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Πρόλογος

Αν θέλαμε κάποια στιγμή να σκιαγραφήσουμε τα σημεία εκείνα τα οποία 

διαφοροποιούν ένα μεθοδικό και οργανωτικό άτομο από τους υπόλοιπους, τότε σίγουρα 

μέσα σ’αυτά θα περιλαμβάναμε την οργάνωση του διαθέσιμου χρόνου του. Για τις 

επιχειρήσεις, η λειτουργία αυτή αντιστοιχεί στον χρονοπρογραμματισμό των λειτουργιών 

της, μόνο που δεν αποτελεί ένα απλό πλειονέκτημα αλλά έναν κρίσιμο παράγοντα 

επιβίωσης.

Η πρώτη προσπάθεια επιστημονικής αντιμετώπισης μέτρησης της απόδοσης (και άρα 

πρόβλεψης της παραγωγής) έγινε από το γνωστό πλέον σε όλους Taylor. Τότε, η 

ανθρώπινη εργασία διαδραμάτιζε τον κύριο ρόλο στα παραγωγικά συστήματα και η 

σωστή αξιοποίηση της μεταφραζόταν σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Στη διάρκεια του 

χρόνου, ο ρόλος του ανθρώπου ως κύριο μέσο παραγωγής ολοένα και μειωνόταν, 

έχοντας σαν αποτέλεσμα το κέντρο βάρους του χρονοπρογραμματισμού παραγωγικών 

συστημάτων να μεταφερθεί από τον άνθρωπο στη μηχανή. Απόδειξη τούτου αποτελεί το 

γεγονός ότι οι επιχειρήσεις που είναι πλέον εντάσεως εργασίας είναι πολύ λίγες σε σχέση 

με αυτές που είναι εντάσεως εξοπλισμού. Η τεχνολογική εξέλιξη αντί να βοηθήσει προς 

την κατεύθυνση του σωστού χρονοπρογραμματισμού, περιέπλεξε τα πράγματα. Έτσι, η 

ανάπτυξη θεωριών και μοντέλων τα οποία να προσομοιώνουν παραγωγικά συστήματα με 

σκοπό τον ορθότερο και γρηγορότερο χρονοπρογραμματισμό τους ήταν αναπόφευκτη.

Το πρόβλημα του χρονοπρογραμματισμού βιομηχανίας διέλασης το αντιμετώπισα για 

πρώτη φορά πριν από πέντε χρόνια. Η εταιρεία στην οποία εργαζόμουν την εποχή εκείνη 

προσφερόταν (λόγω των μεγεθών της) για σωστή διαχείριση αποθεμάτων και άντληση 

πληροφοριών από όλα τα στάδια της παραγωγής. Ο προσανατολισμός της παραγωγής 

της σε make-to-order βοηθούσε ακόμη περισσότερο την κατάσταση μιας και εξέλειπαν οι 

προβλέψεις πωλήσεων. Τότε πίστεψα πως μια καθαρά αλγοριθμική διαδικασία που θα 

προγραμμάτιζε την παραγωγή βήμα-προς-βήμα θα έλυνε το πρόβλημα με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο. Η μεταβλητή στην οποία δεν έδωσα μεγάλη σημασία αλλά αποδείχτηκε
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κρίσιμη ήταν ο ανθρώπινος παράγοντας. Η κρίσιμη αυτή μεταβλητή συμπεριλήφθηκε 

στην επόμενη προσπάθεια για μερική λύση του προβλήματος, μέρος δε της λύσης αυτής 

συμπεριλαμβάνεται στο τελευταίο κομάτι της εργασίας μου.

Η αξιολόγηση της προσπάθειας θα γίνει έτσι κι αλλιώς από τους αναγνώστες της 

συγκεκριμένης εργασίας. Ανεξαρτήτως όμως του αποτελέσματος, θα ήθελα να 

ευχαριστήσω όλους εκείνους που με οδήγησαν μέσα από τη διδασκαλία τους στο 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης 

τέτοιων προβλημάτων, καθώς επίσης και τους συναδέλφους μου στο χώρο εργασίας που 

υπέστησαν τους “πειραματισμούς” μου τα τελευταία δύο χρόνια.

Συστήματα Χρονοπρογραμματισμού Παραγωγής - Εφαρμογή τους σε Βιομηχανίες Αλουμινίου
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Εισαγωγή

I. Σκοπός της εργασίας

Το ζήτημα του χρονοπρογραμματισμού της παραγωγής είναι ένα σημαντικό 

πρόβλημα που απασχολεί ολοένα και περισσότερο τις ελληνικές επιχειρήσεις. Παρά τη 

μεγάλη του συμβολή στη συνολική απόδοση της επιχείρησης, δεν του έχει δοθεί μέχρι 

σήμερα η απαραίτητη σημασία και αντιμετωπίζεται κυρίως με βάση τη διαίσθηση και 

την εμπειρία μερικών ατόμων. Η συγκεκριμένη εργασία έχει σαν σκοπό να κάνει σαφή 

και κατανοητή την έννοια και τη σημασία του χρονοπρογραμματισμού, να διαχωρίσει τα 

διαφορετικά επίπεδα στα οποία το χρονοπρόγραμμα αποκτά σημασία και, να αναφέρει 

τις διάφορες προσεγγίσεις με τις οποίες επιχειρήθηκε η λύση του προβλήματος. 

Παράλληλα, πραγματεύεται την εφαρμογή της σε έναν πολύ συγκεκριμένο τομέα της 

ελληνικής βιομηχανίας μετάλλου: τη διέλαση αλουμινίου. Αυτό το επιχειρεί μέσα από 

μια κριτική θεώρηση όλων όσων έγιναν και καταγράφηκαν έως σήμερα στον τομέα αυτό 

από διάφορες επιχειρήσεις του εξωτερικού, αλλά και από μια διαφορετική προσέγγιση 

του όλου προβλήματος που βασίζεται στην ΙΟχρονη επαγγελματική εμπειρία του 

γράφοντος.

Ill
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ΙΙ.Οονάνωση της εργασίας

Η εργασία αυτή αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια που συνθέτουν μεταξύ τους δύο 

λογικές ενότητες: τον χρονοπρογραμματισμό γενικά ως έννοια και τη διέλαση 

αλουμινίου ως πεδίο εφαρμογής του χρονοπρογραμματισμού.

Στο 10 κεφάλαιο της εργασίας επιχειρείται μια εισαγωγή στην έννοια του 

χρονοπρογραμματισμού, τη σημασία που έχει για τη σύγχρονη επιχείρηση και τον τρόπο 

με την οποίο οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο αντικείμενο. Αφού 

διευκρινίζονται οι απαραίτητοι όροι και ορολογίες, διατυπώνεται ένας γενικός ορισμός 

του χρονοπρογραμματισμού και συνδέεται η λειτουργία του με αυτή των 

πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. Στη συνέχεια, διαχωρίζονται τα χρονικά και 

διοικητικά επίπεδα της επιχείρησης στα οποία αποκτά νόημα το χρονοπρόγραμμα και 

τέλος, ορίζονται οι διάφοροι τύποι παραγωγικών διαδικασιών που έχουν καταγραφεί και 

μοντελοποιηθεί ως σήμερα. Η μοντελοποίηση αυτή βοηθά τον αναγνώστη να 

συνειδητοποιήσει τη μορφή της παραγωγικής διαδικασίας που τον απασχολεί, 

εστιάζοντας έτσι στα μοντέλα αυτής της κατηγορίας.

Το 2° κεφάλαιο της εργασίας είναι αφιερωμένο στη βιβλιογραφική ανασκόπηση που 

αφορά προσεγγίσεις του προβλήματος του χρονοπρογραμματισμού. Αρχικά γίνεται μια 

κατηγοριοποίηση των προσεγγίσεων αυτών και στη συνέχεια, λεπτομερής αναφορά των 

σημαντικότερων άρθρων και βιβλίων που σχετίζονται με αυτές. Η κατηγοριοποίηση 

αυτή συμπεριλαμβάνει τόσο τις πρώτες και παλαιότερες μεθόδους προσέγγισης του 

προβλήματος, όσο και τις νεότερες που σχετίζονται με σύγχρονα μοντέλα προσομοίωσης 

διαδικασιών σε Η/Υ. Με το τέλος του 2ου κεφαλαίου, κλείνει και η λογική ενότητα που 

αναφέρεται γενικά στον χρονοπρογραμματισμό.

Το 3° κεφάλαιο ξεκινά με μια συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας διέλασης 

αλουμινίου. Σκοπός της είναι η εξοικείωση του αναγνώστη με τον κλάδο αυτόν της 

μεταλλουργίας ώστε να καταλάβει καλύτερα τις διαστάσεις του προβλήματος του 

χρονοπρογραμματισμού στο συγκεκριμένο κλάδο. Παρότι θα μπορούσαν να γραφούν
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βιβλία ολόκληρα για τη διέλαση, σκιαγραφούνται μέσα σε λίγες σελίδες εκείνες οι 

παράμετροι που επηρρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα και μέσα από λίγες 

σχηματικές αναπαραστάσεις, διευκολύνεται ο αναγνώστης να καταλάβει έννοιες τις 

οποίες παρακάτω θα χρησιμοποιήσουμε κατά κόρον. Αφού περιγράφει η διαδικασία της 

διέλασης, γίνεται εκτενής αναφορά στις σχετικά πολύ λίγες αξιόλογες μελέτες που έχουν 

γίνει για τον χρονοπρογραμματισμό βιομηχανιών διέλασης. Μέσα από τις εργασίες αυτές 

γίνεται πρόδηλη η δυσκολία μαθηματικής μοντελοποίησης του προβλήματος και 

ταυτόχρονα, είναι κάτι παραπάνω από εμφανής η μεταφορά του κέντρου βάρους του 

προβλήματος σε έναν άλλον τομέα: αυτόν της βελτίωσης της αποδοτικότητας των 

μηχανών μέσα από ένα καλύτερο σύστημα διαχείρισης τους.

Το 4° και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας, αναφέρεται σε μια διαφορετική 

προσέγγιση του προβλήματος. Επαναπροσδιορίζονται οι μεταβλητές εκείνες που 

επηρρεάζουν κρίσιμα το πρόβλημα της απόδοσης και μέσα από τη μελέτη ιστορικών 

στοιχείων της βιομηχανίας διέλασης ALUMIL, γίνεται μια προσπάθεια στήριξης των 

ισχυρισμών του γράφοντος. Στη συνέχεια, για κάθε μία από τις μεταβλητές του 

προβλήματος προτείνεται κι ένας τρόπος διαχείρισης τους, με απώτερο στόχο τη 

συμπλήρωση όλων των επιμέρους τμημάτων που θα συνθέσουν τη γενική λύση. Τέλος, 

διατυπώνεται ένα μοντέλο λειτουργίας το οποίο σχετικά εύκολα γίνεται κατανοητό και 

από κάποιον μη ειδήμονα και παραπέμπεται στο άμεσο μέλλον η επαλήθευση αυτού του 

μοντέλου.

Συστήματα Χρονοπρογραμματισμού Παραγωγής - Εφαρμογή τους σε Βιομηχανίες Αλουμινίου
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Κεφάλαιο 1°: Εισαγωγή στην έννοια του γρονοπρογραιΐιιατισιιού

1.1 Xoovonoovoauuanouoc: Γιατί είναι Koiaiuoc

Οι μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν εδώ και χρόνια στην Ιαπωνία γύρω από την 

φιλοσοφία παραγωγής Just-In-Time και είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση της ποιότητας 

με ταυτόχρονη μείωση του χρόνου αναμονής των υλικών κατά την παραγωγική 

διαδικασία, βρήκαν τα τελευταία χρόνια πεδίο εφαρμογής σε αρκετές αμερικανικές και 

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Αυτή η εξέλιξη με τη σειρά της έχει αυξήσει δραματικά την 

αποδιδόμενη σημασία στον χρονοπρογραμματισμό που ενώ πριν από 30 χρόνια ήταν μια 

ακαδημαϊκή άσκηση, σήμερα έφτασε να είναι το πιο απαραίτητο κομάτι οργάνωσης των 

παραγωγικών συστημάτων.

Πριν το JIT ήταν απόλυτα φυσιολογικό να έχεις μεγάλους όγκους παραγωγής σε 

εξέλιξη (WIP) τόσο από έτοιμα όσο κι από ημιέτοιμα προϊόντα με σκοπό να απορροφούν 

λάθη του χρονοπρογραμματισμού και να αντιμετωπίζουν περίπλοκα παραγωγικά 

συστήματα. Τα παραγόμενα απλούστερα τμήματα όχι μόνο μπορούσαν να γίνουν 

αντικείμενο καλύτερης διαχείρισης, αλλά και δεν απαιτούσαν για τη διαχείριση αυτή 

κάποιο expert system παρά την εμπειρία ενός ικανού ανθρώπου. Σήμερα, είναι ευρέως 

αποδεκτό ότι αυτά τα πολύ βολικά ενδιάμεσα αποθέματα θα πρέπει σταδιακά να 

εξαφανιστούν για διάφορους λόγους όπως:

• η αυξανόμενη περιπλοκότητα και η ταχεία απαξίωση των προϊόντων

• η ταχύτερη γνώση εξάλειψης ατελειών κατά την παραγωγική διαδικασία

• οι απαιτήσεις των πελατών για μικρότερους χρόνους παράδοσης καθώς και 

δυνατότητα αναθεώρησης των ποσοτήτων που παραγγέλθηκαν

• η ευελιξία στις επιθυμίες αλλαγής του product mix

• η ευελιξία στην αντιμετώπιση εκτάκτων περιστάσεων στις γραμμές παραγωγής 

κλπ.

Σελ. 1
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Χωρίς την ύπαρξη μεγάλων WIP αποθεμάτων που θα απορροφούν τις ατέλειες 

σχεδιασμού της παραγωγής, ο υπεύθυνος χρονοπρογραμματισμού θα πρέπει να 

προσπαθήσει σκληρά να για να λειτουργήσει το σύστημα άψογα. Αν σ’αυτό 

προσθέσουμε και την ταχεία αλλαγή κι εξέλιξη των παραγωγικών συστημάτων, τότε 

καταλαβαίνουμε την αδυναμία ενός ανθρώπου χωρίς θεωρητικό υπόβαθρο να 

ανταποκριθεί στις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε τους διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης 

του προβλήματος χρονοπρογραμματισμού από τους Ιάπωνες και τους Αμερικανούς ή 

Ευρωπαίους. Η τάση στους τελευταίους είναι η δημιουργία μοντέλων που θα 

προσομοιώνουν τις διάφορες παραγωγικές διαδικασίες με σκοπό την εξαγωγή 

συμπερασμάτων για την πραγματικότητα. Από την άλλη μεριά, η φιλοσοφία JIT και οι 

κάρτες Kanban σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν για συστήματα παραγωγής σχετικά 

απλής ροής (αυτό δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη απλοϊκά συστήματα). Η κατεύθυνση των 

προσπαθειών σήμερα, έχει να κάνει με τη διατήρηση αυτής της απλοϊκότητας των 

εργαλείων δίνοντας έμφαση στην “αποσύνθεση” περίπλοκων συστημάτων σε άλλα 

απλούστερα, στα οποία όμως θα είμαστε σε θέση να εφαρμόσουμε την υπάρχουσα 

μεθοδολογία.

Στην προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος του χρονοπρογραμματισμού, 

αρκετές προσεγγίσεις υπάρχουν και είναι μάλιστα συμπληρωματικές. Θα αναφέρω 

παρακάτω τις κυριότερες οι οποίες είναι:

• Βελτιωμένες μέθοδοι εκπαίδευσης των υπεύθυνων χρονοπρογραμματισμού

• Expert systems που μιμούνται την ανθρώπινη εμπειρία

• Μαθηματικά μοντέλα (ακριβή ή προσεγγιστικά)

• Υβριδικά συστήματα που συνδυάζουν τα δυνατά σημεία των άλλων 

προσεγγίσεων

Στις επόμενες παραγράφους θα προσπαθήσω να δώσω μια σύντομη περιγραφή των 

εγγενών δυνάμεων και αδυναμιών κάθε μιας από τις παραπάνω προσεγγίσεις. Έχουμε

Σελ. 2
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ήδη αναφέρει ότι ο υπεύθυνος χρονοπρογραμματισμού έχει πολύ δύσκολο έργο να κάνει 

εξαιτίας μειωμένων αποθεμάτων WIP, γρήγορων αλλαγών στα παραγωγικά συστήματα 

και συνεχώς αυξανόμενης περιπλοκότητας αυτών. Η κεκτημένη γνώση είναι καθαρά 

βιωματική και δύσκολα μεταφέρεται δομημένα σε κάποιον άλλον υπάλληλο (αν π.χ. ο 

μέχρι πρότινος υπεύθυνος οδεύει προς συνταξιοδότηση). Δεν μπορούμε όμως να 

παραβλέψουμε τα δυνατά σημεία του έμπειρου υπαλλήλου όπως: α) έχει μια πολύ πλατιά 

βάση “κοινής’' λογικής β) διαισθητικές ικανότητες στην αντιμετώπιση προβλημάτων και 

γ) στρατηγική ικανότητα στη συσσώρευση γνώσης. Αυτές οι ικανότητες επιτρέπουν 

συχνά τους experts να αντιδρούν γρήγορα και αποτελεσματικά σε αποκλίσεις και 

έκτακτες καταστάσεις.

Υψηλά “εκπαιδευμένα” expert systems μπορούν να συσσωρεύσουν πολύ 

περισσότερη ιστορική γνώση απ’ ότι οι έμπειροι υπάλληλοι και υπό κατάλληλες 

προϋποθέσεις να την τυποποιήσουν και να την αναπαράγουν. Αυτό όμως που δεν είναι 

σε θέση να κάνουν είναι α) να κωδικοποιήσουν “πονηρές” ή αντιφατικές εμπειρίες, β) να 

δημιουργήσουν καινούρια εμπειρία όταν νέες περιστάσεις προκόψουν, γ) να 

χρησιμοποιήσουν την “κοινή λογική” όταν αυτό είναι απαραίτητο. Πιο συγκεκριμένα, σε 

ραγδαία μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα, τα συστήματα αυτά θα πρέπει να αναθεωρούνται 

συχνά και προσεκτικά με τη βοήθεια ικανών experts, οι οποίοι καθορίζουν τον τρόπο με 

τον οποίο θα αντιμετωπίζονται οι αλλαγές. Σίγουρα τα συστήματα αυτά είναι ένα 

χρήσιμο εργαλείο δουλειάς αλλά προς το παρόν δεν αποτελούν την οριστική λύση στο 

πρόβλημα του χρονοπρογραμματισμού.

Τα μαθηματικά συστήματα χρονοπρογραμματισμού έχουν το πλεονέκτημα ότι 

(θεωρητικά τουλάχιστον) μοντελοποιούν πλήρως και ακριβώς το συγκεκριμένο 

πρόβλημα. Η προσομοίωση του με το κατάλληλο software καθιστά ακόμη πιο αναγκαία 

τη χρησιμοποίηση τους. Το μειονέκτημα όμως είναι ότι, τα συστήματα αυτά 

περιγράφουν το πρόβλημα σε τέτοια λεπτομέρεια ώστε η βέλτιστη λύση να είναι πολλές 

φορές αδύνατον να βρεθεί, ακόμη και με τη χρήση πανίσχυρων υπολογιστικών 

συστημάτων, εξαιτίας του υψηλού βαθμού πολυπλοκότητας τους. Στην προσπάθεια μας 

να καταστήσουμε εφικτή τη λύση του προβλήματος, το προσεγγίζουμε με κάποιο άλλο
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απλούστερο πρόβλημα, κάνοντας μερικές παραδοχές οι οποίες όμως στερούν από τη 

λύση μας κάποιες περιπτώσεις. Όπως κι αν έχουν τα πράγματα, μακροπρόθεσμα φαίνεται 

η ανάγκη της δημιουργίας χρονοπρογραμματιστικών συστημάτων που θα συνδυάζουν 

την ανθρώπινη εμπειρία, τη θεωρητική/μαθηματική γνώση και την “κοινή’' λογική.

Ένας εντελώς διαφορετικός λόγος που καθιστά τον χρονοπρογραμματισμό κρίσιμη 

λειτουργία είναι ότι διεισδύει σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες. Αν αυτό θέλουμε 

να το διατυπώσουμε πιο γενικά τότε, Υοονοπρονοαααατισαός είναι η διαδικασία me 

οργάνωσην επιλογής και γρονικικ έναρ£τκ ypfjanc διαωόοων απαραίτητων πόρων 

και δραστηριοτήτων, ιιε σκοπό την παραγωγή επιθυιιτιτών αποτελεσράτων στους 

επιθυιιτιτούς γρόνους. ενώ θα ικανοποιούνται ταυτόγρονα ένας αενάλος aoiOuoc 

γρονικών περιορισρών και σ/έσεων μεταξύ των δράστηριοτιιτων και των πόρων. 

Άρα, τα συστήματα χρονοπρογραμματισμού περιλαμβάνουν (μεταξύ άλλων) έργα όλων 

των τύπων, συστήματα διακίνησης και εφοδιασμού (logistics), συστήματα 

προγραμματισμού απαιτήσεων υλικών, εργασίες κατά παραγγελία, συναρμολογήσεις, 

γραμμές συνεχούς παραγωγής, γραμμές μεταφοράς, ομάδες διοικητικού σχεδιασμού, 

γραμμές μαζικής παραγωγής, σταθμούς διανομής και ελέγχου κλπ. Αν μπορούν να 

βρεθούν κάποιες βασικές αρχές που να διέπουν τις λειτουργίες των job shops (δηλ. 

εργασιών που κάθε μία από αυτές ακολουθεί στις γραμμές παραγωγής διαφορετική 

πορεία), τότε μπορούμε να ελπίζουμε ότι οι αρχές αυτές θα έχουν εφαρμογή και σε άλλες 

σχετικές περιοχές.

Ο χρονοπρογραμματισμός εμφανίζεται σε ένα μεγάλο εύρος οικονομικών 

δραστηριοτήτων και περιλαμβάνει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών και την 

ταυτόχρονη δέσμευση διαφόρων πόρων για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Οι προς 

δέσμευση πόροι είναι σχεδόν πάντοτε περιορισμένοι σε μέγεθος, γεγονός που ταυτίζεται 

απόλυτα με τη βασικότερη αιτία ύπαρξης της οικονομικής επιστήμης (ικανοποίηση 

αναγκών με περιορισμένους πόρους). Οι προς εκτέλεση ενέργειες θα μπορούσαν να 

ονομαστούν “εργασίες” (jobs), “έργα” (projects), ή “αναθέσεις” (assignments) και 

αποτελούνται από στοιχειώδη τμήματα που ονομάζονται “δραστηριότητες” (activities), 

“λειτουργίες” (operations) και “καθυστερήσεις” (delays). Κάθε δραστηριότητα απαιτεί
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τη χρήση διάφορων πόρων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το οποίο ονομάζεται 

“χρόνος επεξεργασίας” (process time). Οι πόροι αποτελούνται από στοιχειώδη τμήματα 

που ονομάζονται “μηχανές” (machines), “κελιά” (cells), “μεταφορές” (transports) κτλ.

