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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

 

Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αφορά την παρουσίαση του 

επιστημονικού πεδίου του Μαθηματικού Προγραμματισμού καθώς και των βασικών  

υποκατηγοριών του όπως και την δημιουργία μοντέλου και εφαρμογής αυτού σε μια πραγματική 

επιχείρηση παραγωγής προϊόντων σωληνουργείας. Μέσω της εργασίας παρουσιάζεται η 

χρησιμότητα του Μαθηματικού Προγραμματισμού σε μεγάλες βιομηχανίες/επιχειρήσεις οι οποίες 

έχουν ως σκοπό τη βελτιστοποιημένη λειτουργία παραγωγής ή τη μείωση του κόστους παραγωγής 

των προϊόντων ώστε να επιτευχθεί όχι μόνο αποδοτικότερη λειτουργία αλλά και μεγιστοποίηση 

του κέρδους που είναι άλλωστε ο απώτερος σκοπός κάθε επιχείρησης. Επιπλέον παρουσιάζονται 

τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα για τη δημιουργία ενός μοντέλου Μαθηματικού 

Προγραμματισμού και οδηγούν στην επίλυσή του. Γίνεται εμφανές το εύρος των τομέων που 

μπορεί να βρει εφαρμογή ο συγκεκριμένος κλάδος επιχειρησιακής έρευνας και δίνονται 

παραδείγματα στα οποία ο μαθηματικός προγραμματισμός προσφέρει λύσεις σε δύσκολα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει κατά το στρατηγικό σχεδιασμό αλλά και στη λειτουργία της μια 

επιχείρηση. Συγκεκριμένα δημιουργείται ένα μοντέλου Μικτού Ακέραιου Γραμμικού 

Προγραμματισμού βάση πραγματικών δεδομένων επιχείρησης που δραστηριοποιείται Ευρωπαϊκά 

και εδράζει στην βιομηχανική ζώνη Πατρών. Η ιδέα είναι να δημιουργηθεί ένα μοντέλο που να 

βοηθά την επιχείρηση στον προγραμματισμό παραγωγής και να προσαρμόζεται στις διάφορες 

μεταβολές σε όποιο κομμάτι και αν εντοπίζονται αυτές. Από την παραπάνω μελέτη εξάγονται και 

χρήσιμα συμπεράσματα. 

 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΑΚΕΡΑΙΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑΣ 
 

ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΑΚΕΡΑΙΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑΣ 

 
ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης vii 

 

 

Λέξεις κλειδιά 

Μαθηματικός Προγραμματισμός 

Γραμμικός Προγραμματισμός 

Μικτός Ακέραιος Γραμμικός Προγραμματισμός 

Βέλτιστη λύση 

Επιχειρησιακή έρευνα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΑΚΕΡΑΙΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑΣ 

 
ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης viii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΑΚΕΡΑΙΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑΣ 

 
ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης ix 

 

 

 

 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΑΚΕΡΑΙΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑΣ 

 
ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης x 

 

ABSTRACT 

 

The scope of the present thesis is the presentation of the general term of Mathematical 

Programming along with its sections and the creation of a mathematical model based on real data 

provided by a company which located in industrial area of Patras. Subject thesis provide the 

opportunity to reader to understand the necessity of Mathematical Programming in industries 

which have as a target the optimization of production operation or the reduction of final products’ 

prizes. As a result, we have achieved a more efficient operation and at the same time the maximum 

profit for a company. Additionally, we present the tools that are available to create a function 

model of Mathematical Programming and its solution. Through the below thesis we will discover 

the large variety of industry sections which the Mathematical Programming could take place. 

Furthermore, we will quote examples on which the Mathematical Programming could give 

important solutions on problems which a company faces during operation and strategic planning. 

Especially we create a model of mixed integer linear programming which helps the subject 

company in the section of production programming and to be flexible in various sudden changes 

in the market. Through the abovementioned research, we can export important conclusions. 
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PROGRAMMING  
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1.0  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Επιχειρησιακή Έρευνα είναι η εφαρμογή των μαθηματικών στη ζωή μας με σκοπό την 

υποστήριξη της διαδικασίας λήψης όταν η τελευταία ειδικά δεν είναι μια τόσο απλή υπόθεση. Πιο 

συγκεκριμένα η επιχειρησιακή έρευνα χρησιμοποιώντας μεθόδους όπως χρήση μαθηματικών 

μοντέλων, παρέχει τη δυνατότητα σε ερευνητές αλλά και επιχειρήσεις να λάβουν αποδοτικότερες 

αποφάσεις με μειωμένο ρίσκο. Ο μαθηματικός προγραμματισμός είναι ένας από τους 

σημαντικότερους κλάδους της και έχει εξελιχθεί σε ερευνητικό πεδίο που στοχεύει στην ανάπτυξη 

υπολογιστικών τεχνικών για την εύρεση βέλτιστων λύσεων σε πολλά πρακτικά προβλήματα. 

 

Ο προγραμματισμός παραγωγής αποτελεί ένα ζήτημα πολύ σημαντικό για τις σημερινές 

βιομηχανίες γιατί με την κατάλληλη και αποτελεσματική αντιμετώπισή του μπορεί να αποδώσει 

σημαντικά πλεονεκτήματα και κέρδη στις επιχειρήσεις. Λόγω της μεγάλης πολυπλοκότητας που 

παρουσιάζει, αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για την έρευνα, η οποία συνιστά ένα από τα πιο 

σημαντικά προβλήματα της Οργάνωσης και Διοίκησης Παραγωγής, το πρόβλημα της 

χρονοδρομολόγησης εργασιών ανάλογα με τη ζήτηση αλλά και της κοστολόγησης του τελικού 

προϊόντος στην παραγωγική διαδικασία με στόχο την επίτευξη του μέγιστου κέρδους. 
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2.0  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΌΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

2.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Τα μαθηματικά είναι ο κλάδος που ασχολείται με την περιγραφή φυσικών φαινομένων και 

γενικότερα με οτιδήποτε αφορά ποσοτικές, δομικές και άλλες  μετρήσεις. Μέσα από αυτές τις 

μετρήσεις όμως εμφανίζονται προβλήματα τα οποία απαιτούν τη διερεύνηση και τον υπολογισμό 

μίας πιθανής λύσης, η οποία απαιτεί την ανάπτυξη και τη χρήση συγκεκριμένων μαθηματικών 

μοντέλων. 

Μαθηματικό μοντέλο είναι το μοντέλο που μελετά και περιγράφει τα διάφορα φαινόμενα και 

συστήματα με τη χρήση μαθηματικών σχέσεων, συστήματα εξισώσεων και γενικότερα 

μεταβλητές και παραμέτρους. Η διαδικασία μέσω της οποίας αναπτύσσεται και μελετάται ένα 

μαθηματικό μοντέλο ονομάζεται Μαθηματική Μοντελοποίηση. 

Η μαθηματική μοντελοποίηση στοχεύει στο να απεικονίσει ρεαλιστικά ένα πρόβλημα μέσω των 

μαθηματικών σχέσεων το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα στο να βρεθεί μία λύση. Τα προβλήματα 

που απαιτούν τη μελέτη μίας βέλτιστης λύσης ονομάζονται προβλήματα βελτιστοποίησης στα 

οποία διερευνάται η αριστοποίηση μιας συνάρτησης κάτω από συγκεκριμένους περιορισμούς. 

Ο όρος επιχειρησιακή έρευνα χρησιμοποιείται για να περιγράψει την εφαρμογή προηγμένων 

αναλυτικών μεθόδων έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει η καλύτερη λήψη αποφάσεων. Αποτελεί 

πεδίο της μαθηματικής επιστήμης και αναφέρεται επίσης στη βιβλιογραφία ως επιστήμη των 

αποφάσεων.  (Wetherbe, 1979). 

Η επιχειρησιακή έρευνα κατά συνέπεια χρησιμοποιεί κλάδους της μαθηματικής επιστήμης, όπως 

είναι αυτή της μαθηματικής μοντελοποίησης και της στατιστικής ανάλυσης, έτσι ώστε να 

μπορέσει, υπό την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών, να βρει τη βέλτιστη λύση ενός προβλήματος.  



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΑΚΕΡΑΙΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑΣ 

 
ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης 6 

 

Η επιλογή των τεχνικών που θα χρησιμοποιηθούν για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων συνήθως 

εξαρτάται από τη  φύση του συστήματος. Επιπλέον, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι στόχοι 

του προβλήματος αλλά και το χρονοδιάγραμμα που απαιτείται για την επίτευξή τους όπως επίσης 

και οι περιορισμοί που πρέπει να εφαρμοστούν συναρτήσει του χρόνου. 

 

Ο κλάδος των μαθηματικών που ασχολείται με τις παραπάνω διαδικασίες, τη μοντελοποίηση 

δηλαδή και την εύρεση βέλτιστων λύσεων είναι ο Μαθηματικός Προγραμματισμός. Το πεδίο αυτό 

στοχεύει κυρίως στο να υποστηρίξει τον τρόπο λήψης δύσκολων και συχνά πολύπλοκων 

αποφάσεων οικονομικής και διοικητικής φύσεως καθώς δύναται να εφαρμοστεί με 

αποτελεσματικότητα σε μεγάλου μεγέθους προβλήματα. 

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφερθεί πως ο όρος προγραμματισμός, όπως αυτός 

χρησιμοποιείται μέσα από  τη μαθηματική έννοια της μοντελοποίησης και της εύρεσης λύσεων  

δεν θα πρέπει να συγχέεται με τον ίδιο όρο που χρησιμοποιείται από την επιστήμη της 

πληροφορικής. Στα μαθηματικά ο προγραμματισμός δεν αποτελεί σύνταξη κάποιου 

υπολογιστικού προγράμματος αλλά προέρχεται από τον ορισμό της αγγλικής λέξης «program» 

(πρόγραμμα) και αναφέρεται στα προβλήματα κατανομής  σε συνάρτηση του χρόνου. 

Η έννοια αυτή αποδόθηκε για πρώτη φορά το 1940 από τον George Dantzig, έναν Αμερικάνο 

μαθηματικό ο οποίος ανέπτυξε και τον ευρέως γνωστό αλγόριθμο Simplex. (George Dantzig, 

1947). 

Μαθηματικός Προγραμματισμός ορίζεται το γενικότερο σύνολο των τεχνικών υπολογισμού και 

μεθόδων επίλυσης που χρησιμοποιούνται έτσι ώστε να μελετηθούν τα προβλήματα 

βελτιστοποίησης. Τα προβλήματα αυτά με τη σειρά τους περιγράφονται μέσω μίας συνάρτησης, 

της πραγματικής συνάρτησης. Η πραγματική συνάρτηση για να αριστοποιηθεί, προσδιορίζονται 

οι τιμές κάποιων μεταβλητών και έτσι προκύπτει το αντίστοιχο μέγιστο ή ελάχιστο της τιμής της. 

Η παραπάνω διαδικασία ονομάζεται και ως διαδικασία εύρεσης της βέλτιστης λύσης σε 

προβλήματα αριστοποίησης.  
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Τα προβλήματα αριστοποίησης συνήθως διακρίνονται σε προβλήματα κλασσικής αριστοποίησης 

και αφορούν την κλασσική ανάλυση και σε προβλήματα μαθηματικού  προγραμματισμού τα οποία 

προσπαθούν να επιλύσουν προβλήματα κατανομής περιορισμένων οικονομικών πόρων σε ένα 

σύνολο δραστηριοτήτων.  

Υπάρχουν τέσσερα δομικά στοιχεία τα οποία εφαρμόζονται σε κάθε τέτοιο πρόβλημα, ανεξάρτητα 

με τη μορφή και τον όγκο των απαιτούμενων δεδομένων. 

Τα στοιχεία αυτά είναι,  

➢ Η Αντικειμενική Συνάρτηση (Α.Σ.) 

➢ Οι Μεταβλητές Απόφασης 

➢ Οι περιορισμοί 

➢ Οι παράμετροι 

 

Το γενικό πρόβλημα του μαθηματικού προγραμματισμού μπορεί να αποδοθεί ως εξής: 

𝜊𝑝𝑡𝑍(𝑋1, … , 𝑋𝑛)  

με περιορισμούς: 

 𝑔(𝑋1, … , 𝑋𝑛) =,≤,≥b1 i=1,…,m και X1,…,Xn ≥0 

 

Στη συνέχεια παρατίθεται πιο αναλυτικά το κάθε δομικό στοιχείο: 

 

o Μεταβλητές Απόφασης 

Οι Μεταβλητές Απόφασης στο μαθηματικό προγραμματισμό αποτελούν τις άγνωστες μεταβλητές 

της συνάρτησης και κατά συνέπεια του προβλήματος. Οι μεταβλητές αυτές καθορίζονται εξ αρχής 

και είναι αυτές που ορίζουν τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα ληφθεί μία απόφαση. Κατά 
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την αριστοποίηση του προβλήματος, σκοπός είναι η εύρεση των τιμών αυτών οι οποίες υπό τους 

δεδομένους περιορισμούς, αποδίδουν τη βέλτιστη τιμή, στην αντικειμενική συνάρτηση.  

 

o Αντικειμενική Συνάρτηση (Α.Σ.) 

Η Αντικειμενική Συνάρτηση είναι η μαθηματική συνάρτηση του προβλήματος η οποία και 

παρουσιάζει τη μαθηματική σχέση μεταξύ των μεταβλητών απόφασης. Αυτές με τη σειρά τους 

εκφράζουν το κριτήριο βελτιστοποίησης μέσω του οποίου επιδιώκεται να μεγιστοποιηθεί ή να 

ελαχιστοποιηθεί η τελική τιμή της Αντικειμενικής Συνάρτησης.  

 

o Περιορισμοί 

Η φύση του προβλήματος συνεπάγεται τη χρήση κάποιων περιορισμών έτσι ώστε να μπορέσει να 

βρεθεί η βέλτιστη λύση. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση των μεταβλητών απόφασης. Οι 

περιορισμοί είναι οι σχέσεις οι οποίες μπορούν να καθορίσουν τις τιμές που θα πάρει μία 

μεταβλητή απόφασης έτσι ώστε να προσδιοριστεί το πεδίο ορισμού του προβλήματος. Το πεδίο 

ορισμού ονομάζεται εφικτό χωρίο. 

Η διατύπωση των περιορισμών ακολουθεί μια συγκεκριμένη γραφή τοποθετώντας τις μεταβλητές 

απόφασης στο αριστερό μέλος της μαθηματικής σχέσης ενώ οι σταθεροί όροι των περιορισμών 

βρίσκονται στο δεξί μέλος. Αυτός ο τρόπος διατύπωσης είναι και ο συνήθης κατά την 

αναπαράσταση ενός μοντέλου σε ένα λογισμικό επίλυσης προβλημάτων μαθηματικού 

προγραμματισμού. 

Παραδείγματα: 

◼ Ισότητα: Χ1 + Χ2 =12, Οι τιμές που θα λάβουν τα X1 και X2 πρέπει να αθροίζουν 12. 

◼ Ανισότητα: Χ3 +Χ 4 ≤ 14, Το άθροισμα των μεταβλητών απόφασης X3 και X4 δεν μπορεί 

να είναι μεγαλύτερο από την τιμή 14 ή πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο από την τιμή 14. 

◼ Ανισότητα: Χ5 +Χ 6  ≥ 20, Το  άθροισμα των μεταβλητών απόφασης X5 και X6 δεν 

μπορεί να είναι μικρότερο από την τιμή 20 ή πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο από την 

τιμή 20. 
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o Παράμετροι  

Οι παράμετροι είναι οι όροι του προβλήματος οι οποίοι στην περίπτωση του αιτιοκρατικού 

μαθηματικού προγραμματισμού λαμβάνουν σταθερές τιμές ενώ στην περίπτωση του στοχαστικού 

μαθηματικού προγραμματισμού οι τιμές τους διακρίνονται από αβεβαιότητα ή υπακούν σε 

στατιστικές κατανομές. Οι παράμετροι δεν μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια επίλυσης και εύρεσης 

της βέλτιστης λύσης. Είναι συνήθως οι συντελεστές των μεταβλητών απόφασης και ουσιαστικά 

προσδιορίζουν τις ποσότητες που απαιτούνται έτσι ώστε να μπορούν να διαμορφωθούν οι 

περιορισμοί.  

Ο μαθηματικός προγραμματισμός όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, αποτελεί ένα ευρύτερο 

σύνολο τεχνικών επίλυσης και μεθόδων υπολογισμού και για αυτόν τον λόγο ταξινομείται σε 

κάποιες υποκατηγορίες ανάλογα με το πρόβλημα που περιγράφεται, τον τρόπο επίλυσης που 

απαιτείται όπως επίσης και με το πώς διαμορφώνονται οι μεταβλητές απόφασης, η αντικειμενική 

συνάρτηση και οι περιορισμοί του προβλήματος. 

Οι κύριες κατηγορίες του μαθηματικού προγραμματισμού είναι,  

o Γραμμικός Προγραμματισμός  

Η αντικειμενική συνάρτηση και οι περιορισμοί του προβλήματος συνιστούν γραμμικές 

συναρτήσεις με τις μεταβλητές απόφασης. 

