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Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή εγκρίθηκε ομόφωνα με βαθμό “ΑΡΙΣΤΑ” στις 28 

Ιανουαρίου 2008, από την Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή η οποία ορίσθηκε από τη 

Γενική Συνέλευση με Ειδική Σύνθεση του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών 

Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’αριθμόν  

4/18-12-2007 συνεδρίαση της, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου 2083/92 και 

την Υπουργική Απόφαση Β1/817,ΦΕΚ 868/26.12.93, μετά από σχετική εισήγηση της 

Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. 
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του Πανεπιστημίου Πατρών. 
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του Πανεπιστημίου Πατρών. 
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Περίληψη 

Αντικείμενο της διατριβής αποτελεί το πρόβλημα του προγραμματισμού παραγωγής και 

ελέγχου των αποθεμάτων των συστημάτων διακριτής παραγωγής. Στόχος της είναι να 

προτείνει ένα νέο σύστημα PPC (r-MRP) που θα ξεπερνά ορισμένους βασικούς 

περιορισμούς των MRP-based συστημάτων. Το σύστημα αυτό αναπτύχθηκε πάνω σε μία 

νέα μέθοδο που ενοποιεί τις λειτουργίες διαχείρισης αποθεμάτων και λεπτομερούς 

χρονοπρογραμματισμού σε μία ενιαία παράλληλη υπολογιστική διαδικασία (reverse 

MRP).  

Ο σχεδιασμός του προτεινόμενου συστήματος ξεπερνάει βασικές αδυναμίες των MRP-

based συστημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς δυναμικότητας των 

παραγωγικών πόρων, τη διακύμανση των χρόνων υστέρησης των εργασιών σε αυτούς και 

τις σχετικές προτεραιότητες των παραγγελιών, μέσα σε ένα περιβάλλον συνεχούς χρόνου. 

Επιπλέον εισάγει ένα εργαλείο αξιολόγησης και επιλογής ενός αποδοτικού συνδυασμού 

χρονοπρογράμματος εργοστασίου και πλάνου αποθεμάτων μέσα από ένα σύνολο 

διαθέσιμων και εφικτών εναλλακτικών σεναρίων. 

Η διαμόρφωση των εναλλακτικών αυτών σεναρίων γίνεται λαμβάνοντας κάθε φορά υπόψη 

τους υφιστάμενους περιορισμούς δυναμικότητας της επιχείρησης και των υλικών, καθώς 

και ένα σύνολο κριτηρίων, ενίοτε αλληλοσυγκρουόμενων.  Τα εναλλακτικά σενάρια που 

σχηματίζονται αξιολογούνται μέσα από ένα σύνολο δεικτών απόδοσης τόσο 

χρονοπρογραμματισμού, όσο και διαχείρισης αποθεμάτων.   

Το προτεινόμενο σύστημα υλοποιήθηκε υπό τη μορφή πειραματικού λογισμικού 

προγράμματος, μέσα σε περιβάλλον προσομοίωσης διακριτών συμβάντων (discrete-event 

simulation).   

Η απόδοση του μελετήθηκε μέσα από την πιλοτική εφαρμογή του σε μία τυπική 

κλωστοϋφαντουργική μονάδα και βρέθηκε να υπερτερεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις 

της υπολογιστικής διαδικασίας ενός τυπικού συστήματος MRPII, όσον αφορά ένα σύνολο 

δεικτών απόδοσης χρονοπρογραμματισμού και διαχείρισης αποθεμάτων.. Το προτεινόμενο 

σύστημα r-MRP θα μπορούσε να ενσωματωθεί σε ένα MRP-based σύστημα ως ένα 

διασυνδεόμενο υποσύστημα (module) υποστήριξης της λειτουργίας προγραμματισμού 

παραγωγής και ελέγχου αποθεμάτων. 
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Modelling and development of an integrated production planning and control system 

for discrete manufacturing environments (r-MRP) 

 

Abstract 

This thesis discusses the design of a production planning and control system (PPC) for 

discrete manufacturing environments, referred to as r-MRP. The proposed approach 

operates under the framework of hierarchical finite capacity shop-floor modelling and 

discrete-event simulation.  

It overcomes some of the main deficiencies of MRP-based systems by considering capacity 

constraints, lead times fluctuations, lot sizing and priority control in a ‘bucket-less’ 

environment.  The r-MRP system was developed based on a new method that integrates 

shop scheduling and material planning in a simultaneous computational process (reverse 

MRP). Under this methodology, material and capacity constraints are considered, together 

with a number of conflicting planning criteria, in a continuous time environment. Lead 

times are dynamically calculated variables, based on actual loads in each workcenter.  A 

number of alternative feasible shop schedule and material plan combinations are formed in 

real time.   

The r-MRP system was implemented as an experimental software tool.  Its performance 

has been evaluated in a case study of a textile company with ‘real life’ data.  When studied 

through a set of simulation experiments it has been found to outperform standard MRPII 

system in cases of short production times, high value inventory items and frequent, small 

deliveries by suppliers, in terms of a number of scheduling and inventory performance 

indicators. The r-MRP tool can be incorporated in legacy IT systems as an interfaced 

functional module. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

Εισαγωγή 
 
 

Στο εισαγωγικό κεφάλαιο της διατριβής γίνεται αρχικά μια αναφορά στους 

βασικούς τύπους δόμησης των συστημάτων παραγωγής.  Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται τα διάφορα επίπεδα σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων ενός 

συστήματος παραγωγής.  Ορίζεται η λειτουργία του Προγραμματισμού και 

Ελέγχου της Παραγωγής και περιγράφονται τα σημαντικότερα σύγχρονα 

πληροφοριακά συστήματα υποστήριξής της.  Ακολουθεί η οριοθέτηση του 

επιστημονικού πεδίου αναφοράς της διατριβής.  Τέλος, γίνεται μία σύντομη 

αναφορά στο περιεχόμενο των κεφαλαίων που ακολουθούν. 

 

Στο σημείο αυτό είναι ανάγκη να σημειωθεί ότι κατά τη συγγραφή της 

διατριβής θεωρήθηκε σκόπιμη η παράθεση της ορολογίας της διεθνούς 

βιβλιογραφίας στην Αγγλική γλώσσα, παράλληλα με την εισαγωγή των 

αντίστοιχων Ελληνικών όρων.  Στην περίπτωση των ακρωνυμίων ειδικότερα, 

επιλέχτηκε η αποκλειστική χρήση τους στην Αγγλική λόγω της ευρείας 

διάδοσης, αποδοχής και χρήσης τους παγκοσμίως. 
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  Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή 

1.1 Βασικοί τύποι συστημάτων παραγωγής 
 

Ένα σύστημα παραγωγής ορίζεται ως ο συνδυασμός ανθρώπων, μηχανών και εξοπλισμού 

τα οποία συνδέονται με μία κοινή ροή υλικού και πληροφορίας.  Το οργανωμένο αυτό 

σύνολο, αναλώνοντας υλικούς και παραγωγικούς πόρους, παράγει προϊόντα υψηλότερης 

προστιθέμενης αξίας.  Γενικά τα συστήματα παραγωγής μπορούν να διακριθούν σε τρεις 

βασικές κατηγορίες, σε σχέση με το είδος των τελικών τους προϊόντων (Chryssolouris 

2006).  Αυτές είναι τα συστήματα κατασκευής έργων, τα συστήματα διακριτής παραγωγής 

και τα συστήματα διεργασιών.  Ακολουθεί μία σύντομη περιγραφή των κατηγοριών 

αυτών. 

 

Συστήματα κατασκευής έργων (Project Shops) 

Τα συστήματα αυτά παράγουν ένα προϊόν μεγάλης αξίας, του οποίου η θέση καθόλη τη 

διάρκεια της επεξεργασίας του παραμένει σταθερή λόγω των διαστάσεων ή/και του 

βάρους του.  Οι πρώτες ύλες και οι παραγωγικοί πόροι κινούνται γύρω από αυτό.  

Παραδείγματα τέτοιου τύπου συστημάτων παραγωγής συναντώνται στη βιομηχανία 

κατασκευής αεροσκαφών, στα ναυπηγεία και στα εργοτάξια κατασκευής δημόσιων έργων. 

 

Συστήματα διακριτής παραγωγής (Discrete Production Systems) 

Τα συστήματα διακριτής παραγωγής, ή αλλιώς τα συστήματα παραγωγής διακριτών 

προϊόντων, παράγουν προϊόντα σε μεγάλες ποσότητες που είναι πλήρως διακριτά μεταξύ 

τους, δηλαδή προϊόντα σε στερεά κατάσταση με περιορισμένες διαστάσεις.  Σε αυτή την 

κατηγορία προϊόντων ανήκει το μεγαλύτερο ποσοστό των αγαθών ευρείας κατανάλωσης.  

Δεν συμπεριλαμβάνονται όμως τα προϊόντα σε ρευστή κατάσταση και τα στερεά σε μορφή 

σκόνης.  Τα συστήματα διακριτής παραγωγής μπορούν να ταξινομηθούν περαιτέρω 

ανάλογα με τον αρχικό σχεδιασμό και τη δομή των τμημάτων επεξεργασίας τους.  Οι 

βασικοί τύποι των συστημάτων διακριτής παραγωγής είναι οι παρακάτω:  

 

Σύστημα παραγωγής κατά παραγγελία (Job Shop) 

Τα συστήματα αυτά παράγουν συνήθως μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε περιορισμένες 

ποσότητες και με προδιαγραφές προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του πελάτη 

(product customization).  Ο εξοπλισμός τους δεν είναι εξειδικευμένος αλλά ευέλικτος και 

κάθε παρτίδα ακολουθεί διαφορετική ακολουθία δρομολόγησης μέσα στο επίπεδο του 

εργοστασίου, σύμφωνα με τον τεχνολογικό προγραμματισμό παραγωγής του 
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συγκεκριμένου προϊόντος.  Οι μηχανές που έχουν ίδιες ή παρόμοιες δυνατότητες 

επεξεργασίας τοποθετούνται μαζί.  Για παράδειγμα, οι τόρνοι τοποθετούνται μαζί σε ένα 

κέντρο κατεργασιών (workcenter), οι φρέζες σχηματίζουν ένα άλλο κέντρο κατεργασιών 

και με τον ίδιο τρόπο σχηματίζονται και τα υπόλοιπα κέντρα.  Η διακίνηση των υλικών 

ανάμεσα τους είναι μη αυτοματοποιημένη και γίνεται συνήθως με τη χρήση χειροκίνητα 

ελεγχόμενων μέσων, όπως είναι τα περονοφόρα οχήματα.  Μέσα σε ένα κέντρο 

κατεργασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας αριθμός εναλλακτικών μηχανών για την 

εκτέλεση μίας εργασίας.  Η δυνατότητα αυτή προσδίδει ευελιξία στο συγκεκριμένο τύπο  

συστημάτων διακριτής παραγωγής. 

 

Σύστημα παραγωγής συνεχούς ροής (Flow Shop) 

Ο τύπος αυτός παραγωγικών συστημάτων είναι κατάλληλος για την παραγωγή ενός 

περιορισμένου αριθμού τυποποιημένων προϊόντων σε μεγάλες ποσότητες που 

προορίζονται για την ευρεία κατανάλωση (mass production).  Κάθε προϊόν ακολουθεί την 

ίδια ακολουθία δρομολόγησης, περνώντας από μία σειρά εξειδικευμένων μηχανών με τη 

μεσολάβηση κάποιου αυτοματοποιημένου συστήματος εσωτερικών μεταφορών, όπως 

είναι οι μεταφορικές ταινίες, τα ρομπότ και τα AGVs.  Η ροή του κάθε κομματιού είναι 

συνεχής μέσα στο χώρο παραγωγής.  Τα συστήματα αυτά έχουν πολύ μικρό βαθμό 

ευελιξίας.  Η προετοιμασία των μηχανών για την παραγωγή ενός νέου εξαρτήματος ή 

προϊόντος, εφόσον βέβαια αυτό είναι εφικτό, διαρκεί συνήθως ώρες ή και ημέρες. 

 

Σύστημα παραγωγής τύπου κυψέλης (Cellular Shop) 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός στα συστήματα αυτά ομαδοποιείται σε κυψέλες σύμφωνα με 

την ακολουθία των κατεργασιών που πρέπει να ακολουθηθεί για τις διάφορες οικογένειες 

προϊόντων (product families).  Οι τελευταίες ορίζονται ως ομάδες προϊόντων με κοινά 

βασικά χαρακτηριστικά. Η κάθε κυψέλη περιλαμβάνει παραγωγικούς πόρους 

κατάλληλους για την παραγωγή μίας συγκεκριμένης οικογένειας προϊόντων.  Η ροή των 

υλικών εντός της κυψέλης συχνά διαφέρει για τα διάφορα προϊόντα της οικογένειας.  Το 

εσωτερικό σύστημα διακίνησης υλικών μπορεί να είναι είτε αυτοματοποιημένο, όπως στα 

συστήματα συνεχούς ροής, είτε χειροκίνητο, όπως στα συστήματα κατά παραγγελία.   

Όταν η ακολουθία δρομολόγησης για την παραγωγή κάθε τελικού προϊόντος περιορίζεται 

εντός μίας και μόνο κυψέλης, τότε ο προγραμματισμός κάθε κυψέλης μπορεί να θεωρηθεί 
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ανεξάρτητος από των άλλων, κάτι που απλοποιεί ιδιαίτερα τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων χρονοπρογραμματισμού.  

Στα πραγματικά συστήματα διακριτής παραγωγής, οι βασικοί τύποι δομών που 

παρουσιάστηκαν, εμφανίζονται συνήθως σε συνδυασμούς ή σε διάφορες παραλλαγές.  Η 

επιλογή του ακριβούς τύπου της δομής ενός συστήματος παραγωγής εξαρτάται κυρίως 

από τον τεχνολογικό προγραμματισμό των παραγόμενων προϊόντων και εξαρτημάτων 

τους, αλλά και από εξωγενείς παράγοντες που επιβάλλει η αγορά, όπως είναι η απαίτηση 

για μεγάλη ευελιξία. Ένα παράδειγμα συστήματος παραγωγής, του οποίου η δομή 

αποτελεί συνδυασμό δύο βασικών τύπων συστημάτων διακριτής παραγωγής, αποτελεί το 

ευέλικτο σύστημα παραγωγής. 

 

Ευέλικτο σύστημα παραγωγής (Flexible Manufacturing System - FMS) 

Ένα ευέλικτο σύστημα παραγωγής συνδυάζει τα χαρακτηριστικά ενός συστήματος 

παραγωγής κατά παραγγελία και ενός συστήματος τύπου κυψέλης.  Παρέχει ευελιξία ως 

προς την ποικιλία και τις προδιαγραφές των τελικών προϊόντων του, καθώς και ως προς 

την αλληλουχία των διαδικασιών που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν κατά την 

παραγωγή τους.  Η ευελιξία αυτή είναι αποτέλεσμα του μεγάλου βαθμού 

αυτοματοποίησης του συστήματος.  Η ροή των υλικών και των πληροφοριών μέσα στο 

σύστημα είναι ολοκληρωτικά αυτοματοποιημένη και συνήθως δεν απαιτείται ανθρώπινη 

παρέμβαση. 

Η επέκταση των δυνατοτήτων των ευέλικτων συστημάτων παραγωγής είναι δυνατή μέσα 

σε ένα περιβάλλον «λιτής» παραγωγής (lean production), εντός του οποίου γίνεται χρήση 

ενός μικρού αριθμού ευέλικτων και πλήρως αυτοματοποιημένων σταθμών επεξεργασίας 

για την παραγωγή μίας ευρείας γκάμας προϊόντων υψηλής ποιότητας, σε μεγάλες 

ποσότητες (Stevenson 1996).  Σε σχέση με τα συστήματα μαζικής παραγωγής 

επιτυγχάνεται η παραγωγή ισοδύναμου όγκου προϊόντων με επίσης χαμηλό κόστος,  

χρησιμοποιώντας όμως λιγότερους αλλά πιο ευέλικτους πόρους. 

 

Συστήματα διεργασιών (Process Systems) 

Σε αντίθεση με όλους τους άλλους τύπους συστημάτων παραγωγής που επεξεργάζονται 

διακριτά εξαρτήματα, ηλεκτρομηχανολογικού ή άλλου χαρακτήρα, τα συστήματα 

διεργασιών παράγουν υγρά, αέρια ή στερεά προϊόντα υπό τη μορφή σκόνης.  Όπως και 

στην περίπτωση των συστημάτων παραγωγής συνεχούς ροής, ο μηχανολογικός 
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εξοπλισμός είναι διατεταγμένος σύμφωνα με την αλληλουχία των διεργασιών στο 

φασεολόγιο των προϊόντων.  Τα συστήματα διεργασιών έχουν τη μικρότερη ευελιξία από 

όλους τους άλλους τύπους συστημάτων παραγωγής. Παραδείγματα τέτοιου τύπου 

παραγωγικών συστημάτων συναντώνται στις χημικές  βιομηχανίες και στα διυλιστήρια 

πετρελαίου. 

 

 

1.2 Επίπεδα σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων  
 

Η λειτουργία ενός παραγωγικού συστήματος μπορεί να διακριθεί σε τρία κύρια επίπεδα: 

A. Στρατηγικός Σχεδιασμός (Strategic Planning). 

B. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός (Operational Planning). 

Γ.   Λεπτομερής Σχεδιασμός (Detailed Planning). 

Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα επίπεδα σχεδιασμού ενός συστήματος 

παραγωγής και τα χαρακτηριστικά των αποφάσεων που λαμβάνονται στα πλαίσια τους. 

 

 
(β) 

(α) 

Επίδραση Αριθμός Χρόνος 

Λεπτομερής 
Σχεδιασμός 

Επιχειρησιακός 
Σχεδιασμός 

Στρατηγικός 
Σχεδιασμός 

Λεπτομερής 
Σχεδιασμός 

Επιχειρησιακός 
Σχεδιασμός 

Στρατηγικός 
Σχεδιασμός 

Σχήμα 1.1: (α) Τα επίπεδα σχεδιασμού των συστημάτων παραγωγής και (β) Τα 
χαρακτηριστικά των αποφάσεων σε κάθε επίπεδο 

 

Στο επίπεδο του στρατηγικού σχεδιασμού λαμβάνονται λίγες αποφάσεις, οι οποίες όμως 

απαιτούν μεγάλο χρόνο λήψης και έχουν μακροχρόνια επίδραση σε ολόκληρη την 
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επιχείρηση.  Στο επίπεδο του λεπτομερούς σχεδιασμού λαμβάνονται πολλές αποφάσεις, οι 

οποίες απαιτούν πολύ λιγότερο χρόνο.  Παρά το γεγονός ότι η επίδραση της κάθε 

απόφασης στο επίπεδο αυτό είναι τοπική και έχει βραχυχρόνια μόνο επίδραση, ο 

συνολικός αριθμός των αποφάσεων αυτών μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το σύστημα 

παραγωγής.   

Τα χαρακτηριστικά των αποφάσεων στο επίπεδο του επιχειρησιακού σχεδιασμού 

βρίσκονται μεταξύ εκείνων των προηγούμενων δύο επιπέδων (σχήμα 1.1).  Κατά τον 

επιχειρησιακό σχεδιασμό τα γενικευμένα πλάνα του στρατηγικού σχεδιασμού 

μετατρέπονται σε πιο συγκεκριμένα και ειδικά σχέδια.  Τα τελευταία αποτελούν συνήθως 

το συνδετικό κρίκο μεταξύ του στρατηγικού και του λεπτομερή σχεδιασμού.  Οι 

αποφάσεις που σχετίζονται με τα αντίστοιχα επίπεδα σχεδιασμού των συστημάτων 

παραγωγής παρατίθενται στο σχήμα 1.2.   

 

 
Παρόν 2 μήνες 1 χρόνος Ορίζοντας προγραμματισμού 

Λεπτομερής 
Σχεδιασμός 

Επιχειρησιακός 
Σχεδιασμός 

Στρατηγικός 
 Σχεδιασμός 

Στρατηγικός Σχεδιασμός 
 
Χωροθέτηση εργοστασίου 
Χωροταξικός σχεδιασμός 
Παραγωγική δυναμικότητα 
Τεχνολογικός σχεδιασμός 
παραγωγής 
Σχεδιασμός προϊόντος 

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 
 
Γενικά επίπεδα: 
Ζήτησης 
Παραγωγής 
Δυναμικότητας μηχανών 
Ανθρώπινου δυναμικού 
Υπερωριών 
Αποθεμάτων  
Υπεργολαβιών 

 

Λεπτομερής Σχεδιασμός 
 
Λεπτομερή πλάνα: 
Ανάθεσης εργασιών 
Φόρτωσης μηχανών 
Αλληλουχίας εργασιών 
Μεγέθους παρτίδας 
παραγωγής 
Ποσότητας παραγγελίας 
προμηθειών 

Σχήμα 1.2: Οι αποφάσεις και ο ορίζοντας προγραμματισμού του κάθε επιπέδου 
σχεδιασμού ενός συστήματος παραγωγής 
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Οι αποφάσεις του στρατηγικού σχεδιασμού έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα επίδρασης και 

αφορούν κυρίως τη χωροθέτηση και τη δομή του παραγωγικού συστήματος, τη 

δυναμικότητα του, την επιλογή του μηχανολογικού εξοπλισμού και των παραγόμενων 

προϊόντων, τη διαρρύθμιση των διαφόρων τμημάτων επεξεργασίας και τον τεχνολογικό 

σχεδιασμό της παραγωγικής διαδικασίας (process planning).  Οι μακροπρόθεσμες αυτές 

αποφάσεις ουσιαστικά καθορίζουν τους περιορισμούς δυναμικότητας εντός των οποίων 

πρέπει να γίνει ο επιχειρησιακός σχεδιασμός.  Οι αποφάσεις που λαμβάνονται στο επίπεδο 

του τελευταίου έχουν μεσοπρόθεσμο ορίζοντα επιρροής και σχετίζονται με τα γενικά 

επίπεδα δυναμικότητας των παραγωγικών πόρων (μηχανές, εργατικό προσωπικό κλπ.), της 

παραγωγής, των προβλέψεων ζήτησης τελικών προϊόντων και των αποθεμάτων. 

Αυτές με τη σειρά τους, θέτουν τα όρια μέσα στα οποία πρέπει να ληφθούν οι αποφάσεις 

του λεπτομερούς σχεδιασμού.  Οι τελευταίες αφορούν κυρίως την ανάθεση των εργασιών, 

τη σειρά εκτέλεσης τους, τη φόρτωση των μηχανών, τον υπολογισμό του μεγέθους των 

παρτίδων παραγωγής και της ποσότητας των παραγγελιών προμηθειών.  Ο λεπτομερής 

σχεδιασμός είναι επιπλέον υπεύθυνος για τη συλλογή δεδομένων από το επίπεδο του 

εργοστασίου και για την ανάδραση της ροής της πληροφορίας πίσω στο επίπεδο του 

επιχειρησιακού σχεδιασμού.  Μετά τη συγκέντρωση και επεξεργασία τους, οι πληροφορίες 

ανάδρασης θα περάσουν από το επιχειρησιακό επίπεδο στο στρατηγικό επίπεδο. 

 

 

1.3 Σύγχρονα συστήματα Προγραμματισμού και Ελέγχου     
Παραγωγής (PPC) 

 

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των παραγωγικών πόρων μιας επιχείρησης και ο έλεγχος της 

ροής των υλικών και των πληροφοριών μέσα σε αυτή, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 

για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της.  Η ανάγκη παραγωγής μεγάλης ποικιλίας 

τελικών προϊόντων με χαρακτηριστικά προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του 

κάθε πελάτη, σε σχετικά μικρούς όγκους και με στενές προθεσμίες παράδοσης, σε 

συνδυασμό με την πολυπλοκότητα της σύγχρονης παραγωγικής αλυσίδας, καθιστά 

απαραίτητη τη δυνατότητα τεκμηριωμένης λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. Η 

αποδοτική εκμετάλλευση όλων των διαθέσιμων πόρων της κρίνεται επιτακτική μέσα στα 

πιεστικά όρια που θέτει ο σύγχρονος παγκόσμιος ανταγωνισμός. Η αποτελεσματική 

διαχείριση και κάλυψη των ανωτέρω απαιτήσεων επιτυγχάνεται μέσω της λειτουργίας του 
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Προγραμματισμού και Ελέγχου Παραγωγής της επιχείρησης (Production Planning and 

Control - PPC). 

Γενικά, ο προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγής αποτελεί, μαζί με την Εμπορική 

που συνδέει την παραγωγή με τη ζήτηση και τη Χρηματοοικονομική που εξασφαλίζει τους 

απαιτούμενους χρηματοοικονομικούς πόρους, τις κύριες λειτουργίες ενός συστήματος 

παραγωγής. Ο προγραμματισμός και έλεγχος ενός συστήματος παραγωγής είναι η 

πολύπλοκη διαδικασία του σχεδιασμού της ροής πληροφορίας και των υλικών μέσα στο 

σύστημα, με στόχο την παραγωγή προϊόντων μέσα σε προκαθορισμένο χρόνο και στη 

σωστή ποσότητα και ποιότητα, εφαρμόζοντας ένα σύνολο εντολών.  Οι τελευταίες 

εκδίδονται από τους υπευθύνους παραγωγής με ή χωρίς τη βοήθεια ενός σύγχρονου 

λογισμικού πληροφοριακού συστήματος PPC.  Η θεμελιώδης λοιπόν δραστηριότητα της 

λειτουργίας του προγραμματισμού και ελέγχου ενός παραγωγικού συστήματος είναι ο 

καθορισμός των εντολών που διαχειρίζονται τη ροή του υλικού μέσα στο σύστημα. 

Τα πιο διαδεδομένα σήμερα συστήματα PPC ανήκουν στη γενική κατηγορία των 

MRP/MRPII/ERP συστημάτων.  Τα τελευταία κυριαρχούν κατά την τελευταία εικοσαετία 

σε παγκόσμια κλίμακα.  Τα σημαντικότερα εναλλακτικά συστήματα προγραμματισμού και 

ελέγχου παραγωγής είναι τα Ιαπωνικά συστήματα JIT/JITΙΙ, τα συστήματα OPT, καθώς 

και τα συστήματα χρονοπρογραμματισμού πεπερασμένης δυναμικότητας FCS, όπως τα 

APS και BAM που χρησιμοποιούνται όμως συνήθως σε συνεργασία με κάποιο άλλο 

σύστημα της κατηγορίας MRP/MRPII/ERP (Shayan and Fallah 1999).  Στη συνέχεια 

γίνεται μία σύντομη αναφορά σε καθένα από αυτά.  

 

Συστήματα MRP/MRPII/ERP 

Τα συστήματα MRP, MRP κλειστού βρόγχου, MRP II και ERP αποτελούν το ένα 

μετεξέλιξη του άλλου, σύμφωνα με τη σειρά αναφοράς τους.  Η κλασική μέθοδος 

Προγραμματισμού Απαιτήσεων Υλικών (Material Requirements Planning - MRP) 

εμφανίστηκε στις Η.Π.Α. στις αρχές της δεκαετίας του ´70 και μέσα σε λίγα χρόνια 

υλοποιήθηκε υπό τη μορφή λογισμικών προγραμμάτων MRP.  Τα τελευταία 

αντικατέστησαν τις μέχρι τότε εποπτικές μεθόδους ελέγχου των αποθηκών (physical cycle 

counting) σε μία προσπάθεια για μείωση των υψηλών επιπέδων αποθεμάτων των 

Αμερικανικών επιχειρήσεων.  Τα τελευταία θεωρούντο ως τότε σαν μία ακόμη μορφή 

επένδυσης κεφαλαίων.  Η ραγδαία άνοδος της Ιαπωνικής βιομηχανίας που στηρίχθηκε 

στον περιορισμό των αποθεμάτων σε όλα τα στάδια της παραγωγής, οδήγησε στην 
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αναθεώρηση αυτής της αντίληψης.  Τα πρωτοεμφανιζόμενα συστήματα MRP υπόσχονταν 

την άμεση μείωση του ύψους των αποθεμάτων και την καλύτερη διαχείριση των 

παραγγελιών, τόσο προς τους εξωτερικούς προμηθευτές, όσο και προς τα παραγωγικά 

τμήματα της επιχείρησης. 

Αργότερα, νέες τεχνικές αναπτύχθηκαν και ενσωματώθηκαν στη μέθοδο MRP, όπως ο 

Προγραμματισμός Απαιτήσεων Δυναμικότητας (Capacity Requirements Planning - CRP), 

οδηγώντας στην υλοποίηση συστημάτων γνωστών ως MRP κλειστού βρόγχου (closed-

loop MRP).  Μέσα στη δεκαετία του ´80, οι εταιρίες άρχισαν να εκμεταλλεύονται την 

αύξηση της υπολογιστικής ισχύος των Η/Υ και την κατακόρυφη μείωση του κόστους 

αγοράς τους.  Νέα εργαλεία προστέθηκαν στα συστήματα MRP κλειστού βρόγχου, τα 

οποία απορρόφησαν τα προγράμματα αναλυτικής λογιστικής και εμπορικής διαχείρισης, 

καθώς και τα προγνωστικά μοντέλα πρόβλεψης της ζήτησης (Umble et al. 2003).  Τα νέα 

αυτά πιο ολοκληρωμένα συστήματα μετονομάστηκαν σε συστήματα Προγραμματικού 

Παραγωγικών Πόρων (Manufacturing Resource Planning - MRP II).   

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ραγδαία ανάπτυξη των συστημάτων Προγραμματισμού 

Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning - ERP) που αποτελούν την τέταρτη 

γενιά στην εξελικτική πορεία των συστημάτων MRP.  Ο όρος ERP επινοήθηκε από τη 

Gartner Group για να περιγράψει τα συστήματα MRP II της επόμενης γενιάς, τα οποία 

απέκτησαν ακόμη μεγαλύτερο εύρος εφαρμογών.  Οι τελευταίες καλύπτουν τομείς όπως η 

συντήρηση (Maintenance), η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων (Human Resources 

Management), η διοίκηση ποιότητας (Quality Management), η διοίκηση έργων (Project 

Management), ο σχεδιασμός προϊόντων (Product Design) και ο τεχνολογικός 

προγραμματισμός παραγωγής (Process Planning). 

Τα συστήματα MRP II και ERP συνδέουν την οικονομική και εμπορική λειτουργία με την 

παραγωγή, σε διαφορικό βαθμό το καθένα.  Συνιστούν ολοκληρωμένα πληροφοριακά 

συστήματα, τα οποία αποτελούνται από μικρότερες ανεξάρτητες υπομονάδες (modules) 

που μπορούν να διαχειριστούν μεγάλους όγκους δεδομένων.  Από την άλλη μεριά όμως, 

τα συστήματα αυτά δεν συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης και δεν 

προτείνουν νέες θεωρητικές μεθόδους. Ο βασικός μηχανισμός τους για τον  

προγραμματισμό και έλεγχο της παραγωγής παραμένει ο ίδιος, δηλαδή η κλασική μέθοδος 

MRP κλειστού βρόγχου (Benton and Shin 1998, Euwe et al. 1998).  Η μέθοδος αυτή 

αποτελεί μέχρι σήμερα τον πυρήνα της λειτουργίας PPC των συστημάτων MRP II και 
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ERP.  Για το λόγο αυτό τα συστήματα αυτά θα αναφέρονται στα πλαίσια της παρούσας 

διατριβής με τον κοινό όρο “MRP-based” συστήματα.  Μέσα στο περιβάλλον ενός MRP-

based συστήματος, η κλασική μέθοδος MRP συνδέεται τώρα με όλες τις κύριες 

λειτουργίες ενός παραγωγικού συστήματος, τη χρηματοοικονομική, την εμπορική και την 

παραγωγή. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να παρατηρηθεί ότι τα ολοκληρωμένα MRP-based συστήματα δεν 

παρέχουν πληροφορίες για όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην αλυσίδα 

παραγωγής ενός προϊόντος.  Αποτελούν απομονωμένες νησίδες πληροφόρησης που 

εφαρμόζονται τοπικά σε μία επιχείρηση και περιορίζονται στο να παρέχουν πληροφορίες 

που αφορούν το συγκεκριμένο μόνο τμήμα της συνολικής αλυσίδας.  Καθώς τα τοπικά 

MRP-based συστήματα λειτουργούν ανεξάρτητα, χωρίς να είναι δυνατή η μεταξύ τους 

επικοινωνία, τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης 

ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Management - SCM).  Αυτά 

μπορούν να θεωρηθούν ως πλαίσια διασύνδεσης των επιμέρους τοπικών MRP-based 

συστημάτων. 

Τα συστήματα SCM προωθούν τη συνεργασία των επιχειρήσεων προσφέροντας ένα 

περιβάλλον ανταλλαγής δεδομένων και προγραμμάτων παραγωγής ανάμεσα σε 

ξεχωριστούς οργανισμούς της εφοδιαστικής αλυσίδας, από τους προμηθευτές μέχρι τα 

κέντρα διανομής και τους πελάτες.  Ο προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγής στις 

βιομηχανικές μονάδες της αλυσίδας συνεχίζει να εκτελείται από τα τοπικά MRP-based 

συστήματα.  Ο ρόλος των συστημάτων SCM είναι η υποστήριξη της συλλογικής λήψης 

αποφάσεων (collaboration), η οικονομικότερη λειτουργία της αλυσίδας μέσω της 

ελάττωσης των αποθεμάτων σε κάθε κρίκο της, η μείωση του απαιτούμενου χρόνου 

επικοινωνίας χάρη στην άμεση διασύνδεση των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και η 

ομαδική διερεύνηση της αγοράς (Shapiro 2001). 

Πολλές είναι όμως οι δυσκολίες που παρουσιάζονται σε τέτοιου είδους στενές 

συνεργασίες και αφορούν κυρίως θέματα ανταγωνισμού και εταιρικού απορρήτου.  Η 

ολοκλήρωση των συστημάτων και των διαδικασιών τους επιβάλει τη δημοσιοποίηση 

εσωτερικών πληροφοριών των επιχειρήσεων που τις περισσότερες φορές δεν είναι 

διατεθειμένες να μοιραστούν.  Ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει είναι ο διαμοιρασμός του 

οφέλους που προκύπτει από την οικονομικότερη λειτουργία και διαχείριση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας ανάμεσα στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.  Τέλος, οι σχετικά 

1-11 



Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή 
 

μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν τη δύναμη να επιβάλουν κοινά πρότυπα στους προμηθευτές 

τους. Μεταξύ των εταιρειών με το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς συστημάτων 

MRPII/ERP/SCM συγκαταλέγονται οι SAP, Baan, i2, PeopleSoft και Oracle. 

 

Συστήματα JIT/JIT II 

Το σύστημα JIT (Just-in-Time) έκανε αρχικά την εμφάνιση του ως το σύστημα PPC της 

αυτοκινητοβιομηχανίας Toyota, το οποίο αναπτύχθηκε από τον Ohno (1988).  Θεωρήθηκε 

ως ο κύριος παράγοντας για τη ραγδαία ανάπτυξη της Ιαπωνικής βιομηχανίας και την 

επικράτηση των προϊόντων της στο Δυτικό κόσμο μέσα στις δεκαετίες του ´80 και του ´90.   

Το σημαντικότερο στοιχείο που διακρίνει το σύστημα JIT από τα MRP-based συστήματα 

είναι ότι η λειτουργία του δεν στηρίζεται τόσο στην διατήρηση μεγάλων αρχείων 

δεδομένων που επιβάλλουν τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, όσο στις οργανωτικές 

αλλαγές στο επίπεδο του εργοστασίου.  Στην πραγματικότητα, το σύστημα JIT δεν 

αποτελεί λογισμικό, παρότι πολλές εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού χρησιμοποιούν στα 

προϊόντα τους το ακρωνύμιο αυτό για διαφημιστικούς σκοπούς, αλλά μία φιλοσοφία που 

στοχεύει στη διαρκή βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και στην εξάλειψη των 

περιττών αποθεμάτων (waste). 

Πιο συγκεκριμένα, η φιλοσοφία JIT έχει τους ακόλουθους στόχους: 

••  Μείωση του μεγέθους των παρτίδων παραγωγής και προμηθειών.  Το σύστημα 

παραγωγής, στην ιδανική του μορφή, πρέπει να είναι ικανό να λειτουργήσει με 

μοναδιαίο μέγεθος παρτίδων.  Αυτό θα οδηγούσε στην εξάλειψη των αποθεμάτων 

υπό επεξεργασία, τα οποία γενικώς θεωρούνται περιττά. 

••  Μηδενικά αποθέματα.  Ο στόχος αυτός αφορά τα αποθέματα όλων των τύπων, 

δηλαδή αυτά των πρώτων υλών, των ημι-έτοιμων και των τελικών προϊόντων. 

••  Μείωση του χρόνου προετοιμασίας των μηχανών (setup time).  Λόγω των χαμηλών 

επιπέδων αποθεμάτων οι διακοπές λειτουργίας μίας μηχανής μεταδίδονται γρήγορα 

μέσα σε ολόκληρη τη γραμμή παραγωγής. 

••  Μηδέν ελαττωματικά υλικά (scrap).  Η απόρριψη ενός κομματιού σε ένα κέντρο 

κατεργασίας λόγω χαμηλής ποιότητας, θα καθυστερήσει όλο το σύστημα διότι δεν 

υπάρχουν ενδιάμεσες αποθήκες υλικών. 

Αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρμογή της φιλοσοφία JIT στην πράξη είναι η γρήγορη 

ανταπόκριση και η συνεργασία όλων των κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας που στην 
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περίπτωση του συστήματος JIT II περιλαμβάνει εκτός από τα παραγωγικά τμήματα μίας 

επιχείρησης και τους προμηθευτές της.  Η ανάπτυξη στενών δεσμών με τους τελευταίους 

αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των Ιαπωνικών επιχειρήσεων. 

Σύμφωνα με τη λογική των συστημάτων JIT, στους προσωρινούς αποθηκευτικούς χώρους 

που βρίσκονται στην είσοδο των κέντρων κατεργασίας (buffers), υπάρχει διαθέσιμος 

μικρός μόνο αριθμός εξαρτημάτων του κάθε τελικού προϊόντος της γραμμής παραγωγής.  

Σε κάθε ομάδα εξαρτημάτων υπάρχει προσκολλημένη μία κάρτα γνωστή ως kanban, στην 

Ιαπωνική γλώσσα.  Όταν ένα κέντρο κατεργασίας ξεκινήσει την επεξεργασία ενός 

συγκεκριμένου προϊόντος, αφαιρεί τα απαραίτητα εξαρτήματα από την είσοδο του, οι 

κάρτες αυτών στέλνονται στο προηγούμενο κέντρο κατεργασίας, σύμφωνα με το 

φασεολόγιο του προϊόντος, σηματοδοτώντας την έναρξη της λειτουργίας του για την 

αναπλήρωση τους και την επανατροφοδότηση του επόμενου κέντρου κατεργασίας.  Το 

προηγούμενο κέντρο κατεργασίας αφαιρεί με τη σειρά του τα κατάλληλα κομμάτια από τη 

δική του αποθήκη εισόδου, στέλνει τις κάρτες τους στον αμέσως προηγούμενο από αυτό 

σταθμό και ούτω καθεξής.  Με τον τρόπο αυτό η ζήτηση των τελικών προϊόντων 

δημιουργεί μία αλληλουχία εντολών ανεφοδιασμού προς την αντίθετη κατεύθυνση της 

ακολουθίας δρομολόγησης τους, η οποία φτάνει μέχρι την προμήθεια των πρώτων υλών. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι ένα κέντρο κατεργασίας δεν αρχίζει ποτέ τη λειτουργία του 

εφόσον δεν κληθεί από το επόμενο κέντρο.  Με αυτόν τον τρόπο το σύστημα παραγωγής 

αντιδρά, ή αλλιώς «σύρεται» (pulled) από τη ζήτηση των τελικών προϊόντων, εξού και ο 

δημοφιλής στη βιβλιογραφία όρος των pull συστημάτων.  Ακόμη, ο ρυθμός παραγωγής  

των τελικών προϊόντων καθορίζεται από το κέντρο κατεργασίας με τη μικρότερη 

παραγωγικότητα (bottleneck workcenter).   

Τα συστήματα JIT εστιάζουν επομένως στην αποδοτική εκμετάλλευση των υλικών 

(materials efficiency focused) θυσιάζοντας την αποδοτική εκμετάλλευση άλλων πόρων, 

όπως των μηχανών και του εργατικού δυναμικού.  Η φιλοσοφία τους δεν επιτρέπει την 

παραγωγή σε κάποιο κέντρο κατεργασίας μέχρι να έρθει μία άδεια κάρτα από το επόμενο 

στάδιο επεξεργασίας, γεγονός που θεωρείται σε άλλα συστήματα PPC ως σπατάλη 

δυναμικότητας. 

Στους περισσότερους βιομηχανικούς κλάδους οι πόροι που προσφέρουν το μεγαλύτερο 

ποσοστό της προστιθέμενη αξίας του τελικού προϊόντος είναι τα υλικά (Veral 1995).  Στην 

αυτοκινητοβιομηχανία για παράδειγμα, η προστιθέμενη αξία που προσφέρει η εργασία 
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αποτελεί περίπου το 7-8% της τελικής αξίας του προϊόντος, ενώ η προστιθέμενη αξία των 

υλικών είναι περίπου το 50-55%.  Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα συγκριτικό πλεονέκτημα 

της φιλοσοφίας JIT. 

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της φιλοσοφίας των συστημάτων JIT είναι ότι εμπεριέχει τις 

αρχές της συνεχούς βελτίωσης (continuous improvement) και της Ολικής Διοίκησης 

Ποιότητας (Total Quality Management - TQM).  Η αφοσίωση των εργαζομένων στην ιδέα 

πως πρέπει να συμβάλλουν δημιουργικά και οι ίδιοι στη διαρκή προσπάθεια βελτίωσης της 

απόδοσης της επιχείρησης, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες 

επιτυχίας των συστημάτων JIT. 

Η τελευταία δεκαετία χαρακτηρίζεται από την ανάγκη των συστημάτων παραγωγής να 

προσφέρουν μεγάλη γκάμα προϊόντων με προδιαγραφές ειδικά προσαρμοσμένες στις 

ιδιαίτερες απαιτήσεις του πελάτη.  Όμως τα συστήματα JIT δύναται να εφαρμοστούν σε 

περιβάλλον επαναληπτικής παραγωγής (repetitive production) μόνο, όπου επιτρέπονται 

περιορισμένες μόνο μεταβολές των παραγόμενων προϊόντων, ώστε να μην επηρεαστεί 

αρνητικά η αλυσίδα παραγωγής από τους αναγκαίους χρόνους προετοιμασίας των 

μηχανών που επιφέρει η αλλαγή προϊόντος.    

Η αδυναμία αυτή των συστημάτων JIT να παράγουν μεγάλη ποικιλία προϊόντων οδηγεί σε 

χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών (Veral 1995).  Τα MRP-based συστήματα 

προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την ποικιλία των προϊόντων.  Αυτό έχει 

γίνει αντιληπτό από πολλές Ιαπωνικές βιομηχανίες παραγωγής κατά παραγγελία (job 

shops) που επιλέγουν την εφαρμογή τους ακόμη και σε εγκαταστάσεις τους εντός της 

Ιαπωνίας.   Επιπλέον, οι επιχειρήσεις αυτές σπάνια χρησιμοποιούν το σύστημα JIT εκτός 

των συνόρων της χώρας τους.   

Εκτιμάται ότι ο αριθμός εγκαταστάσεων MRP-based συστημάτων σε εργοστάσια 

Ιαπωνικών συμφερόντων στη Νοτιοανατολική Ασία, όπου η Ιαπωνία αποτελεί τον κύριο 

ξένο επενδυτή, είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των εγκαταστάσεων όλων των άλλων 

συστημάτων PPC μαζί, συμπεριλαμβανομένων και του JIT (Plenert 1999).  Το αντίθετο 

φαινόμενο, της χρήσης δηλαδή συστημάτων JIT σε χώρες του Δυτικού κόσμου, σπάνια 

παρατηρείται.  Οι λόγοι περιλαμβάνουν εκτός των άλλων τις πολιτισμικές διαφορές, τη 

γεωγραφική διασπορά των προμηθευτών και τη διαφορετική νοοτροπία στη διοίκηση των 

επιχειρήσεων (Benton and Shin 1998). 
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Συστήματα OPT/TOC 

Η λογική της μεθόδου OPT (Optimized Production Technology) που αναπτύχθηκε από τον 

Goldratt, είναι γνωστή και ως “drum-buffer-rope”.  Η κεντρική ιδέα του “drum” (τύμπανο) 

είναι ότι ο έλεγχος ολόκληρης της γραμμής παραγωγής πρέπει να βασίζεται στην 

παραγωγικότητα του πιο αργού σταδίου επεξεργασίας (bottleneck process).  Παρότι οι 

μηχανές των προηγούμενων σταδίων επεξεργασίας μπορεί να προσφέρουν τη δυνατότητα 

μεγαλύτερου ρυθμού παραγωγής, αυτός δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις ανάγκες του πιο 

αδύναμου παραγωγικού πόρου (bottleneck resource).  Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η 

συσσώρευση επιπλέον αποθεμάτων υπό επεξεργασία στις αποθήκες εισόδου των 

υπερφορτωμένων μηχανών. 

Η έννοια του “buffer” (αποθήκη εισόδου) είναι ότι πρέπει να υπάρχουν πάντα επαρκή 

αποθέματα για την τροφοδοσία των αδύναμων πόρων, ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη 

λειτουργία τους.  Τέλος, η έννοια του “rope” (σκοινί) είναι ότι διαδοχικές κατεργασίες 

πρέπει να εκτελούνται με ελάχιστο χρονικό περιθώριο μεταξύ τους.  Στην πράξη, η 

τεχνική drum-buffer-rope στέλνει σήματα, αντίστοιχα με αυτά των kanbans των 

συστημάτων JIT, προς την είσοδο των μηχανών του πρώτου σταδίου επεξεργασίας 

(gateway resources) για την καθυστέρηση αποδέσμευσης οποιασδήποτε παραγγελίας που 

πρέπει να περάσει από ένα υπερφορτωμένο σταθμό επεξεργασίας (Goldratt and Cox 

1984).   

Σύμφωνα με τη λογική της OPT, η οποία όμως ακόμη δεν έχει αποδειχτεί ικανοποιητικά 

(Plenert 1999), η βελτίωση της αποδοτικότητας του αδύναμου πόρου βελτιώνει την 

παραγωγικότητα και κερδοφορία του συνολικού οργανισμού.  Πρέπει να σημειωθεί ότι ο 

ακριβής μηχανισμός της OPT παραμένει άγνωστος μέχρι σήμερα και δεν έχει δημοσιευτεί 

πουθενά (Vollmann et al. 1997).  Η μυστικότητα γύρω από τον κώδικα της OPT έχει 

άμεσες επιπτώσεις στην εμπιστοσύνη που δείχνουν οι χρήστες στα αποτελέσματά της.  Για 

να διαχωρίσουν τις αρχές της OPT από το ομώνυμο λογισμικό σύστημα (OPT/SERVE), ο 

Goldratt και οι συνεργάτες του επινόησαν τον όρο «Θεωρία των Περιορισμών» (Theory of 

Constraints - TOC).  Στα πλαίσια του νέου αυτού όρου, η έννοια του αδύναμου πόρου 

(bottleneck) γενικεύεται σε περιορισμό (constraint) που περιλαμβάνει πέραν των 

περιορισμών του παραγωγικού συστήματος και αυτούς της αγοράς.  Στόχος της νέας 

θεωρίας είναι η υπέρβαση ενός περιορισμού και ο προσδιορισμός του επόμενου αμέσως 

πιο σημαντικού.  Όπως και στη φιλοσοφία JIT, η αρχή της συνεχούς βελτίωσης αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι της θεωρίας TOC. 
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Συστήματα FCS 

Ο βασικός στόχος των συστημάτων FCS (Finite Capacity Scheduling) ή αλλιώς των 

Leitstands, όπως είναι ευρέως γνωστά με το γερμανικό τους όρο, είναι ο λεπτομερής 

χρονοπρογραμματισμός της παραγωγής λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς 

δυναμικότητας της επιχείρησης.  Τα συστήματα αυτά έχουν γίνει πολύ δημοφιλή τα 

τελευταία χρόνια, κυρίως ως συμπληρωματικά εργαλεία των MRP-based συστημάτων που 

αποσκοπούν στη βελτίωση των αποτελεσμάτων τους μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων 

διεπαφών (McKay and Wiers 2003).  Πολλές είναι μάλιστα οι εταιρίες ανάπτυξης MRP-

based λογισμικού που επέλεξαν να εξοπλίσουν τα πακέτα τους με κάποια μέθοδο FCS.  

Στα τελευταία ανήκουν το Rhythm της i2 Technologies και το Manugistics της 

Manugistics Inc.  Απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη συνεργασία μεταξύ των FCS 

και των MRP-based συστημάτων είναι η σωστή εφαρμογή των τελευταίων.  Τα 

συστήματα FCS λειτουργούν σεβόμενα τους περιορισμούς που θέτουν τα αποτελέσματα 

προγραμματισμού της μεθόδου MRP, ενώ προσθέτουν παράλληλα έναν ακόμη βαθμό 

πολυπλοκότητας στη συνολική διαδικασία.   

Οι βασικότεροι αντιπρόσωποι των συστημάτων FCS είναι η μέθοδος BAM (Bottleneck 

Allocation Methodology) και τα συστήματα APS (Advanced Planning and Scheduling).  

Κανένα όμως από αυτά δεν επιλύει το πρόβλημα των περιορισμών δυναμικότητας σε 

ικανοποιητικό βαθμό (Nagendra and Das 2001). 

Η μέθοδος ΒΑΜ, όπως και η OPT, στοχεύει στη βελτίωση της κερδοφορίας της 

επιχείρησης μέσω της αντιμετώπισης του προβλήματος των αδύναμων παραγωγικών 

πόρων στο επίπεδο του εργοστασίου.  Η διαδικασία της BAM ξεκινάει με τον υπολογισμό 

της δυναμικότητας του παραγωγικού συστήματος και την προσαρμογή του λεπτομερούς 

χρονοπρογράμματος στους διαθέσιμους πόρους.  Λειτουργεί παράλληλα με ένα MRP-

based σύστημα, χρησιμοποιώντας τους χρόνους υστέρησης του τελευταίου και 

αφαιρώντας από αυτούς τους μη παραγωγικούς χρόνους, όπως είναι οι χρόνοι αδράνειας, 

μετακίνησης και αναμονής.  Οι τιμές που προκύπτουν διαμορφώνουν τους ελάχιστους 

χρόνους υστέρησης που χρησιμοποιούνται κατά τη λεπτομερή ανάθεση των εργασιών.  Η 

ΒΑΜ αποτελεί μία προσπάθεια συγχώνευσης της κλασικής μεθόδου MRP και του CRP σε 

μία ενοποιημένη ρουτίνα.   

Τα συστήματα APS αποτελούν σήμερα το κυριότερο πεδίο επιστημονικής έρευνας για την 

ανάπτυξη προγραμμάτων PPC που θα βελτιώσουν τις δυνατότητες των MRP-based 
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συστημάτων.  Σύμφωνα με την Αμερικανική εταιρία AMR Research, η μέχρι σήμερα 

περιορισμένη διάδοση τους οφείλεται στη σχετικά πρόσφατη εμφάνιση τους.  Τα 

συστήματα APS αποτελούν λογισμικά εργαλεία που εφαρμόζουν αναλυτικές μεθόδους για 

το χρονοπρογραμματισμό του επιπέδου εργοστασίου και τη δημιουργία ρεαλιστικών 

πλάνων, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς δυναμικότητα της επιχείρησης.  

Λειτουργούν συνήθως εντός των ορίων των γενικών προγραμμάτων που παράγει η 

μέθοδος MRP.  Χρησιμοποιούν διάφορους ιδιοκτησιακούς αλγόριθμους (proprietary 

algorithms) που γενικά ανήκουν σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: γραμμικός 

προγραμματισμός (linear programming), γενετικοί αλγόριθμοι (genetic algorithms), 

ευρετικοί κανόνες (heuristics) και προγραμματισμός βάση περιορισμών (constraint based 

programming).  Σημαντικές τέτοιες προσπάθειες καταγράφονται στο επόμενο κεφάλαιο 

της διατριβής, κατά την ανασκόπηση της διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας. 

 

 

1.4 Οριοθέτηση του επιστημονικού πεδίου αναφοράς της διατριβής 
 

Η μελέτη της λειτουργίας προγραμματισμού και ελέγχου των συστημάτων διακριτής 

παραγωγής αποτελεί το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο αναφοράς της παρούσας διατριβής.  

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται κυρίως στα συστήματα παραγωγής κατά παραγγελία, όπου και 

εστιάζεται τόσο το ακαδημαϊκό, όσο και το βιομηχανικό ενδιαφέρον.  Η εργασία 

επικεντρώνεται επίσης στην ανάλυση των χαρακτηριστικών των MRP-based συστημάτων.  

Η απόλυτη επικράτηση της εφαρμογής τους στη χώρα μας και σε παγκόσμια κλίμακα 

επέβαλλε την εστίαση της έρευνας σε αυτά. 

Η διατριβή αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα PPC που υποστηρίζει τη λήψη 

αποφάσεων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού και του Λεπτομερή προγραμματισμού των 

βιομηχανικών μονάδων διακριτής παραγωγής. Το προτεινόμενο σύστημα εφαρμόστηκε 

πιλοτικά στον κλάδο της  Κλωστοϋφαντουργικής βιομηχανίας.  Η επιλογή αυτή 

τεκμηριώνεται από το μεγάλο επιστημονικό και εθνικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει.  Ο 

ακριβής ορισμός των προβλημάτων που εξετάζει η διατριβή, το ακολουθούμενο πλαίσιο 

προσέγγισης τους και η ερευνητική συμβολή της διατριβής περιγράφονται αναλυτικά στο 

δεύτερο κεφάλαιο. 
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1.5 Περιεχόμενο της διατριβής 
 

Στην ενότητα αυτή γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση της δομής της παρούσας εργασίας 

και του περιεχομένου των υπολοίπων κεφαλαίων της.  Στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο 

καταγράφονται τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή των MRP-based 

συστημάτων και οι απαιτήσεις των σύγχρονων συστημάτων παραγωγής, ορίζεται το 

αντικείμενο της έρευνας, το πλαίσιο προσέγγισης του και η ερευνητική συμβολή της 

διατριβής. 

Στο τρίτο κεφάλαιο της διατριβής γίνεται ανασκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας 

με στόχο την καταγραφή του σημερινού επιπέδου γνώσεων σε διεθνή κλίμακα (state-of-

the-art) γύρω από το αντικείμενο της.  Η βιβλιογραφική έρευνα διακρίνεται σε μεθόδους 

διαχείρισης αποθεμάτων και μεθόδους χρονοπρογραμματισμού συστημάτων διακριτής 

παραγωγής, αφού το αντικείμενο της διατριβής εκτείνεται στις δύο αυτές επιστημονικές 

περιοχές. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η προτεινόμενη μέθοδος αντίστροφου 

προγραμματισμού απαιτήσεων υλικών reverse MRP.  Αρχικά προσδιορίζονται οι τομείς 

εφαρμογής της μεθόδου και  περιγράφονται οι κύριες υπομονάδες εισαγωγής δεδομένων 

της. Γίνεται επίσης διερεύνηση των πολιτικών ανάθεσης της υπομονάδας 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής και της τεχνικής υπολογισμού ποσότητας παραγγελίας 

που περιλαμβάνει η μέθοδος reverse MRP.  Στη συνέχεια του κεφαλαίου περιγράφεται ο 

αλγόριθμος και οι υπομονάδες εξόδου της προτεινόμενης μεθόδου. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο ακολουθεί η παρουσίαση της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος προγραμματισμού και ελέγχου συστημάτων διακριτής παραγωγής (r-MRP), 

το οποίο δομήθηκε γύρω από τη μέθοδο reverse MRP.  Η λειτουργία του προτεινόμενου 

συστήματος PPC διακρίνεται σε δύο επίπεδα, στο επίπεδο του σχεδιασμού και στο επίπεδο 

του προγραμματισμού.  Τα βασικότερα υποσυστήματα τους αναλύονται διεξοδικά.  Πιο 

συγκεκριμένα, περιγράφεται η μέθοδος ABC ανάλυσης των υλικών εξαρτημένης ζήτησης, 

ο μηχανισμός ελέγχου/αποδέσμευσης εντολών παραγωγής στο επίπεδο του εργοστασίου, 

το μητρώο αποθεμάτων και το μητρώο σύνθετων καταλόγων υλικών του επιπέδου 

σχεδιασμού.  Επίσης, όσον αφορά το επίπεδο του προγραμματισμού, γίνεται ανάλυση των 

υποσυστημάτων πρόσω χρονοπρογραμματισμού, υβριδικού αντίστροφου 

χρονοπρογραμματισμού, πρόσω/αντίστροφου χρονοπρογραμματισμού, αξιολόγησης 
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  Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή 

απόδοσης και ανάδρασης στο επίπεδο του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.  Τα 

υποσυστήματα χρονοπρογραμματισμού που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της παρούσας 

διατριβής μπορούν να εφαρμοστούν και ως ανεξάρτητα εργαλεία, εκτός των ορίων του 

ολοκληρωμένου συστήματος r-MRP. 

Το προτεινόμενο σύστημα υλοποιήθηκε υπό τη μορφή λογισμικού προγράμματος, μέσα σε 

περιβάλλον προγραμματισμού Visual C++ για την προσομοίωση της λειτουργίας των 

συστημάτων παραγωγής και Visual Basic Applications coding (VBA) για τον 

προγραμματισμό των αποθεμάτων.  Η απόδοση του συστήματος r-MRP αξιολογήθηκε 

μέσα από την πιλοτική εφαρμογή του σε μία τυπική Ελληνική κλωστοϋφαντουργική 

μονάδα.  Στο έκτο κεφάλαιο αναλύονται τα αποτελέσματα της περιπτωσιακής αυτής 

σπουδής, τα οποία εν συνεχεία συγκρίνονται με τα αντίστοιχα αποτελέσματα ενός τυπικού 

MRP-based συστήματος. Στη συνέχεια διεξάγεται μία ανάλυση ευαισθησίας των 

αποτελεσμάτων των δύο συστημάτων. Ακολουθεί η πιθανοθεωρητική ανάλυση της 

απόδοσης του συστήματος r-MRP και των σημαντικότερων παραμέτρων του με χρήση της 

στατιστικής μεθόδου ANOVA. Τέλος, παρουσιάζεται η ανεξάρτητη εφαρμογή των 

υποσυστημάτων χρονοπρογραμματισμού του συστήματος r-MRP, χρησιμοποιώντας ένα 

μεγάλο αριθμό πειραματικών σεναρίων προσομοίωσης. 

Το έβδομο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων της 

διατριβής.  Συζητούνται τα πλεονεκτήματα και οι περιορισμοί της νέας προσέγγισης και 

προτείνονται κατευθύνσεις για την περαιτέρω εξέλιξη της.  Ακολουθεί ο επίλογος και οι 

ευχαριστίες προς όλους όσους συνέβαλαν κατά οποιοδήποτε τρόπο στην ολοκλήρωση της 

διατριβής. Στις τελευταίες σελίδες της εργασίας παρατίθεται η βιβλιογραφία που 

χρησιμοποιήθηκε για την επιστημονική τεκμηρίωση της, καθώς και ένα σύντομο 

βιογραφικό υπόμνημα του συγγραφέα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

Σύνθεση απαιτήσεων σύγχρονων 
παραγωγικών συστημάτων 

 
 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται κυρίως αναφορά στα συνηθέστερα προβλήματα 

που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή των MRP-based συστημάτων 

προγραμματισμού και ελέγχου της παραγωγής.  Αρχικά περιγράφεται η 

κλασική μέθοδος MRP και επιχειρείται η μαθηματική της μοντελοποίηση.  

Αναλύονται επίσης τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματά της, καθώς και οι 

παράγοντες που συντέλεσαν στη διάδοση της εντός των πλαισίων των 

σύγχρονων MRP-based συστημάτων.  Μέσα από την ανάλυση αυτή 

διατυπώνονται πλέον με σαφήνεια οι απαιτήσεις των σύγχρονων 

βιομηχανικών μονάδων. 

 

Με βάση τα παραπάνω ορίζεται το ακριβές αντικείμενο της παρούσας 

διατριβής και συνοψίζονται τα βασικά σημεία της ερευνητικής συμβολής της.  

Στη συνέχεια ακολουθεί η παρουσίαση του πλαισίου προσέγγισης της 

προτεινόμενης μεθοδολογίας.   
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 Κεφάλαιο 2 - Σύνθεση απαιτήσεων σύγχρονων παραγωγικών συστημάτων 

2.1 Ανάλυση των προβλημάτων κατά την εφαρμογή των MRP-based 
συστημάτων 

 

Η βασική δομή ενός MRP-based συστήματος παρουσιάζεται στο σχήμα 2.1.  Διακρίνονται 

τρία επίπεδα προγραμματισμού των απαιτήσεων που θέτει η συνολική ζήτηση.  Η 

τελευταία συνίσταται στη ζήτηση που προκύπτει από πραγματικές παραγγελίες πελατών 

και σε αυτή που εξάγεται από διάφορα προγνωστικά μοντέλα (forecasting).  Στο κάθε 

επίπεδο προγραμματισμού υπάρχει και ο αντίστοιχος μηχανισμός υπολογισμού 

απαιτήσεων δυναμικότητας. 

Η υπολογιστική διαδικασία ενός MRP-based συστήματος ξεκινάει από το Επιχειρησιακό 

Σχέδιο (Business Plan - BP) που καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές της επιχείρησης, 

λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική και την πολιτική της.  Ο αντικειμενικός στόχος του BP 

είναι ο συντονισμός των μεσοπρόθεσμων πλάνων των κύριων λειτουργιών του 

οργανισμού (παραγωγική, εμπορική και χρηματοοικονομική).  Οι λειτουργίες αυτές δεν 

βρίσκονται πάντα σε αρμονική σχέση μεταξύ τους και συνήθως αναπτύσσουν 

ανταγωνιστικές σχέσεις ως αποτέλεσμα της επιδίωξης να επιτύχουν τους επιμέρους 

στόχους τους και όχι τους συνολικούς στόχους του οργανισμού.   

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο καθοδηγεί τη διαδικασία προγραμματισμού της κάθε 

λειτουργίας.  Η λειτουργία Προγραμματισμού και Ελέγχου Παραγωγής (PPC) αναπτύσσει 

εντός των περιορισμών του ένα Συγκεντρωτικό Πλάνο Παραγωγής (Aggregate Production 

Plan - APP).  Αυτό αποτελεί ένα γενικό πρόγραμμα παραγωγής αναφερόμενο σε 

οικογένειες προϊόντων και ελέγχεται σε πρώτη φάση χονδρικά από τον Προγραμματισμό 

Απαιτήσεων Πόρων (Resource Requirements Planning - RRP).  Από την αποσύνθεση 

(disaggregation) του APP προκύπτει το Κύριο Πρόγραμμα Παραγωγής (Master Production 

Schedule - MPS) που αναλύει τον προγραμματισμό στο επίπεδο οικογένειας προϊόντων σε 

επιμέρους προγράμματα για κάθε τελικό προϊόν ξεχωριστά.  Το κατά πόσο είναι εφικτή η 

παραγωγή των ποσοτήτων που αναφέρει το MPS, σε σχέση με τη δυναμικότητα του 

συστήματος, υπολογίζεται από μία τεχνική γνωστή ως Πρόχειρος Προγραμματισμός 

Δυναμικότητας (Rough-Cut-Capacity Planning - RCCP).  Από το σημείο αυτό και ύστερα 

αναλαμβάνει η κλασική μέθοδος MRP που περιγράφεται στην αμέσως επόμενη ενότητα. 
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Capacity 
Requirements 

Planning 
(CRP) 

Resource 
Requirements 

Planning (RRP) 

Rough-Cut 
Capacity Planning 

(RCCP) 

Master Production 
Schedule 
(MPS)

Material 
Requirements 

Planning 
(MRP)

Shop Floor 
Schedule 

(SFS)

 Aggregate 
Production Plan 

(APP)

 Business Plan 
(BP) 

Long range 

Medium range 

Short range 

Input/Output 
Capacity Control 

(I/O) 

Forecasted 
Demand & 

Customer Orders 

Σχήμα 2.1: Βασική δομή ενός MRP-based συστήματος 
 

2.1.1 Περιγραφή της κλασικής μεθόδου MRP  
 
Η μέθοδος MRP έχει σχεδιαστεί με στόχο τη διαχείριση των προμηθειών και τον 

προγραμματισμό των αποθεμάτων εξαρτημένης ζήτησης (dependent demand inventory), 

δηλαδή της ζήτηση υλικών της αποθήκης που αποτελούν υπομονάδες ή εξαρτήματα ή 

πρώτες ύλες απαραίτητες για την παραγωγή των τελικών προϊόντων.  Οι βασικές μονάδες 

εισόδου του MRP είναι ο Κατάλογος Υλικών (Bill Of Materials - BOM), το Κύριο 

Πρόγραμμα Παραγωγής (Master Production Schedule - MPS) και το Μητρώο 
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Αποθεμάτων (Inventory Record - IR).  Το δομικό διάγραμμα της μεθόδου παρατίθεται στο 

σχήμα 2.2. 

 

Master Production 
Schedule 
(MPS)

Material 
Requirements 

Planning 
(MRP)

Capacity 
Requirements 

Planning 
(CRP)

Shop Floor 
Schedule 

(SFS)

Bill of Materials 
(BOM) 

Inventory 
Record (IR) 

Feasible?

Yes 

No 
Adjust MPS 

Aggregate 
Production Plan 

(APP)
Forecasted 
Demand 

Customer 
Orders 

Planned Order 
Releases

Rough-Cut 
Capacity Planning 

(RCCP)

Σχήμα 2.2: Δομικό διάγραμμα της κλασικής μεθόδου MRP 
 

Η βασική διαδικασία προγραμματισμού του MRP ξεκινάει από το MPS που περιέχει τις 

προγραμματισμένες ποσότητες παραγωγής των τελικών προϊόντων για ένα συγκεκριμένο 

χρονικό ορίζοντα προγραμματισμού (planning horizon), ο οποίος χωρίζεται σε διακριτές 

περιόδους (time buckets), διάρκειας μίας εβδομάδας συνήθως.  Ο αλγόριθμος του MRP, 
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λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του MPS, υπολογίζει τις μεικτές απαιτήσεις (gross 

requirements) των εξαρτημένων υλικών, για κάθε περίοδο προγραμματισμού, με τη 

βοήθεια των BOMs κάθε τελικού προϊόντος, τα οποία αποτελούν κατά κάποιον τρόπο τις 

«συνταγές» τους.  Ένας κατάλογος BOM περιγράφει τα αναγκαία συστατικά υλικά, 

εξαρτήματα, υπομονάδες, καθώς και τις αντίστοιχες ποσότητες τους για την παραγωγή 

μίας μονάδας του τελικού προϊόντος.   

Οι μεικτές απαιτήσεις των εξαρτημένων υλικών για κάθε περίοδο, μετατοπίζονται χρονικά 

(time phasing) κατά προκαθορισμένους σταθερούς χρόνους υστέρησης (lead times).  Ο 

όρος του χρόνου υστέρησης αναφέρεται στο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα που 

μεσολαβεί μεταξύ της έκδοσης μίας παραγγελίας παραγωγής ή προμήθειας ενός υλικού 

εξαρτημένης ζήτησης και της παράδοσης της.  Οι μεικτές απαιτήσεις ελαττώνονται κατά 

τις ποσότητες που υπάρχουν ήδη αποθηκευμένες, σύμφωνα με το μητρώο IR, για την 

εύρεση των καθαρών απαιτήσεων (net requirements) για κάθε υλικό, σε κάθε περίοδο.  Οι 

τελευταίες ομαδοποιούνται και ρυθμίζονται σύμφωνα με τη λογική μίας προεπιλεγμένης 

τεχνικής υπολογισμού μεγέθους παραγγελιάς (lot-sizing technique), για τη διαμόρφωση 

των παραγγελιών που πρέπει να εκδώσει η μέθοδος MRP για κάθε είδος εξαρτημένης 

ζήτησης, σε κάθε επίπεδο των καταλόγων BOM, μέσα στο δεδομένο ορίζοντα 

προγραμματισμού (Plossl 1994, Vollmann et al. 1997).   

Μερικές από τις σημαντικότερες και πιο διαδεδομένες τεχνικές υπολογισμού μεγέθους 

παραγγελίας είναι οι παρακάτω: 

1. Σταθερή ποσότητα παραγγελίας (Fixed Order Quantity - FOQ). 

2. Οικονομική ποσότητα παραγγελίας (Economic Order Quantity - EOQ). 

3. Παρτίδα προς παρτίδα (Lot for Lot - LFL). 

4. Ποσότητα για σταθερό αριθμό περιόδων (Fixed Period Requirements - FPR). 

5. Ποσότητα για σταθερό αριθμό περιόδων, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική 

ποσότητα παραγγελίας EOQ (Period Order Quantity - POQ). 

6. Ελάχιστο κόστος μονάδας (Least Unit Cost - LUC). 

7. Ελάχιστο συνολικό κόστος (Least Total Cost - LTC). 

8. Ισορρόπηση ποσότητας Part-Period (Part-Period Balancing - PPB). 

9. Αλγόριθμος των Wagner-Whitin (Wagner-Whitin Algorithm - WWA). 

10. Αλγόριθμος των Silver-Meal (Silver-Meal Algorithm - SMA). 
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Στο επιχειρησιακό επίπεδο, δίπλα στη μέθοδο MRP βρίσκεται η λειτουργία CRP που 

ελέγχει τις απαιτήσεις δυναμικότητας των σχεδίων του με μεγαλύτερη λεπτομέρεια από 

ότι η RCCP.  Παρόλα αυτά οι ονομασίες των λειτουργιών RCCP και CRP είναι 

παραπλανητικές.  Δεν έχουν καμία σχέση με τον προγραμματισμό πεπερασμένης 

δυναμικότητας.  Απλώς ελέγχουν με μικρότερη ή μεγαλύτερη ακρίβεια εάν η διαθέσιμη 

δυναμικότητα επαρκεί για την υποστήριξη των προτεινόμενων σχεδίων MPS και MRP, 

αντίστοιχα.   

Γενικά οι υπολογισμοί του MRP και του CRP γίνονται διαδοχικά σε δύο ξεχωριστά 

βήματα.  Αρχικά το MRP παράγει το πρόγραμμα παραγγελίας των αναγκαίων υλικών για 

την υποστήριξη του MPS και στη συνέχεια το CRP αποφασίζει αν αυτό το πρόγραμμα 

είναι εφικτό από την άποψη της διαθέσιμης παραγωγικής δυναμικότητας.  Αν δεν είναι 

εφικτό, τότε οι ποσότητες του MPS διορθώνονται ή η δυναμικότητα αυξάνεται, π.χ. μέσω 

υπερωριών, προσλήψεων προσωπικού, υπεργολαβιών, αγοράς νέου εξοπλισμού κλπ., το 

MRP παράγει ένα νέο πλάνο, το οποίο ελέγχεται πάλι από το CRP και ούτω καθεξής 

(σχήμα 2.2). Αυτή η κυκλική διαδικασία είναι υπολογιστικά επίπονη και καταναλώνει 

μεγάλο χρόνο (Ang et al. 2002). 

 

2.1.2 Μαθηματική μοντελοποίηση του MRP 
 
Η μέθοδος MRP και οι υπολογισμοί που γίνονται σε κάθε βήμα της, παρουσιάζονται 

συνήθως στη βιβλιογραφία υπό τη μορφή πινάκων (Plossl 1994, Stevenson 1996), 

γνωστών ως μητρώα MRP (MRP records).  Στο σημείο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η 

μαθηματική μοντελοποίηση της μεθόδου με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του 

μηχανισμού της, τον αυστηρότερο ορισμό του αλγορίθμου της και κατά επέκταση την 

αποκάλυψη των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της. 

Η τυπική μορφή ενός μητρώου MRP για ένα συγκεκριμένο υλικό (i) σε ένα τυχαίο επίπεδο 

ενός καταλόγου BOM φαίνεται στον πίνακα 2.2, χρησιμοποιώντας σύμβολα μεταβλητών.  