Τα προβλήματα χρονοπρογραμματισμού περιπλέκονται συχνά τόσο από περιορισμούς 

που αλληλεξαρτούν τις δραστηριότητες μεταξύ τους, όσο και από παραμέτρους ή 

γεγονότα εξωτερικά προς το σύστημα μας. Για παράδειγμα, περιορισμοί προτεραιότητας 

που συνδέουν δραστηριότητες και καθορίζουν ποια δραστηριότητα πρέπει να προηγηθεί 

κάποιας άλλης, πόση καθυστέρηση θα υπάρξει μεταξύ αυτών, μέχρι ποιο βαθμό θα 

επικαλυφθούν χρονικά κλπ. Συνήθεις είναι και οι περιορισμοί πόρων, όπως για 

παράδειγμα η ταυτόχρονη αδυναμία χρήσης του ίδιου πόρου από δυο δραστηριότητες ή, 

η απαγόρευση χρήσης του ίδιου πόρου για κάποιο χρονικό διάστημα μετά την τελευταία 

χρήση του σε κάποια φάση της παραγωγής.

Η δεδομένη περιπλοκή μεταξύ δραστηριοτήτων και πόρων καθιστά συνήθως το 

πρόβλημα του χρονοπρογραμματισμού πολύ δύσκολο στην επίλυση του. Είναι φυσικό 

λοιπόν αν δεν μπορούμε να λύσουμε ακριβώς το αρχικό μας πρόβλημα, να 

προσπαθήσουμε να λύσουμε μια πιο απλουστευμένη εκδοχή του και στη συνέχεια να 

ερευνήσουμε την ευαισθησία της λύσης μας στο πραγματικό μας πρόβλημα. Η εύρεση 

της τελικής λύσης ανάγεται συνήθως στην εύρεση κάποιας σχέσης της οποίας η 

μεγιστοποίηση/ελαχιστοποίηση είναι το ζητούμενο. Τέτοιες σχέσεις όμως είναι δύσκολο 

να συμπεριλάβουν ποιοτικούς παράγοντες (όπως π.χ. η ικανοποίηση του πελάτη) εξ 

αιτίας αδυναμίας ποσοτικοποίησης αυτών. Επιπροσθέτως, οι αντικειμενικοί μας στόχοι 

μπορεί να είναι περισσότεροι του ενός και μάλιστα αλληλοσυγκρουόμενοι. Αν θέλαμε 

επιγραμματικά να ορίσουμε τους στόχους ενός καλού χρονοπρογράμματος, τότε θα 

συμφωνούσαμε στους εξής:

• μεγιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος μας στη μονάδα του χρόνου

• ικανοποίηση του πελάτη-βελτίωση της ποιότητας

• ελαχιστοποίηση κόστους παραγωγής
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Στην προσπάθεια μας να καταστρώσουμε ένα καλό πρόγραμμα, ακολουθούμε αρκετές 

προσεγγίσεις, όπως:

• επίλυση προβλήματος με έναν αντικειμενικό στόχο κάθε φορά

• εύρεση αντισταθμίσεων μεταξύ αντικειμενικών στόχων

• συνδυασμός αντικειμενικών στόχων με εκχώρηση κόστους σε κάθε έναν από 

αυτούς και ελαχιστοποίηση/μεγιστοποίηση της τελικής τιμής

Αν και όλες οι παραπάνω προσεγγίσεις θεωρούνται σωστές, η ανάθεση κόστους σε 

κάθε στόχο και η τελική αποτίμηση αυτών σε οικονομικό μέγεθος, είναι κατά τη γνώμη 

μου η προσέγγιση η οποία συνάδει περισσότερο με τους στόχους της επιχείρησης.

1.2 Οιιαδοποίηση δραστηριοτήτων και πόρων

Στο σημείο αυτό, είναι χρήσιμο να γίνει κατανοητό πότε ένα σύνολο δραστηριοτήτων 

αποτελεί μια εργασία (job) ή, ένα έργο (project) και πότε πολλές εργασίες/έργα. Πριν 

προχωρήσουμε σ’ αυτό, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν δραστηριότητες που 

έχουν ιδιαίτερη σημασία σε σχέση με τις υπόλοιπες και είναι αυτές των οποίων η 

ολοκλήρωση επιτρέπει ένα έτοιμο προϊόν να εξαχθεί από το σύστημα μας και να μας 

φέρει κάποιο οικονομικό όφελος. Αυτές τις δραστηριότητες θα τις ονομάσουμε 

“ολοκλήρωση προϊόντος” (product completion), “ολοκλήρωση έργου” (project 

completion), ή “ολοκλήρωση φάσης” (project milestone). Κάποιες άλλες

δραστηριότητες είναι έμμεσου ενδιαφέροντος διότι η ολοκλήρωση τους οριοθετεί την 

έναρξη άλλων δραστηριοτήτων που οδηγούν στην ολοκλήρωση του προϊόντος. Αυτές τις 

ονομάζουμε “ενδιάμεσες δραστηριότητες” (intermediate activities). Η ολοκλήρωση 

κάποιου προϊόντος μαζί με όλες τις απαραίτητες ενδιάμεσες δραστηριότητες, θα λέγεται 

στο εξής “εργασία” (job) ή “έργο” (project), όταν δε αποτελεί τμήμα κάποιας 

μεγαλύτερης εργασίας/έργου θα λέγεται “φάση” (milestone).

Στην περίπτωση των πόρων τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Ενας πόρος 

θεωρείται απλός όταν δεν υπάρχουν άλλες αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν γι αυτόν,
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και μια απλή ουρά από δραστηριότητες περιμένει για τη χρήση του. Πιο συγκεκριμένα, 

σε κάθε χρονική στιγμή θα υπάρχουν δραστηριότητες σε εξέλιξη, δραστηριότητες που θα 

βρίσκονται στην ουρά αναμονής και δραστηριότητες των οποίων αναμένεται η άφιξη. 

Για να θεωρηθεί λοιπόν ο πόρος απλός, οι μόνες αποφάσεις που μένει να ληφθούν είναι 

οι εξής:

• ποια είναι η επόμενη δραστηριότητα που θα αρχίσει

• πότε θα αρχίσει καταλαμβάνοντας τον πόρο

• πότε θα τελειώσει ελευθερώνοντας τον πόρο

Για να γίνει κατανοητός ο παραπάνω ορισμός, θα θεωρήσουμε σαν έναν απλό πόρο 

έναν τόρνο. Με δεδομένο ένα προκαθορισμένο σύνολο εργαλείων προς τόρνευση σε 

αναμονή, το πότε θα αρχίσει η επόμενη τόρνευση είναι καθαρά ένα ζήτημα ακολουθίας. 

Η ολοκλήρωση του προϊόντος είναι απλά ο χρόνος λήξης της τελευταίας 

δραστηριότητας, μετά τον οποίο το υλικό που τορνεύτηκε απομακρύνθηκε. Η μόνη 

απόφαση που απομένει είναι το πότε θα αρχίσει η επόμενη δραστηριότητα.

Σε ένα σύστημα πολλαπλών πόρων, κάποια δραστηριότητα (ή σύνολο 

δραστηριοτήτων) μπορεί να έχει αρκετές επιλογές πόρων για την ολοκλήρωση του 

προϊόντος. Ένας άξονας μηχανής για παράδειγμα μπορεί να τορνευτεί σε κάποιο τμήμα 

ενός FMS (Flexible Manufacturing System), ή να τορνευτεί σε κάποια χειροκίνητη 

μηχανή πολλαπλών χρήσεων. Οι εναλλακτικές αυτές λύσεις για την ολοκλήρωση του 

προϊόντος λέγονται "διαδρομές’' (routes) και η εύρεση της καλύτερης διαδρομής μπορεί 

να υπάρξει σαν πρόβλημα τόσο για κάποια μεμονωμένη δραστηριότητα, όσο και για ένα 

σύνολο δραστηριοτήτων.

1.3 Επαναδιατύπωση του οοισίίού του Xoovonoovoauuanouoo

Μέχρι τώρα έχουμε δώσει μια πολύ γενική περιγραφή του προβλήματος 

χρονοπρογραμματισμού: προκαθορισμένες δραστηριότητες και προκαθορισμένοι πόροι, 

συνδυάζονται σε χρονικά διαστήματα διαθεσιμότητας για κάθε δραστηριότητα και πόρο
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με αντικειμενικό σκοπό την ολοκλήρωση ενός έργου σε συγκεκριμένο χρόνο με λογικά 

λειτουργικά κόστη. Το παραπάνω πρόβλημα απασχόλησε κυρίως τη βιβλιογραφία κατά 

το πρόσφατο παρελθόν και είναι γνωστό σαν “κλασσικό πρόβλημα 

χρονοπρογραμματισμού

Στην πραγματικότητα, υπάρχει ένα πλήθος άλλων εξωγενών προς το σύστημα μας 

αποφάσεων που επηρεάζουν το μοντέλο μας και μας υποχρεώνουν να μιλήσουμε για 

“γενικεομένο πρόβλημα χρονοπρογραμματισμού”. Μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε 

να είναι η αλλαγή του αριθμού των εσωτερικών ή/και εξωτερικών χαρακτηριστικών των 

πόρων, ενώ το πρόγραμμα μας είναι σε εξέλιξη, με σκοπό την αλλαγή του συνολικού 

φόρτου του συστήματος μας. Τέτοια παραδείγματα θα μπορούσαν να είναι η επιτάχυνση 

της λειτουργίας μιας μηχανής σε περιόδους υψηλού φόρτου και εις βάρος του κόστους 

μηχανολογικής της συντήρησης, η φυσική αποσύνδεση μιας μηχανής από το σύστημα 

μας με σκοπό την αύξηση χωρητικότητας σε κάποιο άλλο σημείο του συστήματος μας, η 

πρόσληψη επιπλέον προσωπικού ή η χρήση υπερωριακής απασχόλησης, επιπλέον πόροι 

που θα ενοικιαστούν προσωρινά, εγκαταλελειμμένες γραμμές παραγωγής που 

επαναλειτουργούν κλπ. Στην περίπτωση αυτή έχουμε έναν επανακαθορισμό πόρων.

Με παρόμοιο τρόπο είναι δυνατόν να έχουμε επανακαθορισμό δραστηριοτήτων, 

εργασιών ή έργων. Είναι δυνατόν π.χ. η επιλογή διαφορετικής τεχνολογίας για την 

εκτέλεση μιας δραστηριότητας ακόμη και σε βραχυχρόνιο ορίζοντα, να απαιτεί 

διαφορετικούς πόρους και λιγότερο ή περισσότερο χρόνο επεξεργασίας (συνήθως 

υπάρχει μια αντιστρόφως ανάλογη σχέση μεταξύ πόρων και χρόνου επεξεργασίας). Στις 

περιπτώσεις αυτές όπου πόροι και χρόνοι μεταβάλλονται εξ αιτίας δικών μας 

αποφάσεων, έχουμε έναν εσωτερικό επανακαθορισμό. Στον εξωτερικό επανακαθορισμό 

θα μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε τελικές ημερομηνίες ή ρήτρες με τον πελάτη μας, 

βασιζόμενοι π.χ. στην εκτίμηση μας για τον τελικό φόρτο του έργου.
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1.4 Χοονοποονοαιιιιατισιιός και πληροφοριακά σοστήιιατα

Αναφέρθηκε παραπάνω το κλασσικό πρόβλημα χρονοπρογραμματισμοΰ που δεν 

είναι τίποτα άλλο παρά αποφάσεις που σχετίζονται με τη χρονική ακολουθία 

δραστηριοτήτων, το χρόνο έναρξης τους και τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν μέσα 

στο σύστημα μας. Αναφέρθηκε επίσης και ένα γενικότερο είδος αποφάσεων που είναι ο 

επανακαθορισμός πόρων και δραστηριοτήτων. Υπάρχει όμως ένα ευρύτερο πλαίσιο 

διοικητικών αποφάσεων που θα πρέπει να ληφθούν με σκοπό την υποστήριξη των 

αρχικών αποφάσεων που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Αυτού του είδους οι αποφάσεις 

περιλαμβάνουν την πρόβλεψη (forecasting), τον χαρακτηρισμό (labeling) και την 

ομαδοποίηση (grouping), λαμβάνονται δε με τη βοήθεια πληροφοριακών συστημάτων 

διοίκησης (MIS).

Θα θεωρήσουμε τρεις τύπους αποφάσεων πρόβλεψης (forecasting) 

χρονοπρογραμματισμού: εξωτερική, εσωτερική και κατανεμημένη. Μια τυπική

εξωτερική πρόβλεψη θα μπορούσε να είναι η προσπάθεια υπολογισμού των απαιτήσεων 

κάποιου πελάτη για τους επόμενους τρεις μήνες. Αυτού του είδους η πρόβλεψη είναι 

συνήθως ένα μίγμα πληροφοριών που προέρχονται από γνωστές παραγγελίες, από 

παραγγελίες υπό διαπραγμάτευση και από στατιστική επεξεργασία ιστορικών αρχείων 

παργγελιών. Μοντέλα πρόβλεψης τέτοιων συμπεριφορών υπάρχουν αρκετά στην 

αντίστοιχη βιβλιογραφία και δεν θεωρώ σκόπιμο να τα αναφέρω εδώ. Οι εσωτερικές 

προβλέψεις έχουν να κάνουν με το σύστημα χρονοπρογραμματισμού καθαυτό και 

περιλαμβάνουν εκτιμήσεις που σχετίζονται με χρόνους κατάληψης πόρων από κάποια 

εργασία, χρόνους περάτωσης δραστηριοτήτων κλπ. Οι προβλέψεις αυτές είναι ένα 

χρήσιμο εργαλείο για την κατάστρωση ενός αρχικού πλάνου εργασιών το οποίο στη 

συνέχεια θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε. Οι κατανεμημένες προβλέψεις έχουν να 

κάνουν με μεγάλα συστήματα χρονοπρογραμματισμού. Θα μπορούσε π.χ. να υπάρχει ένα 

υποσύστημα χρονοπρογραμματισμού για κάθε τμήμα μέσα στο εργοστάσιο μας κι ένα 

υποσύστημα ελέγχου αποκλειστικά γι αυτό. Τα επιμέρους συστήματα θα αντάλλαζαν 

πληροφορίες με το γενικότερο σχετικά με την εξέλιξη των διεργασιών και την
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κρισιμότητα των πόρων και το γενικότερο θα επαναπροσδιόριζε το αρχικό πλάνο, θα 

άλλαζε δυναμικά την ακολουθία των εργασιών για να αντιμετωπίσει δυσλειτουργίες κλπ.

Η ακριβής γνώση του σταδίου εκτέλεσης κάθε παραγγελίας μέσα στο σύστημα μας 

είναι ίσως από τα σημαντικότερα πράγματα και θεωρείται αυτονόητο. Αν όμως κάποια 

συγκεκριμένη εργασία υπό εξέλιξη (work in progress - WIP) έχει περισσότερες από μία 

τελικές χρήσεις, τότε ανακύπτει πρόβλημα δυναμικού χαρακτηρισμού (labeling). 

Συνήθως απαιτείται μεγάλη ευελιξία στη διαδικασία του χαρακτηρισμού εξαιτίας 

ταχύτατης αλλαγής των αναγκών μας σε σχέση με τον αρχικό χαρακτηρισμό. Έστω ότι 

το πρόγραμμα χρονοπρογραμματισμού μπορεί να χαρακτηρίσει ένα συγκεκριμένο τμήμα 

WIP ή αποθέματος σαν δεσμευμένη ποσότητα μιας παραγγελίας υπό εξέλιξη. Αυτό 

σημαίνει ότι η παραγγελία αυτή τυγχάνει υψηλότερης προτεραιότητας σε σχέση με τις 

υπόλοιπες που βρίσκονται στο σύστημα μας. Αν στο σύστημα μας εισαχθεί μια νέα 

παραγγελία ακόμη μεγαλύτερης προτεραιότητας ή, αν αλλάξουν οι βαθμοί σημασίας των 

ήδη υπαρχόντων παραγγελιών, τότε το πρόγραμμα μας πρέπει αυτόματα να 

επαναχαρακτηρίσει το δεσμευμένο WIP ή απόθεμα για κάποιον άλλο σκοπό. Όταν το 

φαινόμενο αυτό τυχαίνει αρκετά συχνά, τότε αυξάνονται τα παράπονα των πελατών και 

παρατηρείται ένα φαινόμενο “εκνευρισμού’'. Αύσεις για τέτοιας φύσης προβλήματα 

έχουν δοθεί και αντιμετωπίζουν περισσότερο το πρόβλημα του χρόνου ασφαλείας παρά 

του αποθέματος ασφαλείας.

Ο όρος ομαδοποίηση (grouping) μπορεί να πάρει δύο ελαφρώς διαφορετικές έννοιες: 

αυτή της χρονικής ομαδοποίησης στην έναρξη κάποιων δραστηριοτήτων και αυτή της 

ομαδοποίησης κατά παρτίδα. Η έννοια της ομαδοποίησης σημαίνει σχεδόν πάντα κάποια 

συγκέντρωση (aggregation) με σκοπό την ευκολότερη διαχείριση εις βάρος όμως της 

ακρίβειας. Αν αποφασίσουμε π.χ. ότι κάποιες εργασίες έχουν παραπλήσια 

χαρακτηριστικά και θα πρέπει πάντα να εκτελούνται στο σύστημα μας με τον ίδιο βαθμό 

προτεραιότητας, τότε έχουμε ήδη συγκεντρώσει τις δραστηριότητες αυτές σε μια ομάδα. 

Υπάρχει όμως και η περίπτωση να διασπάσουμε αυτή την ομάδα (disaggregation) σε 

κάποιες μηχανές. Γενικά, το πρόβλημα της ομαδοποίησης 

δραστηριοτήτων/πόρων/μοντέλων με τη συγκέντρωση και τη διάσπαση που το
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συνοδεύει, είναι ένα αρκετά περίπλοκο πρόβλημα και συνήθως λύνεται με τη βοήθεια 

ευρετικών αλγορίθμων (heuristics).

1.5 Επίπεδα ΧοονοπρονοαιαιατισίΛού

Είναι προφανές ότι το πότε ένα σύνολο διαθεσίμων θεωρείται για τον 

χρονοπρογραμματισμό ένας απλός πόρος ή όχι, εξαρτάται από τις εσωτερικές αποφάσεις 

που θα ληφθούν για τα διαθέσιμα αυτά, το πόσο “αφαιρετικά” θα τα θεωρήσουμε στο 

πρόβλημα μας, το πόσο “διαφανείς” είναι σε μας οι κανόνες που τα μεταχειρίζονται κλπ. 

Για παράδειγμα, το σύνολο των εγκαταστάσεων-εργατικών-υλικών που θα απαιτηθούν 

για την εκτέλεση μιας απλής παραγγελίας θα μπορούσαν να θεωρηθούν πόροι όταν 

προσπαθήσουμε να μοντελοποιήσουμε με μεγάλη ακρίβεια. Ένα επίπεδο πιο πάνω και με 

περισσότερη αφαιρετική θεώρηση, θα μπορούσαμε να μοντελοποιήσουμε μόνο την 

απόφαση του τι θα προωθηθεί για εκτέλεση στο σύστημα μας και πότε. Ακόμη πιο πάνω, 

όλο το σύστημα μας θα μπορούσε να θεωρηθεί ένας απλός πόρος ενταγμένος σε κάποιο 

γενικότερο πρόγραμμα εκτέλεσης παραγγελιών. Τέτοιου είδους θεωρήσεις έχουν 

οδηγήσει τα “βιομηχανικά” προβλήματα (manufacturing problems) σε ταξινομήσεις 

αρκετών διαβαθμίσεων, με πιο συνηθισμένες αυτές των 4-5 επιπέδων. Μια τέτοια είναι 

κι αυτή του Πίνακα I που περιγράφεται αμέσως παρακάτω:

Πίνακας 1: Διαβάθμιση Επιπέδων Χρονοπρογραμματισμού

Επίπεδο Παραδείγματα Ορίζοντας

1 Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός Σχεδιασμός εργοστασίου, επέκταση 

εργοστασίου κλπ.

2-5 χρόνια

2 Μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός Ομαλοποίηση παραγωγής, logistics 1 -2 χρόνια

3 Βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός Σχεδιασμός απαιτήσεων, προσφορές, 

δεσμεύσεις παραδόσεων

3-6 μήνες

4 Χρονοπρογραμματισμός Εκτέλεση παραγγελιών, ισοζύγισμα 

γραμμών παραγωγής

2-6 εβδομάδες

5 Διορθωτικός

χρονοπρογραμματισμός /έλεγχος

Επείγουσες εργασίες, σταματήματα, 

αργοπορίες υλικών

1 -3 ημέρες
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Ολα τα επίπεδα του Πίνακα 1 θα μπορούσαν να θεωρηθούν χρονοπρογραμματισμός 

γιατί μέσα σε όλα αυτά θα συναντήσουμε διαδικασίες ιεράρχησης, συγχρονισμού, 

δρομολόγησης, επανακαθορισμού, πρόβλεψης, χαρακτηρισμού, ομαδοποίησης, 

συγκέντρωσης, διάσπασης κλπ. Αυτές όμως οι τυπικές ομοιότητες δεν θα πρέπει να 

στρέψουν την προσοχή μας μακριά από τα "υγιή” μοντέλα χρονοπρογραμματισμού που 

είναι αυτά του Επιπέδου 4. Στην προσπάθεια μας να μοντελοποιήσουμε κάποιο από τα 

υπόλοιπα επίπεδα, είναι χρήσιμο να εντοπίσουμε τις ομοιότητες όμως οι διαφορές είναι 

επίσης κρίσιμες. Μεταφορά μοντέλων σε άλλο επίπεδο χωρίς ιδιαίτερο προβληματισμό, 

αποβαίνει συνήθως καταστροφική. Στις αμέσως επόμενες παραγράφους, θα ακολουθήσει 

μια σύντομη περιγραφή για κάθε ένα από τα επίπεδα του Πίνακα I.

Επίπεδο 1: Μακροπρόθεσμος Σγεδιασμός. Στο μακροπρόθεσμο σχεδίασμά, η 

έννοια της εργασίας/έργου περιλαμβάνει την επιλογή τόπου, μεγέθους και σχεδιασμού 

εργοστασίων, αποθηκών, τμημάτων, γραμμών μεταφοράς, αποθηκών, ευέλικτων 

βιομηχανικών συστημάτων κλπ. Οι δραστηριότητες είναι μικρότερα τμήματα αυτών των 

έργων ενώ οι πόροι περιλαμβάνουν τη χρηματοδοτική δυνατότητα, τη μηχανολογική 

πληρότητα και την ικανότητα διοίκησης. Σε αρκετά έργα και πολλές παράλληλες 

δραστηριότητες, οι διαδικασίες της έναρξης και χρονικής ακολουθίας είναι στενά 

συνδεδεμένες με το όλο εγχείρημα. Η δρομολόγηση (routing) έχει νόημα σε ότι αφορά 

εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης ή εναλλακτικούς προμηθευτές εξοπλισμού.