 

o Μη-Γραμμικός Προγραμματισμός  

Η αντικειμενική συνάρτηση και οι περιορισμοί του προβλήματος είναι μη γραμμικοί ως προς τις 

μεταβλητές απόφασης. 

 

o Ακέραιος Προγραμματισμός  

Σε αυτή την περίπτωση οι μεταβλητές απόφασης μπορούν να λαμβάνουν μόνο ακέραιες τιμές. 

 

o Μικτός Ακέραιος Γραμμικός Προγραμματισμός  
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Οι μεταβλητές απόφασης μπορούν να λάβουν και ακέραιες και συνεχείς τιμές. 

 

o Δυναμικός Προγραμματισμός  

Σε αυτή την ιδιαίτερη κατηγορία το πρόβλημα υποδιαιρείται σε επιμέρους προβλήματα τα οποία 

είναι εξαρτημένα μεταξύ τους. 

 

o Πολυκριτηριακός Προγραμματισμός 

Υπάρχουν παραπάνω από μία Α.Σ. 

 

o Στοχαστικός Προγραμματισμός 

Οι παράμετροι  έχουν τη μορφή κατανομής πιθανότητας. 

 

 

 

2.2 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

2.2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

O Γραμμικός Προγραμματισμός αποτελεί μία υποκατηγορία του Μαθηματικού 

Προγραμματισμού στην οποία περιλαμβάνονται προβλήματα στα οποία οι μαθηματικές σχέσεις 

είναι γραμμικές. Η αντικειμενική συνάρτηση όπως και οι περιορισμοί υπακούν στον κανόνα της 

γραμμικότητας ως προς τις μεταβλητές απόφασης. 

Ο Γραμμικός Προγραμματισμός αναζητά τη βέλτιστη λύση σύμφωνα με κάποια βασικά 

στάδια (Kounetas. Xatzistamoulou, 2015) 
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Τα στάδια αυτά είναι,  

o Ανάλυση του συστήματος 

Σε αυτό το στάδιο γίνεται η κατανόηση του συστήματος που ερευνάται και γίνεται ο 

αρχικός προσδιορισμός της δομής του έτσι ώστε να γίνει η διαπίστωση των σημείων τα οποία 

μπορούν να υποστούν παρεμβάσεις. 

 

o Διατύπωση των στόχων 

Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει τη διατύπωση των στόχων του προβλήματος που πρέπει να 

επιτευχθούν. Τέτοιοι στόχοι μπορεί να είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους, η ελαχιστοποίηση του 

κόστους, η ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης . 

 

o Διατύπωση του Μοντέλου 

Το στάδιο αυτό αποτελείται από τρεις επιμέρους φάσεις οι οποίες προσδιορίζουν τον 

τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται και αναπτύσσεται το μοντέλο προς επίλυση. 

 

- Φάση 1.  Διατύπωση των υποθέσεων 

- Φάση 2. Διατύπωση των μαθηματικών σχέσεων σύμφωνα με τις οποίες περιγράφεται 

το σύστημα. 

- Φάση 3. Πιλοτική εφαρμογή του μοντέλου σε μια απλούστερη περίπτωση-εκδοχή. 

 

 

o Επίλυση του Μοντέλου 

 

o Ανάλυση της Ευαισθησίας 

Σε αυτό το σημείο γίνεται η μελέτη σχετικά με το πώς μεταβάλλεται η αρχική βέλτιστη 

λύση, εάν μεταβληθούν οι παράμετροί του. 

 

o Υλοποίηση της Λύσης 

Το τελικό στάδιο αποτελεί την εφαρμογή της λύσης σε πραγματικό περιβάλλον. 
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Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πως ο Γραμμικός Προγραμματισμός έχει διάφορες εφαρμογές 

σε διάφορους τομείς και σε διάφορους κλάδους. Ξεκίνησε να χρησιμοποιείται στον Β΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο ενώ μετέπειτα βρήκε πολλές εφαρμογές σε ευρύτερα προβλήματα όπως στον τομέα των 

επιχειρήσεων, της βιομηχανίας αλλά και σε προβλήματα περιβαλλοντικού και ενεργειακού 

σχεδιασμού.  

 

 

 

 

Παραδείγματα εφαρμογών του Γραμμικού Προγραμματισμού βρίσκονται στις εξής 

περιοχές,   

• Εμπόριο 

• Οικονομία 

• Πληροφορική 

• Στρατιωτικές Διαδικασίας 

• Βιομηχανία 

• Αγροτική Παραγωγή 

 

 

 

2.2.2 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Το πρόβλημα του Γραμμικού Προγραμματισμού, όπως και το πρόβλημα του Μαθηματικού 

Προγραμματισμού αφορά τη βελτιστοποίηση μίας γραμμικής συνάρτησης, της Αντικειμενικής 

Συνάρτησης (Α.Σ.). Αυτό προϋποθέτει την εύρεση της μέγιστης τιμής, δηλαδή τη μεγιστοποίηση 

της συνάρτησης ή την εύρεση της ελάχιστης τιμής, δηλαδή την ελαχιστοποίηση της συνάρτησης.  

Για την επίλυση ενός προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού ακολουθούνται δύο βασικά 

βήματα. Αυτά είναι,  
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o Η Κατασκευή του Μαθηματικού Μοντέλου 

Γίνεται η κατασκευή του μαθηματικού μοντέλου για την επίλυση του γραμμικού 

προγραμματισμού σύμφωνα με το εκάστοτε πρόβλημα που μελετάται.  

 

o Η Επίλυση του Προβλήματος με την κατάλληλη μέθοδο 

Γίνεται η επίλυση του προβλήματος σύμφωνα με μία από τις παρακάτω μεθόδους ανάλογα με τα 

δεδομένα και το πρόβλημα που έχει αναπτυχθεί. 

- Γραφική Μέθοδος 

- Αλγεβρική Μέθοδος 

- Μέθοδος Simplex 

- Αντιστοίχιση Προβλήματος σε Δυικό Πρόβλημα 

Η γενική μορφή του μαθηματικού μοντέλου που αναπτύσσεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία του 

Μαθηματικού Προγραμματισμού είναι: 

𝜊𝑝𝑡𝑍(𝑋1, … , 𝑋𝑛) =∑ 𝑐𝑗𝑥𝑗1≤𝑗≤𝑛  

με περιορισμούς: 

∑ 𝑐𝑗𝑥𝑗1≤𝑗≤𝑛 =,≤,≥ b1,i=1,…,m και Χ1,…, Χn 

 

Στην παραπάνω σχέση, κάθε μεταβλητή υποδηλώνει και μία διαφορετική δραστηριότητα ή πόρο 

ανάλογα με το τι πραγματεύεται η αντικειμενική συνάρτηση.  

Στην περίπτωση όπου περιγράφεται το σύνολο των δραστηριοτήτων για ένα πρόβλημα, συχνά 

συναντώνται δεδομένα τα οποία περιγράφουν την παραγωγή προϊόντων και την παροχή διαφόρων 

υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, σε κάθε δραστηριότητα j αντιστοιχεί μία μεταβλητή Χj όπου η τιμή 

της προσδιορίζεται από την επίλυση του εκάστοτε προβλήματος όπως αυτό προκύπτει από τον 

γραμμικό προγραμματισμό.  

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί πως, οι μεταβλητές αυτές ονομάζονται μεταβλητές 

απόφασης και έχουν τις ίδιες ακριβώς ιδιότητες και εφαρμογή, σε κάθε πρόβλημα του γραμμικού 

προγραμματισμού. 
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Σε κάθε συντελεστή παραγωγής i αντιστοιχεί μια περιοριστική σταθερά bi, επίσης αντιστοιχεί και 

μία συνάρτηση περιορισμού 𝑔(𝑋1, … , 𝑋𝑛) η οποία και συνδέεται με την bi με μία από τις σχέσεις 

( =, ≤, ≥ ).  Οι σχέσεις αυτές ονομάζονται τεχνολογικοί περιορισμοί. 

Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν και περιορισμοί, οι οποίοι ονομάζονται περιορισμοί πολιτικής 

και με τους οποίους εκφράζονται διάφορες αποφάσεις σχετικά με τα επιθυμητά ανώτατα ή 

κατώτατα όρια στις τιμές των μεταβλητών. 

Το γενικό πρόβλημα του γραμμικού προγραμματισμού γράφεται πιο αναλυτικά ως εξής:  

 𝑔(𝑋1, … , 𝑋𝑛) =,≤,≥b1 i=1,…,m και X1,…,Xn ≥0 

𝑚𝑎𝑥𝑍, 𝑚𝑖𝑛𝑍 =  𝐶1𝑋1 + 𝐶2𝑋2 + ⋯ + 𝐶𝑛𝑋𝑛  

                          𝑎11𝑋1 + 𝑎1𝑗𝑋𝑗 + ⋯ + 𝑎1𝑛𝑋𝑛 + ⋯ (=, ≤, ≥)𝑏1 

                              𝑎21𝑋1 + 𝑎2𝑗𝑋𝑗 + ⋯ + 𝑎2𝑛𝑋𝑛 + ⋯ (=, ≤, ≥)𝑏2                                  … … +  … …  +

⋯ + ⋯ …     + ⋯ (=, ≤, ≥) …  

                          𝑎𝑚1𝑋1 + 𝑎𝑚𝑗𝑋𝑗 + ⋯ + 𝑎𝑚𝑛𝑋𝑛 + ⋯ (=, ≤, ≥)𝑏𝑚 

𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛 ≥ 0 

 

Σε κάθε πρόβλημα ο πρωταρχικός στόχος είναι το να βρεθεί η βέλτιστη λύση, δηλαδή εκείνη που 

θα ικανοποιεί τον σκοπό του προβλήματος και κατά συνέπεια δίνει απάντηση στο αρχικό 

ερώτημα.  

 

 

◼ Εφικτή Λύση 

 

Εφικτή λύση είναι εκείνη στην οποία ικανοποιούνται όλοι οι περιορισμοί του προβλήματος. Οι 

εφικτές λύσεις του προβλήματος ανήκουν στην εφικτή περιοχή. 
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Εικόνα 1:Εφικτή περιοχή Λύσης 

 

 

◼ Μη Εφικτή Λύση 

 

Μη εφικτή λύση είναι η λύση για την οποία δεν ικανοποιείται έστω και ένας περιορισμός. Η μη 

εφικτή λύση δεν ανήκει στην εφικτή περιοχή.  

 

 

◼ Άριστη ή Βέλτιστη Λύση 

 

Άριστη ή βέλτιστη λύση είναι η λύση η οποία μεγιστοποιεί ή ελαχιστοποιεί την αντικειμενική 

συνάρτηση. Η λύση αυτή ουσιαστικά δίνει την πιο επιθυμητή και κατά συνέπεια βέλτιστη λύση 

σε ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης. Η βέλτιστη λύση ανήκει στην εφικτή περιοχή. 

Οι δύο περιπτώσεις οι οποίες δεν έγκεινται στις τρεις παραπάνω κατηγορίες είναι όταν: 
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◼ Το μοντέλο του γραμμικού προγραμματισμού δεν έχει άριστη λύση και κατά συνέπεια 

στη γραφική του αναπαράσταση η λύση ανήκει στην κενή εφικτή περιοχή. Σε αυτή την 

περίπτωση το πρόβλημα δεν έχει καμία εφικτή λύση και οι περιορισμοί δεν εμποδίζουν 

την όποια αύξηση ή αντίστοιχα μείωση της αντικειμενικής συνάρτησης.  

 

◼ Το μοντέλο του γραμμικού προγραμματισμού έχει άπειρες άριστες λύσεις  

 

Κατά τη διαμόρφωση του μοντέλου στον γραμμικό προγραμματισμό υπάρχουν δύο επιπλέον 

κύριες υποθέσεις πέραν της γραμμικότητας. 

Οι υποθέσεις αυτές είναι,  

o Υπόθεση της Διαιρετότητας  

Οι μεταβλητές απόφασης μπορούν να πάρουν ακέραιες ή μη ακέραιες τιμές. Στην περίπτωση όπου 

γίνεται η υπόθεση της διαιρετότητας οι τιμές που μπορεί να πάρουν οι μεταβλητές μπορεί να είναι 

μη-ακέραιες και να είναι αποδεκτές για το πρόβλημα. Εάν χρειαστεί να γίνει στρογγυλοποίηση 

της μη-ακέραιας λύσης,  τότε θα πρέπει να γίνει χρήση του ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού 

για την επίλυση του προβλήματος. 

 

o Υπόθεση της Προσδιοριστικότητας 

Οι παράμετροι είναι γνωστές σταθερές. Αυτό στην πραγματικότητα μπορεί να μην υφίσταται 

καθώς, πολλές φορές οι παράμετροι παρουσιάζουν ένα βαθμό αβεβαιότητας.  

 

Μετά την εύρεση της άριστης λύσης, θα πρέπει να γίνεται πάντα ανάλυση ευαισθησίας 

προκειμένου να προσδιοριστούν οι ευαίσθητες παράμετροι.  
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2.2.3 Η  ΜΕΘΟΔΟΣ SIMPLEX 

H μέθοδος Simplex είναι μία τυπική τεχνική επίλυσης προβλημάτων γραμμικού 

προγραμματισμού. Εφευρέτης της ήταν ο Dantzig το 1947 και χρησιμοποιείται για την επίλυση 

ενός γραμμικού προβλήματος βελτιστοποίησης όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω. Το πρόβλημα 

αυτό το συνήθως περιλαμβάνει μία κύρια συνάρτηση και διάφορους περιορισμούς οι οποίοι κατά 

κύριο λόγο εκφράζονται ως ανισότητες.  

Η μέθοδος Simplex έχει ως στόχο τη μελέτη της αντικειμενικής συνάρτησης και την αναζήτηση 

της άριστης λύσης. Όταν βρεθεί αυτή, η αναζήτηση τερματίζεται. Η εξέταση της αριστότητας 

πραγματοποιείται μέσω του πως μπορεί να επιδράσει στο πρόβλημα η εισαγωγή μίας μη βασικής 

μεταβλητής η οποία με τη σειρά της θα αντικαταστήσει μία βασική μεταβλητή του προβλήματος. 

Η μεταβλητή αυτή δεν είναι σίγουρο ότι θα δώσει απευθείας την άριστη λύση αλλά μπορεί να τη 

βελτιώσει. Η διαδικασία αυτή εισαγωγής και αντικατάστασης πραγματοποιείται έως ότου βρεθεί 

η άριστη λύση. 

Παρακάτω βρίσκονται κάποιοι κύριοι ορισμοί αναφορικά με τη μέθοδο Simplex  (Πραστάκος, 

2000, Σίσκος, 1998). 

◼ Βασική λύση σε ένα πρόβλημα ΓΠ m εξισώσεων και n μεταβλητών απόφασης, είναι η 

λύση η οποία προκύπτει αν θέσουμε τις τιμές των n μεταβλητών ίσες με 0, και λύσουμε 

το σύστημα mxm . 

◼  Ως Βασικές μεταβλητές είναι  μη μηδενικές μεταβλητές. 

◼ Οι Μη Βασικές μεταβλητές λαμβάνουν την τιμή μηδέν στο πρόβλημα. 

◼ Η Βάση ορίζεται να είναι το σύνολο των βασικών μεταβλητών. 

◼ Ως Βασική εφικτή λύση καλείται η βασική λύση όταν οι βασικές μεταβλητές που την 

αποτελούν είναι θετικές. 

Για την εφαρμογή της μεθόδου Simplex θα πρέπει αρχικά να τηρούνται δύο προϋποθέσεις.  

 

Αυτές είναι,  
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➢ Tο πρόβλημα του γραμμικού προγραμματισμού να είναι σε κανονική μορφή το οποίο 

σημαίνει πως θα πρέπει να έχει τη μορφή,  

𝑚𝑎𝑥𝑍, 𝑚𝑖𝑛𝑍 =  𝐶1𝑋1 + 𝐶2𝑋2 + ⋯ + 𝐶𝑛𝑋𝑛 

➢ Θα πρέπει να υπάρχει μία γνωστή ή μία αρχική μη εκφυλισμένη βασική εφικτή λύση Χο 

Κατά συνέπεια, για την επίλυση του κλασσικού αλγόριθμου Simplex ακολουθείται μία 

συγκεκριμένη διαδικασία σύμφωνα με την οποία υπάρχουν ορισμένα κριτήρια αλλαγής. Τα 

κριτήρια αυτά ονομάζονται κριτήρια εισόδου και εξόδου των βασικών εφικτών λύσεων σύμφωνα 

με τον Dantzig και η επίλυση ξεκινάει θεωρώντας τη γνωστή λύση Χο πάνω στην οποία γίνεται 

και ένας πρώτος έλεγχος για το εάν αυτή θα μπορούσε να αποτελεί άριστη λύση ή όχι. Στην 

περίπτωση που δεν αποτελεί άριστη λύση, θεωρείται μια καλύτερη βασική εφικτή λύση Χ1, 

εφόσον αυτή υπάρχει. Σε κάθε περίπτωση, η Χο είναι μία μη εκφυλισμένη βασική εφικτή λύση η 

οποία έχει κάποιες θετικές συντεταγμένες που ορίζονται ως Χ.  