Η ονοματολογία των τελευταίων παρατίθεται στον πίνακα 2.1.  Για τον υπολογισμό του 

μεγέθους των παραγγελιών επιλέχτηκαν οι τεχνικές LFL, FOQ και POQ που 

χρησιμοποιούνται και πιο συχνά στην πράξη.  Για τους σκοπούς της μαθηματικής αυτής 

μοντελοποίησης θεωρήθηκε ότι οι περίοδοι του ορίζοντα προγραμματισμού είναι ίσης 

χρονικής διάρκειας, όπως είναι και το συνηθέστερο, αν και είναι εύκολο με κατάλληλες 

ρυθμίσεις του χρόνου υστέρησης να έχουν διαφορετική διάρκεια μεταξύ τους. 
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Σύμβολο Ορισμός 

k Χρόνος υστέρησης 

ss Απόθεμα ασφαλείας 

q Σταθερή ποσότητα παραγγελίας για την τεχνική FOQ 

p Σταθερός αριθμός περιόδων για την τεχνική POQ 

GRj Μεικτές απαιτήσεις υλικών για την περίοδο j, όπου j = 1, 2, … 

SRj Προσχεδιασμένες παραλαβές για την περίοδο j, όπου j = 1, 2, … , k 

Ij Προβλεπόμενο απόθεμα στο τέλος της περιόδου j, όπου j = 1, 2, … 

I0 Ύψος αποθεμάτων τη χρονική στιγμή t = 0 

BB0 Καθυστερημένες ποσότητες (backlog) τη χρονική στιγμή t = 0 

WIP0 Απόθεμα εν κατεργασία τη χρονική στιγμή t = 0 ( ∑ =
=

k

j jSR
1

) 

Νj Καθαρές απαιτήσεις υλικών για την περίοδο j, όπου j = 1, 2, … 

PRj Προγραμματισμένες παραλαβές κατά τη διάρκεια της περιόδου j, όπου j = k+1, k+2, ... 

ORj Προγραμματισμένες παραγγελίες κατά τη διάρκεια της περιόδου j, όπου j = 1, 2, … 

Πίνακας 2.1: Ονοματολογία συμβόλων 
 

Όσον αφορά την υπολογιστική διαδικασία της μεθόδου MRP, γίνεται η παραδοχή ότι αν 

εκδοθεί η παραγγελία μίας παρτίδας κατά την περίοδο m, τότε ολόκληρη η ποσότητα της 

παρτίδας θα έχει παραληφθεί και θα είναι διαθέσιμη στο τέλος της περιόδου m + k.  

Κανένα όμως μέρος της παρτίδας δεν θα είναι διαθέσιμο στο τέλος της περιόδου m + k -1.  

Επομένως, SRj = 0, για j = m + k, m + k +1, … και PRj = 0, για j = m, m + 1, …, m + k -1. 

 

Period 1 2 3 4 5 6 7 

Gross  requirements GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 GR7

Scheduled receipts SR1 SR2      

Projected on 
hand inventory I0-B0

Ι1 Ι2 Ι3 Ι4 Ι5 Ι6 Ι7

Net requirements Ν1 Ν2 Ν3 Ν4 Ν5 Ν6 Ν7

Planned-order receipts   PR3 PR4 PR5 PR6 PR7

Planned-order releases OR1 OR2 OR3 OR4 OR5 OR6 OR7

Πίνακας 2.2: Τυπικός πίνακας MRP για το υλικό (i) 
 

Στον πίνακα 2.2 φαίνεται το τυπικό μητρώο MRP για το υλικό (i) σε αλγεβρική μορφή, 

υποθέτοντας ότι ο χρόνος υστέρησης του είναι k = 2 περίοδοι.  Το απόθεμα εν κατεργασία 

στο χρονικό σημείο t = 0 είναι: ∑ =
=

k

j jSRWIP
10 , δηλαδή η συνολική ποσότητα των 
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παρτίδων που έχουν παραγγελθεί, αλλά δεν έχουν ακόμα παραληφθεί πριν την έναρξη των 

υπολογισμών του νέου αυτού μητρώου MRP.  Το προβλεπόμενο απόθεμα στο τέλος μίας 

περιόδου n, μέχρι την περίοδο k, είναι (In): 

   

∑∑
==

−+−=
n

j
j

n

j
jn GRSRBII

11
00 , όπου kn ...,,2,1=      [Εξ. 2-1] 

 
και για τις επόμενες περιόδους: 

 

∑∑

∑∑ ∑

=

−

=

== +=

−++−=

⇒−++−=

n

j
j

kn

j
jn

n

j
j

n

j

n

kj
jjn

GRORWIPBII

GRPRSRBII

11
000

11 1
00

, όπου ...,2,1 ++= kkn   [Εξ. 2-2] 

 
Εφόσον δεν είχε προγραμματιστεί κάποια παραλαβή στην περίοδο k +1, το προβλεπόμενο 

απόθεμα στο τέλος της περιόδου αυτής θα ήταν:  11 ++ −= kkk GRII .  Στην περίπτωση αυτή 

υπάρχει πιθανότητα να σημειωθεί έλλειψη του υλικού (i), δηλαδή 0 .  Αλλά και 

γενικότερα, στην περίπτωση που το απόθεμα πέσει κάτω από το επίπεδο ασφαλείας ss 

( ), τότε θα υπάρχει προγραμματισμένη παραλαβή κατά την περίοδο k +1, στην 

οποία θα αντιστοιχεί μία προγραμματισμένη παραγγελία κατά την περίοδο 1.  Το μέγεθος 

αυτής θα εξαρτάται από την τεχνική υπολογισμού ποσότητας παραγγελίας που έχει 

επιλεχτεί.  Οποιαδήποτε και αν είναι η τελευταία, το μέγεθος της παρτίδας πρέπει να είναι 

τόσο ώστε να τηρείται η συνθήκη:  

1 <+kI

ssI k <+1

{ }11 ,0max +−≥ kIssOR  και επομένως το 

προβλεπόμενο απόθεμα για την περίοδο k +1 να ξεπεράσει το επίπεδο ασφαλείας ss. 

 

Τεχνική Lot-for-lot (LFL) 

Αν για τον υπολογισμό του μεγέθους της παραγγελίας OR1 επιλεχτεί η τεχνική LFL, τότε 

θα είναι: 

 
{ }111 ,0max ++ +−== kkk GRIssPROR       [Εξ. 2-3] 

 
Λαμβάνοντας υπόψη την ποσότητα αυτή, το προβλεπόμενο απόθεμα στο τέλος της 

περιόδου k +1 διαμορφώνεται ως: 

 
{ 11 ,max ++ −= kkk GRIssI }        [Εξ. 2-4] 
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Για τον υπολογισμό των μεταγενέστερων παραγγελιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί η σχέση: 

 
{ }nnnkn GRIssPROR +−== −− 1,0max , όπου ...,2,1 ++= kkn    [Εξ. 2-5] 

 

Τεχνική Fixed order quantity (FOQ) 

Αν για τον υπολογισμό του μεγέθους των μεταγενέστερων παραγγελιών επιλεχτεί η 

τεχνική FOQ, τότε θα είναι: 

 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ +−
≥== −

− q
q

GRIss
ISPROR nn

nkn
1..,0max , όπου ...,2,1 ++= kkn  [Εξ. 2-6] 

 
Η ποσότητα που βρίσκεται μέσα στις αγκύλες δηλώνει τον ελάχιστο δυνατό ακέραιο (S.I.) 

που είναι μεγαλύτερος ή ίσος από την ποσότητα του κλάσματος. 

 

Τεχνική Period order quantity (POQ) 

Ακόμη, αν για τον υπολογισμό του μεγέθους των μεταγενέστερων παραγγελιών επιλεχτεί 

η τεχνική POQ, τότε θα είναι: 

 
( )
( )⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≤+−

>+−+−
==

−

−

= −+−
−

∑
00

0

1

1

0 11

nn

p

l nnlnn
nkn

GRIss

GRIssGRIss
PROR    [Εξ. 2-7] 

 

2.1.3 Μειονεκτήματα του MRP 
 
Τα προβλήματα που συναντώνται κατά την εφαρμογή των MRP-based συστημάτων, όταν 

αυτά χρησιμοποιούνται για τον προγραμματισμό και έλεγχο της παραγωγής ή άλλες 

εξαρτώμενες από αυτή λειτουργίες, έχουν ως σημείο αναφοράς τους τις αδυναμίες της 

κλασικής μεθόδου MRP που παραμένει μέχρι σήμερα ο πυρήνας τους.  Σε κάθε 

εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος, οι χρήστες συναντούν συνήθως ένα ή περισσότερα 

από τα παρακάτω μειονεκτήματα της κλασικής μεθόδου MRP, όπως αυτά μπορούν να 

παρατηρηθούν και μέσα από τη μαθηματική μοντελοποίηση της προηγούμενης 

παραγράφου: 

 Η μέθοδος MRP είναι βασισμένη στην υπόθεση ότι η δυναμικότητα των 

παραγωγικών πόρων είναι απεριόριστη (infinite capacity).  Δεν λαμβάνει υπόψη 

της τους περιορισμούς του συστήματος παραγωγής.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη 
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χρήση σταθερών χρόνων υστέρησης που είναι ανεξάρτητοι από το μέγεθος των 

παραγγελιών, το βαθμό προτεραιότητας τους, την κατάσταση του εργοστασίου και 

το φόρτο εργασίας του στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.  Οι χρόνοι υστέρησης 

περιλαμβάνουν, εκτός από τους χρόνους επεξεργασίας και προετοιμασίας των 

μηχανών και τους μη παραγωγικούς χρόνους, όπως είναι οι χρόνοι αναμονής στην 

ουρά των κέντρων κατεργασίας, μετακίνησης και αδράνειας. Από τους 

τελευταίους, ο χρόνος αναμονής είναι αδύνατο να προκαθοριστεί με ακρίβεια και 

συνήθως αποτελεί ως και το 90% του συνολικού χρόνου υστέρησης μίας εργασίας.  

Για το λόγο αυτό οι χρόνοι υστέρησης προσαυξάνονται εμπειρικά για την 

αντιστάθμιση αυτού του φαινομένου. 

 Ο ορίζοντας προγραμματισμού είναι χωρισμένος σε διακριτές χρονικές περιόδους.  

Επομένως δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός των χρονικών σημείων έναρξης και 

λήξης μίας εργασίας.  Απλά γίνεται αποδοχή της γενικής θεώρησης ότι τα σημεία 

αυτά συμπίπτουν με την αρχή και το τέλος κάποιας χρονικής περιόδου, αντίστοιχα.  

Η μικρότερη δυνατή προγραμματισμένη διάρκεια μίας εργασίας είναι ίση με τη 

διάρκεια μίας περιόδου.  Διαδοχικές εργασίες της ακολουθίας δρομολόγησης ενός 

προϊόντος δεν είναι δυνατό να προγραμματιστούν μέσα στην ίδια περίοδο.  

 Δεν είναι εφικτός ο λεπτομερής χρονοπρογραμματισμός του επιπέδου 

εργοστασίου. 

 Χρησιμοποιεί ανελαστικές τεχνικές για τον υπολογισμού της ποσότητας των 

παραγγελιών. 

Επιπλέον, οι παραγγελίες των πελατών αποσυνδέονται συνήθως από τις εντολές 

παραγωγής στο εργοστάσιο και από τις εντολές προμηθειών προς εξωτερικούς 

συνεργάτες.  Η ζήτηση των τελικών προϊόντων ομαδοποιείται πριν αναλυθεί σε ζήτηση 

εξαρτημένων υλικών, δυσχεραίνοντας την παρακολούθηση της πορείας των παραγγελιών 

μέσα στο επίπεδο του εργοστασίου.  Το φαινόμενο αυτό γίνεται πολλές φορές η αφορμή 

για την αύξηση του επιπέδου των αποθεμάτων.  Επίσης, δεν διενεργείται αξιόπιστος 

έλεγχος προτεραιοτήτων. Οι παραγγελίες που είναι προγραμματισμένες προς 

αποδέσμευση κατά την ενεργό περίοδο (action bucket), ανατίθενται διαδοχικά στο 

εργοστάσιο λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά και μόνο τον κανόνα της συντομότερης 

ημερομηνίας παράδοσης.   

Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται προμήθεια των απαιτούμενων υλικών είτε πολύ νωρίς 

και όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι παραγωγικοί πόροι για την επεξεργασία τους, 

2-11 



Κεφάλαιο 2 - Σύνθεση απαιτήσεων σύγχρονων παραγωγικών συστημάτων 
 

αυξάνοντας έτσι τον απαιτούμενο αποθηκευτικό χώρο και το κόστος αποθεματοποίησης, 

είτε αρκετά καθυστερημένα.  Το εναπομείναν απόθεμα (remnant inventory) μένει 

ανεκμετάλλευτο.  Ο συνδυασμός της ζήτησης δύο ή περισσότερων περιόδων για ένα είδος 

προκαλεί μία αλυσιδωτή ακολουθία σε ολόκληρη τη δομή του προϊόντος.  Έτσι, για να 

επιτευχθεί ο συνδυασμός αυτός οι απαιτήσεις των υλικών που βρίσκονται σε χαμηλότερα 

από αυτό επίπεδα του καταλόγου BOM πρέπει να ομαδοποιηθούν ομοίως, ενώ τα 

συνεπαγόμενα κόστη προετοιμασίας των μηχανών και αποθεματοποίησης 

ενσωματώνονται επίσης σε αυτή την απόφαση.   

Γενικότερα, η μέθοδος MRP είναι μία μέθοδος εντάσεως εργασίας που επιτρέπει τη 

συσσώρευση αποθεμάτων εν κατεργασία (Work in Process - WIP) για την υποστήριξη της 

αποδοτικής εκμετάλλευσης του παραγωγικού δυναμικού.  Η τελευταία επιτυγχάνεται εις 

βάρος της αποδοτικής εκμετάλλευσης άλλων πόρων, όπως των υλικών. 

 

2.1.4 Πλεονεκτήματα του MRP 
 
Η μέθοδος MRP προσέφερε κατά το παρελθόν πολλά στο επιστημονικό πεδίο του 

προγραμματισμού και ελέγχου της παραγωγής.  Η νέα επιστημονική θεωρητική γνώση που 

εισήγαγε διευκόλυνε την κατανόηση των διαδικασιών πολύπλοκων παραγωγικών 

συστημάτων.  Η προσφορά της στη βιομηχανική πρακτική θεωρείται ακόμη μεγαλύτερη.  

Μέχρι την εμφάνιση της εφαρμόζονταν στατιστικές κυρίως διαδικασίες, όπως τα 

συστήματα σημείου αναπαραγγελίας (Re-Order Point - ROP) που χρησιμοποιούν ιστορικά 

δεδομένα της ζήτησης των υλικών, καθώς και τεχνικές φυσικής παρακολούθησης και 

οπτικής απογραφής των αποθεμάτων (visual methods).  

Στις τελευταίες ανήκουν τα περιοδικά συστήματα (periodic inventory systems) και τα 

συνεχή συστήματα (perpetual inventory systems) φυσικής καταγραφής, όπως για 

παράδειγμα το σύστημα δύο-κλωβών (two-bin).  Τα συστήματα ROP αντιδρούν όταν το 

επίπεδο αποθέματος πέσει στο προκαθορισμένο όριο αναπαραγγελίας.  Εφαρμόζονται με 

τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και χρησιμοποιούν μαθηματικές μεθόδους για τον 

υπολογισμό του χρονικού διαστήματος ενημέρωσης του επιπέδου αποθέματος και της 

ποσότητας της παραγγελίας.  Οι τεχνικές φυσικής παρακολούθησης μπορούν γενικά να 

θεωρηθούν ως υποσύνολο των συστημάτων ROP.  Η διαφορά τους έγκειται στο ότι οι 

πληροφορίες για την κατάσταση των αποθεμάτων δεν αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικό 

αρχείο. 
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Η μέθοδος MRP προσέφερε επίσης για πρώτη φορά τη δυνατότητα τεκμηριωμένου 

προγραμματισμού των μελλοντικών προμηθειών των εξαρτημένων υλικών, λαμβάνοντας 

υπόψη τη συνολική ζήτηση των τελικών προϊόντων και τις προβλεπόμενες ποσότητες 

αποθεμάτων. Αυτό βοήθησε σημαντικά στη βελτίωση των αποτελεσμάτων του 

προγραμματισμού της παραγωγής, μειώνοντας τη συχνότητα εμφάνισης περιστατικών 

έλλειψης αποθεμάτων, περιορίζοντας το συνολικό κόστος τους και εμποδίζοντας τη 

συσσώρευση υπερβολικών ποσοτήτων οποιουδήποτε υλικού ή εξαρτήματος.  Παρά τις 

αδυναμίες της η μέθοδος MRP αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις που 

εγκαθιστούν MRP-based συστήματα και επιτυγχάνουν την αποδοτική λειτουργία τους, 

γεγονός που αποδεικνύεται από την πολύχρονη κυριαρχία τους στη βιομηχανική 

πραγματικότητα.  Τα βασικότερα πλεονεκτήματα που προσφέρει είναι: 

 Ευελιξία προϊόντων.  Το σημείο αυτό αναφέρεται στο εύρος και στην ποικιλία των 

τελικών προϊόντων που μπορεί να υποστηρίξει το σύστημα.  Τα MRP-based 

συστήματα υποστηρίζουν τον προγραμματισμό παραγωγής προϊόντων 

προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών (product customization), 

μέσα από διαφορετικά φασεολόγια. 

 Ευελιξία χωροθέτησης. Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους παραγωγικών 

συστημάτων, ανεξαρτήτως του χωροταξικού σχεδιασμού τους. 

 Ακρίβεια δεδομένων.  Το σημείο αυτό προϋποθέτει βέβαια τη σωστή και έγκαιρη 

ενημέρωση των δεδομένων εισόδου, ιδίως όσον αφορά τις υπομονάδες BOM και 

IR.  Η ενημέρωση της βάσης δεδομένων του συστήματος μπορεί να γίνεται είτε 

περιοδικά, σε τακτά χρονικά διαστήματα (regeneration), είτε πιο συχνά σε τυχαία 

χρονικά διαστήματα, κατά την επεξεργασία των κινήσεων των αποθεμάτων (net 

change). 

 Εύκολη κατανόηση από το χρήστη.  Η λογική της μεθόδου είναι απλή, χωρίς 

«σκοτεινά» σημεία, όπως στην περίπτωση των συστημάτων OPT.  Χάρη σε αυτό 

το χαρακτηριστικό της ο υπεύθυνος παραγωγής αποκτά εμπιστοσύνη στα 

αποτελέσματά της. 

 Αποδοτικό προγραμματισμό των απαιτήσεων υλικών με μεγάλους χρόνους 

υστέρησης ή/και μικρό κόστος αποθεματοποίησης.  Για τα υλικά αυτά δεν 

απαιτείται η συνεχής παρακολούθηση των παραγγελιών τους.  Η διαίρεση του 

ορίζοντα προγραμματισμού σε διακριτές περιόδους διάρκειας πολλών ημερών που 
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εφαρμόζει, είναι επαρκής για την οικονομική διαχείριση τους.  Ο ισχυρισμός αυτός 

αποδεικνύεται στο Κεφάλαιο 6. 

 Αξιοπιστία σε περιβάλλον συστημάτων παραγωγής προς αποθεματοποίηση (make-

to-stock).  Στα παραγωγικά συστήματα αυτά η διαδικασία παραγωγής έχει 

συνήθως επαναληπτικό χαρακτήρα (repetitive production) και συνεπώς δεν 

υφίσταται η ανάγκη στενής παρακολούθησης της παραγγελίας ενός πελάτη και της 

ολοκλήρωσής της μέσα σε στενές προθεσμίες.  Αντίθετα, η ζήτηση ικανοποιείται 

κατευθείαν από την αποθήκη τελικών προϊόντων.  

 Πλήθος παρόχων MRP-based συστημάτων. Ο μεγάλος αριθμός εταιριών 

ανάπτυξης MRP-based λογισμικού προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής στις 

επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν σε ένα τέτοιο σύστημα.  Το παγκόσμιο 

δίκτυο υποστήριξης τους είναι ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας που πρέπει να 

προστεθεί στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της μεθόδου MRP.   

 Σημαντικής αξίας γνωσιακή βάση γύρω από το μηχανισμό της.  Από την εμφάνιση 

της μέχρι σήμερα έχουν γίνει εκτεταμένες επιστημονικές έρευνες με φυσικό 

αντικείμενο τη μέθοδο MRP και τις ιδιότητες της.  Αξίζει να προστεθεί ότι η 

μέθοδος MRP διδάσκεται στις πανεπιστημιακές σχολές μηχανικών, διοίκησης 

επιχειρήσεων και πληροφορικής ολόκληρου του κόσμου, στα πλαίσια των 

προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών τους.  Συνεπώς, 

σήμερα η αγορά εργασίας διαθέτει το απαραίτητο στελεχιακό δυναμικό για την 

υποστήριξη της λειτουργίας των  MRP-based συστημάτων. 

 

2.1.5 Παράγοντες διάδοσης των MRP-based συστημάτων 
 
Το μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από τον προγραμματισμό και έλεγχο της παραγωγής των 

βιομηχανικών μονάδων και η ολοένα και αυξανόμενη ανάγκη προσφοράς εκπαίδευσης 

στον τομέα αυτό, οδήγησε στην ίδρυση της Αμερικανικής Εταιρείας Ελέγχου Παραγωγής 

και Αποθεμάτων (American Production and Inventory Control society - APICS) το 1957.  

Η τελευταία έμελλε να παίξει σημαντικό ρόλο στη διάδοση της μεθόδου MRP και των 

MRP-based συστημάτων στη συνέχεια. 

Στους κόλπους της συναντήθηκαν οι πρωτεργάτες της μεθόδου MRP.  Από τις αρχές της 

δεκαετίας του ´70, οι J.A. Orlicky,  O.W. Wight και G.W. Plossl εργάζονταν για την 

ανάπτυξη προγραμμάτων MRP.  Ο πρώτος στις εταιρίες J.I Case Company και IBM και οι 

2-14 



 Κεφάλαιο 2 - Σύνθεση απαιτήσεων σύγχρονων παραγωγικών συστημάτων 

άλλοι δύο στην εταιρία The Stanley Works.  Μαζί προσδιόρισαν τις βασικές αρχές της 

μεθόδου MRP και ηγήθηκαν μίας προσπάθειας διάδοσής της, η οποία όπως παραδέχεται ο 

Plossl (1994) έμοιαζε περισσότερο με σταυροφορία, εκμεταλλευόμενοι τους τεράστιους 

πόρους μίας μεγάλης οργάνωσης όπως η APICS. 

Η τελευταία ξεκίνησε μεθοδικά τις προσπάθειες διάδοσης της μεθόδου MRP με αρχικό 

σκοπό να προσδώσει επαγγελματικό χαρακτήρα στη λειτουργία του ελέγχου της 

παραγωγής και των αποθεμάτων.  Αυτό επιτεύχθηκε μέσα από την καθιέρωση 

επιμορφωτικών σεμιναρίων και διαδικασιών πιστοποίησης των στελεχών των 

επιχειρήσεων, για τη διοργάνωση των οποίων υπεύθυνη ήταν η ίδια.  Για να καταστήσει 

την παρουσία της ευρέως αισθητή στο βιομηχανικό κόσμο, η APICS ίδρυσε τοπικά 

παραρτήματα και κυκλοφόρησε έναν τυποποιημένο οδηγό σπουδών, διαιρεμένο σε  

συγκεκριμένους τομείς μελέτης που ο καθένας εστίαζε σε εξειδικευμένα στοιχεία των 

διαδικασιών σχεδιασμού και προγραμματισμού της παραγωγής.   

Τα διάφορα παραρτήματα της στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στο Μεξικό, στην 

Ευρώπη και στη Ν. Αφρική, προσέφεραν μία πλατφόρμα διακίνησης και ανταλλαγής 

πληροφοριών μεταξύ επαγγελματιών της βιομηχανίας, συμβούλων επιχειρήσεων, 

ακαδημαϊκών, φοιτητών και όσων άλλων ενδιαφέρονταν για τη μέθοδο MRP.  Η βάση 

γνώσης της κωδικοποιήθηκε, η ορολογία της τυποποιήθηκε και στις αρχές της δεκαετίας 

του ´80 άνοιξαν εξεταστικά κέντρα σε όλα τα παραρτήματα της από το APICS 

Certification Program Council, υπό την προεδρία του George Plossl. 

Η βιομηχανία ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων αναγνωρίζοντας την ολοένα 

αυξανόμενη δύναμη και επιρροή της APICS στο βιομηχανικό κόσμο και το γεγονός ότι τα 

μέλη της APICS κατείχαν συχνά υψηλές θέσεις στις επιχειρήσεις που εργάζονταν, 

υπεύθυνες για την αγορά ηλεκτρονικών συστημάτων και λογισμικού, γρήγορα 

«υποτάχθηκαν» στους στόχους της και ανέπτυξαν με αυτή ισχυρούς δεσμούς (Kumar and 

Meade 2002). 

Στα μέσα της δεκαετίας του ´80, αυτή η εξάρτηση από την APICS, οδήγησε στην 

αλματώδη εξάπλωση των συστημάτων MRP.  Σημαντικός παράγοντας για την αγορά ενός 

MRP συστήματος ήταν ότι εμπεριείχε μαζί με την υπομονάδα προγραμματισμού 

απαιτήσεων υλικών και ένα ολοκληρωμένο πακέτο αναλυτικής λογιστικής.  Τη δεκαετία 

του ´80 η εγκατάσταση σε μία επιχείρηση ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού 

συστήματος ήταν απαραίτητη για την αποφυγή ασυμβατοτήτων και επιπρόσθετου 
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κόστους.  Έτσι, προέκυψαν συγκεντρωτικές εγκαταστάσεις λογισμικού υλοποιημένων 

γύρω από τη μέθοδο MRP.   

Η αύξηση των εγκαταστάσεων συστημάτων MRP συντέλεσε παράλληλα στη δημιουργία 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, με αντικείμενο την ανάπτυξη και υποστήριξη 

λογισμικού MRP, με συνολικό τζίρο πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.  Περισσότερα 

από 60,000 συστήματα MRP εγκαταστάθηκαν παγκοσμίως μέχρι το 1995 και πάνω από 

4,000,000 στελέχη επιχειρήσεων εκπαιδεύτηκαν πάνω στη χρήση τους και τη θεωρία MRP 

(AMR Research). Οι εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων προσέφεραν σεμινάρια 

εκπαίδευσης και ενθάρρυναν την πιστοποίηση γνώσεων από την APICS.  Με τον τρόπο 

αυτό αναπτύχθηκε μία ολόκληρη βιομηχανία γύρω από τα συστήματα MRP, όπου η 

APICS επιμόρφωνε και πρόσφερε πιστοποίηση στα στελέχη των επιχειρήσεων, τα οποία 

στη συνέχεια αποτελούσαν πρεσβευτές για τη διείσδυση των συστημάτων αυτών στις 

επιχειρήσεις που εργάζονταν, δημιουργώντας έτσι μία κυκλική διαδικασία. 

Η επικράτηση των MRP-based συστημάτων έχει να κάνει και με τη διάδοση τους πέρα 

από το βιομηχανικό και στον ακαδημαϊκό κόσμο. Η συγγραφή επιστημονικών 

δημοσιεύσεων και βιβλίων γύρω από τη μέθοδο αυτή έγινε μεταγενέστερα της εφαρμογής 

της στη βιομηχανία, γεγονός που αρχικά της έδωσε τον χαρακτηρισμό ενός καθαρά 

επαγγελματικού εργαλείου (Plossl 1994).  Η πρώτη επιστημονική προσέγγιση της μεθόδου 

έγινε στο κλασσικό πλέον βιβλίο “Material Requirements Planning” του Orlicky (1975).  

Η θεωρητική ανάλυση της μεθόδου συνεχίστηκε μέσα από άρθρα επιστημονικών 

περιοδικών του κλάδου, πολλά από τα οποία εκδίδονταν κάτω από την αναδοχή της 

APICS, όπως για παράδειγμα το περιοδικό “Journal of Operations Management” που 

ξεκίνησε να κυκλοφορεί το 1980 (Meredith 2001). 

Τα σημερινά ολοκληρωμένα MRP-based συστήματα, ως άμεσοι απόγονοι των απλών 

συστημάτων MRP, χάρη στις μεγάλες δυνατότητες και το πλήθος λειτουργιών που 

προσφέρουν, συντελούν στη διατήρηση τους στην κυρίαρχη θέση των συστημάτων 

προγραμματισμού και ελέγχου αποθεμάτων έως σήμερα.  Η κυριαρχία τους όμως αυτή δεν 

συνοδεύεται από ανάλογο αριθμό επιτυχημένων εφαρμογών τους, όπως θα φανεί στην 

επόμενη ενότητα. 

 

 

2-16 



 Κεφάλαιο 2 - Σύνθεση απαιτήσεων σύγχρονων παραγωγικών συστημάτων 

2.2 Οι απαιτήσεις των σύγχρονων βιομηχανικών μονάδων 
 

Τα πληροφοριακά συστήματα MRP κλειστού βρόγχου, MRPII και ERP αποτελούν 

σημαντική επένδυση για μία επιχείρηση που αποφασίζει την εγκατάστασή τους και 

απαιτούν οργανωτικές αλλαγές και τη δέσμευση της διοίκησης κατά την εφαρμογή τους.  

Παρά τη μεγάλη και ραγδαίως αυξανόμενη εξάπλωση των MRP-based συστημάτων (Koh 

et al. 2002), ολοένα και περισσότεροι επιστήμονες επικρίνουν τις μέτριες επιδόσεις τους 

σε σχέση με το κόστος αγοράς και εφαρμογής τους.  Πρόσφατες μάλιστα έρευνες, όπως 

των Ip και Yam (1998), Ang et al. (2002) και Petroni και Rizzi (2001), έδειξαν ότι λίγες 

επιχειρήσεις κατάφεραν να εφαρμόσουν MRP-based συστήματα με επιτυχία, ενώ πολλές 

εγκαταστάσεις τέτοιων συστημάτων μπορούν να θεωρηθούν πλήρως αποτυχημένες. 

Μπορεί τα ακριβή ποσοστά των αποτυχημένων εφαρμογών να διαφέρουν από μελέτη σε 

μελέτη, όλες όμως καταδεικνύουν ένα υψηλό ποσοστό αποτυχίας που κυμαίνεται από 50 

έως 70%.  Επιπλέον, μόνο ένα μικρό ποσοστό επιτυγχάνει τελικά μία Class A MRP 

λειτουργία (Humphreys et al. 2001), σύμφωνα με την κλίμακα ABCD που πρότεινε ο 

Oliver Wight (1995).  Περίπου 9.5% θεωρούνται Class A, ενώ 61.3% Class C ή D.  Το 

γεγονός αυτό αφορά εγκαταστάσεις συστημάτων όλων των μεγάλων εταιριών ανάπτυξης 

MRP-based λογισμικού και δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένους μόνο παρόχους (Motwani 

et al. 2002).   

Οι λόγοι αποτυχίας τους σχετίζονται συνήθως με τα μειονεκτήματα της μεθόδου MRP που 

οφείλονται στο σχεδιασμό της.  Από την άλλη μεριά παράγοντες που έχουν σχέση με τη 

χρήση, τη συντήρηση και την εμπέδωση του συστήματος στο περιβάλλον της επιχείρηση, 

έχουν συμβάλλει και αυτοί στα υψηλά αυτά ποσοστά αποτυχίας. Μερικοί κρίσιμοι 

παράγοντες επιτυχούς χρήσης και εφαρμογής του συστήματος είναι: 

1. Η εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού. 

2. Η υποκίνηση του προσωπικού και η δέσμευση του στο νέο σύστημα.  

3. Η ακρίβεια των δεδομένων και η συχνή ενημέρωση του συστήματος. 

4. Η στενή συνεργασία μεταξύ των διακριτών τμημάτων της επιχείρησης. 

5. Η ενεργή συμμετοχή και υποστήριξη της διοίκησης. 

6. Η εμπειρία και η ποιότητα τεχνικής υποστήριξης του πάροχου MRP-based 

λογισμικού. 

7. Ο βαθμός γενικότερης διείσδυσης της εταιρίας σε τεχνολογίες πληροφορικής (ΙΤ). 
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Παρότι τα MRP-based συστήματα εξελίσσονται διαρκώς για να ανταποκριθούν στις 

μεταβαλλόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων και να εκμεταλλευτούν την αυξανόμενη ισχύ 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών, η λογική που εφαρμόζουν για τον προγραμματισμό και 

έλεγχο της παραγωγής παραμένει αμετάβλητη, δηλαδή η κλασική μέθοδος MRP.  Η 

παγκόσμια αγορά προβάλλει όμως νέες απαιτήσεις από τις σύγχρονες βιομηχανίες.  Οι 

δυνάμεις του παγκόσμιου ανταγωνισμού επιβάλλουν στις βιομηχανικές μονάδες να 

παράγουν προϊόντα με μικρότερο κόστος, υψηλότερης ποιότητας, με άμεσες παραδόσεις 

και να είναι ευέλικτες όσον αφορά τον όγκο και την ποικιλία τους (mass customization). 

Οι αλλαγές αυτές στο σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνισμού επέφεραν μεγάλες προκλήσεις 

στην επιτυχή εφαρμογή της μεθόδου MRP.  Μέσα στο περιβάλλον αυτό η μέθοδος MRP, 

παρά τα πολλά πλεονεκτήματα της που συντέλεσαν στην καθιέρωση της, δεν είναι πλέον 

σε ορισμένες περιπτώσεις ικανή να μοντελοποιήσει αποτελεσματικά τις νέες αυτές 

βιομηχανικές πρακτικές.  Οι αποτυχημένες εφαρμογές των MRP-based συστημάτων, 

φανερώνουν ότι η μέθοδος MRP πολλές φορές υπαγορεύει την εκτέλεση αντιπαραγωγικών 

πλάνων με στόχο την υποστήριξη των προγραμμάτων απαιτήσεων υλικών της.  Το γεγονός 

αυτό περιορίζει την ευελιξία του συστήματος και οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα 

αποθεμάτων. 

Επομένως οι κυριότερες απαιτήσεις των σύγχρονων βιομηχανικών μονάδων από ένα 

σύστημα PPC, όπως καταγράφονται και στη βιβλιογραφία, διαμορφώνονται ως εξής: 

i. Σεβασμός των περιορισμών δυναμικότητας του παραγωγικού συστήματος.  

Απαιτείται ρεαλιστικός προγραμματισμός σεβόμενος την πεπερασμένη 

δυναμικότητα των επιχειρήσεων. 

ii. Δυναμικός υπολογισμός των χρόνων υστέρησης.  Οι χρόνοι αυτοί δεν πρέπει να 

έχουν προκαθορισμένες τιμές, αλλά να είναι μεταβλητές που υπολογίζονται 

δυναμικά σε σχέση με το μέγεθος των παραγγελιών, το βαθμού προτεραιότητας 

τους, την κατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού και το φόρτο εργασίας σε 

κάθε κέντρο κατεργασιών.   

iii. Ομαλή ροή υλικών και ελαχιστοποίηση των απαραίτητων αποθεμάτων εν 

κατεργασία (WIP). 

iv. Εκμετάλλευση των εναπομεινάντων αποθεμάτων (remnants).  Αυτά ορίζονται ως 

τα αποθέματα υλικών εξαρτημένης ζήτησης που είναι μικρότερα από εκείνα που 

απαιτεί η ποσότητα της παραγγελίας των τελικών προϊόντων. Στα MRP-based 

συστήματα αυτός ο τύπος αποθεμάτων μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με τη χρήση 
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διακριτών τεχνικών υπολογισμού ποσότητας παραγγελίας (discrete lot-sizing 

techniques), όπως η LFL.  

v. Χαμηλό κόστος αποθεμάτων. 

vi. Προγραμματισμός σε περιβάλλον συνεχούς χρόνου (bucketless planning).  Αυτό 

θα δώσει τη δυνατότητα παρακολούθησης του πλάνου των υλικών σε πραγματικό 

χρόνο (real-time monitoring). Ακόμη, θα βελτιώσει τον προγραμματισμό 

εργασιών με μικρούς χρόνους υστέρησης και θα εκμεταλλευτεί τη δυνατότητα 

συχνών παραλαβών υλικών σε μικρές ποσότητες, όπου βέβαια αυτή υπάρχει. 

vii. Ταυτόχρονη επίλυση περιορισμών υλικών και δυναμικότητας με ισόρροπη 

υποστήριξη της αποδοτικής εκμετάλλευσης τους. 

viii. Αξιοποίηση των ήδη εγκατεστημένων πληροφοριακών συστημάτων (legacy 

systems).  Τα τελευταία αντιπροσωπεύουν μεγάλες επενδύσεις σε χρόνο και 

οικονομικούς πόρους.  Επιπλέον, συστήματα όπως τα ERP υποστηρίζουν πέρα 

από τον προγραμματισμό και έλεγχο της παραγωγής και όλες τις άλλες βασικές 

λειτουργίες ενός παραγωγικού συστήματος, προσφέροντας πολλές δυνατότητες 

στους χρήστες.  Οι λόγοι αυτοί καθιστούν αναγκαία την αξιοποίηση και 

διατήρηση της λειτουργίας τους.  Τα νέα συστήματα που είναι δυνατό να 

εγκατασταθούν με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του προγραμματισμού και 

ελέγχου της παραγωγής, πρέπει να είναι συμβατά με τα ολοκληρωμένα          

MRP-based συστήματα που θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις υπόλοιπες 

λειτουργίες της επιχείρησης.   

ix. Εστίαση στα συστήματα παραγωγής κατά παραγγελία (job shops).  Ο τύπος αυτός 

συστημάτων παρουσιάζει σήμερα το μεγαλύτερο βιομηχανικό ενδιαφέρον λόγω 

της ικανότητας τους να παράγουν μεγάλη ποικιλία τελικών προϊόντων.  

Γενικότερα μπορεί να ειπωθεί ότι οι απαιτήσεις των σύγχρονων βιομηχανικών μονάδων 

συνίστανται στην ανάγκη ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης της 

λειτουργίας PPC που θα διατηρεί τα πλεονεκτήματα των MRP-based συστημάτων, ενώ 

παράλληλα θα ξεπερνά τις αδυναμίες τους και θα συνεργάζεται με αυτά.  

 

 

 

 

2-19 



Κεφάλαιο 2 - Σύνθεση απαιτήσεων σύγχρονων παραγωγικών συστημάτων 
 

2.3 Αντικείμενο και ερευνητική συμβολή της διατριβής  
 

Αντικείμενο της διατριβής αποτελεί το πρόβλημα του προγραμματισμού παραγωγής και 

ελέγχου αποθεμάτων των συστημάτων διακριτής παραγωγής.  Στόχος της εργασίας είναι 

να προτείνει ένα νέο σύστημα PPC (r-MRP) που θα ξεπερνάει ορισμένους βασικούς 

περιορισμούς των MRP-based συστημάτων, ικανοποιώντας παράλληλα βασικές 

απαιτήσεις των σύγχρονων βιομηχανικών μονάδων.  Το σύστημα αυτό αναπτύχθηκε πάνω 

σε μία νέα μέθοδο που ενοποιεί τις λειτουργίες διαχείρισης αποθεμάτων και λεπτομερούς 

χρονοπρογραμματισμού σε μία ενιαία παράλληλη υπολογιστική διαδικασία (reverse 

MRP). Επιπλέον, εισάγει ένα εργαλείο επιλογής ενός αποδοτικού συνδυασμού 

χρονοπρογράμματος εργοστασίου και πλάνου αποθεμάτων μέσα από ένα σύνολο 

διαθέσιμων εφικτών εναλλακτικών συνδυασμών.   

Η διαμόρφωση των εναλλακτικών αυτών λύσεων γίνεται λαμβάνοντας κάθε φορά υπόψη 

τους υφιστάμενους περιορισμούς δυναμικότητας της επιχείρησης και των υλικών, καθώς 

και ένα σύνολο κριτηρίων, ενίοτε αλληλοσυγκρουόμενων.  Τα εναλλακτικά σενάρια που 

σχηματίζονται αξιολογούνται μέσα από ένα σύνολο δεικτών απόδοσης τόσο 

χρονοπρογραμματισμού, όσο και διαχείρισης αποθεμάτων.  Στόχος της διατριβής δεν είναι 

να προσφέρει αυστηρή καθοδήγηση όσον αφορά την τελική επιλογή της καλύτερης 

εναλλακτικής λύσης.  Η διοίκηση της επιχείρησης πρέπει να καθορίσει τα κριτήρια και 

τους δείκτες απόδοσης που θεωρεί πολυτιμότερους, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά, την πολιτική και τους στόχους της. Η τελική επιλογή του 

καταλληλότερου συνδυασμού χρονοπρογράμματος εργοστασίου και πλάνου αποθεμάτων 

πρέπει να γίνεται από τον υπεύθυνο παραγωγής με τη βοήθεια των κριτηρίων, των 

επιμέρους συντελεστών βαρύτητας τους και των δεικτών απόδοσης.  

Τα κυριότερα πρωτότυπα σημεία της παρούσας διατριβής συνοψίζονται στα ακόλουθα 

σημεία: 

 Προτείνει ένα νέο PPC σύστημα (r-MRP) που ξεπερνά ορισμένους βασικούς 

περιορισμούς των MRP-based συστημάτων, προσφέροντας συγκεκριμένα: 

- Αντιστροφή της υπόθεσης απεριόριστης δυναμικότητας. 

- Λειτουργία σε περιβάλλον συνεχούς χρόνου.  

- Μεταβλητούς χρόνους υστέρησης, εξαρτώμενους από το εκάστοτε φορτίο εργασιών  

και την κατάσταση στο επίπεδο του εργοστασίου. 

- Έλεγχο των σχετικών προτεραιοτήτων των εντολών παραγωγής. 
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 Ενοποίηση των λειτουργιών λεπτομερούς χρονοπρογραμματισμού και διαχείρισης 

αποθεμάτων σε μία παράλληλη υπολογιστική διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη τους 

περιορισμούς δυναμικότητας, υλικών και τα κριτήρια προγραμματισμού. 

 Αναζήτηση εφικτών εναλλακτικών συνδυασμών χρονοπρογραμμάτων παραγωγής και 

πλάνων αποθεμάτων σε πραγματικό χρόνο.  

 Προτείνει ένα εργαλείο αξιολόγησης και ανάδειξης ενός αποδοτικού συνδυασμού 

χρονοπρογράμματος εργοστασίου και πλάνου αποθεμάτων μέσα από ένα σύνολο 

διαθέσιμων εφικτών εναλλακτικών σεναρίων. 

 Εισάγει μία νέα συνδυαστική μέθοδο πρόσω/αντίστροφου χρονοπρογραμματισμού 

πεπερασμένης δυναμικότητας που ακολουθεί την προσέγγιση της κάθετης φόρτωσης 

και λειτουργεί σε περιβάλλον προσομοίωσης διακριτών συμβάντων (discrete-event 

simulation).  Τα σημαντικότερα στοιχεία της είναι: 

- Ιεραρχική μοντελοποίηση του παραγωγικού δυναμικού και του φορτίου εργασιών. 

- Δυνατότητα επιλογής μέσα από ένα μεγάλο αριθμό πολιτικών ανάθεσης εργασιών. 

- Ο απαιτούμενος υπολογιστικός χρόνος και η αναμενόμενη ποιότητα των εναλλακτι-

κών λύσεων είναι δύο παράμετροι που μπορούν να ρυθμιστούν. 

- Αντίστροφος χρονοπρογραμματισμός με χρήση γνωστών ευρετικών κανόνων. 

- Ανεξάρτητη μεθοδολογία-πλαίσιο μετατροπής οποιασδήποτε πρόσω πολιτικής ανά-

θεσης εργασιών στην αντίστοιχη αντίστροφη της.  

 Ανάπτυξη πειραματικού λογισμικού προγράμματος. 

 Περιπτωσιακή σπουδή σε υβριδικό παραγωγικό σύστημα job/flow shop: Πιλοτική 

εφαρμογή στην Κλωστοϋφαντουργία. 

Το νέο σύστημα PPC εφαρμόστηκε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 

προγραμματισμού παραγωγής στον κλάδο της Κλωστοϋφαντουργίας.  Η προτεινόμενη 

προσέγγιση, πέρα από τη συνεισφορά της στη διερεύνηση παρόμοιων με την εξεταζόμενη 

περιπτωσιακών σπουδών, αναμένεται να συμβάλλει γενικότερα στην αντιμετώπιση 

σύνθετων προβλημάτων προγραμματισμού βιομηχανικών συστημάτων, απευθυνόμενη 

κυρίως σε περιβάλλοντα διακριτής παραγωγής.   

Αναλυτικότερη αναφορά στο αντικείμενο της διατριβής και στο πλαίσιο που 

ακολουθήθηκε για την προσέγγιση του, γίνεται στην αμέσως επόμενη παράγραφο. 
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2.4 Πλαίσιο προσέγγισης της προτεινόμενης μεθοδολογίας 
 

Η διατριβή εισάγει αρχικά μία νέα μέθοδο προγραμματισμού παραγωγής υπό την 

ονομασία reverse MRP. Ο σχεδιασμός της προτεινόμενης μεθόδου ενοποιεί τον 

προγραμματισμό απαιτήσεων υλικών και το χρονοπρογραμματισμό επιπέδου εργοστασίου 

σε μία ενιαία λειτουργία.  Η μέθοδος reverse MRP,  ξεπερνάει πολλές από τις αδυναμίες 

των MRP-based συστημάτων που έχουν να κάνουν με τη λογική της κλασικής μεθόδου 

MRP, λαμβάνοντας υπόψη την πεπερασμένη δυναμικότητα των παραγωγικών πόρων, τη 

διακύμανση των χρόνων υστέρησης των εργασιών σε αυτούς, τον υπολογισμό του 

μεγέθους των παραγγελιών και τον έλεγχο των σχετικών προτεραιοτήτων τους, μέσα σε 

ένα περιβάλλον συνεχούς χρόνου.  

Στα πλαίσια της μεθόδου reverse MRP και παράλληλα με τη διαχείριση των αποθεμάτων, 

εκτελείται ο χρονοπρογραμματισμός των παραγωγικών πόρων. Στον αλγόριθμο της 

περιλαμβάνεται, ως υπομονάδα εισόδου, μία δυναμική μέθοδος χρονοπρογραμματισμού 

πεπερασμένης δυναμικότητας (FCS), η οποία αλληλεπιδρά με τον προγραμματισμό των 

υλικών, μετατρέποντας τη μέθοδο reverse MRP σε ένα εργαλείο ταυτόχρονου 

λεπτομερούς χρονοπρογραμματισμού παραγωγής και ελέγχου των αποθεμάτων.  

Η υπομονάδα FCS χρησιμοποιεί μία ιεραρχική μοντελοποίηση τεσσάρων επιπέδων της 

πεπερασμένης δυναμικότητας του επιπέδου εργοστασίου και του φορτίου εργασιών 

(hierarchical modeling) και έχει τη δυνατότητα επιλογής μέσα από ένα μεγάλο αριθμό 

πολιτικών ανάθεσης εργασιών. Οι πολιτικές αυτές περιλαμβάνουν γνωστούς 

μονοκριτηριακούς κανόνες ανάθεσης, καθώς και μία ευέλικτη πολυκριτηριακή τεχνική 

λήψης αποφάσεων που χρησιμοποιεί διαφορετικά κριτήρια, ενίοτε αλληλοσυγκρουόμενα, 

όπως ο χρόνος παραμονής στο σύστημα, η καθυστέρηση, το κόστος παραγωγής και η 

ποιότητα επεξεργασίας.  

Η μέθοδος reverse MRP μπορεί να θεωρηθεί ως ένα εργαλείο αναζήτησης ενός 

αποτελεσματικού εναλλακτικού συνδυασμού λεπτομερούς χρονοπρογράμματος 

εργοστασίου και πλάνου αποθεμάτων μέσα σε πραγματικό χρόνο. Ο απαιτούμενος 

υπολογιστικός χρόνος και η αναμενόμενη ποιότητα των εναλλακτικών λύσεων είναι δύο 

επιπλέον παράμετροι που μπορούν να ρυθμιστούν.  Η σχέση αυτών είναι, όπως θα δειχτεί 

στο Κεφάλαιο 4, αντιστρόφως ανάλογη.  Η διαμόρφωση του συνόλου των εναλλακτικών 

λύσεων - συνδυασμών γίνεται λαμβάνοντας κάθε φορά υπόψη τους περιορισμούς 
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δυναμικότητας της επιχείρησης, τους περιορισμούς των υλικών και ένα σύνολο κριτηρίων 

προγραμματισμού. Τα εξαγόμενα εναλλακτικά σενάρια αξιολογούνται βάση 

προεπιλεγμένων δεικτών απόδοσης. 

Επιπλέον, η μέθοδος reverse MRP λαμβάνει υπόψη έναν μεγάλο αριθμό περιορισμών και 

παραμέτρων ανά είδος υλικού εξαρτημένης ζήτησης, όπως το ύψος του αποθέματος 

ασφαλείας, το κόστος παραγγελίας, το κόστος αποθεματοποίησης, τους συντελεστές 

φύρας, τις ελάχιστες και μέγιστες επιτρεπόμενες ποσότητες παρτίδας.  Προσαρμόζει τέλος 

το ακριβές μέγεθος μίας παραγγελίας στις προδιαγραφές του μηχανολογικού εξοπλισμού. 

Γύρω από τη μέθοδο reverse MRP αναπτύσσεται στη συνέχεια ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα προγραμματισμού και ελέγχου της παραγωγής (PPC) που ονομάστηκε r-MRP, 

για την αποφυγή της ταύτισης του με τη μέθοδο reverse MRP. Η δομή του 

ολοκληρωμένου συστήματος r-MRP διακρίνεται σε δύο επίπεδα. Στο επίπεδο του 

σχεδιασμού (planning level) και στο επίπεδο του προγραμματισμού (scheduling level).  Σε 

κάθε επίπεδο αναπτύχθηκαν συγκεκριμένα λειτουργικά υποσυστήματα (modules) που 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.   

Το επίπεδο σχεδιασμού περιλαμβάνει τα υποσυστήματα ABC Ανάλυσης Υλικών, 

Ελέγχου/Αποδέσμευσης Εντολών Παραγωγής (ORR), Μητρώου Αποθεμάτων (IR) και 

Μητρώου Σύνθετων Καταλόγων Υλικών (c-BOM), ενώ το επίπεδο προγραμματισμού τα 

υποσυστήματα Πρόσω Χρονοπρογραμματισμού (FS), Υβριδικού Αντίστροφου 

Χρονοπρογραμματισμού (ΗΒS), Πρόσω/Αντίστροφου Χρονοπρογραμματισμού (F/BS) 

και Αξιολόγησης Απόδοσης και Ανάδρασης στο Επίπεδο του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.  

Τα τρία υποσυστήματα χρονοπρογραμματισμού που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της 

παρούσας διατριβής μπορούν να εφαρμοστούν και ως ανεξάρτητα εργαλεία, εκτός των 

ορίων του ολοκληρωμένου συστήματος r-MRP, για το χρονοπρογραμματισμό ενός 

συστήματος παραγωγής διακριτών προϊόντων.  Το υποσύστημα FS αποτελεί ουσιαστικά 

τη μεταφορά της υπομονάδας FCS της μεθόδου reverse MRP στα πλαίσια του 

ολοκληρωμένου συστήματος r-MRP. Για τις ανάγκες του συστήματος r-MRP και την 

επέκταση των δυνατοτήτων του, αναπτύχθηκε στη συνέχεια μία νέα υβριδική μέθοδος 

αντίστροφου χρονοπρογραμματισμού πεπερασμένης δυναμικότητας (Hybrid Backward 

Scheduling), η οποία λειτουργεί μέσα στο ίδιο περιβάλλον ιεραρχικής μοντελοποίησης και 

προσομοίωσης διακριτών συμβάντων (discrete-event simulation) της υπομονάδας FCS της 

μεθόδου reverse MRP. Ο αλγόριθμος του υποσυστήματος HBS εφαρμόζει ένα σύνολο 
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σχέσεων μετασχηματισμού στον αλγόριθμο του FS μετατρέποντας οποιαδήποτε πολιτική 

ανάθεσης του στην αντίστοιχη αντίστροφη της, είτε είναι αυτή κάποια παραλλαγή μίας 

πολυκριτηριακής τεχνικής λήψης αποφάσεων, είτε κάποιος γνωστός κανόνας ανάθεσης.  

Ακλούθησε η ανάπτυξη της μεθόδου Πρόσω/Αντίστροφου Χρονοπρογραμματισμού 

(Forward/Backward Scheduling) του υποσυστήματος F/BS που συνδυάζει τις δυνατότητες 

και τα χαρακτηριστικά των υποσυστημάτων FS και HBS.   

Η λειτουργία του προτεινόμενου συστήματος καλύπτει το επίπεδο Λεπτομερούς 

Σχεδιασμού της επιχείρησης, προσφέροντας επιστημονική τεκμηρίωση κατά τη λήψη 

αποφάσεων στα πλαίσια αυτού, ενώ προσφέρει ταυτόχρονα ανάδραση στο επίπεδο 

Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της (βλ. Σχήμα 1.2). 

Το ολοκληρωμένο σύστημα r-MRP υλοποιήθηκε στα πλαίσια της διατριβής υπό τη μορφή 

πειραματικού λογισμικού προγράμματος και εφαρμόστηκε στον τομέα της 

Κλωστοϋφαντουργίας που αποτελεί έναν παραδοσιακό βιομηχανικό κλάδο της Ελληνικής 

οικονομίας.  Η απόδοση του μελετήθηκε μέσα από διάφορα πειραματικά σενάρια 

προσομοίωσης σε μία τυπική κλωστοϋφαντουργική μονάδα και βρέθηκε να υπερτερεί υπό 

συγκεκριμένες συνθήκες της υπολογιστικής διαδικασίας ενός τυπικού συστήματος MRPΙΙ, 

όσον αφορά ένα σύνολο δεικτών απόδοσης χρονοπρογραμματισμού και διαχείρισης 

αποθεμάτων.  Στη συνέχεια διεξήχθη μία ανάλυση ευαισθησίας (sensitivity analysis) των 

αποτελεσμάτων των δύο συστημάτων.  

Οι συχνές αλλαγές στο δυναμικό περιβάλλον των σύγχρονων συστημάτων παραγωγής 

καθιστούν απαραίτητο τον επαναπρογραμματισμό (rescheduling) ενός συστήματος PPC.  

Ο συχνός επαναπρογραμματισμός αυτός του συστήματος προκαλεί αλλαγές του 

προγράμματος παραγωγής που περιγράφονται με τον όρο “νευρικότητα”.  Για το λόγο 

αυτό κρίθηκε απαραίτητη η πιθανοθεωρητική ανάλυση της απόδοσης του συστήματος      

r-MRP και των σημαντικότερων παραμέτρων του, με χρήση της στατιστικής μεθόδου 

ANOVA. Ο βασικός στόχος κατά τη διενέργεια της πιθανοθεωρητικής ανάλυσης του 

συστήματος r-MRP ήταν η εξέταση του πως συγκεκριμένες στρατηγικές απόσβεσης της 

νευρικότητας μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση του, όσον αφορά τέσσερις 

συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης, λαμβάνοντας υπόψη σημαντικές παραμέτρους 

λειτουργίας.  

Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται μία ανασκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας στις 

συγκεκριμένες ερευνητικές περιοχές που προσεγγίζει η παρούσα διδακτορική διατριβή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

Ανασκόπηση επιστημονικής 
βιβλιογραφίας 

 
 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μία ανασκόπηση της σημαντικότερης διεθνούς 

βιβλιογραφίας στο ερευνητικό πεδίο του αντικειμένου της παρούσας 

διατριβής που αφορά τον προγραμματισμό και έλεγχο των συστημάτων 

διακριτής παραγωγής. Αρχικά γίνεται αναφορά στις μεθόδους 

προγραμματισμού αποθεμάτων που έχουν αναπτυχθεί κατά τα τελευταία 

χρόνια με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζουν τα 

σύγχρονα MRP-based πληροφοριακά συστήματα.  Η λειτουργία της 

διαχείρισης των αποθεμάτων αποτελεί το πρωτεύον πεδίο αναφοράς της 

ερευνητικής αυτής εργασίας. 

 

Εν συνέχεια η βιβλιογραφική έρευνα επεκτείνεται στις μεθόδους 

χρονοπρογραμματισμού διακριτής παραγωγής που αποτελούν το δευτερεύον 

πεδίο αναφοράς της παρούσας διατριβής και ειδικότερα στην κατηγορία των 

μεθόδων χρονοπρογραμματισμού πεπερασμένης δυναμικότητας.  Στο τέλος 

του κεφαλαίου γίνεται μία συνοπτική αναφορά και αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων των προσεγγίσεων που έχουν αναφερθεί για τον 

προγραμματισμό και έλεγχο των συστημάτων διακριτής παραγωγής. 
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  Κεφάλαιο 3 - Ανασκόπηση επιστημονικής βιβλιογραφίας 

3.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποθεμάτων 
 

Ο σχεδιασμός διατήρησης αποθεμάτων έχει ως στόχο την αποσύνδεση του συστήματος 

παραγωγής από τη ζήτηση και τις διακυμάνσεις της, τη διατήρηση της ομαλής ροής της 

παραγωγή, την ανεξάρτητη λειτουργία των παραγωγικών τμημάτων της επιχείρησης και 

την αύξηση της παραγωγικότητας της.  Ωστόσο, ο σχεδιασμός των αποθεμάτων δεν πρέπει 

να γίνεται ανεξάρτητα από τον προγραμματισμό δυναμικότητας της επιχείρησης και εις 

βάρος άλλων λειτουργιών της, όπως η χρηματοοικονομική.   

Η ενσωμάτωση των περιορισμών δυναμικότητας στην υπολογιστική διαδικασία της 

μεθόδου MRP αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς έρευνας.  Αφού η κλασική 

μέθοδος MRP εμπεριέχεται ακέραια σε όλα τα MRP-based συστήματα, ο ρεαλισμός των 

αποτελεσμάτων τους υποβαθμίζεται λόγω των εσφαλμένων παραδοχών της, όσον αφορά 

τη λειτουργία του προγραμματισμού και ελέγχου της  παραγωγής.  Ένα ακόμη βασικό 

πεδίο μελέτης αποτελεί η διερεύνηση της επίδρασης που έχουν διάφορες παράμετροι της 

μεθόδου MRP, όπως το μήκος του ορίζοντα προγραμματισμού του MPS, η συχνότητα 

επαναπρογραμματισμού του, η δομή των τελικών προϊόντων, ο βαθμός αβεβαιότητας της 

ζήτησης, το επίπεδο ασφαλείας των αποθεμάτων και οι τεχνικές υπολογισμού ποσότητας 

παραγγελίας, στην ποιότητα των αποτελεσμάτων.   

Έτσι λοιπόν, ένας μεγάλος αριθμός μελετών έχει διεξαχθεί κατά τα τελευταία χρόνια με 

στόχο την ενσωμάτωση των περιορισμών δυναμικότητας της παραγωγής στην 

υπολογιστική διαδικασία της μεθόδου MRP.  Η πλειονότητα των λιγότερο πρόσφατα 

δημοσιευμένων μοντέλων και αλγορίθμων προγραμματισμού παραγωγής σε περιβάλλον 

πεπερασμένης δυναμικότητας, είναι πολύπλοκοι και δύσκολο να εφαρμοστούν στη 

βιομηχανική πρακτική.  Χρησιμοποιούν είτε πολύπλοκο μαθηματικό προγραμματισμό, 

όπως οι Takahashi και Soshiroda (1996), οι Kim και Hosni (1998) και o Segerstedt (1996), 

είτε μοντέλα της Θεωρίας Αναμονής (Queuing Theory) για τον υπολογισμό των 

εξαρτώμενων από τη φόρτιση των κέντρων κατεργασιών χρόνων υστέρησης, όπως οι Zijm 

και Buitenhek (1996) και οι Watson et al. (1997).   

Λόγω του ότι όταν ο αριθμός των μεταβλητών και των περιορισμών αυξάνονται ο 

απαιτούμενος υπολογιστικός χρόνος αυξάνεται αλματωδώς, τα παραπάνω μοντέλα 

λειτουργούν κάτω από αρκετές απλοποιημένες παραδοχές, οι οποίες περιορίζουν τη χρήση 

τους σε προβλήματα μικρής κλίμακας μόνο.  Επιπρόσθετα, η χρήση τους μέσα σε ένα 
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δυναμικό περιβάλλον παραγωγής μπορεί να είναι αναξιόπιστη. Επειδή δεν είναι εύκολα 

κατανοητά από τον προγραμματιστή της παραγωγής, η εμπιστοσύνη του στα 

αποτελέσματα τους μετριάζεται (Pandey et al.  2000). 

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στη στροφή της επιστημονικής κοινότητας στη μελέτη νέων 

συστημάτων πεπερασμένης δυναμικότητας που λειτουργούν όμως μέσα στο περιβάλλον 

και κάτω από τους περιορισμούς των προγραμμάτων ενός MRP-based συστήματος.  Η 

στροφή αυτή στην προσέγγιση του προβλήματος που σημειώθηκε αποδεικνύεται από το 

πλήθος των πρόσφατα δημοσιευμένων εργασιών σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά του 

κλάδου. 

Σε μία από αυτές οι Agrawal et al. (2000) μελέτησαν το πρόβλημα του προγραμματισμού 

της παραγωγής σε εγκαταστάσεις παραγωγής μεγάλων και πολύπλοκων προϊόντων, με 

συνολικούς χρόνους επεξεργασίας που κυμαίνονταν από δύο μήνες έως δύο χρόνια.  Η 

προσέγγιση τους χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο υπολογισμού των χρόνων υστέρησης  για 

το λεπτομερή αντίστροφο χρονοπρογραμματισμό (backward scheduling) των εργασιών, με 

στόχο την ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου επεξεργασίας (cycle time).  Οι 

εκτιμώμενοι χρόνοι υστέρησης ρυθμίζονται στη συνέχεια ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις 

επιπτώσεις της επεξεργασίας πολλαπλών προϊόντων σε κοινούς παραγωγικούς πόρους.  Οι 

τελικές τιμές τους χρησιμοποιούνταν από ένα MRP-based σύστημα για να εκδώσει 

εντολές παραγωγής στο επίπεδο του εργοστασίου.  Αριθμητικά παραδείγματα έδειξαν ότι 

ο συνολικός χρόνος επεξεργασίας βελτιώθηκε, όμως ο προγραμματισμός των 

παραγωγικών πόρων παρέμεινε χονδρικός, βασιζόμενος σε σταθερά μεγέθη παραγγελίας 

για κάθε τελικό προϊόν και μετατοπίσεις των χρόνων υστέρησης (time phasing), οι τιμές 

των οποίων υπολογίστηκαν χρησιμοποιώντας μία μέση γκάμα προϊόντων από ιστορικά και 

προγνωστικά δεδομένα. 

Οι Crauwels και Van Oudheusden (2003) πρότειναν μία μέθοδο μετατροπής των 

προγραμματισμένων παραγγελιών της μεθόδου MRP σε ένα λεπτομερές χρονοπρόγραμμα 

εργοστασίου σε περιβάλλον μίας μοναδικής μηχανής, χρησιμοποιώντας ένα σύνολο από 

απλούς ευρετικούς κανόνες ανάθεσης.  Χονδρικοί χρόνοι προετοιμασίας των μηχανών 

χρησιμοποιήθηκαν για κάθε οικογένεια προϊόντων.  Ο ορίζοντας προγραμματισμού 

παρέμεινε διακριτοποιημένος σε χρονικές περιόδους, όμοια με τη μέθοδο MRP.  Οι χρόνοι 

παράδοσης των παραγγελιών θεωρήθηκε ότι συμπίπτουν με το τέλος των περιόδων στις 

οποίες ανήκαν. 
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Οι Ho και Chang (2001) εισήγαγαν ένα πλαίσιο ενοποίησης των συστημάτων MRP και 

Just-In-Time (JIT).  Η μοντελοποίηση του ολοκληρωμένου αυτού πλαισίου αυτού έγινε με 

τη βοήθεια του ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού σε συνδυασμό με πρόσω και 

αντίστροφους ευρετικούς αλγόριθμους.  Στόχος των συγγραφέων ήταν ο σχεδιασμός 

λεπτομερών χρονοπρογραμμάτων που θα ελαχιστοποιούσαν το συνολικό κόστος 

παραγωγής των προϊόντων.  Όμως δεν προσφέρουν καμία πληροφορία σχετικά με 

πραγματικές εφαρμογές της προτεινόμενης μεθοδολογίας.  Χρησιμοποιούν και αυτοί έναν 

τεμαχισμένο ορίζοντα προγραμματισμού υπό τον περιορισμό ότι διαδοχικές κατεργασίες 

ενός κομματιού δεν μπορούν να προγραμματιστούν μέσα στην ίδια περίοδο.  Επίσης, 

αγνοούν το πρόβλημα του υπολογισμού του μεγέθους των παραγγελιών. 

Οι Jin και Thomson (2003) ανέπτυξαν ένα νέο πλαίσιο που λειτουργεί στο περιβάλλον 

ενός MRP-based συστήματος, ειδικό για τη μελέτη συστημάτων κατασκευής-κατά-

παραγγελία (engineer-to-order).  Το πλαίσιο αυτό ενσωματώνει μία υπομονάδα 

χρονοπρογραμματισμού των παραγωγικών πόρων που έχει τη δυνατότητα δημιουργίας 

γενικευμένων προγραμμάτων παραγωγής σε αθροιστικό επίπεδο, αξιοποιώντας μερικώς 

ορισμένους καταλόγους BOM και φασεολόγια τελικών προϊόντων, για την ευκολότερη 

προσαρμογή σε πιθανές σχεδιαστικές αλλαγές.  Καμία σχετική πιλοτική εφαρμογή δεν 

αναφέρεται. 

Σε μία άλλη εργασία, οι Koh et al. (2004) παρουσίασαν την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός 

γενικού μοντέλου για την προσομοίωση συστημάτων παραγωγής πεπερασμένης 

δυναμικότητας ελεγχόμενων από ένα MRP-based λογισμικό σύστημα, με στόχο τη μελέτη 

της επίδρασης της αβεβαιότητας της ζήτησης και των διαταραχών της παραγωγικής 

διαδικασίας στην απόδοση της επιχείρησης. Τα αποτελέσματα του απεριόριστης 

δυναμικότητας MRP-based λογισμικού αποτελούν την κύρια είσοδο στο μοντέλο 

προσομοίωσης.  Η σύνδεση αυτή είναι προβληματική λόγω του ότι το μοντέλο δεν μπορεί 

να αναγνωρίσει τις σχέσεις εξάρτησης μεταξύ των διαφόρων εξαρτημάτων και επομένως 

προγραμματίζει την έναρξη της επεξεργασίας ενός εξαρτήματος με μοναδικό κριτήριο τη 

διαθεσιμότητα των απαιτούμενων πόρων.  Επίσης, εάν συμβεί κάποια πρόωρη παράδοση 

ενός συγκεκριμένου εξαρτήματος, τότε το μοντέλο θα προχωρήσει άμεσα στην 

αποδέσμευση της ανάλογης εργασίας συναρμολόγησης, νωρίτερα από τον 

προγραμματισμένο χρόνο του MRP-based συστήματος, αναιρώντας με τον τρόπο αυτό τη  

λογική του τελευταίου.  Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα εφαρμογής του προτεινόμενου 
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μοντέλου εμφανίστηκαν βελτιωμένα σε σύγκριση με αυτά της μεθόδου MRP, όσον αφορά 

το δείκτη των καθυστερημένων παραδόσεων. 

Οι Kumar και Meade (2002) εξέφρασαν την άποψη ότι εναλλακτικές προσεγγίσεις της 

μεθόδου MRP, όπως η 3C (capacity, commonality, consumption) και η DFT (demand flow 

technology), παρουσιάζουν αξιοσημείωτα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ικανοποιούν την 

απαίτηση για ακριβή υπολογισμό των χρόνων υστέρησης και πρόβλεψη της ζήτησης.  Από 

την άλλη μεριά σημειώνουν ότι ο σημαντικός αριθμός εγκαταστάσεων MRP-based 

συστημάτων και ο σημαντικός αριθμός συμβούλων υποστήριξης τους είναι δύο στοιχεία 

που δεν μπορούν να αγνοηθούν. 

Μία άλλη σημαντική εργασία επικεντρώνεται σε ευρετικές μεθόδους εξαγωγής ενός 

λεπτομερούς προγράμματος παραγωγής από τα γενικά πλάνα ενός MRP-based 

συστήματος (Nagendra et al. 2000).  Στόχος των συγγραφέων της εργασίας αυτής ήταν 

αφενός η μείωση του συνολικού χρόνου προετοιμασίας των μηχανών και αφετέρου η 

μείωση των αποθεμάτων τελικών προϊόντων.  Το μοντέλο που ανέπτυξαν αποτελείται από 

τέσσερις ευρετικούς αλγόριθμους, οι οποίοι επιλύονται διαδοχικά.  Ο τρόπος λειτουργίας 

του παρουσιάζεται χρησιμοποιώντας ένα γενικό παράδειγμα, με παράλληλη σύγκριση των 

αποτελεσμάτων του με αυτά ενός MRP-based συστήματος.  Η μέθοδος λειτουργεί υπό 

τους περιορισμούς ενός MRP-based συστήματος που όπως και στην περίπτωση των Koh 

et al. (2004), αποτελεί την κύρια είσοδο δεδομένων της.  Στην αρχή κάθε εβδομάδας  η 

προτεινόμενη μέθοδος διαβάζει τις εντολές που εκδίδει το MRP και στη συνέχεια παράγει 

το πρόγραμμα του κάθε παραγωγικού πόρου για την εβδομάδα αυτή.  Αποτελέσματα από 

πραγματικές περιπτωσιακές σπουδές της μεθόδου δεν αναφέρονται. 

Οι Pandey et al. (2000) παρουσίασαν μία μεθοδολογία προγραμματισμού απαιτήσεων 

υλικών πεπερασμένης δυναμικότητας υποστηρίζοντας ότι δίνει καλύτερα αποτελέσματα 

από τα υπάρχοντα MRP-based συστήματα, όσον αφορά τη μέση καθυστέρηση ανά 

παραγγελία και το μέσο κόστος αποθήκευσης.  Ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτά εξήχθησαν 

μέσα από ένα αρκετά απλοποιημένο παράδειγμα και το πρόβλημα καθορισμού της 

ποσότητας παραγγελίας δεν διερευνάται.  Τέλος, χρησιμοποιείται η απλουστευμένη 

παραδοχή ότι μόνο μία μηχανή είναι διαθέσιμη για κάθε κωδικό εξαρτήματος. 

Οι Rom et al. (2002) σχεδίασαν ένα μοντέλο επίλυσης περιορισμών δυναμικότητας, 

στηριζόμενη στις αρχές της θεωρίας προγραμματισμού έργων πεπερασμένης 

δυναμικότητας (resource constraint project scheduling).  Το μοντέλο αυτό εφαρμόζεται σε 
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περιβάλλον παραγωγής κατά παραγγελία.  Η λειτουργικότητα του αξιολογήθηκε 

συγκρίνοντας τις λύσεις του με αυτές ενός μοντέλου της κλασικής μεθόδου MRP, 

χρησιμοποιώντας ως δείκτες απόδοσης το μέσο κόστος αποθήκευσης και το μέσο κόστος 

παραγωγής. Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι το μοντέλο αυτό επιτυγχάνει τη δημιουργία 

βελτιωμένων χρονοπρογραμμάτων παραγωγής και αξιοσημείωτη μείωση του συνολικού 

κόστους αποθεματοποίησης.  

Ο Tempelmeier (1997) ανέπτυξε μία μέθοδο υπολογισμού του μεγέθους των παραγγελιών 

λαμβάνοντας υπόψη την πεπερασμένη δυναμικότητα των επιχειρήσεων, η οποία 

συνεργάζεται με συνήθη συστήματα προγραμματισμού και ελέγχου παραγωγής όπως είναι 

το τυπικό MRP.  Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, η διαδικασία προγραμματισμού 

παραγγελιών του τελευταίου αντικαθίσταται από την ευρετική επίλυση ενός δυναμικού 

προβλήματος πεπερασμένης δυναμικότητας προϊόντων με πολλαπλά επίπεδα, 

χρησιμοποιώντας χρόνους προετοιμασίας που αναφέρονται σε γενικευμένες δομές ή 

οικογένειες προϊόντων. Ο συγγραφέας επικεντρώνεται αποκλειστικά στο στάδιο 

υπολογισμού της ποσότητας των παραγγελιών και στη δυνατότητα ενοποίησης με 

υπάρχοντα MRP-based λογισμικά προγράμματα. 

 

 

3.2 Μέθοδοι χρονοπρογραμματισμού συστημάτων διακριτής 
παραγωγής 

 

Στην ιεραρχία λήψης αποφάσεων κατά τον προγραμματισμό και έλεγχο των συστημάτων 

παραγωγής, ο λεπτομερής χρονοπρογραμματισμός αποτελεί το τελικό στάδιο πριν την 

έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας.  Ο χρονοπρογραμματισμός των σύγχρονων 

βιομηχανικών συστημάτων αποτελεί ένα πολυσύνθετο πρόβλημα.  Η έννοια του όρου του 

χρονοπρογραμματισμού εμπεριέχει τη διαδικασία ανάθεσης των επιμέρους εργασιών σε 

συγκεκριμένα κέντρα κατεργασίας, καθώς και τον καθορισμό της σειράς με την οποία θα 

εκτελεστούν σε αυτά, μέσα σε έναν ορισμένο χρονικό ορίζοντα προγραμματισμού. 

