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Περίληψη 

Στη σύγχρονη εποχή, οι βιομηχανίες καταναλωτικών αγαθών όχι μόνο δυσκολεύονται να 

επιβιώσουν σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα 

προσπαθούν να ικανοποιήσουν τις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών, όσον αφορά την 

ποιότητα, τα μεγέθη συσκευασίας και το χρόνο παράδοσης των προϊόντων, με όσο το δυνατόν 

μικρότερο κόστος. Συνεπώς, ο χρονοπρογραμματισμός της παραγωγής κρίνεται απαραίτητος 

για τη βιωσιμότητα και την ευημερία κάθε επιχείρησης. Η παρούσα διπλωματική εργασία 

πραγματεύεται το χρονοπρογραμματισμό της παραγωγής βιομηχανικών διεργασιών 

πολλαπλών σταδίων και προϊόντων, χρησιμοποιώντας τόσο τεχνικές βελτιστοποίησης όσο και 

μεθόδους προσομοίωσης. Συγκεκριμένα, εξετάζεται το πρόβλημα του χρονοπρογραμματισμού 

της παραγωγής της ημισυνεχούς διεργασίας παραγωγής γιαουρτιού, σε δύο μεγάλες 

βιομηχανίες γαλακτοκομικών προϊόντων. Έμφαση δίνεται στο συνεχές στάδιο της 

συσκευασίας, ενώ τα προηγούμενα στάδια διαλείπουσας λειτουργίας μοντελοποιούνται ως ένα 

ισοδύναμο στάδιο προετοιμασίας του γιαουρτιού, που περιλαμβάνει όσους περιορισμούς 

διέπουν τα προηγούμενα. Το πρώτο πρόβλημα που μελετάται αφορά τον πενθήμερο 

χρονοπρογραμματισμό παραγωγής της βιομηχανίας ΚΡΙ-ΚΡΙ. Το εργοστάσιο παράγει 93 

τελικά προϊόντα γιαούρτης, που προέρχονται από 12 διαφορετικές συνταγές και διαθέτει 4 

γραμμές συσκευασίας με παράλληλη λειτουργία. Το δεύτερο πρόβλημα που εξετάζεται αφορά 

τον εβδομαδιαίο χρονοπρογραμματισμό παραγωγής της βιομηχανίας ΤΥΡΑΣ. Το εργοστάσιο 

παράγει 176 τελικά προϊόντα, που  προέρχονται από 16 συνταγές και τα οποία συσκευάζονται 

σε 7 παράλληλες γραμμές συσκευασίας. Σημειώνεται ότι σε κάθε πρόβλημα υπάρχουν κάποιες 

ώρες μέσα στην ημέρα κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η εκτέλεση διεργασιών σε ορισμένες 

συσκευές. Σε πρώτη φάση, αναπτύσσεται ένα μαθηματικό μοντέλο μεικτού ακέραιου 

γραμμικού προγραμματισμού (MILP) για τη βελτιστοποίηση του βραχυπρόθεσμου 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής των δύο προβλημάτων. Το μοντέλο περιέχει όλους τους 

λειτουργικούς και σχεδιαστικούς περιορισμούς που διέπουν την παραγωγική διαδικασία και 

αποσκοπεί στην εξαγωγή του προγράμματος παραγωγής που χαρακτηρίζεται από το ελάχιστο 

δυνατό κόστος. Το μοντέλο εισάγεται στο περιβάλλον βελτιστοποίησης GAMS και επιλύεται 

χρησιμοποιώντας τον επιλυτή ILOG CPLEX. Στη συνέχεια, τα προβλήματα εισάγονται και 

επιλύονται σε ένα διαδραστικό λογισμικό προσομοίωσης, το ScheduleProTM. Επιπλέον, 

εξετάζεται η περίπτωση επέκτασης της δυναμικότητας των εργοστασίων, προσθέτοντας μια 

επιπλέον γραμμή συσκευασίας.  Ο χρονοπρογραμματισμός της παραγωγής πραγματοποιείται 

από δύο σκοπιές, ώστε να είναι εφικτή η σύγκριση τους και η επιλογή της καλύτερης 



 
  

προσέγγισης. Έπειτα από σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο προσεγγίσεων, 

διαπιστώνεται ότι το μαθηματικό μοντέλο οδηγεί σε λύσεις με σημαντικά μειωμένο κόστος 

παραγωγής, έως και 50% λιγότερο σε σχέση με το λογισμικό ScheduleProΤΜ. Από την άλλη, 

το λογισμικό ScheduleProΤΜ επιλύει έως και 221 φορές γρηγορότερα τα προβλήματα 

χρονοπρογραμματισμού. Ακόμα, παρατηρείται πως η επέκταση της δυναμικότητας 

αξιοποιείται θετικά από το μαθηματικό μοντέλο που εφαρμόζεται στο λογισμικό GAMS, 

ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ισχύει πάντα για το λογισμικό προσομοίωσης ScheduleProΤΜ. 

Συμπερασματικά, οι τεχνικές βελτιστοποίησης κρίνονται καταλληλότερες για τη λύση 

προβλημάτων χρονοπρογραμματισμού της παραγωγής, όπως αυτά που μελετήθηκαν σε αυτήν 

τη διπλωματική εργασία, παρά το ενδεχόμενο αυξημένο υπολογιστικό κόστος. 

 

 

  



   

 
 

Abstract 

Nowadays, production industries not only are struggling to thrive in a challenging economic 

environment, but they are also constantly trying to meet emerging consumers’ demands, 

regarding product quality, sizing and delivery time, at minimum cost. In order to achieve these 

targets, production scheduling is considered as an essential activity towards deriving 

sustainable and economically attractive production plans. The main objective of this diploma 

thesis is the production scheduling of multi-stage and multi-product industrial processes, using 

both optimization and simulation-based approaches. More specifically, the production 

scheduling of a semi-continuous yogurt production process, for two large-scale dairy 

industries, is considered. The study focuses mainly on the continuous packing stage, while the 

previous batch stages of the process are modelled through capacity constraints, as an equivalent 

stage, to ensure feasible schedules. The first problem is concerned with the production 

scheduling of the KRI-KRI dairy industry. The plant produces 93 different yogurt-based 

products, from 12 different recipes, which are processed by 4 parallel packing lines. The second 

problem focuses on the production scheduling of the TYRAS dairy industry. This plant 

produces 176 yogurt products, from 16 recipes, which are processed by 7 parallel packing lines. 

It is noted that in each case, cleaning and maintenance operations of the equipment are required, 

thus introducing extra complexity in the scheduling problem. First, a Mixed-Integer Linear 

Program (MILP) is developed for the optimization of short-term production scheduling of the 

two industries. All plant design and operating constraints are considered in the model. The aim 

is the generation of the optimal production schedule by minimizing the overall production cost. 

This model is implemented and solved using the optimization platform GAMS (General 

Algebraic Modeling System) and the ILOG CPLEX solver. Then both problems are introduced 

in an interactive, commercial, simulation-based scheduling software, ScheduleProTM. Two 

additional case studies are considered, dealing with the production scheduling of the plants 

under capacity expansion consideration. The production scheduling is realized both through 

optimization and simulation approaches and a comparative study is performed. The results 

indicate that solutions generated using GAMS lead to significantly lower production costs, up 

to 50%, compared with the corresponding solution from ScheduleProTM. On the other hand, 

ScheduleProTM generates feasible schedules up to 221 times faster than GAMS. Moreover, the 

capacity study, is utilized in a beneficial way by the optimization-based scheduling using 

GAMS, something that is not always true for simulation-based solutions from ScheduleProTM. 

In conclusion, optimization methods are deemed as more suitable for complex industrial 



 
  

scheduling problems, leading to significantly better solutions compared with simulation-based 

approaches utilized in ScheduleProTM. Their increased computational cost is not considered as 

a key limitation for off-line scheduling solutions, as the ones studied in this thesis. 
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1. Εισαγωγή 

1.1. Ο χρονοπρογραμματισμός της παραγωγής - Ιστορική ανασκόπηση 

Σήμερα οι βιομηχανίες έρχονται αντιμέτωπες με ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό 

περιβάλλον, όπου ο ανταγωνισμός εντείνεται ραγδαία και ως αποτέλεσμα απειλείται η 

βιωσιμότητα τους.  Ειδικότερα οι βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων παλεύοντας με χαμηλά 

περιθώρια κέρδους, αναγκάζονται να μειώσουν τους χρόνους παράδοσης για έναν συνεχώς 

αυξανόμενο αριθμό προϊόντων, ώστε να εξασφαλίσουν την κερδοφορία τους. Οι βιομηχανίες 

επεξεργασίας τροφίμων είναι υπεύθυνες για την παραγωγή πολλαπλών προϊόντων και σε 

γενικές γραμμές παρουσιάζουν ευελιξία και ποικίλους βαθμούς αυτοματοποίησης. Νέες 

διεργασίες και προϊόντα προστίθενται συνεχώς για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των 

πελατών όσον αφορά τη διατροφική αξία, τα μεγέθη συσκευασίας και τις ετικέτες. Ωστόσο, 

μεγάλο μέρος του χρόνου σπαταλάται στο καθαρισμό και την αποστείρωση του εξοπλισμού, 

σε set ups και εναλλαγές προϊόντων και σε νεκρά διαστήματα παραγωγής. Ταυτόχρονα η 

φθαρτή και αναλώσιμη φύση των προϊόντων τροφίμων καθιστά απαραίτητη την έγκαιρη 

παραγωγή και παράδοση τους (Koulouris, Misailidis & Petrides, 2021). Πάντα υπάρχουν 

αβέβαιοι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να παρεμποδίσουν ή να καθυστερήσουν σημαντικά 

την παραγωγή των προϊόντων. Προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια και η ποιότητα των 

προϊόντων, να ελαχιστοποιηθεί το κόστος και να διασφαλιστεί η έγκαιρη παράδοση των 

παραγγελιών, κρίνεται απαραίτητος ο αποτελεσματικός χρονοπρογραμματισμός της 

παραγωγής και η βελτιστοποίηση τόσο σε σχεδιαστικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο. Το 

συγκεκριμένο πρόβλημα ταλανίζει τις βιομηχανίες εδώ και χρόνια, γι’ αυτό το λόγο τεχνικές 

σχεδιασμού και χρονοπρογραμματισμού έχουν κάνει την εμφάνιση τους στις βιομηχανίες 

επεξεργασίας προϊόντων κιόλας από τη δεκαετία του 1940.  

Ως χρονοπρογραμματισμός της παραγωγής ορίζεται από τον Pinedo (2012) η κατανομή 

των διαθέσιμων πόρων μεταξύ ανταγωνιστικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα εντός ενός 

καθορισμένου ορίζοντα, με στόχο την παραγωγή των επιθυμητών προϊόντων. Ως πόροι 

ορίζονται ο διαθέσιμος εξοπλισμός, οι βοηθητικές παροχές, το εργατικό δυναμικό κ.ο.κ. Ως 

διεργασίες ορίζονται η επεξεργασία, η αποθήκευση, η εναλλαγή προϊόντων, ο καθαρισμός και 

η μεταφορά (Georgiadis et al., 2019). Σύμφωνα με τον Maravelias (2012) o 

χρονοπρογραμματισμός διεργασιών σε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας προϊόντων περιλαμβάνει 

τον προσδιορισμό του αριθμού και του μεγέθους των παρτίδων που θα επεξεργαστούν και την 

ανάθεση, αλληλουχία και χρονική κατανομή τους στις μονάδες επεξεργασίας. Επίσης, 

λαμβάνεται υπόψιν η δυναμικότητα παραγωγής του εργοστασίου και η διαθεσιμότητα των 
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πόρων και συνήθως, στόχος είναι η βελτιστοποίηση μιας αντικειμενικής συνάρτησης. Η 

αντικειμενική συνάρτηση μπορεί να αφορά ελαχιστοποίηση του κόστους, των αποθεμάτων, 

του συνολικού χρόνου παραγωγής, του χρόνου των εναλλαγών των προϊόντων, της 

πρωιμότητας ή καθυστέρησης των παραγγελιών ή μεγιστοποίηση του κέρδους ή των 

παραγόμενων προϊόντων (Méndez et al., 2006). Ο χρονοπρογραμματισμός της παραγωγής 

είναι εξαιρετικά σημαντικός καθώς αποτελεί τη μετάφραση των παραγωγικών και 

οικονομικών στόχων σε μια σειρά ενεργειών που πρέπει να λάβουν χώρα για την επίτευξη του 

επιθυμητού αποτελέσματος (Kopanos, 2010). 

Οι διεργασίες παραγωγής χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, τις συνεχείς, τις ημισυνεχείς 

και τις διαλείπουσες. Στις συνεχείς διεργασίες, οι μονάδες συνεχώς τροφοδοτούνται και 

παράγουν προϊόν. Ενδείκνυνται για μαζική παραγωγή προϊόντων καθώς οδηγούν σε μικρότερο 

κόστος παραγωγής, αλλά και σε λιγότερα απόβλητα. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες 

που αφορούν τις εναλλαγές των προϊόντων και τη συντήρηση των συσκευών, αφού πρέπει να 

γίνουν χωρίς να σταματήσει η συνεχής ροή. Όσον αφορά τις ημισυνεχείς διεργασίες, αυτές 

προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία και είναι ιδανικές για πιο αβέβαια περιβάλλοντα. 

Χαρακτηρίζονται από ένα ρυθμό επεξεργασίας και συνεχείς εκκινήσεις και τερματισμούς για 

μεταβιβάσεις των προϊόντων. Οι περισσότερες βιομηχανίες λειτουργούν με συνδυασμό 

διαλειπουσών και συνεχών διεργασιών για αποτελεσματικότερη χρήση του εξοπλισμού, κάτι 

που τις καθιστά ημισυνεχείς. Τέλος, αναφορικά με τις διαλείπουσες ή ασυνεχείς διεργασίες, 

χαρακτηριστικό τους είναι ότι δε γίνεται μεταβίβαση σε επόμενο στάδιο χωρίς την πλήρη 

ολοκλήρωση του προηγούμενου και ότι έχουν ορισμένη διάρκεια. Συνήθως συναντώνται στη 

φαρμακευτική βιομηχανία και στη βιομηχανία χρωμάτων. Είναι ιδανικές για βιομηχανίες με 

αβέβαιη ζήτηση ή για startups καθώς επιτρέπουν την παραγωγή διάφορων προϊόντων σε μία 

γραμμή με μικρότερο κόστος από αυτό μιας συνεχούς διεργασίας (Kopanos, 2010). Στο Σχήμα 

1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η διαφορά μεταξύ διαλειπουσών και συνεχών διεργασιών. 
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Σχήμα 1.1. Αντιπαράθεση διαλειπουσών και συνεχών διεργασιών (Lee et al.,2015) 

 

Για τη μαθηματική μοντελοποίηση μιας παραγωγικής διαδικασίας είναι απαραίτητη η 

αναπαράσταση του χρονικού ορίζοντα. Υπάρχουν τρεις τρόποι αναπαράστασης του, η 

διακριτή, η συνεχής και η μεικτή, που αποτελεί συνδυασμό των δύο προηγούμενων. Στη 

διακριτή αναπαράσταση του χρόνου ο ορίζοντας χωρίζεται σε ίσα διαστήματα στα όρια των 

οποίων λαμβάνουν χώρα όλα τα συμβάντα, όπως η έναρξη μιας διαδικασίας ή η παράδοση 

παραγγελιών. Αυτή η αναπαράσταση οδηγεί σε μείωση της πολυπλοκότητας του 

προβλήματος, ωστόσο το μέγεθος του μαθηματικού μοντέλου, το υπολογιστικό κόστος και η 

εφικτότητα της λύσης εξαρτώνται σημαντικά από το πλήθος των διαστημάτων. Στη συνεχή 

αναπαράσταση του χρόνου, ο ορίζοντας χωρίζεται σε λιγότερα διαστήματα τα οποία είναι 

άνισα και η διάρκεια του καθενός αποτελεί μέρος της λύσης του προβλήματος. Αυτή η 

αναπαράσταση οδηγεί σε μείωση των μεταβλητών του προβλήματος και πιο ευέλικτες λύσεις, 

όμως η εισαγωγή περιορισμών που αφορούν πόρους και αποθέματα είναι αρκετά περίπλοκη. 

Τέλος, στη μεικτή αναπαράσταση του χρόνου υπάρχει ένα σταθερό χρονικό πλέγμα, ωστόσο 

η διάρκεια των διεργασιών ποικίλει. Αυτή η αναπαράσταση συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των 

προηγούμενων δύο προσεγγίσεων (Kopanos, 2010). Στο Σχήμα 1.2 απεικονίζεται η διακριτή 

και η συνεχής αναπαράσταση του χρόνου. 
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Σχήμα 1.2. Διακριτή και  συνεχής αναπαράσταση του χρονικού ορίζοντα  (Floudas & Lin, 2005) 

 

 

Ανάλογα με το χειρισμό των παρτίδων υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις για την 

ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων χρονοπρογραμματισμού. Η πρώτη βασίζεται στην 

απεικόνιση δικτύου (Network-based formulation), ενώ η δεύτερη στην απεικόνιση παρτίδων 

(Batch-based formulation). Η πρώτη κατηγορία αφορά μονολιθικές προσεγγίσεις που έχουν να 

κάνουν με τον ταυτόχρονο προσδιορισμό του μεγέθους παρτίδας και του 

χρονοπρογραμματισμού. Ενδείκνυται για διεργασίες που περιλαμβάνουν περίπλοκες συνταγές 

προϊόντων, ωστόσο απαιτούν μικρό αριθμό διεργασιών και μικρό χρονικό ορίζοντα για να 

είναι αποδοτικές. Η δεύτερη κατηγορία βρίσκει εφαρμογή σε διεργασίες ενός ή περισσότερων 

σταδίων (single or multi-stage) ή πολλαπλών χρήσεων (multipurpose), όπου οι παρτίδες 

επεξεργάζονται διαδοχικά και δεν είναι δυνατή η ανάμειξη ή ο διαχωρισμός τους. Το μέγεθος 

των παρτίδων είναι γνωστό εξ αρχής επομένως δεν υφίσταται το πρόβλημα προσδιορισμού 

τους όπως συμβαίνει στην πρώτη κατηγορία. Ενδείκνυται για προβλήματα μεγαλύτερου 

μεγέθους (Kopanos, 2010). Οι δύο αυτές βασικές κατηγορίες περιέχουν και υποκατηγορίες 

όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.3, ορισμένες από τις οποίες θα αναλυθούν παρακάτω. 
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Σχήμα 1.3. Ταξινόμηση προσεγγίσεων χρονοπρογραμματισμού (Sundaramoorthy & Maravelias, 2011) 

 

Το 1988 οι Kondili, Pantelides, και Sargent εισήγαγαν την αναπαράσταση των 

διεργασιών μέσω του State-Task Network (STN). Το STN είναι ένα διάγραμμα το οποίο 

αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία, κόμβους που περιέχουν states, δηλαδή πρώτες ύλες, 

ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα, κόμβους που περιέχουν tasks, δηλαδή διεργασίες, όπου γίνεται 

επεξεργασία πρώτων υλών και παραγωγή προϊόντων και τόξα που συνδέουν τα states με τα 

tasks και υποδηλώνουν ροή υλικών. Τα states απεικονίζονται σε κύκλους ενώ τα tasks σε 

ορθογώνια παραλληλόγραμμα. Βασικά πλεονεκτήματα του STN είναι ότι επιτρέπει την 

αναπαράσταση γενικευμένων συνταγών, διαχωρίζει τις διεργασίες από τους πόρους που 

απαιτούνται για την εκτέλεση τους, επιτρέποντας τη βελτιστοποίηση της κατανομής των 

πόρων και δεν εφαρμόζει περίπλοκες σχέσεις προτεραιότητας. Ωστόσο, η αναπαράσταση αυτή 

θεωρείται αρκετά περιοριστική, καθώς δεν μπορούν να αναπαρασταθούν όλες οι διεργασίες 

όπως για παράδειγμα διεργασίες εναλλαγής ή μεταφοράς προϊόντων. 

Αργότερα ο Pantelides (1994) πρότεινε την αναπαράσταση των διεργασιών μέσω του 

Resource-Task Network (RTN), το οποίο βασίζεται σε μια ομοιόμορφη αναπαράσταση όλων 

των πόρων (resources). Η κύρια διαφορά του με το STN είναι ότι στο STN ένα task 

καταναλώνει και παράγει υλικά τα οποία επεξεργάζονται σε συσκευές με χρήση βοηθητικών 

παροχών, ενώ στο RTN ένα task καταναλώνει και παράγει πόρους. Δηλαδή ο εξοπλισμός 

θεωρείται και αυτός πόρος που καταναλώνεται και αναπαρίσταται με κύκλους στο διάγραμμα. 

Επιπλέον, οι συνθήκες του εξοπλισμού, όπως για παράδειγμα αν αυτός είναι καθαρός ή 

βρώμικος, αναπαρίστανται σαν διαφορετικοί πόροι και επιτρέπουν την απεικόνιση των 



Κεφάλαιο 1   
 

6 
 

εναλλαγών προϊόντων. Το βασικό πλεονέκτημα του RTN είναι ότι μετατρέπει το πρόβλημα 

του προσδιορισμού και χρονοπρογραμματισμού των παρτίδων σε  ένα πρόβλημα ισοζυγίου 

πόρων, ελαττώνοντας τις μεταβλητές του προβλήματος και έτσι μπορεί να εφαρμοσθεί σε 

μεγάλες πολύπλοκες διεργασίες. Στο Σχήμα 1.4 παρουσιάζονται ενδεικτικές απεικονίσεις των 

δικτύων STN και RTN. 

 

 

 

Σχήμα 1.4. Παραδείγματα απεικονίσεων STN και RTN  (Giménez, Henning &  

Maravelias, 2009) 

 

 Επιπρόσθετα, έχουν αναπτυχθεί μαθηματικά μοντέλα που βασίζονται στη 

μοντελοποίηση της σειράς αλληλουχίας των διεργασιών που εκτελούνται. Αυτά τα μοντέλα 

ταξινομούνται σε μοντέλα άμεσης προτεραιότητας (immediate precedence) και γενικής 

προτεραιότητας (general precedence). Στα μοντέλα άμεσης προτεραιότητας διερευνάται η 

σχέση μεταξύ δύο συνεχόμενων διεργασιών. Στα μοντέλα γενικής προτεραιότητας διερευνάται 

η σχέση μεταξύ κάθε διεργασίας και οποιασδήποτε άλλης υπολείπεται και όχι μόνο αυτής που 

τη διαδέχεται. Οι δύο προσεγγίσεις μπορούν να αναπτυχθούν με μεταβλητές που αφορούν 

κάθε συσκευή ή με μεταβλητές που δεν εμπεριέχουν την έννοια της συσκευής. Ακόμα υπάρχει 

μια τρίτη κατηγορία, τα μοντέλα γενικής προτεραιότητας για κάθε συσκευή (unit-specific 

general precedence) τα οποία συνδυάζουν ιδιότητες των άλλων δύο κατηγοριών. Όλες οι 

διατυπώσεις περιλαμβάνουν δυαδικές μεταβλητές αλληλουχίας, οι οποίες αυξάνονται με τον 

αριθμό των παρτίδων και δύνανται να οδηγήσουν σε αρκετά μεγάλα μοντέλα (Kopanos, 2010). 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναζήτηση των ερευνητικών έργων που έχουν 

πραγματοποιηθεί πάνω στο χρονοπρογραμματισμό της παραγωγής στο βάθος του χρόνου. 
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Άλλωστε, μέσα από αυτά φαίνεται η αποτελεσματικότητα των διάφορων προσεγγίσεων και η 

δυνατότητα εφαρμογής τους σε διάφορα είδη βιομηχανιών. 

Ξεκινώντας από το 1997, οι Yee και Shah μελέτησαν το χρονοπρογραμματισμό της 

παραγωγής μιας βιομηχανίας ταχέως παραγόμενων καταναλωτικών αγαθών. Πρότειναν δύο 

εναλλακτικές λύσεις για την μείωση του αριθμού των εναλλαγών προϊόντων κατά τη διάρκεια 

της παραγωγής. Η μία προσέγγιση αφορούσε τη μείωση του συνολικού αριθμού των 

διεργασιών που εκτελούσε η κάθε γραμμή, ενώ η άλλη αφορούσε την ελαχιστοποίηση του 

συνολικού χρόνου εναλλαγών.  

Λίγο αργότερα ο Meyr (2000) πρότεινε ένα μοντέλο μεικτού ακεραίου γραμμικού 

προγραμματισμού για βιομηχανίες μίας γραμμής παραγωγής, στις οποίες ο χρόνος των 

εναλλαγών μεταξύ των προϊόντων εξαρτιόταν αποκλειστικά από την αλληλουχία τους. Στόχος 

ήταν η ελαχιστοποίηση του κόστους αποθέματος και του κόστους των εναλλαγών. 

Χαρακτηριστικό του μοντέλου ήταν πως ο ορίζοντας χωριζόταν σε μικρές και μεγάλες 

περιόδους. Ο Meyr (2002) αργότερα πρόσθεσε έναν αλγόριθμο «επαναβελτιστοποίησης» στο 

μοντέλο και περισσότερες παράλληλες γραμμές παραγωγής. 

Οι Mendez και Cerda (2002) ανέπτυξαν ένα μοντέλο μεικτού ακέραιου γραμμικού 

προγραμματισμού για το χρονοπρογραμματισμό της παραγωγής διεργασιών συνεχούς ροής, 

με ενδιάμεσες δεξαμενές αποθήκευσης και περιορισμούς διαθέσιμων πόρων. Το πρόβλημα 

περιλάμβανε τρία στάδια, επτά ενδιάμεσα προϊόντα και δεκαπέντε τελικά προϊόντα. Θεωρείται 

το πρώτο πρόβλημα της κατηγορίας του που με τόσες λίγες μεταβλητές και περιορισμούς 

έδωσε τόσο αποδοτικές λύσεις. 

Το ίδιο έτος, οι Giannelos & Georgiadis (2002) παρουσίασαν ένα μαθηματικό μοντέλο 

μεικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού για τον προγραμματισμό συνεχών 

διεργασιών. Αυτό ήταν βασισμένο στην απεικόνιση STN και είχε ως στόχο τη μεγιστοποίηση 

του κέρδους. Επίσης πρότειναν άλλα δύο αντίστοιχα μοντέλα για συνεχείς διεργασίες 

πολλαπλών σταδίων. Αυτά χαρακτηρίζονταν από μία συνεχή αναπαράσταση του χρονικού 

ορίζοντα με τον ορισμό χρονικών σημείων βάσει συμβάντων. Περιορισμοί των ισοζυγίων των 

υλικών, της αλληλουχίας των προϊόντων και ενδιάμεσης αποθήκευσης συμπεριλαμβάνονταν 

στο μοντέλο και στον υπολογισμό του κόστους. 

Το 2004, οι Koulouris, Siletti και Petrides ανέδειξαν το SchedulePro ως εργαλείο 

χρονοπρογραμματισμού βιοφαρμακευτικών διεργασιών. Ακολουθήθηκε μια προσέγγιση που 

δεν σχετιζόταν με βελτιστοποίηση, η οποία αποτελούταν από δύο βήματα. Πρώτον, τον 

προσδιορισμό του χρονικού κύκλου μιας συνταγής, μετά από ταυτοποίηση του bottleneck και 
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τον ανάλογο προγραμματισμό των παρτίδων και δεύτερον, την αντιμετώπιση της παραβίασης 

υπαρχόντων περιορισμών είτε χειροκίνητα είτε μέσω προτάσεων του λογισμικού. 

Οι Lütke et al. (2005) μελέτησαν τον χρονοπρογραμματισμό της παραγωγής 

γιαουρτιού σε μια γαλακτοβιομηχανία. Παρουσίασαν τρία διαφορετικά μοντέλα μεικτού 

ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού. Το εργοστάσιο παρήγαγε 30 προϊόντα προερχόμενα 

από 11 συνταγές, τα οποία συσκευάζονταν σε 4 γραμμές συσκευασίας. Τα μοντέλα περιείχαν 

περιορισμούς που αφορούσαν τη διάρκειας ζωής του γιαουρτιού και την δυναμικότητα των 

μηχανημάτων.  

Οι Günther et al. (2006) ανέπτυξαν ένα μοντέλου μεικτού ακέραιου γραμμικού 

προγραμματισμού για το χρονοπρογραμματισμό της παραγωγής μιας βιομηχανίας παραγωγής 

λουκάνικων, λαμβάνοντας υπόψιν το χρόνο ζωής των προϊόντων. Ο χρόνος ζωής των 

προϊόντων επηρεάζει άμεσα τα παραγόμενα απόβλητα και το απόθεμα. Ορίζεται ως ο χρόνος 

κατά τον οποίο το προϊόν είναι ασφαλές για κατανάλωση έχοντας τα απαραίτητα 

φυσικοχημικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά. Στόχος του μοντέλου ήταν η αύξηση του 

χρόνου ζωής των προϊόντων καθώς κάτι τέτοιο καθιστά την βιομηχανία εξαιρετικά 

ανταγωνιστική ανάμεσα στους παραγωγούς φρέσκων τροφίμων. 

Οι Doganis et al. (2007) την επόμενη χρονιά, ανέπτυξαν ένα μοντέλο γραμμικού 

προγραμματισμού για τη βελτιστοποίηση μιας γραμμής παραγωγής γιαουρτιού. Η γραμμή 

παραγωγής παρήγαγε τα προϊόντα με συγκεκριμένη σειρά, η οποία εξαρτιόταν από το 

περιεχόμενο τους σε λιπαρά και από τη γεύση τους. Το μοντέλο περιλάμβανε περιορισμούς 

ισοζυγίων μάζας, δυναμικότητας, χωρητικότητας και διαθέσιμου εργατικού δυναμικού. 

Στόχος της βελτιστοποίησης ήταν η ελαχιστοποίηση του κόστους. 

Την ίδια χρονιά, οι Marinelli et al. (2007) μελέτησαν τον πενθήμερο 

χρονοπρογραμματισμό της παραγωγής σε μια εγκατάσταση συσκευασίας γιαουρτιού με 

παράλληλες γραμμές. Το εργοστάσιο παρήγαγε 17 τελικά προϊόντα. Το πρόβλημα χωρίστηκε 

σε δύο στάδια, πρώτον την εύρεση του μεγέθους της παρτίδας και δεύτερον το 

χρονοπρογραμματισμό του σταδίου της συσκευασίας, τα οποία στη συνέχεια λύθηκαν 

διαδοχικά. Το μοντέλο κρίθηκε αποτελεσματικό καθώς εξήγαγε ποιοτικά αποτελέσματα σε 

σύντομο χρόνο. 

Οι Toledo et al., (2007) παρουσίασαν ένα μοντέλο μεικτού ακεραίου γραμμικού 

προγραμματισμού για το χρονοπρογραμματισμό παραγωγής μιας βιομηχανίας ανθρακούχων 

ποτών. Επρόκειτο για μια διεργασία δύο σταδίων παραγωγής με παράλληλες γραμμές 

μηχανολογικού εξοπλισμού. Στόχος του προβλήματος ήταν ο αποτελεσματικός 
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χρονοπρογραμματισμός της παραγωγής και ο προσδιορισμός του μεγέθους παρτίδας σε κάθε 

στάδιο. 

Ο Sawik (2007) ανέπτυξε ένα μοντέλο βελτιστοποίησης πολλαπλών κριτηρίων για το 

μακροπρόθεσμο χρονοπρογραμματισμό παραγωγής μίας βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων 

κατά παραγγελία. Στόχος ήταν η ταυτόχρονη βελτιστοποίηση δύο αντικειμενικών 

συναρτήσεων, από τις οποίες η πρώτη αφορούσε την ελαχιστοποίηση του αριθμού των 

καθυστερημένων παραγγελιών, ενώ η δεύτερη αφορούσε την ελαχιστοποίηση του συνολικού 

παραγόμενου αποθέματος. 

Έπειτα οι Toumi et al. (2010) μελέτησαν το σχεδιασμό ενός νέου εργοστασίου, μέρος 

μιας ήδη υπάρχουσας εγκατάστασης, το οποίο θα κατασκεύαζε δύο διαφορετικά βιολογικά 

μόρια, ένα μονοκλωνικό αντίσωμα και μια πρωτεΐνη. Για να το κάνουν αυτό χρησιμοποίησαν 

συνδυασμό των λογισμικών SuperPro και SchedulePro, με τα οποία σχεδίασαν τόσο τη 

διαδικασία παρασκευής όσο και το χρονοπρογραμματισμό της παραγωγής. 

