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Πεπίλητη 

Μία ηππηθή βηνκεραλία ηξνθίκσλ παξάγεη ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη κέζα απφ 

θνηλνχο παξαγσγηθνχο πφξνπο έλα εχξνο πξντφλησλ πνπ δηαθνξνπνηνχληαη 

σο πξνο ηελ θχζε ηνπο θαη ηελ ζπζθεπαζία ηνπο. Η ελαιιαγή ησλ πξντφλησλ 

απηψλ ζηελ γξακκή παξαγσγήο ζπλεπάγεηαη ηελ χπαξμε λεθξψλ ρξφλσλ γηα 

ηνλ θαζαξηζκφ ή ηελ ξχζκηζε ησλ κεραλψλ. ηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

πεξηπηψζεσλ, νη ρξφλνη ελαιιαγήο εμαξηψληαη απφ ηελ ζεηξά εθηέιεζεο ησλ 

πξντφλησλ, άξα ππάξρεη πεξηζψξην κείσζήο ηνπο κε θαηάιιειε επηινγή ηεο 

αιιεινπρίαο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ. 

ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηάηαη ην πξφβιεκα ηεο εχξεζεο ηεο βέιηηζηεο 

αθνινπζίαο εθηέιεζεο πξντφλησλ ζε κία κνλάδα πνιιαπιψλ πξντφλησλ 

κνληέινπ ζπλερνχο ξνήο (flowshop) κε έλα ή πνιιαπιά ζηάδηα παξαγσγήο 

θαη ζην πιαίζην ηνπ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ ηεο παξαγσγήο. ηφρνο είλαη ε 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ λεθξψλ ρξφλσλ θη επνκέλσο ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ 

παξαγσγήο. 

Σν πξφβιεκα απνηππψζεθε καζεκαηηθά σο πξφβιεκα βειηηζηνπνίεζεο 

αληίζηνηρν ηνπ, δεκνθηινχο ζηελ βηβιηνγξαθία, πξνβιήκαηνο ηνπ Πιαλφδηνπ 

Πσιεηή θαη επηιχζεθε κε ηελ βνήζεηα αιγνξίζκνπ γξακκηθνχ αθέξαηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ. ηελ κνξθνξνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ιήθζεθαλ ππφςε 

νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ φπσο ε ρξνληθή επηθάιπςε ησλ 

ζηαδίσλ παξαγσγήο θαη ε αδπλακία (γηα ιφγνπο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο) 

απνζήθεπζεο εκηθαηεξγαζκέλσλ πξντφλησλ αλάκεζα ζηα ζηάδηα. Σν 

καζεκαηηθφ πξφβιεκα θαηαζηξψζεθε θαη επηιχζεθε ζηελ γιψζζα ηνπ 

ππνινγηζηηθνχ παθέηνπ MATLAB ελψ νη παξαγφκελεο ιχζεηο 

πξνζνκνηάζηεθαλ κε ηελ βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ παθέηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

παξαγσγήο SchedulePro. 

Δπηιχζεθαλ δχν κειέηεο πεξηπηψζεσλ κε δεδνκέλα πνπ θαηαγξάθεθαλ απφ 

πξαγκαηηθέο βηνκεραλίεο: κία γξακκή ππνζπζθεπαζίαο θπηνθαξκάθσλ κε 

έλα ζηάδην παξαγσγήο θαη κία γξακκή εκθηάισζεο πξντφλησλ γάιαθηνο κε 

πνιιαπιά ζηάδηα. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο δείρηεθε φηη ε εχξεζε ηεο 

βέιηηζηεο αθνινπζίαο είλαη εθηθηή γηα ηνλ αξηζκφ ησλ πξντφλησλ πνπ 

δηαρεηξίδεηαη κία ηππηθή βηνκεραλία, φρη φκσο πάληα πξνθαλήο. Η 

επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε, επνκέλσο, ζηνλ ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ ηεο 

εθηέιεζεο πξντφλησλ ή παξαγγειηψλ ζε κία βηνκεραλία κπνξεί λα ζπκβάιιεη 

ζηελ κείσζε ησλ λεθξψλ ρξφλσλ θαη ηελ ζπζηεκαηηθή βειηίσζε ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 
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Minimization of total production time in a multi-product food facility with 

sequence-dependent changeover times 

Savvaki Vasilia 

Alexander Technological Education Institute, Dept. of  Food Technology 

Abstract 

A typical food plant produces, on a daily basis and through the same 

resources, a variety of products that differ in their type and packing size. 

Switching products on a line introduces production dead times due to machine 

cleanings or changeovers. In the majority of the cases, these dead times are 

sequence-dependent which means that it is possible to reduce them if 

products are properly ordered for production. 

In this thesis, the problem of finding the optimal production sequence in a 

multi-product flowshop with a single or multiple stages is being investigated in 

the context of production scheduling. The objective is to minimize dead times 

and, consequently, the total production makespan. 

The problem was depicted mathematically as an optimization problem 

equivalent to the, popular in literature, Travelling Salesman Problem and was 

solved with the use of a mixed integer linear programming algorithm. The 

idiosyncrasies of food production such as the time overlapping between 

production stages and the inability (due to safety and hygienic reasons) to 

store semi-ready products between stages were taken into account in 

formulating the problem. The mathematical problem was coded and solved in 

the MATLAB mathematical language while the produced optimal schedules 

were simulated with the use of SchedulePro, a finite-capacity production 

scheduling software. 

The solution process was tested on two real-world industrial case studies: a 

pesticide packaging line with one production stage and a milk bottling facility 

with multiple stages. In both cases, it was demonstrated that finding the 

optimal product sequence is feasible (for a number of products typical for a 

process industry) but the produced optimal sequence is not always obvious. 

The adoption of a mathematical approach in scheduling products or customer 

orders could result in the minimization of dead times and the systematic 

improvement of the production process. 
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Δςσαπιζηίερ 

 

Καηά ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο εξγαζίαο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ην βαζχ 

κνπ επραξηζηψ ζε νξηζκέλνπο αλζξψπνπο, ε ζπκβνιή ησλ νπνίσλ ήηαλ 

νπζηαζηηθή γηα φ,ηη ζεηηθφ απέθηεζα ζε απηφ ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ. 

Πξψηα απ' φια ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή 

κνπ, θχξην Αιέμαλδξν Κνπινχξε, γηα ηελ εκπηζηνζχλε, ηε δηάζεζε θαη ηελ 

ππνκνλή πνπ κνπ έδεημε απφ ηελ αξρή έσο ζήκεξα. Η άξηηα θαζνδήγεζή ηνπ 

θαη ν πξνζσπηθφο ρξφλνο πνπ κνπ αθηέξσζε βνήζεζε θαζνξηζηηθά ψζηε λα 

νινθιεξσζεί απηή ε εξγαζία, αιιά θαη λα θάλσ βήκαηα πξνο έλα πεδίν, 

ηειείσο άγλσζην έσο πξφηηλνο, γηα κέλα.  Οη ζπδεηήζεηο καο, κνπ κεηέδσζαλ 

ηελ εκπεηξία ηνπ θαη κνπ έδσζαλ ψζεζε γηα έλαλ νπζηαζηηθφηεξν ηξφπν 

ζθέςεο. 

Δπραξηζηψ ηνλ Κν ηέιην Ραθαειίδε γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε, λα 

ζπκκεηέρσ ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα,  θαζψο θαη γηα ηε ζπλερή ηνπ 

ππνζηήξημε, θαζνδήγεζε θαη παξφηξπλζε θαζφιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ 

κνπ. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ θαη φινπο ηνπο θαζεγεηέο κνπ, γηα ηελ 

πξνζπάζεηά πνπ θαηέβαιιαλ λα κεηαδψζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, θαη ηδηαηηέξσο, 

ηνπο θν Πεηξίδε, θν ακαξά, θν Θσκάξετ, θν Ρηηδνχιε θαη θα Γεκεηξέιε γηα 

ηελ πξνζπκία πνπ έδεημαλ λα εληζρχζνπλ ηηο γλψζεηο κνπ πάλσ ζηνλ ηνκέα 

ηεο ηερλνινγίαο ηξνθίκσλ. 

Δπραξηζηψ ζεξκά ηελ εηαηξεία Φάξκα Κνπθάθε θαη ηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηελ 

βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο κνπ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνζηαζίνπ. 

Θα ήζεια αθφκε λα επραξηζηήζσ γηα ηε νπζηαζηηθή βνήζεηα θαη ππνζηήξημε 

ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ Απνζηνιίδε Κσλζηαληίλν, Παιηθξνχζε Θσκά, Μπάκε 

Έιελα θαη ηγαλίδνπ Ηιέθηξα, γηα ηελ επηηπρή ζπλεξγαζία καο απηά ηα ρξφληα 

θαη ηνπο εχρνκαη θαιή  ζηαδηνδξνκία. 

Δπραξηζηψ αθφκε ηνπο θίινπο κνπ Νίθν, έβα, νθία, Άλλα, θαζψο θαη ηνπο 

Γηάλλε θαη ηέιια Αξακπαηδή πνπ κε παξφηξπλαλ ζεηηθά θαη πνπ 

πξνζέθεξαλ αβίαζηα ηελ ςπρνινγηθή θαη πξαθηηθή ηνπο ππνζηήξημε, σζηε κε 

απηή ηελ εξγαζία λα νινθιεξψλσ έλα αθφκε φλεηξφ κνπ. 

Κιείλνληαο, ζέισ λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε θαη ηελ αγάπε κνπ ζηελ 

νηθνγέλεηά κνπ,  ε νπνία κνπ ζπκπαξαζηάζεθε ζην ζχλνιφ ηεο. Σνπο γνλείο 

κνπ, γηα ηελ ψζεζε θαη ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημαλ ψζηε λα θάλσ απηφ 

ην βήκα θαη ηα αδέξθηα κνπ ηακάηε, Μαξία, Θαλάζε, Μηράιε πνπ κε 
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δηεπθφιπλαλ ηελ πεξίνδν απηή θαη πνπ πάληα επηθξνηνχλ νηηδήπνηε κε 

βειηηψλεη ζαλ άλζξσπν. 
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1. Διζαγυγή 

 

1.1 ύγσπονερ βιομησανίερ παπαγυγήρ πποφόνηυν 

 

Καζψο νη βηνκεραλίεο παξαγσγήο εθζπγρξνλίδνληαη κε κεραλήκαηα 

πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο, ζα πεξίκελε θαλείο,  ε δσή ησλ δηεπζπληψλ 

παξαγσγήο λα γίλεηαη νινέλα θαη επθνιφηεξε. Κάηη ηέηνην φκσο δελ ηζρχεη, 

εμαηηίαο, απφ ηε κία πιεπξά, ηεο απμαλφκελεο δήηεζεο λέσλ πξντφλησλ θαη 

απφ ηελ άιιε,  ηεο αλάγθεο γηα ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο. 

Οη ππεχζπλνη ησλ εξγνζηαζίσλ έξρνληαη αληηκέησπνη κε πιεζψξα 

πξνθιήζεσλ. Απηέο αθνξνχλ ηφζν ζηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ε νπνία 

απαηηεί κείσζε ηνπ θφζηνπο κε ηαπηφρξνλε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ  

(π.ρ.  αμηνπηζηία γηα ηνπο ρξφλνπο παξάδνζεο Κ.Ο.), φζν θαη ζηε δηαηήξεζε 

ηεο βησζηκφηεηάο ηνπο, πνπ επηβάιιεη κειεηεκέλεο θηλήζεηο γηα ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ απσιεηψλ ιφγσ θαθήο ρξήζεο ησλ πφξσλ (Dysko, 

2013). 

Απφ ηνλ θαλφλα απηφ, δελ εμαηξνχληαη νη βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ, νη νπνίεο 

βξίζθνληαη ππφ θαζεζηψο ζπλερνχο εμέιημεο. Οη απαηηήζεηο γηα θάιπςε ησλ 

βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ πιαλήηε ζε πξντφληα δηαηξνθήο 

δηαξθψο απμάλνληαη- ηδηαίηεξα ζηηο ππναλάπηπθηεο ρψξεο, θαζψο επίζεο 

απμάλεηαη θαη ε αλάγθε παξαγσγήο λέσλ, βειηησκέλσλ, πνηνηηθά αλψηεξσλ 

θαη αζθαιψλ απφ πγηεηλήο άπνςεο ηξνθίκσλ- ηδηαίηεξα ζηηο αλαπηπγκέλεο 

ρψξεο. 

Οη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηε δηακφξθσζε ησλ ζχγρξνλσλ 

ηάζεσλ ηεο αγνξάο ζηα πξντφληα επεμεξγαζκέλσλ ηξνθίκσλ είλαη νη εμήο: 

 Δπιζηημονικέρ εξελίξειρ:  Η πξφνδνο πνπ ζπληειείηαη ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο ζηνλ Σνκέα ηεο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη ηα 

λέα επηζηεκνληθά δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ δηαξθψο κέζσ ηεο 
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έξεπλαο ή ηεο ζηαηηζηηθήο κειέηεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο επίδξαζεο 

ησλ δηάθνξσλ ηξνθψλ ή ζπζηαηηθψλ ηνπο ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ 

εδξαηψλνπλ λέεο πξνδηαγξαθέο ζηα πξντφληα επεμεξγαζκέλσλ 

ηξνθίκσλ. 

 Σεσνολογικέρ εξελίξειρ. Η εμέιημε ησλ ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ 

πξνζθέξεη λέεο ιχζεηο γηα ηππνπνίεζε, λέεο βειηησκέλεο θαη θηιηθέο 

πξνο ην πεξηβάιινλ ηερλνινγίεο ή παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο 

επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο, ηε 

βειηηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηελ παξάιιειε ζπγθξάηεζε ηνπ 

θφζηνπο ζηα ρακειφηεξα δπλαηά επίπεδα. 

 Νομοθεζία. Η λνκνζεζία ησλ ηξνθίκσλ θαζνξίδεη ηηο ζπλζήθεο 

παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο ησλ ηξνθίκσλ φπσο θαη φξηα / 

πξνδηαγξαθέο γηα ηνπο παξάγνληεο πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο απηψλ. 

 «Μόδα». Η δηεζλνπνίεζε ηνπ εκπνξίνπ, ε αληηκεηψπηζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ, ε αλάγθε γηα θάιπςε εμεηδηθεπκέλσλ αλαγθψλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πιεζπζκψλ θαηαλαισηψλ, αιιά θαη ε δεκηνπξγία 

αλαγθψλ ζηνπο θαηαλαισηέο κε ζθνπφ ην θέξδνο, ζπκβάινπλ ζηελ 

εηζαγσγή λέσλ ηάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ. 

Όια ηα παξαπάλσ θαζηζηνχλ αλεδαθηθφ ην λα έρεη κηα εηαηξία έλαλ απιφ 

ζηφρν, φπσο πρ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ή ηελ πςειή πνηφηεηα, αιιά 

επηβάιιεηαη λα αθνινπζήζεη έλα ζχλζεην ζηφρν πνπ ζα πξνζπαζεί λα 

επηηχρεη ζε δηάθνξνπο βαζκνχο, ηελ πςειή πνηφηεηα, ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο, 

ηνπο θαινχο, θαη πξνπάλησλ ζπλεπείο ρξφλνπο παξάδνζεο θαη ην ζχληνκν 

ρξφλν αλάπηπμεο θαη δηνρέηεπζεο λέσλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά. ε κία έξεπλα 

αλάκεζα ζηηο πην επηηπρεκέλεο εηαηξίεο παγθνζκίσο δηαπηζηψζεθε πσο ε 

επηηπρία βαζίδεηαη ζην ηξίπηπρν "πνηφηεηα, ηηκή θαη ρξφλνο", ελψ πνιιέο 

αλαθέξνπλ θαη ην ζρεηηδφκελν κε ηελ επηρείξεζε "πξσηνπνξία, επθηλεζία θαη 

ηθαλφηεηα κάζεζεο". Δπίζεο ε ηάζε ηεο αγνξάο γηα κεηαηφπηζε απφ ηελ 

νκνηνγέλεηα ζηελ πνηθηιία δελ επηηξέπεη ζηελ επηρείξεζε λα αθνινπζεί κηα 

εληαία ζηξαηεγηθή φζνv αθνξά ηα πξντφληα πνπ παξάγεη θαη έηζη πξέπεη λα 

έρεη κηα γθάκα δηαθνξεηηθψλ αθφκα θαη αληηθξνπφκελσλ, ζηξαηεγηθψλ γηα λα 

επηηχρεη ζηελ αγνξά. (Παπαλησλίνπ, 2000) 
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1.2 Ππογπαμμαηιζμόρ παπαγυγικήρ διαδικαζίαρ 

 

Όζα αλαθέξζεθαλ ήδε ζηελ παξάγξαθν 1.1. θάλνπλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε 

ελφο απνηειεζκαηηθνχ ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Σα ζηάδηα απηά πεξηιακβάλνπλ ζρεδφλ φια ηα 

ηκήκαηα ελφο εξγνζηαζίνπ, φπσο ην ηκήκα πξνκεζεηψλ πξψησλ πιψλ θαη 

πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, ην ηκήκα παξαιαβψλ, ηα ηκήκαηα marketing θαη 

πσιήζεσλ, ην ηκήκα παξαγσγήο θαη ηέινο ηηο απνζήθεο παξακνλήο ησλ 

πξντφλησλ πξηλ ηελ ηειηθή ηνπο δηαλνκή. 

Σν ηκήκα παξαγσγήο πεξηιακβάλεη φια εθείλα ηα κεραλήκαηα θαη ηνπο 

αλζξψπηλνπο πφξνπο πνπ παίξλνπλ κέξνο ζηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο 

ελφο πξντφληνο. Ο ρξφλνο νινθιήξσζεο ηεο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο 

εμαξηάηαη απφ ηε δπλακηθφηεηα ηεο γξακκήο, είηε απηή αθνξά ζπζθεπέο, είηε 

αθνξά εξγαηηθφ δπλακηθφ. Δπνκέλσο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ κία βηνκεραλία λα 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ζην κέγηζην ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεη ηε κέγηζηε παξαγσγηθφηεηα ζηνλ ειάρηζην ρξφλν, 

θαη άξα ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηεο. 

 

1.2.1 Υπόνοι εναλλαγήρ μεηαξύ πποφόνηυν 

 

Οη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο, πνπ παξάγνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα πξντφληα, 

επηιέγνπλ λα αγνξάζνπλ κία επέιηθηε θαη απνηειεζκαηηθή ζπζθεπή, ε νπνία 

ζα είλαη ηθαλή λα επεμεξγαζηεί πνιιά πξντφληα, απφ ην λα αγνξάζνπλ πνιιέο 

ζπζθεπέο γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε ζε δηαθνξεηηθά πξντφληα. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν απνθεχγνληαη αθελφο ην θφζηνο αγνξάο πξφζζεηνπ εμνπιηζκνχ, θαη 

αθεηέξνπ ην θφζηνο γηα ηε δηαηήξεζε επηπιένλ ρψξνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζή 

ηνπο. 

Απηνχ ηνπ είδνπο νη επέιηθηεο κεραλέο έρνπλ πεπεξαζκέλε δπλακηθφηεηα θαη 

είλαη ηθαλέο γηα ηελ επεμεξγαζία ελφο κφλν πξντφληνο ηε θνξά, απαηηψληαο 

θάπνην ρξφλν αιιαγήο θάζε θνξά πνπ έλα πξντφλ πξνγξακκαηίδεηαη γηα 
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επεμεξγαζία αθνινπζψληαο θάπνην άιιν. Απηφο ν ρξφλνο κπνξεί λα είλαη 

ζηαζεξφο ή, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, λα εμαξηάηαη απφ ηελ αιιεινπρία ησλ 

πξντφλησλ. 

Αθφκε θη αλ νη κεραλέο απηέο ιεηηνπξγνχζαλ ζην κέγηζην ηεο δπλακηθφηεηαο 

ηνπο, ζα ππάξρνπλ ρακέλνη ρξφλνη, θαζψο ζηηο γξακκέο φπνπ θηινμελνχληαη 

πάλσ απφ έλα πξντφληα απαηηνχληαη κεραληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο ξπζκίζεηο 

αλάκεζα ζηελ παξαζθεπή δχν δηαδνρηθψλ πξντφλησλ. Οη ρξφλνη ξχζκηζεο 

ησλ ζπζθεπψλ απνηεινχλ απηφ πνπ αλαθέξεηαη σο  setup time. Δπηπιένλ, ε 

αιιαγή απφ κία θαηεγνξία πξντφλησλ ζε κία άιιε, ζπλεπάγεηαη ηνλ εληαηηθφ 

θαζαξηζκφ ηεο ζπζθεπήο, ν νπνίνο ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ απνηειεί 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πγηεηλή ησλ πξντφλησλ θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ 

θαηαλαισηή. ηελ πεξίπησζε σζηφζν πνπ ε θαηεγνξία ησλ πξντφλησλ 

παξακέλεη ίδηα ηφηε πηζαλψο λα κελ απαηηείηαη ρξφλνο θαζαξηζκνχ θαη ν 

κφλνο ρξφλνο αιιαγήο λα είλαη απηφο ηεο ξχζκηζεο ηεο ζπζθεπήο. 

Οη ρξφλνη πνπ απαηηνχληαη γηα φιεο εθείλεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ επηηξέπνπλ ηε 

κεηάβαζε απφ ην έλα πξντφλ ζην επφκελν θαιείηαη changeover. Άιινη 

ζπγγξαθείο νξίδνπλ ην changeover σο ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηνπ 

ηειεπηαίνπ «θαινχ» θνκκαηηνχ ελφο είδνπο πξντφληνο θαη ηνπ πξψηνπ 

«θαινχ» θνκκαηηνχ ηνπ επφκελνπ είδνπο πξντφληνο (Dysko, 2013). Αλ ν 

λεθξφο απηφο ρξφλνο είλαη ζηαζεξφο, ζα κπνξνχζε λα αληηκεησπηζηεί σο έλα 

«αλαγθαίν θαθφ» γηα ην νπνίν δελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο. Απηφ πνπ 

θάλεη ηνλ ρξφλν ελαιιαγήο αληηθείκελν κειέηεο κε ζθνπφ ηεο κείσζή ηνπ είλαη 

ην γεγνλφο φηη εμαξηάηαη απφ ηελ αιιεινπρία ησλ πξντφλησλ πάλσ ζηελ 

γξακκή, κε άιια ιφγηα, εμαξηάηαη απφ ην πνην πξντφλ πξνεγείηαη θαη πνην 

έπεηαη. ηελ βηνκεραλία ηξνθίκσλ, φπνπ ηα ελδηάκεζα πιπζίκαηα είλαη 

απαξαίηεηα, ην ρξφλνο πιπζίκαηνο εμαξηάηαη απφ ηελ «ζπγγέλεηα» ησλ 

πξντφλησλ ζηελ παξαγσγηθή αιιεινπρία. Γηα παξάδεηγκα, ν ρξφλνο 

πιπζίκαηνο κίαο γξακκήο εκθηάισζεο γάιαθηνο είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξνο 

αλ ε παξαγσγή ζνθνιαηνχρνπ γάιαθηνο πξνεγείηαη ηεο παξαγσγήο ηνπ 

ιεπθνχ απ' φ, ηη ην αληίζεην. Με ηελ θαηάιιειε ηεξάξρεζε ησλ εξγαζηψλ 

επνκέλσο πάλσ ζηηο θνηλέο ζπζθεπέο είλαη δπλαηφλ λα κεησζεί ν ζπλνιηθφο 

λεθξφο ρξφλνο πνπ μνδεχεηαη ζηε ελαιιαγή ησλ πξντφλησλ. 
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1.2.2 Ιεπάπσηζη επγαζιών 

Σν πξφβιεκα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ εξγαζηψλ ζε έλαλ επεμεξγαζηή είλαη 

πνιχπινθν αθφκα θη αλ κφλν ε αιιεινπρία ησλ πξντφλησλ είλαη ην 

δεηνχκελν, δειαδή αθφκε θη αλ ππνηεζεί φηη ππάξρνπλ δεδνκέλνπ κεγέζνπο 

παξαγγειίεο/παξηίδεο πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ θαη ε κφλε απφθαζε είλαη ε 

ζεηξά εθηέιεζήο ηνπο. Δάλ απαηηείηαη λα πξνγξακκαηηζηεί ε εθηέιεζε n 

δηαθνξεηηθψλ εξγαζηψλ, νη πηζαλνί ηξφπνη λα κπνπλ ζε ζεηξά είλαη n!. Γηα 

παξάδεηγκα εάλ ππάξρνπλ πξνο επεμεξγαζία 10 πξντφληα, ππάξρνπλ 10!= 

1x2x3x…x10= 3628800 ζπλδπαζκνί. ε ζεσξεηηθφ επίπεδν δειαδή, ν 

ππεχζπλνο παξαγσγήο έρεη λα επηιέμεη αλάκεζα ζε απηφ ηνλ ππεξβνιηθά 

κεγάιν αξηζκφ ζπλδπαζκψλ ην θαιχηεξν πξφγξακκα παξαγσγήο κε ζθνπφ 

ηελ εγθαηξφηεξε ηθαλνπνίεζε ηεο δήηεζεο. 

Μεηαμχ άιισλ πεξηπηψζεσλ, ε ζεηξά εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ είλαη 

ζεκαληηθή, φηαλ νη παξαγγειίεο έρνπλ δηαθνξεηηθφ ρξφλν παξάδνζεο ή φηαλ 

ππάξρεη ρξφλνο ελαιιαγήο πξντφλησλ ν νπνίνο εμαξηάηαη απφ ηελ 

αιιεινπρία (πνην πξνεγείηαη, πνην έπεηαη). Σα πξνβιήκαηα απηά έρνπλ 

δηαθνξεηηθή δηαηχπσζε θαη νδεγνχλ ζε δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγίεο επίιπζεο. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη γηα δεδνκέλεο παξαγγειίεο ή εληνιέο παξαγσγήο 

πξντφλησλ, νη πξαγκαηηθνί ρξφλνη παξαγσγήο είλαη δεδνκέλνη κε βάζε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο παξαγσγηθήο ζπληαγήο ή ηελ δπλακηθφηεηα ησλ ζπζθεπψλ. 

Δπνκέλσο, νη ρξφλνη απηνί δελ είλαη δπλαηφλ λα αιιάμνπλ. Οπνηαδήπνηε 

κείσζε ζηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν παξαγσγήο κπνξεί λα επέιζεη απφ ηελ επηινγή 

ηεο βέιηηζηεο ζεηξάο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν 

ζπλνιηθφο ρξφλνο ελαιιαγψλ. 

Σν πξφβιεκα απηφ ηίζεηαη ζην πιαίζην ηνπ επξχηεξνπ δεηήκαηνο ηνπ ρξνληθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ ηεο παξαγσγήο ην νπνίν έρεη λα αληηκεησπίζεη ζε 

πνιιαπιά επίπεδα ε δηνίθεζε κηαο κνλάδαο παξαγσγήο. 
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1.3 Μαθημαηική Βεληιζηοποίηζη 

 

Η βειηηζηνπνίεζε, σο καζεκαηηθφ πξφβιεκα, απνζθνπεί ζηελ εχξεζε ηεο 

βέιηηζηεο ιχζεο αλάκεζα ζε φιεο ηηο πηζαλέο θαη εθηθηέο ιχζεηο. Η „ιχζε‟ 

θάζε θνξά δηακνξθψλεηαη απφ ηελ επηινγή ηηκψλ γηα κία ζεηξά απφ 

κεηαβιεηέο πνπ νλνκάδνληαη ζρεδηαζηηθέο ή κεηαβιεηέο απφθαζεο (decision 

variables). Μία ζεηξά απφ πεξηνξηζκνχο (constraints) κε ηελ κνξθή 

εμηζψζεσλ ή αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ ζρεδηαζηηθψλ κεηαβιεηψλ 

δηακνξθψλνπλ ηελ πεξηνρή εθηθηψλ ιχζεσλ (feasible region) κέζα ζηελ 

νπνία αλαδεηείηαη ε βέιηηζηε ε νπνία δίλεη ηελ ειάρηζηε ή κέγηζηε ηηκή ζηελ 

ζπλάξηεζε βειηηζηνπνίεζεο πνπ ιέγεηαη αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε (objective 

function). Πνιιά πξνβιήκαηα ηεο επηζηήκεο, ηεο βηνκεραλίαο ή θαη ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο κπνξνχλ λα ηεζνχλ θαη λα επηιπζνχλ σο πξνβιήκαηα 

βειηηζηνπνίεζεο. Σα πξνβιήκαηα απηά αλαγλσξίδνληαη απφ ην γεγνλφο φηη 

έρνπλ πνιιαπιέο δπλαηέο ιχζεηο θαη ν ζθνπφο επίιπζήο ηνπο είλαη ε επηινγή 

ηεο θαιχηεξεο θαη φρη απιά κίαο εθηθηήο ιχζεο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ 

πξνβιεκάησλ είλαη ηα αθφινπζα: 

• Πξνγξακκαηηζκφο παξαγσγήο: Πνην πξφγξακκα δίλεη ηελ θαιχηεξε 

απφδνζε; 

• Γνκή πξσηετλψλ ζηνλ ηξηζδηάζηαην ρψξν: Πνηα έρεη ηε κηθξφηεξε 

δπλαηή ελέξγεηα; 

• Ωξνιφγην πξφγξακκα ζρνιείνπ: Πσο κπνξνχκε λα ηθαλνπνηήζνπκε 

φινπο ηνπο πεξηνξηζκνχο; 

Ο πξνγξακκαηηζκφο είλαη ε θαηάζηξσζε ελφο ζρεδίνπ ιήςεο απνθάζεσλ 

πξνο ηελ επίηεπμε ελφο βέιηηζηνπ απνηειέζκαηνο, ην νπνίν είλαη ην θαιχηεξν 

δπλαηφ κεηαμχ φισλ ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ πνπ ππάξρνπλ.  Γηα ην ιφγν 

απηφ, ε βειηηζηνπνίεζε κπνξεί λα εθιεθζεί θαη σο κία δηαδηθαζία εχξεζεο θαη 

ιήςεο βέιηηζησλ απνθάζεσλ (decision making). 

