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ΠΡΟΛΟΓΟ 
 
 
 
 
 
Ζ δηπισκαηηθή απηή εξγαζία έγηλε ζην πιαίζην ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ «πζηήκαηα Τπνινγηζηψλ» ηνπ ηκήκαηνο 
Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, απφ ην 
κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή Κάιηζην ηέξγην  ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ θαζεγεηή θ. 
Παπαξξηδνπ Κσλζηαληίλνπ.  
 
 
Χο αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο απηήο απνηέιεζαλ νη οηθολοκηθές εθαρκογές 
θαη ερκελείες γρακκηθού προγρακκαηηζκού. ηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο 
απηήο έγηλε αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηνπ γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, αλάιπζε 
ηεο εθαξκνγήο ηνπ γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ζηελ νηθνλνκία, ελψ 
εμεηάζηεθε ηέινο θαη ε γεσκεηξηθή ηνπ εξκελεία ζην επίπεδν . Δλ ζπλερεία 
παξαηέζεθαλ παξαδείγκαηα γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, έγηλε αλάιπζε ηεο 
επαηζζεζίαο (νηθνλνκηθέο εξκελείεο), ελψ ηειεηψλνληαο παξαηέζεθαλ θαη 
θάπνηα case study παξαδείγκαηα.  
 
 
 
Κιείλνληαο ηελ ελφηεηα απηή ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα 
θαζεγεηή θ. Παπαξξηδν Κσλζηαληίλν γηα ηελ ακέξηζηε βνήζεηα θαη 
ζπκπαξάζηαζε ηνπ φπνπ απηή ρξεηάζηεθε, θαζ‟ φιε ηελ δηαδηθαζία εθηέιεζεο 
θαη παξαγσγήο  ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ.  
.  
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ΔΗΑΓΩΓΖ 

ε κηα επνρή πνπ νη θαηαζηάζεηο ζηνλ νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηθφ 

θαη επηζηεκνληθφ ηνκέα αιιάδνπλ δηαξθψο θαη ηαρχηαηα είλαη αλαπφδξαζηνο 

αλάγθε λα έρνπκε ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα λα κπνξέζνπκε λα 

αληαπεμέιζνπκε ησλ αιιαγψλ αιιά θαη λα ηηο πξνζαξκφζνπκε ππέξ καο. 

Έλα ηέηνην εξγαιείν είλαη θαη ν γξακκηθφο πξνγξακκαηηζκφο, κηα 

δηαδηθαζία πνπ αλαθαιχθζεθε ζρεηηθά αξγά γχξσ ζην 1940 αιιά  φκσο έρεη 

θαηαθέξεη λα είλαη πξσηνπφξα θαη αλαγθαία ζηελ κεηέπεηηα εμέιημε ησλ 

επηζηήκσλ θαη δε ηεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

ε απηφ ην ζπγγξαθηθφ πφλεκα ινηπφλ γίλεηαη κηα απφπεηξα λα νξηζηεί 

ν γξακκηθφο πξνγξακκαηηζκφο, λα εμεηαζηνχλ θάπνηνη ηξφπνη επίιπζεο ηνπ 

θαη θπξίσο λα εμεγεζνχλ νη νηθνλνκηθέο εθαξκνγέο ηνπ. Κπξίσο ε αλάιπζε 

γίλεηαη κέζα απφ παξαδείγκαηα ψζηε λα γίλεηαη πιήξσο θαηαλνεηφ φιν ην 

θάζκα ηεο ζεσξίαο αιιά θαη ηνπ πξαθηηθνχ κέξνπο ησλ κεζφδσλ. 

ην πξψην θεθάιαην, πεξηγξάθνληαη νη ξίδεο ηνπ καζεκαηηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη ε εμέιημε ηνπ κέζα ζην ρξφλν. Γίλεηαη κηα απφπεηξα λα 

νξηζηεί θαη πεξηγξάθεηαη ην πξφβιεκα ηνπ γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ κε 

ηελ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε θαη ηελ ηππηθή ηνπ κνξθή. 

ην επφκελν θεθάιαην, ζεηξά παίξλνπλ νη νηθνλνκηθέο εθαξκνγέο ηνπ 

γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, νπνχ πεξηγξάθνληαη κηα ζεηξά πξνβιήκαηα θαη 

νη ιχζεηο ηνπ. Πξνβιήκαηα φπσο ην πξνβιήκαηα ηεο κεηαθνξάο, ηεο δηεηήο ή 

ηνπ ραξηνθπιαθίνπ αλαπηχζζνληαη θαη ζρνιηάδνληαη ζην θεθάιαην απηφ. 

Τζηέξα, γίλεηαη κηα απφπεηξα πεξηγξαθήο ηεο γεσκεηξηθήο εξκελείαο 

ηνπ γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ζην επίπεδν ηη αθξηβψο ζεκαίλεη 

πεξηνξηζκφο θαη πσο απεηθνλίδεηαη ζην επίπεδν. Πσο ραξάζζνληαη, ηη είλαη 

ηζνζηάζκηζε ζπλάξηεζεο θαη πνηέ έλα πξφβιεκα έρεη ιχζε ή φρη, είλαη κεξηθά 

δεηήκαηα πνπ απαληηνχληαη ζην ηξίην θεθάιαην. 

 

Πεξλψληαο ζην ηέηαξην θεθάιαην, γίλεηαη κηα απφπεηξα επίιπζεο ελφο 

πξνβιήκαηνο κε ηελ κέζνδν SIMPLEX ζην WORD θαη ελφο πξνβιήκαηνο  κε  
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ην solver ηνπ excel. Γελ θξίζεθε αλαγθαίν λα πεξηγξάθεη φιε ε δηαδηθαζία ηνπ 

ινγηζηηθνχ θχιινπ φζνλ άθνξα ηελ επίιπζε κηαο θαη θάηη ηέηνην μεπέξλα ηα  

απζηεξά φξηα απηνχ ηνπ πνλήκαηνο. 