Γενικά, ο αντικειμενικός σκοπός του χρονοπρογραμματισμού είναι η επίτευξη ισορροπίας 

μεταξύ αντικρουόμενων στόχων, όπως για παράδειγμα η αποδοτική εκμετάλλευση του 

εργατικού δυναμικού και του μηχανολογικού εξοπλισμού, η ελαχιστοποίηση του χρόνου 

παράδοσης των παραγγελιών, η μείωση του κόστους των αποθεμάτων και του συνολικού 

λειτουργικού κόστους της επιχείρησης.  Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να γίνει μία 
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συνοπτική αναφορά στις διάφορες κατηγορίες μεθόδων χρονοπρογραμματισμού που έχουν 

αναπτυχθεί μέχρι σήμερα. 

Οι μέθοδοι χρονοπρογραμματισμού διακρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία αναζήτησης 

λύσεων που ακολουθεί ο αλγόριθμος τους (σχήμα 3.1).  Μία ολοκληρωμένη παρουσίαση 

των διαφόρων μεθόδων χρονοπρογραμματισμού που έχουν αναπτυχθεί ως σήμερα γίνεται 

από τον Παπακώστα (2000). Γενικά, οι μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων προγραμματισμού 

διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες, ανάλογα με το βαθμό βελτιστοποίησης που 

στοχεύουν (Jain και Meeran 1999): τις αναλυτικές μεθόδους βελτιστοποίησης 

(optimisation methods) και τις προσεγγιστικές μεθόδους (approximation methods). 

Οι αναλυτικές μέθοδοι εγγυώνται την εύρεση μίας λύσης, εφόσον φυσικά αυτή υπάρχει.  

Στην αντίθετη περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια εφικτή λύση, παρέχουν συνήθως κάποια 

ένδειξη για αυτό.  Δυστυχώς οι μέθοδοι βελτιστοποίησης μπορούν να εφαρμοστούν σε 

σχετικά μικρά προβλήματα μόνο.  Λόγω του ότι όταν ο αριθμός των μεταβλητών και 

περιορισμών του προβλήματος μεγαλώνει, ο απαιτούμενος υπολογιστικός χρόνος αυξάνει 

απότομα, οι μέθοδοι αυτές αναγκάζονται να λειτουργούν κάτω από πλήθος 

απλουστευμένων υποθέσεων και παραδοχών που περιορίζουν τη χρήση τους σε μικρά ή 

θεωρητικά προβλήματα μόνο.  Οι παραδοχές αυτές τις καθιστούν ακατάλληλες για 

πρακτική εφαρμογή στα σύγχρονα πολύπλοκα παραγωγικά συστήματα.  Παρόλα αυτά η 

θεωρητική τους αξία είναι μεγάλη.  Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι μαθηματικές μέθοδοι 

(mathematical methods), η μέθοδος Branch & Bound και οι αποτελεσματικές μέθοδοι 

(efficient methods). 

Η υπολογιστική δυσκολία τείνει να αυξάνεται με εκθετικό ρυθμό με το μέγεθος του 

προβλήματος (Vollmann et al. 1997, Baker 1998, Ho and Chang 2000).  Τα πιο ρεαλιστικά 

προβλήματα, όπως η περίπτωση της πεπερασμένης δυναμικότητας που αντιμετωπίζει η 

διατριβή αυτή, έχει αποδειχτεί ότι είναι μη πολυωνυμικά (NP-hard ή αλλιώς NP-

complete).  Εάν x είναι το μέγεθος της εισόδου και y μια σταθερά, τότε ένα πρόβλημα µε 

απαίτηση σε υπολογιστικό χρόνο της τάξης O(xy) για τη βέλτιστη επίλυση του θεωρείται 

πως είναι πολυωνυμικό (P - Polynomial).  Τα προβλήματα για τα οποία δεν είναι γνωστός 

κάποιος αλγόριθμος που να τα επιλύει σε πολυωνυμικό χρόνο θεωρούνται πως είναι NP-

hard.  Στις περισσότερες περιπτώσεις προβλημάτων προγραμματισμού δεν υπάρχουν 

αλγόριθμοι ικανοί να φτάσουν σε σχεδόν βέλτιστη (near optimum) λύση μέσα σε 

πολυωνυμικό χρόνο (Παπακώστας 2000). 
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Problem

Σχήμα 3.1: Κατηγοριοποίηση μεθόδων χρονοπρογραμματισμού 
 

Επειδή πολλά απλά προβλήματα βέλτιστου (optimal) και σχεδόν βέλτιστου (near optimal) 

χρονοπρογραμματισμού είναι NP-hard, όπως το πρόβλημα ελαχιστοποίησης του ολικού 

απαιτούμενου χρόνου παραγωγής (makespan) σε m παράλληλες μηχανές χωρίς 

προδέσμευση (preemption) και τα προβλήματα ελαχιστοποίησης του χρόνου παραμονής 

στο σύστημα (flowtime) και ελαχιστοποίησης της καθυστέρησης (tardiness) σε 

περιβάλλον job shop m-μηχανών, όπου m>2, έχει αποδειχτεί ότι και όλα τα ρεαλιστικού 

μεγέθους προβλήματα είναι και αυτά NP-hard (Baker 1998).  Αυτός είναι και ο λόγος που 

τα μεγάλης κλίμακας προβλήματα αντιμετωπίζονται με προσεγγιστικές (approximation ή 

αλλιώς toward optimal) μεθόδους που αν και δεν αναζητούν τη βέλτιστη λύση, εντούτοις 

εγγυώνται την εύρεση μίας «καλής» λύσης σε λογικό χρόνο, όσον αφορά συγκεκριμένους 

δείκτες απόδοσης (Wiers 1997).  

Οι κανόνες ανάθεσης (dispatch rules ή αλλιώς  heuristics) αποτελούν τις πιο διαδεδομένες 

μεθόδους της κατηγορίας αυτής.  Άλλες σημαντικές προσεγγιστικές μέθοδοι είναι τα 

νευρωνικά δίκτυα (neural networks), τα έμπειρα συστήματα (expert systems), οι 

στρατηγικές αναζήτησης (search strategies), οι μέθοδοι λήψης αποφάσεων µε πολλαπλά 

κριτήρια (multiple-criteria decision making), ο εξελικτικός προγραμματισμός 

(evolutionary programming), οι γενετικοί αλγόριθμοι (genetic algorithms), η 

προσομοιωμένη ανόπτηση (simulated annealing), η έρευνα ταμπού (tabu search) κ.ά.  Από 

αυτές ξεχωρίζουν οι μέθοδοι λήψης αποφάσεων µε πολλαπλά κριτήρια, διότι έχουν την 

ικανότητα να λαµβάνουν υπόψη περισσότερους από ένα στόχους ταυτόχρονα, τους 

οποίους θέτει η διοίκηση ενός συστήματος παραγωγής. 
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Μία ακόμη βασική διάκριση μεταξύ των μεθόδων χρονοπρογραμματισμού αποτελεί η 

θεώρηση μη πεπερασμένης ή πεπερασμένης δυναμικότητας.  Οι μέθοδοι μη πεπερασμένης 

δυναμικότητας καθορίζουν το φορτίο των κέντρων κατεργασίας δίχως να λαμβάνουν 

υπόψη τις παραγωγικές τους δυνατότητες.  Οι λίστες ανάθεσης (load profiles) που 

προκύπτουν μπορεί να αποκαλύψουν τόσο υποφορτωμένους, όσο και υπερφορτωμένους 

σταθμούς παραγωγής.  Αντίθετα, ο χρονοπρογραμματισμός πεπερασμένης δυναμικότητας 

καθορίζει με σαφήνεια ένα λεπτομερές πρόγραμμα για κάθε παραγωγικό πόρο, 

λαμβάνοντας υπόψη το όριο δυναμικότητάς του μέσα στο συγκεκριμένο ορίζοντα του 

χρονοπρογραμματισμού.  Η υπεροχή των μεθόδων χρονοπρογραμματισμού πεπερασμένης 

δυναμικότητας είναι φανερή. 

Οι μέθοδοι χρονοπρογραμματισμού πεπερασμένης δυναμικότητας μπορούν να διαιρεθούν 

περαιτέρω σε μεθόδους οριζόντιου και κάθετου χρονοπρογραμματισμού.  Η προσέγγιση 

ανάθεσης εργασιών μία προς μία ονομάζεται κάθετη φόρτωση (vertical loading).  Στην 

περίπτωση της οριζόντιας φόρτωσης (horizontal loading) γίνεται πρώτα η ανάθεση όλων 

των εργασιών που περιλαμβάνει η παραγγελία με τη μεγαλύτερη προτεραιότητα.  Στη 

συνέχεια προγραμματίζονται όλες οι επιμέρους εργασίες της δεύτερης σε προτεραιότητα 

παραγγελίας και ούτω καθεξής.  Η διαδικασία αυτή μπορεί να είναι βέβαια σε αντίθεση με 

το κριτήριο της μέγιστης εκμετάλλευσης δυναμικότητας (maximum capacity utilization). 

Η δημιουργία λεπτομερών χρονικών προγραμμάτων με διαδικασίες οριζόντιας φόρτωσης 

μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση άεργων χρονικών διαστημάτων στη λίστα 

αναθέσεων ενός πόρου ακόμα και όταν μία εργασία βρίσκεται σε αναμονή, διότι πρόκειται 

να ακολουθήσει μία πιο σημαντική παραγγελία.  Το φαινόμενο αυτό συχνά αναφέρεται 

στη βιβλιογραφία ως αναγκαστικός άεργος χρόνος (forced idle time).  Οι υποχρεωτικοί 

αυτοί άεργοι χρόνοι οδηγούν σε αυξημένους χρόνους υστέρησης και μπορεί να 

περιορίσουν την παραγωγικότητα των υπερφορτωμένων σταθμών επεξεργασίας (Enns 

1996).  Ωστόσο, η προσέγγιση της οριζόντιας φόρτωσης ακολουθείται στις περισσότερες 

επιστημονικές εργασίες (Vollmann et al. 1997, Yeh 1997).  Από την άλλη μεριά, θεωρείται 

γενικά ότι οι αλγόριθμοι κάθετης φόρτωσης προσφέρουν ικανοποιητικές  λύσεις σε 

περιπτώσεις όπου η εύρεση του βέλτιστου χρονοπρογράμματος δεν είναι εφικτή αλλά 

είναι NP-hard (Enns 1996).  

Επιπρόσθετα της διάκρισης μεταξύ κάθετης και οριζόντιας προσέγγισης, οι μέθοδοι 

χρονοπρογραμματισμού πεπερασμένης δυναμικότητας μπορούν να διαχωριστούν και σε 
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μεθόδους πρόσω και αντίστροφου χρονοπρογραμματισμού. Ο πρόσω 

χρονοπρογραμματισμός (forward scheduling) αναθέτει όλες τις εργασίες μίας παραγγελίας 

στο πεπερασμένο παραγωγικό δυναμικό του συστήματος από την ημερομηνία εκκίνησης 

του χρονοπρογράμματος, ξεκινώντας από την πρώτη στη σειρά εργασία δρομολόγησης της 

(routing sequence).  Στόχος του είναι η ολοκλήρωση της παραγγελίας όσο το δυνατό 

γρηγορότερα.  Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση του εάν ο 

συντομότερος εφικτός χρόνος παράδοσης μπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του 

πελάτη.  Ο αντίστροφος χρονοπρογραμματισμός (backward scheduling) αναθέτει όλες τις 

εργασίες μιας παραγγελίας από την ημερομηνία παράδοσης της, ξεκινώντας από την 

τελευταία στη σειρά εργασία επεξεργασίας της.  Στόχος του είναι η ολοκλήρωση της 

παραγγελίας όσο το δυνατό πιο κοντά στην ημερομηνία παράδοσής της. 

Η μέθοδος χρονοπρογραμματισμού που εισάγεται στα πλαίσια της παρούσας διατριβής 

μπορεί να ταξινομηθεί στις προσεγγιστικές μεθόδους (toward optimal) και ειδικότερα 

στους ειδικούς αλγόριθμους (tailored algorithms - σχήμα 3.1).  Είναι κυρίως κατάλληλη 

για το χρονικό προγραμματισμό συστημάτων διακριτής παραγωγής και λειτουργεί 

εφαρμόζοντας μία τεχνική ιεραρχικής μοντελοποίησης του επιπέδου του εργοστασίου και 

των εντολών παραγωγής (hierarchical modeling) μέσα σε ένα περιβάλλον προσομοίωσης 

διακριτών συμβάντων (discrete event simulation).  

Αποτελεί επίσης μία μέθοδο χρονοπρογραμματισμού πεπερασμένης δυναμικότητας που 

ακολουθεί την κάθετη προσέγγιση και μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορες πολιτικές 

ανάθεσης των εργασιών στους κατάλληλους παραγωγικούς πόρους.  Έχει τη δυνατότητα 

να λειτουργήσει ως πρόσω, ως αντίστροφη αλλά και ως συνδυαστική πρόσω/αντίστροφη 

μέθοδος χρονοπρογραμματισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην αντίστροφη μέθοδο 

χρονοπρογραμματισμού πεπερασμένης δυναμικότητας, για τη διαμόρφωση της οποίας 

αναπτύχθηκε μία γενικότερη μεθοδολογία-πλαίσιο βάση της οποίας μία πρόσω τεχνική 

ανάθεσης εργασιών μπορεί να μετατραπεί στην αντίστοιχη αντίστροφη της (Hybrid 

Backward Scheduling - ενότητα 5.2.2). 

Ο αριθμός των ερευνητικών εργασιών με αντικείμενο το χρονοπρογραμματισμό της 

παραγωγής είναι πολύ μεγάλος.  Σκοπός της βιβλιογραφικής ανασκόπησης που ακολουθεί 

στο πεδίο αυτό δεν είναι η συγκεντρωτική παρουσίαση μεθόδων όλων των 

προαναφερθέντων κατηγοριών (σχήμα 3.1).  Εξετάζονται μόνο οι σημαντικότερες 

βιβλιογραφικές αναφορές  που εμπίπτουν στην κατηγορία του χρονοπρογραμματισμού 
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πεπερασμένης δυναμικότητας, διότι σε αυτή την κατηγορία ανήκει και η μέθοδος που 

εισάγει η διατριβή αυτή. 

Σε μία από αυτές, οι Ho και Chang (2001) πρότειναν μία μέθοδο χρονοπρογραμματισμού 

που περιλαμβάνει ένα συνδυασμό ενός πρόσω και ενός αντίστροφου ευρετικού 

αλγόριθμου για την ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους παραγωγής.  Αμέσως μόλις ο 

ευρετικός αλγόριθμος πρόσω χρονοπρογραμματισμού αναθέτει την τελευταία εργασία της 

παραγγελίας με τη συντομότερη ημερομηνία παράδοσης, ο ευρετικός αλγόριθμος 

αντίστροφου χρονοπρογραμματισμού εκτελεί  οριζόντια φόρτωση λαμβάνοντας υπόψη το 

κριτήριο του ελάχιστου συνολικού κόστους μονάδας (Least Unit Total Cost – LUTC).  Οι 

συγγραφείς χρησιμοποίησαν έναν διακριτοποιημένο χρονικό ορίζοντα προγραμματισμού, 

υπό τον περιορισμό ότι δύο ή παραπάνω διαδοχικές κατεργασίες ενός κομματιού δεν 

μπορούν να προγραμματιστούν μέσα στην ίδια περίοδο.  Επίσης, δεν αντιμετωπίζουν το 

πρόβλημα του χρονοπρογραμματισμού χρησιμοποιώντας πολλαπλά κριτήρια, παρά μόνο 

ευρετικούς μονοκριτηριακούς αλγόριθμους. 

Ο Baker (1998) περιγράφει ένα ετεραρχικό multi-agent σύστημα χρονοπρογραμματισμού, 

υπό την ονομασία “Market-Driven Contract Net” που εκτελεί πρόσω και αντίστροφο 

χρονοπρογραμματισμό βασιζόμενο στον κανόνα “first-come-first-serve”.  Το σύστημα 

αυτό ακολουθεί την προσέγγιση οριζόντιας φόρτωσης σε περιβάλλον συνεχούς χρόνου. 

Επίσης, οι Yoo και Martin-Vega (2001) ανέπτυξαν ορισμένους ευρετικούς αλγόριθμους 

χρονοπρογραμματισμού για το πρόβλημα της μοναδικής μηχανής με στόχο την 

ελαχιστοποίηση του αριθμού καθυστερημένων παραγγελιών, για την περίπτωση των 

αυστηρά καθορισμένων ημερομηνιών παράδοσης (single due dates) και του λόγου των 

πρόωρων προς τις καθυστερημένες παραγγελίες, για την περίπτωση των ελαστικών 

ημερομηνιών παράδοσης (window due dates).  Περιγράφεται επίσης μία αντίστροφη 

διαδικασία χρονοπρογραμματισμού που απέδωσε ικανοποιητικά πειραματικά 

αποτελέσματα σε μία γενική τάξη προβλημάτων ελαχιστοποίησης του λόγου των πρόωρων 

και καθυστερημένων παραγγελιών. 

Οι Kawtummachai et al. (1997) περιγράφουν μία προσεγγιστική μέθοδο αντίστροφου 

χρονοπρογραμματισμού που χρησιμοποιήθηκε για την εφαρμογή της φιλοσοφίας JIT σε 

ένα αυτοματοποιημένο σύστημα συνεχούς ροής (flow shop).  Έξι συμβατικοί κανόνες 

χρησιμοποιήθηκαν ως πολιτική ανάθεσης.  Η ελαχιστοποίηση του συνολικού 
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παραγωγικού κόστους, όπως αυτό υπολογίζονταν μέσα από το χρονοπρογραμματισμό των 

παραγγελιών, ήταν ο μοναδικός στόχος της εργασίας. 

Στη δημοσίευση του ο Akkan (1997) όρισε ένα πρόβλημα αντίστροφου 

χρονοπρογραμματισμού πεπερασμένης δυναμικότητας, όπου στόχος ήταν η δέσμευση 

τμήματος της δυναμικότητας στο μέλλον για την εξυπηρέτηση νέων εισερχόμενων 

παραγγελιών, έτσι ώστε οι απορριπτόμενες παραγγελίες και το επακόλουθο κόστος της 

πρόωρης παραγωγής τους να ελαχιστοποιηθεί.  Όμως οι περιορισμοί που τέθηκαν και 

ορισμένες παραδοχές της μεθόδου περιορίζουν την εφαρμογή της. 

Οι Song et al. (2002) μελέτησαν το δυναμικό χρονοπρογραμματισμό συστημάτων 

κατασκευής πολύπλοκων προϊόντων κατά παραγγελία (engineer-to-order) με πολλαπλά 

στάδια επεξεργασίας και συναρμολόγησης.  Η δημοσίευση αυτή παρουσίασε δύο 

ευρετικές μεθόδους ελαχιστοποίησης του συνολικού κόστους καθυστέρησης και πρόωρης 

παραγωγής.  Η μία από αυτές ήταν ένας αλγόριθμος αντίστροφου χρονοπρογραμματισμού 

και η άλλη ένας αλγόριθμος πρόσω χρονοπρογραμματισμού.  Οι συγγραφείς περιγράφουν 

πιλοτικές εφαρμογές για να καταδείξουν την αποδοτικότητα της προτεινόμενης μεθόδου 

τους δίχως όμως την παράθεση των σχετικών αποτελεσμάτων. 

Μία ακόμη συγγενής προσέγγιση που συναντάται στη βιβλιογραφία είναι ο “job-oriented” 

αλγόριθμος χρονοπρογραμματισμού πεπερασμένης δυναμικότητας, ο οποίος αναθέτει μία 

ολόκληρη παραγγελία σε κάθε του πέρασμα που μπορεί να περιλαμβάνει πολλές 

διαδοχικές εργασίες (Yeh 1997).  Ο αλγόριθμος αυτός ορίζει εφικτά χρονικά σημεία 

έναρξης και λήξης για τις εργασίες μίας παραγγελίας, αναθέτοντας αυτές πρόσω ή 

αντίστροφα σε παράλληλες μηχανές περιορισμένης δυναμικότητας. 

Οι Watson et al. (1997) πρότειναν μία προσέγγιση κατάστρωσης προγραμμάτων 

αποδέσμευσης παραγγελιών, η οποία χρησιμοποιεί ένα μοντέλο της θεωρίας της αναμονής 

για την προσομοίωση της παραγωγικής διαδικασίας.  Για τις μελλοντικές παραγγελίες και 

τις παραγγελίες που εξήχθησαν από κάποια τεχνική πρόβλεψης της ζήτησης επιλέχτηκε η 

προσέγγιση του αντίστροφου χρονοπρογραμματισμού, ενώ για τις  ήδη αποδεσμευμένες 

παραγγελίες (open orders) η προσέγγιση του πρόσω χρονοπρογραμματισμού. 

Ο Liu (1998) ερεύνησε τον τρόπο με τον οποίο οι κανόνες ανάθεσης επηρεάζουν την 

απόδοση των στοχαστικών συστημάτων περιορισμένης δυναμικότητας.  Εκτεταμένα 

πειράματα προσομοίωσης διεξήχθησαν χρησιμοποιώντας τα κριτήρια της καθυστέρησης 
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και του ποσοστού των καθυστερούμενων παραγγελιών, με σκοπό την παροχή 

καθοδήγησης στους υπευθύνους παραγωγής των επιχειρήσεων για την επιλογή του πιο 

αποδοτικού κανόνα ανάθεσης εργασιών.  Οι κανόνες ανάθεσης που αναφέρονται στο 

επίπεδο των εργασιών (operation-based rules) είχαν καλύτερη απόδοση όσον αφορά την 

τήρηση των προθεσμιών παράδοσης, σε σύγκριση με τους κανόνες επιπέδου παραγγελιών 

(job-based rules). Οι κανόνες αυτοί χρησιμοποιήθηκαν όμως μόνο για τον πρόσω 

χρονοπρογραμματισμό της παραγωγής.  Σε μία παρόμοια έρευνα, οι Rajendran και 

Holthaus (1999) συγκρίναν την απόδοση διαφόρων ευρετικών κανόνων ανάθεσης σε 

δυναμικά συστήματα συνεχούς ροής (flow shop) και παραγωγής κατά εργασία (job shop), 

σε σχέση με τα κριτήρια ελαχιστοποίησης του μέσου χρόνου παραμονής στο σύστημα και 

της μέσης καθυστέρησης. 

Επιπλέον, οι Saad et al. (2004) ανέπτυξαν ένα ολοκληρωμένο μοντέλο αποδέσμευσης 

παραγγελιών και διαχείρισης των χρόνων παράδοσης.  Οι παραγγελίες προγραμματίζονταν 

αντίστροφα από μία οριζόντια μέθοδο πεπερασμένης δυναμικότητας μέσα σε έναν χρονικό 

ορίζοντα τεμαχισμένο σε διακριτά διαστήματα.  Πέντε διαφορετικές πολιτικές ανάθεσης 

χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό των ημερομηνιών παράδοσης τους.  Παρόλα αυτά 

καμία σχετική πραγματική εφαρμογή δεν αναφέρεται. 

Οι Agrawal et al. (2000) ανέπτυξαν μία μέθοδο αντίστροφου χρονοπρογραμματισμού που 

χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο υπολογισμού των χρόνων υστέρησης των εργασιών με 

στόχο την ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου επεξεργασίας. Ο αλγόριθμος αυτός είναι 

κατάλληλος για εφαρμογή σε εγκαταστάσεις παραγωγής μεγάλων και πολύπλοκων 

προϊόντων με συνολικούς χρόνους επεξεργασίας που κυμαίνονται από δύο μήνες έως δύο 

χρόνια.  Αριθμητικά παραδείγματα έδειξαν ότι ο συνολικός χρόνος επεξεργασίας 

βελτιώθηκε, όμως ο προγραμματισμός των παραγωγικών πόρων βασίζονταν σε 

μετατοπίσεις σταθερών τιμών των χρόνων υστέρησης. 

Οι Maheswaran και Ponnambalam (2003) εξέτασαν τη συμπεριφορά της παραμέτρου της 

μέσης σταθμικής καθυστέρησης σε προβλήματα χρονοπρογραμματισμού μίας μοναδικής 

μηχανής.  Μία ευρετική μέθοδος οριζόντιου/αντίστροφου χρονοπρογραμματισμού 

δημιουργήθηκε για την επίλυση μονοκριτηριακών προβλημάτων στο περιβάλλον αυτό.  Η 

υπόθεση ότι οι χρόνοι προετοιμασίας των μηχανών είναι ανεξάρτητοι από την αλληλουχία 

των εργασιών σε αυτούς, καθώς και η μη υποστήριξη της χρήσης εναλλακτικών πόρων, 

περιορίζουν περαιτέρω τη χρήση της.  Σε μία μεταγενέστερη εργασία τους (Maheswaran 
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and Ponnambalam 2004), οι ίδιοι συγγραφείς προτείνουν έναν εξελικτικό αλγόριθμο 

(evolution algorithm) τοπικής αναζήτησης (local search), με σκοπό τη χρησιμοποίηση του 

ως μετα-ευρετικό κανόνα (meta-heuristic).  Ο τελευταίος εφαρμόζεται μόλις η μέθοδος  

οριζόντιου/αντίστροφου χρονοπρογραμματισμού σχηματίσει ένα αρχικό χρονοπρόγραμμα 

παραγωγής. 

Ο Enns (1997) σύγκρινε την οριζόντια (αναφερόμενη ως block-time) με την κάθετη 

(αναφερόμενη ως non-delay) προσέγγιση φόρτωσης σε ένα σύστημα πρόσω 

χρονοπρογραμματισμού πεπερασμένης δυναμικότητας, με τη χρήση προσομοίωσης.  Οι 

θεωρητικές ακολουθίες δρομολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν αυτές ενός τυπικού 

συστήματος συνεχούς ροής.  Επιλέχτηκαν αποκλειστικά κανόνες προτεραιότητας που 

λαμβάνουν υπόψη τους τις ημερομηνίες παράδοσης των παραγγελιών. 

 

 

3.3 Γενικές παρατηρήσεις 
 

Από τα παραπάνω μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι οι προσεγγιστικές μέθοδοι 

χρονοπρογραμματισμού πεπερασμένης δυναμικότητας διαφοροποιούνται ουσιαστικά 

μεταξύ τους, σε σχέση με τους αλγόριθμους που περιέχουν και τους δείκτες απόδοσης που 

επιχειρούν να βελτιώσουν.  Στις περισσότερες βιβλιογραφικές αναφορές συναντάται η 

προσέγγιση της οριζόντιας φόρτωσης, παρόλα τα μειονεκτήματά της, ενώ ορισμένοι 

ερευνητές ακολουθούν την προσέγγιση της κάθετης φόρτωσης σε περιβάλλον πρόσω 

χρονοπρογραμματισμού.  Αν και ο αντίστροφος χρονοπρογραμματισμός μπορεί να 

εφαρμοστεί σε συνδυασμό με την προσέγγιση της κάθετης φόρτωσης, θεωρητικά 

τουλάχιστον, χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά με την προσέγγιση της οριζόντιας 

φόρτωσης (Enns 1997).   

Στα πλαίσια αυτής της διατριβής αναπτύχθηκε μία γενική μεθοδολογία 

πρόσω/αντίστροφου χρονοπρογραμματισμού πεπερασμένης δυναμικότητας με κάθετη 

φόρτωση.  Μέσα στο περιβάλλον αυτής είναι δυνατό να εφαρμοστούν ως πολιτική 

ανάθεσης των εργασιών τόσο μονοκριτηριακοί ευρετικοί κανόνες ανάθεσης, όσο και 

πολυκριτηριακές τεχνικές λήψης αποφάσεων της βιβλιογραφίας.  Διάφορα κριτήρια 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση των επιμέρους εργασιών στους 

κατάλληλους πόρους του συστήματος, ενίοτε αλληλοσυγκρουόμενα.  Η αξία του 
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εξαγόμενου χρονοπρογράμματος μπορεί να αξιολογηθεί μέσα από ένα μεγάλο αριθμό 

δεικτών απόδοσης. 

Η βιβλιογραφία των MRP-based συστημάτων πεπερασμένης δυναμικότητας (capacity-

sensitive MRP-based systems) αποτυγχάνει να προσφέρει μία καθολική λύση για όλους 

τους τύπους βιομηχανικών συστημάτων παραγωγής διακριτών προϊόντων.  Η εφαρμογή 

τους περιορίζεται συνήθως από ένα πλήθος περιορισμών, όπως είναι ο αριθμός των 

μηχανών και των σταδίων κατεργασίας, η διεπαφή με ένα MRP-based σύστημα, η 

σύμβαση του διακριτοποιημένου χρονικού ορίζοντα προγραμματισμού κ.ά.  Οι 

περισσότεροι ερευνητές έχουν αναπτύξει μοντέλα πεπερασμένης δυναμικότητας που 

απαιτούν είσοδο από ένα σύστημα μη πεπερασμένης δυναμικότητας, όπως είναι τα MRP-

based συστήματα, γεγονός που υποβαθμίζει τη λειτουργία τους.   

Το κενό αυτό αισιοδοξεί να καλύψει η παρούσα ερευνητική εργασία.  Το προτεινόμενο 

ολοκληρωμένο σύστημα προγραμματισμού και ελέγχου παραγωγής r-MRP που 

παρουσιάζεται στο έκτο κεφάλαιο, δεν ανήκει στην κατηγορία των MRP-based 

συστημάτων και υποστηρίζει την ενοποίηση των λειτουργιών λεπτομερούς 

χρονοπρογραμματισμού και ελέγχου αποθεμάτων κάτω από τους περιορισμούς που 

επιβάλλουν η πεπερασμένη δυναμικότητα των επιχειρήσεων και τα χαρακτηριστικά των 

εμπλεκομένων υλικών στην παραγωγική αλυσίδα.  Στόχος του είναι η αναζήτηση εφικτών 

εναλλακτικών συνδυασμών χρονοπρογράμματος παραγωγής και πλάνου αποθεμάτων σε 

πραγματικό χρόνο.  Ο υπεύθυνος παραγωγής με τη βοήθεια ενός μεγάλου αριθμού δεικτών 

απόδοσης, σχετιζόμενων με την εκάστοτε πολιτική της επιχείρησης, μπορεί να επιλέξει 

την καλύτερη λύση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

Η μέθοδος reverse MRP 
 
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η προτεινόμενη μέθοδος αντίστροφου 

προγραμματισμού απαιτήσεων υλικών reverse MRP.  Ο σχεδιασμός της 

μεθόδου αυτής αντιμετωπίζει τις αδυναμίες των MRP-based συστημάτων, 

λαμβάνοντας υπόψη του την πεπερασμένη δυναμικότητα του συστήματος 

παραγωγής, τους περιορισμούς των υλικών, τη διακύμανση των χρόνων 

υστέρησης των εργασιών και τις σχετικές προτεραιότητες των παραγγελιών 

μέσα σε ένα περιβάλλον συνεχούς χρόνου.  Στην αρχή του κεφαλαίου 

προσδιορίζονται οι τομείς εφαρμογής της μεθόδου και διερευνώνται οι κύριες 

υπομονάδες εισαγωγής δεδομένων της. Ακολουθεί η ανάλυση του 

αλγορίθμου της υπολογιστικής διαδικασίας της και η περιγραφή των 

υπομονάδων εξόδου της. 

 

H μέθοδος reverse MRP αποτέλεσε στη συνέχεια τη βάση για την ανάπτυξη 

ενός ολοκληρωμένου συστήματος προγραμματισμού και ελέγχου 

συστημάτων διακριτής παραγωγής, το οποίο παρουσιάζεται στο πέμπτο 

κεφάλαιο.   
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  Κεφάλαιο 4 - Η μέθοδος  reverse MRP 

4.1 Τομείς εφαρμογής της μεθοδολογίας 
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η προτεινόμενη μέθοδος reverse MRP (αντίστροφος 

Προγραμματισμός Απαιτήσεων Υλικών) που υποστηρίζει την ενοποίηση των 

δραστηριοτήτων χρονοπρογραμματισμού παραγωγής και διαχείρισης αποθεμάτων σε μία 

ταυτόχρονη διαδικασία.  Η λογική της μεθόδου reverse MRP “αντιστρέφει” την 

εσφαλμένη παραδοχή απεριόριστης δυναμικότητας (infinite capacity) των MRP-based 

συστημάτων, ξεκινώντας με δεδομένη την πεπερασμένη δυναμικότητα (finite capacity) 

του συστήματος παραγωγής.  Η μέθοδος reverse MRP θα αποτελέσει στη συνέχεια τη 

βάση για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος PPC γύρω από αυτή. 

Η προτεινόμενη μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί σε βιομηχανικά συστήματα διακριτής 

παραγωγής μεγάλης ποικιλίας τελικών προϊόντων, με πολλά στάδια επεξεργασίας, σε 

καθένα από τα οποία μπορεί να υπάρχουν πολλές παράλληλες μηχανές.  Τα έτοιμα και 

ημι-έτοιμα προϊόντα μπορούν να έχουν γραμμικές (linear) ή αποκλίνουσες (divergent) 

δομές.  Ο σχεδιασμός της την καθιστά ιδιαιτέρως κατάλληλη για συστήματα παραγωγής 

που προσφέρουν μεγάλη γκάμα προϊόντων, σε διάφορες ποσότητες και με υψηλή 

ποιότητα.  Έτσι, μπορεί να εφαρμοστεί σε συστήματα παραγωγής κατά παραγγελία (job 

shops), σε ευέλικτα συστήματα (FMS) και σε περιβάλλον λιτής παραγωγής (lean 

production).  

Βέλτιστη εκμετάλλευση της μεθόδου reverse MRP μπορεί να επιτευχθεί σε συστήματα 

παραγωγής όπου: 

••  Οι προμηθευτές προσφέρουν τη δυνατότητα συχνών παραδόσεων περιορισμένων 

ποσοτήτων πρώτων υλών και εξαρτημάτων. 

••  Οι χρόνοι παραγωγής είναι σχετικά μικροί, όπως για παράδειγμα στην 

Κλωστοϋφαντουργία. 

••  Κατά τη διαδικασία παραγωγής χρησιμοποιούνται υψηλού αποθεματικού κόστους 

υλικά και εξαρτήματα. 
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4.2 Κύριες υπομονάδες εισαγωγής δεδομένων 
 

Αρχικά, πριν την περιγραφή της λογικής της μεθόδου reverse MRP, είναι σημαντικό να 

παρουσιαστούν οι βασικότερες υπομονάδες εισαγωγής δεδομένων που χρησιμοποιεί ο 

αλγόριθμος της.  Αυτές είναι οι εξής (σχήμα 4.1): 

 Υπομονάδα Μητρώου Αποθεμάτων (IR). 

 Υπομονάδα Σύνθετου Καταλόγου Υλικών (c-BOM). 

 Υπομονάδα Χρονοπρογραμματισμού Πεπερασμένης Δυναμικότητας (FCS). 

 

Finite Capacity 
Scheduling 

(FCS) 

Reverse Material 
Requirements 

Planning 

Inventory 
Record 
 (IR) 

Compact Bill 
of Materials 

(c-BOM) 

Performance 
Measures / Load 

Reports 

Purchasing / 
Vendor Follow-

Up Systems 

Σχήμα 4.1: Κύριες υπομονάδες εισαγωγής δεδομένων της μεθόδου reverse MRP 
 

Στις ενότητες που ακολουθούν δίδεται μία πρώτη περιγραφή των υπομονάδων αυτών και 

επεξηγείται η λειτουργία καθεμίας από αυτές ξεχωριστά. 

 

4.2.1 Υπομονάδα Μητρώου Αποθεμάτων (IR) 
 
Η μέθοδος reverse MRP χρειάζεται να είναι ενήμερη για τα ακριβή επίπεδα αποθεμάτων 

όλων των ειδών που διαχειρίζεται.  Πρέπει να έχει στη διάθεση της τις τελευταίες 

πληροφορίες όσον αφορά τις αποθηκευμένες, διαθέσιμες και υπό παραγγελία ποσότητες 

κάθε είδους, πριν εκδώσει το πρόγραμμα προμηθειών για κάθε ένα από αυτά.  Οι 

πληροφορίες αυτές βρίσκονται αποθηκευμένες ανά είδος σε ένα αρχείο γνωστό ως Κύριο 
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Αρχείο Είδους (Ιtem Master File) ή αλλιώς ως Μητρώο Αποθεμάτων (Inventory Record - 

IR). 

Η υπομονάδα IR περιέχει δεδομένα για την κατάσταση του κάθε είδους στην αποθήκη που 

είναι απαραίτητα για την εύρεση των καθαρών απαιτήσεων (net requirements), δηλαδή 

αυτών που προκύπτουν αφαιρώντας από τις μεικτές απαιτήσεις των παραγγελιών (gross 

requirements), το υπάρχον απόθεμα (on hand inventory) και τις ποσότητες που αναμένεται 

να παραληφθούν σύντομα (scheduled receipts).  Το μητρώο αποθεμάτων ενημερώνεται για 

όλα τα γεγονότα και τις συναλλαγές που μεταβάλλουν την αποθεματική κατάσταση του 

κάθε είδους, όπως είναι η άφιξη μίας παραγγελίας, η ακύρωση εντολών παραγωγής, η 

παραλαβή ελαττωματικών και ακατάλληλων μετά από έλεγχο κομματιών (scrap), 

προσαρμογές ύψους αποθεμάτων ως αποτέλεσμα φυσικών ελέγχων απογραφής (cycle 

counting) των αποθηκών πρώτων υλών και τελικών προϊόντων κλπ.  Στο μητρώο αυτό 

καταχωρούνται επίσης και τα δεδομένα εξόδου της μεθόδου, όπως είναι οι προβαλλόμενες 

διαθέσιμες ποσότητες ανά είδος (projected on hand quantities) και οι προγραμματισμένες 

αποδεσμεύσεις (planned-order releases) και παραλαβές (planned-order receipts) των 

παραγγελιών του. 

Η υπομονάδα IR της μεθόδου reverse MRP αποτελεί μία απλή σχεσιακή βάση δεδομένων 

και δεν έχει να επιδείξει κάτι το πρωτότυπο σε σχέση με τις αντίστοιχες βάσεις των MRP-

based συστημάτων.  Είναι η μοναδική υπομονάδα εισόδου που όμοια της χρησιμοποιεί και 

η κλασική μέθοδος MRP. Συνεπώς είναι δυνατό η προτεινόμενη μέθοδος να 

εκμεταλλευτεί τη βάση δεδομένων ενός ήδη εγκατεστημένου MRP-based συστήματος. 

 

4.2.2 Υπομονάδα Σύνθετων Καταλόγων Υλικών (c-BOM) 
 
Ο Κατάλογος Υλικών (Bill of Materials - ΒΟΜ) της κλασικής μεθόδου MRP περιγράφει, 

όπως έχει προαναφερθεί, τη δομή του τελικού προϊόντος αναλύοντας τη στα επιμέρους 

συστατικά της (πρώτες ύλες, εξαρτήματα και υποπροϊόντα), καθώς και τις αντίστοιχες 

ποσότητες τους ανά μονάδα τελικού προϊόντος (σχήμα 4.2).  Τα φασεολόγια ή αλλιώς οι 

ακολουθίες δρομολόγησης (routings) καθορίζουν την ακριβή σειρά με την οποία πρέπει να 

εκτελεστούν οι αναγκαίες κατεργασίες για την παραγωγή του τελικού προϊόντος και τα 

αντίστοιχα παραγωγικά μέσα που απαιτούνται σε κάθε φάση της παραγωγικής 

διαδικασίας. Οι πληροφορίες που συνοδεύουν τις ακολουθίες δρομολόγησης 

περιλαμβάνουν επίσης τους απαιτούμενους ονομαστικούς χρόνους επεξεργασίας 
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(run/processing time) και προετοιμασίας (setup time) των κατάλληλων μηχανών για την 

εκτέλεση κάθε εργασίας, όπως αυτοί προκύπτουν από τον Τεχνολογικό Προγραμματισμό 

Παραγωγής (Chryssolouris 1985). 

 

End Product X 

Component A (3) Component B (2) Component C (5) 

Raw Material D (4) Raw Material E (3) 
 

Raw Material F (4) Raw Material E (8) 

Σχήμα 4.2: Δεντρικό διάγραμμα ενός τυπικού καταλόγου υλικών (BOM) 

 

Η έννοια του Σύνθετου Καταλόγου Υλικών (Compact Bill of Materials - c-BOM) που 

εισάγει η μέθοδος reverse MRP, συνδυάζει τις πληροφορίες ενός απλού καταλόγου υλικών 

και της ακολουθίας δρομολόγησης ενός συγκεκριμένου τελικού προϊόντος σε ένα ενιαίο 

αρχείο, όπου τα διάφορα υλικά, εξαρτήματα και υποπροϊόντα σχετίζονται με την εργασία, 

για την εκτέλεση της οποίας είναι απαραίτητα.  Με τον τρόπο αυτό όλα τα «συστατικά» 

ενός υλικού είναι εργασίες και αυτά των εργασιών είναι υλικά.  Επομένως, ακολουθώντας 

την ορολογία της κλασικής μεθόδου MRP, «γονιός» (parent) κάθε υλικού είναι μία 

εργασία παραγωγής, η οποία με τη σειρά της μπορεί να είναι «παιδί» (child) κάποιου 

άλλου υλικού (σχήμα 4.3). 

 

End Product X 

Operation 1 (WC 1, 5) Operation 2 (WC 2, 4) 

Component A (3) Component B (2) 

Operation A (WC 3, 8) 

Raw Material D (4) Raw Material E (3) 

Component C (5) 

Operation C1 (WC 5) Operation C2 (WC 7) 

Raw Material F (4) Raw Material E (8) 

Σχήμα 4.3: Δεντρικό διάγραμμα ενός τυπικού σύνθετου καταλόγου υλικών (c-BOM) 
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Η σημαντικότερη λειτουργία των καταλόγων c-BOM είναι, όπως θα φανεί στη συνέχεια, η 

ενοποίηση των δραστηριοτήτων προγραμματισμού απαιτήσεων υλικών και 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής.  Η πληροφορία που εισάγεται στην υπομονάδα c-

BOM πρέπει να είναι ακριβής και ενημερωμένη, όσον αφορά τα σχέδια και τα φασεολόγια 

των τελικών προϊόντων.  Ανακριβή στοιχεία μπορεί να οδηγήσουν στην παραγωγή λάθος 

τύπου κομματιού ή στην παραγγελία λάθος ποσοτήτων υλικών.  Πιο αναλυτική αναφορά 

στη δομή και λειτουργία της υπομονάδας c-BOM γίνεται στο επόμενο κεφάλαιο. 

 

4.2.3 Υπομονάδα Χρονοπρογραμματισμού Πεπερασμένης Δυναμικότητας (FCS) 
 
Tο πρόβλημα της κατανομής των πόρων του παραγωγικού συστήματος, όσον αφορά την 

ανάθεση (dispatching) και την αλληλουχία (sequencing) συγκεκριμένων υπεργασιών σε 

αυτούς, είναι κεντρικής σημασίας σε όλες σχεδόν τις βιομηχανικές δραστηριότητες και 

αφορά τη λειτουργία του λεπτομερή χρονοπρογραμματισμού και  ελέγχου της παραγωγής.  

H διάκριση μεταξύ μίας εργασίας (job) και μίας υπεργασίας (task), στα πλαίσια της 

παρούσας διατριβής, συνίσταται στο ότι η έννοια της εργασίας γενικά περιλαμβάνει το 

σύνολο των κατεργασιών που απαιτούνται για την παραγωγή ενός συγκεκριμένου έτοιμου 

ή ημι-έτοιμου προϊόντος, ενώ η έννοια της υπεργασίας αντιστοιχεί σε μία μόνο επιμέρους 

κατεργασία. 

Σε μία πραγματική βιομηχανική μονάδα ο αριθμός των παραγωγικών πόρων και των 

υπεργασιών είναι αρκετά μεγάλος, ώστε το πρόβλημα της κατανομής τους να γίνεται 

πολύπλοκο.  Ο μεγάλος όγκος πληροφοριών που απαιτείται για τον προγραμματισμό της 

παραγωγικής διαδικασίας, η δαιδαλώδης ροή των υλικών μέσα σε αυτή και η εγγενής 

πολυπλοκότητα των σύγχρονων συστημάτων παραγωγής, καθιστά το πρόβλημα του 

λεπτομερούς χρονοπρογραμματισμού πολύ πιο δύσκολο σε σύγκριση µε τα τυποποιημένα 

θεωρητικά πρόβλημα που απαντώνται στη βιβλιογραφία.  Οι περισσότεροι τύποι 

ρεαλιστικών προβλημάτων προγραμματισμού είναι, όπως αναφέρθηκε στο τρίτο 

κεφάλαιο, NP-hard.  Επίσης, οι διαστάσεις του προβλήματος απαιτούν συχνά αυξημένο 

υπολογιστικό χρόνο επίλυσής του.   

Η υπομονάδα χρονοπρογραμματισμού παραγωγής πεπερασμένης δυναμικότητας (Finite 

Capacity Scheduling - FCS) της μεθόδου reverse MRP εκτελεί χρονοπρογραμματισμό 

πεπερασμένης δυναμικότητας που ακολουθεί τη λογική της κάθετης φόρτωσης.  Μπορεί 

επίσης να καταταχθεί στις ιεραρχικές προσεγγίσεις, διότι δημιουργεί ιεραρχικά μοντέλα 
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της δομής του παραγωγικού δυναμικού (facility model) και του φορτίου των εργασιών 

(workload model).  Το ιεραρχικό μοντέλο του παραγωγικού δυναμικού αποτελείται από 

τέσσερα επίπεδα (σχήμα 4.4).  Στο υψηλότερο επίπεδο της ιεραρχίας βρίσκεται το 

εργοστάσιο (Factory) που αντιστοιχεί σε ολόκληρο το σύστημα παραγωγής.  Το 

εργοστάσιο διαιρείται σε τμήματα (Job Shops) που αποτελούνται από ομάδες κέντρων 

εργασίας (Workcenters) και παράγουν οικογένειες παρόμοιων ημι-έτοιμων ή τελικών 

προϊόντων.  Κάθε κέντρο εργασίας αποτελείται από παράλληλους παραγωγικούς πόρους 

µε παρόμοιες δυνατότητες επεξεργασίας (Resources). 

Ένας παραγωγικός πόρος μπορεί να οριστεί ως μία παραγωγική μονάδα, όπως μία μηχανή, 

ένας εργάτης ή μία κυψέλη παραγωγής που αποτελείται από ένα σύνολο μηχανών και 

βοηθητικών συσκευών (π.χ. ρομπότ) που εκτελούν μαζί μία κατεργασία.  Δεν είναι 

απαραίτητο όλοι οι παραγωγικοί πόροι ενός κέντρου εργασίας που εκτελούν παρόμοιες 

υπεργασίες να βρίσκονται στην ίδια περιοχή μέσα στο εργοστάσιο, διότι ένα κέντρο 

εργασίας αποτελεί μία λογική και όχι τοπολογική ομαδοποίηση των παραγωγικών πόρων. 

 

Factory

Job shop 1

Work-center 1.1

Resource 1.1.1 Resource 1.1.2

Work-center 1.m

Job shop nJob shop 2

Resource 1.1.k

...

...

...

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4
 

Σχήμα 4.4: Ιεραρχική μοντελοποίηση τεσσάρων επιπέδων της δομής ενός συστήματος 
διακριτής παραγωγής 

 

Για κάθε έναν παραγωγικό πόρο η υπομονάδα FCS εισάγει τα χαρακτηριστικά λειτουργίας 

του, στα οποία περιλαμβάνονται τα κάτωθι στοιχεία: 

••  Kόστος λειτουργίας ανά μονάδα χρόνου (operation cost rate). 

••  Kόστος προετοιμασίας ανά μονάδα χρόνου (setup cost rate). 

••  Πίνακας χρόνων προετοιμασίας (setup matrix). 

Ο πίνακας χρόνων προετοιμασίας ενός παραγωγικού πόρου περιλαμβάνει τους 

απαιτούμενους χρόνους προετοιμασίας μεταξύ της εκτέλεσης δυο διαδοχικών υπεργασιών, 

4-8 



  Κεφάλαιο 4 - Η μέθοδος  reverse MRP 

οι οποίοι εξαρτώνται κυρίως από τα χαρακτηριστικά της τρέχουσας και της αμέσως 

επόμενης υπεργασίας.  Kάθε υπεργασία στους πίνακες αυτούς χαρακτηρίζεται με έναν 

κωδικό (setup code).  Επιπλέον, εκτός από τους αναγκαίους χρόνους προετοιμασίας 

μεταξύ υπεργασιών συμπεριλαμβάνονται και οι χρόνοι προετοιμασίας που απαιτούνται 

στην περίπτωση που ο παραγωγικός πόρος ξεκινάει μία υπεργασία από την κατάσταση 

αδράνειας (idle state). 

Επιπλέον είναι δυνατό να οριστούν, για κάθε παραγωγικό πόρο ξεχωριστά, 

προκαθορισμένες ή στοχαστικές βλάβες (deterministic/stochastic breakdowns), καθώς 

επίσης και διαστήματα προγραμματισμένης συντήρησης (scheduled maintenance), τα 

χρονικά σημεία εμφάνισης των οποίων και οι αντίστοιχοι χρόνοι αποκατάστασης της 

κανονικής λειτουργίας του πόρου ακολουθούν μία συγκεκριμένη στατιστική κατανομή. 

Η ιεραρχία του μοντέλου του φορτίου των εργασιών διαμορφώνεται σε άμεση αντιστοιχία 

με το μοντέλο της δομής του παραγωγικού δυναμικού (σχήμα 4.5).  Η δομή του 

αποτελείται από τρία επίπεδα, σε αντίθεση με τα τέσσερα επίπεδα του μοντέλου του 

παραγωγικού δυναμικού.  Έτσι, οι παραγγελίες (Orders) αναλύονται σε εργασίες (Jobs) 

που με τη σειρά τους αποτελούνται από έναν αριθμό υπεργασιών (Tasks).  Η αντιστοιχία 

μεταξύ των διαφόρων επιπέδων των δύο μοντέλων έχει ως εξής: 

••  Οι παραγγελίες των πελατών (εξωτερικές) ή του ίδιου του παραγωγικού 

συστήματος (εσωτερικές) αντιστοιχούν σε ολόκληρο το παραγωγικό σύστημα και 

αποδεσμεύονται στο επίπεδο του εργοστασίου. 

••  Οι εργασίες μίας παραγγελίας αποδεσμεύονται στα κατάλληλα τμήματα του 

εργοστασίου. 

••  Οι υπεργασίες μίας εργασίας μπορούν να αποδεσμευτούν σε ένα μόνο κέντρο 

εργασίας του τμήματος και τελικά ανατίθενται σε συγκεκριμένους κατάλληλους 

παραγωγικούς πόρους.  Μία υπεργασία μπορεί να ανατεθεί σε οποιονδήποτε 

κατάλληλο πόρο του αντίστοιχου κέντρου εργασίας. 
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Σχήμα 4.5: Συσχέτιση μεταξύ των ιεραρχικών μοντέλων δυναμικού παραγωγής και 

φορτίου εργασιών 
 

Για κάθε εργασία η υπομονάδα FCS εισάγει μία λεπτομερή περιγραφή των βασικών 

προδιαγραφών της, μεταξύ των οποίων ανήκουν οι παρακάτω: 

••  Όνομα του τμήματος στο οποίο μπορεί να εκτελεστεί. 

••  Καταγραφή όλων των υπεργασιών που περιλαμβάνει. 

••  Οι περιορισμοί που θέτει το τεχνολογικό πρόγραμμα παραγωγής (process plan).  

Για παράδειγμα, για να ανατεθούν ορισμένες υπεργασίες πρέπει να έχει προηγηθεί 

η ανάθεση κάποιων άλλων (preconditions), ενώ η εκτέλεση των ιδίων μπορεί να 

είναι προαπαιτούμενο στοιχείο για την ανάθεση κάποιων άλλων (postconditions). 

Η περιγραφή των υπεργασιών είναι διαφορετική.  Για κάθε υπεργασία δίνονται οι 

ακόλουθες πληροφορίες: 

••  Tο όνομα του κέντρου εργασίας στο οποίο πραγματοποιείται. 

••  Οι πόροι του κέντρου εργασίας που είναι κατάλληλοι για την εκτέλεση της.  Για 

κάθε έναν κατάλληλο πόρο (suitable resource) εισάγονται επιπλέον τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

  Ο απαιτούμενος χρόνος επεξεργασίας της στο συγκεκριμένο πόρο, εφόσον 

αυτός είναι πάντα σταθερός και ανεξάρτητος από την ποσότητα του 

παραγόμενου προϊόντος (fixed operation time). 

  Η παραγωγικότητα (productivity) του συγκεκριμένου πόρου, εάν η διάρκεια 
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επεξεργασίας της εξαρτάται από την ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος. 

  Ο κωδικός setup της υπεργασίας. 

Η υπολογιστική διαδικασία της υπομονάδας FCS ενεργοποιείται κάθε χρονική στιγμή που 

αλλάζει η κατάσταση ενός κέντρου εργασίας, όταν για παράδειγμα κάποιος πόρος 

καθίσταται διαθέσιμος μετά την ολοκλήρωση της υπεργασίας που είχε αναλάβει.  Συνεπώς 

το χρονοπρόγραμμα του εργοστασίου διαμορφώνεται βάσει γεγονότων που εμφανίζονται 

διαδοχικά μέσα στον χρόνο.  Το χρονικό σημείο λήψης της επόμενης απόφασης 

χρονοπρογραμματισμού προσδιορίζεται κατά τη μετακίνηση προς τα εμπρός μέσα στον 

ορίζοντα προγραμματισμού μέχρι τη στιγμή που είναι προγραμματισμένο να συμβεί ένα 

γεγονός, το οποίο θα προκαλέσει μία αλλαγή στην κατάσταση του συστήματος.  Το 

γεγονός αυτό συνήθως είναι η ολοκλήρωση μίας υπεργασίας σε κάποιον παραγωγικό πόρο 

ή η άφιξη μίας νέας εργασίας στην ουρά αναμονής ενός κέντρου εργασίας. 

Τη χρονική στιγμή που ένας πόρος γίνεται διαθέσιμος λαμβάνονται υπόψη όλες οι 

επιλέξιμες προς ανάθεση υπεργασίες.  Όταν υπάρχουν πολλές υπεργασίες που 

ανταγωνίζονται για την ανάθεση τους σε μία μηχανή, τότε η χρησιμοποιούμενη μέθοδος 

ανάθεσης επιλέγει την υπεργασία με τη μεγαλύτερη προτεραιότητα.  Η μέθοδος αυτή 

ονομάζεται στα πλαίσια της μεθόδου reverse MRP πολιτική ανάθεσης και αναφέρεται στο 

επίπεδο του κέντρου εργασίας του ιεραρχικού μοντέλου του συστήματος παραγωγής.  

Διαφορετική πολιτική μπορεί να επιλεχτεί για την ανάθεση των υπεργασιών σε κάθε 

κέντρο εργασίας ξεχωριστά. 

Επομένως, η υπομονάδα FCS λειτουργεί μέσα σε ένα περιβάλλον προσομοίωσης 

διακριτών συμβάντων (discrete event simulation).  Το συνολικό χρονοπρόγραμμα 

παραγωγής διαμορφώνεται προσομοιώνοντας τις λεπτομερείς κινήσεις μέσα στο 

εργοστάσιο σε πραγματικό χρόνο.  Η προσομοίωση αποτελεί μία αποτελεσματική 

προσέγγιση στη διερεύνηση ρεαλιστικών και δυναμικών προβλημάτων προγραμματισμού 

παραγωγής.  Η προσομοίωση του επιπέδου του εργοστασίου μπορεί επίσης να εξετάσει 

την απόδοση διαφόρων πολιτικών ανάθεσης σε σχέση με διάφορα κριτήρια.   
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4.3 Διερεύνηση πολιτικών ανάθεσης υπεργασιών της υπομονάδας FCS 
 

Η υπομονάδα FCS έχει στη διάθεση της δύο κατηγορίες πολιτικών ανάθεσης (assignment 

policies).  Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει πολλούς από τους ευρέως διαδεδομένους 

ευρετικούς κανόνες ανάθεσης (dispatching rules), ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει διάφορες 

παραλλαγές μίας μεθόδου λήψης αποφάσεων πολλαπλών κριτηρίων (multiple-criteria 

decision making). Στη συνέχεια ακολουθεί μία αναφορά στις δύο αυτές κατηγορίες 

πολιτικών ανάθεσης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πολυκριτηριακή μέθοδο  ανάθεσης 

εργασιών λόγω της ευελιξίας και των δυνατοτήτων που προσφέρει.  Η μέθοδος αυτή 

αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού του Τμήματος 

Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Πατρών. Αρχικά 

διαμορφώθηκε κατάλληλα για λόγους συμβατότητας με τον σχεδιασμό της μεθόδου 

reverse MRP και εν συνεχεία χρησιμοποιήθηκε επίσης και ως πολιτική ανάθεσης της νέας 

μεθόδου Αντίστροφου Υβριδικού Χρονοπρογραμματισμού (Hybrid Backward Scheduling 

- HBS), την οποία εισάγει η παρούσα διατριβή. 

 

4.3.1 Πολυκριτηριακή Μέθοδος 
 
Μέθοδοι λήψης αποφάσεων µε πολλαπλά κριτήρια έχουν εφαρμοστεί σε πολλά 

προβλήματα χρονικού προγραμματισμού συστημάτων παραγωγής (Chryssolouris 2006).  

Η λήψη αποφάσεων µε πολλαπλά κριτήρια χρησιμοποιείται συνήθως σε προβλήματα όπου 

τα κρίσιμα κριτήρια για την αξιολόγηση μίας λύσης είναι περισσότερα του ενός και συχνά 

αλληλοσυγκρουόμενα.  

Τα προβλήματα αυτά έχουν συνήθως τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

••  Πολλαπλούς στόχους (objectives) και ιδιότητες (attributes). 

••  Αλληλοσυγκρουόμενα κριτήρια (conflicting criteria). 

••  Διαφορετικές μονάδες μέτρησης της απόδοσης της λύσης ανά κριτήριο.  Για 

παράδειγμα το κριτήριο του κόστους μετριέται σε χρηματικές μονάδες, ενώ της 

καθυστέρησης σε χρονικές μονάδες. 

••  Η λύση του προβλήματος περιλαμβάνει το σχηματισμό της καλύτερης 

εναλλακτικής ή την εξέταση ενός συνόλου εναλλακτικών και την επιλογή της 

καλύτερης ως προς όλα τα κριτήρια ή αλλιώς τις διαστάσεις του προβλήματος. 
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Η μέθοδος reverse MRP χρησιμοποιεί την πολυκριτηριακή πολιτική ανάθεσης της 

υπομονάδας FCS σε περιπτώσεις παραγωγικών συστημάτων με παρόμοια χαρακτηριστικά.  

Όπως προαναφέρθηκε, ο αλγόριθμος της υπομονάδας FCS ενεργοποιείται κάθε χρονική 

στιγμή που αλλάζει η κατάσταση ενός κέντρου εργασίας.  Aυτές οι χρονικές στιγμές 

ονομάζονται σημεία απόφασης (decision points) και το διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών 

τέτοιων στιγμών ονομάζεται διάστημα απόφασης (decision interval).   

Η ανάθεση των υπεργασιών στους πόρους γίνεται δυναμικά κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας του συστήματος παραγωγής.  Kάθε φορά που ένας πόρος γίνεται διαθέσιμος 

(idle resource) λαμβάνεται, σε κάθε κέντρο εργασίας, μία απόφαση που αναθέτει μία 

εκκρεμή υπεργασία, δηλαδή μία υπεργασία που έχει ήδη αποδεσμευτεί και αναμένει στην 

ουρά του αντίστοιχου κέντρου εργασίας (task in queue), σε κάποιον κατάλληλο 

παραγωγικό πόρο.   

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων της πολυκριτηριακής αυτής μεθόδου (multiple-criteria 

decision making method) αποτελείται από τα ακόλουθα τέσσερα βήματα: 

••  Καθορισμός μίας ομάδας εναλλακτικών λύσεων (alternatives). Η κάθε 

εναλλακτική λύση ορίζεται ως ένα σύνολο αναθέσεων των υπεργασιών στους 

διαθέσιμους παραγωγικούς πόρους.  Εάν για παράδειγμα οι πόροι R1 και R2 είναι 

διαθέσιμοι και έχουν απομείνει δύο υπεργασίες T1 και T2 που μπορούν να 

διεκπεραιωθούν η καθεμιά στον πόρο R1 ή στον πόρο R2, τότε δύο εναλλακτικές 

λύσεις αναθέσεων είναι πιθανές: i) R1 - T1, R2 - T2 και ii) R1 - T2, R2 - T1. 

••  Καθορισμός μίας ομάδας σχετικών κριτηρίων λήψης αποφάσεων (decision 

criteria), όπως ο μέσος χρόνος καθυστέρησης (mean tardiness), το μέσο κόστος 

επεξεργασίας (mean production cost) και ο μέσος χρόνος παραμονής των 

υπεργασιών στο επίπεδο του εργοστασίου (mean flowtime). 

••  Αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων με βάση συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης 

(performance measures).  Παραδείγματα δεικτών απόδοσης αποτελούν ο μέσος 

χρόνος καθυστέρησης (mean job tardiness) και ο μέσος χρόνος παραμονής μίας 

εργασίας στο επίπεδο του εργοστασίου (mean job flowtime). 

••  Eπιλογή της καλύτερης εναλλακτικής λύσης βάση της τιμής ωφελείας της (utility 

value), χρησιμοποιώντας την τεχνική SAW (Simple Additive Weighting). 

Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να δοθεί έμφαση στη διαφορά ανάμεσα στους δείκτες 

απόδοσης και στα κριτήρια λήψης αποφάσεων.  Οι δείκτες απόδοσης υπολογίζονται σε 
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σχέση με ολόκληρο το χρονοπρόγραμμα, αφού αυτό έχει παραχθεί. Τα κριτήρια λήψης 

αποφάσεων υπολογίζονται κατά τη διάρκεια σχηματισμού του χρονοπρογράμματος, βάση 

των πληροφοριών για τις υπεργασίες και τους διαθέσιμους πόρους σε κάθε κέντρο 

εργασίας και σε κάθε σημείο απόφασης.  Χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της 

επίδρασης των τοπικών αποφάσεων ανάθεσης σε ένα κέντρο εργασίας και δεν έχουν 

άμεση σχέση με τους δείκτες απόδοσης. 

Η παραπάνω διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μίας λίστας αναθέσεων 

(dispatch list) για κάθε πόρο, στην οποία αναφέρονται όλες οι υπεργασίες που ανατέθηκαν 

σε αυτόν, καθώς και τα χρονικά σημεία έναρξης και ολοκλήρωσής τους.  Το 

χρονοπρόγραμμα για ολόκληρο το σύστημα παραγωγής (Shop Floor Schedule - SFS) 

δημιουργείται συνδυάζοντας τις λίστες αναθέσεων του κάθε πόρου.  H διαδικασία 

αναθέσεων πραγματοποιείται δυναμικά λόγω του ότι η άφιξη νέων παραγγελιών και οι 

βλάβες στους παραγωγικούς πόρους δεν μπορούν να προβλεφθούν με βεβαιότητα, γεγονός 

που προκαλεί συχνά αναταραχές στην κατάσταση του εργοστασίου (nervousness).  Στην 

περίπτωση που οι αποφάσεις αναθέσεων δεν λαμβάνονταν δυναμικά, αλλά καθορίζονταν 

νωρίτερα από τη χρονική στιγμή εφαρμογής τους, τότε παρόμοια απρόβλεπτα συμβάντα 

στο επίπεδο του εργοστασίου μπορεί να καθιστούσαν πολλές από αυτές ανέφικτες. 

 

Εναλλακτικές λύσεις (Alternatives) 

Μία εναλλακτική λύση ορίζεται ως ένα πιθανό σύνολο αναθέσεων των διαθέσιμων πόρων 

στις εκκρεμείς υπεργασίες (pending tasks).  Μόνο μία υπεργασία ανατίθεται σε κάθε 

διαθέσιμο παραγωγικό πόρο σε κάθε σημείο απόφασης.  Χαρακτηριστική παράμετρος 

μίας εναλλακτικής λύσης είναι ο ορίζοντας απόφασης της (decision horizon).  Αυτός 

ορίζεται ως το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μία απόφαση έχει επίδραση στη 

λειτουργία του παραγωγικού συστήματος, με αρχή πάντα το τρέχον σημείο απόφασης. 

Μόνο εκείνες οι αναθέσεις που περιέχονται στο αντίστοιχο διάστημα απόφασης μπορούν 

να συμπεριληφθούν μέσα στην εναλλακτική λύση της τρέχουσας απόφασης.  Όσο 

μεγαλύτερος είναι ο ορίζοντας απόφασης τόσο περισσότερες αναθέσεις περιέχει η κάθε 

εναλλακτική λύση.  Ένας σχετικά μεγάλος ορίζοντας απόφασης είναι φυσικό να έχει ως 

αποτέλεσμα μία απόφαση καλύτερης ποιότητας.   

Λόγω όμως του μεγαλύτερου αριθμού δεδομένων που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην 

περίπτωση αυτή, ο απαιτούμενος υπολογιστικός χρόνος για την εκτέλεση της διαδικασίας 
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λήψης αποφάσεων αυξάνεται.  Αντίθετα μικρές σχετικά τιμές του ορίζοντα απόφασης 

απαιτούν μικρότερο υπολογιστικό χρόνο, χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη σενάρια 

αναθέσεων σε πιο απομακρυσμένα χρονικά σημεία από το τρέχον σημείο απόφασης.           

Ο ορίζοντας απόφασης εκφράζεται κυρίως σε μονάδες χρόνου, όμως μπορεί να εκφραστεί 

και ως ο επιτρεπόμενος αριθμός αναθέσεων σε κάθε πόρο.   

Kατά τον καθορισμό των εναλλακτικών λύσεων γίνονται οι ακόλουθες παραδοχές: 

••  Δεν διακόπτεται ποτέ η εκτέλεση μίας υπεργασίας για να αρχίσει η εκτέλεση 

κάποιας άλλης (preemption). 

••  Kανένας πόρος δεν παραμένει άεργος όταν υπάρχει έστω και μία εκκρεμής 

υπεργασία που μπορεί να εκτελεστεί σε αυτόν. 

••  Οι υπεργασίες που καταφθάνουν σε ένα κέντρο εργασίας έχουν πληροφορίες που 

αφορούν τους κατάλληλους πόρους, όπως είναι ο απαιτούμενος χρόνος 

επεξεργασίας και το κόστος λειτουργίας σε καθένα από αυτούς. 

••  Η λειτουργία των πόρων μπορεί να διακοπεί λόγω βλάβης ή προγραμματισμένης 

συντήρησης. 

Η πολυκριτηριακή πολιτική ανάθεσης της υπομονάδας FCS προσφέρει τρεις παραμέτρους 

(decision parameters) για τη ρύθμιση της αναμενόμενης ποιότητας της λύσης σε σχέση µε 

τον απαιτούμενο υπολογιστικό χρόνο: το μέγιστο αριθμό των εναλλακτικών λύσεων 

(Maximum Number of Alternatives - MNA), τον ορίζοντα απόφασης (Decision Horizon - 

DH) και το μέγεθος της δειγματοληψίας (Sampling Rate - SR).  Η σωστή ρύθμιση των 

τιμών των τριών αυτών παραμέτρων μπορεί να οδηγήσει σε μία ικανοποιητική ισορροπία 

μεταξύ της ποιότητας των αποτελεσμάτων και της απαιτούμενης υπολογιστικής ισχύος.  Η 

ευελιξία αυτή της πολυκριτηριακής πολιτικής ανάθεσης την καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμη σε 

εφαρμογές όπου ο χρόνος αποτελεί τον κυριότερο περιορισμό κατά τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, ενώ παράλληλα δεν επαρκεί η ικανοποίηση ενός μόνο κριτηρίου που 

προσφέρουν οι μονοκριτηριακοί ευρετικοί κανόνες.  

Το στάδιο του σχηματισμού εναλλακτικών λύσεων σε επίπεδο κέντρου εργασίας, 

περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα (σχήμα 4.6): 

1. Ορισμός του μέγιστου αριθμού των εναλλακτικών λύσεων (MNA) που θα εξετάσει 

η διαδικασία λήψης αποφάσεων.  Ο αριθμός αυτός σχετίζεται άμεσα με την 

ποιότητα της απόφασης και τον απαιτούμενο υπολογιστικό χρόνο. 
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2. Υπολογισμός του ελάχιστου χρόνου επεξεργασίας Pmin όλων των n εκκρεμών 

υπεργασιών που παραμένουν χωρίς ανάθεση σε κάποιον από τους r πόρους του 

κέντρου εργασίας (pending tasks). 

3. Ορισμός του ορίζοντα απόφασης (DH) ως ένα ακέραιο πολλαπλάσιο του χρόνου 

Pmin. 

4. Αρχικοποίηση της τυχαίας μεταβλητής k: k = 1. 

5. Προσδιορισμός του αριθμού των μηχανών (rk) που θα είναι διαθέσιμες μέσα στο 

χρονικό διάστημα [(k-1)·Pmin, k·Pmin), όπου rk ≤ r.  Ο αριθμός των εναλλακτικών 

σεναρίων {ALk} ανάθεσης των n εκκρεμών υπεργασιών στους rk πόρους του 

συστήματος, υποθέτοντας ότι n > rk, είναι ίσος με: 
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6. Εάν {ALk} ≥ MNA, τότε σχηματίζονται ΜΝΑ εναλλακτικές λύσεις από τις 

συνολικά {ALk} και στη συνέχεια ακολουθεί η αξιολόγηση τους µέσω του 

σχηματισμού SR δειγμάτων για κάθε εναλλακτική λύση και της εύρεσης του μέσου 

όρου της απόδοσης των δειγμάτων αυτών ανά κριτήριο. Τα υπόλοιπα βήματα 

παραλείπονται. 

7. Εάν { ALk} < ΜΝΑ και k = DH, τότε σχηματίζονται όλες οι {ALk} εναλλακτικές 

και στη συνέχεια ακολουθεί η αξιολόγηση τους µέσω του σχηματισμού SR 

δειγμάτων για κάθε εναλλακτική λύση και εύρεσης του μέσου όρου της απόδοσης 

των δειγμάτων αυτών ανά κριτήριο.  Τα υπόλοιπα βήματα παραλείπονται. 

8. Το k αυξάνεται κατά μία μονάδα και η διαδικασία επαναλαμβάνεται ξεκινώντας 

από το πέμπτο βήμα. 

Στο σχήμα 4.6 φαίνεται η επίδραση των παραμέτρων απόφασης στο σχηματισμό των 

εναλλακτικών λύσεων.  Στην περίπτωση του παραδείγματος, δύο πόροι R1 και R2 είναι 

διαθέσιμοι κατά το τρέχον σημείο απόφασης.  Υπάρχουν οκτώ εκκρεμείς υπεργασίες στην 

ουρά του κέντρου εργασίας, στο οποίο ανήκουν οι δύο αυτοί πόροι.  Οι παρενθέσεις 

συμβολίζουν τη σειρά ανάθεσης των υπεργασιών σε έναν πόρο, π.χ. η παρένθεση (R1 - T1 

T2) δηλώνει τη διαδοχική ανάθεση των υπεργασιών Τ1 και Τ2 στον πόρο R1. 
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S1: (R1-T1 T4), (R2-T2 T3) 
S2: (R1-T1 T3 T7), (R2-T2) 
S3: (R1-T4 T2), (R2-T3 T1) 

SR=3 

SR=1 

SR=2 

SR=3 

SR=1 

SR=2 

Ορίζοντας απόφασης DH=1: 
Συνολικός αριθμός εναλλακτικών {AL1}=56. 
Εάν ΜΝΑ<56, τότε ΜΝΑ εναλλακτικές θα 
σχηματιστούν και θα αξιολογηθούν από τις 
συνολικά 56. 
Εάν ΜΝΑ≥56, τότε όλες οι 56 εναλλακτικές 
θα σχηματιστούν και θα αξιολογηθούν. 

AL1:  (R1-T1), (R2-T2) 
AL2:  (R1-T2), (R2-T1) 
AL3:  (R1-T3), (R2-T4) 
…         …           … 
AL22: (R1-T3), (R2-T7) * 
…         …           … 
…         …           … 
AL56: (R1-T8), (R2-T6) 

Ορίζοντας απόφασης DH=2: 
Συνολικός αριθμός εναλλακτικών {AL2}=1680. 
Εάν ΜΝΑ≤56, τότε ΜΝΑ εναλλακτικές θα 
σχηματιστούν και θα αξιολογηθούν από τις 56 
του πρώτου επιπέδου αναθέσεων (DH=1). 
Εάν 56<ΜΝΑ<1680, τότε ΜΝΑ εναλλακτικές 
θα σχηματιστούν και θα αξιολογηθούν, 
προχωρώντας στην εξερεύνηση και του 
δεύτερου επιπέδου αναθέσεων (DH=2). 
Εάν ΜΝΑ≥1680, τότε όλες οι συνολικά 1680 
εναλλακτικές θα σχηματιστούν και θα 
αξιολογηθούν. 