Πνιιά απφ ηα γλσζηά πξνβιήκαηα βειηηζηνπνίεζεο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο 

δπζθνιίεο ζηελ επίιπζή ηνπο. Μεξηθά απφ ηα θιαζζηθά πξνβιήκαηα 

βειηηζηνπνίεζεο πνχ ηαιαλίδνπλ αθφκα θαη ζήκεξα ηνπο εξεπλεηέο είλαη ην 
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πξφβιεκα ηνπ πεξηπιαλψκελνπ πσιεηή (travelling salesman problem), ην 

δίιεκκα ηνλ θξαηνπκέλνπ (prisoner's dilemma), ην πξφβιεκα ησλ θπηίσλ 

ζπζθεπαζίαο (bin packing problem), ην πξφβιεκα ηνπ ζάθνπ (knapsack 

problem), ην πξφβιεκα ηνπ Κηλέδνπ ηαρπδξφκνπ θαη ην πξφβιεκα ηεο 

δξνκνιφγεζεο νρεκάησλ (vehicle routing problem). Οη κέζνδνη πνπ 

πξνηείλνληαη γεληθφηεξα γηα ηα πξνβιήκαηα βειηηζηνπνίεζεο πνηθίιινπλ 

αλάινγα κε ηηο καζεκαηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηνπ θάζε πξνβιήκαηνο. 

 

Μαζεκαηηθφο Πξνγξακκαηηζκφο 

Μαζεκαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο είλαη έλα καζεκαηηθφ κνληέιν ζην νπνίν 

επηρεηξείηαη ε βειηηζηνπνίεζε (κεγηζηνπνίεζε ή ειαρηζηνπνίεζε) κηαο ή 

πεξηζζνηέξσλ γξακκηθψλ ή κε- γξακκηθψλ ζπλαξηήζεσλ (θξηηήξηα 

βειηηζηνπνίεζεο) αγλψζησλ πξαγκαηηθψλ κεηαβιεηψλ ησλ νπνίσλ ην πεδίν 

ηηκψλ νξηνζεηείηαη έκκεζα απφ γξακκηθνχο ή κε-γξακκηθνχο πεξηνξηζκνχο 

(αληζνεμηζψζεηο) ζπλαξηήζεηο ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ. Οη άγλσζηεο 

κεηαβιεηέο πξνζδηνξίδνπλ (κνληεινπνηνχλ) ην αληηθείκελν απφθαζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη νλνκάδνληαη γηα ην ζθνπφ απηφ κεηαβιεηέο απφθαζεο. 

Ο καζεκαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο επηρεηξεζηαθνχο 

εξεπλεηέο ή ηνπο αλαιπηέο πξνβιεκάησλ απφθαζεο γηα ηελ πξνζέγγηζε 

πξνβιεκάησλ θαηαλνκήο πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ ή κέζσλ ζε ελαιιαθηηθέο θαη 

αληαγσληζηηθέο κεηαμχ ηνπο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. 

 

1.3.1 Βαζικέρ αλγοπιθμικέρ ηεσνικέρ 

 

ηελ έξεπλα θαη ηελ πξαθηηθή, ππάξρεη κία επξεία γθάκα καζεκαηηθψλ 

ηερληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε βέιηηζηε επίιπζε πξνβιεκάησλ 

θαηαλνκήο πφξσλ ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο. Σα πξνβιήκαηα απηά 

πξνθχπηνπλ φηαλ νη δηαζέζηκνη πφξνη (θεθάιαηα, πξψηεο χιεο, 

κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο θιπ.) είλαη πεξηνξηζκέλνη. Με ηηο ηερληθέο ηνπ 
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καζεκαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, νη δηαζέζηκνη πφξνη θαηαλέκνληαη ζε κία 

ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο κε ηξφπν πνπ λα πξνθχπηεη ε κέγηζηε σθέιεηα. 

ηηο ηερληθέο απηέο πεξηιακβάλνληαη ν Γξακκηθφο Πξνγξακκαηηζκφο 

(γξακκηθέο ζρέζεηο κεηαβιεηψλ), ν Σεηξαγσληθφο Πξνγξακκαηηζκφο (νη 

κεηαβιεηέο εκθαλίδνληαη κε ηα ηεηξάγσλά ηνπο ζηηο ζρέζεηο πνπ ηηο 

ζπλδένπλ), ν Αθέξαηνο Πξνγξακκαηηζκφο (νη κεηαβιεηέο πξέπεη, φιεο ή 

κεξηθέο απφ απηέο, λα παίξλνπλ αθέξαηεο ηηκέο), θαη ν ηνραζηηθφο 

Πξνγξακκαηηζκφο (γηα πξνβιήκαηα φπνπ νη ζρέζεηο ησλ κεηαβιεηψλ είλαη 

πηζαλνινγηθέο).  Δθηφο απφ ηηο αθξηβείο κεζφδνπο πνπ εγγπεκέλα βξίζθνπλ 

ηελ βέιηηζηε ιχζε, ππάξρνπλ θαη επξεηηθέο ή εκπεηξηθέο κέζνδνη νη νπνίεο  

επηρεηξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν ηελ βέιηηζηε κε θέξδνο 

ηνλ κηθξφηεξν ρξφλν εθηέιεζεο.  ην ρήκα 1 παξνπζηάδεηαη ην ζχλνιν ησλ 

κεζφδσλ επίιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πξνβιήκαηα 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ (Παπαδφπνπινο, 2009). 

σ. 1 Καηηγοπιοποίηζη μεθόδυν επίλςζηρ πποβλημάηυν σπονοππογπαμμαηιζμού 
(Παπαδόποςλορ, 2009) 

 

Γπαμμικόρ ππογπαμμαηιζμόρ 

Ο γπαμμικόρ ππογπαμμαηιζμόρ (linear programming) πεξηιακβάλεη φια ηα 

πξνβιήκαηα γηα ηα νπνία ηφζν ε αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε φζν θαη φινη νη 

πεξηνξηζκνί είλαη γξακκηθέο ζπλαξηήζεηο (νη κεηαβιεηέο εκθαλίδνληαη κφλν 

ζηελ πξψηε δχλακε θαη δελ ππάξρνπλ πςειφηεξεο δπλάκεηο, ξίδεο, γηλφκελα 

κεηαβιεηψλ, θηι.). 
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Όια ηα πξνβιήκαηα γηα ηα νπνία δελ ηζρχεη απηφ αλήθνπλ ζηα πξνβιήκαηα 

μη γπαμμικού ππογπαμμαηιζμού (nonlinear programming). Η πην απιή 

θαηεγνξία πξνβιεκάησλ κε-γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ είλαη ν 

Σεηπαγυνικόρ ππογπαμμαηιζμόρ (quadratic programming) ν νπνίνο 

αλαθέξεηαη ζε πξνβιήκαηα κε γξακκηθνχο πεξηνξηζκνχο αιιά κε 

ηεηξαγσληθή αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε. 

 

Ακέπαιορ ππογπαμμαηιζμόρ 

Ο αθέξαηνο πξνγξακκαηηζκφο (integer programming) πεξηιακβάλεη φια ηα 

πξνβιήκαηα ζηα νπνία νη κεηαβιεηέο απφθαζεο κπνξνχλ λα πάξνπλ κφλν 

αθέξαηεο ηηκέο. Έλα πξφβιεκα αθέξαηνπ πξνγξακκαηηζκνχ κπνξεί θαη' 

επέθηαζε λα είλαη γξακκηθφ ή κε γξακκηθφ. 

ε πεξίπησζε πνπ θάπνηεο απφ ηηο κεηαβιεηέο ελφο πξνβιήκαηνο 

πεξηνξίδνληαη ζε αθέξαηεο ηηκέο θαη θάπνηεο φρη, έρνπκε έλα πξφβιεκα 

μεικηού ακέπαιος ππογπαμμαηιζμού (mixed integer programming). 

Όηαλ φιεο πεξηνξίδνληαη ζε αθέξαηεο ηηκέο, έρνπκε έλα πξφβιεκα αμιγώρ 

ακέπαιος ππογπαμμαηιζμού (pure integer programming). 

Ο δςαδικόρ ακέπαιορ ππογπαμμαηιζμόρ (binary integer programming) είλαη 

κία εηδηθή θαηεγνξία πξνβιεκάησλ αθέξαηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, φπνπ νη 

κεηαβιεηέο απφθαζεο κπνξνχλ λα πάξνπλ κφλν ηηκέο 0 ή 1. 

 

1.3.2 Δςπεηικέρ/ Μεηαεςπεηικέρ µέθοδοι 

 

Πξφθεηηαη γηα κεζφδνπο πνπ εθαξκφδνληαη εηδηθά γηα ηελ επίιπζε ζχλζεησλ 

θαη δχζθνισλ πξνβιήκαησλ ησλ νπνίσλ ε αληηκεηψπηζε λα είλαη είηε 

αδχλαηε είηε αζχκθνξε κε άιιεο πξνζεγγίζεηο. Με ηηο επξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

πξνζδηνξίδνληαη ηθαλνπνηεηηθέο αιιά ππνβέιηηζηεο ιχζεηο. Η εχξεζε κηαο 

ηέηνηαο κεζφδνπ εμαξηάηαη απφ ηελ εκπεηξία θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλαιπηή, ν 

νπνίνο αμηνπνηεί ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνβιήκαηνο, ψζηε ε ιχζε λα 
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πξνθχπηεη ζχληνκα θαη λα απνηειεί βειηίσζε ζε ζρέζε κε ηπρφλ 

απνηειέζκαηα πνπ ήδε ππάξρνπλ απφ πξνεγνχκελεο πξνζεγγίζεηο. 

(Πάππεο, 2008) 

 

1.3.3 Πολςκπιηηπιακή Λήτη Αποθάζευν (Multicriteria Decision Making) 

 

Η πξνζέγγηζε απηή εθαξκφδεηαη ζε πξνβιήκαηα φπνπ ε ιχζε πξέπεη λα 

βαζηζηεί ζε έλα ζχλνιν θξηηεξίσλ (multicriteria desicion making) ή λα δηαζέηεη 

έλα ζχλνιν ηδηνηήησλ (multiattribute desicion making) ή λα εμαζθαιίδεη ηελ 

θάιπςε ελφο ζπλφινπ ζηφρσλ (multiobjective desicion making) πνπ 

εθθξάδνληαη πνηνηηθά ή/θαη πνζνηηθά. Κάζε ελαιιαθηηθή ιχζε ηθαλνπνηεί θάζε 

θξηηήξην (ή δηαζέηεη θάζε ηδηφηεηα ή θαιχπηεη θάζε ζηφρν) ζε δηαθνξεηηθφ 

βαζκφ. Η αμηνιφγεζε ησλ ιχζεσλ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα κηαο ζπλάξηεζεο κε 

ηελ νπνία ζε θάζε θξηηήξην (ή ηδηφηεηα) ή ζηφρν απνδίδεηαη έλαο αληίζηνηρνο 

ζπληειεζηήο βαξχηεηαο θαη γίλεηαη ζχλζεζε ψζηε λα πξνθχςεη ε βέιηηζηε 

ιχζε. 

 

1.3.4 Σο ππόβλημα ηος πλανόδιος πυληηή 

 

Έλα απφ ηα πην γλσζηά πξνβιήκαηα καζεκαηηθήο βειηηζηνπνίεζεο αθνξά 

ηελ εχξεζε ηεο ειάρηζηεο δηαδξνκήο πνπ δχλαηαη λα ελψζεη έλα αξηζκφ 

πφιεσλ πνπ πξέπεη λα επηζθεθζεί ν πσιεηήο κε ζθνπφ λα πνπιήζεη ηα 

πξντφληα ηνπ. Αλ έλαο πσιεηήο, μεθηλάεη απφ ηελ πφιε ηνπ θαη ζέιεη λα 

επηζθεθζεί αθξηβψο κία θνξά θάζε πφιε απφ κηα δνζείζα ιίζηα πφιεσλ θαη 

λα επηζηξέςεη πάιη ζηελ πφιε ηνπ, είλαη ινγηθφ γηα απηφλ λα επηιέμεη ηελ 

ζεηξά κε ηελ νπνία ζα επηζθεθζεί ηηο πφιεηο, έηζη ψζηε ε ζπλνιηθή απφζηαζε 

ηελ νπνία ζα δηαλχζεη θαηά ηελ πεξηνδεία ηνπ λα είλαη φζν ην δπλαηφλ 

ζπληνκφηεξε. 

Δάλ γλσξίδεη, γηα θάζε δεχγνο πφιεσλ, ηελ απφζηαζε κεηαμχ ηνπο, ηφηε έρεη 

φια ηα δεδνκέλα πνπ ηνπ ρξεηάδνληαη γηα λα βξεη ηελ ειάρηζηε δηαδξνκή, 
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ρσξίο λα είλαη εκθαλέο πψο ζα ηα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εχξεζε ηεο 

βέιηηζηεο ιχζεο.  Σν πξναλαθεξζέλ πξφβιεκα νλνκάδεηαη Πξφβιεκα ηνπ 

Πιαλφδηνπ Πσιεηή (ΠΠΠ) (Traveling Salesman Problem – TSP). Τπάξρνπλ 

δχν ζηνηρεία πνπ θάλνπλ ην πξφβιεκα ηδηαίηεξα δεκνθηιέο ζηελ δηεζλή 

βηβιηνγξαθία. Σν πξψην είλαη ε πνιππινθφηεηά ηνπ – είλαη γλσζηφ φηη αλήθεη 

ζηελ θαηεγνξία ησλ NP-hard πξνβιεκάησλ βειηηζηνπνίεζεο, δειαδή ε 

επίιπζή ηνπ δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ζε πνιπσλπκηθφ ρξφλν ζε ζρέζε κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ πφιεσλ. Με άιια ιφγηα, ε δπζθνιία επίιπζεο απμάλεη εθζεηηθά 

φζν κεγαιψλεη ν αξηζκφο ησλ πφιεσλ. Ο δεχηεξνο θαη ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο 

γηα ηελ δεκνθηιία ηνπ είλαη φηη πνιιά πξαθηηθά πξνβιήκαηα βειηηζηνπνίεζεο 

ζε δηάθνξνπο ηνκείο αλάγνληαη ζε ΠΠΠ, δειαδή έρνπλ καζεκαηηθή 

δηαηχπσζε (θη επνκέλσο θαη επίιπζε) αληίζηνηρε κε ην ΠΠΠ. Γηα παξάδεηγκα, 

φπσο ζα δεηρζεί αξγφηεξα, ην πξφβιεκα ηεο εχξεζεο ηεο βέιηηζηεο ζεηξάο 

εθηέιεζεο κίαο νκάδαο πξντφλησλ κε ρξφλνπο ελαιιαγήο κπνξεί λα 

δηαηππσζεί θαη λα επηιπζεί σο ΠΠΠ. Δπνκέλσο, νπνηαδήπνηε αιγνξηζκηθή 

βειηίσζε ζηηο κεζφδνπο επίιπζεο ηνπ ΠΠΠ, ζα ζεκάλεη ηελ δπλαηφηεηα 

αληίζηνηρεο βειηίσζεο ζηελ επίιπζε κίαο ζεηξάο άιισλ πξαθηηθψλ 

πξνβιεκάησλ. 

 

Ιζηοπική αναδπομή για ηην εξέλιξη ηος ΠΠΠ 

ε φ, ηη έρεη λα θάλεη κε ηε ρξνληθή εμέιημε ηνπ TSP, ππάξρνπλ πιήζνο 

αλαθνξψλ ζηελ παγθφζκηα βηβιηνγξαθία. Οη απαξρέο ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ 

πιαλφδηνπ πσιεηή δελ είλαη ηδηαίηεξα ζαθείο. Έλα ζεκεησκαηάξην γηα 

πιαλφδηνπο πσιεηέο πνπ ρξνλνινγείηαη ζην 1832, αλαθέξεηαη ζην πξφβιεκα 

θαη πεξηιακβάλεη παξαδείγκαηα δηαδξνκψλ εληφο ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο 

Απζηξίαο, ρσξίο λα αληηκεησπίδεηαη φκσο κε θάπνηα καζεκαηηθή κέζνδν. 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο ρξεψλεηαη ζηνλ ζπνπδαίν Ιξιαλδφ 

καζεκαηηθφ Sir William Rowan Hamilton (1805-1865) θαη ζηνλ Βξεηαλφ 

Thomas Penyngton Kirkman (1806-1895). O πξψηνο ήηαλ ν δεκηνπξγφο ηνπ 

«Γσδεθάεδξνπ ηνπ Tαμηδηψηε», ελφο καζεκαηηθνχ παηρληδηνχ ηνπ νπνίνπ ν 

ζθνπφο ήηαλ αξθεηά θνληά (έζησ θαη ζε πξψηκν ζηάδην) κε ην πξφβιεκα πνπ 

κειεηάηαη ζε απηφ ην θεθάιαην. H γεληθή κνξθή ηνπ ΠΠΠ θαίλεηαη φηη 
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κειεηήζεθε αξρηθψο ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα (δεθαεηία ηνπ ‟30) απφ 

καζεκαηηθνχο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Βηέλλεο, φπσο ν Karl Menger (1902-

1985) θαη ζην Υάξβαξλη. O Ακεξηθάλνο Hassler Whitney (1907-1989) ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Princeton εηζήγαγε ην φλνκα Travelling Salesman Problem 

ιίγν αξγφηεξα. 

Σηο επφκελεο δεθαεηίεο ην πξφβιεκα απέζπαζε ηελ πξνζνρή ηεο 

επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο επξχηαηα ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Ακεξηθή. 

πνπδαία ζπλεηζθνξά ζηηο κειέηεο ηνπ πξνβιήκαηνο πξνζέθεξαλ νη George 

Dantzig, Delbert Ray Fulkerson θαη Selmer M. Johnson, ελψ εξγαδφληνπζαλ 

γηα ηηο ακεξηθαληθέο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο. Οη ζπγθεθξηκέλνη, ην 

αληηκεηψπηζαλ σο πξφβιεκα αθέξαηνπ γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

αλέπηπμαλ ηελ κέζνδν Cutting Planes γηα ηελ επίιπζή ηνπ. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν επέιπζαλ έλα πξφβιεκα 49 πφιεσλ (1953) βξίζθνληαο ηελ βέιηηζηε 

δηαδξνκή. 

Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ, ππήξρε θαη αληίζηνηρε πξφνδνο ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ ΠΠΠ. ηηο δεθαεηίεο ηνπ „70 θαη ηνπ „80 πνιινί καζεκαηηθνί, 

κε ρξήζε κεζφδσλ φπσο Branch and Bound θαη Cutting Planes θαηάθεξαλ λα 

επηιχνπλ πξνβιήκαηα κεξηθψλ ρηιηάδσλ πφιεσλ (2.392 πφιεηο απφ ηνπο M. 

Padberg θαη G. Rinaldi). Σελ δεθαεηία ηνπ ‟90 δεκηνπξγήζεθε ν Concorde 

TSP Solver απφ ηνπο David Applegate, Robert E. Bixby, Vasek Chvatal θαη 

William J. Cook. Με ην πξφγξακκα απηφ, δηαδνρηθά, επηιχζεθαλ αθφκε 

κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα. Οη παξαπάλσ επηζηήκνλεο, καδί κε ηνλ Keld 

Helsgaun, θαηάθεξαλ ηνλ Μάην ηνπ 2004 θαη βξήθαλ ηελ βέιηηζηε δηαδξνκή 

αλάκεζα ζηηο 24.978 πφιεηο πνπ βξίζθνληαη ζηελ νπεδία. Γχν ρξφληα κεηά, 

ην 2006, βξέζεθε ε βέιηηζηε δηαδξνκή 85.900 «πφιεσλ», απηή ηε θνξά ζε 

κία VLSI (Very Large Scale Integration) εθαξκνγή. Οπζηαζηηθά, θαηάθεξαλ λα 

ειαρηζηνπνηήζνπλ ηνλ ρξφλν πνπ έθαλε έλα laser λα πεξάζεη θαη λα «θφςεη» 

θάπνηνπο θφκβνπο θαηά ηελ δεκηνπξγία ελφο θπθιψκαηνο. Απηή είλαη θαη ε 

δπζθνιφηεξε πεξίπησζε πνπ έρεη επηιπζεί κέρξη θαη ζήκεξα. 
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Δπίλςζη ηος ΠΠΠ 

Σν αληηθείκελν ηνπ πξνβιήκαηνο, είλαη, δεδνκέλνπ θάπνηνπ αξηζκνχ πφιεσλ 

θαη ηνπ θφζηνπο ηαμηδηνχ κεηαμχ ηνπο, λα βξεζεί ε δηαδξνκή κε ην κηθξφηεξν 

θφζηνο ψζηε λα επηζθεθηεί ν πσιεηήο φιεο ηηο πφιεηο κία θνξά θαη λα 

επηζηξέςεη ζηελ αθεηεξία ηνπ. Πξαθηηθά, αλ νη πφιεηο είλαη n, ηφηε έρνπκε n-1 

επηινγέο γηα ην πνηα ζα είλαη ε δεχηεξε πφιε,  n-2 γηα ηελ ηξίηε θ.ν.θ.. 

Πνιιαπιαζηάδνληαο ηηο επηινγέο απηέο  βξίζθνπκε ην ζχλνιν ησλ δηαδξνκψλ 

(n-1)!. Αλ ηα θφζηε είλαη ζπκκεηξηθά, δειαδή ην ίδην θφζηνο απαηηείηαη γηα ην 

ηαμίδη απφ ηελ πφιε Α ζηελ πφιε Β θαη ην αληίζεην, δηαηξνχκε ην παξαπάλσ 

απνηέιεζκα κε ην 2, άξα ππάξρνπλ (n-1)!/2 δηαδξνκέο, νπφηε αζξνίδνληαο ηα 

θφζηε επηιέγνπκε ην ειάρηζην. 

Όζν απιή θη αλ θαίλεηαη ε πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο, ζηελ νπζία 

ζεσξείηαη απφ ηα πιένλ δπζεπίιπηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

καζεκαηηθνί θαη πάζεο θχζεσο επηζηήκνλεο. Σν πξφβιεκα θαηαηάζζεηαη ζηα 

NP – Hard Problems (Non-deterministic Polynomial-time hard) απφ ηελ 

Θεσξία Πνιππινθφηεηαο ηεο Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ. Παξ‟ φιε ηε δπζθνιία 

ηεο καζεκαηηθήο επίιπζεο  ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ πεξηπιαλψκελνπ πσιεηή, 

πιεζψξα επξεηηθψλ (heuristic) θαη άιισλ αθξηβψλ κεζφδσλ είλαη γλσζηέο, κε 

απνηέιεζκα λα είλαη δπλαηή ε επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο κε ρηιηάδεο πφιεηο. 

 

Ακπιβείρ μέθοδοι επίλςζηρ ηος πποβλήμαηορ 

Σν πξφβιεκα ηνπ Πεξηπιαλψκελνπ Πσιεηή κπνξεί λε επηιπζεί κε ηε βνήζεηα 

ηνπ γξακκηθνχ αθέξαηνπ πξνγξακκαηηζκνχ αιιά θαη άιισλ κεζφδσλ. 

 

Γπαμμικόρ Ακέπαιορ Ππογπαμμαηιζμόρ (ILP) 

Η καζεκαηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ πεξίπησζε  n  πφιεσλ είλαη ε εμήο: 

 

Οπιζμόρ μεηαβληηών: 
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𝑥𝑖𝑗 =  
1, 𝛼𝜈 𝜋ά𝜇𝜀 𝛼𝜋ό 𝜏𝜂𝜈 𝜋ό𝜆𝜂 𝑖 𝜍𝜏𝜂𝜈 𝜋ό𝜆𝜂 𝑗

0, 𝜍𝜀 ά𝜆𝜆𝜂 𝜋𝜀𝜌ί𝜋𝜏𝜔𝜍𝜂
  

 
Αλ ζεσξήζνπκε σο dij ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ πφιεσλ i,j ηφηε: 
 
 
 
Ανηικειμενική ςνάπηηζη: 
 
 

min   𝑥𝑖 ,𝑗𝑑𝑖 ,𝑗

𝑗𝑖

 

Πεπιοπιζμοί: 

𝑥𝑖 ,𝑗 = 0 ή 1             (1) 

 𝑥𝑖 ,𝑗𝑖 = 1 ∀𝑗        (2) 

 𝑥𝑖 ,𝑗𝑗 = 1 ∀𝑖          (3) 

Η λύςη θα πρέπει να είναι ‘διαδρομή’ η οποία περνάει από όλεσ τισ πόλεισ μία 

φορά       (4) 

 

Ο δεχηεξνο πεξηνξηζκφο ζεκαίλεη φηη γηα θάζε πφιε άθημεο ππάξρεη κφλν κία 

απφ ηηο ππφινηπεο ε νπνία απνηειεί ηελ αθεηεξία ηεο. Αληίζηνηρα, ν 

πεξηνξηζκφο (3) επηβάιεη απφ θάζε πφιε αθεηεξίαο λα ππάξρεη κφλν έλαο 

πξννξηζκφο.  Ο ηέηαξηνο πεξηνξηζκφο παξνπζηάδεηαη πεξηγξαθηθά επεηδή 

ππάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη λα εθθξαζηεί καζεκαηηθά. Η ζεκαζία ηνπ 

πεξηνξηζκνχ είλαη φηη δελ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ αζχλδεηεο κεηαμχ ηνπο 

νκάδεο πφιεσλ, ε ιχζε ζα πξέπεη επνκέλσο λα είλαη απηφ πνπ καζεκαηηθά 

νλνκάδεηαη „δηαδξνκή‟ (tour). Αλ V είλαη ην ζχλνιν ησλ πφιεσλ ζην πξφβιεκα 

θαη S είλαη έλα νπνηνδήπνηε ππνζχλνιν, ηφηε έλαο ηξφπνο λα εθθξαζηεί 

καζεκαηηθά απηφο ν πεξηνξηζκφο είλαη ν αθφινπζνο: 

  𝑥𝑖 ,𝑗 ≥ 1  ∀𝑆 ⊂ 𝑉

𝑗 ∈𝑉−𝑆𝑖∈𝑆

                 (5) 
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Με άιια ιφγηα, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θη αλ ρσξηζηεί ην ζχλνιν ησλ πφιεσλ 

ζε δχν ππνζχλνια S θαη V-S ζα πξέπεη πάληα λα ππάξρεη ζε θάζε ππνςήθηα 

ιχζε ηνπιάρηζηνλ κία κεηάβαζε πνπ λα ηα ελψλεη. 

Σν ρήκα 2 παξνπζηάδεη ελδεηθηηθά έλα ΠΠΠ 5 πφιεσλ. Σν ρήκα 3 

πεξηιακβάλεη ιχζε κίαο δηαδξνκήο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Παξφκνηα κε ην ΠΠΠ κνληεινπνηείηαη θαη ην πξφβιεκα αλάζεζεο (assignment 

problem), κε εμαίξεζε ηνλ ηειεπηαίν πεξηνξηζκφ, φπνπ ζηα πξνβιήκαηα 

αλάζεζεο δελ είλαη απαξαίηεηνο (δχν μερσξηζηέο δηαδξνκέο ζαλ ιχζε είλαη 

απνδεθηέο). 

 

σ. 2 Γςναηέρ διαδπομέρ                                                     σ. 3 Βέληιζηη διαδπομή με TSP 

 

Αθξηβείο ιχζεηο ελφο TSP πξνβιήκαηνο, πξνθχπηνπλ κε ηελ ρξήζε ησλ 

κεζφδσλ Branch and Bound θαη Cutting Planes. 