Δθφζνλ έρεη θαηαθηεζεί θαη ε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ κε ηηο 

γλσζηέο κεζφδνπο ζην πέκπην θεθάιαην, εμεηάδεηαη ε αλάιπζε επαηζζεζίαο 

ηεο ιχζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ εθφζνλ 

απηή θαζνξίδεη αλ φλησο ε ιχζε είλαη βέιηηζηε ή ππάξρνπλ πεξηζψξηα 

βειηίσζεο. 

ην πξνηειεπηαίν θεθάιαην, παξαηίζεληαη δπν case studies  έλα γηα ηελ 

εηαηξεία Calνco πνπ νπζηαζηηθά είλαη έλα πξφβιεκα κεηαθνξάο θαη έλα γηα 

ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία Upton Motors, Co πνπ είλαη έλα πξνβιεκα 

παξαγσγεο. 

Σειεηψλνληαο ηελ εξγαζία, παξαηίζεληαη θάπνηα ζπκπεξάζκαηα παλσ 

ζε απηά πνπ εμεηάζηεθαλ αιια θαη έλα γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα γηα ηελ 

κεζνδνινγία ηνπ γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο 

επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο, ηεο φπνηαο απνηειεί αλαπφζπαζην θαη πνιχηηκν 

θνκκάηη. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΣΗ ΔΗΝΑΗ Ο ΓΡΑΜΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ 

 Πξηλ μεθηλήζνπκε λα νξίζνπκε αθξηβψο ηη είλαη ν γξακκηθφο 

πξνγξακκαηηζκφο θαιφ ζα ήηαλ λα δνχκε αθξηβψο απφ πνχ μεθίλεζε ηελ 

πνξεία  ηνπ κέζα ζην ρξφλν θαη ηελ δηαξθψο δπλακηθή εμέιημε  ηνπ ζηνλ ρψξν 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επηζηήκσλ. 

 Σα ζεκέιηα ηεο επηρεηξεζηαθήο εξεπλάο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηνπ 

γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ κπήθαλ πξνο ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα απφ ηνλ 

νηθνλνκνιφγν Warlas. Αξγφηεξα πην εμεηδηθεπκέλα κνληέια κειεηήζεθαλ απφ 

ηνπο  Markov θαη Von Newman, ελψ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Β΄ Παγθφζκηνπ 

Πνιέκνπ ε επηρεηξεζηαθή εξεπλά εδξαηψλεηαη απφ ηνπο Βξεηαλνχο θπξίσο 

ζαλ κέζνδνο ιήςεο απνθάζεσλ ησλ ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ. Οη 

απνθάζεηο ηνπ βξεηαληθνχ ζηξαηνχ ήηαλ θξίζηκεο ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ 

ζηξαηησηηθψλ πφξσλ πνπ δηέζεηε ν ζηξαηφο ηνπο. Όπσο ε ρσξνζέηεζε 

ζπζηεκάησλ ξάληα , ε ζχλζεζε ησλ λενπνκπψλ ή ν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

βέιηηζηνπ βάζνπο εθξήμεσλ βνκβψλ βπζνχ. Αξγφηεξα ηα κνληέια απηά 

πηνζεηήζεθαλ θαη απφ ηνπο Ακεξηθαλνχο θαη φπσο είλαη θπζηθφ εηζρψξεζαλ 

θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο πνπ πξνέθππηαλ ηέηνηνπ είδνπο 

πνιχπινθα θαη πνιιέο θνξέο δπζεπίιπηα πξνβιήκαηα. Πξνβιήκαηα 

ινγηζηηθά , ζηελ ζρεδίαζε ησλ πηήζεσλ, ζηηο λαξθνζεηήζεηο θαη βεβαία ζηελ 

ππνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ φπσο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ πσιήζεσλ. 

Έλα θνκκάηη απηνχ πνπ φινη νλνκάδνπκε Δπηρεηξεζηαθή Δξεπλά είλαη 

θαη ν καζεκαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο πνπ είλαη ίζσο θαη ν πην αλαπηπγκέλνο 

ηνκέαο ηεο  θαη έρεη ζαλ αληηθείκελν ηελ άξηζηε θαηαλνκή πεξηνξηζκέλσλ 

πφξσλ κεηαμχ δηαθφξσλ αληαγσληζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θάησ απφ 

ζπλζήθεο βεβαηφηεηαο. 

Οη ρψξνη θαη νη ηνκείο εθαξκνγήο ηεο βειηηζηνπνίεζεο θαιχπηνπλ έλα 

επξχ θάζκα πξνβιεκάησλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο  
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θνηλσλίαο (π.ρ. επηρεηξεκαηηθνχο νξγαληζκνχο, εκπφξην, δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο, ειεθηξηζκφ, χδξεπζε, ηειεπηθνηλσλίεο, λνζνθνκεία,  παηδεία, 

θπθινθνξηαθφ, δεκφζηα θαη ηδησηηθά έξγα, ρσξνηαμηθή ζρεδίαζε, 

πεξηβαιινληηθφ ζρεδηαζκφ, θιπ.). 