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφερθεί πως χρειάζεται να γίνει η χρήση κάποιων 

κριτήριων άριστης λύσης. Εάν η Χο είναι η λύση του προβλήματος του γραμμικού 

προγραμματισμού τότε η βασική λύση θα είναι η τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης στο σημείο 

Χο και οι στήλες του εκάστοτε πίνακα του προβλήματος θα αντιστοιχούν στις θετικές 

συντεταγμένες της λύσης, θα είναι γραμμικά ανεξάρτητες και θα αποτελούν τη βάση του 

διανυσματικού χώρου του προβλήματος. 

Σημαντικό βήμα της επίλυσης μέσω της μεθόδου Simplex είναι το να βρεθεί ένα κριτήριο το οποίο 

θα μπορεί να ορίζει εάν η βασική εφικτή λύση είναι άριστη ή όχι. Αυτό μπορεί να αποφασιστεί 

μέσω της μελέτης της τελευταίας γραμμής του πίνακα ενός γραμμικού προβλήματος και η οποία 

συνήθως ονομάζεται ως γραμμή διαφορών. Σύμφωνα με αυτό, εάν η γραμμή διαφορών είναι 

μεγαλύτερη από το μηδέν τότε, η μη εκφυλισμένη βασική εφικτή λύση Χο είναι άριστη. Αν η 

γραμμή αυτή είναι μικρότερη του μηδενός τότε και η μη εκφυλισμένη βασική λύση Χο δεν είναι 

άριστη. 

Πιο συγκεκριμένα, το κριτήριο αριστοποίησης δηλώνει ότι,  
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◼ Η κάθε αντικειμενική συνάρτηση μπορεί να εκφραστεί αποκλειστικά εν συναρτήσει με 

τις μη βασικές μεταβλητές που αποτελούν την βασική εφικτή λύση. 

◼ Όταν οι συντελεστές των μεταβλητών της αντικειμενικής συνάρτησης είναι αρνητικοί ή 

μηδενικοί τότε σε αυτή την περίπτωση η βασική εφικτή λύση θα είναι άριστη. 

Οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τα κριτήρια εσόδου και εξόδου ονομάζονται 

εισερχόμενες και εξερχόμενες μεταβλητές αντίστοιχα. Αυτές είναι,  

➢ Χαλαρή Μεταβλητή ή Μεταβλητή Απόκλισης - Slack or Excess Variable 

➢ Μεταβλητή Πλεονασμού - Surplus Variable  

➢ Τεχνητή Μεταβλητή - Artificial Variable (για προβλήματα με περιορισμούς του τύπου > 

ή =) 

Πρέπει να αναφερθεί πως, για κάθε λύση που προκύπτει από κάθε επανάληψη αντιστοιχείται μία 

κορυφή του υπερπολυέδρου και η περιγραφείσα ανταλλαγή αντιπροσωπεύει τη μετακίνηση της 

λύσης σε μία γειτονική κορυφή. Η συνολική διαδικασία της ανάλλαγης επαναλαμβάνεται μέχρι 

να βρεθεί μία άριστη λύση. Σε κάθε επόμενο βήμα/φάση ο αλγόριθμος ουσιαστικά μεταβαίνει από 

κορυφή σε κορυφή κατά μήκος όλων των ακμών του εφικτού συνόλου με έναν επαναληπτικό 

τρόπο ο οποίος αποσκοπεί  στην αποκόμιση της άριστης τιμής της αντικειμενικής συνάρτησης. 

Στο τέλος της κάθε επανάληψης η βασική μεταβλητή που αντικαθίσταται λαμβάνει οριακή τιμή 

(Γκόγκος, 2009).  

Εν γένει, η μέθοδος  Simplex είναι με τέτοιο τρόπο δομημένη έτσι ώστε κάθε καινούρια λύση να 

αποδίδει μία καλύτερη τιμή από ότι η προηγούμενη πάνω στην αντικειμενική συνάρτηση με 

ωφέλιμη συνέπεια το μη έλεγχο όλων των πιθανών συνδυασμών λύσεων παρά μόνο ενός 

κλάσματος αυτών μέχρι τον προσδιορισμό της άριστης λύσης (Πραστάκος, 2000).  

 

Ο πίνακας Simplex στη γενική του μορφή μπορεί να παραστεί με τον εξής τρόπο: 
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Ανακεφαλαιώνοντας, η μέθοδος Simplex ακολουθεί κάποια συγκεκριμένα βήματα ως προς την 

επίλυση ενός προβλήματος. 

 Αυτά είναι,  

◼ Η εύρεση μίας αρχικής βασικής εφικτής λύσης. 

◼ Η πραγματοποίηση ελέγχου ως προς το κριτήριο αριστοποίησης. Αυτό σημαίνει πως εάν 

οι συντελεστές των μη βασικών μεταβλητών της αντικειμενικής συνάρτησης είναι 

αρνητικοί ή μηδενική τότε σταματάει και η διαδικασία εύρεσης άριστης λύσης.  

◼ Επανάληψη της μεθοδολογίας και προσδιορισμός νέας βασικής λύσης  

 

 

Μία αναπαράσταση της εφαρμογής του αλγορίθμου κατά τη μέθοδο Simplex μπορεί να 

είναι η εξής: 

Εικόνα 2:Πίνακας Simplex στη γενική του μορφή 
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2.3 ΜΙΚΤΟΣ ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

 

2.3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Το πρόβλημα του Γραμμικού Προγραμματισμού είναι μία υποκατηγορία του Μαθηματικού 

Προγραμματισμού και αφορά τα προβλήματα βελτιστοποίησης σύμφωνα με τα οποία οι 

μεταβλητές απόφασης μπορούν να πάρουν οποιαδήποτε τιμή. Υπάρχουν όμως προβλήματα τα 

οποία πολλές φορές απαιτείται οι μεταβλητές να λαμβάνουν ακέραιες τιμές.  

Για 

παράδειγμα, προβλήματα τέτοιου τύπου είναι τα προβλήματα που αφορούν προβλήματα σχετικά 

με το ανθρώπινο δυναμικό, όπως είναι ο αριθμός των εργατών, ο αριθμός των εργοστασιακών 

μονάδων και των αποθηκών, προβλήματα εφοδιαστικής αλυσίδας ή και προβλήματα που αφορούν 

αποφάσεις χρηματοδότησης. 

Τα προβλήματα τέτοιου τύπου ονομάζονται προβλήματα Ακέραιου Γραμμικού 

Προγραμματισμού, αποτελούν κλάδο του γενικού πεδίου του ΓΠ και η επίλυση τους μπορεί να 

είναι σχετικά απλή. Παρόλα αυτά, είναι αλήθεια πως τα προβλήματα του ΑΓΠ παρουσιάζουν 

αρκετές φορές σημαντικές δυσκολίες ως προς την επίλυσή τους συγκριτικά με τα αντίστοιχα του 

Γραμμικού Προγραμματισμού και για αυτό το λόγο δεν συνίσταται η επίλυση των προβλημάτων 

αυτών με τη χρήση του ΑΓΠ εάν στο πρόβλημα μπορεί να βρεθεί η βέλτιστη λύση μέσω της 

εφαρμογής του Γραμμικού Προγραμματισμού. 

Εικόνα 3:Αλγόριθμος Simplex 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΑΚΕΡΑΙΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑΣ 

 
ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης 22 

 

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, τέτοιου είδους προβλήματα μπορούν να απαντηθούν μόνο με δύο 

τύπους απάντησης, όπως είναι οι απαντήσεις απόφασης ναι, όχι ή οι λογικές συνθήκες. Μία τέτοια 

κατηγορία ζητημάτων του ΑΓΠ είναι ο 0-1 Γραμμικός Προγραμματισμός όπου οι μεταβλητές 

απόφασης είναι ακέραιες και μπορούν να πάρουν μόνο δυαδικές τιμές του τύπου, 0 ή 1 όπου, για 

0 η απάντηση είναι «όχι» και για 1 η απάντηση είναι «ναι». 

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις, οι οποίες έγκεινται μεν στην κατηγορία αυτή του ΑΓΠ αλλά 

υπάρχουν μεταβλητές του προβλήματος οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνουν και μη ακέραιες τιμές. 

Το είδος αυτό του Μαθηματικού Γραμμικού Προγραμματισμού ονομάζεται Μικτός Ακέραιος 

Γραμμικός Προγραμματισμός. 

Ο Μικτός Ακέραιος Γραμμικός Προγραμματισμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην επιχειρησιακή 

έρευνα και βρίσκει εφαρμογή σε προβλήματα παντός τύπου καθώς μπορεί να δώσει απάντηση σε 

ερωτήματα τα οποία δεν μπορεί να επιλύσει ο απλός Γραμμικός Προγραμματισμός.  Ο ΜΑΓΠ 

μπορεί να έχει και τη μορφή του Μικτού 0-1 Γραμμικού Προγραμματισμού σύμφωνα με τον οποία 

οι μεταβλητές μπορούν να είναι συνεχείς και δυαδικές αντιστοίχως. 

 

 

Εικόνα 4:Κατηγορίες του Μαθηματικού Προγραμματισμού 

Μαθηματικός 
Προγραμματισμός 

Γραμμικός 
Προγραμματισμός 

Ακέραιος Γραμμικός 
Προγραμματισμός 

Μικτός Ακέραιος 
Γραμμικός 

Προγραμματισμός 

Μη Γραμμικός 
Προγραμματισμός 
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2.3.2 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΑΚΕΡΑΙΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Ο Μικτός Ακέραιος Προγραμματισμός αποσκοπεί στην εύρεση της βέλτιστης λύσης ενός 

προβλήματος όταν υπάρχει μία αντικειμενική συνάρτηση και οι συναρτήσεις είναι γραμμικές.  

Το γενικό πρόβλημα του ΜΑΓΠ μπορεί να αποτυπωθεί μέσω της χρήσης πινάκων και 

διανυσμάτων ως εξής (Γεωργίου, 2010): 

 

 

min 𝑜𝑟 max{𝑐𝑇𝑥 + ℎ𝑇𝑦 = 𝑍 : 𝐴𝑥 + 𝐺𝑦
≤
=
≥

𝑏, 𝑥 ∈ 𝑅+
𝑝

, 𝑦 ∈ {
𝑍𝑛

𝑉
𝑂, 1𝑛

, , 𝑏 ∈ 𝑅𝑚} 

με:  

x = (

𝑥1

⋮
𝑥𝑝

) , 𝑦 = (

𝑦1

⋮
𝑦𝑛

) , x = (

𝑐1

⋮
𝑐𝜌

), h = (
ℎ1

⋮
ℎ𝑛

) ,  

A = (

𝑎11 ⋯ 𝑎1𝑝

⋮ ⋱ ⋮
𝑎𝑚1 ⋯ 𝑎𝑚𝑝

) , G = (

𝑔11 ⋯ 𝑔1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝑎𝑚1 ⋯ 𝑎𝑚𝑛

), h = (
ℎ1

⋮
ℎ𝑛

) 

 

Όπου: 

- 𝐑+
𝐩

: Το σύνολο μη αρνητικών διανυσμάτων πραγματικών τιμών για  

p-διαστάσεις  

- 𝚭+
𝐧 :  Το σύνολο μη αρνητικών διανυσμάτων ακέραιων τιμών για 𝑛-διαστάσεις 

- 𝒑: Το σύνολο συνεχών ή πραγματικών μεταβλητών απόφασης 

- n: Το σύνολο ακεραίων ή δυαδικών μεταβλητών απόφασης 

- m: Το σύνολο των περιορισμών  

- Z: Η Αντικειμενική Συνάρτηση 

- x: Το διάνυσμα των p-διαστάσεων των συνεχών ή πραγματικών μεταβλητών    απόφασης 
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- y: Το διάνυσμα των n-διαστάσεων των ακέραιων ή δυαδικών μεταβλητών    απόφασης 

- c: Το διάνυσμα των p-διαστάσεων του συντελεστή του διανύσματος x της 

Αντικειμενικής Συνάρτησης 

- h: Το διάνυσμα n-διαστάσεων του συντελεστή του διανύσματος y της Αντικειμενικής 

Συνάρτησης 

- 𝐂𝐓: Το ανάστροφο διάνυσμα της μεταβλητής c 

- 𝐡𝐓: Το ανάστροφο διάνυσμα της μεταβλητής h 

- 𝑨: O πίνακας ή μήτρα (m*p) των τεχνολογικών συντελεστών του διανύσματος x των 

περιορισμών 

- G: Ο πίνακας ή μήτρα (m*p) των τεχνολογικών συντελεστών του  διανύσματος y των 

περιορισμών 

- b: Tο διάνυσμα των m-διαστάσεων των σταθερών όρων των περιορισμών. Οι σταθεροί 

όροι βρίσκονται στο δεξί μέρος της Αντικειμενικής Συνάρτησης.  

Η εφικτή περιοχή S του προβλήματος Μικτού Ακέραιου Γραμμικού Προγραμματισμού, όπως 

αυτό περιγράφεται παραπάνω, δίνεται από την παρακάτω σχέση: 

𝑆: {𝐴𝑥 + 𝐺𝑦
≤
=
≥

𝑏, 𝑥 ∈ 𝑅+
𝑝

, 𝑦 ∈ {
𝑍𝑛

𝑉
𝑂, 1𝑛

, 𝑏 ∈ 𝑅𝑚} 

 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί πως εν γένει, το διάνυσμα y μπορεί να πάρει τιμές οι 

οποίες θα είναι είτε ακέραιες, είτε δυαδικές (0,1) ή ένας συνδυασμός των δύο παραπάνω. 

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις κατά τις οποίες το πρόβλημα δεν μπορεί να πάρει καμία συνεχή 

μεταβλητή και κατά συνέπεια παρουσιάζεται το πρόβλημα του Ακέραιου Γραμμικού 

Προγραμματισμού. 

Το πρόβλημα του ΑΓΠ ορίζεται να είναι: 

min 𝑜𝑟 max{ℎ𝑇𝑦 = 𝑍 : 𝐺𝑦
≤
=
≥

𝑏, 𝑦 ∈ {
𝑍𝑛

𝑉
𝑂, 1𝑛

, 𝑏 ∈ 𝑅𝑚} 
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2.3.3 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΤΟΥ ΑΚΕΡΑΙΟΥ 

ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Τα προβλήματα του Μαθηματικού Γραμμικού Προγραμματισμού παρουσιάζουν μία μεγαλύτερη 

πολυπλοκότητα και για αυτό καθίστανται πιο δύσκολα στο να βρεθεί ένας τρόπος επίλυσης ως 

προς την εύρεση της άριστης λύσης. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τα προβλήματα του 

ΜΓΠ δεν αποτελούνται μόνο από ακέραιες τιμές αλλά από τον συνδυασμό με τις μη συνεχείς 

τιμές. Κατά συνέπεια, η μέθοδος Simplex  και άλλοι αλγόριθμοι που έχουν αποτελεσματικότητα 

στον Ακέραιο Προγραμματισμό και τον Γραμμικό Προγραμματισμό δεν μπορούν να 

εφαρμοστούν σε αυτή την περίπτωση.  

Υπάρχουν ακόμη περιπτώσεις κατά τις οποίες τα προβλήματα του ΜΓΠ είναι αρκετά πολύπλοκα 

ενώ, παρουσιάζουν μία συνδυαστική βελτιστοποίηση υπό την εφαρμογή πολλών μεταβλητών και 

περιορισμών και για τα οποία δεν είναι εφικτό να βρεθεί ακριβώς μία άριστη λύση. Για αυτό το 

λόγο, πολλοί αλγόριθμοι επίλυσης του ΜΓΠ και του ΑΓΠ προσπαθούν να συνδυάσουν 

προσεγγιστικά την επίλυση των ακέραιων τιμών για τις μεταβλητές έτσι ώστε να μπορέσει να 

προκύψει μία αρκετά καλή λύση. Η λύση αυτή όμως δεν είναι απαραίτητα  η άριστη λύση. 

(Πραστάκος, 2000). 

 

2.3.3.1 Ο αλγόριθμος Διακλάδωσης και Ορίων (Branch and Bound) 

O αλγόριθμος διακλάδωσης και ορίων είναι ένας από τους πιο γνωστούς αλγορίθμους 

αριστοποίησης για τα προβλήματα του ΜΑΓΠ και του ΑΓΠ και αποτελεί μία γενική τεχνική 

επίλυσης προβλημάτων συνδυαστικής βελτιστοποίησης. Ουσιαστικά βασίζεται στην αποσύνθεση 

του αρχικού προβλήματος σε απλούστερα υποπροβλήματα έτσι ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί 

η επίλυσή τους. Η μέθοδος αυτή προτάθηκε για πρώτη φορά από τους A. Land και A. Doig το 

1960 για την επίλυση Ακέραιων Προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού. 

Ο αλγόριθμος διακλάδωσης και ορίων ονομάζεται διαφορετικά και ως αλγόριθμος διακλάδωσης 

και φράγματος ή των διαδοχικών ορίων και είναι ένας τρόπος έμμεσης απαρίθμησης καθώς 
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συμπεριφέρεται ακριβώς όπως ένας αλγόριθμος απαρίθμησης. Ονομάζεται με αυτό τον τρόπο 

καθώς η λύση του έχει τη μορφή ενός δένδρου.  

