει ότι ο χρόνος εκκίνησης της οικογένειας f’, 

𝑆𝑓′,𝑗,𝑛, η οποία ακολουθεί μια άλλη οικογένεια f, σε μια γραμμή συσκευασίας j, την 

χρονική περίοδο n, (π.χ. 𝛸𝑓,𝑓′,𝑗,𝑛=1) είναι μεγαλύτερος από το άθροισμα του χρόνου 

ολοκλήρωσης της οικογένειας f, 𝐶𝑓,𝑗,𝑛 και του απαραίτητου χρόνου εναλλαγής 𝛾𝑓,𝑓’,𝑗 

μεταξύ των οικογενειών. Επίσης, ο μεγάλος αριθμός 𝛭𝑗,𝑛 τίθεται ίσος με 𝜔𝑗,𝑛 - 𝛽𝑗,𝑛, 

όπου 𝜔𝑗,𝑛 είναι ο διαθέσιμος χρόνος παραγωγής του ορίζοντα και 𝛽𝑗,𝑛 είναι ο 

καθημερινός χρόνος τερματισμού λειτουργίας του εργοστασίου.  

𝐶𝑓,𝑗,𝑛 + 𝛾𝑓,𝑓’,𝑗 ≤ 𝑆𝑓,𝑗,𝑛 + 𝛭𝑗,𝑛(1 − 𝛸𝑓,𝑓′,𝑗,𝑛)  ∀ 𝑓, 𝑓′, 𝑗є(𝐽𝑓⋂ 𝐽𝑓′), 𝑛      (3.10) 

𝑆𝑓,𝑗,𝑛 = 𝐶𝑓,𝑗,𝑛 − 𝛵𝑓,𝑗,𝑛  ∀ 𝑓, 𝑗є𝐽𝑓 , 𝑛     (3.11) 
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Ανώτερα και κατώτερα όρια χρόνου ολοκλήρωσης οικογενειών 

 Οι  περιορισμοί (3.12) και (3.13) θέτουν κατώτερο και ανώτερο όριο στο 

χρόνο ολοκλήρωσης οικογένειας 𝐶𝑓,𝑗,𝑛, αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα, ο χρόνος 

ολοκλήρωσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το άθροισμα του ελάχιστου χρόνου 

𝜏𝑟 για προετοιμασία της συνταγής (π.χ. χρόνος ζύμωσης), του χρόνου επεξεργασίας 

𝑇𝑓,𝑗,𝑛 και του χρόνου εναλλαγής 𝛾𝑓,𝑓’,𝑗 για εναλλαγή σε παραγωγή της οικογένειας 

f’. Ένας επιπλέον χρόνος προετοιμασίας της γραμμής συσκευασίας j, 𝜊𝑗,𝑛 

λαμβάνεται υπόψιν, ο οποίος μπορεί να οφείλεται σε ενδεχόμενη συντήρηση ή 

άλλους τεχνικούς λόγους.  

𝐶𝑓,𝑗,𝑛 ≥ (𝜏𝑟 + 𝜊𝑗,𝑛) · 𝑌𝑓,𝑗,𝑛 + 𝑇𝑓,𝑗,𝑛 + ∑ 𝛾𝑓′,𝑓,𝑗𝛸𝑓′,𝑓,𝑗,𝑛

𝑓′≠𝑓,𝑓′є 𝐹𝑗

  ∀ 𝑓, rєR𝑓,𝑗є𝐽𝑓 , 𝑛    (3.12)  

 Ο περιορισμός (3.13) εξασφαλίζει ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης κάθε 

οικογένειας είναι μικρότερος από τον καθημερινό ορίζοντα παραγωγής 𝜔𝑗,𝑛  μείον 

τον καθημερινό χρόνο τερματισμού λειτουργίας του εργοστασίου 𝛽𝑗,𝑛 . Ο 

τερματισμός λειτουργίας των γραμμών συσκευασίας σε καθημερινή βάση είναι μια 

τυπική πολιτική για διασφάλιση της υψηλής ποιότητα των τελικών προϊόντων και 

για συμμόρφωση με τα πρότυπα υγιεινής.  

𝐶𝑓,𝑗,𝑛 ≤ (𝜔𝑗,𝑛 − 𝛽𝑗,𝑛 ) · 𝑌𝑓,𝑗,𝑛  ∀ 𝑓, 𝑗є𝐽𝑓 , 𝑛     (3.13) 

Περιορισμοί σταδίου διαλείπουσας λειτουργίας, προετοιμασίας της συνταγής 

 Οι περιορισμοί του σταδίου προετοιμασίας της συνταγής (ζύμωση) πρέπει 

να περιέχονται στο μαθηματικό μοντέλο, ώστε να εγγυώνται ένα εφικτό πλάνο 

παραγωγής για τις γραμμές συσκευασίας. Η συνολική παραγόμενη ποσότητα των 

προϊόντων p є 𝑃𝑟 πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την ελάχιστη ποσότητα παρτίδας 

𝜇𝑟,𝑛
𝑚𝑖𝑛 και χαμηλότερη από την μέγιστη δυναμικότητα παραγωγής 𝜇𝑟,𝑛

𝑚𝑎𝑥: 

𝜇𝑟,𝑛
𝑚𝑖𝑛 · 𝑌𝑟,𝑛

𝑅 ≤ ∑ ∑ 𝑄𝑝,𝑗,𝑛

j є 𝐽𝑝p є 𝑃𝑟

≤ 𝜇𝑟,𝑛
𝑚𝛼𝑥 · 𝑌𝑟,𝑛

𝑅 ∀ 𝑟, 𝑛     (3.14) 



Error! Use the Home tab to apply Επικεφαλίδα 1 to the text that you want to appear here. 

32 
 

 Ο περιορισμός (3.15) εξασφαλίζει ότι η συνταγή r παράγεται στο χρονικό 

διάστημα n (𝑌𝑟,𝑛
𝑅 = 1), αν τουλάχιστον μια οικογένεια 𝑓є 𝐹𝑟 συσκευάζεται στην 

γραμμή συσκευασίας j στο ίδιο χρονικό διάστημα n (𝑌𝑓,𝑗,𝑛 = 1). 

𝑌𝑟,𝑛
𝑅 ≥ ∑ 𝑌𝑓,𝑗,𝑛

p є 𝑃𝑟

  ∀ 𝑟, 𝑓є 𝐹𝑟 , 𝑛     (3.15) 

Περιορισμοί σύσφιξης της γραμμικής χαλάρωσης 

 Προκειμένου να μειωθεί το υπολογιστικό κόστος, ο περιορισμός (3.16) 

περιορίζει την γραμμική χαλάρωση του προτεινόμενου μαθηματικού μοντέλου 

θέτοντας ένα ανώτερο όριο στον συνολικό χρόνο συσκευασίας για κάθε γραμμή 

συσκευασίας j, σε κάθε χρονικό διάστημα n.  

∑ 𝑇𝑓,𝑗,𝑛

𝑓є 𝐹𝑗

≤ (𝜔𝑗,𝑛 − 𝛽𝑗,𝑛 − min(𝜏𝑟)) · 𝑉𝑗,𝑛 − ∑ ∑ 𝛾𝑓,𝑓′,𝑗𝛸𝑓,𝑓′,𝑗,𝑛

𝑓′≠𝑓,𝑓′є 𝐹𝑗𝑓 є 𝐹𝑗

 ∀ 𝑗, 𝑛    (3.16)  

Περιορισμοί ισοζυγίων μάζας των προϊόντων 

 Η συνολική ποσότητα του προϊόντος p, που παράγεται στο εργοστάσιο 

(εσωτερική παραγωγή), στο χρονικό διάστημα n, 𝑄𝑝,𝑛
𝑖𝑛𝑡, δίνεται από τον τύπο: 

𝑄𝑝,𝑛
𝑖𝑛𝑡 = ∑ 𝑄𝑝,𝑗,𝑛

𝑗 є 𝐽𝑃

 ∀ 𝑝, 𝑛     (3.17) 

 Σε αυτό το σημείο σημαντικό είναι να τονιστεί ότι η ικανοποίηση της 

ζήτησης είναι μεγάλης σημασίας στις γαλακτοβιομηχανίες. Η αδυναμία έγκαιρης 

ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών ίσως έχει ως αποτέλεσμα την  απώλεια 

μεριδίου της αγοράς και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, αλλά και την 

απογοήτευση των πελατών. Ο περιορισμός (3.18) αναγκάζει την πλήρη 

ικανοποίηση της ζήτησης. Η αποθηκευμένη ποσότητα 𝐼𝑝,𝑛 του προϊόντος p είναι το 

άθροισμα της αποθηκευμένης ποσότητας του προηγούμενου χρονικού 

διαστήματος 𝐼𝑝,𝑛−1, της συνολικής εσωτερικής παραγωγής 𝑄𝑝,𝑛
𝑖𝑛𝑡 και της εξωτερικής 

παραγωγής 𝑄𝑝,𝑛
𝑒𝑥𝑡 μείον τον στόχο παραγωγής 휁𝑝,𝑛 το συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα n: 

𝐼𝑝,𝑛 = 𝐼𝑝,𝑛−1 + 𝑄𝑝,𝑛
𝑖𝑛𝑡 + 𝑄𝑝,𝑛

𝑒𝑥𝑡 − 휁𝑝,𝑛  ∀ 𝑝, 𝑛     (3.18) 
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 Η εξωτερική παραγωγή εκφράζει στόχους παραγωγής που ικανοποιούνται 

από συνεργαζόμενη εργοστασιακή εγκατάσταση με την οποία ανήκουν στον ίδιο 

όμιλο.  Το υψηλό κόστος εξωτερικής παραγωγής αναγκάζει το μοντέλο σε λύσεις 

που συμμορφώνονται με την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης από εσωτερική 

παραγωγή. Προφανώς, η εξωτερική παραγωγή του προϊόντος p σε χρονικό 

διάστημα n δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την ζήτηση του προϊόντος την ίδια 

ημέρα παραγωγής: 

𝑄𝑝,𝑛
𝑒𝑥𝑡 ≤ 휁𝑝,𝑛  ∀ 𝑝, 𝑛     (3.19) 

Αντικειμενική Συνάρτηση 

 Η αντικειμενική συνάρτηση που επιδιώκεται να ελαχιστοποιηθεί είναι το 

συνολικό κόστος παραγωγής, το οποίο περιλαμβάνει τους εξής παράγοντες: κόστος 

αποθήκευσης, κόστος εσωτερικής παραγωγής, κόστος χρησιμοποίησης της 

γραμμής συσκευασίας, κόστος εναλλαγής μεταξύ οικογενειών, κόστος εξωτερικής 

παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα:  

                    𝑚𝑖𝑛    ∑ ∑ 𝜉𝑝,𝑛

𝑛𝑝

· 𝐼𝑝,𝑛 + ∑
𝜃𝑝,𝑗,𝑛

𝜌𝑝,𝑗
· 𝑄𝑝,𝑗,𝑛

𝑝

+ ∑ ∑ 𝜈𝑗,𝑛 · 𝑉𝑗,𝑛

𝑛𝑗

+ ∑ ∑ ∑ ∑ 𝜑𝑓,𝑓′,𝑗,𝑛 · 𝛸𝑓,𝑓′,𝑗,𝑛

𝑛є(𝐽𝑓⋂ 𝐽𝑓′)𝑓′≠𝑓𝑓

+ ∑ ∑ 𝜓𝑝,𝑛 · 𝑄𝑝,𝑛
𝑒𝑥𝑡  (3.20)

𝑛𝑝

 

 Στα εργοστάσια παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, τα τελικά προϊόντα 

(γιαούρτι στην συγκεκριμένη περίπτωση) αποθηκεύονται σε χαμηλές 

θερμοκρασίες, το οποίο οδηγεί σε υψηλά κόστη λόγω της απαιτούμενης ενέργειας 

για ψύξη. Ακόμη, όσο μικρότερη είναι η διάρκεια ζωής του προϊόντος, τόσο 

μεγαλύτερο είναι το κόστος αποθήκευσής του. Το λειτουργικό κόστος 

περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, το εργατικό κόστος, το κόστος της ενέργειας 

και τα κόστη που οφείλονται στις απώλειες υλικών. Το κόστος χρησιμοποίησης της 

γραμμής συσκευασίας αναφέρεται στο κόστος καθαρισμού κατά τον τερματισμό 

λειτουργίας και το αρχικό κόστος εκκίνησης. Το κόστος εναλλαγής αντιστοιχεί στο 

κόστος καθαρισμού και αποστείρωσης. Τέλος, το κόστος εξωτερικής παραγωγής 

περιλαμβάνει ένα κόστος που λειτουργεί σαν ποινή για την παραγωγή των στόχων 

ζήτησης σε συνεργαζόμενο εργοστάσιο. Αυτός ο όρος έχει περισσότερο ποιοτική 
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παρά ποσοτική σημασία. Πιο συγκεκριμένα, το υψηλό κόστος εξωτερικής 

παραγωγής αναγκάζει την ικανοποίηση της ζήτησης μέσω εσωτερικής παραγωγής. 