AL1:  (R1-T1 T2), (R2-T3 T4) 
AL2:  (R1-T2 T3), (R2-T1 T5) 
AL3:  (R1-T3 T5), (R2-T4 T6) 
…         …           … 
AL102: (R1-T5 T7), (R2-T6 T8) ** 
…         …           … 
…         …           … 
AL1130: (R1-T2 T8), (R2-T6 T3) 
…         …           … 
…         …           … 
AL1680: (R1-T5 T8), (R2-T6 T7) 
 

* AL22: (R1-T3), (R2-T7) 

S1: (R1-T1 T4 T5), (R2-T2 T6 T8) 

S1: (R1-T1 T4 T5), (R2-T2 T6 T8) 
S2: (R1-T1 T6 T8), (R2-T2 T4 T5) 

S1: (R1-T1 T4 T5), (R2-T2 T6 T8) 
S2: (R1-T1 T6 T8), (R2-T2 T4 T5) 
S3: (R1-T2 T4), (R2-T6 T8 T5 T1) 

** AL102: (R1-T5 T7), (R2-T6 T8) 

S1: (R1-T1 T4), (R2-T2 T3) 

S1: (R1-T1 T4), (R2-T2 T3) 
S2: (R1-T1 T3 T7), (R2-T2) 

Σχήμα 4.6: Παράδειγμα επίδρασης των παραμέτρων απόφασης 
 

Η παράμετρος απόφασης ΜΝΑ καθορίζει πόσες εναλλακτικές λύσεις θα σχηματιστούν 

από το μέγιστο αριθμό εναλλακτικών λύσεων που θέτει ο ορίζοντας απόφασης DH.  

Υποθέτοντας ότι ΜΝΑ=50 και DH=2, σχηματίζονται τότε 50 από τις 1680 συνολικά 

πιθανές εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες και αξιολογούνται στη συνέχεια.  Ο τυχαίος 
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σχηματισμός εναλλακτικών εκτελείται έτσι ώστε να εξαντλείται αρχικά το πρώτο επίπεδο 

αναθέσεων, μετά το δεύτερο και ούτω καθεξής.  Το επίπεδο ορίζεται ως ο αύξων αριθμός 

ανάθεσης σε έναν πόρο, π.χ. στην εναλλακτική λύση (R1 - T1 T2 Τ3 Τ4), η υπεργασία Τ1 

βρίσκεται στο πρώτο επίπεδο, η Τ2 στο δεύτερο, η Τ3 στο τρίτο και η Τ4 στο τέταρτο.  Ο 

λόγος που ακολουθείται η λογική αυτή είναι ότι οι αναθέσεις του πρώτου επιπέδου είναι 

πιο σημαντικές από τις αναθέσεις στα επόμενα επίπεδα, αφού οι τελευταίες είναι πιο 

απομακρυσμένες χρονικά από το τρέχον σημείο απόφασης και πιθανώς να αναθεωρηθούν 

σε μελλοντικά σημεία απόφασης υπό τις νέες συνθήκες που ίσως προκύψουν.   

Εάν ΜΝΑ=1000 τότε όλες οι  56 πιθανές αναθέσεις του πρώτου επιπέδου εξαντλούνται 

και η εξέταση προχωράει στο δεύτερο επίπεδο που είναι και το μέγιστο επιτρεπόμενο 

αφού DH=2.  Αφού ΜΝΑ=1000 και το πρώτο επίπεδο περιέχει 56 εναλλακτικές, 1000 

εναλλακτικές λύσεις σχηματίζονται από το δεύτερο επίπεδο.  Αυξάνοντας το ΜΝΑ σε 

2000, τότε όλες οι 1680 δυνατές εναλλακτικές λύσεις σχηματίζονται.  Παρότι το ΜΝΑ 

είναι μεγαλύτερο από 1680, ο σχηματισμός εναλλακτικών τερματίζεται εδώ διότι ο 

ορίζοντας απόφασης δεν επιτρέπει τη δημιουργία εναλλακτικών λύσεων πέρα από το 

δεύτερο επίπεδο. 

Η διαδικασία συνεχίζεται είτε μέχρι να σχηματιστεί ο μέγιστος αριθμός ΜΝΑ 

εναλλακτικών (βήμα 6), είτε μέχρι ο ορίζοντας απόφασης να τερματίσει το σχηματισμό 

τους (βήμα 7).  Δύο από τις παραμέτρους απόφασης, ο μέγιστος αριθμός εναλλακτικών 

λύσεων (ΜΝΑ) και ο ορίζοντας απόφασης (DH), μπορεί να ρυθμιστούν έτσι ώστε να 

διαμορφωθεί το επιθυμητό πεδίο αναζήτησης λύσεων της μεθόδου μέσα στο σύνολο των 

πιθανών εναλλακτικών σεναρίων.  Η παράμετρος ΜΝΑ ελέγχει τον αριθμό των 

εναλλακτικών που σχηματίζονται, δηλαδή το εύρος της αναζήτησης, ενώ η παράμετρος  

DH ελέγχει τον αριθμό  των αναθέσεων που λαμβάνονται υπόψη σε κάθε εναλλακτική 

λύση, δηλαδή το «βάθος» της αναζήτησης.  Οι παράμετροι αυτές επιτρέπουν τη 

διαμόρφωση του πεδίου αναζήτησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου κάθε 

φορά προβλήματος χρονοπρογραμματισμού. 

 

Kριτήρια 

Κριτήριο (criterion) είναι μία μεταβλητή μέσω της οποίας εκτιμάται η απόδοση μίας 

εναλλακτικής λύσης.  Η τιμή του υπολογίζεται για κάθε εναλλακτική λύση που 

σχηματίζεται σε κάποιο σημείο απόφασης, με σκοπό να ποσοτικοποιηθεί η αξία της 

εναλλακτικής ως προς ένα συγκεκριμένο στόχο.  Σε κάθε παραγωγικό σύστημα είναι 
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δυνατό να οριστούν διαφορετικά κριτήρια, εκείνα που εκφράζουν με καλύτερο τρόπο τη 

στρατηγική της διοίκησης.  Η τελευταία συνήθως θέτει παραπάνω από ένα κριτήρια, 

ενίοτε αλληλοσυγκρουόμενα.  Ενδεικτικά αναφέρονται δύο παραδείγματα κριτηρίων που 

είναι ο μέσος χρόνος καθυστέρησης (mean tardiness) και ο μέσος χρόνος παραμονής μίας 

εργασίας στο σύστημα (mean flowtime): 

 

Mean tardiness criterion Mean flowtime criterion 
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Όπου: 

••  altq: η qth  εναλλακτική λύση που σχηματίστηκε σε κάποιο σημείο απόφασης. 

••  L: ο αριθμός των εκκρεμών υπεργασιών σε ένα κέντρο εργασίας στο συγκεκριμένο 

σημείο απόφασης. 

•• )  : ο χρόνος ολοκλήρωσης της ith εκκρεμούς υπεργασίας αν επιλεγεί η 

εναλλακτική λύση alt

T alti
comp

q(

q. 

••  : ο χρόνος παράδοσης της ith εκκρεμούς υπεργασίας. Ti
dd

••  : ο χρόνος κατά τον οποίον η ith εκκρεμής υπεργασίας κατέφθασε στο κέντρο 

εργασίας. 

Ti
arr

Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν δυο γενικές κατηγορίες κριτηρίων: τα κριτήρια 

κόστους (cost criteria) και τα κριτήρια οφέλους (benefit criteria).  Tα κριτήρια κόστους 

(π.χ. μέση καθυστέρηση) όπως είναι φυσικό πρέπει να ελαχιστοποιηθούν, ενώ τα κριτήρια 

οφέλους (π.χ. ποιότητα) πρέπει να μεγιστοποιηθούν.  Η επιλογή των κριτηρίων που θα 

χρησιμοποιηθούν σε κάθε περίπτωση και η σχετική τους βαρύτητα στην αξιολόγηση των 

εναλλακτικών λύσεων εξαρτάται από τους στόχους της διοίκησης. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις η ακριβής σχέση μεταξύ των κριτηρίων που 

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της κάθε επιμέρους εναλλακτικής λύσης στα σημεία 

αποφάσεων και των μεσοπρόθεσμων στόχων της επιχείρησης, όπως αυτοί εκφράζονται 

μέσω των δεικτών απόδοσης, είναι δύσκολο να ευρεθεί.  Για παράδειγμα, η σχέση του 

κριτηρίου της μέσης καθυστέρησης με την κερδοφορία της επιχείρησης δεν μπορεί να 

εκφραστεί ως μία απλή γραμμική συνάρτηση.  Η επιλογή των κριτηρίων μπορεί να γίνει 
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με τη βοήθεια ενός έμπειρου συστήματος (expert system).  Για τους σκοπούς όμως της 

διατριβής αυτής η επιλογή θεωρείται ότι μπορεί να γίνει βάση της εμπειρίας των στελεχών 

του τμήματος παραγωγής της επιχείρησης. 

 

Αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων 

Η αξία μιας εναλλακτικής λύσης σε σχέση με κάποιο κριτήριο προκύπτει από τον 

υπολογισμό της μέσης τιμής του κριτηρίου για κάθε ζεύγος ανάθεσης πόρου - υπεργασίας.  

Στις περιπτώσεις όπου ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός εναλλακτικών λύσεων ή/και ο 

ορίζοντας απόφασης δεν είναι αρκετά μεγάλοι ώστε να συμπεριληφθεί σε μία εναλλακτική 

λύση η ανάθεση όλων των εκκρεμών υπεργασιών, η εκτίμηση των τιμών των κριτηρίων 

για την κάθε λύση μπορεί να μην είναι ακριβής.  Το πρόβλημα αυτό μπορεί να εμφανιστεί 

διότι δεν λαμβάνεται υπόψη η πιθανή επίδραση των μη ανατεθειμένων υπεργασιών.   

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

••  Όλοι οι πόροι κατατάσσονται σύμφωνα με το χρονικό σημείο που θα τεθούν 

διαθέσιμοι, από τον πρώτο διαθέσιμο μέχρι τον τελευταίο, όπως προκύπτει από την 

εναλλακτική λύση που εξετάζεται. 

••  Ανατίθεται τυχαία μία εκκρεμής υπεργασία στον πόρο που βρίσκεται πρώτος στην 

κατάταξη, ενώ οι υπόλοιποι πόροι ανακατατάσσονται σύμφωνα με το χρόνο που θα 

τεθούν διαθέσιμοι, ώστε να πραγματοποιηθεί η νέα ανάθεση. 

••  H διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρις ότου ανατεθούν όλες οι υπεργασίες και 

συμπεριληφθούν στη συγκεκριμένη εναλλακτική λύση. 

Tο αποτέλεσμα που θα προκύψει από την παραπάνω διαδικασία θα είναι μια ομάδα 

αναθέσεων των εκκρεμών εντός της συγκεκριμένης εναλλακτικής λύσης υπεργασιών, 

στους πόρους του συστήματος.  Aυτή η ομάδα αναθέσεων ονομάζεται δείγμα (sample).  H 

παραπάνω διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί αρκετές φορές.  Aπό την κάθε επανάληψη 

προκύπτει ένα νέο δείγμα.  Ο αριθμός των δειγμάτων που θα δημιουργηθούν ονομάζεται 

μέγεθος δειγματοληψίας (Sampling Rate - SR). 

Η τελική αξία της εναλλακτικής λύσης σε σχέση με κάποιο κριτήριο προκύπτει από το 

άθροισμα της τιμής του κριτηρίου για την αρχική εναλλακτική λύση και του αριθμητικού 

μέσου όρου του κριτηρίου για όλα τα σχηματιζόμενα δείγματα.  Όσο μεγαλύτερο είναι το 

μέγεθος δειγματοληψίας SR, δηλαδή όσο περισσότερα δείγματα δημιουργηθούν και 

εξεταστούν, τόσο καλύτερη θα είναι η εκτίμηση της τελικής αξία της εναλλακτικής λύσης.  
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Επομένως η παράμετρος SR καθορίζει την ποιότητα της τελικής απόφασης.  Πρέπει να 

σημειωθεί όμως ότι μεγάλες τιμές της παραμέτρου SR αυξάνουν τον απαιτούμενο 

υπολογιστικό χρόνο. 

 

Eπιλογή εναλλακτικής λύσης 

Tο τελευταίο βήμα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων είναι η επιλογή της καλύτερης 

εναλλακτικής λύσης από το σύνολο των εναλλακτικών που έχουν σχηματιστεί.  Η επιλογή 

αυτή γίνεται εφαρμόζοντας έναν κανόνα απόφασης (decision rule), ο οποίος κατατάσσει 

όλες τις εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με την τιμή ωφελείας τους.  Ο κανόνας απόφασης 

είναι μία συνάρτηση που υπολογίζει την αξία των εναλλακτικών λύσεων όπως αυτή 

προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές των κριτηρίων.  Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί 

τρόποι για την αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων σε σχέση με πολλαπλά κριτήρια. 

Η πιο διαδεδομένη από αυτές στη βιομηχανική πρακτική είναι η τεχνική SAW (Simple 

Additive Weighting).  Σύμφωνα µε αυτή, η αξία (utility) της κάθε εναλλακτικής 

καθορίζεται από την παρακάτω σχέση: 
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=
n

j
ijji rwU

1
     [Εξ. 4-4] 

Όπου: 

••  : η αξία της εναλλακτικής λύσης i. iU

••  : ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου j. jw

••  : η τιμή του κριτηρίου j για την εναλλακτική λύση i. ijr

••  : ο αριθμός των κριτηρίων. n

Πριν εφαρμοστεί η συνάρτηση αυτή όμως, πρέπει πρώτα να έχει προηγηθεί η 

κανονικοποίηση των τιμών των κριτηρίων.  Mε την κανονικοποίηση όλες οι τιμές των 

κριτηρίων τοποθετούνται στο διάστημα [0,1].  Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται για 

δύο κυρίως λόγους: 

1. Να αποκτήσουν οι τιμές όλων των κριτηρίων την ίδια τάξη μεγέθους και 

2. Να είναι φανερό ότι όσο πιο χαμηλές είναι οι τιμές των κριτηρίων κόστους, τόσο 

μεγαλύτερη αξία έχει η αντίστοιχη εναλλακτική λύση. 
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Oι σχέσεις που κανονικοποιούν τις τιμές των κριτηρίων κόστους (cost criteria) και 

οφέλους (benefit criteria) είναι οι παρακάτω: 

 

 Benefit criterion normalization Cost criterion normalization 
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  [Εξ. 4-5]  
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1ˆ   [Εξ. 4-6] 

 
Όπου: 

••  : η τιμή του κριτηρίου j για την εναλλακτική λύση i. ijc

••  : η κανονικοποιημένη τιμή του cij. ijĉ

••  : ο αριθμός των εναλλακτικών λύσεων. m

Απαραίτητη προϋπόθεση για τον υπολογισμό της αξίας των εναλλακτικών λύσεων σε 

σχέση με πολλαπλά κριτήρια είναι ο καθορισμός της σχετικής βαρύτητας του κάθε 

κριτηρίου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.  Aυτό γίνεται μέσω του ορισμού ενός 

συντελεστή βαρύτητας για κάθε κριτήριο, ο οποίος εκφράζει την κρισιμότητα του σε 

σύγκριση µε τα υπόλοιπα.  Tο άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας πρέπει να ισούται με 

τη μονάδα. 

Η τελική αξία της εναλλακτικής λύσης προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων της 

κανονικοποιημένης τιμής κάθε κριτηρίου με το συντελεστή βαρύτητας του: 

 

∑
=

∧

⋅=
n

j
ijji cwU

1
    [Εξ. 4-7] 

Όπου: 

••  : η αξία της εναλλακτικής λύσης i. iU

••  : ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου j. jw

••  : η κανονικοποιημένη τιμή του κριτηρίου j για την εναλλακτική λύση i. ijĉ

••  : ο αριθμός των κριτηρίων. n

Η εναλλακτική λύση με τη μεγαλύτερη τιμή Ui επιλέγεται ως η καλύτερη.  Τα παραπάνω 

βήματα μπορούν να τυποποιηθούν υπό τη μορφή ενός πίνακα απόφασης (decision matrix), 

όπου οι σειρές παριστάνουν τις εναλλακτικές και οι στήλες παριστάνουν τα κριτήρια.  
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Κάθε στοιχείο cij του πίνακα εκφράζει την τιμή της εναλλακτικής i συναρτήσει του 

κριτηρίου j.  Στην τελευταία στήλη παρατίθεται η αξία της κάθε εναλλακτικής μετά την 

εφαρμογή όλων των κριτηρίων (σχήμα 4.7). 

 

   2. Καθορισμός 
κριτηρίων  

 
 CR1 CR2  CR3 ... CRn Utility 

ALT1 c11 c12 c13 ... c1n U1

ALT2 c21 c22 c23 ... c2n U2

ALT3 c31 c32 c33 ... c3n U3

... ... ... ... ... ... ... 
ALTm cm1   ... cmn Um

 
 
 

Σχήμα 4.7: Πίνακας απόφασης (decision matrix) 
 

Ρύθμιση παραμέτρων διαδικασίας λήψης αποφάσεων 

Στην ενότητα αυτή διερευνάται η πολυκριτηριακή πολιτική ανάθεσης της υπομονάδας 

FCS με τη βοήθεια της στατιστικής ανάλυσης.  Σκοπός της στατιστικής ανάλυσης είναι η 

εύρεση ενός κανόνα με τη βοήθεια του οποίου ο χρήστης της μεθόδου reverse MRP θα 

έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει τις τιμές των παραμέτρων απόφασης σύμφωνα µε τους 

στόχους του.  Η πιθανοθεωρητική ανάλυση (probabilistic analysis) που ακολουθεί 

αναδεικνύει την επιρροή των παραμέτρων απόφασης στην ποιότητα της λύσης. 

Η αναμενόμενη ποιότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων μπορεί να εκφραστεί ως η 

πιθανότητα P(MNA, Δ) η αξία μίας τουλάχιστον από τις ΜΝΑ εναλλακτικές που θα 

σχηματιστούν να βρίσκεται σε απόσταση Δ από την μέγιστη αξία (umax) της βέλτιστης 

εναλλακτικής λύσης, από όλες τις πιθανές εναλλακτικές που μπορούν να σχηματιστούν 

στο τρέχον σημείο απόφασης.  Μία εναλλακτική λύση που ικανοποιεί αυτό το κριτήριο 

θεωρείται ως μία «καλή» λύση.   

Ένας δεύτερος συνεπώς ορισμός της πιθανότητας P(MNA, Δ) μπορεί να δοθεί ως η 

πιθανότητα να συμπεριληφθεί μία τουλάχιστον καλή εναλλακτική λύση μέσα στις ΜΝΑ 

που θα σχηματιστούν συνολικά.  Η πιθανότητα εύρεσης μίας καλής εναλλακτικής λύσης 

όταν σχηματιστεί μόνο μία εναλλακτική (ΜΝΑ=1) καλείται Pa και εξαρτάται από την 

κατανομή των αξιών των συνολικά Ν πιθανών εναλλακτικών λύσεων που υπάρχουν στο 

δεδομένο σημείο απόφασης.  Η σχέση της µε την πιθανότητα P(MNA, Δ) είναι: 

 1. Σχηματισμός 
    εναλλακτικών  4. Επιλογή καλύτερης 

εναλλακτικής 

 3. Τιμές εναλλακτικών
     βάση κριτηρίων 
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             [Εξ. 4-8] MNA

aPMNAP )1(1),( −−=Δ

 
Θεωρώντας πως η αξία των εναλλακτικών ακολουθεί κανονική κατανομή (µ, σ), τότε η 

πιθανότητα Pa μπορεί να προσεγγισθεί ως: 
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   [Εξ. 4-9] 

 
Εάν θεωρηθεί ότι οι αξίες των δειγμάτων ακολουθούν κανονική κατανομή, τότε και ο 

μέσος όρος των δειγμάτων που χαρακτηρίζει την αξία μίας εναλλακτικής, ακολουθεί 

κανονική κατανομή µε τυπική απόκλιση σ0.  Με αρκετά μεγάλο SR, η μέση αξία uSR των 

δειγμάτων που τελικά σχηματίζονται θα ακολουθεί επίσης κανονική κατανομή µε τυπική 

απόκλιση σ0/(SR)1/2.  Επομένως, η πιθανότητα P(SR, δ), η μέση αξία uSR των SR 

δειγμάτων να βρίσκεται σε απόσταση δ από την πραγματική μέση αξία u0 (η μέση αξία εάν 

εξεταστεί το σύνολο των πιθανών δειγμάτων μίας εναλλακτικής και όχι μόνο ο αριθμός 

δειγμάτων που ορίζει η παράμετρος SR) θα είναι: 
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Η πιθανότητα P(MNA, Δ) εκφράζει την ποιότητα της πολυκριτηριακής μεθόδου λήψης 

αποφάσεων, όσον αφορά τη διαδικασία σχηματισμού των ΜΝΑ εναλλακτικών λύσεων.  Η 

πιθανότητα P(SR, δ) αντιπροσωπεύει την ποιότητα αξιολόγησης της κάθε εναλλακτικής.  

Συνδυάζοντας τις δύο αυτές εκφράσεις της ποιότητας της πολυκριτηριακής πολιτικής 

ανάθεσης ορίζεται η συνολική πιθανότητα Px μια εναλλακτική από το σύνολο των ΜΝΑ 

να είναι καλή και επιπρόσθετα η τιμή της αξίας που προκύπτει από το επιλεγμένο δείγμα 

uSR για κάθε εναλλακτική, να είναι κοντά στην πραγματική τιμή u0 σε απόσταση δ: 
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Η μορφή της παραπάνω εξίσωσης φαίνεται στα σχήματα 4.8 και 4.9, όπου οι καµπύλες της 

πιθανότητας Px απεικονίζονται για διάφορες τιμές των παραμέτρων SR και ΜΝΑ.  Για 

λόγους απλούστευσης θεωρήθηκε ότι οι κανονικές κατανομές των δειγμάτων για κάθε 
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εναλλακτική λύση έχουν την ίδια τυπική απόκλιση σ0, δηλαδή η πιθανότητα P(SR, δ) είναι 

ίδια για όλες τις εναλλακτικές λύσεις.  Όπως είναι φανερό, όσο αυξάνεται η τιµή του 

ΜΝΑ ή/και του SR, τόσο καλύτερη λύση επιτυγχάνεται (υψηλότερη τιμή του Px), ενώ 

ανάλογα αυξάνεται και ο απαιτούμενος υπολογιστικός χρόνος.  Από ένα σημείο και 

ύστερα όμως, η αύξηση του ΜΝΑ ή του SR δεν συνεπάγεται και ανάλογη βελτίωση της 

αναμενόμενης ποιότητας της λύσης.  Στην αρχή οι καμπύλες της ποιότητας της λύσης 

αυξάνουν απότομα, ενώ στη συνέχεια σταθεροποιούνται και προσεγγίζουν ασυμπτωτικά 

μία οριακή τιμή του Px.  Τα σημεία όπου αρχίζει η ασυμπτωτική αυτή πορεία της 

καμπύλης ονομάζονται σημεία κορεσμού (saturation points) και σημειώνονται στα δύο 

αυτά διαγράμματα.  Στα σημεία αυτά η ποιότητα της λύσης έχει ανέλθει στο 95% της 

ανώτατης τιμής της (umax). 

Τα διαγράμματα 4.8 και 4.9 φανερώνουν επίσης ότι η αύξηση του ΜΝΑ είναι πιο 

αποτελεσματική από την αύξηση του SR για την επίτευξη ποιοτικότερων λύσεων.  

Επομένως για τη μέγιστη εκμετάλλευση της υπολογιστικής ισχύος είναι προτιμότερο ο 

διαθέσιμος υπολογιστικός χρόνος να αναλώνεται στο σχηματικό περισσότερων 

εναλλακτικών λύσεων παρά στην αύξηση του μεγέθους της δειγματοληψίας.  Αυτό είναι 

λογικό, διότι μεγαλύτερο ΜΝΑ δηλώνει ότι για δεδομένο DH περισσότερα σενάρια 

εξετάζονται για τις βραχυπρόθεσμες αναθέσεις, ενώ μεγάλο SR δηλώνει ότι για δεδομένο 

DH περισσότεροι συνδυασμοί πιο μακροπρόθεσμων αναθέσεων εξετάζονται.   

Ο λόγος που οι εγγύς αναθέσεις θεωρούνται σημαντικότερες από τις πιο απομακρυσμένες 

χρονικά είναι ότι οι τελευταίες πιθανώς να αλλάξουν και να αναθεωρηθούν σε επόμενα 

σημεία απόφασης όπου οι συνθήκες θα είναι πια διαφορετικές, λαμβάνοντας υπόψη τις 

τελευταίες εξελίξεις και πληροφορίες γύρω από την κατάσταση του παραγωγικού 

συστήματος. 
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Σχήμα 4.8: Η πιθανότητα Px συναρτήσει του ΜΝΑ για διάφορες τιμές του SR 

 

Για τη χάραξη των καμπύλων πιθανότητας Px των σχημάτων 4.8 και 4.9 

χρησιμοποιήθηκαν οι εξής κατανομές: η κατανομή των αξιών των εναλλακτικών λύσεων 

είναι κανονική με μέση τιμή μΜΝΑ=70 και τυπική απόκλιση σΜΝΑ=10, ενώ η σταθερά Δ 

είναι ίση με 5.  Η κατανομή των αξιών των δειγμάτων για κάθε εναλλακτική λύση είναι 

κανονική με μέση τιμή μSR=70 και τυπική απόκλιση σSR=10, ενώ η σταθερά δ είναι ίση με 

5. 
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Σχήμα 4.9: Η πιθανότητα Px συναρτήσει του SR για διάφορες τιμές του ΜΝΑ 
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Ανακεφαλαιώνοντας όσον αφορά την επίδραση των παραμέτρων απόφασης στην ποιότητα 

της εναλλακτικής λύσης που τελικά θα επιλεγεί, δίνεται έμφαση στα ακόλουθα βασικά 

σημεία: 

••  Ο μέγιστος αριθμός εναλλακτικών λύσεων (MNA) θέτει ένα άνω όριο στον αριθμό 

των εναλλακτικών που θα σχηματισθούν μέσα από το σύνολο των πιθανών 

εναλλακτικών λύσεων.  Στην περίπτωση που ο αριθμός των εναλλακτικών φτάσει 

τον αριθμό MNA, τότε ο περαιτέρω σχηματισμός εναλλακτικών στον τρέχον 

σημείο απόφασης διακόπτεται, εξασφαλίζοντας έτσι τον έλεγχο και περιορισμό του 

απαιτούμενου υπολογιστικού χρόνου.  Η παράμετρος ΜΝΑ συνδέεται άμεσα µε 

την ποιότητα της λύσης, αφού όσο περισσότερες εναλλακτικές εξετασθούν, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα εύρεσης μίας ή και περισσότερων καλών λύσεων. 

••  Ο ορίζοντας απόφασης (DH) δείχνει σε τι βάθος, χρόνου ή αριθμού αναθέσεων, θα 

διερευνηθούν οι εναλλακτικές λύσεις που θα σχηματισθούν σε ένα σημείο 

απόφασης και εκφράζει έμμεσα  το χρονικό ορίζοντα που ενδιαφέρει οι λύσεις να 

είναι καλής ποιότητας. 

••  Το μέγεθος δειγματοληψίας (SR) εκφράζει το πόσο αξιόπιστη είναι η αξιολόγηση 

της κάθε εναλλακτικής.  Όταν ο αριθμός των δειγμάτων αυξάνεται η αξιολόγηση 

γίνεται πιο αξιόπιστη, σε βάρος όμως του υπολογιστικού χρόνου. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο προσδιορισμός των τιμών των παραμέτρων απόφασης 

μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα πρόβλημα εύρεσης ισορροπίας μεταξύ δύο 

αλληλοσυγκρουόμενων κριτηρίων: της αξίας της εναλλακτικής λύσης και του 

απαιτούμενου υπολογιστικού χρόνου.  Η σχετική βαρύτητα των δύο αυτών κριτηρίων 

αποφασίζεται λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του εκάστοτε προβλήματος 

και εν συνεχεία ρυθμίζονται ανάλογα οι τιμές των παραμέτρων απόφασης. 

Η πολυκριτηριακή πολιτική ανάθεσης της υπομονάδας FCS αντιγράφει τον τρόπο με τον 

οποίο η ανθρώπινη λογική αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, διαμορφώνοντας πρώτα τις 

πιθανές εναλλακτικές λύσεις, αξιολογώντας τες βάση πολλαπλών κριτηρίων και τελικά 

επιλέγοντας εκείνη που στην παρούσα χρονική στιγμή προβάλλει ως η καλύτερη. 
 

4.3.2 Κανόνες Ανάθεσης 
 
Μεγάλο μέρος της επιστημονικής έρευνας που έχει πραγματοποιηθεί στον τομέα του 

χρονοπρογραμματισμού διακριτής παραγωγής επικεντρώνεται σε εμπειρικές μεθόδους 
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(heuristics) που καλούνται κανόνες διεκπεραίωσης ή πιο απλά κανόνες ανάθεσης (dispatch 

rules). Ένας κανόνας ανάθεσης αποτελεί μία μέθοδο κατάταξης των σχετικών 

προτεραιοτήτων ενός συνόλου υπεργασιών που αναμένουν την εκτέλεση τους σε ένα 

κέντρο εργασίας.  Η υπεργασία με τη μεγαλύτερη προτεραιότητα επιλέγεται πρώτη προς 

εκτέλεση.  Από την επαναλαμβανόμενη εφαρμογή του κανόνα προκύπτει τελικά ο 

συνολικός χρονοπρογραμματισμός της παραγωγικής διαδικασίας.  Στην περίπτωση που 

είναι διαθέσιμες περισσότερες από μία μηχανές σε μία χρονική στιγμή, τότε απαιτείται 

ένας επιπλέον κανόνας για τον καθορισμό της σειράς με την οποία οι μηχανές θα 

αναλάβουν τις αναθέσεις των υπεργασιών. 

Λόγω του ότι οι κανόνες ανάθεσης αποτελούν διαδικασίες λήψης αποφάσεων που 

βασίζονται περισσότερο στη διαίσθηση και επειδή η εφαρμογή τους βασίζεται σε 

εμπειρικά κυρίως στοιχεία, δεν έχει βρεθεί ένας τέτοιος κανόνας, ο οποίος να αποδίδει 

ικανοποιητικά σε όλες τις περιπτώσεις (Chryssolouris 2006).  Εκτεταμένη έρευνα έχει 

επίσης πραγματοποιηθεί για τον προσδιορισμό του ποιος κανόνας ανάθεσης αποδίδει 

καλύτερα σε κάθε συγκεκριμένο τύπο προβλήματος χρονοπρογραμματισμού.  Παρόλα 

αυτά όμως δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα μία ολοκληρωμένη απάντηση στο πρόβλημα αυτό 

εξαιτίας του πλήθους των εμπλεκομένων παραγόντων.  Έτσι, για την εύρεση του 

χρονοπρογράμματος που τελικά θα εφαρμοστεί είναι απαραίτητοι οι πειραματισμοί 

δοκιμής και λάθους (trial and error), είτε στο πραγματικό σύστημα παραγωγής, είτε σε ένα 

μοντέλο προσομοίωσης του, για την επιλογή του καταλληλότερου κανόνα ανάθεσης. 

Διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν την καταλληλότητα ενός κανόνα ανάθεσης, μεταξύ των 

οποίων είναι:  

••  Η κατανομή των χρόνων επεξεργασίας των υπεργασιών. 

••  Η κατανομή των ημερομηνιών παράδοσης των παραγγελιών. 

••  Η κατανομή των χρόνων αφίξεων των εργασιών. 

••  Το κριτήριο απόδοσης που πρέπει να βελτιστοποιηθεί. 

••  Τα χαρακτηριστικά του τεχνολογικού προγράμματος των εργασιών. 

Oι κανόνες ανάθεσης έχουν αρκετούς περιορισμούς.  Περιγράφουν μόνο την υπεργασία 

που ανατίθεται και όχι τον πόρο στο οποίο πρέπει να ανατεθεί.  Έτσι, όταν υπάρχουν 

περισσότερες από μία διαθέσιμες μηχανές την ίδια χρονική στιγμή, πρέπει αυτές να 

διατεθούν με τυχαίο τρόπο στις υπεργασίες που επιλέχτηκαν από τον κανόνα ανάθεσης ή 

πρέπει να εφαρμοστεί ένας επιπλέον κανόνας για την επιλογή της καταλληλότερης 
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μηχανής.  Eπίσης, οι κανόνες ανάθεσης δεν μπορούν να λάβουν υπόψη τις συνέπειες μίας 

συγκεκριμένης ανάθεσης στην μελλοντική απόδοση του συστήματος (look ahead feature).  

Έχουν ως στόχο τη βελτιστοποίηση αποκλειστικά ενός και μόνο κριτηρίου.  Για το λόγο 

αυτό θα αναφέρονται και ως μονοκριτηριακές πολιτικές ανάθεσης της υπομονάδας FCS.   

Αν και αυτό αποτελεί ένα σοβαρό μειονέκτημα, καθώς στα περισσότερα συστήματα 

παραγωγής πρέπει να ληφθούν ταυτόχρονα υπόψη περισσότερα του ενός κριτήρια,  

ωστόσο οι κανόνες ανάθεσης έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν μία γρήγορη λύση, η 

οποία συχνά είναι το ζητούμενο σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον παραγωγής. 

Οι μονοκριτηριακές πολιτικές ανάθεσης της υπομονάδας FCS παρατίθενται στον επόμενο 

πίνακα μαζί με μία σύντομη περιγραφή τους. 

 

No Kανόνας Περιγραφή 

1. RANDOM Eπιλέγεται προς εκτέλεση η εργασία με τη μικρότερη τιμή μίας τυχαίας 

προτεραιότητας, την οποία λαμβάνει κατά την άφιξη της σε μία θέση αναμονής. 

2. FCFS Eπιλέγεται προς εκτέλεση η εργασία που φθάνει πρώτη σε μία θέση αναμονής. 

3. LCFS Eπιλέγεται πρώτη η εργασία που φθάνει τελευταία σε μία θέση αναμονής. 

4. FASFS Eπιλέγεται η εργασία που φθάνει πρώτη σε ένα τμήμα του συστήματος παραγωγής. 

5. SPT Eπιλέγεται η εργασία που έχει το μικρότερο χρόνο επεξεργασίας. 

6. LPT Eπιλέγεται η εργασία που έχει το μεγαλύτερο χρόνο επεξεργασίας. 

7. FOPRN Eπιλέγεται η εργασία με τις λιγότερες εναπομένουσες υπεργασίες προς εκτέλεση. 

8. MOPRN Eπιλέγεται η εργασία με τις περισσότερες εναπομένουσες υπεργασίες προς εκτέλεση.

9. LWRK Eπιλέγεται η εργασία με το μικρότερο εναπομείναντα χρόνο επεξεργασίας.  

10. MWRK Eπιλέγεται η εργασία με το μεγαλύτερο εναπομείναντα χρόνο επεξεργασίας. 

11. EDD Eπιλέγεται η εργασία με την πλησιέστερη ημερομηνία παράδοσης. 

12. TWORK Eπιλέγεται η εργασία με το μεγαλύτερο συνολικό χρόνο επεξεργασίας. 

13. NINQ Eπιλέγεται η εργασία που θα συνεχίσει την επόμενη υπεργασία της στον πόρο με τη 

μικρότερη αναμονή. 

14. WINQ Eπιλέγεται η εργασία που θα συνεχίσει την επόμενη υπεργασία της στον πόρο με τη 

λιγότερη συσσωρευμένη εργασία. 

15. XWINQ Eπιλέγεται η εργασία που θα συνεχίσει την επόμενη υπεργασία της στον πόρο με τη 

λιγότερη συσσωρευμένη εργασία, συμπεριλαμβανομένου και του φόρτου των 

εργασιών που αναμένεται να φτάσουν σε αυτόν πριν τη συγκεκριμένη εργασία. 

16. SLACK Eπιλέγεται η εργασία με το μικρότερο χρονικό περιθώριο (slack time), το οποίο 

υπολογίζεται αφαιρώντας από την ημερομηνία παράδοσης όλους τους εναπομένοντες 

χρόνους επεξεργασίας της. 
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No Kανόνας Περιγραφή 

17. OPNDD Eπιλέγεται η υπεργασία με τη συντομότερη προθεσμία ολοκλήρωσης.  Για κάθε 

εργασία οι προθεσμίες ολοκλήρωσης των υπεργασιών της κατανέμονται 

ομοιόμορφα, τη χρονική στιγμή που αποδεσμεύεται στο επίπεδο του εργοστασίου. 

18. S/OPN Eπιλέγεται η εργασία με το μικρότερο λόγο του slack time προς τον αριθμό των 

εναπομεινάντων υπεργασιών. 

19. S/PT Eπιλέγεται η εργασία με το μικρότερο λόγο του slack time προς το χρόνο 

επεξεργασίας που έχει απομείνει. 

20. DS Eπιλέγεται η εργασία με το μικρότερο δυναμικό χρονικό περιθώριο (dynamic slack 

time), το οποίο υπολογίζεται αφαιρώντας κάθε φορά από την ημερομηνία παράδοσης 

το τρέχον χρονικό σημείο και τον αναμενόμενο χρόνο παραμονής της εργασίας στο 

επίπεδο του εργοστασίου (flowtime) μέχρι την ολοκλήρωση της. 

21. DS/PT Eπιλέγεται η εργασία με το μικρότερο λόγο του dynamic slack time προς το χρόνο 

επεξεργασίας που έχει απομείνει. 

22. DS/OPN Eπιλέγεται η εργασία με το μικρότερο λόγο του dynamic slack time προς τον αριθμό 

των υπεργασιών που έχουν απομείνει προς εκτέλεση. 

Πίνακας 4.1: Κανόνες ανάθεσης της υπομονάδας FCS 
 

Όπως είναι φανερό, οι κανόνες διεκπεραίωσης μπορεί να αναφέρονται στο επίπεδο των 

υπεργασιών, όπως οι κανόνες LWRK και S/PT, ή μπορεί να αναφέρονται στο επίπεδο των 

εργασιών, όπως οι κανόνες  FCFS και EDD.  Γενικά, οι μονοκριτηριακές πολιτικές 

ανάθεσης της υπομονάδας FCS μπορούν να διακριθούν στις ακόλουθες πέντε κατηγορίες: 

κανόνες που περιλαμβάνουν χρόνους επεξεργασίας, κανόνες που περιλαμβάνουν 

ημερομηνίες ολοκλήρωσης, κανόνες που αναφέρονται στο επίπεδο των εργασιών, κανόνες 

που αναφέρονται στο επίπεδο των υπεργασιών και σε κανόνες που συνδυάζουν τα 

χαρακτηριστικά δύο ή περισσότερων από τις προηγούμενες κατηγορίες. 

 

 

4.4 Τεχνική υπολογισμού ποσότητας παραγγελίας Ελάχιστου 
Συσσωρευμένου Κόστους (LCC) 

 

Η μέθοδος reverse MRP λειτουργεί σε περιβάλλον συνεχούς χρόνου σε αντίθεση με το 

διακριτοποιημένο, σε χρονικές περιόδους (time buckets), ορίζοντα προγραμματισμού των 

MRP-based συστημάτων.  Για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση κάποιας 

γνωστής, από τη θεωρία της κλασικής μεθόδου MRP, τεχνικής υπολογισμού ποσότητας 

παραγγελίας (lot-sizing technique).  Το γεγονός αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη μίας νέας 
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τεχνικής που είναι συμβατή με το περιβάλλον συνεχούς χρόνου της μεθόδου reverse MRP. 

Η τεχνική αυτή ονομάζεται Ελάχιστο Συσσωρευμένο Κόστος (Least Cumulative Cost - 

LCC) και έχει ενσωματωθεί στον αλγόριθμο της μεθόδου reverse MRP.  

Η τεχνική LCC υπολογίζει τις απαιτήσεις ενός υλικού, όπως αυτές συσσωρεύονται με το 

πέρασμα του χρόνου και προσδιορίζει το ακριβές μέγεθος των παραγγελιών του.  Κύριο 

χαρακτηριστικό της υπολογιστικής διαδικασίας της είναι ότι επιτρέπει τόσο στο μέγεθος 

της παραγγελίας (lot size), όσο και στο διάστημα αναπαραγγελίας (order time interval) να 

μεταβάλλονται, σε αντίθεση με τις αντίστοιχες τεχνικές των MRP-based συστημάτων.  

Επίσης αποτελεί μία διακριτή τεχνική (discrete lot-sizing), διότι η ποσότητα παραγγελίας 

που υπολογίζει ισούται με τις καθαρές απαιτήσεις ενός συγκεκριμένου αριθμού 

διαδοχικών γονικών υπεργασιών.  

Στους υπολογισμούς της δεν υπεισέρχονται προβλέψεις της ετήσιας κατανάλωσης βάσει 

ιστορικών δεδομένων.  Η νέα τεχνική αντλεί τις απαιτήσεις υλικών από την προβαλλόμενη 

ζήτηση του χρονοπρογράμματος παραγωγής μέσα στον ορίζοντα προγραμματισμού.  

Συνεπώς, ο σχεδιασμός της τεχνικής LCC αποτρέπει τη συσσώρευση εναπομεινάντων 

αποθεμάτων (remnant inventory). 

Η λογική της βασίζεται στην υπόθεση ότι το άθροισμα του κόστους προετοιμασίας των 

μηχανών (setup cost) για τα παραγόμενα είδη ή του κόστους παραγγελίας (ordering cost) 

για τα προμηθευόμενα είδη και του κόστους αποθεματοποίησης (carrying/holding cost) 

ελαχιστοποιείται όταν αυτά τα δύο είναι περίπου ίσα.  Η τεχνική LCC περιλαμβάνει μία 

σειρά δοκιμαστικών επαναλήψεων κατά τις οποίες συγκρίνονται τα δύο κόστη για 

διαδοχικά μεγαλύτερα μεγέθη παραγγελίας.   

Για την εύρεση της ποσότητας LCC γίνονται επίσης οι παραδοχές ότι η συνολική 

ποσότητα κάθε παραγγελίας παραλαμβάνεται σε μία και μοναδική παράδοση και ότι οι 

προμηθευτές δεν προσφέρουν εκπτώσεις ανάλογα με την ποσότητα της (quantity 

discounts).  Επιπλέον, το ακριβές μέγεθος της ποσότητας μίας παραγγελίας υπολογίζεται 

και ρυθμίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις παρακάτω παραμέτρους και περιορισμούς: 

1. Το ποσοστό της ποσότητας μίας παραγγελίας που θα καταναλωθεί από την πρώτη 

προγραμματισμένη υπεργασία θεωρείται ότι δεν συμβάλλει στο κόστος 

αποθεματοποίησης.  Το κόστος αποθεματοποίησης που επιφέρει κάθε μονάδα της 

υπόλοιπης ποσότητας της παραγγελίας είναι ανάλογο με το χρονικό διάστημα 
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μέχρι την επεξεργασία της στην παραγωγική διαδικασία, σύμφωνα με το 

χρονοπρόγραμμα του εργοστασίου (SFS). 

2. Το συσσωρευμένο κόστος αποθεματοποίησης ενός υλικού πρέπει να βρίσκεται 

μέσα σε ένα προκαθορισμένο ποσοστό του κόστους παραγγελίας του (margin), ενώ 

το συνολικό κόστος δεν πρέπει να υπερβεί την προκαθορισμένη, από την πολιτική 

της επιχείρησης, τιμή για το συγκεκριμένο υλικό. 

3. Οι μέγιστες και ελάχιστες ποσότητες παραγγελίας και τα πολλαπλάσια παρτίδας 

για κάθε είδος που παράγεται ή προμηθεύεται ορίζονται βάση των προδιαγραφών 

του μηχανολογικού εξοπλισμού και των απαιτήσεων των προμηθευτών, 

αντίστοιχα. 

4. Επιπλέον, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε υλικού, μπορούν να 

οριστούν συντελεστές φύρας (shrinkage factors), επίπεδο αποθέματος ασφαλείας 

(safety stock), χρονικό περιθώριο ασφαλείας (safety time) και προβλέψεις 

ελαττωματικών μονάδων (scrap allowances). 

 

 

    Qi     QkLCC max Q min Q 

Setup/Ordering Cost 

C
os

t 

Time 

Carrying Cost 

margin 

    Qj

Σχήμα 4.10: Η τεχνική υπολογισμού ποσότητας παραγγελίας LCC 
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Το συσσωρευμένο κόστος αποθεματοποίησης ενός υλικού υπολογίζεται από την 

παρακάτω εξίσωση: 

      )( 01 ttQcCCCC iihii −+= −                                [Εξ. 4-12] 

Όπου: 

•• 0  i = 1, 2, … και . 0 =CC

••  : το συσσωρευμένο κόστος αποθεματοποίησης εάν συμπεριληφθούν και οι 

καθαρές απαιτήσεις της i γονικής υπεργασίας στην ποσότητα παραγγελίας. 

iCC

••  : οι καθαρές απαιτήσεις της i γονικής υπεργασίας. iQ

••  : ο συντελεστής κόστους αποθεματοποίησης μίας μονάδας ενός συγκεκριμένου 

υλικού ανά μονάδα χρόνου. 

hc

••  : το χρονικό σημείο έναρξης της υπεργασίας i. it

••  : το χρονικό σημείο παραλαβής της παραγγελίας. 0t

Το κόστος αποθεματοποίησης περιλαμβάνει τις δαπάνες για την αποθήκευση, συντήρηση, 

ασφάλιση και διαχείριση των αποθεμάτων, το κόστος λειτουργίας της αποθήκης, το 

κόστος απωλειών λόγω φυσικής φθοράς ή τεχνολογικής απαξίωσης, καθώς και τους 

τόκους που αντιστοιχούν στο δεσμευμένο κεφάλαιο που αντιπροσωπεύει το απόθεμα ή το 

διαφυγόν κέρδος της εναλλακτικής επένδυσης του.  Η καμπύλη του κόστους 

αποθεματοποίησης τέμνει τον άξονα Υ κάτω από το μηδέν λόγω του ότι η ποσότητα μίας 

παραγγελίας που θα καταναλωθεί από την πρώτη προγραμματισμένη γονική υπεργασία 

του υλικού θεωρείται ότι δεν συμβάλλει στο κόστος αποθεματοποίησης.   

Το κόστος διαχείρισης παραγγελιών περιλαμβάνει τα διαχειριστικά έξοδα της έκδοσης των 

παραγγελιών, το κόστος παραλαβής και επιθεώρησης των παραγγελιών, το λειτουργικό 

κόστος προετοιμασίας των μηχανών και τις δαπάνες μεταφοράς.  Το κόστος διαχείρισης 

παραγγελιών είναι σταθερό για κάθε υλικό, δεν εξαρτάται από το μέγεθος της παραγγελίας 

και μπορεί να υπολογιστεί με σχετική ακρίβεια, σε αντίθεση με το κόστος 

αποθεματοποίησης που εξαρτάται άμεσα από το μέγεθος της παραγγελίας και δεν είναι 

εύκολο να προσδιοριστεί αντικειμενικά λόγω της φύσης των προαναφερόμενων 

συνιστωσών παραγόντων του. 

Αυξάνοντας τον συντελεστή ch θα έχει ως αποτέλεσμα την παραγγελία μικρότερων 

ποσοτήτων υλικών και την έκδοση μεγαλύτερου αριθμού παραγγελιών μέσα στον 

ορίζοντα προγραμματισμού και αντίστροφα.   
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4.5 Αλγόριθμος και υπομονάδες εξόδου της μεθόδου reverse MRP 
 

Στις προηγούμενες ενότητες περιγράφηκαν οι κυριότερες υπομονάδες εισαγωγής 

δεδομένων (input data) της μεθόδου reverse MRP και η ενσωματωμένη σε αυτή τεχνική 

υπολογισμού ποσότητας παραγγελίας.  Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο μηχανισμός με 

τον οποίο ο αλγόριθμου της μεθόδου συντονίζει τη λειτουργία τους και επεξεργάζεται τα 

δεδομένα εισόδου, με στόχο την παραγωγή των δεδομένων εξόδου (output data).  Οι 

σημαντικότερες υπομονάδες εξόδου είναι οι εξής: 

 Λεπτομερές χρονοπρόγραμμα παραγωγής επιπέδου εργοστασίου (Shop Floor 

Schedule - SFS). 

 Πρόγραμμα διακίνησης και αποθήκευσης των απαιτούμενων υλικών (Material 

Plan). 

 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μέσω κατάλληλων δεικτών απόδοσης 

(performance measures). 

Δευτερεύουσες υπομονάδες εξόδου αποτελούν η έκδοση εντολών προμήθειας με 

δυνατότητα διασύνδεσης με τα πληροφοριακά συστήματα των προμηθευτών (vendor 

follow-up systems) και οι αναφορές φόρτισης (load reports) που προσφέρουν πληροφορίες 

ανάδρασης στο επίπεδο του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, σχετικά με την επάρκεια της 

παραγωγικής δυναμικότητας της επιχείρησης.  Στο σχήμα 4.11 παρουσιάζεται το δομικό 

διάγραμμα του αλγορίθμου της μεθόδου reverse MRP. 
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Reverse MRP 
Algorithm 

Inventory Record 
(IR) 

Compact Bill of 
Materials (c-BOM)

Purchasing / 
Vendor Follow-

Up Systems

Material Plans / 
Shop Floor 

Schedules (SFS) 

Reverse MRP inputs Reverse MRP outputs Reverse MRP processing 

Performance 
Measures / Load 

Reports 
Finite Capacity 

Scheduling (FCS)

Multi-Criteria / 
Heuristic 

Dispatch Policy

Σχήμα 4.11: Βασική δομή του αλγορίθμου της μεθόδου reverse MRP 
 

Ο βασικός μηχανισμός του αλγόριθμου της μεθόδου αποτελείται από τα παρακάτω 

βήματα: 

Βήμα 1:  Ορίζεται ο μέγιστος επιθυμητός αριθμός εναλλακτικών λύσεων  (ΜΝΑ). 

Βήμα 2: Η υπομονάδα FCS επιλέγει μία από τις διαθέσιμες πολιτικές ανάθεσης και  

καταστρώνει το χρονοπρόγραμμα της παραγωγής (SFS) για το επίπεδο (i) των 

σύνθετων καταλόγων υλικών. 

Βήμα 3: Η υπομονάδα c-BOM συσχετίζει κάθε προγραμματισμένη υπεργασία του SFS 

με τα υλικά ή/και εξαρτήματα ή/και ημι-έτοιμα προϊόντα που είναι απαραίτητα για την 

εκτέλεση της και τις αναγκαίες ποσότητες τους, σύμφωνα με τον αντίστοιχο σύνθετο 

κατάλογο υλικών. 

Βήμα 4: Για τα υλικά με κατώτατο επίπεδο εμφάνισης (i), συγκεντρώνονται οι 

απαιτήσεις τους από τις λίστες αναθέσεων (dispatch lists) όλων των πόρων που 
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εκτελούν κάποια γονική τους υπεργασία και κατατάσσονται σε χρονολογική σειρά.  

Στη συνέχεια, συγκρίνονται οι απαιτούμενες ακαθάριστες ποσότητες του κάθε είδους 

(gross requirements) με τις διαθέσιμες στην αποθήκη που είναι καταχωρημένες στην 

υπομονάδα IR, υπολογίζοντας έτσι τις καθαρές απαιτήσεις (net requirements) για κάθε 

κωδικό υλικού στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο που ξεκινάει η κάθε υπεργασία. 

Βήμα 5: Ο αλγόριθμος της μεθόδου reverse MRP καλεί την τεχνική LCC για την 

ομαδοποίηση των απαιτήσεων σε παρτίδες παραγωγής ή προμήθειας.  Με τον τρόπο 

αυτό εκδίδονται οι παραγγελίες για κάθε υλικό μέσα στον ορίζοντα προγραμματισμού. 

Οι υπολογισμοί για τη δημιουργία του πλάνου αποθεμάτων για το κάθε υλικό αρχίζουν 

μόνο όταν η διαδικασία χρονοπρογραμματισμού της υπομονάδας FCS φτάσει στο 

κατώτατο επίπεδο εμφάνισης του, σε όλους τους σύνθετους καταλόγους υλικών που 

εμπεριέχεται (low level coding).     

Βήμα 6: Η υπομονάδα FCS προχωράει στο χρονοπρογραμματισμό του επόμενου 

επιπέδου των σύνθετων καταλόγων υλικών και η προηγούμενη διαδικασία 

επαναλαμβάνεται από το δεύτερο βήμα μέχρι να σχεδιαστεί το συνολικό 

χρονοπρόγραμμα της παραγωγής SFS.   

Βήμα 7: Επιλέγεται μία διαφορετική πολιτική ανάθεσης.  Η υπολογιστική διαδικασία 

επαναλαμβάνεται από το δεύτερο της βήμα μέχρι να εξαντληθεί ο μέγιστος 

απαιτούμενος αριθμός εναλλακτικών λύσεων. 

Βήμα 8: Οι σχηματισθέντες ΜΝΑ εναλλακτικές λύσεις αξιολογούνται χρησιμοποι-

ώντας κατάλληλους δείκτες απόδοσης. 

Βήμα 9: Ο υπεύθυνος παραγωγής επιλέγει τον πιο αποδοτικό συνδυασμό λεπτομερούς 

χρονοπρογράμματος  παραγωγής και πλάνου αποθεμάτων, λαμβάνοντας υπόψη την 

αξιολόγηση όλων των εναλλακτικών λύσεων. 

Από την περιγραφή του αλγορίθμου της μεθόδου reverse MRP είναι φανερό ότι οι 

υπολογισμοί απαιτήσεων ενός υλικού λαμβάνουν υπόψη την κοινή χρήση του από πολλές 

γονικές υπεργασίες που ανήκουν στο φασεολόγιο ενός ή και διαφορετικών τελικών 

προϊόντων.  Κοινά υλικά συναντώνται συχνότερα στα κατώτερα επίπεδα των σύνθετων 

καταλόγων υλικών.  Οι καθαρές απαιτήσεις για ένα κοινής χρήσης υλικό υπολογίζονται 

αφού πρώτα χρονοπρογραμματιστούν όλες οι γονικές του υπεργασίες, οι οποίες μπορεί να 

βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα των σύνθετων καταλόγων υλικών.   

4-36 



  Κεφάλαιο 4 - Η μέθοδος  reverse MRP 

Εκτός όμως από την εξαρτημένη ζήτηση (dependent demand) για ένα είδος που πηγάζει 

από τις απαιτήσεις των γονικών του υπεργασιών, είναι δυνατό αυτό να υπόκειται και σε 

ανεξάρτητη ζήτηση (independent demand) εφόσον πωλείται και ως ημι-έτοιμο προϊόν, π.χ. 

ως εξάρτημα συντήρησης.  Οι ανεξάρτητες απαιτήσεις προστίθενται, στο χρονικό σημείο 

εμφάνισης τους, στις συσσωρευμένες εξαρτημένες απαιτήσεις, ώστε οι ολικές καθαρές 

συσσωρευμένες απαιτήσεις για κάθε είδος να είναι γνωστές σε οποιαδήποτε σημείο του 

συνεχούς χρόνου. 

Σε αντίθεση με την επικρατούσα πρακτική των MRP-based συστημάτων, πρώτα 

προγραμματισμός των υλικών και ύστερα χρονοπρογραμματισμός του εργοστασίου, ο 

αλγόριθμος της προτεινόμενης μεθόδου ενοποιεί τις δύο αυτές δραστηριότητες σε μία 

παράλληλη λειτουργία, επιλύοντας ταυτόχρονα τους περιορισμούς δυναμικότητας και 

υλικών.  Η υπολογιστική ισχύς των σύγχρονων ηλεκτρονικών υπολογιστών καθιστά 

εφικτή την ενοποίηση αυτή και την κάλυψη ενός μεγάλου ορίζοντα προγραμματισμού.  

Ανάμεσα στα κυριότερα χαρακτηριστικά της μεθόδου reverse MRP είναι ότι κατά την 

υπολογιστική διαδικασία προγραμματισμού των απαιτήσεων υλικών, εκμεταλλεύεται όλες 

τις δυνατότητες που προσφέρει η υπομονάδα FCS, όπως: 

••  Επιμερισμό των υπεργασιών σε παράλληλους πόρους (lot splitting), μειώνοντας 

έτσι το χρόνο υστέρησης τους. 

••  Μετακίνηση μέρους της παρτίδας (transfer batch size) μέσα από τα διαδοχικά 

στάδια του φασεολογίου της, προτού ολοκληρωθεί η επεξεργασία ολόκληρης της 

ποσότητας της σε ένα κέντρο εργασίας (lap-phasing). 

••  Προσωρινή αύξηση της δυναμικότητας της επιχείρησης μέσω υπερωριών 

(overtime), υπεργολαβιών (subcontracting) κλπ. 

••  Προσομοίωση προκαθορισμένων ή/και στοχαστικών βλαβών των μηχανών 

(deterministic/stochastic machine breakdowns). 

••  Διαφάνεια της αλυσίδας παραγωγής. Οι διάφορες εντολές παραγωγής δεν 

συνενώνονται σε μία παραγγελία, όπως συμβαίνει στην κλασική μέθοδο MRP, με 

αποτέλεσμα να είναι εύκολο να εντοπιστεί η παραγγελία ενός πελάτη μέσα στο 

επίπεδο του εργοστασίου.  Αν κάποιες συγκεκριμένες υπεργασίες πρέπει να 

ανατεθούν διαδοχικά για λόγους αποδοτικής εκμετάλλευσης μίας μηχανής 

(machine efficiency), αποφυγής επιπρόσθετου χρόνου προετοιμασίας ή 

συμπλήρωσης οικονομικού μεγέθους επεξεργασίας, αυτό αναλαμβάνεται από την 

υπομονάδα FCS κατά την αξιολόγηση των κριτηρίων αυτών από μία κατάλληλη 
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πολιτική ανάθεσης.  Επίσης, η διαφάνεια της αλυσίδας παραγωγής καθιστά δυνατό 

τον προσδιορισμό των επιπτώσεων που μπορεί να έχουν πιθανές δυσλειτουργίες 

στο επίπεδο του εργοστασίου και αλλαγές των προγραμματισμένων παραγγελιών, 

στις υπόλοιπες.  

••  Επιλογή πολιτικής ανάθεσης υπεργασιών.  Χρησιμοποιώντας διαφορετικές 

πολιτικές ανάθεσης δημιουργούνται εκτός από διαφορετικά χρονοπρογράμματα 

παραγωγής επιπέδου εργοστασίου και διαφορετικά προγράμματα διαχείρισης των 

αποθεμάτων. 

Λόγω του ότι οι δραστηριότητες λεπτομερούς χρονοπρογραμματισμού εργοστασίου και 

προγραμματισμού απαιτήσεων υλικών εκτελούνται ταυτόχρονα, το τρέξιμο του 

αλγορίθμου της μεθόδου reverse MRP με διαφορετική κάθε φορά πολιτική ανάθεσης 

παράγει διαφορετικούς εναλλακτικούς συνδυασμούς λεπτομερών χρονοπρογραμμάτων 

παραγωγής και πλάνων αποθεμάτων, μέσα σε πραγματικό χρόνο.  Το κάθε ένα από τα 

εναλλακτικά αυτά σενάρια αξιολογείται μέσω κατάλληλων δεικτών απόδοσης.  Συνεπώς, 

η μέθοδος reverse MRP μπορεί να θεωρηθεί ως ένα εργαλείο επιλογής ενός αποδοτικού 

συνδυασμού λεπτομερούς χρονοπρογραμματισμού δυναμικότητας και πλάνου 

αποθεμάτων, μέσα από ένα σύνολο διαθέσιμων εφικτών εναλλακτικών συνδυασμών που η 

ίδια προτείνει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου PPC 
συστήματος (r-MRP) 

 
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

προγραμματισμού και ελέγχου συστημάτων διακριτής παραγωγής που 

βασίζεται πάνω στη μέθοδο reverse MRP.  Το σύστημα αυτό ονομάστηκε     

r-MRP για την αποφυγή της ταύτισης του με τη μέθοδο reverse MRP αλλά 

και για να τονιστεί παράλληλα ότι η μέθοδος αυτή αποτελεί τον πυρήνα του.  

Η δομή του ολοκληρωμένου συστήματος r-MRP διακρίνεται σε δύο επίπεδα.  

Στο επίπεδο του σχεδιασμού (planning level) και στο επίπεδο του 

προγραμματισμού (scheduling level). 

 

Το κάθε επίπεδο αποτελείται από συγκεκριμένα λειτουργικά υποσυστήματα 

(modules) που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Το επίπεδο σχεδιασμού 

περιλαμβάνει τις λειτουργίες υποστήριξης του συστήματος, ενώ το επίπεδο 

προγραμματισμού τις εκτελεστικές λειτουργίες του. 
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5.1 Επίπεδο Σχεδιασμού 
 

Το επίπεδο σχεδιασμού (planning level) του ολοκληρωμένου συστήματος r-MRP, για τον 

προγραμματισμό και έλεγχο συστημάτων παραγωγής διακριτών προϊόντων, περιλαμβάνει 

όλες τις υποστηρικτικές λειτουργίες του, καθώς επίσης και τη βάση δεδομένων του.  Πιο 

συγκεκριμένα, το επίπεδο σχεδιασμού αποτελείται από τα παρακάτω λειτουργικά 

υποσυστήματα (modules): 

I. Υποσύστημα ABC Ανάλυσης Υλικών. 

II. Υποσύστημα Ελέγχου/Αποδέσμευσης Εντολών Παραγωγής. 

III. Υποσύστημα Μητρώου Αποθεμάτων. 

IV. Υποσύστημα Μητρώου Σύνθετων Καταλόγων Υλικών. 

Τα υποσυστήματα αυτά είναι δυνατό, μέσω κατάλληλα σχεδιασμένης διεπαφής, να 

εκμεταλλευτούν την ήδη εγκατεστημένη βάση δεδομένων ενός προυπάρχοντος MRP-

based συστήματος (legacy system), στην οποία θα αποθηκεύονται και θα ενημερώνονται 

όλες οι απαραίτητες πληροφορίες.  Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζεται κάθε ένα από τα 

υποσυστήματα του επιπέδου σχεδιασμού ξεχωριστά και αναλύονται τα επιμέρους 

χαρακτηριστικά τους. 

 

5.1.1 Υποσύστημα ABC Ανάλυσης Υλικών  
 
Η κλασική ανάλυση ABC αποτελεί μία προσαρμογή του κανόνα Pareto.  Αντικείμενο της 

είναι η κατηγοριοποίηση των διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

των τελικών προϊόντων ενός συστήματος παραγωγής.  Σύμφωνα με τη λογική της τυπικής 

ανάλυσης ΑBC, σε κάθε αποθήκη υλικών τα «σημαντικά λίγα» αποτελούν περίπου το 

20% του συνόλου τους και αντιστοιχούν σε πάνω από το 80% της συνολικής τους αξίας.   

Στα πλαίσια μίας τυπικής ανάλυσης ABC τα είδη αυτά προσδιορίζονται ως Α-κλάσης.  

Από το υπόλοιπο 80% των αποθηκευμένων υλικών, τυπικά το 30% αποτελεί το 15% της 

συνολικής αξίας τους και χαρακτηρίζονται ως Β-κλάσης και το 50% αποτελεί το 5% της 

συνολικής αξίας τους και χαρακτηρίζονται ως C-κλάσης (Plossl 1994).  Ενώ τα ακριβή 

επιμέρους ποσοστά είναι λογικό να διαφέρουν από επιχείρηση σε επιχείρηση, το 

φαινόμενο ένα μεγάλο ποσοστό του συνολικού ετήσιου κόστους αποθεμάτων να αφορά 

ένα μικρό μόνο ποσοστό υλικών, είναι πολύ συνηθισμένο (σχήμα 5.1). 
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Η βιβλιογραφία γύρω από τον κανόνα Pareto περιλαμβάνει μελέτες που χρησιμοποιούν  

την κλασική μονοκριτηριακή ανάλυση ABC και μελέτες που χρησιμοποιούν την 

πολυκριτηριακή ανάλυση ABC.  Στην πρώτη περίπτωση το μοναδικό συνήθως κριτήριο 

που χρησιμοποιείται είναι η αξία της ετήσιας κατανάλωσης των υλικών (annual cost 

volume usage) που ορίζεται ως το γινόμενο του κόστους της μονάδας ενός υλικού επί τον 

όγκο της ετήσιας κατανάλωσής του.   

Η πολλαπλών κριτηρίων ανάλυση ABC ομαδοποιεί τα υλικά χρησιμοποιώντας συγχρόνως 

τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά κριτήρια, όπως είναι το κόστος της μονάδας ενός υλικού, 

η κρισιμότητα του στην ομαλή ροή της γραμμής παραγωγής, ο αριθμός των διαθέσιμων 

προμηθευτών κ.ά. Στις περισσότερες βιβλιογραφικές αναφορές συναντάται η χρήση δύο 

κριτηρίων που συνήθως αποτελούν συνδυασμούς διαφόρων παραγόντων (Flores and 

Whybark 1988, Duchessi et al. 1988).  Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα η ανάλυση ABC 

τροποποιείται ανεπίσημα μετακινώντας είδη από μία ομάδα σε άλλη βάση ειδικών 

κριτηρίων, όπως είναι η συχνότητα εμφάνισης προβλημάτων κατά την τροφοδοσία ενός 

υλικού (Prasad et al. 1996). 
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Σχήμα 5.1: Τυπική καμπύλη ανάλυσης ABC 

 

Η λειτουργία του υποσυστήματος ABC Ανάλυσης Υλικών έχει ως αντικείμενο τον 

καθορισμό της κατηγορίας στην οποία ανήκει το κάθε υλικό και των κριτηρίων που 

χρησιμοποιούνται για την επίτευξη της κατηγοριοποίησης αυτής.  Τελικός στόχος της 

μεθόδου ανάλυσης ABC που εισάγεται είναι ο προσδιορισμός της πολιτικής 

ανεφοδιασμού που είναι καταλληλότερη για τον προγραμματισμό των αποθεμάτων της 
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κάθε κατηγορίας υλικών.  Το σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων που θα επιλεγεί για την 

κάθε κατηγορία υλικών πρέπει να είναι ανάλογο της οικονομικής τους αξίας, αλλά και της 

κρισιμότητας τους για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.  Τα δύο αυτά κριτήρια 

αποτελούν συνισταμένες διαφόρων παραγόντων, όπως θα δειχτεί στη συνέχεια. 

Συχνά ο έλεγχος των αποθεμάτων αφορά έναν πολύ μεγάλο αριθμό υλικών, π.χ. μερικές 

εκατοντάδες ή και χιλιάδες και συνεπώς ένα ακόμη μεγαλύτερο αριθμό λογιστικών 

πράξεων.  Τα αποθέματα αποτελούν κεφάλαιο που παραμένει άεργο όσο διαρκεί η 

αποθεματοποίηση τους, στο οποίο ενσωματώνονται τα κόστη αγοράς, διαχείρισης και 

αποθήκευσης τους (Παππής 1995).  Όσο υψηλότερης αξίας είναι τα αποθέματα ενός 

υλικού, τόσο στενότερα θα πρέπει να παρακολουθούνται και τόσο πιο ευφυές πρέπει να 

είναι το σύστημα διαχείρισης τους, ώστε να διασφαλίζει την οικονομικότητα και την 

ομαλή ροή της παραγωγής στο μέγιστο δυνατό βαθμό.  Για την καλύτερη κατανόηση της 

μεθόδου ανάλυσης ABC που χρησιμοποιεί το αντίστοιχο υποσύστημα, τα διάφορα βήματα  

της συνοδεύονται από τα αποτελέσματα της εφαρμογής της σε μία βιομηχανική μονάδα.  

Η τελευταία αποτελεί την περιπτωσιακή σπουδή του ολοκληρωμένου συστήματος r-MRP 

που παρουσιάζεται διεξοδικά στο επόμενο κεφάλαιο. 

Η μέθοδος της ανάλυσης ABC ομαδοποιεί τα υλικά της αποθήκης σε τέσσερις 

διαφορετικές κατηγορίες χρησιμοποιώντας πολλαπλά κριτήρια τόσο ποσοτικά, όσο και 

ποιοτικά.  Τα ποσοτικά είναι κυρίως οικονομικής φύσης, ενώ τα ποιοτικά εκφράζουν την 

κρισιμότητα του κάθε υλικού στην παραγωγή.  Τα κριτήρια που ορίζουν την οικονομική 

αξία ενός υλικού παρουσιάζονται στην πρώτη στήλη του πίνακα 5.1 και περιλαμβάνουν 

την αξία της ετήσιας κατανάλωσης, το ετήσιο κόστος αποθεματοποίησης και το ετήσιο 

κόστος παραγγελιών του.  Το άθροισμα αυτών των παραγόντων συνιστά το ετήσιο 

συνολικό κόστος του υλικού, το οποίο χρησιμοποιείται στη συνέχεια ως το συνισταμένο 

ποσοτικό-οικονομικό κριτήριο.   

Τα κριτήρια που ορίζουν την κρισιμότητα ενός υλικού παρουσιάζονται στη δεύτερη στήλη 

του ίδιου πίνακα και περιλαμβάνουν τη σοβαρότητα της έλλειψης του στην ομαλή ροή της 

παραγωγής, τον απαιτούμενο χρόνο προμήθειας του σε σύγκριση με το χρονικό ορίζοντα 

προγραμματισμού, τον αριθμό των προμηθευτών (διαθεσιμότητα) και τη δυνατότητα 

αντικατάστασης του στην παραγωγική διαδικασία με κάποιο άλλο υλικό παρόμοιων 

ιδιοτήτων (εναλλακτικότητα).  Ο κάθε ένας από αυτούς τους παράγοντες συμβάλλει με το 

δικό του συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση της τελικής τιμής του συνισταμένου 
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ποιοτικού κριτηρίου της κρισιμότητας ενός υλικού.  Οι ακριβείς τιμές των συντελεστών 

βαρύτητας καθορίζονται από τη διοίκηση της κάθε επιχείρησης.  Υψηλές τιμές 

κρισιμότητας καταδεικνύουν υλικά καθοριστικής σημασίας για τη ροή της παραγωγικής 

διαδικασίας.  Χαμηλές τιμές κρισιμότητας έχουν κυρίως τα κοινά υλικά με εύκολη 

πρόσβαση στην τοπική αγορά που χρησιμοποιούνται κυρίως σε μεγάλες ποσότητες για την 

παραγωγή πολλών τελικών προϊόντων, π.χ. βίδες, πείροι κλπ. 

 

Ποσοτικά - Οικονομικά  Ποιοτικά - Κρισιμότητας 

Αξία ετήσιας 
κατανάλωσης  Χρόνος παράδοσης σε σύγκριση 

με τον ορίζοντα προγραμματισμού 
Ετήσιο κόστος 

αποθεματοποίησης  Διαθεσιμότητα 

Ετήσιο κόστος 
παραγγελιών  Εναλλακτικότητα 

Συνολικό ετήσιο 
κόστος  Επίδραση στην ομαλή ροή της 

παραγωγής 

Πίνακας 5.1: Κριτήρια ομαδοποίησης του υποσυστήματος ανάλυσης ABC 
 

Η δημιουργία ξεχωριστών ποσοτικών και ποιοτικών κλάσεων ABC θα οδηγούσε σε ένα 

μεγάλο αριθμό ομάδων υλικών, για κάθε μία από τις οποίες θα έπρεπε να οριστεί 

συγκεκριμένη πολιτική ανεφοδιασμού.  Αυτό όμως θα καθιστούσε τη λειτουργία του 

υποσυστήματος πολύπλοκη.  Για το λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητος ο συνδυασμός 

κριτηρίων διαφορετικής φύσης με αποτέλεσμα την ενοποίηση, για παράδειγμα, υλικών 

υψηλού συνολικού ετήσιου κόστους και χαμηλού βαθμού κρισιμότητας με υλικά χαμηλού 

συνολικού ετήσιου κόστους και υψηλού βαθμού κρισιμότητας, σε μία κοινή ομάδα. 

 

Οικονομική Αξία  Κρισιμότητα 

Κλάση 
Συνολικό 

Ετήσιο Κόστος 
(€) 

Ποσοστό 
Υλικών 

(%) 

Ποσοστό 
Αξίας 
(%) 

 Κλάση 
Δείκτης 

Κρισιμότητας 
Ποσοστό 
Υλικών 

(%) 

Ποσοστό 
Αξίας 
(%) 

A > 100,000 14 85  A 7 - 10 9 55 

B >   10,000 24 12  B 3 - 7 35 32 

C <   10,000 62 3  C 0 -3 56 13 

Σύνολο  100 100  Σύνολο  100 100 

Πίνακας 5.2: Κατανομή οικονομικής αξίας και κρισιμότητας ενός δείγματος αποθεμάτων 
 

Η διαδικασία για την επίτευξη της ενοποίησης αυτής περιλαμβάνει τα επόμενα βήματα.  