Οι Kopanos et al. (2010) ανέπτυξαν ένα μοντέλο μεικτού ακεραίου γραμμικού 

προγραμματισμού, με διασταύρωση συνεχούς και διακριτής αναπαράστασης του χρόνου, 

στοχεύοντας στη βελτιστοποίηση του χρονοπρογραμματισμού της παραγωγής μιας 

βιομηχανίας γαλακτοκομικών προϊόντων. Η βελτιστοποίηση εστίαζε στο στάδιο της 

συσκευασίας των προϊόντων. Το εργοστάσιο παρήγαγε 93 προϊόντα τα οποία ανήκαν σε 23 

οικογένειες και προέρχονταν από 12 συνταγές ζύμωσης. Η αντικειμενική συνάρτηση του 

μοντέλου στόχευε στην ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους, το οποίο αποτελούνταν από 

τα κόστη αποθήκευσης, λειτουργίας, εκτέλεσης συνταγής, χρησιμοποίησης γραμμής 

συσκευασίας, εναλλαγών μεταξύ των οικογενειών προϊόντων και εξωτερικής παραγωγής. 

Επίσης, λήφθηκαν υπόψιν περιορισμοί διαθέσιμων πόρων, που συγκεκριμένα αφορούσαν το 

εργατικό δυναμικό. 

Οι Kopanos et al., (2011) έπειτα από ένα έτος πρότειναν ένα νέο μοντέλο μεικτού 

ακεραίου γραμμικού προγραμματισμού για τη βελτιστοποίηση του χρονοπρογραμματισμού 

όλων των σταδίων παραγωγής μιας μονάδας παραγωγής παγωτού. Η αντικειμενική συνάρτηση 

του μοντέλου είχε ως στόχο την ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου παραγωγής της 

μονάδας. Ο χρονοπρογραμματισμός όλων των σταδίων της παραγωγής οδήγησε σε σαφώς 

καλύτερα αποτελέσματα. 

Οι Javanmard και Kianehkandi (2011) παρουσίασαν ένα μοντέλο μεικτού ακέραιου 

γραμμικού προγραμματισμού για βελτιστοποίηση του χρονοπρογραμματισμού της παραγωγής 

μίας γραμμής παραγωγής γάλακτος. Το μοντέλο περιείχε περιορισμούς για την αλληλουχία 

παραγωγής, βάσει της περιεκτικότητας σε λίπος και της γεύσης των προϊόντων, Επίσης, 
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περιείχε περιορισμούς όσον αφορά τους χρόνους εναλλαγής. Η αντικειμενική συνάρτηση έχει 

ως στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους το οποίο εξαρτιόταν από τα κόστη εναλλαγής, 

αποθήκευσης και εργασίας. 

Οι  Stefansson et al. (2011) μελέτησαν ένα πρόβλημα μιας φαρμακευτικής βιομηχανίας 

προτείνοντας διάφορα μοντέλα, τόσο συνεχούς όσο και διακριτής αναπαράστασης του χρόνου. 

Η βιομηχανία παρήγαγε 73 προϊόντα που ανήκαν σε 35 οικογένειες προϊόντων και χωριζόταν 

σε δύο στάδια. Ο χρονοπρογραμματισμός πραγματοποιούταν πρώτα στο στάδιο με την 

περισσότερη συμφόρηση και έπειτα στο επόμενο. Αποδείχθηκε ότι η συνεχής αναπαράσταση 

του χρόνου οδηγούσε σε καλύτερες και ταχύτερες λύσεις συγκριτικά με τη διακριτή.  

Τέλος, το ίδιο έτος οι Koulouris και Kotelida (2011) ασχολήθηκαν με τον 

χρονοπρογραμματισμό της παραγωγής μιας βιομηχανίας παραγωγής τοματοπολτού υπό 

αβεβαιότητα διαθεσιμότητας της πρώτης ύλης. Χρησιμοποιώντας ένα λογισμικό 

χρονοπρογραμματισμού βάσει προσομοίωσης, το SchedulePro, μοντελοποίησαν την 

παραγωγική διαδικασία και εξήγαγαν εφικτά προγράμματα παραγωγής, που επίσης 

πληρούσαν τους περιορισμούς αποθήκευσης. Στη συνέχεια, χρησιμοποίησαν αυτό το μοντέλο 

για την καθημερινή εισαγωγή και επικαιροποίηση της διαθεσιμότητας της πρώτης ύλης ώστε 

να μπορούν να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις στο πρόγραμμα παραγωγής και αυτό να 

παραμένει εφικτό. 

Οι Kopanos, Puigjaner και Georgiadis (2012) ερεύνησαν το πρόβλημα 

χρονοπρογραμματισμού της παραγωγής μιας μονάδας παρασκευής παγωτών. Συνδύασαν ένα 

μοντέλο μεικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού με τη μέθοδο της διάσπασης 

(decomposition method) και τελικά επετεύχθη ο χρονοπρογραμματισμός όλων των σταδίων 

της παραγωγής. Οι λύσεις που προέκυψαν ήταν εξαιρετικά ποιοτικές κοντά στις βέλτιστες 

παρά το μεγάλο αριθμό των προϊόντων. 

Ακόμα, ο Ζηνωνός (2012) μελέτησε το χρονοπρογραμματισμό της παραγωγής μιας 

μονάδας παραγωγής χαλουμιού, βάσει προσομοίωσης, χρησιμοποιώντας το λογισμικό 

SchedulePro. Σκοπός της μελέτης του ήταν η βελτίωση της λειτουργίας της μονάδας μετά τον 

εντοπισμό των περιοριστικών διεργασιών και συσκευών και η αποτελεσματική χρήση της 

δυναμικότητας του μηχανολογικού εξοπλισμού. 

Οι Sel et al. (2015) μελέτησαν το χρονοπρογραμματισμό της παραγωγής μιας μονάδας 

παραγωγής γιαουρτιού τύπου set. Πρότειναν ένα μοντέλο μεικτού ακέραιου γραμμικού 

προγραμματισμού το οποίο περιλάμβανε τακτικές και λειτουργικές αποφάσεις σε συνδυασμό 

με μία ευρετική προσέγγιση. Η ευρετική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε αφορούσε την 

αποσύνθεση του προβλήματος. Αποδείχθηκε ότι ο συνδυασμός με ευρετικές μεθόδους 
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αποσύνθεσης οδήγησε σε μείωση του συνολικού κόστους, αλλά και του χρόνου επίλυσης και 

συνιστάται για πραγματικά προβλήματα βιομηχανιών. 

Οι Bilgen και Dogan (2015) την ίδια χρονιά, ανέπτυξαν ένα μοντέλο μεικτού ακέραιου 

γραμμικού προγραμματισμού για το χρονοπρογραμματισμό συνεχών διεργασιών πολλών 

σταδίων σε μια γαλακτοβιομηχανία. Το πρόβλημα περιλάμβανε ειδικά χαρακτηριστικά της 

παραγωγής γάλακτος, όπως είναι τα συνεχή στάδια, η shelf life, η ενδιάμεση αποθήκευση, η 

δυναμικότητα της μονάδας και η διατήρηση της ροής μεταξύ των διάφορων δεξαμενών. 

Στόχος της αντικειμενικής συνάρτησης ήταν η μεγιστοποίηση του κέρδους, το οποίο 

εξαρτιόταν από την ποσότητα των ενδιάμεσων προϊόντων, την κατανομή των προϊόντων στις 

διάφορες συσκευές και τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται. 

Οι Chatavithee et al. (2015) μελέτησαν το χρονοπρογραμματισμό της παραγωγής μίας 

βιομηχανίας κατεψυγμένων τροφίμων με έμφαση στο στάδιο της κατάψυξης. Παρουσίασαν 

ένα μοντέλο μεικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού. Η παραγωγική διαδικασία 

περιλάμβανε διάφορα προϊόντα με ποικίλους ρυθμούς κατάψυξης ανάλογα το είδος του 

προϊόντος (μέγεθος, σχήμα) και στόχος ήταν η ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους. 

Η Γιαννούλη (2015) ασχολήθηκε με το χρονοπρογραμματισμό της παραγωγής μιας 

μονάδας υψηλής παστερίωσης χυμών φρούτων χρησιμοποιώντας το λογισμικό SchedulePro. 

Η μονάδα παρήγαγε 8 διαφορετικά είδη χυμών, τα οποία παρουσίαζαν διάφορους 

περιορισμούς όσον αφορά τους παραγωγικούς πόρους. Επειδή αρχικά προβλέπονταν τακτικές 

υπερωρίες, εντοπίστηκαν τα περιοριστικά στάδια της παραγωγής, ώστε να επιτευχθεί στη 

συνέχεια ελάττωση του συνολικού χρόνου παραγωγής. 

Αργότερα οι Basso και Varras (2017) μελέτησαν το χρονοπρογραμματισμό της 

παραγωγής σε μία βιομηχανία εμφιάλωσης κρασιών. Η μέθοδος που χρησιμοποίησαν ήταν η 

βελτιστοποίηση πολλαπλών κριτηρίων. Συγκεκριμένα, έγινε ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των 

καθυστερημένων παραγγελιών, του τελικού χρόνου ολοκλήρωσης παραγωγής κάθε 

παραγγελίας και του τελικού χρόνου επεξεργασίας κάθε εργασίας. 

Μεταγενέστερα, οι Elekidis et al. (2019) παρουσίασαν μοντέλα μεικτού ακέραιου 

γραμμικού προγραμματισμού, γενικής και άμεσης προτεραιότητας αλληλουχίας διεργασιών, 

για τον χρονοπρογραμματισμό της παραγωγής μιας βιομηχανίας απορρυπαντικών. Ο 

χρονοπρογραμματισμός αφορούσε κυρίως το στάδιο της συσκευασίας των προϊόντων από 

παράλληλες γραμμές, ενώ τα προηγούμενα στάδια λήφθηκαν υπόψιν εισάγοντας κάποιους 

περιορισμούς τόσο χρονικούς όσο και δυναμικότητας. Στόχος ήταν η ελαχιστοποίηση του 

συνολικού χρόνου των εναλλαγών και του συνολικού χρόνου ολοκλήρωσης της παραγωγής. 
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Επίσης, εφάρμοσαν μεθόδους αποσύνθεσης του προβλήματος, ιδανικές για επίλυση μεγάλων 

πολύπλοκων προβλημάτων. 

Την ίδια χρονιά, ο Graff  (2019) μελέτησε το χρονοπρογραμματισμό της παραγωγής 

της φαρμακευτικής βιομηχανίας Patheon χρησιμοποιώντας το λογισμικό SchedulePro. 

Αναζήτησε τα υπάρχοντα bottlenecks των διεργασιών και διερεύνησε πιθανές λύσεις, ώστε να 

επιτευχθεί τελικά ο αποτελεσματικός διαμοιρασμός των παρτίδων καθ’ όλη τη διάρκεια του 

χρόνου. 

Οι Reddy, Rao και Kesavarao (2020) μελέτησαν το χρονοπρογραμματισμό της 

παραγωγής μιας γαλακτοβιομηχανίας. Παρουσίασαν ένα μοντέλο μεικτού ακέραιου 

γραμμικού προγραμματισμού το οποίο περιλάμβανε τακτικές και λειτουργικές αποφάσεις υπό 

αβέβαιη ζήτηση προϊόντων. Χρησιμοποίησαν ευρετικές μεθόδους για την αποσύνθεση του 

προβλήματος. Στόχος ήταν η ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους. 

Τέλος, οι Koulouris, Misailidis και Petrides (2021) ανέδειξαν τα οφέλη της ψηφιακής 

μοντελοποίησης διεργασιών τροφίμων, μέσω της μελέτης μιας μεγάλης ζυθοποιίας. 

Συγκεκριμένα, ασχολήθηκαν με την προσομοίωση και το χρονοπρογραμματισμό της 

παραγωγής της, χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τα εργαλεία SuperPro και SchedulePro. 

Χρησιμοποίησαν “integrated process” και “digital twin” μοντέλα, ενώ προσδιόρισαν τις 

δυσκολίες και τα ιδιαίτερα γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν τις βιομηχανίες τροφίμων σε 

σχέση με τις άλλες βιομηχανίες. 

Στην παρούσα εργασία μελετάται ο χρονοπρογραμματισμός της παραγωγής δύο 

ελληνικών γαλακτοβιομηχανιών, της γαλακτοβιομηχανίας ΚΡΙ-ΚΡΙ και της 

γαλακτοβιομηχανίας ΤΥΡΑΣ. Οι διεργασίες που μελετώνται αφορούν παρασκευή γιαουρτιών 

και είναι πολλαπλών σταδίων και προϊόντων, ενώ δίνεται έμφαση κυρίως στο στάδιο της 

συσκευασίας. Ο χρονοπρογραμματισμός της παραγωγής πραγματοποιείται με δύο 

διαφορετικές προσεγγίσεις, αρχικά χρησιμοποιώντας τεχνικές βελτιστοποίησης και έπειτα 

μεθόδους προσομοίωσης, ώστε να είναι εφικτή η επιλογή της καλύτερης προσέγγισης. 

Παρακάτω ορίζονται αναλυτικά τα δύο προβλήματα που εξετάζονται και ακολουθεί 

παρουσίαση του μαθηματικού μοντέλου και των λογισμικών που χρησιμοποιούνται. 

Επιλέγεται το περιβάλλον βελτιστοποίησης GAMS και το λογισμικό προσομοίωσης 

SchedulePro. Έπειτα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του χρονοπρογραμματισμού της 

παραγωγής για κάθε πρόβλημα, γίνεται αντιπαράθεση τους και εξάγονται τα ανάλογα 

συμπεράσματα, ενώ παρατίθενται και κάποιες προτάσεις για περαιτέρω μελέτη. 
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1.2. Γαλακτοβιομηχανίες και διαδικασία παραγωγής γιαουρτιού 

Οι γαλακτοβιομηχανίες, δηλαδή οι βιομηχανίες επεξεργασίας γάλακτος και γαλακτοκομικών 

προϊόντων όπως το τυρί, το γιαούρτι, το βούτυρο, το παγωτό κ.α. συμπεριλαμβάνονται στις 

πιο δυναμικές βιομηχανίες στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Ένα από τα πιο σημαντικά 

είδη των ελληνικών βιομηχανιών γαλακτοκομικών προϊόντων αποτελεί το γιαούρτι. Σύμφωνα 

με τον Ελληνικό Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ, Άρθρο 82, 2016) ορίζεται ότι «Γιαούρτι 

χαρακτηρίζεται το γαλακτοκομικό προϊόν τo οποίο παράγεται από τη ζύμωση και πήξη του 

γάλακτος, με τη χρήση υποχρεωτικά των καλλιεργειών - εκκινητών Streptococcus salivarious 

subsp. thermophilus και Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, ώστε το τελικό ζυμωμένο 

προϊόν να περιέχει τουλάχιστον 107 cfu/g προϊόντος μέχρι την ημερομηνία ανάλωσής του.» 

Ανάλογα με τη τεχνολογία παραγωγής του, το γιαούρτι διακρίνεται στις παρακάτω κατηγορίες: 

• Παραδοσιακό γιαούρτι: όπου η παρασκευή του γίνεται με την πήξη του γάλακτος με 

την προσθήκη μιας καλλιέργειας (που συνήθως είναι η ίδια η γιαούρτη της 

προηγούμενης παρτίδας), η οποία περιέχει ένα μεγάλο αριθμό οξυγαλακτικών 

βακτηρίων (Κορομηλάς, 2018) 

• Συνεκτικό γιαούρτι ή τύπου set: το οποίο έχει λεία επιφάνεια και η επώαση των 

μικροοργανισμών και η ψύξη του προϊόντος γίνεται μέσα στην τελική συσκευασία 

(Παπαστάθη, 2011) 

• Αναμεμιγμένο γιαούρτι ή τύπου stirred: όπου η επώαση και η ψύξη γίνεται σε 

δεξαμενές πριν τη τελική συσκευασία (Παπαστάθη, 2011) 

• Στραγγιστό γιαούρτι: δηλαδή γιαούρτι με αυξημένη αναλογία στερεών συστατικών, 

23-25%, και προκύπτει με απομάκρυνση του ορού του γάλακτος (Παπαστάθη, 2011) 

• Απευθείας πήξεως γιαούρτι: γιαούρτι όμοιο με το στραγγιστό με τη διαφορά ότι αυτό 

πήζει και στραγγίζει στο ίδιο σιλό 

 

Άλλα προϊόντα γιαουρτιού που παράγονται και διατίθενται στην αγορά είναι τα εξής: 

• Πόσιμο γιαούρτι: όμοιο με το στραγγιστό, αλλά το πήγμα σε αυτήν την περίπτωση 

«σπάζεται» ώστε να γίνει υγρής φύσης και μετά συσκευάζεται (Ουλή – Ρουσή, 2015). 

• Παγωμένο γιαούρτι: επωάζεται σε σιλό και έπειτα καταψύχεται όπως το παγωτό 

(Ουλή – Ρουσή, 2015). 
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• Επιδόρπια φρούτων ή αρώματος φρούτων με γιαούρτι τύπου set ή stirred: 

γιαούρτι τύπου set ή stirred στο οποίο προστίθεται χυμός φρούτων με ή χωρίς ζάχαρη 

ή τεμάχια φρούτων φρέσκα ή ζαχαρωμένα ή γλυκαντικές ουσίες (Τσαρούχας, 2006). 

 

Για τη παρασκευή του γιαουρτιού οι πρώτες ύλες που απαιτούνται είναι το γάλα, κυρίως 

αγελάδας ή αιγοπροβάτων, πλήρως ή μερικώς αποβουτυρωμένο ή συμπυκνωμένο και οι 

οξυγαλακτικές καλλιέργειες. Επιπλέον, μπορούν να προστεθούν διάφορα πρόσθετα  

(π.χ. αρωματικές ουσίες, σταθεροποιητές, χρωστικές, ζάχαρη γλυκαντικές ουσίες), πουρές 

φρούτων και χυμοί φρούτων (Μαυροπούλου et al., 2019). 

Το γιαούρτι διακρίνεται με βάση το είδος του γάλακτος που χρησιμοποιείται σε στις εξής 

κατηγορίες: 

• Αγελαδινό 

• Πρόβειο 

• Κατσικίσιο 

• Ανάμεικτο (π.χ. αιγοπρόβειο) 

 

Ενώ ανάλογα την περιεκτικότητα σε λιπαρά, το γιαούρτι διακρίνεται σε : 

• Πλήρες (6-10% λιπαρά) 

• Μεσαίων λιπαρών (3-5% λιπαρά) 

• Χαμηλών λιπαρών (1-3% λιπαρά) 

• Αποβουτυρωμένο (0% λιπαρά) 

 

Ανάλογα με το επιθυμητό είδος γιαουρτιού διαφέρει και η διαδικασία παρασκευής του. 

Παρακάτω περιγράφονται συνοπτικά τα στάδια παραγωγής για τα κύρια είδη γιαουρτιών. 

 

Παραδοσιακό γιαούρτι 

Η παρασκευή του παραδοσιακού γιαουρτιού με επιδερμίδα (πέτσα) γίνεται από βρασμένο 

γάλα, χωρίς προηγουμένως να  τυποποιηθεί και να ομογενοποιηθεί. Αφού θερμανθεί το γάλα, 

ακολουθεί ο διαμοιρασμός του σε κυτία, στα οποία αφήνεται να κρυώσει χωρίς ανάδευση ώστε 

να σχηματιστεί η στοιβάδα των λιποσφαιρίων (επιδερμίδα). Όταν η θερμοκρασία φθάσει τους 

45°C, η επιδερμίδα ανασηκώνεται ελαφρά και γίνεται ο εμβολιασμός με την καλλιέργεια 



                                                                                                                                       Εισαγωγή 

   

15 
 

εκκίνησης που είναι μια ορισμένη ποσότητα παρασκευασμένου γιαουρτιού από την 

προηγούμενη μέρα (μαγιά) και ακολουθεί η επώαση και η ψύξη (Μαυροπούλου et al., 2019). 

 

Συνεκτικό γιαούρτι ή τύπου set 

Για την παραγωγή του συνεκτικού γιαουρτιού, πραγματοποιείται η τυποποίηση του γάλακτος, 

ακολουθεί η ομογενοποίηση και  παστερίωσή του και έπειτα η ψύξη του στη θερμοκρασία 

επώασης, ώστε να προστεθεί τότε η καλλιέργεια εκκίνησης και να αρχίσει η ζύμωση. Έπειτα, 

ακολουθεί η τοποθέτηση του μίγματος σε κύπελλα, που οδηγούνται προς επώαση και στη 

συνέχεια προς ψύξη. Τα κύπελλα είναι πάντα τοποθετημένα σε ράφια ή παλέτες. Με αυτό τον 

τρόπο αποφεύγεται η διατάραξη του πήγματος κατά τη μεταφορά του (Κουβέλης, 2020). Σε 

περίπτωση που προστίθενται φρούτα ή άρωμα φρούτων σε αυτό το είδος γιαουρτιού, 

ακολουθείται η ίδια διαδικασία με την προσθήκη των φρούτων ή του αρώματος να 

πραγματοποιείται μέσα στα κύπελλα συσκευασίας πριν την προσθήκη του εμβολιασμένου 

γάλακτος. 

 

Αναμεμιγμένο γιαούρτι ή τύπου stirred 

Αυτός ο τύπος γιαουρτιού χαρακτηρίζεται από υψηλό ιξώδες. Για την παραγωγή του 

αναμεμιγμένου γιαουρτιού ακολουθείται η ίδια διαδικασία με αυτή του συνεκτικού, δηλαδή 

το γάλα τυποποιείται, ομογενοποιείται, παστεριώνεται κι έπειτα ψύχεται, με τη διαφορά ότι 

αφού προστεθεί η καλλιέργεια εκκίνησης, η επώαση πραγματοποιείται μέσα σε δεξαμενή. Στη 

συνέχεια όταν επιτευχθεί η ζητούμενη οξύτητα, ακολουθεί ανάδευση με την οποία το πήγμα 

διαταράσσεται κι έπειτα ψύχεται περίπου στους 20οC και αδειάζεται στα κύπελλα 

συσκευασίας. Σε αυτό τον τύπο γιαουρτιού οι σταθεροποιητές ή οι γλυκαντικές ουσίες 

προστίθενται στην αρχή της παραγωγικής διαδικασίας ενώ τα φρούτα και οι αρωματικές 

ουσίες προστίθενται κατά την ψύξη του γιαουρτιού στους 20οC κι έπειτα ακολουθεί η 

συσκευασία του (Μπλέκου, 2017). 

 

Στραγγιστό γιαούρτι 

Στραγγισμένο γιαούρτι είναι  το γιαούρτι με αυξημένη αναλογία στερεών συστατικών (23% - 

25%). Προκύπτει από πλήρες γιαούρτι μετά από αποστράγγιση μέρους του νερού του με τα 

διαλυμένα σε αυτό συστατικά. Επομένως, η παραγωγή του είναι όμοια με αυτή του 

αναμιγμένου γιαουρτιού, με τη διαφορά ότι μετά τη ζύμωση απομακρύνεται ο ορός του 

γάλακτος. Αυτό το είδος γιαουρτιού, ανάλογα με τον τρόπο που στραγγίζεται το πήγμα, 
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παρασκευάζεται είτε μέσα σε υφασμάτινους σάκους, είτε με φυγοκέντρηση του πήγματος είτε 

με συμπύκνωση του γάλακτος με υπερδιήθηση πριν από την πήξη του (Μαυροπούλου et al., 

2019). 

 

Πόσιμο γιαούρτι 

Αυτό το είδος γιαουρτιού μπορεί να θεωρηθεί  ως ένα αναμεμιγμένο γιαούρτι με  χαμηλό 

ιξώδες και είναι αρκετά ρευστό. Για να μειωθεί το ιξώδες, όταν λάβει η οξύτητα μία ορισμένη 

τιμή, το προϊόν ζύμωσης που βρίσκεται στη δεξαμενή ψύχεται στους 20οC, πραγματοποιείται 

διατάραξη του τελικού πήγματος και προσθήκη σταθεροποιητών. Η διαδικασία της ζύμωσης 

συνεχίζεται και αφού ολοκληρωθεί, ακολουθεί η ομογενοποίηση του πήγματος και η 

τοποθέτησή του στα κύπελλα (συνήθως χρησιμοποιούνται φιάλες των 0,5L ή του 1L) 

(Μπλέκου, 2017). 

 

Παγωμένο γιαούρτι 

Το παγωμένο γιαούρτι αποτελεί ένα ιδιαίτερα δημοφιλές προϊόν τα τελευταία χρόνια. Αυτό το 

είδος γιαουρτιού παράγεται όπως και το πόσιμο γιαούρτι. Πραγματοποιείται ανάμιξη του 

ζυμωμένου γιαουρτιού με παγωτό χαμηλών λιπαρών ή χωρίς λιπαρά μέχρι το pH να γίνει ίσο 

με 6. Έπειτα, είναι δυνατή η προσθήκη σταθεροποιητών, γαλακτωματοποιητών, σιροπιού 

φρούτων και ξηρών καρπών στο μίγμα, το οποίο στη συνέχεια ψύχεται στους 0οC. Με τον 

τρόπο αυτό παράγεται το μαλακό παγωμένο γιαούρτι. Το σκληρό παγωμένο γιαούρτι 

προκύπτει αν το μίγμα ψυχθεί σε πολύ χαμηλότερη θερμοκρασία (-20 οC), για να αποκτήσει 

περισσότερο τη μορφή παγωτού (Κουβέλης, 2020) 

 

1.3. Ορισμός του προβλήματος Α 

Αρχικά εξετάζεται το πρόβλημα Α, το οποίο αφορά το χρονοπρογραμματισμό παραγωγής της 

γαλακτοβιομηχανίας ΚΡΙ-ΚΡΙ. Πιο συγκεκριμένα, το πρόβλημα επικεντρώνεται στο 

χρονοπρογραμματισμό της ημισυνεχούς διεργασίας παραγωγής γιαουρτιών, μιας διεργασίας 

πολλαπλών σταδίων και προϊόντων. Έμφαση δίνεται κυρίως στο συνεχές στάδιο της 

συσκευασίας, καθώς αυτό παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συμφόρηση κατά τη διαδικασία 

παραγωγής. Τα προηγούμενα στάδια μοντελοποιούνται ως ένα ισοδύναμο στάδιο ορισμένης 

διάρκειας, ανεξάρτητης του μεγέθους παρτίδας, το οποίο όμως διατηρεί όσους περιορισμούς 
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διέπουν τα προηγούμενα. Το πρόβλημα αυτό έχει μελετηθεί επίσης από τον Kopanos (2010) 

χρησιμοποιώντας τεχνικές βελτιστοποίησης με βάση μαθηματικά μοντέλα MILP. 

 Το εργοστάσιο παράγει τριών ειδών γιαούρτια (set, stirred, flavored) από τα οποία 

προκύπτουν 93 τελικά προϊόντα. Διαθέτει 4 γραμμές συσκευασίας, οι οποίες λειτουργούν 

παράλληλα και καθεμία είναι υπεύθυνη για τη συσκευασία συγκεκριμένων προϊόντων. Ένα 

συνοπτικό διάγραμμα της διαδικασίας παραγωγής παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.5. 

 

Σχήμα 1.5. Διαδικασία παραγωγής γιαουρτιού στη γαλακτοβιομηχανία ΚΡΙ-ΚΡΙ (Kopanos, 2010) 

 

 Λόγω του μεγάλου αριθμού προϊόντων το πρόβλημα μπορεί να γίνει αρκετά σύνθετο 

κατά την επίλυση. Ωστόσο, προϊόντα με παρόμοια χαρακτηριστικά μπορούν να 

αντιμετωπιστούν ως μία ομάδα που ονομάζεται οικογένεια προϊόντων, καθιστώντας το 

πρόβλημα πιο απλό, κερδίζοντας υπολογιστικούς πόρους και χωρίς παραβίαση περιορισμών. 

Τα προϊόντα μιας οικογένειας απαραιτήτως προέρχονται από την ίδια συνταγή ζύμωσης, 

απαιτούν ίδιους πόρους και δεν επιβάλλεται χρόνος εναλλαγής κατά τη διαδοχική παραγωγή 

τους (Kopanos, 2010). Αντίθετα, για τη διαδοχική παραγωγή δύο προϊόντων που ανήκουν σε 

διαφορετικές οικογένειες, είναι απαραίτητο να εφαρμοσθούν διεργασίες καθαρισμού και 

αποστείρωσης στη γραμμή συσκευασίας, που καταλαμβάνουν κάποιο χρόνο από το διαθέσιμο 

χρόνο παραγωγής. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως ενώ προϊόντα που ανήκουν στην ίδια 
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οικογένεια μοιράζονται πολλά κοινά χαρακτηριστικά, από την άλλη μπορεί να παρουσιάζουν 

διαφορές όσον αφορά το ρυθμό και το χρόνο εκκίνησης συσκευασίας, τη δυναμικότητα 

παραγωγής, τα κόστη παραγωγής κι αποθήκευσης κ.α. Στο παρόν πρόβλημα εντοπίζονται 23 

οικογένειες προϊόντων, οι οποίες προέρχονται από 12 συνταγές. 

 

Οι βασικοί περιορισμοί που χαρακτηρίζουν το πρόβλημα είναι οι εξής:  

• Περιορισμοί μεγέθους παρτίδας και κατανομής προϊόντων/οικογενειών 

• Περιορισμοί αλληλουχίας  

• Χρονικοί περιορισμοί 

• Ισοζύγια μάζας και περιορισμοί προθεσμίας παράδοσης παραγγελιών 

 

Οι αποφάσεις που πρέπει να παρθούν αφορούν: 

• Την ανάθεση των προϊόντων/οικογενειών στις γραμμές συσκευασίας 

• Την αλληλουχία παραγωγής των οικογενειών 

• Τις ποσότητες των παραγόμενων και αποθηκευμένων προϊόντων 

• Το χρόνο εκκίνησης και ολοκλήρωσης συσκευασίας των οικογενειών προϊόντων 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση του κόστους παραγωγής για την ικανοποίηση μιας 

εβδομαδιαίας ζήτησης προϊόντων. Το συνολικό κόστος παραγωγής αποτελείται από επιμέρους 

κόστη τα οποία είναι: 

• Το κόστος εκτέλεσης συνταγής 

• Το κόστος χρησιμοποίησης γραμμής συσκευασίας 

• Το κόστος εσωτερικής παραγωγής 

• Το κόστος εναλλαγής μεταξύ οικογενειών 

• Το κόστος αποθήκευσης 

• Το κόστος εξωτερικής παραγωγής 

 

Η βιομηχανία λειτουργεί πέντε ημέρες την εβδομάδα. Σημειώνεται πως το εργοστάσιο 

δε λειτουργεί σε 24ωρη βάση, αλλά απαιτεί 3 και 2 ώρες κατά την εκκίνηση  και τον 

τερματισμό λειτουργίας του αντίστοιχα, για διεργασίες καθαρισμού και συντήρησης. Σε αυτά 

τα χρονικά διαστήματα δεν πραγματοποιείται καμία διαδικασία παραγωγής. 
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Τα δεδομένα του παρόντος προβλήματος διατίθενται αναλυτικά στο Παράρτημα Α. 

Δεδομένα που αφορούν ζήτηση προϊόντων είναι τροποποιημένα για λόγους 

εμπιστευτικότητας. Στόχος είναι ο χρονοπρογραμματισμός της παραγωγής της 

γαλακτοβιομηχανίας ΚΡΙ-ΚΡΙ για μία εβδομαδιαία ζήτηση προϊόντων, τόσο με τεχνικές 

βελτιστοποίησης όσο και με μεθόδους προσομοίωσης και σύγκριση των αποτελεσμάτων ως 

προς το τελικό κόστος παραγωγής. 

 

1.4. Ορισμός του προβλήματος Β 

Το πρόβλημα Β αναφέρεται στο χρονοπρογραμματισμού παραγωγής της γαλακτοβιομηχανίας 

ΤΥΡΑΣ, μέλος του Ομίλου Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε. Πιο συγκεκριμένα, το πρόβλημα 

επικεντρώνεται, όπως και το πρόβλημα Α, στο χρονοπρογραμματισμό της ημισυνεχούς 

διεργασίας παραγωγής γιαουρτιών. Έμφαση δίνεται ξανά στο συνεχές στάδιο της 

συσκευασίας, ενώ τα προηγούμενα στάδια μοντελοποιούνται ως ένα ισοδύναμο στάδιο 

ορισμένης διάρκειας, ανεξάρτητης του μεγέθους παρτίδας, το οποίο όμως διατηρεί όσους 

περιορισμούς διέπουν τα προηγούμενα. Το πρόβλημα αυτό έχει μελετηθεί επίσης από το 

Λιάπη (2021) χρησιμοποιώντας τεχνικές βελτιστοποίησης και μαθηματικά μοντέλα MILP. 