Στην ουσία ο αλγόριθμος αυτός έχει ως εκκίνηση μία λύση και εν συνεχεία, δοκιμάζει όλες τις 

πιθανές λύσεις μέχρι να βρει τη βέλτιστη, ενώ παράλληλα απορρίπτει κάποιες από τις φαινομενικά 

άριστες λύσεις αποδεικνύοντας εκ των προτέρων ότι δεν αποτελούν βέλτιστες. Η μέθοδος αυτή 

ονομάζεται και ως μέθοδος διαχωρισμού και αξιολόγησης και χρησιμοποιείται ευρέως για την 

επίλυση προβλημάτων NP, δηλαδή για προβλήματα που θεωρούνται δύσκολο να επιλυθούν 

αποτελεσματικά. 

Η διαδικασία επίλυσης που ακολουθεί ο συγκεκριμένος αλγόριθμος ακολουθεί τα εξής βήματα. 

Αρχικά, στο πρώτο βήμα, ορίζεται ένα πεδίο τιμών για το πρόβλημα και γίνεται η επίλυση του με 

τη μέθοδο Simplex (Σίσκος, 2000) ως ένα απλό πρόβλημα Γραμμικού Προγραμματισμού, το 

οποίο προκύπτει καθώς παραβλέπονται οι περιορισμοί ακεραιότητας στο αρχικό πρόβλημα 

Ακέραιου Προγραμματισμού ή και Μικτού Ακέραιου Προγραμματισμού. (Winston, 2004; Lucena 

& Beasley, 1996).  

Το πρόβλημα αυτό ονομάζεται ως πρόβλημα χαλάρωσης του Γραμμικού Προγραμματισμού και 

ουσιαστικά αποσκοπεί στο να μπορέσει να μετατρέψει ένα δύσκολο πρόβλημα NP 

βελτιστοποίησης σε ένα πιο απλό πρόβλημα ΓΠ. Η λύση που θα προκύψει χρησιμεύει στην 

ερμηνεία της λύσης του αρχικού προβλήματος, εάν δηλαδή η λύση ικανοποιεί τους αρχικούς 

ακέραιους περιορισμούς τότε, είναι και η επιθυμητή λύση του προβλήματος. (Πραστάκος, 2000; 

Σίσκος, 1998). 

Υπάρχει όμως περίπτωση να μην ικανοποιούνται οι αρχικοί περιορισμοί και κατά συνέπεια η 

άριστη τιμή ορίζεται να είναι το ανώτατο όριο της αντικειμενικής συνάρτησης του αρχικού πάντα 

προβλήματος του Ακέραιου Γραμμικού Προγραμματισμού. Στο δεύτερο βήμα, διαιρείται το πεδίο 

τιμών της μεταβλητής όπως αυτό έχει ορισθεί, με μία μη ακέραια τιμή και τον κλάδο με το 

μεγαλύτερο ανώτατο όριο με αποτέλεσμα το να δημιουργούνται δύο νέοι περιορισμοί και κατά 

συνέπεια δύο νέα υποπροβλήματα. Οι περιορισμοί αυτοί είναι, x≤[x*] και x≥[x*]+1 με,  x*= μη 

ακέραια μεταβλητή και [x*]= ακέραιο μέρος.  

Στο τρίτο βήμα, γίνεται η επίλυση των καινούριων υποπροβλημάτων και ο υπολογισμός των 

μεταβλητών απόφασης της αντικειμενικής συνάρτησης. Το αποτέλεσμα που προκύπτει και σε 
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αυτή την περίπτωση αποτελεί το ανώτατο όριο των υπολοίπων προβλημάτων που αναπτύσσονται 

και αυτά ως κλάδοι του δέντρου που έχει σχηματιστεί από την επίλυση του αλγορίθμου. Το 

πρόβλημα τερματίζει με τη βέλτιστη λύση όταν αυτή έχει ακέραιη τιμή και η τιμή της 

αντικειμενικής συνάρτησης είναι και η μεγαλύτερη από όλες τις τιμές που έχουν προηγηθεί.  

Η λύση που προκύπτει από την επίλυση του προβλήματος χαλάρωσης του ΓΠ ονομάζεται ως 

υποψήφια λύση και διατηρείται ως πιθανή λύση του προβλήματος έως ότου βρεθεί η άριστη λύση. 

Ο αλγόριθμος διακλάδωσης των ορίων επαναλαμβάνεται σε όλα τα βήματα που αναπτύχθηκαν 

παραπάνω μέχρι να βρεθεί η άριστη λύση που να ικανοποιεί το αρχικό πρόβλημα οπότε και 

σταματάει.  

2.3.3.2 Ο αλγόριθμος διακλάδωσης και αποκοπής (Branch and Cut) 

Ο αλγόριθμος διακλάδωσης και αποκοπής είναι ένας επίσης γνωστός αλγόριθμος και ονομάζεται 

διαφορετικά ως ο αλγόριθμος αποκοπής των τομών ή των τεμνόντων επιπέδων. Ο αλγόριθμος 

αυτός όταν εφαρμοστεί συνδυαστικά με τον αλγόριθμο διακλάδωσης και ορίων μπορεί να παράγει 

αυστηρά κάτω όρια για την άριστη λύση. (Grossmann, van den Heever, & Harjunkoski, 2002).  

Ο συνδυασμός αυτός, μπορεί να προσφέρει μία καλύτερη λύση στο πρόβλημα χαλάρωσης που 

μπορεί να προκύψει από την εφαρμογή μόνο του αλγορίθμου της διακλάδωσης και ορίων, χωρίς 

να είναι απαραίτητο το να γίνει αναζήτηση σε όλα τα πεδία τιμών και των εφικτών λύσεων, όπως 

αυτό γίνεται με τον πρώτο αλγόριθμο καθώς στην ουσία οι περιορισμοί που κατασκευάζονται με 

τη χρήση Branch and Cut μειώνουν το μέγεθος του προβλήματος του ΓΠ χωρίς να μειώνουν 

αντιστοίχως τις ικανές λύσεις του προβλήματος του ΜΑΓΠ.  

Ο αλγόριθμος αυτό ακολουθεί την εξής λογική. Σε κάθε βήμα αρχικά αναζητά ένα περιορισμό ο 

οποίος μπορεί να παραβιαστεί από την εκάστοτε ακέραια και βέλτιστη λύση αλλά παράλληλα 

μπορεί και να ικανοποιηθεί από τη βέλτιστη ακέραια λύση του πρωταρχικού προβλήματος. Όταν 

αυτός ο περιορισμός προστεθεί με τη σειρά του στο πρόβλημα του ΓΠ τότε, η ήδη υπάρχουσα 

λύση ακυρώνεται και ο αλγόριθμος συνεχίζει να εφαρμόζεται και να αναζητά μία νέα λύση έως 

ότου βρεθεί η μία ακέραια λύση που θα είναι και η βέλτιστη. Ο αλγόριθμος μπορεί επιπλέον να 

σταματήσει όταν δεν θα υπάρχουν και άλλα επίπεδα τομής. 
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3.0  ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Μια γλώσσα μοντελοποίησης είναι οποιαδήποτε τεχνητή γλώσσα η οποία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την έκφραση πληροφοριών, γνώσεων και συστημάτων σε μια δομή. Η δομή 

αυτή καθορίζεται από ένα σύνολο κανόνων όπου οι τελευταίοι χρησιμοποιούνται για την ερμηνεία 

της έννοιας των στοιχείων στη δομή. 

Οι αλγεβρικές γλώσσες μοντελοποίησης (Algebraic Modeling Languages) είναι γλώσσες 

προγραμματισμού υπολογιστών υψηλού επιπέδου οι οποίες και χρησιμοποιούνται τόσο για την 

περιγραφή όσο και για την κατασκευή και επίλυση σύνθετων  προβλημάτων υψηλής 

πολυπλοκότητας με μαθηματικούς υπολογισμούς μεγάλης κλίμακας. Οι γλώσσες αυτές είναι ίσως 

ο πιο ιδανικός τρόπος για να μπορέσουν να επιλυθούν πολύπλοκα προβλήματα Μαθηματικού 

Προγραμματισμού, δηλαδή προβλήματα τύπου βελτιστοποίησης μεγάλης κλίμακας. 

 Ένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα των αλγεβρικών γλωσσών μοντελοποίησης είναι το ότι 

παρουσιάζουν σημαντική ομοιότητα μεταξύ του τρόπου που συντάσσεται και σχεδιάζεται η 

εκάστοτε γλώσσα του μοντέλου με τη μέθοδο σύνταξής και επίλυσης του μαθηματικού μοντέλου 

που εφαρμόζεται στην επίλυση των προβλημάτων βελτιστοποίησης. Το γεγονός αυτό επιτρέπει 

στις γλώσσες προγραμματισμού τη δημιουργία ενός πολύ συνοπτικού και ευανάγνωστου 

περιβάλλοντος σύνταξης των προβλημάτων βελτιστοποίησης στο οποίο και γίνεται χρήση 

διάφορων μαθηματικών και κυρίως αλγεβρικών στοιχείων όπως είναι, οι αλγεβρικές εκφράσεις, 

οι δείκτες και τα σύμβολα.  

Εν γένει, ο σχεδιασμός της πλειοψηφίας αυτού του είδους γλωσσών προγραμματισμού ακολουθεί 

κάποιες συγκεκριμένες αρχές σύμφωνα με τις οποίες γίνεται η σχεδίαση τους. Αυτές είναι,    
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- Η ύπαρξη ισορροπίας μεταξύ των δηλωτικών και των διαδικαστικών στοιχείων που 

χρησιμοποιούνται συνδυαστικά για τη σχεδίασή τους.  

- Ο σχεδιασμός σε ανοικτή αρχιτεκτονική λογισμικού και η ύπαρξη διασύνδεσης με άλλα 

συστήματα  

- Η ύπαρξη διαφορετικών επιπέδων τα οποία εν συνεχεία χωρίζονται στις εξής ενότητες: 

 

◼ Ενότητα δεδομένων 

◼ Ενότητα μεθόδου επίλυσης  

◼ Ενότητα λειτουργικού συστήματος  

◼ Ενότητα διασύνδεσης   

Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως, η αλγεβρική διαμόρφωση ενός μοντέλου δεν περιέχει 

υποδείξεις για τον τρόπο επεξεργασίας του αλλά ούτε για το πώς θα συνταχθεί ένας αλγόριθμος 

επίλυσης. Το λογισμικό που χρησιμοποιείται από το κάθε σύστημα είναι και αυτό που περιέχει 

τους κατάλληλους τρόπους, δηλαδή αλγορίθμους για την απόκτηση μιας λύσης, δηλαδή της 

αριστοποίησης του μοντέλου. 

Κατά συνέπεια, οι αλγεβρικές γλώσσες προγραμματισμού δεν επιλύουν τα προβλήματα αλλά 

μπορούν να επεξεργαστούν τη φύση του εκάστοτε προβλήματος και να «καλέσουν» τους 

κατάλληλους εξωτερικούς αλγόριθμους ως προς την εύρεση λύσης. Οι αλγόριθμοι αυτοί 

ονομάζονται επιλυτές και μπορούν να χειριστούν συγκεκριμένα μαθηματικά προβλήματα.  

Εν κατακλείδι, οι αλγεβρικές γλώσσες μοντελοποίησης έχουν μία συγκεκριμένη δομή και 

αποτελούνται από τα εξής δομικά στοιχεία ανεξαρτήτως του είδους τους. Αυτά τα στοιχεία είναι,  

- H εξατομικευμένη γλώσσα προγραμματισμού  

- Το περιβάλλον διεπαφής με τον χρήστη  

- Οι εξωτερικοί επιλυτές  

- Τα εργαλεία ανταλλαγής δεδομένων  

- Τα αποτελέσματα 
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3.2 Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ GAMS 

3.2.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Το Γενικό Αλγεβρικό Σύστημα Μοντελοποίησης (GAMS) είναι ένα σύστημα μοντελοποίησης 

υψηλού επιπέδου για προβλήματα μαθηματικού προγραμματισμού και εν γένει βελτιστοποίησης. 

Αποτελείται από έναν μεταγλωττιστή γλωσσών και έναν αριθμό ολοκληρωμένων λύσεων υψηλής 

απόδοσης. Το GAMS είναι προσαρμοσμένο για σύνθετες εφαρμογές μοντελοποίησης, μεγάλης 

κλίμακας και επιτρέπει σε κάποιον να κατασκευάσει μεγάλα συντηρήσιμα μοντέλα που μπορούν 

να προσαρμοστούν γρήγορα σε νέες καταστάσεις. Το GAMS έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη 

μοντελοποίηση,  

- Γραμμικών προβλημάτων  

- Μη γραμμικών προβλημάτων  

- Μικτών ακέραιων προβλημάτων. 

Το μοντέλο GAMS παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1976 στο Διεθνές Συμπόσιο Μαθηματικού 

Προγραμματισμού στη Βουδαπέστη και ήταν απόρροια μίας σημαντική προόδου της έρευνας που 

είχε σημειωθεί κατά τις δεκαετίες 1950 – 1960. Η έρευνα αυτή είχε ως στόχο την ανάπτυξη 

αλγορίθμων και κωδικών υπολογιστών για την επίλυση μεγάλων μαθηματικών προβλημάτων 

προγραμματισμού και ο αριθμός των εφαρμογών αυτών των εργαλείων στη δεκαετία του 1970 

δεν αναμενόταν να είναι ικανοποιητικός καθώς, οι διαδικασίες λύσης αποτελούσαν μόνο ένα 

μικρό μέρος της συνολικής προσπάθειας για μοντελοποίηση. 

Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη του GAMS προέκυψε σαν ιδέα μετά από πολλές απογοητευτικές 

εμπειρικές μελέτες της μεγάλης οικονομικής ομάδας μοντελοποίησης στην Παγκόσμια Τράπεζα. 

Εκ των υστέρων, μπορεί κανείς να αποκαλέσει την εύρεση αυτής της αλγεβρικής γλώσσας ως ένα 

ιστορικό ατύχημα το οποία οφείλετε στο ότι, τη δεκαετία του 1970 μαθηματικοί, οικονομολόγοι 

και στατιστικολόγοι συγκεντρώθηκαν για να αντιμετωπίσουν προβλήματα ανάπτυξης. (Bussieck, 

M. R., et al., 2004) 
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Το παραπάνω γεγονός οφείλεται κυρίως στο ότι, ένα μεγάλο μέρος του χρόνου που απαιτείται για 

την ανάπτυξη ενός μοντέλου περιελάβανε την προετοιμασία δεδομένων, τον μετασχηματισμό και 

την προετοιμασία αναφορών. Κάθε μοντέλο απαιτούσε πολλές ώρες ανάλυσης και δαπάνης 

χρόνου για τον προγραμματισμό έτσι ώστε να μπορέσει να οργανώσει τα δεδομένα που του είχαν 

δεθεί και τελικά, να καταφέρει να γράψει τα προγράμματα που είχαν ζητηθεί στη μορφή που 

απαιτείται από τον μαθηματικό προγραμματισμό.  

Επιπλέον, ήταν δύσκολο να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν τυχόν σφάλματα, επειδή τα 

προγράμματα που πραγματοποίησαν τις λειτουργίες των δεδομένων ήταν προσβάσημα μόνο από 

τον χειριστή που είχε γράψει τις οδηγίες και όχι από τους αναλυτές που ήταν υπεύθυνοι για το 

συνολικό έργο. Όλη αυτή η κατάσταση είχε ως αποτέλεσμα, μετά από χρόνιας έρευνας, την 

ανάπτυξη του μοντέλου του GAMS το οποίο και δημιουργήθηκε αποσκοπώντας να βελτιώσει 

αυτήν την κατάσταση μέσω, (Rosenthal R, 2007) 

- Της παροχής μίας γλώσσας υψηλού επιπέδου για τη συμπαγή αναπαράσταση μεγάλων 

και σύνθετων μοντέλων. 

- Της πραγματοποίησης διάφορων αλλαγών στις προδιαγραφές του μοντέλου απλά και με 

ασφάλεια 

- Της σαφής δήλωσης αλγεβρικών σχέσεων 

- Την περιγραφής μοντέλων η οποία να είναι ανεξάρτητη από αλγόριθμους άλλων λύσεων 

Επιπλέον, το GAMS προέρχεται από μία πολυετή έρευνα που έχει βάση στην αναζήτηση των 

οικονομικών υποδειγμάτων και υποδειγμάτων προσομοίωσης με σκοπό να μπορέσουν να 

κατασκευαστούν μοντέλα για τη βελτίωση κλάδων όπως είναι αυτός της γεωργίας, του 

ηλεκτρισμού. Η συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού έχει ενσωματώσει ουσιαστικά ιδέες που 

αντλούνται από τη σχεσιακή θεωρία βάσεων δεδομένων και τον μαθηματικό προγραμματισμό.  

Ο βασικός σκοπός του συστήματος GAMS είναι να μπορέσει να παρέχει ένα αντιπροσωπευτικό 

μοντέλο το οποίο θα είναι κατανοητό με τον ίδιο τρόπο τόσο από τον άνθρωπο, αλλά και από τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή. (Bisschop et al., 1982).  