Τα διάφορα αποθέματα διακρίνονται αρχικά σε ABC κλάσεις σε σχέση με την οικονομική 

τους αξία (πίνακας 5.2).  Γενικά, όπως φαίνεται και στην περίπτωση της συγκεκριμένης 
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περιπτωσιακής σπουδής, ένα μικρό ποσοστό των υλικών που αποθηκεύονται (14%) 

αναλογεί σε ένα μεγάλο ποσοστό του συνολικού ετήσιου κόστους όλων των αποθεμάτων 

(85%).  Στη συνέχεια διακρίνονται σε ABC κλάσεις σε σχέση με την κρισιμότητα τους.  

Ένα μικρό ποσοστό υλικών έχει μεγάλο δείκτη κρισιμότητας (9%) και αναλογεί σε ένα 

σχετικά μεγάλο ποσοστό της συνολικής οικονομικής αξίας όλων των αποθεμάτων (55%).  

Η οικονομική αξία της κλάσης κρισιμότητας Α είναι σημαντικά μικρότερη από αυτή της 

κλάσης κόστους Α.  Αυτό είναι φυσιολογικό λόγω της ποιοτικής φύσης των παραγόντων 

που συνθέτουν το κριτήριο της κρισιμότητας, όπως αυτοί ορίστηκαν προηγουμένως 

(πίνακας 5.1).  Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει την κατανομή των ποσοστών των 

αποθεμάτων στους διαφόρους συνδυασμούς κριτηρίων. 

 

(%) Κρισιμότητα  
Οικονομική Αξία A B C Σύνολο 

A 4 8 2 14 
B 1 7 16 24 
C 4 20 38 62 

Σύνολο 9 35 56 100 

Πίνακας 5.3: Ποσοστά αποθεμάτων ταξινομημένων κατά 
οικονομική αξία και κρισιμότητα 

 

Ο πίνακας 5.3 περιέχει εννέα διαφορετικούς συνδυασμούς κλάσεων οικονομικής αξίας και 

κρισιμότητας, αριθμός πρακτικά μεγάλος.  Για το λόγο αυτό οι συνδυασμοί αυτοί έπρεπε 

να ενοποιηθούν για την τελική διαμόρφωση ενός περιορισμένου αριθμού ομάδων που θα 

είναι ανεκτός από το προσωπικό που θα χειρίζεται και θα συντηρεί τις παραμέτρους των 

επιμέρους συστημάτων διαχείρισης της κάθε ομάδας.  Έτσι, προέκυψαν τρεις βασικές 

ομάδες που η καθεμία περιλαμβάνει τρεις συνδυασμούς, σύμφωνα με τον επόμενο πίνακα.  

 

Ομάδα Οικονομική Αξία - Κρισιμότητα

I AA AB BA 

II AC BB CA 

III BC CB CC 

IV Προβληματικά Είδη 

Πίνακας 5.4: Ομάδες αποθεμάτων 
 

Οι πίνακες 5.4 και 5.5 περιλαμβάνουν και μία τέταρτη ομάδα που δεν περιλαμβάνει 

κανένα συνδυασμό.  Στην ομάδα αυτή ανήκουν τα λεγόμενα «προβληματικά» υλικά, τα 
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οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην ανάλυση ABC του συστήματος r-MRP και 

αποκλείονται εξαρχής από αυτή.  Στην παρούσα εργασία ως προβληματικά ορίζονται τα 

υλικά που έχουν ένα ή παραπάνω από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

••  Μεγάλο ρίσκο απαξίωσης ή φθοράς, π.χ. είδη υψηλής τεχνολογίας και ευπαθή 

υλικά. 

••  Η προμήθεια τους γίνεται από ξένες χώρες και ο χρόνος παράδοσης τους είναι 

μεγαλύτερος από τον ορίζοντα προγραμματισμού. 

••  Ακανόνιστη και ασυνεχή ζήτηση (lumpy demand distribution). 

••  Ζήτηση με αιχμές (peak demand). 

Η βιομηχανική μονάδα της υπό εξέταση περιπτωσιακής σπουδής χρησιμοποιούσε στην 

παραγωγή της προβληματικά είδη σε ποσοστό 2% του συνόλου των μη προβληματικών.  

Η ετήσια συνολική τους αξία ανέρχονταν σε ποσοστό 4% περίπου των τελευταίων.  Στα 

προβληματικά είδη συμπεριλαμβάνονταν κυρίως υλικά με έντονα εποχιακή ζήτηση και 

υλικά για την παραγωγή δειγμάτων στην αρχή της κάθε σεζόν.  Επίσης, υλικά που 

εισάγονταν από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με μεγάλους και κυμαινόμενους 

χρόνους παράδοσης (θαλάσσιες μεταφορές) ή/και μικρή αξιοπιστία των προμηθευτών 

τους. 

 

Ομάδα Ποσοστό 
Υλικών (%) 

Ποσοστό 
Αξίας (%) 

Σύστημα 
Διαχείρισης 

I 13 75 r-MRP 
II 13 14 r-MRP / MRP-based 
III 74 11 ROP / Visual 
IV 2 4 ? 

Σύνολο 102 104  

Πίνακας 5.5: Επιλογή συστήματος διαχείρισης ανά ομάδα αποθεμάτων 
 

Το επόμενο βήμα της μεθόδου ανάλυσης ABC του συστήματος r-MRP είναι η επιλογή 

των επιμέρους συστημάτων διαχείρισης των αποθεμάτων της κάθε ομάδας υλικών.  Για το  

υπό εξέταση σύστημα παραγωγής ο ορισμός αυτός φαίνεται στον πίνακα 5.5.  Πέρα όμως 

από τη μεθοδική αυτή ομαδοποίηση των διαφόρων υλικών, οι υπεύθυνοι του τμήματος 

προμηθειών, αφού εξετάσουν την κατάταξη του κάθε υλικού ξεχωριστά, μπορούν να 

επέμβουν και να μεταθέσουν κάποιο από αυτά σε άλλη ομάδα, τροποποιώντας έτσι την 

επίσημη ομαδοποίηση τους. 
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Για τα υλικά της Ομάδας Ι ο έλεγχος πρέπει να είναι αυστηρός.  Τα περιθώρια 

εξοικονόμησης πόρων στην περίπτωση τους είναι μεγάλα.  Το σύστημα που θα 

εφαρμοστεί πρέπει να είναι ένα σύστημα συνεχούς και λεπτομερούς παρακολούθησης των 

αποθεμάτων τους, όπως είναι το προτεινόμενο σύστημα r-MRP.  Επιπλέον, ο 

προγραμματισμός των απαιτήσεων υλικών αυτής της ομάδας πρέπει να προέρχεται από 

ένα πλάνο πεπερασμένης δυναμικότητας.  Χρησιμοποιώντας το σύστημα r-MRP ο 

προγραμματισμός των παραγγελιών τους εκτελείται σε περιβάλλον συνεχούς χρόνου, 

λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που θέτει η πεπερασμένη δυναμικότητα της 

επιχείρησης.  Η επανεξέταση του επιπέδου των αποθεμάτων ασφαλείας των υλικών αυτής 

της ομάδας είναι απαραίτητη.  Στην Ομάδα Ι ανήκουν κυρίως οι πρώτες ύλες και τα 

εξαρτήματα, των οποίων η χρήση στην παραγωγική διαδικασία είναι συνεχής. 

Η Ομάδα ΙΙΙ περιλαμβάνει υλικά μικρής οικονομικής αξίας και κρισιμότητας για τη 

διατήρηση της ομαλής ροής της παραγωγής.  Μερικά από αυτά, όπως προκύπτει από την 

ανάλυση ABC, πιθανώς να μη χρειάζεται να υπάρχουν καθόλου στην αποθήκη.  Για τη 

διαχείριση τους συνήθως επαρκεί ένα σύστημα ROP ή ένα σύστημα φυσικής απογραφής 

(visual).  Στην υπό εξέταση επιχείρηση αρκούσε το τελευταίο που είναι και το 

απλούστερο. 

Μεταξύ των Ομάδων Ι και ΙΙ βρίσκεται η Ομάδα ΙΙ, όσον αφορά την κρισιμότητα των 

υλικών της, την οικονομική τους αξία και το χρόνο που το προσωπικό της αποθήκης αξίζει 

να καταναλώνει για την παρακολούθησή τους.  Το σύστημα r-MRP επιλέχτηκε για τη 

διαχείριση των περισσότερων υλικών της Ομάδας ΙΙ, για τους ίδιους λόγους που 

αποφασίστηκε η εφαρμογή του και για τα υλικά της Ομάδας Ι.  Επομένως το σύστημα      

r-MRP εφαρμόστηκε σε λιγότερο από το 26% του συνολικού πληθυσμού των υλικών της 

εξεταζόμενης μονάδας, των οποίων όμως η οικονομική αξία ανέρχονταν στο 89% του 

συνολικού ετήσιου κόστους των αποθεμάτων της.   

Για ορισμένα υλικά της Ομάδας ΙΙ είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ένα MRP-based 

σύστημα, ιδίως αν οι χρόνοι παράδοσης τους είναι πολύ μεγάλοι ή το κόστος 

αποθεματοποίησης τους είναι σχετικά μικρό.  Η επιλογή εξαρτάται από τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του κάθε υλικού της Ομάδας ΙΙ.  Υπάρχει βέβαια ο περιορισμός ότι δεν 

είναι δυνατό τα αποθέματα ενός υλικού να διαχειρίζονται από το σύστημα r-MRP, ενώ τα 

αποθέματα κάποιου γονικού του είδους να ελέγχονται από ένα άλλο σύστημα διακριτού 

χρόνου. 
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Τέλος, το σύστημα διαχείρισης που θα πρέπει να εφαρμοστεί για τα προβληματικά είδη 

της Ομάδας IV δεν είναι συγκεκριμένο αλλά διαφέρει από είδος σε είδος.  Η επιλογή 

εξετάζεται κατά περίπτωση από τους υπευθύνους.  Στο παραγωγικό σύστημα του 

παραδείγματος η παρακολούθηση των αποθεμάτων υλικών με μικρή και αραιή ζήτηση 

(peak demand) γίνονταν με την απλή οπτική απογραφή τους.   

Ο επόμενος πίνακας χρησιμεύει σαν οδηγός επιθεώρησης της λειτουργίας του συστήματος 

διαχείρισης της κάθε ομάδας υλικών.  Η συχνότητα απογραφής ορίζει τα διαστήματα 

ελέγχου της συμφωνίας του ύψους των πραγματικών αποθεμάτων στην αποθήκη με αυτά 

του ηλεκτρονικού μητρώου αποθεμάτων.  Η φυσική καταμέτρηση (cycle counting) των 

αποθεμάτων πρέπει να είναι συχνή για την Ομάδα Ι και πιο αραιή για την Ομάδα ΙΙΙ.  Η 

APICS συστήνει τον ακόλουθο οδηγό ελέγχου της ακριβείας των καταχωρήσεων και 

αναθεώρησης των ρυθμίσεων των επιμέρους συστημάτων διαχείρισης αποθεμάτων, σε μία 

τυπική ανάλυση ABC (Vollmann 1997).   

Τον ίδιο ακριβώς οδηγό ακολουθεί και το υποσύστημα ανάλυσης ABC του συστήματος r-

MRP.  Οι μέγιστες επιτρεπόμενες αποκλίσεις από τα πραγματικά επίπεδα των αποθεμάτων 

είναι ±0.2% για τα είδη της Ομάδας Ι, ±1% για της Ομάδας ΙΙ και ±5% για της Ομάδας ΙΙΙ.  

Ακόμη, η ποσότητα παραγγελίας και τα επίπεδα αποθεμάτων ασφαλείας καθορίζονται από 

την τεχνική υπολογισμού ποσότητας παραγγελίας που χρησιμοποιεί το κάθε σύστημα 

προγραμματισμού.  Τέλος, η κατηγοριοποίηση κάθε υλικού θα πρέπει να επανεξετάζεται 

σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε ο πληθυσμός της κάθε ομάδας να είναι πάντα 

ενημερωμένος. 

 

 Ομάδα 
 I II III IV 

Συχνότητα 
Απογραφής Μηνιαίως Εξαμηνιαίως Εξαμηνιαίως Κατά 

περίπτωση 

Μέγιστες 
Αποκλίσεις ±0.2% ±1% ±5% Κατά 

περίπτωση 

Ποσότητα 
Παραγγελίας 

Μικρή για 
ακριβά υλικά Μέτρια Μεγάλη Κατά 

περίπτωση 

Απόθεμα 
Ασφαλείας 

Μεγάλο για 
κρίσιμα υλικά 

Μεγάλο για 
κρίσιμα υλικά 

Χαμηλό ή 
μηδενικό 

Κατά 
περίπτωση 

Αναθεώρηση 
Ταξινόμησης Εξαμηνιαίως Εξαμηνιαίως Ετησίως Κατά 

περίπτωση 

Σύστημα 
Διαχείρισης r-MRP r-MRP / MRP-based ROP / Visual Κατά 

περίπτωση 

Πίνακας 5.6: Παράμετροι συστήματος διαχείρισης αποθεμάτων ανά ομάδα 
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Σε μία επιχείρηση είναι δυνατό να εφαρμόζονται διαφορετικά συστήματα διαχείρισης 

αποθεμάτων για κάθε ομάδα υλικών, όπου αυτό βέβαια είναι εφικτό.  Στις περιπτώσεις 

αυτές η σωστή συντήρηση και ενημέρωση τους αποτελεί κρίσιμο σημείο για την 

αποδοτική λειτουργία του συνολικού συστήματος ελέγχου της αποθήκης.  Σε αντίθετη 

περίπτωση η συνδυασμένη χρήση διαφορετικών συστημάτων ελέγχου αποθεμάτων μπορεί 

να οδηγήσει σε κατακερματισμό του συνολικού συστήματος τροφοδοσίας.  Αξίζει ακόμη 

να σημειωθεί ότι η επιλογή των παραγόντων  που χρησιμοποιήθηκαν για τον ορισμό των 

συνισταμένων κριτηρίων της οικονομικής αξίας και της κρισιμότητας, καθώς και των 

επιμέρους συντελεστών βαρύτητας τους, δεν πρέπει να θεωρηθεί ως περιοριστική παρά 

μόνο ως οδηγός για την εφαρμογή της προτεινόμενης μεθόδου ανάλυσης ABC και σε 

άλλες επιχειρήσεις.   

 

5.1.2 Υποσύστημα Ελέγχου/Αποδέσμευσης Εντολών Παραγωγής (ORR) 
 
Το υποσύστημα Ελέγχου/Αποδέσμευσης Εντολών Παραγωγής (Order Review/Release - 

ORR) περιλαμβάνει τις λειτουργίες  υπολογισμού του Μέγιστου Ρυθμού Παραγωγής (max 

Production Rate - max PR) και έκδοσης της Κύριας Λίστας Προτεραιοτήτων (Master 

Production Sequence - MPSeq), οι οποίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.  Ο μηχανισμός του 

υποσυστήματος ORR έχει ως στόχο τον έλεγχο της εισόδου των διαφόρων εντολών 

παραγωγής στο επίπεδο του εργοστασίου.  Οι εντολές αυτές μπορεί να προέρχονται από 

πραγματικές παραγγελίες πελατών, από παραγγελίες που εκδίδει κάποια προγνωστική 

τεχνική και από παραγγελίες εξαρτημάτων συντήρησης. 

Η λειτουργία του υποσυστήματος ORR περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που 

πρέπει να εκτελεστούν πριν μία εντολή παραγωγής αποδεσμευτεί προς επεξεργασία στο 

εργοστάσιο.  Στόχος του είναι η διασφάλιση, ως ένα βαθμό, ότι οι εντολές παραγωγής που 

απελευθερώνονται στο επίπεδο προγραμματισμού του συστήματος r-MRP έχουν μία 

λογική πιθανότητα να ολοκληρωθούν μέσα στα χρονικά όρια του ορίζοντα 

προγραμματισμού.  Γενικά, η απελευθέρωση νέων εντολών παραγωγής σε ένα κέντρο 

εργασίας που έχει ήδη συσσωρευμένες καθυστερημένες εργασίες στην είσοδο του 

(backlog) δεν έχει κανένα νόημα, εκτός από την περίπτωση που η προς αποδέσμευση 

παραγγελία έχει υψηλότερο βαθμό προτεραιότητας από αυτές της ουράς (Veral 1995, 

Bragg et al. 1999).  Η προηγούμενη πρόταση αποτελεί μία από τις βασικές αρχές της 
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λειτουργίας ελέγχου εισόδου/εξόδου (input/output control) του επιπέδου Λεπτομερούς 

Σχεδιασμού. 

Το πρώτο βήμα της υπολογιστικής διαδικασίας του μηχανισμού ORR είναι η 

ποσοτικοποίηση του μέγιστου ρυθμού παραγωγής κάθε σταδίου επεξεργασίας για ένα 

συγκεκριμένο τελικό προϊόν.  Το κέντρο εργασίας με τη μικρότερη δυναμικότητα 

(bottleneck workcenter) καθορίζει το μέγιστο ρυθμό παραγωγής (max PR) ολόκληρου του 

εργοστασίου.  Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για κάθε τελικό προϊόν που παράγει η 

επιχείρηση.  Τα δεδομένα που συλλέγονται αποθηκεύονται σε ένα αρχείο που περιέχει το 

μέγιστο ρυθμό παραγωγής του εργοστασίου ανά τελικό προϊόν και το αντίστοιχο αδύναμο 

κέντρο εργασίας. 

Η γνώση του ανώτατου ορίου παραγωγής της επιχείρησης για μία συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο είναι απαραίτητη για το τμήμα πωλήσεων, όσον αφορά διερευνητικά ερωτήματα 

πελατών για τις ημερομηνίες παράδοσης πιθανών μελλοντικών παραγγελιών τους (order-

promising).  Η επιχείρηση δεν μπορεί να υποσχεθεί στους πελάτες μεγαλύτερες ποσότητες 

προϊόντων από αυτές που μπορεί να παραχθούν μέσα στην περίοδο αυτή.  Οποιοσδήποτε 

συνδυασμός τελικών προϊόντων είναι δυνατό να παραχθεί, όπως αυτός προκύπτει από τις 

απαιτήσεις της κάθε παραγγελίας, αρκεί να μην υπερβαίνει τη συνολική δυναμικότητα του 

συστήματος παραγωγής.  Τα αποτελέσματα της λειτουργίας max PR μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιηθούν και από το τμήμα προμηθειών για τον καθορισμό των μέγιστων 

ποσοτήτων παραγγελίας για κάθε υλικό, στα πλαίσια της τεχνικής LCC που 

παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο.  Η επιχείρηση δεν χρειάζεται να παραγγείλει 

μεγαλύτερες ποσότητες υλικών από αυτές που μπορεί να επεξεργαστεί μέσα σε μία 

δεδομένη χρονική περίοδο.   

Το δεύτερο βήμα της υπολογιστικής διαδικασίας του μηχανισμού ORR είναι η δημιουργία 

μίας δυναμικής λίστας παραγγελιών, ιεραρχημένων βάση συγκεκριμένων κριτηρίων 

(MPSeq).  Στα κριτήρια ιεράρχησης των παραγγελιών μπορεί να περιλαμβάνεται η 

προθεσμία παράδοσης, ο συνολικός χρόνος επεξεργασίας, η βαρύτητα του πελάτη, ο 

βαθμός επείγοντος και η χρηματική αξία της παραγγελίας.  Η επιλογή των κριτηρίων και 

των επιμέρους συντελεστών βαρύτητας τους εξαρτάται από την πολιτική που έχει 

καθορίσει η διοίκηση.  Με τον τρόπο αυτό ορίζεται ο βαθμός προτεραιότητας της κάθε 

παραγγελίας, ο οποίος δίνει μία εκτίμηση της αξίας της για την επιχείρηση (priority 

control).  Για παράδειγμα, κάθε παραγγελία που αποτελεί ένα σημαντικό ποσοστό του 
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τριμηνιαίου τζίρου της εταιρίας είναι λογικό να έχει μεγάλο βαθμό προτεραιότητας και 

συνεπώς να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας MPSeq.  Έτσι, θα έχει μεγάλες πιθανότητες 

να αποδεσμευτεί άμεσα στο επίπεδο προγραμματισμού του συστήματος r-MRP και εν 

συνεχεία στο εργοστάσιο προς εκτέλεση.  Αν στην πολιτική της εταιρίας περιλαμβάνεται 

και η μείωση του μέσου χρόνου που παραμένει μία παραγγελία μέσα στο σύστημα 

παραγωγής, τότε μεγαλύτερο βαθμό προτεραιότητας θα έχουν οι παραγγελίες με το 

μικρότερο συνολικό χρόνο επεξεργασίας.  Επίσης, είναι φανερό ότι παραγγελίες που 

προκύπτουν ως αποτελέσματα μίας μεθόδου πρόγνωσης της ζήτησης θα έχουν τις 

περισσότερες φορές μικρότερο βαθμό προτεραιότητας από τις πραγματικές παραγγελίες 

των πελατών. 

Η λογική αλληλεπίδρασης μεταξύ των λειτουργιών max PR και MPSeq περιγράφεται στη 

συνέχεια.  Σε κάθε παραγγελία προσδίδεται ένας κωδικός, ο οποίος διευκολύνει τον 

εντοπισμό της μέσα στο επίπεδο του εργοστασίου και την ανάκτηση στατιστικών 

στοιχείων για αυτή.  Οι απαιτήσεις δυναμικότητας των παραγγελιών του MPSeq 

συγκρίνονται με την παραγωγική ικανότητα του συστήματος που προκύπτει από το max 

PR για το συγκεκριμένο συνδυασμό τελικών προϊόντων και ορίζοντα προγραμματισμού 

του MPSeq.  Ο μηχανισμός ORR καθυστερεί την αποδέσμευση της πρώτης παραγγελίας 

της λίστας MPSeq που υπερβαίνει το όριο που θέτει το max PR.  Στην αντίθετη περίπτωση 

η υπερφόρτωση του συστήματος θα είχε ως αποτέλεσμα την προοδευτική αύξηση των 

ουρών αναμονής και των αποθεμάτων υπό επεξεργασία, την επιμήκυνση των χρόνων 

υστέρησης των υπεργασιών, τη δυσκολία παρακολούθησης των παραγγελιών λόγω της 

αυξημένης ροής πληροφορίας και τελικά την περαιτέρω αύξηση του αριθμού των 

καθυστερημένων παραγγελιών. 

Αν παρά τον αρχικό αυτό έλεγχο ο λεπτομερής χρονοπρογραμματισμός των 

αποδεσμευμένων παραγγελιών υποδείξει την καθυστέρηση κάποιων από αυτές για μη 

ανεκτό χρονικό διάστημα, τότε ο αριθμός των παραγγελιών της λίστας MPSeq που τελικά 

αποδεσμεύονται προς εκτέλεση στο εργοστάσιο περιορίζεται.  Ένας άλλος τρόπος 

αντιμετώπισης του φαινομένου αυτού μπορεί να είναι η μερική αποδέσμευση ενός μέρους 

μόνο της ποσότητας των παραγγελιών που προβάλλονται ως καθυστερημένες (partial 

order release). 
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Εν περίληψη το υποσύστημα ORR εκτελεί συνολικά τέσσερις σημαντικές δραστηριότητες: 

••  Δημιουργεί μία βάση δεδομένων που εμπεριέχει πληροφορίες για τη μέγιστη 

ποσότητα ανά τελικό προϊόν που μπορεί να επεξεργαστεί η δυναμικότητα του 

συστήματος, μέσα σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα (max PR). 

••  Κωδικοποιεί και ιεραρχεί τις παραγγελίες σε σειρά προτεραιότητας βάση 

πολλαπλών κριτηρίων (MPSeq). 

••  Καθυστερεί την αποδέσμευση των παραγγελιών της λίστας MPSeq που 

υπερβαίνουν τη δυναμικότητα max PR του συστήματος για το συγκεκριμένο 

συνδυασμό τελικών προϊόντων και ορίζοντα προγραμματισμού.   

••  Ισορροπεί το φορτίο εργασίας στο εργοστάσιο (load leveling) ελέγχοντας την 

αποδέσμευση των εντολών παραγωγής που το χρονοπρόγραμμα εργοστασίου 

προβάλλει ότι θα καθυστερήσουν (I/O control).  Αποφασίζει αν οι καθυστερήσεις 

αυτές είναι ανεκτές.  Στην περίπτωση που υπάρχουν μη ανεκτές καθυστερήσεις, οι 

αντίστοιχες παραγγελίες αφαιρούνται από τον κατάλογο των εγκεκριμένων 

παραγγελιών, ώστε να επανακριθούν και να αποδεσμευτούν στο μέλλον. 

Διορθώσεις και συμπληρώσεις στη λίστα MPSeq γίνονται σε κάθε ανανέωση του 

συστήματος r-MRP, οπότε και γίνεται επαναπροσδιορισμός της σειράς προτεραιότητας 

των παραγγελιών, ενώ νέες προστίθενται στον κατάλογο.  Η λίστα MPSeq ανανεώνεται 

και επανεξετάζεται κάθε φορά που μία νέα παραγγελία εισάγεται στο σύστημα ή 

συμβαίνει κάποια αλλαγή στα δεδομένα των ήδη καταχωρημένων, π.χ. αλλαγή του 

επιθυμητού χρόνου παράδοσης από τον πελάτη, προσωρινή μεταβολή της δυναμικότητα 

του συστήματος, όπως για παράδειγμα λόγω βλαβών, υπερωριών, έκτακτης πρόσθετης 

βάρδιας κλπ.  Ο χρήστης του συστήματος r-MRP έχει επίσης τη δυνατότητα να αλλάξει 

κατά βούληση την ιεραρχία των παραγγελιών, παρακάμπτοντας τα αποτελέσματα του 

μηχανισμού ORR.   

Το υποσύστημα ORR ελαττώνει την ανισορροπία φόρτου εργασίας μεταξύ των κέντρων 

εργασίας.  Σύμφωνα όμως με τον Veral (1995), οι περιορισμοί που τίθενται κατά την 

απελευθέρωση ενός φορτίου εργασιών στο επίπεδο του εργοστασίου είναι δυνατό να 

εισάγουν χρόνους αδράνειας σε ορισμένους παραγωγικούς πόρους.  Το φαινόμενο αυτό 

μειώνει  την αποδοτική εκμετάλλευση της διαθέσιμης δυναμικότητας, η οποία μπορεί να 

μην επαρκεί στη συνέχεια σε περιόδους αυξημένης ζήτησης.  Για το λόγο αυτό το 

υποσύστημα ORR χρησιμοποιείται μόνο στο πρώτο στάδιο επεξεργασίας των 
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παραγγελιών (gateway resources) και δεν ελέγχει την αποδέσμευση εργασιών σε 

μεταγενέστερα στάδια.  Ο μηχανισμός ORR καθιστά το σύστημα r-MRP πιο ευέλικτο από 

τα MRP-based συστήματα, στα οποία η ιεράρχηση των παραγγελιών γίνεται με μοναδικό 

κριτήριο την προθεσμία παράδοσης του πελάτη σύμφωνα με το Κύριο Πρόγραμμα 

Παραγωγής (MPS). 

 

5.1.3 Υποσύστημα Μητρώου Αποθεμάτων (IR) 
 
Το σύστημα r-MRP πρέπει να είναι πάντα ενημερωμένο όσον αφορά τα ακριβή επίπεδα 

αποθεμάτων όλων των ειδών που διαχειρίζεται, δηλαδή αυτών των Ομάδων Ι και ΙΙ.  

Πρέπει να διαθέτει τις τελευταίες πληροφορίες γύρω από τις αποθηκευμένες, διαθέσιμες 

και υπό παραγγελία ποσότητες κάθε υλικού πριν διαμορφώσει το πλάνο προμηθειών για 

κάθε ένα από αυτά ξεχωριστά.  Τα δεδομένα αυτά βρίσκονται αποθηκευμένα σε ένα 

αρχείο με την ονομασία Κύριο Αρχείο Είδους (Item Master File) ή αλλιώς Μητρώο 

Αποθεμάτων (Inventory Record - IR).  Το υποσύστημα IR περιέχει, όπως είναι γνωστό και 

από την περιγραφή της αντίστοιχης υπομονάδας της μεθόδου reverse MRP, πληροφορίες 

για την κατάσταση του κάθε υλικού στην αποθήκη που είναι αναγκαίες κατά τη 

διαδικασία εύρεσης των καθαρών απαιτήσεων τους (netting).   

Το μητρώο αυτό ενημερώνεται για όλα τα γεγονότα και τις συναλλαγές που μεταβάλλουν 

την αποθεματική κατάσταση κάθε υλικού, όπως είναι η άφιξη μίας παραγγελίας, οι 

ακυρώσεις εντολών παραγωγής, η παραλαβή ελαττωματικών ποσοτήτων (scrap) και οι 

προσαρμογές των προβαλλόμενων επιπέδων αποθεμάτων ως αποτέλεσμα της διενέργειας 

ενός φυσικού ελέγχου απογραφής (cycle counting).  Στο μητρώο IR καταχωρούνται επίσης 

και τα δεδομένα εξόδου του συστήματος, όπως είναι οι προβαλλόμενες διαθέσιμες 

ποσότητες ανά υλικό (projected on hand quantities) και οι προγραμματισμένες 

αποδεσμεύσεις (planned-order releases) και παραλαβές (planned-order receipts) των 

παραγγελιών του. 

Πέρα όμως από παρόμοια δυναμικά δεδομένα, στο μητρώο IR αποθηκεύονται και όλα τα 

στατικά δεδομένα που περιγράφουν μοναδικά τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες ενός 

είδους, είτε αυτό είναι ένα τελικό ή ημι-έτοιμο προϊόν, είτε κάποιο εξάρτημα ή πρώτη ύλη. 

Το μητρώο IR περιλαμβάνει όλες τις χρονικά μη μεταβαλλόμενες πληροφορίες που 

ανασύρονται από το επίπεδο προγραμματισμού του συστήματος r-MRP κατά τον 

υπολογισμό του μεγέθους και του χρόνου αποδέσμευσης μίας εντολής παραγωγής ή 
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αγοράς, όπως: όνομα, κωδικός είδους (part code/number), κωδικός κατώτερου επιπέδου 

εμφάνισης του στη δομή των σύνθετων καταλόγων υλικών (low-level code), ομάδα (ABC 

ανάλυση), μονάδα μέτρησης, απόθεμα ασφαλείας (safety stock), χρόνος ασφαλείας (safety 

lead time), τεχνική υπολογισμού ποσότητας παραγγελίας (lot-sizing technique), 

συντελεστής κόστους διαχείρισης παραγγελιών (setup/ordering cost coefficient), 

συντελεστής κόστους αποθεματοποίησης (carrying cost coefficient) και παράγοντες 

προσαρμογής ποσότητας παραγγελίας (lot-size adjustments).  Σε μία πιο ολοκληρωμένη 

έκδοση του θα μπορούσε να περιλαμβάνει και άλλα δεδομένα, όπως κατασκευαστικά 

σχέδια κλπ.  Τα παραπάνω στατικά δεδομένα χρησιμοποιούνται επίσης από το τμήμα 

προμηθειών για την έκδοση παραστατικών, από το εμπορικό τμήμα για την κοστολόγηση 

των προϊόντων (cost accounting) και από άλλους λειτουργικούς τομείς της επιχείρησης.   

 

5.1.4 Υποσύστημα Μητρώου Σύνθετων Καταλόγων Υλικών (c-BOM) 
 
Το υποσύστημα του Μητρώου Σύνθετων Καταλόγων Υλικών (c-BOM Record) αποτελεί 

το πιο σημαντικό υποσύστημα του επιπέδου σχεδιασμού.  Η λειτουργία του είναι κρίσιμη 

για τη διασύνδεση μεταξύ των δύο επιπέδων του συστήματος r-MRP.  Όπως 

προαναφέρθηκε κατά την περιγραφή της μεθόδου reverse MRP, ένας κατάλογος c-BOM 

συνδυάζει τις πληροφορίες του απλού καταλόγου υλικών (BOM) και της ακολουθίας 

δρομολόγησης (routing) ενός τελικού προϊόντος σε ένα ενιαίο αρχείο, όπου οι διάφορες 

πρώτες ύλες, τα εξαρτήματα και υποπροϊόντα του σχετίζονται με τη γονική τους 

υπεργασία.  Με τον τρόπο αυτό όλα τα συστατικά ενός υλικού είναι υπεργασίες και αυτά 

των υπεργασιών είναι υλικά.   

Η δομή των καταλόγων c-BOM είναι ιδανική για τον υπολογισμό των υπό επεξεργασία 

αποθεμάτων και την κοστολόγηση των τελικών προϊόντων.  Περιέχουν πληροφορίες για το 

ποιοι παραγωγικοί πόροι είναι κατάλληλοι για την εκτέλεση μίας υπεργασίας, καθώς και 

τους απαιτούμενους ονομαστικούς χρόνους λειτουργίας και προετοιμασίας τους.  Η πιο 

βασική όμως λειτουργία του υποσυστήματος c-BOM είναι η ενοποίηση του 

προγραμματισμού υλικών και παραγωγικού δυναμικού μέσω του χρονοπρογράμματος του 

εργοστασίου (SFS).  Οι απαιτήσεις υλικών συνδέονται μέσω του μητρώου c-BOM με τις 

αντίστοιχες χρονοπρογραμματισμένες γονικές υπεργασίες του SFS, οι οποίες 

προσδιορίζουν τις ποσότητες και το χρόνο που πρέπει να είναι διαθέσιμα. 
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Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην περίπτωση που κατά τη διαδικασία παραγωγής 

ενός τελικού προϊόντος σχηματίζονται μεταβατικά  υποπροϊόντα (transient subassemblies) 

ή πλασματικά είδη (phantom items).  Τα είδη αυτά καταναλώνονται άμεσα κατά τη 

διάρκεια της γονικής υπεργασίας τους και δεν αποθηκεύονται ποτέ.  Αν τα μεταβατικά 

υποπροϊόντα αποκτούσαν ξεχωριστή ταυτότητα και κωδικό στο σύνθετο κατάλογο υλικών 

του προϊόντος, τότε το σύστημα r-MRP θα έπρεπε να τα αντιμετωπίσει ακριβώς όπως 

οποιαδήποτε άλλα είδη που εισέρχονται και εξέρχονται από τους αποθηκευτικούς χώρους.  

Αυτό θα απαιτούσε την καταχώρηση όλων των παραλαβών και αποστολών τους στο 

υποσύστημα IR χρησιμοποιώντας τεχνίτες συναλλαγές. Οι πλασματικές αυτές συναλλαγές 

που δεν σχετίζονται με πραγματική διακίνηση υλικών, θα ήταν πρακτικά δύσκολο να 

καταγράφονται χρησιμοποιώντας τα συμβατικά μέσα των περισσότερων βιομηχανικών 

μονάδων.   

Στο σχήμα 5.2 παρουσιάζεται ο γενικευμένος κατάλογος c-BOM ενός τελικού προϊόντος 

της βιομηχανικής μονάδας που αποτελεί την περιπτωσιακή σπουδή της διατριβής.  Οι  

επιμέρους ποσοστιαίες τιμές που αναφέρονται υποδεικνύουν την ποσότητα του 

συγκεκριμένου υλικού που απαιτείται για την παραγωγή μίας μονάδας του εξαρτώμενου 

κομματιού του.  Οι διακεκομμένες γραμμές στο σχήμα αυτό αναφέρονται σε μεταβατικά  

υποπροϊόντα που δεν χρειάζεται να παρακολουθούνται αφού ποτέ δεν αποτελούν 

αποθηκεύσιμο είδος.  Επίσης είναι φανερό ότι το σύστημα r-MRP δεν χρειάζεται να 

εκδίδει εντολές παραγωγής για αυτά.  Έτσι, το μητρώο c-BOM παρακάμπτει τα 

μεταβατικά υποπροϊόντα, κατά την υπολογιστική διαδικασία του συστήματος r-MRP, 

πηγαίνοντας κατευθείαν από το γονικό τους υλικό στην πρώτη υπεργασία που έχει ως 

συστατικό της κάποιο είδος της αποθήκης.  Με τη λογική αυτή περιορίζεται ο αριθμός των 

επιπέδων ενός σύνθετου καταλόγου υλικών, ελαττώνεται ο όγκος των συναλλαγών του 

υποσυστήματος IR και διευκολύνεται η παρακολούθηση της ροής των πληροφοριών. 
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FC5.80/15/C 

40% W Gr 03 

WEAV 5.80/15/C 
(WEAV-WC)

PREP-FL/03 
(PREP-WC)

55% Pile03 

PREP-WA/01 
(PREP-WC) 

PREP-WE/01 
(PREP-WC)

PREP-SEL/01 
(PREP-WC) 

5% Sel 01 20% Weft 01 15% Warp 01 

60% W NZ 03 45% PP 6.6 01 
50% PP 7 01 

20% Rec FL/A 
10% Rec Sl/A 10% Rec FC/A 5% Rec Sl/A 

20% PP 6.6 01 

50% PP 7 01 

45% PP 6.6 01 
45% PP 7 01 

 WE01 Chemicals 
 WA01 Chemicals 

FL03 Chemicals 
SEL01 Chemicals 

Σχήμα 5.2: Απλοποιημένος σύνθετος κατάλογος υλικών (c-BOM) του τελικού 
προϊόντος με κωδικό FC5.80/15/C 

 

Σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται ο στενός έλεγχος αναλώσιμων υλικών, όπως κοπτικά 

εργαλεία, λειαντικοί τροχοί, χημικά κ.ά., τα οποία καταναλώνονται κατά τα διάφορα 

στάδια επεξεργασίας της παραγωγικής διαδικασίας αλλά δεν συμμετέχουν στη δομή των 

τελικών προϊόντων.  Τα υλικά αυτά συμπεριλαμβάνονται στους σύνθετους καταλόγους 

υλικών ως εξαρτώμενα συστατικά.  Τα αναλώσιμα είδη ταξινομούνται και αυτά στις 

ομάδες του υποσυστήματος της ανάλυσης ABC. Επομένως, το σύστημα r-MRP υπολογίζει 

τις καθαρές απαιτήσεις για τα αναλώσιμα υλικά των ομάδων Ι και ΙΙ, εκδίδει εντολές 

προμηθειών και καταχωρεί τις αλλαγές των αποθεμάτων τους στο μητρώο IR, όπως και 

για οποιοδήποτε άλλο υλικό των ομάδων αυτών.  Ο λεπτομερής έλεγχος των αναλώσιμων 

υλικών είναι απαραίτητος στους περισσότερους βιομηχανικούς κλάδους λόγω της πολλές 

φορές υψηλής τους αξίας. 

Η πληροφορία που εισάγεται στο μητρώο c-BOM πρέπει να είναι ακριβής, διότι 

ανακρίβειες είναι δυνατό να οδηγήσουν στην παραγωγή λάθος τύπου κομματιού ή στην 
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παραγγελία λάθος ποσοτήτων υλικών.  Ωστόσο το πρόβλημα της ακρίβειας του μητρώου 

αυτού είναι πολύπλοκο εξαιτίας του γεγονότος ότι σε πολλά συστήματα διακριτής 

παραγωγής γίνονται συχνά αλλαγές και τροποποιήσεις στη δομή των τελικών προϊόντων.  

Αυτές οι τροποποιήσεις μπορεί να προέρχονται από πολλές αιτίες, όπως είναι για 

παράδειγμα οι βελτιώσεις του προϊόντος για εμπορικούς σκοπούς, η συμμόρφωση με 

νέους  κανονισμούς ασφαλείας, οι αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία κ.ά.  Η συνεχής 

ενημέρωση των καταλόγων c-BOM είναι απαραίτητη. 

Οι τελευταίοι περιέχουν πολλές φορές ένα μεγάλο αριθμό επιπέδων και πολλούς κώδικες 

εξαρτώμενων υλικών και υπεργασιών.  Για την πιο αποτελεσματική συντήρηση και 

ενημέρωση τους χρησιμοποιήθηκε κατά την υλοποίηση του συστήματος r-MRP σε 

λογισμικό πρόγραμμα μία εναλλακτική μορφή τους, αυτή των σύνθετων καταλόγων 

υλικών ενός επιπέδου.  Στους καταλόγους αυτούς αποθηκεύονται υπό τη μορφή πίνακα 

όλες οι γονικές υπεργασίες ενός υλικού, εξαρτήματος ή υποπροϊόντος (where-used 

summarized matrix).  Τα στοιχεία του πίνακα αυτού πολλαπλασιάζονται με την ποσότητα 

της αντίστοιχης γονικής υπεργασίας για τον υπολογισμό των ακαθάριστων απαιτήσεων 

ενός υλικού.  Ο σύνθετος κατάλογος υλικών της συνολικής δομής του τελικού προϊόντος 

μπορεί να αναδομηθεί συνθέτοντας τους επιμέρους μονοεπίπεδους σύνθετους καταλόγους 

υλικών των συστατικών του. 

 

 

5.2 Επίπεδο Προγραμματισμού 
 

Το επίπεδο προγραμματισμού (scheduling level) αποτελεί το εκτελεστικό εργαλείο του 

ολοκληρωμένου συστήματος r-MRP.  Περιλαμβάνει όλες τις βραχυπρόθεσμες και 

λεπτομερείς λειτουργίες του, καθώς και την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της 

εφαρμογής του. Πιο συγκεκριμένα αποτελείται από τα παρακάτω λειτουργικά 

υποσυστήματα (modules): 

I. Υποσύστημα Πρόσω Χρονοπρογραμματισμού Παραγωγής Πεπερασμένης 

Δυναμικότητας. 

II. Υποσύστημα Υβριδικού Αντίστροφου Χρονοπρογραμματισμού Παραγωγής 

Πεπερασμένης Δυναμικότητας. 

III. Υποσύστημα Πρόσω/Αντίστροφου Χρονοπρογραμματισμού Παραγωγής 

Πεπερασμένης Δυναμικότητας. 
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IV. Υποσύστημα Αξιολόγησης Απόδοσης και Ανάδρασης στο Επίπεδο του 

Επιχειρησιακού Σχεδιασμού. 

Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζεται κάθε ένα από τα υποσυστήματα αυτά ξεχωριστά 

και αναλύονται τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους. 

 

5.2.1 Υπσύστημα Πρόσω Χρονοπρογραμματισμού (FS) 
 
Οι εντολές παραγωγής που αποδεσμεύονται από το υποσύστημα ORR του επιπέδου 

σχεδιασμού, εισέρχονται στο επίπεδο προγραμματισμού με στόχο την ανάθεση τους σε 

συγκεκριμένους σταθμούς επεξεργασίας και τη δημιουργία του συνολικού 

χρονοπρογράμματος του επιπέδου του εργοστασίου. 

Η υπομονάδα FCS της μεθόδου reverse MRP που παρουσιάστηκε στο τέταρτο κεφάλαιο, 

αποτελεί ουσιαστικά μία πρόσω μέθοδο χρονοπρογραμματισμού πεπερασμένης 

δυναμικότητας που ακολουθεί τη λογική της κάθετης φόρτωσης (vertical loading), 

σύμφωνα με τους ορισμούς που δόθηκαν στο τρίτο κεφάλαιο.  Ο αλγόριθμος της 

ενεργοποιείται κάθε χρονική στιγμή που αλλάζει η κατάσταση ενός κέντρου εργασίας, 

όταν για παράδειγμα ένας πόρος καθίσταται διαθέσιμος μετά την ολοκλήρωση της 

υπεργασίας που είχε αναλάβει.  Kανένας πόρος δεν παραμένει άεργος όταν υπάρχει μία 

εκκρεμής υπεργασία που μπορεί να εκτελεστεί σε αυτόν.   

Η μέθοδος αυτή είναι κυρίως κατάλληλη για το χρονικό προγραμματισμό συστημάτων 

διακριτής παραγωγής και λειτουργεί μέσα σε ένα περιβάλλον ιεραρχικής μοντελοποίησης 

του επιπέδου του εργοστασίου και του φορτίου των εργασιών (hierarchical modeling).  Οι 

παραπάνω αρχές σχεδιασμού της υπομονάδας FCS καταδεικνύουν το γεγονός ότι 

πρόκειται για μία μέθοδο πρόσω χρονοπρογραμματισμού πεπερασμένης δυναμικότητας, 

ανεξάρτητα από την πολιτική ανάθεσης που χρησιμοποιεί (ευρετικοί κανόνες ή 

πολυκριτηριακή μέθοδος λήψης αποφάσεων), η οποία λειτουργεί μέσα σε ένα περιβάλλον 

προσομοίωσης διακριτών συμβάντων (discrete event simulation).  Για το λόγο αυτό θα 

αναφέρεται στα πλαίσια του ολοκληρωμένου συστήματος r-MRP ως υποσύστημα Πρόσω 

Χρονοπρογραμματισμού (Forward Scheduling - FS).   

Το υποσύστημα FS προγραμματίζει όλες τις υπεργασίες μίας εντολής παραγωγής να 

ξεκινήσουν όσο το δυνατό νωρίτερα από την ημερομηνία άφιξης της (order arrival date), 

αρχίζοντας από την πρώτη της υπεργασία και λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τους 
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περιορισμούς δυναμικότητας του συστήματος.  Στόχος του είναι η ολοκλήρωση όλων των 

εργασιών όσο το δυνατό  γρηγορότερα.  Το υποσύστημα FS προσφέρει στον χρήστη τη 

δυνατότητα διερεύνησης του εάν η επιθυμητή ημερομηνία παράδοσης της παραγγελίας 

του πελάτη είναι εφικτή και μπορεί να ικανοποιηθεί.  Το υποσύστημα πρόσω 

χρονοπρογραμματισμού προσφέρει επίσης τη δυνατότητα διερεύνησης του πόσο νωρίς 

μπορεί να ολοκληρωθεί μία εργασία δεδομένου του χρόνου άφιξης της στο σύστημα.  Ο 

τύπος αυτός παραγωγής είναι γνωστός στη βιβλιογραφία και ως “as soon as possible 

production”. 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να παρατεθεί ένα παράδειγμα εφαρμογής του 

υποσυστήματος FS για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας του, αλλά και των 

διαφορών του με το υποσύστημα HBS που θα παρουσιαστεί στην αμέσως επόμενη 

ενότητα. 

Έστω ότι δύο εργασίες J1και J2 αποδεσμεύονται ταυτόχρονα στο επίπεδο του εργοστασίου, 

δηλαδή έχουν την ίδια ημερομηνία άφιξης (Arrival Date - AD).  Η επιθυμητή ημερομηνία 

παράδοσης τους (Due Date - DD) διαφέρει κατά δ μονάδες χρόνου.  Η καθεμία από αυτές 

αποτελείται από τρεις υπεργασίες Τij, όπου i είναι ο αύξων αριθμός της υπεργασίας και j η 

εργασία στην οποία ανήκει, π.χ. με Τ21 συμβολίζεται η δεύτερη υπεργασία του 

φασεολογίου της εργασίας J1.  Επομένως είναι: 

 
J1:   Τ11  Τ21         Τ31, (AD1, DD1) 

J2:   Τ12  Τ22         Τ32, (AD2 = AD1, DD2 = DD1 + δ) 

 
Το σύστημα παραγωγής περιλαμβάνει ένα τμήμα (job shop), το οποίο αποτελείται από ένα 

κέντρο εργασίας (workcenter) που με τη σειρά του περιέχει τρεις πόρους (resources) R1, 

R2 και R3.  Οι υπεργασίες που μπορεί να εκτελέσει ο κάθε πόρος δηλώνονται στις 

παρενθέσεις:  R1: (Τ11, Τ12), R2: (Τ21, Τ22) και R3: (Τ31, Τ32). 

Οι χρόνοι προετοιμασίας των μηχανών (setup times) εξαρτώνται από την αλληλουχία των 

υπεργασιών σε αυτούς (sequence dependent).  Για κάθε πόρο Rk οι χρόνοι προετοιμασίας 

του για όλες τις πιθανές διαδοχές υπεργασιών αποθηκεύονται σε ένα μοναδικό πίνακα 

(setup matrix) [Rk], όπου το στοιχείο (tij) αντιστοιχεί στον απαιτούμενο χρόνο 

προετοιμασίας για την εναλλαγή της παραγωγής από την υπεργασία i στην υπεργασία j.   
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Επομένως, ο πίνακας των χρόνων προετοιμασίας του πόρου Rk θα έχει τη μορφή: 
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Προς χάριν απλούστευσης θεωρείται ότι όλοι οι χρόνοι προετοιμασίας και οι χρόνοι 

επεξεργασίας είναι μεταξύ τους ίσοι.  Επομένως ο συνολικός παραγωγικός χρόνος για 

κάθε  υπεργασία είναι ο ίδιος.  Οι χρόνοι προετοιμασίας των μηχανών κατά τη μετάβαση 

τους από την αδράνεια σε οποιαδήποτε υπεργασία θεωρούνται επίσης ίσοι μεταξύ τους. 

Αρχικά θα υποτεθεί ότι όλοι οι πόροι εργάζονται διαρκώς (full working time), δηλαδή δεν 

υπάρχει διάστημα διακοπής της παραγωγικής διαδικασίας του συστήματος (non-working 

time) καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.  Οι πόροι R1 και R2 παραμένουν υπό επισκευή ή 

προγραμματισμένη συντήρηση για χρονικά διαστήματα r1 και r2, αντίστοιχα.  Οι σχετικές 

προτεραιότητες των υπεργασιών εξαρτώνται από την πολιτική ανάθεσης που έχει επιλεγεί.  

Δεδομένων των παραπάνω υποθέσεων το υποσύστημα FS παράγει το χρονοπρόγραμμα 

παραγωγής για το συγκεκριμένο παράδειγμα.  Ένα πιθανό σύνολο αναθέσεων 

παρουσιάζεται υπό μορφή διαγράμματος Gantt στο σχήμα 5.3. 

Σχήμα 5.3: Πρόσω Χρονοπρογραμματισμός (FS) 
 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα και οι δύο εργασίες ολοκληρώνονται πριν την 

ημερομηνία παράδοσης τους.  Η εργασία J1 ολοκληρώνεται (Slack J1) χρονικές μονάδες 

πριν την ημερομηνία παράδοσης της DD1, ενώ η εργασία J2 ολοκληρώνεται (Slack J2) 

χρονικές μονάδες πριν την ημερομηνία παράδοσης της DD2.  Τα χρονικά αυτά διαστήματα 
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ονομάζονται χρονικά περιθώρια (slack times) και ορίζονται ως η διαφορά της προθεσμίας 

παράδοσης μίας εργασίας από το χρόνο ολοκλήρωσης της (completion time).  Τα χρονικά 

περιθώρια ανάλογα με το μέγεθος τους και τον επιδιωκόμενο στόχο της κάθε παραγγελίας 

μπορεί να είναι επιθυμητά ή όχι, όπως θα φανεί στην επόμενη ενότητα. 

 

5.2.2 Υποσύστημα Υβριδικού Αντίστροφου Χρονοπρογραμματισμού (HBS)  
     

 
Σε πλήθος βιομηχανικών και άλλων εφαρμογών δεν είναι επιθυμητή η ολοκλήρωση των 

παραγγελιών όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και συνεπώς η επίτευξη μεγάλων χρονικών 

περιθωρίων.  Στις περιπτώσεις μάλιστα που οι προθεσμίες παράδοσης είναι αρκετά 

απομακρυσμένες χρονικά δεν έχει νόημα η άμεση εκτέλεση τους και η δέσμευση πόρων 

που πιθανώς θα ήταν προτιμότερο να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση νέων 

παραγγελιών που θα εισέλθουν στο σύστημα στο άμεσο μέλλον.  Επίσης, όσο πιο μεγάλη 

είναι η διαφορά της ημερομηνίας παράδοσης από την ημερομηνία ολοκλήρωσης μίας 

παραγγελιάς: 

••  Το κόστος αποθήκευσης μέχρι την αποστολή της στον πελάτη αυξάνεται. 

••  Οι απαιτούμενος αποθηκευτικός χώρος αυξάνεται. 

••  Ο κίνδυνος να συμβεί κάποιο λάθος κατά της μέρες παραμονής της στην αποθήκη 

είναι μεγαλύτερος, π.χ. σύγχυση των προϊόντων της με άλλα παρόμοια που 

ανήκουν σε κάποια άλλη παραγγελία.  

••  Η πιθανότητα φθοράς των προϊόντων λόγω παρατεταμένης αποθήκευσης τους 

αυξάνεται.  Αυτή μπορεί να οφείλεται τόσο στην ίδια τη φύση τους (deteriorating 

inventory), όσο και στις συνθήκες της αποθήκης, π.χ. υψηλή υγρασία. 

••  Τα απαιτούμενα υλικά προμηθεύονται πιο νωρίς από όσο χρειάζεται μειώνοντας τη 

χρηματοοικονομική ρευστότητα της εταιρίας. 

••  Μειώνεται η ευελιξία του συστήματος, όσον αφορά την επεξεργασία νέων 

παραγγελιών με συντομότερες προθεσμίες παράδοσης. 

Για την αποφυγή των παραπάνω φαινομένων και την επέκταση των δυνατοτήτων του 

συστήματος r-MRP, αναπτύχθηκε το υποσύστημα του Υβριδικού Αντίστροφου 

Χρονοπρογραμματισμού (Hybrid Backward Scheduling - HBS), στο οποίο ενσωματώθηκε 

μία νέα υβριδική μέθοδος αντίστροφου χρονοπρογραμματισμού πεπερασμένης 

δυναμικότητας που ακολουθεί τη λογική της κάθετης φόρτωσης.  Το υποσύστημα HBS 
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λειτουργεί μέσα στο ίδιο πλαίσιο ιεραρχικής μοντελοποίησης και προσομοίωσης 

διακριτών συμβάντων (discrete-event simulation) που λειτουργεί η υπομονάδα FCS της 

μεθόδου reverse MRP. 

Ο αλγόριθμος του HBS δεν είναι ένας ακόμη ευρετικός κανόνας που προσπαθεί να 

ελαχιστοποιήσει τα χρονικά περιθώρια των παραγγελιών, αλλά  αποτελεί ένα γενικότερο 

πλαίσιο εφαρμογής ενός συνόλου σχέσεων μετασχηματισμού για τη μετατροπή μίας 

πρόσω πολιτική ανάθεσης στην αντίστοιχη αντίστροφη της.  Επιπλέον, το υποσύστημα 

HBS είναι δυνατό να εφαρμοστεί και ανεξάρτητα από το σύστημα r-MRP, για το 

χρονοπρογραμματισμό ενός συστήματος παραγωγής διακριτών προϊόντων. 

Το υποσύστημα HBS προγραμματίζει όλες τις υπεργασίες μίας εργασίας να ξεκινήσουν 

όσο το δυνατό πιο αργά από την επιθυμητή ημερομηνία παράδοσης της (order due date), 

αρχίζοντας από την τελευταία υπεργασία και λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τους 

περιορισμούς δυναμικότητας του συστήματος.  Στόχος του είναι η ολοκλήρωση όλων των 

εργασιών όσο το δυνατόν πιο κοντά στην ημερομηνία παράδοσης τους, επιτυγχάνοντας 

έτσι την ελαχιστοποίηση ή και τον μηδενισμό των χρονικών περιθωρίων.  Ο υβριδικός 

αντίστροφος  χρονοπρογραμματισμός καθιστά δυνατό τον προσδιορισμό του πότε πρέπει 

να ξεκινήσει η επεξεργασία μίας συγκεκριμένης παραγγελίας για να τελειώσει όσο γίνεται 

πιο κοντά στην επιθυμητή ημερομηνία παράδοσης.  Το περιβάλλον αυτό παραγωγής είναι 

γνωστό στη βιβλιογραφία και ως “just-in-time production” και είναι σύμφωνο με τη 

φιλοσοφία των JIT συστημάτων προγραμματισμού και ελέγχου της παραγωγής. 

Στα πλαίσια της διατριβής αυτής, το υποσύστημα HBS χρησιμοποιήθηκε για την 

εφαρμογή όλων των διαθέσιμων πολιτικών ανάθεσης του υποσυστήματος FS (ευρετικοί 

κανόνες και πολυκριτηριακή μέθοδος λήψης αποφάσεων) αντίστροφα.  Στοχεύει στην 

ελαχιστοποίηση των χρονικών περιθωρίων χρησιμοποιώντας την ιδιαίτερη λογική της 

κάθε πολιτικής ανάθεσης. Αυτό βέβαια δεν περιορίζει την εφαρμογή του χρησιμοποιώντας 

και άλλες πολιτικές ανάθεσης της βιβλιογραφίας. Η διαδικασία εφαρμογής του 

υποσυστήματος HBS παρουσιάζεται χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της προηγούμενης 

ενότητας. 

Το διάγραμμα Gantt που προέκυψε χρησιμοποιώντας το υποσύστημα FS επαναλαμβάνεται 

παρακάτω (σχήμα 5.4).  Οι δύο εργασίες του παραδείγματος J1 και J2 ολοκληρώθηκαν 

(Slack J1) και (Slack J2) χρονικές μονάδες πριν τις ημερομηνίες παράδοσης τους, 

αντίστοιχα.  Τα χρονικά αυτά περιθώρια μπορεί να αντιστοιχούν σε μερικές μόνο ώρες ή 
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ακόμη και σε ολόκληρους μήνες.  Για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που 

προαναφέρθηκαν, η διοίκηση της επιχείρησης επιθυμεί οι δύο αυτές εργασίες να 

τελειώσουν όσο το δυνατό πιο κοντά στις ημερομηνίες παράδοσης των πελατών.  Η 

διαδικασία που ακολουθείται στην περίπτωση αυτή περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια. 

 

Σχήμα 5.4: Πρόσω Χρονοπρογραμματισμός (FS) σε πραγματικό χρόνο 
 

Οι σχέσεις μετασχηματισμού που εφαρμόζει ο αλγόριθμος του Υβριδικού Αντίστροφου 

Χρονοπρογραμματισμού περιλαμβάνουν τα παρακάτω βήματα: 

Βήμα 1: Δημιουργία του αντίστροφου φασεολογίου για κάθε εργασία (reverse routings).  

Οι προαπαιτούμενες υπεργασίες (preconditions) για την εκτέλεση μίας δεδομένης 

υπεργασίας γίνονται επακόλουθες υπεργασίες της (post conditions):  

 
J1:   Τ31  Τ21         Τ11, (AD′1, DD′1) 

J2:   Τ32  Τ22         Τ12, (AD′2, DD′2) 

 
Βήμα 2: Αναστροφή του πίνακα των χρόνων προετοιμασίας του κάθε πόρου Rk (transverse 

setup matrix).  Ο νέος πίνακας [Rk]fictitious είναι ο ανάστροφος του παλιού [Rk]: 

 
[Rk]fictitious = [Rk]Τ    [Εξ. 5-1] 

 
Επομένως η σχέση μεταξύ των στοιχείων τους είναι: (tji)fictitious = (tij).  Έτσι, ο νέος πίνακας 

προετοιμασίας του πόρου Rk θα έχει τη μορφή: 
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Βήμα 3: Ορισμός ενός αυθαίρετου χρονικού σημείου αναφοράς (tref) που είναι μεγαλύτερο 

ή ίσο της μεγαλύτερης ημερομηνίας παράδοσης όλων των εργασιών που έχουν 

αποδεσμευτεί στο επίπεδο του εργοστασίου κατά το χρόνο έναρξης της διαδικασίας του 

χρονοπρογραμματισμού (ts): 

tref ≥ max(DDj)    [Εξ. 5-2] 

 
Η χρονική διαφορά μεταξύ του σημείου αναφοράς tref και των προθεσμιών παράδοσης των 

εργασιών είναι (Σχήμα 5.4): 

    J1:  tref – DD1 = a1 μονάδες χρόνου 

    J2:  tref – DD2 = a2 μονάδες χρόνου 

 
Βήμα 4: Ορισμός ενός χρονικού σημείου (t′s) που ανήκει σε μία νοητή κλίμακα χρόνου 

(fictitious time scale), στην οποία θα γίνει ο χρονοπρογραμματισμός του αντεστραμμένου 

φορτίου εργασιών.  Το σημείο αυτό αποτελεί το χρόνο έναρξης της διαδικασίας  

χρονοπρογραμματισμού στη νοητή κλίμακα.  Ο τονισμός μίας χρονικής μεταβλητής θα 

χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει την αναφορά της στη νοητή κλίμακα χρόνου.   

Αρχικά θα θεωρηθεί ότι όλοι οι πόροι εργάζονται αδιάκοπα, δηλαδή δεν υπάρχει διάκριση 

μεταξύ εργάσιμου χρόνου (working time) και μη εργάσιμου χρόνου (non-working time).  

Όπως όμως θα δειχτεί στη συνέχεια, η επιλογή του χρονικού σημείου t′s στη νοητή 

κλίμακα χρόνου εξαρτάται άμεσα από την επιλογή του σημείου αναφοράς tref στην 

πραγματική κλίμακα χρόνου όταν η λειτουργία του εργοστασίου διακόπτεται για 

καθορισμένα χρονικά διαστήματα.  Το σημείο t′s της νοητής κλίμακας χρόνου (t′) 

αντιστοιχεί στο σημείο αναφοράς tref της πραγματικής κλίμακας χρόνου (t).   

Όσο αυξάνει ο χρόνος στη νοητή κλίμακα, ο πραγματικός χρόνος μειώνεται ανάλογα.  

Επομένως, αν περάσει ένα χρονικό διάστημα S στη νοητή κλίμακα μετά το σημείο 

έναρξης του χρονοπρογραμματισμού σε αυτή t′s, δηλαδή t′ = t′s + S, τότε στην πραγματική 

κλίμακα ο χρόνος γυρίζει κατά S μονάδες προς τα πίσω από το σημείο αναφοράς tref, 

δηλαδή t = tref – S: 

 
t′ = t′s + S  t = tref – S   [Εξ. 5-3] 

  
Η σχέση μεταξύ ενός σημείου t στον πραγματικό χρόνο και του αντίστοιχου σημείου t′ 

στον πλασματικό χρόνο είναι: 

      t′ = t′s + (tref – t)                  [Εξ. 5-4] 
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Βήμα 5: Οι ημερομηνίες παράδοσης των εργασιών (DDj) μεταφέρονται στην κλίμακα 

νοητού χρόνου χρησιμοποιώντας την εξίσωση [Εξ. 5-4], αποτελώντας τις ημερομηνίες 

άφιξης των εργασιών (AD′j) στην κλίμακα αυτή.  Ομοίως, οι ημερομηνίες άφιξης των 

εργασιών (ADj) μετασχηματίζονται στην κλίμακα νοητού χρόνου, αποτελώντας τις 

ημερομηνίες παράδοσης των εργασιών σε αυτή (DD′j): 

 
    AD′j = t′s + (tref – DDj) και DD′j = t′s + (tref – ADj)  [Εξ. 5-5] 

  
Εφαρμόζοντας την εξίσωση [Εξ. 5-5] στην περίπτωση των δύο εργασιών του 

παραδείγματος προκύπτει: 

J1: AD′1 = t′s + (tref – DD1) = t′s + a1, DD′1 = t′s + (tref – AD1) και 

J2: AD′2 = t′s + (tref – DD2) = t′s + a2, DD′2 = t′s + (tref – AD2). 

Επιπλέον, αφού είναι: DD1 = DD2 – δ και AD1 = AD2, τότε θα ισχύει αντίστοιχα:                        

AD′1 = AD′2 + δ και DD′1 = DD′2. 

Βήμα 6: Μετασχηματισμός των χρονικών διαστημάτων που κάθε πόρος δεν είναι 

διαθέσιμος, λόγω βλάβης ή προγραμματισμένης συντήρησης, στον πλασματικό χρόνο 

χρησιμοποιώντας τη σχέση [Εξ. 5-4].  

Ο πόρος R1 του παραδείγματος (Σχήμα 5.4) δεν είναι διαθέσιμος κατά το χρονικό 

διάστημα [DD1 – r1, DD1].  Στη νοητή κλίμακα χρόνου ο πόρος R1 δεν θα είναι διαθέσιμος 

κατά το διάστημα [t′s + (tref – DD1), t′s + (tref – (DD1 – r1))] ή ισοδύναμα [t′s + a1, t′s + a1 + 

r1].  Επίσης, ο πόρος R2 δεν είναι διαθέσιμος κατά το χρονικό διάστημα [ts, ts + r2].  

Προβάλλοντας το διάστημα αυτό στην νοητή κλίμακα χρόνου προκύπτει ότι ο πόρος R2 

θα βρίσκεται ανενεργός κατά το διάστημα [t′s + (tref – (ts + r2)), t′s + (tref – ts)] ή ισοδύναμα 

[t′past – r2, t′past], όπου t′past = t′s + (tref – ts) είναι ο μετασχηματισμός του τρέχοντος χρονικού 

σημείου ts στον πλασματικό χρόνο.  Είναι φανερό ότι τα χρονικά σημεία στη νοητή 

κλίμακα για τα οποία t′ > t′past δηλώνουν ουσιαστικά σημεία στο παρελθόν, δηλαδή σημεία  

με t < ts. 

Βήμα 7: Πρόσω χρονοπρογραμματισμός του μετασχηματισμένου φορτίου εργασιών στη 

νοητή κλίμακα χρόνου με χρόνο έναρξης το σημείο t′s (σχήμα 5.5).  Από το διάγραμμα 

Gantt του σχήματος φαίνεται ότι και οι δύο εργασίες του παραδείγματος έχουν 

ολοκληρωθεί πριν τις ημερομηνίες παράδοσης τους στον πλασματικό χρόνο.  Η εργασία J1 

ολοκληρώνεται [a3 - (DD′1 – t′past)] μονάδες χρόνου πριν την ημερομηνία παράδοσης της 
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DD′1, ενώ η εργασία J2 ολοκληρώνεται [a4 - (DD′2 – t′past)] μονάδες χρόνου πριν την 

ημερομηνία παράδοσης της DD′2.  

 

Σχήμα 5.5: Πρόσω χρονοπρογραμματισμός στη νοητή κλίμακα χρόνου 
(HBS - α′ στάδιο) 

 

Στην περίπτωση που επιλέγεται ως πολιτική ανάθεσης ένας ευρετικός κανόνας, τότε σε 

αυτό το βήμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο αντίστροφος του (πίνακας 5.7).  Για 

παράδειγμα, για τη δημιουργία ενός χρονοπρογράμματος βασισμένου στη λογική 

ανάθεσης του κανόνα SPT, ο αντίστροφης λογικής κανόνας ανάθεσης LPT πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί στη νοητή κλίμακα χρόνου.  Αυτό δεν ισχύει όταν ως πολιτική ανάθεσης 

επιλέγεται η πολυκριτηριακή τεχνική λήψης αποφάσεων της ενότητας 4.3.1.  Ο λόγος 

είναι ότι τα κριτήρια που χρησιμοποιεί αποτελούν μεταβλητές, οι τιμές των οποίων 

προκύπτουν από υπολογισμούς και όχι κανόνες ορισμού προτεραιότητας. 

 

Πλασματικός Χρόνος (Fictitious Time)  Πραγματικός Χρόνος (Real Time) 

First Arrives First Served - FASFS  Earliest Due Date - EDD 

Last Arrives First Served - LASFS  Latest Due Date - LDD 

Shortest Processing Time - SPT  Longest Processing Time - LPT 

Fewest Operations Remaining - FOPNR  Most Operations Done - MOPDN 

Least Work Remaining - LWRK  Most Work Done - MWDN 

First In First Out - FIFO  Last Out Last In - LOLI 

Last In First Out - LIFO  First Out Last In - FOLI 

Mean Flowtime  Mean Flowtime 

Mean Cost  Mean Cost 

Mean Quality  Mean Quality 

Mean Tardiness  Mean Tardiness 

Πίνακας 5.7: Αντιστοιχία πολιτικών ανάθεσης 
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Βήμα 8: Έλεγχος της εφικτότητας του χρονοπρογράμματος.  Αν κάποια εργασία 

ολοκληρωθεί μετά την ημερομηνία παράδοσης της στον πλασματικό χρόνο DD′j, αυτό 

σημαίνει ότι θα έπρεπε να είχε αποδεσμευτεί στο επίπεδο του εργοστασίου πριν την 

προγραμματισμένη ημερομηνία άφιξης της ADj στον πραγματικό χρόνο για να τηρηθεί η 

πραγματική ημερομηνία παράδοσης της DDj.  Επίσης, αν κάποια εργασία ολοκληρωθεί 

μετά το σημείο t′past στον πλασματικό χρόνο, αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να είχε ήδη 

αποδεσμευτεί στο επίπεδο του εργοστασίου κατά το παρελθόν, πριν το τρέχον χρονικό 

σημείο ts και την προγραμματισμένη ημερομηνία άφιξης της ADj στον πραγματικό χρόνο, 

ώστε να τηρηθεί η πραγματική ημερομηνία παράδοσης της DDj.   

Αν για μία συγκεκριμένη παραγγελία j το ζητούμενο είναι η διερεύνηση του αν η 

προθεσμία παράδοσης που θέτει ο πελάτης είναι εφικτή, τότε η ημερομηνία παράδοσης 

της στον πλασματικό χρόνο ορίζεται ως: DD′i = t′past.  Αν η εργασία αυτή προβάλλεται ως 

καθυστερημένη στο χρονοπρόγραμμα της νοητής κλίμακας χρόνου τότε η απαίτηση του 

πελάτη δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθεί ακόμη και αν η επεξεργασία της παραγγελίας 

αρχίσει αμέσως. 

Βήμα 9: Προβολή (mirroring) του νοητού χρονοπρογράμματος (fictitious schedule) στην 

κλίμακα πραγματικού χρόνου χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες σχέσεις μετασχηματισμού 

και αλλαγής μεταβλητών: 

 
STij = tref – (CT′ij – t′s) και CTij = tref – (ST′ij – t′s)  [Εξ. 5-6] 

Όπου: 

••  STij: το χρονικό σημείο έναρξης (start time) της υπεργασίας Tij στην κλίμακα του 

πραγματικού χρόνου. 

••  tref : το χρονικό σημείο αναφοράς στην κλίμακα του πραγματικού χρόνου. 

••  CT′ij: το χρονικό σημείο ολοκλήρωσης (completion time) της υπεργασίας Tij στην 

κλίμακα του πλασματικού χρόνου. 

••  t′s: το χρονικό σημείο εκκίνησης του πρόσω χρονοπρογραμματισμού στην κλίμακα 

του πλασματικού χρόνου. 

••  CTij: το χρονικό σημείο ολοκλήρωσης της υπεργασίας Tij στην κλίμακα του 

πραγματικού χρόνου. 

••  ST′ij: το χρονικό σημείο έναρξης της υπεργασίας Tij στην κλίμακα του 

πλασματικού χρόνου.  

5-29 



Κεφάλαιο 5 - Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου PPC συστήματος (r-MRP) 
 

Οι σχέσεις αυτές εφαρμόζονται σε κάθε υπεργασία του χρονοπρογράμματος της 

παραγωγής στον πλασματικό χρόνο, καθώς και σε κάθε άλλο συμβάν, όπως είναι για 

παράδειγμα οι βλάβες των πόρων.  Αν συγκεντρωθούν όλοι οι επιμέρους μετασχηματισμοί 

προκύπτει το συνολικό χρονοπρόγραμμα παραγωγής στην κλίμακα του πραγματικού 

χρόνου, το οποίο φαίνεται στο διάγραμμα Gantt του σχήματος 5.6. 

Σχήμα 5.6: Αντίστροφος χρονοπρογραμματισμός στην κλίμακα πραγματικού χρόνου 
(HBS - β′ στάδιο) 

 

Παρατηρώντας το διάγραμμα αυτό φαίνεται ότι όλες οι υπεργασίες έχουν 

προγραμματιστεί όσο το δυνατό πιο αργά ακολουθώντας τη λογική της εκάστοτε 

επιλεγμένης πολιτικής ανάθεσης.  Τα χρονικά περιθώρια και των δύο εργασιών έχουν 

ελαχιστοποιηθεί.  Η εργασία J2 ολοκληρώνεται ακριβώς στην επιθυμητή ημερομηνία 

παράδοσης της DD2.  Επίσης, η εργασία J1 ολοκληρώνεται όσο το δυνατό πιο κοντά στην  

ημερομηνία παράδοσής της DD1 και συγκεκριμένα κατά c μονάδες χρόνου πιο νωρίς, διότι 

η δεδομένη πολιτική ανάθεσης έδωσε μεγαλύτερη προτεραιότητα στην εργασία J2, ώστε 

να ολοκληρωθεί εκείνη όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην προθεσμία παράδοσης της.   