 Το εργοστάσιο παράγει τριών ειδών γιαούρτια (στραγγιστό, απευθείας πήξεως, 

συνεκτικό) από τα οποία προκύπτουν 176 τελικά προϊόντα. Διαθέτει 7 γραμμές συσκευασίας 

οι οποίες λειτουργούν παράλληλα και καθεμία είναι υπεύθυνη για τη συσκευασία 

συγκεκριμένων προϊόντων. Η διαδικασία παραγωγής στραγγιστού και απευθείας πήξεως 

γιαουρτιού, που ακολουθείται στη βιομηχανία ΤΥΡΑΣ, παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.6. 

 

Σχήμα 1.6. Διαδικασία παραγωγής στραγγιστού και απευθείας πήξεως γιαουρτιού (Λιάπης, 2021) 
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Προϊόντα με παρόμοια χαρακτηριστικά μπορούν να αντιμετωπιστούν ως μία 

οικογένεια προϊόντων. Συγκεκριμένα, εντοπίζονται 41 οικογένειες προϊόντων, οι οποίες 

προέρχονται από 16 συνταγές. Μετά τη διεργασία της ζύμωσης απαιτείται ορισμένος χρόνος 

μέχρι να είναι εφικτή η συσκευασία. Επιπλέον, πριν την συσκευασία κάθε προϊόντος 

απαιτείται κάποιος χρόνος εκκίνησης συσκευασίας, που αφορά αλλαγές στο μηχάνημα για την 

παραγωγή του επιθυμητού σχήματος, γεύσης κ.λ.π.  

Οι βασικοί περιορισμοί που χαρακτηρίζουν το πρόβλημα είναι οι ταυτόσημοι με 

αυτούς του προβλήματος Α. Το ίδιο ισχύει και για τις αποφάσεις που πρέπει να παρθούν.  

 

Το συνολικό κόστος παραγωγής αποτελείται από τα εξής επιμέρους κόστη: 

• Το κόστος εκτέλεσης συνταγής 

• Το κόστος χρησιμοποίησης γραμμής συσκευασίας 

• Το κόστος εσωτερικής παραγωγής 

• Το κόστος εναλλαγής μεταξύ οικογενειών 

• Το κόστος αποθήκευσης 

• Το κόστος εξωτερικής παραγωγής 

 

Η βιομηχανία λειτουργεί καθημερινά. Σημειώνεται πως το εργοστάσιο λειτουργεί σε 

24ωρη βάση, όμως κάθε γραμμή συσκευασίας απαιτεί κάποιες ώρες στο τέλος της ημέρας για 

διεργασίες καθαρισμού και συντήρησης. Σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν είναι δυνατό να 

πραγματοποιηθεί καμία διεργασία συσκευασίας στην εκάστοτε γραμμή, όμως μπορούν να 

πραγματοποιηθούν οι διεργασίες ζύμωσης οι οποίες εκτελούνται σε διαφορετικά μηχανήματα. 

Τα δεδομένα του παρόντος προβλήματος διατίθενται αναλυτικά στο Παράρτημα Α. 

Δεδομένα που αφορούν ζήτηση προϊόντων είναι τροποποιημένα για λόγους 

εμπιστευτικότητας. Στόχος είναι ο χρονοπρογραμματισμός της παραγωγής της 

γαλακτοβιομηχανίας ΤΥΡΑΣ για μία εβδομαδιαία ζήτηση προϊόντων, τόσο με τεχνικές 

βελτιστοποίησης όσο και με μεθόδους προσομοίωσης και σύγκριση των αποτελεσμάτων ως 

προς το τελικό κόστος παραγωγής. 
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2. Τεχνικές βελτιστοποίησης του χρονοπρογραμματισμού 

παραγωγής 

Η βελτιστοποίηση είναι μια διαδικασία με την οποία κάποιος τείνει να βρει έναν τρόπο να 

επιτύχει την υψηλότερη δυνατή απόδοση, χρησιμοποιώντας το ελάχιστο ποσό πόρων και 

διατηρώντας τη βιωσιμότητα. Για την βελτιστοποίηση μιας διεργασίας απαιτείται η ανάπτυξη 

ενός μαθηματικού μοντέλου. Αυτό το μοντέλο περιλαμβάνει εξισώσεις οι οποίες εκφράζουν 

τα ισοζύγια μάζας και ενέργειας της διεργασίας, όλους τους υπάρχοντες περιορισμούς, καθώς 

και την αντικειμενική συνάρτηση που πρόκειται να βελτιστοποιηθεί. Μελετώντας το 

χρονοπρογραμματισμό της παραγωγής, η αντικειμενική συνάρτηση συνήθως αφορά 

ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου παραγωγής, μεγιστοποίηση του κέρδους ή 

ελαχιστοποίηση του κόστους. Τα μαθηματικά μοντέλα στη συνέχεια επιλύονται, αφού 

εισαχθούν σε κατάλληλα λογισμικά βελτιστοποίησης, ένα από τα οποία είναι το General 

Algebraic Modeling System (GAMS, 2013) το οποίο χρησιμοποιήθηκε κατά την εκπόνηση 

αυτής τη διπλωματικής εργασίας. 

 

2.1. Ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου 

Το μαθηματικό μοντέλο που είναι κατάλληλο για την επίλυση και βελτιστοποίηση των 

προβλημάτων Α και Β που ορίστηκαν στις ενότητες 1.3 και 1.4 έχει αναπτυχθεί από τον  

Kopanos (2010) και παρουσιάζεται στη συνέχεια. 

 

2.1.1. Ονοματολογία 

Σύνολα 

f, f’ є F Σύνολο οικογενειών τελικών προϊόντων 

j є J Σύνολο γραμμών συσκευασίας 

n, n’ є N Σύνολο των περιόδων προγραμματισμού του χρονικού  

ορίζοντα 

p є P Σύνολο τελικών προϊόντων που παρασκευάζονται 

r є R Σύνολο συνταγών παρασκευής 
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Υποσύνολα 

f є Fj Σύνολο των οικογενειών f που συσκευάζονται στην ίδια 

γραμμή συσκευασίας  j 

f є Fr Σύνολο των οικογενειών f 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 

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 

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 

𝛼𝑗,𝑛  Καθημερινός χρόνος έναρξης λειτουργίας της γραμμής 

συσκευασίας  j, στο χρονικό διάστημα n, σε ώρες 

𝛽𝑗,𝑛  Καθημερινός χρόνος τερματισμού λειτουργίας της γραμμής 

συσκευασίας  j, στο χρονικό διάστημα n, σε ώρες 

𝛾𝑓,𝑓’,𝑗 Απαιτούμενος χρόνος εναλλαγής μεταξύ των οικογενειών f 

και f’, στη γραμμή συσκευασίας  j, σε ώρες 
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𝛿𝑝,𝑗 Απαιτούμενος χρόνος εκκίνησης παραγωγής του προϊόντος 

p, στη γραμμή συσκευασίας  j, σε ώρες 

𝑏𝑝𝑟  Επιπλέον απαιτούμενος χρόνος για κάθε συνταγή πριν τη 

συσκευασία, σε ώρες 

𝜃𝑝,𝑗,𝑛 Κόστος εσωτερικής παραγωγής για το προϊόν p, στη γραμμή 

συσκευασίας  j, στο χρονικό διάστημα n 

𝜁𝑝,𝑛 Ζήτηση προϊόντος p, στο χρονικό διάστημα n, σε κιλά 

ℎ𝑝
𝑐𝑢𝑝

  Βάρος κυπέλλου του προϊόντος p, σε κιλά 

𝜁𝑝,𝑛
𝑐𝑢𝑝

 Ζήτηση προϊόντος p, στο χρονικό διάστημα n, σε κύπελλα 

𝛬𝑗,𝑛 =𝜔𝑗,𝑛 - 𝛼𝑗,𝑛 - 𝛽𝑗,𝑛 

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 χρήσης 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 συσκευασίας  j, 

στο χρονικό διάστημα n, σε ώρες 

𝜋𝑝,𝑗,𝑛
𝑚𝑎𝑥 Μέγιστη παραγωγή προϊόντος p στη γραμμή συσκευασίας  j, 

στο χρονικό διάστημα n, σε κιλά 

𝜋𝑝,𝑗,𝑛
𝑚𝑖𝑛  Ελάχιστη παραγωγή προϊόντος p στη γραμμή συσκευασίας j, 

στο χρονικό διάστημα n, σε κιλά 

𝜌𝑝,𝑗 Ρυθμός συσκευασίας του προϊόντος p, στη γραμμή 

συσκευασίας  j є Jp, σε κιλά ανά ώρα 
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𝜏𝑟 Ελάχιστος χρόνος προετοιμασίας συνταγής r, σε ώρες  

𝜑𝑓,𝑓′𝑗,𝑛 Κόστος εναλλαγής μεταξύ οικογενειών f και f’ στη γραμμή 

συσκευασίας  j, στο χρονικό διάστημα n  

𝜔𝑗,𝑛 Διαθέσιμος χρόνος επεξεργασίας στη γραμμή συσκευασίας  j, 

το χρονικό διάστημα n, σε ώρες 

𝜒𝑟,𝑛  Κόστος παραγωγής της συνταγής r κατά την περίοδο n 

𝜓𝑝,𝑛  Κόστος εξωτερικής παραγωγής του προϊόντος p κατά την 

περίοδο n 

 

Συνεχείς Μεταβλητές 

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

συσκευασίας  j, το χρονικό διάστημα n, σε ώρες 

𝐼𝑝,𝑛 Αποθηκευμένη ποσότητα προϊόντος p, κατά το χρονικό 

διάστημα n, σε κιλά 

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

συσκευασίας  j, το χρονικό διάστημα n, σε κιλά 

𝑄𝑝,𝑛
𝑒𝑥𝑡

 Εξωτερική παραγόμενη ποσότητα προϊόντος p, το χρονικό 

διάστημα n, σε κιλά 

𝑄𝑝,𝑛
𝑖𝑛𝑡

 Εσωτερική παραγόμενη ποσότητα προϊόντος p, το χρονικό 

διάστημα n, σε κιλά 

𝑆𝑓,𝑗,𝑛  Χρόνος εκκίνησης οικογένειας  f, στη γραμμή συσκευασίας 

j, το χρονικό διάστημα n, σε ώρες 

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

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

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

το 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 

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 

 

2.1.2. Μαθηματική διατύπωση μοντέλου 

Παρακάτω παρουσιάζεται η μαθηματική διατύπωση του μοντέλου που χρησιμοποιείται για 

την επίλυση και βελτιστοποίηση των προβλημάτων Α και Β που περιεγράφηκαν στις ενότητες 

1.3 και 1.4. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στο μαθηματικό μοντέλο που χρησιμοποιείται 

για την επίλυση των προβλημάτων, η αναπαράσταση του χρόνου είναι προϊόν διασταύρωσης 

συνεχούς και διακριτής αναπαράστασης του χρόνου όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.1. 

Συγκεκριμένα, ο χρονικός ορίζοντας παραγωγής χωρίζεται σε διακριτές περιόδους διάρκειας 

μιας ημέρας, ενώ οι διεργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια κάθε ημέρας 

μοντελοποιούνται με συνεχή αναπαράσταση του χρόνου.  

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.1. Αναπαράσταση του χρόνου 

Διακριτή Διακριτή Διακριτή Διακριτή Διακριτή 

Ημέρα παραγωγής 

Ορίζοντας παραγωγής 

Συνεχής Συνεχής Συνεχής Συνεχής Συνεχής 
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Οι περιορισμοί του μοντέλου έχουν κατηγοριοποιηθεί ανάλογα με τον τύπο της απόφασης που 

πρέπει να παρθεί (κατανομής, αλληλουχίας κ.λ.π.). Το  σύνολο των περιορισμών του 

προτεινόμενου μαθηματικού μοντέλου (Kopanos, 2010) παρατίθενται αναλυτικά παρακάτω: 

 

Περιορισμοί μεγέθους παρτίδας και κατανομής προϊόντων 

Με τον περιορισμό (2.1) ορίζονται τα κατώτερα και ανώτερα όρια της παραγόμενης 

ποσότητας του προϊόντος p. 

𝜋𝑝,𝑗,𝑛
𝑚𝑖𝑛 · �̅�𝑝,𝑗,𝑛  ≤  𝑄𝑝,𝑗,𝑛 ≤  𝜋𝑝,𝑗,𝑛

𝑚𝑎𝑥·�̅�𝑝,𝑗,𝑛     ∀ 𝑝, 𝑗є𝐽𝑃, 𝑛   (2.1) 

 

Η παράμετρος π ορίζεται ως εξής: 

𝜋𝑝,𝑗,𝑛
𝑚𝑎𝑥 = {

∑ 𝜁𝑝,𝑛′
𝑁
𝑛′≥𝑛                   𝑖𝑓 ∑ 𝜁𝑝,𝑛′

𝑁
𝑛′≥𝑛 < (𝛬𝑗,𝑛 −  𝜏𝑟) · 𝜌𝑝,𝑗                

(𝛬𝑗,𝑛 − 𝜏𝑟) · 𝜌𝑝,𝑗       𝑖𝑓 ∑ 𝜁𝑝,𝑛′
𝑁
𝑛′≥𝑛 ≥ (𝛬𝑗,𝑛 −  𝜏𝑟) · 𝜌𝑝,𝑗               

(2.2) 

 

Όπου   𝛬𝑗,𝑛=𝜔𝑗,𝑛 − 𝑎𝑗,𝑛 − 𝛽𝑗,𝑛                    (2.3) 

    𝜁𝑝,𝑛 = ℎ𝑝
𝑐𝑢𝑝 . 𝜁𝑝,𝑛

𝑐𝑢𝑝                                        (2.4) 

 
Δηλαδή η παράμετρος  𝜋𝑝,𝑗,𝑛

𝑚𝑎𝑥  παίρνει είτε την τιμή της συνολικής ζήτησης του προϊόντος p 

μέχρι το τέλος του χρονικού ορίζοντα, είτε τη 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, σημειώνεται ότι μπορεί να 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 μιας 

οικογένειας εισάγεται ως εξής: 

𝑇𝑓,𝑗,𝑛 = ∑ (
𝑄𝑝,𝑗,𝑛

𝜌𝑝,𝑗
 𝑝 є 𝑃𝑓 +  𝛿𝑝,𝑗 · �̅�𝑝,𝑗,𝑛 ) ∀ 𝑓, 𝑗є𝐽𝑓 , 𝑛             (2.5) 

𝑟 є𝑅𝑃 

𝑟 є𝑅𝑃 



                                            Τεχνικές βελτιστοποίησης του χρονοπρογραμματισμού παραγωγής 

27 
 

 

Περιορισμοί κατανομής οικογενειών 

Μια οικογένεια f ανατίθεται 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 ≥  �̅�𝑝,𝑗,𝑛       ∀ 𝑓, 𝑝 є 𝑃𝑓, 𝑗є𝐽𝑓 , 𝑛                                             (2.6) 

 

Περιορισμοί αλληλουχίας και χρονικοί περιορισμοί 

1. Εάν μια οικογένεια f ανατεθεί στην γραμμή συσκευασίας  j στο χρονικό διάστημα n,  

(δηλαδή  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                                          (2.7) 

∑ 𝛸𝑓,𝑓′,𝑗,𝑛 ≤ 𝑌𝑓,𝑗,𝑛

𝑓′≠𝑓,𝑓′є 𝐹𝑗

    ∀ 𝑓, 𝑗є𝐽𝑓 , 𝑛                                          (2.8) 

 

2. Το άθροισμα του συνολικού αριθμού των ενεργών δυαδικών μεταβλητών 

αλληλουχίας 𝛸𝑓,𝑓′,𝑗,𝑛 και της δυαδικής μεταβλητής 𝑉𝑗,𝑛, η οποία υποδηλώνει εάν η γραμμή 

συσκευασία  j χρησιμοποιείται, πρέπει να ισούται με τον συνολικό αριθμό των ενεργών 

μεταβλητών κατανομής 𝑌𝑓,𝑗,𝑛 στην γραμμή συσκευασίας  j, την χρονική περίοδο n. Για 

παράδειγμα, αν τρεις οικογένειες έχουν ανατεθεί σε μια γραμμή συσκευασίας j, τότε δύο 

μεταβλητές αλληλουχίας θα είναι ενεργές.  

∑ ∑ 𝛸𝑓,𝑓′,𝑗,𝑛

𝑓′≠𝑓,𝑓′є 𝐹𝑗

+ 𝑉𝑗,𝑛

𝑓 є 𝐹𝑗

=  ∑ 𝑌𝑓,𝑗,𝑛

𝑓 є 𝐹𝑗

    ∀ 𝑗, 𝑛                            (2.9) 

 

3. Ο περιορισμός (2.10) εξασφαλίζει ότι η γραμμή συσκευασίας  j χρησιμοποιείται την 

χρονική περίοδο n, ( δηλαδή  𝑉𝑗,𝑛 = 1 ) αν τουλάχιστον μια οικογένεια  f  έχει ανατεθεί σε 

αυτήν την συγκεκριμένη χρονική περίοδο (δηλαδή αν 𝑌𝑓,𝑗,𝑛 = 1). Κατώτερο όριο στη 

δυαδική μεταβλητή 𝑉𝑗,𝑛 είναι περιττό όσο στην αντικειμενική συνάρτηση υπάρχει ο όρος 
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κόστους χρησιμοποίησης της γραμμής συσκευασίας που μπορεί να επιβάλλει στη δυαδική 

μεταβλητή 𝑉𝑗,𝑛 την τιμή μηδέν.  

𝑉𝑗,𝑛 ≥ 𝑌𝑓,𝑗,𝑛 ∀ 𝑓, 𝑗є𝐽𝑓 , 𝑛                                                  (2.10) 

 

4. Ο περιορισμός (2.11) δηλώνει ότι ο χρόνος εκκίνησης της οικογένειας προϊόντων  f’,  

𝑆𝑓′,𝑗,𝑛, η οποία παράγεται μετά από μια άλλη οικογένεια f, σε μια γραμμή συσκευασίας  j, 

την χρονική περίοδο n, (δηλαδή  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. Αποτελεί έναν περιορισμό μεγάλου αριθμού (Big M 

constraint), ο οποίος θέτει ένα όριο ή εκφράζει κάτι που ισχύει γενικά. O 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  .  𝛸𝑓,𝑓′,𝑗,𝑛  ≤   𝑆𝑓′,𝑗,𝑛 + 𝛭𝑗,𝑛(1 − 𝛸𝑓,𝑓′,𝑗,𝑛)     ∀ 𝑓, 𝑓′, 𝑗є(𝐽𝑓⋂ 𝐽𝑓′), 𝑛    (2.11) 

𝑆𝑓,𝑗,𝑛 = 𝐶𝑓,𝑗,𝑛 − 𝛵𝑓,𝑗,𝑛     ∀ 𝑓, 𝑗є𝐽𝑓 , 𝑛                                  (2.12) 

 

Ενδεικτικά στο Σχήμα 2.2 παρουσιάζεται η λειτουργία του περιορισμού μεγάλου αριθμού 

Μ (2.11) για την περίπτωση εναλλαγής (𝛸𝑓,𝑓′,𝑗,𝑛 = 1)  ή μη (𝛸𝑓,𝑓′,𝑗,𝑛 = 0) δύο οικογενειών 

προϊόντων διάρκειας μιας ώρας ( 𝛾𝑓,𝑓’,𝑗  = 1) . Θεωρείται πως ο μεγάλος αριθμός Μ ισούται 

με 22 (𝜔𝑗,𝑛 = 24,  𝛽𝑗,𝑛 = 2). Εξετάζονται οι περιπτώσεις η οικογένεια f’ να ξεκινά να 

συσκευάζεται τη 10η ώρα ή τη στιγμή 0. 

 

 

 

Σχήμα 2.2. Λειτουργία περιορισμού μεγάλου αριθμού Μ 
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Το Σχήμα 2.3 που ακολουθεί αναπαριστά  τη λειτουργία των δυαδικών μεταβλητών και των 

περιορισμών που αναφέρθηκαν. 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.3. Αναπαράσταση λειτουργίας μεταβλητών του μοντέλου 

 

Ανώτερα και κατώτερα όρια χρόνου ολοκλήρωσης οικογενειών 

1. Οι  περιορισμοί (2.13) και (2.14) ορίζουν τα κατώτερα και ανώτερα όρια στο χρόνο 

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

ολοκλήρωσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το άθροισμα του καθημερινού χρόνου 

εκκίνησης του εργοστασίου αj,n , 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’. Επίσης, επιπλέον χρόνος προετοιμασίας 

της γραμμής συσκευασίας  j, 𝜊𝑗,𝑛 μπορεί να ληφθεί υπόψιν, ο οποίος μπορεί να οφείλεται 

σε ενδεχόμενη συντήρηση ή άλλους τεχνικούς λόγους.  

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

𝑓′≠𝑓,𝑓′є 𝐹𝑗

 ∀ 𝑓, 𝑟є𝑅𝑓,𝑗є𝐽𝑓, 𝑛  

 

2. Ο περιορισμός (2.14) 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 της παραγωγής για 

διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των τελικών προϊόντων και για συμμόρφωση με τα 

πρότυπα υγιεινής.  

F1  F2 

 

F3 

 

YF1,j,n = 1 YF2,j,n = 1 YF3,j,n = 1 

XF1,F2,j,n = 1 XF2,F3,j,n = 1 

Vj,n = 1 

CF2,j,n  

 𝜸𝑭𝟏,𝑭𝟐,𝒋    𝜸𝑭𝟐,𝑭𝟑,𝒋   

SF2,j,n  

TF2,j,n 

(2.13) 
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𝐶𝑓,𝑗,𝑛 ≤ (𝜔𝑗,𝑛 − 𝛽𝑗,𝑛 ) · 𝑌𝑓,𝑗,𝑛  ∀ 𝑓, 𝑗є𝐽𝑓 , 𝑛                                 (2.14) 

 

Περιορισμοί σταδίου διαλείπουσας λειτουργίας, προετοιμασίας της συνταγής 

1. Οι περιορισμοί του batch σταδίου προετοιμασίας της συνταγής (ζύμωση και παστερίωση) 

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 της 

συνταγής  𝜇𝑟,𝑛
𝑚𝑖𝑛  και μικρότερη από την μέγιστη δυναμικότητα παραγωγής της 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                      (2.15) 

 

2. Ο περιορισμός (2.16) εξασφαλίζει ότι η συνταγή r παράγεται στο χρονικό διάστημα n 

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

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

𝑌𝑟,𝑛
𝑅 ≥ ∑ 𝑌𝑓,𝑗,𝑛

𝑗 є 𝐽𝑓

   ∀ 𝑟, 𝑓є 𝐹𝑟 , 𝑛                                      (2.16) 

 

Περιορισμοί σύσφιξης 

Προκειμένου να μειωθεί το υπολογιστικό κόστος, ο περιορισμός (2.17) περιορίζει το πεδίο 

αναζήτησης λύσεων του 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 − 𝛼𝑗,𝑛 −  𝛽𝑗,𝑛 − min (𝜏𝑟)) · 𝑉𝑗,𝑛 − ∑ ∑ 𝛾𝑓,𝑓′,𝑗𝛸𝑓,𝑓′,𝑗,𝑛

𝑓′≠𝑓,𝑓′є 𝐹𝑗𝑓 є 𝐹𝑗

  ∀ 𝑗, 𝑛    (2.16)  

 

Περιορισμοί ισοζυγίων μάζας των προϊόντων 

1. Η συνολική ποσότητα του προϊόντος p  που παράγεται στο εργοστάσιο (εσωτερική 

παραγωγή), το χρονικό διάστημα n, 𝑄𝑝,𝑛
𝑖𝑛𝑡, δίνεται από τη σχέση (2.18). 

𝑄𝑝,𝑛
𝑖𝑛𝑡 = ∑ 𝑄𝑝,𝑗,𝑛

𝑗 є 𝐽𝑃

 ∀ 𝑝, 𝑛                                            (2.18) 

(2.17) 
r є Rj 
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2. Η ικανοποίηση της ζήτησης είναι ιδιαίτερα σημαντική στις γαλακτοβιομηχανίες. Η 

αδυναμία έγκαιρης ικανοποίησης της ζήτησης των πελατών ίσως οδηγήσει στην απώλεια 

μεριδίου της αγοράς και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, στην απογοήτευση των 

πελατών κ.ο.κ. Ο περιορισμός (2.19) εξασφαλίζει 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 το στόχο παραγωγής 𝜁𝑝,𝑛 στο 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα n. 

𝐼𝑝,𝑛 = 𝐼𝑝,𝑛−1 + 𝑄𝑝,𝑛
𝑖𝑛𝑡 + 𝑄𝑝,𝑛

𝑒𝑥𝑡 − 𝜁𝑝,𝑛    ∀ 𝑝, 𝑛                                (2.19) 

      Όπου  

 

3. Η εξωτερική παραγωγή εκφράζει στόχους παραγωγής που ξεπερνούν την παραγωγική 

δυναμικότητα του εργοστασίου. Αυτοί μπορεί να ικανοποιούνται από συνεργαζόμενη 

εργοστασιακή εγκατάσταση είτε απλώς να εκφράζουν τους ανεκπλήρωτους στόχους 

παραγωγής.  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 ≤ 𝜁𝑝,𝑛  ∀ 𝑝, 𝑛                                                    (2.20) 

 

Αντικειμενική Συνάρτηση 

Η αντικειμενική συνάρτηση του μαθηματικού μοντέλου αφορά την ελαχιστοποίηση του 

συνολικού κόστους παραγωγής, το οποίο περιλαμβάνει τα κόστη αποθήκευσης, εσωτερικής 

παραγωγής,  εκτέλεσης συνταγής, χρησιμοποίησης γραμμής συσκευασίας, εναλλαγής μεταξύ 

οικογενειών και εξωτερικής παραγωγής.  

𝑚𝑖𝑛   ∑ ∑ 𝜉𝑝,𝑛

𝑛𝑝

· 𝐼𝑝,𝑛 + ∑ ∑ ∑
𝜃𝑝,𝑗,𝑛

𝜌𝑝,𝑗
· 𝑄𝑝,𝑗,𝑛

𝑛𝑗є𝐽𝑝𝑝

 + ∑ ∑ 𝜒𝑟,𝑛 · 𝑌𝑟,𝑛
𝑅

𝑛𝑟

+ ∑ ∑ 𝜈𝑗,𝑛 · 𝑉𝑗,𝑛

𝑛𝑗

 

+ ∑ ∑ ∑ ∑ 𝜑𝑓,𝑓′,𝑗,𝑛 · 𝛸𝑓,𝑓′,𝑗,𝑛

𝑛𝑗є(𝐽𝑓⋂ 𝐽𝑓′)𝑓′≠𝑓𝑓

+ ∑ ∑ 𝜓𝑝,𝑛 · 𝑄𝑝,𝑛
𝑒𝑥𝑡 

𝑛𝑝

                    (2.21) 
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Σε ένα εργοστάσιο παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, τα τελικά προϊόντα όπως και το 

γιαούρτι αποθηκεύονται σε χαμηλές θερμοκρασίες δημιουργώντας ένα υψηλό κόστος 

αποθήκευσης, το οποίο πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν κατά τη βελτιστοποίηση. Όσο μικρότερη 

η διάρκεια ζωής του προϊόντος, τόσο μεγαλύτερο το κόστος αποθήκευσής του. Το λειτουργικό 

κόστος περιλαμβάνει το κόστος των πρώτων υλών, το κόστος εργασίας, το κόστος ενέργειας 

και κόστη που οφείλονται σε απώλειες υλικών. Το κόστος χρησιμοποίησης της γραμμής 

συσκευασίας αφορά κόστος εκκίνησης και κόστος καθαρισμού κατά τον τερματισμό  

λειτουργίας. Το κόστος εναλλαγής αφορά κόστος καθαρισμού και αποστείρωσης κατά την 

εναλλαγή συσκευασίας από το ένα προϊόν στο άλλο.  Τέλος, το κόστος εξωτερικής παραγωγής 

λειτουργεί σαν ποινή για την παραγωγή των στόχων ζήτησης σε συνεργαζόμενο εργοστάσιο 

ή αναπαριστάνει τη ζημία από την αδυναμία ικανοποίησης της ζήτησης. Το υψηλό κόστος 

εξωτερικής παραγωγής αναγκάζει την ικανοποίηση της ζήτησης μέσω εσωτερικής παραγωγής 

όταν αυτό είναι εφικτό. Πρέπει να αναφερθεί πως αφού επιβάλλεται πλήρης ικανοποίηση της 

ζήτησης, η ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους ταυτίζεται με την μεγιστοποίηση του 

κέρδους.  

Το παραπάνω μαθηματικό μοντέλο που αποτελείται από τους περιορισμούς (2.1) έως (2.20) 

και την αντικειμενική συνάρτηση (2.21) είναι ένα μοντέλο μεικτού ακέραιου γραμμικού 

προγραμματισμού που επιλύεται με τη βοήθεια του λογισμικού βελτιστοποίησης GAMS και 

του επιλυτή ILOG CPLEX. 

 

2.2. Το λογισμικό GAMS 

Το General Algebraic Modeling System (GAMS) είναι ένα λογισμικό υψηλού επιπέδου για 

μαθηματική βελτιστοποίηση. Είναι ικανό να επιλύσει γραμμικά, μη γραμμικά, μεικτών 

ακεραίων προβλήματα και προβλήματα στοχαστικής βελτιστοποίησης. Μπορεί να 

ανταποκριθεί σε πολύπλοκες εφαρμογές μεγάλης κλίμακας και επιτρέπει τη κατασκευή 

μεγάλων μοντέλων που μπορούν να προσαρμοστούν σε νέες καταστάσεις. Ο σχεδιασμός στο 

GAMS έχει ενσωματώσει τις έννοιες της θεωρίας βάσεων δεδομένων και του μαθηματικού 

προγραμματισμού. Η σχετική θεωρία βάσεων δεδομένων παρέχει ένα δομημένο πλαίσιο για 

τις γενικές δυνατότητες οργάνωσης και μετασχηματισμού των στοιχείων του μοντέλου, σε 

συνδυασμό με τον μαθηματικό προγραμματισμό, που προσφέρει ποικίλες μεθόδους για τη 

λύση των προβλημάτων βελτιστοποίησης των μοντέλων (Αρβανίτης, 2011). Για την επίλυση 

των μοντέλων το GAMS διαθέτει διάφορους επιλυτές (solvers). Ο επιλυτής που 
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χρησιμοποιείται ευρέως σε προβλήματα βελτιστοποίησης μεικτού ακέραιου προγραμματισμού 

είναι ο IBM ILOG CPLEX. 

Διάφορα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει το λογισμικό GAMS είναι τα ακόλουθα: 

• Απλή οργάνωση του προβλήματος που δεν επηρεάζεται σημαντικά από αύξηση του 

πλήθους των δεδομένων 

• Εύκολες μετατροπές στο είδος του μοντέλου (π.χ. από μη γραμμικό σε γραμμικό) ή 

αλλαγή του solver που χρησιμοποιείται 

• Υπόδειξη υπαρχόντων σφαλμάτων στον κώδικα με κωδικούς αναγνώρισης 

• Αναλυτική αναφορά της πορείας επίλυσης, στατιστικών στοιχείων και αποτελεσμάτων 

• Σύνδεση με άλλα λογισμικά και γλώσσες προγραμματισμού, όπως Microsoft Εxcel, 

Python κ.ο.κ. 

• Η γλώσσα που χρησιμοποιεί είναι τυπικά παρόμοια με τις συνήθεις γλώσσες 

προγραμματισμού 

 

Κάποιες αδυναμίες του μπορούν να θεωρηθούν οι παρακάτω: 

• Απαιτεί γνώσεις προγραμματισμού 

• Το ίδιο το GAMS δεν μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα, αλλά καλεί διάφορους 

επιλυτές για να το κάνουν, οι οποίοι όμως πολλές φορές απαιτούν αγορά άδειας 

χρήσης 

• Εάν το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο το υπολογιστικό κόστος για την επίλυση 

του είναι πολύ μεγάλο 

• Δεν περιλαμβάνει πολλές επιλογές για απεικόνιση των αποτελεσμάτων σε 

διαγράμματα και απαιτείται σύνδεση με άλλα λογισμικά, όπως το Microsoft Excel 

 

H δομή ενός προγράμματος στο λογισμικό GAMS είναι η ακόλουθη (Αρβανίτης, 2011):  

Inputs 

❖ Sets 

• Declaration 

• Assignment of members 
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❖ Data (Parameters, Tables, Scalars) 

• Declaration 

• Assignment of values 

 

❖ Variables 

• Declaration 

• Assignment of type 

• Assignment of bounds and initial values 

 

❖ Equations 

• Declaration 

• Definition 

 

❖ Model and Solve statements 

 

Outputs 

❖ Echo Print 

❖ Symbol Reference Maps 

❖ Equation Listings 

❖ Status Reports 

❖ Results 
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3. Χρονοπρογραμματισμός παραγωγής βάσει προσομοίωσης 

Η μελέτη και ανάλυση ενός πραγματικού ή προτεινόμενου συστήματος απαιτεί την πλήρη 

γνώση του, αλλά και την δυνατότητα αναπαράστασης του με μαθηματικά μοντέλα (Λούκης, 

2010). Όταν το σύστημα είναι αρκετά πολύπλοκο πολλές φορές η παρουσίασή του με μοντέλα 

του χρονοπρογραμματισμού δεν είναι εφικτή, είτε οι μετρήσεις που πρέπει να γίνουν είναι 

πολυπληθείς και ακριβές.  Γι’ αυτό το λόγο έχουν αναπτυχθεί άλλες τεχνικές μελέτης και 

ανάλυσης συστημάτων, όπως  είναι η προσομοίωση, η οποία γνώρισε μεγάλη εξέλιξη λόγω 

της ανάπτυξης των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η προσομοίωση αποτελεί μια αναπαράσταση 

ενός πραγματικού ή αφηρημένου συστήματος επιτρέποντας την ανάλυση και κατανόησή του. 