Παρά τις τυπικές ομοιότητες με κάποιες από τις αποφάσεις που χαρακτηρίζουν τον 

χρονοπρογραμματισμό, η βασικότερη διαδικασία που μας επιβάλλει να κατατάξουμε τον 

μακροπρόθεσμο σχεδίασμά στον χρονοπρογραμματισμό είναι αυτή της πρόβλεψης. 

Ερωτήσεις όπως ποιά θα είναι η ζήτηση την επόμενη πενταετία, ποιά σενάρια θα πρέπει 

να εξετασθούν, ποιά τεχνολογία θα είναι διαθέσιμη, πόσο γρήγορα θα απαξιωθεί ο 

υπάρχον εξοπλισμός, πώς θα κατανεμηθούν γεωγραφικά τα διάφορα εργοστάσια κλπ., 

είναι αυτές που θα καθορίσουν/επανακαθορίσουν πόρους και δραστηριότητες. 

Δυστυχώς, οι συνήθεις μέθοδοι πρόβλεψης είναι αρκετά αδύναμες για να 

αντιμετωπίσουν ανάγκες τέτοιου είδους. Η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη από αυτές 

περιλαμβάνει τη διατύπωση ενός αριθμού πιθανών σεναρίων, με κάθε ένα από αυτά
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βασισμένο σε προβλέψεις ζήτησης με ή χωρίς αποθέματα ασφαλείας. Σίγουρα 

απαιτούνται για τις περιπτώσεις αυτές καλά στοχαστικά μοντέλα, όμως μοντέλα με 

γνωστούς μέσους και αποκλίσεις ασυσχέτιστες από χρονική σε χρονική περίοδο δεν 

εκφράζουν ικανοποιητικά τη ζητούμενη κατάσταση. Γενικά, είναι επικίνδυνο να 

εφαρμόζουμε μοντέλα χρονοπρογραμματισμού που λειτουργούν επιτυχώς στα υπόλοιπα 

επίπεδα του Πίνακα 1 στις περιπτώσεις του επιπέδου 1.

Επίπεδο 2: Μεσοπρόθεσικκ Σγεδιασίίός. Στο μεσοπρόθεσμο σχεδίασμά, οι μέθοδοι 

χρονοπρογραμματισμού εφαρμόζονται με μεγαλύτερη επιτυχία σε σύγκριση με το 

Επίπεδο 1. Η εξομάλυνση της παραγωγής σε συνδυασμό με τον επανακαθορισμό των 

πόρων, παρέχουν μια ισοζυγισμένη παραγωγική δυναμικότητα ικανή να αντιμετωπίσει 

αυξημένες εποχιακές απαιτήσεις. Οι εξωτερικές αλλαγές πόρων περιλαμβάνουν 

προσλήψεις, απολύσεις, υπεργολαβίες κλπ. Οι εσωτερικές αλλαγές περιλαμβάνουν 

υπερωρίες, νέες γραμμές παραγωγής, μεταφορά πόρων μεταξύ εργασιών κλπ. Ένα 

χρονοπρόγραμμα παραγωγής καθίσταται απόλυτα αναγκαίο και οι έννοιες χρονικής 

ακολουθίας, έναρξης εργασιών και δρομολόγησης είναι άρρηκτα δεμένες με αυτό. Στο 

παρελθόν, η υψηλή συγκέντρωση παραγωγικών δραστηριοτήτων και διαθέσιμων πόρων 

αφαιρούσε μεγάλο κομμάτι της έννοιας του χρονοπρογραμματισμού. Σήμερα, με την 

μεγάλη επεξεργαστική ισχύ που διαθέτουν οι Η/Υ, έχουμε τη δυνατότητα να “τρέξουμε” 

αλγόριθμους οι οποίοι μπορούν για παράδειγμα να χρονοπρογραμματίσουν μηνιαίως 20 

πόρους για τους επόμενους 18 μήνες με μεγάλη ακρίβεια.

Η πρόβλεψη εξακολουθεί να παραμένει και σ’ αυτό το επίπεδο δύσκολη. Μοντέλα 

εξομάλυνσης της παραγωγής ή μοντέλα logistics, αντιμετωπίζονται περισσότερο σαν 

deterministic με μια τάση προς τα αποθέματα ασφαλείας κι όχι σαν στοχαστικά. Τέλος, 

είναι πολύ συχνή η λήψη αποφάσεων σχετική με ομαδοποίηση, συγκέντρωση και 

διάσπαση.

Επίπεδο 3: Βραγυπρόθεσαος Σγεδιασαός. Στο βραχυπρόθεσμο σχεδίασμά, τα 

μοντέλα που μας ενδιαφέρουν περιλαμβάνουν το σχεδίασμά απαιτήσεων υλικών (MRP), 

προσφορές έργων και καθορισμό καταληκτικών ημερομηνιών. To MRP δέχεται σαν
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δεδομένα εισόδου την παραγωγική δυναμικότητα του Επιπέδου 2, τις υπάρχουσες 

παραγγελίες, τις παραγγελίες υπό διαπραγμάτευση και στατιστικές προβλέψεις ζητήσεων 

για χρονικό ορίζοντα 3-6 μηνών με σκοπό την κατάστρωση του “master schedule”. Αυτό 

δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια πρόβλεψη σε χρονικές φάσεις του τί χρειάζεται να 

παραχθεί για κάθε είδος προϊόντος, σε ποιά ποσότητα και σε ποιά χρονική περίοδο. Κάθε 

ένα τμήμα του “master schedule” στη συνέχεια αναλύεται σε απαιτήσεις των επιμέρους 

υλικών/εργασιών που το αποτελούν και στους χρόνους κατά τους οποίους αυτά θα είναι 

διαθέσιμα. Η διαδικασία της “αποσυναρμολόγησης” συνεχίζεται έως ότου φτάσουμε 

στις πρώτες ύλες, οι δε χρονικές στιγμές διαθεσιμότητας αυτών είναι τελικά οι χρόνοι 

παράδοσης των υλικών από τους προμηθευτές μας. Σ’ αυτή την πρώτη προσέγγιση, η 

δυναμικότητα των πόρων δεν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο. Το πρόβλημα του χρόνου 

έναρξης κάποιων δραστηριοτήτων αντιμετωπίζεται αρκετά απλοϊκά με αναδρομή σε 

ιστορικά στοιχεία που αφορούν τους χρόνους παράδοσης των προμηθευτών μας. Οι 

διάφορες εργασίες αντιμετωπίζονται κυρίως στη βάση του fist-come first-served, 

συμπαρασύροντας και τις αποφάσεις έναρξης και χρονικής ακολουθίας εργασιών, ενώ 

αποφάσεις δρομολόγησης δεν μας απασχολούν ιδιαίτερα. Τέτοιες απλές προσεγγίσεις 

δημιουργούν συχνά ανομοιόμορφο φόρτο ο οποίος αντιμετωπίζεται με επανασχεδιασμό 

του master schedule. Η διαδικασία αυτή είναι επαναλαμβανόμενη μέχρι να φτάσουμε σε 

κάποιο ικανοποιητικό πρόγραμμα. Περισσότερο περίπλοκες μέθοδοι MRP λαμβάνουν 

αυτόματα υπ’ όψην τους (με τη βοήθεια Η/Υ) περιορισμούς στη χρήση πόρων, οι δε 

χρονικές στιγμές διαθεσιμότητας των υλικών βασίζονται κυρίως στους πραγματικούς 

χρόνους παρά στα ιστορικά στοιχεία.

Στις προσφορές έργων και τον καθορισμό καταληκτικών ημερομηνιών, τις μεταβολές 

στο φορτίο του έργου τις αντιμετωπίζουμε με τρόπο διαφορετικό από αυτόν της 

συνεχούς αναπροσαρμογής του master schedule που χρησιμοποιούμε στο MRP. 

Υψηλότερες τιμές και μακρύτεροι χρόνοι παράδοσης μπορούν να διαπραγματευτούν σε 

περιπτώσεις υπεραπασχόλησης για το έργο, ενώ χαμηλότερες τιμές και ταχύτερες 

παραδόσεις δίνονται σε νεκρές περιόδους του χρονοπρογράμματος. Τέτοιες προσεγγίσεις 

δεν είναι τίποτα άλλο παρά εξωτερικός επαναπροσδιορισμός δραστηριοτήτων, όπως 

αναφέρθηκε σε προηγούμενες παραγράφους. Κατά το παρελθόν, οι προσφορές έργων και
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ο καθορισμός καταληκτικών ημερομηνιών αποτελούσαν αντικείμενο εργασίας έμπειρων 

διαπραγματευτών αλλά σήμερα, μέθοδοι δυναμικού χρονοπρογραμματισμού του 

τρέχοντος αλλά και του άμεσου μελλοντικού φόρτου εργασίας μας επιτρέπουν να 

υπολογίσουμε τις κατάλληλες καταληκτικές ημερομηνίες.

Σε έναν χρονικό ορίζοντα 3-6 μηνών, το master schedule είναι ένα μίγμα γνωστών 

παραγγελιών, παραγγελιών υπό διαπραγμάτευση και άγνωστων παραγγελιών. Οι 

τελευταίες υπολογίζονται από στατιστικές μεθόδους πρόβλεψης όπως η εκθετική 

εξομάλυνση. Η θεωρητική εργασία σε τέτοια μίγματα προβλέψεων είναι περιορισμένη, 

κι ενώ στο MRP deterministic συστήματα με αποθέματα ασφαλείας χρησιμοποιούνται 

συνήθως, στις προσφορές έργων και τις καταληκτικές ημερομηνίες τα μοντέλα μπορεί να 

είναι είτε deterministic, είτε πιθανοκρατικά.

Επίπεδο 4: Χρονοπρογραιηιατισίΐό<;. Στο χρονοπρογραμματισμό, ο χρονικός 

ορίζοντας με τον οποίο δουλεύουμε είναι 2-6 εβδομάδες κι εξαρτάται από το αν οι χρόνοι 

επεξεργασίας είναι τάξης μεγέθους ημέρας ή εβδομάδας. Τα συστήματα MRP του 

προηγούμενου σκιαγραφούν προβλέψεις αφίξεων στο σύστημα μας δίνοντας χρόνους 

αφίξεων, καταληκτικές ημερομηνίες, ποσότητες υλικών για κάθε εργασία και 

δραστηριότητες απαραίτητες για την ολοκλήρωσης της. Το πλήρες χρονοπρόγραμμα για 

διάστημα π.χ. 6 εβδομάδων καταστρώνεται μια φορά την εβδομάδα χρησιμοποιώντας τα 

μέχρι τώρα δεδομένα και την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος μας. Σε εβδομαδιαίο 

επίπεδο, το χρονοπρόγραμμα θα πρέπει να καταστρωθεί-λυθεί ξανά έτσι ώστε μόνο τα 

δεδομένα της 1η’ εβδομάδας να χρησιμοποιηθούν και με τα υπόλοιπα δεδομένα, να 

επαληθεύσουμε αν το αποτέλεσμα το οποίο εξάγαμε ταιριάζει με τον γενικότερο 

προγραμματισμό που καταστρώσαμε. Οι διορθώσεις του εβδομαδιαίου 

χρονοπρογράμματος είναι συχνές κι έχουν να κάνουν με τις περιπτώσεις 

χρονοπρογράμματος του Επιπέδου 5. Η χρονικός ορίζοντας του χρονοπρογράμματος του 

Επιπέδου 4 σε συνδυασμό με τις διορθωτικές ενέργειες που λαμβάνουν χώρα εξ αιτίας 

αποκλίσεων ή εκτάκτων περιστατικών, κάνει τα στοχαστικά μοντέλα να ταιριάζουν 

περισσότερο με το επίπεδο αυτό. Έντονη είναι και η παρουσία αποφάσεων έναρξης,
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χρονικής ακολουθίας και δρομολόγησης ενώ οι προβλέψεις δεν ακολουθούν την 

κλασσική προσέγγιση των προηγούμενων επιπέδων και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Επίπεδο 5: Διορθωτικός Χρονοπρονραιιιιατισίΐό^Ελεγγος. Στο πιο αναλυτικό 

επίπεδο χρονοπρογράμματος, αυτό του διορθωτικού χρονοπρογραμματισμού κι ελέγχου, 

κύριο ρόλο παίζουν οι αποκλίσεις και οι επείγουσες καταστάσεις όπως τα σταματήματα 

μηχανών, αργοπορίες ή ακαταλληλότητα πρώτων υλών. Λεπτομερείς περιορισμοί για 

δραστηριότητες και πόρους που παραλείπονταν στο Επίπεδο 4, εδώ θα πρέπει να 

ληφθούν σοβαρά υπ’ όψην. Αρκετή δραστηριότητα δαπανάται γύρω από διορθωτικές 

ενέργειες που αψορούν αποκλίσεις κι έκτακτα περιστατικά και το παράδοξο είναι, ότι οι 

αποφάσεις δεν λαμβάνονται συνήθως από κάποιο expert system αλλά βασίζονται κατά 

πολύ στην εμπειρία του ανθρώπινου παράγοντα, ιδιότητα που καθιστά τα 

χρονοπρογράμματα αυτά ευέλικτα κι εύρωστα. Για να γίνει αυτό περισσότερο κατανοητό 

θα θεωρήσουμε την περίπτωση εκείνη κατά την οποία χρειάζεται να γίνει μια αλλαγή 

στο μέσο της εβδομάδας εξ αιτίας αργοπορίας πρώτων υλών. Το χρονοπρόγραμμα το 

οποίο ίσχυε βασιζόταν σε κάποιους απλούς κανόνες προτεραιοτήτων τους οποίους 

ακολουθούσε κατά την εκτέλεση του. Στο τροποποιημένο χρονοπρόγραμμα 

ακολουθούνται οι ίδιοι κανόνες μόνο που έχει αλλάξει η προτεραιότητα εκτέλεσης των 

εργασιών εξαιτίας του έκτακτου περιστατικού και όσο η αργοπορία των υλικών 

συνεχίζεται, τόσο η προτεραιότητα της εργασίας που σχετίζεται με αυτά παραμένει 

χαμηλή. Μια τόσο απλή συλλογιστική είναι πολύ δύσκολο να περιγράφει σε μαθηματικό 

μοντέλο ή τουλάχιστον, η αλλαγή στο χρονοπρόγραμμα να γίνει με τόσο απλό τρόπο. Η 

εγγενής αυτή δυσκολία να καταστρώνουμε ένα νέο πολύωρο χρονοπρόγραμμα μετά από 

κάθε σταμάτημα ή μετά από κάθε αλλαγή στους χρόνους άφιξης, οδήγησε αναγκαστικά 

στον “χειροκίνητο” έλεγχο του συστήματος στη διάρκεια της εβδομάδας. Αυτό με τη 

σειρά του οδήγησε στην επίδειξη μικρότερης εμπιστοσύνης στα αυτόματα συστήματα 

και σε κάποιες περιπτώσεις στην εξαφάνιση τους. Η προσέγγιση του “δυναμικού 

μποτιλιαρίσματος” (bottleneck dynamics) προσπαθεί να παντρέψει με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο τις δύο διαφορετικές προσεγγίσεις του προβλήματος: την μαθηματική και 

την εμπειρική.
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Η πρόβλεψη παίζει και στο επίπεδο αυτό σημαντικό ρόλο. Μέθοδοι για περισσότερο 

ακριβείς προβλέψεις εκτάκτων περιστατικών και αποκλίσεων είναι σημαντικές αλλά δεν 

θα μας απασχολήσουν περισσότερο στην εργασία αυτή.

1.6 Τύποι παραγωγικών διαδικασιών Υοονοπρονοαιιιιατισίΐού Επιπέδου 4

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφερθήκαμε στα διαφορετικά επίπεδα 

χρονοπρογραμματισμού με βάση το χρονικό ορίζοντα και την ομαδοποίηση. Στο 

κεφάλαιο αυτό θα εστιάσουμε στους διάφορους τύπους παραγωγικών διαδικασιών του 

Επιπέδου 4. Οι τύποι αυτοί καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα παραγωγών που ξεκινούν από 

απλές και μικρές διαδικασίες έως περίπλοκα εξειδικευμένα συστήματα, παραγωγές που 

παρουσιάζονται μία και μοναδική φορά, γραμμές μεταφορές προϊόντων μικρής ποικιλίας, 

συναρμολόγηση υλικών διακριτών τμημάτων, γραμμές παραγωγής συνεχούς ροής κλπ.

Πριν προχωρήσω στη σύντομη περιγραφή αυτών των τύπων, θεωρώ σκόπιμο να 

αναφέρω πως είναι δύσκολο να χρησιμοποιήσω την ελληνική ορολογία σε όλες τις 

περιπτώσεις που αυτή απαιτείται. Φοβούμενος την αυθαιρεσία στις περιπτώσεις εκείνες 

όπου δεν είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση του όρου στα ελληνικά, θα προτιμήσω 

τη χρήση του ξενόγλωσσου όρου έστω κι αν αυτό δημιουργεί την αίσθηση της 

ανομοιομορφίας στο ύφος της γραφής.

Συνοπτικά λοιπόν, θα μπορούσαμε να ταξινομήσουμε τους διάφορους τύπους 

παραγωγικών διαδικασιών σε εννέα γενικές κατηγορίες με βάση κάποια χαρακτηριστικά 

τους που τις διαφοροποιούν όσον αφορά την αντιμετώπιση τους στο 

χρονοπρογραμματισμό. Όσο κι αν οι διαφορές τους μετά από κάποιο σημείο γίνονται 

δυσδιάκριτες, κρίθηκε σκόπιμο να αναφερθούν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανάλυση 

και το αποτέλεσμα αυτής της κατηγοριοποίησης φαίνεται στον Πίνακα 2.
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Πίνακας 2: Περιβάλλοντα Χρονοπρογραμματισμού

Τύπος Χαρακτηριστικά

L Classic Job Shop Διακριτή παραγωγή, περίπλοκη ροή, μοναδικές εργασίες, όχι τμήματα 

πολλαπλών χρήσεων

1. Open Job Shop Διακριτή παραγωγή, περίπλοκη ροή, μερικώς επαναλαμβανόμενες εργασίες 

και/ή τμήματα πολλαπλών χρήσεων

Batch Shop Διακριτή ή συνεχής παραγωγή, ροή χαμηλής πολυπλοκότητας, πολλές 

επαναλαμβανόμενες εργασίες και τμήματα πολλαπλών χρήσεων, σημασία 

στην ομαδοποίηση και τη δημιουργία παρτίδων

5. Flow Shop Διακριτή ή συνεχής παραγωγή, γραμμική ροή, εργασίες με μεγάλη 

ομοιότητα, σημασία στην ομαδοποίηση/παρτίδα

Batch/Flow Shop Κατά το 1° μέρος τους μεγάλες συνεχείς batch διεργασίες και κατά το 2° 

μέρος τους τυπικό flow shop

ΧΓ. Manufacturing cell Διακριτή παραγωγή, αυτοματοποιημένη εκδοχή ενός open job shop ή ενός 

batch shop

3* Assembly shop Εκδοχή συναρμολόγησης ενός open job shop ή ενός batch shop

Ί· Assembly line Υψηλός όγκος παραγωγής με χαμηλή ποικιλία, γραμμή μεταφοράς ενός 

assembly shop

). Transfer line / 

Flexible transfer

line

Πολύ υψηλού όγκου και χαμηλής ποικιλίας γραμμική παραγωγή με 

αυτοματισμούς/μοντέρνες εκδοχές των manufacturing cells και των transfer 

lines με σκοπό την εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων που παρέχουν τα job 

shops σε μεγάλους όγκους παραγωγής
11 tl H: Morton, 1. H., and 0. λ/. Pentico (1993). Heuristic Scheduling Systems.

Στις επόμενες παραγράφους θα προσπαθήσουμε να περιγράφουμε συνοπτικά κάθε έναν από τους 

ταραπάνο) τύπους.

Classic Job Shop. Τυπικό παράδειγμα του κλασσικού job shop είναι μια εταιρεία κατασκευής 

ίξειδικευμένων εργαλείων κατά παραγγελία. Κάθε παραγγελία είναι μοναδική και έχει τη δική της 

δρομολόγηση. Οι εργασίες εκτελούνται με συγκεκριμένη ακολουθία για κάθε παρτίδα τμημάτων του 

τελικού προϊόντος και η όλη αυτή η παρτίδα μετακινείται ταυτόχρονα κατά μήκος της παραγωγής. Όπου 

:>πάρχουν αποθέματα σε κέντρα παραγωγής, τότε αυτά είναι απόλυτα εξαρτημένα από κάποια 

δραστηριότητα. Ο χρονοπρογραμματισμός είναι αρκετά περίπλοκος και σπάνια επαναλαμβανόμενος. Το 

ίλασσικό job shop ονομάζεται επίσης και “κλειστό” job shop διότι οι παραγγελίες είναι διακριτές και το 

vVIP δεν μπορεί εύκολα να εκχωρηθεί από μια εργασία σε κάποια άλλη.
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Αν και δεν είναι ορατό με την πρώτη ματιά, πάρα πολλές παραγωγικές διαδικασίες 

έχουν χαρακτηριστικά που ταιριάζουν με αυτά του “κλειστού” job shop. Για παράδειγμα, 

οποιοδήποτε εξειδικευμένο μοναδικό έργο από την σχεδίαση και ανέγερση μιας εξοχικής 

κατοικίας έως την έρευνα και ανάπτυξη του πρωτότυπου ενός διαστημικού δορυφόρου, 

έχει πολλά χαρακτηριστικά του job shop. Η γνώση για το πως χρονοπρογραμματίζουμε 

κάποιο από αυτά τα συστήματα, μας δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε καλύτερα 

παραπλήσιες παραγωγικές διαδικασίες, αλλά δεν θα πρέπει να μας ωθήσει στο να 

αγνοήσουμε και τις μεγάλες διαφορές μεταξύ αυτών. Πολλές από τις παραγωγικές 

διαδικασίες περιστρέφονται γύρω από τη χρονική κλίμακα. Με μεγάλους χρονικούς 

ορίζοντες και συνεπακόλουθες τεχνολογικές αλλαγές, μια σειρά από προβληματισμούς 

έρχονται στο προσκήνιο όπως ο τρόπος με τον οποίο οι συχνές τεχνολογικές αλλαγές και 

οι επανασχεδιασμοί επηρεάζουν το χρονοπρογραμματισμό, ή το πως κάποιος υπολογίζει 

τη διάρκεια μιας δραστηριότητας και την εξέλιξη της. Απαντήσεις σε ερωτήματα όπως 

τα παραπάνω έχουν σαν στόχο να καταδείξουν τα οφέλη αλλά και τους κινδύνους που 

συνεπάγεται η εύρεση αναλογιών μεταξύ συστημάτων χρονοπρογραμματισμού.