Συμπεραίνεται επίσης ότι η εργασία J1 δεν πρέπει να αποδεσμευτεί αμέσως, κατά την 

ημερομηνία άφιξης της AD1, αλλά κατά (ts + a3 - AD1)  χρονικές μονάδες πιο αργά ή 

αλλιώς κατά a3 μονάδες χρόνου από το σημείο του τρέχοντος χρόνου ts.  Ανάλογα, η 

εργασία J2 πρέπει να αποδεσμευτεί όχι αμέσως, κατά την ημερομηνία άφιξης της AD2, 

αλλά (ts + a4 – AD2)  χρονικές μονάδες πιο αργά ή αλλιώς κατά a4 μονάδες χρόνου από το 

σημείο του τρέχοντος χρόνου ts.  Επομένως, το χρονικό σημείο ολοκλήρωσης κάθε 

εργασίας στη νοητή κλίμακα αποτελεί το αργότερο δυνατό χρονικό σημείο έναρξης της 

εκτέλεσής της στον πραγματικό χρόνο, ώστε να τηρηθεί η επιθυμητή ημερομηνία 

παράδοσης της.  Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η σύγκριση της σχετικής σημασίας των 

χρονικών διαστημάτων a1, a2, a3, a4, c, r1, r2 μεταξύ των σχημάτων 5.4, 5.5 και 5.6. 

5-30 



  Κεφάλαιο 5 - Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου PPC συστήματος (r-MRP) 

Οι υπολογισμοί για τη μεταφορά της κάθε υπεργασίας από τον πλασματικό στον 

πραγματικό χρόνο με τη βοήθεια των σχέσεων μετασχηματισμού [Εξ. 5-6], παρατίθενται 

αναλυτικά παρακάτω.  Από τον ορισμό του χρονικού σημείου t′past προκύπτει η επόμενη 

σχέση που χρησιμοποιείται στη συνέχεια: 

tref – ts = t′past – t′s    [Εξ. 5-7] 

  
Τ11:  ST11 = tref – (CT′11 – t′s) = tref – (t′past – t′s – a3) = tref – (tref – ts – a3) = ts + a3

         CT11 = tref – (ST′11 – t′s) = tref – (t′past – t′s – a4) = tref – (tref – ts – a4) = ts + a4

 
Τ12:  ST12 = tref – (CT′12 – t′s) = tref – (t′past – t′s – a4) = tref – (tref – ts – a4) = ts + a4

         CT12 = tref – (ST′12 – t′s) = tref – (t′past – t′s – a4 – PT) = tref – (tref – ts – a4) = ts + a4 + PT 

 
Τ21:  ST21 = tref – (CT′21 – t′s) = tref – (t′s + a1 + c + 2PT – t′s) = tref – a1 – c – 2PT 

         CT21 = tref – (ST′21 – t′s) = tref – (t′s + a1 + c + PT – t′s) = tref – a1 – c – PT 

 
Τ22:  ST22 = tref – (CT′22 – t′s) = tref – (t′s + a1 + c + PT – t′s) = tref – a1 – c – PT 

         CT22 = tref – (ST′22 – t′s) = tref – (t′s + a1 + c – t′s) = tref – a1 – c 

 
Τ31:  ST31 = tref – (CT′31 – t′s) = tref – (t′s + a2 + 2PT – t′s) = tref – a2 – 2PT 

         CT31 = tref – (ST′31 – t′s) = tref – (t′s + a2 + PT – t′s) = tref – a2 – PT 

 
Τ32:  ST32 = tref – (CT′32 – t′s) = tref – (t′s + a2 + PT – t′s) = tref – a2 – PT 

         CT32 = tref – (ST′32 – t′s) = tref – (t′s + a2 – t′s) = tref – a2

 
Ομοίως, τα χρονικά διαστήματα διακοπής της λειτουργίας των πόρων, λόγω βλάβης ή 

προγραμματισμένης συντήρησης, έχουν επιστρέψει στη «θέση» τους κατά τη μεταφορά 

στην κλίμακα του πραγματικού χρόνου.  Τα χρονικά σημεία έναρξης των εργασιών  

επισκευής/συντήρησης (SR) και τα χρονικά σημεία ολοκλήρωσης τους (CR) 

επαληθεύονται χρησιμοποιώντας τις σχέσεις μετασχηματισμού [Εξ. 5-6], ως εξής: 

 
R1:  SRR1 = tref – (CR′R1 – t′s) = tref – (t′s + a1 + r1 – t′s) = tref – a1 – r1

        CRR1 = tref – (SR′R1 – t′s) = tref – (t′s + a1 + PT – t′s) = tref – a1

 
R2:  SRR2 = tref – (CR′R2 – t′s) = tref – (t′past – t′s) = tref – tref + ts = ts  

        CRR2 = tref – (SR′R2 – t′s) = tref – (t′past – t′s – r2) = tref – tref + ts = ts + r2
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Αρχικά θεωρήθηκε ότι όλοι οι πόροι εργάζονται αδιάκοπα, δηλαδή δεν υπάρχει διάστημα 

διακοπής της παραγωγικής διαδικασίας του συστήματος αλλά υπάρχουν βάρδιες καθόλη 

τη διάρκεια μίας ημέρας.  Στην περίπτωση που ισχύει η παραδοχή αυτή δεν υπάρχουν 

περιορισμοί στην επιλογή της μεταβλητής t′s.  Αν όμως η παραγωγή διακόπτεται για 

προκαθορισμένες χρονικές περιόδους μέσα σε μία εβδομάδα, όπως συχνά συμβαίνει στη 

βιομηχανική πραγματικότητα, τότε η επιλογή του χρονικού σημείου t′s εξαρτάται άμεσα 

από την επιλογή του χρονικού σημείου αναφοράς tref.  Ο λόγος είναι ότι εφόσον κατά την 

αύξηση του χρόνου στη νοητή κλίμακα, με αφετηρία το σημείο t′s, ο πραγματικός χρόνος 

μειώνεται ανάλογα, με αφετηρία το σημείο tref, θα πρέπει να τηρούνται οι περιορισμοί του 

ωραρίου εργασίας σε αυτόν (shop calendar). 

Οι πίνακες 5.8 και 5.9 αποτελούν οδηγούς για την επιλογή της μεταβλητής t′s συναρτήσει 

της τιμής της μεταβλητής tref .  Στην πρώτη γραμμή των πινάκων φαίνεται η επιλεγμένη 

μέρα και ώρα του σημείου αναφοράς tref στον πραγματικό χρόνο, ενώ στη δεύτερη γραμμή 

η ημέρα και ώρα που πρέπει να τεθεί για το σημείο t′s στον πλασματικό χρόνο, αντίστοιχα.  

Ο μήνας και το έτος δεν έχουν σημασία διότι κατά τους υπολογισμούς για τη μεταφορά 

του νοητού χρονοπρογράμματος στην κλίμακα του πραγματικού χρόνου χρησιμοποιούνται 

χρονικά διαστήματα και όχι ημερομηνίες. 
 

Πραγματικός Χρόνος 
(Real Time) KY ΣΑ ΠΑ ΠΕ ΤΕ ΤΡ ΔΕ ΚΥ ΣΑ 

Πλασματικός Χρόνος 
(Fictitious Time) ΣΑ ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ 

Πίνακας 5.8: Μετατροπή ημέρας 
 

tref 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

t′s 4 3 2 1 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 

Πίνακας 5.9: Μετατροπή ώρας 
 

Έστω για παράδειγμα ότι μία επιχείρηση εργάζεται σε πενθήμερη βάση χωρίς διακοπή, 

ενώ παραμένει κλειστή από το Σάββατο στις 14.00μμ έως τη Δευτέρα στις 6.00πμ.  Αν το 

επιλεγμένο σημείο αναφοράς tref στον πραγματικό χρόνο αντιστοιχεί σε ημέρα Δευτέρα 

και ώρα 13.00μμ, τότε πρέπει να τεθεί ως σημείο αρχής της νοητής κλίμακας χρόνου t′s 

ένα οποιοδήποτε χρονικό σημείο που πρέπει όμως να αντιστοιχεί σε ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 15.00μμ.  Η συγκεκριμένη ημερομηνία και χρονολογία δεν έχουν σημασία, όπως 

προαναφέρθηκε.  
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Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και για τη μεταφορά του ωραρίου λειτουργίας στον 

πλασματικό χρόνο.  Έτσι, για λόγους συμβατότητας με το ωράριο της επιχείρησης του 

παραδείγματος, ορίζεται ως μη εργάσιμος χρόνος στη νοητή κλίμακα χρόνου το διάστημα 

από Παρασκευή στις 22.00μμ έως την Κυριακή στις 14.00μμ, σύμφωνα με τους πίνακες 

5.8 και 5.9.  Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η συμβατότητα μεταξύ των μη εργάσιμων 

χρονικών διαστημάτων στις δύο χρονικές κλίμακες. 

 

5.2.3 Υποσύστημα Πρόσω/Αντίστροφου Χρονοπρογραμματισμού (F/BS) 
 
Η επιλογή μεταξύ πρόσω και αντίστροφου χρονοπρογραμματισμού πεπερασμένης 

δυναμικότητας εξαρτάται κυρίως από την πολιτική του συστήματος παραγωγής, τη 

δυναμικότητα του, τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και των υλικών που αποθηκεύει και 

τη δομή του.  Οι μέθοδοι πρόσω χρονοπρογραμματισμού βρίσκουν γενικά εφαρμογή σε 

συστήματα παραγωγής προς αποθήκευση (make-to-stock), τα οποία εμφανίζουν σχετικά 

μεγάλους χρόνους παραγωγής και μικρή ποικιλία τελικών προϊόντων, ενώ η παραγωγική 

τους διαδικασία έχει ως ένα βαθμό επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα (repetitive production).  

Αντίθετα, οι μέθοδοι αντίστροφου χρονοπρογραμματισμού εφαρμόζονται συχνά σε 

συστήματα παραγωγής κατά παραγγελία (make-to-order) με υψηλής αξίας αποθηκεύσιμα 

είδη, μεγάλη ποικιλία τελικών προϊόντων και σχετικά χαλαρές προθεσμίες παράδοσης. 

Σε πολλές βέβαια σύγχρονες βιομηχανικές μονάδες συνυπάρχει ο χαρακτήρας παραγωγής 

προς αποθήκευση με τον χαρακτήρα παραγωγής κατά παραγγελία.  Στις περιπτώσεις αυτές 

είναι δυνατό να γίνει συνδυαστική χρήση των υποσυστημάτων FS και HBS.  Για το λόγο 

αυτό αναπτύχθηκε το τρίτο υποσύστημα χρονοπρογραμματισμού πεπερασμένης 

δυναμικότητας που ονομάζεται Πρόσω/Αντίστροφος Χρονοπρογραμματισμός 

(Forward/Backward Scheduling - F/BS) και το οποίο ενσωματώνει τις δυνατότητες των 

δύο συνιστωσών του.   

Το υποσύστημα F/BS συντονίζει τη χρήση των υποσυστημάτων FS και HBS σε δύο 

διαδοχικές φάσεις χρονοπρογραμματισμού.  Ανάλογα με τις ιδιότητες της, μία εργασία 

μπορεί να προγραμματιστεί είτε πρόσω, χρησιμοποιώντας το υποσύστημα FS, είτε 

αντίστροφα, χρησιμοποιώντας το υποσύστημα HBS, ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες 

εργασίες.  Η δυνατότητα αυτή του υποσυστήματος F/BS επιτρέπει σε ξεχωριστές εργασίες 

να έχουν διαφορετικούς στόχους και προτεραιότητες μέσα σε ένα χρονοπρόγραμμα, 

ικανοποιώντας με τον τρόπο αυτό τις ιδιαίτερες απαιτήσεις συγκεκριμένων παραγγελιών.  
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Μέσα στην ίδια διαδικασία χρονοπρογραμματισμού το υποσύστημα F/BS εφαρμόζει 

πρόσω χρονοπρογραμματισμό (FS) σε επείγουσες εργασίες με σύντομες προθεσμίες 

παράδοσης και αντίστροφο χρονοπρογραμματισμό (HBS) σε εργασίες με χαλαρές 

προθεσμίες παράδοσης και σε εργασίες που επιφέρουν υψηλό κόστος αποθεματοποίησης. 

Έτσι, οι κρίσιμες παραγγελίες που ορίζονται ως οι παραγγελίες με στενές προθεσμίες 

παράδοσης ή/και μεγάλους συνολικούς χρόνους επεξεργασίας, χρονοπρογραμματίζονται 

πρόσω (FS) στην πρώτη φάση της διαδικασίας χρονοπρογραμματισμού του 

υποσυστήματος F/BS.   

Στη δεύτερη φάση το υποσύστημα F/BS χρονοπρογραμματίζει αντίστροφα (HBS) τις 

παραγγελίες με σχετικά απομακρυσμένες ημερομηνίες παράδοσης και τις παραγγελίες που 

χρησιμοποιούν υλικά μεγάλης χρηματικής αξίας ή/και υψηλού κόστους 

αποθεματοποίησης, στα διαθέσιμα χρονικά κενά (time slots) που έχει αφήσει ο 

χρονοπρογραμματισμός των υπεργασιών των κρίσιμων παραγγελιών (locked tasks).  Η 

λειτουργία αυτή του υποσυστήματος F/BS διασφαλίζει ότι η απαιτούμενη δυναμικότητα 

διατίθεται έγκαιρα στις κρίσιμες παραγγελίες.  Επίσης, επιτυγχάνεται εξισορρόπηση του 

φόρτου εργασίας μέσα στον ορίζοντα προγραμματισμού (load leveling).  Ο πρόσω 

χρονοπρογραμματισμός αυξάνει συνήθως το φόρτο εργασίας στο άμεσο μέλλον, ενώ ο 

αντίστροφος χρονοπρογραμματισμός δεσμεύει τη δυναμικότητα των πόρων σε 

μεταγενέστερα χρονικά διαστήματα. 

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται το επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών αφού οι 

κρίσιμες παραγγελίες προγραμματίζονται πρώτες.  Διατηρείται παράλληλα η ευελιξία στο 

επίπεδο του εργοστασίου αφού οι υπόλοιπες παραγγελίες ολοκληρώνονται όταν 

πραγματικά απαιτείται, αποφεύγοντας έτσι τη δέσμευση πόρων στο άμεσο χρονικό 

διάστημα.  Αξίζει να σημειωθεί πως είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί διαφορετική πολιτική 

ανάθεσης στις δύο διαδοχικές φάσεις της διαδικασίας χρονοπρογραμματισμού του 

υποσυστήματος F/BS. 

Στην περίπτωση που το μοναδικό κριτήριο για την επιλογή μεταξύ πρόσω και 

αντίστροφου χρονοπρογραμματισμού είναι η κρισιμότητα των παραγγελιών, τότε είναι 

δυνατό να εφαρμοστεί η αντίθετη διαδικασία, δηλαδή στην πρώτη φάση αντίστροφος 

χρονοπρογραμματισμός των κρίσιμων παραγγελιών και στη δεύτερη φάση πρόσω 

χρονοπρογραμματισμός των υπολοίπων.  Η διαδικασία αυτή είναι φανερό ότι οδηγεί σε 

διαφορετικό χρονοπρόγραμμα παραγωγής, στο οποίο όμως διασφαλίζεται και πάλι ότι η 
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απαιτούμενη δυναμικότητα διατίθεται έγκαιρα στις κρίσιμες παραγγελίες, ενώ 

επιτυγχάνεται παράλληλα η εξισορρόπηση του φόρτου εργασίας μέσα στον ορίζοντα 

προγραμματισμού. Στην περίπτωση του παραδείγματος της προηγούμενης ενότητας, ένα 

πιθανό χρονοπρόγραμμα παραγωγής που θα μπορούσε να προκύψει από την εφαρμογή του 

υποσυστήματος F/BS παρουσιάζεται στο διάγραμμα Gantt του σχήματος 5.7. 

 
Σχήμα 5.7: Πρόσω/Αντίστροφος Χρονοπρογραμματισμός (F/BS) 

 

Το υποσύστημα F/BS είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και για το χρονοπρογραμματισμό 

συστημάτων συναρμολόγησης κατά παραγγελία (assemble-to-order) ή συναρμολόγησης 

προς αποθήκευση (assemble-to-stock).  Ο βασικός στόχος κατά το χρονοπρογραμματισμό 

τέτοιου τύπου συστημάτων είναι η ελαχιστοποίηση του συσσωρευμένου χρόνου 

παραγωγής των προϊόντων συναρμολόγησης τους.  Αυτός μπορεί να επιτευχθεί με τον 

αντίστροφο χρονοπρογραμματισμό των συνιστωσών εργασιών (component jobs), αφού ο 

χρόνος έναρξης της τελικής εργασίας συναρμολόγησης (final assembly job) καθοριστεί 

είτε με πρόσω, είτε με αντίστροφο χρονοπρογραμματισμό.  Οι συνιστώσες εργασίες για 

την παραγωγή ενός τέτοιου προϊόντος πρέπει να τελειώσουν στον ίδιο χρόνο ώστε να 

συναρμολογηθούν τα ενδιάμεσα εξαρτήματα μεταξύ τους με μηδενικά χρονικά περιθώρια, 

να ελαττωθούν τα αποθέματα υπό επεξεργασία και ο συνολικός χρόνος παραγωγής του 

τελικού προϊόντος.   

Σχεδόν σε κάθε βιομηχανική μονάδα υπάρχουν πόροι με μικρότερη παραγωγικότητα από 

εκείνους των προηγούμενων ή/και επόμενων σταδίων της παραγωγής (bottleneck 

resources). Ακόμη και αν οι πόροι που αναλαμβάνουν τα προηγούμενα στάδια 

επεξεργασίας έχουν σχετικά μεγάλη παραγωγικότητα η ποσότητα που παράγουν πρέπει να 

περιορίζεται σε εκείνη μόνο που μπορεί να επεξεργαστεί ο αδύναμος πόρος.  Στην 

αντίθετη περίπτωση το αποτέλεσμα θα ήταν η αύξηση των αποθεμάτων σε αναμονή στην 

ενδιάμεση αποθήκη εισόδου του. Στις περιπτώσεις αυτές το υποσύστημα F/BS 
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χρησιμοποιεί αρχικά είτε πρόσω, είτε αντίστροφο χρονοπρογραμματισμό παραγωγής.  Αν 

επιλεγεί ο πρόσω χρονοπρογραμματισμός οι υπεργασίες πριν τον αδύναμο πόρο πρέπει να 

επαναπρογραμματιστούν αντίστροφα, αφού οι τελικές υπεργασίες (exit tasks) έχουν 

προγραμματιστεί να τελειώσουν όσο το δυνατό πιο γρήγορα από την αρχική πρόσω 

διαδικασία, ελαχιστοποιώντας έτσι τα αποθέματα υπό επεξεργασία. 

Επιπλέον, τα υποσυστήματα χρονοπρογραμματισμού FS, HBS και F/BS του 

ολοκληρωμένου συστήματος r-MRP ενσωματώνουν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά και 

δυνατότητες: 

 Επιμερισμό της ποσότητας μίας υπεργασίας στους διαθέσιμους παράλληλους 

πόρους (lot splitting), μειώνοντας έτσι το συνολικό χρόνο υστέρησης της. 

 Μετακίνηση μέρους της παρτίδας (transfer batch sizes) μέσα από τα διαδοχικά 

στάδια του φασεολογίου της, προτού ολοκληρωθεί η επεξεργασία ολόκληρης της 

ποσότητας της σε ένα κέντρο εργασίας (lap-phasing). 

 Προσωρινή αύξηση δυναμικότητας της επιχείρησης μέσω υπερωριών (overtime), 

υπεργολαβιών (subcontracting) κλπ. 

 Λαμβάνουν υπόψη τη συγκεκριμένη παραγωγικότητα, το κόστος προετοιμασίας 

και το κόστος λειτουργίας ανά μονάδα χρόνου των εναλλακτικών πόρων που είναι 

κατάλληλοι για την εκτέλεση μίας υπεργασίας.  Οι χρόνοι προετοιμασίας των 

μηχανών εξαρτώνται από την αλληλουχία των υπεργασιών σε αυτούς (sequence 

dependent). 

 Οι παραγγελίες καταφτάνουν δυναμικά μέσα στο χρόνο και 

χρονοπρογραμματίζονται μόνο μετά την αποδέσμευση τους στο επίπεδο του 

εργοστασίου. Λαμβάνονται επίσης υπόψη και οι σχέσεις εξάρτησης των 

υπεργασιών που περιλαμβάνει μία παραγγελία (preconditions/post conditions). 

 Προσομοίωση προκαθορισμένων ή/και στοχαστικών βλαβών 

(deterministic/stochastic breakdowns), καθώς και εργασιών συντήρησης των 

μηχανών (maintenance). 

 Επιλογή πολιτικής ανάθεσης υπεργασιών, μεταξύ ενός συνόλου μονοκριτηριακών 

ευρετικών κανόνων και διαφόρων παραλλαγών μίας πολυκριτηριακής τεχνικής 

λήψης αποφάσεων, στο επίπεδο του κέντρου εργασίας του ιεραρχικού μοντέλου 

του συστήματος παραγωγής. Διαφορετική πολιτική ανάθεσης μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για κάθε κέντρο εργασίας ξεχωριστά. 
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5.2.4 Υποσύστημα Αξιολόγησης Απόδοσης και Ανάδρασης στο Επίπεδο του 
Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 

 
Η μέθοδος reverse MRP βρίσκεται στον πυρήνα του προτεινόμενου ολοκληρωμένου 

συστήματος προγραμματισμού και ελέγχου διακριτής παραγωγής r-MRP. Αντλεί δεδομένα 

από όλα τα λειτουργικά υποσυστήματα του, σύμφωνα με τον αλγόριθμο της που 

παρουσιάστηκε στο τέταρτο κεφάλαιο.  Ο μηχανισμός ORR αποδεσμεύει τις εντολές 

παραγωγής με τη μεγαλύτερη προτεραιότητα μέσω της αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

λειτουργιών max PR και MPSeq.  

Στη συνέχεια επιλέγεται η μέθοδος χρονοπρογραμματισμού που θα χρησιμοποιηθεί ως 

υπομονάδα FCS της μεθόδου reverse MRP.  Έτσι, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ 

των υποσυστημάτων FS, HBS και F/BS.  Επιλέγεται επίσης η πολιτική ανάθεσης για κάθε 

κέντρο εργασίας.  Εκτελείται ο αλγόριθμος της μεθόδου reverse MRP λαμβάνοντας υπόψη 

τα δεδομένα των μητρώων IR και c-BOM του συστήματος r-MRP.  Η υπολογιστική 

διαδικασία της μεθόδου reverse MRP καλείται για εκείνα μόνο τα είδη της αποθήκης για 

τα οποία το σύστημα r-MRP έχει οριστεί ως το σύστημα διαχείρισης των αποθεμάτων 

τους.  Δηλαδή για όλα τα είδη της Ομάδας Ι και για τα περισσότερα της Ομάδας ΙΙ, όπως 

αυτά ταξινομήθηκαν από το υποσύστημα της ανάλυσης ABC.  Οι εναλλακτικές λύσεις που 

σχηματίζει η μέθοδος reverse MRP αξιολογούνται μέσα από ένα σύνολο δεικτών 

απόδοσης (performance indicators).   

Το σύστημα r-MRP δεν προσφέρει αυστηρή καθοδήγηση όσον αφορά τη λήψη της τελικής 

απόφασης για την επιλογή του καλύτερου εναλλακτικού σεναρίου.  Η διοίκηση της κάθε 

επιχείρησης πρέπει να καθορίσει τα κριτήρια και τους δείκτες απόδοσης που εκφράζουν 

περισσότερο την πολιτική και τους στόχους της.  Η τελική επιλογή του καταλληλότερου 

συνδυασμού χρονοπρογράμματος εργοστασίου και πλάνου αποθεμάτων πρέπει να γίνεται 

από τον υπεύθυνο παραγωγής με τη βοήθεια βέβαια του υποσυστήματος αξιολόγησης της 

απόδοσης των εναλλακτικών λύσεων.  Η γενική δομή του συνολικού συστήματος r-MRP 

παρουσιάζεται στο διάγραμμα του σχήματος 5.8. 
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Σχήμα 5.8: Δομικό διάγραμμα του ολοκληρωμένου συστήματος r-MRP 
 

Οι δείκτες απόδοσης που υλοποιήθηκαν για το υποσύστημα αξιολόγησης αποτελεσμάτων 

διακρίνονται σε δείκτες απόδοσης χρονοπρογραμματισμού της παραγωγής (scheduling 

performance indicators) και δείκτες απόδοσης προγραμματισμού διαχείρισης αποθεμάτων 

(inventory performance indicators). 
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Δείκτες απόδοσης χρονοπρογραμματισμού 

Οι δείκτες απόδοσης που υλοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των λεπτομερών 

χρονοπρογραμμάτων του επιπέδου του εργοστασίου είναι το μέσο/μέγιστο χρονικό 

περιθώριο (mean/max earliness), η μέση/μέγιστη καθυστέρηση (mean/max tardiness), ο 

μέσος/μέγιστος χρόνος εφεδρείας ή ευελιξίας (mean/max reserve time), ο μέσος/μέγιστος 

χρόνος παραμονής στο σύστημα (mean/max flowtime), ο μέσος/μέγιστος χρόνος αναμονής 

(mean/max queue time), το μέσο κόστος παραγωγής (mean manufacturing cost), η μέση 

εκμετάλλευση δυναμικότητας (mean capacity utilization), ο συνολικός χρόνος 

ολοκλήρωσης των παραγγελιών (makespan) και το επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών 

(customer service level).  Οι δείκτες αυτοί ορίζονται παρακάτω.  Ο ορισμός των μέγιστων 

τιμών τους, όπου αυτές υπάρχουν, είναι παρόμοιος και για το λόγο αυτό παραλείπεται: 
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Service Level:    %100⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
total

tardy

n N
N-1=)SL(t  

Όπου:   

••  compN   : ο αριθμός των ολοκληρωμένων εργασιών κατά το χρονικό σημείο nt . 

••  comp
it   : το χρονικό σημείο ολοκλήρωσης της εργασίας i. 

••  dd
it    : η προθεσμία ολοκλήρωσης της εργασίας i. 

••  arr
it   : το χρονικό σημείο άφιξης της εργασίας i. 

••  start
it   : το χρονικό σημείο έναρξης της εργασίας i. 

••  start
jit   : το χρονικό σημείο έναρξης της j υπεργασίας της εργασίας i. 

••  arr
jit   : το χρονικό σημείο άφιξης της j υπεργασίας της εργασίας i. 

••  m   : ο συνολικός αριθμός υπεργασιών της εργασίας i. 

••  )( iJPC : το κόστος επεξεργασίας της εργασίας i. 

••  )( iJSC : το κόστος προετοιμασίας μηχανών για την εργασία i. 

••  R          : ο συνολικός αριθμός των παραγωγικών πόρων. 

••  WIPN   : ο αριθμός των εργασιών υπό επεξεργασία κατά το χρονικό σημείο nt . 

••  start
wt   : το χρονικό σημείο έναρξης της εργασίας υπό επεξεργασία w κατά το 

χρονικό σημείο nt . 

••  tardyN  : ο αριθμός των καθυστερημένων εργασιών μέχρι το χρονικό σημείο nt . 

••  totalN  : ο συνολικός αριθμός των προγραμματισμένων εργασιών μέχρι το χρονικό 

σημείο nt . 

••  nt  : το χρονικό σημείο κατά το οποίο υπολογίζονται οι δείκτες απόδοσης. 

 

Δείκτες απόδοσης διαχείρισης αποθεμάτων 

Οι δείκτες απόδοσης που υλοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των προγραμμάτων 

διαχείρισης των αποθεμάτων είναι το μέσο επίπεδο αποθεμάτων (mean inventory level), το 

μέσο κόστος αποθεμάτων (mean inventory cost) και ο μέσος αριθμός εντολών 

παραγγελίας ανά είδος (mean number of order releases per item).  Οι δείκτες αυτοί 

ορίζονται παρακάτω: 
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Όπου:   

••  I  : ο αριθμός των ειδών της αποθήκης που ελέγχονται από το σύστημα r-

MRP (Ομάδες Ι και ΙΙ). 

••  lH  : το σταθερό επίπεδο αποθέματος κατά το χρονικό διάστημα )( 1−− ll tt . 

••  i
oc  : ο συντελεστής κόστους διαχείρισης παραγγελιών ή προετοιμασίας 

μηχανών του υλικού i. 

••  i
hc  : ο συντελεστής κόστους αποθεματοποίησης του υλικού i. 

••  iS  : ο αριθμός των εντολών παραγγελίας ή  προετοιμασίας μηχανών για το 

υλικό i μέχρι το χρονικό σημείο nt . 

••  k
ijL        : το τμήμα )( ijQ , ],1[ iSj∈  της παραγγελίας j του υλικού i, το οποίο 

καταναλώνεται από μία γονική υπεργασία που αρχίζει στο χρονικό σημείο kt : 

∑
=

=
m

arrk

k
ijij LQ , ],[ m

ij
arr
ij

k ttt ∈ . 

 m
ijt  : το προγραμματισμένο χρονικό σημείο έναρξης της τελευταίας υπεργασίας 

που καλύπτει η εντολή παραγγελίας ijQ . 

••  arr
ijt  : το χρονικό σημείο άφιξης της παραγγελίας j του υλικού i. 

••  nt  : το χρονικό σημείο κατά το οποίο υπολογίζονται οι δείκτες απόδοσης. 

 

Ανάδραση στο επίπεδο του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 

Οι παραγόμενες ποσότητες τελικών προϊόντων μέσα στον ορίζοντα προγραμματισμού 

μπορούν να ομαδοποιηθούν σε χρονικές περιόδους ανάλογης διάρκειας με αυτές των 

MRP-based συστημάτων. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται αντίστροφα ένα Κύριο 

Πρόγραμμα Παραγωγής για κάθε τελικό προϊόν.  Στην περίπτωση που υπάρχει ήδη 

εγκατεστημένο ένα MRP-based σύστημα θα ήταν χρήσιμο για τη διοίκηση να συγκρίνει το 
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μη πεπερασμένης δυναμικότητας Κύριο Πρόγραμμα Παραγωγής (MPS) του με το 

πεπερασμένης δυναμικότητας αντίστροφο Κύριο Πρόγραμμα Παραγωγής (reverse MPS) 

που παράγει το σύστημα r-MRP.   

Η ανάδραση αυτή στο επίπεδο του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της επιχείρησης μπορεί να 

αποκαλύψει την ανάγκη αλλαγής της εμπορικής πολιτικής της ή την ανάγκη αύξησης της 

παραγωγικής της δυναμικότητας, επενδύοντας σε νέα μηχανήματα, χρησιμοποιώντας 

υπερωρίες ή υπεργολαβίες, με στόχο την προσέγγιση του επιθυμητού MPS.  Καθίσταται 

επίσης φανερή η επίδραση των περιορισμών δυναμικότητας και του λεπτομερούς 

χρονοπρογραμματισμού του εργοστασίου στην ποσότητα των τελικών προϊόντων που 

παράγονται μέσα σε μία συγκεκριμένη περίοδο.   

Μπορεί λοιπόν να θεωρηθεί ότι το σύστημα r-MRP χρησιμοποιεί νοητά ένα μη 

πεπερασμένης δυναμικότητας MPS σαν είσοδο και προσδιορίζει την έκταση που αυτό 

είναι επιτεύξιμο.  Το reverse MPS αποτελεί ένα εφικτό MPS που δημιουργείται 

αντίστροφα κατά τη μεταφορά από συνεχή σε διακριτό χρόνο.  Επειδή είναι βασισμένο 

στα αποτελέσματα του πεπερασμένης δυναμικότητας r-MRP συστήματος η επιχείρηση 

έχει πολλές πιθανότητες να το πραγματοποιήσει. 

Επιπλέον, οι περιοδικές διαφορές στη ζήτηση ενός εξαρτημένου υλικού μεταξύ ενός MRP-

based συστήματος και του συστήματος r-MRP αποκαλύπτουν πώς η θεώρηση της 

πεπερασμένης δυναμικότητας του συστήματος παραγωγής επηρεάζει τον προγραμματισμό 

αποθεμάτων του.  Το πραγματικό κόστος αποθεματοποίησης ενός MRP-based συστήματος 

μπορεί να υπολογιστεί με τη βοήθεια του λεπτομερούς χρονοπρογράμματος εργοστασίου 

που τελικά επιλέγεται να εφαρμοστεί.  Το τελευταίο δείχνει πότε πραγματικά υπάρχουν 

διαθέσιμοι πόροι για την επεξεργασία των ποσοτήτων των παραγγελιών που είναι 

προγραμματισμένες για παραλαβή από το MRP-based σύστημα. Το κόστος 

αποθεματοποίησης που επιφέρουν οι ποσότητες αυτές μέχρι την κατανάλωσή τους από το 

χρονοπρόγραμμα του εργοστασίου συγκρίνεται με το αντίστοιχο κόστος του συστήματος 

r-MRP. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

Υλοποίηση και εφαρμογή του συστήματος 
r-MRP 

 
 

Το ολοκληρωμένο σύστημα προγραμματισμού και ελέγχου διακριτής 

παραγωγής r-MRP υλοποιήθηκε υπό τη μορφή λογισμικού προγράμματος και 

εφαρμόστηκε πιλοτικά σε μία τυπική κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία.  Στο 

κεφάλαιο αυτό περιγράφεται αναλυτικά η περιπτωσιακή αυτή σπουδή του 

προτεινόμενου συστήματος. Αρχικά παρουσιάζονται τα σημαντικότερα 

αποτελέσματα της εφαρμογής του μέσω διαφόρων πειραματικών σεναρίων 

προσομοίωσης.  Τα αποτελέσματα αυτά συγκρίνονται με τα αντίστοιχα ενός 

τυπικού συστήματος MRPΙΙ. Στη συνέχεια διεξάγεται μία ανάλυση 

ευαισθησίας των αποτελεσμάτων των δύο προσεγγίσεων. Ακολουθεί η 

πιθανοθεωρητική ανάλυση της απόδοσης του συστήματος r-MRP με χρήση 

της στατιστικής μεθόδου ANOVA.   

 

Στο τέλος του κεφαλαίου, γίνεται διερεύνηση των χαρακτηριστικών των 

επιμέρους  υποσυστημάτων χρονοπρογραμματισμού του συστήματος r-MRP.  

Για το σκοπό αυτό εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το συνολικό σύστημα       

r-MRP στην υπό εξέταση βιομηχανική μονάδα. Η συμπεριφορά τους 

εξετάζεται μέσα από ένα πλήθος πειραματικών σεναρίων. Επιπλέον, 

συγκρίνεται η σχετική απόδοση διαφόρων πολιτικών ανάθεσης υπεργασιών 

χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο αριθμό δεικτών απόδοσης.  

 

 

6-1 



Κεφάλαιο 6 - Υλοποίηση και εφαρμογή του συστήματος r-MRP 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6-2 



 Κεφάλαιο 6 - Υλοποίηση και εφαρμογή του συστήματος r-MRP 

6.1 Περιπτωσιακή σπουδή στην Κλωστοϋφαντουργία 
 

Το ολοκληρωμένο σύστημα προγραμματισμού και ελέγχου διακριτής παραγωγής r-MRP 

υλοποιήθηκε υπό τη μορφή λογισμικού εργαλείου για τις ανάγκες της διατριβής και την 

πιλοτική εφαρμογή του στη βιομηχανία.  Για την ανάπτυξη του λογισμικού συστήματος   

r-MRP χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα προγραμματισμού VBA (Visual Basic Applications 

coding), version 6.3, με εξαίρεση το περιβάλλον προσομοίωσης διακριτών συμβάντων 

(discrete-event simulation ή αλλιώς event-driven simulation), το οποίο αναπτύχθηκε σε 

Visual C++, version 5.0 (Win32 API).  Η διασύνδεση τους επιτυγχάνεται μέσω ενός 

κατάλληλα διαμορφωμένου οδηγού ODBC (Open Database Connectivity driver).  
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Win32 APIWin32 API
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VBA codingVBA coding
Ver. 6.3Ver. 6.3

Win32 APIWin32 API

ODBC DriverODBC Driver
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Σχήμα 6.1: Η αρχιτεκτονική του λογισμικού συστήματος r-MRP 
 

6.1.1 Αποτύπωση του συστήματος παραγωγής 
 
Η υπό εξέταση κλωστοϋφαντουργική μονάδα είναι πλήρως καθετοποιημένη.  Λειτουργεί 

στο σύστημα καρντέ της εριουργίας (woolen system) και το εύρος των προϊόντων της 

περιλαμβάνει νήματα υφαντουργίας, ταπητουργίας, πλεκτικής, κουβερτοποιείας, καθώς 

και τάπητες διαφόρων ειδών.  Η σύνθεση των νημάτων ποικίλει, όμως σε γενικές γραμμές 

μπορούν να διακριθούν σε ολόμαλλα, σύμμεικτα ή και πλήρως συνθετικά νήματα.  Ένα 

μέρος των παραγόμενων νημάτων προορίζεται προς εσωτερική κατανάλωση από το τμήμα 

υφαντηρίου της επιχείρησης για την παραγωγή σύμμεικτων ταπήτων (blend carpets).   

Η εφαρμογή του συστήματος r-MRP επικεντρώθηκε στους σημαντικότερους τομείς των 

παραγωγικών τμημάτων της επιχείρησης, όσον αφορά τη λειτουργία του 

LLeeggaaccyy  
SSyysstteemmss  

VVeennddoorr  
FFoollllooww--UUpp 
SSyysstteemmss  
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προγραμματισμού και ελέγχου της παραγωγής της, οι οποίοι παρουσιάζονται με έντονους 

χαρακτήρες στο σχήμα 6.2.  Ένα σύστημα παραγωγής μπορεί να οριστεί ως ο συνδυασμός 

ανθρώπων, μηχανών και εξοπλισμού που συνδέονται με μία κοινή ροή υλικού και 

πληροφορίας.  Αυτός ο ορισμός θα χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή των πέντε βασικών 

παραγωγικών τμημάτων της υπό εξέταση βιομηχανικής μονάδας. 
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Σχήμα 6.2: Τα τμήματα παραγωγής της κλωστοϋφαντουργικής μονάδας 
 

Τμήμα Βαφείου (Dyeing Department): 

Το πρώτο στάδιο κατά την παραγωγή ενός τύπου νήματος ή ενός τάπητα είναι η βαφή των 

απαραίτητων ποσοτήτων ινών στα κατάλληλα χρώματα. Η εργασία αυτή πραγματοποιείται 

στο τμήμα Βαφείου.  Τα υλικά εισόδου (material input) στο τμήμα αυτό είναι μάλλινες ή 

συνθετικές ίνες. Οι πληροφορίες εισόδου (information input) προέρχονται από την 

ανάλυση των αντίστοιχων πληροφοριών του τμήματος Νηματουργείου και περιλαμβάνουν 

τα παρακάτω στοιχεία: 

 Ποιότητα ινομάζας. 
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 Γκάμα χρωμάτων. 

 Ποσότητα ανά τύπο ινομάζας (ποιότητα, χρώμα) 

 Προθεσμία παράδοσης στο τμήμα Νηματουργείου. 

 Πληροφορίες αρχείου αποθήκης α΄ υλών (υποσύστημα IR). 

Η ποιότητα ινομάζας καθορίζεται από ένα πολύ μεγάλο πλήθος παραγόντων.  Ενδεικτικά 

αναφέρονται μερικές από αυτές, όπως η διάμετρος, το μήκος, ο κυματισμός, η λευκότητα, 

η υγροσκοπικότητα των ινών, το ποσοστό ξένων σωματιδίων κλπ.  Από την ποιότητα της 

ινομάζας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η ποιότητα των νημάτων, συνεπώς και η ποιότητα 

των ταπήτων.  Η προθεσμία παράδοσης στο τμήμα Νηματουργείου αναφέρεται στο χρόνο 

που πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία στο τμήμα Βαφείου, ώστε να ξεκινήσουν 

οι αντίστοιχες εργασίες στο τμήμα Νηματουργείου. 

Οι κυριότερες επεξεργασίες που υλοποιούνται κατά σειρά στο τμήμα αυτό είναι η βαφή, η 

συμπίεση, η φυγοκέντριση και η ξήρανση της βαμμένης ινομάζας.  Τα υλικά εξόδου 

(material output) του τμήματος είναι οι διάφοροι τύποι ινομάζας, οι οποίοι αποτελούν τα 

υλικά εισόδου του τμήματος Νηματουργείου. 

 

Τμήμα Νηματουργείου (Spinning Department): 

Το δεύτερο στάδιο κατά την παραγωγή ενός τάπητα είναι η κλώση των απαιτούμενων 

ποσοτήτων νημάτων.  Για την έναρξη της εκτέλεσης της ύφανσης ενός τάπητα πρέπει να 

βρίσκονται ταυτόχρονα διαθέσιμα τέσσερα διαφορετικά συστήματα νημάτων, δηλαδή τα 

νήματα στημόνος, υφαδιού, πέλους και ούγιας.  Οι πληροφορίες εισόδου στο τμήμα αυτό 

προέρχονται από την ανάλυση των αντίστοιχων πληροφοριών του τμήματος 

Υφαντουργείου και περιλαμβάνουν τα εξής: 

 Ποιότητα νημάτων. 

 Γκάμα χρωμάτων. 

 Σύνθεση νημάτων. 

 Ποσότητα ανά τύπο νήματος (ποιότητα, χρώμα, σύνθεση) για κάθε σύστημα 

νημάτων. 

 Προθεσμία παράδοσης στο τμήμα Υφαντουργείου. 

 Πληροφορίες αρχείου αποθήκης ημι-έτοιμων προϊόντων (υποσύστημα IR). 

Η ποιότητα νήματος αναφέρεται κυρίως στην ποιότητα της ινομάζας από την οποία 

αποτελείται το νήμα, στη γραμμική του πυκνότητα (τίτλος νήματος), στις στρίψεις που 
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έχει δεχτεί ανά μονάδα μήκους του, στην αντοχή του σε τάση εφελκυσμού και στην 

ομοιομορφία του.  Η προθεσμία παράδοσης στο τμήμα Υφαντουργείου αναφέρεται στο 

χρόνο που πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία στο τμήμα Νηματουργείου, ώστε να 

ξεκινήσουν οι αντίστοιχες εργασίες στο τμήμα Υφαντουργείου.  

Οι κυριότερες επεξεργασίες που υλοποιούνται κατά σειρά στο τμήμα αυτό είναι η 

προπαρασκευή (ψεκασμός με λιπαντικά έλαια, αντιστατικά κλπ.), η ανάμειξη των 

διαφόρων τύπων ινομάζας (χαρμάνι), το άνοιγμα του χαρμανιού, το λανάρισμα του, η 

κλώση του νήματος, το άτμισμα του, ο καθαρισμός των ελαττωμάτων του και η περιέλιξη 

του σε μπομπίνες.  Τα υλικά εξόδου του τμήματος είναι οι διάφοροι τύποι νημάτων, οι 

οποίοι αποτελούν τα υλικά εισόδου του τμήματος Υφαντουργείου. 

 

Τμήμα Υφαντουργείου (Weaving Department): 

Το τρίτο στάδιο κατά την παραγωγή ενός τάπητα είναι η ύφανση του που γίνεται με τη 

διασταύρωση των τεσσάρων συστημάτων νημάτων που προαναφέρθηκαν στους 

αργαλειούς.  Τα συστήματα νημάτων αυτά πρέπει να βρίσκονται ταυτόχρονα διαθέσιμα 

για την έναρξη της εκτέλεσης μίας παραγγελίας στο τμήμα αυτό.  Οι περισσότερες 

πληροφορίες εισόδου στο τμήμα αυτό προέρχονται από την ανάλυση των στοιχείων της 

παραγγελίας και περιλαμβάνουν τα εξής: 

 Σχήμα και κύριες διαστάσεις των ταπήτων. 

 Ποιότητα ταπήτων. 

 Σχέδιο και γκάμα χρωμάτων. 

 Ποσότητα ανά τύπο τάπητα (σχήμα, μέγεθος, ποιότητα, σχέδιο, γκάμα χρωμάτων). 

 Προθεσμία παράδοσης στον πελάτη. 

 Πληροφορίες αρχείου αποθήκης έτοιμων προϊόντων (υποσύστημα IR). 

Η ποιότητα του τάπητα καθορίζεται κυρίως από την ποιότητα των νημάτων που 

συμμετέχουν στην ύφανση του, την επιφανειακή του πυκνότητα, το ύψος του πέλους και 

την τεχνική ύφανσης του.  Η γκάμα χρωμάτων καθορίζει την ομάδα των χρωμάτων των 

νημάτων που λαμβάνουν μέρος στο πέλος του τάπητα.  Το σχέδιο καθορίζει αυτό που 

απεικονίζεται πάνω στο πέλος του τάπητα.  Η αναλογία χρωμάτων για τα νήματα του 

πέλους καθορίζεται από το σχέδιο και από τις διαστάσεις του τάπητα.  Η προθεσμία 

παράδοσης στον πελάτη αναφέρεται στο χρόνο που πρέπει να είναι έτοιμοι οι τάπητες, 

ώστε να παραδοθούν στο τμήμα Φινιριστηρίου και τελικά στον πελάτη.   
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Οι κυριότερες επεξεργασίες που υλοποιούνται, αρχικά παράλληλα, στο τμήμα αυτό είναι η 

περιέλιξη των νημάτων υφαδιού και ούγιας σε μασούρια και η περιέλιξη των νημάτων 

στημόνος και πέλους σε ρόλους.  Στη συνέχεια τα τέσσερα αυτά συστήματα νημάτων 

τοποθετούνται στους αργαλειούς για την έναρξη της ύφανσης των ταπήτων.  Τα υλικά 

εξόδου του τμήματος είναι οι διάφοροι τύποι ταπήτων, οι οποίοι αποτελούν τα υλικά 

εισόδου του τμήματος Φινιριστηρίου. 

 

Τμήμα Φινιριστηρίου (Finishing Department): 

Το τέταρτο στάδιο κατά την παραγωγή ενός τάπητα είναι το φινίρισμα και η προετοιμασία 

του για αποστολή στον πελάτη.  Οι πληροφορίες εισόδου στο τμήμα αυτό προέρχονται 

από την ανάλυση των στοιχείων της παραγγελίας και περιλαμβάνουν τα εξής: 

 Τελική εμφάνιση τάπητα. 

 Τρόπος και είδος συσκευασίας. 

 Προθεσμία παράδοσης στον πελάτη. 

Οι κυριότερες επεξεργασίες που υλοποιούνται σε σειρά στο τμήμα αυτό είναι η 

επεξεργασία της υδροτριβής για τη βελτίωση της εμφάνισης και τη αύξηση της 

στιλπνότητας των ταπήτων, ο ποιοτικός έλεγχος και η συσκευασία τους.  Τα υλικά εξόδου 

του τμήματος είναι οι συσκευασμένοι, στην τελική μορφή τους, τάπητες. 

 

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης (Technical Support Department): 

Στο τμήμα αυτό ανήκουν όλοι οι πόροι τεχνικής υποστήριξης των γραμμών παραγωγής 

της επιχείρησης.  Ενδεικτικά αναφέρονται οι επιβλέποντες μηχανικοί και οι τεχνίτες 

κλωστοϋφαντουργοί που έχουν την ευθύνη της διατήρησης της ομαλής ροής της 

παραγωγικής διαδικασίας.  Επίσης, στο τμήμα αυτό ανήκουν και τα διάφορα μηχανικά 

μέσα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των ημι-έτοιμων προϊόντων μεταξύ των 

ενδιάμεσων σταδίων επεξεργασίας, όπως είναι οι γερανοφόρες γέφυρες, τα περονοφόρα 

οχήματα και τα φορτηγά της επιχείρησης. 

 

6.1.2 Μοντέλο παραγωγικού δυναμικού 
 
Για την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος r-MRP επιλέχτηκε η γραμμή παραγωγής των 

σύμμεικτων ταπήτων. Η γραμμή αυτή παραγωγής αποτελείται από τρία διακριτά τμήματα.  

Από το τμήμα Βαφής (Dyeing Department), το τμήμα Νηματουργείου (Spinning 
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Department) και το τμήμα Υφαντουργείου (Weaving Department).  Κάθε ένα από τα 

τμήματα αυτά μοντελοποιήθηκε σαν ένα τμήμα (Job Shop), σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

της υπομονάδας FCS της μεθόδου reverse MRP (ενότητα 4.2.3).  Το ιεραρχικό μοντέλο 

του παραγωγικού δυναμικού της επιλεγμένης γραμμής παραγωγής (facility model), η 

περιγραφή των κατεργασιών που πραγματοποιούνται σε κάθε κέντρο εργασίας του 

(workcenter), ο αριθμός των πόρων τους (resources) και οι κωδικοί τους παρατίθενται 

στον επόμενο πίνακα. 

 

Job Shop - ID Workcenter - ID Process Description Resource - ID Resource # 

Dyeing-JS DYE-WC Dyeing Tasks DYE-R# 1 

 HYDRO-WC Hydroextraction Tasks PRESS-R# 1 

 DRY-WC Drying Tasks DRY-R# 1 

Spinning-JS PREP-WC Preparatory Tasks PREP-R# 2 

 BLEND-WC Blending Tasks BIN-R# 6 

 CARD-WC Carding Tasks CARD-R# 3 

 SPIN-WC Spinning Tasks SPIN-R# 7 

 VAPOR-WC Setting Tasks VAPOR-R# 2 

 WIND-WC Cleaning - Packaging Tasks WIND-R# 3 

Weaving-JS SPOOL-WC Spooling Tasks SPOOL-R# 4 

 WARP-WC Warping Tasks WARP-R# 2 

 WEAV-WC Weaving Tasks WEAV-R# 27 

3 Job Shops 12 Workcenters  59 Resources 

Πίνακας 6.1: Ιεραρχικό μοντέλο παραγωγικού δυναμικού 

 

6.1.3 Μοντέλο φορτίου εργασιών 
 
Το ιεραρχικό μοντέλο του φορτίου των εργασιών της επιλεγμένης γραμμής παραγωγής 

(workload model) αποτελείται από περισσότερους από 200 διαφορετικούς τύπους 

εργασιών (Jobs) για το τμήμα Υφαντουργείου, 60 τύπους εργασιών για το τμήμα 

Νηματουργείου και 20 τύπους εργασιών για το τμήμα Βαφείου.  Κάθε τύπος εργασίας στο 

τμήμα Υφαντουργείου αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό τύπο τάπητα, όπως αυτός 
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προσδιορίζεται από το σχέδιο, τη γκάμα χρωμάτων, την ποιότητα, το σχήμα, τις 

διαστάσεις και την τεχνική ύφανσης του.  Κάθε τύπος εργασίας στο τμήμα Νηματουργείου 

αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό τύπο νήματος, όπως αυτός προσδιορίζεται από το χρώμα, την 

ποιότητα και τη σύνθεση του.  Κάθε τύπος εργασίας στο τμήμα Βαφείου αντιστοιχεί σε 

ένα μοναδικό τύπο ινομάζας, όπως αυτός προσδιορίζεται από το χρώμα και την ποιότητα 

της.   

Οι υπεργασίες που αποτελούν τις εργασίες αυτές, οι κωδικοί τους, ο ορισμός τους και το 

κατάλληλο κέντρο εργασίας τους παρατίθενται, με τη σειρά με την οποία 

πραγματοποιούνται, στον πίνακα 6.2.  Οι μεταξύ τους σχέσεις προτεραιότητας (precedence 

relationships), οι απαιτούμενοι χρόνοι και τα αντίστοιχα κόστη επεξεργασίας και 

προετοιμασίας σε κάθε εναλλακτικό τους πόρο, βρίσκονται αποθηκευμένα στο 

υποσύστημα c-BOM. 

 

Jobs - ID Job Description Task - ID Task Description Suitable WC 

DYE-cc Dyeing DYE-WC 

PRESS-cc Hydroextraction PRESS-WC 
JD-cc 

 
(20 types) 

Fiber Mass Dyeing 
 

Color: cc 
DRY-cc Drying DRY-WC 

PREP-sscc-tt Opening PREP-WC 

BLEND-sscc-tt Blending BLEND-WC 

CARD-sscc-tt Carding CARD-WC 

SPIN-sscc-tt Spinning SPIN-WC 

VAPOR-sscc-tt Vaporizing VAPOR-WC 

JS-sscc-tt 
 

(60 types) 

Yarn Spinning 
 

 Yarn system: ss 
Color: cc 
Title: tt 

WIND-sscc-tt Cleaning WIND-WC 

SPOOL-xxxx-PO Spooling SPOOL-WC 

WARP-xxxx-PO Warping WARP-WC 
JW-xxxx-PO 

 
(200 types) 

Carpet Weaving 
 

Carpet type: xxxx 
Order code: PO 

 WEAV-xxxx-PO Weaving WEAV-WC 

Πίνακας 6.2: Ιεραρχικό μοντέλο φορτίου εργασιών 
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6.1.4 Σχεδιασμός πειραματικών σεναρίων προσομοίωσης 
 
Το κύριο ενδιαφέρον κατά τον προγραμματισμό και έλεγχο της γραμμής παραγωγής των 

σύμμεικτων ταπήτων εστιάζεται στα τμήματα του Νηματουργείου και του Υφαντουργείου.  

Τα τμήματα αυτά περιλαμβάνουν ένα μεγάλο αριθμό εναλλακτικών πόρων που είναι 

κατάλληλοι για τη διεκπεραίωση μίας συγκεκριμένης υπεργασίας.  Όλα τα διαθέσιμα 

υποσυστήματα χρονοπρογραμματισμού του συστήματος r-MRP μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη λεπτομερή ανάθεση των υπεργασιών στους κατάλληλους πόρους 

(FS, HBS, F/BS). 

Η τελική κατεργασία της ακολουθίας δρομολόγησης για την παραγωγή ενός σύμμεικτου 

τάπητα είναι η ύφανση του στο κέντρο εργασίας WEAV-WC του τμήματος 

Υφαντουργείου (Weaving-JS).  Η κατεργασία της υφάνσεως μπορεί να θεωρηθεί σαν μία 

υπεργασία συναρμολόγησης (assembly operation), όπου τέσσερα ανεξάρτητα συστήματα 

νημάτων συνυφαίνονται.  Τα συστήματα των νημάτων στημόνος, υφαδιού, πέλους και 

ούγιας πρέπει να βρίσκονται ταυτόχρονα διαθέσιμα για την έναρξη της εκτέλεσης μίας 

υπεργασίας στο κέντρο ύφανσης. 

Ο βασικός στόχος κατά το χρονοπρογραμματισμό συστημάτων συναρμολόγησης, όπως 

είναι το τμήμα Υφαντουργείου μίας τυπικής κλωστοϋφαντουργίας, είναι η ελαχιστοποίηση 

του συσσωρευμένου χρόνου παραγωγής των προϊόντων συναρμολόγησης τους που στη 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι τάπητες.  Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με τον 

αντίστροφο χρονοπρογραμματισμό των συνιστωσών εργασιών, αφού πρώτα ο χρόνος 

έναρξης της τελικής εργασίας συναρμολόγησης καθοριστεί είτε με πρόσω, είτε με 

αντίστροφο χρονοπρογραμματισμό. 

Στην υπό εξέταση κλωστοϋφαντουργική μονάδα οι εργασίες παραγωγής των τεσσάρων 

συστημάτων νημάτων (JS-sscc-tt) στο τμήμα Νηματουργείου (Spinning-JS) αποτελούν τις 

συνιστώσες αυτές εργασίες, ενώ η υπεργασία της ύφανσης (WEAV-xxxx-PO) αποτελεί 

την τελική εργασία συναρμολόγησης.  Οι συνιστώσες εργασίες για την παραγωγή ενός 

τάπητα πρέπει να τελειώσουν στον ίδιο χρόνο, ώστε τα ενδιάμεσα εξαρτήματα-συστήματα 

νημάτων να συναρμολογηθούν-συνυφανθούν μεταξύ τους με μηδενικά χρονικά περιθώρια, 

να ελαττωθούν τα αποθέματα υπό επεξεργασία και ο συσσωρευμένος χρόνος παραγωγής 

του τελικού προϊόντος. 
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Για την αξιολόγηση της απόδοσης του συστήματος r-MRP διεξήχθη ένα σύνολο 

πειραμάτων προσομοίωσης της παραγωγικής διαδικασίας στην επιλεγμένη γραμμή 

παραγωγής της υπό εξέταση κλωστοϋφαντουργικής μονάδας. Ο συνολικός 

προγραμματισμός της παραγωγής διαμορφώθηκε προσομοιώνοντας τις λεπτομερείς 

κινήσεις στο επίπεδο του εργοστασίου σε πραγματικό χρόνο.  Πραγματικά δεδομένα 

συλλέχτηκαν από το τμήμα πωλήσεων της επιχείρησης, τα οποία καλύπτουν έναν ορίζοντα 

προγραμματισμού 60 ημερολογιακών ημερών, πλέον δεδομένων 30 ημερών που 

χρησιμοποιήθηκαν για την αρχικοποίηση των πειραμάτων προσομοίωσης (simulation 

initialization).  Η προσομοίωση του επιπέδου εργοστασίου μπορεί να εξετάσει την 

απόδοση διαφόρων πολιτικών ανάθεσης σε σχέση με ποικίλα κριτήρια.   

 Πολλές από τις διαθέσιμες πολιτικές ανάθεσης της μεθόδου reverse MRP 

χρησιμοποιήθηκαν για την ανάθεση των επιμέρους υπεργασιών στους κατάλληλους 

πόρους.  Μεταξύ αυτών επιλέχτηκαν οι πιο διαδεδομένοι ευρετικοί κανόνες ανάθεσης και 

η πολυκριτηριακή τεχνική λήψης αποφάσεων της μεθόδου reverse MRP.  Τα πειραματικά 

σενάρια που εξετάστηκαν αφορούσαν την προσομοίωση της λειτουργίας του παραγωγικού 

συστήματος με τη χρήση συνολικά 14 διαφορετικών πολιτικών ανάθεσης.   

Σε κάθε σενάριο προσομοιώθηκε η επεξεργασία ενός φορτίου 147 εργασιών 

Υφαντουργείου και 104 εργασιών Νηματουργείου, με αποτέλεσμα την ανάθεση 

περισσότερων από 1600 υπεργασιών στους 54 πόρους του συστήματος σε κάθε πείραμα 

προσομοίωσης.  Ο αριθμός των 14 διαφορετικών πειραματικών σεναρίων που 

σχεδιάστηκαν οδήγησε συνολικά σε περισσότερες από 22400 αναθέσεις υπεργασιών.  Η 

ίδια πολιτική ανάθεσης χρησιμοποιήθηκε για όλα τα κέντρα εργασίας σε κάθε σενάριο 

προσομοίωσης.   

Η πολιτική της επιχείρησης για ελαχιστοποίηση των διαφόρων μορφών αποθεμάτων και 

διατήρηση της ευελιξίας του παραγωγικού δυναμικού της στο άμεσο χρονικό διάστημα, 

επέβαλλε τη χρήση του υποσυστήματος HBS για το χρονοπρογραμματισμό του τμήματος 

Υφαντουργείου.  Τα αποτελέσματα από το χρονοπρογραμματισμού του τμήματος αυτού 

αποτέλεσαν δεδομένα εισόδου για το χρονοπρογραμματισμό του τμήματος 

Νηματουργείου.  Εξαιτίας του ότι το τμήμα Υφαντουργείου έχει, όπως προαναφέρθηκε, τα 

χαρακτηριστικά ενός συστήματος συναρμολόγησης, το υποσύστημα HBS 

χρησιμοποιήθηκε και στην περίπτωση του τμήματος Νηματουργείου. 
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Η κλωστοϋφαντουργική μονάδα λειτουργεί σε δύο βάρδιες την ημέρα, έξι μέρες την 

εβδομάδα.  Το επίπεδο της μέσης εκμετάλλευσης δυναμικότητας (mean capacity 

utilization) διατηρήθηκε σταθερό στο 75% σε όλα τα πειράματα προσομοίωσης.  Γενικά, ο 

καθορισμός των προθεσμιών παράδοσης των παραγγελιών μπορεί να είναι το αποτέλεσμα 

διαπραγματεύσεων με τους πελάτες, υπολογισμών ενός MRP-based συστήματος ή 

διοικητικών αποφάσεων που βασίζονται σε διάφορες πολιτικές ορισμού ημερομηνιών 

παράδοσης (Kuroda et al. 2002, Saad et al. 2004).  Στην πιλοτική αυτή εφαρμογή του 

συστήματος r-MRP οι ημερομηνίες παράδοσης των εργασιών (DDj) υπολογίστηκαν 

χρησιμοποιώντας τον κανόνα του αριθμού των υπεργασιών (Number of Operations - 

NOP), σύμφωνα με τον οποίο: 

                                                               DDj = ADj + k · Nj                                      [Εξ. 6-1] 

 
Όπου: ADj η ημερομηνία άφιξης της εργασίας j, k ο συντελεστής υστέρησης (allowance 

factor) σε ημέρες και Nj ο αριθμός των υπεργασιών της εργασίας j.  Όπως έχει 

προαναφερθεί, ο χρόνος αναμονής στην ουρά αποτελεί την κυριότερη συνιστώσα του 

χρόνου υστέρησης μίας εργασίας.  Συνεπώς, ο αριθμός των υπεργασιών που περιέχει 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένδειξη του απαιτούμενου χρόνου παραμονής της στο 

σύστημα (flowtime).  Η τιμή του συντελεστή k ορίστηκε ίση με 0.7d.  Η ρύθμιση αυτή 

παράγει ένα σύνολο σχετικά στενών προθεσμιών παράδοσης.  Η επιλογή ενός τέτοιου 

δύσκολου περιβάλλοντος προγραμματισμού βασίστηκε στην υπόθεση ότι η σχετική 

απόδοση διαφορετικών πολιτικών ανάθεσης υπεργασιών μπορεί να διακριθεί πιο καθαρά 

μέσα σε ένα περιβάλλον σφιχτών ημερομηνιών παράδοσης.  Επιπλέον, οι σφιχτές 

ημερομηνίες παράδοσης είναι δυνατό να προσφέρουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

στις επιχειρήσεις μέσω της βελτίωσης του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών τους και 

της μείωσης του κόστους των αποθεμάτων υπό επεξεργασία (WIP). 

Στην περίπτωση της πολυκριτηριακής πολιτική ανάθεσης (MULTI) οι εμπλεκόμενες 

παράμετροι λήψης αποφάσεων (decision parameters) ρυθμίστηκαν ως εξής:  

••  Μέγιστος αριθμός εναλλακτικών λύσεων MNA = 40. 

••  Ορίζοντας απόφασης DH = 5. 

••  Μέγεθος δειγματοληψίας SR = 50.   

Ορίστηκαν επίσης τέσσερις διαφορετικές εκδοχές της πολυκριτηριακής τεχνική λήψης 

αποφάσεων (MULTI).  Τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των 
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εναλλακτικών λύσεων της κάθε μίας από αυτές παρέμειναν σταθερά, δηλαδή το κόστος 

παραγωγής (manufacturing cost), ο χρόνος παραμονής στο σύστημα (flowtime) και η 

καθυστέρηση (tardiness).  Η σχετική τους όμως βαρύτητα στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων διέφερε μέσω του προσδιορισμού κατάλληλων συντελεστών βαρύτητας: wc, 

wf, και wt, αντίστοιχα.  Οι τιμές των συντελεστών βαρύτητας στις τέσσερις αυτές εκδοχές 

της μεθόδου MULTI καθορίστηκαν ως εξής: 

••  MULTI1: (wc, wf, wt) = (0.2, 0.4, 0.4). 

••  MULTI2: (wc, wf, wt) = (0.1, 0.8, 0.1). 

••  MULTI3: (wc, wf, wt) = (0.1, 0.1, 0.8). 

••  MULTI4: (wc, wf, wt) = (0.8, 0.1, 0.1). 
 

 

6.2 Αποτελέσματα εφαρμογής του συστήματος r-MRP και σύγκριση 
με ένα τυπικό εργαλείο MRPΙΙ 

 

Το υποσύστημα αξιολόγησης αποτελεσμάτων του συστήματος r-MRP χρησιμοποιεί ένα 

πλήθος δεικτών απόδοσης που διακρίνονται σε δείκτες απόδοσης χρονοπρογραμματισμού 

(scheduling performance indicators) και δείκτες απόδοσης προγραμματισμού διαχείρισης 

αποθεμάτων (inventory performance indicators), όπως αυτοί ορίστηκαν στην ενότητα 

5.2.4.   

 

Τα αποτελέσματα, όσον αφορά τους δείκτες της μέσης καθυστέρησης (mean tardiness), 

του μέσου χρόνου αναμονής (mean queue time) και του μέσου χρόνου παραμονής στο 

σύστημα (mean flowtime) παρουσιάζονται στο σχήμα 6.3, για τα διάφορα πειραματικά 

σενάρια. 
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Σχήμα 6.3: Μέση καθυστέρηση, μέσος χρόνος αναμονής και παραμονής στο σύστημα 
 

Οι τέσσερις παραλλαγές της πολυκριτηριακής τεχνικής λήψης αποφάσεων (MULTI1-4) 

και οι κανόνες ανάθεσης LWRK και FOPNR έδωσαν γενικά τα καλύτερα αποτελέσματα 

για τους τρεις αυτούς δείκτες απόδοσης.  Η εξαιρετική απόδοση των MULTI1-4 μπορεί να 

αποδοθεί στο γεγονός ότι λαμβάνουν άμεσα υπόψη τους τις ημερομηνίες παράδοσης των 

εργασιών και επιχειρούν να ελαχιστοποιήσουν την καθυστέρηση τους. Όπως ήταν 

αναμενόμενο, τη χειρότερη κατά σειρά απόδοση παρουσίασαν οι κανόνες MOPNR, 

MWRK και LIFO σε σχέση με τη μέση καθυστέρηση, το μέσο χρόνο αναμονής και το 

μέσο χρόνο παραμονής στο σύστημα.   

Το φαινόμενο αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι οι κανόνες αυτοί δίνουν 

προτεραιότητα σε εργασίες που είναι λιγότερο πιθανό να ολοκληρωθούν πριν την 

προθεσμία παράδοσης τους, εξαιτίας του εναπομείναντα αριθμού υπεργασιών τους, του 

χρόνου επεξεργασίας αυτών και της καθυστερημένης άφιξης τους, αντίστοιχα.  Οι 

εργασίες αυτές προωθούνται εις βάρος άλλων που σε διαφορετική περίπτωση θα 

τελείωναν στην ώρα τους με αποτέλεσμα ο αριθμός των καθυστερημένων εργασιών να 

αυξάνεται.  Επιπλέον ο χρόνος αναμονής αποτελούσε ένα μεγάλο μέρος του συνολικού 

χρόνο παραμονής μίας εργασίας στο σύστημα, σε όλα τα πειραματικά σενάρια.  Οι τρεις 

πρώτες εκδοχές της πολυκριτηριακής τεχνικής λήψης αποφάσεων MULTI1-3 και ο 

κανόνας LWRK φαίνεται ότι περιόρισαν της ουρές αναμονής μπροστά από τα κέντρα 

εργασίας.  Τα αποτελέσματα για τους δείκτες απόδοσης της μέγιστης καθυστέρησης (max 

tardiness), του μέγιστου χρόνου αναμονής (max queue time) και του μέγιστου χρόνου 
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παραμονής στο σύστημα (max flowtime) έχουν παρόμοια συμπεριφορά με τα αντίστοιχα 

των μέσων τιμών, για τα διάφορα πειραματικά σενάρια (σχήμα 6.4). 
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Σχήμα 6.4: Μέγιστη καθυστέρηση, μέγιστος χρόνος αναμονής και παραμονής στο 
σύστημα 

 

Ως χρόνος ευελιξίας (reserve time) ορίζεται το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ 

της άφιξης μίας παραγγελίας και της έναρξης της επεξεργασίας της.  Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως δείκτης της ευελιξίας ενός προγράμματος παραγωγής ή αλλιώς της 

ικανότητας του να διατηρεί αδέσμευτη δυναμικότητα στο άμεσο χρονικό διάστημα με 

στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση μελλοντικών αναγκών.  Υψηλές τιμές 

χρόνου ευελιξίας αντιστοιχούν επίσης σε χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων υπό επεξεργασία 

(WIP).   

Σχετικά ικανοποιητικές τιμές μέσης/μέγιστης ευελιξίας επιτεύχθηκαν σε όλα τα 

πειραματικά σενάρια, λαμβάνοντας υπόψη τον αρνητικό παράγοντα των σφιχτών 

προθεσμιών παράδοσης.  Αυτό αποτελεί ένα βασικό πλεονέκτημα του υποσυστήματος 

HBS που χρησιμοποιήθηκε για το χρονοπρογραμματισμό των τμημάτων παραγωγής της 

υπό εξέτασης κλωστοϋφαντουργικής μονάδας.  Ο αλγόριθμος του επιχειρεί την 

ελαχιστοποίηση των χρονικών περιθωρίων των εργασιών, επιτυγχάνοντας παράλληλα 

μεγάλους χρόνους ευελιξίας.  Μεγαλύτερη ευελιξία προσέφερε η εφαρμογή των SPT, 

FIFO, MULTI1 και MULTI2 πολιτικών ανάθεσης, ενώ αντίθετα οι πολιτικές MOPNR, 

MWRK και MULTI4 παρήγαγαν λιγότερο ευέλικτα χρονοπρογράμματα παραγωγής 

(σχήμα 6.5). 
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Σχήμα 6.5: Μέσος και μέγιστος χρόνος ευελιξίας 
 

Το μέσο/μέγιστο χρονικό περιθώριο (mean/max earliness ή αλλιώς slack time) 

περιορίστηκε σε χαμηλά επίπεδα σε όλα τα πειραματικά σενάρια χάρη στον αλγόριθμο του 

υποσυστήματος HBS (σχήμα 6.6).  Οι παραγγελίες ολοκληρώθηκαν πολύ κοντά στις 

προθεσμίες παράδοσης τους, μειώνοντας έτσι το συνολικό κόστος αποθεματοποίησης.  Ο 

δείκτης απόδοσης του μέσου χρονικού περιθωρίου έχει άμεση σχέση με την ποιότητα των 

πλάνων διαχείρισης των αποθεμάτων.  Μικρά χρονικά περιθώρια αντιστοιχούν συνήθως 

σε παραλαβές υλικών όσο το δυνατό πιο κοντά στο χρονικό σημείο που απαιτούνται, με 

συνέπεια τη μείωση των αποθεμάτων υπό επεξεργασία και των αποθεμάτων τελικών 

προϊόντων.   

Σε γενικές γραμμές μπορεί να παρατηρηθεί ότι οι πολιτικές ανάθεσης υπεργασιών που 

προσέφεραν μεγαλύτερος χρόνους ευελιξίας οδήγησαν παράλληλα σε μικρότερα χρονικά 

περιθώρια και το αντίστροφο. Μεγαλύτερα χρονικά περιθώρια σημειώθηκαν κατά τη 

χρησιμοποίηση των πολιτικών ανάθεσης MWRK, MOPNR, LPT και FASFS, ενώ 

αντίθετα οι πολιτικές MULTI1, MULTI2 και SPT έδωσαν τα καλύτερα αποτελέσματα. 

Η συμπεριφορά των αποτελεσμάτων όσον αφορά τους δείκτες απόδοσης του 

μέσου/μέγιστου χρόνου ευελιξίας και του μέσου/μέγιστου χρονικού περιθωρίου θα ήταν 

πιο εμφανής στην περίπτωση ενός πιο χαλαρού περιβάλλοντος προθεσμιών παράδοσης 

(k>0.7). 
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Σχήμα 6.6: Μέσο και μέγιστο χρονικό περιθώριο 
 

Το επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών που επιτεύχθηκε σε κάθε πειραματικό σενάριο 

προσομοίωσης μπορεί να θεωρηθεί γενικά ως μη ικανοποιητικό, όπως φαίνεται και στον 

πίνακα 6.3.  Ο κύριος όμως στόχος κατά την επιλογή μίας μικρής τιμής του συντελεστή 

υστέρησης k ήταν η μελέτη της σχετικής απόδοσης διαφορετικών πολιτικών ανάθεσης υπό 

σφιχτές συνθήκες προγραμματισμού.  Οι ευρετικού κανόνες LIFO, MOPNR και MWRK 

παρουσίασαν τη χειρότερη απόδοση, όπου το επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών έπεσε κάτω 

από το όριο του 75%.  Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ίδιοι αυτοί κανόνες ανάθεσης 

παρουσίασαν χαμηλή απόδοση και στις περιπτώσεις των δεικτών μέσης καθυστέρησης, 

μέσου χρόνου αναμονής και μέσου χρόνου παραμονής στο σύστημα. 