 

• Αλγόπιθμορ διακλάδωζηρ και θπάγμαηορ- Branch and Bound (BB) 
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Η κέζνδνο δηαθιάδσζεο θαη θξάγκαηνο εθαξκφδεηαη ζε πνιινχο ηχπνπο 

ζπλδπαζηηθψλ πξνβιεκάησλ. Η ηερληθή ΒΒ απνηειεί κηα κεζνδνινγία 

αλαδήηεζεο ηεο βέιηηζηεο ιχζεο κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε κίαο κεξηθήο κφλν 

απαξίζκεζεο (partial enumeration). Η ηδέα ηεο δηαθιάδσζεο είλαη ε 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο σο δέληξν απνθάζεσλ. Κάζε θφκβνο ηνπ 

δέληξνπ αληηζηνηρεί ζε κία ζεηξά εηιεκκέλσλ απνθάζεσλ. Απφ θάζε θφκβν 

αλαθχνληαη λέα θιαδηά πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απιέο απνθάζεηο, θαη νδεγνχλ 

ζε θφκβνπο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πην πιήξεηο ζεηξέο απνθάζεσλ. Η 

απαξίζκεζε φισλ ησλ θφκβσλ ζα ηζνδπλακνχζε κε ηελ εμέηαζε φισλ ησλ 

δπλαηψλ απνθάζεσλ θαη απηφ ζα είρε κεγάιν ππνινγηζηηθφ θφζηνο. Δάλ ν 

ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ελδερφκελσλ ιχζεσλ ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη κηθξφο 

ζα κπνξνχζε θαλείο λα ππνινγίζεη ηελ ηηκή ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζε γηα 

ηελ θάζε κία μερσξηζηά θαη λα δηαιέμεη ηε βέιηηζηε ιχζε ζπγθξίλνληαο ηα 

απνηειέζκαηα κεηαμχ ηνπο. Απηή ε πξνζέγγηζε ιέγεηαη νιηθή ή εμαληιεηηθή 

απαξίζκεζε (total or exhaustive enumeration). 

 

 Cutting Planes 

Η ζπγθεθξηµέλε µέζνδνο νλνµάδεηαη «Cutting Plane» θαη πξφθεηηαη γηα 

δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία γίλεηαη πξνζπάζεηα εχξεζεο γξαµµηθψλ 

αληζνηήησλ, νη νπνίεο έρνπλ ζθνπφ λα πεξηνξίζνπλ ηελ εθηθηή πεξηνρή ηνπ 

γξαµµηθνχ πξνβιήµαηνο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ρσξίο λα αθαηξεζνχλ 

ηπρφλ αθέξαηεο ιχζεηο. Η δηαδηθαζία ε νπνία αθνινπζείηαη µπνξεί λα 

πεξηγξαθεί ζπλνπηηθά ζηα εμήο επφµελα βήµαηα. 

Αξρηθά ην ππφ εμέηαζε πξφβιεµα µεηθηνχ αθέξαηνπ γξαµµηθνχ 

πξνγξαµµαηηζµνχ αληηµεησπίδεηαη ζαλ γξαµµηθφ πξφβιεµα αγλνψληαο ηνπο 

πεξηνξηζµνχο πνπ αθνξνχλ ηηο αθέξαηεο µεηαβιεηέο. Σν λέν ππφ εμέηαζε 

πξφβιεµα νλνµάδεηαη „ραιαξσµέλν‟ πξφβιεµα. ηελ εθηθηή πεξηνρή ηνπ λένπ 

απηνχ πξνβιήµαηνο ζπµπεξηιαµβάλνληαη ππνζχλνια µε αθέξαησλ ιχζεσλ 

πνπ πξνθαλψο δελ ελδηαθέξνπλ ηελ επίιπζε ηνπ αξρηθνχ πξνβιήµαηνο. Σν 

ραιαξσµέλν πξφβιεµα επηιχεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ βξεζεί ε 

βέιηηζηε αθέξαηα ιχζε ρξεζηµνπνηείηαη ε µέζνδνο Cutting Plane, ε νπνία µε 

ηελ εηζαγσγή ησλ θαηάιιεισλ γξαµµηθψλ εμηζψζεσλ ζην ραιαξσµέλν 
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πξφβιεµα επηδηψθεη λα εμαηξέζεη ηµήµαηα ηνπ αξρηθνχ εθηθηνχ ρψξνπ πνπ 

δελ πεξηιαµβάλνπλ ηε βέιηηζηε ιχζε. 

 

• Εξελικηικοί αλγόπιθμοι (Evolutionary algorithms) 

Οη κέζνδνη απηέο μεθηλνχλ µε µία ή πεξηζζφηεξεο αξρηθέο ιχζεηο θαη 

εθαξκφδνληαο εξεπλεηηθέο ζηξαηεγηθέο πξνζεγγίζνπλ ην ηνπηθφ βέιηηζην. Σν 

πιενλέθηεµα ησλ εξεπλεηηθψλ αιγνξίζµσλ είλαη φηη µαο παξέρνπλ πςειέο 

πνηνηηθά ιχζεηο. Ωζηφζν, αξθεηά ζπρλά, απαηηνχλ ζεκαληηθφ ζπληνληζµφ ησλ 

παξακέηξσλ θαη επίζεο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθφ ππνινγηζηηθφ θφζηνο. 

πρλά σζηφζν, ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίιπζή ηνπ, αλάινγα κε ην 

κέγεζφο ηνπ, κπνξεί λα είλαη ηεξάζηηνο. Γη‟ απηφλ ηνλ ιφγν, ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, ρξεζηκνπνηνχληαη επξεηηθέο κέζνδνη (heuristics) γηα ηελ εχξεζε 

κίαο ιχζεο. 

 

Ευρετικοί αλγόριθμοι (heuristic algorithms) 
 

ε απηή ηελ παξάγξαθν παξνπζηάδνληαη δχν επξεηηθέο κεζφδνη:  απηή ηνπ 

«Κνληηλφηεξνπ Γείηνλα» (Nearest Neighbor) θαη ηεο «Δλαιιαγήο Γηαδξνκψλ» 

(Subtour Reversal). H πξψηε κέζνδνο είλαη ηδηαίηεξα εχθνιε, ελψ ε δεχηεξε 

απαηηεί πεξηζζφηεξνπο ππνινγηζκνχο. Γεληθά, ε ηειεπηαία κάο δίλεη θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα. Δλ ηέιεη, νη δχν κέζνδνη ζπλδπάδνληαη, ρξεζηκνπνηψληαο 

πξψηα ηνλ Κνληηλφηεξν Γείηνλα θαη ην απνηέιεζκα απηνχ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηελ εθαξκνγή ηεο Δλαιιαγήο Γηαδξνκψλ. 

 

 Ο αλγόπιθμορ Nearest Neighbor 
 
Όπσο ίζσο ππνςηαδφκαζηε, κία θαιή ιχζε ηνπ ΠΠΠ πξνβιήκαηνο κπνξεί λα 

βξεζεί επηιέγνληαο σο αθεηεξία καο κία πφιε θαη θαηφπηλ, λα πεγαίλνπκε ζε 

απηή κε ην κηθξφηεξν θφζηνο θάζε θνξά. 

 Ο αλγόπιθμορ Subtour Reversal 
 



28 
 

ε απηή ηελ κέζνδν, έρνληαο έλα ΠΠΠ πξφβιεκα πφιεσλ θαη κία αξρηθή 

εθηθηή ιχζε, θαηαιήγνπκε ζε κία θαιχηεξε, ελαιιάζζνληαο κεξηθέο 

δηαδξνκέο, αξρηθά δχν πφιεσλ, έπεηηα ηξηψλ θ.ν.θ. κέρξη λα θηάζνπκε ζε 

δηαδξνκέο n-1 πφιεσλ. 

 

1.4 Ιεπάπσηζη επγαζιών υρ ππόβλημα βεληιζηοποίηζηρ 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, πξνγξακκαηηζκφο είλαη ην ζρέδην εθηέιεζεο ελφο 

πιήζνπο δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο δεζκεχνπλ πφξνπο (ρξήκα, ρξφλν, 

κεραλέο, ζπζηήκαηα κεηαθνξάο, αλζξψπηλν δπλακηθφ θιπ.). ηα ζπζηήκαηα 

παξαγσγήο νη δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ κεηαθνξά πξντφλησλ ζε 

δηάθνξα ζηάδηα παξαγσγήο, θαηεξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ κεραλέο, 

ζπζθεπέο θαη εξγαδφκελνπο, πξνεηνηκαζία κεραλψλ (αιιαγέο εξγαιείσλ 

θνπήο, θφξησζε/εθθφξησζε θνκκαηηψλ, πιχζε θαη θαζαξηζκφο ζπζθεπψλ 

θιπ.). ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαγσγήο είλαη ν ζπλδπαζκφο ησλ 

αθνινχζσλ: 

α) αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο 

β) ηθαλνπνίεζε πειαηψλ (έγθαηξε παξάδνζε πξντφλησλ- πνηφηεηα) 

γ) ειαρηζηνπνίεζε θφζηνπο παξαγσγήο 

δ) πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ (κεραλέο θιπ) 

ε) ειαρηζηνπνίεζε απνζεκάησλ (Work in Progress, WIP) 

ζη) Διαρηζηνπνίεζε ησλ ρξφλσλ εμάξκσζεο (Παπαλησλίνπ & Μαξκαξάο, 

2005). 

Σν πξφβιεκα ηνπ ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ πεξηπιέθεηαη ιφγσ ηνπ 

πιήζνπο πεξηνξηζκψλ νη νπνίνη ζπλδένπλ πφξνπο θαη δξαζηεξηφηεηεο. 

Σέηνηεο πεξηπηψζεηο απνηεινχλ ηνλ θαλφλα ζε πξαγκαηηθά ζπζηήκαηα θαη ε 

επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο παξνπζηάδεη αμεπέξαζηεο καζεκαηηθέο δπζθνιίεο 

(Κνπτφγινπ, 2007). 
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Γηα ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, απαηηνχληαη 

θαη' αξρήλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο γηα παξαγσγή πξντφλησλ, 

φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνβιέςεηο ή/ θαη ηηο παξαγγειίεο ησλ πειαηψλ. 

Σν πξφβιεκα ηνπ ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ παξαγσγήο πξέπεη λα ιπζεί 

ρσξίο λα αγλνεζνχλ νη πεξηνξηζκνί ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ αθνξνχλ ηε 

δπλακηθφηεηα (δηαζέζηκνο παξαγσγηθφο εμνπιηζκφο), ηελ αθνινπζία ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ νξίδεη ε ππάξρνπζα ηερλνινγία, ηηο απαηηήζεηο γηα 

ζπληήξεζε ησλ κεραλψλ, θαη ηα δεδνκέλα ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο παξαγσγήο γηα ην ζπλνιηθφ επίπεδν παξαγσγήο, ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ απνζεκάησλ (Πάππεο, 2006) 

Πνιινί ζπγγξαθείο πηζηεχνπλ πσο ην πξφβιεµα ηνπ ρξνληθνχ  

πξνγξαµµαηηζµνχ δελ µπνξεί ή µάιινλ δελ πξέπεη λα απηνκαηνπνηεζεί 

πιήξσο.  Απφ ηελ άιιε πιεπξά απφ ηε ζηηγµή πνπ o εξεπλεηηθφο ρψξνο γηα 

ηελ εμεχξεζε ηε ιχζεο είλαη ζπλήζσο ηεξάζηηνο, ε αλζξψπηλε έξεπλα ζα 

µπνξνχζε λα νδεγήζεη ην ζχζηεµα επίιπζεο ζε ελδερνκέλσο θαιχηεξεο 

ιχζεηο πνπ ν ππνινγηζηήο ίζσο λα µελ µπνξνχζε µφλνο ηνπ λα ηηο εληνπίζεη. 

Γη‟ απηφ ππάξρνπλ ζπζηήµαηα πνπ απαηηνχλ µεγάιν βαζµφ ζπµµεηνρήο απφ 

ηνλ άλζξσπν, επηηξέπνληαο ζην ρξήζηε ηνπιάρηζηνλ λα ξπζµίδεη ρεηξνθίλεηα 

ηελ ηειηθή εθξνή (ιχζε) ηνπ ζπζηήµαηνο. Σα ζπζηήµαηα απηά θαινχληαη 

εµηαπηφµαηα (interactive), ζε αληίζεζε µε ηα ππφινηπα πνπ θαινχληαη 

απηφµαηα (batch) ζπζηήµαηα. 

Σν πξφβιεκα ηεο εχξεζεο ηεο βέιηηζηεο αιιεινπρίαο εθηέιεζεο κίαο ζεηξάο 

πξντφλησλ πάλσ ζηελ ίδηα κεραλή (ή γξακκή παξαγσγήο) απνηειεί έλα 

ππνπξφβιεκα ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ ηεο παξαγσγήο ην νπνίν απαληάηαη 

πνιχ ζπρλά ζηελ πξάμε (πρ. ζε κνλάδεο ππνζπζθεπαζίαο πξντφλησλ). Γηα ην 

πξφβιεκα απηφ ππάξρεη εθηελέζηαηε βηβιηνγξαθία πνπ αθνξά έλα κεγάιν 

εχξνο εθαξκνγψλ. 

 
O Laguna (1999) πεξηγξάθεη ην πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη ζε κία βηνκεραλία 

πνπ παξάγεη αλαιψζηκα γηα θσηνηππηθά θαη εθηππσηέο ιέηδεξ, φπνπ ε 

παξαγσγή δηαθφξσλ ηχπσλ κειαληψλ γίλεηαη ζε κία γξακκή παξαγσγήο. Η 

αιιαγή ηεο γξακκήο απφ ηνλ έλα ηχπν κειαληνχ ζηνλ άιιν ζπλεπάγεηαη 
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κεγάινπο ρξφλνπο ελαιιαγήο, ζπλήζσο ηεο ηάμεο εκεξψλ. Σν πξφβιεκα 

εζηηάδεηαη ζην λα βξεζεί έλα θχξην πξφγξακκα παξαγσγήο πνπ λα 

ειαρηζηνπνηεί ην ρξφλν ππεξσξηψλ, αιιά θαη ην θφζηνο δηαηήξεζεο ησλ 

απνζεκάησλ. Γηα ηε ιχζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

κέζνδνο ηνπ Μεηθηνχ Αθέξαηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ (Mixed integer 

programming). πγθεθξηκέλα, ην πξφβιεκα ππνδηαηξέζεθε ζε 

ππνπξνβιήκαηα, ηα νπνία πξνζεγγίζηεθαλ κε δηαθνξεηηθέο ιχζεηο 

βειηηζηνπνίεζεο, φπσο απηή ηνπ Γξακκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνπ 

Αιγνξίζκνπ ηνπ Πιαλφδηνπ Πσιεηή. 

Οη Kentli et al (2013) κειέηεζαλ ην πξφβιεκα ηνπ ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ 

κία βηνκεραλία ελδπκάησλ θαη παξνπζηάδνπλ κία επξεηηθή κέζνδν γηα λα 

ειαρηζηνπνηνχλ ην ζπλνιηθφ ρξφλν ξχζκηζεο ησλ ζπζθεπψλ (setup time), πνπ 

ππφθεηηαη ζην ρξφλν κεηάβαζεο (changeover time), γηα ηηο παξαγγειίεο ησλ 

κνληέισλ. Η πξνζέγγηζε ζηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο αλαπηχρζεθε 

ππνδηαηξψληαο ην ζπλνιηθφ πξφβιεκα ζε δχν ππνπξνβιήκαηα. ε απηή ηε 

δηαδηθαζία, αλαπηχρζεθε κηα αξρηθή επξεηηθή κέζνδνο ιχζεο ηνπ πξψηνπ 

πξνβιήκαηνο, ελψ ην δεχηεξν κέξνο δηαηππψζεθε σο έλα αλνηθηφ θαη 

αζχκκεηξν πξφβιεκα ηνπ Πιαλφδηνπ Πσιεηή. Απηφ ην δεχηεξν πξφβιεκα 

ιχζεθε κε Γελεηηθφ Αιγφξηζκν (Genetic Algorithm) θαη κε ηνλ Αιγφξηζκν 

Πξνζνκνησκέλεο Αλφπηεζεο  (Simulated Annealing algorithm). 

Ο Ciavotta et al (2013) επηθεληξψζεθαλ ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ 

ρξφλνπ setup εμαξηψκελνπ απφ ηελ αιιεινπρία ησλ πξντφλησλ, ζεσξψληαο 

ην έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πνπ αληηκεησπίδεη ε βηνκεραλία. Έηζη ινηπφλ 

πξνηείλνπλ έλαλ απιφ, αιιά δπλακηθφ αιγφξηζκν, κηα κέζνδνο πνπ 

νλνκάδεηαη Δπαλεθθηλνχκελα, Δπαλαιακβαλφκελα Pareto (Restarted Iterated 

Pareto Greedy or RIPG), πνπ απνηειεί κηα επέθηαζε ηνπ ήδε πξνηεηλφκελνπ 

Iterated Greedy Algorithm. Οινθιεξσκέλεο ππνινγηζηηθέο θαη ζηαηηζηηθέο 

αλαιχζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ, κε ζθνπφ λα απνδείμνπλ φηη ε κέζνδφο ηνπο 

ππεξηεξεί ζαθψο έλαληη φισλ ησλ αιγνξίζκσλ πνπ έρνπλ έσο ηψξα 

πξνηαζεί. 

O Eren (2007) ρξεζηκνπνηεί ην κνληέιν ηνπ Αθέξαηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ 

(integer programming model), ην νπνίν φκσο είλαη απνηειεζκαηηθφ φηαλ ν 
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αξηζκφο ησλ εξγαζηψλ πξνο εθηέιεζε είλαη κηθξφηεξνο απφ 12. Γηα ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ κεγέζνπο έσο θαη 1000 εξγαζηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη 

επξεηηθέο κέζνδνη, φπσο ε ηπραία αλαδήηεζε (random search) θαη ε ηακπνχ 

αλαδήηεζε (tabu search) κε βάζε ηηο κεζφδνπο heuristics. χκθσλα κάιηζηα 

κε ηα απνηειέζκαηα, ε tabu αλαδήηεζε γηα φιεο ηηο ηηκέο είλαη πην 

απνηειεζκαηηθέο απφ άιιεο. 

Οη Javanmard θαη Kianehkandi (2011), πξνηείλνπλ ην κεηθηφ αθέξαην γξακκηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ (Mixed Integer Linear Programming,MILP) γηα ηε 

βειηηζηνπνίεζε ηνπ ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο παξαγσγήο ζε κία 

βηνκεραλία γάιαθηνο. Σν κνληέιν ηνπο ιακβάλεη ππ‟ φςηλ φινπο ηνπ 

πεξηνξηζκνχο πνπ ζπλαληψληαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο παξαγσγήο. Η 

αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε πνπ ειαρηζηνπνηείηαη ιακβάλεη ππ‟ φςηλ φιεο ηηο 

θχξηεο πεγέο κεηαβιεηνχ θφζηνπο πνπ εμαξηψληαη απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκνχ 

ηεο παξαγσγήο, δειαδή ην θφζηνο κεηάβαζεο, ην θφζηνο δηαηήξεζεο ησλ 

απνζεκάησλ, θαζψο θαη ην εξγαηηθφ θφζηνο. 

 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη Subbiah θαη Engell (2010) κειέηεζαλ ηελ εθαξκνγή 

ηνπ Παξνδηθνχ Απηφκαηνπ Μνληέινπ (ΣΑ - Timed Automata models). Οη 

αξηζκεηηθέο κειέηεο έδεημαλ φηη ε πξνζέγγηζε TA είλαη απνηειεζκαηηθή ππφ 

ηελ έλλνηα φηη νη βέιηηζηεο ιχζεηο, βξέζεθαλ κέζα ζε πεξηνξηζκέλν ρξφλν 

ππνινγηζκνχ παξφκνην κε ή κηθξφηεξν απφ εθείλνλ πνπ απαηηείηαη απφ ηηο 

θαζηεξσκέλεο ηερληθέο MILP . Σα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

πξνζέγγηζεο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ κειέηεζαλ  δείρλνπλ φηη επξεηηθέο ιχζεηο 

κπνξεί λα εθαξκνζηνχλ εχθνια θαη φηη ε πξνζέγγηζε είλαη εθαξκφζηκε ζε 

πξαθηηθά πξνβιήκαηα κεγάιεο θιίκαθαο . 

 

Οη Nezhad θαη Darian (2010) ρξεζηκνπνίεζαλ ην κνληέιν ηνπ Μεηθηνχ 

Αθέξαηνπ γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ γηα λα επηιχζνπλ ην πξφβιεκα ζε κία 

βηνκεραλία παξαγσγήο ρπκψλ, πνπ δηαζέηεη 5 δηαθνξεηηθέο γξακκέο 

παξαγσγήο θαη 4 δηαθνξεηηθέο ζπζθεπαζηηθέο κεραλέο. Έιαβαλ ππ‟ φςηλ 

ηνπο ηφζν ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο, φζν ηνπο ρξφλνπο εγθαηάζηαζεο, αιιά 

θαη ηε ζεηξά δηαδνρήο ησλ πξντφλησλ. Δπηπιένλ, ην δηεπζπληή παξαγσγήο 

βνήζεζε θαη έλα ζχζηεκα ιήςεο απνθάζεσλ (decision support system). 
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ην εγρεηξίδην Industry Handbook for safe Processing of Nuts (2010) 

πξνηείλεηαη έλαο εκπεηξηθφο ηξφπνο ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

παξαγσγήο ησλ δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ. Απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη ηα 

ζπγθεθξηκέλα είδε πεξηέρνπλ πιεζψξα αιιεξγηνγφλσλ, πξάγκα πνπ απαηηεί 

πνιχ ζρνιαζηηθνχο θαζαξηζκνχο. Έηζη, γηα λα κεησζεί ην νιηθφ ξίζθν ζηα 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, αλαθέξνπλ ηελ αλάγθε γηα πξνγξακκαηηζκφ 

κεγάισλ παξηίδσλ απφ νκάδεο πξντφλησλ πνπ πεξηέρνπλ ίδηνπ ηχπνπ 

αιιεξγηνγφλα. 

 

Οη Ozgur et al (2010) αλαδεηθλχνπλ ηελ επξεηηθή κέζνδν ηεο ηεξαξρηθήο 

ζχλζεζεο (Hierarchical Composition Heuristic - HICOM), πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ζηνηρεία θαη έλαλ ηεξαξρηθφ κεραληζκφ ζχλζεζεο νκάδσλ, παξφκνην κε απηά 

ηεο ζχλζεζεο ησλ δηαδξνκψλ  ζηε κέζνδν ηνπ ΠΠΠ. Οη νκάδεο ζπληίζεληαη 

κε βάζε ην θξηηήξην ηεο νκνηφηεηαο ησλ ξπζκίζεσλ πνπ απαηηνχληαη κεηαμχ 

ησλ αληηθεηκέλσλ/νκάδσλ αληηθεηκέλσλ. Έηζη, φζν πην δηαθξηηέο είλαη νη 

νκάδεο, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο.  Ο 

ζηφρνο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ηεξάξρεζεο είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

ρξφλνπ εγθαηάζηαζεο φισλ ησλ εηδψλ πνπ παξάγνληαη γηα κηα δεδνκέλε 

ρξνληθή πεξίνδν. Η δηαδηθαζία απνηειείηαη απφ δχν θάζεηο θαη απαηηεί ηε 

γλψζε ή ηελ εθηίκεζε ηνπ ρξφλνπ εγθαηάζηαζεο κεηαμχ φισλ ησλ δεπγψλ 

ησλ αληηθεηκέλσλ. 

Ο Shah (2014) πεξηγξάθεη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ πξνέθπςαλ ζε 

θαξκαθνβηνκεραλία εμαηηίαο ησλ δηαθνπψλ ιφγσ βιαβψλ ηνπ εμνπιηζκνχ. 

Πξνζπάζεζαλ λα επηιχζνπλ ην πξφβιεκα εθαξκφδνληαο Total Productive 

Maintenance (TPM) program, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε κέγηζηε 

δπλαηφηεηα ησλ ζπζθεπαζηηθψλ κεραλψλ, ζεσξψληαο πσο απηφ ζα ειάηησλε 

θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ βιαβψλ ηνπ εμνπιηζκνχ. Απνθάζηζαλ λα εθαξκφζνπλ 

κηα ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο, απηήλ 

ηεο SMED (Single Minute Exchange of Dies), γηα λα δηαηεξήζνπλ κηα 

βειηησκέλε δηαδηθαζία κεηάβαζεο απφ πξντφλ ζε πξντφλ. ε απηφ ηνπο 
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βνήζεζε ε θαηαγξαθή ησλ θαιχηεξσλ πξαθηηθψλ κεηάβαζεο, ψζηε ζηαδηαθά 

λα κεηαβνχλ ζηε λέα κέζνδν ελαιιαγήο ησλ πξντφλησλ. 

 

1.4.1 Υπονικόρ ππογπαμμαηιζμόρ μονάδυν ζςνεσούρ ποήρ υρ ΠΠΠ 

 

Πνιιέο παξαγσγηθέο κνλάδεο (ηδηαίηεξα ζηνλ ρψξν ησλ ηξνθίκσλ) αλήθνπλ 

ζην ιεγφκελν κνληέιν ζπλερνχο ξνήο (flowshop) φπνπ έλαο αξηζκφο 

πξντφλησλ παξάγεηαη πάλσ ζηελ ίδηα γξακκή αθνινπζψληαο ηελ ίδηα 

αιιεινπρία ζηαδίσλ (θαη αληίζηνηρσλ κεραλψλ). Τπάξρεη κία κεγάιε πνηθηιία 

παξαγσγηθψλ κνληέισλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία flowshop αλάινγα κε 

ηελ δπλαηφηεηα ή κε ελδηάκεζεο απνζήθεπζεο ησλ εκηθαηεξγαζκέλσλ 

πξντφλησλ αλάκεζα ζηα ζηάδηα παξαγσγήο, ηελ χπαξμε κίαο ή πνιιαπιψλ 

κεραλψλ αλά ζηάδην θιπ. 

ε θάζε πεξίπησζε, ην πξφβιεκα είλαη ε εχξεζε ηεο βέιηηζηεο πνιηηηθήο ζηελ 

εθηέιεζε ηεο παξαγσγήο ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ην θφζηνο θαη ν ζπλνιηθφο 

ρξφλνο παξαγσγήο ή λα γίλεη έγθαηξα ε παξάδνζε ησλ πξντφλησλ. Οη 

απνθάζεηο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη ν 

ππνινγηζκφο ηεο πνζφηεηαο αλά πξντφλ πνπ ζα παξαρζεί θάζε θνξά θαη ε 

ζεηξά εθηέιεζεο ησλ πξντφλησλ. 

Σα παξαπάλσ πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ θαη λα επηιπζνχλ σο 

ην ΠΠΠ. Οη Bagchi et al. (2006) θάλνπλ εθηελή αλαθνξά ζε φια ηα 

πξνβιήκαηα ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ ζε flowshop ηα νπνία κπνξνχλ λα 

πξνζεγγηζηνχλ σο ΠΠΠ.  Όπσο νη ίδηνη αλαθέξνπλ, ζηελ επηρεηξηαθή έξεπλα 

θαη ζηελ επηζηήκε γεληθφηεξα, έλαο αιγφξηζκνο πνπ επηιχεη έλα πξφβιεκα, 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα λα ιχζεη έλα άιιν πξφβιεκα, εάλ γίλεη  ν 

αληίζηνηρνο κεηαζρεκαηηζκφο ή  αλ επηηεπρζεί ε αληηζηνίρηζε κεηαμχ ησλ δχν 

πξνβιεκάησλ. Σέηνηα είλαη ε αληηζηνηρία κεηαμχ νξηζκέλσλ πξνβιεκάησλ 

ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ εξγαζηψλ ηχπνπ flowshop θαη ηνπ αζχκκεηξνπ 

πξνβιήκαηνο ηνπ πιαλφδηνπ πσιεηή (ATSP). ηελ πεξίπησζε ηνπ ΠΠΠ, ην 

«θφζηνο» κεηάβαζεο απφ κία πφιε ζηελ άιιε αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε 

κεηαμχ ησλ δχν πφιεσλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ ζε   

flowshop, ην «θφζηνο» ηεο κεηάβαζεο απφ έλα πξντφλ ζην επφκελν 
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αληηζηνηρεί ζηνλ λεθξφ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ελαιιαγή (changeover) 

ηεο κεραλήο απφ ην έλα πξντφλ ζην άιιν. Ο ρξφλνο απηφο εμαξηάηαη απφ ηελ 

ζεηξά κεηάβαζεο αθφκα θαη αλάκεζα ζηα ίδηα πξντφληα (ε κεηάβαζε ΑΒ 

έρεη δηαθνξεηηθφ ρξφκν απφ ηελ κεηάβαζε ΒΑ), γη‟απηφ θαη ε αληηζηνίρεζε 

γίλεηαη κε ην Αζχκκεηξν ΠΠΠ. 