Open Job Shop. Γενικά, μια παραγωγική διαδικασία η οποία παράγει για την 

τροφοδοσία του τελικού αποθέματος κι όχι για την εξυπηρέτηση κάποιας συγκεκριμένης 

παραγγελίας, ονομάζεται “open shop”. Στη περίπτωση του χρονοπρογραμματισμού, 

χρησιμοποιούμε τον όρο με κάποιον παρόμοιο αλλά γενικότερο τρόπο όπου: αρκετοί 

πελάτες έχουν ζητήσεις για τα ίδια ή παραπλήσια προϊόντα έτσι ώστε να φαίνεται λογικό 

να διατηρούμε αποθέματα (ή μεγάλα WIP), ή να αναθέτουμε δραστηριότητες/εργασίες 

που ήταν δεσμευμένες για έναν πελάτη σε κάποιον πελάτη υψηλότερης προτεραιότητας. 

Τα θέματα που αφορούν το χρονοπρογραμματισμό είναι παραπλήσια με αυτά του 

“κλειστού” job shop που αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, εκτός του ότι η 

ονοματολογία (labeling) μιας μερικώς ή συνολικώς εκτελεσμένης εργασίας 

συνδεδεμένης με κάποιον πελάτη και κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία παράδοσης, 

είναι περισσότερο περίπλοκη και πιο δυναμική, επιτυγχάνεται δε μέσα από μια πολύ 

προσεκτικά σχεδιασμένη διαδικασία. Τυπικό παράδειγμα τέτοιας περίπτωσης είναι η 

παραγωγή ανταλλακτικών για πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες ταυτόχρονα.
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Batch Shop. To batch shop είναι κυρίως ένα open shop στο οποίο οι ομοιότητες 

μεταξύ WIP και τελικών προϊόντων μεταξύ πελατών είναι τόσο συνηθισμένες, ώστε να 

επιδιώκουμε μαζικές παραγωγές για να εκμεταλλευτούμε τα πλεονεκτήματα οικονομιών 

κλίμακας στην παραγωγή παρόμοιων προϊόντων/παρτίδων. Η ροή μέσα στην 

παραγωγική διαδικασία δεν είναι εντελώς γραμμική, αλλά είναι συνήθως λιγότερο 

περίπλοκη από αυτή ενός closed/open job shop. Παράδειγμα ενός διακριτού batch shop 

είναι μια βιομηχανία ενδυμάτων, ενώ παράδειγμα ενός συνεχούς batch shop θα 

μπορούσε να είναι ένα διυλιστήριο πετρελαίου ή μια χημική βιομηχανία.

Flow Shop. To flow shop δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα batch shop με γραμμική 

ροή, ανεξαρτήτως του είδους της ροής που μπορεί να είναι διακριτή, συνεχής ή 

ημισυνεχής. Η ομαδοποίηση και η δημιουργία παρτίδων είναι σημαντικές διαδικασίες 

στον χρονοπρογραμματισμό αυτού του τύπου. Στην απλούστερη δυνατή μορφή, κάθε 

εργασία αποτελείται από το ίδιο σύνολο δραστηριοτήτων που θα εκτελεστούν με την ίδια 

ακολουθία στο ίδιες μηχανές, δηλαδή, υπάρχει μια μηχανή που εκτελεί την πρώτη 

δραστηριότητα κάθε εργασίας, μια άλλη μηχανή που εκτελεί τη δεύτερη δραστηριότητα 

κλπ. Η απλούστερη αυτή μορφή που μόλις περιγράφηκε, ονομάζεται “simple flow shop”.

Εκτός όμως από την απλή μορφή, υπάρχει και άλλη περισσότερο περίπλοκη που 

ονομάζεται “compound flow shop”. Στην περίπτωση αυτή, κάθε μηχανή της σειράς 

μπορεί να αντικατασταθεί από ένα σύνολο παράλληλων μηχανών που μπορεί να είναι 

όμοιες αλλά και διαφορετικές μεταξύ τους. Έτσι, κάθε εργασία μεταφέρεται σε κάποια 

μηχανή της πρώτης δέσμης μηχανών, στη συνέχεια σε κάποια μηχανή της δεύτερης 

δέσμης μηχανών κλπ.

Μια άλλη παραλλαγή ενός flow shop είναι το επονομαζόμενο “reentrant flow” όπου η 

χρήση μιας μηχανής ή μιας δέσμης μηχανών χρησιμοποιείται περισσότερο από μια φορά. 

Παράδειγμα μιας τέτοιας διαδικασίας είναι η συνεχής διέλαση σωλήνα αλουμινίου από 

την ίδια μηχανή για την παραγωγή τελικού προϊόντος μικρότερης διαμέτρου. Στο 

παράδειγμα αυτό θα αναφερθούμε διεξοδικά στο 3° κεφάλαιο της εργασίας όπου και θα
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περιγράψουμε μελέτες που έγιναν για την βελτίωση της συγκεκριμένης παραγωγικής 

διαδικασίας. Κλείνοντας με το "reentrant flow” θα αναφέρουμε τις περιπτώσεις εκείνες 

όπου η απόρριψη εξαιτίας μη συμμόρφωσης, επιβάλλει την επανεργασία του προϊόντος 

σε κάποιες (πιθανώς όχι σε όλες) μηχανές.

Batch/Flow Shop. Ένας αρκετά μεγάλος αριθμός παραγωγικών διαδικασιών είναι 

διαμοιρασμένος μεταξύ δύο τμημάτων: στο πρώτο τμήμα λαμβάνει χώρα μια μεγάλη 

συνεχής batch διαδικασία όπου πρώτες ύλες και προϊόντα στην αρχική τους μορφή 

“μαγειρεύονται” και, στο δεύτερο τμήμα έχουμε αυτό που παραπάνω αναφέρθηκε σαν 

compound flow shop. Ας εξετάσουμε για παράδειγμα μια βιομηχανία εμφιάλωσης 

αναψυκτικών όπου το προς εμφιάλωση ρόφημα αρχικά προετοιμάζεται μαζικά και στη 

συνέχεια προωθείται μέσα από σύστημα σωληνώσεων στις διαφορετικές γραμμές 

συσκευασίας όπως τα γυάλινα μπουκάλια, τα μεταλλικά κουτιά ή οι χάρτινες 

συσκευασίες. Το πρώτο μισό της παραγωγικής δραστηριότητας, αν και δεν είναι απόλυτα 

γραμμικό, είναι μια κλασσική μορφή batch παραγωγικής διαδικασίας ενώ το δεύτερο 

μισό όταν αποτελείται από αρκετές γραμμές παραγωγής με δυνατότητα υποκατάστασης 

η μία από την άλλη είναι μια παραγωγική διαδικασία flow shop. Αλλο παράδειγμα ενός 

batch/flow shop θα μπορούσε να αποτελέσει ένας μύλος παρασκευής χαρτιού όπου 

αρχικά κορμοί δέντρων επεξεργάζονται για να δημιουργήσουν την πούλπα και στη 

συνέχεια αυτή διοχετεύεται σε παράλληλες γραμμές παραγωγής για την παραγωγή των 

τελικών ρολών χάρτου.

Manufacturing cell. Στο manufacturing cell προσπαθούμε να συνδυάσουμε την 

ευελιξία ενός job shop με το χαμηλό κόστος και τη χαμηλή πολυπλοκότητα ενός flow 

shop. Η αρχή λειτουργίας του είναι η εξής: προϊόντα που παράγονται σε κάποιο job shop, 

ομαδοποιούνται σε οικογένειες με βάση κοινά χαρακτηριστικά τους και κάθε μία από 

αυτές τις οικογένειες, εξυπηρετείται από ένα μόνο κελί το οποίο αποτελείται συνήθως 

από έναν αυτόματο χειριστή περιστοιχισμένο από μια δέσμη μηχανών. Οι μηχανές είναι 

κι αυτές ηλεκτρονικά χρονοπρογραμματισμένες και συγχρονισμένες. Είναι συνήθως NC 

ελεγχόμενες και αρκετά ευέλικτες στις εργασίες που μπορούν να εκτελέσουν (από την 

ευελιξία τους αυτή προκύπτουν τα FMS). Το γεγονός ότι οι εργασίες είναι
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ομαδοποιημένες με βάση τα κοινά χαρακτηριστικά τους μας επιτρέπει να εκτελέσουμε 

όλες τις απαραίτητες εργασίες έχοντας στην κατοχή μας σχετικά μικρό αριθμό μηχανών. 

Το γεγονός ότι οι μηχανές μπορούν να προσπελχχθούν με ταχύτητα και αποδοτικότητα 

που πλησιάζει αυτή του flow shop, μας επιτρέπει να εκτελέσουμε εργασίες που μέχρι 

τώρα ενέπιπταν σε job shops με αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα ενός flow 

shop. Τα manufacturing cells έχουν ευρύ πεδίο εφαρμογής στις βαριές βιομηχανίες όπως 

η αυτοκινητοβιομηχανία, τα μεταλλουργεία κλπ.

Assembly Shop. To assembly shop δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα open shop ή ένα 

batch shop όπου οι διάφορες δραστηριότητες του είναι συνδεδεμένες με άλλες 

δραστηριότητες υπο-συναρμολόγησης, αυτές με τη σειρά τους είναι συνδεδεμένες με 

άλλες δραστηριότητες υπο-συναρμολόγησης χαμηλότερου επιπέδου κ.ο.κ. Η 

ονοματολογία αλλά και ο “καννιβαλισμός” (δανειζόμαστε εδώ τον όρο του marketing) 

έχουν εξέχουσα θέση όπως και στα open shops. Το αν ένα assembly shop θα θεωρηθεί ή 

δεν θα θεωρηθεί κάτι ξεχωριστό από ένα open shop είναι ζήτημα αμφιλεγόμενο, είναι 

όμως αναμφισβήτητα το φυσικό υπόβαθρο για να οδηγηθούμε στις γραμμές 

συναρμολόγησης (assembly lines).

Assembly Line. Η γραμμή συναρμολόγησης είναι μια μεσαίου έως μεγάλου όγκου 

αλλά χαμηλής ποικιλίας εκδοχή του assembly shop. Ιμάντες μεταφοράς ή άλλες 

παραπλήσιες κατασκευές μεταφέρουν το WIP κατά μήκος ενός αριθμού μηχανών ή 

κέντρων επεξεργασίας. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο απόθεμα (buffer inventory) εκτός από την 

αρχή της γραμμής. Τέτοιας μορφής παραγωγή είναι συνήθως πολύ αποδοτική αλλά 

καθόλου ευέλικτη εξαιτίας της μεγάλης εξάρτησης της από μηχανολογικό εξοπλισμό. Η 

ροή δεν είναι απαραίτητο να είναι γραμμική και μπορεί να έχει πολλαπλούς τροφοδότες 

σε αρκετά σημεία της. Νεότερες εκδοχές γραμμών συναρμολόγησης αυτοκινήτων, 

επανεισάγουν αποθέματα σε συγκεκριμένα σημεία της γραμμής με χρήση αυτόματων 

μηχανών οδήγησης (AGV-automatic guided vehicles) στη μεταφορά των προϊόντων. 

Γραμμές συναρμολόγησης χρησιμοποιούνται κυρίως στις αυτοκινητοβιομηχανίες, στην 

αεροναυπηγική, στα γεωργικά μηχανήματα κλπ.
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Transfer Line/Flexible Transfer Line. Η γραμμή μεταφοράς είναι μια μεγάλου 

όγκου αλλά χαμηλής ποικιλίας γραμμή παραγωγής με κυρίως γραμμικό τρόπο ροής. Ενώ 

οι γραμμές συναρμολόγησης απαιτούν συνήθως υψηλό όγκο ανθρώπινης εργασίας, οι 

γραμμές μεταφοράς είναι εντελώς αυτόματες. Κι εδώ όπως στις γραμμές 

συναρμολόγησης δεν συναντάμε ενδιάμεσα αποθέματα. Ξαναγυρνώντας για λίγο στον 

τύπο batch/flow shop, θα αναφέρουμε ότι το τμήμα εκείνο που σχετίζεται με το flow 

shop μπορεί να αποτελείται από αρκετές γραμμές μεταφοράς. Τις γραμμές μεταφοράς τις 

συναντάμε συχνά στις βιομηχανίες κατασκευής λαμπτήρων, στις εταιρείες παιχνιδιών, 

στη βιομηχανία hardware και σε περιπτώσεις που αναφέρθηκαν στον τύπο batch/flow 

shop.

Παραλλαγή των γραμμών μεταφοράς αποτελούν οι ευέλικτες γραμμές μεταφοράς 

(flexible transfer lines). Σ’ αυτές, περίπλοκα συστήματα διαχείρισης ενδιάμεσων 

αποθεμάτων και έξυπνες μηχανές μεταφοράς επιτρέπουν τα προϊόντα να ακολουθούν 

διαφορετικούς δρόμους επεξεργασίας επιτρέποντας έτσι μεγαλύτερη ποικιλία και 

μικρότερο όγκο επεξεργασίας για καθένα από αυτά.
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Κεφάλαιο 2°: Προσεγγίσεις του προβλήματος

2.1 Κατηνοοιοποίηση προσεγγίσεων

Για την επίλυση του προβλήματος του χρονοπρογραμματισμού υπάρχουν αρκετές 

προσεγγίσεις οι οποίες αναπτύχθηκαν κυρίως μετά το 1950. Στο κεφάλαιο αυτό θα 

επιχειρήσουμε μια σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση για κάθε μία από τις 

προσεγγίσεις αυτές αφού όμως αρχικά τις ομαδοποιήσουμε σε κάποιες γενικότερες 

κατηγορίες, όπως αυτές του Πίνακα 3 που ακολουθεί αμέσως πιο κάτω.

Πίνακας 3: Προσεγγίσεις Προβλήματος Χρονοπρογραμματισμού

α/α Κατηγορία

α. Manual-interval

β· Manual-dispatch

Υ· Simulation-dispatch

δ. Mathematical-exact

ε. Mathematical-heuristic

στ. Expert systems

ζ· Mixed AI/OR/DSS systems

Για να κατανοήσουμε ευκολότερα τη χρησιμοποιούμενη ορολογία, θα αναφερθούμε 

πολύ σύντομα σε κάποιους όρους και στο νόημα που αυτοί περικλείουν.

Στην περίπτωση του interval schedule, ένα τυπικό χρονοπρόγραμμα δίνεται εκ των 

προτέρων και οι περισσότερες δραστηριότητες αναμένουμε να είναι συμμορφούμενες με 

το χρονοπρόγραμμα έστω κι αν υπάρχουν έκτακτες κι απρόσμενες καταστάσεις. Ένα 

καλό παράδειγμα τέτοιου χρονοπρογράμματος αποτελεί το βιβλίο συναντήσεων κάποιου 

διευθύνοντα που παρά τις μικροκαθυστερήσεις, οι προγραμματισμένες συναντήσεις 

πραγματοποιούνται με τη σειρά που αρχικά προβλέφθηκε. To interval schedule είναι 

χρήσιμο όταν η χρήση αρκετών κρίσιμων πόρων πρέπει να συντονιστεί αλλά
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ταυτόχρονα, προκαλεί μεγάλα κενά και αδυναμίες στο χρονοπρόγραμμα ενώ πολλές 

φορές γίνεται κάπως “πυροσβεστικό’' στη λειτουργία του.

Στο dispatch schedule το τυπικό χρονοπρόγραμμα μπορεί και να μην είναι δοσμένο 

εκ των προτέρων αλλά απλές πρακτικές αλλαγές μπορούμε να τις χειριστούμε 

προσαρμόζοντας το συνολικό χρονοπρόγραμμα με κάποιον ευέλικτο τρόπο. Έμφαση 

δίνουμε στο χρονοπρογραμματισμό κάθε πόρου ξεχωριστά προσπαθώντας να τους 

έχουμε απασχολημένους με τη σημαντικότερη διαθέσιμη δραστηριότητα. Όταν κάποιος 

πόρος απελευθερώνεται, τότε η δραστηριότητα με την υψηλότερη προτεραιότητα 

ανάμεσα στις διαθέσιμες γίνεται η επόμενη προς εκτέλεση. Η λογική αυτή παράγει ένα 

συμπαγές και αποδοτικό πρόγραμμα αλλά το “ταίριασμα” όλων των απαραίτητων και 

περίπλοκων πόρων καθίσταται πολλές φορές δύσκολο.

Επιστρέφοντας στις ομαδοποιήσεις του Πίνακα 3, η manual-interval προσέγγιση του 

χρονοπρογραμματισμού χρησιμοποιείται όταν το “ταίριασμα” πόρων και 

δραστηριοτήτων θεωρείται αναγκαίο, ενώ η manual-dispatch προσέγγιση όταν ο 

ακριβής συγχρονισμός των δραστηριοτήτων μπορεί να αλλάξει αλλά οι συνολικές 

προτεραιότητες παραμένουν συναφείς μεταξύ τους. Οι περισσότερες από τις περίπλοκες 

βιομηχανικές δραστηριότητες εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή. Η simulation-dispatch 

προσέγγιση, είναι η προσομοίωση με τη βοήθεια υπολογιστή απλών περιπτώσεων της 

manual-dispatch προσέγγισης. Στην περίπτωση της mathematical-exact, επιλέγουμε 

κάποιον αντικειμενικό στόχο που προσπαθούμε να βελτιστοποιήσουμε (π.χ. 

χρησιμότητα), τυποποιούμε τους πόρους και τους περιορισμούς και λύνουμε το 

πρόβλημα με μαθηματικό προγραμματισμό. Παρόμοια δουλειά κάνουμε και στη 

mathematical-heuristic προσέγγιση όπου λόγω μεγάλων (και συχνά ανυπέρβλητων) 

δυσκολιών στη λύση του αρχικού προβλήματος, επιλύουμε κάποιο άλλο πρόβλημα το 

οποίο προσεγγίζει καλά το αρχικό. Με τη βοήθεια των expert systems, αντιμετωπίζουμε 

τις δύσκολες και περίπλοκες περιπτώσεις των manual-dispatch χρονοπρογραμμάτων, 

προσπαθώντας όμως να λάβουμε υπ’ όψην πραγματικές καταστάσεις που είναι αδύνατο 

να περιγραφούν με τα μαθηματικά μοντέλα. Τέλος, στα μικτά AI/OR/DSS systems,
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επιχειρούμε να συνδυάσουμε όλα τα πλεονεκτήματα που μας προσφέρουν τα έμπειρα 

συστήματα, τα μαθηματικά μοντέλα και τα συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων.

2.2 Παλιέα μέθοδοι - Χειροκίνητες (manual) ποοσεννίσεια

Οι χειροκίνητες (manual) προσεγγίσεις στο χρονοπρογραμματισμό έχουν εξελιχθεί 

στη διάρκεια των αιώνων και - όπως μπορεί να διαπιστώσει οποιοσδήποτε προσπαθεί να 

χτίσει ένα έμπειρο σύστημα -, ποικίλουν από βιομηχανία σε βιομηχανία παρά το γεγονός 

ότι μπορεί να είναι προφανείς ως προς την πολυπλοκότητα τους. Δύο γενικές κατηγορίες 

έχουν εξελιχθεί έως σήμερα: interval και dispatch (βλ. κατηγορίες α & β της 

προηγούμενης παραγράφου). Οι interval μέθοδοι συχνά δουλεύουν προς τα πίσω 

ξεκινώντας από τις καταληκτικές ημερομηνίες, έστω κι αν αυτές διαμορφώνονται συχνά 

από την ανάγκη να διαχειριστούμε αποδοτικά μερικά “μποτιλιαρίσματα” σε κρίσιμους 

πόρους (Fox and Smith (1984), Smith (1987)). Οι περισσότερες manual-dispatch μέθοδοι 

τείνουν από τη φύση τους να δουλεύουν προς τα εμπρός, λαμβάνοντας σε κρίσιμα 

σημεία αποφάσεις βασισμένες σε heuristics τα οποία υπόκεινται σε πολλές υποκειμενικές 

παραδοχές. Πρωτογενείς και δευτερογενείς λειτουργίες δρομολόγησης παραγγελιών για 

συγκεκριμένους τύπους εργασιών, λαμβάνονται εκ των προτέρων από τους υπεύθυνους 

μηχανικούς παραγωγής. Οι εργασίες απελευθερώνονται από το σύστημα μας με βάση 

κάποιος απλούς κανόνες. Με επίσης απλούς κανόνες καθορίζεται και η προτεραιότητα 

εκτέλεσης τους σε κάποια μηχανή. Τα μεγέθη των παρτίδων με τα οποία εργάζεται το 

σύστημα μας είναι συνήθως σταθερά. Εξαιρέσεις στις συνήθεις διαδικασίες (σπάσιμο 

παρτίδας, επανακατεργασία λόγω προβλήματος παραγωγής κλπ.) αντιμετωπίζονται με 

βάση την κοινή λογική του υπεύθυνου του χρονοπρογράμματος, όταν αυτές 

παρουσιαστούν.

Τα πλεονεκτήματα καθώς και τα μειονεκτήματα του manual scheduling μελετήθηκαν 

διεξοδικά πριν την εξέλιξη της τεχνολογίας των Η/Υ και το συνεπακόλουθο software που 

τη συνοδέυσε. Λεπτομερής περιγραφή τους υπάρχει στον Baker (1974) αλλά και στους 

Prietula et al. (1991) και McKay et al. (1992) στις περιγραφές των διαδικασιών μελέτης
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του χρονοπρογραμματισμού σε διάφορα shops. Επιγραμματικά, θα μπορούσαμε να 

αναφέρουμε τα εξής:

Πλεονεκτώ αατα

• γρήγορος και επιτυχής συνδυασμός της ανθρώπινης εμπειρίας με τις τυπικές 

προτεραιότητες

• ευρεία αίσθηση της “κοινής” λογικής για εύκολη προσαρμογή στις κρίσεις

Μειονεκτύ αατα

• αδυναμία να ελεγχθεί μεγάλος αριθμός περιπτώσεων διαφορετικών τυπικών 

προτεραιοτήτων, ή να υπολογιστούν ακριβώς οι επιπτώσεις διαφόρων ενεργειών

• δυσκολία στη γρήγορη απόκριση σε αλλαγές

• αυξανόμενη πολυπλοκότητα

• δυσκολία στην ανάμιξη των γνώσεων πολλών “ειδικών” στο 

χρονοπρογραμματισμό

2.3 Παλιές μέθοδοι - Προσομοίωση us Η/Υ (simulation)

Στις δεκαετίες του 1960 και 1970 η εμφάνιση των Η/Υ κατέστησε εφικτή την 

αναπαράσταση της δομής μιας παραγωγικής διαδικασίας, τις δραστηριότητες της, τις 

εργασίες της και διάφορους άλλους περιορισμούς της έτσι ώστε, δοσμένων των 

κατάλληλων δεδομένων εισόδου και κάποιων απλών κανόνων δρομολόγησης στα σημεία 

αποφάσεων, ο υπολογιστής μπορούσε να εξάγει ένα χρονοπρόγραμμα με σχετικά χαμηλό 

κόστος. Οι ερευνητές ήταν σε θέση να δημιουργήσουν πλήθος ιστορικών ή τεχνητών 

δεδομένων εισόδου και να προσομοιώσουν τα αποτελέσματα του χρονοπρογράμματος 

εφαρμόζοντας διαφορετικούς κανόνες κάτω από διαφορετικές συνθήκες.