Γηα παξάδεηγκα, αλ κηα βηνκεραλία ζέιεη λα απμήζεη ηε παξαγσγή ηεο, 

ζα ηεο πξνηαζνχλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο ιχζεηο. Ο ππεχζπλνο πξνζσπηθνχ ζα 

δεηήζεη πξνζιήςεηο, ν κεραλνιφγνο λέα κεραλήκαηα, ν κεραληθφο 

παξαγσγήο αλαδηάξζξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ν αλαιπηήο βειηίσζε ησλ 

πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ, θιπ. Γηα λα επηηεπρζεί ην θαιχηεξν απνηέιεζκα 

ζα πξέπεη λα βξεζεί ν βέιηηζηνο ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ ιχζεσλ. Αιιά 

θαη απφ γεληθφηεξε ζθνπηά, ζε θάζε κεγάιε επηρείξεζε ππάξρνπλ νκάδεο 

ελδηαθεξνκέλσλ κε δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο, πνπ επεξεάδνπλ ηνπο 

ζπλνιηθνχο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο, φπσο: νη ηδηνθηήηεο (θέξδνο ή ηδίξν), νη 

πειάηεο (θαιή πνηφηεηα & ηηκή), νη εξγαδφκελνη ζηε παξαγσγή (θαιέο ακνηβέο 

& ζπλζήθεο), νη πσιεηέο(πσιήζεηο θαη έζνδα), ην θξάηνο (θφξνη & ζέζεηο 

εξγαζίαο), θ.ά. Ζ αλάπηπμή ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεη κε 

βέιηηζην ηξφπν φινπο απηνχο ηνπο επηκέξνπο, θαη ζπρλά αληηθξνπφκελνπο, 

ζηφρνπο. 

 Ζ βειηηζηνπνίεζε δελ είλαη βεβαίσο  κία ιχζε γηα φια ηα 

πξνβιήκαηα‟. Όκσο θαηά ηελ εμέιημή ηεο εληφπηζε θαη έδσζε ιχζεηο ζε 

γεληθέο πεξηνρέο πξνβιεκάησλ, ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Έηζη ζπρλά δεκηνπξγείηαη 

(δηθαηνινγεκέλα) ε εληχπσζε φηη έρεη ηα εξγαιεία θαη ηηο ιχζεηο γηα „θάζε 

πξφβιεκα‟ .Ζ αιήζεηα είλαη φηη γηα θάζε πεξηνρή πξνβιεκάησλ, πνπ κπνξνχλ 

λα επηιπζνχλ κέζσ βειηηζηνπνίεζεο, έρνπλ αλαπηπρζεί θαη 

ζπζηεκαηνπνηεζεί εηδηθά πξφηππα (κνληέια) αλάιπζήο ηνπο θαη νη αληίζηνηρεο 

κέζνδνη ή αιγφξηζκνη επίιπζήο ηνπο. ήκεξα πιένλ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο 

κηα ζπζζσξεπκέλε γλψζε γηα ηε κεζνδηθή αλάιπζε ηέηνησλ πξνβιεκάησλ. 

Γηα ηε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ βειηηζηνπνίεζεο έρνπλ αλαπηπρζεί, 

ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, δηάθνξα καζεκαηηθά κνληέια θαη ηερληθέο, θαζψο θαη 

ππνινγηζηηθέο κέζνδνη κε ηε ρξήζε Ζ/Τ.  
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Έηζη ζήκεξα, έρνπκε ζηε δηάζεζε καο έλα κεγάιν πινχην απφ 

ζεκειησκέλα εξγαιεία αλάιπζεο, κνληεινπνίεζεο θαη επίιπζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ βειηηζηνπνίεζεο. Μεξηθέο απφ ηηο πην γλσζηέο ζεσξίεο, 

κεζφδνπο ή ιχζεηο είλαη νη: 

- Γξακκηθφο Πξνγξακκαηηζκφο 

- Αλάιπζε Δπαηζζεζίαο 

- Μέζνδνο Simplex 

- Υξνληθφο Πξνγξακκαηηζκφο 

- Γηθηπσηή Αλάιπζε 

- Θεσξία Απνθάζεσλ 

- Θεσξία Παηγλίσλ 

- πζηήκαηα Αλακνλήο 

- Γπλακηθφο Πξνγξακκαηηζκφο 

- Με-Γξακκηθφο Πξνγξακκαηηζκφο 

- Αθέξαηνο Πξνγξακκαηηζκφο 

- Μαξθνβηαλή Αλάιπζε 

- Αλαιπηηθά Μνληέια Πξνζνκνίσζεο 

- Πξνζνκνίσζε Monte-Carlo 

- Πηζαλνηηθά θαη ηνραζηηθά Μνληέια 

- Bayesian Μέζνδνο 
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- Με-Γξακκηθά Μνληέια 

- Βέιηηζηνη Αιγφξηζκνη Δθηίκεζεο 

- Δπξηζηηθά (Heuristic) Μνληέια 

- Πξνζεγγηζηηθέο Μέζνδνη 

- Γελεηηθνί Αιγφξηζκνη 

Ο καζεκαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο, ρσξίδεηαη ζηνλ  γξακκηθφ, ηνλ  κε 

γξακκηθφ θαη ηνλ  αθέξαην πξνγξακκαηηζκφ. Ο γξακκηθφο  πξνγξακκαηηζκφο 

είλαη απηφο πνπ εμεηάδεηαη ζε απηφ ην ζχγγξακκα θαη κε απηφλ ζα 

αζρνιεζνχκε θαηά  θχξην ιφγν. 

Παξφια απηά ίζσο πξέπεη λα αλαθέξνπκε θαη ηνπο άιινπο δπν 

θιάδνπο. Καηαξρήλ θαη νη ηξεηο απηνί ηνκείο ηεο  Δ.Δ.  απνηεινχληαη απφ κηα 

αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε  κεγηζηνπνίεζεο  ή  ειαρηζηνπνίεζεο θαη απφ κηα 

ζεηξά πεξηνξηζκψλ πνπ εθθξάδνπλ ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ζα πξέπεη 

λα θηλεζνχκε ψζηε λα ιάβνπκε αλ φρη ηελ ζσζηή ηφηε ηελ  βέιηηζηε  

απφθαζε. 

 Ο αθέξαηνο ινηπφλ πξνγξακκαηηζκφο,  εθαξκφδεηαη φηαλ νη κεηαβιεηέο 

ηνπ πξνβιήκαηνο κπνξνχλ λα πάξνπλ κφλν αθέξαηεο ηηκέο, ή φηαλ νη 

κεηαβιεηέο απηέο αλαπαξηζηνχλ απνθάζεηο ινγηθήο. Γειαδή 1 (έλα) αλ 

πξέπεη λα γίλεη ε επέλδπζε ή  2 (δπν) αλ δελ πξέπεη λα γίλεη ε επέλδπζε. 