Με άλλα λόγια, ευνοείται έμμεσα η πλήρης ικανοποίηση της ζήτησης από 

εσωτερική παραγωγή, όταν η ζήτηση δεν πλησιάζει την μέγιστη δυναμικότητα της 

εγκατάστασης. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι αφού επιβάλλεται πλήρης ικανοποίηση 

της ζήτησης, η ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους ταυτίζεται με την 

μεγιστοποίηση του κέρδους.  

Το μοντέλο που αποτελείται από την αντικειμενική συνάρτηση (3.20) και 

από τους περιορισμούς (3.1) έως (3.19) είναι μεικτού ακέραιου γραμμικού 

προγραμματισμού και μπορεί να επιλυθεί με τη βοήθεια του λογισμικού 

βελτιστοποίησης GAMS (GAMS, 2013). 

3.4. Επέκταση του μοντέλου σε περιορισμούς ανανεώσιμων πόρων 

  Στις περισσότερες εργοστασιακές εγκαταστάσεις οι περιορισμοί των 

διαθέσιμων πόρων αποτελούν κρίσιμο κομμάτι του χρονοπρογραμματισμού  

παραγωγής. Αγνοώντας ενδεχόμενους περιορισμούς σχετικούς με τους 

διαθέσιμους πόρους, δεν εξασφαλίζεται ότι θα είναι εφικτή η λύση του 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής. Οι πόροι μπορούν να χωριστούν σε 

ανανεώσιμους και μη ανανεώσιμους. Οι μη ανανεώσιμοι πόροι δεν ανακτώνται 

μετά την ολοκλήρωση της διεργασίας στην οποία καταναλώθηκαν. Για παράδειγμα, 

οι πρώτες ύλες και τα ενδιάμεσα προϊόντα θεωρούνται μη ανανεώσιμοι πόροι. Από 

την άλλη, οι ανανεώσιμοι πόροι ανακτώνται μετά την ολοκλήρωση της διεργασίας 

στην οποία καταναλώθηκαν. Οι ανανεώσιμοι πόροι, όπως το εργατικό δυναμικό 

ονομάζονται διακριτοί ανανεώσιμοι πόροι, ενώ οι πόροι όπως οι παροχές (π.χ. 

ηλεκτρισμός, ατμός, νερό ψύξης) ονομάζονται συνεχείς ανανεώσιμοι πόροι. 

 Στις γαλακτοβιομηχανίες, το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό αποτελεί την 

κύρια αιτία περιορισμών. Στην συγκεκριμένη εγκατάσταση, ένας ορισμένος 

αριθμός εργατών είναι διαθέσιμος κάθε ημέρα παραγωγής(Marchetti & Cerda, 

2009; Kopanos et al., 2010). 
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Βασικές συνθήκες για μοντελοποίηση των περιορισμών των πόρων 

Εξ ορισμού μια οικογένεια f’ η οποία επικαλύπτει τον χρόνο εκκίνησης της 

οικογένειας f πρέπει να ικανοποιεί τις εξής συνθήκες: 

I.Nα χρειάζεται έναν πόρο k που επίσης απαιτείται από την οικογένεια f. 

II.Να έχει ανατεθεί σε μια γραμμή συσκευασίας διαφορετική από αυτήν της 

οικογένειας f. 

III.Να ξεκινά να συσκευάζεται πριν ή ακριβώς την ίδια στιγμή που η οικογένεια f 

ξεκινά να συσκευάζεται (𝑆𝑓,𝑗,𝑛 ≤ 𝑆𝑓,𝑗,𝑛). 

IV.Να τελειώνει μετά το χρόνο εκκίνησης της οικογένειας f (𝐶𝑓′,𝑗′,𝑛 > 𝑆𝑓,𝑗,𝑛). 

Περιορισμοί αλληλουχίας για οικογένειες που έχουν ανατεθεί σε διαφορετικές 

γραμμές συσκευασίας 

 Οι περιορισμοί (3.21) - (3.23) περιλαμβάνονται στο μοντέλο για να 

διασφαλίσουν την σχέση αλληλουχίας μεταξύ των οικογενειών μέσω των χρόνων 

εκκίνησης τους. Οι δυαδικές μεταβλητές γενικής ακολουθίας �̅�𝑓,𝑓′,𝑗,𝑛 εισάγονται για 

κάθε ζευγάρι οικογενειών f’ και f, οι οποίες έχουν ανατεθεί σε διαφορετικές 

γραμμές συσκευασίας. Όταν η οικογένεια f’ που έχει ανατεθεί στην γραμμή 

συσκευασίας j’, ξεκινά πριν την οικογένεια f, η οποία έχει ανατεθεί στην γραμμή 

συσκευασίας j≠j’, η δυαδική μεταβλητή �̅�𝑓,𝑓′,𝑗,𝑛 είναι ενεργή (�̅�𝑓,𝑓′,𝑗,𝑛 = 1). Ένας 

πολύ μικρός αριθμός προστίθενται στον περιορισμό για να αντιμετωπιστεί 

αποτελεσματικά η περίπτωση όπου οι δύο οικογένειες f και f’ ξεκινούν την ίδια 

ακριβώς χρονική στιγμή. Σε αυτήν την περίπτωση, γίνεται η υπόθεση ότι η 

οικογένεια f’<f ξεκινά οριακά νωρίτερα πριν την οικογένεια f. Με άλλα λόγια, η 

οικογένεια με τον χαμηλότερο δείκτη ξεκινά πρώτη. Να σημειωθεί ότι αν 

τουλάχιστον μια από τις δύο οικογένειες f και f’ δεν έχουν ανατεθεί στην γραμμή 

συσκευασίας j ή την γραμμή συσκευασίας j’≠j, αντίστοιχα, (𝑌𝑓,𝑗,𝑛 = 0 και/ή 𝑌𝑓′,𝑗′,𝑛 =

0) οι περιορισμοί γίνονται περιττοί, καθώς ικανοποιούνται πάντα. 

𝑆𝑓′,𝑗′,𝑛 − 𝑆𝑓,𝑗,𝑛 ≤ 𝛭𝑗,𝑛(1 − �̅�𝑓′,𝑗′,𝑓,𝑗,𝑛) + 𝛭𝑗,𝑛(2 − 𝑌𝑓′,𝑗′,𝑛 − 𝑌𝑓,𝑗,𝑛)  

∀ 𝑓, 𝑓′, 𝑗є𝐽𝑓 , 𝑗′є𝐽𝑓′ , 𝑛: j’ ≠ j     (3.21) 



Error! Use the Home tab to apply Επικεφαλίδα 1 to the text that you want to appear here. 

36 
 

𝑆𝑓,𝑗,𝑛 − 𝑆𝑓′,𝑗′,𝑛 ≤ 𝛭𝑗,𝑛�̅�𝑓′,𝑗′,𝑓,𝑗,𝑛 + 𝛭𝑗,𝑛(2 − 𝑌𝑓′,𝑗′,𝑛 − 𝑌𝑓,𝑗,𝑛)  

∀ 𝑓, 𝑓′ ≥ 𝑓, 𝑗є𝐽𝑓 , 𝑗′є𝐽𝑓′ , 𝑛: j’ ≠ j    (3.22)  

𝑆𝑓,𝑗,𝑛 − 𝑆𝑓′,𝑗′,𝑛 + 𝜆 ≤ 𝛭𝑗,𝑛�̅�𝑓′,𝑗′,𝑓,𝑗,𝑛 + 𝛭𝑗,𝑛(2 − 𝑌𝑓′,𝑗′,𝑛 − 𝑌𝑓,𝑗,𝑛)  

∀ 𝑓, 𝑓′ ≥ 𝑓, 𝑗є𝐽𝑓 , 𝑗′є𝐽𝑓′ , 𝑛: j’ ≠ j     (3.23) 

Περιορισμοί επικάλυψης οικογενειών 

 Για να εξασφαλιστεί ο περιορισμός (IV), πρέπει να οριστεί μια βοηθητική 

δυαδική μεταβλητή επικάλυψης 𝛧𝑓′,𝑗′,𝑓,𝑗,𝑛. Αυτή η μεταβλητή είναι ενεργή,              

(𝛧𝑓′,𝑗′,𝑓,𝑗,𝑛 = 1) όποτε η οικογένεια f’ ολοκληρώνεται μετά τον χρόνο εκκίνησης της 

οικογένειας f, όπως ο περιορισμός δηλώνει. Εάν τουλάχιστον μια από τις δύο 

οικογένειες f και f’ δεν έχουν ανατεθεί στην γραμμή συσκευασίας j ή την γραμμή 

συσκευασίας j’≠j, αντίστοιχα, (𝑌𝑓,𝑗,𝑛 = 0 και/ή 𝑌𝑓′,𝑗′,𝑛 = 0) οι περιορισμοί γίνονται 

περιττοί, καθώς ικανοποιούνται πάντα.  

𝐶𝑓′,𝑗′,𝑛 − 𝑆𝑓,𝑗,𝑛 ≤ 𝛭𝑗,𝑛𝑍𝑓′,𝑗′,𝑓,𝑗,𝑛 + 𝛭𝑗,𝑛(2 − 𝑌𝑓′,𝑗′,𝑛 − 𝑌𝑓,𝑗,𝑛) 

∀ 𝑓, 𝑓′ ≥ 𝑓, 𝑗є𝐽𝑓 , 𝑗′є𝐽𝑓′ , 𝑛: j’ ≠ j     (3.24) 

 Όταν το δεξί μέρος του περιορισμού (3.24) είναι θετικό (𝐶𝑓′,𝑗′,𝑛 − 𝑆𝑓,𝑗,𝑛 >

0), η συνθήκη (IV) ικανοποιείται. Να σημειωθεί ότι σε αυτήν την περίπτωση η 

βοηθητική δυαδική μεταβλητή επικάλυψης 𝑍𝑓′,𝑗′,𝑓,𝑗,𝑛 αναγκάζεται να πάρει την 

τιμή 1. Είναι εύκολο να αποδειχθεί ότι αν δύο οικογένειες f και f’ λειτουργούν 

παράλληλα, η συνθήκη Boolean (𝐶𝑓′,𝑗′,𝑛 > 𝑆𝑓,𝑗,𝑛)∧(𝐶𝑓,𝑗,𝑛 > 𝑆𝑓′,𝑗′,𝑛) ικανοποιείται 

και άρα 𝑍𝑓,𝑗,𝑓′,𝑗′,𝑛 + 𝑍𝑓′,𝑗′,𝑓,𝑗,𝑛 = 2. Όμως όλες οι οικογένειες που ικανοποιούν την 

απαραίτητη συνθήκη 𝑍𝑓,𝑗,𝑓′,𝑗′,𝑛 + 𝑍𝑓′,𝑗′,𝑓,𝑗,𝑛 = 2  δεν είναι αναγκαστικά 

επικαλύπτουσες, αλλά μόνο όσες έχουν χρόνο εκκίνησης 𝑆𝑓,𝑗,𝑛. Δεδομένου της 

συνθήκης 𝑍𝑓,𝑗,𝑓′,𝑗′,𝑛 + 𝑍𝑓′,𝑗′,𝑓,𝑗,𝑛 = 2, μια μεταβλητή καθολικής αλληλουχίας 

�̅�𝑓′,𝑗′,𝑓,𝑗,𝑛  απαιτείται για να αποφασιστεί ποια οικογένεια (f ή f’) επικαλύπτει την 

άλλη. Εάν 𝑍𝑓,𝑗,𝑓′,𝑗′,𝑛 + 𝑍𝑓′,𝑗′,𝑓,𝑗,𝑛 = 2 και �̅�𝑓′,𝑗′,𝑓,𝑗,𝑛 = 1, τότε η οικογένεια f’ 

επικαλύπτει την οικογένεια f και σύμφωνα με τον περιορισμό (3.25) και η δυαδική 

μεταβλητή επικάλυψης 𝑊𝑓′,𝑗′,𝑓,𝑗,𝑛 παίρνει την τιμή 1 σε αυτήν την περίπτωση.  
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𝑊𝑓′,𝑗′,𝑓,𝑗,𝑛
≥ 𝑍𝑓′,𝑗′,𝑓,𝑗,𝑛 + �̅�𝑓′,𝑗′,𝑓,𝑗,𝑛 − 𝑌𝑓′,𝑗′,𝑛 

∀ 𝑓, 𝑓′, 𝑗є𝐽𝑓 , 𝑗′є𝐽𝑓′ , 𝑛: j’ ≠ j     (3.25) 

Περιορισμοί χωρητικότητας πόρων οικογένειας 

 Ο περιορισμός (3.26) δεν επιτρέπει στην οικογένεια f να ξεκινήσει να 

συσκευάζεται, εάν η μέγιστη χωρητικότητα πόρων 𝛦𝑘,𝑛
𝑚𝑎𝑥  χρησιμοποιείται. Έτσι 

αποφεύγονται οι υπερφορτώσεις των πόρων που οδηγούν σε μη εφικτές λύσεις: 

휀𝑘,𝑓,𝑗𝑌𝑓,𝑗,𝑛 + ∑ ∑ 𝛾𝑓,𝑓′,𝑗𝛸𝑓,𝑓′,𝑗,𝑛 ≤ 𝛦𝑘,𝑛
𝑚𝑎𝑥

𝑗′≠𝑗,𝑗′є 𝐽𝑓′
𝑓′ є 𝐹𝑘

∀ 𝑘, 𝑓є 𝐹𝑘, 𝑗є 𝐽𝑓, 𝑛 (3.26) 

 Η προτεινόμενη μοντελοποίηση μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα με 

περιορισμούς πολλαπλών ανανεώσιμων πόρων (είτε διακριτών είτε συνεχών). 