Η βιβλιογραφία στην προσομοίωση του χρονοπρογραμματισμού είναι πλούσια. 

Χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε τον Baker (1974), Baker και Dzielinski (1960), Moore 

και Wilson (1967), Pai και McRoberts (1971), Glaser και Hottenstein (1982), και Barret 

και Barman (1986).
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Με την προσομοίωση μπορούμε να αναπαραστήσουμε πιστά διάφορα περιβάλλοντα 

χρονοπρογραμματισμού με σχετικά χαμηλό κόστος και να διατηρήσουμε ένα interface το 

οποίο είναι πολύ φιλικό στους “ειδικούς” του χρονοπρογραμματισμού. Το βασικότερο 

όμως μειονέκτημα της είναι ότι, “κουβαλά” μέσα της όλα τα λάθη και τις αδυναμίες της 

συλλογιστικής του εμπνευστή του χρονοπρογράμματος χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα 

να ξέρουμε αν η λύση αγγίζει έστω τη βέλτιστη

2.4 Παλιέα ιιέθοδοι - Μαθηπατικές (mathematical) ποοσεννίσεις

Στη δεκαετία του I960 οι Balas (1965, 1967) και Gomory (1965, 1967) 

εκμεταλλεύτηκαν την ολοένα και αυξανόμενη ισχύ των υπολογιστών ώστε να 

αναπτύξουν το μοντέρνο ακέραιο προγραμματισμό και να επιλύσουν ακριβώς 

πραγματικά προβλήματα χρονοπρογραμματισμού παραγωγικών διαδικασιών, με 

τυποποίηση που θεωρητικά ήταν επιτρεπτή. Ακολούθησε στη συνέχεια ένας μεγάλος 

αριθμός τυποποιήσεων και διαδικασιών ακέραιου προγραμματισμού προβλημάτων 

χρονοπρογραμματισμού, όπως αυτές των Balas (1969,1970), Brown και Lomnicki 

(1966), Florian, et al. (1971), Greenberg (1968), Ignall και Schrage (1965), Lomnicki 

(1965), McMahon και Burton (1967), και Schwimer (1972).

Έξέχουσα θέση στις εργασίες αυτές κατέχει ο αλγόριθμος branch-and-bound για τον 

οποίο μικρή αναφορά θα κάνουμε στην παράγραφο αυτή. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε 30 

εργασίες οι οποίες θα εκτελεστούν σε μια μηχανή και ότι έχουμε επίσης κάποια 

συνάρτηση που υπολογίζει πόσο “καλό” είναι ένα δοσμένο χρονοπρόγραμμα. Με βάση 

λοιπόν τα παραπάνω, δημιουργούμε ένα δέντρο αποφάσεων με 30 κλαδιά για κάθε 

πιθανή εργασία που θα εκτελεστεί πρώτη στη μηχανή (1° επίπεδο). Για κάθε κλαδί του 

1ου επιπέδου δημιουργούμε σε ένα δεύτερο επίπεδο 29 κλαδιά που περιγράφουν κάθε 

πιθανή εργασία η οποία όμως θα εκτελεστεί 2η πάνω ση μηχανή. Ομοίως δημιουργούμε 

και το 3° επίπεδο με 28 κλαδιά, το 4° επίπεδο με 27 κλαδιά, κ.ο.κ. με σύνολο κλαδιών 

30χ29χ28χ...χ1=30! αριθμό κλαδιών στο τελευταίο επίπεδο. Αν λοιπόν εξετάσουμε 

κάθε μία από τις παραπάνω λύσεις για να βρούμε τη βέλτιστη, τότε για μεγάλο αριθμό
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εργασιών οι πιθανές λύσεις είναι πρακτικά άπειρες κι άρα το πρόβλημα αδύνατο ως προς 

τη λύση του. Αντί λοιπόν της λεπτομερούς εξέτασης όλων των λύσεων, βρίσκουμε 

τρόπους να αποδείξουμε ότι συγκεκριμένα τμήματα του δέντρου πρέπει να 

“κλαδευτούν” (δηλ. να αγνοηθούν) γιατί δεν περιέχουν βέλτιστες λύσεις. Έτσι 

επιδιδόμαστε σε ένα συνεχές “κλάδεμα” του δέντρου έως ότου παραμείνει μια πιθανή 

λύση. Τα προς κλάδεμα κλαδιά εντοπίζονται υπολογίζοντας όρια σχετικά με το πόσο 

καλό μπορεί τελικά να είναι κάποιο κλαδί.

Στις αρχές του 1970, ο Srinivasan (1971) και άλλοι χρησιμοποίησαν το δυναμικό 

προγραμματισμό για προβλήματα ανάθεσης εργασιών σε μια μηχανή. Η μέθοδος αυτή 

αποδείχτηκε ανταγωνιστική του branch-and-bound μόνο για ένα αυστηρά περιορισμένο 

υποσύνολο τέτοιων προβλημάτων.

Τόσο όμως ο δυναμικός όσο και ο ακέραιος προγραμματισμός βρίσκουν ιδανικές 

λύσεις για προβλήματα των οποίων οι δυνατές εναλλακτικές είναι περιορισμένες σε 

αριθμός. Τα πραγματικά προβλήματα έχουν πολύ μεγαλύτερη πολυπλοκότητα και 

συνήθως ανήκουν στην κατηγορία των προβλημάτων που είναι γνωστά σαν “ηρ- 

complete”. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν προβλήματα που ο αριθμός των δυνατών 

λύσεων αυξάνει εκθετικά με το μέγεθος των δεδομένων εισόδου (Garey et al., 1976). Η 

θεωρία πολυπλοκότητας αλγορίθμων μας λέει ότι αν βρεθεί βέλτιστη λύση με μη- 

εκθετική πολυπλοκότητα για ένα από τα προβλήματα αυτής της ομάδας, τότε αυτόματα 

θα βρεθεί λύση για όλα τα προβλήματα της συγκεκριμένης ομάδας.

Η πολυπλοκότητα αυτή ήταν η αιτία που ώθησε την ανάπτυξη των ευρετικών 

(heuristic) μεθόδων οι οποίες λύνουν προσεγγιστικά τα τεράστια μαθηματικά 

προβλήματα. Το “γειτονικό ψάξιμο” (neighborhood search) είναι μια γενική τεχνική που 

χρησιμοποιήθηκε στο χρονοπρογραμματισμό από τους Wilkerson και Irwin (1971) αλλά 

και από αρκετούς άλλους. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, αρχικά επιλέγουμε μια 

οποιαδήποτε εφικτή λύση που να προήλθε από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο (συνήθως 

ξεκινάμε με την καλύτερη λύση από ένα άλλο heuristic μια και η μέθοδος αυτή είναι 

καλύτερη στη βελτιστοποίηση παρά στην αρχική εύρεση της λύσης). Στη συνέχεια,
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δοκιμάζει όλες τις πιθανές αλλαγές του χρονοπρογράμματος, μεταβάλλοντας “ελαφρά” 

την αρχική λύση (δηλ. παραμένοντας στη “γειτονιά” της αρχικής λύσης) και υπολογίζει 

το κάθε εξαγόμενο χρονοπρόγραμμα. Αν δεν υπάρχει βελτίωση, τότε η μέθοδος 

τελειώνει αλλιώς, θεωρεί τη νέα βελτιωμένη λύση σαν αρχική και ξεκινά πάλι από την 

αρχή την ίδια διαδικασία. Για το πρόβλημα των 30 εργασιών που αναφέρθηκε πιο πάνω, 

μικρή αλλαγή θεωρείται η αντιμετάθεση δύο διπλανών εργασιών. Στη συνέχεια, 

υπάρχουν (η-1) τέτοιες αλλαγές με τις οποίες μπορούμε να ξεκινήσουμε για κάθε 

τρέχουσα λύση. Το γειτονικό ψάξιμο είναι μια ειδική περίπτωση μιας γενικότερης μη- 

γραμμικής μεθόδου προγραμματισμού που ονομάζεται “σκαρφάλωμα λόφου” (hill

climbing). Στο παράδειγμα μας, οι αντιμεταθέσεις δύο διπλανών εργασιών 

αποδεικνύονται πολύ γρήγορες και για πολλά παρόμοια προβλήματα, πολύ ακριβείς στην 

εύρεση της καλύτερης λύσης. Ας σημειωθεί όμως ότι με τη μέθοδο αυτή μεταβαίνουμε 

σε κάποιο τοπικό βέλτιστο και χρειαζόμαστε επίσης και λίγη διαίσθηση για το πώς οι 

μεταβολές στο πρόβλημα μεταβάλλουν τη λύση. Πέραν όμως των μειονεκτημάτων, είναι 

πολύ χρήσιμη ιδιαίτερα αν συνδυαστεί με μια άλλη καλή heuristic μέθοδο την οποία θα 

χρησιμοποιήσουμε για ξεκίνημα, αποτελεί δε τη βάση για άλλες πιο σύγχρονες μεθόδους 

που θα συζητηθούν παρακάτω.

Η Lagrangian relaxation (Shapiro 1979, Fisher 1981 & 1985, Karmakar και Kekre 

1985, Potts και Van Wassenhove 1985, Dobson et al. 1987, Van De Vende 1991) επιλύει 

απλά προβλήματα ακέραιου προγραμματισμού αγνοώντας κάποιους περιορισμούς και 

“πληρώνοντας” κάποια ποινή αναλογική του βαθμού στον οποίο οι περιορισμοί αυτοί 

έχουν παραβιαστεί. Αυτό στη συνέχεια συνδυάζεται με κάποιας μορφής διαδικασία 

αναζήτησης. Η μέθοδος αυτή, αν και χρήσιμη σε απλά προβλήματα ακέραιου 

προγραμματισμού, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις αποδεικνύεται ισχυρή, είναι πολύπλοκη 

στη χρήση της και δεν αποτελεί ακόμη μια γενικού σκοπού μέθοδο.
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2.5 Νεότεοεζ Προσεγγίσεις

Υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός ευρετικών τεχνικών που -αν και δεν είναι όλες 

ακόμη ώριμες-, έχουν συνεισφέρει σημαντικά στο χρονοπρογραμματισμό. Θα 

μπορούσαμε να τις κατατάξουμε σε τρεις γενικές κατηγορίες:

• Intensification/Diversification methods

• Bottleneck methods

• Expert systems, AI/OR/DSS systems

To tabu search ανήκει στην πρώτη από τις παραπάνω κατηγορίες. Ευρετικοί 

αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού με χρήση του tabu search αναφέρθηκαν από τους 

Glover και Laguna (1989), Laguna et. al (1989) και Glover (1990). Στην απλούστερη του 

μορφή, το tabu search είναι ένα γειτονικό ψάξιμο με μια λίστα των πρόσφατα 

εξερευνηθέντων θέσεων. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και οι γενετικοί αλγόριθμοι 

(genetic algorithms). Βρίσκουν εφαρμογή σε κάθε διαδικασία αναζήτησης και 

προσομοιώνουν τη φυσική εξέλιξη των ειδών (Holland 1975, Dorigo 1989, Davis 1991, 

Falkenauer και Buffoix 1991, Nakano και Yamada 1991, Della Crose et al. 1992). 

Αρχικά εντοπίζουν ένα πληθυσμό πιθανών λύσεων στο πρόβλημα. Σε κάθε γενιά, οι 

καλύτερες λύσεις επιτρέπεται να παράγουν νέες λύσεις (παιδιά) κληρονομώντας στοιχεία 

των γονιών τους, ενώ τα χειρότερα παιδιά (λύσεις) πεθαίνουν για να κρατήσουν τον 

πληθυσμό σταθερό και υγιή για την επόμενη γενιά. Υπό μια γενικότερη θεώρηση, οι 

γενετικοί αλγόριθμοι είναι κι αυτοί ένα διευρημένο γειτονικό ψάξιμο. Τελειώνοντας με 

την πρώτη κατηγορία, θα αναφέρουμε το “ψάξιμο ακτίνας” (beam search) που είναι μια 

από τις μεθόδους που αναπτύχθηκαν από software engineers της τεχνητής νοημοσύνης 

για μερικό ψάξιμο σε δέντρα αποφάσεων (Lowerre 1976, Rubin 1978, Ow και Morton 

1988). Στη μέθοδο αυτή στηρίζεται η ανάπτυξη ισχυρών προγραμμάτων σκακιού 

(Anthony και Schaffer 1990). Είναι μια μορφή branch-and-bound διαδικασίας αλλά αντί 

να απορρίψουμε το μέρος εκείνο του δέντρου που είναι διαπιστωμένα άχρηστο, 

απορρίπτουμε τμήματα τα οποία είναι πιθανόν να είναι άχρηστα. Είναι βεβαίως 

αναγκαίο να έχουμε μια καλή εκτίμηση του τι θεωρούμε πιθανό, όπως επίσης αναγκαίο

Σελ. 31



Συστήματα Χρονοπρογραμματισμού Παραγωγής- Εφαρμογή τους σε Βιομηχανίες Αλουμινίου

είναι να απορρίπτουμε χωρίς μεγάλο ρίσκο τμήματα τα οποία απαιτούν πολύ 

προσπάθεια.

Ανακεφαλαιώνοντας, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι το γειτονικό ψάξιμο δεν 

επιτρέπει διασπορά (diversification), άρα είναι πολύ γρήγορο και δίνει περιορισμένης 

ποιότητας λύσεις. To branch-and-bound και ο δυναμικός προγραμματισμός επιμένουν σε 

μια πλήρη διασπορά και κατά συνέπεια δίνουν τέλειες λύσεις με απαράδεκτους όμως 

χρόνους αναζήτησης. Το ψάξιμο ακτίνας μειώνει σε κάποιο μέσο επίπεδο την πλήρη 

διασπορά του branch-and-bound, ενώ το tabu search αυξάνει σε κάποιο μέσο επίπεδο την 

παντελή έλλειψη διασποράς, καθιστώντας πιθανό οι δύο αυτές μέθοδοι να τελειώνουν 

την αναζήτηση τους σε μια περίπου ίδια περιοχή.

Στη δεύτερη κατηγορία (bottleneck methods) το λογισμικό πακέτο OPT της Creative 

Output, είναι το πιο αντιπροσωπευτικό μιας μεγάλης ομάδας συστημάτων πεπερασμένου 

χρονοπρογραμματισμού που επιτυγχάνουν “έξυπνες” προσεγγιστικές λύσεις σε 

μαθηματικά μοντέλα. Η βασική του ιδέα ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ’70 από 

τον Eliyahu Goldratt, έναν Ισραηλινό φυσικό, που προσπάθησε να βοηθήσει κάποιο φίλο 

του στο χρονοπρογραμματισμό ενός μεγάλου πτηνοτροφείου. Ο Goldratt υπέθεσε ότι θα 

υπάρχει κάποια απλή βασική αρχή στη λειτουργία του πτηνοτροφείου, η οποία θα 

μπορούσε να μελετηθεί με σκοπό τη δημιουργία ενός καλύτερου χρονοπρογράμματος 

από αυτό που ήδη εφαρμοζόταν. Έτσι, γρήγορα σκέφτηκε μια απλή ιδέα η οποία 

βοήθησε το φίλο του αλλά ταυτόχρονα συνειδητοποίησε ότι η ιδέα αυτή έχει γενικότερες 

εφαρμογές και σε άλλους τομείς. Μέσα σε λίγους μήνες, η 1η έκδοση του πακέτου OPT 

είχε γραφεί. Παρότι μέχρι σήμερα οι λεπτομέρειες του πακέτου παραμένουν περιουσιακό 

στοιχείο της εταιρείας που το ανέπτυξε, είναι γνωστό ότι περιλαμβάνει 4 βασικά στάδια:

• Καθορισμός του πόρου με το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα

• Χρονοπρογραμματισμός του συγκεκριμένου πόρου όσο πιο αποδοτικά γίνεται

• Χρονοπρογραμματισμός του συστήματος μέχρι το συγκεκριμένο πόρο

• Χρονοπρογραμματισμός του συστήματος μετά το συγκεκριμένο πόρο
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Το γεγονός ότι το OPT εστιάζει στο χρονοπρογραμματισμό του πόρου με το 

μεγαλύτερο φόρτο, απλοποιεί σημαντικά το πρόβλημα το οποίο στη συνέχεια μπορεί να 

λυθεί και διαισθητικά από το χρήστη. Συναντάμε όμως δυσκολίες όταν έχουμε πολλούς 

πόρους με κυλιόμενα μποτιλιαρίσματα, ή όταν θέλουμε να κάνουμε κάποιες διορθωτικές 

ενέργειες στο αρχικό μας χρονοπρόγραμμα. Παρά όμως τις δυσκολίες αυτές, το OPT 

παραμένει ένα standard στα διάφορα συστήματα χρονοπρογραμματισμού.

Η μέθοδος του κυλιόμενου μποτιλιαρίσματος στο χρονοπρογραμματισμό 

αναπτύχθηκε αρχικά από τους Adams et al. (1988) και στη συνέχεια διευρύνθηκε από 

τους Ovacik και Uzsoy (1992). Παρότι η μέθοδος έχει σχετικά μέτρια αποτελέσματα σε 

πολύπλοκα συστήματα, έχει εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία σε συστήματα 

χρονοπρογραμματισμού χαλυβουργείων. Στηρίζεται στην ικανότητα να λυθεί ακριβώς 

μια απλοποιημένη έκδοση του γενικότερου προβλήματος, στην οποία όλοι οι πόροι εκτός 

από έναν έχουν προκαθορισμένους κανόνες απόφασης που δίνονται εκ των προτέρων. 

Ειδική περίπτωση των παραπάνω είναι να έχουν όλοι οι πόροι εκτός από έναν 

πλεόνασμα χωρητικότητας. Ο πόρος με το μεγαλύτερο κόστος αντικειμενικής 

συνάρτησης είναι ο πόρος στον οποίο θα παρουσιαστεί το μποτιλιάρισμα. Κρατώντας 

σταθερή τη λύση για τον πόρο αυτόν, εντοπίζουμε στη συνέχεια ποιος από τους 

υπόλοιπους πόρους έχει το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα κι επαναλαμβάνουμε τη 

διαδικασία. Η τελική λύση που θα πάρουμε είναι εφικτή για το συνολικό πρόβλημα και 

αποτελεί ένα τοπικό βέλτιστο.

Στην τελευταία κατηγορία των νεότερων προσεγγίσεων ανήκουν τα έμπειρα 

συστήματα (expert systems). Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 αναπτύχθηκαν πολλά 

από αυτά (ISIS, CALLISTO, OPAL, PATRIARCH, MERLE κλπ.) στηριζόμενα σε 

διάφορες προσεγγίσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω, όπως συνδυασμός backward interval 

scheduling με beam search (ISIS), bottleneck dynamics (CALLISTO) κλπ. Η αρχή 

λειτουργίας τους είναι η αναδρομή σε ιστορικές περιπτώσεις όπου αρχικό 

χρονοπρόγραμμα και τελικές επιπτώσεις είναι καταγεγραμμένες με γρήγορη “ταύτιση” 

της υπάρχουσας κατάστασης με κάποια από τις μέχρι τώρα γνωστές περιπτώσεις με 

σκοπό τη δημιουργία του αποδοτικότερου χρονοπρογράμματος.
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Ένας άλλος τρόπος προσέγγισης της ίδιας κατηγορίας είναι τα νευρωνικά δίκτυα τα 

οποία προσπαθούν να προσομοιώσουν τη λειτουργία μάθησης του ανθρώπινου μυαλού 

(Marquez et al. 1992, Zhou et al. 1990, 1991 και Lo και Bavarian 1991). Ας θεωρήσουμε 

ένα νευρωνικό δίκτυο σαν ένα "μαύρο κουτί” όπου για κάθε ένα σύνολο δεδομένων 

εισόδου (παράμετροι χρονοπρογράμματος), παράγει ένα σύνολο δεδομένων εξόδου 

(χρονοπρόγραμμα) το οποίο επιλύει το πρόβλημα. Μέσα στο "μαύρο κουτί” γίνεται 

προσπάθεια συσχέτισης των δεδομένων εισόδου και εξόδου με μη γραμμικές εξισώσεις 

με βάση την "εμπειρία” που έχει αποκομιστεί από τη διαδικασία εκμάθησης που έχει 

προηγηθεί. Η διαδικασία της “εκμάθησης” είναι το σημαντικότερο και το πιο επίπονο 

κομμάτι του συστήματος και αν θα θέλαμε με κάποιον πολύ αφαιρετικό τρόπο να 

αναφερθούμε σ’ αυτήν, τότε θα λέγαμε ότι θυμίζει αρκετά τη διαδικασία της 

παλινδρόμησης.
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Κεφάλαιο 3°: Χρονοπρογραιιιιατισιιός και διέλασιι αλουμινίου

3.1 Συνοπτική πεοινοαοή της διαδικασίας διέλασηζ α/.ουιιινίου

Η διέλαση αλουμινίου είναι μια διαδεδομένη μεταλλουργική διεργασία που 

χρησιμοποιείται για να παράγει βέργες αλουμινίου (προφίλ) μεταβλητού μήκους και 

σχήματος. Λέγοντας σχήμα εννοούμε μια προκαθορισμένη γεωμετρική μορφή που 

αποτυπώνεται σε διδιάστατο σχέδιο και καθορίζει μονοσήμαντα τον κωδικό του 

προϊόντος. Η γεωμετρική αυτή μορφή είναι πάντοτε αποτέλεσμα μελέτης και εξυπηρετεί 

συγκεκριμένες ανάγκες της κατασκευής στην οποία πρόκειται να συμμετάσχει το εν 

λόγω προφίλ. Αν π.χ. θέλουμε να κατασκευάσουμε ένα παράθυρο, τότε π.χ. υπάρχει μια 

ομάδα από 5-6 προφίλ τα οποία συνεργαζόμενα μεταξύ τους, σχηματοποιούν (μετά από 

κοπή και επεξεργασία) το παράθυρο. Οι ανοχές στις διαστάσεις των προφίλ είναι 

συνήθως της τάξης των δεκάτων του χιλιοστού, ενώ σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις 

φτάνουμε και στην τάξη του εκατοστού του χιλιοστού.

Η διαδικασία της διέλασης μπορεί να περιγράφει σύντομα ως εξής: ένα κομάτι 

πρώτης ύλης (θα το αναφέρουμε στο εξής σαν μπιγιέτα) προθερμαίνεται σε κατάλληλη 

θερμοκρασία ώστε να γίνει εύπλαστο και πιέζεται να διέλθει μέσα από ένα 

συγκεκριμένου σχήματος εξάρτημα, τη μήτρα. Κατά την έξοδο του από τη μήτρα, έχει 

ήδη πάρει το σχήμα αυτής, η δε διατομή του παραγόμενου προϊόντος είναι μοναδική, 

συμπίπτει με το διδιάστατο αρχιτεκτονικό σχέδιο του προφίλ και αποτελεί το ζητούμενο 

προϊόν μας. Αυτό στη συνέχεια κόβεται σε μήκη επιθυμητά από τον πελάτη και είτε 

πωλείται σαν άβαφο προϊόν, είτε προωθείται σε επόμενα τμήματα για κατεργασία. 