πρλά ζε δηαθφξσλ ηχπσλ βηνκεραλίεο (φπσο ζησλ ηξνθίκσλ) ππάξρεη ν 

πεξηνξηζκφο ηνπ λα κελ επηηξέπεηαη ε αλακνλή ησλ πξντφλησλ αλάκεζα ζε 

δχν παξαγσγηθά ζηάδηα (no-wait flowshops). Οξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξντφληνο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζεξκνθξαζία ή ην ημψδεο ηνπ, απαηηνχλ ε 

θάζε επεμεξγαζία λα αθνινπζεί ηελ ακέζσο πξνεγνχκελή ηεο. ηε 

βηνκεραλία ηξνθίκσλ θάηη  ηέηνην είλαη απαξαίηεην γηα ιφγνπο δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα ε θνλζεξβνπνίεζε πξέπεη λα αθνινπζεί ηε 

δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε θξεζθάδα ηνπ 

πξντφληνο θαη ε απνθπγή επηκφιπλζήο ηνπ θαηά ηελ αλακνλή. Πξνβιήκαηα 

κε-αλακνλήο ζπλαληψληαη ζπρλά ζε βηνκεραλίεο παξαγσγήο κεηάιισλ θαη 

πιαζηηθψλ, ρεκηθέο θαη θαξκαθεπηηθέο βηνκεραλίεο, αθφκε θαη ζηνλ θιάδν ηεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ, φπνπ ε αλακνλή ηνπ πειάηε είλαη απαγνξεπηηθά 

πςεινχ θφζηνπο! (Bagchi et al., 2006). 

Γηα ηελ επίιπζε ηνπ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ flowshop σο ΠΠΠ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ φιεο νη παξαπάλσ κέζνδνη (αθξηβείο θαη εκπεηξηθέο) πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ γηα ην ΠΠΠ. Μία παξαιιαγή εκπεηξηθήο κεζφδνπ είλαη ν 

επξεηηθφο αιγφξηζκνο ηνπ ειάρηζηνπ ρξφλνπ αιιαγήο (shortest setup heuristic 

ή SST) ν νπνίνο φκσο απνηειεί έλαλ «κπσπηθφ» ηξφπν αλάπηπμεο θαη 

επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Καηά ηελ δηακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ε 

επίιπζε μεθηλά επηιέγνληαο απζαίξεηα κηα εξγαζία (πξντνλ).  Η επφκελε πνπ 

ζα επηιεγεί είλαη απηή γηα ηελ νπνία απαηηείηαη ν ειάρηζηνο ρξφλνο αιιαγήο ζε 

ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο.  Η δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη γηα φιεο ηηο εξγαζίεο 

κέρξη λα εμαληιεζνχλ φιεο νη ηηκέο.  Όκσο ε «ηνπηθή» (θαηά πεξίπησζε) 

επηινγή ηνπ κηθξφηεξνπ ρξφλνπ αιιαγήο δελ ζπλεπάγεηαη απαξαίηεηα φηη ην 

πξφγξακκα πνπ ζα πξνθχςεη είλαη ζπλνιηθά ην βέιηηζην.  Δπηπιένλ ε 

απζαίξεηε επηινγή ηεο πξψηεο εξγαζίαο πξνβιεκαηίδεη ζρεηηθά κε ηελ 

χπαξμε κηαο θαιχηεξεο ιχζεο αλ ε αξρηθή επηινγή ήηαλ δηαθνξεηηθή. 
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Παπάδειγμα  Εθαπμογήρ ΠΠΠ ζε βιομησανία σπωμάηων 

Σν αθφινπζν παξάδεηγκα (http://comp.mq.edu.au/units/comp323/lectures 

/ILP.pdf, 2014)  ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δείμεη ηελ ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην 

πξφβιεκα ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνπ ΠΠΠ. Η εηαηξεία ρξσκάησλ 

Rainbow παξάγεη ηέζζεξα ρξψκαηα, ιεπθφ (white - W), θίηξηλν (yellow - Y), 

θφθθηλν (red - R) θαη καχξν (black - B). H εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί ηα ίδηα 

κεραλήκαηα γηα ηελ παξαζθεπή ησλ ρξσκάησλ, νπφηε είλαη απαξαίηεηνο ν 

θαζαξηζκφο ηνπο κεηά απφ θάζε παξηίδα. Ο Πίλαθαο 1 πνπ αθνινπζεί, καο 

δείρλεη ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ κεηά απφ ηελ παξαζθεπή 

ηνπ θάζε ρξψκαηνο. Γελ είλαη δπλαηφ λα παξαρζεί ην ίδην ρξψκα δηαδνρηθά. Ο 

ζθνπφο καο είλαη λα βξνχκε ηελ θαιχηεξε δπλαηή αθνινπζία, πνπ ζα 

ειαρηζηνπνηεί ηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν θαζαξηζκνχ. 

Πίνακαρ 1 Υπόνορ καθαπιζμού για μεηάβαζη ζηο επόμενο σπώμα, (Πηγή: 
http://comp.mq.edu.au/units/comp323/lectures/ILP.pdf) 

 

Θεσξνχκε ην θάζε ρξψκα σο ηηο πφιεηο πνπ ζα επηζθεπηφηαλ ν πιαλφδηνο 

πσιεηήο θαη νη ρξφλνη θαζαξηζκνχ έρνπλ ηνλ ξφιν ησλ απνζηάζεσλ ησλ 

πφιεσλ. Λφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ πξνβιήκαηνο, κπνξνχκε λα ην επηιχζνπκε 

βξίζθνληαο ηηο 6 πηζαλέο «δηαδξνκέο», γηα n=4, ηφηε ππάξρνπλ (n-1)!= 6 

ιχζεηο. Μάιηζηα, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηα θφζηε δελ είλαη ζπκκεηξηθά, θαη 

έηζη δε δηαηξνχκε ζην ηέινο κε ην 2. Τπνινγίδεηαη ν ρξφλνο ζηελ θάζε κία 

πεξίπησζε θαη θαηφπηλ επηιέγεηαη απηή κε ηνλ ειάρηζην ζπλνιηθφ ρξφλν. Ο 

Πίλαθαο 2 παξνπζηάδεη φιεο ηηο πηζαλέο δηαδξνκέο θαη ηα αληίζηνηρα θφζηε. 
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Πίνακαρ 2  ςνολικόρ σπόνορ για πιθανέρ διαδπομέρ, (Πηγή:http://comp.mq.edu.au 
/units/comp323/lectures/ILP.pdf) 

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε βέιηηζηε δηαδξνκή είλαη ε W→Y→R→B→W. 

Απηφο ν ηξφπνο επίιπζεο φκσο, φπσο πξναλαθέξζεθε, δελ είλαη ν 

θαηάιιεινο, αλ αλαινγηζηνχκε ηη ζα  γηλφηαλ αλ ε εηαηξεία παξαζθεχαδε 

10άδεο ρξψκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε πνπ n= 10 , ζα είρακε (n-

1)! = 3.628.800 δηαδξνκέο! 
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1.5  Yπολογιζηικά λογιζμικά πποζομοίυζηρ και 

βεληιζηοποίηζηρ ηος σπονικού ππογπαμμαηιζμού 

 

ηνλ Πίλαθα 3 παξαηίζεληαη κεξηθά ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ ρξνληθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ. Κάπνηα απφ ηα ινγηζκηθά απηά ρξεζηκνπνηνχλ 

αιγνξίζκνπο καζεκαηηθήο βειηηζηνπνίεζεο γηα ηελ παξαγσγή 

απηνκαηνπνηεκέλσλ ιχζεσλ, άιια ινγηζκηθά επηηξέπνπλ κέζσ 

πξνζνκνίσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηελ αλάπηπμε ησλ ιχζεσλ 

ζπλεξγηζηηθά κε ηνλ ρξήζηε. ηελ ηειεπηαία θαηεγνξία αλήθεη θαη ην ινγηζκηθφ 

SchedulePro® ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία σο 

πξνζνκνησηήο ησλ ιχζεσλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ θαη ην νπνίν παξνπζηάδεηαη 

παξαθάησ. 

 

Πίνακαρ 3.  Δμποπικά Πακέηα Υπονικού Ππογπαμμαηιζμού (Παπανηυνίος , 2000) 

 

1.5.1  SchedulePro® 

 

Σν SchedulePro®   είλαη ινγηζκηθφ εξγαιείν πξνζνκνίσζεο ηεο παξαγσγηθήο  

δηαδηθαζίαο κνλάδσλ αζπλερνχο ή εηκί-ζπλερνχο ιεηηνπξγηάο κε έκθαζε ζηνλ 
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ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ. Μεξηθέο ραξαθηεξηζηηθέο εθαξκνγέο ηνπ 

SchedulePro® πεξηιακβάλνπλ: 

 Βξαρππξφζεζκνο/καθξνπξφζεζκνο πξνγξακκαηηζκφο παξάγσγεο 

 Αλάιπζε ηθαλφηεηαο παξαγσγήο 

 Σαπηνπνίεζε θαη εμάιεηςε πεξηνξηζηηθψλ δηεξγαζηψλ/πφξσλ 

(debottlenecking) 

 Μείσζε ηνπ ρξφλνπ θχθινπ παξάγσγεο 

Σν SchedulePro®  ρξεζηκνπνίεη ηελ έλλνηα ηεο ζπληαγήο γηα ηελ απεηθφληζε 

ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξαγσγήο θάζε πξντφληνο ηεο κνλάδνο. Γηα ηελ 

εθηέιεζε θάζε ζπληαγήο ην SchedulePro® αλαγλσξίδεη θαη παξαθνινπζεί ηελ 

ρξήζε πφξσλ φπσο ζπζθεπψλ, πξνζσπηθνχ, πξψησλ πιψλ θαη βνεζεηηθψλ 

παξνρψλ, απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ θιπ. Ο ρξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο ηεο 

παξαγσγήο επηηπγράλεηαη κε ηελ αλάζεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ζηηο 

ζπληαγέο πνπ εθηεινχληαη αλά πάζα ζηηγκή ζηελ κνλάδα. ηελ δηαζεζηκφηεηα 

ησλ πφξσλ ζπλππνινγίδνληαη θαη δηαθνπέο ιφγσ αξγηψλ ή 

πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο. Η αλάζεζε ησλ πφξσλ γίλεηαη απηφκαηα 

απφ ην SchedulePro®   κε βάζε ηελ ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ησλ παξηίδσλ 

ρσξίο λα κεζνιαβεί θάπνηνο αιγφξηζκνο βειηηζηνπνίεζεο. Ο ρξήζηεο έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα δηακνξθψζεη ην ηειηθφ πξφγξακκα παξάγσγεο εηζάγνληαο 

φιεο ηηο επηζπκεηέο αιιαγέο θαη παξαθάκπηνληαο ηελ πξνηεηλφκελε απφ ην 

πξφγξακκα ιχζε (Intelligen Inc., 2007). 

πλνπηηθά ην SchedulePro® (ρήκα 4) είλαη έλα εξγαιείν ην φπνην κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζηελ νξγάλσζε ηεο θαζεκεξηλήο παξάγσγεο θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγηάο ηεο. ηε δηακφξθσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο παξάγσγεο, ε ζπκβνιή αηφκσλ πνπ είλαη ππεχζπλα ζηελ 

κνλάδα γηα ηελ παξαγσγή κπνξεί λα είλαη πνιχ νπζηαζηηθή κε ην λα 

ππνδείμνπλ πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ εληνπίζεη ή ηδέεο πνπ έρνπλ επεμεξγαζηεί 

γηα ηελ επίιπζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ. 
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σ. 4  Γιεπιθάνεια ππογπάμμαηορ SchedulePro® 

 

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ 

Η έληαμε ελφο πξνβιήκαηνο πξνγξακκαηηζκνχ ζην SchedulePro® 

πεξηιακβάλεη ηελ δήισζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, ηηο εθηεινχκελεο ζπληαγέο, 

θαη έλα ζρέδην /πξφζξακκα γηα ην πνηεο θακπάληεο πξέπεη λα εθηειεζηνχλ 

ζηε κνλάδα ζην επηζπκεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα κε βάζε ηηο παξαγγειίεο 

πξντφλησλ. 

Πφξνη (Resources): 

Ο φξνο Πφξνο (Resource) πεξηιακβάλεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηα πιηθά, ην 

θεθάιαην, ηνλ εμνπιηζκφ, ηελ ελέξγεηα θαη ηελ ηερλνγλσζία πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε έλα ζχζηεκα παξαγσγήο σο εηζξνέο (input). Οη εηζξνέο 

κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζηηο θχξηεο εηζξνέο, δειαδή ζε εθείλεο πνπ ζα 

κεηαζρεκαηηζηνχλ κέζσ κηαο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, θαη ζε εθείλεο πνπ 

βνεζνχλ ζην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ θχξησλ εηζξνψλ, δειαδή ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ, ηα κεραλήκαηα θ.ι.π. Οη εηζξνέο κεηαηξέπνληαη κέζσ ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζε εθξνέο (output). (Απισλίηεο, 2006) 
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Οη πφξνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ζπληαγψλ (Recipes) πξντφλησλ. 

Οη δηαζέζηκνη πφξνη αλήθνπλ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο εγθαηαζηάζεηο. κνλάδεο 

παξαγσγήο (Facilities).  Κάζε κνλάδα ή δεινχκελνο πφξνο πξνο κέζα ζε 

απηήλ δηαζέηεη εκεξνιφγην φπνπ κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ ηα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα πξνγξακκαηηζκέλεο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο. 

πληαγή (Recipes): 

Σν  SchedulePro® είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ηνλ ρεηξηζκφ παξαγσγήο πνπ 

εθηειείηαη ζε παξηίδεο. Ο ρξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο κνλάδσλ, πνπ 

ιεηηνπξγνχλ θαηά παξηίδεο, δηαθνξνπνηείηαη απφ ην γεληθφηεξν πξφβιεκα 

ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ζε δχν βαζηθά ζεκεία: 

α) ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία είλαη θπθιηθά επαλαιακβαλφκελε. Γηα ηελ 

παξαγσγή κίαο θακπάληαο κπνξεί λα απαηηνχληαη πνιιέο παξηίδεο ψζηε ε 

δηαδηθαζία παξαγσγήο λα επαλαιακβάλεηαη μαλά θαη μαλά. 

β) Η ζπληαγή παξαγσγήο πεξηιακβάλεη πνιιά ζηάδηα ησλ νπνίσλ ν ρξφλνο 

νινθιήξσζεο κπνξεί λα είλαη αλεμάξηεηνο απ' ηνλ αξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ 

πφξσλ. Μία δηεξγαζία κε ρεκηθή αληίδξαζε, γηα παξάδεηγκα, ζα έρεη ηελ ίδηα 

ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηε δηεθπεξαίσζή ηεο, είηε ππάξρνπλ δχν είηε ηέζζεξηο 

ρεηξηζηέο ζην κεράλεκα. 

Σν SchedulePro® ρξεζηκνπνηεί ηελ έλλνηα ηεο ζπληαγήο πνπ αληηπξνζσπεχεη 

ην πξφηππν ή ηελ πεξηγξαθή ηνπ πψο θηηάρλεηαη (δεκηνπξγείηαη) κηα παξηίδα 

ελφο πξντφληνο. 

Οη ζπληαγέο απνηεινχληαη απφ θιάδνπο (Branches) θαη ηκήκαηα (sections) ζε 

ζπκθσλία κε ην ζπγγελέο πξφγξακκα πξνζνκνίσζεο  παξαγσγήο SuperPro 

Designer®. Σα ηκήκαηα ηεο ζπληαγήο έρνπλ σο ζθνπφ λα πξνζνκνηάδνπλ 

δηαθξηηά θαη αλαγλσξίζηκα θνκκάηηα κηαο δηαδηθαζίαο φπσο π.ρ. έλα ηκήκα 

εκθηάισζεο ή έλα ηκήκα ζπζθεπαζίαο. 

Σα ηκήκαηα απνηεινχληαη απφ δηαδηθαζίεο (Unit procedures). Ωο δηαδηθαζία 

λνείηαη θάζε απηνηειέο ηκήκα ηεο παξαγσγηθήο δηεξγαζίαο πνπ επηηειείηαη εμ 

νινθιήξνπ ζε κία ζπζθεπή πξσηνγελνχο εμνπιηζκνχ θαζ'  φιε ηε δηάξθεηά 

ηεο. Μηα δηαδηθαζία κπνξεί λα ρσξηζηεί πεξαηηέξσ ζε ελέξγεηεο (operations).  
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Οη ελέξγεηεο πεξηγξάθνπλ δηαθξηηά επηκέξνπο βήκαηα ηα νπνία εθηεινχληαη 

δηαδνρηθά ζηελ ίδηα ζπζθεπή θαη δηαθέξνπλ σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπο  θαη ηα 

θπζηθνρεκηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Γηα παξάδεηγκα, κία δηαδηθαζία ζε έλαλ 

αληηδξαζηήξα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο: θφξησκα ηνπ 

πιηθνχ ζηνλ αληηδξαζηήξα, αλάκημε, ζέξκαλζε, αληίδξαζε θαη άδεηαζκα ηνπ 

αληηδξαζηήξα. Πέξα απφ ηε ρξήζε ηεο πξσηεχνπζαο ζπζθεπήο, νη ελέξγεηεο 

κπνξνχλ λα απαηηνχλ γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο θαη άιινπο πφξνπο, φπσο 

εξγαηηθφ δπλακηθφ (labor), πιηθά (materials), βνεζεηηθέο παξνρέο (utilities), 

βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ (auxiliary equipment) θαη  εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ 

(staff). 

Ωο πξνο ηε ρξνληθή δηάξθεηα εθηέιεζήο ηνπο, νη ελέξγεηεο αλήθνπλ ζε κία απ' 

ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

Σηαθεπού σπόνος (fixed duration): Η ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ελεξγεηψλ 

(operations) είλαη δεδνκέλε θαη εηζάγεηαη απφ ην ρξήζηε. 

Σηαθεπού πςθμού (Rate based duration): Η δηεξγαζία εθηειείηαη κε 

ζπγθεθξηκέλν ξπζκφ θαη επνκέλσο ε δηάξθεηά ηεο εμαξηάηαη απφ ηελ 

πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ πξνο επεμεξγαζία. Γηα παξάδεηγκα ε δηάξθεηα 

θφξησζεο κηαο δεμακελήο κε πιηθφ είλαη αλάινγε ηνπ πνζνχ ηνπ πιηθνχ πξνο 

θφξησζε. Ο ξπζκφο κε ηνλ νπνίν επηηειείηαη κηα ηέηνηα δηεξγαζία κπνξεί λα 

είλαη ζηαζεξφο ή λα εμαξηάηαη απφ ηε ζπζθεπή ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη. 

Εξαπηημένηρ διάπκειαρ (Dependent Duration):  Η δηάξθεηα είλαη ίζε κε κίαο 

άιιεο ελέξγεηαο ή κίαο ζεηξάο εξγαζηψλ. 

Ωο πξνο ην ρξφλν έλαξμεο ηεο εθηέιεζεο  κηαο ελέξγεηαο κπνξνχκε λα 

αλαγλσξίζνπκε ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 Σαπηφρξνλε έλαξμε κε ηελ έλαξμε ηεο παξηίδαο 

 Σαπηφρξνλε έλαξμε κε ηελ έλαξμε κηαο άιιεο ελέξγεηαο 

 Έλαξμε ηαπηφρξνλε κε ην ηέινο κηαο άιιεο ελέξγεηαο 

 Λήμε ηαπηφρξνλε κε ην ηέινο κηαο άιιεο ελέξγεηαο 

ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ρξνληθήο 

κεηαηφπηζεο (Time shift) ηεο ελέξγεηαο ζε ζρέζε κε ην ζεκείν αλαθνξάο ηεο 
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(π. ρ ηελ έλαξμε κηαο άιιεο ελέξγεηαο). Η κεηαηφπηζε απηή κπνξεί λα είλαη 

ζηαζεξή (fixed) νπφηε εθαξκφδεηαη πάληα, ή επέιηθηε (flexible) ζηελ νπνία 

πεξίπησζε ρξεζηκνπνηείηαη κφλν εθφζνλ ππάξρεη αλάγθε λα θαζπζηεξήζεη ε 

ελέξγεηα απηή, αλ νη πφξνη πνπ απαηηεί δελ είλαη δηαζέζηκνη. Γηα παξάδεηγκα, 

κηα ελέξγεηα θαζαξηζκνχ CIP κπνξεί λα  δεισζεί φηη έρεη επέιηθηε κεηαηφπηζε 

6 ψξεο.  Απηφ ζεκαίλεη φηη αλ θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο ελέξγεηαο απηήο 

ε ζπζθεπή CIP πνπ απαηηείηαη δελ είλαη δηαζέζηκε, ε ελέξγεηα κπνξεί λα 

θαζπζηεξήζεη κέρξη 6 ψξεο ην αλψηεξν, σο φηνπ  ε ζπζθεπή απειεπζεξσζεί 

απφ ηηο άιιεο ελέξγεηεο πνπ πξνεγήζεθαλ θαη ηε ρξεζηκνπνηνχλ. Φπζηθά, αλ 

ε ζπζθεπή είλαη άκεζα δηαζέζηκε, ηφηε ε ελέξγεηα κπνξεί λα εθηειεζηεί ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ζε ζρέζε κε ην ζεκείν αλαθνξάο ηεο. Η δπλαηφηεηα ρξήζεο 

νπνηαζδήπνηε ελδηάκεζεο ηηκήο θαζπζηέξεζεο αλάκεζα ζην κεδέλ θαη ηε 

κέγηζηε δεισζείζα ηηκή είλαη πνπ ραξαθηεξίδεη απηή ηελ θαζπζηέξεζε σο 

"επέιηθηε". Πέξα απφ ηνπο πφξνπο πνπ ε δηαδηθαζία ρξεζηκνπνηεί, ε θάζε 

ελέξγεηα κέζα ζηε δηαδηθαζία κπνξεί λα απαηηήζεη θάπνηνπο απφ ηνπο 

αθφινπζνπο πφξνπο: 

 Βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ (auxiliary equipment) 

 Τιηθά (Materials) (εηζεξρφκελα –πξψηεο χιεο- ή εμεξρφκελα –πξντφληα 

ή απφβιεηα-) 

 Βνεζεηηθέο παξνρέο (Utilities) (ζέξκαλζε / ςχμε, ελέξγεηα) 

 Δξγαηηθφ δπλακηθφ αλά εηδηθφηεηα (Labor) 

 Δξγάηεο/πξνζσπηθφ (Staff) (γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ εξγαζίαο 

αηφκσλ) 

 Απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο (Storage Units 

Οη Πφξνη ησλ πληαγψλ (Recipe Resources): 

Οη πφξνη ζην SchedulePro® αληηπξνζσπεχνπλ ηα θπζηθά ζηνηρεία πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε κηαο ζπληαγήο θαη ηελ παξαγσγή κηαο παξηίδαο 

πξντφληνο. Σα είδε ησλ πφξσλ πνπ αλαγλσξίδεη ην SchedulePro® είλαη ηα 

αθφινπζα: 

Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο (Equipment): 
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Αληηπξνζσπεχεη ην ζχλνιν ησλ βαζηθψλ ή βνεζεηηθψλ ζπζθεπψλ/ κεραλψλ 

(π.ρ. δεμακελή, ζπζθεπαζηηθή κεραλή,  ζπζθεπή CIP) ηεο κνλάδαο κε ηε 

βνήζεηα ησλ νπνίσλ εθηεινχληαη νη δηεξγαζίεο. Απφ άπνςε ζρεδηαζκνχ, έλα 

ζηνηρείν εμνπιηζκνχ είλαη έλαο κε αλαιψζηκνο επαλαρξεζηκνπνηνχκελνο 

πφξνο. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, θάζε δηαδηθαζία εμ νξηζκνχ απαηηεί κηα ζπζθεπή γηα 

ηελ εθηέιεζή ηεο ελψ, πξναηξεηηθά, θάζε ελέξγεηα κπνξεί λα απαηηήζεη κία 

πξφζζεηε κνλάδα βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ. Κάζε ζπζθεπή κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί είηε ζαλ θχξηνο είηε ζαλ βνεζεηηθφο εμνπιηζκφο. Γηα θάζε 

δηαδηθαζία ή ελέξγεηα πνπ απαηηεί κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ κπνξεί λα 

δεισζεί κηα ηαμηλνκεκέλε ιίζηα (pool) απφ ελαιιαθηηθέο ζπζθεπέο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ ηζνδχλακα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζή ηεο. Καηά ην 

ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο δηεξγαζίαο, ην SchedulePro® ζα επηιέμεη ηελ 

πξψηε δηαζέζηκε ζπζθεπή γηα θάζε δηαδηθαζία/ ελέξγεηα, δηαηξέρνληαο ηε 

ιίζηα ησλ ππνςεθίσλ ζπζθεπψλ απφ πάλσ πξνο ηα θάησ. Η 

δπλακηθφηεηα/κέγεζνο θάζε ζπζθεπήο θαη / ή ν αξηζκφο ιεηηνπξγίαο ηεο 

κπνξνχλ πξναηξεηηθά λα δεισζνχλ ζην SchedulePro®.  Η πιεξνθνξία γηα ηε 

δπλακηθφηεηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εμαηξεζνχλ απφ ηε ιίζηα ησλ 

ππνςήθησλ ζπζθεπψλ απηέο  πνπ ιφγσ κεγέζνπο είλαη αθαηάιιειεο. Η 

πιεξνθνξία γηα ην ξπζκφ ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

ππνινγηζηεί ε ρξνληθή δηάξθεηα εθηέιεζεο ελεξγεηψλ πνπ έρνπλ δεισζεί ζα 

ζηαζεξνχ ξπζκνχ. Τπάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα λα νξηζηεί κηα ζπζθεπή σο 

"πνιιαπιψλ ρξήζεσλ" ππνδειψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ ηθαλφηεηά 

ηεο λα εθηειεί πνιιέο ηαπηφρξνλεο ιεηηνπξγίεο ζηα πιαίζηα ηεο ίδηαο ή 

δηαθνξεηηθψλ ζπληαγψλ. Γηα παξάδεηγκα, έλαο θαηαςχθηεο κπνξεί λα ςχρεη 

ηαπηφρξνλα πνιιά θαξφηζηα δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ απφ δηαθνξεηηθέο 

παξηίδεο. Γηα θαιχηεξε νξγάλσζε, ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, φπσο θαη 

ππφινηπνη πφξνη ( εθηφο πιηθψλ) νκαδνπνηνχληαη ζε εγθαηαζηάζεηο / κνλάδεο 

(Facilities). 

Υψξνη εξγαζίαο (Work Area): 

Οη ρψξνη εξγαζίαο είλαη ρψξνη (π. ρ. εξγαζηήξηα) πνπ δεζκεχνληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα εθηέιεζεο κηα δηαδηθαζίαο κε ζθνπφ  ηελ εθηέιεζε παξάιιεισλ 
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εξγαζηψλ (π. ρ. εξγαζηεξηαθψλ κεηξήζεσλ).  Όπσο θαη κε ηηο ζπζθεπέο, νη 

ρψξνη εξγαζίαο κπνξεί λα δεισζνχλ ζαλ "πνιιαπιψλ ρξήζεσλ" νπφηε 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξάιιειεο ρξήζεο ηνπο απφ πνιιέο δηαδηθαζίεο. Ο 

νξηζκφο ρψξσλ εξγαζίαο γηα θάζε δηαδηθαζία είλαη πξναηξεηηθφο. 

Τιηθά (Materials): 

Σα πιηθά ζην SchedulePro® είλαη έλαο κε επαλαρξεζηκνπνηήζηκνο πφξνο. 

Γηαθξίλνληαη δχν είδε πιηθψλ: Απηά πνπ κεηξνχλ ρχδελ (θαηά κάδα ή φγθν) 

θαη απηά πνπ κεηξνχληαη ζε αξηζκφ κεκνλσκέλσλ νληνηήησλ/ κνλάδσλ. 

Σα πιηθά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ νξηζκφ ξεπκάησλ πνπ εηζέξρνληαη ή 

εμέξρνληαη απφ κία ζπζθεπή ζαλ απνηέιεζκα ηεο εθηέιεζεο κηαο ιεηηνπξγίαο. 

Σα ξεχκαηα κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ κε δεμακελέο ή κνλάδεο απνζήθεπζεο 

(Storage Units) απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη ή ζηηο νπνίεο θαηαιήγνπλ. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν γίλεηαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε θαη απνγξαθή ησλ πιηθψλ 

πνπ ππάξρνπλ ζηηο δεμακελέο/ απνζήθεο, ψζηε λα πξνγξακκαηίδεηαη 

θαηάιιεια ε πιήξσζε ή ην άδεηαζκά ηνπο. Μέγηζηα φξηα κπνξνχλ επίζεο λα 

νξηζηνχλ ζην ξπζκφ δηάζεζεο/ απφζεζεο  θάπνηνπ πιηθνχ απφ ηηο δεμακελέο 

ή απνζήθεο. Σα φξηα απηά δξνπλ ζαλ πεξηνξηζκνί ζην ρξνληθφ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ δηεξγαζηψλ ηεο κνλάδαο. 