Αντικειμενική Συνάρτηση 

 Για να εκφραστεί η επίδραση των εργατικών πόρων, ένας μη ποσοτικός όρος 

προστίθεται στη συνολική αντικειμενική συνάρτηση. Αυτός ο όρος εκφράζει τον 

αριθμό των εργαζομένων που εργάζονται ταυτόχρονα. Είναι προτιμότερο να 

διατηρηθεί αυτός ο αριθμός όσο το δυνατόν χαμηλότερα για να χρησιμοποιείται το 

υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό σε άλλες εργασίες ή για να είναι διαθέσιμο σε 

περίπτωση εμφάνισης ενός απροσδόκητου συμβάντος. Ακόμη, πολύ σημαντικό 

είναι ότι όσο λιγότερο το ανθρώπινο δυναμικό χρησιμοποιείται, τόσο χαμηλότερες 

είναι οι πιθανότητες για λάθη ανθρώπινου δυναμικού και για κακό συντονισμό.  

                  min     ∑ ∑ 𝜉𝑝,𝑛 · 𝐼𝑝,𝑛

𝑛𝑝

+ ∑
𝜃𝑝,𝑗,𝑛

𝜌𝑝,𝑗
· 𝑄𝑝,𝑗,𝑛

𝑝

+ ∑ ∑ 𝜈𝑗,𝑛 · 𝑉𝑗,𝑛

𝑛𝑗

 

                           + ∑ ∑ ∑ ∑ 𝜑𝑓,𝑓′,𝑗,𝑛 · 𝛸𝑓,𝑓′,𝑗,𝑛

𝑛𝑗є(𝐽𝑓 ⋂ 𝐽𝑓′)𝑓′≠𝑓𝑓

+ ∑ ∑ 𝜓𝑝,𝑛 · 𝑄𝑝,𝑛
𝑒𝑥𝑡

𝑛𝑝

+ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑊𝑓′,𝑗′,𝑓,𝑗,𝑛

𝑛𝑗′≠𝑗,𝑗′ є 𝐽𝑓′𝑗є 𝐽𝑓𝑓′𝑓

+ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑍𝑓′,𝑗′,𝑓,𝑗,𝑛

𝑛𝑗′≠𝑗,𝑗′ є 𝐽𝑓′𝑗є 𝐽𝑓𝑓′𝑓

 (3.27) 
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Η επέκταση του μοντέλου που αποτελείται από την αντικειμενική 

συνάρτηση (3.27) και από τους περιορισμούς (3.1) έως (3.19) και (3.21) έως (3.26) 

είναι μεικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού και μπορεί να επιλυθεί με τη 

βοήθεια του λογισμικού βελτιστοποίησης GAMS (GAMS, 2013). 

 

3.5. Μέθοδος κυλιόμενου ορίζοντα 

  Στις γαλακτοβιομηχανίες αποτελεί σύνηθες πρόβλημα η αλλαγή της 

ζήτησης. Πιο συγκεκριμένα, είναι συχνό φαινόμενο η αλλαγή παραγγελιών, δηλαδή 

η ακύρωση, η μείωση αλλά και η αύξηση της απαίτησης σε προϊόντα από τον 

πελάτη. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα είναι πολύ σημαντική η έγκαιρη 

ικανοποίηση της ζήτησης. Για αυτό το λόγο, κατά την βελτιστοποίηση 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τέτοιες 

διακυμάνσεις. Έτσι χρησιμοποιείται η μέθοδος του κυλιόμενου ορίζοντα, ώστε να 

εξασφαλίζεται πως το βέλτιστο πρόγραμμα παραγωγής προκύπτει μετά την άφιξη 

καινούριας πληροφορίας.  

 

Σχήμα 3.2. Επαναπρογραμματισμός παραγωγής με την μέθοδο του κυλιόμενου ορίζοντα 

 Οι Georgiadis et al. (2019) εισήγαγαν για την μοντελοποίηση του 

συγκεκριμένου προβλήματος δύο υποσύνολα TP και ΤC. Το TP εκφράζει τον ορίζοντα 

πρόβλεψης, ο οποίος είναι ο χρονικός ορίζοντας που λαμβάνεται υπόψιν από τον 

αλγόριθμο σε κάθε επανάληψη. Σε αυτό το χρονικό διάστημα θεωρείται ότι η 
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ζήτηση είναι γνωστή με κάποια βεβαιότητα. Το Tc είναι ο ορίζοντας ελέγχου, ο 

οποίος περιλαμβάνει τα χρονικά διαστήματα στα οποία εφαρμόζονται οι 

αποφάσεις που πάρθηκαν μέσω της βελτιστοποίησης. Η αρχική κατάσταση του 

εργοστασίου σε έναν ορισμένο ορίζοντα πρόβλεψης Tp,h ισούται με την τελική 

κατάσταση του εργοστασίου στον προηγούμενο ορίζοντα ελέγχου Tc,h-1. Στο τέλος 

κάθε ημέρας το μοντέλο βελτιστοποίησης δέχεται νέες πληροφορίες σχετικά με την 

κατάσταση του εργοστασίου (αποθηκευμένη ποσότητα προϊόντων) και την ζήτηση 

που πρέπει να ικανοποιήσει στην επόμενη επανάληψη.  

 

Σχήμα 3.3. Αλγόριθμος μεθόδου κυλιόμενου ορίζοντα 

 Όπως φαίνεται και από το σχήμα 3.3 αρχικά ορίζονται τα απαραίτητα 

υποσύνολα για τον κυλιόμενο ορίζοντα. Έπειτα, ανανεώνονται οι αβέβαιοι 

παράγοντες, δηλαδή οι παραγγελίες, ώστε να ληφθούν υπόψιν και να 

αντιμετωπιστούν στην βελτιστοποίηση. Στην συνέχεια, επιλύεται το μοντέλο για τον 

ορίζοντα πρόβλεψης και καθορίζονται οι μεταβλητές με βάση τις βέλτιστες 

αποφάσεις για τον ορίζοντα ελέγχου. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται σε κάθε 

επανάληψη ανανεώνοντας την αποθηκευμένη ποσότητα των προϊόντων μέχρι να 

ολοκληρωθεί ο χρονικός ορίζοντας.  

Ορισμός των υποσυνόλωνT, TP, Tc

Ενημέρωση παραγγελιών

Λύση μοντέλου για ΤP

Καθορισμός όλων των 
μεταβλητών αποφάσεων για Τc

 Ενημέρωση TP, TC
 επανάληψη = επανάληψη   1

Επαναλήψεις   
Επαναλήψεις 
ορίζοντα

Τελικό 
πρόγραμμα

Ναι Όχι
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4. Αποτελέσματα – Μελέτες Περίπτωσης 

4.1. Εισαγωγή 

  Σε αυτήν την ενότητα παρατίθενται τα αποτελέσματα των μοντέλων που 

αναπτύχθηκαν στο κεφάλαιο 3 με στόχο την βελτιστοποίηση 

χρονοπρογραμματισμού μιας πραγματικής παραγωγής και συγκεκριμένα του 

εργοστασίου ΤΥΡΑΣ, μέλος του Ομίλου Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε. Τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή των μαθηματικών μοντέλων 

μεικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού παρουσιάζονται σε τέσσερις 

υποενότητες για διαφορετικά σενάρια ζήτησης ή άλλων παραμέτρων.  

 Για την επίλυση όλων των μαθηματικών μοντέλων χρησιμοποιήθηκε το 

λογισμικό GAMS (GAMS, 2013) που ενδείκνυται για  προβλήματα μεικτού ακέραιου 

γραμμικού προγραμματισμού, ενώ έγινε χρήση του επιλυτή ILOG CPLEX. Τα 

αποτελέσματα του χρονοπρογραμματισμού παραγωγής οπτικοποιήθηκαν μέσω 

διαγραμμάτων χρονοπρογραμματισμού παραγωγής (Gantt charts), τα οποία 

κατασκευάστηκαν χρησιμοποιώντας το λογισμικό MATLAB.  

 Στην πρώτη υποενότητα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 

βελτιστοποίησης χρονοπρογραμματισμού παραγωγής για πέντε διαφορετικά 

σενάρια ζήτησης, ορίζοντας ως χρονικό ορίζοντα κάθε σεναρίου την μια εβδομάδα. 

Η δεύτερη υποενότητα αφορά στα αποτελέσματα που προέκυψαν μέσω της 

επέκτασης του προηγούμενου μοντέλου σε περιορισμούς ανανεώσιμων πόρων. 

Στην τρίτη υποενότητα γίνεται μελέτη για την προσθήκη μιας νέας γραμμής 

συσκευασίας και πως αυτήν θα επηρεάσει την συνολική παραγωγή. Τέλος, 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν μέσω της μεθόδου του 

κυλιόμενου ορίζοντα με σκοπό την εκ νέου βελτιστοποίηση μετά από αλλαγές στις 

παραγγελίες των προϊόντων.  

 Αξίζει να σημειωθεί ότι τα διαγράμματα χρονοπρογραμματισμού 

παραγωγής αναφέρονται σε εβδομαδιαίο ορίζοντα και σε εικοσιτετράωρη βάση, 

καθώς το εργοστάσιο δεν σταματά την λειτουργία του. Συνεπώς, ο οριζόντιος 

άξονας εκτείνεται μέχρι τις 168 ώρες. Ο κατακόρυφος άξονας από την άλλη 

αναφέρει τις επτά γραμμές συσκευασίας που διαθέτει το εργοστάσιο. Με αυτόν 
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τον τρόπο, εκφράζεται η αλληλουχία των οικογενειών, οι οποίες αποτυπώνονται με 

διαφορετικό χρώμα η κάθε μια, όπως και ο απαραίτητος χρόνος εναλλαγής μεταξύ 

των οικογενειών. Ενώ οι χρόνοι τερματισμού λειτουργίας του εργοστασίου 

εκφράζονται με την μορφή κενών διαστημάτων. Τέλος, δεδομένα ζήτησης και 

ρυθμών συσκευασίας, καθώς και αποτελέσματα αναφέρονται σε πίνακες στο 

παράρτημα. Τα δεδομένα της ζήτησης είναι τροποποιημένα για λόγους 

εμπιστευτικότητας της εταιρείας. 

4.2. Αποτελέσματα βελτιστοποίησης εβδομαδιαίου 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής 

 Η διαδικασία παραγωγής του γιαουρτιού περιεγράφηκε λεπτομερώς στην 

δεύτερη ενότητα και αναπτύχθηκε το μαθηματικό μοντέλο στην ενότητα 3.3.  Σε 

αυτήν την υποενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της βελτιστοποίησης 

χρονοπρογραμματισμού για 5 περιπτώσεις εβδομάδων, δηλαδή 5 διαφορετικά 

προφίλ ζήτησης των 176 προϊόντων στις 7 γραμμές συσκευασίας που διαθέτει το 

εργοστάσιο. Οι 5 διαφορετικές εβδομάδες παρατίθενται σε σειρά αύξουσας 

συνολικής ζήτησης. 