Με την αντιγραφή της συμπεριφοράς του συστήματος ή προβλήματος, αποκτούνται γνώσεις 

για τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του, ενώ μπορούν να προβλεφθούν οι επιπτώσεις που 

θα επιφέρουν αλλαγές στις διάφορες παραμέτρους (Γιαπεντζάκης, 2020). Για το 

χρονοπρογραμματισμό της παραγωγής μιας βιομηχανίας βάσει προσομοίωσης, απαιτούνται 

κατάλληλα λογισμικά προσομοίωσης μέσα στα οποία κατασκευάζεται και επιλύεται το 

πρόβλημα. Ένα τέτοιο λογισμικό είναι το SchedulePro, το οποίο χρησιμοποιήθηκε κατά την 

εκπόνηση αυτής της εργασίας. 

 

3.1. Το λογισμικό SchedulePro 

Το SchedulePro (SchedulePro, 2005) αναπτύχθηκε το 2005 από την Intelligen και είναι ένα 

σύγχρονο λογισμικό προσομοίωσης για το χρονοπρογραμματισμό της παραγωγής. Μπορεί να 

ανταπεξέλθει στο χρονοπρογραμματισμό της παραγωγής διάφορων βιομηχανιών όπως είναι οι 

χημικές, οι βιοχημικές, οι φαρμακευτικές και οι πετροχημικές. Είναι ένα λογισμικό το οποίο 

εστιάζει στην αναπαράσταση της παραγωγικής διαδικασίας και επιτρέπει τόσο χειροκίνητο 

όσο και αυτοματοποιημένο χρονοπρογραμματισμό. Λειτουργεί επίσης ως εργαλείο 

μοντελοποίησης, το οποίο διευκολύνει το σχεδιασμό, την ανάλυση δυναμικότητας και την 

εύρεση πιθανού bottleneck εγκαταστάσεων πολλαπλών προϊόντων που περιλαμβάνουν 

διαλείπουσες ή ημισυνεχείς διεργασίες. Επιπλέον, επιτρέπει τη δημιουργία 

αντιπροσωπευτικών χρονοδιαγραμμάτων παραγωγής επιτρέποντας την απεικόνιση της χρήσης 

κοινών πόρων (Toumi et al., 2010).  

 

Η εξαγωγή ενός προγράμματος παραγωγής στο SchedulePro περιλαμβάνει τα εξής βασικά 

βήματα (Koulouris, Siletti & Petrides, 2004):  
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1. Δήλωση των κύριων συνταγών για τη δημιουργία των προϊόντων 

2. Δήλωση του διαθέσιμου εξοπλισμού και των διαθέσιμων πόρων 

3. Δημιουργία καμπανιών συνταγών για την παραγωγή των κατάλληλων παρτίδων 

4. Εξαγωγή και τροποποίηση του προγράμματος παραγωγής 

 

Διάφορα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει το λογισμικό SchedulePro είναι τα ακόλουθα: 

• Ιδανικό για το χρονοπρογραμματισμό της παραγωγής εγκαταστάσεων πολλαπλών 

εργοστασίων και πολλαπλών προϊόντων 

• Παρακολουθεί την κατάσταση ολοκλήρωσης των προγραμματισμένων εργασιών 

• Γρήγορη επίλυση του προβλήματος σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα 

• Παρέχει εκτεταμένες δυνατότητες αναπαράστασης των αποτελεσμάτων, τόσο με 

αναφορές όσο και με διαγράμματα 

• Δεν απαιτεί γνώσεις προγραμματισμού και το περιβάλλον εργασίας είναι ιδιαίτερα 

φιλικό προς το χρήστη 

• Σύνδεση με άλλα λογισμικά, όπως το SuperPro, το Microsoft Project κ.α. 

 

Κάποιες αδυναμίες του μπορούν να θεωρηθούν οι παρακάτω: 

• Δεν πραγματοποιεί βελτιστοποίηση, αλλά συνήθως εξάγει κάποιες ικανοποιητικές,  

εφικτές λύσεις  

• Για τη διεξαγωγή του προγράμματος παραγωγής παίζει σημαντικό ρόλο η σειρά 

καταχώρησης των δεδομένων και των παραγγελιών 

• Όλες οι συσκευές που δύνανται να εκτελέσουν μια διεργασία απαιτείται να έχουν 

ταυτόσημους χρόνους εναλλαγής οικογενειών 

• Δεν μπορεί να αποφανθεί για τη διάσπαση της ποσότητας μιας παραγγελίας σε άνισα 

κομμάτια για παραγωγή της σε διαφορετικές συσκευές ή μέρες 

• Όχι καλή συνδεσιμότητα με άλλα προγράμματα για την επεξεργασία των 

αποτελεσμάτων 

 

3.2. Εισαγωγή και επίλυση ενός προβλήματος χρονοπρογραμματισμού 

παραγωγής στο SchedulePro 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται βήμα βήμα η διαδικασία εισαγωγής και επίλυσης ενός 

προβλήματος χρονοπρογραμματισμού παραγωγής στο λογισμικό SchedulePro.  
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Αρχικά πηγαίνοντας στην επιλογή “Facilties” που υπάρχει στη λίστα αριστερά, προστίθεται η 

εξεταζόμενη εγκατάσταση όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.1. 

 

Σχήμα 3.1. Προσθήκη εξεταζόμενης εγκατάστασης στο SchedulePro 

 
Εκτός από το όνομα της εγκατάστασης, μπορεί επίσης να προστεθεί η τοποθεσία της και μία 

σύντομη περιγραφή. Ακόμα, επιλέγοντας το εικονίδιο με το ημερολόγιο, το 4ο στη γραμμή 

επιλογών, μπορούν να προστεθούν οι περίοδοι που το εργοστάσιο δεν λειτουργεί, είτε αυτές 

αφορούν ώρες εκκίνησης/τερματισμού, είτε Σαββατοκύριακα, είτε περιόδους συντήρησης 

κ.λ.π. Ενδεικτικά στο Σχήμα 3.2 φαίνεται πώς θα εισάγονταν 2 ώρες τερματισμού λειτουργίας 

του εργοστασίου καθημερινά.  

 

Σχήμα 3.2. Παράδειγμα εισαγωγής περιόδων που δεν λειτουργεί το εργοστάσιο στο SchedulePro 
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Στη συνέχεια γίνεται η εισαγωγή των προϊόντων που παράγει το εργοστάσιο. Αυτό γίνεται 

επιλέγοντας την επιλογή “SKUs” από τη λίστα αριστερά όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.3.  

 

Σχήμα 3.3. Εισαγωγή των προϊόντων στο SchedulePro 

 
Για κάθε προϊόν (SKU) εισάγεται και μια εικονική συσκευή αποθήκευσης έτσι ώστε να 

μπορούν να εντοπισθούν χρονολογικά οι ποσότητες των προϊόντων που αποθηκεύονται 

(inventory tracking). Αυτό γίνεται επιλέγοντας την επιλογή “Storage” που βρίσκεται κάτω από 

την εγκατάσταση στη λίστα αριστερά και επιλέγοντας “Track Inventory” κατά τη προσθήκη 

της συσκευής. Εάν υπάρχουν περιορισμοί χωρητικότητας για το κάθε προϊόν εισάγονται, 

αλλιώς εισάγεται μια πολύ μεγάλη χωρητικότητα. Η διαδικασία παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.4. 
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Σχήμα 3.4. Εισαγωγή συσκευών αποθήκευσης για inventory tracking στο SchedulePro 

 

Για την εισαγωγή των οικογενειών προϊόντων, επιλέγεται η επιλογή “Options” και στη 

συνέχεια “Recipe/SKU Types” και εισάγονται οι υπάρχουσες οικογένειες στο παράθυρο που 

εμφανίζεται, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.5. 

 

Σχήμα 3.5. Εισαγωγή οικογενειών προϊόντων στο SchedulePro 

 

Έπειτα, γίνεται η εισαγωγή του εξοπλισμού της εγκατάστασης επιλέγοντας το “Equipment”. 

Όπως αναφέρθηκε στις ενότητες 1.3 και 1.4 τα προβλήματα που εξετάζονται αφορούν 
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διεργασίες πολλών σταδίων.  Για τη διεργασία της προετοιμασίας του γιαουρτιού εισάγονται 

δεξαμενές ζύμωσης (fermentation tanks), Τ, όσες και οι υπάρχουσες συνταγές ζύμωσης, ενώ 

για τη διεργασία της συσκευασίας εισάγονται οι διαθέσιμες γραμμές συσκευασίας, J  

(Σχήμα 3.6).  

 

Σχήμα 3.6. Εισαγωγή εξοπλισμού της εγκατάστασης στο SchedulePro 

 

Για τις δεξαμενές ζύμωσης επιλέγεται η δυνατότητα εκτέλεσης παράλληλων διεργασιών όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 3.7. Αυτό γίνεται διότι το SchedulePro δεν αντιλαμβάνεται εκτέλεση 

συνταγής συνολικά για όλα τα προϊόντα που προκύπτουν από αυτή, αλλά εκτελεί τη συνταγή, 

δηλαδή τη διεργασία ζύμωσης, για κάθε προϊόν ξεχωριστά. Ακόμα, μπορεί να επιλεγεί αν η 

συσκευή θα εμφανίζεται στα διαγράμματα και τις αναφορές.  
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Σχήμα 3.7. Επιλογή εκτέλεσης παράλληλων διεργασιών από μία συσκευή στο SchedulePro 

 

Από την καρτέλα “Size” ορίζεται η ελάχιστη και η μέγιστη χωρητικότητα της δεξαμενής, που 

αντιστοιχεί στην ελάχιστη και μέγιστη δυναμικότητα παραγωγής της κάθε συνταγής, όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 3.8. 

 

Σχήμα 3.8. Ορισμός ορίων χωρητικότητας δεξαμενής ζύμωσης στο SchedulePro 

 

Όσον αφορά τις γραμμές συσκευασίας, από την καρτέλα “Size” εισάγεται ο ρυθμός 

συσκευασίας κάθε προϊόντος και ορίζονται τα προϊόντα που δεν είναι συμβατά με τη 

συγκεκριμένη γραμμή, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.9. 
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Σχήμα 3.9. Εισαγωγή ρυθμού συσκευασίας προϊόντων στο SchedulePro 

 

Από την καρτέλα “Cleanout/Changeover” ορίζεται αρχικά ο χρόνος εκκίνησης παρασκευής 

προϊόντος (Setup Time), αν υπάρχει, για τη συγκεκριμένη γραμμή και στη συνέχεια 

δημιουργείται ένας πίνακας ο οποίος περιέχει τις πληροφορίες για τους χρόνους εναλλαγής 

μεταξύ των υπαρχουσών οικογενειών (Changeover matrix), όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.10.  
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Σχήμα 3.10. Εισαγωγή setup & changeover times στο SchedulePro 

 

Επιλέγοντας το εικονίδιο με το ημερολόγιο, όπως παρουσιάστηκε και προηγουμένως στην 

εισαγωγή της εγκατάστασης, μπορούν να οριστούν περίοδοι κατά τις οποίες δε λειτουργεί το 

συγκεκριμένο μηχάνημα π.χ. για καθαρισμό ή συντήρηση. Στο Σχήμα 3.11 παρουσιάζεται η 

περίπτωση που η γραμμή συσκευασίας J1 απαιτεί 1,33 ώρες στο τέλος κάθε ημέρας για τον 

καθαρισμό και τη συντήρηση της. 
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Σχήμα 3.11. Εισαγωγή περιόδων κατά τις οποίες μια συσκευή είναι εκτός λειτουργίας στο SchedulePro 

 

 

Ένα σημαντικό βήμα είναι η εισαγωγή των συνταγών και της παραγωγικής διαδικασίας. 

Αρχικά εισάγονται οι συνταγές ζύμωσης του προβλήματος επιλέγοντας “Recipes”  

(Σχήμα 3.12), με ένα ενδεικτικό μέγεθος παρτίδας και ως “Semi-continuous”. 
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Σχήμα 3.12. Εισαγωγή συνταγών στο SchedulePro 

 

Έπειτα εισάγονται οι διαδικασίες (procedures) που περιλαμβάνει η συνταγή. Κάθε συνταγή 

περιλαμβάνει δύο διαδικασίες, την προετοιμασία του γιαουρτιού (Preparation) και τη 

συσκευασία του (Filling) όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.13. 

 

Σχήμα 3.13. Εισαγωγή διαδικασιών (procedures) στο SchedulePro 
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Για κάθε διαδικασία ορίζονται οι συσκευές οι οποίες μπορούν να την εκτελέσουν. Για τη 

διαδικασία της προετοιμασίας ορίζεται η αντίστοιχη της συνταγής δεξαμενή ζύμωσης (T),  ενώ 

για τη διαδικασία της συσκευασίας ορίζονται οι κατάλληλες γραμμές συσκευασίας (J). 

Ενδεικτικά στο Σχήμα 3.14 παρουσιάζεται η εισαγωγή των γραμμών συσκευασίας που 

μπορούν να εκτελέσουν τη διαδικασία “Filling” της συνταγής R01. 

 

Σχήμα 3.14. Εισαγωγή εξοπλισμού υπεύθυνου για την εκτέλεση μιας procedure στο SchedulePro 

 

Κάθε διαδικασία αποτελείται από διεργασίες (operations). Η διαδικασία της προετοιμασίας 

αποτελείται από μία διεργασία η οποία έχει σταθερή διάρκεια ίση με το χρόνο προετοιμασίας 

κάθε συνταγής και ανεξάρτητη του μεγέθους παρτίδας (Σχήμα 3.15).  



                                                          Χρονοπρογραμματισμός παραγωγής βάσει προσομοίωσης 

47 
 

 

Σχήμα 3.15. Εισαγωγή διεργασίας σταθερής χρονικής διάρκειας στο SchedulePro 

 

Η διαδικασία της συσκευασίας αποτελείται από τρεις διεργασίες (Σχήμα 3.16). Η πρώτη 

διεργασία “Changeover” αφορά την εναλλαγή από τη συσκευασία του προηγούμενου 

προϊόντος στο νέο. Η δεύτερη διεργασία (Set up) αφορά την απαιτούμενη προετοιμασία για 

την συσκευασία του νέου προϊόντος στη γραμμή συσκευασίας. Η τρίτη διεργασία “Fill” είναι 

καθαυτή η συσκευασία του προϊόντος. Ορίζεται κατά χρονολογική σειρά πως η μία διεργασία 

λαμβάνει χώρα μετά την άλλη, με την πρώτη να λαμβάνει χώρα μετά από τη διεργασία της 

προετοιμασίας του γιαουρτιού. 

 

Σχήμα 3.16. Εισαγωγή διεργασιών της διαδικασίας συσκευασίας στο SchedulePro 
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Είναι καίριο να οριστεί σωστά η χρονική διάρκεια κάθε διεργασίας. Για τη διεργασία 

“Changeover” ορίζεται πως η διάρκεια της βασίζεται στον πίνακα χρόνων εναλλαγής 

οικογενειών προϊόντων, που εισήχθη προηγουμένως στις γραμμές συσκευασίας (From 

Changeover Matrix), με βάση την οικογένεια που συσκευάζεται προηγουμένως (Σχήμα 3.17).  

 

Σχήμα 3.17. Ορισμός διάρκειας διεργασίας changeover στο SchedulePro 

 

Για τη διεργασία “Set up” ορίζεται με αντίστοιχο τρόπο πως η διάρκεια της βασίζεται στο 

Equipment’s Setup/Precleaning time που είχε εισαχθεί προηγουμένως. 

 

Για τη διεργασία “Fill”, η διάρκεια της ορίζεται ως υπολογίσιμη “Rate-based Term”, 

συμπληρώνοντας το παράθυρο που προκύπτει από την επιλογή “Setup” όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 3.18. Η διάρκεια της διεργασίας συσκευασίας επομένως, μεταβάλλεται ανάλογα το 

προϊόν που συσκευάζεται και το μέγεθος της παρτίδας. 
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Σχήμα 3.18. Ορισμός διάρκειας διεργασίας συσκευασίας στο SchedulePro 

 

Για να είναι εφικτή η εξαγωγή ενός προγράμματος παραγωγής πρέπει να προσδιοριστεί ο 

χρονικός ορίζοντας που εξετάζεται. Για να γίνει αυτό, επιλέγεται το εικονίδιο με το ρολόι από 

τη γραμμή εργαλείων, εισάγεται μια ημερομηνία και ως χρονικός ορίζοντας επιλέγονται 7 

ημέρες, δηλαδή μία εβδομάδα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.19.  
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Σχήμα 3.19. Εισαγωγή χρονικού ορίζοντα παραγωγής στο SchedulePro 

 

Ακολουθεί η δημιουργία προτύπων παραγγελιών προϊόντων. Από το μενού επιλέγεται “Plan” 

και στη συνέχεια “SKU Order Templates”. Στο παράθυρο που ανοίγει συμπληρώνονται οι 

πληροφορίες για τις παραγγελίες κάθε ημέρας, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.20. 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.20.  Δημιουργία προτύπων παραγγελιών στο SchedulePro 
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Εφόσον δημιουργήθηκαν τα πρότυπα παραγγελιών είναι πλέον εφικτή η δημιουργία μιας 

καμπάνιας για την παραγωγή των κατάλληλων προϊόντων, με βάση τις παραγγελίες. Για να 

γίνει αυτό επιλέγεται ξανά η επιλογή “Plan” και στη συνέχεια “Campaign Projects”. Από εκεί 

επιλέγεται το εικονίδιο με το ραβδάκι και τίτλο “Create New Campaign Project From Order 

Template” και επιλέγονται διαδοχικά τα πρότυπα που δημιουργήθηκαν για κάθε ημέρα  

(Σχήμα 3.21).  

 

 

Σχήμα 3.21. Δημιουργία “Campaign Project From Order Template” στο SchedulePro 

 

Για την εξαγωγή του προγράμματος παραγωγής επιλέγεται το εικονίδιο με τίτλο “Schedule All 

Campaigns” όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.22.  
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Σχήμα 3.22. Χρονοπρογραμματισμός της παραγωγής στο SchedulePro 

 

Υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης ενός Gantt chart επιλέγοντας το εικονίδιο με τίτλο “Show 

Occupacy Chart” όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.23. Το διάγραμμα περιέχει υπόμνημα με το 

χρώμα που αντιστιχεί σε κάθε προϊόν και στις διεργασίες “Changeover” και “Set up”. 

 

 

Σχήμα 3.23. Εξαγωγή Gantt Chart στο SchedulePro 
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Τέλος, είναι εφικτή η εξαγωγή διάφορων αναφορών σε αρχείο PDF, όπως Schedule, 

Equipment Occupancy, Equipment Utilization, Inventory report κ.α., όπως φαίνεται στο Σχήμα 

3.24. Με βάση αυτές, λαμβάνονται με λεπτομέρεια όλες οι πληροφορίες του 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής. 

 

 

Σχήμα 3.24. Εξαγωγή αναφορών χρονοπρογραμματισμού παραγωγής στο SchedulePro 
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4. Μελέτες περίπτωσης - Αποτελέσματα 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των προβλημάτων Α και Β που 

τέθηκαν στις ενότητες 1.3 και 1.4. Συνολικά εξετάζονται τέσσερις μελέτες περίπτωσης. Η 

σύγκριση των αποτελεσμάτων χρονοπρογραμματισμού της παραγωγής γίνεται με πρωταρχικό 

παράγοντα το συνολικό κόστος παραγωγής, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση της υπεροχής 

ή μη των τεχνικών βελτιστοποίησης έναντι των μεθόδων προσομοίωσης. 

Αρχικά, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του εβδομαδιαίου χρονοπρογραμματισμού 

παραγωγής της γαλακτοβιομηχανίας ΚΡΙ-ΚΡΙ, όπως προκύπτουν από την επίλυση του 

μαθηματικού μοντέλου στο περιβάλλον βελτιστοποίησης GAMS και από το λογισμικό 

προσομοίωσης SchedulePro. Εξετάζεται επίσης η περίπτωση προσθήκης μιας επιπλέον 

γραμμής συσκευασίας και αξιολογείται η απόκριση των δύο μεθόδων στην αλλαγή αυτή.  

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του εβδομαδιαίου 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής της γαλακτοβιομηχανίας ΤΥΡΑΣ, κατά αντίστοιχο τρόπο, 

αντιπαραθέτοντας τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων. Τέλος, εξετάζεται και αξιολογείται και 

σε αυτό το πρόβλημα η περίπτωση προσθήκης μιας επιπλέον γραμμής συσκευασίας.  

 Σημειώνεται πως για τη λύση του μαθηματικού μοντέλου που αναπτύχθηκε 

χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό GAMS και ο επιλυτής ILOG CPLEX, καθώς ενδείκνυνται για 

προβλήματα μεικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού.  

 Για την απεικόνιση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιούνται διαγράμματα “Gantt charts” 

τα οποία περιλαμβάνουν στον οριζόντιο άξονα το διαθέσιμο ορίζοντα παραγωγής και στον 

κατακόρυφο άξονα το μηχανολογικό εξοπλισμό. Με γκρι χρώμα αναπαρίστανται οι ώρες κατά 

τις οποίες δε δύνανται να λειτουργήσουν οι γραμμές συσκευασίας. Με χρωματιστά ορθογώνια 

απεικονίζεται ο χρόνος επεξεργασίας των οικογενειών από τις γραμμές συσκευασίας και οι 

χρόνοι εναλλαγής. Τα “Gantt charts” κατασκευάστηκαν με τη βοήθεια του λογισμικού 

MATLAB. 

 

4.1. Εβδομαδιαίος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής της 

γαλακτοβιομηχανίας ΚΡΙ-ΚΡΙ - Πρόβλημα Α 

4.1.1. Αποτελέσματα προβλήματος Α με χρήση του λογισμικού GAMS 

Στο Σχήμα 4.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο εβδομαδιαίος χρονοπρογραμματισμός 

παραγωγής της γαλακτοβιομηχανίας ΚΡΙ-ΚΡΙ όπως προέκυψε από την επίλυση του 

μαθηματικού μοντέλου στο λογισμικό GAMS. Το πρόγραμμα παραγωγής αφορά πέντε 
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ημέρες, αφού το εργοστάσιο δε λειτουργεί τα Σαββατοκύριακα. Σημειώνεται πως με γκρι 

χρώμα εμφανίζονται οι ώρες ημερησίως κατά τις οποίες το εργοστάσιο δε λειτουργεί, δηλαδή 

3 και 2 ώρες κατά την έναρξη και το τέλος της ημέρας αντίστοιχα, οι οποίες αφιερώνονται σε 

διεργασίες καθαρισμού και συντήρησης.  

 
Σχήμα 4.1. Χρονοπρογραμματισμός παραγωγής της γαλακτοβιομηχανίας ΚΡΙ-ΚΡΙ με χρήση του 

μαθηματικού μοντέλου 

 

Παρατηρείται πως όλες οι γραμμές συσκευασίας λειτουργούν καθημερινά, με αυτές που 

εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συμφόρηση να είναι οι γραμμές 1 και 2, οι οποίες συσκευάζουν 

τελείως διαφορετικές οικογένειες προϊόντων. Οι γραμμές 2 και 3 φαίνεται να διαθέτουν 

περισσότερο χρόνο σε εναλλαγές οικογενειών, καθώς υποχρεούνται να συσκευάσουν τις 

περισσότερες οικογένειες προϊόντων. Οι οικογένειες με το μεγαλύτερο χρόνο συσκευασίας 

είναι οι F21, F17, F22. Στην αρχή του ημερήσιου διαθέσιμου χρόνου συσκευασίας υπάρχει 

πάντα κενό, καθώς απαιτείται ο κατάλληλος χρόνος για την προετοιμασία του γιαουρτιού πριν 

να είναι δυνατή η συσκευασία της πρώτης οικογένειας. Επίσης, παρατηρείται ότι 

συσκευάζονται προϊόντα καθημερινά μέχρι το τέλος του διαθέσιμου χρόνου παραγωγής. Η 

συσκευασία του τελευταίου προϊόντος ολοκληρώνεται την 118η ώρα. Στον Πίνακα 4.1 

παρατίθενται οι ώρες λειτουργίας και εναλλαγών για κάθε γραμμή συσκευασίας. 
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Πίνακας 4.1. Ώρες εναλλαγών και ώρες λειτουργίας γραμμών συσκευασίας για το πρόβλημα Α με 

χρήση του μαθηματικού μοντέλου 

Γραμμή Ώρες λειτουργίας Ώρες εναλλαγών 

1 55,43 1,00 

2 44,78 6,00 

3 39,32 4,75 

4 31,13 0,50 

 

Υπάρχει πλήρης ικανοποίηση της ζήτησης με ισόποση εσωτερική παραγωγή προϊόντων. Στο 

Σχήμα 4.2 παρουσιάζονται τα κιλά προϊόντων που αποθηκεύονται καθημερινά. Φαίνεται πως 

η δεύτερη μέρα είναι αυτή κατά την οποία αποθηκεύονται οι μεγαλύτερες ποσότητες 

προϊόντων, ενώ η τρίτη αυτή με τις μικρότερες. Κατά την πέμπτη ημέρα δεν υπάρχει 

αποθήκευση προϊόντων. 

 

 

Σχήμα 4.2. Ποσότητα αποθηκευμένων προϊόντων ημερησίως για το πρόβλημα Α με χρήση του 

μαθηματικού μοντέλου 

 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ανάλυση του συνολικού κόστους που αντιστοιχεί στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα παραγωγής. Καθώς το πρόγραμμα παραγωγής εξήχθη μέσω 

βελτιστοποίησης, το κόστος που προέκυψε είναι το ελάχιστο δυνατό. Παρουσίαση του 

συνολικού κόστους παραγωγής και επιμερισμός του διατίθενται στο Σχήμα 4.3. Το βέλτιστο 

κόστος που προκύπτει ανέρχεται στα 317.852€. Παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο μέρος του 

κόστους οφείλεται στην αποθήκευση των προϊόντων (~ 40%). 
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Σχήμα 4.3. Βέλτιστο κόστος παραγωγής για το πρόβλημα Α με χρήση του μαθηματικού μοντέλου 

 

Στον Πίνακα 4.2 παρουσιάζονται κάποια δεδομένα και στατιστικά στοιχεία που παρέχει το 

λογισμικό GAMS για την επίλυση του προβλήματος Α. 

 

Πίνακας 4.2. Στατιστικά στοιχεία επίλυσης του προβλήματος Α στο GAMS 

Εξισώσεις 6.595 

Συνεχείς μεταβλητές 5.101 

Δυαδικές μεταβλητές 1.868 

Απόκλιση από τη βέλτιστη λύση 0% 

Χρόνος επίλυσης (s) 2,59  

 

 

4.1.2. Αποτελέσματα προβλήματος Α με χρήση του λογισμικού SchedulePro 

Στο Σχήμα 4.4 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο εβδομαδιαίος χρονοπρογραμματισμός 

παραγωγής της γαλακτοβιομηχανίας ΚΡΙ-ΚΡΙ όπως προέκυψε από το λογισμικό SchedulePro. 

66.225

20.000

18.495

85.333

127.799

Cost GAMS

Changeover Line Recipe Operating Inventory

317.852 € 
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Σχήμα 4.4. Χρονοπρογραμματισμός παραγωγής της γαλακτοβιομηχανίας ΚΡΙ-ΚΡΙ με χρήση του 

λογισμικού SchedulePro 

 

Παρατηρείται πως δε λειτουργούν καθημερινά όλες οι γραμμές συσκευασίας, με τη γραμμή 4 

να μη λειτουργεί την τρίτη ημέρα. Οι γραμμές που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συμφόρηση 

είναι και πάλι οι γραμμές 1 και 2. Οι γραμμές 2 και 3 διαθέτουν και σε αυτό το πρόγραμμα 

παραγωγής περισσότερο χρόνο σε εναλλαγές οικογενειών σε σχέση με τις άλλες γραμμές 

συσκευασίας. Οι οικογένειες με το μεγαλύτερο χρόνο συσκευασίας είναι οι F21, F17, F22. 

Στην αρχή του ημερήσιου διαθέσιμου χρόνου συσκευασίας υπάρχει πάντα κενό, καθώς 

απαιτείται ο κατάλληλος χρόνος για την προετοιμασία του γιαουρτιού πριν να είναι δυνατή η 

συσκευασία της πρώτης οικογένειας. Παρατηρείται ότι σε αντίθεση με το προηγούμενο 

πρόγραμμα παραγωγής, τα προϊόντα δε συσκευάζονται καθημερινά μέχρι το τέλος του 

διαθέσιμου χρόνου παραγωγής, αλλά η συσκευασία τους μπορεί να ολοκληρώνεται νωρίτερα. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το SchedulePro ως λογισμικό προσπαθεί να επιτύχει την 

ολοκλήρωση των παραγγελιών όσο το δυνατόν νωρίτερα σε μία ημέρα. Η συσκευασία του 

τελευταίου προϊόντος ολοκληρώνεται την 116η ώρα δηλαδή 2 ώρες νωρίτερα. Στον Πίνακα 

4.3 παρατίθενται οι ώρες λειτουργίας και εναλλαγών για κάθε γραμμή συσκευασίας. Οι 
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συνολικές ώρες λειτουργίας των γραμμών συσκευασίας είναι λιγότερες σε σχέση με το 

προηγούμενο πρόγραμμα, καθώς το SchedulePro επιλέγει να συσκευάσει κάποια προϊόντα στη 

γραμμή με το μεγαλύτερο ρυθμό συσκευασίας, άσχετα από το αν αυτό επιφέρει επιπλέον 

χρόνους εναλλαγής. Επίσης, κάποιες οικογένειες προϊόντων, όπως η F8 και F9, συσκευάζονται 

τόσο στην 3η όσο και στην 4η γραμμή συσκευασίας. 

 

Πίνακας 4.3. Ώρες εναλλαγών και ώρες λειτουργίας γραμμών συσκευασίας για το πρόβλημα Α με 

χρήση του λογισμικού SchedulePro 

Γραμμή Ώρες λειτουργίας Ώρες εναλλαγών 

1 46,20 1,00 

2 37,32 7,50 

3 36,13 6,00 

4 22,81 4,50 

 

Υπάρχει πλήρης εσωτερική ικανοποίηση της ζήτησης, ωστόσο παράγονται επιπλέον 129 kg 

προϊόντων, τα οποία συσκευάζονται και αποθηκεύονται ως την επόμενη εβδομάδα για τις νέες 

παραγγελίες που θα έρθουν. Στο Σχήμα 4.5 παρουσιάζονται τα κιλά προϊόντων που 

αποθηκεύονται καθημερινά. Φαίνεται πως η δεύτερη μέρα είναι αυτή κατά την οποία 

αποθηκεύονται οι μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων, ενώ η πρώτη αυτή με τις μικρότερες. 

Επίσης, παρατηρείται αυξημένη αποθήκευση προϊόντων την τρίτη και ιδιαίτερα την τέταρτη 

ημέρα σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα παραγωγής. 

 

 

Σχήμα 4.5. Ποσότητα αποθηκευμένων προϊόντων ημερησίως για το πρόβλημα Α με χρήση του 

λογισμικού SchedulePro 
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Παρακάτω γίνεται ανάλυση του συνολικού κόστους που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο 

πρόγραμμα παραγωγής. Καθώς το πρόγραμμα παραγωγής εξήχθη μέσω λογισμικού 

προσομοίωσης, το κόστος που προέκυψε δεν είναι το βέλτιστο δυνατό. Παρουσίαση του 

συνολικού κόστους παραγωγής και επιμερισμός του διατίθενται στο Σχήμα 4.6. Το κόστος που 

προκύπτει ανέρχεται στα 635.478€. Παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο μέρος του κόστους 

οφείλεται και πάλι στην αποθήκευση των προϊόντων (~ 59%). Σε αντίθεση με το προηγούμενο 

πρόγραμμα παραγωγής του λογισμικού GAMS, εδώ το κόστος εναλλαγών ξεπερνάει το 

λειτουργικό. 