Δξγαηηθφ δπλακηθφ θαηά εηδηθφηεηα (Labor): 

Έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο πνπ κπνξεί λα δεισζεί ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ζην 

SchedulePro® είλαη θαηά εηδηθφηεηα (ν άιινο ηξφπνο είλαη θαηά άηνκν, φπσο 

θαίλεηαη πην θάησ). Γηα θάζε ηχπν εηδηθφηεηαο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα νξίζεη ηνλ 

κέγηζην αξηζκφ αηφκσλ ηεο εηδηθφηεηαο απηήο πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηε 

κνλάδα. Μέζα απφ ην εκεξνιφγην ηεο θάζε εηδηθφηεηαο κπνξνχλ λα νξηζηνχλ 

απνθιίζεηο απφ ηε δεισζείζα ηηκή, φπσο, γηα παξάδεηγκα, δηαθνξνπνηήζεηο 

ζηε δηαζεζηκφηεηα αλά βάξδηα.  ην ρξήζηε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δειψζεη 

πφζα άηνκα απαηηνχληαη αλά εηδηθφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε θάζε ελέξγεηαο. 

Δξγάηεο/ Πξνζσπηθφ (Staff) : 

Δδψ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο κνλάδεο δειψλεηαη θαηά άηνκν. Γηα θάζε 

ελέξγεηα, ν ρξήζηεο κπνξεί λα νξίζεη κηα ηαμηλνκεκέλε ιίζηα  (Pool) αηφκσλ 
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ζηελ νπνία ζα κπνξνχζε λα αλαηεζεί φπσο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ 

απαηηνχληαη. Όηαλ γίλεηαη ν ρξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο ηεο κνλάδαο, ην 

SchedulePro® επηιέγεη απφ ηε ιίζηα ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ δηαζέζηκσλ 

αηφκσλ πνπ κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ ηελ εξγαζία. 

Βνεζεηηθέο Παξνρέο (Utilities): 

Βνεζεηηθέο παξνρέο ζην SchedulePro® είλαη κε επαλαρξεζηκνπνηήζηκνη 

πφξνη πνπ δε κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ ή λα απνγξαθνχλ. ηηο βνεζεηηθέο 

παξνρέο πεξηιακβάλνληαη ηα ζεξκαληηθά/ςπθηηθά κέζα (π. ρ. λεξφ ςχμεο, 

αηκφο ) θαη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα. ε θάζε ελέξγεηα κπνξεί λα δεισζεί ν 

αξηζκφο θαηαλάισζεο φισλ ησλ βνεζεηηθψλ παξνρψλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ εθηέιεζή ηεο. Όπσο θαη κε ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

νξηζκνχ ελφο κέγηζηνπ ξπζκνχ δηάζεζεο κηαο βνεζεηηθήο παξνρήο ζηε 

κνλάδα. 

Υξνληθφο Πξνγξακκαηηζκφο (Scheduling): 

Μεηά ηνλ νξηζκφ ησλ ζπληαγψλ πνπ εθηεινχληαη ζηε κνλάδα γηα ηελ 

παξαγσγή πξντφλησλ θαη ησλ πφξσλ πνπ είλαη δηαζέζηκνη γηα ηελ εθηέιεζή 

ηνπο, ν ρξήζηεο είλαη έηνηκνο λα πξνρσξήζεη ζην ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο κε βάζε ηηο παξαγγειίεο πξντφλησλ. 

Σν SchedulePro® ρξεζηκνπνηεί ηηο αθφινπζεο έλλνηεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο παξαγσγήο: 

Κακπάληεο (Campaigns): 

Μηα θακπάληα είλαη κηα ζεηξά απφ παξηίδεο γηα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ (θη 

επνκέλσο ζπγθεθξηκέλεο ζπληαγήο). Γηα ηνλ νξηζκφ κηα θακπάληαο, 

επνκέλσο, απαηηείηαη ε επηινγή ηεο ζπληαγήο, ν απαηηνχκελνο αξηζκφο ησλ 

παξηίδσλ (κε βάζε ην κέγεζνο ηεο παξαγγειίαο) θαη πιεξνθνξία γηα ην 

ρξνληθφ ζεκείν εθηέιεζεο ηεο θακπάληαο. Γηα ην ηειεπηαίν, ην SchedulePro® 

παξέρεη κηα ζεηξά απφ επηινγέο, νη νπνίεο είλαη: 

 θαζνξηζκφο αθξηβνχο ρξφλνπ έλαξμεο. 

 θαζαξηζκφο αθξηβνχο ρξφλνπ ιήμεο. 
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 θαζνξηζκφο ρξφλνπ έλαξμεο ζε ζρέζε κε ηελ έλαξμε ή ιήμε κηα άιιεο 

θακπάληαο. 

Πξναηξεηηθά, γηα θάζε θακπάληα κπνξνχλ λα νξηζηνχλ  δηεξγαζίεο πνπ 

πξνεγνχληαη ηεο έλαξμεο ή πνπ έπνληαη ηεο ιήμεο ηεο. Παξάδεηγκα ηέηνησλ 

δηεξγαζηψλ είλαη ν θαζαξηζκφο ηεο γξακκήο παξαγσγήο πξηλ ηελ αιιαγή 

πξντφληνο. 

 

Παξηίδεο (Batches): 

Μηα παξηίδα αληηπξνζσπεχεη ηελ εθηέιεζε κηαο ζπληαγήο ζε ζπγθεθξηκέλν 

ρξφλν θαη κε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ πφξσλ. ε πιήξε αληηζηνηρία πξνο ηε 

ζπληαγή απφ ηελ νπνία πεγάδεη, κηα παξηίδα έρεη θαηαρσξήζεηο γηα θάζε 

δηαδηθαζία θαη ελέξγεηα πνπ πεξηιακβάλεη ε ζπληαγή κε θαζνξηζκέλνπο, 

φκσο, ρξφλνπο έλαξμεο θαη ιήμεο θαη θαζνξηζκέλνπο πφξνπο. Η νπζία, 

επνκέλσο, ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ είλαη ν πιήξεο 

θαζνξηζκφο ησλ παξηίδσλ κε βάζε ηηο δεισκέλεο θακπάληεο, ρσξίο λα 

ππάξρνπλ επηθαιχςεηο ζηε ρξήζε ησλ πφξσλ. 

Απηφκαηνο ρξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο (Automatic Scheduling) 

Καηά ηε δεκηνπξγία ελφο πιάλνπ παξαγσγήο, ην SchedulePro® 

πξνγξακκαηίδεη θάζε θακπάληα ρσξηζηά θαη ζχκθσλα κε ηε ζεηξά πνπ έρνπλ 

εηζαρζεί ζηε ιίζηα απφ ην ρξήζηε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε πςειή ζέζε κηαο 

θακπάληαο ζηε ιίζηα εξκελεχεηαη ζαλ "πςειή πξνηεξαηφηεηα" θαη επνκέλσο 

νη δηαζέζηκνη πφξνη πξέπεη λα ηεο δνζνχλ  θαηά πξνηεξαηφηεηα. 

Ο ρξφλνο έλαξμεο κηαο θακπάληαο  πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ αληίζηνηρε 

επηινγή ηνπ ρξήζηε. Οη παξηίδεο κέζα ζηελ θακπάληα πξνγξακκαηίδνληαη θαη' 

αιιεινπρία.  γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ παξηίδσλ, κηα ζεκαληηθή 

παξάκεηξνο είλαη απηή ηνπ ρξφλνπ θχθινπ παξαγσγήο (cycle time) πνπ κεηξά 

ηε ρξνληθή απφζηαζε κεηαμχ ηεο έλαξμεο δχν δηαδνρηθψλ παξηίδσλ. Δίλαη 

επηζπκεηφ ν ρξφλνο θχθινπ λα είλαη φζν ην δπλαηφ κηθξφηεξνο νχησο ψζηε ε 

ζπλνιηθή δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο θακπάληαο λα είλαη ε κηθξφηεξε δπλαηή. Σν 

SchedulePro®  θάλεη κηα εθηίκεζε ηνπ ειάρηζηνπ ρξφλνπ θχθινπ παξαγσγήο 
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κε βάζε ηνπο ρξφλνπο εθηέιεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ζπληαγήο θαη ηηο 

δηαζέζηκεο ζπζθεπέο ή κεραλήκαηα. Όζν πεξηζζφηεξεο ζπζθεπέο είλαη 

δηαζέζηκεο γηα κία θακπάληα, ηφζν κεηψλεηαη ν ρξφλνο θχθινπ αθνχ νη 

παξηίδεο κπνξνχλ λα απηνλνκεζνχλ κεηαμχ ηνπο αμηνπνηψληαο φιν ην εχξνο 

ησλ δηαζέζηκσλ ζπζθεπψλ.  Η ρξνληθή έλαξμε ηεο θάζε παξηίδεο ζην 

SchedulePro® ηνπνζεηείηαη κε βάζε ηνλ εθηηκνχκελν ειάρηζην ρξφλν θχθινπ. 

Όιεο νη δηαδηθαζίεο θαη ελέξγεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζπληαγή πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ παξηίδα πξνγξακκαηίδνληαη ζε ζρέζε κε ην ρξφλν έλαξμεο 

ηεο παξηίδαο θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο πξνεπηιεγκέλνπο πφξνπο πνπ είλαη 

απαξαίηεηνη γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο. Δίλαη πηζαλφλ  φκσο νη πφξνη απηνί λα κελ 

είλαη δηαζέζηκε ηελ αληίζηνηρε ρξνληθή πεξίνδν, είηε γηαηί ρξεζηκνπνηνχληαη 

απφ θάπνηεο άιιεο παξηίδεο πςειήο πξνηεξαηφηεηαο, είηε γηαηί ε ρξήζε ηνπο, 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα είλαη απαγνξεπηηθή, ιφγσ ζπληήξεζεο, αξγίαο, 

θιπ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ην SchedulePro® πξνζπαζεί λα επηιχζεη ηε 

δηαθνξά ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ απφ ηνπο θάησζη κεραληζκνχο: 

 επηινγή απφ ηε ιίζηα ησλ ζπκβαηψλ πφξσλ, ελαιιαθηηθνχ πφξνπ, πνπ 

είλαη δηαζέζηκνο. 

 ρξνληθή κεηάζεζε ηεο δηαδηθαζίαο/ ελέξγεηαο πνπ έρεη ην πξφβιεκα, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ επέιηθηε κεηαηφπηζε (flexible shift) αλ είλαη 

δηαζέζηκε. 

 ρξνληθή κεηάζεζε φιεο ηεο παξηίδαο ζην πιεζηέζηεξν ρξνληθφ ζεκείν 

ζην νπνίν φινη νη απαηηνχκελνη πφξνη είλαη δηαζέζηκνη. 

Υξνληθφο Πξνγξακκαηηζκφο απφ ην Υξήζηε (User Scheduling) 

Σν πξνηεηλφκελν απφ ην SchedulePro® πξφγξακκα παξαγσγήο είλαη ε βάζε 

γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ηειηθνχ πξνγξάκκαηνο απφ ην ρξήζηε. Ο ρξήζηεο 

κπνξεί λα θιεζεί λα επηιχζεη παξαβηάζεηο πεξηνξηζκψλ πνπ δελ ήηαλ 

δπλαηφλ λα επηιπζνχλ απφ ην ζρεδηαζηηθφ αιγφξηζκν θαη λα εηζάγεη ηηο δηθέο 

ηνπ πξνηηκήζεηο ζηελ επηινγή πφξσλ θαη ηε ρξνληθή έλαξμε  ησλ παξηίδσλ. 

Αθφκε πην ζεκαληηθή κπνξεί λα είλαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο παξαγσγήο, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εμέιημήο ηνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν ρξήζηεο, παξαθνινπζψληαο ηελ πξαγκαηηθή παξαγσγή ζηε 

κνλάδα, κπνξεί λα δηαπηζηψζεη απνθιίζεηο απφ ην ζρεδηαζκέλν πξφγξακκα 
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(κεγαιχηεξνη ρξφλνη εθηέιεζεο γηα θάπνηεο δηεξγαζίεο, θαζπζηεξήζεηο ζηελ 

έλαξμε παξηίδσλ, κε δηαζεζηκφηεηα θάπνηαο ζπζθεπήο ιφγσ κεραληθνχ 

πξνβιήκαηνο ), λα ηηο εηζάγεη ζην SchedulePro® θαη λα δεηήζεη ηελ αλαλέσζε 

ηνπ κειινληηθνχ πξνγξάκκαηνο παξαγσγήο κε βάζε ηα λέα δεδνκέλα. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν, ν ρξήζηεο γίλεηαη έλα ελεξγφ κέινο ζηε δεκηνπξγία ελφο 

εθηθηνχ θαη επηθαηξνπνηεκέλνπ πξνγξάκκαηνο παξαγσγήο θαη φρη έλαο 

παζεηηθφο απνδέθηεο ιχζεσλ πνπ παξάρζεθαλ  απηφκαηα απφ θάπνην 

"έμππλν" αιγφξηζκν. 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ 

Γηα ηελ θαιχηεξε παξαθνινχζεζε ηνπ ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ην 

SchedulePro® δίλεη ηε δπλαηφηεηα απεηθφληζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζε κία 

ζεηξά απφ γξαθήκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην SchedulePro® παξέρεη ηνπο 

αθφινπζνπο ηχπνπο δηαγξακκάησλ: 

 Γξάθεκα Gannt (Operation Gannt Chart) - (ρήκα 5) απεηθνλίδεη 

γξαθηθά  ηε ρξνληθή εμέιημε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

παξαγσγήο κηαο ζπληαγήο ή ζρεδηαζκέλσλ παξηίδσλ. 

 

σ. 5. Γπάθημα Gannt από ηο λογιζμικό ππόγπαμμα  SchedulePro® 
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 Γηάγξακκα Απαζρφιεζεο Δμνπιηζκνχ/ Πξνζσπηθνχ (Equipment/ Staff 

Occupancy Profile)- εκθαλίδεη ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο (ρήκα 6) θαηά 

ηηο νπνίεο, νη ζπζθεπέο, ρψξνη εξγαζίαο, θαη ην πξνζσπηθφ εθηεινχλ 

θάπνηεο ιεηηνπξγίεο, ζηα πιαίζηα ηεο εθηέιεζεο ησλ παξηίδσλ. 

Οπνηαδήπνηε παξαβίαζε πεξηνξηζκνχ (π.ρ. ρξνληθή επηθάιπςε 

ιεηηνπξγηψλ) ζε ζρέζε κε ηνπο παξαπάλσ πφξνπο απηνχο, ζα θαλεί 

ζην δηάγξακκα απηφ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ην δηάγξακκα απαζρφιεζεο 

εμνπιηζκνχ/ πξνζσπηθνχ κπνξεί λα γίλεη ε βάζε γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ φπσο θαη ηε δηαξθή αλαλέσζε ηνπ πιάλνπ παξαγσγήο. 

σ. 6. Γιάγπαμμα Απαζσόληζηρ Δξοπλιζμού/ Πποζυπικού (Equipment/ Staff Occupancy 
Profile) 

 

 Γηαγξάκκαηα ρξήζεο εμνπιηζκνχ (Capacity Usage of Equipment)  

ρήκα 7 εκθαλίδεη ζε ζρέζε κε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο ηε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο κνλάδαο. Με ηε ρξήζε ηνπ 

δηαγξάκκαηνο απηνχ κπνξεί λα ειεγρζεί θαηά πφζν ε κνλάδα 

ρξεζηκνπνηεί φιε ηε δπλακηθφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο, θαζψο επίζεο 

θαη αλ ε κνλάδα έρεη πεξηζζφηεξε δπλακηθφηεηα ζε εμνπιηζκφ απ' φ, ηη 

απαηηείηαη ή ην αληίζεην, εάλ ε δπλακηθφηεηα ηεο κνλάδαο δελ είλαη 

αξθεηή. 
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σήμα 7. Γιάγπαμμα σπήζηρ εξοπλιζμού (Capacity Usage of Equipment) 

 

Σν SchedulePro® παξέρεη επίζεο δηάθνξνπο ηχπνπο αλαθνξψλ (reports) γηα 

ηελ ππνβνιή παξνπζηάζεσλ ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ρξνληθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ. 

Όιεο νη αλαθνξέο παξάγνληαη ζε κνξθή αξρείσλ HTML (Intelligen Inc. 2007). 
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2. ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ 

 

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηνπ ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ζε 

κνλάδα ηχπνπ flowshop παξαγσγήο πνιιαπιψλ πξντφλησλ κε δηαθνξεηηθνχο 

ρξφλνπο ελαιιαγήο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αιιεινπρία ησλ πξντφλησλ. 

Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε εμαγσγή ηεο αθνινπζίαο ηνπνζέηεζεο ησλ 

πξντφλησλ πξνο εθηέιεζε πνπ ειαρηζηνπνηεί ηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν 

παξαγσγήο. Οη πνζφηεηεο ησλ πξνο παξαγσγή πξντφλησλ ζα ζεσξεζνχλ 

γλσζηέο θαη ζα ππνηεζεί φηη ην θάζε πξντφλ παξάγεηαη ζηελ αιιεινπρία κφλν  

κία θνξά. 

Σν πξφβιεκα ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ πξντφλησλ ζα αληηκεησπηζηεί ρσξηζηά γηα 

ηελ πεξίπησζε ηνπ ελφο ζηαδίνπ θαη ησλ πνιιαπιψλ ζηαδίσλ. ε θάζε 

πεξίπησζε ζα ζεσξεζεί φηη ππάξρεη κφλν έλαο επεμεξγαζηήο (κεραλή) 

δηαζέζηκνο αλά ζηάδην. 

Η καζεκαηηθή απνηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζα γίλεη σο ην πξφβιεκα ηνπ 

πιαλφδηνπ πσιεηή. Ιδηαίηεξε έκθαζε ζηελ δηακφξθσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζα 

δνζεί ζηηο αθφινπζεο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ: 

- Τπάξρνπλ πνιιαπινί ρξφλνη ελαιιαγήο πξντφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (είδνο πξντφληνο, κέγεζνο 

ζπζθεπαζίαο θιπ.) 

- Η πξαθηηθή ηεο νκαδνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ ζε θαηεγνξίεο κε θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά 

- Η απνπζία ρξφλσλ αλακνλήο ζηελ εθηέιεζε δηαδνρηθψλ ζηαδίσλ 

- Η επηθάιπςε ησλ ρξφλσλ εθηέιεζεο δηαδνρηθψλ ζηαδίσλ (πρ. θαηά ηελ 

κεηαθνξά ηνπ πξντφληνο απφ κία δεμακελή ζε άιιε). 

Η καζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζα ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηελ αλάιπζε κειεηψλ 

πεξηπηψζεσλ απφ πξαγκαηηθέο βηνκεραλίεο κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα. Γηα ηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηηο κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

θψδηθαο πνπ αλαπηχρζεθε ζην ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ MATLAB ελψ γηα 
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ηελ πξνζνκνίσζε θαη νπηηθή απνηχπσζε ησλ ιχζεσλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην 

ινγηζκηθφ SchedulePro. 
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3. ΔΝΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Δ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΝΟ 

ΣΑΓΙΟΤ 

 

Σν πξφβιεκα ηεο ρξνληθήο ηεξάξρεζεο ησλ εξγαζηψλ κειεηάηαη αξρηθά ζηελ 

πην απιή κνξθή ηνπ γηα δηεξγαζίεο ελφο ζηαδίνπ πάλσ ζε κνλαδηθφ 

επεμεξγαζηή (κεραλή, ζπζθεπή ή κνλάδα). Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

δηεξγαζηψλ απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη νη κνλάδεο ζπζθεπαζίαο νη νπνίεο 

ζπζθεπάδνπλ δηαθνξεηηθά πξντφληα (πρ. ρπκνχο δηάθνξσλ θξνχησλ) ζε 

πεξηέθηεο δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο (πρ. θηάιεο 1 ιίηξνπ, 330 ml θιπ.). Ωο 

«επεμεξγαζηήο» ζηελ πεξίπησζε απηή λνείηαη είηε ε εκθηαισηηθή κεραλή είηε 

νιφθιεξε ε ζπζθεπαζηηθή κνλάδα εθφζνλ πεξηέρεη πεξηζζφηεξεο ζπζθεπέο 

(πξηλ ή κεηά ηελ εκθηάισζε) νη νπνίεο φκσο ζπλνιηθά ιεηηνπξγνχλ σο κία 

εληαία κνλάδα ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο. 

Δάλ ε ελαιιαγή ησλ πξντφλησλ ή ζπζθεπαζηψλ ζπλνδεχεηαη απφ λεθξνχο 

ρξφλνπο θαζαξηζκνχ ή κνληαξίζκαηνο ηνπ θνηλνχ επεμεξγαζηή θαη νη ρξφλνη 

απηνί εμαξηψληαη απφ ηελ αιιεινπρία ησλ πξντφλησλ (πνην πξντφλ 

πξνεγείηαη θαη πνην έπεηαη), ηφηε ν ζπλνιηθφο ρξφλνο παξαγσγήο κίαο 

δεδνκέλεο ιίζηαο πξντφλησλ εμαξηάηαη απφ ηελ ζεηξά κε ηελ νπνία ζα 

εθηειεζηνχλ θαη άξα είλαη αληηθείκελν βειηηζηνπνίεζεο κε ζθνπφ ηελ 

ειαρηζηνπνίεζή ηνπ. 

Έζησ φηη κία κνλάδα ελφο επεμεξγαζηή έρεη λα εθηειέζεη n εξγαζίεο  

{Jj|1≤j≤n}. Κάζε «εξγαζία» κπνξεί  λα λνεζεί σο δηαθξηηή παξαγγειία ή 

εληνιή παξαγσγήο ελφο πξντφληνο. Ο ρξφλνο εθηέιεζεο pj θάζε εξγαζίαο j 

ζηνλ επεμεξγαζηή είλαη δεδνκέλνο νπφηε αλ θαη ζπλεηζθέξεη ζηνλ ζπλνιηθφ 

ρξφλν παξαγσγήο , δελ ηνλ επεξεάδεη. Απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί ηνλ ρξφλν 

παξαγσγήο είλαη νη ρξφλνη ελαιιαγήο (γηα πιχζηκν, εμάξκσζε κεραλήο θιπ.) 

απφ ην έλα πξντφλ ζην άιιν. O απαηηνχκελνο ρξφλνο ελαιιαγήο απφ ηελ 

εξγαζία i ζηελ εξγαζία j {dij|1≤i,j≤n, i≠j} είλαη δπλαηφλ επνκέλσο λα εξκελεπζεί 

σο ε «απφζηαζε» αλάκεζα ζηηο «πφιεηο» i θαη j ζην ΠΠΠ. Αλ bij είλαη κία 

δπαδηθή κεηαβιεηή ε νπνία παίξλεη ηελ ηηκή 1 αλ ε εξγαζία i αθνινπζείηαη 

ζηελ αιιεινπρία απφ ηελ εξγαζία j (αιιηψο έρεη ηηκή 0), ηφηε ε 
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ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ παξαγσγήο κπνξεί λα απνδνζεί απφ 

ηελ αθφινπζε αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε: 

min   𝑏𝑖 ,𝑗𝑑𝑖 ,𝑗

𝑗𝑖

 

ε νπνία είλαη αλάινγε ηνπ ΠΠΠ. Δπνκέλσο, ην πξφβιεκα ηεο εχξεζεο ηεο 

βέιηηζηεο αιιεινπρίαο εξγαζηψλ κπνξεί λα εθθξαζηεί θαη λα επηιπζεί σο ην 

πξφβιεκα ηνπ πεξηπιαλψκελνπ πσιεηή (ΠΠΠ). ε ζρέζε κε ην απζεληηθφ 

ΠΠΠ, ε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ηεξάξρεζεο ησλ πξνο εθηέιεζε 

πξντφλησλ παξνπζηάδεη ηηο αθφινπζεο δχν δηαθνξέο: 

α. ην απζεληηθφ ΠΠΠ ν πίλαθαο είλαη dij ζπκκεηξηθφο  θαζψο ε απφζηαζε 

κεηαμχ ησλ πφιεσλ i και  j είλαη ε ίδηα αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

κεηάβαζεο. ε έλα παξαγσγηθφ ζχζηεκα φκσο νη ρξφλνη ελαιιαγήο δελ είλαη 

απαξαίηεηα ζπκκεηξηθνί (γηα παξάδεηγκα ν ρξφλνο πιπζίκαηνο κίαο  

γαιαθηνπαξαγσγηθήο κνλάδαο  είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξνο αλ γίλεη 

κεηάβαζε απφ ζνθνιαηνχρν γάια ζε ιεπθφ απ‟ φηη γηα ηελ αληίζεηε 

κεηάβαζε). Η κε ζπκκεηξηθφηεηα ηνπ πίλαθα ρξφλσλ ελαιιαγήο δελ 

επεξεάδεη ηελ καζεκαηηθή πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο. 

β. ην ΠΠΠ επηδηψθεηαη ε εχξεζε κίαο «θπθιηθήο» ιχζεο (θαηά ηελ νπνία ν 

πσιεηήο επηζηξέθεη, αθνχ επηζθεθζεί φιεο ηηο πφιεηο, ζηελ πφιε απφ ηελ 

νπνία μεθίλεζε) ελψ ζην πξφβιεκα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο παξαγσγήο 

θάηη ηέηνην δελ είλαη απαξαίηεην. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ζην πξφβιεκα ηεο 

αιιεινχρηζεο ησλ εξγαζηψλ πξνζηίζεηαη κία επηπιένλ  εηθνληθή εξγαζία κε 

κεδεληθφ ρξφλν εθηέιεζεο θαη κεδεληθνχο ρξφλνπο ελαιιαγήο ψζηε λα 

απνηειέζεη ηελ αξρηθή θαη ηειηθή εξγαζία πξνο εθηέιεζε. Η πξνζζήθε ηεο 

εξγαζίαο απηήο δελ επεξεάδεη ηνπο ρξφλνπο θαη κπνξεί λα αγλνεζεί ζηελ 

βέιηηζηε ιχζε. 
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3.1 Μαθημαηική αναπαπάζηαζη υρ ΠΠΠ 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ην πξφβιεκα ηεο εχξεζεο ηεο βέιηηζηεο ζεηξάο 

εθηέιεζεο εξγαζηψλ ζε έλαλ επεμεξγαζηή κπνξεί λα δηαηππσζεί θαη λα ιπζεί 

σο πξφβιεκα ΠΠΠ, σο αθνινχζσο. Αλ V={Jj|1≤j≤n} είλαη ην ζχλνιν ησλ 

εξγαζηψλ (κε ηελ ηειεπηαία φπσο πξναλαθέξζεθε λα είλαη εηθνληθή), 

{dij|1≤i,j≤n, i≠j} είλαη έλαο πίλαθαο πνπ θαηαγξάθεη ηνπο ρξφλνπο ελαιιαγήο 

απφ ηελ εξγαζία i ζηελ εξγαζία j, θαη bij είλαη κία δπαδηθή κεηαβιεηή ε νπνία 

παίξλεη ηελ ηηκή 1 αλ ε εξγαζία i αθνινπζείηαη ζηελ αιιεινπρία απφ ηελ 

εξγαζία j (αιιηψο έρεη ηηκή 0), ην πξφβιεκα βειηηζηνπνίεζεο πνπ ζα πξέπεη 

λα ιπζεί είλαη: 

min   𝑏𝑖 ,𝑗𝑑𝑖 ,𝑗

𝑗𝑖

 

κε ηνπο πεξηνξηζκνχο: 

 𝑏𝑖 ,𝑗

𝑖

= 1∀𝑗 

 𝑏𝑖 ,𝑗

𝑗

= 1∀𝑖 

  𝑏𝑖 ,𝑗 ≥ 1∀𝑆 ⊂ 𝑉

𝑗∈𝑉−𝑆𝑖∈𝑆

 

 

Μαζεκαηηθά, ην παξαπάλσ πξφβιεκα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία γξακκηθνχ 

αθέξαηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη κπνξεί λα επηιπζεί κε ηηο αληίζηνηρεο 

δηαζέζηκεο κεζφδνπο. 