 

Σχήμα 4.1. Βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής για την 1η εβδομάδα 

 Στο σχήμα 4.1 απεικονίζεται ο βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός 

παραγωγής για την πρώτη εξεταζόμενη εβδομάδα. Ο οριζόντιος άξονας 

αναφέρεται στον χρόνο και ο κατακόρυφος στις γραμμές συσκευασίας. Κάθε 

χρώμα που συναντάται στο σχήμα αναφέρεται σε μια οικογένεια προϊόντων ή στον 
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χρόνο εναλλαγής μεταξύ των οικογενειών. Είναι εμφανές ότι οι τρεις πρώτες 

γραμμές συσκευασίας λειτουργούν τις περισσότερες ώρες, καθώς είναι αυτές που 

μπορούν να συσκευάσουν τα περισσότερα προϊόντα και άρα είναι υπεύθυνες για 

την ικανοποίηση του μεγαλύτερου μέρους της ζήτησης. Αντιθέτως, οι υπόλοιπες 

τέσσερις γραμμές συσκευασίας είναι υπεύθυνες για μικρότερο αριθμό προϊόντων, 

τα οποία έχουν κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό.  Ακόμη, η συγκεκριμένη 

εβδομάδα είναι αυτήν με την μικρότερη ζήτηση σε σχέση με όσες μελετήθηκαν, για 

αυτό επιτυγχάνεται η ικανοποίηση της ζήτησης μέσω εσωτερικής παραγωγής, 

χωρίς την τροφοδότηση από συνεργαζόμενο εργοστάσιο. Ο συγκεκριμένος όρος, 

όπως έχει προαναφερθεί έχει ιδιαίτερα μεγάλο συντελεστή κόστους για ποιοτικούς 

λόγους, καθώς προτιμάται η ικανοποίηση της ζήτησης μέσω εσωτερικής 

παραγωγής. 

 

Σχήμα 4.2. Βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής για την τρίτη ημέρα της 1ης 
εβδομάδας 

 Στο σχήμα 4.2 παρουσιάζεται απομονωμένο το πρόγραμμα παραγωγής που 

προκύπτει για την τρίτη ημέρα (n2) της πρώτης εβδομάδας. Είναι εμφανές ότι στην 

αρχή της ημέρας απαιτείται ένα χρονικό διάστημα, ώστε να γίνει η ζύμωση και το 

γιαούρτι να είναι έτοιμο για συσκευασία. Αυτός ο χρόνος διαφέρει ανάλογα με την 

συνταγή του γιαουρτιού που συσκευάζεται από την εκάστοτε γραμμή. Ακόμη, 

παρατηρείται ότι καμία μηχανή δεν συνεχίζει μέχρι το τέλος του εικοσιτετράωρου, 

καθώς πρέπει να γίνει ο απαραίτητος καθαρισμός στο τέλος της ημέρας. Επίσης, 
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εμφανή είναι τα χρονικά διαστήματα που απαιτούνται κατά τις εναλλαγές μεταξύ 

των οικογενειών. 

 

Σχήμα 4.3. Συνολικές παραγόμενες ποσότητες τελικών προϊόντων κάθε ημέρα σε κιλά 

 

Σχήμα 4.4. Παραγόμενες ποσότητες οικογενειών προϊόντων κάθε ημέρα σε κιλά 

 Τα σχήματα 4.3 και 4.4 εκφράζουν την συνολική ημερήσια παραγόμενη 

ποσότητα και την παραγόμενη ποσότητα της κάθε οικογένειας, αντίστοιχα. Πιο 

συγκεκριμένα, στα σχήματα 4.3 και 4.4, στον οριζόντιο άξονα αναφέρονται οι 

ημέρες και στον κατακόρυφο οι παραγόμενες ποσότητες σε κιλά. Στο σχήμα 4.3 

παρατηρείται ότι τις ημέρες n1 και n2 παράγεται πολύ μεγάλη ποσότητα, ώστε να 
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αποθηκευτεί και να ικανοποιηθεί μέρος της ζήτησης των επόμενων ημερών. Στο 

υπόμνημα του σχήματος 4.4 αναφέρονται οι οικογένειες που παράγονται μέσα 

στην εβδομάδα και το χρώμα με το οποίο συμβολίζονται. Παρατηρείται ότι η 

μεγαλύτερη παραγωγή προϊόντων υπάρχει την ημέρα n1, ενώ οι παραγόμενες 

ποσότητες των οικογενειών F8, F14, F16, F17 και F39 παρουσιάζονται ιδιαίτερα 

αυξημένες. 

 

Σχήμα 4.5. Βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής για την 2η εβδομάδα 

 Το σχήμα 4.5 δείχνει το χρονοπρογραμματισμό παραγωγής για την δεύτερη 

εβδομάδα. Η αύξηση της ζήτησης σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα είναι μικρή και 

επιτυγχάνεται η ικανοποίηση της ζήτησης μόνο με εσωτερική παραγωγή. Ακόμη, 

παρατηρείται μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας στην γραμμή συσκευασίας J4 σε 

σχέση με την πρώτη εβδομάδα.  
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Σχήμα 4.6. Βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής για την 3η εβδομάδα 

 Το σχήμα 4.6 δείχνει το βέλτιστο χρονοπρογραμματισμός παραγωγής για την 

τρίτη εβδομάδα. Λόγω της μεγάλης ζήτησης της συγκεκριμένης εβδομάδας, 

προκύπτει ανάγκη για εξωτερική παραγωγή προκειμένου να ικανοποιηθεί η 

συνολική ζήτηση. Η αύξηση της παραγωγής είναι εμφανής από την αύξηση του 

χρόνου λειτουργίας των γραμμών συσκευασίας. Επίσης, υπάρχει μεγάλος αριθμός 

εναλλαγών μεταξύ οικογενειών. Αυτό συμβαίνει επειδή το μοντέλο προτιμάει την 

αύξηση του κόστους εναλλαγών, ώστε να μπορέσει να παραγάγει το μέγιστο 

δυνατό ποσοστό της αυξημένης ζήτησης και να αποφύγει την αύξηση του κόστους 

εξωτερικής παραγωγής. 

 
Σχήμα 4.7. Βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής για την 4η εβδομάδα 
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 Το σχήμα 4.7 δείχνει το βέλτιστο χρονοπρογραμματισμό παραγωγής για την 

τέταρτη εβδομάδα. Ομοίως με την τρίτη περίπτωση, απαιτείται εξωτερική 

παραγωγή εξαιτίας της μεγάλης ζήτησης. Παρατηρείται συνεχής λειτουργία των 

γραμμών συσκευασίας J1, J2, J3 με μικρότερη ποικιλία οικογενειών, καθώς είναι 

λίγες οι εναλλαγές σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες. 

Οι τέσσερις πρώτες περιπτώσεις βασίζονται σε δεδομένα πραγματικής 

ζήτησης. Η πέμπτη περίπτωση, ωστόσο,  μελετά το ενδεχόμενο αύξησης της 

συνολικής ζήτησης κατά 12,5% σε σχέση με την τέταρτη περίπτωση, όπου 

καταγράφεται η υψηλότερη πραγματική ζήτηση. 

 

Σχήμα 4.8. Βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής για την 5η εβδομάδα 

 Το σχήμα 4.8 δείχνει το βέλτιστο χρονοπρογραμματισμό παραγωγής για την 

πέμπτη εβδομάδα. Είναι φανερό ότι οι γραμμές συσκευασίας λειτουργούν 

περισσότερες ώρες με την αύξηση της ζήτησης. Παρόλο που οι γραμμές 

συσκευασίας J5, J6, J7 λειτουργούν ελάχιστες ώρες λόγω της χαμηλής ζήτησης των 

προϊόντων τους, προκύπτει ανάγκη για εξωτερική παραγωγή, λόγω της μεγάλης 

συμφόρησης κυρίως στις γραμμές συσκευασίας J1, J2, J3.   
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Σχήμα 4.9. Ποσοστά των επιμέρους κοστών  για την 5η εβδομάδα 

 Στο σχήμα 4.9 παρουσιάζεται η κατανομή του συνολικού κόστους 

παραγωγής στα επιμέρους κόστη. Το κόστος που εμπεριέχει την αγορά πρώτων 

υλών είναι το κόστος εσωτερικής παραγωγής. Είναι, λοιπόν, αναμενόμενο να είναι 

ο μεγαλύτερος όρος.  

Πίνακας 4.1. Συνολική ζήτηση και κόστη των εβδομάδων υπό μελέτη 
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Πίνακας 4.1. Συνέχεια 

 

 Στον πίνακα 4.1 αναφέρονται όλα τα επιμέρους κόστη για κάθε εβδομάδα, 

όπως και η συνολική ζήτηση των προϊόντων. Είναι εμφανές ότι με αύξηση της 

ζήτησης υπάρχει δυσκολία ικανοποίησης της μόνο μέσω εσωτερικής παραγωγής και 

παρουσιάζεται ανάγκη για αγορά από συνεργαζόμενο εργοστάσιο. 

 Πίνακας 4.2. Εξισώσεις και μεταβλητές μοντέλου 
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Στον πίνακα 4.2 αναφέρονται στοιχεία για τα πλήθη εξισώσεων και 

μεταβλητών που χρησιμοποιούνται από το μοντέλο. Το χάσμα βελτιστοποίησης 

είναι η ποσοστιαία διαφορά της λύσης από την θεωρητικά βέλτιστη και για όλες τις 

λύσεις που παρουσιάζονται είναι ίσο με 5%. 

Πίνακας 4.3. Χρόνοι επίλυσης για τις εβδομάδες υπό μελέτη 

 Χρόνος επίλυσης (s) 

1η εβδομάδα 330 

2η εβδομάδα 61 

3η εβδομάδα 428 

4η εβδομάδα 338 

5η εβδομάδα 1616 

 

 Στον πίνακα 4.3 φαίνονται οι χρόνοι επίλυσης της κάθε περίπτωσης. 

Παρατηρείται ότι η πέμπτη εβδομάδα με την μεγαλύτερη συνολική ζήτηση είναι και 

αυτήν που απαιτεί τον μεγαλύτερο χρόνο επίλυσης. Το μοντέλο τρέχει σε κάτω από 

30 λεπτά σε όλες τις περιπτώσεις. Ο συγκεκριμένος χρόνος κρίνεται ικανοποιητικός 

για την εύρεση του προγράμματος παραγωγής στα πλαίσια της βιομηχανίας. 

4.3. Επέκταση μοντέλου σε περιορισμούς ανανεώσιμων πόρων 

 Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του μοντέλου που 

αναπτύχθηκε στην υποενότητα 3.4. Πιο συγκεκριμένα, επεκτείνεται το μοντέλο και 

πλέον εξασφαλίζεται ότι δεν παραβιάζονται οι περιορισμοί που προκύπτουν από 

το εργατικό δυναμικό. Θεωρούνται, λοιπόν, οι εργάτες ένας διακριτός 

ανανεώσιμος πόρος και δεν γίνεται ταυτόχρονη χρήση παραπάνω εργατών από 

τους διαθέσιμους.  

 Οι εργάτες χωρίζονται σε δύο υποομάδες. Η μια υποομάδα είναι υπεύθυνη 

για τις γραμμές συσκευασίας J1, J2, J3 που αναλαμβάνουν τον μεγαλύτερο όγκο 

παραγγελιών, ενώ η άλλη υποομάδα είναι υπεύθυνη για τις γραμμές συσκευασίας 

J4, J5, J6, J7. Με αυτόν τον τρόπο, το πρόβλημα χωρίζεται σε δύο επιμέρους 

υποπροβλήματα και ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για την εύρεση του 

βέλτιστου χρονοπρογραμματισμού παραγωγής μειώνεται σημαντικά.  
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Σχήμα 4.10. Βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής μετά την επέκταση μοντέλου σε 
περιορισμούς ανανεώσιμων πόρων για την 4η εβδομάδα. 

 

 Το σχήμα 4.10 δείχνει ότι οι γραμμές συσκευασίας λειτουργούν λιγότερες 

ώρες με την επέκταση του μοντέλου και αυτό οφείλεται στους αυστηρότερους 

περιορισμούς. Πιο συγκεκριμένα, πλέον δεν μπορούν πολλές γραμμές 

συσκευασίας να λειτουργούν συγχρόνως, ώστε να μην παραβιάζεται ο αριθμός των 

διαθέσιμων εργατών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αναπόφευκτη αύξηση της 

εξωτερικής παραγωγής για την ικανοποίηση της ζήτησης. 
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Πίνακας 4.4. Σύγκριση κόστους για τα μοντέλα πριν και μετά την επέκταση σε περιορισμούς 
ανανεώσιμων πόρων για την 4η εβδομάδα. 

