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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Στη σύγχρονη εποχή, οι βιομηχανίες διεργασιών προσπαθούν να ικανοποιήσουν τις αυξανόμενες 
απαιτήσεις των πελατών με όσο το δυνατόν μικρότερο κόστος. Παράλληλα, μεγάλο μέρος του χρόνου 
παραγωγής σπαταλάται στο καθαρισμό και τη συντήρηση του εξοπλισμού, σε συχνές εναλλαγές 
επεξεργασίας προϊόντων και σε νεκρά διαστήματα παραγωγής, ενώ η φθαρτή και αναλώσιμη φύση 
κάποιων προϊόντων καθιστά απαραίτητη την άμεση παραγωγή και παράδοση τους[1]. Προκειμένου να 
βελτιωθεί η ποιότητα των προϊόντων, να ελαχιστοποιηθεί το κόστος και να διασφαλιστεί η έγκαιρη 
παράδοση των παραγγελιών, κρίνεται απαραίτητος ο αποτελεσματικός χρονοπρογραμματισμός της 
παραγωγής[2]. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το χρονοπρογραμματισμό της παραγωγής 
βιομηχανικών διεργασιών πολλαπλών σταδίων και προϊόντων, χρησιμοποιώντας τόσο τεχνικές 
βελτιστοποίησης όσο και μεθόδους προσομοίωσης. Συγκεκριμένα, το πρόβλημα αφορά την ημισυνεχή 
διεργασία παραγωγής γιαουρτιού σε δύο μεγάλες ελληνικές βιομηχανίες γαλακτοκομικών προϊόντων. 
Έμφαση δίνεται στο συνεχές στάδιο της συσκευασίας, το οποίο παρουσιάζει τη μεγαλύτερη 
συμφόρηση, ενώ τα προηγούμενα στάδια διαλείπουσας λειτουργίας, που αφορούν την προετοιμασία 
του γιαουρτιού, μοντελοποιούνται με τους ανάλογους περιορισμούς. Ο μεγάλος αριθμός των 
προϊόντων και η ύπαρξη πολλαπλών σταδίων και γραμμών παραγωγής καθιστά το πρόβλημα αρκετά 
περίπλοκο[3]. Αρχικά, αναπτύσσεται ένα μαθηματικό μοντέλο μεικτού ακέραιου γραμμικού 
προγραμματισμού (MILP) για τη βελτιστοποίηση του βραχυπρόθεσμου χρονοπρογραμματισμού 
παραγωγής των δύο βιομηχανιών[4]. Το μοντέλο περιέχει όλους τους λειτουργικούς και σχεδιαστικούς 
περιορισμούς που διέπουν την παραγωγική διαδικασία και αποσκοπεί στην εξαγωγή του 
προγράμματος παραγωγής που χαρακτηρίζεται από το ελάχιστο δυνατό κόστος. Στη συνέχεια, τα ίδια 
προβλήματα εισάγονται και επιλύονται στο διαδραστικό λογισμικό SCHEDULEPROTM, το οποίο 
προσδιορίζει τον χρονοπρογραμματισμό παραγωγής των εγκαταστάσεων μέσω τεχνικών 
προσομοίωσης και εμπειρικών κανόνων. Επίσης, εξετάζεται η περίπτωση επέκτασης της δυναμικότητας 
των εργοστασίων, προσθέτοντας μια επιπλέον γραμμή συσκευασίας. Έπειτα από σύγκριση των 
αποτελεσμάτων των δύο προσεγγίσεων, διαπιστώνεται ότι το μαθηματικό μοντέλο οδηγεί σε λύσεις με 
σημαντικά μειωμένο κόστος παραγωγής. Ωστόσο, το λογισμικό προσομοίωσης SCHEDULΕPRO™  
παρουσιάζει μειωμένο υπολογιστικό κόστος, ενώ μέσω αυτού είναι εφικτό να αναπτυχθεί ο 
χρονοπρογραμματισμός παραγωγής γρήγορα και χωρίς ιδιαίτερη εκπαίδευση του χρήστη. 
Συμπερασματικά, οι τεχνικές βελτιστοποίησης κρίνονται καταλληλότερες για τη λύση περίπλοκων off-
line προβλημάτων χρονοπρογραμματισμού της παραγωγής, όπως αυτά που μελετήθηκαν σε αυτή την 
εργασία, όταν το υπολογιστικό κόστος δεν θεωρείται απαγορευτικό. 
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