Ο κε γξακκηθφο πξνγξακκαηηζκφο, εθαξκφδεηαη φηαλ νη κεξηθέο απφ 

ηηο ζπλαξηήζεηο ή θαη ε αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε δελ είλαη γξακκηθέο. 

πλήζσο απηνχ ηνπ είδνπο ηα πξνβιήκαηα δελ έρνπλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν 

ιχζεο. 

 Ο γξακκηθφο ινηπφλ πξνγξακκαηηζκφο, αζρνιείηαη γηα ηελ επίιπζε1 

ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ βειηηζηνπνίεζεο ζηα φπνηα ε κελ 

ζπλάξηεζε αληηθεηκεληθνχ ζθνπνχ είλαη πξψηνπ βαζκνχ, νη δε πεξηνξηζκνί  

 

                                                
1  Μηιήζηνο Ν., Πνζνηηθή αλάιπζε δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ Η, 1989, ζει 1 
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ηνπ φκσο  εθθξάδνληαη  κε αληζψζεηο επίζεο πξψηνπ βαζκνχ. Ο πξψηνο πνπ 

έιπζε ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα θαη πνπ θπζηθά ζεσξείηαη ν ζεκειησηήο ηνπ 

γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ είλαη ν ζνβηεηηθφο καζεκαηηθφο L. V. 

Kantorovich, καδί επίζεο κε ηνπο βξαβεπκέλνπο κε λφκπει νηθνλνκίαο ην 

1975  Koopmans θαη Hitchcock, νη νπνίνη ζεσξνχληαη ππεχζπλνη γηα ηελ 

νλνκαζία « γξακκηθφο πξνγξακκαηηζκφο». Οη  κεγαιχηεξεο φκσο 

αλαθαιχςεηο γηα απηφλ ην ηνκέα έγηλαλ ζηελ αληίπεξα φρζε ηνπ αηιαληηθνχ 

απφ ηνλ εμαηξεηηθφ καζεκαηηθφ ζην παλεπηζηήκην ηνπ ηθάγν ηνλ Geνrge B. 

Dantzig, ν νπνίνο αλαθάιπςε ηελ κέζνδν simplex  ην 1947. 

 Πξνζπαζψληαο λα ηνλ  πξνζδηνξίζνπκε  ιίγν θαιχηεξα, κπνξνχκε λα 

πνχκε φηη γξακκηθφο πξνγξακκαηηζκφο αζρνιείηαη κε ην πξφβιεκα ηεο 

θαηαλνκήο ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ κεηαμχ αληαγσληδφκελσλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν.2  Σέηνηα πξνβιήκαηα 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηα πξνβιήκαηα επηινγήο ππφ πεξηνξηζκνχο, 

πξνβιήκαηα ειέγρνπ απνζεκάησλ θαη παξαγγειηψλ, πξνβιήκαηα 

αμηνπηζηίαο, αληηθαηάζηαζεο θαη επηζθεπήο ή πξνβιήκαηα κεηαθνξάο θαη 

θαηακεξηζκνχ θαη κηα ζεηξά αθφκα δηαθφξσλ δεηεκάησλ πνπ πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθφηεξα θαη πην θάησ. 

Ζ αληηκεηψπηζε ελφο πξνβιήκαηνο φπνπ πξέπεη λα ιεθζεί ε βέιηηζηε  

απφθαζε πεξηιακβάλεη ζπλήζσο ηα εμήο ζηάδηα: 

1. Αλαγλώξηζε θαη πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο.  

Γελ αξθεί κφλν ε παξαηήξεζε ησλ ζπκπησκάησλ, αιιά πξέπεη λα 

εληνπηζηνχλ νη αηηίεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Δπίζεο πξέπεη λα εμεηαζηεί αλ 

ζπλδέεηαη κε άιια πξνβιήκαηα θαη πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ νη ζηφρνη κε 

αληηθεηκεληθφ ηξφπν. Δίλαη ην πην ζεκαληηθφ βήκα γηαηί νπνηνδήπνηε ιάζνο ζα 

νδεγήζεη ζε απνηπρία ηα επφκελα ζηάδηα. 

 

 

                                                
2  Hillier-Lieberman, Δηζαγσγή ζηελ επηρεηξεζηαθή έξεπλα, ηφκνο Α, 1985, ζει 21 
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2. Καζνξηζκόο ηωλ παξακέηξωλ ηνπ πξνβιήκαηνο.  

Πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηε ιχζε θαη πσο κπνξνχκε λα ηνπο 

κεηαβάινπκε ψζηε λα έρνπκε ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. 

3. Δληνπηζκόο ηωλ πεξηνξηζκώλ ηνπ πξνβιήκαηνο.  

Πνηνη είλαη νη πεξηνξηζκνί ή ηα φξηα κέζα ζηα νπνία κπνξνχκε λα 

θηλεζνχκε. 

4. Αλαδήηεζε ιύζεωλ θαη επηινγή ηεο βέιηηζηεο ιύζεο.  

Αθνχ βξεζνχλ νη εθηθηέο ιχζεηο, επηιέγεηαη ε βέιηηζηε ιχζε, κε βάζε ησλ 

αληηθεηκεληθφ ζηφρν πνπ ζέζακε ζην βήκα 1. 

5. Γνθηκή θαη πινπνίεζε - εθαξκνγή ηεο βέιηηζηεο ιύζεο.  

ην ηειεπηαίν βήκα ε πξνηεηλφκελε ιχζε δνθηκάδεηαη θαη αλ επηηχρεη, 

εθαξκφδεηαη ζην πξαγκαηηθφ πξφβιεκα. Δίλαη ην πην δχζθνιν βήκα γηαηί 

αθφκε θαη ε ηέιεηα ιχζε αλ εθαξκνζηεί ιάζνο ζα απνηχρεη. 