 

3.2   Ιεπάπσηζη επγαζιών καηά ομάδερ πποφόνηυν 

 

ηελ πξνεγνχκελε ζεψξεζε, δελ ππνηέζεθε θάπνηα «ζπγγέλεηα» ζηα πξνο 

παξαγσγή πξντφληα θη επνκέλσο νη κεηαμχ ηνπο ρξφλνη ελαιιαγήο είλαη 

ηπραίνη. ηελ πξάμε  φκσο είλαη πνιχ ζπρλφ ηα πξντφληα λα νκαδνπνηνχληαη 
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ζε ζπγγελείο θαηεγνξίεο είηε σο πξνο ηελ θχζε ηνπο (είδνο πξντφληνο) είηε σο 

πξνο ην κέγεζνο ζπζθεπαζίαο. Οη πίλαθεο κε ηνπο ρξφλνπο ελαιιαγήο κπνξεί 

λα είλαη εθθξαζκέλνη κε βάζε ηηο νκάδεο πξντφλησλ θαη φρη γηα θάζε πξντφλ 

ρσξηζηά. πλήζσο νη ρξφλνη ελαιιαγήο είλαη κηθξνί ή αθφκα θαη κεδεληθνί γηα 

παξφκνηα πξντφληα πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκάδα θαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξνη 

αλάκεζα ζε πξντφληα δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ. 

Δίλαη επνκέλσο ζπλεζηζκέλν ζηελ βηνκεραληθή πξαθηηθή λα εθηεινχληαη 

νκαδνπνηεκέλα ζε ζεηξά πξντφληα ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο κε ζθνπφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηνπ κηθξνχ ή κεδεληθνχ ρξφλνπ ελαιιαγήο κεηαμχ ηνπο. Όπσο 

ζα θαλεί φκσο θαη κε ηελ κειέηε πεξίπησζεο πνπ αθνινπζεί, ε ζηξαηεγηθή 

απηή δελ νδεγεί πάληα ζην βέιηηζην ζελάξην ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ 

ρξφλνπ παξαγσγήο. Δπηπιένλ, ε νκαδνπνίεζε ησλ πξντφλησλ είλαη 

δηαθνξεηηθή αλάινγα κε ην θξηηήξην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Γηα παξάδεηγκα, 

άιιε νκαδνπνίεζε πξνθχπηεη αλ ρξεζηκνπνηεζεί ε θχζε ηνπ πξντφληνο σο 

θξηηήξην θαη άιιε αλ ρξεζηκνπνηεζεί ην κέγεζνο ηεο ηειηθήο ζπζθεπαζίαο. Γηα 

ηηο ελαιιαγέο αλάκεζα ζε θάζε είδνο νκάδαο απαηηείηαη είηε ρξφλνο 

θαζαξηζκνχ ή ξχζκηζεο, νπφηε πξνθχπηεη θαη ην δίιεκκα γηα ην αλ είλαη 

πξνηηκφηεξε ε ηεξάξρεζε ζηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ κε βάζε ην πξντφλ 

ή κε βάζε ην κέγεζνο ηεο ζπζθεπαζίαο. 

 

3.3   Μελέηη πεπίπηυζηρ: Γπαμμή ςποζςζκεςαζίαρ 

θςηοθαπμάκυν 

3.3.1 Πεπιγπαθή ηηρ μονάδαρ 

 

Η πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη λα κειεηεζεί απνηειεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα κνλάδαο ππνζπζθεπαζίαο πξντφλησλ απφ ρχκα κνξθή ζε 

δηάθνξεο κηθξφηεξεο ζπζθεπαζίεο πνπ απεπζχλνληαη ζηνλ θαηαλαισηή.  Οη 

πξψηεο χιεο είλαη πξντφληα θπηνπξνζηαζίαο ζε πγξή κνξθή ηα νπνία 

έξρνληαη ζην εξγνζηάζην ζηελ ηειηθή ηνπο ζχλζεζε, ρσξίο λα ρξεηάδνληαη 

θάπνηα επηπιένλ ρεκηθή δηεξγαζία θαη ζπζθεπάδνληαη ζε απηφκαηεο γεκηζηηθέο 

κεραλέο.  Η αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πξνγξάκκαηνο παξαγσγήο 
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πξνθχπηεη απφ ην κεγάιν πιήζνο (>40) ησλ θσδηθψλ ησλ πξντφλησλ, ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο δηαζέζηκεο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο (5 εκέξεο ηελ 

εβδνκάδα, 7½ ψξεο ηελ κέξα), απφ ηνλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ γξακκψλ 

ζπζθεπαζίαο θαη εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαζψο θαη απφ ην γεγνλφο φηη ηα 

πξντφληα ζπζθεπάδνληαη αλά παξηίδεο κε ζπλερή ελαιιαγή απφ ην έλα ζην 

επφκελν ζηηο δηαζέζηκεο γξακκέο ζπζθεπαζίαο.  Δπηπιένλ ην πςειφ θφζηνο 

ησλ πξντφλησλ (κε δεδνκέλεο ηηο απψιεηεο πνπ ππάξρνπλ θάζε θνξά πνπ 

πξέπεη λα εθαξκνζηεί ν θαζαξηζκφο ηεο κεραλήο) θαη ε αλαγθαηφηεηα γηα 

πεξηνξηζκέλε έθζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηελ αιιαγή ησλ πξντφλησλ 

(εμαηηίαο ηεο επηθηλδπλφηεηαο ησλ πξντφλησλ) δίλεη ζην ζχζηεκα ηελ ηάζε λα 

απνθεχγνληαη νη δηαζθνξπηζκέλεο παξαγσγέο ηνπ ίδηνπ πξντφληνο θαη ζηα 

πιαίζηα ηνπ ελφο κήλα πξνγξακκαηίδεηαη κφλν κηα θνξά ε παξαγσγή απφ 

θάζε δξαζηηθή νπζία. 

Κάπνηα απφ ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνλάδαο απηήο κε κηα κνλάδα 

παξαγσγήο ηξνθίκσλ είλαη ε θχζε ησλ πξντφλησλ (πγξά ζε ρχκα θαηάζηαζε) 

θαη ε αλάγθε εληαηηθνχ θαζαξηζκνχ ηεο γξακκήο ζπζθεπαζίαο θαηά ην 

πέξαζκα απφ ην έλα πξντφλ ζην επφκελν γηα ηελ απνθπγή επηκφιπλζεο 

(cross contamination).  Δπηπιένλ ην γεγνλφο φηη ηα πξντφληα έρνπλ 

πεξηνξηζκέλν ρξφλν δσήο θαη επνρηθφηεηα σο πξνο ηελ ρξήζε ηνπο, 

πεξηνξίδεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ παξαγσγήο σο πξνο ηελ δηάζεζε ζηελ αγνξά 

κε φκνην ηξφπν φπσο θαη ζηα ηξφθηκα.  Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο απνηειεί θαη 

έλα ελδηαθέξνλ παξάδεηγκα κειέηεο πεξίπησζεο ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο 

παξαγσγήο κε εθαξκνγέο θαη ζηε βηνκεραλία ησλ ηξνθίκσλ. 

 

3.3.2 Πποφόνηα και σπόνοι εναλλαγήρ 

 

Η κνλάδα δηαζέηεη κεραλή ζπζθεπαζίαο κε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο απφ 

ζπζθεπαζίεο ησλ 10ml έσο απηέο ησλ 1000ml θαη κπνξεί λα ζπζθεπάζεη 

εχθιεθηα θαη κε εχθιεθηα πξντφληα. Σα πξντφληα θαηαηάζζνληαη ζε δπν 

θαηεγνξίεο: ηα εχθιεθηα (EC) ηα νπνία πεξηέρνπλ νξγαληθφ δηαιχηε, θαη ηα κε 

εχθιεθηα (SC) ηα νπνία είλαη δηαιπκέλα ζε λεξφ. Οη πξψηεο χιεο (ρχκα 

πξντφλ) είλαη δπλαηφ λα έξζνπλ ζηελ εγθαηάζηαζε είηε ζπζθεπαζκέλεο ζε 
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βαξέιηα 200lt είηε ζε δεμακελέο 1000lt.  Η ζπζθεπαζηηθή ηξνθνδνηείηαη είηε 

απφ ηελ δεμακελή ηεο είηε απεπζείαο απφ ηηο αξρηθέο ζπζθεπαζίεο ησλ 

πξντφλησλ. 

ηελ γεληθή πεξίπησζε, θάζε ελαιιαγή πξντφλησλ πξναπαηηεί α)  ην πιχζηκν 

ηεο γξακκήο παξαγσγήο θαη ηελ ζχλδεζή ηεο κε ηελ πεγή ηεο πξψηεο χιεο,  

θαη β) ηελ επαλαξξχζκηζή ηεο γηα λα δερηεί ηελ λέα ζπζθεπαζία. Δπνκέλσο, ν 

ζπλνιηθά απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηελ αιιαγή ησλ πξντφλησλ (changeover 

time) ζηε ζπζθεπαζηηθή είλαη ην άζξνηζκα ησλ δχν παξαπάλσ ρξφλσλ.  Ο 

ρξφλνο πιπζίκαηνο επεξεάδεηαη εθηφο απφ ην είδνο ηνπ πξντφληνο (δηαιχηεο 

νξγαληθφο ή λεξφ), θαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έξρεηαη ζπζθεπαζκέλε 

ζην εξγνζηάζην ε πξψηε χιε.  ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξψηε χιε έξρεηαη 

ζπζθεπαζκέλε ζε δεμακελή ν ρξφλνο πιπζίκαηνο ζχκθσλα κε παξαηεξήζεηο 

κεηψλεηαη θαηά 30% ζε ζρέζε κε ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξψηε χιε έξρεηαη ζε 

βαξέιηα.  Ο ιφγνο γηα απηή ηε κείσζε ζην ρξφλν πιπζίκαηνο είλαη φηη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε πξψηε χιε είλαη ζε δεμακελή 1000lt ηφηε απηή δελ αδεηάδεη 

ζηελ δεμακελή ηεο ζπζθεπαζηηθήο αιιά ην πξντφλ αληιείηαη απεπζείαο απφ 

ηελ αξρηθή ηνπ ζπζθεπαζία θαη ηξνθνδνηεί ηελ κεραλή.  αλ απνηέιεζκα ζηελ 

πεξίπησζε απηή δελ είλαη απαξαίηεην λα αθνινπζήζεη θαζαξηζκφο ηεο 

δεμακελήο ηεο ζπζθεπαζηηθήο. ηνλ Πίλαθα 4 θαίλνληαη αλαιπηηθά θάπνηνη 

ελδεηθηηθνί (αιιά φρη απαξαίηεηα αληηπξνζσπεπηηθνί ηεο πξαθηηθήο ηεο 

κνλάδαο) ρξφλνη πιπζίκαηνο (ζε min) απφ ην έλα είδνο ζθεπάζκαηνο ζην 

επφκελν. 

 

 

  ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΔΙ 

  EC SC 

ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΤ 

ΠΡΟΗΓΔΙΣΑΙ 

EC(ζε 

βαπέλι) 90 120 

EC(ζε 

δεξαμενή) 63 84 

SC(ζε 

βαπέλι) 150 120 

SC(ζε 

δεξαμενή) 105 84 

Πίνακαρ 4. Υπόνοι πλςζίμαηορ μησανήρ (ζε min) καηά ηην αλλαγή από ηη μια καηηγοπία 
ζκεςάζμαηορ ζηην επόμενη. 
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PRO

D1 

EC 

BAR 0 90 120 150 120 90 120 120 90 90 120 120 120 90 90 

PRO

D2 

EC 

TAN 63 0 84 123 84 63 84 84 63 63 84 84 84 63 63 

PRO

D3 

SC 

BAR 150 150 0 210 120 150 120 120 150 150 120 120 120 150 150 

PRO

D4 

EC 

TAN 123 123 144 0 144 123 144 144 123 123 144 144 144 123 123 

PRO

D5 

SC 

TAN 105 105 84 165 0 105 84 84 105 105 84 84 84 105 105 

PRO

D6 

EC 

TAN 63 63 84 123 84 0 84 84 63 63 84 84 84 63 63 

PRO

D7 

SC 

TAN 105 105 84 165 84 105 0 84 105 105 84 84 84 105 105 

PRO

D8 

SC 

BAR 150 150 120 210 120 150 120 0 150 150 120 120 120 150 150 

PRO

D9 

EC 

BAR 90 90 120 150 120 90 120 120 0 90 120 120 120 90 90 

PRO

D10 

EC 

BAR 90 90 120 150 120 90 120 120 90 0 120 120 120 90 90 

PRO

D11 

SC 

BAR 150 150 120 210 120 150 120 120 150 150 0 120 120 150 150 

PRO

D12 

SC 

BAR 150 150 120 210 120 150 120 120 150 150 120 0 120 150 150 

PRO

D13 

SC 

TAN 105 105 84 165 84 105 84 84 105 105 84 84 0 105 105 

PRO

D14 

EC 

TAN 63 63 84 123 84 63 84 84 63 63 84 84 84 0 63 

PRO

D15 

EC 

BAR 90 90 120 150 120 90 120 120 90 90 120 120 120 90 0 

 

Πινάκαρ 5. Απαιηούμενορ σπόνορ καθαπιζμού μησανήρ ζςζκεςαζίαρ ανά είδορ δπαζηικήρ 
οςζίαρ 

 

Γεδνκέλνπ φηη ε κνλάδα επεμεξγάδεηαη 15 δηαθνξεηηθέο δξαζηηθέο νπζίεο (νη 

νπνίεο ζα αλαθέξνληαη σο PROD1 έσο PROD15) θαη κε βάζε ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ηεο θάζε νπζίαο σο EC ή SC θαη σο «ε δεμακελή» ή «ε 

Βαξέιη», κπνξεί λα εμαρζεί γηα ηα πξντφληα ν Πίλαθαο 5 ζηνλ νπνίν 

παξνπζηάδεηαη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο πιπζίκαηνο αλάινγα κε ην είδνο ηεο 

δξαζηηθήο νπζίαο. 
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Ο ρξφλνο αιιαγήο ζπζθεπαζίαο εμαξηάηαη νπζηαζηηθά απφ ην κέγεζνο ηεο 

θηάιεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη φρη απφ ηελ πνζφηεηα γεκίζκαηνο. ηνλ 

Πίλαθα 6 θαηαγξάθεηαη ην είδνο θηάιεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα θάζε ηειηθή 

ζπζθεπαζία πξντφληνο. 

 

ΦΙΑΛΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ(cc) 

25 10 

25 25 

50 40 

50 50 

125 80 

125 100 

125 125 

250 150 

250 200 

250 250 

500 400 

500 500 

1000 700 

1000 1000 

Πίνακαρ 6. Δίδορ θιάληρ πος σπηζιμοποιείηαι για κάθε ηελική ζςζκεςαζία 

 

Μεηά απφ κειέηε ηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη θαηαγξαθή ηνπ ρξφλνπ 

αιιαγήο ηεο κεραλήο, δηακνξθψζεθε ν Πίλαθαο 7  ζηνλ νπνίν θαηαγξάθεηαη 

ν απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηελ ελαιιαγή απφ ην έλα είδνο θηάιεο ζην 

επφκελν.  Οη παξαδνρέο πνπ έπξεπε λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηε ζπκπιήξσζε 

απηνχ ηνπ πίλαθα ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ δπν 

θαηεγνξίεο θηαιψλ: νη κεγαιχηεξεο θηάιεο (1000, 500 θαη 250cc) θαη νη πην 

κηθξέο θηάιεο (125, 50 θαη 25cc).  Παξαηεξήζεθαλ ηα εμήο: 

 Η αιιαγή απφ ηε κηα θαηεγνξία ζηελ άιιε επηβαξχλεη θαηά 120min 

 Η αιιαγή κέζα ζε θάζε θαηεγνξία (πρ απφ 500 ζε 1000) επηβαξχλεη 

γηα ηηο κελ κηθξέο θηάιεο θαηά 120min θαη γηα ηηο κεγάιεο θηάιεο θαηά 

90min 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ην είδνο ηεο θηάιεο παξακέλεη ην ίδην θαη ην είδνο 

ηεο ζπζθεπαζίαο παξακέλεη θαη απηφ ην ίδην (γηα παξάδεηγκα απφ 10cc 

ζε 10cc δηαθνξεηηθνχ πξντφληνο) ρξφλνο αιιαγήο ππνινγίδεηαη φηη 

είλαη πεξίπνπ 20min. 
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 ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ ην είδνο ηεο θηάιεο παξακέλεη ην ίδην αιιά 

ην είδνο ηεο ζπζθεπαζίαο κεηαβάιιεηαη (γηα παξάδεηγκα απφ 50 ζηα 

40cc) ηφηε ν ρξφλνο αιιαγήο ππνινγίδεηαη ζηα 60min. 
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 ΔΙΓΟ ΦΙΑΛΗ ΠΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΔΙ 

 25 50 125 250 500 1000 

25 20/60 120 120 120 120 120 

50 120 20/60 120 120 120 120 

125 120 120 20/60 120 120 120 

250 120 120 120 20/60 90 90 

500 120 120 120 90 20/60 90 

1000 120 120 120 90 90 20/60 

Πίνακαρ 7.  Απαιηούμενορ σπόνορ πύθμιζηρ μησανήρ ζςζκεςαζίαρ ανά είδορ θιάληρ 

 

πλδπάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ Πίλαθα 6 θαη ηνπ Πίλαθα 7 πξνθχπηεη ν 

Πίλαθαο 8 ζηνλ νπνίν ζε πιήξε αλάπηπμε θαηαγξάθεηαη ν απαηηνχκελνο 

ρξφλνο αλά είδνο ηειηθήο ζπζθεπαζίαο. 
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ΤΚΔΤΑΙΑ ΠΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΔΙ 

 10 25 40 50 80 100 125 150 200 250 400 500 700 1000 

10 20 60 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

25 60 20 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

40 120 120 20 60 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

50 120 120 60 20 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

80 120 120 120 120 20 60 60 120 120 120 120 120 120 120 

100 120 120 120 120 60 20 60 120 120 120 120 120 120 120 

125 120 120 120 120 60 60 20 120 120 120 120 120 120 120 

150 120 120 120 120 120 120 120 20 60 60 90 90 90 90 

200 120 120 120 120 120 120 120 60 20 60 90 90 90 90 

250 120 120 120 120 120 120 120 60 60 20 90 90 90 90 

400 120 120 120 120 120 120 120 90 90 90 20 60 90 90 

500 120 120 120 120 120 120 120 90 90 90 60 20 90 90 

700 120 120 120 120 120 120 120 90 90 90 90 90 20 60 

1000 120 120 120 120 120 120 120 90 90 90 90 90 60 20 

Πίνακαρ 8. Απαιηούμενορ σπόνορ πύθμιζηρ μησανήρ ζςζκεςαζίαρ ανά είδορ ζςζκεςαζίαρ 

 

Σα ηειηθά πξντφληα ηα νπνία ε κεραλή έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επεμεξγαζηεί 

είλαη 42 θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 9.  Με ηνλ φξν «ηειηθφ πξντφλ» ή 

«θσδηθφο» (SKU) λνείηαη ην πξντφλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο 

δξαζηηθήο νπζίαο θαη ην κέγεζνο ηεο ζπζθεπαζίαο. 
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Σελικό 

Πποφόν 

Δίδορ 

Γπαζηικήρ 

Οςζίαρ 

Δίδορ 

ςζκεςαζίαρ 

(ml) 

PROD1_200 PROD1 200 

PROD1_250 " 250 

PROD1_1000 " 1000 

PROD2_1000 PROD2 1000 

PROD3_100 PROD3 100 

PROD4_250 PROD4 250 

PROD4_1000 " 1000 

PROD5_80 PROD5 80 

PROD5_100 " 100 

PROD5_250 " 250 

PROD5_400 " 400 

PROD5_500 " 500 

PROD6_40 PROD6 40 

PROD6_200 " 200 

PROD6_400 " 400 

PROD7_50 PROD7 50 

PROD8_50 PROD8 50 

PROD9_400 PROD9 400 

PROD9_1000 " 1000 

PROD10_25 PROD10 25 

PROD10_50 " 50 

PROD10_125 " 125 

PROD10_200 " 200 

PROD11_50 PROD11 50 

PROD11_250 " 250 

PROD11_1000 " 1000 

PROD12_25 PROD12 25 

PROD12_100 " 100 

PROD12_250 " 250 

PROD12_400 " 400 

PROD12_1000 " 1000 

PROD13_40 PROD13 40 

PROD13_100 " 100 

PROD13_200 " 200 

PROD14_10 PROD14 10 

PROD14_100 " 100 

PROD14_250 " 250 

PROD14_500 " 500 

PROD14_1000 " 1000 

PROD15_10 PROD15 10 

PROD15_200 " 200 

PROD15_1000 " 1000 

Πίνακαρ 9. Σελικά πποφόνηα και η ανηιζηοισία με ηο είδορ δπαζηικήρ και ηο είδορ ζςζκεςαζίαρ 
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Η πιήξεο απνηχπσζε ησλ ρξφλσλ ελαιιαγήο αλάκεζα ζηα 42 απηά 

πξντφληα ζα απαηηνχζε ηελ θαηαζθεπή ελφο πίλαθα κε 42x42=1764 ζηνηρεία 

θάηη πνπ απφ κφλν ηνπ θάλεη εκθαλή ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

αθφκα θαη σο πξνο ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ ρξφλσλ. 

Η δπλακηθφηεηα ηεο ζπζθεπαζηηθήο εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηεο 

ζπζθεπαζίαο πνπ επεμεξγάδεηαη φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 10. 

Δίδορ ζςζκεςαζίαρ 

(cc) 

lt/7,5hr lt/hr 

10 62,4 8.32 

25 168 22.40 

40 240 32.00 

50 288 38.40 

80 460 61.33 

100 580 77.33 

125 720 96.00 

150 748 99.73 

200 1000 133.33 

250 1550 206.67 

300 1800 240 

400 2250 300.00 

500 2800 373.33 

700 3300 440,00 

1000 4000 533.33 

Πίνακαρ 10. Γςναμικόηηηα ζςζκεςαζηικήρ ανάλογα με ηο είδορ ηηρ ζςζκεςαζίαρ 

Η κνλάδα ζε εκεξήζηα βάζε παξάγεη έλα κφλν ππνζχλνιν ησλ παξαπάλσ 

πξντφλησλ. Με δεδνκέλν, επνκέλσο, ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ πνπ πξέπεη 

λα παξαρζνχλ, ην δεηνχκελν είλαη λα βξεζεί ε βέιηηζηε αθνινπζία πνπ 

ειαρηζηνπνηεί ηνπο λεθξνχο ρξφλνπο (δειαδή ηνπο ρξφλνπο ελαιιαγήο ηεο 

ζπζθεπαζηηθήο). Σν πξφβιεκα απνηππψζεθε καζεκαηηθά (φπσο 

πεξηγξάθεθε παξαπάλσ) ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ γιψζζα ηνπ καζεκαηηθνχ 

παθέηνπ MATLAB θαη γηα ηελ επίιπζή ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ξνπηίλα 

αλνηρηνχ θψδηθα lpSolve (http://sourceforge.net/projects/lpsolve/). Ο θψδηθαο 

MATLAB πνπ αλαπηχρζεθε γηα ηελ ιχζε ηνπ παξαδείγκαηνο παξνπζηάδεηαη 

ζην Παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο. Οη ιχζεηο κνληεινπνηήζεθαλ ζην ινγηζκηθφ 

SchedulePro ψζηε λα είλαη εθηθηή ε νπηηθή απνηχπσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

παξαγσγήο κε ηελ βνήζεηα δηαγξακκάησλ Gantt. 
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Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ δνθηκψλ αλαπηχρζεθε κία εθαξκνγή κέζσ MATLAB 

ε νπνία, κέζσ θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο δηεπηθάλεηαο, επέηξεπε ηελ 

επηινγή ησλ πξντφλησλ πξνο παξαγσγή θαη ηελ εμαγσγή ηεο βέιηηζηεο 

ιχζεο. Γηα θάζε δνθηκή, επηιέγνληαλ ηπραία 10 δηαθνξεηηθά πξντφληα πξνο 

παξαγσγή θαη ππνινγίδνληαλ ε βέιηηζηε αιιεινπρία ε νπνία απνηππψλνληαλ 

ζην SchedulePro. Ο Πίλαθαο 11 παξνπζηάδεη κία ππνζεηηθή παξαγσγή θαη ηηο 

αληίζηνηρεο πνζφηεηεο αλά πξντφλ. 

Πποφόν Ποζόηηηα (L) 

Prod1-200 200,00 

Prod1-250 206,67 

Prod1-1000 533,33 

Prod5-100 77,33 

Prod5-500 373,33 

Prod6-400 300,00 

Prod10-25 22,40 

Prod10-50 38,40 

Prod11-50 38,40 

Prod11-1000 533,33 

Πίνακαρ 11: Τποθεηική Παπαγυγή 10 πποφόνηυν 

ην ρήκα 8 εκθαλίδεηαη ην πξφγξακκα παξαγσγήο κε βάζε ηελ παξαπάλσ 

αθνινπζία. Η δηάξθεηα εθηέιεζεο φιεο ηεο παξαγσγήο είλαη 30,04 ψξεο. Σα 

ρξψκαηα ζην γξάθεκα αληηζηνηρνχλ ζηα δηαθνξεηηθά πξντφληα. Οκνεηδή 

ρξψκαηα αληηζηνηρνχλ ζε πξντφληα κε ηελ ίδηα δξαζηηθή νπζία (πρ. 

απνρξψζεηο ηνπ πξάζηλνπ αληηζηνηρνχλ ζηα πξντφληα Prod1).  Η εθηέιεζε  

παξαγσγήο θάζε πξντφληνο πεξηιακβάλεη ην ζηάδην ηεο ζπζθεπαζίαο, ην 

πιχζηκν ηεο ζπζθεπήο (αλ απαηηείηαη ιφγσ αιιαγήο δξαζηηθήο) θαη ην 

κνληάξηζκα ηεο κεραλήο (αλ απαηηείηαη ιφγσ αιιαγήο κεγέζνπο 

ζπζθεπαζίαο). Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζε θάζε θακπάληα πξντφληνο αληηζηνηρνχλ 

ζην δηάγξακκα Gantt κέρξη 3 νκνηφρξσκεο κπάξεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηα 

3 απηά ζηάδηα. 
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σήμα 8: Gantt Chart για ηην ςποθεηική Παπαγυγή ηος Πίνακα 11 

Ο Πίλαθαο 12 παξνπζηάδεη ηελ βέιηηζηε αθνινπζία εθηέιεζεο ησλ πξντφλησλ 

κε ζπλνιηθφ ρξφλν εθηέιεζεο ηηο 28,22 ψξεο. 

Πποφόν 

Prod5-100 

Prod5-500 

Prod6-400 

Prod1-200 

Prod1-250 

Prod1-1000 

Prod11-1000 

Prod11-50 

Prod10-50 

Prod10-25 

Πίνακαρ 12: Βέληιζηη ακολοςθία εκηέλεζηρ ηυν 10 πποφόνηυν 

 

ην ρήκα 9 θαίλεηαη ην αληίζηνηρν πξφγξακκα παξαγσγήο. 

 

σήμα 9.  Ππόγπαμμα Παπαγυγήρ για ηα πποφόνηα ηος Πίνακα 12 

 

Δίλαη εκθαλέο φηη ε βέιηηζηε ιχζε δηαηεξεί ηελ νκαδνπνίεζε ησλ πξντφλησλ 

αλά δξαζηηθή ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη ελδηάκεζεο πιχζεηο. Με 

θαηάιιειε φκσο δηακφξθσζε ηεο αιιεινπρίαο ψζηε ίδηεο ή παξφκνηεο 
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ζπζθεπαζίεο λα εθηεινχληαη ζε ζεηξά, είλαη δπλαηφλ λα κεησζνχλ θαη νη ρξφλνη 

κνληαξίζκαηνο ηεο ζπζθεπαζηηθήο. 

Αλ θαη ε βέιηηζηε ιχζε νκαδνπνηεί ηα ίδηα πξντφληα, δελ νκαδνπνηεί 

ππνρξεσηηθά θαη ηα πξντφληα πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα. Γηα 

παξάδεηγκα ηα πξντφληα Prod1 θαη Prod10, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 4, 

αλήθνπλ ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα ησλ EC Bar πξντφλησλ. Παξ' φια απηά, ζηελ 

βέιηηζηε αθνινπζία δελ παξάγνληαη θαη' αιιεινπρία κε ην Prod11 (ηεο 

νηθνγέλεηαο SC Bar) λα κεζνιαβεί αλάκεζά ηνπο. Απηφ κπνξεί λα δεηρζεί πην 

εχθνια κε έλα απιφ παξάδεηγκα κε 4 πξντφληα Prod2, Prod6, Prod10 θαη 

Prod11, ηα νπνία αλήθνπλ ζηηο νηθνγέλεηεο EC Tan, EC Tan, EC Bar θαη SC 

Bar αληίζηνηρα. Γηα ηελ απαινηθή ηεο εμάξηεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ 

παξαγσγήο απφ ηνπο ρξφλνπο ελαιιαγήο ιφγσ ζπζθεπαζίαο, γηα ηα 

παξαπάλσ πξντφληα ζεσξήζεθε ην ίδην κέγεζνο ζπζθεπαζίαο ησλ 50ml. Σν 

ρήκα 10 παξνπζηάδεη ην πξφγξακκα παξαγσγήο γηα ηα 4 πξντφληα κε ηελ 

παξαπάλσ αθνινπζία φπνπ ηα νκνεηδή EC Tan παξάγνληαη καδί. Ο 

ζπλνιηθφο ρξφλνο παξαγσγήο είλαη 546 ιεπηά. 