Στον ίδιο πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για το λόγο της μέσης καθυστέρησης 

προς το μέσο χρόνο αναμονής σε κάθε πειραματικό σενάριο.  Ο λόγος αυτός αποτελεί ένα 

ακόμη εργαλείο αξιολόγησης διαφορετικών πολιτικών ανάθεσης που βασίζεται στη 

σύγκριση μεταξύ της μέσης καθυστέρησης των εργασιών που αυτές επιφέρουν και του 

μέσου χρόνου διαστήματος που χάνεται στις ουρές αναμονής των κέντρων εργασίας.  Μία 

αποτελεσματική πολιτική ανάθεσης αναμένεται ότι θα έχει την τάση να μειώνει το χρόνο 

που μία εργασία παραμένει στην ουρά, σε κάθε κέντρο εργασίας, ώστε να μειωθεί η 

συνολική καθυστέρηση της.  Υψηλές τιμές του λόγου αυτού δείχνουν ότι η καθυστέρηση 

δεν οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους χρόνους αναμονής στις ουρές των κέντρων 

εργασίας, αλλά πιθανώς στις στενές προθεσμίες παράδοσης.  Αντίθετα, χαμηλές τιμές του 

λόγου αυτού δείχνουν ότι η καθυστέρηση θα μπορούσε ως ένα βαθμό να είχε αποφευχθεί 

αν περιορίζονταν οι ουρές των υπό επεξεργασία αποθεμάτων.  
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Policy  Customer Service 

Level (%) 
Mean Tardiness / 
Queue time ratio 

SPT 
EDD 
FIFO 
LIFO 

MOPNR 
FASFS 

LPT 
FOPNR 
LWRK 
MWRK 
MULTI1 
MULTI2 
MULTI3 
MULTI4 

 79.50 
75.37 
80.36 
74.57 
64.94 
79.52 
77.54 
78.66 
83.66 
66.59 
80.73 
80.74 
78.92 
76.22 

 

0.303 
0.174 
0.164 
0.383 
0.428 
0.167 
0.191 
0.184 
0.209 
0.338 
0.176 
0.263 
0.169 
0.236 

Πίνακας 6.3: Επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών και λόγος μέσης καθυστέρησης προς μέσο 
χρόνο αναμονής 

 

Στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας η προστιθέμενη αξία που προσδίδουν τα υλικά στα 

περισσότερα τελικά προϊόντα είναι μεγαλύτερη από την προστιθέμενη αξία που προσδίδει 

η εργασία.  Για το λόγο αυτό δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην αξιολόγηση των 

προγραμμάτων αποθεματοποίησης του συστήματος r-MRP.  Όπως είναι γνωστό από την 

περιγραφή της μεθόδου reverse MRP, ο προγραμματισμός των αποθεμάτων αποτελεί μία 

διαδικασία που εξελίσσεται παράλληλα με το λεπτομερή χρονοπρογραμματισμό του 

εργοστασίου σε κάθε εναλλακτικό σενάριο που προτείνει το σύστημα.  Οι δείκτες 

απόδοσης που επιλέχτηκαν για την αξιολόγηση των παραγόμενων προγραμμάτων 

διαχείρισης αποθεμάτων είναι το μέσο επίπεδο αποθεμάτων (mean inventory level), το 

μέσο κόστος αποθεμάτων (mean inventory cost) και ο μέσος αριθμός εντολών 

παραγγελίας ανά είδος (mean number of orders releases per item).  Τα αποτελέσματα της 

εφαρμογής του συστήματος r-MRP συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα της τυπικής 

υπολογιστικής διαδικασίας MRPII που ήταν ενσωματωμένη σε ένα προσαρμοσμένο 

(custom-built) εργαλείο MRPII.   

Η τεχνική του ελάχιστου συσσωρευμένου κόστους LCC που είναι ενσωματωμένη στο 

σύστημα r-MRP, για τον υπολογισμού της ακριβούς ποσότητας κάθε παραγγελίας, 

περιγράφηκε στην ενότητα 4.4.  Από την άλλη πλευρά, κατά την εφαρμογή του εργαλείου 

MRPII επιλέχτηκε η τεχνική παρτίδα προς παρτίδα (LFL) που αποτελεί την πιο δημοφιλή 

μέθοδο υπολογισμού ποσότητας παραγγελίας των MRP-based συστημάτων.   
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Η τεχνική LFL ελαχιστοποιεί το κόστος αποθεματοποίησης σε συστήματα παραγωγής με 

υλικά υψηλής αποθεματικής αξίας.  Επίσης, η τεχνική αυτή αποδίδει ικανοποιητικά σε 

περιπτώσεις προϊόντων, για την παραγωγή των οποίων τα κόστη προετοιμασίας των 

μηχανών είναι χαμηλά (Plossl 1994).  Η επιλογή της τεχνικής LFL τεκμηριώνεται από το 

ότι το περιβάλλον λειτουργίας της βιομηχανικής μονάδας της περιπτωσιακής σπουδής 

παρουσιάζει παρόμοια χαρακτηριστικά με τα παραπάνω. 

Στο σημείο αυτό είναι ανάγκη να τονιστεί ότι η μέθοδος MRPΙΙ δημιουργεί προγράμματα 

απαιτήσεων υλικών από ευνοϊκή θέση (risk neutral position), επειδή οι παραγγελίες που 

αποδεσμεύονται από το μηχανισμό ORR του συστήματος r-MRP διαμορφώνουν ένα 

εφικτό Κύριο Πρόγραμμα Παραγωγής (MPS) εξαρχής.  Σε όλα τα πειραματικά σενάρια 

θεωρείται ότι τα υλικά αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της 

παραλαβής τους και του χρόνου κατανάλωσης τους μέσα στην παραγωγική διαδικασία, 

όπως αυτός ορίζεται από το χρονοπρόγραμμα του εργοστασίου. 

Το σύστημα r-MRP ξεπέρασε το εργαλείο MRPII σε όλα τα σενάρια, όσον αφορά το 

δείκτη απόδοσης του μέσου κόστους αποθεμάτων (σχήμα 6.7).  Οι παραλλαγές MULTI1 

και MULTI2 της πολυκριτηριακής μεθόδου λήψης αποφάσεων και ο κανόνας FASFS 

απέδωσαν τα καλύτερα αποτελέσματα στην περίπτωση εφαρμογής του συστήματος          

r-MRP.  Επίσης, οι κανόνες ανάθεσης MOPNR και MWRK είχαν ικανοποιητική απόδοση 

στην περίπτωση εφαρμογής του MRPII.  Η χρήση των ευρετικών αλγορίθμων EDD, FIFO, 

FASFS και FOPNR σε συνδυασμό με το MRPII αποδείχτηκε απογοητευτική. 
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Σχήμα 6.7: Μέσο κόστος αποθεμάτων 

6-19 



Κεφάλαιο 6 - Υλοποίηση και εφαρμογή του συστήματος r-MRP 
 

Παρόμοιες σχετικές αποδόσεις αναπαράχθηκαν και στην περίπτωση του μέσου επιπέδου 

αποθεμάτων.  Το σύστημα r-MRP αναδείχθηκε και πάλι ανώτερο του τυπικού MRPII 

συστήματος (σχήμα 6.8).  Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε η χρήση του κανόνα MOPNR ως 

πολιτική ανάθεσης υπεργασιών. Παρότι το ύψος των αποθεμάτων διατηρήθηκε 

χαμηλότερο με τη συνδυασμένη χρήση του MRPII και του κανόνα MOPNR, το κόστος 

αποθεματοποίησης ήταν υψηλότερο σε σχέση με το αντίστοιχο κόστος του συστήματος    

r-MRP.   

Αυτό σημαίνει ότι η εφαρμογή της μεθόδου MRPII, στο συγκεκριμένο πειραματικό 

σενάριο, είχε ως αποτέλεσμα την αποθήκευση μικρότερων ποσοτήτων αλλά υψηλότερου 

κόστους αποθεματοποίησης υλικών ή/και ότι η μέθοδος MRPII προγραμμάτισε τις 

παραλαβές των προμηθειών τους σχετικά νωρίς.  Για το σύστημα r-MRP οι πολιτικές  

MULTI1, MULTI2 και FASFS εμφανίστηκαν και πάλι ως οι καταλληλότερες.  Αντιθέτως, 

οι κανόνες EDD, FASFS, LPT, FIFO και FOPNR σε συνδυασμό με το  MRPII είχαν τη 

χειρότερη απόδοση συγκριτικά με οποιονδήποτε άλλο δυνατό συνδυασμό. 
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Σχήμα 6.8: Μέσο επίπεδο αποθεμάτων 
 

Γενικά, το προτεινόμενο σύστημα r-MRP δημιούργησε βελτιωμένα πλάνα διαχείρισης 

αποθεμάτων σε σχέση με αυτά του εργαλείου MRPII, σε όλα σχεδόν τα πειραματικά 

σενάρια.  Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να αποδοθούν κυρίως στο γεγονός ότι το 

σύστημα r-MRP προσφέρει στο χρήστη ρεαλιστικές πληροφορίες αναφορικά με τον 
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ακριβή χρόνο όπου απαιτείται η παραλαβή μίας ποσότητας υλικών και υπάρχουν 

παράλληλα διαθέσιμοι κατάλληλοι παραγωγικοί πόροι για την επεξεργασία της.   

Στο σημείο αυτό αποκαλύπτεται το βασικό μειονέκτημα των MRP-based συστημάτων που 

είναι η παραδοχή της μη πεπερασμένης δυναμικότητας και των σταθερών χρόνων 

υστέρησης.  Τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής του συστήματος r-MRP δείχνουν 

ότι είναι δυνατό να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας σε περιπτώσεις υλικών υψηλής 

αξίας. Η δυνατότητα αποτελεσματικότερης ομαδοποίησης των απαιτήσεων που παρέχει το 

περιβάλλον συνεχούς χρόνου του προτεινόμενου συστήματος, σε σύγκριση με τις 

συμβατικές διακριτές περιόδους των MRP-based συστημάτων, οδηγεί σε χαμηλότερο 

κόστος διαχείρισης των αποθεμάτων. 

Το σύστημα r-MRP δεν προσφέρει αυστηρή καθοδήγηση όσον αφορά την επιλογή του 

καλύτερου εναλλακτικού σεναρίου.  Η τελική επιλογή του καταλληλότερου συνδυασμού 

χρονοπρογράμματος εργοστασίου και πλάνου αποθεμάτων πρέπει να γίνει από τον 

υπεύθυνο παραγωγής με την υποστήριξη βέβαια του υποσυστήματος αξιολόγησης 

εναλλακτικών λύσεων και ιδιαίτερα των δεικτών απόδοσης εκείνων που εκφράζουν την 

πολιτική της επιχείρησης.  Στη συγκεκριμένη περιπτωσιακή σπουδή, τα αποτελέσματα 

εφαρμογής του συστήματος r-MRP έδειξαν ότι για την ταυτόχρονη επίτευξη ενός 

αποδοτικού χρονοπρογράμματος εργοστασίου και ενός πλάνου αποθεμάτων χαμηλού 

κόστους, το σύστημα r-MRP πρέπει να εφαρμοστεί μαζί με την πολυκριτηριακή τεχνική 

λήψης αποφάσεων.  Ειδικότερα, τα εναλλακτικά σενάρια r-MRP/MULTI1 και                  

r-MRP/MULTI2 εμφανίζονται γενικά ως τα πιο αποδοτικά.   

Το συμπέρασμα όμως αυτό δεν είναι δυνατό να γενικευτεί και ισχύει μόνο για το 

συγκεκριμένο φορτίο εργασίας και τη δεδομένη κατάσταση του συστήματος παραγωγής. 

Στη συνέχεια ακολουθεί μία ποιοτική ανάλυση της σχετικής απόδοσης του συστήματος    

r-MRP σε σχέση με την απόδοση της τυπικής μεθόδου MRPII.  Πιο συγκεκριμένα, 

εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η πολιτική της διοίκησης μπορεί να επηρεάσει την 

απόδοση του προγράμματος διαχείρισης αποθεμάτων μίας επιχείρησης και πως αυτή 

υποδεικνύει τη χρησιμοποίηση του καταλληλότερου συστήματος προγραμματισμού και 

ελέγχου παραγωγής. 

Παρότι το κόστος έκδοσης παραγγελιών (ordering cost) και το κόστος προετοιμασίας των 

μηχανών (setup cost) είναι δυνατό να εκτιμηθεί με αρκετά μεγάλη ακρίβεια, το κόστος 
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αποθεματοποίησης (carrying cost) δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί αντικειμενικά.  Το 

κόστος αυτό προκύπτει συνήθως από πρόχειρους υπολογισμούς και αποτελεί ένα μέσο 

έκφρασης της πολιτικής της διοίκησης στην επένδυση αποθεμάτων υλικών. Στην 

περίπτωση που η διοίκηση αντιμετωπίζει ορισμένα είδη της αποθήκης ως παράγοντες 

δέσμευσης χρηματικών πόρων, τότε αυξάνοντας τους αντίστοιχους συντελεστές κόστους 

αποθεματοποίησης (ch) μπορεί να επιτύχει τη μείωση του μεγέθους και την αύξηση της 

συχνότητας των παραγγελιών τους και συνεπώς χαμηλότερα επίπεδα αποθεμάτων τους.  

Στην αντίθετη περίπτωση που η διοίκηση αναμένει ότι η διατήρηση υψηλών αποθεμάτων 

μπορεί να αποδώσει οικονομικά αποτελέσματα, όπως και κάθε άλλη μορφή επένδυσης 

κεφαλαίου, τότε είναι δυνατό να αποφασίσει τη μείωση των συντελεστών κόστους 

αποθεματοποίησης με στόχο την αύξηση των επιπέδων αποθεμάτων τους. 

Η διαπίστωση ότι οι συντελεστές κόστους αποθεματοποίησης μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να εκφράσουν τους στόχους της διοίκησης όσον αφορά τη 

διαχείριση των αποθεμάτων της επιχείρησης, κατέστησε φανερή την ανάγκη ανάλυσης της  

ευαισθησίας (sensitivity analysis) των αποτελεσμάτων τόσο του συστήματος r-MRP, όσο 

και του MRPII.  Για το σκοπό αυτό ορίστηκε μία μεταβλητή «διοικητικής πολιτικής» 

(management policy variable) με την ονομασία συντελεστής σχεδιασμού κόστους 

αποθεμάτων (carrying cost design factor - Cdf) για την ανάλυση της επίδρασης των 

διαφορετικών πολιτικών αποθεματοποίησης της διοίκησης στην απόδοση των 

προγραμμάτων διαχείρισης αποθεμάτων.   

Σε κάθε πειραματική προσομοίωση χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές τιμές του συντελεστή 

Cdf για τη ρύθμιση των ονομαστικών τιμών των συντελεστών κόστους αποθεματοποίησης 

ch όλων των υλικών που ελέγχονται από το σύστημα r-MRP.  Ο συντελεστής σχεδιασμού 

Cdf εκφράζεται ως το ποσοστό του ονομαστικού συντελεστή κόστους αποθεματοποίησης 

ch κάθε υλικού και παίρνει τιμές από 0 έως 200%.  Επομένως, τιμές του Cdf πάνω από 

100% αντιστοιχούν σε υψηλότερες τιμές συντελεστών κόστους αποθεματοποίησης ch από 

τις ονομαστικές κάθε υλικού και το αντίστροφο.  

Η πολιτική ανάθεσης που χρησιμοποιήθηκε σε όλα τα πειράματα προσομοίωσης με 

μεταβαλλόμενο συντελεστή Cdf ήταν η πρώτη παραλλαγή της πολυκριτηριακής μεθόδου 

(MULTI1), ενώ η τεχνική υπολογισμού ποσότητας παραγγελίας ήταν η LCC για το 

σύστημα r-MRP και η LFL για τη μέθοδο MRPII.  Η επίδραση του συντελεστής Cdf στο 
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μέσο κόστος αποθεματοποίησης, στο μέσο αριθμό εκδιδόμενων εντολών παραγγελίας και 

στο μέσο επίπεδο αποθεμάτων φαίνεται στα σχήματα 6.9, 6.10 και 6.11, αντίστοιχα. 
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Σχήμα 6.9: Μέσο κόστος αποθεμάτων συναρτήσει του συντελεστή Cdf

 

Το σημαντικότερο στοιχείο που αποκάλυψε η ανάλυση ευαισθησίας είναι ότι για τιμές του 

Cdf μικρότερες από 65%, δηλαδή για μικρότερες τιμές συντελεστών κόστους 

αποθεματοποίησης από τις ονομαστικές, η απόδοση του MRPII συγκλίνει με αυτή του 

συστήματος r-MRP, σε σχέση με το μέσο κόστος αποθεμάτων.  Τα αποτελέσματα αυτά 

επαληθεύουν τον ισχυρισμό που διατυπώθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο κατά την περιγραφή 

των πλεονεκτημάτων της μεθόδου MRP, ότι δηλαδή το εργαλείο MRPII μπορεί να ελέγξει 

αποτελεσματικά τις προμήθειες υλικών με μικρό κόστος αποθεματοποίησης.  Το ίδιο 

ισχύει και σε περιπτώσεις υλικών με μεγάλους χρόνους προμήθειας ή παραγωγής.  Για τα 

υλικά αυτά που ανήκουν στην Ομάδα ΙΙΙ του υποσυστήματος ανάλυσης ABC, δεν 

απαιτείται η λεπτομερής παρακολούθηση των κινήσεων τους.  Η διαίρεση του ορίζοντα 

προγραμματισμού σε διακριτές περιόδους, σύμφωνα με τη λογική της μεθόδου MRPII, 

είναι επαρκής για την αποτελεσματική διαχείριση τους.   

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του προτεινόμενου συστήματος r-MRP μπορούν να 

εξαχθούν κατά την εφαρμογή του σε συστήματα παραγωγής με αποθέματα υψηλής αξίας 

και δυνατότητα συχνών παραλαβών παραγγελιών μικρού μεγέθους.  Για μεγαλύτερες τιμές 

του συντελεστή Cdf (σχήμα 6.9), παρότι το κόστος αποθεματοποίησης αυξάνεται και στις 

δύο περιπτώσεις, η απόδοση του συστήματος r-MRP βελτιώνεται αλματωδώς σε σχέση με 

το MRPII.  Συνεπώς, η χρήση του συντελεστή Cdf μπορεί να αποκαλύψει το όριο μέχρι το 

οποίο το τυπικό MRPII σύστημα μπορεί να ελέγξει ικανοποιητικά τις προμήθειες ενός 
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συγκεκριμένου είδους, μετά το οποίο πρέπει να περάσει υπό τον έλεγχο του συστήματος  

r-MRP. 
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Σχήμα 6.10: Αριθμός παραγγελιών συναρτήσει του συντελεστή Cdf
 

Στην περίπτωση των πειραμάτων με εφαρμογή του εργαλείου MRPΙΙ ο μέσος αριθμός 

εκδιδόμενων εντολών παραγγελίας ανά είδος είναι σταθερός και ισούται με τον αριθμό 

των περιόδων στις οποίες διακριτοποιήθηκε ο ορίζοντας προγραμματισμού.  Για κάθε 

υλικό εκδίδεται μία παραγγελία για την κάλυψη των απαιτήσεων του σε κάθε περίοδο.  Ο 

αριθμός των παραγγελιών του MRPΙΙ δεν εξαρτάται από το συντελεστή Cdf.  Αντίθετα, ο 

συντελεστής Cdf επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον αριθμό αυτό στην περίπτωση των 

πειραμάτων με εφαρμογή του συστήματος r-MRP.  Η αύξηση της τιμής του οδηγεί σε 

παράλληλη αύξηση του αριθμού των παραγγελιών για κάθε είδος. 

Στο σχήμα 6.10 εμφανίζεται ένα σημείο κορεσμού (saturation point) στην περιοχή με       

Cdf > 140%.  Μετά το όριο αυτό ο μέσος αριθμός των παραγγελιών σταθεροποιείται και 

συνεχίζει να κινείται ασυμπτωτικά με ένα ανώτατο όριο, ανεξάρτητα από την παραπέρα 

αύξηση της τιμής του Cdf.  Η συμπεριφορά αυτή μπορεί να αποδοθεί στη λογική της 

τεχνικής υπολογισμού ποσότητας παραγγελίας LCC του συστήματος r-MRP που 

προσδιορίζει το μέγιστο και ελάχιστο μέγεθος παραγγελίας για κάθε είδος που 

προμηθεύεται ή παράγεται βάση των περιορισμών που θέτουν οι προμηθευτές ή οι 

προδιαγραφές του μηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησης, αντίστοιχα.   

Στην υπό εξέταση βιομηχανική μονάδα, οι μέγιστες ποσότητες παραγγελίας, για τα 

εσωτερικώς παραγόμενα είδη, καθορίστηκαν με αυστηρότητα για την αποφυγή 
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φαινομένων καταχρηστικής δέσμευσης ενός αδύναμου πόρου για την παρατεταμένη 

παραγωγή ενός και μόνο είδους. Παράλληλα, οι ελάχιστες ποσότητες παραγγελίας για τα 

εσωτερικώς παραγόμενα είδη περιορίζουν το μέσο αριθμό των παραγγελιών τους.  Παρά 

την αύξηση του συντελεστή Cdf, η τεχνική LCC δεν επιτρέπει την περαιτέρω αύξηση των 

παραγγελιών (σχήμα 6.10).  Οι προηγούμενες παρατηρήσεις σχετίζονται άμεσα με τα 

ευρήματα του σχήματος 6.11 που ακολουθεί. 
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Σχήμα 6.11: Μέσο επίπεδο αποθεμάτων συναρτήσει του συντελεστή Cdf

 

Για τη μέθοδο MRPII το μέσο επίπεδο αποθεμάτων παραμένει σταθερό εξαιτίας του ότι η 

τεχνική LFL δεν λαμβάνει υπόψη τους συντελεστές κόστους αποθεματοποίησης ch κάθε 

υλικού για τον υπολογισμό του μεγέθους των παραγγελιών τους.  Το μέσο επίπεδο 

αποθεμάτων, στην περίπτωση του συστήματος r-MRP, μειώνεται με την αύξηση του 

συντελεστή σχεδιασμού Cdf (σχήμα 6.11).  Η μείωση είναι αρχικά απότομη μέχρι την 

οριακή τιμή του 130% και στη συνέχεια ομαλοποιείται.  Στην περιοχή αυτή εμφανίζεται 

ένα σημείο κορεσμού μετά το οποίο το μέσο επίπεδο αποθεμάτων σταθεροποιείται και 

συνεχίζει να τείνει να κινείται ασυμπτωτικά με ένα κατώτατο όριο, ανεξάρτητα από την 

παραπέρα αύξηση της τιμής του Cdf.  Το φαινόμενο αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το ότι η 

λογική της τεχνικής LCC θέτει, όπως προαναφέρθηκε, ένα ανώτατο όριο στην αύξηση των 

παραγγελιών ενός είδους, το οποίο με τη σειρά του θέτει ένα ανώτατο όριο στη μείωση 

του επιπέδου των αποθεμάτων του.  

Στο επόμενό σχήμα παρουσιάζεται η σχετική απόδοση των δύο συστημάτων, όσον αφορά 

το δείκτη του μέσου κόστους αποθεμάτων, συναρτήσει τόσο του συντελεστής σχεδιασμού 

Cdf, όσο και του συντελεστή υστέρησης k.  Οι τιμές του συντελεστή k ορίστηκαν σε 3 
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διαφορετικά επίπεδα που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές συνθήκες στενότητας 

προθεσμιών παράδοσης.  Οι τιμές του συντελεστή k ορίστηκαν στο 0.7, 0.9 και 1.4.  Οι 

δύο πρώτες τιμές οδηγούν σε ένα σύνολο αρκετά αυστηρών προθεσμιών παράδοσης, ενώ 

η τρίτη σε ένα μέτριο επίπεδο αυστηρότητας.   
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Σχήμα 6.12: Μέσο κόστος αποθεμάτων συναρτήσει του συντελεστή σχεδιασμού Cdf για 

διαφορετικούς συντελεστές υστέρησης k 
 

Από την εξέταση του σχήματος 6.12 μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι το μέσο κόστος 

αποθεμάτων αυξάνεται απότομα με την αύξηση του συντελεστή Cdf και για τα δύο 

συστήματα r-MRP και MRPΙΙ.  Η ίδια παρατήρηση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση 

της αύξησης του συντελεστή k.  Στην τελευταία περίπτωση όμως η αύξηση είναι πολύ πιο 

ομαλή.  Το όριο του 65% για τον συντελεστή Cdf, κάτω από το οποίο η απόδοση της 

τυπικής μεθόδου MRPII συγκλίνει με αυτή του συστήματος r-MRP, εμφανίζεται σε όλα τα 

πειραματικά σενάρια προσομοίωσης με διαφορετικό συντελεστή υστέρησης k. 

 

 

6.3 Πιθανοθεωρητική ανάλυση του συστήματος r-MRP 
 

Όπως σε όλα τα συστήματα PPC, έτσι και στην περίπτωση του προτεινόμενου συστήματος 

r-MRP, οι συχνές αλλαγές στο δυναμικό περιβάλλον των σύγχρονων συστημάτων 

παραγωγής αποτελούν έναν σημαντικό παράγοντα που δυσχεραίνει την ομαλή λειτουργία 
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του.  Η ζήτηση των τελικών προϊόντων και η άφιξη νέων παραγγελιών κατά την κύλιση 

του ορίζοντα προγραμματισμού δεν μπορούν να προβλεφθούν με βεβαιότητα, 

προκαλώντας συχνά αναταραχές στην κατάσταση του εργοστασίου.  

Ομοίως, η αβεβαιότητα στην άφιξη των προμηθειών που προκαλείται λόγω βλαβών των 

παραγωγικών πόρων του συστήματος και καθυστερήσεων στις παραλαβές παραγγελιών 

από εξωτερικούς προμηθευτές, είναι δυνατό να οδηγήσει στην ακύρωση του επίσημου 

προγράμματος παραγωγής.  Σε περιπτώσεις εμφάνισης τέτοιων φαινομένων, ο χρήστης 

του συστήματος r-MRP πρέπει να τροφοδοτήσει τη βάση δεδομένων του με τις νέες 

πληροφορίες και να αναπαράγει ένα ενημερωμένο χρονοπρόγραμμα παραγωγής και πλάνο 

προμηθειών. Οι αλλαγές του προγράμματος παραγωγής που προκαλεί ο 

επαναπρογραμματισμός (rescheduling) του συστήματος περιγράφονται, ακολουθώντας την 

ορολογία των MRP-based συστημάτων, με τον όρο νευρικότητα (nervousness).   

Ο βασικός στόχος κατά τη διενέργεια της πιθανοθεωρητικής ανάλυσης του συστήματος   

r-MRP ήταν η εξέταση του πως συγκεκριμένες στρατηγικές απόσβεσης της νευρικότητας 

(dampening strategies) μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση του, όσον αφορά τέσσερις 

συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης, λαμβάνοντας υπόψη σημαντικές παραμέτρους 

λειτουργίας (operating parameters).  Οι στρατηγικές απόσβεσης της νευρικότητας που 

αξιολογήθηκαν ήταν το «πάγωμα» ενός τμήματος του ορίζοντα προγραμματισμού (frozen 

horizon) και η διατήρηση αποθεμάτων ασφαλείας (safety stock).   

Οι στρατηγικές αυτές αξιολογήθηκαν κάτω από διαφορετικές πειραματικές συνθήκες που 

διαμορφώθηκαν μεταβάλλοντας τις τιμές των παραμέτρων λειτουργίας, οι οποίοι ήταν η 

διάρθρωση του κόστους αποθεμάτων (inventory cost structure) και η αβεβαιότητα της 

ζήτησης τελικών προϊόντων (demand uncertainty). Οι παράμετροι αυτοί επηρεάζουν τη 

σχετική αποτελεσματικότητα των στρατηγικών απόσβεσης της νευρικότητας.  Οι δείκτες 

απόδοσης που επιλέχτηκαν ήταν η αστάθεια (instability) του προγράμματος παραγωγής, το 

μέσο κόστος αποθεμάτων, το επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών και το μέσο επίπεδο των 

αποθεμάτων. 

Μέσα στα όρια του παγωμένου τμήματος του ορίζοντα προγραμματισμού δεν 

επιτρέπονται αλλαγές στις ήδη προγραμματισμένες παραγγελίες.  Δύο τεχνικές μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό του παγωμένου διαστήματος προγραμματισμού.  

Η πρώτη είναι το κλείδωμα ενός συγκεκριμένου αριθμού ημερών (period-based) στο 

άμεσο χρονικό διάστημα, ενώ η δεύτερη είναι το κλείδωμα ενός συγκεκριμένου αριθμού 
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παραγγελιών (order-based) προγραμματισμένων να εκτελεστούν άμεσα.  Στην παρούσα 

μελέτη ακολουθήθηκε η δεύτερη προσέγγιση.  Οι τιμές που επιλέχτηκαν για την 

ανεξάρτητη μεταβλητή του παγωμένου ορίζοντα προγραμματισμού είναι οι 20 και 40 

παραγγελίες τελικών προϊόντων. 

Η διατήρηση αποθεμάτων ασφαλείας αφορούσε μόνο το επίπεδο των τελικών προϊόντων.  

Τα αποθέματα αυτά απορροφούν τις μεταβολές της ζήτησης των τελικών προϊόντων και 

συνεπώς μειώνουν τη νευρικότητα που μεταδίδεται στα κατώτερα επίπεδα των σύνθετων 

καταλόγων υλικών τους μέσω της τεχνικής υπολογισμού της ποσότητας παραγγελίας 

LCC.  Οι τιμές που επιλέχτηκαν για την ανεξάρτητη μεταβλητή του αποθέματος 

ασφαλείας είναι τα 1000 και 3000 kg.  Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την πειραματική 

διαδικασία προσομοίωσης δεν επιτρέπονταν ο προγραμματισμός μίας νέας παραγγελίας με 

μοναδικό σκοπό την αναπλήρωση του αποθέματος ασφαλείας. 

Η ανεξάρτητη μεταβλητή της διάρθρωσης του κόστους των αποθεμάτων εκφράζεται με το 

λόγο του συντελεστή κόστους διαχείρισης παραγγελιών ή προετοιμασίας μηχανών (cs) 

προς το συντελεστή κόστους αποθεματοποίησης (ch).  Στη μελέτη αυτή ο συντελεστής cs 

διατηρήθηκε σταθερός, ενώ ο συντελεστής ch μεταβάλλονταν για την επίτευξη 

διαφορετικής συχνότητας έκδοσης παραγγελιών.  Η μεταβολή του συντελεστής ch έγινε 

μέσω του συντελεστή σχεδιασμού Cdf.  Η αύξηση της τιμής του τελευταίου έχει ως 

αποτέλεσμα τη μείωση του λόγου cs/ch και συνεπώς την αύξηση της συχνότητας των 

παραγγελιών και την παράλληλη μείωση του μεγέθους τους.  Οι τιμές που ορίστηκαν για 

το συντελεστή σχεδιασμού Cdf είναι 0.8 και 1.2. 

Η αβεβαιότητα στη ζήτηση των τελικών προϊόντων μοντελοποιήθηκε χρησιμοποιώντας 

κανονικές κατανομές με μέση τιμή μ και διαφορετικές τιμές της παραμέτρου της τυπικής 

απόκλισης σ, με σκοπό την επίτευξη διαφορετικών επιπέδων αβεβαιότητας.  Η τελική 

ποσότητα κάθε παραγγελίας ορίζονταν από την τιμή που παρήγαγε η κανονική κατανομή 

(μ,σ) για αυτή, όπου μ η αρχική ποσότητα της, σύμφωνα με τα δεδομένα του τμήματος 

πωλήσεων της επιχείρησης.  Οι τιμές της τυπικής απόκλισης ορίστηκαν στο 10 και 20% 

της αρχικής τιμής της ποσότητας κάθε παραγγελίας.   

Οι δείκτες απόδοσης του μέσου κόστους αποθεμάτων, του επιπέδου εξυπηρέτησης 

πελατών και του μέσου επιπέδου αποθεμάτων ορίστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο.  Ο 

τέταρτος δείκτης απόδοσης που επιλέχτηκε, δηλαδή η αστάθεια του προγράμματος 

παραγωγής, εκφράζεται ως το γινόμενο του αριθμού των παραγγελιών εξαρτημένων 
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υλικών που άλλαξαν προθεσμία παράδοσης, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 

ακυρώθηκαν ή προστέθηκαν λόγω της μεταβολής στη ζήτηση των τελικών προϊόντων, επί 

τη μέση τιμή της μεταβολής της ποσότητας τους.  Ο ορισμός αυτός βρίσκεται σε άμεση 

συμφωνία με τη διαπίστωση ότι οι αντίστοιχες μεταβολές των προγραμματισμένων 

χρόνων έναρξης των υπεργασιών προετοιμασίας των μηχανών αποτελούν έναν από τους 

κυριότερους παράγοντες πρόκλησης αναταραχής στο επίπεδο του εργοστασίου. 

Η παρούσα εργασία αποτελεί την πρώτη μελέτη που εξετάζει την αποτελεσματικότητα 

εναλλακτικών στρατηγικών απόσβεσης της νευρικότητας των συστημάτων παραγωγής 

κάτω από διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας, μέσα σε ένα περιβάλλον πεπερασμένης 

δυναμικότητας και μεταβαλλόμενης ζήτησης τελικών προϊόντων.  Η μελέτη περιορίστηκε 

σε  ένα μόνο επίπεδο των σύνθετων καταλόγων υλικών τους. 

 

ANOVA (Analysis of Variance) 

Η στατιστική μέθοδος ANOVA εφαρμόστηκε για την πιθανοθεωρητική ανάλυση των 

αποτελεσμάτων του συστήματος r-MRP. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν τέσσερις: παγωμένος ορίζοντας προγραμματισμού (FH), απόθεμα 

ασφαλείας (SS), διάρθρωση κόστους αποθεμάτων (CS) και αβεβαιότητα της ζήτησης 

(DU).  Για το λόγο αυτό απαιτήθηκε η ανάλυση ANOVA τεσσάρων ανεξάρτητων 

παραγόντων (4-Way Independent ANOVA).  Όπως προαναφέρθηκε, κάθε ανεξάρτητη 

μεταβλητή ορίζονταν σε δύο επίπεδα (levels).  Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 16 

(24) διαφορετικών πειραματικών ομάδων (groups).  Κατά το σχεδιασμό των πειραμάτων 

προσομοίωσης (Design of Experiments - DOE) χρησιμοποιήθηκε η προσέγγιση της 

εξάντλησης των εναλλακτικών συνδυασμών (full factorial design).  Η προσομοίωση του 

κάθε εναλλακτικού συνδυασμού επαναλήφθηκε 10 φορές (replications), καταλήγοντας 

έτσι συνολικά σε 160 πειράματα προσομοίωσης. 

Οι εξαρτημένες μεταβλητές, δηλαδή οι δείκτες απόδοσης, που επιλέχτηκαν ήταν επίσης 

τέσσερις: αστάθεια του προγράμματος παραγωγής, μέσο κόστος αποθεμάτων, επίπεδο 

εξυπηρέτησης πελατών και μέσο επίπεδο αποθεμάτων.  Για κάθε μία από αυτές 

εξετάστηκαν οι εξής στατιστικές υποθέσεις (null hypotheses): 

 Η μέση τιμή τους δε διαφέρει σημαντικά μεταξύ των 16 πειραματικών ομάδων. 

 Δεν υπάρχουν σημαντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών 

που να επηρεάζουν την τιμή τους. 
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Αρχικά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης ANOVA για το δείκτη απόδοσης 

της αστάθειας του προγράμματος παραγωγής.  Η βασική παραδοχή της ανάλυσης 

ANOVA είναι ότι η διασπορά (variance) μεταξύ των πειραματικών ομάδων είναι 

ομοιογενής, δηλαδή οι διασπορές των ομάδων δε διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους.  Η 

εξέταση της παραδοχής αυτής, στην περίπτωση που οι διαφορές μεταξύ των διασπορών 

είναι οριακές, μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας το τεστ του Levene.  Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση η συνθήκη της ομοιογένειας των διασπορών ικανοποιείται, όπως προκύπτει 

από την απλή εξέταση των διασπορών της κάθε πειραματικής ομάδας και δεν απαιτείται η 

διενέργεια λογαριθμικών μετασχηματισμών (log transformations).   

Μία δεύτερη παραδοχή της ανάλυσης ANOVA είναι ότι τα δεδομένα για κάθε μεταβλητή 

ακολουθούν κανονική κατανομή.  Η παραδοχή όμως αυτή είναι λιγότερο σημαντική διότι 

ακόμη και μεγάλες αποκλίσεις από αυτή δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα του F-test.  Για 

την αξιολόγηση της στατιστικής σημασίας ενός αποτελέσματος χρησιμοποιήθηκε το 

επίπεδο αξιοπιστίας (level of significance) του p=0.05 ή αλλιώς το επίπεδο εμπιστοσύνης 

(level of confidence) του 95%. Από τον πίνακα 6.4 συμπεραίνεται ότι οι όλες οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές εκτός της FH έχουν μεγάλη επίδραση στην αστάθεια του 

προγράμματος παραγωγής, στη στάθμη στατιστικής αξιοπιστίας p=0.05 (P-value<0.05 και 

F>Fcrit).  Τη στατιστικά σημαντικότερη επίδραση εμφανίζουν οι μεταβλητές CS και DU, 

με στάθμη αξιοπιστίας μικρότερη του 0.0001. Αντιθέτως, οι αλληλεπιδράσεις 

(interactions) μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών δεν παρουσιάζουν αξιόλογη επιρροή 

στην αστάθεια του προγράμματος παραγωγής.  Το σημάδι στην τελευταία στήλη του 

πίνακα δηλώνει ότι οι υποθέσεις της ANOVA επαληθεύονται για τις αντίστοιχες πηγές 

διακύμανσης της αστάθειας (sources of variation).  Για το λόγο αυτό, οι τελευταίες, 

μπορούν να θεωρηθούν ως παράγοντες σφάλματος και να συμπεριληφθούν (pooled) στο 

άθροισμα τετραγώνων του στατιστικού σφάλματος (Residual SS).  Τα τελικά 

αποτελέσματα της ανάλυσης ANOVA παρατίθενται στον πίνακα 6.5.  

Source of Variation SS df MS F P-value F crit 
Frozen Horizon (FH) 1.29E+07 1 1.29E+07 0.509 0.4768  3.905
Safety Stock (SS) 1.06E+08 1 1.06E+08 4.172 0.0429 3.905 
Demand Uncertainty (DU) 5.68E+08 1 5.68E+08 22.338 0.0000 3.905 
Cost Structure (CS) 3.46E+09 1 3.46E+09 136.063 0.0000 3.905 
Interaction FH*SS 1.04E+06 1 1.04E+06 0.041 0.8400  3.905
Interaction FH*DU 5.64E+05 1 5.64E+05 0.022 0.8818  3.905
Interaction FH*CS 5.18E+05 1 5.18E+05 0.020 0.8868  3.905
Interaction SS*DU 2.21E+07 1 2.21E+07 0.870 0.3525  3.905
Interaction SS*CS 1.01E+07 1 1.01E+07 0.395 0.5306  3.905
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Source of Variation SS df MS F P-value F crit 
Interaction DU*CS 9.85E+06 1 9.85E+06 0.387 0.5347  3.905
Residual (Error) 3.79E+09 149 2.54E+07    
Total 8.03E+09 159     

Πίνακας 6.4: Αποτελέσματα ανάλυσης ANOVA για την αστάθεια 
 

Οι σημαντικότεροι παράγοντες έχουν στάθμη στατιστικής αξιοπιστίας μικρότερη από 

p=0.05 και ποσοστιαία συμμετοχή (contribution) μεγαλύτερη από 5%.  Η συμμετοχή του 

σφάλματος πρέπει να είναι μικρότερη από 50% για να θεωρηθεί έγκυρος ο συγκεκριμένος 

σχεδιασμός πειραμάτων (DOE).  Ο τελικός πίνακας ANOVA επαληθεύει τη διαπίστωση 

ότι οι σημαντικότερες μεταβλητές για την αστάθεια του προγράμματος παραγωγής είναι η 

CS και η DU (πίνακας 6.5). 

Source of Variation SS df MS F P-value F crit Cont(%) 
Frozen Horizon (FH)        
Safety Stock (SS) 1.06E+08 1 1.06E+08 4.250 0.0409 1.218 1.01 
Demand Uncertainty (DU) 5.68E+08 1 5.68E+08 22.752 0.0000 1.218 6.76 
Cost Structure (CS) 3.46E+09 1 3.46E+09 138.585 0.0000 1.218 42.78 
Interaction FH*SS        
Interaction FH*DU        
Interaction FH*CS        
Interaction SS*DU        
Interaction SS*CS        
Interaction DU*CS        
Pooled Residual (Error) 3.90E+09 156 2.50E+07    49.44 
Total 8.03E+09 159      

Πίνακας 6.5: Pooled ANOVA για την αστάθεια 

 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης ANOVA για το 

δείκτη απόδοσης του μέσου κόστους αποθεμάτων.  Οι παραδοχές της ανάλυσης ANOVA 

επαληθεύονται.  Υψηλό επίπεδο στατιστικής σημασίας εμφανίζουν οι μεταβλητές SS, CS 

και οι αλληλεπιδράσεις SS*CS και DU*CS, όσον αφορά τη στάθμη στατιστικής 

αξιοπιστίας p=0.05 (F>Fcrit).  Οι υπόλοιπες πηγές διακύμανσης μπορούν να θεωρηθούν ως 

παράγοντες σφάλματος και να συμπεριληφθούν στο άθροισμα τετραγώνων του 

στατιστικού σφάλματος.  Τα τελικά αποτελέσματα της ανάλυσης ANOVA παρατίθενται 

στον πίνακα 6.7. 

Source of Variation SS df MS F P-value F crit 
Frozen Horizon (FH) 5.37E+05 1 5.37E+05 0.177 0.6745  3.905
Safety Stock (SS) 1.33E+10 1 1.33E+10 4395.060 0.0000 3.905 
Demand Uncertainty (DU) 4.44E+05 1 4.44E+05 0.146 0.7026  3.905
Cost Structure (CS) 1.38E+10 1 1.38E+10 4568.707 0.0000 3.905 
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Source of Variation SS df MS F P-value F crit 
Interaction FH*SS 7.94E+06 1 7.94E+06 2.619 0.1077  3.905
Interaction FH*DU 2.65E+06 1 2.65E+06 0.874 0.3513  3.905
Interaction FH*CS 6.06E+04 1 6.06E+04 0.020 0.8878  3.905
Interaction SS*DU 2.99E+06 1 2.99E+06 0.988 0.3219  3.905
Interaction SS*CS 6.19E+08 1 6.19E+08 204.357 0.0000 3.905 
Interaction DU*CS 2.94E+07 1 2.94E+07 9.685 0.0022 3.905 
Residual (Error) 4.52E+08 149 3.03E+06    
Total 2.83E+10 159     

Πίνακας 6.6: Αποτελέσματα ανάλυσης ANOVA για το μέσο κόστος αποθεμάτων 
 
Από τον πίνακα 6.7 συμπεραίνεται ότι οι σημαντικότερες μεταβλητές για το μέσο κόστος 

αποθεμάτων είναι η SS, η CS και η μεταξύ τους αλληλεπίδραση SS*CS.  Μικρότερη 

στατιστική σημασία παρουσιάζει η αλληλεπίδραση DU*CS.  Η συμμετοχή του σφάλματος 

είναι μικρότερη του 50% και επομένως ο συγκεκριμένος σχεδιασμός πειραμάτων είναι 

έγκυρος.   

Source of Variation SS df MS F P-value F crit Cont(%)
Frozen Horizon (FH)        
Safety Stock (SS) 1.33E+10 1 1.33E+10 4124.125 0.0000 1.218 47.03 
Demand Uncertainty (DU)        
Cost Structure (CS) 1.38E+10 1 1.38E+10 4287.068 0.0000 1.218 48.89 
Interaction FH*SS        
Interaction FH*DU        
Interaction FH*CS        
Interaction SS*DU        
Interaction SS*CS 6.19E+08 1 6.19E+08 191.759 0.0000 1.218 2.18 
Interaction DU*CS 2.94E+07 1 2.94E+07 9.088 0.0030 1.218 0.09 
Pooled Residual (Error) 5.01E+08 155 3.23E+06    1.81 
Total 2.83E+10 159      

Πίνακας 6.7: Pooled ANOVA για το μέσο κόστος αποθεμάτων 
 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης ANOVA για το 

δείκτη απόδοσης του επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών. Οι παραδοχές της ανάλυσης 

ANOVA επαληθεύονται. Υψηλό επίπεδο στατιστικής σημασίας εμφανίζουν οι μεταβλητές 

FH, SS, CS και η αλληλεπίδραση SS*CS, όσον αφορά τη στάθμη στατιστικής αξιοπιστίας 

p=0.05 (F>Fcrit).  Οι υπόλοιπες πηγές διακύμανσης μπορούν να θεωρηθούν ως παράγοντες 

σφάλματος και να συμπεριληφθούν στο άθροισμα τετραγώνων του στατιστικού 

σφάλματος.  Τα τελικά αποτελέσματα της ανάλυσης ANOVA παρατίθενται στον πίνακα 

6.9. 
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Source of Variation SS df MS F P-value F crit 
Frozen Horizon (FH) 22.952 1 22.952 21.876 0.0000 3.905 
Safety Stock (SS) 697.225 1 697.225 664.528 0.0000 3.905 
Demand Uncertainty (DU) 3.215 1 3.215 3.064 0.0821  3.905
Cost Structure (CS) 18.578 1 18.578 17.706 0.0000 3.905 
Interaction FH*SS 0,527 1 0.527 0.502 0.4797  3.905
Interaction FH*DU 2.426 1 2.426 2.312 0.1305  3.905
Interaction FH*CS 0.005 1 0.005 0.005 0.9447  3.905
Interaction SS*DU 3.153 1 3.153 3.005 0.0851  3.905
Interaction SS*CS 9..970 1 9.970 9.502 0.0024 3.905 
Interaction DU*CS 0.011 1 0.011 0.010 0.9202  3.905
Residual (Error) 156.331 149 1.050    
Total 931.217 159     

Πίνακας 6.8: Αποτελέσματα ανάλυσης ANOVA για το επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών 
 

Από τον πίνακα 6.9 συμπεραίνεται ότι η μεταβλητή SS έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στο 

επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών.  Ακολουθούν οι μεταβλητές FH και CS και τέλος η 

αλληλεπίδραση SS*CS.  Η συμμετοχή του σφάλματος είναι μικρότερη του 50% και 

επομένως ο συγκεκριμένος σχεδιασμός πειραμάτων μπορεί να θεωρηθεί και πάλι έγκυρος.   

 

Source of Variation SS df MS F P-value F crit Cont(%)
Frozen Horizon (FH) 22.952 1 22.952 19.495 0.0000 1.611 2.34 
Safety Stock (SS) 697.225 1 697.225 592.190 0.0000 1.240 74.75 
Demand Uncertainty (DU)        
Cost Structure (CS) 18.578 1 18.578 15.779 0.0001 1.671 1.87 
Interaction FH*SS        
Interaction FH*DU        
Interaction FH*CS        
Interaction SS*DU        
Interaction SS*CS 9.970 1 9.970 8.468 0.0041 1.941 0.94 
Interaction DU*CS        
Pooled Residual (Error) 182.492 155 1.177    20.10 
Total 931.217 159      

Πίνακας 6.9: Pooled ANOVA για το επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών 
 

Στον πίνακα 6.10 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης ANOVA για το δείκτη 

απόδοσης του μέσου επιπέδου αποθεμάτων.  Οι παραδοχές της ανάλυσης ANOVA 

επαληθεύονται.  Υψηλό επίπεδο στατιστικής σημασίας εμφανίζουν οι μεταβλητές SS, CS 

και η αλληλεπίδραση DU*CS, όσον αφορά τη στάθμη στατιστικής αξιοπιστίας p=0.05 

(F>Fcrit).  Οι υπόλοιπες πηγές διακύμανσης μπορούν να θεωρηθούν ως παράγοντες 

σφάλματος και να συμπεριληφθούν στο άθροισμα τετραγώνων του στατιστικού 

σφάλματος.  Τα τελικά αποτελέσματα της ανάλυσης ANOVA παρατίθενται στον πίνακα 

6.11. 
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Source of Variation SS df MS F P-value F crit 
Frozen Horizon (FH) 76.73 1 76.73 0.119 0.7307  3.905
Safety Stock (SS) 8628909.23 1 8628909.23 13376.512 0.0000 3.905 
Demand Uncertainty (DU) 35.76 1 35.76 0.055 0.8142  3.905
Cost Structure (CS) 52758.95 1 52758.95 81.787 0.0000 3.905 
Interaction FH*SS 222.02 1 222.02 0.344 0.5583  3.905
Interaction FH*DU 1844.31 1 1844.31 2.859 0.0930  3.905
Interaction FH*CS 6.07 1 6.07 0.009 0.9229  3.905
Interaction SS*DU 6.52 1 6.52 0.010 0.9200  3.905
Interaction SS*CS 469.57 1 469.57 0.728 0.3949  3.905
Interaction DU*CS 4361.49 1 4361.49 6.761 0.0103 3.905 
Residual (Error) 96116.80 149 645.08    
Total 8792092.83 159     

Πίνακας 6.10: Αποτελέσματα ανάλυσης ANOVA για το μέσο επίπεδο αποθεμάτων 
 

Από τον πίνακα 6.11 συμπεραίνεται ότι η μεταβλητή SS έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στο 

μέσο επίπεδο αποθεμάτων.  Ακολουθούν οι μεταβλητή CS και η αλληλεπίδραση DU*CS.  

Η συμμετοχή του σφάλματος είναι μικρότερη του 50% και επομένως ο συγκεκριμένος 

σχεδιασμός πειραμάτων είναι έγκυρος.   

 

Source of Variation SS df MS F P-value F crit Cont(%)
Frozen Horizon (FH)        
Safety Stock (SS) 8628909.23 1 8628909.23 12691.586 0.0000 1.218 98.14 
Demand Uncertainty (DU)        
Cost Structure (CS) 52758.95 1 52758.95 77.599 0.0000 1.218 0.59 
Interaction FH*SS        
Interaction FH*DU        
Interaction FH*CS        
Interaction SS*DU        
Interaction SS*CS        
Interaction DU*CS 4361.49 1 4361.49 6.415 0.0123 1.221 0.04 
Pooled Residual (Error) 106063.17 156 679.89    1.23 
Total 8792092.83 159      

Πίνακας 6.11: Pooled ANOVA για το μέσο επίπεδο αποθεμάτων 
 

Οι μέσες τιμές των τεσσάρων δεικτών απόδοσης για τα διαφορετικά επίπεδα των 

ανεξάρτητων μεταβλητών παρατίθενται στον πίνακα 6.12. 

 

  Dependent Variables 

Independent Variables Level Instability 
Inventory 

Cost 
Service 
Level 

Inventory 
Level 

Frozen Horizon (FH) 20 orders 8818.75 68615.125 97.157 970.435 
 40 orders 8250.00 68730.969 96.399 971.820 
Safety Stock (SS) 1000 kg 9348.75 59548.456 94.690 738.898 
 3000 kg 7720.00 77797.638 98.865 1203.357
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  Dependent Variables 

Independent Variables Level Instability 
Inventory 

Cost 
Service 
Level 

Inventory 
Level 

Demand Uncertainty (DU) 10% 6650.00 68725.700 96.636 970.655 
 20% 10418.75 68620.394 96.920 971.600 
Cost Structure (CS) Cdf =1.2 3883.75 77976.147 96.437 952.969 
 Cdf =0.8 13185.00 59369.947 97.119 989.286 

Πίνακας 6.12: Μέσες τιμές των εξαρτημένων μεταβλητών για τα διάφορα επίπεδα των 
ανεξάρτητων μεταβλητών 

 

Η ανάλυση ANOVA που διεξήχθη για κάθε δείκτη απόδοσης απέδειξε ότι οι μέσες τιμές  

τους διαφέρουν σε κάθε πειραματική ομάδα.  Δεν παρέχει όμως τη δυνατότητα ανάδειξης 

του ποιες ακριβώς μέσες τιμές διαφέρουν μεταξύ τους ή είναι στατιστικά σημαντικά 

διαφορετικές από τις άλλες.  Ένα post hoc τεστ μπορεί να καθορίσει σε ποιο ζεύγος ή σε 

ποια ζεύγη μέσων τιμών οφείλεται η απόρριψη των στατιστικών υποθέσεων της ANOVA.  

Για το σκοπό αυτό εφαρμόστηκε το τεστ του Tukey, γνωστό και ως Tukey’s HSD, για τη 

σύγκριση των μέσων τιμών μεταξύ όλων των δυνατών συνδυασμών ζευγών πειραματικών 

ομάδων.  Ως στάθμη στατιστικής αξιοπιστίας επιλέχτηκε το 5%.  Για τη διενέργεια των 

συγκρίσεων αυτών χρησιμοποιήθηκε η ακόλουθη σχέση: 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
=

n
MS

MM
Q

R

ji

1
                                     [Εξ. 6-2] 

Όπου: 

••  : η διαφορά των μέσων τιμών μεταξύ των πειραματικών ομάδων i και j, 

για τον εκάστοτε δείκτη απόδοσης. 

ji MM −

••  : το μέσο άθροισμα τετραγώνων της διακύμανσης του στατιστικού 

σφάλματος (mean square residual error). 

RMS

••  : ο αρμονικός μέσος του μεγέθους δειγματοληψίας των πειραματικών ομάδων. n

Η τιμή Q για κάθε ζεύγος ομάδων συγκρίνεται με τη στατιστικά κρίσιμη τιμή της 

κατανομής ts (studentized κατανομή t) για το δεδομένο επίπεδο εμπιστοσύνης (95%) και 

για το συγκεκριμένο αριθμό πειραματικών ομάδων (Qcrit).  Γενικά, αρχικά συγκρίνεται η 

μεγαλύτερη μέση τιμή με τη μικρότερη μέση τιμή ενός δείκτη απόδοσης.  Αν η διαφορά 

τους δεν είναι στατιστικά σημαντική, τότε καμία άλλα σύγκριση ζευγών πειραματικών 

ομάδων δεν θα είναι στατιστικά σημαντική και συνεπώς παραλείπονται.  Η υπολογιστική 

διαδικασία του τεστ του Tukey περιορίζει το σφάλμα τύπου Ι (type I error) στη 
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συγκεκριμένη στάθμη αξιοπιστίας.  Το σφάλμα αυτό αφορά την απόρριψη μίας 

στατιστικής υπόθεσης που είναι αληθινή.  Αυτό όμως γίνεται σε βάρος της στατιστικής 

του ισχύος (statistical power).  Τα αποτελέσματα του τεστ του Tukey για τον κάθε δείκτη 

απόδοσης δεν παρατίθενται στο σημείο αυτό εξαιτίας του μεγάλου αριθμού δυνατών 

συνδυασμών ζευγών πειραματικών ομάδων (120 ζεύγη για κάθε δείκτη απόδοσης). 

Η πιθανοθεωρητική ανάλυση του συστήματος r-MRP έδειξε ότι όλες οι στρατηγικές και οι 

παράμετροι λειτουργίας του επηρεάζουν σημαντικά τους τέσσερις δείκτες απόδοσης.  Η 

ρύθμιση των τιμών των ανεξάρτητων αυτών μεταβλητών μπορεί να μεταβάλλει και 

συνεπώς να προβλέψει ως ένα βαθμό τη συμπεριφορά των εξαρτημένων μεταβλητών, 

δηλαδή των δεικτών απόδοσης.  Το πάγωμα του ορίζοντα προγραμματισμού έχει 

σημαντική επιρροή μόνο στο επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών.  Η διατήρηση αποθέματος 

ασφαλείας έχει τη μεγαλύτερη επιρροή στο επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών και στο μέσο 

επίπεδο αποθεμάτων.  Η διάρθρωση του κόστους αποθεμάτων επηρεάζει σημαντικά όλους 

τους δείκτες απόδοσης, ενώ η αβεβαιότητα της ζήτησης επηρεάζει κυρίως την αστάθεια 

του προγράμματος παραγωγής.   

Εξαιτίας των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των στρατηγικών απόσβεσης και των παραμέτρων 

λειτουργίας δεν υπάρχουν κανόνες για τη ρύθμιση των πρώτων με στόχο την επίτευξη 

καλύτερης απόδοσης κάτω από όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Ωστόσο, τα αποτελέσματα 

της ανάλυσης ANOVA αναδεικνύουν τις καταλληλότερες στρατηγικές για συγκεκριμένες 

συνθήκες λειτουργίας.  Για παράδειγμα, όταν η αβεβαιότητα της ζήτησης είναι 

μεγαλύτερη η αστάθεια του συστήματος είναι σχετικά ανεξάρτητη από το ύψος των 

αποθεμάτων ασφαλείας, το οποίο όμως είναι σημαντικό για τη μείωση του κόστους 

αποθεμάτων και τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών. 

Ο συχνός επαναπρογραμματισμός του συστήματος r-MRP είναι απαραίτητος λόγω του ότι 

η αξιοπιστία στη ροή της πληροφορίας μειώνεται όσο ο ορίζοντας προγραμματισμού 

επιμηκύνεται. Επειδή ένα πείραμα προσομοίωσης που καλύπτει έναν ορίζοντα 

προγραμματισμού αρκετών μηνών διαρκεί λίγα μόνο λεπτά είναι εύκολο για τον υπεύθυνο 

της παραγωγής, κάθε φορά που συμβαίνει ένα απρόβλεπτο γεγονός, να αναπαράγει ένα 

ενημερωμένο πρόγραμμα για ολόκληρο το σύστημα παραγωγής.   
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6.4 Αποτελέσματα ανεξάρτητης εφαρμογής των υποσυστημάτων 
χρονοπρογραμματισμού του συστήματος r-MRP 

 

Τα υποσυστήματα χρονοπρογραμματισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα από 

το πλαίσιο λειτουργίας του ολοκληρωμένου συστήματος r-MRP.  Περαιτέρω πειραματικά 

σενάρια προσομοίωσης διεξήχθησαν με σκοπό την αναλυτική διερεύνηση της σχετικής 

απόδοσης τους.  Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα εφαρμογής των 

υποσυστημάτων Υβριδικού Αντίστροφου Χρονοπρογραμματισμού (HBS) και Πρόσω 

Χρονοπρογραμματισμού (FS) στην υπό εξέταση τυπική κλωστοϋφαντουργική μονάδα.   

Τα αποτελέσματα εφαρμογής του τρίτου υποσυστήματος χρονοπρογραμματισμού του 

συστήματος r-MRP, δηλαδή του υποσυστήματος Πρόσω/Αντίστροφου 

Χρονοπρογραμματισμού (F/BS), δεν παρατίθενται λόγω της άμεσης εξάρτησης τους από 

την επιλογή των συγκεκριμένων εργασιών που θα προγραμματιστούν πρόσω και 

αντίστροφα.  Η επιλογή αυτή έχει ως ένα βαθμό υποκειμενικό χαρακτήρα και δεν 

επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών επιστημονικών συμπερασμάτων.  Διαφορετική κατάταξη 

των εργασιών, ως προς την κατεύθυνση χρονοπρογραμματισμού τους, οδηγεί σε 

διαφορετικά χρονοπρογράμματα παραγωγής. 

Τα ίδια μοντέλα παραγωγικού δυναμικού και φορτίου εργασιών που περιγράφηκαν στις 

ενότητες 6.1.2 και 6.1.3, αντίστοιχα, χρησιμοποιούνται και εδώ.  Μία συνοπτική 

περιγραφή τους επαναλαμβάνεται στον πίνακα 6.13.  Το κύριο ενδιαφέρον εστιάζεται και 

πάλι στα τμήματα του Νηματουργείου και του Υφαντουργείου της γραμμής παραγωγής 

σύμμεικτων ταπήτων.   

 

Job Shops Workcenter ID Task Description Resources 
DYE-WC Dyeing 1 

PRESS-WC Hydroextraction 1 
Dyeing 

DRY-WC Drying 1 
PREP-WC Opening 2 

BLEND-WC Blending 6 
CARD-WC Carding 3 
SPIN-WC Spinning 7 

VAPOR-WC Vaporizing 2 

Spinning 
 

WIND-WC Cleaning 3 
SPOOL-WC Spooling 4 
WARP-WC Warping 2 

Weaving 

WEAV-WC Weaving 27 
3 Job Shops 12 Workcenters  59 Resources 

Πίνακας 6.13: Ιεραρχικό μοντέλο της γραμμής παραγωγής σύμμεικτων ταπήτων 
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Για την αξιολόγηση της απόδοσης των υποσυστημάτων χρονοπρογραμματισμού διεξήχθη 

ένα σύνολο πειραμάτων προσομοίωσης της παραγωγικής διαδικασίας στην επιλεγμένη 

γραμμή παραγωγής.  Ο σχεδιασμός τους περιγράφεται στη συνέχεια.  Τα πραγματικά 

δεδομένα παραγγελιών που χρησιμοποιήθηκαν καλύπτουν έναν ορίζοντα 

προγραμματισμού 60 ημερολογιακών ημερών και μία περίοδο αρχικοποίησης των 

πειραμάτων προσομοίωσης 30 ημερών.   

Το φορτίο εργασιών ήταν διαφορετικό από το αντίστοιχο της προηγούμενης ενότητας.  Σε 

κάθε διαφορετικό πειραματικό σενάριο προσομοιώθηκε η εκτέλεση ενός φορτίου 160 

εργασιών Υφαντουργείου και 120 εργασιών Νηματουργείου, με αποτέλεσμα την ανάθεση 

περισσότερων από 1800 υπεργασιών στους 54 πόρους του συστήματος.  Η σχετική 

απόδοση 14 διαφορετικών πολιτικών ανάθεσης για το χρονοπρογραμματισμό του ίδιου 

φορτίου εργασιών αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο αριθμό δεικτών απόδοσης.  

Η ίδια πολιτική ανάθεσης χρησιμοποιήθηκε για όλα τα κέντρα εργασίας σε κάθε πείραμα.   

Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες τέσσερις διαφορετικές εκδοχές της πολυκριτηριακής 

τεχνική λήψης αποφάσεων (MULTI).  Στο σημείο αυτό επαναλαμβάνονται οι τιμές των 

συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων λήψεως αποφάσεων, δηλαδή του κόστους 

παραγωγής (manufacturing cost), του χρόνου παραμονής στο σύστημα (flowtime) και της 

καθυστέρησης (tardiness), των τεσσάρων αυτών παραλλαγών της μεθόδου MULTI: 

••  MULTI1: (wc, wf, wt) = (0.2, 0.4, 0.4). 

••  MULTI2: (wc, wf, wt) = (0.1, 0.8, 0.1). 

••  MULTI3: (wc, wf, wt) = (0.1, 0.1, 0.8). 

••  MULTI4: (wc, wf, wt) = (0.8, 0.1, 0.1). 

Επίσης, οι παράμετροι λήψης αποφάσεων της μεθόδου ρυθμίστηκαν όπως και πριν:  

••  Μέγιστος αριθμός εναλλακτικών λύσεων MNA = 40. 

••  Ορίζοντας απόφασης DH = 5. 

••  Μέγεθος δειγματοληψίας SR = 50.   

Οι ημερομηνίες παράδοσης των εργασιών υπολογίστηκαν χρησιμοποιώντας τον κανόνα 

NOP, σύμφωνα την εξίσωση [Εξ. 6-1].  Οι τιμές του συντελεστή υστέρησης k ορίστηκαν  

σε τρία επίπεδα που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές συνθήκες ελαστικότητας των 

προθεσμιών παράδοσης.  Η χρήση διαφορετικών τιμών του συντελεστή υστέρησης k 

επιτρέπει την εξέταση της συμπεριφοράς των υποσυστημάτων χρονοπρογραμματισμού σε 

διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας.   

6-38 



 Κεφάλαιο 6 - Υλοποίηση και εφαρμογή του συστήματος r-MRP 

Οι τιμές του συντελεστή k ορίστηκαν στο 0.7, 0.9 και 1.4. Οι δύο πρώτες τιμές οδηγούν σε 

ένα σύνολο αρκετά αυστηρών προθεσμιών παράδοσης, ενώ η τρίτη σε ένα μέτριο επίπεδο 

αυστηρότητας.  Η επιλογή τους βασίστηκε στην παραδοχή ότι η σχετική απόδοση 

διαφορετικών πολιτικών ανάθεσης υπεργασιών μπορεί να διακριθεί πιο καθαρά μέσα σε 

ένα περιβάλλον σφιχτών ημερομηνιών παράδοσης.  Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, οι 

σφιχτές ημερομηνίες παράδοσης είναι δυνατό να προσφέρουν ένα ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις μέσω της βελτίωσης του επιπέδου εξυπηρέτησης των 

πελατών τους και της μείωσης του κόστους των αποθεμάτων υπό επεξεργασία. 

Επομένως, οι 14 διαφορετικές πολιτικές ανάθεσης και τα 3 διαφορετικά επίπεδα των 

προθεσμιών παράδοσης διαμορφώνουν ένα συνολικό αριθμό 42 πειραματικών σεναρίων 

για το χρονοπρογραμματισμό του φορτίου των 1800 υπεργασιών.  Το κάθε υποσύστημα 

χρονοπρογραμματισμού εκτέλεσε αθροιστικά περισσότερες από 1800 x 14 x 3 = 75600 

αναθέσεις υπεργασιών.  Όπως προαναφέρθηκε, το σύστημα παραγωγής λειτουργεί σε δύο 

βάρδιες την ημέρα, έξι μέρες την εβδομάδα.  Το επίπεδο της μέσης εκμετάλλευσης 

δυναμικότητας διατηρήθηκε σταθερό στο 70% σε όλα τα πειράματα προσομοίωσης.   

 

6.4.1 Πειραματικά αποτελέσματα εφαρμογής του υποσυστήματος Υβριδικού 
Αντίστροφου Χρονοπρογραμματισμού (HBS) 

 
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των πειραμάτων 

προσομοίωσης με χρήση του υποσυστήματος HBS.  Αρχικά εξετάζονται οι δείκτες 

απόδοσης της μέσης/μέγιστης καθυστέρησης (mean/maximum tardiness) και του 

μέσου/μέγιστου χρόνου ευελιξίας (mean/maximum reserve time). 

 

 Mean Tardiness (hh:mm:ss)  Max Tardiness (hh:mm:ss) 
k 0.7 0.9 1.4  0.7 0.9 1.4 

SPT 18:17:46 11:36:01 3:40:44  309:37:15 285:34:25 189:22:45 
EDD 10:31:13 3:00:20 0:00:00  57:43:44 33:39:34 0:00:00 
FIFO 9:40:57 3:25:58 0:00:00  66:22:23 42:25:33 0:00:00 
LIFO 26:20:40 19:20:38 6:50:42  278:03:41 254:09:11 158:13:52 

MOPNR 40:13:31 30:51:42 13:14:41  391:30:30 367:41:21 247:23:33 
FASFS 10:04:58 3:16:08 0:00:00  65:03:20 41:00:02 0:00:00 

LPT 13:03:49 6:25:55 0:00:00  104:19:20 80:21:44 0:00:00 
FOPNR 10:52:34 4:27:00 0:00:00  113:20:54 89:19:56 0:00:00 
LWRK 11:03:30 6:02:18 0:37:00  159:27:26 135:28:48 39:25:26 
MWRK 27:24:10 18:11:32 5:04:49  285:20:49 261:33:21 165:18:39 
MULTI1 10:14:01 4:17:49 0:00:00  152:47:12 113:53:38 0:00:00 
MULTI2 14:29:24 7:10:01 1:10:06  214:43:52 179:30:09 86:48:32 
MULTI3 10:19:26 2:18:17 0:00:00  115:26:03 39:06:55 0:00:00 
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 Mean Tardiness (hh:mm:ss)  Max Tardiness (hh:mm:ss) 
k 0.7 0.9 1.4  0.7 0.9 1.4 

MULTI4 15:11:52 8:28:52 0:40:29  153:34:56 185:41:49 50:48:39 

Πίνακας 6.14: Μέση και μέγιστη καθυστέρηση σε κάθε διαφορετικό σενάριο 
 

Αυξάνοντας το συντελεστή υστέρησης k τόσο η μέση, όσο και η μέγιστη καθυστέρηση 

μειώνονται με τη χαλάρωση των προθεσμιών παράδοσης.  Οι ευρετικοί κανόνες ανάθεσης 

MOPNR, LIFO και MWRK σημείωσαν τη χειρότερη κατά σειρά απόδοση.  Το φαινόμενο 

αυτό μπορεί να εξηγηθεί, όπως και στην περίπτωση των πειραμάτων της προηγούμενης 

ενότητας, από το γεγονός ότι οι κανόνες αυτοί δίνουν προτεραιότητα σε εργασίες που είναι 

λιγότερο πιθανό να ολοκληρωθούν πριν την προθεσμία παράδοσης τους, εξαιτίας της 

καθυστερημένης άφιξης, του αριθμού υπεργασιών και του εναπομείναντα χρόνου 

επεξεργασίας τους, αντίστοιχα.   

Οι εργασίες αυτές προωθούνται εις βάρος άλλων που σε διαφορετική περίπτωση θα 

τελείωναν στην ώρα τους με αποτέλεσμα ο αριθμός των καθυστερημένων εργασιών να 

αυξάνεται.  Από την άλλη μεριά οι πολιτικές ανάθεσης MULTI3, EDD, FIFO και FASFS 

έδωσαν τα καλύτερα κατά σειρά αποτελέσματα.  Η εξαιρετική απόδοση των πολιτικών 

MULTI3 και EDD μπορεί να αποδοθεί στο ότι και οι δύο λαμβάνουν άμεσα υπόψη τους 

τις ημερομηνίες παράδοσης των εργασιών και έχουν ως αντικειμενικό στόχο τη μείωση 

της καθυστέρησης τους. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέση καθυστέρηση περιορίστηκε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα 

στα περισσότερα πειραματικά σενάρια με λιγότερο σφιχτές προθεσμίες παράδοσης 

(k=1.4).  Το γεγονός αυτό δεν πρέπει να αποδοθεί μόνο στις πιο χαλαρές προθεσμίες 

παράδοσης.  Σε ένα τέτοιο περιβάλλον αναδεικνύεται και η σωστή λειτουργία του 

μηχανισμού ελέγχου/αποδέσμευσης εντολών παραγωγής ORR. Το υποσύστημα ORR 

επιτρέπει την αποδέσμευση εκείνου μόνο του φορτίου εργασιών που δεν υπερβαίνει τους 

περιορισμούς δυναμικότητας του εργοστασίου για τον συγκεκριμένο ορίζοντα 

προγραμματισμού.   

 

 Mean Reserve time (hh:mm:ss)  Max Reserve time (hh:mm:ss) 
k 0.7 0.9 1.4  0.7 0.9 1.4 

SPT 39:52:34 51:37:48 140:55:22  98:29:53 122:24:51 218:29:53 
EDD 33:55:21 47:28:33 132:42:23  88:15:42 110:51:17 209:50:34 
FIFO 38:24:14 47:35:56 139:11:22  88:59:53 112:50:23 218:00:34 
LIFO 28:54:24 44:38:17 128:24:52  87:31:17 111:33:16 207:43:01 

MOPNR 22:11:36 42:22:09 121:34:52  77:32:15 101:39:14 197:36:34 
FASFS 27:03:02 42:25:04 127:32:55  88:35:42 112:33:11 208:38:56 

LPT 31:33:13 45:54:03 125:00:01  84:48:46 108:40:26 204:38:14 
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 Mean Reserve time (hh:mm:ss)  Max Reserve time (hh:mm:ss) 
k 0.7 0.9 1.4  0.7 0.9 1.4 

FOPNR 28:55:55 46:07:31 130:34:34  88:39:53 112:36:55 205:09:30 
LWRK 35:34:44 43:35:56 133:32:11  87:49:25 111:50:25 207:10:28 
MWRK 23:05:49 42:28:29 122:21:34  81:54:47 105:55:37 197:39:14 
MULTI1 37:24:11 46:09:04 133:52:25  92:15:31 115:13:49 206:39:28 
MULTI2 36:51:55 45:57:55 132:19:31  89:01:35 112:00:57 210:31:26 
MULTI3 32:00:12 46:28:48 128:32:49  89:17:34 111:46:05 207:53:09 
MULTI4 24:34:38 43:00:01 124:34:51  91:54:23 99:27:02 206:46:09 

Πίνακας 6.15: Μέσος και μέγιστος χρόνος ευελιξίας σε κάθε διαφορετικό σενάριο 
 

Όπως προαναφέρθηκε, ως χρόνος ευελιξίας ορίζεται το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί 

μεταξύ της άφιξης μίας παραγγελίας και της έναρξης της επεξεργασίας της.  Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως δείκτης της ευελιξίας ενός χρονοπρογράμματος παραγωγής, όσον 

αφορά την ικανότητα του να διατηρεί αδέσμευτα ποσά δυναμικότητας στο άμεσο χρονικό 

διάστημα με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση μηχανικών βλαβών, 

διακυμάνσεων της ζήτησης και αφίξεων επείγουσων παραγγελιών (rush orders). Υψηλές 

τιμές χρόνου ευελιξίας αντιστοιχούν επίσης σε χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων υπό 

επεξεργασία.  Όσο αυξάνεται ο συντελεστής υστέρησης k, αυξάνεται ο μέσος και ο 

μέγιστος χρόνος ευελιξίας (πίνακας 6.15).   