 

  

Σχήμα 4.6. Κόστος παραγωγής για το πρόβλημα Α με χρήση του λογισμικού SchedulePro 

 

4.1.3. Σύγκριση αποτελεσμάτων του περιβάλλοντος βελτιστοποίησης GAMS 

και του λογισμικού προσομοίωσης SchedulePro για το πρόβλημα Α 

Όπως αναφέρθηκε στις προηγούμενες υποενότητες, τα δύο προγράμματα παραγωγής που 

εξήχθησαν παρουσιάζουν αρκετές διαφορές, αλλά και ομοιότητες. Αρχικά, στη λύση του 

μαθηματικού μοντέλου λειτουργούν καθημερινά όλες οι γραμμές συσκευασίας, σε αντίθεση 

με τη λύση του λογισμικού SchedulePro, όπου η γραμμή 4 δε λειτουργεί την τρίτη ημέρα. Οι 

γραμμές που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συμφόρηση και στις δύο λύσεις είναι οι 1 και 2, ενώ 

αυτές που εμφανίζουν τους μεγαλύτερους χρόνους εναλλαγής είναι οι γραμμές 2 και 3.  

Στα δύο προγράμματα παραγωγής παρατηρείται πως στην αρχή του ημερήσιου 

διαθέσιμου χρόνου συσκευασίας υπάρχει πάντα κενό, για την προετοιμασία του γιαουρτιού, 

πριν να ξεκινήσει η συσκευασία της πρώτης οικογένειας. Στη λύση του περιβάλλοντος GAMS, 

149.175

19.000

19.525

71.215

376.563

Cost SchedulePro

Changeover Line Recipe Operating Inventory

635.478 € 
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τα προϊόντα συσκευάζονται καθημερινά μέχρι το τέλος του διαθέσιμου χρόνου παραγωγής, 

ενώ στη λύση του SchedulePro η συσκευασία τους μπορεί να ολοκληρώνεται νωρίτερα. Η 

συσκευασία του τελευταίου προϊόντος στη λύση του SchedulePro ολοκληρώνεται την 116η 

ώρα, δηλαδή 2 ώρες νωρίτερα από ότι στη λύση του GAMS. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 

το SchedulePro ως λογισμικό προσπαθεί να επιτύχει την ολοκλήρωση των παραγγελιών όσο 

το δυνατόν νωρίτερα σε μία ημέρα ενώ το μαθηματικό μοντέλο δίνει προτεραιότητα στην 

αντικειμενική συνάρτηση που αφορά την ελαχιστοποίηση του κόστους.  

Όσον αφορά τις συνολικές ώρες λειτουργίας των γραμμών συσκευασίας, στη λύση του 

SchedulePro αυτές είναι λιγότερες, όμως οι ώρες εναλλαγών είναι σημαντικά αυξημένες. 

Κάποιες οικογένειες προϊόντων στη λύση του SchedulePro συσκευάζονται σε δύο 

διαφορετικές γραμμές συσκευασίας με διαφορετικούς ρυθμούς.  

Υπάρχει πλήρης ικανοποίηση της ζήτησης με εσωτερική παραγωγή προϊόντων, 

ωστόσο στη λύση του λογισμικού SchedulePro παράγονται επιπλέον 129 kg προϊόντων, τα 

οποία συσκευάζονται και αποθηκεύονται ως την επόμενη εβδομάδα για τις νέες παραγγελίες 

που θα έρθουν. Το πρόγραμμα παραγωγής που προκύπτει από την επίλυση του μαθηματικού 

μοντέλου προβλέπει σημαντικά μειωμένες ποσότητες αποθηκευμένων προϊόντων. 

Αναφορικά με το συνολικό κόστος παραγωγής, όπως είναι αναμενόμενο, η λύση του 

μαθηματικού μοντέλου οδηγεί σε πολύ μικρότερο κόστος, αφού προκύπτει έπειτα από 

βελτιστοποίηση. Μάλιστα το βέλτιστο κόστος που προκύπτει είναι το μισό σε σχέση με το 

κόστος που αντιστοιχεί στη λύση του λογισμικού προσομοίωσης SchedulePro. Όσον αφορά 

τα επιμέρους κόστη, παρατηρείται ότι και στις δύο λύσεις το μεγαλύτερο μέρος του κόστους 

οφείλεται στην αποθήκευση των προϊόντων, ενώ το μικρότερο μέρος του αφορά την εκτέλεση 

συνταγών για το λογισμικό GAMS και τη χρησιμοποίηση των γραμμών συσκευασίας για το 

λογισμικό SchedulePro. Επίσης, στη λύση του SchedulePro παρατηρείται ότι το κόστος 

εναλλαγών ξεπερνάει το κόστος εσωτερικής παραγωγής, κάτι που δεν ισχύει για τη λύση του 

μαθηματικού μοντέλου. Το κόστος εναλλαγών που προκύπτει από το SchedulePro φαίνεται να 

είναι αυξημένο κατά 125,3% σε σχέση με αυτό του μοντέλου βελτιστοποίησης, ενώ το κόστος 

αποθήκευσης παρουσιάζεται αυξημένο κατά 194,7% αντίστοιχα. 

Τέλος, σημαντικό είναι να αναφερθεί πως το SchedulePro επιλύει το πρόβλημα σε πολύ 

λιγότερο χρόνο από ότι το GAMS, με τη διαφορά να είναι της τάξης του 43,6%, δηλαδή σχεδόν 

στο μισό χρόνο. Αυτό είναι και το σημαντικό πλεονέκτημα των λογισμικών προσομοίωσης 

έναντι των λογισμικών βελτιστοποίησης. Η μείωση του υπολογιστικού κόστους που επιφέρουν 

αναδεικνύεται κυρίως στη λύση πιο πολύπλοκων προβλημάτων, όπως θα φανεί και παρακάτω. 
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Στον Πίνακα 4.4 που ακολουθεί γίνεται αντιπαράθεση των αποτελεσμάτων του 

περιβάλλοντος βελτιστοποίησης GAMS και του λογισμικού προσομοίωσης SchedulePro για 

το πρόβλημα Α. 

 

Πίνακας 4.4. Σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο προσεγγίσεων για το πρόβλημα Α 

 GAMS SchedulePro 

Χρόνος επίλυσης (s) 2,59 1,46 

Ζήτηση προϊόντων (kg) 319.253 319.253 

Εσωτερική παραγωγή (kg) 319.253 319.382 

Συνολικός χρόνος συσκευασίας (hr) 170,66 142,46 

Συνολικός χρόνος εναλλαγών (hr) 12,25 19,00 

Oλοκλήρωση προγράμματος παραγωγής (hr) 118,00 116,11 

Προϊόντα που αποθηκεύονται (kg) 138.465 182.516 

Κόστος εκτέλεσης συνταγής 18.495 19.525 

Κόστος χρησιμοποίησης γραμμής συσκευασίας 20.000 19.000 

Κόστος εσωτερικής παραγωγής 85.333 71.215 

Κόστος εναλλαγής μεταξύ οικογενειών 66.225 149.175 

Κόστος αποθήκευσης 127.799 376.563 

Κόστος εξωτερικής παραγωγής 0 0 

Συνολικό κόστος 317.852 635.478 

 

 

4.2. Επέκταση δυναμικότητας της γαλακτοβιομηχανίας ΚΡΙ-ΚΡΙ –

Πρόβλημα Α1 

 

4.2.1. Αποτελέσματα προβλήματος Α1 με χρήση του λογισμικού GAMS 

Σε αυτή την ενότητα εξετάζεται η περίπτωση επέκτασης της δυναμικότητας της 

γαλακτοβιομηχανίας ΚΡΙ-ΚΡΙ, με την προσθήκη μιας επιπλέον γραμμής συσκευασίας. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα των Πινάκων 4.1 και 4.3 επιλέγεται η προσθήκη μιας 5ης γραμμής, 

όμοιας με τη γραμμή συσκευασίας 1, καθώς αυτή φαίνεται να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη 

συμφόρηση. Στο Σχήμα 4.7 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο νέος εβδομαδιαίος 

χρονοπρογραμματισμός παραγωγής της γαλακτοβιομηχανίας ΚΡΙ-ΚΡΙ, όπως προέκυψε από 

την επίλυση του μαθηματικού μοντέλου στο περιβάλλον βελτιστοποίησης GAMS. 
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Σχήμα 4.7. Χρονοπρογραμματισμός παραγωγής με επέκταση της δυναμικότητας της 

γαλακτοβιομηχανίας ΚΡΙ-ΚΡΙ και χρήση του μαθηματικού μοντέλου 

 

Παρατηρείται πως δε λειτουργούν καθημερινά όλες οι γραμμές συσκευασίας. Φαίνεται πως η 

γραμμή 1 είναι εκτός λειτουργίας τις δύο πρώτες μέρες ενώ η νέα γραμμή 5 δε λειτουργεί την 

πρώτη και την τέταρτη ημέρα. Οι γραμμές που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συμφόρηση πλέον 

είναι οι γραμμές 2 και 3. Επίσης, αυτές είναι και οι γραμμές που διαθέτουν περισσότερο χρόνο 

σε εναλλαγές οικογενειών καθώς υποχρεούνται να συσκευάσουν τις περισσότερες οικογένειες 

προϊόντων. Πλέον οι γραμμές 1 και 5 μοιράζονται το φόρτο εργασίας για την παραγωγή των 

οικογενειών που απαιτούν τη μεγαλύτερη διάρκεια συσκευασίας. Στην αρχή του ημερήσιου 

διαθέσιμου χρόνου συσκευασίας συνεχίζει να υπάρχει πάντα κενό, καθώς απαιτείται ο 

κατάλληλος χρόνος για την προετοιμασία του γιαουρτιού πριν να είναι δυνατή η συσκευασία 

της πρώτης οικογένειας. Επίσης, παρατηρείται ότι συσκευάζονται προϊόντα καθημερινά μέχρι 

το τέλος του διαθέσιμου χρόνου παραγωγής, χαρακτηριστικό των λύσεων του μαθηματικού 

μοντέλου. Η συσκευασία του τελευταίου προϊόντος ολοκληρώνεται την 118η ώρα. Στον 

Πίνακα 4.5 παρατίθενται οι ώρες λειτουργίας και εναλλαγών για κάθε γραμμή συσκευασίας. 

Οι συνολικές ώρες λειτουργίας των γραμμών συσκευασίας είναι ίδιες σε σχέση με το 
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προηγούμενο πρόγραμμα του λογισμικού GAMS, ενώ η συνολική διάρκεια των εναλλαγών 

μειώνεται κατά 1 ώρα. Οι γραμμές 1 και 5 δεν παρουσιάζουν εναλλαγές οικογενειών. 

 

Πίνακας 4.5. Ώρες εναλλαγών και ώρες λειτουργίας γραμμών συσκευασίας για το πρόβλημα Α1 με 

χρήση του μαθηματικού μοντέλου 

Γραμμή Ώρες λειτουργίας Ώρες εναλλαγών 

1 30,91 0,00 

2 44,78 6,00 

3 39,32 4,75 

4 31,13 0,50 

5 24,52 0,00 

 

Υπάρχει πλήρης ικανοποίηση της ζήτησης με ισόποση εσωτερική παραγωγή προϊόντων. Στο 

Σχήμα 4.8 παρουσιάζονται τα κιλά προϊόντων που αποθηκεύονται καθημερινά. Παρατηρείται 

πως με την εισαγωγή της νέας γραμμής συσκευασίας οι ποσότητες προϊόντων που 

αποθηκεύονται είναι σημαντικά μειωμένες. Φαίνεται πως και πάλι η δεύτερη μέρα είναι αυτή 

κατά την οποία αποθηκεύονται οι μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων, ενώ η πρώτη είναι αυτή 

με τις μικρότερες, αυτή τη φορά. Κατά την πέμπτη ημέρα δεν υπάρχει αποθήκευση προϊόντων. 

 

 

Σχήμα 4.8. Ποσότητα αποθηκευμένων προϊόντων ημερησίως για το πρόβλημα Α1 με χρήση του 

μαθηματικού μοντέλου 
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση του συνολικού κόστους που αντιστοιχεί στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα παραγωγής. Καθώς το πρόγραμμα παραγωγής εξήχθη μέσω 

βελτιστοποίησης, το κόστος που προέκυψε είναι το ελάχιστο δυνατό. Παρουσίαση του 

συνολικού κόστους παραγωγής και αποδόμησή του διατίθενται στο Σχήμα 4.9. Το νέο 

βέλτιστο κόστος που προκύπτει ανέρχεται στα 274.961€. Παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο 

μέρος του κόστους συνεχίζει να οφείλεται στην αποθήκευση των προϊόντων (~ 33%). 

Διαπιστώνεται πως η προσθήκη της νέας γραμμής συσκευασίας μειώνει το συνολικό κόστος 

παραγωγής κατά 42.891€, δηλαδή υπάρχει μείωση της τάξης του 13,5%. 

 

  

Σχήμα 4.9. Βέλτιστο κόστος παραγωγής για το πρόβλημα Α1 με χρήση του μαθηματικού μοντέλου 

 

Στον Πίνακα 4.6 παρουσιάζονται κάποια δεδομένα και στατιστικά στοιχεία που παρέχει το 

λογισμικό GAMS για την επίλυση του προβλήματος Α1. Με την προσθήκη της 5ης γραμμής 

συσκευασίας το πρόβλημα μεγαλώνει κι έτσι απαιτείται παραπάνω χρόνος για την επίλυση 

του. 

 
Πίνακας 4.6. Στατιστικά στοιχεία επίλυσης του προβλήματος Α1 στο GAMS 

Εξισώσεις 7.281 

Συνεχείς μεταβλητές 7.665 

Δυαδικές μεταβλητές 2.107 

Απόκλιση από τη βέλτιστη λύση 0% 

Χρόνος επίλυσης (s) 3,11 

 

60.225
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17.930

85.333

90.473

Cost GAMS

Changeover Line Recipe Operating Inventory

274.961 € 
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4.2.2. Αποτελέσματα προβλήματος Α1 με χρήση του λογισμικού SchedulePro 

Στο Σχήμα 4.10 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο εβδομαδιαίος χρονοπρογραμματισμός 

παραγωγής της γαλακτοβιομηχανίας ΚΡΙ-ΚΡΙ, μετά την προσθήκη της επιπλέον γραμμής 

συσκευασίας και όπως προέκυψε από το λογισμικό SchedulePro. 

 

Σχήμα 4.10. Χρονοπρογραμματισμός παραγωγής με επέκταση της δυναμικότητας της 

γαλακτοβιομηχανίας ΚΡΙ-ΚΡΙ με χρήση του λογισμικού SchedulePro 

 

Παρατηρείται πως και πάλι δε λειτουργούν καθημερινά όλες οι γραμμές συσκευασίας. 

Φαίνεται πως η γραμμή 1 είναι εκτός λειτουργίας τις δύο πρώτες μέρες, ενώ η νέα γραμμή 5 

δε λειτουργεί την πρώτη και την τέταρτη ημέρα, όπως ακριβώς συμβαίνει και στο πρόγραμμα 

που εξήχθη μέσω του μαθηματικού μοντέλου. Οι γραμμές που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη 

συμφόρηση είναι οι γραμμές 2 και 3. Επίσης, αυτές είναι και οι γραμμές που διαθέτουν 

περισσότερο χρόνο σε εναλλαγές οικογενειών, καθώς υποχρεούνται να συσκευάσουν τις 

περισσότερες οικογένειες προϊόντων. Πλέον οι γραμμές 1 και 5 μοιράζονται το φόρτο 

εργασίας για την παραγωγή των οικογενειών που απαιτούν τη μεγαλύτερη διάρκεια 

συσκευασίας. Στην αρχή του ημερήσιου διαθέσιμου χρόνου συσκευασίας υπάρχει πάντα κενό, 

καθώς απαιτείται ο κατάλληλος χρόνος για την προετοιμασία του γιαουρτιού, πριν να είναι 



Κεφάλαιο 4 

68 
 

δυνατή η συσκευασία της πρώτης οικογένειας. Παρατηρείται ότι σε αντίθεση με το 

προηγούμενο πρόγραμμα παραγωγής από το λογισμικό GAMS, τα προϊόντα δε συσκευάζονται 

καθημερινά μέχρι το τέλος του διαθέσιμου χρόνου παραγωγής, αλλά η συσκευασία τους 

μπορεί να ολοκληρώνεται νωρίτερα. Αυτό όπως έχει ειπωθεί και σε προηγούμενη ενότητα 

οφείλεται στο γεγονός ότι το SchedulePro ως λογισμικό προσπαθεί να επιτύχει την 

ολοκλήρωση των παραγγελιών όσο το δυνατόν νωρίτερα σε μία ημέρα. Η συσκευασία του 

τελευταίου προϊόντος ολοκληρώνεται την 116η ώρα δηλαδή 2 ώρες νωρίτερα σε σχέση με τη 

λύση του μαθηματικού μοντέλου. Στον Πίνακα 4.7 παρατίθενται οι ώρες λειτουργίας και 

εναλλαγών για κάθε γραμμή συσκευασίας. Οι συνολικές ώρες λειτουργίας των γραμμών 

συσκευασίας είναι λιγότερες σε σχέση με το πρόγραμμα παραγωγής του GAMS καθώς το 

SchedulePro επιλέγει να συσκευάσει κάποια προϊόντα στη γραμμή με το μεγαλύτερο ρυθμό 

συσκευασίας, άσχετα από το αν αυτό επιφέρει επιπλέον χρόνους εναλλαγής. Επίσης, κάποιες 

οικογένειες προϊόντων συσκευάζονται σε πάνω από μία γραμμή συσκευασίας. Οι συνολικές 

ώρες λειτουργίας είναι ίσες με αυτές πριν την προσθήκη της 5ης γραμμής συσκευασίας, όμως 

παρουσιάζεται μικρή αύξηση στις ώρες εναλλαγής οικογενειών. 

 

Πίνακας 4.7. Ώρες εναλλαγών και ώρες λειτουργίας γραμμών συσκευασίας για το πρόβλημα Α1 με 

χρήση του λογισμικού SchedulePro 

Γραμμή Ώρες λειτουργίας Ώρες εναλλαγών 

1 19,91 1,00 

2 37,32 8,00 

3 36,13 6,00 

4 22,81 4,50 

5 26,29 1,00 

 

Υπάρχει πλήρης εσωτερική ικανοποίηση της ζήτησης, ωστόσο και πάλι παράγονται επιπλέον 

129 kg προϊόντων, τα οποία συσκευάζονται και αποθηκεύονται ως την επόμενη εβδομάδα για 

τις νέες παραγγελίες που θα έρθουν. Στο Σχήμα 4.11 παρουσιάζονται τα κιλά προϊόντων που 

αποθηκεύονται καθημερινά. Παρατηρείται πως με την εισαγωγή της νέας γραμμής 

συσκευασίας οι ποσότητες προϊόντων που αποθηκεύονται είναι σημαντικά μειωμένες, περίπου 

κατά το ήμισυ. Φαίνεται πως η τέταρτη μέρα είναι αυτή κατά την οποία αποθηκεύονται οι 

μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων, ενώ η πρώτη αυτή με τις μικρότερες. Επίσης, παρατηρείται 

αυξημένη αποθήκευση προϊόντων την τρίτη και την τέταρτη ημέρα σε σχέση με το πρόγραμμα 

παραγωγής που προκύπτει από την επίλυση του μαθηματικού μοντέλου. 
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Σχήμα 4.11. Ποσότητα αποθηκευμένων προϊόντων ημερησίως για το πρόβλημα Α1 με χρήση του 

λογισμικού SchedulePro 

Καθώς το πρόγραμμα παραγωγής εξήχθη μέσω λογισμικού προσομοίωσης, το κόστος 

παραγωγής που προέκυψε δεν είναι το βέλτιστο δυνατό. Παρουσίαση του συνολικού κόστους 

παραγωγής και αποδόμησή του διατίθενται στο Σχήμα 4.12. Το κόστος που προκύπτει 

ανέρχεται στα 616.017€. Παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο μέρος του κόστους οφείλεται και 

πάλι στην αποθήκευση των προϊόντων (~ 56%). Σε αντίθεση με το προηγούμενο πρόγραμμα 

παραγωγής, εδώ το κόστος εναλλαγών ξεπερνάει το λειτουργικό. Διαπιστώνεται πως η 

προσθήκη της νέας γραμμής συσκευασίας μειώνει το κόστος παραγωγής κατά 19.461€, 

δηλαδή υπάρχει μείωση της τάξης του 3%.  

  

Σχήμα 4.12. Κόστος παραγωγής για το πρόβλημα Α1 με χρήση του λογισμικού SchedulePro 
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4.2.3. Σύγκριση αποτελεσμάτων του περιβάλλοντος βελτιστοποίησης GAMS 

και του λογισμικού προσομοίωσης SchedulePro για το πρόβλημα Α1 

Όπως αναφέρθηκε στις προηγούμενες υποενότητες, τα δύο προγράμματα παραγωγής 

παρουσιάζουν αρκετές διαφορές, αλλά και ομοιότητες. Όλες οι γραμμές συσκευασίας 

λειτουργούν τις ίδιες μέρες και στις δύο λύσεις. Οι γραμμές που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη 

συμφόρηση και στις δύο λύσεις είναι οι 2 και 3, οι οποίες εμφανίζουν επίσης τους 

μεγαλύτερους χρόνους εναλλαγής. Οι γραμμές 1 και 5 μοιράζονται το φόρτο εργασίας για την 

παραγωγή των οικογενειών που απαιτούν τη μεγαλύτερη διάρκεια συσκευασίας. 

Στα δύο προγράμματα παραγωγής παρατηρείται πως στην αρχή του ημερήσιου 

διαθέσιμου χρόνου συσκευασίας υπάρχει πάντα κενό για την προετοιμασία του γιαουρτιού, 

πριν να είναι δυνατή η συσκευασία της πρώτης οικογένειας. Στη λύση του μαθηματικού 

μοντέλου τα προϊόντα συσκευάζονται καθημερινά μέχρι το τέλος του διαθέσιμου χρόνου 

παραγωγής, ενώ στη λύση του SchedulePro η συσκευασία τους μπορεί να ολοκληρώνεται 

νωρίτερα. Η συσκευασία του τελευταίου προϊόντος στη λύση του SchedulePro ολοκληρώνεται 

την 116η ώρα, δηλαδή 2 ώρες νωρίτερα από ότι στη λύση του GAMS. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι το SchedulePro ως λογισμικό προσπαθεί να επιτύχει την ολοκλήρωση των 

παραγγελιών όσο το δυνατόν νωρίτερα σε μία ημέρα, ενώ το μαθηματικό μοντέλο δίνει 

προτεραιότητα στην αντικειμενική συνάρτηση που αφορά την ελαχιστοποίηση του κόστους.  

Όσον αφορά τις συνολικές ώρες λειτουργίας των γραμμών συσκευασίας, στη λύση του 

SchedulePro αυτές είναι λιγότερες, όμως οι ώρες εναλλαγής είναι σημαντικά αυξημένες. 

Κάποιες οικογένειες προϊόντων στη λύση του SchedulePro συσκευάζονται σε δύο 

διαφορετικές γραμμές συσκευασίας με διαφορετικούς ρυθμούς. Οι συνολικές ώρες 

λειτουργίας είναι ίσες με αυτές πριν την προσθήκη της 5ης γραμμής συσκευασίας, κάτι που δεν 

ισχύει για τις ώρες εναλλαγών οικογενειών. 

Υπάρχει πλήρης ικανοποίηση της ζήτησης με εσωτερική παραγωγή προϊόντων, 

ωστόσο στη λύση του λογισμικού SchedulePro παράγονται επιπλέον 129 kg προϊόντων, τα 

οποία συσκευάζονται και αποθηκεύονται ως την επόμενη εβδομάδα για τις νέες παραγγελίες 

που θα έρθουν. Το πρόγραμμα παραγωγής που προκύπτει από την επίλυση του μαθηματικού 

μοντέλου προβλέπει σημαντικά μικρότερες ποσότητες αποθηκευμένων προϊόντων. 

Παρατηρείται πως με την εισαγωγή της νέας γραμμής συσκευασίας οι ποσότητες προϊόντων 

που αποθηκεύονται είναι σημαντικά μειωμένες και στις δύο λύσεις. 

Αναφορικά με το συνολικό κόστος παραγωγής, όπως είναι αναμενόμενο, η λύση του 

μαθηματικού μοντέλου οδηγεί σε πολύ μικρότερο κόστος, αφού προκύπτει έπειτα από 
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βελτιστοποίηση. Μάλιστα το βέλτιστο κόστος που προκύπτει είναι λιγότερο από το μισό σε 

σχέση με το κόστος που αντιστοιχεί στη λύση του λογισμικού προσομοίωσης SchedulePro. 

Όσον αφορά τα επιμέρους κόστη, παρατηρείται ότι και στις δύο λύσεις το μεγαλύτερο μέρος 

του κόστους οφείλεται στην αποθήκευση των προϊόντων και το μικρότερο στην εκτέλεση 

συνταγών. Επίσης, στη λύση του SchedulePro παρατηρείται ότι το κόστος εναλλαγών 

ξεπερνάει το λειτουργικό, κάτι που δεν ισχύει για τη λύση του μαθηματικού μοντέλου. Το 

κόστος εναλλαγών που προκύπτει από το SchedulePro είναι κατά 164,6% μεγαλύτερο σε 

σχέση με του μαθηματικού μοντέλου, ενώ το κόστος αποθήκευσης παρουσιάζεται αυξημένο 

κατά 54,2% αντίστοιχα. Διαπιστώνεται πως η προσθήκη της νέας γραμμής συσκευασίας 

μειώνει αρκετά το κόστος στις λύσεις και των δύο λογισμικών, από 3% έως 13,5%. 

Τέλος, σημαντικό είναι να αναφερθεί πως το SchedulePro επιλύει το πρόβλημα σε πολύ 

λιγότερο χρόνο από ότι το GAMS, με τη διαφορά να είναι της τάξης του 58,8%, δηλαδή σε 

λιγότερο από το μισό χρόνο. Αυτό είναι και το σημαντικό πλεονέκτημα των λογισμικών 

προσομοίωσης έναντι των λογισμικών βελτιστοποίησης. Η μείωση του υπολογιστικού 

κόστους που επιφέρουν αναδεικνύεται κυρίως στη λύση πιο πολύπλοκων προβλημάτων, όπως 

θα φανεί και παρακάτω. 

Στον Πίνακα 4.8 που ακολουθεί γίνεται αντιπαράθεση των αποτελεσμάτων του 

λογισμικού βελτιστοποίησης GAMS και του λογισμικού προσομοίωσης SchedulePro για το 

πρόβλημα Α1. 

 
Πίνακας 4.8. Σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο προσεγγίσεων για το πρόβλημα Α1 

 GAMS SchedulePro 

Χρόνος επίλυσης (s) 3,11 1,28 

Ζήτηση προϊόντων (kg) 319.253 319.253 

Εσωτερική παραγωγή (kg) 319.253 319.382 

Συνολικός χρόνος συσκευασίας (hr) 170,66 142,46 

Συνολικός χρόνος εναλλαγών (hr) 11,25 20,50 

Oλοκλήρωση προγράμματος παραγωγής (hr) 118,00 116,11 

Προϊόντα που αποθηκεύονται (kg) 75.591 116.572 

Κόστος εκτέλεσης συνταγής 17.930 18.960 

Κόστος χρησιμοποίησης γραμμής συσκευασίας 21.000 20.000 

Κόστος εσωτερικής παραγωγής 85.333 71.218 

Κόστος εναλλαγής μεταξύ οικογενειών 60.225 159.375 
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Κόστος αποθήκευσης 90.473 346.464 

Κόστος εξωτερικής παραγωγής 0 0 

Συνολικό κόστος 274.961 616.017 

 

4.3. Σύγκριση των αποτελεσμάτων χρονοπρογραμματισμού παραγωγής της 

βιομηχανίας ΚΡΙ-ΚΡΙ πριν και μετά την επέκταση της δυναμικότητάς της 

Στον Πίνακα 4.9 που ακολουθεί γίνεται αντιπαράθεση όλων των αποτελεσμάτων του μοντέλου  

βελτιστοποίησης που επιλύθηκε στο λογισμικό GAMS και του λογισμικού προσομοίωσης 

SchedulePro, πριν και μετά την επέκταση της δυναμικότητας της γαλακτοβιομηχανίας  

ΚΡΙ-ΚΡΙ. 

 

Πίνακας 4.9. Σύγκριση των αποτελεσμάτων πριν και μετά την επέκταση της δυναμικότητας της 

γαλακτοβιομηχανίας ΚΡΙ-ΚΡΙ 

 GAMS  

Α 

GAMS 

Α1 

SchedulePro 

Α 

SchedulePro 

A1 

Χρόνος επίλυσης (s) 2,59 3,11 1,46 1,28 

Ζήτηση προϊόντων (kg) 319.253 319.253 319.253 319.253 

Εσωτερική παραγωγή (kg) 319.253 319.253 319.382 319.382 

Συνολικός χρόνος συσκευασίας (hr) 170,66 170,66 142,46 142,46 

Συνολικός χρόνος εναλλαγών (hr) 12,25 11,25 19,00 20,50 

Oλοκλήρωση προγράμματος παραγωγής (hr) 118,00 118,00 116,11 116,11 

Προϊόντα που αποθηκεύονται (kg) 138.465 75.591 182.516 116.572 

Κόστος εκτέλεσης συνταγής 18.495 17.930 19.525 18.960 

Κόστος χρησιμοποίησης γραμμής συσκευασίας 20.000 21.000 19.000 20.000 

Κόστος εσωτερικής παραγωγής 85.333 85.333 71.215 71.218 

Κόστος εναλλαγής μεταξύ οικογενειών 66.225 60.225 149.175 159.375 

Κόστος αποθήκευσης 127.799 90.473 376.563 346.464 

Κόστος εξωτερικής παραγωγής 0 0 0 0 

Συνολικό κόστος 317.852 274.961 635.478 616.017 

 

Επίσης, στο Σχήμα 4.13 απεικονίζονται τα κόστη παραγωγής που αντιστοιχούν σε καθένα από 

τα τέσσερα προγράμματα παραγωγής που προέκυψαν με σκοπό και την οπτική σύγκριση τους. 

Πίνακας 4.8. (Συνέχεια) 
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Σχήμα 4.13. Σύγκριση κόστους του χρονοπρογραμματισμού παραγωγής της βιομηχανίας ΚΡΙ-ΚΡΙ πριν 

και μετά την επέκταση της δυναμικότητάς της, με χρήση των λογισμικών GAMS και SchedulePro 

 

Αρχικά πριν την επέκταση της δυναμικότητας της βιομηχανίας, στη λύση του μαθηματικού 

μοντέλου λειτουργούν καθημερινά όλες οι γραμμές συσκευασίας, ενώ στη λύση του 

λογισμικού SchedulePro η γραμμή 4 δε λειτουργεί την τρίτη ημέρα. Με την προσθήκη της 5ης 

γραμμής συσκευασίας οι γραμμές 1 και 5 λειτουργούν τρεις μέρες από τις πέντε καθώς 

μοιράζονται το φόρτο εργασίας. Οι γραμμές που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συμφόρηση πριν 
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την επέκταση της δυναμικότητας είναι οι 1 και 2, ενώ αυτές που εμφανίζουν τους 

μεγαλύτερους χρόνους εναλλαγής είναι οι γραμμές 2 και 3. Μετά την επέκταση της 

δυναμικότητας, οι γραμμές που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συμφόρηση και τους μεγαλύτερους 

χρόνους εναλλαγής είναι οι 2 και 3. 

Στις λύσεις του μαθηματικού μοντέλου τα προϊόντα συσκευάζονται καθημερινά μέχρι 

το τέλος του διαθέσιμου χρόνου παραγωγής, ενώ στις λύσεις του SchedulePro η συσκευασία 

τους μπορεί να ολοκληρώνεται νωρίτερα. Η συσκευασία του τελευταίου προϊόντος στις λύσεις 

του SchedulePro ολοκληρώνεται την 116η ώρα, δηλαδή 2 ώρες νωρίτερα από ότι στις λύσεις 

του GAMS. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το SchedulePro ως λογισμικό προσπαθεί να 

επιτύχει την ολοκλήρωση των παραγγελιών όσο το δυνατόν νωρίτερα σε μία ημέρα, ενώ το 

μαθηματικό μοντέλο δίνει προτεραιότητα στην αντικειμενική συνάρτηση που αφορά την 

ελαχιστοποίηση του κόστους. 