Οι βασικές αρχές σύμφωνα με τις οποίες έγινε ο σχεδιασμός του GAMS είναι, (Rosenthal R, 2007) 
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1. Όλες οι υπάρχουσες αλγοριθμικές μέθοδοι πρέπει να είναι διαθέσιμες χωρίς να υπάρχει 

αλλαγή στην αναπαράσταση του μοντέλου του χρήστη. Να μπορεί να γίνεται εισαγωγή 

νέων μεθόδων ή νέων εφαρμογών από υπάρχουσες μεθόδους χωρίς να απαιτούνται 

αλλαγές στα υπάρχοντα μοντέλα. 

  

2.  Το πρόβλημα βελτιστοποίησης πρέπει να εκφράζεται ανεξάρτητα από τα δεδομένα που 

χρησιμοποιεί δηλαδή ο διαχωρισμός ανάμεσα στη λογική επίλυση και στα δεδομένα που 

έχουν εισαχθεί επιτρέπουν στο πρόβλημα να αυξάνεται σε μέγεθος χωρίς να προκαλείται 

αύξηση της πολυπλοκότητάς του. 

3. Η χρήση ενός σχεσιακού μοντέλου δεδομένων θα απαιτεί την αυτοματοποίηση της 

κατανομής των πόρων του υπολογιστή. Αυτό σημαίνει πως, ο χρήστης μπορεί να 

κατασκευάσει μεγάλα και περίπλοκα μοντέλα χωρίς να χρειάζεται να ανησυχεί για 

λεπτομέρειες όπως τα μεγέθη συστοιχίας. 

 

3.2.2 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GAMS 

Το περιβάλλον GAMS αναλύει, μεταγλωττίζει και επιλύει ένα σύνολο εξισώσεων που 

προέρχονται από το μοντέλο που περιέχεται στο αρχείο εισόδου GAMS (συνήθως ένα αρχείο 

κειμένου με επίθημα .gms.) 

H δομή ενός μοντέλου αποτελείται από κάποια βασικά συστατικά τα οποία παρουσιάζονται στον 

παραπάνω πίνακα. 

 

 

Πίνακας 1:Δομή Μοντέλου GAMS  

                      

                      ΕΙΣΟΔΟΣ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
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➢ Σύνολα 

➔ Δήλωση Στοιχείων 

➔ Καθορισμός μελών 

Τα Σύνολα αποτελούν τα κύρια δομικά συστατικά του 

μοντέλου που κατασκευάζεται και αντιπροσωπεύουν 

τις αλγεβρικές εκφράσεις. Έχουν το ίδιο πεδίο ορισμού 

με τα υπόλοιπα στοιχεία του μοντέλου 

 

 

➢ Δεδομένα 

➔  Πίνακες,  

➔ Παράμετροι 

➔ Βαθμωτά μεγέθη 

 

Τα Δεδομένα είναι σταθερά μεγέθη και μπορούν να 

εισαχθούν σύμφωνα με τις τρεις κατηγορίες, πίνακες, 

παράμετροι, βαθμωτά μεγέθη, ανάλογα με το είδος 

τους.  

 

 

➢ Μεταβλητές  

➔ Δήλωση Στοιχείων 

➔ Καθορισμός τύπων 

➔ Καθορισμός ορίου 

αρχικών τιμών  

 

Οι μεταβλητές αυτές αναφέρονται στις μεταβλητές 

απόφασης του εκάστοτε προβλήματος, εκφράζονται 

στην Αντικειμενική Συνάρτηση και αποτελούν το 

βασικό στοιχείο μοντελοποίησης. Μετά την επίλυση 

του προβλήματος λαμβάνουν μία τιμή είτε θετική είτε 

αρνητική καθώς επίσης μπορεί να λαμβάνουν τιμές 

συνεχείς, ακέραιες ή δυαδικές, ανάλογα με τη φύση του 

προβλήματος. 

 

 

➢ Εξισώσεις  

➔ Δήλωση 

➔ Ορισμός 

 

Περιλαμβάνονται η Αντικειμενική Συνάρτηση και οι 

περιορισμοί του κάθε προβλήματος Μαθηματικού 

Προγραμματισμού. Στο περιβάλλον GAMS μία 

εξίσωση μπορεί να αντιστοιχεί σε παραπάνω από μία 

σχέση ανάλογα με το πώς έχει ορισθεί το κάθε σύνολο 

 

                     

                                 ΔΗΛΩΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ 

 

➢ Μοντέλο  

Το μοντέλο είναι η ονομασία του μοντέλου που έχει 

δημιουργηθεί.  

 

➢ Επίλυση  

Η επίλυση είναι η εντολή που εξ ορισμού επιλύει την 

παραπάνω διαδικασία όταν καλεί από το περιβάλλον 

της GAMS τον κατάλληλο επιλυτή. 

 

Παρακάτω φαίνεται η οθόνη στο περιβάλλον GAMS. (Παρασκευάς Γεωργίου, 2010) 
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Εικόνα 5: Οθόνη στο περιβάλλον Gams 
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4.0  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

O Προγραμματισμός Παραγωγής (Production Planning) είναι η διαδικασία προσδιορισμού ενός 

σχεδίου σχετικά με το πόση παραγωγή θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες χρονικές περιόδους, κατά 

τη διάρκεια ενός χρονικού διαστήματος. Η διάρκεια αυτή ονομάζεται ορίζοντας 

προγραμματισμού. Μέσω του προγραμματισμού παραγωγής μπορεί να καθορίζονται επίσης τα 

αναμενόμενα επίπεδα αποθέματος, το εργατικό δυναμικό και άλλοι πόροι που απαιτούνται για την 

υλοποίηση του σχεδίου παραγωγής.  

Ο προγραμματισμός παραγωγής πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας μια συνολική άποψη της 

εγκατάστασης παραγωγής, της ζήτησης για προϊόντα και ακόμη και του χρόνου (χρησιμοποιώντας 

μηνιαίες χρονικές περιόδους, για παράδειγμα). Η επιλογή του επιπέδου συγκέντρωσης είναι 

σημαντικό και συζητείται παρακάτω. (Thomas, L. et al, 1993) 

Ένα σχέδιο-πρόγραμμα παραγωγής χρησιμεύει ως οδηγός για τις παραγωγικές δραστηριότητες 

της εταιρείας καθώς μπορεί να καθορίζει τις αλληλουχίες των δραστηριοτήτων που πρέπει να 

πραγματοποιηθούν για την επίτευξη ενός στόχου παραγωγής, έτσι ώστε όλο το εμπλεκόμενο 

προσωπικό να γνωρίζει ακριβώς τις αρμοδιότητές του. Επιπλέον, ένα πρόγραμμα παραγωγής 

μπορεί να προβλέψει την κάλυψη της ζήτησης των προϊόντων ελαχιστοποιώντας τόσο τον χρόνο 

παραγωγής όσο και το κόστος βελτιώνοντας με αυτό τον τρόπο τη ροή διεργασιών, μειώνοντας 

τον χρόνο αναμονής μεταξύ των λειτουργιών και βελτιστοποιώντας τη χρήση των 

εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και του αποθέματος.  

Για να επιτευχθεί όμως η παραπάνω διαδικασία θα πρέπει αρχικά, να ευθυγραμμιστεί το σχέδιο 

προγράμματος παραγωγής με την στρατηγική της κάθε εταιρίας έτσι ώστε στη συνέχεια, το 

επιχειρηματικό σχέδιο να μπορεί να υποστηρίξει τον προγραμματισμό παραγωγής συντονίζοντας  

με αυτό τον τρόπο και άλλα τμήματα, όπως είναι τα τμήματα προμηθειών, χρηματοοικονομικών 

και  μάρκετινγκ. 

Ο Χρονοπρογραμματισμός Σχεδιασμού Παραγωγής (Production Scheduling) από την άλλη, 

διαφέρει από τον προγραμματισμό παραγωγής καθώς είναι πιο λεπτομερής συνδέοντας 
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μεμονωμένα προϊόντα με μεμονωμένους παραγωγικούς πόρους, ενώ εφαρμόζεται σε μικρότερες 

μονάδες χρόνου ή ακόμη και σε συνεχή χρόνο. (Thomas, L. et al, 1993).  

Ο χρονοπρογραμματισμός παραγωγής στην ουσία, είναι η διοικητική διαδικασία που λαμβάνει 

χώρα σε μια επιχείρηση η οποία έχει ως στόχο το να διασφαλίσει ότι προμηθεύεται επαρκείς 

πρώτες ύλες, προσωπικό και άλλα απαραίτητα είδη που είναι αναγκαία για την ορθή λειτουργία 

της έτσι ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν τελικά προϊόντα σύμφωνα με το καθορισμένο 

χρονοδιάγραμμα. 

Παρά τη μεγαλύτερη λεπτομέρεια, το χρονοπρόγραμμα παραγωγής συνήθως δεν μπορεί να 

εφαρμοστεί ακριβώς. Αυτό συμβαίνει καθώς η συγκεκριμένη διαδικασία δεν μπορεί να προβλέψει 

τυχόν, αλλαγές που πραγματοποιούνται  τελευταία στιγμή όπως είναι οι βλάβες μηχανημάτων, οι 

απουσίες των εργαζομένων, οι νέες παραγγελίες που πραγματοποιούνται εκ παραδρομής αλλά και 

άλλες μη προβλεπόμενες ενέργειες .  

Σε πραγματικό χρόνο, η εφαρμογή ενός σχεδίου προγράμματος παραγωγής ονομάζεται συχνά 

αποστολή και τέτοιου είδους αποφάσεις αποτελούν σημαντικό μέρος της επιχείρησης μιας 

παραγωγικής διαδικασίας ενώ παράλληλα διατηρούν το σχέδιο παραγωγής σε καλό δρόμο. 

Παράλληλα, η ανατροφοδότηση της πραγματικής, τρέχουσας κατάστασης βοηθά το σχέδιο 

παραγωγής να είναι όσο το δυνατό πιο εφικτό στο να πραγματοποιηθεί . (Thomas, L. et al, 1993). 

Τα προγράμματα αυτά όμως, είτε δημιουργούνται χειροκίνητα από τους μηχανικούς, είτε 

χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα εργαλεία προσομοίωσης για τη διεξαγωγή τους, δεν έχουν πάντα 

βέλτιστες εξαγόμενες λύσεις. (Georgiadis. G. et al., 2020). Το παραπάνω ζήτημα μπορεί να 

αντιμετωπιστεί μέσω της ανάπτυξης εργαλείων με βάση τη βελτιστοποίηση σε βιομηχανικά 

προβλήματα βοηθώντας με αυτό τον τρόπο τους παραγωγούς να βελτιώσουν συστηματικά τις 

αποφάσεις τους, οδηγώντας σε σημαντικά οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη 

(Harjunkoski, 2016) 

Μια εξαιρετική παρουσίαση σχετικά με τις διαθέσιμες προσεγγίσεις μοντελοποίησης Μικτού 

Ακέραιου Γραμμικού Προγραμματισμού για τον Προγραμματισμό Παραγωγής μπορεί να βρει 

κανείς στη μελέτη των Méndez et al. το 2006. Σύμφωνα με αυτή, ο προγραμματισμός παραγωγής 

και ο χρονοπρογραμματισμός παραγωγής είναι ταυτόχρονα αμφίδρομα αλλά και 

αλληλοσυνδεόμενα προβλήματα, δεδομένου ότι η έξοδος του επιπέδου σχεδιασμού 
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προγράμματος είναι η είσοδος του επιπέδου χρονοπρογραμματισμού. Συγκεκριμένα, το επίπεδο 

σχεδιασμού καθορίζει τους στόχους παραγωγής του επιπέδου προγραμματισμού. (Méndez et al. 

το 2006) 

Οι κύριες διαφορές τους αφορούν στον χρονικό ορίζοντα και στον τύπο των αποφάσεων που 

λαμβάνονται. Από τη μία πλευρά, τα προβλήματα προγραμματισμού παραγωγής αφορούν χρονικό 

διάστημα εβδομάδων έως μηνών  λαμβάνοντας αποφάσεις σχετικά με τις παρτίδες παραγγελιών 

οι οποίες και καθορίζουν τα επίπεδα παραγωγής και αποθέματος προκειμένου να ικανοποιούνται 

οι παραγγελίες με το ελάχιστο κόστος. Από την άλλη πλευρά, ο χρονικός ορίζοντας των 

προβλημάτων χρονοπρογραμματισμού παραγωγής είναι πολύ πιο σύντομος καθώς, μπορεί να 

διαρκέσει από κάποιες ώρες έως και μία εβδομάδα, ενώ οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι πιο 

λεπτομερείς και αφορούν την κατανομή της μονάδας, το χρονοδιάγραμμα και την έναρξη των 

εργασιών επεξεργασίας. (Méndez et al. το 2006)Το ολοκληρωμένο πρόβλημα προγράμματος 

παραγωγής και χρονοπρογραμματισμού παραγωγής εμφανίζει υψηλή συνδυαστική 

πολυπλοκότητα, για αυτό και οι πρώτες μελέτες είχαν κυρίως επικεντρωθεί ξεχωριστά στην 

αντιμετώπιση των δύο υποπροβλημάτων. (Castro et al., 2018).  

 

4.1  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Υπάρχουν διάφορα επίπεδα ως προς τη λήψη αποφάσεων. Χαρακτηριστικά παραγωγής όπως είναι 

οι πολλαπλές μικτές συνεχείς διαδικασίες, ένα συνεχώς διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, οι 

ενδιάμεσες ημερομηνίες, κ.λπ., καθιστούν τον βέλτιστο προγραμματισμό παραγωγής και τον 

προγραμματισμό βιομηχανικών προβλημάτων πραγματικού χρόνου εξαιρετικά δύσκολο. (Ferreira 

et al., 2009, 2012; Sel and Bilgen, 2014; Toscano et al., 2020) 

Η τρέχουσα πραγματικότητα στις περισσότερες βιομηχανίες επιβάλλει τα σχέδια και τα 

χρονοδιαγράμματα παραγωγής που θα δημιουργηθούν χειροκίνητα από τους υπεύθυνους λήψης 

αποφάσεων. Ο μεγάλος αριθμός αποφάσεων που λαμβάνονται παράλληλα με τους αυστηρούς 
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επιχειρησιακούς, υλικοτεχνικούς και τεχνικούς περιορισμούς οδηγεί σε ένα εξαιρετικά περίπλοκο 

πρόβλημα βελτιστοποίησης. (Georgiadis. G. et al., 2020). 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί πως ο σχεδιασμός παραγωγής αφορά την κατανομή 

σπάνιων πόρων μεταξύ ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων στο πέρασμα του χρόνου. Είναι μια 

διαδικασία λήψης αποφάσεων με στόχο τη βελτιστοποίηση ενός ή περισσότερων στόχων 

λαμβάνοντας υπόψη τις διαδικασίες που πραγματοποιούνται και τις αλληλεπιδράσεις τους με το 

περιβάλλον. Προβλήματα προγραμματισμού εμφανίζονται σε πολλά συστήματα παραγωγής και 

βιομηχανοποίησης, στη μεταφορά και διανομή ατόμων και αγαθών, και σε άλλους τύπους 

βιομηχανιών. Τα τρία στοιχεία που πρέπει να χαρτογραφηθούν είναι ο χρόνος, οι εργασίες και 

πόροι. (Georgiadis. G. et al., 2019). 

4.1.1 ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 

Ο Μαθηματικός προγραμματισμός βρίσκει εφαρμογή σε μια πληθώρα πεδίων ορισμένα εκ των 

οποίων περιγράφονται παρακάτω. 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 

Ο Μαθηματικός Προγραμματισμός έχει χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη και κατασκευή ενός 

μοντέλου το οποίο προσομοιώνει και βελτιστοποιεί την πορεία του ελληνικού κλάδου προσφοράς 

ενέργειας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα (Παρασκευάς Γεωργίου, 2010).Πιο συγκεκριμένα το 

μοντέλο δίνει λύσεις στην διαδικασία υλοποίησης του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού της 

χώρας. 