Αυτό αποτελεί ένα βασικό πλεονέκτημα του υποσυστήματος HBS.  Ο αλγόριθμος του 

επιχειρεί την ελαχιστοποίηση των χρονικών περιθωρίων των εργασιών, επιτυγχάνοντας 

παράλληλα μεγάλους χρόνους ευελιξίας.  Το φαινόμενο αυτό είναι πιο φανερό στην 

περίπτωση ενός περισσότερο χαλαρού επιπέδου ημερομηνιών παράδοσης (k=1.4).  

Μεγαλύτερη ευελιξία χρονοπρογράμματος προσέφερε η εφαρμογή των SPT, FIFO, 

MULTI1 και MULTI2 πολιτικών ανάθεσης, ενώ αντίθετα οι πολιτικές MOPNR, MWRK, 

MULTI4 και LPT παρήγαγαν λιγότερο ευέλικτα χρονοπρογράμματα παραγωγής. 

Στους επόμενους δύο πίνακες η σχετική απόδοση των διαφόρων πολιτικών ανάθεσης 

διερευνάται χρησιμοποιώντας επιπρόσθετους δείκτες απόδοσης.  Στην περίπτωση των 

ευρετικών κανόνων ανάθεσης τα αποτελέσματα, όσον αφορά τους δείκτες αυτούς, ήταν 

ανεξάρτητα από το συντελεστή υστέρησης k (πίνακας 6.16).  Ο λόγος είναι ότι οι κανόνες 

αυτοί αναθέτουν υπεργασίες χρησιμοποιώντας μία απλή μονοκριτηριακή λογική ορισμού 

προτεραιοτήτων που δεν λαμβάνει υπόψη της τις ημερομηνίες παράδοσης των εργασιών.  

Ο μόνος ευρετικός κανόνας που λαμβάνει αυτές υπόψη του είναι ο EDD.  Η αύξηση όμως 

του συντελεστή k, αύξησε ομοιόμορφα τις ημερομηνίες παράδοσης όλων των εργασιών 

και δεν διαφοροποίησε τη σχετική κατάταξη των παραγγελιών στη λίστα προτεραιοτήτων. 

Αντιθέτως, στην περίπτωση των τεσσάρων παραλλαγών της πολυκριτηριακής μεθόδου 
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λήψης αποφάσεων τα αποτελέσματα, σε σχέση με τους ίδιους αυτούς δείκτες απόδοσης, 

εξαρτώνται από τον ορισμό των ημερομηνιών παράδοσης (πίνακας 6.17).   
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SPT 4:59:07 16:43:22 101:20:37 409:16:15 60:19:01 492:47:33 1600.42 82.667 
EDD 5:19:03 16:59:03 96:45:23 174:05:51 60:24:03 210:39:16 1603.12 82.732 
FIFO 5:26:42 17:11:47 94:07:21 182:38:30 59:09:03 212:18:20 1594.04 82.690 
LIFO 5:07:47 16:52:32 110:17:44 378:58:20 68:47:16 388:21:13 1589.65 82.661 

MOPNR 6:01:02 18:42:16 128:04:02 494:32:30 93:59:07 463:21:26 1604.09 82.639 
FASFS 5:17:11 17:54:22 95:30:54 171:52:05 60:28:08 222:10:46 1588.43 82.768 

LPT 6:06:51 18:58:48 99:14:46 209:28:20 68:13:17 376:04:56 1609.48 82.569 
FOPNR 5:14:55 17:01:02 94:59:12 215:38:54 59:15:53 248:15:54 1601.92 82.605 
LWRK 5:00:54 16:55:42 91:24:25 259:06:26 52:57:03 398:13:50 1604.84 82.714 
MWRK 6:03:19 17:59:26 115:03:59 390:29:49 80:58:15 510:06:29 1618.16 82.550 

Πίνακας 6.16: Δείκτες απόδοσης ανεξάρτητοι από το επίπεδο του συντελεστή υστέρησης 
k για ευρετικούς κανόνες ανάθεσης  
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0.7 4:59:24 16:14:15 92:59:28 257:25:44 57:58:58 239:44:54 1590.25 82.173 
0.9 5:11:51 16:33:28 93:49:51 264:11:38 58:43:52 234:01:06 1586.76 82.288 MULTI1 
1.4 5:09:08 16:44:52 96:24:31 214:41:31 58:38:25 236:16:39 1587.21 82.452 
0.7 4:44:30 15:54:32 96:32:43 334:43:52 55:02:36 285:52:16 1591.29 82.293 
0.9 4:57:52 15:57:48 96:34:08 303:09:09 55:33:45 319:35:43 1586.90 82.328 MULTI2 
1.4 4:53:56 15:59:49 95:08:42 306:27:32 56:10:04 345:49:16 1589.84 82.181 
0.7 5:18:28 17:14:13 94:56:20 241:44:03 61:01:17 234:40:46 1583.76 82.522 
0.9 5:30:16 17:29:26 91:51:05 183:06:55 58:41:15 240:33:23 1560.90 82.581 MULTI3 
1.4 5:25:24 16:52:25 95:25:59 186:51:51 60:37:53 210:37:36 1584.67 82.753 
0.7 5:27:42 16:58:51 100:25:34 249:34:56 64:29:40 297:35:12 1590.65 82.238 
0.9 5:29:56 17:01:33 99:55:01 314:08:49 63:50:13 330:51:25 1592.14 82.005 MULTI4 
1.4 5:13:33 16:35:56 98:42:45 266:48:39 61:11:45 311:13:21 1592.95 82.152 

Πίνακας 6.17: Δείκτες απόδοσης εξαρτώμενοι από το επίπεδο του συντελεστή υστέρησης 
k για πολυκριτηριακές πολιτικές ανάθεσης 

 

Το μέσο/μέγιστο χρονικό περιθώριο (mean/max earliness ή αλλιώς slack time) 

περιορίστηκε σε χαμηλά επίπεδα σε όλα τα πειραματικά σενάρια χάρη στον αλγόριθμο του 

υποσυστήματος HBS.  Οι παραγγελίες ολοκληρώθηκαν πολύ κοντά στις προθεσμίες 

παράδοσης τους, το οποίο είναι συμβατό με τις αρχές της παραγωγής “pull”.  Οι πολιτικές 
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ανάθεσης υπεργασιών που προσέφεραν μεγάλους χρόνους ευελιξίας οδήγησαν παράλληλα 

σε μικρά χρονικά περιθώρια και το αντίστροφο.   

Η αντιπαράθεση των αποτελεσμάτων στους πίνακες 6.16 και 6.17 οδηγεί στο συμπέρασμα 

ότι οι κανόνες MOPNR, MWRK και LIFO σημείωσαν τις μεγαλύτερες κατά σειρά τιμές 

για το μέσο και το μέγιστο χρόνο παραμονής (mean/max flowtime).  Ακολούθησε ο 

κανόνας SPT δίνοντας έναν ιδιαιτέρως μεγάλο μέγιστο χρόνο παραμονής.  Αξίζει να 

σημειωθεί ότι οι παραπάνω κανόνες είχαν επίσης κακή απόδοση σε σχέση με το δείκτη 

μέσης καθυστέρησης.  Αντιθέτως, οι κανόνες LWRK, MULTI3, FIFO και η 

πολυκριτηριακή μέθοδος MULTI1 είχαν αισθητά καλύτερη απόδοση από οποιαδήποτε 

άλλη πολιτική ανάθεσης.  Το ίδιο ισχύει και για τις πολιτικές FASFS, EDD, FIFO και 

MULTI3 σε σχέση με το μέγιστο χρόνο παραμονής στο σύστημα, κατά σειρά απόδοσης.   

Επιπλέον, οι κανόνες MOPNR, MWRK και LIFO σημείωσαν τις μεγαλύτερες τιμές για το 

μέσο και το μέγιστο χρόνο αναμονής (mean/max queue time), ακολουθούμενοι από τον 

κανόνα LPT.  Από την άλλη μεριά τα καλύτερα αποτελέσματα για το δείκτη μέσου χρόνου 

αναμονής έδωσαν οι πολιτικές LWRK, MULTI2, MULTI1 και FIFO, ενώ για το μέγιστο 

χρόνο αναμονής οι πολιτικές EDD, FIFO, FASFS και MULTI3, κατά σε σειρά απόδοσης. 

Οι πολυκριτηριακές πολιτικές ανάθεσης ξεπέρασαν όλες τις άλλες, όσον αφορά την 

ελαχιστοποίηση του χρόνου ολοκλήρωσης του συνολικού φορτίου εργασιών (makespan).  

Μόνο οι ευρετικοί αλγόριθμοι FASFS και LIFO σημείωσαν συγκρίσιμη απόδοση.  Όλες οι 

πολυκριτηριακές πολιτικές ανάθεσης πέτυχαν επίσης τον περιορισμό του μέσου κόστους 

παραγωγής (mean manufacturing cost).  Όπως ήταν αναμενόμενο η παραλλαγή MULTI4 

αναδείχτηκε ως η καταλληλότερη πολιτική για την ελαχιστοποίηση του κόστους 

παραγωγής ανά εργασία. 

 

 Customer Service Level (%)  Mean Tardiness / Queue time ratio 
k 0.7 0.9 1.4  0.7 0.9 1.4 

SPT 65.59 82.80 96.77  0.303 0.192 0.061 
EDD 59.14 78.49 100.00  0.174 0.050 0.000 
FIFO 65.59 83.87 100.00  0.164 0.058 0.000 
LIFO 64.52 78.49 92.47  0.383 0.281 0.100 

MOPNR 58.06 68.82 88.17  0.428 0.328 0.141 
FASFS 62.37 82.80 100.00  0.167 0.054 0.000 

LPT 64.52 80.65 100.00  0.191 0.094 0.000 
FOPNR 64.52 81.72 100.00  0.184 0.075 0.000 
LWRK 72.04 87.10 97.85  0.209 0.114 0.012 
MWRK 58.06 69.89 93.55  0.338 0.225 0.063 
MULTI1 69.89 83.87 100.00  0.176 0.073 0.000 
MULTI2 70.97 83.87 97.85  0.263 0.129 0.021 
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 Customer Service Level (%)  Mean Tardiness / Queue time ratio 
k 0.7 0.9 1.4  0.7 0.9 1.4 

MULTI3 67.74 82.80 100.00  0.169 0.039 0.000 
MULTI4 65.59 79.57 97.85  0.236 0.133 0.011 

Πίνακας 6.18: Επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών και λόγος μέσης καθυστέρησης προς μέσο 
χρόνο αναμονής 

 

Τα επίπεδα εξυπηρέτησης πελατών (customer service level) βελτιώθηκαν με τη χαλάρωση 

των προθεσμιών παράδοσης (πίνακας 6.18).  Γενικά, οι LWRK, MULTI1, MULTI2 και 

MULTI3 προέβαλλαν ως οι πιο υποσχόμενες πολιτικές ανάθεσης για την ικανοποίηση των 

απαιτήσεων των πελατών.  Τα επίπεδα εξυπηρέτησης πελατών που επιτεύχθηκαν στα 

πειραματικά σενάρια με αυστηρές προθεσμίες παράδοσης (k=0.7 και k=0.9) μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως μη ικανοποιητικά.  Ο μοναδικός όμως στόχος κατά τη διεξαγωγή  των 

πειραμάτων προσομοίωσης στις δύο αυτές περιπτώσεις ήταν η διερεύνηση της σχετικής 

απόδοσης διαφορετικών πολιτικών ανάθεσης υπεργασιών σε συνθήκες στενών 

προθεσμιών παράδοσης.  Αντίθετα, σχετικά υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης πελατών 

επιτεύχθηκαν σε όλα τα πειραματικά σενάρια προσομοίωσης με λογικές προθεσμίες 

παράδοσης (k=1.4), με εξαίρεση εκείνα των κανόνων LIFO, MOPNR και MWRK, όπου 

το επίπεδο εξυπηρέτησης έπεσε κάτω από το 95%.  Στον ίδιο πίνακα μπορεί επίσης να 

παρατηρηθεί ότι όταν ο συντελεστής υστέρησης k αυξάνεται, ο λόγος της μέσης 

καθυστέρησης προς το μέσο χρόνο αναμονής ελαττώνεται σε κάθε πειραματικό σενάριο.   

Ο λόγος αυτός αποτελεί έναν ακόμη δείκτη απόδοσης, ο οποίος βασίζεται στη σύγκριση 

μεταξύ της μέσης καθυστέρησης των εργασιών που επιφέρει η κάθε πολιτική ανάθεσης 

και του μέσου χρόνου που χάνεται στις ουρές αναμονής των κέντρων εργασίας.  Μία 

αποτελεσματική πολιτική ανάθεσης θα μείωνε το χρόνο αναμονής μίας εργασίας στις 

ουρές των κέντρων εργασίας, μειώνοντας παράλληλα την πιθανότητα καθυστερημένης 

ολοκλήρωσης της.  Οι πιο αποδοτικές πολιτικές ανάθεσης για τη μείωση του λόγου αυτού 

ήταν κατά σειρά οι MULTI3, FASFS, FIFO, EDD και MULTI1. 

 

6.4.2 Πειραματικά αποτελέσματα εφαρμογής του υποσυστήματος Πρόσω 
Χρονοπρογραμματισμού (FS) 

 
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα από την 

προσομοίωση των ίδιων πειραματικών σεναρίων με χρήση του υποσυστήματος FS.  Αξίζει 

να σημειωθεί ότι για τον ορισμό των εργασιών του τμήματος Νηματουργείου 
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χρησιμοποιήθηκε η ίδια ομαδοποίηση των απαιτήσεων υλικών του τμήματος 

Υφαντουργείου που διαμόρφωσε η τεχνική LCC στην περίπτωση εφαρμογής του 

υποσυστήματος HBS.  Αυτό έγινε για την ορθότερη σύγκριση των αποτελεσμάτων των 

δύο υποσυστημάτων χρονοπρογραμματισμού.  Οι τιμές των δεικτών απόδοσης της 

μέσης/μέγιστης καθυστέρησης και του μέσου/μέγιστου χρόνου ευελιξίας παρατίθενται 

στους δύο επόμενους πίνακες. 

 

 Mean Tardiness (hh:mm:ss)  Max Tardiness (hh:mm:ss) 
k 0.7 0.9 1.4  0.7 0.9 1.4 

SPT 10:28:54 6:32:12 1:17:20  202:44:37 178:44:37 82:44:37 
EDD 10:26:07 4:02:10 0:00:00  67:08:08 43:08:08 0:00:00 
FIFO 10:44:37 4:12:14 0:00:00  79:34:27 55:34:27 0:00:00 
LIFO 14:50:08 9:23:59 1:48:58  192:32:01 168:32:01 72:32:01 

MOPNR 14:02:25 8:34:48 1:16:37  180:18:56 156:18:56 60:18:56 
FASFS 11:23:42 4:42:24 0:00:00  84:05:15 60:05:15 0:00:00 

LPT 19:23:03 12:48:00 1:49:10  198:34:13 174:34:13 78:34:13 
FOPNR 10:32:32 6:18:02 1:03:08  197:22:07 173:22:07 77:22:07 
LWRK 10:34:18 6:23:18 1:19:48  210:08:27 177:08:27 81:08:27 
MWRK 17:55:02 11:34:40 1:44:11  196:10:41 172:10:41 76:10:41 
MULTI1 8:43:46 4:03:49 0:00:00  151:25:49 114:49:13 0:00:00 
MULTI2 10:20:45 6:47:07 0:49:20  151:41:09 132:47:04 33:02:33 
MULTI3 8:35:30 3:08:27 0:00:00  126:30:47 102:43:26 0:00:00 
MULTI4 13:28:06 9:30:30 1:58:44  150:02:25 162:28:50 135:30:43 

Πίνακας 6.19: Μέση και μέγιστη καθυστέρηση σε κάθε διαφορετικό σενάριο 
  

Αυξάνοντας το συντελεστή υστέρησης k τόσο η μέση, όσο και η μέγιστη καθυστέρηση 

μειώνονται με τη χαλάρωση των προθεσμιών παράδοσης.  Οι ευρετικοί κανόνες ανάθεσης 

LPT, MWRK και LIFO σημείωσαν τη χειρότερη κατά σειρά απόδοση.  Το φαινόμενο 

αυτό μπορεί να εξηγηθεί, όπως και στην περίπτωση εφαρμογής του υποσυστήματος HBS, 

από το γεγονός ότι οι κανόνες αυτοί δίνουν προτεραιότητα σε εργασίες που είναι λιγότερο 

πιθανό να ολοκληρωθούν πριν την προθεσμία παράδοσης τους, εξαιτίας του μεγάλου 

συνολικού χρόνου επεξεργασίας τους, του εναπομείναντα χρόνου επεξεργασίας τους και 

της καθυστερημένης άφιξης τους, αντίστοιχα.   

Οι εργασίες αυτές προωθούνται εις βάρος άλλων που σε διαφορετική περίπτωση θα 

τελείωναν στην ώρα τους.  Από την άλλη μεριά οι πολιτικές ανάθεσης MULTI3, MULTI1, 

EDD, FIFO και FASFS έδωσαν τα καλύτερα κατά σειρά αποτελέσματα.  Η σχετική 

απόδοση των διαφόρων πολιτικών ανάθεσης, όσον αφορά τους δείκτες αυτούς, είναι όμοια 

με αυτή της εφαρμογής του υποσυστήματος HBS.  
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 Mean Earliness (hh:mm:ss)  Max Earliness (hh:mm:ss) 
k 0.7 0.9 1.4  0.7 0.9 1.4 

SPT 32:23:43 64:47:26 149:01:07  90:28:48 114:28:48 210:28:48 
EDD 30:15:16 60:30:31 139:10:12  90:28:48 114:28:48 209:40:20 
FIFO 27:55:01 55:50:03 128:25:07  93:03:25 117:03:25 213:03:25 
LIFO 32:12:34 64:25:07 148:09:47  89:22:05 113:22:05 209:22:05 

MOPNR 26:27:32 52:55:05 121:42:41  88:11:48 112:11:48 208:11:48 
FASFS 30:53:34 61:47:07 142:06:23  93:03:25 117:03:25 213:03:25 

LPT 28:16:01 56:32:02 130:01:42  88:11:48 112:11:48 208:11:48 
FOPNR 28:48:11 57:36:22 132:29:38  90:28:48 114:28:48 210:28:48 
LWRK 29:40:44 59:21:29 136:31:24  90:28:48 114:28:48 211:28:48 
MWRK 27:25:11 54:50:22 126:07:50  88:11:48 112:11:48 208:11:48 
MULTI1 32:05:16 64:10:31 147:36:12  93:51:52 117:51:52 213:51:52 
MULTI2 31:13:22 62:26:43 143:37:27  93:51:52 117:51:52 213:51:52 
MULTI3 30:01:40 60:03:19 138:07:38  92:41:35 115:23:49 211:02:57 
MULTI4 27:39:34 55:19:07 127:13:59  92:11:52 116:11:52 212:11:52 

Πίνακας 6.20: Μέσο και μέγιστο χρονικό περιθώριο σε κάθε διαφορετικό σενάριο 
 

Όσο αυξάνεται ο συντελεστής υστέρησης k, αυξάνεται το μέσο και το μέγιστο χρονικό 

περιθώριο (πίνακας 6.20).  Αυτό αποτελεί ένα βασικό μειονέκτημα του υποσυστήματος FS 

λόγω της αύξησης του κόστους αποθεμάτων που επιφέρει η αύξηση αυτή.  Ο αλγόριθμος 

του επιχειρεί την ελαχιστοποίηση των χρόνων ευελιξίας, επιτυγχάνοντας παράλληλα 

μεγάλα χρονικά περιθώρια εργασιών.  Το φαινόμενο αυτό είναι πιο φανερό στην 

περίπτωση ενός περισσότερο χαλαρού επιπέδου ημερομηνιών παράδοσης (k=1.4).  

Μεγαλύτερα χρονικά περιθώρια σημειώθηκαν κατά τη χρησιμοποίηση των πολιτικών 

ανάθεσης MWRK, MOPNR, MULTI4 και FASFS, ενώ αντίθετα οι πολιτικές FIFO, 

MULTI2, MULTI3 και SPT έδωσαν, κατά σειρά, τα καλύτερα αποτελέσματα. 

Στους επόμενους δύο πίνακες διερευνάται η σχετική απόδοση των διαφόρων πολιτικών 

ανάθεσης χρησιμοποιώντας επιπρόσθετους δείκτες απόδοσης.  Στην περίπτωση των 

ευρετικών κανόνων ανάθεσης τα αποτελέσματα, όσον αφορά τους δείκτες αυτούς, ήταν 

ανεξάρτητα από το σχεδιασμό των ημερομηνιών παράδοσης (πίνακας 6.21).  Ο λόγος 

είναι, όπως και στην περίπτωση εφαρμογής του υποσυστήματος HBS, ότι οι πολιτικές 

αυτές αναθέτουν υπεργασίες χρησιμοποιώντας ένα συμβατικό μονοκριτηριακό κανόνα 

ορισμού προτεραιοτήτων που δεν λαμβάνει υπόψη του τις ημερομηνίες παράδοσης των 

εργασιών.  Ο μόνος ευρετικός κανόνας που λαμβάνει αυτές υπόψη του είναι ο EDD.  

Η αύξηση όμως του συντελεστή k, είχε ως αποτέλεσμα την ομοιόμορφη αύξηση των 

ημερομηνιών παράδοσης όλων των εργασιών και δεν διαφοροποίησε τη σχετική κατάταξη 

των παραγγελιών στη λίστα προτεραιοτήτων.  Αντιθέτως, στην περίπτωση των τεσσάρων 

παραλλαγών της πολυκριτηριακής μεθόδου λήψης αποφάσεων τα αποτελέσματα, σε σχέση 

με τους ίδιους αυτούς δείκτες απόδοσης, εξαρτώνται από τον ορισμό των ημερομηνιών 
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παράδοσης (πίνακας 6.22).  Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση εφαρμογής του 

υποσυστήματος HBS οι δείκτες μέσου/μέγιστου χρόνου ευελιξίας ήταν εξαρτώμενοι από 

τον ορισμό του συντελεστή υστέρησης k (πίνακας 6.15), ενώ οι δείκτες μέσου/μέγιστου 

χρονικού περιθωρίου ήταν ανεξάρτητοι από την τιμή του (πίνακας 6.16), για τους 

ευρετικούς κανόνες ανάθεσης. Το ακριβώς αντίθετο ισχύει στην περίπτωση εφαρμογής 

του υποσυστήματος FS, όπως φαίνεται στους πίνακες 6.21 και 6.22, αντίστοιχα. 
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SPT 6:02:49 20:17:03 88:20:44 346:44:37 22:24:16 223:21:25 1599.60 82.865 
EDD 6:36:54 21:07:42 94:01:00 197:53:55 27:07:45 133:06:07 1602.30 83.006 
FIFO 7:34:35 23:55:40 94:16:49 184:01:27 28:40:49 115:36:23 1592.16 82.953 
LIFO 7:06:41 23:23:41 95:42:43 336:32:01 28:33:28 226:23:32 1587.76 82.799 

MOPNR 7:52:40 24:29:17 95:02:48 282:44:56 27:40:39 211:13:14 1598.38 82.721 
FASFS 7:34:35 25:39:46 95:14:36 188:32:15 29:10:48 112:31:18 1586.56 82.936 

LPT 8:15:13 25:37:17 102:48:28 294:34:13 36:10:05 264:50:30 1603.99 82.852 
FOPNR 6:22:20 20:39:37 91:12:04 341:22:07 24:46:31 219:47:18 1601.10 82.779 
LWRK 6:09:55 20:48:40 88:42:00 345:08:27 22:00:42 227:33:43 1604.00 82.999 
MWRK 8:06:19 24:04:52 101:14:16 292:10:41 35:07:47 262:24:06 1611.99 82.784 

Πίνακας 6.21: Δείκτες απόδοσης ανεξάρτητοι από το επίπεδο του συντελεστή υστέρησης 
k για ευρετικούς κανόνες ανάθεσης  
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0.7 6:07:41 19:56:27 88:58:22 277:43:49 24:14:58 148:12:28 1590.25 81.145 
0.9 6:17:37 20:02:59 89:34:48 265:07:13 24:53:59 147:41:34 1586.77 81.100 MULTI1 
1.4 6:13:50 20:15:11 89:23:00 194:29:26 24:02:57 114:53:47 1587.21 81.188 
0.7 6:08:02 20:34:48 88:37:19 276:54:09 22:13:32 149:27:50 1588.06 81.028 
0.9 6:08:02 19:43:25 88:31:17 283:05:04 22:06:35 149:05:33 1586.63 81.005 MULTI2 
1.4 6:04:12 19:49:16 86:30:36 257:29:33 20:40:58 168:01:14 1587.11 81.006 
0.7 6:19:19 20:31:50 89:52:52 252:48:47 23:20:42 121:48:09 1584.70 82.499 
0.9 6:28:39 20:34:57 90:29:36 253:01:26 23:58:18 122:00:05 1582.76 82.537 MULTI3 
1.4 7:26:53 23:10:23 93:06:54 195:46:48 26:25:05 95:41:12 1583.45 82.141 
0.7 7:29:36 23:17:51 95:22:57 263:43:25 31:08:07 198:05:48 1586.54 81.157 
0.9 7:40:35 23:46:04 96:21:23 288:54:50 33:03:21 251:42:07 1586.16 81.153 MULTI4 
1.4 7:44:37 24:35:46 94:56:21 369:11:43 30:47:59 266:47:31 1588.14 81.153 

Πίνακας 6.22: Δείκτες απόδοσης εξαρτώμενοι από το επίπεδο του συντελεστή υστέρησης 
k για πολυκριτηριακές πολιτικές ανάθεσης 
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Σε όλα τα πειραματικά σενάρια ο μέσος/μέγιστος χρόνος ευελιξίας περιορίστηκε σε 

χαμηλά επίπεδα εξαιτίας του αλγορίθμου του υποσυστήματος FS.  Οι παραγγελίες 

ξεκίνησαν όσο το δυνατό πιο κοντά στις ημερομηνίες άφιξης τους.  Οι πολιτικές ανάθεσης 

υπεργασιών που σημείωσαν μεγάλα χρονικά περιθώρια, οδήγησαν επίσης σε μικρούς 

χρόνους ευελιξίας και αντιστρόφως.  Η σύγκριση των αποτελεσμάτων των πινάκων 6.21 

και 6.22 οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι κανόνες LPT, MWRK και LIFO σημείωσαν τις 

μεγαλύτερες κατά σειρά τιμές για το μέσο χρόνο παραμονής στο σύστημα.  Αξίζει να 

σημειωθεί ότι οι παραπάνω κανόνες είχαν επίσης κακή απόδοση σε σχέση με το δείκτη 

μέσης καθυστέρησης.   

Αντιθέτως, οι πολιτικές MULTI2, SPT, LWRK και MULTI1 απέδωσαν αισθητά καλύτερα 

από οποιαδήποτε άλλη πολιτική ανάθεσης υπεργασιών.  Το ίδιο ισχύει και για τις 

πολιτικές FIFO, FASFS, EDD και MULTI3 κατά σειρά απόδοσης, σε σχέση με το μέγιστο 

χρόνο παραμονής στο σύστημα.  Ο κανόνας SPT, όπως και στην περίπτωση εφαρμογής 

του υποσυστήματος HBS, εμφάνισε τη δεύτερη μεγαλύτερη τιμή για το μέγιστο χρόνο 

παραμονής.  Επιπλέον, οι πολιτικές LPT, MWRK και MULTI4 οδήγησαν στους 

μεγαλύτερους μέσους και μέγιστους χρόνους αναμονής.  Από την άλλη μεριά τα καλύτερα 

αποτελέσματα για το δείκτη του μέσου χρόνου αναμονής έδωσαν οι πολιτικές MULTI2, 

LWRK, SPT και MULTI1, ενώ για το μέγιστο χρόνο αναμονής οι πολιτικές, FASFS, 

MULTI3, FIFO και EDD, σε σειρά αποδοτικότητας. Η σχετική απόδοση των διαφόρων 

πολιτικών ανάθεσης, όσον αφορά τους δείκτες αυτούς, είναι όμοια με αυτή της εφαρμογής 

του υποσυστήματος HBS.  

Οι πολυκριτηριακές πολιτικές ανάθεσης ξεπέρασαν όλες τις άλλες, όσον αφορά την 

ελαχιστοποίηση του χρόνου ολοκλήρωσης του συνολικού φορτίου εργασιών.  Μόνο οι 

ευρετικοί αλγόριθμοι FASFS και LIFO είχαν εφάμιλλη απόδοση.  Οι τέσσερις 

πολυκριτηριακές πολιτικές ανάθεσης είχαν επίσης την καλύτερη απόδοση όσον αφορά τον 

περιορισμό του μέσου κόστους παραγωγής.  Η σχετική απόδοση των διαφόρων πολιτικών 

ανάθεσης, όσον αφορά τους δείκτες αυτούς, είναι και πάλι όμοια με αυτή της εφαρμογής 

του υποσυστήματος HBS.  

 

 Customer Service Level (%)  Mean Tardiness / Queue time ratio 
k 0.7 0.9 1.4  0.7 0.9 1.4 

SPT 78.49 89.25 97.85  0.468 0.292 0.058 
EDD 65.59 81.72 100.00  0.385 0.149 0.000 
FIFO 66.67 78.49 100.00  0.375 0.147 0.000 
LIFO 73.12 79.57 96.77  0.519 0.329 0.064 

6-48 



 Κεφάλαιο 6 - Υλοποίηση και εφαρμογή του συστήματος r-MRP 

 Customer Service Level (%)  Mean Tardiness / Queue time ratio 
k 0.7 0.9 1.4  0.7 0.9 1.4 

MOPNR 70.97 83.87 95.70  0.507 0.310 0.046 
FASFS 65.59 78.49 100.00  0.391 0.161 0.000 

LPT 65.59 77.42 95.70  0.536 0.354 0.050 
FOPNR 74.19 90.32 96.77  0.426 0.254 0.042 
LWRK 77.42 88.17 97.85  0.480 0.290 0.060 
MWRK 67.74 77.42 95.70  0.510 0.330 0.049 
MULTI1 75.27 88.17 100.00  0.360 0.163 0.000 
MULTI2 79.57 89.25 96.77  0.465 0.307 0.040 
MULTI3 73.12 87.10 100.00  0.368 0.131 0.000 
MULTI4 73.12 82.80 97.85  0.433 0.288 0.064 

Πίνακας 6.23: Επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών και λόγος μέσης καθυστέρησης προς μέσο 
χρόνο αναμονής 

 

Τα επίπεδα εξυπηρέτησης πελατών βελτιώθηκαν με τη χαλάρωση των προθεσμιών 

παράδοσης (πίνακας 6.23).  Γενικά, οι MULTI2, SPT, MULTI1 και LWRK προέβαλλαν 

ως οι πιο υποσχόμενες πολιτικές ανάθεσης για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των 

πελατών.  Όπως και στην περίπτωση εφαρμογής του υποσυστήματος HBS, τα επίπεδα 

εξυπηρέτησης πελατών που επιτεύχθηκαν στα πειραματικά σενάρια με αυστηρές 

προθεσμίες παράδοσης (k=0.7 και k=0.9) μπορούν να χαρακτηριστούν ως μη 

ικανοποιητικά.   

Υπενθυμίζεται ότι ο μοναδικός στόχος στις δύο αυτές περιπτώσεις ήταν η διερεύνηση της 

σχετικής απόδοσης διαφορετικών πολιτικών ανάθεσης υπεργασιών σε ασφυκτικές 

συνθήκες.  Από την άλλη πλευρά, σχετικά υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης πελατών 

επιτεύχθηκαν σε όλα τα πειραματικά σενάρια προσομοίωσης με λογικές προθεσμίες 

παράδοσης (k=1.4), με εξαίρεση εκείνα των κανόνων LPT, MOPNR και MWRK, όπου το 

επίπεδα εξυπηρέτησης έπεσε κάτω από το 96%.  Στον ίδιο πίνακα μπορεί να παρατηρηθεί 

ότι όταν ο συντελεστής υστέρησης k αυξάνεται, ο λόγος της μέσης καθυστέρησης προς το 

μέσο χρόνο αναμονής ελαττώνεται σε κάθε πειραματικό σενάριο.  Οι πιο αποδοτικές 

πολιτικές ανάθεσης για τη μείωση του λόγου αυτού ήταν κατά σειρά οι MULTI3, FIFO, 

MULTI1, EDD και FASFS.  Οι ίδιες απέδωσαν βέλτιστα και στην περίπτωση εφαρμογής 

του υποσυστήματος HBS. 

 

6.4.3 Παρατηρήσεις 
 
Συνολικά 14 διαφορετικοί δείκτες απόδοσης χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων χρονοπρογραμματισμού των υποσυστημάτων HBS και FS, για το ίδιο 

φορτίο εργασιών.  Η συμπεριφορά της κάθε πολιτικής ανάθεσης και η σχετική της 
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απόδοση για τους περισσότερους δείκτες απόδοσης παρέμεινε σε γενικές γραμμές 

σταθερή.  Από τη σύγκριση των αντίστοιχων πινάκων των ενοτήτων 6.4.1 και 6.4.2 

μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για τη σχετική απόδοση των 

υποσυστημάτων χρονοπρογραμματισμού HBS και FS και της κάθε πολιτικής ανάθεσης 

υπεργασιών.   

Στόχος της ανεξάρτητης εφαρμογής των υποσυστημάτων χρονοπρογραμματισμού του 

συστήματος r-MRP δεν ήταν να προσφέρει ένα γενικευμένο κανόνα επιλογής της  

καλύτερης πολιτικής ανάθεσης υπεργασιών σε περιβάλλον διακριτής παραγωγής.  Η 

επιλογή του καταλληλότερου χρονοπρογράμματος πρέπει να γίνεται, όπως και στην 

περίπτωση εφαρμογής του ολοκληρωμένου συστήματος r-MRP, από τον υπεύθυνο 

παραγωγής με την εξέταση βέβαια των τιμών εκείνων των δεικτών απόδοσης που 

εκφράζουν περισσότερο την πολιτική της διοίκησης.   

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα εφαρμογής των υποσυστημάτων HBS και FS στη 

συγκεκριμένη περιπτωσιακή σπουδή, οι κανόνες LWRK, EDD, FIFO και οι τέσσερις 

πολυκριτηριακές πολιτικές ανάθεσης παρήγαγαν, σε γενικές γραμμές, τα αποδοτικότερα 

χρονοπρογράμματα παραγωγής για το σύνολο των δεικτών απόδοσης.  Το συμπέρασμα 

όμως αυτό δεν είναι δυνατό να γενικευτεί και ισχύει μόνο για το δεδομένο φορτίο 

εργασίας.  Επίσης υπενθυμίζεται ότι τα αποτελέσματα εφαρμογής του υποσυστήματος 

F/BS, για τις διάφορες πολιτικές ανάθεσης, δεν παρουσιάστηκαν για τους λόγους που 

προαναφέρθηκαν. 

Στο σημείο αυτό ορίζεται ένας επιπλέον δείκτης απόδοσης, αυτός του κρίσιμου λόγου 

αναμονής (Critical Queue Ratio - CQR) ως το πηλίκο του μέσου χρόνου αναμονής προς το 

μέσο χρόνο παραμονής σε κάθε κέντρο εργασίας. Ο δείκτης CQR μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την εξέταση των διακυμάνσεων των χρόνων υστέρησης των 

υπεργασιών στα αντίστοιχα κέντρα εργασίας, εξαιτίας του σχηματισμού ουρών και της 

συσσώρευσης αποθεμάτων υπό επεξεργασία στην είσοδο τους, για κάθε πολιτική 

ανάθεσης.  Υψηλές τιμές του δείκτη CQR αποκαλύπτουν ότι οι χρόνοι αναμονής 

αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του συνολικού χρόνου υστέρησης μέσα σε ένα κέντρο 

εργασίας.  Επιπλέον, ο δείκτης CQR μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εργαλείο 

ανίχνευσης των αδύναμων κέντρων εργασίας (bottlenecks) ενός συστήματος παραγωγής. 
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SPT 0.191 0.000 0.344 0.350 0.151 0.408 0.012 0.355 0.226 
EDD 0.143 0.000 0.304 0.383 0.144 0.424 0.010 0.383 0.224 
FIFO 0.085 0.000 0.273 0.393 0.129 0.430 0.007 0.384 0.213 
LIFO 0.183 0.000 0.425 0.364 0.148 0.414 0.012 0.368 0.239 

MOPNR 0.100 0.001 0.570 0.405 0.167 0.455 0.009 0.379 0.261 
FASFS 0.094 0.000 0.287 0.396 0.134 0.423 0.007 0.384 0.216 

LPT 0.178 0.000 0.297 0.425 0.157 0.460 0.013 0.455 0.248 
FOPNR 0.147 0.000 0.292 0.379 0.146 0.422 0.010 0.379 0.222 
LWRK 0.062 0.000 0.271 0.353 0.162 0.410 0.010 0.355 0.203 
MWRK 0.137 0.000 0.464 0.413 0.130 0.458 0.008 0.455 0.258 
MULTI1 0.085 0.000 0.300 0.380 0.098 0.409 0.006 0.398 0.209 
MULTI2 0.060 0.000 0.277 0.370 0.110 0.395 0.010 0.381 0.200 
MULTI3 0.138 0.000 0.302 0.393 0.099 0.422 0.006 0.400 0.220 
MULTI4 0.120 0.000 0.344 0.402 0.065 0.431 0.006 0.453 0.228 

WC Mean 0.123 0.000 0.339 0.386 0.131 0.426 0.009 0.395 0.226 

Πίνακας 6.24: Κρίσιμος λόγος αναμονής (CQR) για κάθε κέντρο εργασίας και για κάθε 
πολιτική ανάθεσης 

 

Η κατανομή των δεικτών CQR σε κάθε κέντρο εργασίας και για κάθε πολιτική ανάθεσης 

παρουσιάζεται στον πίνακα 6.24 και είναι μοναδική για το συγκεκριμένο σύστημα 

παραγωγής.  Η μοναδική αυτή «υπογραφή» του συστήματος αποκάλυψε ότι οι τέσσερις 

εκδοχές της πολυκριτηριακής μεθόδου λήψης αποφάσεων (0.200-0.228) και ο ευρετικός 

κανόνας LWRK (0.203) έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν τις ουρές αναμονής και 

συνεπώς τη συσσώρευση ημι-έτοιμων προϊόντων σε αυτές.  Επίσης, παρατηρήθηκε ότι το 

κέντρο εργασίας WIND προβάλλει ως το πιθανότερο αδύναμο κέντρο λόγω του υψηλού 

του δείκτη CQR.  Η παραγωγική του δυναμικότητα είναι λογικά η πρώτη που θα πρέπει να 

αυξηθεί μέσω υπερωριών, υπεργολαβιών ή επένδυσης σε νέους πόρους, σε περίπτωση 

αυξημένης ζήτησης.  Τα κέντρα εργασίας BLEND και SPOOL είναι τα λιγότερο 

φορτισμένα κέντρα, αφού δεν αναφέρθηκαν ουρές αναμονής σε αυτά.  Οι υπεργασίες που 

τους ανατέθηκαν άρχισαν ταυτόχρονα με την αποδέσμευση τους σε αυτά. 

Ο δείκτης απόδοσης του μέσου χρονικού περιθωρίου έχει άμεση σχέση με την ποιότητα 

των πλάνων διαχείρισης των αποθεμάτων.  Μικρά χρονικά περιθώρια αντιστοιχούν 

συνήθως σε παραλαβές υλικών όσο το δυνατό πιο κοντά στο χρονικό σημείο που 

απαιτούνται, με συνέπεια τη μείωση των αποθεμάτων υπό επεξεργασία και των 

αποθεμάτων τελικών προϊόντων.  Ο δείκτης απόδοσης του μέσου χρόνου ευελιξίας έχει 

άμεση σχέση με την ευελιξία του χρονοπρογράμματος παραγωγής.  Μεγάλοι χρόνοι 

ευελιξίας αντιστοιχούν συνήθως σε διατήρηση διαθέσιμου δυναμικού στο άμεσο χρονικό 
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διάστημα, με στόχο την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.  Στον πίνακα 6.25 γίνεται 

σύγκριση των αποτελεσμάτων εφαρμογής των υποσυστημάτων χρονοπρογραμματισμού 

HBS και FS για τους δύο αυτούς δείκτες απόδοσης.  Συγκεκριμένα παρουσιάζεται η 

αύξηση του μέσου χρόνου ευελιξίας και η μείωση του μέσου χρονικού περιθωρίου που 

επιτυγχάνει το υποσύστημα HBS σε σχέση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του 

υποσυστήματος FS.   

 

 Mean Reserve time increase 
(hh:mm:ss)  Mean Earliness reduction 

(hh:mm:ss) 
k 0.7 0.9 1.4  0.7 0.9 1.4 

SPT 33:49:45 45:34:59 134:52:33  27:24:36 59:48:19 144:02:00 
EDD 27:18:27 40:51:39 126:05:29  24:56:13 55:11:28 133:51:09 
FIFO 30:49:39 40:01:21 131:36:47  22:28:19 50:23:21 122:58:25 
LIFO 21:47:43 37:31:36 121:18:11  27:04:47 59:17:20 143:02:00 

MOPNR 14:18:56 34:29:29 113:42:12  20:26:30 46:54:03 115:41:39 
FASFS 19:28:27 34:50:29 119:58:20  25:36:23 56:29:56 136:49:12 

LPT 23:18:00 37:38:50 116:44:48  22:09:10 50:25:11 123:54:51 
FOPNR 22:33:35 39:45:11 124:12:14  23:33:16 52:21:27 127:14:43 
LWRK 29:24:49 37:26:01 127:22:16  24:39:50 54:20:35 131:30:30 
MWRK 14:59:30 34:22:10 114:15:15  21:21:52 48:47:03 120:04:31 
MULTI1 31:16:30 39:51:27 127:38:35  27:05:52 58:58:40 142:27:04 
MULTI2 30:43:53 39:49:53 126:15:19  26:28:52 57:28:51 138:43:31 
MULTI3 25:40:53 40:00:09 121:05:56  24:43:12 54:33:03 132:42:14 
MULTI4 17:05:02 35:19:26 116:50:14  22:11:52 49:49:11 122:00:26 

Πίνακας 6.25:  Η αύξηση του μέσου χρόνου ευελιξίας και η μείωση του μέσου χρονικού 
περιθωρίου που επιτυγχάνει το υποσύστημα HBS  

 

Οι δύο αυτοί δείκτες απόδοσης είναι στενά συνδεδεμένοι μεταξύ τους.  Ένα 

χρονοπρόγραμμα με μεγάλους χρόνους ευελιξίας παρουσιάζει συνήθως μικρά χρονικά 

περιθώρια και το αντίστροφο.  Επίσης, οι πολιτικές ανάθεσης που δημιούργησαν μικρά 

χρονικά περιθώρια στην περίπτωση εφαρμογής του υποσυστήματος HBS, δημιούργησαν 

μεγάλα χρονικά περιθώρια στην περίπτωση εφαρμογής του υποσυστήματος FS και 

αντιστρόφως.  Από τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα αποδεικνύεται η ανωτερότητα 

μίας μεθόδου αντίστροφου χρονοπρογραμματισμού, όπως αυτή του υποσυστήματος HBS, 

σε σύγκριση με μία μέθοδο πρόσω χρονοπρογραμματισμού, όπως αυτή του 

υποσυστήματος FS, όσον αφορά τον προγραμματισμό αποθεμάτων, χάρη στη μείωση των 

χρονικών περιθωρίων που επιτυγχάνει.  Όπως επίσης μπορεί να παρατηρηθεί, μεγαλύτερη 

εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του υποσυστήματος HBS μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε 

ένα περιβάλλον χαλαρών προθεσμιών παράδοσης. 

Επιπλέον, οι δείκτες μέσου χρονικού περιθωρίου και μέσου χρόνου ευελιξίας μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά για την εκτίμηση της εξισορόπησης του φορτίου εργασίας 
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μέσα στον ορίζοντα προγραμματισμού (load leveling).  Ο πρόσω χρονοπρογραμματισμός 

αυξάνει συνήθως το φόρτο εργασίας στο άμεσο μέλλον, ενώ ο αντίστροφος 

χρονοπρογραμματισμός δεσμεύει τη δυναμικότητα των πόρων σε μεταγενέστερα χρονικά 

διαστήματα (πίνακας 6.24).   

Οι μικροί χρόνοι περιθωρίου που δημιουργεί το υποσύστημα HBS είναι πάντοτε 

επιθυμητοί για τη μείωση του κόστους αποθεματοποίησης.  Οι μεγάλοι όμως χρόνοι 

ευελιξίας είναι πιθανό να δημιουργήσουν σημαντικά κενά στις λίστες αναθέσεων των 

πόρων, για το άμεσο χρονικό διάστημα, προκαλώντας προβλήματα στον έλεγχο του 

επιπέδου εργοστασίου.  Είναι φανερό ότι η εφαρμογή του υποσυστήματος F/BS θα 

οδηγούσε σε πιο ισορροπημένα χρονοπρογράμματα παραγωγής και τα αποτελέσματα του, 

σε σχέση με τους δύο αυτούς δείκτες απόδοσης, θα βρίσκονταν ανάμεσα σε αυτά των 

υποσυστημάτων HBS και FS. Το υποσύστημα F/BS είναι το μόνο που μπορεί να 

δημιουργήσει ένα χρονοπρόγραμμα με μικρούς χρόνους περιθωρίου και σχετικά μεγάλη 

ευελιξία, μέχρι το βαθμό βέβαια που αυτή δεν καθίσταται προβληματική.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 

Συμπεράσματα 
 
 

Στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο της διατριβής αντλούνται συμπεράσματα από 

την εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος r-MRP στην 

Κλωστοϋφαντουργία.  Ασκείται επίσης κριτική γύρω από τις δυνατότητες και 

τους περιορισμούς του προτεινόμενου αυτού συστήματος προγραμματισμού 

και ελέγχου συστημάτων διακριτής παραγωγής.  Στη συνέχεια προτείνονται 

κατευθύνσεις για την περαιτέρω εξέλιξη της ερευνητικής αυτής εργασίας.  

Ακολουθεί ο επίλογος και οι ευχαριστίες προς όλους όσους συνέβαλαν κατά 

οποιοδήποτε τρόπο στην ολοκλήρωση της διατριβής. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7-1 



Κεφάλαιο 7 - Συμπεράσματα 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7-2 



  Κεφάλαιο 7 - Συμπεράσματα 

7.1 Πλεονεκτήματα και περιορισμοί της νέας προσέγγισης 
 

Η λογική της μεθόδου reverse MRP ξεπερνά πολλούς από τους περιορισμούς της κλασικής 

μεθόδου MRP, αντιστρέφοντας την εσφαλμένη της υπόθεση των σταθερών χρόνων 

υστέρησης και της μη πεπερασμένης δυναμικότητας.  Αυτό επιτυγχάνεται εξαρχής χάρη 

στο σχεδιασμό της, διότι χρησιμοποιεί δεδομένα εισόδου από την πεπερασμένης 

δυναμικότητας υπομονάδα FCS, σε αντίθεση με το μη πεπερασμένης δυναμικότητας 

Κύριο Πρόγραμμα Παραγωγής (MPS) της μεθόδου MRP.  Η μέθοδος reverse MRP 

αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη του ολοκληρωμένου συστήματος προγραμματισμού 

και ελέγχου παραγωγής r-MRP. 

Το προτεινόμενο σύστημα r-MRP μπορεί να εφαρμοστεί σε βιομηχανικές μονάδες 

διακριτής παραγωγής με μεγάλη ποικιλία τελικών προϊόντων, όπως είναι τα συστήματα 

παραγωγής κατά παραγγελία (job shops), τα ευέλικτα συστήματα (FMS) και τα 

συστήματα λιτής παραγωγής (lean systems).  Σε αυτά εστιάζεται σήμερα το ακαδημαϊκό 

και βιομηχανικό ενδιαφέρον λόγω της πολυπλοκότητας των προβλημάτων που 

παρουσιάζει η λειτουργία προγραμματισμού και ελέγχου τους (PPC).  Η βέλτιστη 

εκμετάλλευση του συστήματος r-MRP επιτυγχάνεται σε βιομηχανικές μονάδες με σχετικά 

σύντομους χρόνους επεξεργασίας, όπως για παράδειγμα στον κλάδο της 

Κλωστοϋφαντουργίας και ιδιαίτερα στη διαχείριση υλικών με υψηλό αποθεματικό κόστος.  

Τα αποτελέσματα από την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος που παρουσιάστηκε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό αυτό.   

Με τη χρήση του συστήματος r-MRP o προγραμματισμός των αποθεμάτων γίνεται 

δυναμικά σε συνεχή χρόνο, σε αντίθεση με το περιβάλλον διακριτού χρόνου των MRP-

based συστημάτων που χωρίζουν τον ορίζοντα προγραμματισμού σε συμβατικά χρονικά 

διαστήματα.  Η λειτουργία του συστήματος r-MRP σε συνεχή χρόνο είναι δυνατό να 

αποτελέσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα για μία παραγωγική μονάδα όταν οι προμηθευτές της 

βρίσκονται πλησίον της γεωγραφικά και προσφέρουν τη δυνατότητα συχνών διανομών 

περιορισμένων ποσοτήτων πρώτων υλών και εξαρτημάτων προς αυτή.  Στις περιπτώσεις 

αυτές τα αναμενόμενα οφέλη περιλαμβάνουν την ομαλοποίηση της ροής των υλικών, τη 

μείωση των αποθεμάτων υπό επεξεργασία (WIP), του κόστους αποθεματοποίησης και των 

απαιτήσεων για αποθηκευτικό χώρο.  Σε ορισμένου τύπου βιομηχανικά συστήματα είναι 

σύνηθες να εκδίδονται περισσότερες από έξι παραγγελίες την ημέρα για έναν 

συγκεκριμένο κωδικό υλικού, όπως για παράδειγμα στην αυτοκινητοβιομηχανία (Plossl 
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1994).  Σε παραγωγικά σύστημα με τέτοια χαρακτηριστικά καθίσταται επίσης πιθανή μία 

μελλοντική ενοποίηση του συστήματος r-MRP με τη φιλοσοφία JIT.   

Σε αντίθεση με το πλήθος των MRP-based συστημάτων που αποτελούν κατά βάση 

συστήματα εντάσεως εργασίας (labor efficiency focused), το προτεινόμενο σύστημα 

εστιάζει ταυτοχρόνως στην αποδοτική εκμετάλλευση τόσο του παραγωγικού δυναμικού, 

όσο και των υλικών.  Στα πλαίσια του συστήματος r-MRP οι λειτουργίες λεπτομερούς 

χρονικού προγραμματισμού παραγωγής και διαχείρισης αποθεμάτων ενοποιούνται σε μία 

ενιαία υπολογιστική διαδικασία.  Η εξαρχής θεώρηση των περιορισμών δυναμικότητας 

του συστήματος έχει σαν αποτέλεσμα το δυναμικό υπολογισμό του χρόνου υστέρησης της 

κάθε υπεργασίας λαμβάνοντας υπόψη τον πραγματικό φορτίο εργασιών που έχει ανατεθεί 

σε κάθε κέντρο εργασίας.  Το πρόγραμμα παραγωγής που δημιουργείται είναι εφαρμόσιμο 

διότι ο προγραμματισμός των απαιτήσεων υλικών είναι συγχρονισμένος με ένα 

χρονοπρόγραμμα πεπερασμένης δυναμικότητας.  Τα αποτελέσματα του λογισμικού 

συστήματος r-MRP παρουσιάζονται στο χρήστη μέσα από διάφορες οθόνες τόσο σε 

αλφαριθμητική, όσο και σε γραφική μορφή (σχήματα 7.1, 7.2).  

 

 
Σχήμα 7.1: Οθόνη προγραμματισμού λογισμικού συστήματος r-MRP (snapshot) 

 

7-4 



  Κεφάλαιο 7 - Συμπεράσματα 

ID Resource
Names

Task Name Duration Start Finish

213 CARD-R2  CARD-FL4/4\01 3,93 hrs 26/5/04 8:31 πμ 26/5/04 12:27 μμ
214 CARD-R2  CARD-FL3/4\01 11,93 hrs 25/5/04 8:35 μμ 26/5/04 8:31 πμ
215 CARD-R2  CARD-FL2/4\01 3,93 hrs 25/5/04 4:39 μμ 25/5/04 8:35 μμ
216 CARD-R2  CARD-FL1/4\01 3,92 hrs 25/5/04 12:44 μμ 25/5/04 4:39 μμ
217 CARD-R2  CARD-FL4/4\01 3,93 hrs 25/5/04 8:48 πμ 25/5/04 12:44 μμ
218 CARD-R2  CARD-FL3/4\01 11,93 hrs 24/5/04 8:52 μμ 25/5/04 8:48 πμ
219 CARD-R2  CARD-FL2/4\01 3,92 hrs 24/5/04 3:58 μμ 24/5/04 7:53 μμ
220 CARD-R2  CARD-FL1/4\01 3,93 hrs 24/5/04 12:02 μμ 24/5/04 3:58 μμ
221 CARD-R2  CARD-FL4/4\01 3,93 hrs 24/5/04 8:06 πμ 24/5/04 12:02 μμ
222 CARD-R2  CARD-FL3/4\01 43,93 hrs 22/5/04 12:10 μμ 24/5/04 8:06 πμ
223 CARD-R2  CARD-FL2/4\01 3,92 hrs 22/5/04 8:15 πμ 22/5/04 12:10 μμ
224 CARD-R2  CARD-FL1/4\01 11,93 hrs 21/5/04 8:19 μμ 22/5/04 8:15 πμ
225 CARD-R2  CARD-FL4/4\01 3,93 hrs 21/5/04 4:23 μμ 21/5/04 8:19 μμ
226 CARD-R2  CARD-FL3/4\01 3,93 hrs 21/5/04 12:27 μμ 21/5/04 4:23 μμ
227 CARD-R2  CARD-FL2/4\01 3,92 hrs 21/5/04 8:32 πμ 21/5/04 12:27 μμ
228 CARD-R2  CARD-FL1/4\01 11,93 hrs 20/5/04 8:36 μμ 21/5/04 8:32 πμ
229 CARD-R2  CARD-FL4/4\01 3,93 hrs 20/5/04 4:40 μμ 20/5/04 8:36 μμ
230 CARD-R2  CARD-FL3/4\01 3,93 hrs 17/5/04 8:30 πμ 17/5/04 12:26 μμ
231 CARD-R2  CARD-FL2/4\01 43,92 hrs 15/5/04 12:35 μμ 17/5/04 8:30 πμ
232 CARD-R2  CARD-FL1/4\01 3,93 hrs 15/5/04 8:39 πμ 15/5/04 12:35 μμ
233 CARD-R2  CARD-FL4/4\01 11,92 hrs 14/5/04 8:38 μμ 15/5/04 8:33 πμ
234 CARD-R2  CARD-FL3/4\01 3,93 hrs 14/5/04 4:42 μμ 14/5/04 8:38 μμ
235 CARD-R2  CARD-FL2/4\01 3,93 hrs 14/5/04 12:46 μμ 14/5/04 4:42 μμ
236 CARD-R2  CARD-FL1/4\01 3,93 hrs 14/5/04 8:50 πμ 14/5/04 12:46 μμ
237 CARD-R2  CARD-FL4/4\01 11,93 hrs 13/5/04 8:45 μμ 14/5/04 8:41 πμ
238 CARD-R2  CARD-FL3/4\01 3,93 hrs 13/5/04 4:49 μμ 13/5/04 8:45 μμ
239 CARD-R2  CARD-FL2/4\01 3,92 hrs 13/5/04 12:54 μμ 13/5/04 4:49 μμ
240 CARD-R2  CARD-FL1/4\01 3,93 hrs 13/5/04 8:58 πμ 13/5/04 12:54 μμ
241 CARD-R2  CARD-FL4/4\03 13,73 hrs 12/5/04 7:14 μμ 13/5/04 8:58 πμ
242 CARD-R2  CARD-FL3/4\03 3,92 hrs 12/5/04 3:19 μμ 12/5/04 7:14 μμ

 CARD-FL4/4\01
 CARD-FL3/4\01

 CARD-FL2/4\01
 CARD-FL1/4\01

 CARD-FL4/4\01
 CARD-FL3/4\01

 CARD-FL2/4\01
 CARD-FL1/4\01

 CARD-FL4/4\01
 CARD-FL3/4\01

 CARD-FL2/4\01
 CARD-FL1/4\01

 CARD-FL4/4\01
 CARD-FL3/4\01

 CARD-FL2/4\01
 CARD-FL1/4\01

 CARD-FL4/4\01
 CARD-FL3/4\01

 CARD-FL2/4\01
 CARD-FL1/4\01

 CARD-FL4/4\01
 CARD-FL3/4\01

 CARD-FL2/4\01
 CARD-FL1/4\01

 CARD-FL4/4\01
 CARD-FL3/4\01

 CARD-FL2/4\01
 CARD-FL1/4\01

 CARD-FL4/4\03
 CARD-FL3/4\03

W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T
4 17 May '04 24 May '04 31 May '04

 
Σχήμα 7.2: Οθόνη αποτελεσμάτων προγραμματισμού λογισμικού συστήματος r-MRP 

 

Σε περίπτωση εμφάνισης διακυμάνσεων της ζήτησης των τελικών προϊόντων και 

αναταραχών στο επίπεδο του εργοστασίου, ο χρήστης του συστήματος r-MRP μπορεί να 

τροφοδοτήσει τη βάση δεδομένων του με τις νέες πληροφορίες και να αναπαράγει ένα 

ενημερωμένο χρονοπρόγραμμα παραγωγής και πλάνο προμηθειών.  Ένας μεγάλος αριθμός 

σεναρίων μπορεί να προσομοιωθεί για την ανάλυση και αξιολόγηση της επίδρασης ενός 

συμβάντος στις ήδη προγραμματισμένες παραγγελίες (what-if analysis).  Για τη διατήρηση 

της διαφάνειας της αλυσίδας παραγωγής ο μηχανισμός ελέγχου/αποδέσμευσης εντολών 

παραγωγής ORR του συστήματος r-MRP πρέπει να τροφοδοτεί την υπομονάδα 

χρονοπρογραμματισμού με παραγγελίες πελατών και παραγγελίες πρόβλεψης σε όσο το 

δυνατό πιο μακρύ ορίζοντα προγραμματισμού. Ο συχνός επαναπρογραμματισμός 

(rescheduling) και ενημέρωση του χρονοπρογράμματος εργοστασίου είναι σημαντικός, 

διότι η αξιοπιστία στη ροή της πληροφορίας μειώνεται όσο ο ορίζοντας προγραμματισμού 

επιμηκύνεται.  Λόγω του ότι ένα πείραμα προσομοίωσης που καλύπτει έναν ορίζοντα 

προγραμματισμού αρκετών μηνών διαρκεί λίγα μόνο λεπτά είναι εύκολο για τον υπεύθυνο 

της παραγωγής κάθε φορά που συμβαίνει ένα απρόβλεπτο γεγονός, να αναπαράγει ένα 

ενημερωμένο πρόγραμμα για ολόκληρο το σύστημα παραγωγής.   

Όπως σε όλα τα συστήματα PPC έτσι και στην περίπτωση του συστήματος r-MRP η 

νευρικότητα (nervousness) που προκαλούν οι συχνές αλλαγές στο δυναμικό περιβάλλον 

των σύγχρονων συστημάτων παραγωγής, η αβεβαιότητα της ζήτησης και ο απαραίτητος 
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συχνός επαναπρογραμματισμός τους αποτελεί ένα σημαντικό περιορισμό που δυσχεραίνει 

την ομαλή λειτουργία του.  Το γεγονός ότι το σύστημα r-MRP επιτυγχάνει τη λεπτομερή 

προσομοίωση της ροής επεξεργασίας των παραγγελιών είναι δυνατό να αυξήσει τη 

νευρικότητα αυτή. Όπως φάνηκε και από την πιθανοθεωρητική ανάλυση των 

αποτελεσμάτων του συστήματος r-MRP το φαινόμενο αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί 

απαγορεύοντας τον επαναπρογραμματισμό των παραγγελιών μέσα στον παγωμένο 

ορίζοντα προγραμματισμού (frozen horizon) ή/και διατηρώντας αποθέματα ασφαλείας για 

κάθε υλικό της αποθήκης.   

Όσον αφορά τα ήδη εγκατεστημένα MRP-based συστήματα (legacy systems) των 

επιχειρήσεων πρέπει να αξιολογηθεί το γεγονός ότι αντιπροσωπεύουν μεγάλες επενδύσεις 

σε χρόνο και σε οικονομικούς πόρους.  Επιπλέον, συστήματα όπως τα ERP υποστηρίζουν 

πέρα από τη λειτουργία του προγραμματισμού και ελέγχου της παραγωγής και όλες τις 

άλλες βασικές λειτουργίες ενός παραγωγικού συστήματος, προσφέροντας πολλές 

δυνατότητες στους χρήστες.  Οι λόγοι αυτοί καθιστούν αναγκαία την αξιοποίηση τους και 

τη διατήρηση της λειτουργίας τους.  Το προτεινόμενο σύστημα r-MRP θα μπορούσε να 

εκμεταλλευτεί τη βάση δεδομένων ενός ήδη εγκατεστημένου MRP-based συστήματος.  

Είναι εύκολο να ενσωματωθεί σε αυτό ως ένα διασυνδεόμενο υποσύστημα (module) 

υποστήριξης της λειτουργίας προγραμματισμού παραγωγής και ελέγχου αποθεμάτων. 

Μέσα στα πλαίσια ενός τέτοιου συστήματος μπορεί να συνεχιστεί η χρησιμοποίηση των 

MRP-based συστημάτων για τη διαχείριση των αποθεμάτων ορισμένων υλικών της 

ομάδας ΙΙ, όπως αυτή διαμορφώνεται εφαρμόζοντας το υποσύστημα ABC ανάλυσης 

υλικών.  Η σύμβαση των διακριτών χρονικών περιόδων προγραμματισμού της κλασικής 

μεθόδου MRP είναι επαρκής στην περίπτωση υλικών με σχετικά μεγάλους χρόνους 

υστέρησης.  Επιπλέον, όπως αποδείχτηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η απόδοση ενός 

τυπικού συστήματος MRPII συγκλίνει με αυτή του συστήματος r-MRP στην περίπτωση 

υλικών που επιφέρουν χαμηλό κόστος αποθεματοποίησης. Επομένως, ένα MRP-based 

σύστημα μπορεί να ελέγχει αποδοτικά τις προμήθειες τους. 

Επίσης, σε ένα περιβάλλον όπου οι παραδοχές της μη πεπερασμένης δυναμικότητας και 

των προκαθορισμένων χρόνων υστέρησης είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα, όπως 

στην περίπτωση των συστημάτων Προγραμματισμού Απαιτήσεων Διανομών (Distribution 

Requirements Planning - DRP), η λογική της μεθόδου MRP μπορεί να συνεχιστεί να 

χρησιμοποιείται με ικανοποιητικά αποτελέσματα.   
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7.2 Προοπτικές περαιτέρω εξέλιξης της ερευνητικής εργασίας 
 

Η μέθοδος αναζήτησης εναλλακτικών προγραμμάτων παραγωγής του προτεινόμενου 

συστήματος r-MRP παρουσιάζει αρκετές δυνατότητες βελτίωσης.  Οι κυριότερες από 

αυτές σχετίζονται µε την ενσωμάτωση σε αυτό νέων πολιτικών ανάθεσης.  Αυτές μπορούν 

να αναζητηθούν μεταξύ των μεθόδων της Επιχειρησιακής Έρευνας (Operations Research), 

όπως είναι ο ακέραιος και δυναμικός προγραμματισμός, των ευρετικών κανόνων, των 

πολυκριτηριακών τεχνικών λήψης αποφάσεων και των μεθόδων της Τεχνικής 

Νοημοσύνης (Artificial Intelligence), όπως είναι τα έμπειρα συστήματα.  Η συνεργασία µε 

νέες πολιτικές ανάθεσης εκτιμάται ότι θα προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στο 

προτεινόμενο σύστημα εξαιτίας του σχηματισμού περισσότερων εναλλακτικών σεναρίων, 

βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα της τελικής απόφασης.  Η εισαγωγή επιπλέον 

δεικτών απόδοσης για την υποστήριξη της διαδικασίας επιλογής της καταλληλότερης 

εναλλακτικής λύσης κινείται προς την ίδια κατεύθυνση. 

Ο χρήστης του συστήματος r-MRP έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού της κάθε 

παραγγελίας ξεχωριστά, ανεξάρτητα από τις άλλες, χρησιμοποιώντας είτε πρόσω, είτε 

αντίστροφο χρονοπρογραμματισμό, ανάλογα με την κρισιμότητα της.  Επιπλέον έχει τη 

δυνατότητα επιλογής μέσα από ένα μεγάλο αριθμό διαθέσιμων πολιτικών ανάθεσης 

υπεργασιών.  Η πολιτική ανάθεσης αναφέρεται στο επίπεδο του κέντρο εργασίας του 

ιεραρχικού μοντέλου του συστήματος παραγωγής.  Κατά την πιλοτική εφαρμογή του 

συστήματος r-MRP χρησιμοποιήθηκε η ίδια πολιτική ανάθεσης για όλα τα κέντρα 

εργασίας. Επομένως, μία ακόμη πρόκληση αποτελεί η διερεύνηση της χρήσης 

διαφορετικής πολιτικής ανάθεσης σε κάθε κέντρο εργασίας. 

Στο μέλλον είναι απαραίτητη η περαιτέρω αξιολόγηση της απόδοσης του συστήματος      

r-MRP μέσα από περισσότερα πειραματικά σενάρια και πιλοτικές εφαρμογές σε 

συστήματα παραγωγής που ανήκουν σε διαφορετικούς βιομηχανικούς κλάδους.  Επίσης, 

ειδικές προσαρμογές της τεχνικής υπολογισμού ποσότητας παραγγελίας LCC είναι 

αναγκαίες στις περιπτώσεις ευαίσθητων αποθεμάτων (deteriorating inventory), διαθέσιμων 

εκπτώσεων ποσότητας (quantity discounts) και εξοικονόμησης μεταφορικού κόστους κατά 

την παραλαβή παραγγελιών ή αποστολή παρτίδων που εκμεταλλεύονται πλήρως το 

διαθέσιμο προς φόρτωση όγκο ενός ολόκληρου κοντέινερ, βαγονιού τρένου ή καρότσας 

φορτηγού. Ένα ακόμη ζήτημα που θα πρέπει να διερευνηθεί στο μέλλον είναι η 

αξιολόγηση περισσότερων στρατηγικών απόσβεσης της νευρικότητας που προκαλεί η 
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αβεβαιότητα της ζήτησης και των προμηθειών, καθώς και ο επαναπρογραμματισμός των 

παραγγελιών κατά την κύλιση του ορίζοντα προγραμματισμού.  Μέσα στο πλαίσιο αυτό 

θα πρέπει να αναζητηθεί ένας κανόνας επιλογής του κατάλληλου μήκους του παγωμένου 

ορίζοντα προγραμματισμού και των επιπέδων αποθεμάτων ασφαλείας που αποτελούν τις 

αποτελεσματικότερες στρατηγικές περιορισμού της νευρικότητας. Τέλος, κρίνεται 

απαραίτητη η βελτίωση της φιλικότητας προς το χρήστη (user friendliness) του 

πειραματικού λογισμικού συστήματος r-MRP. 

 

 

7.3 Επίλογος 
 

Η ακαδημαϊκή έρευνα γύρω από τον προγραμματισμό και έλεγχο των συστημάτων 

παραγωγής είχε επικεντρωθεί τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη μοντέλων επίλυσης 

θεωρητικών και τυποποιημένων προβλημάτων.  Η εφαρμογή τους στη βιομηχανική 

πραγματικότητα δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα λόγω του ότι το περιβάλλον των 

σύγχρονων αλυσίδων παραγωγής είναι εξαιρετικά μεταβλητό και δεν μπορεί να 

προσεγγιστεί ικανοποιητικά από τα αναλυτικά μοντέλα της επιστημονικής έρευνας 

(Chryssolouris 2006).  Η θεωρητική αξία των μοντέλων αυτών είναι βέβαια μεγάλη, οι 

παραδοχές τους όμως δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, όπως είναι για 

παράδειγμα οι περιορισμοί του αριθμού των παραγωγικών πόρων, των σταδίων 

επεξεργασίας και των κριτηρίων βελτιστοποίησης.  Πολλοί είναι οι ερευνητές που 

αναγνώρισαν το κενό αυτό μεταξύ θεωρητικής γνώσης και πρακτικής εφαρμογής της στον 

προγραμματισμό και έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας των βιομηχανικών μονάδων. 

Η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει πλέον επικεντρώσει το ενδιαφέρον της σε προβλήματα της 

βιομηχανικής πραγματικότητας.  Οι μέθοδοι που προτείνονται μπορεί να μην οδηγούν σε 

βέλτιστα αποτελέσματα, αποτελούν όμως εργαλεία αναζήτησης εφικτών και 

ικανοποιητικών προγραμμάτων παραγωγής μέσα σε πραγματικό χρόνο.  Αρκετές από 

αυτές είναι διαθέσιμες υπό την μορφή λογισμικών πακέτων.  Πολλοί επιστήμονες 

συνηγορούν επίσης στην αντίληψη ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει κεντρικό ρόλο κατά τη 

διαδικασία του προγραμματισμού και ελέγχου της παραγωγής (Wiers 1997).  Επομένως, οι 

μέθοδοι που υλοποιούνται στα σύγχρονα πληροφοριακά λογισμικά συστήματα πρέπει να 

αλληλεπιδρούν με το χρήστη μέσω κατάλληλου περιβάλλοντος διασύνδεσης (user 

interface).  Τα λογισμικά συστήματα υποστήριξης λήψης πολύπλοκων αποφάσεων, όπως 
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είναι τα συστήματα PPC, είναι απαραίτητο να σχεδιάζονται με στόχο τη διευκόλυνση 

αυτής της αλληλεπίδρασης µε τον άνθρωπο και όχι την αντικατάσταση του. 

Οι σημερινοί, χαμηλού κόστους και μεγάλης υπολογιστικής ισχύος, ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν πολύ περισσότερους υπολογισμούς και µε 

μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια από ότι ο άνθρωπος.  Ο άνθρωπος χρησιμοποιώντας 

την ευφυΐα και το ένστικτο του μπορεί να συμπληρώνει τα πιθανά κενά στη ροή των 

πληροφοριών.  Ο συνδυασμός των δυνατοτήτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών µε την 

ανθρώπινη διάνοια και εμπειρία αναγνωρίζεται ως κρίσιμος παράγοντας στην επιτυχή 

εφαρμογή ενός PPC συστήματος στην πράξη (Wiers 1997).  Ο προγραμματισμός και 

έλεγχος των συστημάτων διακριτής παραγωγής αποτελεί ίσως ένα από τα πιο πολύπλοκα 

προβλήματα και επομένως είναι αναγκαίο να αντιμετωπίζεται σύμφωνα µε την παραπάνω 

συλλογιστική.  Τα λογισμικά συστήματα PPC πρέπει να είναι σε θέση να προτείνουν στο 

χρήστη περισσότερα εναλλακτικά πλάνα από ότι ο ίδιος μπορεί να δημιουργήσει, 

προσφέροντας του παράλληλα μία μέθοδο τεκμηριωμένης αξιολόγησης τους.  Οι τελικές 

αποφάσεις λαμβάνονται πάντα από τον υπεύθυνο παραγωγής, ο οποίος αξιοποιώντας την 

εμπειρία του επιλέγει την καταλληλότερη λύση.  Η μεταφορά της ευθύνης της τελικής 

επιλογής από τον άνθρωπο στο σύστημα PPC θα αποτελούσε εμπόδιο στην απόκτηση 

νέων εμπειριών και στην ανάπτυξη ενός ακριβούς νοητικού μοντέλου του συστήματος 

παραγωγής από τα στελέχη του τμήματος παραγωγής.  Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα τον 

περιορισμό της εμπιστοσύνης τους στην κρίση τους, η οποία είναι απαραίτητη σε έκτακτες 

περιπτώσεις όπου το σύστημα δεν μπορεί να ανταποκριθεί. 

Το νέο σύστημα PPC που προτείνει η παρούσα διατριβή πιστεύεται ότι συµβάλει προς την 

παραπάνω κατεύθυνση.  Ένας μεγάλος αριθμός εφικτών, μη βέλτιστων, εναλλακτικών 

συνδυαστικών σεναρίων χρονικού προγραμματισμού παραγωγής και διαχείρισης 

αποθεμάτων σχηματίζονται σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας ευελιξία κατά τη λήψη 

της τελικής απόφασης.  Το σύστημα r-MRP δεν επιλέγει αυτόματα την καλύτερη 

εναλλακτική λύση.  Ο υπεύθυνος παραγωγής εκμεταλλευόμενος την εμπειρία του και την 

υποστήριξη της υπομονάδας αξιολόγησης εναλλακτικών σεναρίων του συστήματος μπορεί 

να επιλέξει την καταλληλότερη λύση. 
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Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και 
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