Όσον αφορά τις συνολικές ώρες λειτουργίας των γραμμών συσκευασίας, στις λύσεις 

του SchedulePro αυτές είναι λιγότερες κατά 28,2 ώρες σε σχέση με τις λύσεις του μαθηματικού 

μοντέλου, όμως οι ώρες εναλλαγής είναι σημαντικά αυξημένες. Οι συνολικές ώρες λειτουργίας 

με την προσθήκη της 5ης γραμμής συσκευασίας παραμένουν ίσες κάτι που δεν ισχύει για τις 

ώρες εναλλαγής οικογενειών. Μάλιστα με την προσθήκη της νέας γραμμής οι ώρες εναλλαγής 

φαίνεται να μειώνονται στη λύση του λογισμικού GAMS, ενώ να αυξάνονται στη λύση του 

SchedulePro. Η λύση του λογισμικού GAMS μετά την προσθήκη της νέας γραμμής 

συσκευασίας παρουσιάζει τον ελάχιστο χρόνο εναλλαγών, ενώ η αντίστοιχη λύση του 

SchedulePro το μεγαλύτερο. Κάποιες οικογένειες προϊόντων στις λύσεις του SchedulePro 

συσκευάζονται σε δύο διαφορετικές γραμμές συσκευασίας με διαφορετικούς ρυθμούς.  

Υπάρχει πλήρης ικανοποίηση της ζήτησης με εσωτερική παραγωγή προϊόντων σε όλα 

τα προγράμματα παραγωγής. Στις λύσεις του λογισμικού SchedulePro παράγονται επιπλέον 

129 kg προϊόντων τα οποία συσκευάζονται και αποθηκεύονται ως την επόμενη εβδομάδα για 

τις νέες παραγγελίες που θα έρθουν. Το πρόγραμμα παραγωγής του λογισμικού μοντέλου 

βελτιστοποίησης προβλέπει σημαντικά μικρότερες ποσότητες αποθηκευμένων προϊόντων. 

Παρατηρείται πως με την εισαγωγή της νέας γραμμής συσκευασίας οι ποσότητες προϊόντων 

που αποθηκεύονται είναι σημαντικά μειωμένες και στις δύο λύσεις. Η ελάχιστη ποσότητα 

αποθηκευμένων προϊόντων εντοπίζεται στη λύση του μαθηματικού μοντέλου μετά την 

προσθήκη της νέας γραμμής συσκευασίας, ενώ η μέγιστη στη λύση του SchedulePro πριν τη 

προσθήκη της νέας γραμμής. 

Αναφορικά με το συνολικό κόστος παραγωγής, όπως είναι αναμενόμενο, οι λύσεις του 

μαθηματικού μοντέλου οδηγούν σε πολύ μικρότερο κόστος, αφού προκύπτουν έπειτα από 
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βελτιστοποίηση. Μάλιστα το βέλτιστο κόστος που προκύπτει μπορεί να είναι λιγότερο από το 

μισό σε σχέση με το κόστος που αντιστοιχεί στο λογισμικό προσομοίωσης SchedulePro. Το 

ελάχιστο κόστος παρουσιάζεται στη λύση του μαθηματικού μοντέλου, μετά την προσθήκη της 

νέας γραμμής συσκευασίας, και ανέρχεται στα 274.961€. Αντίθετα, το μέγιστο κόστος ανήκει 

στη λύση του SchedulePro, πριν την προσθήκη της νέας γραμμής και ανέρχεται στα 635.478€.  

Όσον αφορά τα επιμέρους κόστη, παρατηρείται ότι και στις δύο λύσεις το μεγαλύτερο μέρος 

του κόστους οφείλεται στην αποθήκευση προϊόντων. Επίσης, στη λύση του SchedulePro 

παρατηρείται ότι το κόστος εναλλαγών ξεπερνάει αυτό της εσωτερικής παραγωγής, κάτι που 

δεν ισχύει για τη λύση του GAMS. Το ελάχιστο κόστος αποθήκευσης εμφανίζεται στη λύση 

του λογισμικού GAMS, μετά την επέκταση της δυναμικότητας, όπως και το ελάχιστο κόστος 

εναλλαγών. Διαπιστώνεται πως η προσθήκη της νέας γραμμής συσκευασίας μειώνει αρκετά 

το συνολικό κόστος παραγωγής, με τη μέγιστη μείωση να αγγίζει το  13,5%. 

Σημαντικό είναι να επισημανθεί ότι το SchedulePro επιλύει το πρόβλημα σε πολύ 

λιγότερο χρόνο από ότι το GAMS, με τη διαφορά να είναι της τάξης του 43,6%, - 58,8%. Το 

πρόβλημα που επιλύεται ταχύτερα, σε μόλις 1,28 δευτερόλεπτα, είναι το Β1, αυτό δηλαδή μετά 

την επέκταση της δυναμικότητας της βιομηχανίας, το οποίο επιλύθηκε από το SchedulePro. 

Από τα παραπάνω δεδομένα αναδεικνύεται και το σημαντικό πλεονέκτημα των λογισμικών 

προσομοίωσης έναντι των λογισμικών βελτιστοποίησης, δηλαδή η μείωση του υπολογιστικού 

κόστους. 

Εν κατακλείδι, το μαθηματικό μοντέλο φαίνεται να υπερτερεί όσον αφορά την 

ποιότητα των λύσεων, αφού όπως αποδείχθηκε οδηγεί σε σημαντικά μικρότερο κόστος 

παραγωγής. Ωστόσο, το λογισμικό προσομοίωσης SchedulePro υπερτερεί από άποψη 

υπολογιστικού κόστους - ταχύτητας επίλυσης. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι το 

SchedulePro παρουσιάζει ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί να δυσκολέψουν τη 

ρεαλιστική επίλυση ορισμένων προβλημάτων. Πιο συγκεκριμένα, απαιτεί όλες οι συσκευές 

που δύνανται να εκτελέσουν μια διεργασία να έχουν ταυτόσημους χρόνους εναλλαγής 

οικογενειών, δεν υπάρχει επιλογή απαγορευμένης εναλλαγής ανάμεσα σε δύο οικογένειες, 

κάτι που αναγκαστικά αναπαριστάνεται θέτοντας ένα πολύ μεγάλο χρόνο εναλλαγής, δεν 

μπορεί να σπάσει τη συνολική παραγγελία σε άνισα κομμάτια για την παραγωγή της σε 

διαφορετικές ημέρες και συσκευές και για τη λύση του προβλήματος παίζει σημαντικό ρόλο η 

σειρά καταχώρησης των παραγγελιών. Καθώς το μαθηματικό μοντέλο δεν εμφανίζει αυτούς 

τους περιορισμούς και οδηγεί στην καλύτερη δυνατή λύση, θεωρείται καταλληλότερο για τη 

λύση μεγάλων προβλημάτων χρονοπρογραμματισμού παραγωγής παρά το ενδεχόμενο 

αυξημένο υπολογιστικό κόστος. 
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4.4. Εβδομαδιαίος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής της 

γαλακτοβιομηχανίας ΤΥΡΑΣ - Πρόβλημα Β 

4.4.1. Αποτελέσματα προβλήματος Β με χρήση του λογισμικού GAMS 

Στο Σχήμα 4.14 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο εβδομαδιαίος χρονοπρογραμματισμός 

παραγωγής της γαλακτοβιομηχανίας ΤΥΡΑΣ, όπως προέκυψε από την επίλυση του 

μαθηματικού μοντέλου στο λογισμικό βελτιστοποίησης GAMS. Το πρόγραμμα παραγωγής 

αφορά 7 ημέρες, αφού το εργοστάσιο λειτουργεί καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο. Σημειώνεται 

πως με γκρι χρώμα εμφανίζονται οι ώρες που κάθε γραμμή συσκευασίας απαιτεί στο τέλος της 

ημέρας για διεργασίες καθαρισμού και συντήρησης. Σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν είναι 

δυνατό να πραγματοποιηθεί καμία διεργασία συσκευασίας στην εκάστοτε γραμμή. 

Σχήμα 4.14. Χρονοπρογραμματισμός παραγωγής της γαλακτοβιομηχανίας ΤΥΡΑΣ με χρήση του 

μαθηματικού μοντέλου 

Παρατηρείται πως οι τρεις πρώτες γραμμές συσκευασίας λειτουργούν καθημερινά, ενώ οι 

υπόλοιπες τέσσερις όχι, καθώς αυτές συσκευάζουν προϊόντα με λιγότερη ζήτηση.  Η γραμμή 

που εμφανίζει τη μεγαλύτερη συμφόρηση είναι η 2 και ακολουθούν οι γραμμές 3 και 1, οι 
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οποίες συσκευάζουν όμοιες οικογένειες προϊόντων. Οι γραμμές 2 και 3 φαίνεται να διαθέτουν 

περισσότερο χρόνο σε εναλλαγές οικογενειών, καθώς υποχρεούνται να συσκευάσουν τις 

περισσότερες οικογένειες προϊόντων. Οι οικογένειες που απαιτούν το μεγαλύτερο χρόνο 

συσκευασίας είναι οι F14, F06, F08 και F17. Λόγω του τρόπου που έχει αναπαρασταθεί ο 

χρόνος στο μαθηματικό μοντέλο που χρησιμοποιείται, οι συνταγές ζύμωσης ξεκινούν και 

ολοκληρώνονται στην ίδια ημέρα. Έτσι, πριν την έναρξη της συσκευασίας μιας οικογένειας 

απαιτείται ο ανάλογος χρόνος για την προετοιμασία του γιαουρτιού. Επίσης, παρατηρείται ότι 

συσκευάζονται προϊόντα καθημερινά μέχρι το τέλος του διαθέσιμου χρόνου παραγωγής. Η 

συσκευασία του τελευταίου προϊόντος ολοκληρώνεται  λίγο πριν την 117η ώρα. Στον Πίνακα 

4.10 παρατίθενται οι ώρες λειτουργίας και εναλλαγών για κάθε γραμμή συσκευασίας. Η 

γραμμή 6 δεν παρουσιάζει εναλλαγές οικογενειών. 

 

Πίνακας 4.10. Ώρες εναλλαγών και ώρες λειτουργίας γραμμών συσκευασίας για το πρόβλημα Β με 

χρήση του μαθηματικού μοντέλου 

Γραμμή Ώρες λειτουργίας Ώρες εναλλαγών 

1 73,95 0,91 

2 84,55 3,09 

3 74,39 2,58 

4 30,21 1,01 

5 3,44 0,25 

6 14,33 0,00 

7 12,98 0,84 

 

Υπάρχει πλήρης ικανοποίηση της ζήτησης με εσωτερική παραγωγή προϊόντων, ωστόσο 

παράγονται επιπλέον 9.759 kg προϊόντων, τα οποία συσκευάζονται και αποθηκεύονται ως την 

επόμενη εβδομάδα για τις νέες παραγγελίες που θα έρθουν. Αυτό συμβαίνει ώστε να 

ικανοποιούνται όλοι οι περιορισμοί χωρητικότητας. Στο Σχήμα 4.15 παρουσιάζονται τα κιλά 

προϊόντων που αποθηκεύονται καθημερινά. Φαίνεται πως η τρίτη μέρα είναι αυτή κατά την 

οποία αποθηκεύονται οι μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων, ενώ η πρώτη αυτή με τις 

μικρότερες. Δεν υπάρχει αποθήκευση άνω των 18 χιλιάδων κιλών ημερησίως. 
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Σχήμα 4.15. Ποσότητα αποθηκευμένων προϊόντων ημερησίως για το πρόβλημα Β με χρήση του 

μαθηματικού μοντέλου 

 

Παρακάτω γίνεται η ανάλυση του συνολικού κόστους που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο 

πρόγραμμα παραγωγής. Καθώς το πρόγραμμα παραγωγής εξήχθη μέσω βελτιστοποίησης, το 

κόστος που προέκυψε είναι το ελάχιστο δυνατό. Παρουσίαση του συνολικού κόστους 

παραγωγής και αποδόμησή του διατίθενται στο Σχήμα 4.16. Το βέλτιστο κόστος που 

προκύπτει ανέρχεται στα 716.002€. Παρατηρείται ότι το συντριπτικό μέρος του κόστους 

οφείλεται στην εσωτερική παραγωγή των προϊόντων (~ 97 %). 

 

  

Σχήμα 4.16. Βέλτιστο κόστος παραγωγής για το πρόβλημα Β με χρήση του μαθηματικού μοντέλου 
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Στον Πίνακα 4.11 παρουσιάζονται κάποια δεδομένα και στατιστικά στοιχεία που παρέχει το 

λογισμικό GAMS για την επίλυση του προβλήματος Β. 

 

Πίνακας 4.11. Στατιστικά στοιχεία επίλυσης του προβλήματος Β στο GAMS 

Εξισώσεις 25.921 

Συνεχείς μεταβλητές 23.646 

Δυαδικές μεταβλητές 14.847 

Απόκλιση από τη βέλτιστη λύση 0,3% 

Χρόνος επίλυσης (s) 373,64  

 

4.4.2. Αποτελέσματα προβλήματος Β με χρήση του λογισμικού SchedulePro 

Στο Σχήμα 4.17 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο εβδομαδιαίος χρονοπρογραμματισμός 

παραγωγής της γαλακτοβιομηχανίας ΤΥΡΑΣ, όπως προέκυψε από το λογισμικό SchedulePro. 

Σχήμα 4.17. Χρονοπρογραμματισμός παραγωγής της γαλακτοβιομηχανίας ΤΥΡΑΣ με χρήση του 

λογισμικού SchedulePro 
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Παρατηρείται και πάλι πως οι τρεις πρώτες γραμμές συσκευασίας λειτουργούν καθημερινά, 

ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις όχι.  Η γραμμή που εμφανίζει τη μεγαλύτερη συμφόρηση είναι η 1, 

αυτή τη φορά, και ακολουθούν οι γραμμές 2 και 3, οι οποίες συσκευάζουν όμοιες οικογένειες 

προϊόντων. Οι γραμμές 1 και 3 φαίνεται να διαθέτουν περισσότερο χρόνο σε εναλλαγές 

οικογενειών, καθώς υποχρεούνται να συσκευάσουν τις περισσότερες οικογένειες προϊόντων. 

Οι οικογένειες που απαιτούν το μεγαλύτερο χρόνο συσκευασίας είναι οι F14, F06, F08 και 

F17. Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 1.4, τις ώρες που δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί 

καμία διεργασία συσκευασίας λόγω καθαρισμού και συντήρησης, μπορούν να 

πραγματοποιηθούν οι διεργασίες ζύμωσης οι οποίες εκτελούνται σε διαφορετικά μηχανήματα. 

Έτσι, σε αντίθεση με το πρόγραμμα παραγωγής του λογισμικού GAMS, η εκτέλεση μιας 

συνταγής μπορεί να αρχίσει και να τελειώσει σε διαφορετική ημέρα και έτσι είναι πιθανό μια 

οικογένεια να αρχίσει να συσκευάζεται στην αρχή της ημέρας. Παρατηρείται επίσης, ότι σε 

αντίθεση με το προηγούμενο πρόγραμμα παραγωγής, τα προϊόντα δε συσκευάζονται 

καθημερινά μέχρι το τέλος του διαθέσιμου χρόνου παραγωγής, αλλά η συσκευασία τους 

μπορεί να ολοκληρώνεται νωρίτερα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το SchedulePro ως 

λογισμικό προσπαθεί να επιτύχει την ολοκλήρωση των παραγγελιών όσο το δυνατόν νωρίτερα 

σε μία ημέρα. Η συσκευασία του τελευταίου προϊόντος ολοκληρώνεται λίγο μετά την 165η 

ώρα, δηλαδή 1,3 ώρες νωρίτερα συγκριτικά με τη λύση του μαθηματικού μοντέλου. Στον  

Πίνακα 4.12 παρατίθενται οι ώρες λειτουργίας και εναλλαγών για κάθε γραμμή συσκευασίας. 

Οι συνολικές ώρες λειτουργίας των γραμμών συσκευασίας είναι περισσότερες σε σχέση με το 

προηγούμενο πρόγραμμα του μαθηματικού μοντέλου, το ίδιο και οι ώρες εναλλαγών. 

Παρατηρείται ότι πολλές οικογένειες προϊόντων συσκευάζονται σε παραπάνω από μία 

γραμμές συσκευασίας. Η γραμμή 6 δεν παρουσιάζει εναλλαγές οικογενειών. 

Πίνακας 4.12. Ώρες εναλλαγών και ώρες λειτουργίας γραμμών συσκευασίας για το πρόβλημα Β με 

χρήση του λογισμικού SchedulePro 

Γραμμή Ώρες λειτουργίας Ώρες εναλλαγών 

1 93,36 8,06 

2 91,63 7,73 

3 72,97 8,15 

4 30,09 1,6 

5 3,45 0,25 

6 14,19 0,00 

7 18,11 0,42 
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Υπάρχει πλήρης ικανοποίηση της ζήτησης με εσωτερική παραγωγή προϊόντων, ωστόσο 

παράγονται επιπλέον 38.879 kg προϊόντων, τα οποία συσκευάζονται και αποθηκεύονται ως 

την επόμενη εβδομάδα για τις νέες παραγγελίες που θα έρθουν. Αυτό συμβαίνει ώστε να 

ικανοποιούνται όλοι οι περιορισμοί χωρητικότητας. Ο αριθμός αυτός είναι τετραπλάσιος σε 

σχέση με τη λύση του μαθηματικού μοντέλου. Στο Σχήμα 4.15 παρουσιάζονται τα κιλά 

προϊόντων που αποθηκεύονται καθημερινά. Φαίνεται πως και εδώ η τρίτη μέρα είναι αυτή 

κατά την οποία αποθηκεύονται οι μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων, ενώ η πρώτη αυτή με τις 

μικρότερες. Οι ποσότητες που αποθηκεύονται είναι πολύ μεγαλύτερες σε σχέση με την 

προηγούμενη λύση του μοντέλου βελτιστοποίησης, ενώ φτάνουν έως τα 68 χιλιάδες κιλά σε 

μία ημέρα, δηλαδή περίπου 3,8 φορές περισσότερα. 

 

 

 

Σχήμα 4.18. Ποσότητα αποθηκευμένων προϊόντων ημερησίως για το πρόβλημα Β με χρήση του 

λογισμικού SchedulePro 

 

Παρακάτω γίνεται ανάλυση του συνολικού κόστους που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο 

πρόγραμμα παραγωγής. Καθώς το πρόγραμμα παραγωγής εξήχθη μέσω λογισμικού 

προσομοίωσης, το κόστος που προέκυψε δεν είναι το βέλτιστο δυνατό. Παρουσίαση του 

συνολικού κόστους παραγωγής και επιμερισμός του διατίθενται στο Σχήμα 4.19. Το κόστος 

που προκύπτει ανέρχεται στα 812.646€. Παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο μέρος του κόστους 

οφείλεται και πάλι στην εσωτερική παραγωγή των προϊόντων (~ 92 %), ωστόσο αυξημένα 

παρουσιάζονται και τα κόστη εναλλαγών και αποθήκευσης σε σχέση με το προηγούμενο 

πρόγραμμα παραγωγής του μοντέλου βελτιστοποίησης. 
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Σχήμα 4.19. Κόστος παραγωγής για το πρόβλημα Β με χρήση του λογισμικού SchedulePro 

 

4.4.3. Σύγκριση αποτελεσμάτων του περιβάλλοντος βελτιστοποίησης GAMS 

και του λογισμικού προσομοίωσης SchedulePro για το πρόβλημα Β 

Όπως έγινε εμφανές στις προηγούμενες υποενότητες, τα δύο προγράμματα παραγωγής που 

προέκυψαν παρουσιάζουν αρκετές διαφορές, αλλά και ομοιότητες. Αρχικά στις λύσεις και των 

δύο προσεγγίσεων οι τρεις πρώτες γραμμές συσκευασίας λειτουργούν καθημερινά, ενώ οι 

υπόλοιπες τέσσερις όχι. Οι γραμμές που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συμφόρηση είναι η 2 στη 

λύση του μαθηματικού μοντέλου και η 1 στη λύση του SchedulePro. Όσον αφορά τους χρόνους 

εναλλαγής, στη λύση του GAMS περισσότερες ώρες σε εναλλαγές οικογενειών αφιερώνουν 

οι γραμμές 2 και 3, ενώ στη λύση του SchedulePro οι γραμμές 1 και 3. 

Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 1.4, τις ώρες που δεν είναι δυνατό να 

πραγματοποιηθεί καμία διεργασία συσκευασίας λόγω καθαρισμού και συντήρησης, μπορούν 

να πραγματοποιηθούν οι διεργασίες ζύμωσης οι οποίες εκτελούνται σε διαφορετικά 

μηχανήματα. Λόγω του τρόπου που έχει αναπαρασταθεί ο χρόνος στο μαθηματικό μοντέλο 

που χρησιμοποιείται και επιλύεται μέσω του GAMS, οι συνταγές ζύμωσης ξεκινούν και 

ολοκληρώνονται στην ίδια ημέρα. Έτσι, πριν την έναρξη της συσκευασίας μιας οικογένειας, 

απαιτείται ο ανάλογος χρόνος για την προετοιμασία του γιαουρτιού. Σε αντίθεση με το 

πρόγραμμα παραγωγής του μοντέλου βελτιστοποίησης, στη λύση του SchedulePro η εκτέλεση 

μιας συνταγής μπορεί να αρχίσει και να τελειώσει σε διαφορετική ημέρα και έτσι είναι πιθανό 

μια οικογένεια να αρχίσει να συσκευάζεται στην αρχή της ημέρας. Επιπλέον, στη λύση του 
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μαθηματικού μοντέλου τα προϊόντα συσκευάζονται καθημερινά μέχρι το τέλος του διαθέσιμου 

χρόνου παραγωγής, ενώ στη λύση του SchedulePro η συσκευασία τους μπορεί να 

ολοκληρώνεται νωρίτερα. Η συσκευασία του τελευταίου προϊόντος στη λύση του SchedulePro 

ολοκληρώνεται την 165,31η ώρα, δηλαδή 1,3 ώρες νωρίτερα από ότι στη λύση του GAMS. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το SchedulePro ως λογισμικό προσπαθεί να επιτύχει την 

ολοκλήρωση των παραγγελιών όσο το δυνατόν νωρίτερα σε μία ημέρα, ενώ το λογισμικό 

GAMS δίνει προτεραιότητα στην αντικειμενική συνάρτηση που αφορά την ελαχιστοποίηση 

του κόστους.  

Όσον αφορά τις συνολικές ώρες λειτουργίας των γραμμών συσκευασίας, στη λύση του 

SchedulePro αυτές είναι περισσότερες, όπως και οι ώρες εναλλαγών οικογενειών. Αρκετές 

οικογένειες προϊόντων στη λύση του SchedulePro συσκευάζονται σε διαφορετικές γραμμές 

συσκευασίας, με διαφορετικούς ρυθμούς σε σχέση με τη λύση του μαθηματικού μοντέλου.  

Υπάρχει πλήρης ικανοποίηση της ζήτησης με εσωτερική παραγωγή προϊόντων. Στη 

λύση του μαθηματικού μοντέλου παράγονται επιπλέον 9.759 kg προϊόντων, τα οποία 

συσκευάζονται και αποθηκεύονται ως την επόμενη εβδομάδα για τις νέες παραγγελίες που θα 

έρθουν, ενώ στη λύση του SchedulePro παράγονται επιπλέον 38.879 kg, δηλαδή 4 φορές 

περισσότερα. Αυτό συμβαίνει ώστε να ικανοποιούνται όλοι οι περιορισμοί χωρητικότητας. Το 

πρόγραμμα παραγωγής του μοντέλου βελτιστοποίησης, προβλέπει σημαντικά μικρότερες 

ποσότητες αποθηκευμένων προϊόντων, οι οποίες αγγίζουν το 25% σε σχέση με αυτές του 

λογισμικού SchedulePro. 

Αναφορικά με το συνολικό κόστος παραγωγής, όπως είναι αναμενόμενο, η λύση του 

μαθηματικού μοντέλου οδηγεί σε πολύ μικρότερο κόστος, αφού προκύπτει έπειτα από 

βελτιστοποίηση. To βέλτιστο κόστος που προκύπτει είναι μειωμένο κατά 11,9% σε σχέση με 

το κόστος που αντιστοιχεί στη λύση του λογισμικού προσομοίωσης SchedulePro. Όσον αφορά 

τα επιμέρους κόστη, παρατηρείται ότι και στις δύο λύσεις το μεγαλύτερο μέρος του κόστους 

οφείλεται στην παραγωγή των προϊόντων, ενώ το μικρότερο μέρος του αφορά τη 

χρησιμοποίηση των γραμμών συσκευασίας. Στη λύση του SchedulePro παρατηρείται ότι τα 

κόστη εναλλαγών και αποθήκευσης είναι πολύ αυξημένα σε σχέση με τη λύση του 

μαθηματικού μοντέλου κατά 202,3% και 320,9% αντίστοιχα. 

Τέλος, σημαντικό είναι να αναφερθεί πως το SchedulePro επιλύει το πρόβλημα πολύ 

γρηγορότερα από ότι το GAMS. Συγκεκριμένα, το GAMS απαιτεί 221 φορές το χρόνο που 

κάνει το SchedulePro για να λύσει το ίδιο πρόβλημα. Εδώ αναδεικνύεται έντονα το 

πλεονέκτημα των λογισμικών προσομοίωσης έναντι των λογισμικών βελτιστοποίησης, 

δηλαδή η ραγδαία μείωση του υπολογιστικού κόστους. 
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Στον Πίνακα 4.13 που ακολουθεί γίνεται αντιπαράθεση των αποτελεσμάτων του 

λογισμικού βελτιστοποίησης GAMS και του λογισμικού προσομοίωσης SchedulePro για το 

πρόβλημα Β. 

 

Πίνακας 4.13. Σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο προσεγγίσεων για το πρόβλημα Β 

 GAMS SchedulePro 

Χρόνος επίλυσης (s) 373,64 1,69 

Ζήτηση προϊόντων (kg) 338.171 338.171 

Εσωτερική παραγωγή (kg) 347.930 377.050 

Συνολικός χρόνος συσκευασίας (hr) 293,85 323,80 

Συνολικός χρόνος εναλλαγών (hr) 8,68 26,21 

Oλοκλήρωση προγράμματος παραγωγής (hr) 166,67 165,31 

Προϊόντα που αποθηκεύονται (kg) 72.740 306.139 

Κόστος εκτέλεσης συνταγής 0 0 

Κόστος χρησιμοποίησης γραμμής συσκευασίας 1.600 1.650 

Κόστος εσωτερικής παραγωγής 695.861 746.322 

Κόστος εναλλαγής μεταξύ οικογενειών 11.267 34.060 

Κόστος αποθήκευσης 7.274 30.614 

Κόστος εξωτερικής παραγωγής 0 0 

Συνολικό κόστος 716.002 812.646 

 

 

4.5. Επέκταση δυναμικότητας της βιομηχανίας ΤΥΡΑΣ – Πρόβλημα Β1 

4.5.1. Αποτελέσματα προβλήματος Β1 με χρήση του λογισμικού GAMS 

 Σε αυτή την ενότητα εξετάζεται η περίπτωση επέκτασης της δυναμικότητας της 

γαλακτοβιομηχανίας ΤΥΡΑΣ, με την προσθήκη μιας επιπλέον γραμμής συσκευασίας. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα των Πινάκων 4.10 και 4.12 επιλέγεται η προσθήκη μιας 8ης γραμμής, 

όμοιας με τη γραμμή συσκευασίας 2, καθώς αυτή φαίνεται να παρουσιάζει τη μέση 

μεγαλύτερη συμφόρηση. Στο Σχήμα 4.20 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο νέος εβδομαδιαίος 

χρονοπρογραμματισμός παραγωγής της γαλακτοβιομηχανίας ΤΥΡΑΣ, όπως προέκυψε από 

την επίλυση του μαθηματικού μοντέλου στο λογισμικό GAMS.  
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Σχήμα 4.20. Χρονοπρογραμματισμός παραγωγής με επέκταση της δυναμικότητας της 

γαλακτοβιομηχανίας ΤΥΡΑΣ και χρήση του μαθηματικού μοντέλου 

 

Παρατηρείται πως οι τρεις πρώτες και η νέα γραμμή συσκευασίας λειτουργούν καθημερινά, 

ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις όχι, καθώς αυτές συσκευάζουν προϊόντα με λιγότερη ζήτηση. Ο 

φόρτος εργασίας των τριών πρώτων γραμμών, φαίνεται να έχει μειωθεί με την προσθήκη της 

8ης γραμμής συσκευασίας. Μάλιστα η νέα γραμμή είναι και αυτή που εμφανίζει τη μεγαλύτερη 

συμφόρηση πλέον. Οι γραμμές 1 και 3 φαίνεται να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε 

εναλλαγές οικογενειών σε σχέση με τις άλλες. Λόγω του τρόπου που έχει αναπαρασταθεί ο 

χρόνος στο μαθηματικό μοντέλο που χρησιμοποιείται, οι συνταγές ζύμωσης ξεκινούν και 

ολοκληρώνονται στην ίδια ημέρα. Έτσι, πριν την έναρξη της συσκευασίας μιας οικογένειας 

απαιτείται ο ανάλογος χρόνος για την προετοιμασία του γιαουρτιού. Επίσης, παρατηρείται ότι 

συσκευάζονται προϊόντα καθημερινά μέχρι το τέλος του διαθέσιμου χρόνου παραγωγής, 

χαρακτηριστικό του μαθηματικού μοντέλου. Η συσκευασία του τελευταίου προϊόντος 
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ολοκληρώνεται λίγο πριν την 167η ώρα. Στον Πίνακα 4.14 παρατίθενται οι ώρες λειτουργίας 

και εναλλαγών για κάθε γραμμή συσκευασίας. Οι συνολικές ώρες λειτουργίας των γραμμών 

συσκευασίας είναι ελαφρώς αυξημένες σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα του 

μαθηματικού μοντέλου, ενώ η συνολική διάρκεια των εναλλαγών μειώνεται. Οι γραμμές 2, 5 

και 6 δεν παρουσιάζουν εναλλαγές οικογενειών. 

 

Πίνακας 4.14. Ώρες εναλλαγών και ώρες λειτουργίας γραμμών συσκευασίας για το πρόβλημα Β1 με 

χρήση του μαθηματικού μοντέλου 

Γραμμή Ώρες λειτουργίας Ώρες εναλλαγών 

1 54,85 2,33 

2 54,16 0,00 

3 60,11 1,59 

4 29,81 0,76 

5 3,58 0,00 

6 14,19 0,00 

7 12,98 0,84 

8 66,01 0,51 

 

 

Υπάρχει πλήρης ικανοποίηση της ζήτησης με εσωτερική παραγωγή προϊόντων, ωστόσο 

παράγονται επιπλέον 9.753 kg προϊόντων, τα οποία συσκευάζονται και αποθηκεύονται ως την 

επόμενη εβδομάδα για τις νέες παραγγελίες που θα έρθουν. Αυτό συμβαίνει ώστε να 

ικανοποιούνται όλοι οι περιορισμοί χωρητικότητας. Στο Σχήμα 4.21 παρουσιάζονται τα κιλά 

προϊόντων που αποθηκεύονται καθημερινά. Παρατηρείται πως με την εισαγωγή της νέας 

γραμμής συσκευασίας οι ποσότητες προϊόντων που αποθηκεύονται παραμένουν περίπου στο 

ίδιο επίπεδο. Φαίνεται πως και πάλι η τρίτη μέρα είναι αυτή κατά την οποία αποθηκεύονται οι 

μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων, ενώ η πρώτη είναι αυτή με τις μικρότερες. Συνεχίζει να 

μην υπάρχει αποθήκευση άνω των 18 χιλιάδων κιλών προϊόντων ημερησίως. 
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Σχήμα 4.21. Ποσότητα αποθηκευμένων προϊόντων ημερησίως για το πρόβλημα Β1 με χρήση του 

μαθηματικού μοντέλου 

 

Σημαντική είναι η ανάλυση του συνολικού κόστους που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο 

πρόγραμμα παραγωγής. Καθώς το πρόγραμμα παραγωγής εξήχθη μέσω βελτιστοποίησης, το 

κόστος που προέκυψε είναι το ελάχιστο δυνατό. Παρουσίαση του συνολικού κόστους 

παραγωγής και αποδόμησή του διατίθενται στο Σχήμα 4.22. Το νέο βέλτιστο κόστος που 

προκύπτει ανέρχεται στα 713.811€. Παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο μέρος του κόστους 

συνεχίζει να οφείλεται στην παραγωγή των προϊόντων (~ 97,5%). Διαπιστώνεται πως η 

προσθήκη της νέας γραμμής συσκευασίας μειώνει το κόστος παραγωγής κατά 2.191€, δηλαδή 

υπάρχει μείωση της τάξης του 0,3%. 
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Σχήμα 4.22. Βέλτιστο κόστος παραγωγής για το πρόβλημα Β1 με χρήση του μαθηματικού μοντέλου 

 

Στον Πίνακα 4.15 παρουσιάζονται κάποια δεδομένα και στατιστικά στοιχεία που παρέχει το 

λογισμικό GAMS για την επίλυση του προβλήματος Β1. Με την προσθήκη της 8ης γραμμής 

συσκευασίας το πρόβλημα μεγαλώνει, ωστόσο απαιτείται λιγότερος χρόνος για την επίλυση 

του. 