Συνοπτικά θα μπορούσαμε να περιγράφουμε τη διέλαση (παραγωγή αβάφου) με τα εξής 

βήματα:

• Η μπιγιέτα προθερμαίνεται σε κατάλληλη θερμοκρασία (~ 500 °C) και 

φορτώνεται στην πρέσσα διέλασης.

• Ένα έμβολο χρησιμοποιείται για να σπρώξει τη μπιγιέτα μέσα στο container και 

στη συνέχεια να την αναγκάσει να διέλθει μέσω της μήτρας. Εξαιτίας της φύσης
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της διέλασης, το έμβολο δεν έρχεται σε επαφή με τη μήτρα παρά αφήνει 

αδιέλαστο ένα μικρό κομμάτι της μπιγιέτας (3-5 cm) το οποίο ονομάζεται “τάπα” 

και αποτελεί μια μόνιμη και αναπόφευκτη πηγή σκραπ.

• Όσο η μπιγιέτα πιέζεται να διέλθει μέσα από τη μήτρα, το παραγόμενο προφίλ 

“τραβιέται” από ένα μηχάνημα που ονομάζεται puller επάνω σε έναν πάγκο (τον 

πάγκο ψύξης) και στη συνέχει κόβεται σε μικρότερα μήκη. Το κομμάτι εκείνο 

του προφίλ το οποίο πιέζεται από το puller, παραμορφώνεται και στη συνέχεια 

απορρίπτεται σαν σκραπ το οποίο το ονομάζουμε σκραπ τάνυσης (μόνιμο και 

αναπόφευκτο).

• To container αποχωρίζεται από τη μήτρα και η τάπα αποκόπτεται από τη μήτρα 

με τη βοήθεια ενός ειδικού μαχαιριού.

• Το μαχαίρι, το container και το έμβολο επανέρχονται στην αρχική τους θέση για 

να επαναληφθεί ξανά η διαδικασία της διέλασης.

Συνοπτικά η διεργασία της διέλασης αποτυπώνεται στο Σχήμα 1. Από τη στιγμή που 

το προφίλ θα παραχθεί, τοποθετείται κατά σειρές σε μεταλλικά τελάρα τα οποία με τη 

σειρά τους εισάγονται σε φούρνους. Εκεί παραμένουν σε θερμοκρασίες περίπου στους 

200 °C για διάστημα από 6-10 ώρες ώστε να επιτευχθεί τεχνητή γήρανση. Κατά το 

στάδιο της γήρανσης τα προϊόντα αποκτούν (αναλόγως του χρόνου παραμονής) τις 

επιθυμητές μηχανικές ιδιότητες (σκληρότητα, αντοχή σε ελκυσμό, στρέψη κλπ.) και τότε 

πλέον θεωρούνται έτοιμο προς πώληση άβαφο προϊόν.

Αν οι απαιτήσεις των πελατών είναι τα προφίλ να είναι βαμμένα, τότε έχουμε τη 

δυνατότητα να τα προσδώσουμε χρώμα είτε με ηλεκτροστατική βαφή (ο πιο 

διαδεδομένος τρόπος), είτε με ανοδίωση (ηλεκτρολυτική οξείδωση). Η βαφή είναι 

συμπληρωματική εργασία στην επιφάνεια του μετάλλου και ο βαθμός στον οποίο 

επηρρεάζει το χρονοπρογραμματισμό, είναι η σειρά εκτέλεσης των εντολών ώστε την 

κατάλληλη στιγμή τα προϊόντα να είναι έτοιμα προς βαφή.
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Σχήμα 1

Η πιο πολύπλοκη μορφή τελικού προϊόντος σε προφίλ αλουμινίου είναι αυτή του 

θερμομονωτικού. Η λειτουργία της θερμομόνωσης στηρίζεται στην παρεμβολή μεταξύ 

δύο τμημάτων του μετάλλου ενός κακού αγωγού της θερμότητας με ταυτόχρονη 

δημιουργία ενός θαλάμου με αέρα (βλ. Σχήμα 2). Αυτό έχει σαν συνέπεια να “κόβεται" 

εγκάρσια το προφίλ αλουμινίου στα δύο και να παρεμβάλεται ανάμεσα τους ο κακός 

αγωγός της θερμότητας (το πιο συνηθισμένο υλικό που χρησιμοποιείται είναι το 

πολυαμίδιο). Το αποτέλεσμα είναι η αδυναμία μετάδοσης της θερμοκρασίας 

περιβάλλοντος από το εξωτερικό τμήμα της κατασκευής (π.χ. παραθύρου) στο εσωτερικό 

της, κι άρα η εκμηδένιση απωλειών θερμότητας του εσωτερικού χώρου εξαιτίας των 

κουφωμάτων. Αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα δεν είναι η κοπή του μετάλλου στα 

δύο αλλά η παραγωγή δύο διαφορετικών προφίλ, τα οποία “ράβονται” το καθένα από 

αυτά με το πολυαμίδιο σε ειδικές μηχανές συρραφής θερμομονωτικών και η σύνθεση 

τους είναι το ζητούμενο τελικό προϊόν. Η πολυπλοκότητα της παραγωγής έγκειται στο 

γεγονός ότι τα δύο μέρη του θερμομονωτικού έχουν τη δυνατότητα να έχουν διαφορετικό 

χρώμα και το τελικό προϊόν να είναι δίχρωμο. Αυτό σημαίνει ότι, αρχικά τα προφίλ θα
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Σχήμα 2

Afloupivto

παραχθούν από την πρέσσα (σε διαφορετικές χρονικές στιγμές), στη συνέχεια θα 

ακολουθήσουν ανεξάρτητη πορεία εξαιτίας διαφορετικού χρώματος και τέλος, θα 

συγκεντρωθούν στις μηχανές θερμομονωτικών όπου θα “ραφούν” μεταξύ τους. Αν 

σκεφτούμε ότι έχουμε αρκετές δεκάδες θερμομονωτικών προφίλ (που το καθένα 

αποτελείται από 2 μέρη), η συρραφή του κάθε ενός από αυτά απαιτεί διαφορετικές 

ρυθμίσεις μηχανής με υπολογίσιμο setup time, και ότι οι προσφερόμενες αποχρώσεις 

είναι της τάξης των εκατοντάδων, τότε καταλαβαίνει κανείς τη δυσκολία διαχείρισης του 

συγκεκριμένου τμήματος. Συνήθως, το σημείο στο οποίο σημειώνονται οι μεγαλύτερες 

καθυστερήσεις και τα μεγαλύτερα "μποτιλιαρίσματα” στα εργοστάσια διέλασης, είναι τα 

τμήματα των θερμομονωτικών.
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3.2 Ο XoovonoovoauuaTiauoc cue βελτιστοποίηση των παοαιιέτοων διέλασηο,

Ο χρονοπρογραμματισμός παραγωγής εργοστασίων διέλασης αλουμινίου είναι μια 

αρκετά περίπλοκη υπόθεση. Δυστυχώς για τους ενασχολούμενους με αυτόν, οι 

προσπάθειες εφαρμογής του πιο διαδεδομένου εργαλείου χρονοπρογραμματισμού, του 

MRP, απέτυχαν παταγωδώς όπου κι αν επιχειρήθηκε να εφαρμοστούν. Ενώ λοιπόν το 

MRP είναι απαραίτητο εργαλείο για εργοστάσια συναρμολόγησης, είναι αδύνατο να 

εστιάσει στα προβλήματα που σχετίζονται με τον τομέα της διέλασης. Οπως θα φανεί 

στις επόμενους παραγράφους, οι όποιες προσπάθειες έγιναν μέχρι σήμερα αντιμετώπισαν 

το πρόβλημα από τη σκοπιά της βελτίωσης των διαφόρων παραμέτρων διέλασης (κυρίως 

μείωση του scrap και καλύτερη αξιοποίηση των γραμμών παραγωγής). Έμμεσα λοιπόν 

προσπαθούμε να αυξήσουμε την παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας κι έτσι 

οδηγούμαστε σε εκτέλεση περισσότερων παραγγελιών στον ίδιο χρόνο.

Οι εργασίες οι οποίες έγιναν για το θέμα αυτό δεν είναι πολλές. Μια αιτία ίσως είναι η 

δυσκολία μοντελοποίησης του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας με συνέπεια την 

αδυναμία εύρεσης συνολικής λύσης. Κάποιες πολυεθνικές εταιρείες του κλάδου 

χρηματοδότησαν μελέτες με σκοπό τη λύση του προβλήματος, όμως τα αποτελέσματα 

δεν ήταν τα αναμενόμενα. Οι δύο πιο αξιόλογες προσεγγίσεις του προβλήματος ήταν 

κατά τη γνώμη μου η δημιουργία ενός DSS που βοηθούσε το line balancing για 

λογαριασμό της Mifromal Aluminium Industries, και η προσέγγιση του προβλήματος 

από τη σκοπιά της αναπλήρωσης αποθεμάτων με χρήση των καρτών Kanban για 

λογαριασμό της Schlegel Corporation. Τόσο αυτές οι δύο προσεγγίσεις όσο και οι 

υπόλοιπες θα αναπτυχθούν εν συντομία στις παραγράφους που ακολουθούν.

Στην εργασία τους οι Masri Κ. και Warburton A. (1998) πραγματεύονται το πρόβλημα 

βελτιστοποίησης της παραγωγής ανάγοντάς το σε πρόβλημα μείωσης του πρωτογενούς 

σκραπ. Το σημείο εκκίνησης των προβληματισμών τους ξεκινά από τα μήκη των τελικών 

προϊόντων που ζητούν οι πελάτες στις παραγγελίες τους. Για την παραγωγή ενός τελικού 

προϊόντος συγκεκριμένου μήκους (π.χ. 6 μέτρα), θα πρέπει να τροφοδοτηθεί η πρέσσα με 

την κατάλληλη ποσότητα μπιγιέτας, ώστε το συνολικό παραχθέν προφίλ να μην
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υπερβαίνει το συνολικό μήκος του πάγκου ψύξης και να είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του 

μήκους της παραγγελίας του πελάτη. Αυτό μεταφράζεται σε συγκεκριμένο μήκος 

μπιγιέτας τροφοδοσίας (μια και η διάμετρος της και το ειδικό βάρος του μετάλλου 

παραμένουν σταθερά).

Ένας άλλος περιορισμός έρχεται από το μήκος που μπορεί να έχει η μπιγιέτα 

τροφοδοσίας και που συνήθως κυμαίνεται από 40-90 cm. Οι περιορισμοί αυτοί έρχονται 

από τον τρόπο κατασκευής της πρέσσας.

Η κατασκευή του ειδικού μαχαιριού καθαρισμού της μήτρας (αυτού δηλ. που 

καθαρίζει τις τάπες) είναι η επόμενη παράμετρος που επηρρεάζει το πρόβλημα μας. 

Υπάρχει ένα ελάχιστο πάχος τάπας το οποίο μπορεί να κοπεί από τα μαχαίρια και αυτό 

συνήθως δεν πέφτει κάτω από τα 2 cm.

Το μήκος του διελάσιμου προφίλ που παραμορφώνεται από το puller είναι ο επόμενος 

περιορισμός μας ο οποίος θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψην. Αν υποθέσουμε ότι 

αυτό είναι 1 μέτρο, τότε για να έχουμε 36 μέτρα ωφέλιμου προϊόντος θα πρέπει να 

παράγουμε 37 και σίγουρα δεν μπορούμε να υπερβούμε το συνολικό μήκος του πάγκου 

ψύξης. Έτσι, αξιοποιούμε εκείνο το μήκος του πάγκου το οποίο χωρά τα ακέραια 

πολλαπλάσια του ζητούμενου μήκους από τον πελάτη κι όχι το συνολικό του μήκος.

Με βάση τα παραπάνω, οι Masri και Warburton διατύπωσαν το εξής πρόβλημα: 

δοθέντος των παραμέτρων μιας πρέσσας (ελάχιστο και μέγιστο μήκος μπιγιέτας, 

ελάχιστο μήκος τάπας, μήκος πάγκου ψύξης, ελάχιστο μήκος σκραπ τάνυσης), ενός 

συνόλου S από η παραγγελίες πελατών προς εκτέλεση και ενός συνόλου k δυνατών 

μηκών μπιγιετών για τροφοδοσία της πρέσσας, πόσα διαφορετικά στοιχεία θα περιέχει το 

k ώστε να ικανοποιεί την εκτέλεση των παραγγελιών του συνόλου S με το λιγότερο 

σκραπ; Το πρόβλημα αυτό διατυπώθηκε σαν billet selection problem (BSP) και τελικά 

λύθηκε με μοντέλο ακέραιου προγραμματισμού. Εφαρμόστηκε σε εργοστάσιο της Alcan 

(πολυεθνικός κολοσσός στο αλουμίνιο) στον Καναδά με μικρά όμως αποτελέσματα κατά 

τη γνώμη μου.
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Το πρόβλημα της επιλογής του ιδανικού μήκους μπιγιέτας για την τροφοδοσία της 

πρέσσας δεν υφίσταται καν για πρέσσες τεχνολογίας της τελευταίας 25ετίας. Έτσι, η 

καλύτερη απόδοση της πρέσσας διέλασης δεν εξαρτάται από την τροφοδοσία της αλλά 

από την ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων, την απόδοση των χειριστών, το 

ιστορικό συμπεριφοράς της μήτρας και το διορθωτή της μήτρας όπως θα δούμε στο 

επόμενο κεφάλαιο. Προφανώς η τεχνολογία που χρησιμοποιούσε το εν λόγω εργοστάσιο 

ήταν πολύ απαρχαιομένη, κι αυτή ίσως να ήταν η κυριότερη αιτία διακοπής των 

εργασιών του λίγο αργότερα όπως μας πληροφορούν οι συγγραφείς της εργασίας.

Σε μια άλλη προσέγγιση, πάλι για λογαριασμό εργοστασίου της Alcan (στη Μεγάλη 

Βρεττανία αυτή τη φορά), δημιουργήθηκαν planning boards σαν εφαρμογές του visual 

interactive modelling (Walker και Woolven - 1991). To χαρακτηριστικό των Visual 

Interactive Planning Boards (VIPB) είναι τα διαγράμματα Gantt στα οποία το forward 

scheduling αποτυπώνεται σαν χρονικό γράφημα γύρω από κάθε κέντρο εργασίας. Ετσι, ο 

υπεύθυνος χρονοπρογραμματισμού έχει σε μια πολύ απλή οθόνη οπτική απεικόνιση του 

φόρτου κάθε τμήματος, των ανενεργών χρόνων των κέντρων εργασίας, των κρίσιμων 

εργασιών κλπ. Το μειονέκτημα των planning boards είναι ότι περιορίζονται σε ένα απλό 

simulation της ροής εργασιών μέσα στο εργοστάσιο, χωρίς ποτέ να είναι σε θέση να 

δημιουργήσουν χρονοπρόγραμμα (δηλ. να λάβουν απόφαση για το ποια εργασία θα 

εκτελεστεί και πότε). Για να το καταφέρουν αυτό, θα πρέπει να συνδεθούν με κάποιο 

expert system το οποίο απλώς θα τα χρησιμοποιεί σαν input. Τότε όμως ποια είναι η 

χρησιμότητα της αυθυπαρξίας τους σαν εργαλείο χρονοπρογραμματισμού; Το 

συγκεκριμένο VIΒΡ ήταν ένα πείραμα το οποίο εφαρμόστηκε σε τρία εργοστάσια του 

ομίλου χωρίς όμως να προσφέρει τα αναμενόμενα.

Σημαντική δουλειά που καλύπτει όχι μόνο τη διέλαση αλλά και την παραπέρα 

επεξεργασία σωλήνων αλουμινίου έγινε σε εργοστάσιο της Alcoa από τους Balakrishnan 

et al. (1995). Η Alcoa είναι ο ένας από τους δύο μεγαλύτερους ομίλους αλουμινίου στον 

κόσμο με εργοστάσια εγκατεστημένα σε περισσότερα από 20 σημεία του κόσμου. Η 

συγκεκριμένη θυγατρική στην οποία αναπτύχθηκε το project (Alcoa Extrusion/Tube
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Systems) αποτελείται από δύο εργοστάσια: ένα εργοστάσιο διέλασης κι ένα εργοστάσιο 

επεξεργασίας σωλήνων αλουμινίου.

Οι σωλήνες αλουμινίου καθορίζονται από δύο βασικές διαστάσεις τους: την 

εξωτερική διάμετρο (outer diameter - OD) και το πάχος του τοιχώματος τους (wall 

thickness - WT). Στο εργοστάσιο αυτό συναντάμε μια μέθοδο παραγωγής σωλήνων που 

προσωπικά δεν την ήξερα μέχρι τη στιγμή που διάβασα το άρθρο. Σωλήνες (blooms) 

παράγονται από το εργοστάσιο της διέλασης σε μια περιορισμένη γκάμα διαστάσεων 

(διαμέτρου και πάχους) και αποθηκεύονται σαν πρώτη ύλη στο εργοστάσιο της 

επεξεργασίας. Οι απαιτήσεις των πελατών που εκτείνονται σε πολλούς περισσότερους 

συνδυασμούς OD-WT ικανοποιούνται από το αρχικό απόθεμα με μορφοποίηση ψυχρής 

επεξεργασίας η οποία περιλαμβάνει συνεχείς τανύσεις μέσα από καλά λειαμένες μήτρες. 

Η τάνυση των αρχικών σωλήνων έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση των διαστάσεων τους 

και την ταυτόχρονη επιμήκυνση τους. Επειδή όμως το υλικό υφίσταται μεγάλες δυνάμεις 

και πιέσεις, για να μην ξεπεράσει τα όρια τανυσμού και θραύσης του ανακτά τις 

μηχανικές του ιδιότητες ώστε να υποστεί ξανά τάνυση μέσα σε φούρνους ανόπτυσης 

στους οποίους παραμένει για συγκεκριμένο χρόνο και σε συγκεκριμένη θερμοκρασία. 

Σχηματικά η παραπάνω διαδικασία αποτυπώνεται στο Σχήμα 3, ενώ η διαδικασία 

τάνυσης για την παραγωγή τελικών προϊόντων απεικονίζεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια 

στο Σχήμα 4.

Bloom Ανόπτυσηε
j

Εργοστάσιο 
Διέ λασηε Εργοστάσιο Επεξεργασίαν Σωλήυωυ
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Το πρόβλημα που έπρεπε να επιλυθεί ήταν να βρεθεί το κατάλληλο σύνολο των 

αρχικών σωλήνων (blooms) που έπρεπε να παράγει το εργοστάσιο διέλασης (συνδυασμοί 

διαμέτρων-πάχους) ώστε να έχουμε συνολικά τις λιγότερες δυνατές τανύσεις και 

ανοπτύσεις για την παραγωγή των τελικών προϊόντων στο εργοστάσιο επεξεργασίας. Η 

συνθήκη του περιορισμένου συνόλου αρχικών σωλήνων ήταν κρίσιμη γιατί σε αντίθετη 

περίπτωση επηρρεαζόταν καθοριστικά η απόδοση του εργοστασίου διέλασης.

Ildxos
Τοιχώματοε

Ο
Σχήμα 4 Εξωτερική Διάμετροε

Τελικώς, στο project που διήρκεσε συνολικά δύο χρόνια, ενεπλάκησαν δύο τμήματα 

του Μ.Ι.Τ., το κέντρο ερευνών της Alcoa και οι διευθύνσεις των δύο εργοστασίων με 

αποτέλεσμα την αύξηση κατά 25% της παραγωγής στο εργοστάσιο επεξεργασίας 

σωλήνων χωρίς μείωση της παραγωγής στο εργοστάσιο διέλασης. Η λύση δόθηκε με την 

επίλυση ενός προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού με περισσότερες από 1000 

μεταβλητές και 300 περιορισμούς. Χρησιμοποιήθηκαν ευρετικοί αλγόριθμοι σε αρκετά 

στάδια της επίλυσης του προβλήματος, αναδιοργανώθηκαν οι διευθύνσεις παραγωγής 

των δύο εργοστασίων, δημιουργήθηκε πληροφοριακό σύστημα ικανό να παράσχει στο 

μέλλον τις απαραίτητες πληροφορίες για περαιτέρω αναθεώρηση της προτεινόμενης 

λύσης και γενικά, το συγκεκριμένο project αποτέλεσε μια πολύ καλή εφαρμογή του 

operations management στις λειτουργίες της επιχείρησης. Δυστυχώς, η συγκεκριμένη
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διαδικασία παραγωγής σωλήνων αλουμινίου δεν εφαρμόζεται στις ελληνικές 

βιομηχανίες, ίσως επειδή οι σωλήνες από μόνοι τους δεν αποτελούν προϊόν τόσο 

μεγάλης κατανάλωσης, κι έτσι τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας είναι πρακτικά 

ανεφάρμοστα στην ελληνική πραγματικότητα.

Με τελικό στόχο το καλύτερο δυνατό line balancing και την παράλληλη μείωση του 

scrap με τη βοήθεια ενός DSS ασχολήθηκαν οι Balaila et al. (1991). Η προσέγγιση που 

επιχειρήθηκε στην περίπτωση αυτή ήταν σαφώς κοντύτερα στην πραγματικότητα και 

λάμβανε σοβαρά υπ’ όψην της τον πραγματικό τρόπο λειτουργίας των εργοστασίων 

διέλασης. Στο συγκεκριμένο εργοστάσιο (Mifromal Aluminium Industries - Israel), 

υπήρχαν τρεις πρέσσες με διαφορετικά χαρακτηριστικά αλλά με περίπου την ίδια γκάμα 

προϊόντων και οι τρεις. Το βασικότερο πρόβλημα για τον προγραμματισμό της 

παραγωγής ήταν να αποφασίσει σε ποιά από τις τρεις πρέσσες θα εκτελέσει κάθε μία από 

τις 50 περίπου διαφορετικές παραγγελίες ανά ημέρα, ελαχιστοποιώντας το συνολικό 

παραγόμενο scrap κατά τη διέλαση και προβλέποντας τις ποσότητες εκείνες για τις 

οποίες η παραγωγή του προϊόντος θα γινόταν πιο συμφέρουσα. Οι εμπνευστές του DSS 

έλαβαν σοβαρά υπ’ όψην τους το γεγονός ότι το ίδιο προϊόν παραγόμενο σε διαφορετική 

πρέσσα από διαφορετική μήτρα, έχει σαν αποτέλεσμα διαφορετικό βαθμό απόδοσης (κι 

άρα διαφορετικό ποσοστό scrap). Δημιουργώντας έναν απλό αλγόριθμο (δέντρο 

αποφάσεων με 3 επίπεδα) ο οποίος συνεκτιμούσε την παραγγελθείσα ποσότητα, τα 

χαρακτηριστικά του προϊόντος (μετρικό βάρος, γεωμετρία κλπ.), τα χαρακτηριστικά της 

μήτρας (οπές) και τα χαρακτηριστικά της κάθε πρέσσας, πρότεινε την ιδανική πρέσσα 

λειτουργίας και άφηνε στον προγραμματιστή να αποφασίσει το line balancing.