 

ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΔΡΕΥΣΗ: 
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Με την χρήση Μαθηματικού Προγραμματισμού μοντελοποιήθηκε το σύστημα ύδρευσης του 

νησιού της Σύρου, ώστε να επιτευχθεί αποδοτικότερη τροφοδοσία νερού μιας και είναι γνωστό 

στη χώρα μας πως τα νησιά του Αιγαίου πλήττονται άμεσα από την έλλειψη υδροδότησης 

(Γιάμπουρας,Κωσταντίνος 2012). 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  

Στις μεταφορές ένα κοινό πρόβλημα, είναι αυτό της δρομολόγησης φορτίων, ένα τέτοιο πρόβλημα 

Μικτού Ακέραιου Προγραμματισμού είναι η δρομολόγηση φορτίων γαιάνθρακα μέσω θαλάσσης 

για μια εταιρία παραγωγής ενέργειας.(Κωσταντίνος Σπηλιωτόπουλος, χρονιά;). Σκοπός ήταν η 

υποστήριξη της εταιρίας στον έλεγχο διαθεσιμότητας και ποιότητας πρώτων υλών όπως και τιμής, 

και έπειτα στην εύρεση λύσεων ανάλογα με τη μέγιστη χωρητικότητα των πλοίων, παράγοντες 

κινδύνου κ.τ.λ. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Πληθώρα προβλημάτων παραγωγικής διαδικασίας και συγκεκριμένα βελτιστοποίησης του 

προγραμματισμού παραγωγής προϊόντων υπάρχουν, όπως για παράδειγμα ο βραχυπρόθεσμος 

προγραμματισμός παραγωγής σε μια μονάδα παραγωγής προϊόντων χαρτιού. (Φίλης Νικόλαος, 

2017) 
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5.0  Η ΕΤΑΙΡΙΑ ARKHON 

5.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Η Arkhon Panel είναι μια εταιρία που εδράζεται στην ευρύτερη βιομηχανική περιοχή των Πατρών 

διαθέτοντας υποκαταστήματα τόσο στην υπόλοιπη Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα 

διαθέτει υποκαταστήματα στη Θεσσαλονίκη, στο Μπάρι (Ιταλία) και το Λονδίνο (Ηνωμένο 

Βασίλειο). Είναι μια εταιρία που δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής πάνελ που βρίσκουν 

εφαρμογές σε ένα ευρύ πεδίο κλάδων αλλά και διαφόρων μεταλλικών κατασκευών, με χρόνια 

εμπειρίας πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Στην Arkhon παράγεται ένα μεγάλο εύρος 

προϊόντων τα οποία είναι ταυτόχρονα και φιλικά προς το περιβάλλον. 

Πιο συγκεκριμένα παρακάτω αναφέρονται μερικοί τομείς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα 

προϊόντα της Arkhon: 

• Βιομηχανικές εφαρμογές 

Εδώ τα panel πολυουρεθάνης της Arkhon μπορούν να δώσουν λύσεις σε ιδιαίτερα 

απαιτητικά project λόγο των βέλτιστων ιδιοτήτων που προσφέρουν. Η βελτιωμένη 

συμπεριφορά στη φωτιά (μείωση εκπομπών καπνού και μειωμένη ταχύτητα διάδοσης της 

φλόγας) σε συνδυασμό με τις καλύτερες θερμομονωτικές ικανότητες, τις υψηλότερες 

μηχανικές αντοχές και την υψηλότερη πυκνότητα αφρού, κάνουνε το συγκεκριμένο προϊόν 

ένα πολύ αξιόπιστο δομικό στοιχείο. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός ιδιαίτερου project στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν 

προϊόντα της εταιρείας είναι και το κτίριο της Volkswagen στο Sochi της Ρωσίας. 
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                            Εικόνα 6:Το κτίριο της Volkswagen στο Sochi της Ρωσίας 

 

• Οικιακές εφαρμογές 

Συνδυάζοντας  την υψηλή αισθητική με την άριστη ενεργειακή απόδοση μπορεί να δώσει 

λύσεις στην κατασκευή κτιρίων φιλικά προς το περιβάλλον. Τα πάνελ πολυουρεθάνης που 

χρησιμοποιούνται στις οικιακές κατασκευές αποτελούνται από δύο διαμορφωμένα, 

γαλβανισμένα και προ βαμμένα μεταλλικά ελάσματα με τον πυρήνα να κατασκευάζεται 

από σκληρό αφρό διογκωμένης πολυουρεθάνης, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι 

θερμομονωτικές τους ικανότητες. Επίσης προσφέρουν κάποια επιπλέον σημαντικά 

πλεονεκτήματα στις οικιακές εγκαταστάσεις μερικά από τα οποία είναι το χαμηλό κόστος 

του πάνελ σε σχέση με τα συμβατικά υλικά, η ασύγκριτη αντοχή στις μεγάλες διακυμάνσεις 

θερμοκρασιών, η μεγάλη ευελιξία στο σχεδιασμό και την τοποθέτηση καθώς και το ελάχιστο βάρος. 

 

• Ψυγεία και Δωμάτια βαθιάς ψύξης 

Τα συστήματα ψυκτικών πάνελ Arkhon Frigo απευθύνονται σε εφαρμογές με αυξημένες 

απαιτήσεις για διατήρηση χαμηλών θερμοκρασιών ψύξης ή και βαθιάς κατάψυξης. 
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Συγκεκριμένα  χρησιμοποιούνται στη βιομηχανική ψύξη και σε θαλάμους συντήρησης 

τροφίμων, όπως και σε ειδικά ψυγεία βαθιάς κατάψυξης. 

 

 

• Αγροτικές Εφαρμογές 

Χρήση σε εξειδικευμένες αγροτικές εφαρμογές όπου οι απαιτήσεις είναι αυξημένες εξαιτίας του 

περιβάλλοντος, όπως αποθήκες, ορνιθοτροφεία, σφαγεία, ποιμνιοστάσια, θαλάμους συντήρησης 

τροφίμων. 

 

 

Εικόνα 7:Αγροτική εφαρμογή πάνελ σε στάβλο για διατήρηση κατάλληλων θερμοκρασιών 

 

 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί πως η Arkhon όντας οικολογικά ευαίσθητη εταιρία και με 

σκοπό τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές 
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ενέργειας και πρακτικές και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στη διαδικασία παραγωγής 

συμβάλλοντας στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. 

 

5.2 ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑΣ 

Η παραγωγική διαδικασία του τμήματος σωληνουργείας βασίζεται στην τεχνολογία ERW 

(Electric Resistance Welded) και οδηγεί στην κατασκευή σωλήνων και κοιλοδοκών (τετράγωνης 

και ορθογώνιας διατομής) από χάλυβα. 

Η παραγωγική διαδικασία ξεκινά με την επιλογή των πρώτων υλών οι οποίες μετά από τα επόμενα 

στάδια επεξεργασίας θα καταλήξουν στα τελικά προϊόντα.  

Τα είδη του χάλυβα που χρησιμοποιούνται είναι τρία και είναι τα εξής: 

 

• Μαύρος χάλυβας θερμής έλασης (HRC – S235JR) 

Χρησιμοποιείται για τους απλούς σωλήνες με πάχη από 1,8 χιλιοστά έως και 4 χιλιοστά. Ο εν 

λόγω τύπος χάλυβα είναι συνήθως φθηνότερος από τον χάλυβα ψυχρής έλασης λόγω του 

γεγονότος ότι κατασκευάζεται συχνά χωρίς καθυστερήσεις στη διαδικασία αφού δεν απαιτείται η 

επαναθέρμανση του χάλυβα (όπως συμβαίνει με την ψυχρή έλαση). Όταν ο χάλυβας δροσιστεί, 

θα ελαττωθεί ελαφρώς, δίνοντας έτσι μικρότερο έλεγχο στο μέγεθος και το σχήμα του τελικού 

προϊόντος σε σύγκριση με την ψυχρή έλαση. 

 

• Προ-γαλβανισμένος χάλυβας (HDG – S250GD)  

Χρησιμοποιείται σε πάχη από 1 χιλιοστό μέχρι και 3 χιλιοστά. Γαλβανιζέ ονομάζεται ο χάλυβας 

ο οποίος έχει ένα προστατευτικό επίστρωμα ψευδαργύρου. Ο ψευδάργυρος προστατεύει τον 

χάλυβα από την οξείδωση και κατ΄ επέκταση τη δημιουργία σκουριάς και είναι μια από τις πιο 

φθηνές λύσεις για τον σκοπό αυτό.  
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• Χάλυβας ψυχρής έλασης (CRC – DC01)  

Χρησιμοποιείται από 1 χιλιοστό έως και 2 χιλιοστά.Ο χάλυβας ψυχρής έλασης είναι ουσιαστικά 

χάλυβας θερμής έλασης ο οποίος έχει υποστεί περαιτέρω επεξεργασία. Ο χάλυβας επεξεργάζεται 

περαιτέρω σε μύλους ψυχρής μείωσης, όπου το υλικό ψύχεται (σε θερμοκρασία δωματίου) 

ακολουθούμενο από ανόπτηση και αυτή η διαδικασία παράγει χάλυβα με μεγαλύτερες αντοχές. 

 

Η προμήθεια των συγκεκριμένων ειδών χάλυβα γίνεται από χώρες του εξωτερικού (Γαλλία, 

Ιταλία, Τουρκία κ.α.). Το κόστος της πρώτης ύλης δεν είναι σταθερό καθώς ο χάλυβας αποτελεί 

ένα διεθνές εμπορεύσιμο προϊόν με την τιμή του να εξαρτάται πάντα από τις διεθνείς αγορές. Για 

αυτόν τον λόγο η στρατηγική της εταιρείας είναι η προμήθεια της Α΄ ύλης να γίνεται σε βάθος 

τουλάχιστον τριών μηνών λαμβάνοντας υπόψη τον αποθηκευτικό χώρο, αλλά και τις προβλέψεις 

εξέλιξης των τιμών.  

Η πρώτη ύλη έρχεται κατά κύριο λόγο σε μεγάλα ρολά των 20-25tn και πλάτους 1250mm. Τα 

ρολά αυτά κόβονται με συγκεκριμένο τρόπο σε μικρότερες λωρίδες για λόγους ευκολότερης 

διαχείρισης λαμβάνοντας πάντα ισχυρά υπόψη την επίτευξη της βέλτιστης οικονομίας υλικού 

(μικρότερες απώλειες). 
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Εικόνα 8:Ρολά χάλυβα ( πρώτη ύλη) 

Tο κάθε ρολό σχίζεται σε μικρότερες λωρίδες με τη βοήθεια του σχιστικού μηχανήματος (slitting 

machine) και κάθε μία εξ αυτών αντιστοιχεί στο ανάπτυγμα του προς παραγωγή σωλήνα (π.χ. για 

κοιλοδοκό πλευρών α, β και πάχους t, το ανάπτυγμα είναι P = 2a + 2b -3t +2). Η διαδικασία 

παραγωγής ξεκινάει με την είσοδο των λωρίδων και τη συγκόλληση τους, και ακολουθεί η 

μετέπειτα διαμόρφωσή τους από ράουλα. 

 

 

Εικόνα 9:Λωρίδα χάλυβα πριν εισέλθει στην σωληνομηχανή στο εργοστάσιο της Arkhon στην Πάτρα 
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Κατόπιν οι λωρίδες αυτές μπαίνουν για παραγωγή στη σωληνομηχανή ώστε να δημιουργηθεί το 

τελικό προϊόν. Συγκεκριμένα ακολουθεί η κόλληση σε υψίσυχνο εναλλασσόμενο μαγνητικό 

πεδίο, η διαστασιολόγηση σε ειδική ραουλομηχανή και η τελική διαμόρφωση και 

διαστασιολόγηση στις τουρκοκεφαλές. Στην συνεχόμενη πορεία της σωλήνας / κοιλοδοκού που 

δημιουργείται υπάρχει συνεχόμενη λίπανση της μηχανής για προστασία των μηχανικών μερών 

αλλά και τη διασφάλιση/διατήρηση της βέλτιστης ταχύτητας.  

 

 

        Εικόνα 10:Συνεχής ροή κοιλοδοκού στην σωληνομηχανή και ρίψη σαπουνέλαιου 

 

Η εν λόγω διαδικασία είναι συνεχούς έργου και έχει μέγιστη παραγωγική δυναμικότητα 

(ταχύτητα) έως 100m/min. Μετά τη διαμόρφωση του χάλυβα στην τελική του μορφή ακολουθεί 

η κοπή του σε τμήματα έξι μέτρων μέσω ενός ειδικού πριονιού (flying cut saw). Στη συνέχεια 

πραγματοποιείται δεματοποίηση και εξαγωγή εκάστου δέματος με προκαθορισμένο αριθμό 

σωλήνων ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος. Τέλος τα εν λόγω δέματα αποθηκεύονται σε 

ειδικά διαμορφωμένους χώρους. 
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                        Εικόνα 11:Αποθηκευμένα δέματα στις αποθήκες της Arkhon 

 

Η όλη διαδικασία είναι συνεχής και βασίζεται στην τεχνολογία ERW όπως προαναφέρθηκε και 

μπορεί εύκολα να περιγραφεί μέσω του παρακάτω διαγράμματος ροής. 
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Εικόνα 12:Απεικόνιση της τεχνολογίας γραμμής παραγωγής ERW 
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6.0  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑΣ 

6.1 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Η συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης αφορά την ικανοποίηση της της ζήτησης με τον βέλτιστο 

δυνατό τρόπο. Η εταιρεία καλείται να εντάξει στον στρατηγικό της σχεδιασμό, τον βέλτιστο 

προγραμματισμό παραγωγής προκειμένου να ελαχιστοποιήσει το κόστος και να διευρύνει το 

περιθώριο κέρδους της ως προς την επιχειρηματική δραστηριότητας της παραγωγής σωλήνων και 

κοιλοδοκών. Αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση πρέπει να  προμηθεύεται εγκαίρως τις αναγκαίες 

ποσότητες πρώτης ύλης μιας και συνήθως έχουν μεγάλο χρόνο παράδοσης, να προγραμματίσει 

τις διαδιακασίες με τρόπο τέτοιο ώστε η παραγωγή να είναι συνεχής αλλά και ταυτόχρονα 

αποδοτική για να μπορεί να παράξει σε μεγάλες ποσότητες όλα τα απαραίτητα προϊόντα. Μια 

εταιρία η οποία οργανώνει το πρόγραμμά της σε βάθος χρόνου, είναι ικανή να διατηρεί το 

πελατολόγιο της ικανοποιημένο και να προσαρμόζεται ακόμα και σε διαστήματα που η αγορά 

παρουσιάζει μεταβολές. Στο συγκεκριμένο πρόβλημα μελετάται πως η συγκεκριμένη επιχείρηση 

θα προσαρμοστεί σε αλλαγές όπως για παράδειγμα αύξηση στις τιμές των πρώτων υλών, αύξηση 

στην τιμή του ρεύματος κ.ά.. Πιο συγκεκριμένα στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα 

σενάρια τα οποία θα διερευνηθούν. 

 

Πίνακας 2:Παράθεση των σεναρίων που θα μελετηθούν 

Σενάριο  Περιγραφή Τιμή 
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1 Διαβάθμιση έκπτωσης ανάλογη της ποσότητας 
παραγγελίας Α΄ υλών 

0%: 0 έως 250.000 
5%: 250.000 έως 500.000 
10%: 500.000 έως 750.000 
15%: άνω των 750.000 

2 Η διαβάθμιση της έκπτωσης ισχύει για μικρότερους 
όγκους παραγγελίας Ά ύλης 

0%: 0 έως 150.000 
5%: 150.000 έως 300.000 
10%: 300.000 έως 450.000 
15%: άνω των 450.000 

3 Το κόστος των Α΄ υλών αυξάνει κάθε τρίμηνο 2,5% 

4 Το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος αυξάνει κάθε 
τρίμηνο 

5% 

5 Αύξηση του μηνιαίου αποθηκευτικού χώρου  1/3 (33,3%): 750 → 1000 
δέματα 

6.2 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Το μοντέλο βελτιστοποίησης είναι ένα σύνολο από μαθηματικές σχέσεις, μεταβλητές και 

παραμέτρους που αναπαριστά την πραγματική λειτουργία της γραμμής παραγωγής 

σωληνουργείας του εργοστασίου της Arkhon. Μοντελοποιείται η όλη παραγωγική διαδικασία η 

οποία εκκινεί από την προμήθεια πρώτων υλών και καταλήγει στην παράδοση των τελικών 

προϊόντων. 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΑΚΕΡΑΙΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑΣ 

 
ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης 51 

 

6.2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η γραμμή παραγωγής της συγκεκριμένης εταιρίας μπορεί να ανταπεξέλθει σε ένα μεγάλο αριθμό 

ζήτησης ετησίως λόγω της συνεχούς ροής και της ταχύτητας παραγωγής των προϊόντων. Η 

γραμμή παραγωγής μπορεί να παράξει κοιλοδοκούς με ελάχιστη ταχύτητα τα 32 m/min για τη 

μεγαλύτερη διαθέσιμη διατομή από το εύρος προϊόντων και με μέγιστη ταχύτητα τα 100m/min 

για την μικρότερη διατομή. 

 

6.2.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Η ενεργειακή κατανάλωση της γραμμής παραγωγής διακρίνεται σε δύο μέρη. Το πρώτο και 

μεγαλύτερο μέρος έχει να κάνει με την ενεργειακή κατανάλωση κατά τη διαδικασία συγκόλλησης 

ώστε να δημιουργηθεί η θεμιτή κατηγορία προϊόντος. Η συγκεκριμένη κατανάλωση ισχύος 

κυμαίνεται από 60 kW για τα μικρότερα δυνατά πάχη τοιχώματος του 1 mm έως και 300 kW  για 

τα μεγαλύτερα πάχη τοιχώματος των 4 mm. Τα υπόλοιπα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας  

απαιτούν ισχύ περίπου 50 kW  ανεξαρτήτως των διαστάσεων του διαμορφούμενου προϊόντος. 