Ίζσο εδψ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί θαη λα πεξηγξάθεη  ην  γεληθφ 

καζεκαηηθφ κνληέιν ηνπ γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ην νπνίν δεηά 

ζπλήζσο λα βξεζνχλ νη ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ απφθαζεο  x1, x2, …, xn  πνπ 

κεγηζηνπνηνχλ  ( ή ειαρηζηνπνηνχλ)  ηε γξακκηθή ζπλάξηεζε: 

maxZ= C1x1+ C2x2+ …+ Cnxn 

ή 

min  

θαη ζπγρξφλσο λα ηθαλνπνηνχλ ηηο ζρέζεηο:         

a11x1+   a12x2+ …+ a1nxn(≤=≥)b1 
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a21x1+ a22x2+ …+ a2nxn(≤=≥)b2 

am1x1+ am2x2+ …+amnxn(≤=≥)bm 

θαη x1, x2, …,xn≥0. 

Τπάξρνπλ δειαδή m κέζα παξαγσγήο πνπ δεηείηαη λα θαηαλεκεζνχλ 

ζε n δξαζηεξηφηεηεο. Παξαθάησ αλαιχνληαη ηα ζχκβνια ψζηε λα είλαη πην 

θαηαλνεηφ ην πξφηππν θαζψο επίζεο θαη κηα ππνηππψδεο νξνινγία ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη παληνχ κέζα ζην ζχγγξακκα, θαζψο θαη ζε φιε ηε 

βηβιηνγξαθία πεξί ηνπ ζέκαηνο .  

Γείθηεο j =1, 2, …, n:ηζρχεη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

Γείθηεο i = 1, 2, …, m: ηζρχεη γηα ηα κέζα παξαγσγήο 

aij: Σερλνινγηθνί ζπληειεζηέο.  Δθθξάδνπλ ηελ πνζφηεηα ηνπ κέζνπ i πνπ 

θαηαλαιψλεηε γηα θάζε κνλάδα δξαζηεξηφηεηαο j 

xj: Μεηαβιεηέο Απφθαζεο (ηάζκεο δξαζηεξηνηήησλ) 

cj: Μνλαδηαία αμία ηεο δξαζηεξηφηεηαο j. Όηαλ απμάλεηαη θαηά 1 κνλάδα 

ζηάζκε  ηεο δξαζηεξηφηεηαο j ηφηε ε αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε απμάλεηαη θαηά 

cj . 

bi :Β΄ κέιε πεξηνξηζκψλ.  Δθθξάδνπλ ηελ πνζφηεηα ηνπ κέζνπ i πνπ κπνξεί        

λα δηαηεζεί γηα φιεο ηηο n δξαζηεξηφηεηεο 

Z : πξνο κεγηζηνπνίεζε ή ειαρηζηνπνίεζε  ηεο Αληηθεηκεληθήο πλάξηεζεο 

 

πλήζσο κε ηνλ φξν ιχζε ελλννχκε ηελ ηειηθή απάληεζε ζε έλα 

πξφβιεκα. ηνλ γξακκηθφ πξνγξακκαηηζκφ φκσο, θαζψο θαη ζηηο επεθηάζεηο  
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ηνπ θάηη ηέηνην δελ ηζρχεη. ε απηφ ηνλ θιάδν ζεσξνχκε ζαλ ιχζε θάζε 

δπλαηφ πξνζδηνξηζκφ ησλ κεηαβιεηψλ απφθαζεο ρσξίο λα ιακβάλεηαη 

ππφςε αλ απηή είλαη επηζπκεηή ή αθφκα θαη επηηξεπηή. Έηζη ινηπφλ 

εμεηάδνπκε ηα εμήο ελδερφκελα ιχζεσλ. 

 «Δθηθηή ιχζε» είλαη ε ιχζε πνπ ηθαλνπνηεί φινπο ηνπο πεξηνξηζκνχο 

θαη φπσο είλαη θπζηθφ έλα πξφβιεκα κπνξεί θαη λα κελ έρεη εθηθηή ιχζε. 

Χζηφζν φηαλ ππάξρνπλ εθηθηέο ιχζεηο κέζα ζε απηέο ζα ππάξρεη  θαη  κηα 

πνπ ζα είλαη άξηζηε θαη απηφο είλαη θαη ν θχξηνο ζθνπφο ηνπ γξακκηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ. 

 «Άξηζηε ιχζε» είλαη ε εθηθηή ιχζε πνπ δίλεη ηελ πην επηζπκεηή ηηκή 

ζηελ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε.3 Δπηζπκεηή είλαη ε ηηκή εθείλε πνπ αλάινγα κε 

ηελ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε  κεγηζηνπνηεί ή ειαρηζηνπνηεί ηελ αληηθεηκεληθή 

ζπλάξηεζε. 

 Απφ ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα εμάγνπκε ην ζπκπέξαζκα φηη έλα 

πξφβιεκα  γξακκηθνχ  πξνγξακκαηηζκνχ  κπνξεί λα έρεη: 

1. κηα άξηζηε ιχζε κέζα ζην πιήζνο ησλ ζθηθηψλ. 

2. άπεηξεο άξηζηεο ιχζεηο  

3. θακία άξηζηε ιχζε.  Απηφ ζπκβαίλεη  θπξίσο φηαλ: 

α. Γελ έρεη θακία εθηθηή ιχζε ην πξφβιεκα 

β.Όηαλ νη  πεξηνξηζκνί  δελ εκπνδίδνπλ ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο 

αληηθεηκεληθήο  ζπλάξηεζεο  πξνο ηελ  επηζπκεηή  θαηεχζπλζε. 