Τις περισσότερες από αυτές τις παραμέτρους θα τις συμπεριλάβουμε κι εμείς στην 

προτεινόμενη μεθοδολογία. Οι δημιουργοί του συγκεκριμένου DSS, κατάλαβαν τις 

σημαντικές αποκλίσεις που παρατηρούνται μεταξύ των θεωρητικών στοιχείων για τη 

διέλαση και των πραγματικών δεδομένων και τελικώς, έκαναν ένα εργαλείο το οποίο σε 

μεγάλο βαθμό αποτελεί χρήσιμο σύμβουλο για την πρόβλεψη εξέλιξης του 

χρονοπρογράμματος. Ο προσανατολισμός όμως της παραγωγής του εργοστασίου ήταν 

make-to-order και αυτό περιορίζει σημαντικά τη χρήση του σε επιχειρήσεις οι οποίες
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εργάζονται για make-to-stock. Αρνητικό επίσης είναι και το γεγονός ότι για τα 

περισσότερα προϊόντα τους υπήρχε η εναλλακτική δυνατότητα παραγωγής τους σε 

περισσότερες από μια πρέσσες, γεγονός που δίνει μεν ευελιξία στον προγραμματισμό 

αλλά έχει μεγάλο κόστος κτήσης παγίων στοιχείων (μήτρες για πολλές πρέσσες).

Ολοκληρώνουμε την αναφορά μας σε εργασίες που σχετίζονται με το 

χρονοπρογραμματισμό βιομηχανιών διέλασης με την εργασία των Karmarkar και 

Groenevelt (1988) για λογαριασμό της Schlegel Corporation. Παρότι η συγκεκριμένη 

εταιρεία ανήκει στο χώρο της υφαντουργίας, η προτεινόμενη από τους συγγραφείς 

μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί (με τις απαραίτητες τροποποιήσεις) και στη διέλαση. 

Στη συγκεκριμένη εργασία επιχειρήθηκε η προσέγγιση του προβλήματος 

χρονοπρογραμματισμού με τη βοήθεια των καρτών kanban, μόνο που επιχειρήθηκαν 

μερικές τροποποιήσεις σε σχέση με τη γνωστή λειτουργία τους. Οι τροποποιήσεις εκείνες 

οι οποίες προέκυψαν από ανάγκες που όμως υφίστανται και στη διέλαση αλουμινίου 

είναι οι εξής:

• Η ζήτηση έχει σημαντική εποχικότητα με συνέπεια το σύστημα να μην είναι 

δυνατόν να λειτουργήσει σε μια ισορροπία με ένα προκαθορισμένο αριθμό 

καρτών. Ο αριθμός των καρτών στο σύστημα μεταβάλλεται αναλόγως των 

προβλέψεων ζήτησης και της μεταβλητότητας της ζήτησης.

• Αφού η πρόβλεψη είναι δυνατή, η απελευθέρωση των καρτών (ή η απόσυρση 

τους) δεν είναι αυτόματη (βασιζόμενη αποκλειστικά στα αποθέματα) αλλά μπορεί 

να προκληθεί και εκ των προτέρων εξαιτίας πρόβλεψης ζήτησης. Αυτό επιτρέπει 

μια μείωση των αποθεμάτων σε αντίθεση με το γνωστό ισορροπημένο σχήμα των 

καρτών, αλλά παράλληλα μας δίνεται και η δυνατότητα μιας “push” λογικής 

στην ήδη υπάρχουσα "pull” με βάση προβλέψεις που κάνουμε.

• Επιπροσθέτως των καρτών που μπορούμε να δημιουργήσουμε λόγω προβλέψεων, 

έχουμε τη δυνανότητα να δημιουργήσουμε κι άλλες εξ αιτίας ασυνεχειών που 

παρουσιάζονται στην παραγωγή. Αν π.χ. εισαχθεί στο σύστημα μας μια 

παραγγελία η οποία είναι μεγαλύτερη από το σύνολο του αποθέματος που 

διατηρούμε για κάποιο προϊόν, τότε δημιουργούμε επιπλέον κάρτες για την
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παραγωγή του προϊόντος, αλλά τις προσημειώνουμε με χαρακτηριστικό 

διαφορετικό των συνηθισμένων καρτών ώστε να μπορέσουμε να τις αποσύρουμε 

αμέσως μετά την εκτέλεση της παραγγελίας.

Βλέπουμε λοιπόν, ότι ενώ το σύστημα καρτών kanban παραδοσιακά εφαρμόζεται σε 

παραγωγικές διαδικασίες συναρμολόγησης και υπο-συναρμολόγησης με σχετικά 

κανονικό και ομαλό περιβάλλον ζήτησης, στη συγκεκριμένη περίπτωση επιχειρείται η 

εφαρμογή του σε ένα μεταβλητό περιβάλλον παραγωγής με σημαντική εξάρτηση από την 

εποχικότητα και τη μεταβλητότητα της ζήτησης.

Το ζητούμενο για την επιχείρηση ήταν (όπως άλλωστε και στις περισσότερες 

επιχειρήσεις) η επίτευξη υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών, μέσα από ένα καλά 

ελεγχόμενο και με χαμηλό κόστος σύστημα παραγωγής και ελέγχου αποθεμάτων. Ο 

χρόνος απόκρισης και ο βαθμός πληρότητας στην εκτέλεση της παραγγελίας 

αποτελούσαν κρίσιμες διαδικασίες οι οποίες έβρισκαν τη λύση του με εξυπηρέτηση των 

παραγγελιών από το απόθεμα. Το εν λόγω παραγωγικό σύστημα δεν θα μπορούσε να 

είναι make-to-order εξαιτίας της μεγάλης μεταβλητότητας και εποχικότητας της ζήτησης 

κι άρα, η βάση του προβλήματος μετατίθεται στη δημιουργία και συντήρηση ενός 

ελάχιστου ύψους τελικών αποθεμάτων ικανό να επιτύχει τα επίπεδα εξυπηρέτησης που 

θέτει η εταιρεία.

Η λύση στο πρόβλημα έγκειται στην κατανόηση του μηχανισμού δημιουργίας 

αποθεμάτων. Αν εξετάσουμε τις αιτίες δημιουργίας των, τότε θα διακρίνουμε ότι 

αποτελούνται από τρία βασικά συστατικά:

• Κυκλικά αποθέματα ή αποθέματα που δημιουργούνται από την ομαδοποίηση των 

διεργασιών κατά την παραγωγή.

• Αποθέματα ασφαλείας που τα δημιουργούμε για να προστατευθούμε από 

διακυμάνσεις της ζήτησης.

• Αποθέματα που τα δημιουργούμε για να προστατευθούμε από διακυμάνσεις της 

παραγωγής.
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Οι αιτίες αυτές δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθούν εντελώς. Όταν όμως εμφανιστούν 

σε κάποιο σύστημα στο οποίο δεν υπάρχουν καλοσχεδιασμένες διαδικασίες, τότε 

διογκώνουν τα αποθέματα σε πολύ μεγαλύτερα από τα επιθυμητά επίπεδα. Η πρώτη 

ομάδα αποθεμάτων (κυκλικά αποθέματα) δημιουργείται συνήθως από τα χρονοβόρα 

setups των μηχανών όταν αλλάζουμε παραγωγή προϊόντων. Προτιμούμε συνήθως να 

παράγουμε μεγαλύτερες από τις επιθυμητές ποσότητες παρά να αυξήσουμε τους νεκρούς 

χρόνους. Σαν προτεινόμενη λύση για το πρόβλημα αυτό είναι η μείωση του χρόνου 

αλλαγής προϊόντος στις βασικές γραμμές παραγωγής. Για τη μείωση των αποθεμάτων 

ασφαλείας, η πιο ενδεδειγμένη λύση είναι η καλύτερη πρόβλεψη και για τη μείωση των 

αποθεμάτων από διακυμάνσεις της παραγωγής, απαιτείται πρώτα η εξομάλυνση της.

Στη συγκεκριμένη επιχείρηση, το υβριδικό αυτό σύστημα καρτών kanban πέτυχε 

καλύτερο σχήμα διαχείρισης τελικών αποθεμάτων με τη χρήση των καρτών, όχι σε ένα 

προκαθορισμένο ύψος αποθεμάτων αλλά σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επίπεδο. Τα 

βασικά σημεία λειτουργίας του είναι τα εξής:

• Αποφασίζεται σε μηνιαία βάση το ύψος εκείνων των αποθεμάτων τα οποία 

χαρακτηρίζονται κρίσιμα για την επιχείρηση. Με βάση τις αποφάσεις αυτές, 

δημιουργείται ο ανάλογος αριθμός καρτών για κάθε ένα από αυτά. Προϊόντα τα 

οποία δημιουργούνται μόνο κατόπιν παραγγελίας, έχουν ύψος αποθέματος μηδέν.

• Όταν μια παραγγελία εισάγεται στο σύστημα μας, μεταφράζεται στον αντίστοιχο 

αριθμό καρτών.

• Αν τα αποθέματα επαρκούν, η παραγγελία (αναλόγως της ημερομηνίας 

αποστολής) είτε ικανοποιείται άμεσα από αυτά, είτε αυτά δεσμεύονται για 

μελλοντική της εκπλήρωση.

• Σε περίπτωση μη ικανοποίησης μέρους αυτής, οι αντίστοιχες κάρτες 

μεταφέρονται στο τμήμα προγραμματισμού με ένδειξη υψηλής προτεραιότητας. 

Παράλληλα, δημιουργούνται και κάρτες αναπλήρωσης αποθέματος ασφαλείας.

• Το τμήμα προγραμματισμού παράγει ακριβώς την ποσότητα των καρτών για κάθε 

προϊόν και παραγωγή προϊόντος χωρίς κάρτα δεν είναι εφικτή. Κάθε κάρτα
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περιέχει πληροφορίες σχετικές με το αν δημιουργήθηκε για αναπλήρωση 

αποθέματος ή για συμπλήρωση παραγγελίας. Έτσι, πληροφορίες σχετικές με 

χρόνους απόκρισης και ταχύτητες ανακύκλωσης είναι πλέον διαθέσιμες για 

επεξεργασία.

• Σκοπός του προγραμματισμού παραγωγής είναι η εξαφάνιση όσο των δυνατόν 

περισσότερων καρτών που υπάρχουν στην ουρά αναμονής του. Προτεραιότητα 

έχουν οι κάρτες εξυπηρέτησης παραγγελιών και οι κάρτες αναπλήρωσης 

αποθεμάτων με χαμηλό ύψος.

• Η απόσυρση καρτών γίνεται με συνεχείς αναθεωρήσεις του ύψους των 

αποθεμάτων ασφαλείας, κι έτσι έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε μερικά από 

τα αποθέματα μας σε πολύ γρήγορο χρόνο.

Η συγκεκριμένη εργασία είναι ίσως η μόνη που προσπαθεί να συσχετίσει το 

χρονοπρογραμματισμό με τον έλεγχο των αποθεμάτων. Λαμβάνει σοβαρά υπ’ όψην της 

την έννοια του ελάχιστου δυνατού αποθέματος και του χρόνου εξυπηρέτησης 

παραγγελίας πελάτη και προσπαθεί να προσαρμόσει το μηνιαίο χρονοπρόγραμμα στις 

δύο αυτές μεταβλητές. Θα μπορούσε να εφαρμοστεί εξ ολοκλήρου σαν μεθοδολογία 

χρονοπρογραμματισμού στο τμήμα συρραφής θερμομονωτικών, αφού εκεί έχουμε 

λογική συναρμολόγησης με κοινά μέρη για διαφορετικά προϊόντα, setup μηχανής που 

επηρρεάζει σημαντικά την απόδοση του τμήματος, υψηλή μεταβλητότητα ζήτησης για 

συγκεκριμένα προϊόντα κλπ. Στην αντιμετώπιση όμως του γενικότερου προβλήματος 

χρονοπρογραμματισμού εργοστασίων διέλασης, η εποχικότητα των πωλήσεων είναι 

τέτοια ώστε ο χρονοπρογραμματισμός τους χειμερινούς μήνες θα πρέπει να έχει ορίζοντα 

5μήνου κι όχι μήνα. Η μεγάλη ποικιλία προϊόντων (μερικές χιλιάδες) καθιστά το 

σύστημα εισαγωγής και αναπλήρωσης καρτών δύσχρηστο κι αν δεν υπάρχει σοβαρή 

μηχανογραφική υποδομή είναι αδύνατη η εφαρμογή του. Τέλος, δεν δίνεται ιδιαίτερη 

έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα που η απόδοση του καθορίζει σημαντικά, όπως θα 

δούμε παρακάτω, τη λειτουργία των μηχανών.
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Κεωάλαιο 4°; Χρονοπρονραμματισμός διέλασικ - Προτεινόιιενη 

προσέγγιση

4.1 Καθοοισίίόα των αεταβλητών του ποοβλήιιατος

Στις μέχρι τώρα προσεγγίσεις έγινε σαφές ότι, όλο το βάρος του προβλήματος του 

χρονοπρογραμματισμού βιομηχανιών αλουμινίου δόθηκε στη μείωση του πρωτογενούς 

σκραπ, στην επιλογή της καλύτερης πρέσσας για την παραγωγή κάποιου προϊόντος και 

στη "‘σφιχτή" διαχείριση του όγκου των αποθεμάτων. Η εποχικότητα της ζήτησης 

αναφέρθηκε κάπου αλλά δεν της δόθηκε η πρέπουσα σημασία, κάτι που συνέβη επίσης 

και με το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο ανθρώπινος παράγοντας. Τέλος, η 

παραγωγή των προϊόντων αντιμετωπίστηκε σαν κάτι το αφηρημένο, χωρίς να δοθεί 

ιδιαίτερη βαρύτητα στο πόσο παραγωγικό είναι το κάθε προϊόν, ή στο πόσο συμβάλλει 

στη γενικότερη απόδοση της γραμμής, ή στο ποια είναι η συμπεριφορά του κατά τη 

διέλαση στο παρελθόν ώστε να προβλέψουμε στατιστικά την συμπεριφορά του στο 

μέλλον.

Στο κεφάλαιο αυτό θα επιχειρήσω μια άλλη προσέγγιση του προβλήματος. Θα 

αντιμετωπίσω το πρόβλημα του χρονοπρογραμματισμού περισσότερο από την πλευρά 

της στρατηγικής της επιχείρησης και λιγότερο από την μαθηματική του πλευρά. 

Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι έχει περισσότερη σημασία για την επιχείρηση η 

σταθερότητα και η συνέπεια στην κατάστρωση του χρονοπρογράμματος έστω κι αν αυτό 

δεν είναι το βέλτιστο, παρά η δημιουργία ενός τυπικού μαθηματικού μοντέλου που σε 

ασκήσεις επί χάρτου θα είναι άριστο, αλλά σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας δεν θα 

είναι καν σε θέση να αποδώσει τα στοιχειώδη. Οι όποιες σκέψεις μου καταγραφούν στις 

επόμενες παραγράφους, έχουν ήδη βρει εφαρμογή, είτε πρόκειται να εφαρμοστούν στο 

άμεσο μέλλον. Η εφαρμογή τους έγινε (ή θα γίνει) στις παραγωγικές εγκατατάσεις της 

βιομηχανίας ALUMIL Α.Ε. καθώς και σε θυγατρικές της.

Η βιομηχανία διέλασης αλουμινίου ALUMIL Α.Ε. έχει την έδρα της στη ΒΙ.ΠΕ. 

Κιλκίς όπου έχει εγκατεστημένο και το κύριο παραγωγικό της δυναμικό. Είναι μια πολύ
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“νέα” εταιρεία (ηλικίας 10 ετών) και αυτή τη στιγμή θεωρείται ο leader του κλάδου στην 

ελληνική αγορά. Η ραγδαία ανάπτυξη της έχει σαν αποτέλεσμα τις συνεχείς επεκτάσεις 

της που πραγματοποιούνται είτε με εξαγορές, είτε με νέες επενδύσεις σε διάφορα σημεία 

της Ελλάδας και του εξωτερικού. Τη στιγμή αυτή, διαθέτει τρεις πρέσσες στην έδρα της 

στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς (συμβολικά θα τις ονομάσουμε 1600Κ, 1800Κ, 2500Κ), μία πρέσσα 

στη θυγατρική της στη ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης (Ι600Χ) και μία πρέσσα στη θυγατρική της στη 

ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής (180ΚΜ). Η συνολική ημερήσια παραγωγή των πέντε πρεσσών 

αγγίζει περίπου τους 130 τόννους αβάφου προφίλ εκ των οποίων, ένα μεγάλο μέρος τους 

(περίπου 80 τόννοι) βάφεται στα τέσσερα βαφεία της (δύο οριζόντια βαφεία κι ένα 

κάθετο στην έδρα της. κι ένα οριζόντιο βαφείο στην Ξάνθη). Το υπόλοιπο προϊόν 

διοχετεύεται στην αγορά σαν άβαφο και βάφεται με ευθύνη των πελατών σε άλλα 

εξωτερικά βαφεία. Τέλος, διαθέτει και τέσσερις γραμμές παραγωγής θερμομονωτικών 

προφίλ εγκατεστημένες στην έδρα της. Η διοίκηση και ο χρονοπρογραμματισμός όλων 

των εταιρειών ασκείται κεντρικά από την έδρα. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει έντονα 

η εταιρεία μετά την λειτουργία των θυγατρικών της εκτός της ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς, έχει να 

κάνει με τη κατάστρωση ενός χρονοπρογράμματος το οποίο θα αξιοποιεί με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο της παραγωγικές της εγκαταστάσεις, θα δημιουργεί ένα πλέγμα 

αλληλένδετων σχέσεων μεταξύ των τριών εργοστασίων της και, θα εκμεταλλεύεται όλα 

τα οφέλη συνέργειας που μπορούν να προκύψουν από τη λειτουργία όλων αυτών των 

εταιρειών. Στις παραγράφους που ακολουθούν, θα επιχειρήσω να καταγράψω τις 

μεταβλητές εκείνες που επηρρεάζουν περισσότερο το πρόβλημα μας, να προτείνω 

τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που ανακύπτουν εξαιτίας των μεταβλητών 

αυτών και τέλος, να προτείνω τον κορμό ενός απλού DSS το οποίο θα υποβοηθά τον 

υπεύθυνο χρονοπρογραμματισμού στην κατάστρωση του χρονοπογράμματος.

Η εποχικότητα ζήτησης του προϊόντος παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο μιας και η 

διακύμανσή της από καλή σε άσχημη περίοδο μπορεί να φτάσει και το 30%. Η εξήγηση 

για την εποχικότητα είναι απλή κι οφείλεται στο γεγονός ότι το αλουμίνιο 

χρησιμοποιείται κυρίως σε οικοδομικές κατασκευές (αρχιτεκτονικό προφίλ), και 

λιγότερο σε άλλες βιομηχανικές-βιοτεχνικές χρήσεις. Επειδή η οικοδομική 

δραστηριότητα βρίσκεται σε ευθεία αναλογία με τις καιρικές συνθήκες, το διάστημα από
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τα μέσα της άνοιξης έως τις αρχές του χειμώνα η ζήτηση είναι έντονη (με αποκορύφωμα 

το φθινόπωρο), ενώ τους υπόλοιπους μήνες παρουσιάζεται μια σημαντική κάμψη. 

Αναπόφευκτα λοιπόν θα πρέπει να αποφασίσουμε τις περιόδους της μειωμένης ζήτησης 

το τι θα παοάνουαε (tuyiia προϊόντων), σχεδιάζοντας στο επίπεδο του βραχυχρόνιου 

χρονοπρογραμματισμού που αναφέραμε σε προηγούμενο κεφάλαιο.

Μία επίσης σημαντική παράμετρος έχει να κάνει με την πρέσσα στην οποία θα 

παράγουμε το προϊόν. Αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, κάποιο DSS που 

“χτίστηκε” με σκοπό την καλύτερη δυνατή επιλογή πρέσσας για την παραγωγή κάποιου 

προϊόντος. Αυτό το οποίο δεν συμπεριέλαβαν στη μελέτη τους οι δημιουργοί του 

συγκεκριμένου DSS, είναι η δυνατότητα που δίνεται στον προγραμματιστή της 

παραγωγής να παράγει κάποιο προϊόν χρησιμοποιώντας το ίδιο καλούπι σε περισσότερες 

από μία πρέσσες, με κριτήριο όχι την θεωρητική απόδοση της μηχανής αλλά τις 

διαστάσεις της μπιγιέτας της πρώτης ύλης που θα χρησιμοποιηθεί. Είναι πολύ συχνό το 

φαινόμενο να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο καλούπι σχεδόν σε όλες τις 

πρέσσες που μπορεί να διαθέτει κάποιο εργοστάσιο. Είτε ισχύει η ιδιαιτερότητα που 

μόλις αναφέραμε, είτε δεν ισχύει, το ερώτημα το πού θα παράγουμε (επιλογή imyaviic) 

παραμένει κρίσιμο.

Ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει επίσης πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της 

παραγωγής. Αν και η διέλαση αλουμινίου είναι δραστηριότητα εντάσεως κεφαλαίου και 

το πάνω όριο της δυνατότητας παραγωγής τίθεται από τις προδιαγραφές των πρεσσών, το 

κάτω όριο έχει στενή σχέση με τον παράγοντα άνθρωπο. Η μεγάλη ποικιλία ήδη 

παραγόμενων προϊόντων και η συνεχής προσθήκη νέων (εξαιτίας εξέλιξης των 

συστημάτων αλουμινίου), καθιστά δύσκολη τη διαδικασία τυποποίησης της παραγωγής 

για κάθε ένα από τα προϊόντα αυτά. Οι παράμετροι λειτουργίας της πρέσσας για κάθε 

προϊόν είναι διαφορετικές για τον κάθε χειριστή της, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τόσο 

τη διαφορετική παραγωγική ικανότητα του καθενός, όσο και το διαφορετικό ποσοστό 

σκραπ το οποίο δημιουργεί ο καθένας από αυτούς. Επειδή δε το σκραπ είναι και 

αποτέλεσμα του ποιοτικού ελέγχου που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της 

διέλασης, είναι περισσότερο αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς (όλη η βάρδια της
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μηχανής), παρά ατομικής (χειριστής πρέσσας). Έτσι, δεν αρκεί να απαντήσουμε μόνο 

στο ερώτημα το τι θα παράγουμε αλλά σημασία έχει και το πως και με ποιους θα το 

παράγουιιε (ανθρώπινος παράγοντας).

Έχοντας αποφασίσει για το τι θα παράγουμε, πού θα το παράγουμε, και το πώς και με 

ποιούς θα το παράγουμε, είμαστε σε θέση να καταστρώσουμε ένα βραχυπρόθεσμο 

χρονοπρόγραμμα (3-6 μήνες), καθορίζοντας έτσι τις γενικές κατευθύνσεις μέσα στις 

οποίες θα κυμανθεί η παραγωγή του εργοστασίου. Οι δυσκολίες όμως της ικανοποίησης 

των παραγγελιών των πελατών, έρχονται μέσα από την εκτέλεση του 

χρονοπρογράμματος όπως αυτό περιγράφεται στο Επίπεδο 4 (χρονοπρογραμματισμός) 

και στο Επίπεδο 5 (διορθωτικός χρονοπρογραμματισμός/έλεγχος). Εδώ, από όλες τις 

μεταβλητές που αναφέρθηκαν παραπάνω, μόνο ο ανθρώπινος παράγοντας εξακολουθεί 

να έχει την ίδια σημασία. Έγινε σαφές σε προηγούμενα κεφάλαια της εργασίας αυτής, 

ότι βέλτιστη λύση σε τέτοιου επιπέδου προβλήματα είναι σχεδόν απίθανο να βρεθεί. 