 

σήμα 10. Ππόγπαμμα παπαγυγήρ με ομαδοποίηζη ομοειδών EC πποφόνηυν 

 

Σν ρήκα 11 παξνπζηάδεη ην πξφγξακκα παξαγσγήο κε βάζε ηελ αθνινπζία 

Prod2→Prod10→Prod6→Prod11 (EC Tan→EC Bar→EC Tan→SC Bar) φπνπ 

ηα πξντφληα ηεο νηθνγέλεηαο EC Tan παξάγνληαη ρσξηζηά. Ο ζπλνιηθφο 

ρξφλνο εθηέιεζεο απηή ηελ θνξά είλαη 537 ιεπηά, θαηά ιίγα ιεπηά κηθξφηεξνο 

απφ πξνεγνπκέλσο. 
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σήμα 11. Ππόγπαμμα Παπαγυγήρ με βάζη ηην ακολοςθία 
Prod2→Prod10→Prod6→Prod11 (EC Tan→EC Bar→EC Tan→SC Bar) 

 

Μαζεκαηηθά, ε πεξίπησζε απηή κπνξεί λα απνδνζεί φπσο θαίλεηαη ζην 

ρήκα 12, φπνπ παξνπζηάδνληαη δχν ελαιιαθηηθά ζελάξηα γηα κεηάβαζε 

αλάκεζα ζε πξντφληα Β ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θαη Γ θαη Δ δηαθνξεηηθήο. Γηα λα 

δηαπηζησζεί πoην είλαη ην πην ζπκθέξνλ ζελάξην ζα πξέπεη λα ειεγρζεί ε 

ζρέζε: 

𝑑𝐵𝐵 + 𝑑𝐷𝐸 < 𝑑𝐷𝐵 + 𝑑𝐵𝐸  

Αλ ηζρχεη, ζπκθέξεη λα γίλεη ε κεηάβαζε αλάκεζα ζηα φκνηα πξντφληα ηεο 

ίδηαο νηθνγέλεηαο (πεξίπησζε (α) ζην ρήκα 12) κε απεπζείαο κεηάβαζε απφ 

ην D ζην Δ. Γηαθνξεηηθά, ηα πξντφληα Β ζπκθέξεη λα απνηειέζνπλ 

ελδηάκεζνπο ζηαζκνχο ζηελ πνξεία απφ ην D ζην Δ  (πεξίπησζε (β) ζην 

ρήκα 12). 
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σήμα 12.  Δναλλακηικά ζενάπια για μεηάβαζη ανάμεζα ζε πποφόνηα Β ηηρ ίδιαρ οικογένειαρ και 
Γ και Δ διαθοπεηικήρ 

 

πκπεξαίλεηαη επνκέλσο φηη ε νκαδνπνίεζε ζηελ αιιεινπρία παξαγσγήο 

νκνεηδψλ πξντφλησλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα δελ νδεγεί 

ππνρξεσηηθά ζηελ βέιηηζηε ιχζε σο πξνο ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

ρξφλνπ εθηέιεζεο. Γεδνκέλνπ φηη ε θαηά νηθνγέλεηα νκαδνπνίεζε ησλ 

πξντφλησλ απνηειεί ζπλήζε πξαθηηθή ζηελ βηνκεραλία, ε παξαπάλσ 

αλάιπζε δείρλεη φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα απηήο ηεο πξαθηηθήο ζα πξέπεη λα 

εμεηάδεηαη θαηά πεξίπησζε. 
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4. ΔΝΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Δ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΑΓΙΩΝ 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα εμεηαζηεί ην δήηεκα ηεο ηεξάξρεζεο εξγαζηψλ (πρ. 

παξαγγειηψλ δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ) ζε κνλάδα ζπλερνχο ξνήο (flowshop) 

φπνπ, ζε αληίζεζε κε ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε, ππάξρνπλ πνιιαπιά (αιιά 

θνηλά γηα φια ηα πξντφληα) ζηάδηα επεμεξγαζίαο. θνπφο είλαη ε εχξεζε ηεο 

βέιηηζηεο αθνινπζίαο εξγαζηψλ ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο 

παξαγσγήο (make-span). ηελ νξνινγία ηνπ ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ην 

πξφβιεκα απηφ αλαθέξεηαη (Bagchi et al., 2006) σο  Fm|no-wait|Cmax φπνπ ην 

ζχκβνιν F ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη φηη ην πξφβιεκα αθνξά flowshop 

κνληέιν ξνήο (ίδηα ζηάδηα παξαγσγήο κε ηελ ίδηα ζεηξά εθηέιεζεο γηα φια ηα 

πξντφληα), m είλαη ν αξηζκφο ησλ ζηαδίσλ, ε ζπλζήθε |no-wait| ππνδειψλεη 

φηη δελ κπνξεί λα ππάξρεη ρξφλνο αλακνλήο αλάκεζα ζηα ζηάδηα (ε 

νινθιήξσζε ηνπ ελφο ζηαδίνπ ζπλεπάγεηαη ηελ ππνρξεσηηθή έλαξμε ηνπ 

επφκελνπ) θαη ην ζχκβνιν Cmax αληηπξνζσπεχεη ην θξηηήξην βειηηζηνπνίεζεο 

πνπ είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ. Σν 

πξφβιεκα απηφ εκθαλίδεηαη ζπρλά ζηελ βηνκεραλία ηξνθίκσλ δεδνκέλνπ φηη 

νη πεξηζζφηεξεο κνλάδεο είλαη ηχπνπ flow-shop κε πνιιά πξντφληα λα 

παξάγνληαη ζηελ ίδηα γξακκή ελψ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, δελ ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα ελδηάκεζεο απνζήθεπζεο θαη παξακνλήο ηνπ πξντφληνο ή ε 

δπλαηφηεηα απηή απνηειεί κέξνο ηεο «ζπληαγήο» παξαγσγήο (πρ. παξακνλή 

γηα σξίκαλζε, επψαζε θιπ.) θη επνκέλσο εθηειείηαη σο έλα απφ ηα ζηάδηα 

παξαγσγήο κε ζπγθεθξηκέλνπο ρξφλνπο νινθιήξσζεο ηεο επεμεξγαζίαο. 

Όπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο Bagchi et al. (2006), ην πξφβιεκα Fm|no-

wait|Cmax κπνξεί λα δηακνξθσζεί θαη λα επηιπζεί σο ΠΠΠ. Δδψ ζα 

αλαπαξαζηαζεί  ην πξφβιεκα απηφ σο ΠΠΠ κε δχν δηαθνξέο σο πξνο ηελ 

αξρηθή δηαηχπσζή ηνπ: 

1. Σα ζηάδηα παξαγσγήο κπνξεί λα επηθαιχπηνληαη ρξνληθά. 

2. Θα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνπο ρξφλνπο εθηέιεζεο ηνπ θάζε ζηαδίνπ θαη  

ρξφλνη ελαιιαγήο πξντφλησλ νη νπνίνη ζα δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα 

κε ηελ αθνινπζία ησλ πξντφλησλ. 
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Η δηακφξθσζε ησλ πξνβιεκάησλ ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ παξαγσγήο 

είλαη ηδηαίηεξα επεξεαζκέλε (ή ίζσο πξνθαηεηιεκκέλε) απφ ηηο αλάγθεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ/κεηαπνηεηηθνχ θιάδνπ δηαθξηηψλ πξντφλησλ (discrete 

manufacturing) ζηνλ νπνίν ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία εμειίζζεηαη κέζα απφ 

δηαθξηηά, κε επηθαιππηφκελα ζηάδηα. ηελ βηνκεραλία ησλ δηεξγαζηψλ φκσο ε 

νπνία επεμεξγάδεηαη θπξίσο ξεπζηά πξντφληα, ηα παξαγσγηθά ζηάδηα 

επηθαιχπηνληαη ππνρξεσηηθά θαζψο απαηηνχληαη ρξφλνη γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ 

πιηθνχ απφ ην έλα ζηάδην (ζπζθεπή) ζην επφκελν νη νπνίνη επηβαξχλνπλ 

ρξνληθά θαη ηα δχν ζηάδηα. Γη‟ απηφ θαη απαηηείηαη ε επαλαδηαηχπσζε ηνπ 

παξαπάλσ πξνβιήκαηνο πξνγξακκαηηζκνχ κε επηθαιππηφκελνπο ρξφλνπο 

ζηαδίσλ. 

 

4.1 Μαθημαηική αναπαπάζηαζη υρ ΠΠΠ 

 

Έζησ κία παξαγσγηθή κνλάδα ηχπνπ flowshop ε νπνία θαιείηαη λα εθηειέζεη 

n εξγαζίεο  {Jj|1≤j≤n} κε m ζηάδηα παξαγσγήο ε θαζεκία. Όπσο 

πξναλαθέξζεθε, θάζε «εξγαζία» κπνξεί  λα λνεζεί σο δηαθξηηή παξαγγειία ή 

εληνιή παξαγσγήο ελφο πξντφληνο. Ο ρξφλνο εθηέιεζεο ηνπ ζηαδίνπ i ηεο  

εξγαζίαο j είλαη pi,j. Αλ ηα ζηάδηα δελ επηθαιχπηνληαη ρξνληθά ηφηε ην μεθίλεκα 

ηεο θάζε εξγαζίαο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν παξαγσγήο ησλ 

πξνεγνχκελσλ. ηελ πεξίπησζε ησλ επηθαιππηφκελσλ ζηαδίσλ απαηηεί θαη ε 

γλψζε ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο επηθάιπςεο δχν δηαδνρηθψλ ζηαδίσλ. 

Απηφο ν ρξφλνο πξνέξρεηαη απφ ηελ «ζπληαγή» εθηέιεζεο ηνπ πξντφληνο, 

είλαη επνκέλσο γλσζηφο. Έζησ ci→i+1,j, ν ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα 

ζηελ έλαξμε δχν δηαδνρηθψλ ζηαδίσλ i θαη i+1 ζηελ εξγαζία j. Σφηε, ν ρξφλνο 

έλαξμεο si,j θάζε ζηαδίνπ i ηεο  εξγαζίαο j δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

𝑠𝑖 ,𝑗 =  𝑐𝑘→𝑘+1,𝑗

𝑘<𝑖

 

ηελ παξαπάλσ αλάιπζε θάπνην ζηάδην έρεη νξηζηεί σο ζηάδην αλαθνξάο iref 

κε κεδεληθφ ρξφλν έλαξμεο. Απηφ ην ζηάδην είλαη ινγηθφ λα είλαη ην πξψην 
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ρξνληθά κηαο θαη ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε εθηέιεζεο ζπλνιηθά ηεο εξγαζίαο, 

απηφ φκσο δελ είλαη θαη απαξαίηεην. 

ε ζρέζε κε ηνλ ρξφλν ιήμεο ηνπ ζηαδίνπ αλαθνξάο (πνπ ζεσξείηαη θαη πάιη 

κεδέλ), ν ρξφλνο ιήμεο ei,j θάζε άιινπ ζηαδίνπ i ηεο  εξγαζίαο j δίλεηαη απφ 

ηνλ ηχπν: 

𝑒𝑖 ,𝑗 = 𝑠𝑖 ,𝑗 + 𝑝𝑖 ,𝑗 − 𝑝𝑖𝑟𝑒𝑓 ,𝑗  

Σα παξαπάλσ επαιεζεχνληαη εχθνια κε ηελ βνήζεηα ηνπ ρήκαηνο 13 φπνπ 

παξνπζηάδεηαη κία ελδεηθηηθή εξγαζία ηξηψλ ζηαδίσλ κε επηθαιππηφκελνπο 

ρξφλνπο εθηέιεζεο. ην ζρήκα, ην πξψην ζηάδην έρεη επηιεγεί σο ζηάδην 

αλαθνξάο. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη ρξφλνη έλαξμεο si,j θαη ιήμεο ei,j έρνπλ 

δηαθνξεηηθφ ρξνληθφ ζεκείν αλαθνξάο. 

 

σήμα 13: Δνδεικηική επγαζία ηπιών ζηαδίυν με επικαλςπηόμενοςρ σπόνοςρ εκηέλεζηρ. 

 

Σν ζεκαληηθφ ζηελ αλάιπζε απηή είλαη φηη νη παξαπάλσ ρξφλνη θαζνξίδνληαη 

απφ ηελ ίδηα δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ εθ ησλ 

πξνηέξσλ. Αθνινπζψληαο ηελ θηινζνθία ηνπ ΠΠΠ, ην «θφζηνο» κεηάβαζεο 

απφ κία εξγαζία j ζε κία άιιε εξγαζία j+1 είλαη ε ρξνληθή θαζπζηέξεζε ζηελ 

έλαξμε ηεο επφκελεο εξγαζίαο ιφγσ ρξήζεο ησλ επεμεξγαζηψλ (κεραλψλ) 

απφ ηελ πξνεγνχκελε. Όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 14, ε θαζπζηέξεζε απηή 

γηα θάζε δεπγάξη εξγαζηψλ απνδίδεηαη ζε έλα ζηάδην ηελ θνξά. Γξαθηθά, απηφ 

είλαη ην ζηάδην ηεο επφκελεο εξγαζίαο ην νπνίν ζα «θνιιήζεη» πξψηα ζην 

αληίζηνηρν ηεο πξνεγνχκελεο αλ λνεηά ε επφκελε εξγαζία «θπιήζεη» πξνο ηα 

πίζσ ζηνλ άμνλα ηνπ ρξφλνπ. ην ρήκα απηφ, ην πεξηνξηζηηθφ ζηάδην είλαη ην 
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2 ην νπνίν δελ επηηξέπεη ηελ λσξίηεξν έλαξμε ηεο δεχηεξεο εξγαζίαο ιφγσ 

επηθάιπςεο κε ηελ πξψηε εξγαζία. 

 

σήμα 14: Δνδεικηική επγαζία ηπιών ζηαδίυν συπίρ αλληλεπικαλύτειρ. 

 

Υξεζηκνπνηψληαο ην ίδην ζηάδην αλαθνξάο γηα φιεο ηηο εξγαζίεο, ε επφκελε 

εξγαζία ζα κπνξνχζε ζεσξεηηθά λα μεθηλήζεη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

ζηαδίνπ αλαθνξάο ηεο πξνεγνχκελεο εξγαζίαο. Απηφ φκσο ζα κπνξνχζε λα 

πξνθαιέζεη επηθαιχςεηο ζε επφκελα ζηάδηα εθφζνλ ν ρξφλνο νινθιήξσζεο 

ελφο ζηαδίνπ ζηελ πξνεγνχκελε εξγαζία είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ρξφλν 

έλαξμεο ηνπ ίδηνπ ζηαδίνπ ζηελ επφκελε. Δπνκέλσο, ε κέγηζηε θαζπζηέξεζε 

(ζε ζρέζε κε ην ζηάδην αλαθνξάο) πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη γηα ηελ ελαιιαγή 

απφ εξγαζία j ζε κία άιιε εξγαζία j+1  είλαη: 

𝑑𝑗 ,𝑗+1 = 𝑚𝑎𝑥  0, 𝑚𝑎𝑥
𝑘

 𝑒𝑘 ,𝑗 − 𝑠𝑘 ,𝑗+1   

Απηνί νη ρξφλνη θαζπζηέξεζεο έρνπλ ππνινγηζηεί κε βάζε ην επηιεγκέλν 

ζηάδην αλαθνξάο. Γεδνκέλνπ φηη γηα ην ζηάδην αλαθνξάο νη ρξφλνη εθηέιεζεο 

γηα θάζε εξγαζία είλαη δεδνκέλνη, ν ρξφλνο νινθιήξσζεο φισλ ησλ εξγαζηψλ 

ζηνλ αληίζηνηρν επεμεξγαζηή εμαξηάηαη απφ ηνπο ρξφλνπο θαζπζηέξεζεο 

κεηάβαζεο απφ ηελ κία εξγαζία ζηελ άιιε. Δπνκέλσο, ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ ρξφλνπ παξαγσγήο πνπ είλαη ην δεηνχκελν ζπκπίπηεη κε ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ κεηάβαζεο απφ κία εξγαζία ζηε 

επφκελε. Η θαζπζηέξεζε απηή dij,j+1 αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε κεηάβαζεο 

απφ ηελ πφιε j ζηελ πφιε j+1, θη επνκέλσο ην πξφβιεκα Fm|no-wait|Cmax κε 

επηθαιππηφκελνπο ρξφλνπο ζηαδίσλ κπνξεί λα δηακνξθσζεί θαη λα επηιπζεί 

σο ΠΠΠ. 
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Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γη‟ απηφ είλαη λα ππνινγηζηνχλ νη ρξφλνη dij,j+1 γηα 

θάζε δεπγάξη εξγαζηψλ. Δθφζνλ ππάξρνπλ ρξφλνη ελαιιαγήο (πιχζηκν, 

κνληάξηζκα θιπ.) ηφηε απηνί νη ρξφλνη ζα πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ θαηά 

πεξίπησζε (αλά δεχγνο εξγαζηψλ ή πξντφλησλ) ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

ρξφλσλ έλαξμεο θαη νινθιήξσζεο θάζε ζηαδίνπ θαη θάζε εξγαζίαο κε 

δεδνκέλε ηελ εξγαζία πνπ πξνεγείηαη ή έπεηαη. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ζηηο πξνο εθηέιεζε εξγαζίεο πξνζηίζεηαη θαη κία 

εηθνληθή εξγαζία „0‟ κε κεδεληθνχο ρξφλνπο εθηέιεζεο αλά ζηάδην ε νπνία ζην 

ΠΠΠ παίδεη ηνλ ξφιν ηεο αξρηθήο «πφιεο» ζηελ νπνία θαηαιήγεη θαη ε 

δηαδξνκή. Γηα θάζε εξγαζία, ν ρξφλνο κεηάβαζεο απφ ηελ εηθνληθή εξγαζία 

ζηελ εξγαζία απηή είλαη ίζνο κε ηνλ ειάρηζην ρξφλν έλαξμεο φισλ ησλ 

ζηαδίσλ. Ιζρχεη επνκέλσο: 

𝑑0,𝑗 = 𝑚𝑖𝑛
𝑘
 𝑠𝑘 ,𝑗   

Αληίζηνηρα, ν ρξφλνο κεηάβαζεο απφ θάζε εξγαζία ζηελ εηθνληθή είλαη ίζνο κε 

ηνλ κέγηζην ρξφλν ιήμεο : 

𝑑𝑗 ,0 = 𝑚𝑎𝑥
𝑘

 𝑒𝑘 ,𝑗   

 

4.2 Μελέηη πεπίπηυζηρ: Γπαμμή παπαγυγήρ γάλακηορ 

 

4.2.1 Πεπιγπαθή ηηρ μονάδαρ 

Η πεξίπησζε πνπ κειεηάηαη εδψ αθνξά ηελ γξακκή παξαγσγήο 

παζηεξησκέλνπ γάιαθηνο ειιεληθήο γαιαθηνβηνκεραλίαο. Η εηαηξία, κεηαμχ 

άιισλ, παξάγεη ηα εμήο πξντφληα ζηελ εμεηαδφκελε γξακκή παξαγσγήο: 

 Γάια ιεπθφ πιήξεο θαη εκη-απνβνπηπξσκέλν (low fat) 

 Γάια ζνθνιαηνχρν πιήξεο θαη εκη-απνβνπηπξσκέλν (low fat) 

 Γάια ηχπνπ Κεθίξ 

 Γάια ηχπνπ Αξηάλε. 
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Σα παξαπάλσ πξντφληα ζπζθεπάδνληαη ζε δηαθνξεηηθά κεγέζε θηαιψλ: 2L, 

0,5L ή 0,33L. 

Η παξαγσγηθή δηαδηθαζία είλαη ε αθφινπζε: απφ ηηο δεμακελέο απνζήθεπζεο,  

ην πξντφλ θηάλεη έσο ην γεκηζηηθφ κεράλεκα, ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηείηαη ην 

πψκα, ε εηηθέηα, ε ψξα θαη εκεξνκελία παξαγσγήο, ε δηάξθεηα κέρξη ηε ιήμε, 

θαη ηέινο νη θηάιεο ζπζθεπάδνληαη ζε πιαζηηθή ζπζθεπαζία κε ην κεράλεκα 

ηεο ζεξκνθφιιεζεο. 

Σα ζηάδηα απηά επηηεινχληαη ζε 4 κεραλέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ζεηξά: 

γεκηζηηθή, πσκαηέδα, εηηθεηέδα θαη ζεξκνζπξξίθλσζε. ε θάζε αιιαγή 

πξντφληνο, θάζε κεραλή απαηηεί ξπζκίζεηο νη νπνίεο ζε θάπνηεο κεραλέο 

εμαξηψληαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ πξντφληνο πνπ ζπζθεπάδεηαη, ελψ ζε άιιεο απφ 

ην κέγεζνο ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ πξντφληνο. Δπηπιένλ ησλ ξπζκίζεσλ, ε 

ελαιιαγή παξαγσγήο ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ πξντφλησλ, απαηηεί εληαηηθφ 

θαζάξηζκα ηνπ κεραλήκαηνο πιήξσζεο ησλ θηαιψλ, γηα ηελ απνθπγή ησλ 

κνιχλζεσλ αθελφο, αιιά θαη ηεο αιινίσζεο ησλ γεχζεσλ ησλ πξντφλησλ 

αθεηέξνπ. Δπνκέλσο, θάζε αιιαγή πξντφληνο απαηηεί ηελ αλάισζε κε 

παξαγσγηθνχ ρξφλνπ γηα ηελ εθηέιεζε ζεηξάο πιπζηκάησλ θαη αιιαγψλ ζε 

θάζε κεραλή ρσξηζηά. Δίλαη επνκέλσο επηζπκεηφ λα αθνινπζείηαη ε βέιηηζηε 

ζεηξά εθηέιεζεο ησλ πξντφλησλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ λεθξψλ ρξφλσλ. 

Παξά ηελ ηάζε γηα απνθπγή ηεο δηαζθνξπηζκέλεο παξαγσγήο ηνπ ίδηνπ 

πξντφληνο ζηα πιαίζηα ηεο εβδνκάδαο, ηα πξντφληα κε ζχληνκε δηάξθεηα 

δσήο πξέπεη λα ζπζθεπάδνληαη θαζεκεξηλά γηα λα δηαηεξνχληαη θξέζθα κέρξη 

ηνλ θαηαλαισηή, ψζηε θαη λα πξνηηκψληαη απφ απηφλ. 

Σα πξντφληα κε παξαηεηακέλε ρξνληθή δηάξθεηα δσήο παξαζθεπάδνληαη κία ή 

δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα, ζε ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο θαη ζπλήζσο 

δηακνηξάδνληαη ακέζσο ζηνπο εκπφξνπο. Γεληθψο ππάξρεη ε ηάζε λα 

απνθεχγεηαη ην make-to-stock. 

 

4.2.2 Υπόνοι εναλλαγήρ πποφόνηυν 

Παξαθάησ, γίλεηαη ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ κεραλψλ ηεο κειεηψκελεο 

γξακκήο θαη ησλ απαηηνχκελσλ ρξφλσλ ελαιιαγήο. 
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Σα πξντφληα θζάλνπλ κέρξη ηε κεραλή πιήξσζεο (γεκηζηηθή) κέζσ 

ζσιελψζεσλ απφ ηηο δεμακελέο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ή επεμεξγαζίαο.  

Απηφο ν επεμεξγαζηήο είλαη πνιπδχλακνο θαη κπνξεί λα ξπζκηζηεί ψζηε λα 

ζπζθεπάδεη επξεία γθάκα κεγεζψλ. Σα πξντφληα πνπ πιεξψλνληαη εδψ, 

έρνπλ κέγεζνο απφ 330ml  έσο  θαη 2 ιίηξα.   Δπνκέλσο ζηνλ ηχπν απηφ 

επεμεξγαζηή παίδεη ξφιν ην κέγεζνο ηεο θηάιεο ηνπ πξντφληνο, ψζηε λα 

γίλνπλ νη θαηάιιειεο ξπζκίζεηο χςνπο θαη εχξνπο ησλ νδεγψλ ηξνθνδνζίαο 

ησλ θηαιψλ. ηελ γεκηζηηθή, ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη θαη ην είδνο ηνπ 

πξντφληνο, θαζψο ζε θάζε ελαιιαγή, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ν απφιπηνο 

θαζαξηζκφο ησλ becks, πξηλ ην μεθίλεκα ηεο πιήξσζεο ηνπ επφκελνπ 

πξντφληνο, γηα λα κελ ππάξμεη ππνβάζκηζε ζηελ πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ. Έηζη, ζε θάζε ελαιιαγή, αλάινγα κε ηελ απφθιηζε κεηαμχ ησλ 

πξντφλησλ θαη κε βάζε θαλφλεο πγηεηλήο θαη δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο,  

απαηηείηαη έλαο δηαθνξεηηθφο ρξφλνο θαζαξηζκνχ πνπ κπνξεί λα θηάλεη ηα 30 

ιεπηά. εκεηψλεηαη εδψ, φηη ν ρξφλνο απηφο είλαη πξφζζεηνο ηνπ ρξφλνπ πνπ 

απαηηείηαη γηα ηηο ξπζκίζεηο ηεο ζπζθεπήο, κηα θαη νη δχν απηέο εξγαζίεο δε 

κπνξνχλ λα γίλνληαη παξάιιεια. 

ηνλ Πίλαθα 13 θαηαγξάθνληαη νη ρξφλνη θαζαξηζκνχ γηα αιιαγή πξντφληνο   

ζηελ γεκηζηηθή. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν πίλαθαο δελ είλαη ζπκκεηξηθφο 

κε ηνλ ρξφλν πιπζίκαηνο λα εμαξηάηαη ηφζν απφ ην πνηα πξντφληα είλαη 

ζπλερφκελα φζν θαη απφ ηελ ζεηξά ηνπο (γηα παξάδεηγκα, ε κεηάβαζε απφ 

ιεπθφ ζε ζνθνιαηνχρν απαηηεί 5 ιεπηά πιπζίκαηνο ελψ γηα ηελ αληίζηξνθε 

κεηάβαζε απαηηνχληαη 30 ιεπηά). 

 

CLEANING TIME  

Γεμιστικθ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΤ ΕΠΕΣΑΙ 

Π
Ρ

Ο
ΪΌ

Ν
 Π

Ο
Τ 

Π
Ρ

Ο
Η

ΓΕ
ΙΣ

Α
Ι 

Διάρκεια (min) 
Λευκό 
Πλθρες 

Λευκό 
Low Fat οκολατ. 

οκολατ. 
Low Fat Kefir Ariani 

Λευκό Πλθρες 0 5 5 5 5 5 

Λευκό Low Fat 5 0 5 5 5 51 

οκολατοφχο 30 30 0 5 30 30 

οκολατοφχο Low Fat 30 30 5 0 30 30 

Κεφίρ 30 30 30 30 0 30 

Αριάνη 30 30 30 30 30 0 
Πίνακαρ 13. Υπόνοι καθαπιζμού ηηρ γεμιζηικήρ καηά ηην αλλαγή πποφόνηορ 
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ηνλ Πίλαθα 14 εκθαλίδνληαη νη ρξφλνη ελαιιαγήο ηεο γεκηζηηθήο φηαλ αιιάδεη 

ην κέγεζνο ηεο ζπζθεπαζίαο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη θηάιεο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ είλαη δηαθνξεηηθέο ζε ζρήκα αθφκα θη αλ έρνπλ ηελ 

ίδηα ρσξεηηθφηεηα νπφηε ζα πξέπεη ζηνλ πίλαθα ρξφλσλ ελαιιαγήο λα 

αληηκεησπίδνληαη σο δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο. 