 Πξνθείκελνπ λα επηιπζεί έλα ηέηνην πξφβιεκα δελ θηάλεη κφλν ε 

κνξθνπνίεζε ηνπ φπσο απηή έρεη πεξηγξάθεη παξαπάλσ.  Θα πξέπεη λα 

ηζρχνπλ θαη θάπνηεο ππνζέζεηο ψζηε λα κπνξεί λα επηιπζεί ζσζηά θαη λα  

 

 

                                                
3  Hillier-Lieberman, Δηζαγσγή ζηελ επηρεηξεζηαθή έξεπλα, ηφκνο Α, 1985, ζει 29 
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αθνινπζεζεί  ην πξφηππν ηνπ γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. 

1. Γξακκηθφηεηα  

Γηα λα ηζρχεη απηή ε πξνυπφζεζε ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ θαη νη δπν 

παξαθάησ πξνυπνζέζεηο, απηέο  ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο πξνζζεηηθφηεηαο  

2. Αλαινγηθφηεηα   

Ζ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε θαζψο θαη φινη νη πεξηνξηζκνί πξέπεη λα 

είλαη γξακκηθέο ζπλαξηήζεηο. Ζ ηηκή ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο θαη ε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ, είλαη πνζά αλάινγα πξνο ηηο 

πνζφηεηεο θάζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο. Αθφκα ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ 

αξρηθέο επηβαξχλζεηο κε ηελ έλαξμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη φηη ε 

αλαινγηθφηεηα ηζρχεη γηα φια ηα επίπεδα ηηκψλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

3. Πξνζζεηηθφηεηα  

Με ηελ ππφζεζε ηεο  αλαινγηθφηεηαο  δελ εμαζθαιίδεηαη φηη ε αληηθεηκεληθή 

ζπλαλάξηεζε θαη νη πεξηνξηζκνί είλαη γξακκηθέο ζπλαξηήζεηο. Ζ  

πξνζζεηηθφηεηα πξνυπνζέηεη φηη  δελ ππάξρνπλ  αιιειεπηδξάζεηο  κεηαμχ 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ.  Γειαδή γηα θάζε επίπεδα δξαζηεξηνηήησλ ε ζπλνιηθή 

ρξεζηκνπνίεζε θάζε πφξνπ θαζψο θαη ην ζπλνιηθφ κέηξν 

απνηειεζκαηηθφηεηαο  είλαη ίζα κε ην άζξνηζκα ησλ αληηζηνηρψλ πνζνηήησλ 

θάζε δξαζηεξηφηεηαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη  νη πνζφηεηεο ελφο δηαζέζηκνπ κέζνπ 

πνπ θαηαλαιψλνληαη απφ ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα 

πξνζηεζνχλ. Γειαδή αλ ε δξαζηεξηφηεηα  1  θαηαλαιψλεη  ai1x1  κνλάδεο 

ηνπ ζπληειεζηή  η, θαη  ε  2 δξαζηεξηφηεηα θαηαλαιψλεη  ai2x2  ηφηε θαη νη δχν 

καδί  θαηαλαιψλνπλ   

 ai1x1+ ai1x2. 
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4. Γηαηξεηφηεηα 

Οη κεηαβιεηέο απνθάζεηο παίξλνπλ ζπλερείο ηηκέο θαη επνκέλσο άπεηξα 

δηαηξεηή. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη φια ηα επίπεδα δξαζηεξηνηήησλ θαη φιεο 4νη 

ρξήζεηο πφξσλ επηηξέπεηαη λα πάξνπλ θιαζκαηηθέο ή αθέξαηεο ηηκέο. Οη ψξεο 

ιεηηνπξγίαο κηαο κεραλήο ή ηα γαιφληα πεηξειαίνπ πνπ ζα παξαρζνχλ ιφγνπ 

ράξηλ κπνξνχλ λα πάξνπλ θαη θιαζκαηηθέο ηηκέο , ελψ ηα βηβιία πνπ ζα 

εθδψζεη έλαο νίθνο ή ηα ππνθαηαζηήκαηα  κηαο  επηρείξεζεο έρνπλ λφεκα 

κφλν ζαλ αθέξαηνη αξηζκνί. Όηαλ θάηη ηέηνην ζπκβαίλεη είηε αγλνείηαη ε 

θιαζκαηηθή ηηκή θαη  ζηξνγγπινπνηείηαη  ζηνλ πξψην κεγαιχηεξν αθέξαην   

(φηαλ νη ηηκέο ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη κεγάιεο)  δηαθνξεηηθά ρξεζηκνπνηείηαη ε 

κέζνδνο ηνπ αθέξαηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. 

5. Πξνζδηνξηζκέλνη ζπληειεζηέο ή βεβαηφηεηα.  

Όινη νη ζπληειεζηέο ελφο κνληέινπ  γξακκηθνχ  πξνγξακκαηηζκνχ   

(δειαδή ηα  aij,  bi,  cj)  ζεσξνχληαη ζαλ γλσζηέο ζηαζεξέο. ε πξαγκαηηθά 

φκσο δεηήκαηα πνιιέο θνξέο απηή ε ππφζεζε κπνξεί λα κελ ηζρχεη. Οη 

παξάκεηξνη ηνπ πξνβιήκαηνο ζπρλά ππθλά πξνζδηνξίδνληαη πάληα απφ  

κειινληηθέο πξνβιέςεηο νη νπνίεο αλαπφθεπθηα έρνπλ θάπνην βαζκφ 

αβεβαηφηεηαο. Γηα απηφ ηνλ ιφγν κεηά ηνλ  πξνζδηνξηζκφ  ηεο άξηζηεο ιχζεο 

θάλνπκε  αλάιπζε  επαηζζεζίαο  ζηηο παξακέηξνπο ζηηο παξακέηξνπο. 

Γειαδή  αλ αιιάμνπλ  ιίγν  φιεο  νη παξάκεηξνη ε έζησ θαη κηα απφ απηέο,  

ηφηε  βέβαην  είλαη  πσο ζα έρνπκε  θαη  δηαθνξνπνίεζε  ηεο    βέιηηζηεο 

ιχζεο.  