 

Πίνακας 4.15. Στατιστικά στοιχεία επίλυσης του προβλήματος Β1 στο GAMS 

Εξισώσεις 34.216 

Συνεχείς μεταβλητές 31.367 

Δυαδικές μεταβλητές 20.503 

Απόκλιση από τη βέλτιστη λύση 0,3% 

Χρόνος επίλυσης (s) 305,25  

 

 

4.5.2. Αποτελέσματα προβλήματος Β1 με χρήση του λογισμικού SchedulePro 

Στο Σχήμα 4.23 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο εβδομαδιαίος χρονοπρογραμματισμός 

παραγωγής της γαλακτοβιομηχανίας ΤΥΡΑΣ μετά την προσθήκη της επιπλέον γραμμής 

συσκευασίας, όπως προέκυψε από το λογισμικό SchedulePro. 
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Σχήμα 4.23. Χρονοπρογραμματισμός παραγωγής με επέκταση της δυναμικότητας της 

γαλακτοβιομηχανίας ΤΥΡΑΣ με χρήση του λογισμικού SchedulePro 

 

Παρατηρείται πως οι τρεις πρώτες και η νέα γραμμή συσκευασίας λειτουργούν καθημερινά, 

ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις όχι. Ο φόρτος εργασίας των τριών πρώτων γραμμών φαίνεται να 

έχει μειωθεί με την προσθήκη της 8ης γραμμής συσκευασίας. Μάλιστα η νέα γραμμή είναι και 

αυτή που εμφανίζει τη μεγαλύτερη συμφόρηση. Οι γραμμές 1 και 3 φαίνεται να διαθέτουν 

περισσότερο χρόνο σε εναλλαγές οικογενειών σε σχέση με τις άλλες. Οι οικογένειες που 

απαιτούν το μεγαλύτερο χρόνο συσκευασίας είναι οι F14, F06, F08 και F17. Όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως, σε αντίθεση με το πρόγραμμα παραγωγής του λογισμικού GAMS, η εκτέλεση 

μιας συνταγής μπορεί να αρχίσει και να τελειώσει σε διαφορετική ημέρα και έτσι 

παρατηρούνται οικογένειες να αρχίζουν να συσκευάζονται στην αρχή της ημέρας. 

Παρατηρείται επίσης, ότι σε αντίθεση με το πρόγραμμα παραγωγής του μαθηματικού 

μοντέλου, τα προϊόντα δε συσκευάζονται καθημερινά μέχρι το τέλος του διαθέσιμου χρόνου 

παραγωγής, αλλά η συσκευασία τους μπορεί να ολοκληρώνεται νωρίτερα. Η συσκευασία του 



Κεφάλαιο 4 

90 
 

τελευταίου προϊόντος ολοκληρώνεται λίγο μετά την 165η ώρα, δηλαδή 1,3 ώρες νωρίτερα σε 

σχέση με τη λύση του λογισμικού GAMS. Στον Πίνακα 4.16 παρατίθενται οι ώρες λειτουργίας 

και εναλλαγών για κάθε γραμμή συσκευασίας. Οι συνολικές ώρες λειτουργίας των γραμμών 

συσκευασίας είναι περισσότερες σε σχέση με το πρόγραμμα παραγωγής του μαθηματικού 

μοντέλου, το ίδιο και οι ώρες εναλλαγών. Οι συνολικές ώρες λειτουργίας είναι ελαφρώς 

αυξημένες σε σχέση με αυτές πριν την προσθήκη της 8ης γραμμής συσκευασίας, όπως και οι 

ώρες εναλλαγών οικογενειών. Αρκετές οικογένειες προϊόντων συσκευάζονται σε παραπάνω 

από μία γραμμή συσκευασίας. Η γραμμή 6 δεν παρουσιάζει εναλλαγές οικογενειών. 

 

Πίνακας 4.16. Ώρες εναλλαγών και ώρες λειτουργίας γραμμών συσκευασίας για το πρόβλημα Β1 με 

χρήση του λογισμικού SchedulePro 

Γραμμή Ώρες λειτουργίας Ώρες εναλλαγών 

1 61,80 7,47 

2 57,24 5,07 

3 64,51 7,47 

4 30,09 1,60 

5 3,45 0,25 

6 14,19 0,00 

7 18,11 0,42 

8 75,62 5,74 

 

Υπάρχει πλήρης ικανοποίηση της ζήτησης με εσωτερική παραγωγή προϊόντων, ωστόσο 

παράγονται επιπλέον 38.879 kg προϊόντων, τα οποία συσκευάζονται και αποθηκεύονται ως 

την επόμενη εβδομάδα για τις νέες παραγγελίες που θα έρθουν. Αυτό συμβαίνει ώστε να 

ικανοποιούνται όλοι οι περιορισμοί χωρητικότητας. Στο Σχήμα 4.24 παρουσιάζονται τα κιλά 

προϊόντων που αποθηκεύονται καθημερινά. Παρατηρείται πως με την εισαγωγή της νέας 

γραμμής συσκευασίας οι ποσότητες προϊόντων που αποθηκεύονται παραμένουν περίπου στο 

ίδιο επίπεδο. Φαίνεται πως και πάλι η τρίτη μέρα είναι αυτή κατά την οποία αποθηκεύονται οι 

μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων, ενώ η πρώτη είναι αυτή με τις μικρότερες. Οι ποσότητες 

που αποθηκεύονται είναι πολύ μεγαλύτερες σε σχέση με τη λύση του μαθηματικού μοντέλου, 

ενώ και πάλι φτάνουν έως τα 68 χιλιάδες κιλά σε μία ημέρα. 
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Σχήμα 4.24. Ποσότητα αποθηκευμένων προϊόντων ημερησίως για το πρόβλημα Β1 με χρήση του 

λογισμικού SchedulePro 

 

Καθώς το πρόγραμμα παραγωγής εξήχθη μέσω λογισμικού προσομοίωσης, το κόστος 

παραγωγής που προέκυψε δεν είναι το βέλτιστο δυνατό. Παρουσίαση του συνολικού κόστους 

παραγωγής και αποδόμησή του διατίθενται στο Σχήμα 4.25. Το κόστος που προκύπτει 

ανέρχεται στα 814.661€. Παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο μέρος του κόστους οφείλεται και 

πάλι στην παραγωγή των προϊόντων (~ 91,6 %), ωστόσο αυξημένα παρουσιάζονται και τα 

κόστη εναλλαγών και αποθήκευσης σε σχέση με το πρόγραμμα παραγωγής του λογισμικού 

GAMS. Διαπιστώνεται πως η προσθήκη της νέας γραμμής συσκευασίας επιφέρει μικρή 

αύξηση του κόστους παραγωγής κατά 2.015€, δηλαδή της τάξης του 0,25%.  

 

Σχήμα 4.25. Κόστος παραγωγής για το πρόβλημα Β1 με χρήση του λογισμικού SchedulePro 
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4.5.3. Σύγκριση αποτελεσμάτων του περιβάλλοντος βελτιστοποίησης GAMS 

και του λογισμικού προσομοίωσης SchedulePro για το πρόβλημα Β1 

Τα δύο νέα προγράμματα παραγωγής που εξήχθησαν παρουσιάζουν αρκετές διαφορές, αλλά 

και ομοιότητες. Αρχικά, και στις δύο λύσεις οι τρεις πρώτες και η νέα 8η γραμμή συσκευασίας 

λειτουργούν καθημερινά, ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις όχι. Η γραμμή που εμφανίζει τη 

μεγαλύτερη συμφόρηση είναι η 8η και στις δύο λύσεις. Όσον αφορά τους χρόνους εναλλαγής, 

περισσότερες ώρες σε εναλλαγή οικογενειών αφιερώνουν οι γραμμές 2 και 3. 

Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 1.4, τις ώρες που δεν είναι δυνατό να 

πραγματοποιηθεί καμία διεργασία συσκευασίας λόγω καθαρισμού και συντήρησης, μπορούν 

να πραγματοποιηθούν οι διεργασίες ζύμωσης οι οποίες εκτελούνται σε διαφορετικά 

μηχανήματα. Λόγω του τρόπου που έχει αναπαρασταθεί ο χρόνος στο μαθηματικό μοντέλο 

που χρησιμοποιείται και επιλύεται μέσω του GAMS, οι συνταγές ζύμωσης ξεκινούν και 

ολοκληρώνονται στην ίδια ημέρα. Έτσι, πριν την έναρξη της συσκευασίας μιας οικογένειας 

απαιτείται ο ανάλογος χρόνος για την προετοιμασία του γιαουρτιού. Σε αντίθεση με το 

πρόγραμμα παραγωγής του μαθηματικού μοντέλου, στη λύση του SchedulePro η εκτέλεση 

μιας συνταγής μπορεί να αρχίσει και να τελειώσει σε διαφορετική ημέρα και έτσι είναι πιθανό 

μια οικογένεια να αρχίσει να συσκευάζεται στην αρχή της ημέρας. Επιπλέον, στη λύση του 

μαθηματικού μοντέλου τα προϊόντα συσκευάζονται καθημερινά μέχρι το τέλος του διαθέσιμου 

χρόνου παραγωγής, ενώ στη λύση του SchedulePro η συσκευασία τους μπορεί να 

ολοκληρώνεται νωρίτερα. Η συσκευασία του τελευταίου προϊόντος στη λύση του SchedulePro 

ολοκληρώνεται την 165,31η ώρα, δηλαδή 1,3 ώρες νωρίτερα από ότι στη λύση του GAMS. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το SchedulePro ως λογισμικό προσπαθεί να επιτύχει την 

ολοκλήρωση των παραγγελιών όσο το δυνατόν νωρίτερα σε μία ημέρα, ενώ το μαθηματικό 

μοντέλο δίνει προτεραιότητα στην αντικειμενική συνάρτηση που αφορά την ελαχιστοποίηση 

του κόστους.  

Όσον αφορά τις συνολικές ώρες λειτουργίας των γραμμών συσκευασίας, στη λύση του 

SchedulePro αυτές είναι περισσότερες, όπως και οι ώρες εναλλαγών οικογενειών. Οι 

συνολικές ώρες λειτουργίας και εναλλαγών είναι αυξημένες σε σχέση με πριν την προσθήκη 

της 8ης γραμμής συσκευασίας. Πολλές οικογένειες προϊόντων στη λύση του SchedulePro 

συσκευάζονται σε διαφορετικές γραμμές συσκευασίας, με διαφορετικούς ρυθμούς. 

Υπάρχει πλήρης ικανοποίηση της ζήτησης με εσωτερική παραγωγή προϊόντων. Στη 

λύση του μαθηματικού μοντέλου παράγονται επιπλέον 9.753 kg προϊόντων, τα οποία 

συσκευάζονται και αποθηκεύονται ως την επόμενη εβδομάδα για τις νέες παραγγελίες που θα 
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έρθουν, ενώ στη λύση του SchedulePro παράγονται επιπλέον 38.879 kg, δηλαδή 4 φορές 

περισσότερα. Αυτό συμβαίνει ώστε να ικανοποιούνται όλοι οι περιορισμοί χωρητικότητας. Το 

πρόγραμμα παραγωγής του μοντέλου βελτιστοποίησης προβλέπει σημαντικά μικρότερες 

ποσότητες αποθηκευμένων προϊόντων, οι οποίες αγγίζουν το 25% σε σχέση με αυτές του 

λογισμικού SchedulePro. 

Αναφορικά με το συνολικό κόστος παραγωγής, όπως είναι αναμενόμενο, η λύση του 

μαθηματικού μοντέλου οδηγεί σε πολύ μικρότερο κόστος, αφού προκύπτει έπειτα από 

βελτιστοποίηση. To βέλτιστο κόστος που προκύπτει είναι μειωμένο κατά 12,4% σε σχέση με 

το κόστος που αντιστοιχεί στη λύση του λογισμικού προσομοίωσης SchedulePro. Όσον αφορά 

τα επιμέρους κόστη παρατηρείται ότι και στις δύο λύσεις το μεγαλύτερο μέρος του κόστους 

οφείλεται στην παραγωγή των προϊόντων, ενώ το μικρότερο μέρος του αφορά τη 

χρησιμοποίηση των γραμμών συσκευασίας. Στη λύση του SchedulePro παρατηρείται ότι τα 

κόστη εναλλαγών και αποθήκευσης είναι πολύ αυξημένα σε σχέση με τη λύση του 

μαθηματικού μοντέλου, κατά 354,4% και 276,4% αντίστοιχα. 

Τέλος, σημαντικό είναι να αναφερθεί πως το SchedulePro επιλύει το πρόβλημα σε 

σημαντικά λιγότερο χρόνο από ότι το GAMS. Συγκεκριμένα, το GAMS απαιτεί 196 φορές το 

χρόνο που κάνει το SchedulePro για να λύσει το ίδιο πρόβλημα. Εδώ αναδεικνύεται ξανά το 

σημαντικό πλεονέκτημα των λογισμικών προσομοίωσης έναντι των λογισμικών 

βελτιστοποίησης, δηλαδή η έντονη μείωση του υπολογιστικού κόστους. 

Στον Πίνακα 4.17 που ακολουθεί γίνεται αντιπαράθεση των αποτελεσμάτων του 

λογισμικού βελτιστοποίησης GAMS και του λογισμικού προσομοίωσης SchedulePro για το 

πρόβλημα Α1. 

 

Πίνακας 4.17. Σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο προσεγγίσεων για το πρόβλημα Β1 

 GAMS SchedulePro 

Χρόνος επίλυσης (s) 305,25 1,56 

Ζήτηση προϊόντων (kg) 338.171 338.171 

Εσωτερική παραγωγή (kg) 347.924 377.050 

Συνολικός χρόνος συσκευασίας (hr) 295,69 325,01 

Συνολικός χρόνος εναλλαγών (hr) 6,03 28,02 

Oλοκλήρωση προγράμματος παραγωγής (hr) 166,67 162,74 

Προϊόντα που αποθηκεύονται (kg) 79.469 299.133 

Κόστος εκτέλεσης συνταγής 0 0 
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Κόστος χρησιμοποίησης γραμμής συσκευασίας 2.000 2.000 

Κόστος εσωτερικής παραγωγής 695.847 746.322 

Κόστος εναλλαγής μεταξύ οικογενειών 8.017 36.426 

Κόστος αποθήκευσης 7.947 29.913 

Κόστος εξωτερικής παραγωγής 0 0 

Συνολικό κόστος 713.811 814.661 

 

4.6. Σύγκριση των αποτελεσμάτων χρονοπρογραμματισμού παραγωγής της 

βιομηχανίας ΤΥΡΑΣ πριν και μετά την επέκταση της δυναμικότητάς της 

Στον Πίνακα 4.18 που ακολουθεί γίνεται αντιπαράθεση όλων των αποτελεσμάτων του 

μοντέλου βελτιστοποίησης και του λογισμικού προσομοίωσης SchedulePro, πριν και μετά την 

επέκταση της δυναμικότητας της γαλακτοβιομηχανίας ΤΥΡΑΣ. 

 

Πίνακας 4.18. Σύγκριση των αποτελεσμάτων πριν και μετά την επέκταση της δυναμικότητας της 

γαλακτοβιομηχανίας ΤΥΡΑΣ 

 GAMS  

Β 

GAMS 

Β1 

SchedulePro 

Β 

SchedulePro 

Β1 

Χρόνος επίλυσης (s) 373,64 305,25 1,69 1,56 

Ζήτηση προϊόντων (kg) 338.171 338.171 338.171 338.171 

Εσωτερική παραγωγή (kg) 347.930 347.924 377.050 377.050 

Συνολικός χρόνος συσκευασίας (hr) 293,85 295,69 323,80 325,01 

Συνολικός χρόνος εναλλαγών (hr) 8,68 6,03 26,21 28,02 

Oλοκλήρωση προγράμματος παραγωγής (hr) 166,67 166,67 165,31 162,74 

Προϊόντα που αποθηκεύονται (kg) 72.740 79.469 306.139 299.133 

Κόστος εκτέλεσης συνταγής 0 0 0 0 

Κόστος χρησιμοποίησης γραμμής συσκευασίας 1.600 2.000 1.650 2.000 

Κόστος εσωτερικής παραγωγής 695.861 695.847 746.322 746.322 

Κόστος εναλλαγής μεταξύ οικογενειών 11.267 8.017 34.060 36.426 

Κόστος αποθήκευσης 7.274 7.947 30.614 29.913 

Κόστος εξωτερικής παραγωγής 0 0 0 0 

Συνολικό κόστος 716.002 713.811 812.646 814.661 

Πίνακας 4.17. (Συνέχεια) 
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Επίσης, στο Σχήμα 4.13 απεικονίζονται τα κόστη παραγωγής που αντιστοιχούν σε καθένα από 

τα τέσσερα προγράμματα παραγωγής που προέκυψαν, με σκοπό και την οπτική σύγκριση τους. 

 

Σχήμα 4.26. Σύγκριση κόστους του χρονοπρογραμματισμού παραγωγής της βιομηχανίας ΤΥΡΑΣ πριν 

και μετά την επέκταση της δυναμικότητάς της, με χρήση των λογισμικών GAMS και SchedulePro 

 

Αρχικά, πριν την επέκταση της δυναμικότητας της βιομηχανίας, στη λύση του μαθηματικού 

μοντέλου οι τρεις πρώτες γραμμές συσκευασίας λειτουργούν καθημερινά, ενώ οι υπόλοιπες 

τέσσερις όχι. Μετά την προσθήκη της 8ης γραμμής συσκευασίας και αυτή η γραμμή λειτουργεί 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

Recipe
Line

Operating

Changeover

Inventory

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Recipe Line Operating Changeover Inventory

GAMS B GAMS B1 SchedulePro B SchedulePro B1



Κεφάλαιο 4 

96 
 

καθημερινά. Οι γραμμές που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συμφόρηση, πριν την επέκταση της 

δυναμικότητας, είναι η 2 στη λύση του GAMS και η 1 στη λύση του SchedulePro. Αυτές που 

εμφανίζουν τους μεγαλύτερους χρόνους εναλλαγής είναι οι γραμμές 2 και 3 στη λύση του 

GAMS και η 1 και 3 στη λύση του SchedulePro. Μετά την επέκταση της δυναμικότητας η 

γραμμή που εμφανίζει τη μεγαλύτερη συμφόρηση είναι η 8η, ενώ τους μεγαλύτερους χρόνους 

εναλλαγής εμφανίζουν οι 2 και 3 και για τα δύο λογισμικά. 

Τις ώρες που δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί καμία διεργασία συσκευασίας λόγω 

καθαρισμού και συντήρησης, μπορούν να πραγματοποιηθούν οι διεργασίες ζύμωσης οι οποίες 

εκτελούνται σε διαφορετικά μηχανήματα. Λόγω του τρόπου που έχει αναπαρασταθεί ο χρόνος 

στο μαθηματικό μοντέλο που χρησιμοποιείται και επιλύεται μέσω του GAMS, οι συνταγές 

ζύμωσης ξεκινούν και ολοκληρώνονται στην ίδια ημέρα. Έτσι, πριν την έναρξη της 

συσκευασίας μιας οικογένειας απαιτείται ο ανάλογος χρόνος για την προετοιμασία του 

γιαουρτιού. Σε αντίθεση με το πρόγραμμα παραγωγής του μαθηματικού μοντέλου, στις λύσεις 

του SchedulePro η εκτέλεση μιας συνταγής μπορεί να αρχίσει και να τελειώσει σε διαφορετική 

ημέρα και έτσι είναι πιθανό μια οικογένεια να αρχίσει να συσκευάζεται στην αρχή της ημέρας. 

Επιπλέον, στη λύση του μαθηματικού μοντέλου τα προϊόντα συσκευάζονται καθημερινά μέχρι 

το τέλος του διαθέσιμου χρόνου παραγωγής, ενώ στη λύση του SchedulePro η συσκευασία 

τους μπορεί να ολοκληρώνεται νωρίτερα. Η συσκευασία του τελευταίου προϊόντος στη λύση 

του SchedulePro ολοκληρώνεται την 165,31η ώρα πριν την εισαγωγή της νέας γραμμής 

συσκευασίας και την 162,74η  ώρα μετά την εισαγωγή της, δηλαδή έως και 4 ώρες νωρίτερα 

από ότι στη λύση του μαθηματικού μοντέλου. Αυτό οφείλεται, όπως έχει ειπωθεί, στο γεγονός 

ότι το SchedulePro ως λογισμικό προσπαθεί να επιτύχει την ολοκλήρωση των παραγγελιών 

όσο το δυνατόν νωρίτερα σε μία ημέρα, ενώ το μαθηματικό μοντέλο δίνει προτεραιότητα στην 

αντικειμενική συνάρτηση που αφορά την ελαχιστοποίηση του κόστους.  

Όσον αφορά τις συνολικές ώρες λειτουργίας των γραμμών συσκευασίας, στις λύσεις 

του SchedulePro αυτές είναι περισσότερες σε σχέση με τις λύσεις του μαθηματικού μοντέλου. 

Το ίδιο συμβαίνει και με τις ώρες εναλλαγής. Οι συνολικές ώρες λειτουργίας με την προσθήκη 

της 8ης γραμμής συσκευασίας ελαφρώς αυξάνονται. Οι ελάχιστες ώρες συσκευασίας 

εντοπίζονται στη λύση του μαθηματικού μοντέλου για το πρόβλημα πριν την προσθήκη της 

νέας γραμμής, ενώ οι μέγιστες στη λύση του SchedulePro μετά την προσθήκη της. Ακόμα, με 

την προσθήκη της νέας γραμμής, οι ώρες εναλλαγών φαίνεται να μειώνονται στη λύση του 

μοντέλου βελτιστοποίησης, ενώ αυξάνονται στη λύση του SchedulePro. Η λύση του 

λογισμικού GAMS μετά την προσθήκη της νέας γραμμής συσκευασίας παρουσιάζει τον 

ελάχιστο χρόνο εναλλαγών, ενώ η αντίστοιχη λύση του SchedulePro το μεγαλύτερο. Κάποιες 
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οικογένειες προϊόντων στις λύσεις του SchedulePro συσκευάζονται σε δύο διαφορετικές 

γραμμές συσκευασίας, με διαφορετικούς ρυθμούς.  

Υπάρχει πλήρης ικανοποίηση της ζήτησης με εσωτερική παραγωγή προϊόντων σε όλα 

τα προγράμματα παραγωγής. Στις λύσεις του μαθηματικού μοντέλου παράγονται επιπλέον 

9.759 kg προϊόντων, τα οποία συσκευάζονται και αποθηκεύονται ως την επόμενη εβδομάδα 

για τις νέες παραγγελίες που θα έρθουν, ενώ στη λύση του SchedulePro παράγονται επιπλέον 

38.879 kg, δηλαδή 4 φορές περισσότερα. Αυτό συμβαίνει ώστε να ικανοποιούνται όλοι οι 

περιορισμοί χωρητικότητας. Το πρόγραμμα παραγωγής του μαθηματικού μοντέλου προβλέπει 

σημαντικά μικρότερες ποσότητες αποθηκευμένων προϊόντων, οι οποίες αγγίζουν το 25% σε 

σχέση με αυτές του λογισμικού SchedulePro. Παρατηρείται πως με την εισαγωγή της νέας 

γραμμής συσκευασίας οι ποσότητες προϊόντων που αποθηκεύονται είναι ελαφρώς αυξημένες 

για τη λύση του μαθηματικού μοντέλου, ενώ παρουσιάζονται μειωμένες για τη λύση του 

λογισμικού SchedulePro. Ωστόσο, η ελάχιστη ποσότητα αποθηκευμένων προϊόντων 

παρατηρείται στη λύση του μαθηματικού μοντέλου πριν την προσθήκη της νέας γραμμής 

συσκευασίας, ενώ η μέγιστη στην αντίστοιχη λύση του SchedulePro. 

Αναφορικά με το συνολικό κόστος παραγωγής, όπως είναι αναμενόμενο, οι λύσεις του 

μαθηματικού μοντέλου οδηγούν σε μικρότερο κόστος, αφού προκύπτουν έπειτα από 

βελτιστοποίηση. Μάλιστα το βέλτιστο κόστος που προκύπτει προσεγγίζει περίπου τα 100 

χιλιάδες ευρώ λιγότερα σε σχέση με το κόστος που αντιστοιχεί στο λογισμικό προσομοίωσης 

SchedulePro. Το ελάχιστο κόστος παρουσιάζεται στη λύση του μαθηματικού μοντέλου μετά 

την προσθήκη της νέας γραμμής συσκευασίας και ανέρχεται στα 713.811€. Αντίθετα το 

μέγιστο κόστος ανήκει στη λύση του SchedulePro, όλως παραδόξως μετά την προσθήκη της 

νέας γραμμής, και ανέρχεται στα 814.661€.  Όσον αφορά τα επιμέρους κόστη, παρατηρείται 

ότι και στις δύο λύσεις το μεγαλύτερο μέρος του κόστους οφείλεται στην παραγωγή των 

προϊόντων, μην αφήνοντας μεγάλα περιθώρια για βελτιστοποίηση, ενώ το μικρότερο μέρος 

του αφορά τη χρησιμοποίηση των γραμμών συσκευασίας. Επίσης, στη λύση του SchedulePro 

παρατηρείται ότι τα κόστη εναλλαγών και αποθήκευσης είναι πολύ αυξημένα σε σχέση με τη 

λύση του λογισμικού GAMS, περίπου τριπλάσια με τετραπλάσια. Το ελάχιστο κόστος 

αποθήκευσης εμφανίζεται στη λύση του μαθηματικού μοντέλου πριν την επέκταση της 

δυναμικότητας, ενώ το ελάχιστο κόστος εναλλαγών μετά την επέκταση της δυναμικότητας . 

Διαπιστώνεται πως η προσθήκη της νέας γραμμής συσκευασίας δε μειώνει σημαντικά το 

συνολικό κόστος παραγωγής, ενώ στην περίπτωση του SchedulePro την αυξάνει κιόλας. 

Επισημαίνεται ότι το SchedulePro επιλύει το πρόβλημα σε εξαιρετικά λιγότερο χρόνο 

από ότι το GAMS. Συγκεκριμένα, το GAMS απαιτεί 196 - 221 φορές το χρόνο που κάνει το 
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SchedulePro για να λύσει το ίδιο πρόβλημα. Το πρόβλημα που επιλύεται ταχύτερα, σε μόλις 

1,56 δευτερόλεπτα, είναι το Β1, αυτό μετά την επέκταση της δυναμικότητας της βιομηχανίας, 

το οποίο λύθηκε από το SchedulePro. Αναδεικνύεται έτσι το πλεονέκτημα των λογισμικών 

προσομοίωσης έναντι των λογισμικών βελτιστοποίησης, δηλαδή η μείωση του υπολογιστικού 

κόστους, η οποία φαίνεται αρκετά έντονα στο συγκεκριμένο πρόβλημα, λόγω του μεγαλύτερου 

μεγέθους του σε σχέση με το προηγούμενο. 

Συμπερασματικά, το μαθηματικό μοντέλο φαίνεται να υπερτερεί όσον αφορά την 

ποιότητα των λύσεων, αφού όπως αποδείχθηκε οδηγεί σε μικρότερα κόστη παραγωγής. 

Ωστόσο, το λογισμικό προσομοίωσης SchedulePro υπερτερεί από άποψη υπολογιστικού 

κόστους - ταχύτητας επίλυσης. Καθώς το μοντέλο βελτιστοποίησης δεν εμφανίζει τους 

περιορισμούς του λογισμικού προσομοίωσης που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 4.3. και 

οδηγεί στην καλύτερη δυνατή λύση, θεωρείται καταλληλότερο για τη λύση προβλημάτων 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής, παρά το ενδεχόμενο αυξημένο υπολογιστικό κόστος 

ακόμα και όταν αυτό προσεγγίζει μεγαλύτερες τιμές. 
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5. Συμπεράσματα και προτάσεις για περαιτέρω μελέτη 

5.1. Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε ο χρονοπρογραμματισμός της παραγωγής δύο 

γαλακτοβιομηχανιών, μια διαδικασία καίρια για κάθε παραγωγική επιχείρηση αφού επηρεάζει 

άμεσα τη βιωσιμότητα και την κερδοφορία της. Ο χρονοπρογραμματισμός της παραγωγής 

εξετάστηκε από δύο σκοπιές, αρχικά χρησιμοποιώντας τεχνικές βελτιστοποίησης και έπειτα 

μεθόδους προσομοίωσης, ώστε να είναι εφικτή η επιλογή της καλύτερης προσέγγισης. Όσον 

αφορά τις τεχνικές βελτιστοποίησης, αυτές απαιτούν την ανάπτυξη ενός μαθηματικού 

μοντέλου MILP, το οποίο περιγράφει όλη τη διαδικασία παραγωγής και στη συνέχεια 

εισάγεται  σε κατάλληλο λογισμικό και επιλύεται χρησιμοποιώντας το σωστό επιλυτή. Όσον 

αφορά τις μεθόδους προσομοίωσης, αυτές απαιτούν τη χρήση συγκεκριμένων λογισμικών, 

φιλικών προς το χρήστη, όπου γίνεται απεικονιστική εισαγωγή της διαδικασίας παραγωγής 

βήμα βήμα και στη συνέχεια ταχεία εξαγωγή του προγράμματος παραγωγής. Σε αυτή την 

εργασία χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό βελτιστοποίησης GAMS και το λογισμικό 

προσομοίωσης SchedulePro. 

 Το πρώτο πρόβλημα που εξετάστηκε αφορούσε τον εβδομαδιαίο 

χρονοπρογραμματισμό παραγωγής της βιομηχανίας ΚΡΙ-ΚΡΙ και συγκεκριμένα της 

ημισυνεχούς διεργασίας παραγωγής γιαουρτιών. Το εργοστάσιο παρήγαγε τριών ειδών 

γιαούρτια (set, stirred, flavored) από τα οποία προέκυπταν 93 τελικά προϊόντα που ανήκαν σε 

23 οικογένειες προϊόντων, οι οποίες προέρχονταν από 12 συνταγές ζύμωσης. Επίσης, διέθετε 

4 γραμμές συσκευασίας, οι οποίες λειτουργούσαν παράλληλα και καθεμία ήταν υπεύθυνη για 

τη συσκευασία συγκεκριμένων προϊόντων. Το πρόβλημα επιλύθηκε τόσο εισάγοντας το 

μαθηματικό μοντέλο στο περιβάλλον βελτιστοποίησης GAMS όσο και με το λογισμικό 

προσομοίωσης SchedulePro. Διαπιστώθηκε πως η λύση του μαθηματικού μοντέλου οδηγούσε 

στο ελάχιστο κόστος των 317.852 € το οποίο ήταν κατά 50% μικρότερο από το κόστος που 

αντιστοιχούσε στη λύση του SchedulePro. Επίσης, οι ποσότητες των αποθηκευμένων 

προϊόντων και οι ώρες που αφιερώνονταν σε εναλλαγές οικογενειών ήταν σημαντικά 

μειωμένες στο πρόγραμμα παραγωγής του GAMS. Στη συνέχεια, εξετάστηκε η περίπτωση 

επέκτασης της δυναμικότητας του εργοστασίου, προσθέτοντας μια επιπλέον γραμμή 

συσκευασίας όμοια με αυτή που παρουσίαζε τη μεγαλύτερη συμφόρηση. Η προσθήκη της νέας 

γραμμής συσκευασίας επέφερε θετικά αποτελέσματα στις λύσεις και των δύο λογισμικών. Τα 

κόστη παραγωγής μειώθηκαν, με το ελάχιστο κόστος να ανέρχεται στα 274.961€, όπως 

προέκυψε από τη λύση του μοντέλου βελτιστοποίησης. Κατά τη λύση του προβλήματος από 
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τα δύο λογισμικά, παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στους χρόνους επίλυσης. 

Συγκεκριμένα, το λογισμικό προσομοίωσης SchedulePro φάνηκε να είχε καλύτερη απόδοση, 

αφού κατάφερε να εξάγει τις λύσεις κατά 43,6 % - 58,8% γρηγορότερα από ότι το λογισμικό 

GAMS. 