6.2.3 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 

Μία μεγάλη επιχείρηση καλείται να κάνει σωστή πρόβλεψη και να προχωρήσει σε προμήθεια Α΄ 

υλών σε κατάλληλες χρονικές περιόδους. Προφανώς δεν αρκεί να πραγματοποιηθεί η παραγγελία 

απλώς μιας μεγάλης ποσότητας Α΄ υλών ώστε να είναι σίγουρη πως θα μπορέσει να υπερκαλύψει 
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τις ανάγκες τις παραγωγής αλλά πρέπει αυτό να γίνει με τον πιο αποδοτικό τρόπο. Επίσης 

ζητούμενο είναι καθ’ όλη την παραγωγική διαδικασία να υπάρχουν οι λιγότερες δυνατές απώλειες 

σε χάλυβα 

Οι Α΄ ύλες που χρησιμοποιεί η Arkhon είναι οι τρεις κατηγορίες χάλυβα οι οποίες αναφέρονται 

και αναλύονται παραπάνω: ο μαύρος χάλυβας, ο προ-γαλβανισμένος χάλυβας και ο χάλυβας 

ψυχρής έλασης με κάθε έναν να διαφέρει από τον άλλο και σε μηχανικές ιδιότητες και ποιότητα 

αλλά και σε τιμή. 

6.2.4 ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

Η εταιρία δραστηριοποιείται σε δύο διαφορετικούς τομείς της αγοράς, τα πάνελ και τους 

κοιλοδοκούς προσφέροντας ένα μεγάλο εύρος προϊόντων. Στην παρούσα εργασία, έχει επιλεχθεί 

η μελέτη του τμήματος σωληνουργείας δηλαδή της παραγωγής σωλήνων και κοιλοδοκών που θα 

αναφερθούν πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Τα προϊόντα που θα μελετηθούν, κατηγοριοποιούνται 

ανάλογα με το είδος Α΄ ύλης σε τρείς ομάδες όπως και ανάλογα με τη γεωμετρία τους. 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την Α΄ ύλη, οι κατηγορίες προϊόντων χαρακτηρίζονται από το 

χρησιμοποιούμενο είδος χάλυβα 

 

S235 JR: μαύρος χάλυβας 

S250 GD: προ-γαλβανισμένος χάλυβας 

DC01: χάλυβας ψυχρής έλασης 

 

Ανάλογα με τη γεωμετρία τους οι κοιλοδοκοί κατηγοριοποιούντα σε: 
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Σωληνοειδείς  

Τετράγωνους  

Ορθογώνιους 

Οι παραπάνω κατηγορίες αναφέρονται στο σχήμα της διατομής της εκάστοτε κοιλοδοκού. 

 

Όλες οι παραπάνω διατομές μπορούν να παραχθούν σε συγκεκριμένα μεγέθη και από τα τρία είδη 

χάλυβα. 

 

 

 

Για κάθε μία από τις κατηγορίες διατομών υπάρχει διάκριση με βάση τη διάμετρο αν μιλάμε για 

στρογγυλές ή τις κάθετες διαστάσεις για τις υπόλοιπες δύο καθώς και ανάλογα με το πάχος του 

τοιχώματος. Για τις στρογγυλές διατομές η μικρότερη διαθέσιμη διάμετρος είναι τα 21mm και η 

μεγαλύτερη τα 127mm. Όσον αφορά τις κοιλοδοκούς, για τις τετράγωνες οι διαστάσεις 

S 235JR

Σωλήνες

Τετράγωνοι 
κοιλοδοκοί

Ορθογώνιοι 
κοιλοδοκοί

S 250 GD

Σωλήνες

Τετράγωνοι 
κοιλοδοκοί

Ορθογώνιοι 
κοιλοδοκοί

DC01

Σωλήνες

Τετράγωνοι 
κοιλοδοκοί

Ορθογώνιοι 
κοιλοδοκοί

Εικόνα 13:Κατηγορίες προϊόντων 
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κυμαίνονται από 14Χ14 mm έως 100Χ100mm.Ενώ αντίστοιχα για τις ορθογώνιες οι διαστάσεις 

ξεκινούν από 20Χ14 έως και 120Χ80 mm. Στη συνέχεια ακολουθεί ένας αναλυτικός πίνακας με 

όλα τα διαθέσιμα προϊόντα που μπορεί να παράξει η γραμμή παραγωγής και να εξοπλίσει πολλών 

τύπων κατασκευές. 
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Εικόνα 14:Κατάλογος προϊόντων Arkhon 
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6.2.5 ΚΟΣΤΗ 

Τα κόστη της όλης παραγωγικής διαδικασίας καθορίζουν ανάλογα και τις τιμές που θα πουλήσει 

η εταιρεία τα προϊόντα της, σύμφωνα και με την ζήτηση προκειμένου το επιθυμητό κέρδος να 

χαρακτηρίζει το όλο εγχείρημα βιώσιμο. 

6.2.5.1 ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 

Το κόστος Α΄ υλών αναμένεται να συνιστά τη μεγαλύτερη συνιστώσα κόστους σε μία βιομηχανία 

παραγωγής κοιλοδοκών. Οι τιμές του χάλυβα καταγράφουν μεγάλες μεταβολές κατά τη διάρκεια 

του έτους, όπως για το2020το οποίο αποτυπώνεται στο επόμενο διάγραμμα. 

 

 

Εικόνα 15:Διακύμανση τιμής χάλυβα το 2020  

Είναι προφανές λοιπόν ότι η ύπαρξη τόσο σημαντικών μεταβολών μπορούν να επηρεάσουν την 

κερδοφορία μιας επιχείρησης. Σύμφωνα με το διάγραμμα κατά τη διάρκεια ενός έτους, η τιμή του 

χάλυβα διακυμάνθηκε έντονα, παρουσιάζοντας την υψηλότερη τιμή τον Ιανουάριο στα 948 € ενώ 
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τον Μάρτιο εμφάνισε τη χαμηλότερη τιμή του έτους στα 484 €, δηλαδή μια μεταβολή της τάξεως 

σχεδόν 50%. Όλα αυτά καταδεικνύουν πόσο σημαντική είναι η πρόβλεψη και ο προγραμματισμός 

για τις Α΄ ύλες. 

6.2.5.2 ΚΟΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Εκτός από τα δεδομένα κόστη λειτουργίας, η παραγωγική διαδικασία έχει και ορισμένα κόστη 

συντήρησης. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν το κόστος του σαπουνέλαιου που ρέει συνεχόμενα 

κατά τη διαδικασία κοπής ώστε να επιτυγχάνεται η λίπανση και ως και το κόστος αλλαγής του 

δίσκου κοπής. Το κόστος σαπουνέλαιου ανέρχεται στα 5,5 €/kg με μέση κατανάλωση 0,8 kg 

σαπουνέλαιου/tn προϊόντος. Η αλλαγή ενός δίσκου κοπής κοστίζει 650 € και ο χρόνος αλλαγής 

είναι κάθε 350tn προϊόντος. Εκτός από το οικονομικό κόστος, η αλλαγή του δίσκου κοπής οδηγεί 

και σε διακοπή της διαδικασίας παραγωγής που είναι συνεχής. 

 

6.2.5.3 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η αμοιβή των εργαζομένων στη σωληνουργεία ανάλογα τη θέση και τις αρμοδιότητες τους, 

κυμαίνεται σε μηνιαία βάση από 700 έως 1200 €. 

 

6.2.5.4 ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Το ενεργειακό κόστος αποτελεί κρίσιμο παράγοντα κόστους καθώς η γραμμή παραγωγής ERW 

απαιτεί αρκετή ενέργεια. Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης μελέτης  και σύμφωνα με τα 

δεδομένα της αγοράς, η τιμή αγοράς της κιλοβατώρας ορίστηκε σε 0,11€/kWh.  
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6.3 ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ 

Στο συγκεκριμένο πρόβλημα δεν χρησιμοποιήθηκε κόστος αποθήκευσης μιας και η Arkhon 

διαθέτει έναν μεγάλο αποθηκευτικό χώρο στο εργοστάσιό της στην Πάτρα ο οποίος της επιτρέπει 

να κρατάει απόθεμα . Έτσι δεν υπάρχει η ανάγκη για ενοικίαση αποθηκευτικού χώρου τρίτου για 

τη διατήρηση του αποθέματος. Παρόλα αυτά κατά τη μοντελοποίηση του προβλήματος, υπήρξε 

η πρόβλεψη για αποθήκευση σε χώρο τρίτου αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο σε περίπτωση που η 

παραγωγή υπερκάλυπτε τις δυνατότητες της αποθήκης.  

6.4 ΖΗΤΗΣΗ 

Για τη ζήτηση προϊόντων χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα του έτους 2020. Στον παρακάτω πίνακα 

παρουσιάζεται η ζήτηση των προϊόντων συνολικά ανά μήνα και κατηγορία προϊόντος. 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΑΚΕΡΑΙΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑΣ 

 
ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης 59 

 

Πίνακας 3:Ζήτηση προϊόντων του έτους 2020 

  Ζήτηση (kg) 

Μήνας 
Συνολικά  Σωλήνες 

Τετράγωνοι 
κοιλοδοκοί  

Ορθογώνιοι 
κοιλοδοκοί  

Ιανουάριος 738330,00 86425,00 322317,00 329588,00 

Φεβρουάριος 861387,00 168617,00 377406,00 315364,00 

Μάρτιος 827157,00 164440,00 355478,00 307239,00 

Απρίλιος 404064,00 46376,00 147987,00 209701,00 

Μάιος 1136897,00 366579,00 469338,00 300980,00 

Ιούνιος 1066276,00 351525,00 342134,00 372617,00 

Ιούλιος 1480917,00 893723,00 321684,00 265510,00 

Αύγουστος 613503,00 405578,00 95345,00 112580,00 

Σεπτέμβριος 1009937,00 305485,00 329812,00 374640,00 

Οκτώβριος 1040430,00 203710,00 452235,00 384485,00 

Νοέμβριος 934320,00 148730,00 367445,00 418145,00 

Δεκέμβριος 622570,00 126970,00 282185,00 213415,00 

Ετήσια συνολικά 10735788,00 3268158,00 3863366,00 3604264,00 

 

6.5 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

6.5.1 ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΝΟΛΑ  

r τύπος Α΄ ύλης (steel: HRC - S235JR, HDG - S250GD, & CRC - DC01) 

h πάχος τοιχώματος {1, 1.4, 1.8, 2, 2.5, 2.5, 3, 4} 

d εξωτερική διάμετρος 

i(r,h,d) κατηγορία σωλήνα από Α΄ ύλη r, πάχους τοιχώματος h, εξωτερικής 

διαμέτρου d  

t μήνας της περιόδου προγραμματισμού παραγωγής 

l αριθμός ορίων (σημείων αλλαγής) του εύρους του μεγέθους παραγγελίας 

(1, 2, 3, 4) 
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6.5.2 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ  

ept τιμή ηλεκτρισμού σε χρόνο t (€/kWh) 

seci(r,h,d) ειδική κατανάλωση ενέργειας για τη διαδικασία συγκόλλησης στο υψίσυχνο 

εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο ανά σωλήνα κατηγορίας i από Α΄ ύλη r, πάχους 

τοιχώματος h, εξωτερικής διαμέτρου d (kWh/kg) 

rpect κατανάλωση ισχύος για τα υπόλοιπα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας ERW 

σε χρόνο t (kW) 

capi(r,h,d) παραγωγική δυναμικότητα ανά σωλήνα κατηγορίας i από Α΄ ύλη r, πάχους 

τοιχώματος h, εξωτερικής διαμέτρου d (kg/hrs) 

sosc ειδική κατανάλωση ελαίου λίπανσης και ψύξης (kgoil/kg) 

sopt τιμή ελαίου λίπανσης και ψύξης σε χρόνο t (€/kgoil) 

sbpt τιμή δίσκου κοπής σε χρόνο t (€/unit) 

wft απαιτούμενο εργατικό δυναμικό (αριθμός εργατών) σε χρόνο t 

mlct μοναδιαίο εργατικό κόστος σε χρόνο t (€/άτομο) 

sct μοναδιαίο κόστος αποθήκευσης σε τρίτους σε χρόνο t (€/kg) 

prmr,t τιμή Α΄ ύλης σε χρόνο t (€/kgsteel) 

drk
r,t ποσοστό έκπτωσης για την αγορά Α΄ ύλης r σε εύρος μεγέθους παραγγελίας k (k 

=1 για b1-b2, k =2 για b2-b3, k =3 για b3-b4) σε χρόνο t (€/kgsteel) 

bl όριο (σημείο αλλαγής) εύρους μεγέθους παραγγελίας  

dmndi(r,h,d),t ζήτηση σωλήνα κατηγορίας i από Α΄ ύλη r, πάχους τοιχώματος h, εξωτερικής 

διαμέτρου d σε χρόνο t (kg) 

maxcapi(r,h,d),t μέγιστη μηνιαία παραγωγική δυναμικότητα για την κατασκευή σωλήνα 

κατηγορίας i από Α΄ ύλη r, πάχους τοιχώματος h, εξωτερικής διαμέτρου d σε 

χρόνο t (kg) 

lmdi(r,h,d) γραμμική πυκνότητα σωλήνα κατηγορίας i από Α΄ ύλη r, πάχους τοιχώματος h, 

εξωτερικής διαμέτρου d (kg/m) 

maxvel μέγιστη ταχύτητα παραγωγής για κάθε κατηγορία σωλήνα 

mpm διαθέσιμα λεπτά ανά μήνα για την παραγωγή σωλήνων  

mmrmr,t μέγιστη μηνιαία διαθεσιμότητα Α΄ ύλης r σε χρόνο t (kg) 

myrmr μέγιστη ετήσια διαθεσιμότητα Α΄ ύλης r (kg) 
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csbc ποσότητα (βάρος) Α΄ ύλης για την οποία χρειάζεται αντικατάσταση του δίσκου 

κοπής (kg) 

bwi(r,h,d) βάρος δέματος σωλήνων κατηγορίας i από Α΄ ύλη r, πάχους τοιχώματος h, 

εξωτερικής διαμέτρου d (kg) 

mmsct μέγιστος μηνιαίος αποθηκευτικός χώρος σωλήνων σε χρόνο t (μονάδα|δέμα) 

mmtpsct μέγιστος μηνιαίος αποθηκευτικός χώρες σε τρίτους σωλήνων σε χρόνο t 

(μονάδα|δέμα) 

6.5.3 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

6.5.4 0-1 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ  

BAlRXi(r,h,d),t βοηθητική 0-1 μεταβλητή για την αναπαράσταση της τμηματικά γραμμικής 

συνάρτησης κόστους CRXi(r,h,d),t 

6.5.5 ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ  

ZCBt ακέραιος αριθμός δίσκων κοπής ο οποίος απαιτείται να αλλαχθεί/εγκατασταθεί 

σε χρόνο t 

6.5.6 ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ  

Xi(r,h,d),t ποσότητα (βάρος) σωλήνων κατηγορίας i από Α΄ ύλη r, πάχους τοιχώματος h, 

εξωτερικής διαμέτρου d σε χρόνο t (kg) 

SXi(r,h,d),t σωρευτική ποσότητα (βάρος) σωλήνων κατηγορίας i από Α΄ ύλη r, πάχους 

τοιχώματος h, εξωτερικής διαμέτρου d σε χρόνο t (kg) 

RXi(r,h,d),t ποσότητα (βάρος) χάλυβα για την παραγωγή σωλήνων κατηγορίας i από Α΄ ύλη r, 

πάχους τοιχώματος h, εξωτερικής διαμέτρου d σε χρόνο t (kg) 
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ASXi(r,h,d),t ποσότητα (βάρος) σωλήνα κατηγορίας i από Α΄ ύλη r, πάχους τοιχώματος h, 

εξωτερικής διαμέτρου d παραγόμενη σε χρόνο t η οποία αποθηκεύεται χωρίς 

κόστος στον αποθηκευτικό χώρο της εταιρείας (kg)  

BSXi(r,h,d),t ποσότητα (βάρος) σωλήνα κατηγορίας i από Α΄ ύλη r, πάχους τοιχώματος h, 

εξωτερικής διαμέτρου d παραγόμενη σε χρόνο t η οποία αποθηκεύεται σε 

αποθηκευτικό χώρο τρίτων (kg)  

AlRXi(r,h,d),t βοηθητική συνεχής (γραμμική) μεταβλητή για την αναπαράσταση της τμηματικά 

γραμμικής συνάρτησης κόστους CRXi(r,h,d),t 

LCBt ρητός αριθμός δίσκων κοπής ο οποίος απαιτείται να αλλαχθεί/εγκατασταθεί σε 

χρόνο t 

DLCBt αλγεβρική διαφορά μεταξύ του αθροίσματος των δύο διαδοχικών συνεχών 

μεταβλητών LCBt (LCBt + LCBt-1) και του ακέραιου αριθμού δίσκων κοπής ZCBt-1 

ο οποίος απαιτείται να αλλαχθεί/εγκατασταθεί σε χρόνο t-1 

6.5.7 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  

CRXi(r,h,d),t τμηματικά γραμμική συνάρτηση για το κόστος αγορά Α΄ ύλης (€) 

6.5.8 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ  

Η αντικειμενική συνάρτηση του μοντέλου προγραμματισμού παραγωγής είναι μια κλασική 

συνάρτηση κόστους για την οποία ζητείται η ελαχιστοποίηση της τιμής της. Στη συνέχεια 

παρουσιάζεται η μαθηματική σχέση και τα επιμέρους συστατικά της στοιχεία κόστους. 
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(3i): κόστος προμήθειας Α΄ ύλης στο οποίο ενσωματώνονται οικονομίες κλίμακας ανάλογα με το 

μέγεθος παραγγελίας. 