 

 

 

                                                
4  Πξαζηάθνο Γ. Δπηρεηξεζηαθή εξεπλά γηα ηελ ιήςε επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ, 
1994, ζει 63  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΟΤ ΓΡΑΜΜΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ 

 Όπσο έρνπκε ήδε πξναλαθέξεη ζην πξψην θεθαιαίν ν  γξακκηθφο 

πξνγξακκαηηζκφο  επηιχεη έλα επξχ θάζκα πξνβιεκάησλ ηφζν ζηελ ηδησηηθή, 

φζν θαη  ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε αιιά θαη ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή, 

παξαθάησ παξαζέηνληαη θάπνηεο απφ ηηο πην ζεκαληηθέο εθαξκνγέο ηνπ 

γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνί  

Απφ ην 1951 θαη κεηά ε επηθξάηεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο εξεπλάο ζηελ 

Βξεηαλία ζηηο ΖΠΑ θαζψο θαη ζε φιν ηνλ ππφινηπν θφζκν ν γξακκηθφο 

πξνγξακκαηηζκφο επηιχεη κηα πιεηάδα πνιχπινθσλ δεηεκάησλ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο φπσο:5 

 Ζ επηινγή πξντφλησλ γηα παξαγσγή  

 Ζ άξηζηε ζχλζεζε πξντφλησλ 

 Ο πξνγξακκαηηζκφο ηεο παξαγσγήο 

 Ο πξνγξακκαηηζκφο ζπληήξεζεο κεραλψλ  

 Ο πξνγξακκαηηζκφο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

 Πξνβιήκαηα κεηαθνξψλ  

 πγθνηλσληαθά πξνβιήκαηα  

 Πξνβιήκαηα δηθηχσλ  

 Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ έξγσλ  

 Ζ επηινγή ραξηνθπιαθίνπ επελδχζεσλ  

 Ζ αμηνιφγεζε επελδχζεσλ  

 Ο ρξεκαηννηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο 

 

  

                                                
5
  Πξαζηάθνο Γ. Δπηρεηξεζηαθή εξεπλά γηα ηελ ιήςε επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ, 

1994, ζει 17. 
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 Ο πξνγξακκαηηζκφο πσιήζεσλ 

 Ο πξνγξακκαηηζκφο δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο 

 Ζ εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ  

 Ζ θαηαλνκή πξνζσπηθνχ ζε εξγαζίεο 

 Ζ επηινγή φπνπ εγθαηαζηάζεηο επηρεηξήζεηο 

 Ο πξνγξακκαηηζκφο θπθινθνξίαο 

 Ζ επηινγή ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο  

 Πξνβιήκαηα βειηίσζεο πεξηβάιινληνο  

 

θαη κηα ζσξεία άιισλ πξνβιεκάησλ .  

Σα πξνβιήκαηα γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ αζρνινχληαη κε 

θαηαζηάζεηο φπνπ έλαο αξηζκφο πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ, φπσο 

άλζξσπνη,  πιηθά,  κεραλέο θαη αθίλεηα ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα πξέπεη λα 

ζπλδπαζηνχλ γηα λα παξαρζνχλ έλα ή πεξηζζφηεξα πξντφληα. ηελ 

δηαδηθαζία παξαγσγήο νη πεγέο απηέο ππφθεηληαη ζε πεξηνξηζκνχο φπσο ζηε   

ζπλνιηθή  πνζφηεηα ησλ δηαζέζηκσλ πεγψλ, ηνλ αξηζκφ θάζε πξντφληνο πνπ 

παξάγεηαη, ηνλ αξηζκφ θάζε πξντφληνο πνπ δηαηίζεηαη. θνπφο ηνπ γξακκηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ είλαη απφ φιεο ηηο δπλαηέο θαηαλνκέο ησλ πεγψλ λα 

ππνινγίζνπκε εθείλε ή εθείλεο νη νπνίεο κεγηζηνπνηνχλ ή ειαρηζηνπνηνχλ κηα 

αξηζκεηηθή πνζφηεηα φπσο ην θέξδνο ή ην θφζηνο  

Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη θάπνηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ 

επηιχνληαη κε ηηο κεζφδνπο ηνπ γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. 
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Παξάδεηγκα 1  

Δπηινγή πξνϊόληωλ 

 Μηα επηρείξεζε θαηαζθεπάδεη ηα πξντφληα (1, 2, 3) ηα νπνία πσιεί ζε 

ηηκέο 72, 120, 180 λ. κ αληίζηνηρα. Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πξντφλησλ 

ρξεηάδνληαη ηξεηο πξψηεο χιεο (Α, Β, Γ). 

 

 Γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο κνλάδαο απφ ην θάζε πξντφλ ρξεηαδφκαζηε γηα ην 

θάζε πξντφλ ηηο  εμήο πξψηεο χιεο 

 

Π1 50 κνλάδεο πξψηεο χιεο Β θαη 40 κνλ. Πξ. χι. Γ 

Π2 40 κνλά. Πξ. χι. Α, 50 κνλ. Πξ. χι. Β θαη 20 κνλ. Γ  

Π3 50 κνλάδεο πξψηεο χιεο Α θαη 25 κνλ. Πξ. χι. Β 

 

 

Οη πνζφηεηεο πνπ ζπλνιηθά δηαζέηεη ε επηρείξεζε είλαη 

 

Πξνϊόλ Πνζόηεηα 

(κνλ). 

Α 500  

Β 1000 

Γ 800 
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Σν κνλαδηαίν θφζηνο παξαγσγήο γηα ην θαζέλα απφ ηα πξντφληα είλαη 

 

Πξντφλ Κνζ. 

παξ.  