Το δεύτερο πρόβλημα που εξετάστηκε αφορούσε τον εβδομαδιαίο 

χρονοπρογραμματισμό παραγωγής της ημισυνεχούς διεργασίας παραγωγής γιαουρτιών, της 

βιομηχανίας ΤΥΡΑΣ. Το εργοστάσιο παρήγαγε τριών ειδών γιαούρτια (στραγγιστό, απευθείας 

πήξεως, συνεκτικό) από τα οποία προέκυπταν 176 τελικά προϊόντα που ανήκαν σε 41 

οικογένειες προϊόντων, οι οποίες προέρχονταν από 16 συνταγές ζύμωσης. Επίσης, διέθετε 7 

γραμμές συσκευασίας, οι οποίες λειτουργούσαν παράλληλα και καθεμία ήταν υπεύθυνη για τη 

συσκευασία συγκεκριμένων προϊόντων. Το πρόβλημα αυτό επίσης επιλύθηκε τόσο με την 

εισαγωγή του μαθηματικού μοντέλου στο περιβάλλον βελτιστοποίησης GAMS όσο και με το 

λογισμικό προσομοίωσης SchedulePro. Διαπιστώθηκε πως η λύση του μοντέλου 

βελτιστοποίησης οδηγούσε στο ελάχιστο κόστος των 716.002 € το οποίο ήταν κατά 11,9% 

μικρότερο από το κόστος που αντιστοιχούσε στη λύση του SchedulePro. Επίσης, οι ποσότητες 

των αποθηκευμένων προϊόντων και οι ώρες που αφιερώνονταν σε εναλλαγές οικογενειών ήταν 

σημαντικά μειωμένες στο πρόγραμμα παραγωγής του GAMS. Έπειτα, εξετάστηκε η 

περίπτωση επέκτασης της δυναμικότητας του εργοστασίου, προσθέτοντας μια επιπλέον 

γραμμή συσκευασίας, όμοια με αυτή που παρουσίαζε τη μεγαλύτερη συμφόρηση. Η προσθήκη 

της νέας γραμμής συσκευασίας επέφερε θετικά αποτελέσματα στη λύση του μαθηματικού 

μοντέλου όχι όμως στη λύση του λογισμικού SchedulePro, στην οποία το κόστος παραγωγής 

αυξήθηκε κατά 0,25%. Το ελάχιστο κόστος παραγωγής προέκυψε από τη λύση του 

μαθηματικού μοντέλου στο περιβάλλον GAMS και ανέρχεται στα 713.811€. Αξίζει να 

αναφερθεί πως λόγω του τρόπου αναπαράστασης του χρόνου στο μαθηματικό μοντέλο που 

επιλύθηκε μέσω του λογισμικού GAMS, οι συνταγές ζύμωσης ξεκινούσαν και 

ολοκληρώνονταν στην ίδια ημέρα, σε αντίθεση με το SchedulePro όπου η εκτέλεση μιας 

συνταγής μπορούσε να αρχίσει και να τελειώσει σε διαφορετική ημέρα. Έτσι, παρατηρήθηκε 

η έναρξη συσκευασίας κάποιων οικογενειών από την αρχή της ημέρας στο πρόγραμμα 

παραγωγής του SchedulePro, όχι όμως στου GAMS. Κατά τη λύση του προβλήματος από τα 

δύο λογισμικά, παρατηρήθηκαν τεράστιες διαφορές στους χρόνους επίλυσης. Συγκεκριμένα, 

το λογισμικό προσομοίωσης SchedulePro φάνηκε να είχε σημαντικά καλύτερη απόδοση, αφού 

κατάφερε να εξάγει τις λύσεις 196 - 221 φορές γρηγορότερα από ότι το λογισμικό GAMS. 

Συμπερασματικά, το μαθηματικό μοντέλο φαίνεται να υπερτερεί όσον αφορά την 

ποιότητα των λύσεων, αφού όπως αποδείχθηκε οδηγεί σε μικρότερο κόστος παραγωγής, όμως 
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το λογισμικό προσομοίωσης SchedulePro υπερτερεί από άποψη υπολογιστικού κόστους - 

ταχύτητας επίλυσης. Μια σημαντική διαφορά των δύο προσεγγίσεων είναι ότι η εκμάθηση 

ενός λογισμικού προσομοίωσης είναι αρκετά πιο εύκολη και λιγότερο χρονοβόρα σε σχέση με 

την εκμάθηση της γλώσσας σύνταξης των μαθηματικών μοντέλων. Επίσης το SchedulePro 

παρουσιάζει ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί να δυσκολέψουν τη ρεαλιστική 

επίλυση ορισμένων προβλημάτων. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι ότι απαιτεί όλες οι 

συσκευές που δύνανται να εκτελέσουν μια διεργασία να έχουν ταυτόσημους χρόνους 

εναλλαγής οικογενειών και ότι για τη λύση του προβλήματος παίζει σημαντικό ρόλο η σειρά 

καταχώρησης των δεδομένων και των παραγγελιών. Το μαθηματικό μοντέλο δεν εμφανίζει 

τέτοιου είδους περιορισμούς. Για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω καθώς και διότι οι 

τεχνικές βελτιστοποίησης οδηγούν στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, θεωρείται πως αυτές 

είναι καταλληλότερες για τη λύση μεγάλων προβλημάτων χρονοπρογραμματισμού της 

παραγωγής, παρά το ενδεχόμενο αυξημένου υπολογιστικού κόστους και δυσκολίας εκμάθησης 

τους. Τέλος, δεν πρέπει να παραληφθεί το γεγονός ότι όσο ακριβές και αν είναι ένα μαθηματικό 

μοντέλο, στη λύση που θα προκύψει θα υπάρχει πάντα κάποιο μικρό χάσμα σε σχέση με την 

πραγματικότητα, καθώς αυτή εμπεριέχει διάφορους ανεξέλεγκτους και τυχαίους παράγοντες 

που μπορούν να επηρεάσουν το πρόγραμμα της παραγωγής. 

 

5.2. Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη 

Σε αυτή την ενότητα προτείνονται κάποιες ιδέες για την περαιτέρω μελέτη των προβλημάτων 

χρονοπρογραμματισμού της παραγωγής που πραγματεύθηκε αυτή η εργασία.  

Αρχικά, προτείνεται η μοντελοποίηση και προσομοίωση όλων των σταδίων παραγωγής 

του γιαουρτιού, σε αντίθεση με την ισοδύναμη αναπαράσταση τους σε ένα στάδιο πριν από 

αυτό της συσκευασίας. Αυτό θα οδηγούσε σε ένα πιο ολοκληρωμένο και ακριβές πρόγραμμα 

παραγωγής. Επίσης, ιδιαίτερα χρήσιμος και συμπληρωματικός θα ήταν ο 

χρονοπρογραμματισμός της παραγωγής λαμβάνοντας υπόψιν περιορισμούς διαθέσιμων 

πόρων, όπως για παράδειγμα το εργατικό δυναμικό.  

Ακόμα, ενδιαφέρουσα προς μελέτη θα ήταν η βελτιστοποίηση του 

χρονοπρογραμματισμού της παραγωγής με πολλαπλά κριτήρια. Για παράδειγμα θα μπορούσε 

να λαμβάνει χώρα ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του κέρδους και των εναλλαγών μεταξύ των 

οικογενειών ή του συνολικού χρόνου συσκευασίας. 

Ένα πρόβλημα με το οποίο έρχονται αντιμέτωπες καθημερινά οι βιομηχανίες είναι η 

αλλαγή των παραγγελιών μέσα στην εβδομάδα, είτε λόγω υποβολής νέων, είτε λόγω 
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τροποποιήσεων, είτε λόγω ακυρώσεων των προυπάρχοντων παραγγελιών. Έτσι, θα ήταν 

σκόπιμη μια μελέτη επαναπρογραμματισμού της παραγωγής με τη μέθοδο του κυλιόμενου 

ορίζοντα, ώστε να διαπιστωθεί πως θα μπορούσε η βιομηχανία να ανταπεξέλθει με το βέλτιστο 

τρόπο. 

Τέλος, κάτι που θα παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο σε πρακτικό όσο και σε 

ερευνητικό επίπεδο, θα ήταν ο χρονοπρογραμματισμός της παραγωγής με συνδυασμό των 

λογισμικών βελτιστοποίησης και των λογισμικών προσομοίωσης, έτσι ώστε να υπάρχει 

εκμετάλλευση των προτερημάτων του καθενός και αλληλοσυμπλήρωση των αδυναμιών τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Δεδομένα παραγωγικής διαδικασίας 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα δεδομένα της παραγωγικής διαδικασίας για τα προβλήματα Α 

και Β. Στους Πίνακες Α.1 και Α.2 παρατίθενται τα δεδομένα που αφορούν την παραγωγική 

διαδικασία και την εβδομαδιαία ζήτηση των προϊόντων του προβλήματος Α. Στους Πίνακες 

Α.3 και Α.4 παρατίθενται τα δεδομένα που αφορούν την παραγωγική διαδικασία και την 

εβδομαδιαία ζήτηση των προϊόντων του προβλήματος Β. Δεδομένα που αφορούν χρόνους 

εναλλαγής των προϊόντων δεν συμπεριλαμβάνονται λόγω της μεγάλης έκτασης τους. 

Σημειώνεται πως δεδομένα που αφορούν τις επιπλέον γραμμές συσκευασίας J5 και J8 

χρησιμοποιούνται μόνο για την επίλυση των υποπροβλημάτων Α1 και Β1. 

 

Πίνακας Α.1. Δεδομένα προβλήματος Α 

Προϊόν Βάρος (kg) Οικογένεια Συνταγή 

Χρόνος 

 ζύμωσης (h) 

Γραμμή 

συσκευασίας 

Ρυθμός 

συσκευασίας (kg/h) 

P01 0,600 F01 R08 1,50 J3 1710 

P02 0,600 F01 R08 1,50 J3 1710 

P03 0,600 F01 R08 1,50 J3 1710 

P04 0,600 F01 R08 1,50 J3 1710 

P05 0,600 F01 R08 1,50 J3 1710 

P06 0,600 F02 R09 1,50 J3 1710 

P07 0,600 F02 R09 1,50 J3 1710 

P08 0,600 F02 R09 1,50 J3 1710 

P09 0,600 F03 R10 1,50 J3 1710 

P10 0,600 F03 R10 1,50 J3 1710 

P11 0,600 F03 R10 1,50 J3 1710 

P12 0,600 F04 R01 4,75 J3 1710 

P13 0,600 F04 R01 4,75 J3 1710 

P14 0,600 F04 R01 4,75 J3 1710 

P15 0,600 F04 R01 4,75 J3 1710 

P16 0,600 F04 R01 4,75 J3 1710 

P17 0,600 F05 R02 4,50 J3 1710 

P18 0,600 F05 R02 4,50 J3 1710 

P19 0,600 F05 R02 4,50 J3 1710 

P20 0,600 F05 R02 4,50 J3 1710 

P21 0,200 F05 R02 4,50 J3 1820 

P22 0,200 F05 R02 4,50 J3 1820 

P23 0,400 F06 R07 8,75 J3/J4 1320/1150 

P24 0,200 F06 R07 8,75 J3/J4 1390/1204 

P25 0,200 F06 R07 8,75 J3/J4 1390/1204 
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Προϊόν Βάρος (kg) Οικογένεια Συνταγή 

Χρόνος 

 ζύμωσης (h) 

Γραμμή 

συσκευασίας 

Ρυθμός 

συσκευασίας (kg/h) 

P26 0,380 F07 R07 8,75 J3 1140 

P27 0,380 F07 R07 8,75 J3 1140 

P28 0,400 F08 R11 8,75 J3/J4 2400/2700 

P29 0,400 F08 R11 8,75 J3/J4 2400/2700 

P30 0,600 F08 R11 8,75 J3/J4 2250/2520 

P31 0,600 F08 R11 8,75 J3/J4 2250/2520 

P32 0,600 F08 R11 8,75 J3/J4 2250/2520 

P33 0,600 F08 R11 8,75 J3/J4 2250/2520 

P34 0,450 F09 R11 8,75 J3/J4 1215 

P35 0,450 F09 R11 8,75 J3/J4 1215 

P36 0,150 F09 R11 8,75 J3/J4 1350 

P37 0,150 F09 R11 8,75 J3/J4 1350 

P38 0,150 F09 R11 8,75 J3/J4 1350 

P39 0,125 F10 R11 8,75 J3/J4 850 

P40 0,125 F10 R11 8,75 J3/J4 850 

P41 0,125 F10 R11 8,75 J3/J4 850 

P42 1,000 F11 R01 4,75 J2 2200 

P43 1,000 F11 R01 4,75 J2 2200 

P44 1,000 F11 R01 4,75 J2 2200 

P45 1,000 F12 R02 4,50 J2 2200 

P46 1,000 F12 R02 4,50 J2 2200 

P47 1,000 F12 R02 4,50 J2 2200 

P48 1,000 F13 R03 8,25 J2 2200 

P49 1,000 F13 R03 8,25 J2 2200 

P50 1,000 F13 R03 8,25 J2 2200 

P51 1,000 F14 R04 7,75 J2 2200 

P52 1,000 F14 R04 7,75 J2 2200 

P53 0,500 F15 R04 7,75 J2 1150 

P54 0,500 F15 R04 7,75 J2 1150 

P55 0,500 F16 R11 8,75 J2 1150 

P56 0,500 F16 R11 8,75 J2 1150 

P57 0,500 F16 R11 8,75 J2 1150 

P58 0,500 F16 R11 8,75 J2 1150 

P59 0,500 F16 R11 8,75 J2 1150 

P60 0,500 F16 R11 8,75 J2 1150 

P61 0,750 F17 R11 8,75 J2 1320 

P62 0,750 F17 R11 8,75 J2 1320 

P63 0,750 F17 R11 8,75 J2 1320 

P64 0,750 F17 R11 8,75 J2 1320 

P65 0,750 F17 R11 8,75 J2 1320 

Πίνακας Α.1. (Συνέχεια) 



                                                                                            Δεδομένα παραγωγικής διαδικασίας 

111 
 

       

Προϊόν Βάρος (kg) Οικογένεια Συνταγή 

Χρόνος 

 ζύμωσης (h) 

Γραμμή 

συσκευασίας 

Ρυθμός 

συσκευασίας (kg/h) 

P66 0,750 F17 R11 8,75 J2 1320 

P67 0,750 F17 R11 8,75 J2 1320 

P68 0,750 F17 R11 8,75 J2 1320 

P69 0,750 F17 R11 8,75 J2 1320 

P70 0,750 F17 R11 8,75 J2 1320 

P71 0,750 F17 R11 8,75 J2 1320 

P72 1,000 F18 R07 8,75 J2 2100 

P73 1,000 F18 R07 8,75 J2 2100 

P74 1,000 F19 R06 7,25 J2 2100 

P75 1,000 F19 R06 7,25 J2 2100 

P76 1,000 F19 R06 7,25 J2 2100 

P77 5,000 F20 R05 5,25 J1/J5 2250 

P78 5,000 F20 R05 5,25 J1/J5 2100 

P79 5,000 F20 R05 5,25 J1/J5 2100 

P80 30,000 F21 R06 7,25 J1/J5 2790 

P81 30,000 F21 R06 7,25 J1/J5 2790 

P82 30,000 F21 R06 7,25 J1/J5 2790 

P83 10,000 F22 R06 7,25 J1/J5 2350 

P84 10,000 F22 R06 7,25 J1/J5 2350 

P85 5,000 F22 R06 7,25 J1/J5 2250 

P86 5,000 F22 R06 7,25 J1/J5 2250 

P87 5,000 F22 R06 7,25 J1/J5 2150 

P88 5,000 F22 R06 7,25 J1/J5 2150 

P89 5,000 F22 R06 7,25 J1/J5 2150 

P90 0,150 F23 R12 8,75 J4 690 

P91 0,150 F23 R12 8,75 J4 690 

P92 0,150 F23 R12 8,75 J4 690 

P93 0,150 F23 R12 8,75 J4 690 

 

Πίνακας Α.2. Ζήτηση προϊόντων προβλήματος Α σε κιλά 

 Μέρα  Μέρα 

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

P01 2349     P48     2132 

P02  1314    P49     5495 

P03    2650  P50     1830 

P04  3678   8401 P51     9380 

P05     3288 P52     1272 

P06    3533  P53     658 

Πίνακας Α.1. (Συνέχεια) 
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   Μέρα    Μέρα 

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

P07     6745 P54     658 

P08     2400 P55    2391  

P09    1133  P56    2158  

P10     737 P57    1581  

P11     429 P58    1594  

P12 2136     P59    1594  

P13  2529    P60    1158  

P14    2650  P61     1056 

P15     3805 P62     947 

P16     2229 P63  4315    

P17 1391     P64  1439    

P18    1555  P65  2736    

P19   3683   P66     1472 

P20     3888 P67  1986    

P21     324 P68     3512 

P22     276 P69  1722    

P23    6927  P70     408 

P24    839  P71     164 

P25    2995  P72 2199   2040  

P26  1775    P73 1283     

P27  504    P74     40 

P28  1325    P75     1071 

P29  1325    P76     117 

P30     2209 P77     285 

P31     2881 P78     6740 

P32     4949 P79     975 

P33     2434 P80   28800   

P34  1112    P81   34800   

P35  1112    P82   27000   

P36 3974     P83     7100 

P37 1430     P84     2900 

P38 708     P85     1000 

P39     512 P86     2590 

P40     718 P87     5650 

P41     147 P88     7210 

P42    3300  P89    15750  

P43     1807 P90  471   1521 

P44     2019 P91  468   812 

P45     1578 P92  1484   435 

P46     2518 P93  1233   180 

P47 
    

1690      
 

Πίνακας Α.2. (Συνέχεια) 
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Πίνακας Α.3. Δεδομένα προβλήματος Β 

Προϊόν Βάρος (kg) Οικογένεια Συνταγή 

Χρόνος  

ζύμωσης (h) 

Γραμμή 

συσκευασίας 

Ρυθμός 

συσκευασίας (kg/h) 

P01 0,15 F01 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P02 0,17 F01 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 1020/1020/1224/1020 

P03 0,15 F01 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P04 0,15 F01 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P05 0,40 F01 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 2400/2400/2880/2400 

P06 0,15 F01 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P07 0,15 F01 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P08 0,60 F01 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 1200/1200/1440/1200 

P09 0,15 F01 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P10 0,15 F01 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P11 0,15 F01 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P12 0,50 F01 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 3000/3000/3600/3000 

P13 0,30 F01 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P14 0,40 F01 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 2400/2400/2880/2400 

P15 0,30 F01 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P16 0,15 F01 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P17 0,15 F01 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P18 0,40 F01 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 2400/2400/2880/2400 

P19 0,51 F01 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 1020/1020/1224/1020 

P20 0,40 F01 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 2400/2400/2880/2400 

P21 1,00 F02 R01 8,5 J4 2160 

P22 1,00 F02 R01 8,5 J4 2160 

P23 1,00 F02 R01 8,5 J4 2160 

P24 1,00 F02 R01 8,5 J4 2160 

P25 0,15 F03 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P26 0,15 F03 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P27 0,15 F03 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P28 0,15 F03 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P29 0,15 F03 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P30 0,15 F03 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P31 0,17 F03 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 1020/1020/1224/1020 

P32 0,15 F04 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P33 0,15 F04 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P34 0,15 F04 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P35 0,17 F04 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 1020/1020/1224/1020 

P36 0,15 F04 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P37 0,15 F04 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P38 0,15 F04 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P39 0,15 F04 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P40 0,15 F05 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 
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Προϊόν Βάρος (kg) Οικογένεια Συνταγή 

Χρόνος  

ζύμωσης (h) 

Γραμμή 

συσκευασίας 

Ρυθμός 

συσκευασίας (kg/h) 

P41 0,15 F05 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P42 0,15 F05 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P43 0,17 F05 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 1020/1020/1224/1020 

P44 0,15 F05 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P45 0,15 F05 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P46 0,15 F05 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P47 0,15 F05 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P48 0,15 F06 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P49 0,15 F06 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P50 0,15 F06 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P51 0,15 F06 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P52 0,15 F06 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P53 0,17 F06 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 1020/1020/1224/1020 

P54 0,15 F07 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P55 0,15 F07 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P56 0,15 F07 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P57 0,15 F07 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P58 0,17 F07 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 1020/1020/1224/1020 

P59 0,70 F08 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 1020/1020/1224/1020 

P60 0,15 F08 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P61 0,15 F08 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P62 0,15 F08 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P63 0,15 F09 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P64 0,15 F09 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P65 0,15 F09 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P66 0,15 F10 R01 8,5 J2/J8 900/900/1080/900 

P67 0,15 F10 R01 8,5 J2/J8 900/900/1080/900 

P68 0,15 F10 R01 8,5 J2/J8 900/900/1080/900 

P69 0,17 F11 R01 8,5 J1/J2/J3/J8 1020/1020/1224/1020 

P70 1,00 F12 R02 7,5 J6 2700 

P71 1,00 F12 R02 7,5 J6 2700 

P72 0,50 F12 R02 7,5 J6 1350 

P73 1,00 F13 R02 7,5 J4 2160 

P74 1,00 F13 R02 7,5 J4 2160 

P75 0,60 F14 R02 7,5 J1/J2/J3/J8 1200 

P76 0,60 F14 R02 7,5 J1/J2/J3/J8 1200/1200/1440/1200 

P77 0,15 F14 R02 7,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P78 0,15 F14 R02 7,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P79 0,20 F14 R02 7,5 J1/J2/J3/J8 1200/1200/1440/1200 

P80 0,51 F14 R02 7,5 J1/J2/J3/J8 1020/1020/1224/1020 

P81 0,30 F14 R02 7,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

Πίνακας Α.3. (Συνέχεια) 
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Προϊόν Βάρος (kg) Οικογένεια Συνταγή 

Χρόνος  

ζύμωσης (h) 

Γραμμή 

συσκευασίας 

Ρυθμός 

συσκευασίας (kg/h) 

P82 0,60 F14 R02 7,5 J1/J2/J3/J8 1200/1200/1440/1200 

P83 0,60 F14 R02 7,5 J1/J2/J3/J8 1200/1200/1440/1200 

P84 0,15 F15 R02 7,5 J2/J8 900 

P85 1,00 F16 R03 7,5 J6 2700 

P86 0,50 F16 R03 7,5 J6 1350 

P87 0,60 F17 R03 7,5 J1/J2/J3/J8 1200/1200/1440/1200 

P88 0,15 F17 R03 7,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P89 0,17 F17 R03 7,5 J1/J2/J3/J8 1020/1020/1224/1020 

P90 0,60 F17 R03 7,5 J1/J2/J3/J8 1200/1200/1440/1200 

P91 0,51 F17 R03 7,5 J1/J2/J3/J8 1020/1020/1224/1020 

P92 0,60 F17 R03 7,5 J1/J2/J3/J8 1200/1200/1440/1200 

P93 5,00 F18 R03 7,5 J5 1575 

P94 0,30 F19 R04 6,0 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P95 0,60 F19 R04 6,0 J1/J2/J3/J8 1200/1200/1440/1200 

P96 0,40 F19 R04 6,0 J1/J2/J3/J8 800/800/2880/800 

P97 0,40 F19 R04 6,0 J1/J2/J3/J8 2400/2400/2880/2400 

P98 0,40 F19 R04 6,0 J1/J2/J3/J8 2400/2400/2880/2400 

P99 0,15 F19 R04 6,0 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P100 0,15 F19 R04 6,0 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P101 0,15 F19 R04 6,0 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P102 0,15 F19 R04 6,0 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P103 0,15 F19 R04 6,0 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P104 0,50 F19 R04 6,0 J1/J2/J3/J8 3000/3000/3600/3000 

P105 0,20 F19 R04 6,0 J1/J2/J3/J8 1200/1200/1440/1200 

P106 0,45 F19 R04 6,0 J1/J2/J3/J8 2700/2700/3240/2700 

P107 0,50 F19 R04 6,0 J1/J2/J3/J8 3000/3000/3600/3000 

P108 1,00 F20 R04 6,0 J4 2160 

P109 1,00 F20 R04 6,0 J4 2160 

P110 1,00 F20 R04 6,0 J4 2160 

P111 1,00 F20 R04 6,0 J4 2160 

P112 1,00 F20 R04 6,0 J4 2160 

P113 1,00 F20 R04 6,0 J4 2160 

P114 5,00 F21 R04 6,0 J5 1575 

P115 5,00 F21 R04 6,0 J5 1575 

P116 5,00 F21 R04 6,0 J5 1575 

P117 1,00 F22 R05 6,5 J4 2160 

P118 1,00 F22 R05 6,5 J4 2160 

P119 1,00 F22 R05 6,5 J4 2160 

P120 5,00 F23 R05 6,5 J5 1575 

P121 0,15 F24 R05 6,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P122 0,20 F25 R06 1,0 J1/J2/J8 1200 

Πίνακας Α.3. (Συνέχεια) 
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Προϊόν Βάρος (kg) Οικογένεια Συνταγή 

Χρόνος  

ζύμωσης (h) 

Γραμμή 

συσκευασίας 

Ρυθμός 

συσκευασίας (kg/h) 

P123 0,40 F25 R06 1,0 J1/J2/J8 1200 

P124 0,20 F25 R06 1,0 J1/J2/J8 1200 

P125 0,15 F25 R06 1,0 J1/J2/J8 900 

P126 0,20 F25 R06 1,0 J1/J2/J8 1200 

P127 0,15 F25 R06 1,0 J1/J2/J8 900 

P128 0,20 F25 R06 1,0 J1/J2/J8 1200 

P129 0,20 F25 R06 1,0 J1/J2/J8 1200 

P130 0,34 F26 R07 7,5 J1/J2/J3/J8 1020 

P131 0,34 F26 R07 7,5 J1/J2/J3/J8 1020 

P132 0,29 F27 R08 8,5 J7 724 

P133 0,29 F28 R08 8,5 J7 724 

P134 0,29 F29 R08 8,5 J7 724 

P135 0,29 F30 R08 8,5 J7 724 

P136 0,30 F31 R09 8,5 J7 900 

P137 0,30 F32 R10 13,5 J1/J2/J3/J8 900/900/2160/900 

P138 0,30 F32 R10 13,5 J1/J2/J3/J8 900/900/2160/900 

P139 0,15 F32 R10 13,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P140 0,15 F32 R10 13,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P141 0,30 F33 R10 13,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P142 0,30 F33 R10 13,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P143 0,45 F33 R10 13,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P144 0,15 F33 R10 13,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P145 0,15 F33 R10 13,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P146 0,30 F34 R10 13,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P147 0,30 F34 R10 13,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P148 0,15 F34 R10 13,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P149 0,30 F35 R10 13,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P150 0,30 F35 R10 13,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P151 0,45 F35 R10 13,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P152 0,15 F35 R10 13,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P153 0,15 F36 R11 7,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P154 0,34 F36 R11 7,5 J1/J2/J3/J8 1020/1020/1224/1020 

P155 0,34 F36 R11 7,5 J1/J2/J3/J8 1020/1020/2448/1020 

P156 0,40 F37 R12 1,0 J1/J2/J8 1200 

P157 0,20 F37 R12 1,0 J1/J2/J8 1200 

P158 0,30 F37 R12 1,0 J1/J2/J8 900 

P159 0,51 F38 R13 8,5 J1/J2/J3/J8 1020/1020/1224/1020 

P160 0,17 F38 R13 8,5 J1/J2/J3/J8 1020/1020/1224/1020 

P161 0,15 F38 R13 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P162 0,51 F38 R13 8,5 J1/J2/J3/J8 1020/1020/1224/1020 

P163 0,15 F39 R14 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

Πίνακας Α.3. (Συνέχεια) 
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Προϊόν Βάρος (kg) Οικογένεια Συνταγή 

Χρόνος  

ζύμωσης (h) 

Γραμμή 

συσκευασίας 

Ρυθμός 

συσκευασίας (kg/h) 

P164 0,15 F39 R14 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P165 0,15 F39 R14 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P166 0,15 F39 R14 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P167 0,15 F39 R14 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P168 0,15 F39 R14 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P169 0,51 F39 R14 8,5 J1/J2/J3/J8 1020/1020/1224/1020 

P170 0,34 F39 R14 8,5 J1/J2/J3/J8 1020/1020/1224/1020 

P171 0,15 F39 R14 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P172 0,15 F39 R14 8,5 J1/J2/J3/J8 900/900/1080/900 

P173 0,34 F39 R14 8,5 J1/J2/J3/J8 2040/2040/1224/2040 

P174 0,20 F40 R15 1,0 J1/J2/J8 1200 

P175 0,51 F41 R16 1,0 J1/J2/J8 1020 

P176 0,51 F41 R16 1,0 J1/J2/J8 1020 

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι απαιτούνται επιπλέον 0,5 h μετά τη ζύμωση ώστε να μπορέσει να 

ξεκινήσει η συσκευασία των προϊόντων. Επίσης, απαιτούνται 0,133 h, ως setup time, για την 

προετοιμασία της γραμμής συσκευασίας πριν την παραγωγή ενός προϊόντος.  

 

Κάθε γραμμή συσκευασίας απαιτεί κάποιες ώρες στο τέλος της ημέρας για καθαρισμό και 

συντήρηση. Οι γραμμές 1, 2 και 8 απαιτούν 1,33 h, οι γραμμές 4, 5, 6 και 7 απαιτούν 1,67 h, 

ενώ η γραμμή 3 απαιτεί 1,5 h. 

 

Πίνακας Α.4. Ζήτηση προϊόντων προβλήματος B σε κιλά 

 Μέρα 

 1 2 3 4 5 6 7 

P01  6263     241 

P02        
P03        
P04 512        

P05    253  3257  
P06   449     
P07   428     
P08       3315       

P09     448         

P10             1351 

P11     395       2135 

P12  2053      

Πίνακας Α.3. (Συνέχεια) 
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 Μέρα 

 1 2 3 4 5 6 7 

P13         1281     

P14               

P15         601     

P16               

P17     553         

P18               

P19           487   

P20               

P21   421           

P22   655           

P23   4155           

P24 1427     4728       

P25               

P26       405 497     

P27               

P28 1031           211 

P29             3055 

P30             244 

P31     3175        
P32        
P33       435 

P34      642 650 

P35       1611 

P36       389       

P37               

P38 1057      1623 

P39        

P40        

P41       802 

P42    437    

P43    2760    

P44       5108 

P45        

P46    282    

P47    451    

P48 4572       

P49 5080       

P50    432    

P51        

P52     467   

P53 1871    2704   

Πίνακας Α.4. (Συνέχεια) 
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 Μέρα 

 1 2 3 4 5 6 7 

P54        

P55    468    

P56    301    

P57       514       

P58       5724       

P59         13354     

P60       341       

P61       272       

P62               

P63       127       

P64       277       

P65               

P66               

P67               

P68               

P69     3175 2826       

P70    10183    

P71        

P72        

P73  619      

P74 9756 640      

P75    5455  21563  
P76 2765       

P77        

P78  380      

P79  160      

P80               

P81         338     

P82       3418       

P83               

P84               

P85     25722         

P86   670     

P87     4357  11251 

P88      12137  

P89      5103  

P90               

P91         345     

P92               

P93   2630     

P94    1859 435   

Πίνακας Α.4. (Συνέχεια) 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
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 Μέρα 

 1 2 3 4 5 6 7 

P95   1792     

P96    394    

P97 296             

P98               

P99     463         

P100     1821         

P101   500     

P102        

P103   69     

P104        

P105   490     

P106        

P107        

P108        

P109   1064 856    

P110  1766      

P111 3630      6785 

P112 638 429 719         

P113 6221           2555 

P114               

P115       329       

P116    701    

P117   6661   2762       

P118   847           

P119  1320      

P120       927       

P121     62  98        

P122       11050 

P123         5615     

P124               

P125   341         215 

P126               

P127               

P128   822           

P129               

P130           2444   

P131               

P132       2289       

P133              

P134     3236         

P135       328       

Πίνακας Α.4. (Συνέχεια) 
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 Μέρα 

 1 2 3 4 5 6 7 

P136         531 179    

P137               

P138     405   

P139               

P140               

P141               

P142         578     

P143               

P144     523         

P145               

P146               

P147         532     

P148   450     

P149         349     

P150               

P151               

P152   306     

P153               

P154         463     

P155     1027   

P156   3986           

P157       640 

P158           2642   

P159               

P160           1323   

P161               

P162               

P163               

P164               

P165   981           

P166  1042      

P167               

P168   325           

P169   5948           

P170               

P171  5384   10228   

P172               

P173               

P174             1417 

P175               

P176  2826      

Πίνακας Α.4. (Συνέχεια) 



 

 
  

 