 

 Στον πίνακα 4.4 γίνεται σύγκριση ανάμεσα στο μοντέλο και στην επέκταση 

του μοντέλου. Φαίνεται ότι προκύπτει 5 φορές μεγαλύτερη εξωτερική παραγωγή 

και 19% αύξηση του συνολικού κόστους με την επέκταση του μοντέλου. 

 

 Αρχικό μοντέλο Μοντέλο με επέκταση 

Συνολική ζήτηση (kg) 427542 427542 

Κόστος εσωτερικής 

παραγωγής 

829897 709501 

Κόστος αποθήκευσης 17372 17107 

Κόστος εναλλαγής μεταξύ 

οικογενειών 

10833 5958 

Κόστος χρησιμοποίησης της 

γραμμής συσκευασίας 

1800 1550 

Κόστος εξωτερικής παραγωγής 71799 374592 

Συνολικό κόστος 931702 1108709 
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Πίνακας 4.5. Σύγκριση μοντέλων πριν και μετά την επέκταση σε περιορισμούς 
ανανεώσιμων πόρων για την 4η εβδομάδα. 

 Αρχικό μοντέλο Μοντέλο με επέκταση 

Εξισώσεις 29625 31938 

Μεταβλητές 28750 39678 

Συνεχείς 27511 25160 

Δυαδικές 1239 14518 

Χρόνος επίλυσης (s) 338 1038 

 

 Στον πίνακα 4.5 γίνεται σύγκριση ανάμεσα στα στοιχεία για τα πλήθη 

εξισώσεων και μεταβλητών που χρησιμοποιούνται από το αρχικό μοντέλο και από 

το μοντέλο με επέκταση. Όπως ήταν αναμενόμενο, η προσθήκη περιορισμών για 

το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό αύξησε την υπολογιστική πολυπλοκότητα και ο 

χρόνος επίλυσης αυξήθηκε κατά 207%. 

4.4. Προσθήκη επιπλέον γραμμής συσκευασίας 

 Σε αυτήν την ενότητα γίνεται μελέτη για την προσθήκη μιας νέας γραμμής 

συσκευασίας J8. Είναι εμφανές ότι οι τρεις πρώτες γραμμές συσκευασίας J1, J2, J3 

είναι υπεύθυνες για τον μεγαλύτερο όγκο παραγγελιών, με τα προϊόντα που 

συσκευάζουν να είναι παρόμοια.  Επιλέγεται, λοιπόν, να γίνει μελέτη για την 

προσθήκη μιας νέας γραμμής συσκευασίας J8, η οποία συσκευάζει ίδια προϊόντα 

με την γραμμή J2 και μάλιστα σε ίδιο ρυθμό συσκευασίας.  

 Μελετάται, αρχικά, ο τρόπος ικανοποίησης της ζήτησης την τέταρτη 

εβδομάδα με την προσθήκη της επιπλέον γραμμής συσκευασίας. 
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Σχήμα 4.11. Βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής μετά την προσθήκη επιπλέον 
γραμμής συσκευασίας για την 4η εβδομάδα. 

 Από το σχήμα 4.11 φαίνεται ότι η επιπλέον γραμμή συσκευασίας J8 

λειτουργεί πολλές ώρες μέσα στην εβδομάδα επιφέροντας αποσυμφόρηση των 

τριών πρώτων γραμμών συσκευασίας. Φυσικά συγκρίνοντας το σχήμα 4.11 με το 

σχήμα 4.7 παρατηρείται ότι οι γραμμές συσκευασίας J4, J5, J6, J7 διατηρούν 

ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα παραγωγής, καθώς δεν μοιράζονται προϊόντα με τη νέα 

γραμμή συσκευασίας J8, συνεπώς δεν επηρεάζονται από τη συγκεκριμένη αλλαγή. 

 

Σχήμα 4.12. Βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής μετά την προσθήκη επιπλέον 
γραμμής συσκευασίας για την 5η εβδομάδα. 

 Στο σχήμα 4.12 φαίνεται το βέλτιστο πρόγραμμα με την προσθήκη της νέας 

γραμμής J8 για την πέμπτη εβδομάδα ζήτησης. Όπως προαναφέρθηκε, η πέμπτη 

εβδομάδα είναι αυτήν με την υψηλότερη ζήτηση και για αυτό η γραμμή 



Error! Use the Home tab to apply Επικεφαλίδα 1 to the text that you want to appear here. 

54 
 

συσκευασίας J8 αναλαμβάνει ακόμη μεγαλύτερη ποσότητα προς συσκευασία και 

έτσι μειώνονται οι ώρες που λειτουργούν οι J1, J2, J3. Ομοίως με την προηγούμενη 

περίπτωση οι γραμμές συσκευασίας J4, J5, J6, J7 διατηρούν το ίδιο πρόγραμμα 

συσκευασίας και δεν επηρεάζονται από την προσθήκη της νέας γραμμής J8. 

Πίνακας 4.6. Σύγκριση των κοστών πριν και μετά την προσθήκη γραμμής  συσκευασίας για 
τις περιπτώσεις της 4ης και της 5ης εβδομάδας. 

 

Στον πίνακα 4.6 παρατίθενται τα κόστη πριν και μετά την προσθήκη της 

γραμμής  συσκευασίας J8 για τις περιπτώσεις της τέταρτης και της πέμπτης 

εβδομάδας. Και στις δύο περιπτώσεις παρατηρείται σημαντική μείωση της 

εξωτερικής παραγωγής με την προσθήκη της γραμμής J8. Πιο συγκεκριμένα, η 

εξωτερική παραγωγή μειώθηκε κατά 58% στην τέταρτη εβδομάδα και κατά 57% 

 4η εβδομάδα 5η εβδομάδα 

 Χωρίς J8 Με J8 Χωρίς J8 Με J8 

Συνολική ζήτηση (kg) 427542 481217 

Κόστος εσωτερικής 

παραγωγής 

829897 856668 918826 945333 

Κόστος αποθήκευσης 17372 14213 19585 17296 

Κόστος εναλλαγής 

μεταξύ οικογενειών 

10833 17008 10617 9533 

Κόστος 

χρησιμοποίησης της 

γραμμής συσκευασίας 

1800 2150 1800 2150 

Κόστος εξωτερικής 

παραγωγής 

71799 30401 115782 49514 

Αντικειμενική 

συνάρτηση 

931702 912728 1066609 1022972 

Μείωση συνολικού 

κόστους με προσθήκη 

νέας γραμμής 

συσκευασίας 

2.3% 4.1% 
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στην πέμπη εβδομάδα. Αυτό συμβαίνει επειδή η προσθήκη της γραμμής J8 

επιφέρει αποσυμφόρηση των γραμμών J1, J2, J3 και αυξάνει την συνολική 

δυναμικότητα της εγκατάστασης. Ακόμη, σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι 

προκύπτει μείωση του συνολικού κόστους κατά 2.3% στην τέταρτη περίπτωση και 

κατά 4.1% στην πέμπτη περίπτωση. Είναι, λοιπόν, εμφανές ότι η αύξηση της 

ζήτησης κάνει πιο κερδοφόρα την προσθήκη μιας νέας γραμμής συσκευασίας. 

4.5. Αποτελέσματα επαναπρογραμματισμού παραγωγής 

Στην συγκεκριμένη υποενότητα παρατίθενται τα αποτελέσματα της μεθόδου 

του κυλιόμενου ορίζοντα η οποία αναλύεται στην υποενότητα 3.5. Πιο 

συγκεκριμένα, ο ορίζοντας πρόβλεψης TP θεωρήθηκε ίσος με 5 χρονικά διαστήματα, 

δηλαδή 5 ημέρες και ο ορίζοντας ελέγχου TC ίσος με 1 ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι 

κάθε ημέρα προκύπτει το βέλτιστο πρόγραμμα παραγωγής για τις επόμενες 5 

ημέρες, λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε επανάληψη τις αλλαγές των παραγγελιών.  

Δημιουργήθηκαν δύο διαφορετικά σενάρια μεταβολής της ζήτησης για την 

δεύτερη εβδομάδα που αναλύθηκε στην ενότητα 4.2. Στο πρώτο σενάριο η 

μεταβολή της ζήτησης κατά την διάρκεια της εβδομάδας είναι μικρή, όπως θα 

συνέβαινε σε μια ρεαλιστική περίπτωση, όπου ένα μικρό μέρος των παραγγελιών 

αλλάζει. Στο δεύτερο σενάριο η μεταβολή της ζήτησης κατά την διάρκεια της 

εβδομάδας είναι μεγαλύτερη, όπως θα συνέβαινε σε κάποια ασυνήθιστη 

περίπτωση μεγάλων αλλαγών των παραγγελιών. 

 Παρακάτω παρατίθεται ο βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός της κάθε 

επανάληψης για το πρώτο σενάριο.  
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Σχήμα 4.13. Βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής της πρώτης επανάληψης της 
μεθόδου του κυλιόμενου ορίζοντα για το πρώτο σενάριο 

Το σχήμα 4.13 αναφέρεται στον βέλτιστο χρονοπρογραμματισμό παραγωγής 

για την πρώτη επανάληψη της μεθόδου του κυλιόμενου ορίζοντα. Πιο 

συγκεκριμένα, αναπαριστά το πρόγραμμα παραγωγής για τις 5 πρώτες ημέρες του 

χρονικού ορίζοντα, δηλαδή τις ημέρες n0 – n4. Από αυτές τις ημέρες, ωστόσο, το 

πρόγραμμα παραγωγής θα εφαρμοστεί μόνο για την πρώτη ημέρα n0, καθώς κάθε 

ημέρα προκύπτει καινούρια λύση, η οποία λαμβάνει υπόψη τις νέες πληροφορίες. 

Πιο συγκεκριμένα, την ημέρα n0 έρχονται νέες παραγγελίες για τα προϊόντα P14 και 

P30, ίσες με 638 κιλά και 1317 κιλά, αντίστοιχα, οι οποίες πρέπει να ικανοποιηθούν 

την ημέρα n4.  

 
Σχήμα 4.14. Βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής της δεύτερης επανάληψης της 

μεθόδου του κυλιόμενου ορίζοντα για το πρώτο σενάριο 
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Το σχήμα 4.14 αναφέρεται στον βέλτιστο χρονοπρογραμματισμό παραγωγής 

για την δεύτερη επανάληψη της μεθόδου του κυλιόμενου ορίζοντα. Πιο 

συγκεκριμένα, αναπαριστά το πρόγραμμα παραγωγής για τις ημερες n1 – n5. Με 

κίτρινο συμβολίζεται το κομμάτι του χρονοπρογραμματισμού που εφαρμόστηκε, 

δηλαδή η πρώτη ημέρα της εβδομάδας.  

Κατά την διάρκεια της ημέρας n1 έρχεται νέα παραγγελία για το προϊόν P75, 

ίση με 1203 κιλά η οποία πρέπει να ικανοποιηθεί την ημέρα n5. Επίσης, προκύπτει 

ακύρωση παραγγελίας του προϊόντος P155, η οποία ήταν ίση με 4289 κιλά.  

 
Σχήμα 4.15. Βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής της τρίτης επανάληψης της 

μεθόδου του κυλιόμενου ορίζοντα για το πρώτο σενάριο. 

Το σχήμα 4.15 αναφέρεται στον βέλτιστο χρονοπρογραμματισμό παραγωγής 

για την τρίτη επανάληψη της μεθόδου του κυλιόμενου ορίζοντα. Πιο συγκεκριμένα, 

αναπαριστά το πρόγραμμα παραγωγής για τις ημερες n2 – n6. Με κίτρινο 

συμβολίζεται το κομμάτι του χρονοπρογραμματισμού που εφαρμόστηκε, δηλαδή οι 

πρώτες δύο ημέρες της εβδομάδας.  

Συγκρίνοντας τα παραπάνω σχήματα παρατηρείται ότι δεν υπάρχουν 

μεγάλες αλλαγές μεταξύ των αποτελεσμάτων των διαδοχικών επαναλήψεων. Αυτό 

οφείλεται στις μικρές αλλαγές των παραγγελιών που δεν αλλάζουν την αλληλουχία 

με την οποία γίνεται η συσκευασία των οικογενειών. Ο χρόνος επίλυσης όλων των 

επαναλήψεων είναι ίσος με 125 δευτερόλεπτα. 

 Στο δεύτερο σενάριο θεωρείται πως η αλλαγή της ζήτησης κατά την διάρκεια 

της εβδομάδας είναι μεγαλύτερη. Οι μεταβολές της ζήτησης των προϊόντων μεταξύ 

των επαναλήψεων παρατίθενται αναλυτικά στους πίνακες 4.7 και 4.8. Τα θετικά 
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νούμερα αναφέρονται σε νέες παραγγελίες, δηλαδή αυξήσεις της ζήτησης και τα 

αρνητικά σε ακυρώσεις παραγγελιών άρα μειώσεις της ζήτησης. 