 

 SET UP           

 
Γεμιστικ
θ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΤ ΕΠΕΣΑΙ 

Π
Ρ

Ο
ΪΟ

Ν
 Π

Ο
Τ 

Π
Ρ

Ο
Η

ΓΕ
ΙΣ

Α
Ι 

Duration 
(min) 

Λευκ
ό 2L 

Λευκ
ό LF 
2L 

Λευκ
ό 
0,5L 

Λευκ
ό LF 
0,5L 

οκολ
. 0,5L 

οκολ
. 
0,33L 

οκολ
. LF 
0,33L 

Κεφί
ρ 
0,33L 

Αριάν
η 0,5L 

Αριάν
η 
0,33L 

Λευκό 
2L 0 0 4 4 4 4 4 5 5 5 

Λευκό 
LF 2L 0 0 4 4 4 4 4 5 5 5 

Λευκό 
0,5L 4 4 0 0 0 4 4 5 2 5 

Λευκό 
LF 0,5L 4 4 0 0 0 4 4 5 2 5 

οκολ. 
0,5L 4 4 0 0 0 4 4 5 2 5 

οκολ. 
0,33L 4 4 4 4 4 0 0 2 5 2 

οκολ. 
LF 0,33L 4 4 4 4 4 0 0 2 5 2 

Κεφίρ 
0,33L 4 4 4 4 4 2 2 0 5 2 

Αριάνη 
0,5L 4 4 2 2 2 4 4 4 0 4 

Αριάνη 
0,33L 4 4 4 4 4 2 2 2 4 0 

Πίνακαρ 14 Υπόνοι πςθμίζευν ηηρ γεμιζηικήρ καηά ηην αλλαγή θιαλών 

Όζνλ αθνξά ησλ πσκαηηζκφ ησλ θηαιψλ, ηα πψκαηα δηαθνξνπνηνχληαη κε ην 

πξντφλ θαη φρη κε ηνλ κέγεζνο ηεο θηάιεο. Απαηηείηαη 3 ιεπηά ρξφλνο 

ελαιιαγήο φηαλ αιιάδεη ν ηχπνο ηνπ πξντφληνο. Καλέλαο ηαθηηθφο θαζαξηζκφο 

δελ απαηηείηαη ζην κεράλεκα πσκαηηζκνχ. 

Η εηηθέηα πνπ θέξεη θάζε θηάιε δηαθέξεη ηφζν κε ηνλ ηχπν ηνπ πξντφληνο φζν 

θαη κε ην κέγεζνο ηεο ζπζθεπαζίαο. Ο ρξφλνο πνηθίιεη απφ 3 ιεπηφ αλ 

πξφθεηηαη γηα αιιαγή απιά ζηνλ ηχπν ηεο εηηθέηαο έσο 7 ιεπηά αλ ρξεηάδεηαη 

επηπιένλ ηξνπνπνίεζε ζηνλ νδεγφ γηα δηαθνξεηηθφ κέγεζνο εηηθέηαο. Ο 

Πίλαθαο 15 θαηαγξάθεη ηνπο απαηηνχκελνπο ρξφλνπο. 
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 SET UP           

 Ετικετέζα ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΤ ΕΠΕΣΑΙ 

Π
Ρ

Ο
ΪΟ

Ν
 Π

Ο
Τ 

Π
Ρ

Ο
Η

ΓΕ
ΙΣ

Α
Ι 

Duration 
(min) 

Λευκ
ό 2L 

Λευκ
ό LF 
2L 

Λευκ
ό 
0,5L 

Λευκ
ό LF 
0,5L 

οκολ
. 0,5L 

οκολ
. 
0,33L 

οκολ
. LF 
0,33L 

Κεφί
ρ 
0,33L 

Αριάν
η 0,5L 

Αριάν
η 
0,33L 

Λευκό 2L 0 3 7 7 7 7 7 7 7 7 

Λευκό LF 2L 3 0 7 7 7 7 7 7 7 7 

Λευκό 0,5L 7 7 0 3 3 5 5 5 5 5 
Λευκό LF 
0,5L 7 7 3 0 3 5 5 5 5 5 

οκολ. 0,5L 7 7 3 3 0 5 5 5 5 5 

οκολ. 0,33L 7 7 5 5 5 0 3 3 5 3 
οκολ. LF 
0,33L 7 7 5 5 5 3 0 5 5 5 

Κεφίρ 0,33L 7 7 5 5 5 3 3 0 5 3 

Αριάνη 0,5L 7 7 3 3 3 5 5 5 0 5 
Αριάνη 
0,33L 7 7 5 5 5 3 3 3 5 3 

Πίνακαρ 15 Απαιηούμενοι σπόνοι πςθμίζευν για ηο μησάνημα ηηρ εηικέηαρ 

 

Ο laser εθηππσηήο πνπ ηππψλεη ηελ ψξα θαη εκεξνκελία παξαγσγήο, 

ξπζκίδεηαη ζε δηάζηεκα δεπηεξνιέπησλ, γη' απηφ θαη δελ έρεη ζπλππνινγηζηεί. 

Σέινο, ην κεράλεκα ηεο ζεξκνζπξξίθλσζεο απαηηεί ξχζκηζε φηαλ αιιάδεη ην 

κέγεζνο ηεο ζπζθεπαζίαο γηαηί δηαθνξνπνηείηαη θαη ε νκαδνπνίεζε (νη θηάιεο 

ησλ 2 ιίηξσλ ζπζθεπάδνληαη αλά 6άδεο, νη θηάιεο ησλ 500ml αλά 12άδεο θαη 

ησλ 330ml αλά 20άδεο. Ο ρξφλνο ελαιιαγήο εθηηκήζεθε σο ζηαζεξφο ζηα 10 

ιεπηά γηα θάζε αιιαγή ζηελ ζπζθεπαζία. 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε θάζε κεράλεκα έρεη 

δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο ελαιιαγήο κε βάζε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα θη επνκέλσο 

ην πξφβιεκα ηεο εχξεζεο ηεο βέιηηζηεο ζεηξάο εθηέιεζεο πξντφλησλ ζα 

πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί σο έλα πξφβιεκα πνιιαπιψλ επεμεξγαζηψλ 

(ηεζζάξσλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε) κε δηαθνξεηηθά ν θαζέλαο 

changeover. 
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4.2.3 Δλασιζηοποίηζη σπόνος παπαγυγήρ 

Κάζε εκέξα παξάγεηαη ζηελ κνλάδα έλα ππνζχλνιν ησλ παξαπάλσ 

πξντφλησλ. Γηα ηελ δνθηκή ηνπ παξαπάλσ αιγνξίζκνπ ζεσξήζεθε κία κέξα 

ζηελ νπνία ε παξαγσγή πεξηειάκβαλε ηα αθφινπζα 8 πξντφληα: Λεπθφ 

πιήξεο 2L, Λεπθφ Low Fat 2L,  Λεπθφ πιήξεο 0,5L, Λεπθφ Low Fat 0,5L, 

νθνιαηνχρν 0,5L, νθνιαηνχρν 0,33L, νθνιαηνχρν Low Fat 0,33L θαη 

Κεθίξ 0,33L. Οη ρξφλνη παξαγσγήο ησλ παξαπάλσ είλαη αλεμάξηεηνη απφ ηελ 

αιιεινπρία νπφηε νη πνζφηεηεο παξαγσγήο γηα θάζε πξντφλ δελ έρνπλ 

ζεκαζία. Απηφ πνπ αιιάδεη ηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν παξαγσγήο είλαη ε ζεηξά 

εθηέιεζεο. 

Γηα ηελ εχξεζε ηεο βέιηηζηεο αθνινπζίαο εθηειέζηεθαλ ηα αθφινπζα βήκαηα: 

1. Γηα θάζε κεραλή ηεο γξακκήο ρσξηζηά δηακνξθψζεθε ν πίλαθαο 

ρξφλσλ ελαιιαγήο αλάκεζα ζε φια ηα πξνο παξαγσγή πξντφληα. Οη 

ρξφλνη απηνί πεξηειάκβαλαλ αζξνηζηηθά φινπο ηνπο ρξφλνπο 

πιπζίκαηνο/κνληαξίζκαηνο πνπ απαηηνχληαη κε βάζε ηελ θχζε ηνπ 

πξντφληνο θαη ην κέγεζνο ηεο ζπζθεπαζίαο. 

2. Γηα θάζε πξντφλ θαη θάζε ζηάδην ππνινγίζηεθαλ νη ρξφλνη έλαξμεο θαη 

ιήμεο. Γηα θάζε δπάδα πξντφλησλ, ζηνπο ρξφλνπο απηνχο 

πξνζηέζεθαλ νη παξαπάλσ ρξφλνη ελαιιαγήο θαη, κε βάζε ηελ 

καζεκαηηθή αλάιπζε ηεο παξαγξάθνπ 4.1, δηακνξθψζεθε ν 

ζπλνιηθφο πίλαθαο "θφζηνπο" γηα κεηάβαζε απφ ην έλα πξντφλ ζην 

άιιν. 

3. Με βάζε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ην πξφβιεκα δηακνξθψζεθε θαη 

επηιχζεθε σο ΠΠΠ ζην πεξηβάιινλ MATLAB κε ηελ βνήζεηα ηνπ 

παθέηνπ lpSolve. 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ δεχηεξνπ βήκαηνο έγηλε θαηακέηξεζε ζηελ κνλάδα φισλ 

ησλ απαξαίηεησλ ρξφλσλ, δειαδή ησλ ρξφλσλ παξαγσγήο αλά ζηάδην pi,j 

φπσο θαη ησλ δηαζηεκάησλ ci→i+1,j πνπ κεζνιαβνχλ αλάκεζα ζηελ έλαξμε δχν 

δηαδνρηθψλ ζηαδίσλ. Με βάζε απηνχο ηνπο ρξφλνπο ππνινγίζηεθαλ νη ρξφλνη 

έλαξμεο si,j θαη ιήμεο ei,j θάζε ζηαδίνπ ζε ζρέζε κε ην μεθίλεκα ηεο 

παξαγσγήο ηνπ θάζε πξντφληνο ζηελ γεκηζηηθή. 



80 
 

Παξάιιεια κε ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζην MATLAB, δηακνξθψζεθε 

θαη ην κνληέιν ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζην SchedulePro ψζηε λα είλαη 

εθηθηή ε πξνζνκνίσζε ηεο παξαγσγήο θαη ε εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ 

ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ κε ηελ βνήζεηα δηαγξακκάησλ Gantt. 

Απφ ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο βειηηζηνπνίεζεο, πξνέθπςε γηα ηελ 

παξαπάλσ νκάδα πξντφλησλ σο βέιηηζηε ιχζε ε παξαθάησ αθνινπζία: 

1. Λεπθφ Low Fat 2L 

2. Λεπθφ πιήξεο 2L 

3. Λεπθφ Low Fat 0,5L 

4. Λεπθφ πιήξεο 0,5L 

5. νθνιαηνχρν 0,5L 

6. νθνιαηνχρν 0,33L 

7. νθνιαηνχρν Low Fat 0,33L 

8. Κεθίξ 0,33L 

Όπσο αλακελφηαλ, ε βέιηηζηε ζεηξά εθηέιεζεο εθκεηαιιεχεηαη ηνπο κηθξνχο 

ρξφλνπο πιπζηκάησλ απφ ιεπθφ ζε ζνθνιαηνχρν απνθεχγνληαο παξάιιεια 

ηελ αληίζηξνθε πνξεία. Σαπηφρξνλα, ειαρηζηνπνηεί ηνπο ρξφλνπο ελαιιαγήο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κέγεζνο ηεο ζπζθεπαζίαο εθηειψληαο ηηο κεηαβάζεηο ζε 

άιιν πξντφλ κε ην ίδην φκσο κέγεζνο ζπζθεπαζίαο (πρ. ε αιιαγή 4→5 απφ 

ιεπθφ ζε ζνθνιαηνχρν γίλεηαη γηα ζπζθεπαζία 0,5L θαη γηα ηα δχν πξντφληα 

θαη παξνκνίσο ε αιιαγή 7→8 απφ ζνθνιαηνχρν ζε Κεθίξ γίλεηαη γηα 

ζπζθεπαζία 0,33L). Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε αιιαγή θηάιεο ζηα ιεπθά 

γάιαηα απφ 2L ζε 0,5L δελ ζρεηίδεηαη κε ην είδνο (πιήξεο ή Low Fat) ηνπ 

γάιαθηνο (νη ρξφλνη ελαιιαγήο είλαη νη ίδηνη) νπφηε ε ιχζε ζα ήηαλ ηζνδχλακε 

αλ ζηε ζέζε 3 ήηαλ ην Πιήξεο θαη ζηελ ζέζε 4 Low Fat. 

Σν ρήκα 15 παξνπζηάδεη ην γξάθεκα Gantt ηεο παξαγσγήο γηα ηελ βέιηηζηε 

αιιεινπρία. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21h

8 16 24h

Packer

Labeller

Cupper

Filler

E
q

u
ip

m
e
n

t

Batch

W-LF-2L-1-1

W-2L-1-1

W-LF-0,5L-1-1

W-0,5L-1-1

C-0,5L-1-1

C-0,33L-1-1

C-LF-0,33L-1-1

K-0,33L-1-1

σήμα 15  Γπάθημα Gantt ηηρ παπαγυγήρ για ηην βέληιζηη αλληλοςσία-ενάπιο 1 

 

 

Η βέιηηζηε αιιεινπρία ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε είλαη αλακελφκελε, απηφ 

φκσο δελ ηζρχεη πάληα. ηνλ Πίλαθα 16 παξνπζηάδεηαη έλα ελαιιαθηηθφ 

ζελάξην ρξφλσλ πιπζίκαηνο ηεο γεκηζηηθήο φπνπ νη ρξφλνη κεηάβαζεο απφ 

ιεπθφ ζε ζνθνιαηνχρν είλαη νη ίδηνη αλεμάξηεηα απφ ηελ θνξά κεηάβαζεο. 

 

CLEANING TIME  

Γεμιστικθ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΤ ΕΠΕΣΑΙ 

Π
Ρ

Ο
ΪΌ

Ν
 Π

Ο
Τ 

Π
Ρ

Ο
Η

ΓΕ
ΙΣ

Α
Ι 

Διάρκεια (min) 
Λευκό 
Πλθρες 

Λευκό 
Low Fat οκολατ. 

οκολατ. 
Low Fat Kefir Ariani 

Λευκό Πλθρες 0 5 30 30 5 5 

Λευκό Low Fat 5 0 30 30 5 5 

οκολατοφχο 30 30 0 5 30 30 

οκολατοφχο Low Fat 30 30 5 0 30 30 

Κεφίρ 30 30 30 30 0 30 

Αριάνη 30 30 30 30 30 0 
Πίνακαρ 16. Υπόνοι καθαπιζμού ηηρ γεμιζηικήρ καηά ηην αλλαγή πποφόνηορ -ενάπιο 2 

Σν βέιηηζην ζελάξην πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ επίιπζε κε ηνπο λένπο ρξφλνπο 

είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ απφ πξηλ: 

1. νθνιαηνχρν Low Fat 0,33L 

2. νθνιαηνχρν 0,33L 

3. νθνιαηνχρν 0,5L 

4. Λεπθφ Low Fat 0,5L 

5. Λεπθφ πιήξεο 0,5L 

6. Λεπθφ πιήξεο 2L 
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7. Λεπθφ Low Fat 2L 

8. Κεθίξ 0,33L 

Σν ρήκα 16 παξνπζηάδεη ην γξάθεκα Gantt ηεο λέαο βέιηηζηεο αιιεινπρίαο 

παξαγσγήο. 

 

σήμα 16  Γπάθημα Gantt ηηρ νέαρ βέληιζηηρ αλληλοςσίαρ παπαγυγήρ- ενάπιο 2 

 

Η βέιηηζηε αθνινπζία επνκέλσο δελ είλαη πάληα πξνθαλήο θαη εμαξηάηαη θαη 

απφ ηα πξντφληα πνπ είλαη λα παξαζθεπαζηνχλ ζε έλα δεδνκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα (εκέξα, εβδνκάδα). Γεδνκέλνπ φηη ζε θάζε δηάζηεκα 

πξνγξακκαηηζκνχ ηεο παξαγσγήο κία κνλάδα κπνξεί λα παξάγεη 

δηαθνξεηηθά πξντφληα, ε βέιηηζηε αιιεινπρία ζα πξέπεη λα αλαδεηείηαη θάζε 

θνξά γηα ην ππνζχλνιν ησλ πξνο παξαγσγή πξντφλησλ. 

Ωο πξνο ηνλ ρξφλν επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο βειηηζηνπνίεζεο, ε επίιπζε 

γηα ηα 8 πξντφληα ηνπ παξαπάλσ παξαδείγκαηνο γίλεηαη ζε ιηγφηεξν απφ έλα 

δεπηεξφιεπην ζε έλαλ ηππηθφ ππνινγηζηή γξαθείνπ. Όζν φκσο απμάλεη ν 

αξηζκφο ησλ πξντφλησλ, ν ρξφλνο επίιπζεο απμάλεη εθζεηηθά. Σα 15 

πξντφληα, γηα παξάδεηγκα, επηιχνληαη ζηνλ ίδην ππνινγηζηή ζε 30 πεξίπνπ 

δεπηεξφιεπηα. Αλ θαη νη απφιπηεο ηηκέο ησλ ρξφλσλ επίιπζεο δελ έρνπλ 

ηδηαίηεξε ζεκαζία δεδνκέλνπ φηη ν αιγφξηζκνο επίιπζεο δελ είλαη 

βειηηζηνπνηεκέλνο θαη ν ρξφλνο επίιπζεο δελ κεηξήζεθε κε επηζηεκνληθφ 

ηξφπν, εληνχηνηο ε ζρεηηθή αλαινγία ησλ ρξφλσλ επίιπζεο γηα ηα δχν 

πξνβιήκαηα δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο είλαη ελδεηθηηθή ηεο εθζεηηθήο 

πνιππινθφηεηαο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο βειηηζηνπνίεζεο. 
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5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ηελ εξγαζία απηή κειεηήζεθε ην πξφβιεκα ηεο εχξεζεο ηεο βέιηηζηεο 

αθνινπζίαο εθηέιεζεο πξντφλησλ ζε κία κνλάδα πνιιαπιψλ πξντφλησλ 

ηχπνπ flowshop κε έλα ή πνιιαπιά ζηάδηα παξαγσγήο. ηφρνο ήηαλ ε 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ παξαγσγήο φηαλ ε ελαιιαγή ησλ πξντφλησλ 

ζπλεπάγεηαη ηελ χπαξμε λεθξψλ ρξφλσλ θαζαξηζκνχ ή κνληαξίζκαηνο ησλ 

ζπζθεπψλ θαη ε δηάξθεηα απηψλ ησλ ρξφλσλ εμαξηάηαη απφ ηελ ζεηξά 

εθηέιεζεο ησλ πξντφλησλ. 

Σν πξφβιεκα κειεηήζεθε καζεκαηηθά σο πξφβιεκα βειηηζηνπνίεζεο, 

απνηππψζεθε σο ην Πξφβιεκα ηνπ Πιαλφδηνπ Πσιεηή θαη επηιχζεθε σο 

πξφβιεκα γξακκηθνχ αθέξαηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. ηελ πεξίπησζε ησλ 

πνιιαπιψλ ζηαδίσλ, ην πξφβιεκα (ζε ζρέζε κε ηηο γλσζηέο ηνπ δηαηππψζεηο 

ζηελ βηβιηνγξαθία) έπξεπε λα κνξθνπνηεζεί ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα 

ζηάδηα παξαγσγήο ζηελ βηνκεραλία ησλ δηεξγαζηψλ θαη εηδηθφηεξα ζησλ 

ηξνθίκσλ είλαη ρξνληθά επηθαιππηφκελα. 

Η καζεκαηηθή απνηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

επίιπζε δχν κειεηψλ πεξηπηψζεσλ γηα πξαγκαηηθέο βηνκεραλίεο: κία γξακκή 

ππνζπζθεπαζίαο  θπηνθαξκάθσλ κε έλα ζηάδην παξαγσγήο θαη κία γξακκή 

εκθηάισζεο πξντφλησλ γάιαθηνο κε πνιιαπιά ζηάδηα. Καη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο δείρηεθε φηη ε εχξεζε ηεο βέιηηζηεο αθνινπζίαο είλαη εθηθηή γηα 

ηνλ αξηζκφ ησλ πξντφλησλ πνπ δηαρεηξίδεηαη κία ηππηθή βηνκεραλία, φρη φκσο 

πάληα πξνθαλήο. Γηα παξάδεηγκα, ζε κία απιή πεξίπησζε δείρηεθε φηη ε 

"πξνθαλήο" νκαδνπνίεζε πξνο παξαγσγή νκνεηδψλ πξντφλησλ δελ νδεγεί 

πάληα ζηελ βέιηηζηε ρξνληθά ιχζε. Η εθαξκνγή, επνκέλσο, κίαο δηαδηθαζίαο 

βειηηζηνπνίεζεο ζηελ ζεηξά εθηέιεζεο ησλ πξντφλησλ ή παξαγγειηψλ ζε κία 

βηνκεραλία κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ εμάιεηςε θαζηεξσκέλσλ, αιιά φρη 

απαξαίηεηα απνηειεζκαηηθψλ, εκπεηξηθψλ πξαθηηθψλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζή 

ηνπο κε κία επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ε νπνία ζα παξάγεη ηελ θαηά 

πεξίπησζε βέιηηζηε ιχζε. 

Η ρξεζηκφηεηα ηεο κεζφδνπ ζα κπνξνχζε λα εληζρπζεί εθφζνλ επεθηεηλφηαλ 

ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία κεραλέο αλά ζηάδην 
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παξαγσγήο (πρ. πνιιαπιέο ζπζθεπαζηηθέο κεραλέο) ή γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

φπνπ ε παξαγσγή θάπνησλ πξντφλησλ δελ απαηηεί ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ 

θνηλψλ ζηαδίσλ (ρσξίο φκσο λα αιιάδεη ε ζεηξά εθηέιεζεο ησλ ζηαδίσλ). Οη 

παξαπάλσ πεξηπηψζεηο  πξνηείλνληαη σο επεθηάζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

δηαηξηβήο ζε κειινληηθέο εξγαζίεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Κψδηθαο MATLAB γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ 

σο ΠΠΠ κε ηελ βνήζεηα ηεο ξνπηίλαο lpSolve. 

function [optseq, hours] = tspCO(O) 

 

% read type-based changeover 

typeCO = importdata('typeCO.dat'); 

% read size-based changeover 

sizeCO = importdata('sizeCO.dat'); 

 

%read the product name, type index and size index 

P = importdata('products.dat'); 

names = P.textdata; 

typeIndex = P.data(:,1); 

sizeIndex = P.data(:,2); 

 

n = length(O); 

 

for i=1:n 

index(i)=getProductIndex( names, O{i} ); 

end 

 

index; 

 

CO = zeros(n); 

for i=1:n 

for j=1:n 

if index(i)==index(j)   %same product 

CO(i,j) = 0; 

else 

CO(i,j)=typeCO(typeIndex(index(i)),typeIndex(index(j)))+sizeCO(sizeIn

dex(index(i)),sizeIndex(index(j))); 

end 

end 

end 

 

[cost, optord, result] = tsp_milp(CO); 

 

if result == 1 

for i=1:n 

optseq{i}=O{optord(i)}; 

end 

 

optseq; 

hours=cost/60; 

else 

optseq='failed to solve'; 

hours = 0; 

end 

 

function [cost, ord, out] = tsp_milp(CO); 

 

[n,m]=size(CO); 

[a,b,e]=create_tsp_matrix(n); 
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% objective function 

f=[]; 

for i=1:n 

f=[f,CO(i,:)]; 

end 

 

xint=1:n^2; 

 

[obj,x,duals,result] = my_lp_solve(f,a,b,e,[],[],xint); 

if result == 0 | result == 1 | result == 11 | result == 12 

for i=1:n 

x1=x((i-1)*n+1:(i-1)*n+n)'; 

ordmat(i,:)=x1; 

ordmat(i,i)=0;  % diagonal elements should be zero 

end 

 

ordmat; 

 

ord=find(ordmat(1,:)==1); 

for i=1:n-1 

k=ord(length(ord)); 

ord=[ord,find(ordmat(k,:)==1)]; 

end 

 

cost=obj; 

out = 1; 

else 

cost = 0; 

ord=0; 

out = 0; 

end 

 

end 

 

function [a,b,e]=create_tsp_matrix(n) 

 

a=[]; 

 

a1=ones(1,n); 

for i=1:n 

a2=a1; 

a2(i)=0; 

a=blkdiag(a,a2); 

end 

 

a3=zeros(n,n^2); 

for i=1:n 

for j=1:n 

if i~=j 

a3(i,(j-1)*n+i)=1; 

end 

end 

end 

 

a=[a;a3]; 

b=ones(1,2*n); 

e=zeros(1,2*n); 

 

for j=1:n-1 
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a5=create_k_zero_matrix(n,j); 

 

a=[a;a5]; 

[n5,m5]=size(a5); 

b=[b,ones(1,n5)]; 

e=[e,ones(1,n5)]; 

clear a5; 

end 

 

function a=create_k_zero_matrix(n,k) 

 

% creates a matrix with n columns with all possible combinations of 

% positioning k zeros in all possible positions (otherwise the value 

is 1) 

a1=ones(1,n); 

if k==0 

return; 

end 

 

for j=1:k 

a1=expand_zero(a1); 

end 

 

[n1,m1]=size(a1); 

for i=1:n1 

kind=find(a1(i,:)==0); 

for k=1:length(kind); 

a(i,(kind(k)-1)*n+1:(kind(k)-1)*n+n)=a1(i,:); 

end 

end 

 

function a1=expand_zero(a) 

 

[n,m]=size(a); 

 

nn=1; 

for i=1:n 

k=last_zero_pos(a(i,:)); 

for j=k+1:m 

a1(nn,:)=a(i,:); 

a1(nn,j)=0; 

nn=nn+1; 

end 

end 

 
function a1=insert_zero_col(a,k) 

 

[n,m]=size(a); 

 

if k==1 

a1=[zeros(n,1),a]; 

elseif k==m+1 

a1=[a, zeros(n,1)]; 

else 

a1=[a(:,1:k-1), zeros(n,1), a(:,k:m)]; 

end 
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%LP_SOLVE  Solves mixed integer linear programming problems. 

% 

%  SYNOPSIS: [obj,x,duals,stat] = 

lp_solve(f,a,b,e,vlb,vub,xint,scalemode,keep) 

% 

%     solves the MILP problem 

% 

%             max v = f'*x 

%               a*x <> b 

%                 vlb <= x <= vub 

%                 x(int) are integer 

% 

%  ARGUMENTS: The first four arguments are required: 

% 

%           f: n vector of coefficients for a linear objective 

function. 

%           a: m by n matrix representing linear constraints. 

%           b: m vector of right sides for the inequality 

constraints. 

%           e: m vector that determines the sense of the 

inequalities: 

%                     e(i) = -1  ==> Less Than 

%                     e(i) =  0  ==> Equals 

%                     e(i) =  1  ==> Greater Than 

%         vlb: n vector of lower bounds. If empty or omitted, 

%              then the lower bounds are set to zero. 

%         vub: n vector of upper bounds. May be omitted or empty. 

%        xint: vector of integer variables. May be omitted or empty. 

%   scalemode: scale flag. Off when 0 or omitted. 

%        keep: Flag for keeping the lp problem after it's been 

solved. 

%              If omitted, the lp will be deleted when solved. 

% 

%  OUTPUT: A nonempty output is returned if a solution is found: 

% 

%         obj: Optimal value of the objective function. 

%           x: Optimal value of the decision variables. 

%       duals: solution of the dual problem. 

 

function [obj, x, duals, stat] = lp_solve(f, a, b, e, vlb, vub, xint, 

scalemode, keep) 

 

if nargin == 0 

help lp_solve; 

return; 

end 

 

[m,n] = size(a); 

lp = mxlpsolve('make_lp', m, n); 

mxlpsolve('set_verbose', lp, 3); 

mxlpsolve('set_mat', lp, a); 

mxlpsolve('set_rh_vec', lp, b); 

mxlpsolve('set_obj_fn', lp, f); 

%mxlpsolve('set_maxim', lp); % default is solving minimum lp. 

 

for i = 1:length(e) 

if e(i) < 0 

con_type = 1; 

elseif e(i) == 0 

con_type = 3; 

else 
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con_type = 2; 

end 

mxlpsolve('set_constr_type', lp, i, con_type); 

end 

 

if nargin > 4 

for i = 1:length(vlb) 

mxlpsolve('set_lowbo', lp, i, vlb(i)); 

end 

end 

 

if nargin > 5 

for i = 1:length(vub) 

mxlpsolve('set_upbo', lp, i, vub(i)); 

end 

end 

 

if nargin > 6 

for i = 1:length(xint) 

mxlpsolve('set_binary', lp, xint(i), 1); 

%mxlpsolve('set_binary', lp, i, xint(i)); 

end 

end 

 

if nargin > 7 

if scalemode ~= 0 

mxlpsolve('set_scaling', lp, scalemode); 

end 

end 

 

%mxlpsolve('set_presolve', lp, 0 ); 

 

result=mxlpsolve('solve', lp) 

if result == 0 | result == 1 | result == 11 | result == 12 

%  [obj, x, duals, stat] = mxlpsolve('get_solution', lp), result; 

[obj, x, duals] = mxlpsolve('get_solution', lp); 

stat = result; 

else 

obj = []; 

x = []; 

duals = []; 

stat = result; 

end 

 

%mxlpsolve('get_Ncolumns', lp) 

 

if nargin < 9 

mxlpsolve('delete_lp', lp); 

end 

 

 