Αφού δεν είμαστε σε θέση να προδιαγράφουμε τη βέλτιστη λύση, τότε ας προβλέψουμε 

τουλάχιστον την εξέλιξη του χρονοπρογράμματος με βάση ιστορικά στοιχεία της 

παραγωγής. Έχοντας λοιπόν καταστρώσει το εβδομαδιαίο μας χρονοπρόγραμμα, ιιέγρι 

ποιόν βαθιιό ιιπορούιιε να είααστε βέβαιοι ότι αυτό θα εκτελεστεί (βαθιιός 

βεβαιότητας):

4.2 Ανάλυση των ηεταβλητών - Ανθρώπινος παοάνονταα

Για να επαληθεύσουμε τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα, ανέτρεξα σε ιστορικά 

στοιχεία παραγωγής που καλύπτουν το διάστημα Ιανουάριος 1999 - Ιούνιος 2000 με 

σκοπό να προσδιορίσω τις διαφορές μεταξύ τόσο των χειριστών όσο και των υπολοίπων 

ατόμων που αποτελούν τη βάρδια τους. Το διάστημα των δεκαοκτώ μηνών κρίθηκε 

ικανοποιητικό διότι καλύπτει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι πολύ κοντά 

στη σημερινή εικόνα της εταιρείας και εξισώνει τις όποιες ακραίες τιμές στην απόδοση 

των ατόμων λόγω ασυνήθιστων περιπτώσεων. Η μελέτη έγινε στις τρεις πρέσσες που 

έχει εγκατεστημένες η ALUMIL στο εργοστάσιο της στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς (1600Κ, 1800Κ, 

2500Κ). Μία εξ αυτών, η 1800Κ, ξεκίνησε τη λειτουργία της το Σεπτέμβριο του 1999 και
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μέχρι το Δεκέμβριο του ίδιου έτους η παραγωγή της δεν είχε κανονική συμπεριφορά 

εξαιτίας των προβλημάτων που έχει κάθε νέα εγκατάσταση στο ξεκίνημα της. Το 

διάστημα μελέτης γι αυτήν περιορίζεται από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο 2000.

Τρεις είναι οι δείκτες που εξετάσθηκαν για κάθε χειριστή με την ομάδα του: ο μέσος 

όρος των μικτών κιλών ανά ημέρα στη διάρκεια κάθε μήνα, ο μέσος όρος του αριθμού 

των μπιγιετών που ανάλωσε για την παραγωγή αυτών των μικτών κιλών και ο μέσος 

όρος του ποσοστού σκραπ που παρήγαγε. Οι δύο πρώτοι δείκτες είναι σε μεγάλο βαθμό 

ανάλογοι, αλλά εξαιτίας της συνήθειας να μετράται διαισθητικά η απόδοση των ατόμων 

από το δεύτερο δείκτη, θεώρησα σκόπιμο να τον συμπεριλάβω κι αυτόν. Οι αποδόσεις 

των ατόμων ανά πρέσσα παρουσιάζονται διαγραμματικά στις επόμενες σελίδες με 9 

γραφικές παραστάσεις (3 για κάθε πρέσσα), και δείχνουν ολαφάνερα τις διαφορές των 

ατόμων τόσο στην ποσότητα της παραγωγής τους όσο και στη ποιότητα (βλ. 

διαγράμματα που σχετίζονται με στο σκραπ). Η ανομοιομορφία αυτή έχει σαν 

αποτέλεσμα να απέχουν ποσοστιαία ο 10ι= από τον 3° κάθε μηχανής περίπου 2,5 

ποσοστιαίες μονάδες, αλλά αν αυτό μεταφραστεί σε χαμένη παραγωγική ικανότητα, τότε 

φτάνει έως και 300 τόνους παραγόμενου προϊόντος (περίπου 300 εκατομμύρια χαμένες 

πωλήσεις) για κέθε πρέσσα. Δεν είναι της παρούσας στιγμής να αναλύσουμε ότι το ποσό 

αυτό είναι μεγαλύτερο εξαιτίας της αυξανόμενης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων 

αλλά έστω και σαν απόλυτο μέγεθος είναι πραγματικά υψηλό. Πως λοιπόν θα 

μπορούσαμε να το μειώσουμε;

Από τη στιγμή που διαπιστώνουμε ότι η απόδοση των χειριστών ποικίλει, δεν έχουμε 

παρά να προχωρήσουμε σε αναλυτικές καταγραφές των συνθηκών με τις οποίες οι 

διάφοροι χειριστές παράγουν τα διάφορα προϊόντα. Ένας πολύ συγκεκριμένος αριθμός 

από τις συνθήκες αυτές (ταχύτητα εξόδου του προφίλ, δύναμη puller, ένδειξη μήκους 

τάνυσης κλπ.), καθορίζει μονοσήμαντα την απόδοση της κάθε πρέσσας στο 

συγκεκριμένο προϊόν. Με την αναλυτική καταγραφή των στοιχείων αυτών σε μια βάση 

δεδομένων, δημιουργούμε ένα ιστορικό διελάσεων μέσα από το οποίο η ερμηνεία για τη 

διαφορετική απόδοση του κάθε χειριστή αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις τιμές των 

συνθηκών διέλασης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είμαστε σε θέση να προδιαγράφουμε
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σε κάθε παραγωγή και ανεξάρτητα από τον χειριστή, ποιές θα πρέπει να είναι οι βασικές 

τιμές των παραμέτρων με τις οποίες θα λειτουργήσει η πρέσσα για να έχει τη μέγιστη 

απόδοση στο συγκεκριμένο προϊόν, ωθώντας έτσι το σύνολο της παραγωγής προς τα 

πάνω.

Η εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθοδολογίας εφαρμόζεται με επιτυχία επί τρίμηνο στην 

εταιρεία, προκαλώντας αύξηση της παραγωγής κατά τουλάχιστον 10%, αποτελεί δε έναν 

τομέα στον οποίο έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα. Στο ερώτημα λοιπόν πώς και με ποιους 

θα παράγουμε το προϊόν, το DSS που προτείνουμε θα ανατρέχει στα ιστορικά στοιχεία 

των διελάσεων και, για κάθε προγραμματισμένη παραγωγή θα επιλέγει εκείνες τις συνθήκες 

οι οποίες δημιούργησαν κατά το παρελθόν το μέγιστο της απόδοσης της μηχανής. Έτσι, 

ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει μια τάση εξομοίωσης προς τα πάνω των καμπύλών που 

αποτυπώνονται στα Διαγράμματα 1-9.
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4.3 Ανάλυση των μεταβλητών - Επιλονή unyavnc

Πριν απαντήσουμε στο συγκεκριμένο ερώτημα, θα ήταν σκόπιμο να διευκρινήσουμε 

μια βασική προϋπόθεση. Θεωρούμε ότι κατά τη διάρκεια του έτους συνολικά (και 

ανεξάρτητα από την εποχικότητα), η ζήτηση είναι τέτοια ώστε να καλύπτει την 

αδιάλειπτη λειτουργία των μηχανών. Αυτό σημαίνει ότι, σε περιόδους χαμηλής ζήτησης 

η εταιρεία διαθέτει το απαραίτητο κεφάλαιο κίνησης που της επιτρέπει να 

αποθεματοποιεί προσωρινά, ώστε σε περιόδους αιχμής να μπορεί να ικανοποιεί τις 

πωλήσεις της. Για να το επιτύχει αυτό, η εταιρεία δεν θα πρέπει να είναι 

προσανατολισμένη 100% στο ''φασόν'ζ αλλά θα πρέπει να διαθέτει στην αγορά και 

συστήματα δικής της τεχνογνωσίας.

Οι τρεις από τις πέντε πρέσσες που διαθέτει η ALUM1L, έχουν τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιήσουν το ίδιο ακριβώς καλούπι για την παραγωγή κάποιου προϊόντος, χωρίς 

αυτό να επιφέρει καμία αλλαγή στο setup της μηχανής. Από τις τρεις αυτές πρέσσες, οι 

δύο βρίσκονται στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς (1600Κ, Ι800Κ) και η τρίτη στη ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης 

(1600Χ). Το πρόβλημα που ανέκυπτε στον χρονοπρογραμματισμό ήταν, η διασπορά των 

προϊόντων και στις τρεις πρέσσες ώστε να ικανοποιούμε τις παραγγελίες με τη 

μεγαλύτερη δυνατή απόδοση των μηχανών.

Μη έχοντας τη δυνατότητα να λύσουμε το πρόβλημα με τον ιδανικότερο τρόπο, 

αποφασίσαμε να περιορίσουμε την έκταση του. Μετά από στατιστική ανάλυση των 

πωλήσεων και προβλέψεις σχετικά με την πορεία τους την επόμενη χρονιά, αποφασίσαμε 

να εξειδικεύσουμε την παραγωγή της πρέσσας 1600Χ σε μια πολύ μικρή γκάμα 

προϊόντων (δεν ξεπερνούν τα 50) τα οποία θα παράγονται καθ’ όλη τη διάρκεια της 

χρονιάς. Τα αποτελέσματα ήταν κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά. Η εξειδίκευση των 

ατόμων σε μερικές δεκάδες προϊόντα (από τις αρχικές εκατοντάδες που 

προγραμματίζαμε ότι θα παράγουν), αύξησε την απόδοση της πρέσσας σε επίπεδο 

μικτών κιλών ανά ημέρα (λιγότερες αλλαγές, άρα λιγότεροι νεκροί χρόνοι) και βελτίωσε 

κατά πολύ την ποιότητα του προϊόντος.
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Έτσι, αποκομίσαμε όλα τα οφέλη που προσδίδει η εξειδίκευση, δημιουργήσαμε standard 

στην παραγωγή προϊόντων και το κυριότερο, απλουστεύσαμε την περιπλοκότητα του 

αρχικού προβλήματος. Η αύξηση στην απόδοση της συγκεκριμένης πρέσσας, αποτνπώνεται 

στο Διάγραμμα 10. Στις σκέψεις μας πλέον είναι η εξειδίκευση κι άλλης μιας πρέσσας 

τουλάχιστον κατά τις μισές ώρες λειτουργίας της ώστε κι εδώ τα οφέλη αν είναι ανάλογα. 

Στο ερώτημα λοιπόν που σχετίζεται με το που θα παράγουμε, απαντάμε με εξειδίκευση 

ενός υποσυνόλου των παραγωγικών μας εγκαταστάσεων σε αυστηρά συγκεκριμένη γκάμα 

προϊόντων, βασιζόμενοι πάντα σε ιστορικά στοιχεία πωλήσεων και προβ/λψεις για χρονικό 

ορίζοντα το πολύ έτους.
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4.4 Ανάλυση των μεταβλητών - Μίγμα προϊόντων

Αναφέραμε αρκετές φορές πιο πάνω την εποχικότητα στη ζήτηση των προϊόντων και 

τα προβλήματα που αυτή συνεπάγεται. Για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου 

προβλήματος, ισχύει η προϋπόθεση που θέσαμε στην επιλογή της μηχανής: η εταιρεία 

δεν είναι προσανατολισμένη 100% στο “φασόν” αλλά έχει και δικά της συστήματα, τα 

οποία προωθεί στην αγορά διαθέτοντας το απαραίτητο κεφάλαιο κίνησης. Η προϋπόθεση 

αυτή είναι σημαντική διότι, προβλέψεις πωλήσεων σε προϊόντα πελάτη δεν μπορούν να 

γίνουν με ορίζοντα πέραν του τριμήνου, εκτός κι αν υπάρχουν υπογεγραμμένα 

συμβόλαια μεγάλης διάρκειας. Η υπογραφή τέτοιων συμβολαίων δεν είναι και η πιο 

συνηθισμένη περίπτωση εξαιτίας της διακύμανσης των διεθνών τιμών του αλουμινίου. Η 

διακύμανση αυτή μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα μεγάλα κέρδη ή μεγάλες ζημιές 

(αναλόγως της ορθότητας της πρόβλεψης), αλλά το υψηλό ρίσκο της πρόβλεψης κάνει 

τόσο τους διελαστές όσο και τους πελάτες τους να αποφεύγουν μακροπρόθεσμες 

συμφωνίες για μεγάλες ποσότητες.

Αν η εταιρεία διαθέτει και δικά της συστήματα, τότε προσανατολίζει ένα μέρος της 

παραγωγικής της δυναμικότητας σ’ αυτά και ταυτόχρονα, αξιοποιεί το αργούν 

παραγωγικό της δυναμικό σε περιόδους χαμηλής ζήτησης. Είθιστε (εκτός δραματικών 

εξαιρέσεων), κάποια συγκεκριμένα προϊόντα της να σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος των 

πωλήσεων και όλα τα υπόλοιπα να λειτουργούν ως συμπληρωματικά αυτών. Η 

παρατήρηση αυτή εξάγεται εύκολα μετά από μια κατά Pareto ανάλυση των πωλήσεων 

και είναι εξόχως σημαντική για την απάντηση στο ερώτημα του τι θα παράγουμε. Αν όλα 

τα προϊόντα ισοκατανέμονται στο σύνολο των πωλήσεων, τότε δύο είναι τα πιθανά 

ενδεχόμενα: η εταιρεία έχει όλα τα προϊόντα της τέλεια σχεδιασμένα ή, τα προϊόντα της 

χρειάζονται επανασχεδίαση γιατί δεν κατάφεραν σε κανένα τμήμα της αγοράς να 

επικρατήσουν.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση της ALUMIL, η ανάλυση Pareto (βλ. Πίνακα 4) έδειξε ότι 

ένα ποσοστό της τάξης του 15% των προϊόντων της, αντιπροσωπεύει πάνω από το 60% 

των πωλήσεων της. Αν στη διαπίστωση αυτή προσθέσουμε και τις προβλέψεις πωλήσεων
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(με βάση τις διακυμάνσεις των 3 τελευταίοι ετών) και τις εκτιμήσεις για πιθανή αλλαγή της 

στάσης του καταναλωτικού κοινού, τότε εύκολα εντοπίζουμε τα προϊόντα εκείνα τα οποία 

θα αποθεματοποιούμε την περίοδο της χαμηλής ζήτησης, απαντώντας έτσι στο ερώτημα τι 

θα παράγουμε. Το αποτέλεσμα αυτής της ανάλωσης αλληλ.οσυμπλ.ηρώνεται με την επιλ,ογή 

της κατάλληλης μηχανής όπου θα παραχθούν τα προϊόντα αυτά.

Πίνακας 4: Ανάλυση κατά Pareto αριθμού προϊόντων και πωλήσεων

Αριθμός προϊόντων Συμμετοχή στις πωλήσεις

10% 53%

20% 70%

30% 79%

40% 86%

50% 90,5%

60% 93,7%

70% 96,2%

80% 98,3%

90% 99,1%

100% 100%

4.5 Ανάλυση των μεταβλητών - Βαθμός βεβαιότητας

Έχοντας πλέον διαμορφώσει μια άποψη για το πως θα επηρρεάσουμε τις υπόλοιπες 

μεταβλητές του προβλήματος, το μόνο που απομένει είναι να δημιουργήσουμε ένα 

εργαλείο πρόβλεψης της εκτέλεσης του χρονοπρογράμματος. Η ανάλυση κατά Pareto 

που αναφέρθηκε λίγο πιο πάνω θα φανεί εξίσου σημαντική και για την πρόβλεψη. Με 

μικρές διαφοροποιήσεις όσον αφορά τα ποσοστά, η ίδια αναλογία που αποτυπώνει ο 

Πίνακας 4 στη σχέση αριθμού προϊόντων και όγκου πωλήσεων ισχύει και για τη σχέση 

αριθμού προϊόντων και ποσοστού διελάσεων. Αυτό με άλλα λόγια σημαίνει ότι το 20% 

των προϊόντων συμμετέχει κατά 70% στις συνολικές διελάσεις που πραγματοποιούνται 

στις πρέσσες τους τελευταίους 18 μήνες. Στο δεκαοκτάμηνο αναφοράς που 

χρησιμοποιήσαμε παραπάνω για τις τρεις πρέσσες, πραγματοποιήθηκαν περίπου 13.500 

διελάσεις για το σύνολο των παραγόμενων προϊόντων. Πρωταθλητής αυτών αναδείχθηκε 

ένα και μοναδικό προϊόν που συμμετείχε με 427 διελάσεις, έναντι μιας ομάδας
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προϊόντων που συμμετείχαν με περίπου 200 διελάσεις το καθένα, μιας άλλης ομάδας με 

περίπου 150 διελάσεις κ.ο.κ. Υπήρξαν και αρκετά προϊόντα που παρήχθησαν μία και 

μοναδική φορά. Διαχωριστική γραμμή στο σκεπτικό μας θα αποτελέσει ο αριθμός των 30 

διελάσεων, κάτω από τις οποίες κινείται το 92% των προϊόντων αλλά αποτελούν μόλις το 

42% του συνολικού αριθμού των διελάσεων. Αυτό με άλλα λόγια σημαίνει ότι αν 

προβλέψουμε την συμπεριφορά στην απόδοση του 8% των προϊόντων μας κατά την 

παραγωγή, τότε έχουμε προβλέψει περίπου το 60% της εκτέλεσης του 

χρονοπρογράμματος μας.

Ο αριθμός των 30 διελάσεων δεν επιλέχτηκε τυχαία, αλλά αποτελεί ένα καλό στατιστικό 

δείγμα για κάθε προϊόν ώστε να μπορέσουμε να παρατηρήσουμε την κατανομή της 

παραγωγικής του συμπεριφοράς. Αποτυπώνοντας γραφικά σε ιστογράμματα τη 

συχνότητα εμφάνισης του αριθμού των μπιγιετών που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε 

διέλαση για την παραγωγή ενός προϊόντος, παρατηρούμε σχεδόν στο σύνολο των 

περιπτώσεων μια κανονική κατανομή της οποίας τη μέση τιμή και την τυπική απόκλιση 

μπορούμε να υπολογίσουμε εύκολα. Γνωρίζοντας αυτά τα δύο μεγέθη είμαστε πλέον σε 

θέση να προβλέψουμε την πιθανότητα να παραχθεί πλήρως η αιτούμενη από το 

χρονοπρόγραμμα ποσότητα κάποιου προϊόντος. Αν η πιθανότητα αυτή είναι σχετικά 

μικρή, τότε αντιμετωπίζουμε προληπτικά το γεγονός προωθώντας και δεύτερο ή και 

τρίτο καλούπι (μήτρα) του ίδιου προϊόντος, έτσι ώστε αθροιστικά στο τέλος να έχουμε 

την απαραίτητη ποσότητα.

Για το υπόλοιπο 92% των προϊόντων μας που αντιστοιχούν στο 40% των διελάσεων, θα 

επιλέξουμε κάποιο μοντέλο πρόβλεψης σταθμισμένου μέσου δίνοντας μεγαλύτερη 

βαρύτητα στις τελευταίες χρονικά διελάσεις και μικρότερη στις πιο παλιές. Οι 

συντελεστές στάθμισης που θα χρησιμοποιήσουμε δεν είναι δύσκολο να επιλεγούν αν 

σκεφτούμε ότι οι τελευταίες 10 διελάσεις θα μας δείξουν περίπου την κατάσταση 

παραγωγικής ετοιμότητας του καλουπιού.
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4.6Σύνθεση του μοντέλου

Τελειώνοντας την προτεινόμενη προσέγγιση, θα επιχειρήσω τη σύνθεση όλων των 

παραπάνω σε ένα συνοπτικό διάγραμμα ροής πληροφοριών. Με τη βοήθεια 

μηχανογραφικής υποδομής που θα καλύπτει το σύνολο των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων της εταιρείας, ευελπιστώ ότι μετά από έναν περίπου χρόνο θα είμαστε 

σε θέση να προσομοιώσουμε το διάγραμμα αυτό με το κατάλληλο software. Μέχρι τότε, 

επί μέρους τμήματα του (όπως π.χ. η δημιουργία και εκμετάλλευση της βάσης δεδομένων 

όπου θα αποθηκεύονται οι κρίσιμες παράμετροι διέλασης, η πρόβλεψη με βάση την μέση 

τιμή και την τυπική απόκλιση των προηγούμενων παραγωγών κλπ.) θα αποτελούν 

χρήσιμο εργαλείο στην κατεύθυνση του σχεδιασμού του χρονοπρογράμματος. Θα ήταν 

υπερβολή να υποστηρίξω ότι αυτή η λύση είναι και η σωστότερη. Τα αποτελέσματα του 

επόμενου χρόνου (αύξηση απόδοσης, μείωση αποθεμάτων, μείωση χρόνου 

εξυπηρέτησης, μείωση σκραπ) θα δείξουν αν είναι τουλάχιστον προς τη σωστή 

κατεύθυνση.
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4.7 Συμπεράσματα - Επίλογος

Από την ενασχόληση μου τα τελευταία χρόνια με το πρόβλημα του χρονοπρογραμματισμού 

:ργοστασίων διέλασης, διαπίστωσα την τεράστια δυσκολία που κρύβεται πίσω από τη εφαρμογή ενός 

Ιεωρητικού μοντέλου στην πράξη. Όσο κι αν η εύρεση μιας πολύ καλής (ίσως και βέλτιστης) λύσης 

ικούγεται αυτονόητη μετά τη σχεδίαση του μοντέλου, η εφαρμογή της είναι αδύνατη αν σ’ αυτήν δεν 

ιμπλακεί το σύνολο σχεδόν του προσωπικού της παραγωγής. Η πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τις 

ιερισσότερες παραγωγικές διαδικασίες είναι μεγάλη και δυστυχώς, οι περισσότερες εταιρείες δεν 

ίιαθέτουν την απαραίτητη μηχανογραφική υποδομή ώστε να τις παρακολουθούν συστηματικά. Χωρίς 

ην ύπαρξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, η εφαρμογή οποιουδήποτε μοντέλου 

ρονοπρογραμματισμού καθίσταται σχεδόν ανέφικτη.

Η μελέτη των παραμέτρων που επηρεάζουν το χρονοπρόγραμμα θα συνεχιστεί. Στην πορεία φάνηκε 

m ο κατασκευαστής του καλουπιού και ο διορθωτής του μετά από κάθε παραγωγή καθορίζουν 

σημαντικά τη συμπεριφορά του. Η αξιολόγηση όμως αυτών των στοιχείων απαιτεί πολύ περισσότερο 

ρόνο και δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στην εργασία αυτή. Πιθανώς στο μέλλον, κάποιος ο 

)ποίος θα ασχοληθεί ξανά με το ίδιο αντικείμενο, καταφέρει και συμπεριλάβει κι αυτούς τους 

:αράγοντες.
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