Πίνακας 4.7. Μεταβολές ζήτησης προϊόντων από την πρώτη επανάληψη στην δεύτερη 
επανάληψη 

 
n1 n2 n3 n4 

P8 0 0 0 638 

P24 0 0 0 1317 

P43 0 0 0 863 

P70 0 0 0 4094 

P75 0 0 0 1503 

P82 0 0 0 500 

P95 0 0 0 1169 

P100 0 554 0 0 

P110 1077 0 0 0 

P123 0 0 1025 0 

P135 0 0 0 1591 

P136 0 0 1107 0 

 

Πίνακας 4.8. Μεταβολές ζήτησης προϊόντων από την δεύτερη επανάληψη στην τρίτη 
επανάληψη 

 
n4 n5 

P8 -766 0 

P24 -1580 -659 

P43 -748 0 

P48 0 -996 

P49 0 -981 

P53 0 -1082 

P75 -1303 1203 

P76 0 -571 

P82 -325 0 

P95 -760 0 

 

 Παρακάτω παρατίθεται ο βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός της κάθε 

επανάληψης για το δεύτερο σενάριο. Φυσικά η πρώτη επανάληψη παραλείπεται, 

καθώς ταυτίζεται με την πρώτη επανάληψη του πρώτου σεναρίου (σχήμα 4.13). 
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Σχήμα 4.16. Βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής της δεύτερης επανάληψης της 
μεθόδου του κυλιόμενου ορίζοντα για το δεύτερο σενάριο. 

Το σχήμα 4.16 αναφέρεται στον βέλτιστο χρονοπρογραμματισμό παραγωγής 

για την δεύτερη επανάληψη της μεθόδου του κυλιόμενου ορίζοντα. Πιο 

συγκεκριμένα, αναπαριστά το πρόγραμμα παραγωγής για τις ημερες n1 – n5. Με 

κίτρινο συμβολίζεται το κομμάτι του χρονοπρογραμματισμού που εφαρμόστηκε, 

δηλαδή η πρώτη ημέρα της εβδομάδας.  

 

Σχήμα 4.17. Βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής της τρίτης επανάληψης της 
μεθόδου του κυλιόμενου ορίζοντα για το δεύτερο σενάριο. 

Το σχήμα 4.17 αναφέρεται στον βέλτιστο χρονοπρογραμματισμό παραγωγής 

για την δεύτερη επανάληψη της μεθόδου του κυλιόμενου ορίζοντα. Πιο 

συγκεκριμένα, αναπαριστά το πρόγραμμα παραγωγής για τις ημερες n2 – n6. Με 

κίτρινο συμβολίζεται το κομμάτι του χρονοπρογραμματισμού που εφαρμόστηκε, 

δηλαδή οι πρώτες δύο ημέρες της εβδομάδας.  
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Συγκρίνοντας τα παραπάνω σχήματα παρατηρείται ότι οι αλλαγές σε αυτό το 

σενάριο είναι μεγαλύτερες σε σχέση με το προηγούμενο. Ωστόσο, οι αποφάσεις 

σχετικά με την αλληλουχία των οικογενειών δεν αλλαζουν. Αυτό που αλλάζει 

κυρίως είναι οι χρόνοι επεξεργασίας της κάθε οικογένειας από τις γραμμές 

συσκευασίας, ώστε να ικανοποιηθούν τα νέα δεδομένα ζήτησης. Ο χρόνος επίλυσης 

όλων των επαναλήψεων είναι ίσος με 137 δευτερόλεπτα. 

Όσον αφορά την εξωτερική παραγωγή, αυτήν δεν αυξάνεται σημαντικά 

όπως φαίνεται στον πίνακα 4.9. Αυτό δείχνει ότι παρά τις αλλαγές των παραγγελιών 

το μοντέλο ανταποκρίνεται και καταφέρνει να ικανοποιήσει την ζήτηση μέσω 

εσωτερικής παραγωγής.  

Πίνακας 4.9. Εξωτερική παραγωγή για κάθε επανάληψη του κυλιόμενου ορίζοντα στο 
δεύτερο σενάριο 

 Εξωτερική παραγωγή σε κιλά  

1η επανάληψη 9555 

2η επανάληψη 14460 

3η επανάληψη 17708 
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5. Συμπεράσματα – Προτάσεις  

5.1. Συμπεράσματα 

Η συγκεκριμένη εργασία αντιμετωπίζει το πρόβλημα βελτιστοποίησης 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής μιας πραγματικής βιομηχανίας 

γαλακτοκομικών. Για αυτό αναπτύσσονται μαθηματικά μοντέλα που 

περιλαμβάνουν όλους τους περιορισμούς της παραγωγικής διαδικασίας του 

γιαουρτιού και έχουν ως σκοπό την ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους. 

Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό GAMS και ο επιλυτής ILOG CPLEX για την επίλυση 

των μαθηματικών μοντέλων.  

Πρώτα, γίνεται η περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας στο κεφάλαιο 2, 

ενώ τα εξεταζόμενα μαθηματικά μοντέλα παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 3 με 

όλους τους απαιτούμενους περιορισμούς και τις αντικειμενικές συναρτήσεις. Η 

εγκατάσταση παράγει 176 προϊόντα , τα οποία κατηγοριοποιούνται σε 41 

οικογένειες, ενώ χρησιμοποιούνται 7 γραμμές συσκευασίας. Αρχικά, επιλύθηκε το 

μοντέλο βελτιστοποίησης χρονοπρογραμματισμού παραγωγής για 5 διαφορετικά 

σενάρια ζήτησης σε εβδομαδιαίο χρονικό ορίζοντα. Τα σενάρια παρουσιάστηκαν 

σε αύξουσα σειρά ζήτησης και τα αποτελέσματα οπτικοποιήθηκαν μέσω 

διαγραμμάτων χρονοπρογραμματισμού παραγωγής (Gantt charts), ενώ όλοι οι 

χρόνοι επίλυσης ήταν κάτω από 30 λεπτά. Ακόμη, παρουσιάστηκαν αναλυτικά 

όλα τα επιμέρους κόστη (κόστος εσωτερικής παραγωγής, κόστος αποθήκευσης, 

κόστος εναλλαγής μεταξύ οικογενειών, κόστος χρησιμοποίησης της γραμμής 

συσκευασίας, κόστος εξωτερικής παραγωγής) των 5 περιπτώσεων ζήτησης και 

παρατηρήθηκε αύξηση της εξωτερικής παραγωγής με αύξηση της ζήτησης. 

  Στην συνέχεια, έγινε μια επέκταση του προαναφερθέντος μοντέλου, ώστε να 

ληφθούν υπόψη  οι περιορισμοί ανανεώσιμων πόρων και πιο συγκεκριμένα του 

εργατικού δυναμικού που αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα ανανεώσιμων 

πόρων στην γαλακτοβιομηχανία. Οι επιπλέον περιορισμοί κάνανε το πρόβλημα 

πιο απαιτητικό και κατά την εφαρμογή του στην περίπτωση της τέταρτης 

εβδομάδας ζήτησης προέκυψε 5 φορές μεγαλύτερη εξωτερική παραγωγή, με 

αποτέλεσμα την αύξηση του συνολικού κόστους κατά 19%. Ακόμη, η προσθήκη 
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περιορισμών αύξησε την υπολογιστική πολυπλοκότητα. Πιο συγκεκριμένα ο 

χρόνος επίλυσης αυξήθηκε κατά 207%. 

Έπειτα, μελετήθηκε το ενδεχόμενο επανασχεδιασμού της εγκατάστασης με  

προσθήκη μιας νέας γραμμής συσκευασίας J8 όμοια με την γραμμή συσκευασίας 

J2 με σκοπό την μείωση κόστους παραγωγής μέσω της αύξησης της 

δυναμικότητας της εγκατάστασης. Η συγκεκριμένη αλλαγή εφαρμόστηκε στις 

περιπτώσεις της τέταρτης και της πέμπτης εβδομάδας ζήτησης. Παρατηρήθηκε ότι 

, η εξωτερική παραγωγή μειώθηκε κατά 58% στην τέταρτη περίπτωση και κατά 

57% στην πέμπτη περίπτωση, ενώ προκύπτει μείωση του συνολικού κόστους κατά 

2.3% στην τέταρτη περίπτωση και κατά 4.1% στην πέμπτη περίπτωση. Είναι, 

λοιπόν, εμφανές ότι η αύξηση της ζήτησης κάνει πιο κερδοφόρα την προσθήκη 

μιας νέας γραμμής συσκευασίας. 

Τέλος, εξετάστηκε η περίπτωση μεταβολής των παραγγελιών κατά την 

διάρκεια της εβδομάδας, το οποίο απαιτεί επαναπρογραμματισμό παραγωγής. 

Αυτό επιτυγχάνεται με εφαρμογή της μεθόδου του κυλιόμενου ορίζοντα, 

σύμφωνα με την οποία εξασφαλίζεται η ικανοποίηση της νέας ζήτησης μετά την 

αλλαγή των παραγγελιών. Πιο συγκεκριμένα, η μέθοδος εφαρμόζεται για την 

δεύτερη εβδομάδα για δύο σενάρια αλλαγών στην ζήτηση. Και στα δύο σενάρια η 

μέθοδος εφαρμόστηκε με επιτυχία και παρατηρήθηκε ότι μεταξύ των 

επαναλήψεων δεν αλλάζει η αλληλουχία μεταξύ των οικογενειών, αλλά ο χρόνος 

συσκευασίας της κάθε οικογένειας. Ακόμη, φαίνεται ότι το μοντέλο 

ανταποκρίνεται στις αλλαγές των παραγγελιών, αφού η εξωτερική παραγωγή δεν 

αυξάνεται σημαντικά. 
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5.2. Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Το μοντέλο μεικτού ακεραίου γραμμικού προγραμματισμού που 

αναπτύχθηκε αναφέρεται στο εργοστάσιο ΤΥΡΑΣ του ομίλου Ελληνικά 

Γαλακτοκομεία Α.Ε. Παρακάτω, παρατίθενται μερικές προτάσεις για περαιτέρω 

έρευνα. 

• Η ταυτόχρονη μοντελοποίηση με σκοπό την βελτιστοποίηση της παραγωγής 

και της εφοδιαστικής αλυσίδας σε όλες  τις εγκαταστάσεις παραγωγής και τα 

κέντρα διανομής θα βοηθούσε στην λήψη καθολικών αποφάσεων και θα 

μείωνε σημαντικά το συνολικό κόστος.  

• Η ολοκληρωμένη βελτιστοποίηση της παραγωγής όλων των γαλακτοκομικών 

προϊόντων για ολόκληρη την εγκατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη τους 

περιορισμούς διαθεσιμότητας γάλακτος θα επέφερε μια πιο εφικτή λύση. 

Αυτό θα αποτελούσε σημαντική βελτίωση του μοντέλου, καθώς συχνά 

προκύπτουν συγκρουόμενες ανάγκες γάλακτος από τα διαφορετικά τμήματα 

παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων. Σκοπός, λοιπόν είναι η βέλτιστη 

κατανομή του διαθέσιμου γάλακτος για την μέγιστη ικανοποίηση της 

ζήτησης των προϊόντων των τμημάτων.  