(3ii): κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για το στάδιο συγκόλλησης στο υψίσυχνο εναλλασσόμενο 

μαγνητικό πεδίο το οποίο εξαρτάται από την ειδική κατανάλωση ενέργειας της κάθε κατηγορίας 

σωλήνα, την τιμή ηλεκτρικής ενέργειας και την ποσότητα (βάρος) της κατηγορίας σωλήνα που 

παρήχθη. 

(3iii): κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για τα υπόλοιπα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας ERW 

το οποίο εξαρτάται από την παραγωγική δυναμικότητα της κάθε κατηγορίας σωλήνα, την τιμή 

ηλεκτρικής ενέργειας και την ποσότητα (βάρος) της κατηγορίας σωλήνα που παρήχθη.  

(3iv): κόστος ελαίου λίπανσης και ψύξης των μηχανών το οποίο εξαρτάται από την τιμή του 

ελαίου και την ποσότητα (βάρος) της κατηγορίας σωλήνα που παρήχθη. 

(3v): κόστος αντικατάστασης του δίσκου κοπής το οποίο εξαρτάται από την τιμή του δίσκου και 

τον αριθμό δίσκων οι οποίοι χρειάζονται. 

(3vi): εργατικό κόστος το οποίο εξαρτάται από τον αριθμό των εργατών σε μηνιαία βάση. 

(3vii): κόστος αποθήκευσης εφόσον αποθηκευτικός χώρος τρίτων χρειαστεί, το οποίο εξαρτάται 

από τον αριθμό των δεμάτων τα οποία υπερβαίνουν τον αποθηκευτικό χώρο της εταιρείας, και το 

μοναδιαίο κόστος αποθήκευσης. 

Η παρουσία οικονομιών κλίμακας στο κόστος προμήθειας Α΄ υλών συνιστά σημαντικό παράγοντα 

στο πρόβλημα του προγραμματισμού παραγωγής σωλήνων και αποδίδεται από την παρακάτω 

κλαδική συνάρτηση. Πρόκειται για μία τμηματικά γραμμική συνάρτηση κόστους για την οποία 

σε κάθε κλάδο ανάλογα και με το μέγεθος της παραγγελίας Α΄ ύλης εφαρμόζεται διαφορετικό 

ποσοστό έκπτωσης. 
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6.5.9 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ & ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ  

6.5.9.1 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Α’ ΥΛΩΝ ΣΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ  

Η επόμενη εξίσωση αποτυπώνει τη μετατροπή της Α΄ ύλης σε τελικό προϊόν σωλήνα εισάγοντας 

έναν συντελεστή μετατροπής (συντελεστή απωλειών υλικού). 

( ) ( ) ( ), , , , , ,
, , ,

i r h d t i r h d t
X lr RX i r h d t=   (3) 

6.5.9.2 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ  

Η ικανοποίηση της ζήτησης εκφράζεται από την παρακάτω σχέση συναρτώντας της μηνιαία 

παραγωγή και τη διαφορά αποθέματος παραγωγής στον προηγούμενο και τον τρέχοντα μήνα. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , , , , , , , , 1 , , ,
, , ,

i r h d t i r h d t i r h d t i r h d t
X SX SX dmnd i r h d t

−
+ − =  (4) 

6.5.9.3 ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ  

Περιορισμός έκφρασης της μέγιστης μηνιαίας δυναμικότητας παραγωγής σωλήνα κατηγορίας i. 

( ) ( ) ( ), , , , , ,
, , ,

i r h d t i r h d t
X maxcap i r h d t  (5) 
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6.5.9.4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

Περιορισμός έκφρασης της συνολικής μέγιστης μηνιαίας δυναμικότητας παραγωγής σωλήνων 

ανάλογα με την γραμμική πυκνότητα και τη μέγιστη ταχύτητα παραγωγής για κάθε κατηγορία 

σωλήνα. 

( )

( )( )
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Περιορισμός έκφρασης της συνολικής μέγιστης μηνιαίας δυναμικότητας παραγωγής ανάλογα με 

την παραγωγική δυναμικότητα για κάθε κατηγορία σωλήνα. 
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6.5.9.5 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Α΄ ΥΛΩΝ  

Στις επόμενες ανισότητες αναπαρίσταται η διαθεσιμότητα κάθε τύπου Α΄ ύλης σε μηνιαία και 

ετήσια βάση. 

( )
( )

,, , ,
, ,

, ,r ti r h d t
h i r h d

RX mmrm r t   (8) 

( )
( )

, , ,
, ,

,ri r h d t
h i r h d t

RX myrm r    (9) 

6.5.9.6 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΣΚΩΝ ΚΟΠΗΣ  

Η εξίσωση η οποία ακολουθεί, υπολογίζει τον ρητό αριθμό δίσκων κοπής οι οποίοι χρειάζεται να 

αλλαχθούν/αντικατασταθούν σε χρόνο t. 

( )
( )

, , ,
, ,

,ti r h d t
r h i r h d

RX csbc LCB t=    (10) 

Η επόμενη τριάδα μαθηματικών σχέσεων εξασφαλίζει τον προσδιορισμό του ακέραιου αριθμού 

δίσκων κοπής ο οποίος απαιτείται να αλλαχθεί/αντικατασταθεί σε χρόνο t προκειμένου να 

υπολογιστεί το αντίστοιχο μηνιαίο κόστος. 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΑΚΕΡΑΙΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑΣ 

 
ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης 66 

 

( )1 1 ,t t t tDLCB LCB ZCB DLCB t− −= − −  (11) 

,t tZCB DLCB t  (12) 

1,t tZCB DLCB t +  (13) 

6.5.9.7 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Εξίσωση σωρευτικής ποσότητας σωλήνων κατηγορίας i σε χρόνο t ανάλογα με τον προορισμό 

αποθήκευσής τους, δηλαδή στον αποθηκευτικό χώρο της εταιρείας ή/και τρίτων. 

( ) ( ) ( ) ( ), , , , , , , , ,
, , , ,

i r h d t i r h d t i r h d t
SX ASX BSX i r h d t= +  (14) 

Ακολουθούν οι περιορισμοί χωρητικότητας του αποθηκευτικού χώρου της εταιρείας και τρίτων 

αντίστοιχα σε χρόνο t.  
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7.0  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο για τη λύση του μοντέλου του μικτού ακέραιου 

γραμμικού προγραμματισμού εξετάστηκαν 5 διαφορετικά σενάρια. Σκοπός της εν λόγω ανάλυσης 

είναι η διερεύνηση της αντίδρασης του προγράμματος παραγωγής στις αντίστοιχες αλλαγές και η 

μελέτη και ο σχολιασμός της ανάλογης συμπεριφοράς. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα και ακολουθεί σχολιασμός ανά σενάριο. 
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Σενάριο 1: Το μοντέλο τείνει να παράγει περισσότερο προϊόν από ότι ζητείται τους 

πρώτους μήνες του χρόνου, προκειμένου να καλύψει και τη ζήτηση των τελευταίων μηνών από 

τον Αύγουστο έως το τέλος του έτους. Καθώς το Σενάριο 1 αφορά στη βασική διάρθρωση της 

έκπτωσης που απολαμβάνει η εταιρεία από τους προμηθευτές Α΄ ύλης όσο μεγαλύτερη 

παραγγελία κάνει, είναι λογικό να ωθείται στην πιο μαζική αγορά Α΄ υλών συνεπώς και πιο φθηνά 

στην αρχή του χρόνου και να παράγει αντίστοιχη ποσότητα όγκο προϊόντων υπερκαλύπτοντας την 

προβλεπόμενη ζήτηση και καλύπτοντας εν συνεχεία με την ύπαρξη του αποθέματος ένα μέρος της 

ζήτησης των τελευταίων μηνών. 

 

Σενάριο 2: Η  έκπτωση στις παραγγελίες Α΄ υλών επιτυγχάνεται νωρίτερα και για 

μικρότερα διαστήματα παρτίδων οπότε είναι εμφανές πως αρχικά η επιχείρηση θα επιλέξει να 

προμηθεύεται την Α΄ ύλη σε κατά το δυνατόν μεγάλες ποσότητες ώστε να εξασφαλίζει την 

μεγαλύτερη δυνατή έκπτωση όπως αυτή έχει ορισθεί. Αυτό επιβεβαιώνεται και στους πρώτους 

μήνες όπου ο αριθμός των ρολών χάλυβα είναι μεγαλύτερος και από αυτών στο βασική περίπτωση 

έκπτωσης στο Σενάριο 1. Είναι ενδιαφέρον να σχολιαστεί ως λογικό επακόλουθο η απότομη αιχμή 

(κορυφή) στην παραγωγή όπως και στα ρολά χάλυβα (Πίνακας 6) τον μήνα Οκτώβριο. 
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Εικόνα 17:Ποσότητα χρησιμοποιούμενων ρολών χάλυβα 

 

Με βάση τη συγκεκριμένη συμπεριφορά του μοντέλου για τον μήνα Οκτώβριο, προκύπτει ότι με 

την αρχική παραγγελία Α΄  ύλης για παραγωγή στις αρχές του χρόνου η επιχείρηση δεν μπόρεσε 

να καλύψει όλη την ετήσια ζήτηση. Έτσι τον Οκτώβριο προκειμένου να ανταπεξέλθει, εφάρμοσε 

την ίδια τακτική όπως και στις αρχές του χρόνου πραγματοποιώντας μια μεγάλη παραγγελία με 

σκοπό να κερδίσει την έκπτωση των προμηθευτών και παράγοντας εν συνεχεία αρκετά πάνω από 

την ζήτηση. Με αυτό τον τρόπο όπως είναι φανερό και από τα διαγράμματα κατόρθωσε να 

καλύψει στον μεγαλύτερο βαθμό και την ζήτηση των τελευταίων δύο μηνών για αυτό και όπως 

αποτυπώνεται στον πίνακα 5 η παραγωγή του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου είναι αρκετά μικρότερη 

από τη ζήτηση. 

 

Σενάριο 3: Η αύξηση στην τιμή της Α΄ ύλης ήταν αναμενόμενο και επιβεβαιώνεται από 

το παραπάνω διάγραμμα ότι οδηγεί την επιχείρηση να παράγει υψηλότερα από τη ζήτηση στους 

πρώτους μήνες όταν η τιμή της Α΄ ύλης είναι φθηνότερη ως προς το επόμενο χρονικό διάστημα 
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και το τελευταίο τρίμηνο του έτους όπως παρατηρούμε η παραγωγή είναι η μικρότερη του έτους 

μιας και οι τιμές της Α΄ ύλης είναι οι υψηλότερες. 

 

Σενάριο 4: Σχετικά με το σενάριο αύξησης στην τιμή του ρεύματος παρατίθεται και το 

παρακάτω διάγραμμα διακύμανσης της κατανάλωσης ενέργειας. 

 

 

Εικόνα 18:Κατανάλωση ενέργειας ανά σενάριο 

  

Συγκεκριμένα η κατανάλωση ενέργειας για παραγωγή τους πρώτους τρεις μήνες έως τον Μάρτιο 

παρατηρείται να είναι μεγαλύτερη από τη ζήτηση μιας και ισχύουν φθηνότερες τιμές ρεύματος. 

Εδώ αξίζει να επισημανθεί ότι ενώ τον μήνα Μάρτιο υπάρχει σημαντική διαφορά στην 

κατανάλωση ενέργειας έναντι των άλλων σεναρίων, αυτό δεν αντικατοπτρίζεται ακριβώς ανάλογα 

στο διάγραμμα της παραγωγής προϊόντων. Αυτό συμβαίνει γιατί όντως η ποσότητα των 
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παραγόμενων κοιλοδοκών σε σχέση με τη ζήτηση αλλά και σε σύγκριση με τα υπόλοιπα σενάρια 

δεν είναι μεγαλύτερος. Αυτό που λαμβάνει χώρα είναι κατά την επίλυση του μοντέλου, επιλέγεται 

να παραχθούν οι κατηγορίες κοιλοδοκών οι οποίες που απαιτούν την περισσότερη ενέργεια, 

δηλαδή έχουν μεγαλύτερη ειδική κατανάλωση ενέργειας και χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερα 

πάχη τοιχώματος. Εν συνεχεία μία ακόμα κορυφή εντοπίζεται τον μήνα Σεπτέμβριο διότι μετά την 

παραγωγή των υψηλότερων ενεργειακά κοστοβόρων προϊόντων τον Μάρτιο, η επιχείρηση 

κάλυψε την απαιτούμενη ζήτηση του απαιτητικού τριμήνου από Μάιο έως Ιούλιο ωστόσο οι μήνες 

από Σεπτέμβριο έως και Νοέμβριο παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση επομένως το μοντέλο αποφασίζει 

να παράξει ξανά τα προϊόντα εκείνα που απαιτούν την περισσότερη ενέργεια πριν την είσοδο στο 

τρίμηνο με τις υψηλότερες τιμές ρεύματος. Αυτό επίσης αποδεικνύεται από το γεγονός πως στο 

διάγραμμα κατανάλωσης ενέργειας η διαφορά του μήνα Σεπτεμβρίου ως προς τους επόμενους 

τρεις μήνες είναι ορατή ενώ στο διάγραμμα παραγωγής δεν παρατηρείται το ίδιο.  

Επιπλέον στο επόμενο διάγραμμα πίτας απεικονίζεται η διάρθρωση της κατανάλωσης ενέργειας 

ανά μήνα. 
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Εικόνα 19:Ποσοστά καταναλωμένης ενέργειας ανά μήνα 

 

Σενάριο 5: Με δεδομένο ότι ο υπάρχων αποθηκευτικός χώρος επαρκεί σύμφωνα με τα 

στοιχεία της ζήτησης, αυτό που παρατηρείται με την αύξηση της χωρητικότητάς του είναι ότι κατά 

τους περισσότερους μήνες του χρόνου και ειδικότερα κατά τις δύο πρώτους παρουσιάζεται μια 

αυξημένη παραγωγή μιας και η επιχείρηση γνωρίζοντας πως έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει 

περισσότερο απόθεμα, προχωρά σε αυτό προκειμένου να καλύψει φθηνότερα τη ζήτηση των 

επόμενων μηνών. Κατά κύριο λόγο η παραγωγή είναι σχεδόν ανάλογη της ζήτησης πέραν των 

τελευταίων δύο μηνών που το μεγαλύτερο μέρος της καλύπτεται από το ήδη δημιουργηθέν 

απόθεμα προϊόντων στην αποθήκη. 
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8.0  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Για τη συγκεκριμένη επιχείρηση το μεγαλύτερο μερίδιο κόστους αφορά τις συνολικές ετήσιες 

δαπάνες λειτουργίας και κυρίως το κόστος Α΄ υλών. Στην παρακάτω εικόνα μπορούμε να δούμε 

αναλυτικά τι ποσοστό αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία κόστους. 

 

 

Εικόνα 20:Ποσοστιαία κόστη λειτουργίας 

 

Αναλυτικά στον πίνακα φαίνονται τα ακριβή ποσοστά: 

  

Πίνακας 4:Ποσοστιαία κόστη παραγωγής 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΟΣΤΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 5,05% 

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ 0,31% 

ΣΑΠΟΥΝΕΛΑΙΟ 0,70% 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ 4,59% 

ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 89,35% 

 

Λαμβάνοντας υπόψιν μας όλα τα παραπάνω και μελετώντας πέντε διαφορετικά σενάρια , 

παρουσιάζεται παρακάτω το τελικό ετήσιο κόστος παραγωγής όπως αυτό διαμορφώνεται ανά 

σενάριο. 

 

 

Εικόνα 21:Τελικό ετήσιο κόστος παραγωγής ανά σενάριο 

Όπως ήταν αναμενόμενο το Σενάριο 3 που αφορά στην αύξηση στην τιμή των Α΄ υλών 

ανά τρίμηνο παρουσιάζει το πιο μεγάλο κόστος για την επιχείρηση με αρκετή διαφορά περίπου 

200 χιλιάδων ευρώ από το αμέσως επόμενο. Συγχρόνως είναι σαφές ότι το Σενάριο 2 είναι το πιο 

συμφέρον για την επιχείρηση λόγω της επίτευξης της έκπτωσης στην τιμή της Α΄ ύλης σε 

μικρότερα εύρη παραγγελίας.  

Συνοψίζοντας, στην στρατηγική της εταιρείας πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην 

πρόβλεψη της ζήτησης και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας κατά την  προμήθεια Α΄ υλών μιας 
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και το εν λόγω κόστος συνιστά σχεδόν το 90% των συνολικών ετήσιων δαπανών της. Καθ΄ όλη 

τη μελέτη, υλοποίηση και ανάλυση του προβλήματος προγραμματισμού παραγωγής 

αποδεικνύεται η σημαντική συμβολή του Μαθηματικού Προγραμματισμού και ειδικότερα του 

Μικτού Ακέραιου Γραμμικού Προγραμματισμού. 
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