• Η ανάπτυξη μεθόδων που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής υπό αβεβαιότητα θα ήταν χρήσιμη, 

καθώς σε πραγματικές βιομηχανίες υπάρχουν πολλά αβέβαια δεδομένα και 

ρίσκα που είναι δύσκολο να προβλεφθούν. 
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Παράρτημα Α - Δεδομένα 

Πίνακας Α.1. Ρυθμοί συσκευασίας γραμμών για κάθε προϊόν 

Προϊόν 
Γραμμή 

συσκευασίας 

Ρυθμός 
συσκευασίας 
(κιλά/ώρα) 

Βάρος 
συσκευασίας 

(κιλά) 

Ρυθμός 
συσκευασίας 

(κύπελλα/ώρα) 

P1 J1 900 0,15 6.000 

P2 J1 1.020 0,17 6.000 

P3 J1 900 0,15 6.000 

P4 J1 900 0,15 6.000 

P5 J1 2.400 0,4 6.000 

P6 J1 900 0,15 6.000 

P7 J1 900 0,15 6.000 

P8 J1 1.200 0,6 2.000 

P9 J1 900 0,15 6.000 

P10 J1 900 0,15 6.000 

P11 J1 900 0,15 6.000 

P12 J1 3.000 0,5 6.000 

P13 J1 900 0,3 3.000 

P14 J1 2.400 0,4 6.000 

P15 J1 900 0,3 3.000 

P16 J1 900 0,15 6.000 

P17 J1 900 0,15 6.000 

P18 J1 2.400 0,4 6.000 

P19 J1 1.020 0,51 2.000 

P20 J1 2.400 0,4 6.000 

P21 J4 2.160 1 2.160 

P22 J4 2.160 1 2.160 

P23 J4 2.160 1 2.160 

P24 J4 2.160 1 2.160 

P25 J1 900 0,15 6.000 

P26 J1 900 0,15 6.000 

P27 J1 900 0,15 6.000 

P28 J1 900 0,15 6.000 

P29 J1 900 0,15 6.000 

P30 J1 900 0,15 6.000 

P31 J1 1.020 0,17 6.000 

P32 J1 900 0,15 6.000 

P33 J1 900 0,15 6.000 

P34 J1 900 0,15 6.000 

P35 J1 1.020 0,17 6.000 

P36 J1 900 0,15 6.000 

P37 J1 900 0,15 6.000 
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Πίνακας Α.1. (Συνέχεια) 

Προϊόν 
Γραμμή 

συσκευασίας 

Ρυθμός 
συσκευασίας 
(κιλά/ώρα) 

Βάρος 
συσκευασίας 

(κιλά) 

Ρυθμός 
συσκευασίας 
(κύπελλα/ώρα) 

P38 J1 900 0,15 6.000 

P39 J1 900 0,15 6.000 

P40 J1 900 0,15 6.000 

P41 J1 900 0,15 6.000 

P42 J1 900 0,15 6.000 

P43 J1 1.020 0,17 6.000 

P44 J1 900 0,15 6.000 

P45 J1 900 0,15 6.000 

P46 J1 900 0,15 6.000 

P47 J1 900 0,15 6.000 

P48 J1 900 0,15 6.000 

P49 J1 900 0,15 6.000 

P50 J1 900 0,15 6.000 

P51 J1 900 0,15 6.000 

P52 J1 900 0,15 6.000 

P53 J1 1.020 0,17 6.000 

P54 J1 900 0,15 6.000 

P55 J1 900 0,15 6.000 

P56 J1 900 0,15 6.000 

P57 J1 900 0,15 6.000 

P58 J1 1.020 0,17 6.000 

P59 J1 1.020 0,17 6.000 

P60 J1 900 0,15 6.000 

P61 J1 900 0,15 6.000 

P62 J1 900 0,15 6.000 

P63 J1 900 0,15 6.000 

P64 J1 900 0,15 6.000 

P65 J1 900 0,15 6.000 

P66 J2 900 0,15 6.000 

P67 J2 900 0,15 6.000 

P68 J2 900 0,15 6.000 

P69 J1 1.020 0,17 6.000 

P70 J6 2.700 1 2.700 

P71 J6 2.700 1 2.700 

P72 J6 1.350 0,5 2.700 

P73 J4 2.160 1 2.160 

P74 J4 2.160 1 2.160 

P75 J1 1.200 0,6 2.000 

P76 J1 1.200 0,6 2.000 

P77 J1 900 0,15 6.000 
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Πίνακας Α.1. (Συνέχεια) 

Προϊόν 
Γραμμή 

συσκευασίας 

Ρυθμός 
συσκευασίας 
(κιλά/ώρα) 

Βάρος 
συσκευασίας 

(κιλά) 

Ρυθμός 
συσκευασίας 
(κύπελλα/ώρα) 

P78 J1 900 0,15 6.000 

P79 J1 1.200 0,2 6.000 

P80 J1 1.020 0,51 2.000 

P81 J1 900 0,3 3.000 

P82 J1 1.200 0,6 2.000 

P83 J1 1.200 0,6 2.000 

P84 J2 900 0,15 6.000 

P85 J6 2.700 1 2.700 

P86 J6 1.350 0,5 2.700 

P87 J1 1.200 0,6 2.000 

P88 J1 900 0,15 6.000 

P89 J1 1.020 0,17 6.000 

P90 J1 1.200 0,6 2.000 

P91 J1 1.020 0,51 2.000 

P92 J1 1.200 0,6 2.000 

P93 J5 1.575 5 315 

P94 J1 900 0,3 3.000 

P95 J1 1.200 0,6 2.000 

P96 J1 800 0,4 2.000 

P97 J1 2.400 0,4 6.000 

P98 J1 2.400 0,4 6.000 

P99 J1 900 0,15 6.000 

P100 J1 900 0,15 6.000 

P101 J1 900 0,15 6.000 

P102 J1 900 0,15 6.000 

P103 J1 900 0,15 6.000 

P104 J1 3.000 0,5 6.000 

P105 J1 1.200 0,2 6.000 

P106 J1 2.700 0,45 6.000 

P107 J1 3.000 0,5 6.000 

P108 J4 2.160 1 2.160 

P109 J4 2.160 1 2.160 

P110 J4 2.160 1 2.160 

P111 J4 2.160 1 2.160 

P112 J4 2.160 1 2.160 

P113 J4 2.160 1 2.160 

P114 J5 1.575 5 315 

P115 J5 1.575 5 315 

P116 J5 1.575 5 315 

P117 J4 2.160 1 2.160 
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Πίνακας Α.1. (Συνέχεια) 

Προϊόν 
Γραμμή 

συσκευασίας 

Ρυθμός 
συσκευασίας 
(κιλά/ώρα) 

Βάρος 
συσκευασίας 

(κιλά) 

Ρυθμός 
συσκευασίας 
(κύπελλα/ώρα) 

P118 J4 2.160 1 2.160 

P119 J4 2.160 1 2.160 

P120 J5 1.575 5 315 

P121 J1 900 0,15 6.000 

P122 J1 1.200 0,2 6.000 

P123 J1 1.200 0,4 3.000 

P124 J1 1.200 0,2 6.000 

P125 J1 900 0,15 6.000 

P126 J1 1.200 0,2 6.000 

P127 J1 900 0,15 6.000 

P128 J1 1.200 0,2 6.000 

P129 J1 1.200 0,2 6.000 

P130 J1 1.020 0,34 3.000 

P131 J1 1.020 0,34 3.000 

P132 J7 724 0,29 2.496 

P133 J7 724 0,29 2.496 

P134 J7 724 0,29 2.496 

P135 J7 724 0,29 2.496 

P136 J7 900 0,3 3.000 

P137 J1 900 0,3 3.000 

P138 J1 900 0,3 3.000 

P139 J1 900 0,15 6.000 

P140 J1 900 0,15 6.000 

P141 J1 900 0,3 3.000 

P142 J1 900 0,3 3.000 

P143 J1 900 0,45 2.000 

P144 J1 900 0,15 6.000 

P145 J1 900 0,15 6.000 

P146 J1 900 0,3 3.000 

P147 J1 900 0,3 3.000 

P148 J1 900 0,15 6.000 

P149 J1 900 0,3 3.000 

P150 J1 900 0,3 3.000 

P151 J1 900 0,45 2.000 

P152 J1 900 0,15 6.000 

P153 J1 900 0,15 6.000 

P154 J1 1.020 0,34 3.000 

P155 J1 1.020 0,34 3.000 

P156 J1 1.200 0,4 3.000 

P157 J1 1.200 0,2 6.000 



Error! Use the Home tab to apply Επικεφαλίδα 1 to the text that you want to appear here. 

71 
 

Πίνακας Α.1. (Συνέχεια) 

Προϊόν 
Γραμμή 

συσκευασίας 

Ρυθμός 
συσκευασίας 
(κιλά/ώρα) 

Βάρος 
συσκευασίας 

(κιλά) 

Ρυθμός 
συσκευασίας 
(κύπελλα/ώρα) 

P158 J1 900 0,3 3.000 

P159 J1 1.020 0,51 2.000 

P160 J1 1.020 0,17 6.000 

P161 J1 900 0,15 6.000 

P162 J1 1.020 0,51 2.000 

P163 J1 900 0,15 6.000 

P164 J1 900 0,15 6.000 

P165 J1 900 0,15 6.000 

P166 J1 900 0,15 6.000 

P167 J1 900 0,15 6.000 

P168 J1 900 0,15 6.000 

P169 J1 1.020 0,51 2.000 

P170 J1 1.020 0,34 3.000 

P171 J1 900 0,15 6.000 

P172 J1 900 0,15 6.000 

P173 J1 2.040 0,34 6.000 

P174 J1 1.200 0,2 6.000 

P175 J1 1.020 0,51 2.000 

P176 J1 1.020 0,51 2.000 

 
 

Πίνακας Α.2. Ζήτηση προϊόντων σε κιλά για την 1η εβδομάδα 

Προϊόν n0 n1 n2 n3 n4 n5 n6 

P1 0 6263 0 0 0 0 241 

P2 0 0 0 0 0 0 0 

P3 0 0 0 0 0 0 0 

P4 512 0 0 0 0 0 0 

P5 0 0 0 253 0 3257 0 

P6 0 0 449 0 0 0 0 

P7 0 0 428 0 0 0 0 

P8 0 0 0 3315 0 0 0 

P9 0 0 448 0 0 0 0 

P10 0 0 0 0 0 0 1351 

P11 0 0 395 0 0 0 2135 

P12 0 2053 0 0 0 0 0 

P13 0 0 0 0 1281 0 0 

P14 0 0 0 0 0 0 0 

P15 0 0 0 0 601 0 0 

P16 0 0 0 0 0 0 0 

P17 0 0 553 0 0 0 0 
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Πίνακας Α.2. Συνέχεια 

Προϊόν n0 n1 n2 n3 n4 n5 n6 

P18 0 0 0 0 0 0 0 

P19 0 0 0 0 0 487 0 

P20 0 0 0 0 0 0 0 

P21 0 421 0 0 0 0 0 

P22 0 655 0 0 0 0 0 

P23 0 4155 0 0 0 0 0 

P24 1427 0 0 4728 0 0 0 

P25 0 0 0 0 0 0 0 

P26 0 0 0 405 497 0 0 

P27 0 0 0 0 0 0 0 

P28 1031 0 0 0 0 0 211 

P29 0 0 0 0 0 0 3055 

P30 0 0 0 0 0 0 244 

P31 0 0 3175 0 0 0 0 

P32 0 0 0 0 0 0 0 

P33 0 0 0 0 0 0 435 

P34 0 0 0 0 0 642 650 

P35 0 0 0 0 0 0 1611 

P36 0 0 0 389 0 0 0 

P37 0 0 0 0 0 0 0 

P38 1057 0 0 0 0 0 1623 

P39 0 0 0 0 0 0 0 

P40 0 0 0 0 0 0 0 

P41 0 0 0 0 0 0 802 

P42 0 0 0 437 0 0 0 

P43 0 0 0 2760 0 0 0 

P44 0 0 0 0 0 0 5108 

P45 0 0 0 0 0 0 0 

P46 0 0 0 282 0 0 0 

P47 0 0 0 451 0 0 0 

P48 4572 0 0 0 0 0 0 

P49 5080 0 0 0 0 0 0 

P50 0 0 0 432 0 0 0 

P51 0 0 0 0 0 0 0 

P52 0 0 0 0 467 0 0 

P53 1871 0 0 0 2704 0 0 

P54 0 0 0 0 0 0 0 

P55 0 0 0 468 0 0 0 

P56 0 0 0 301 0 0 0 

P57 0 0 0 514 0 0 0 

P58 0 0 0 5724 0 0 0 

P59 0 0 0 0 13354 0 0 

P60 0 0 0 341 0 0 0 
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Πίνακας Α.2. Συνέχεια 

Προϊόν n0 n1 n2 n3 n4 n5 n6 

P61 0 0 0 272 0 0 0 

P62 0 0 0 0 0 0 0 

P63 0 0 0 127 0 0 0 

P64 0 0 0 277 0 0 0 

P65 0 0 0 0 0 0 0 

P66 0 0 0 0 0 0 0 

P67 0 0 0 0 0 0 0 

P68 0 0 0 0 0 0 0 

P69 0 0 3175 2826 0 0 0 

P70 0 0 0 10183 0 0 0 

P71 0 0 0 0 0 0 0 

P72 0 0 0 0 0 0 0 

P73 0 619 0 0 0 0 0 

P74 9756 640 0 0 0 0 0 

P75 0 0 0 5455 0 21563 0 

P76 2765 0 0 0 0 0 0 

P77 0 0 0 0 0 0 0 

P78 0 380 0 0 0 0 0 

P79 0 160 0 0 0 0 0 

P80 0 0 0 0 0 0 0 

P81 0 0 0 0 338 0 0 

P82 0 0 0 3418 0 0 0 

P83 0 0 0 0 0 0 0 

P84 0 0 0 0 0 0 0 

P85 0 0 25722 0 0 0 0 

P86 0 0 670 0 0 0 0 

P87 0 0 0 0 4357 0 11251 

P88 0 0 0 0 0 12137 0 

P89 0 0 0 0 0 5103 0 

P90 0 0 0 0 0 0 0 

P91 0 0 0 0 345 0 0 

P92 0 0 0 0 0 0 0 

P93 0 0 2630 0 0 0 0 

P94 0 0 0 1859 435 0 0 

P95 0 0 1792 0 0 0 0 

P96 0 0 0 394 0 0 0 

P97 296 0 0 0 0 0 0 

P98 0 0 0 0 0 0 0 

P99 0 0 463 0 0 0 0 

P100 0 0 1821 0 0 0 0 

P101 0 0 500 0 0 0 0 

P102 0 0 0 0 0 0 0 

P103 0 0 69 0 0 0 0 
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Πίνακας Α.2. Συνέχεια 

Προϊόν n0 n1 n2 n3 n4 n5 n6 

P104 0 0 0 0 0 0 0 

P105 0 0 490 0 0 0 0 

P106 0 0 0 0 0 0 0 

P107 0 0 0 0 0 0 0 

P108 0 0 0 0 0 0 0 

P109 0 0 1064 856 0 0 0 

P110 0 1766 0 0 0 0 0 

P111 3630 0 0 0 0 0 6785 

P112 638 429 719 0 0 0 0 

P113 6221 0 0 0 0 0 2555 

P114 0 0 0 0 0 0 0 

P115 0 0 0 329 0 0 0 

P116 0 0 0 701 0 0 0 

P117 0 6661 0 2762 0 0 0 

P118 0 847 0 0 0 0 0 

P119 0 1320 0 0 0 0 0 

P120 0 0 0 927 0 0 0 

P121 0 0 620 980 0 0 0 

P122 0 0 0 0 0 0 11050 

P123 0 0 0 0 5615 0 0 

P124 0 0 0 0 0 0 0 

P125 0 341 0 0 0 0 215 

P126 0 0 0 0 0 0 0 

P127 0 0 0 0 0 0 0 

P128 0 822 0 0 0 0 0 

P129 0 0 0 0 0 0 0 

P130 0 0 0 0 0 2444 0 

P131 0 0 0 0 0 0 0 

P132 0 0 0 2289 0 0 0 

P133 0 0 0 0 0 0 0 

P134 0 0 3236 0 0 0 0 

P135 0 0 0 328 0 0 0 

P136 0 0 0 0 531 1790 0 

P137 0 0 0 0 0 0 0 

P138 0 0 0 0 405 0 0 

P139 0 0 0 0 0 0 0 

P140 0 0 0 0 0 0 0 

P141 0 0 0 0 0 0 0 

P142 0 0 0 0 578 0 0 

P143 0 0 0 0 0 0 0 

P144 0 0 523 0 0 0 0 

P145 0 0 0 0 0 0 0 

P146 0 0 0 0 0 0 0 
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Πίνακας Α.2. Συνέχεια 

Προϊόν n0 n1 n2 n3 n4 n5 n6 

P147 0 0 0 0 532 0 0 

P148 0 0 450 0 0 0 0 

P149 0 0 0 0 349 0 0 

P150 0 0 0 0 0 0 0 

P151 0 0 0 0 0 0 0 

P152 0 0 306 0 0 0 0 

P153 0 0 0 0 0 0 0 

P154 0 0 0 0 463 0 0 

P155 0 0 0 0 1027 0 0 

P156 0 3986 0 0 0 0 0 

P157 0 0 0 0 0 0 640 

P158 0 0 0 0 0 2642 0 

P159 0 0 0 0 0 0 0 

P160 0 0 0 0 0 1323 0 

P161 0 0 0 0 0 0 0 

P162 0 0 0 0 0 0 0 

P163 0 0 0 0 0 0 0 

P164 0 0 0 0 0 0 0 

P165 0 981 0 0 0 0 0 

P166 0 1042 0 0 0 0 0 

P167 0 0 0 0 0 0 0 

P168 0 325 0 0 0 0 0 

P169 0 5948 0 0 0 0 0 

P170 0 0 0 0 0 0 0 

P171 0 5384 0 0 10228 0 0 

P172 0 0 0 0 0 0 0 

P173 0 0 0 0 0 0 0 

P174 0 0 0 0 0 0 1417 

P175 0 0 0 0 0 0 0 

P176 0 2826 0 0 0 0 0 
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Παράρτημα Β – Αποτελέσματα 

Πίνακας Β.1. Χρόνοι εκκίνησης συσκευασίας οικογενειών σε ώρες για την 1η εβδομάδα 

  n0 n1 n2 n3 n4 n5 n6 

F1 J1     10,8   

F1 J2  8,8    8,8  

F1 J3 9,7  11,5    12,8 

F2 J4 11,4 9,8  8,5    

F3 J1   12,1    8,5 

F3 J2 8,5       

F4 J3 11,1  17,8 8,5   17,0 

F5 J1   16,8    13,1 

F6 J1 8,5   15,3    

F7 J3    10,7    

F8 J2  17,3      

F8 J3     8,5   

F9 J2  18,6      

F11 J1   8,5     

F11 J2  17,0      

F11 J3    17,4    

F12 J6    7,5    

F13 J4 12,4 8,8      

F14 J1  8,5   7,5 7,5  

F14 J2    8,8    

F14 J3 7,5       

F16 J6   7,5     

F17 J1     13,4   

F17 J3      7,5 7,5 

F18 J5   7,5     

F19 J2    6    

F19 J3 10,5  6     

F20 J4 6 6     6 

F21 J5    6    

F22 J4  12,9 6,5     

F23 J5  6,5      

F24 J2   15,7     

F25 J1  1      

F25 J2     12,8  4,3 

F26 J2      11,1  

F27 J7   8,5     

F29 J7   12,3     

F30 J7   17,5     

F31 J7     8,5   

F32 J3   17,1     
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Πίνακας Β.1. Συνέχεια 

  n0 n1 n2 n3 n4 n5 n6 

F33 J1  13,8      

F33 J2   15,2     

F34 J2   13,5     

F35 J3   18,3     

F36 J2     16,4   

F37 J2  1    1  

F38 J2      15,0  

F39 J1    8,5    

F39 J2     8,5   

F39 J3  8,5      

F40 J2       1 

F41 J1  4,7      

 

Πίνακας Β.2. Χρόνοι ολοκλήρωσης συσκευασίας οικογενειών σε ώρες για την 1η εβδομάδα 

  n0 n1 n2 n3 n4 n5 n6 

F1 J1     13,2   

F1 J2  16,7    10,9  

F1 J3 10,3  16,9    16,6 

F2 J4 12,2 12,6  10,8    

F3 J1   16,5    12,8 

F3 J2 9,8       

F4 J3 12,2  17,8 10,3   20,6 

F5 J1   21,3    20,0 

F6 J1 21,5   19,3    

F7 J3    17,1    

F8 J2  18,3      

F8 J3     19,5   

F9 J2  19,3      

F11 J1   11,7     

F11 J2  17,0      

F11 J3    19,9    

F12 J6    11,4    

F13 J4 17,0 9,7      

F14 J1  13,5   10,7 15,0  

F14 J2    20,7    

F14 J3 9,6       

F16 J6   17,8     

F17 J1     22,3   

F17 J3      22,2 12,6 

F18 J5   9,3     

F19 J2    8,7    
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Πίνακας Β.2. Συνέχεια 

  n0 n1 n2 n3 n4 n5 n6 

F19 J3 10,7  11,3     

F20 J4 11,3 8,6     10,6 

F21 J5    7,0    

F22 J4  17,8 7,5     

F23 J5  7,2      

F24 J2   17,6     

F25 J1  4,4      

F25 J2     16,1  13,6 

F26 J2      14,8  

F27 J7   11,9     

F29 J7   17,1     

F30 J7   18,2     

F31 J7     12,6   

F32 J3   17,5     

F33 J1  18,1      

F33 J2   15,2     

F34 J2   14,9     

F35 J3   20,5     

F36 J2     20,1   

F37 J2  4,5    4,9  

F38 J2      18,6  

F39 J1    14,9    

F39 J2     12,5   

F39 J3  22,2      

F40 J2       4,0 

F41 J1  8,2      

 

Πίνακας Β.3. Παραγόμενες ποσότητες προϊόντων σε κιλά και η γραμμή συσκευασίας στην 
οποία συσκευάστηκαν για την 1η εβδομάδα 

  n0 n1 n2 n3 n4 n5 n6 

P1 J2  6262,7      

P1 J3       241,1 

P4 J3 512,0       

P5 J2      3257,2  

P5 J3   252,5     

P6 J3   449,2     

P7 J3   427,8     

P8 J3   3315,3     

P9 J3   448,0     

P10 J3       1351,4 

P11 J3   395,2    2135,2 
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Πίνακας Β.3. Συνέχεια 

  n0 n1 n2 n3 n4 n5 n6 

P12 J2  2053,4      

P13 J1     1281,2   

P15 J1     601,1   

P17 J3   553,3     

P19 J2      487,2  

P21 J4  421,4      

P22 J4  655,0      

P23 J4  4154,6      

P24 J4 1427,2   4727,8    

P26 J1   902,7     

P28 J1       211,0 

P28 J2 1030,8       

P29 J1       3055,2 

P30 J1       244,3 

P31 J1   3175,3     

P33 J3       435,0 

P34 J3    1292,1    

P35 J3       1610,7 

P36 J3    388,9    

P38 J3 1056,9      1622,8 

P41 J1       802,3 

P42 J1   436,7     

P43 J1   2760,4     

P44 J1       5108,1 

P46 J1   281,7     

P47 J1   450,6     

P48 J1 4571,5       

P49 J1 5080,2       

P50 J1    432,5    

P52 J1    467,3    

P53 J1 1871,2   2704,2    

P55 J3    468,3    

P56 J3    300,8    

P57 J3    514,2    

P58 J3    5723,6    

P59 J3     13354,4   

P60 J2  340,8      

P61 J2  272,1      

P63 J2  126,7      

P64 J2  277,4      

P69 J1   3175,2     

P69 J3    2826,2    
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Πίνακας Β.3. Συνέχεια 

  n0 n1 n2 n3 n4 n5 n6 

P70 J6    10182,7    

P73 J4  619,3      

P74 J4 9755,6 639,9      

P75 J1  696,8   3500 8795,3  

P75 J2    14025,2    

P76 J3 2765,1       

P78 J1  380,1      

P79 J1  159,8      

P81 J1  338,2      

P82 J1  3417,9      

P85 J6   25722,5     

P86 J6   670,0     

P87 J1     8422,0   

P87 J3       7185,6 

P88 J1     1086,8   

P88 J3      11049,9  

P89 J3      5103,2  

P91 J1     345,1   

P93 J5   2630,1     

P94 J2    2294,724    

P95 J3   1791,6     

P96 J3   394,3     

P97 J3 295,5       

P99 J3   463,4     

P100 J3   1820,6     

P101 J3   500,3     

P103 J3   69,0     

P105 J3   490,3     

P109 J4  1919,5      

P110 J4  1766,2      

P111 J4 3630,1      6785,2 

P112 J4 638,2 1147,4      

P113 J4 6220,7      2555,1 

P115 J5    503,9    

P116 J5    701,3    

P117 J4  7523,4 1900,3     

P118 J4  847,0      

P119 J4  1319,6      

P120 J5  927,1      

P121 J2   1599,7     

P122 J2       11043,3 

P123 J1  2336,8      
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Πίνακας Β.3. Συνέχεια 

  n0 n1 n2 n3 n4 n5 n6 

P123 J2     3278,6   

P125 J1  340,9      

P125 J2     214,7   

P128 J1  822,3      

P130 J2      2444,5  

P131 J2      1055,5  

P132 J7   2289,2     

P134 J7   3236,4     

P135 J7   327,9     

P136 J7     3500   

P138 J3   404,7     

P142 J1  578,5      

P144 J1  2921,5      

P147 J2   531,7     

P148 J2   450,3     

P149 J3   1807,0     

P152 J3   306,3     

P154 J2     2473,1   

P155 J2     1026,9   

P156 J2  3985,8      

P157 J2      857,9  

P158 J2      2642,1  

P160 J2      3500,0  

P165 J3  981,1      

P166 J3  1042,1      

P168 J3  325,0      

P169 J3  5947,8      

P171 J1    5666,3    

P171 J2     3500   

P171 J3  6445,5      

P174 J2       3500 

P176 J1  3500      
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