Α 10 

Β 20 

Γ 15 

 

ην παξαπάλσ παξάδεηγκα ε επηρείξεζε ελδηαθέξεηαη λα κάζεη πνηεο 

πνζφηεηεο απφ θάζε πξντφλ πξέπεη λα παξάγεη, ψζηε λα έρεη ην κεγαιχηεξν 

θέξδνο.  Ζ φιε απηή δηαδηθαζία  νλνκάδεηαη  νξζνινγηθή  δηαδηθαζία.  Χο 

νξζνινγηθή  δηαδηθαζία ζηελ  νηθνλνκία  νλνκάδνπκε ηελ πξνζπάζεηα  κηαο 

επηρείξεζεο ε ελφο θαηαλαισηή  (νξζνινγηθφο θαηαλαισηήο)  λα έρεη ηα 

κεγαιχηεξα, ηα βέιηηζηα νθέιε  θαηαλαιψλνληαο  ε αγνξάδνληαο  φζν ην 

δπλαηφλ  ιηγφηεξα  νηθνλνκηθά  αγαζά. 
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Παξάδεηγκα 2 

Πξνγξακκαηηζκόο παξαγωγήο6 

 Μηα εηαηξεία παξάγεη έλα πξντφλ ηνπ νπνίνπ ε δήηεζε θαη ην θφζηνο 

παξαγσγήο / κνλάδα γηα ηνπο επφκελνπο έμε κήλεο είλαη 

 

  

Μήλεο  δήηεζε Κόζηνο 

1 100 20 

2 80 18 

3 120 19 

4 100 21 

5 140 22 

6 160 24 

   

 

 

Δπηπιένλ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ε επηρείξεζε αληηκεησπίδεη θαη θφζηνο 

απνζήθεπζεο γηα φζεο παξαρζείζεο κνλάδεο δελ δηαηεζνχλ ζην ηέινο θάζε 

κήλα. Σν θφζηνο απηφ ππνινγίδεηαη φηη ζα είλαη ζηαζεξφ θαη ίζν κε 2 λ. κ/ 

κνλάρα, αλά κήλα. Ζ εηαηξεία έρεη ζαλ ζθνπφ ηεο ηελ ηθαλνπνίεζε νιφθιεξεο  

 

                                                
6  Πξαζηάθνο Γ. Δπηρεηξεζηαθή εξεπλά γηα ηελ ιήςε επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ, 
1994, ζει 73 
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ηεο δήηεζεο. Εεηείηαη λα επξεζεί ν άξηζηνο πξνγξακκαηηζκφο παξαγσγήο 

ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ην θφζηνο. 

 

Λύζε : 

Έζησ  

Xi= ε παξαγσγή ηνπ κήλα i 

Εi = ε δήηεζε ηνπ κελά i 

Αi =  ην ηειηθφ απφζεκα ζην ηέινο ηνπ κήλα i 

Όπνπ i = 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Σν  πξφβιεκα δηαηππψλεηαη σο εμήο:  

Να επξεζνχλ  νη ηηκέο γηα ηεο κεηαβιεηέο  Xi,  Αi ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο θαη απνζεκάησλ. Ζ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε 

εθθξάδεηαη σο αθνινχζσο : 

Ζ=20Χ1+18Χ2+19Χ3+21Χ4+22Χ5+24Χ6+2(Α1+Α2+Α3+Α4+Α5+Α6) 

Δλψ νη πεξηνξηζκνί ηνπ πξνβιήκαηνο δηακνξθψλνληαη σο παξαθάησ: 

              πεξηνξηζκνί δηαηήξεζεο ηεο χιεο γηα θάζε κήλα i 

X1-A1=100 

X2+A1-A2=80 

X3+A2-A3=120 

X4+A3-A4=100 

X5+A4-A5=140 
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X6+A5-A6=160 

 

Πεξηνξηζκνί ηθαλνπνίεζεο ηεο δήηεζεο γηα θάζε κήλα i 

Χ1≥100 

Χ2+Α1≥80 

Χ3+Α2≥120 

Χ4+Α3≥100 

Χ5+Α4≥140 

Χ6+Α5≥160 

 

Πεξηνξηζκνί  κε αξλεηηθφηεηαο 

Χi, A1 ≥ 0 
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Παξάδεηγκα 3 

Πξόβιεκα ηεο κεηαθνξάο 7 

 Μηα εηαηξεία έρεη δπν εξγνζηάζηα θαη ηξεηο απνζήθεο –θαηαζηήκαηα. Ζ 

δπλακηθφηεηα παξαγσγήο ησλ δπν εξγνζηάζησλ είλαη 100 θαη 200 κνλάδεο 

αληίζηνηρα. Ζ ρσξεηηθφηεηα ηεο πξψηεο απνζήθεο είλαη 150 κνλάδεο, ηεο 

δεχηεξεο 200 κνλάδεο θαη ηεο ηξίηεο 350 κνλάδεο. Ζ ηηκή πψιεζεο/ κνλάδα 

ζηηο ηξεηο απνζήθεο είλαη 12, 14 θαη 15 λ. κ. αληίζηνηρα. Σν  θφζηνο κεηαθνξάο 

θάζε κνλάδαο ηνπ εξγνζηάζηνπ i ζηελ απνζήθε j δίδεηαη κε ηνλ επφκελν 

πίλαθα. 

 

Δξγνζηάζηα  Απνζήθεο   

 1 2 3 

1 8 10 12 

2 7 9 11 

    

 

 Ζ επηρείξεζε επηζπκεί λα γλσξίδεη ηηο άξηζηεο πνζφηεηεο παξαγσγήο 

θαη κεηαθνξάο απφ θάζε εξγνζηάζην ζηελ θάζε απνζήθε j, ψζηε λα 

κεγηζηνπνηεζεί ην θέξδνο. 

 

 

 

 

                                                
7  Πξαζηάθνο Γ. Δπηρεηξεζηαθή εξεπλά γηα ηελ ιήςε επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ, 
1994, ζει 74 
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Λύζε : 

 Έζησ Υij νη κνλάδεο πνπ ζα παξαρζνχλ ζην εξγνζηάζην i θαη ζα 

κεηαθεξζνχλ ζηελ απνζήθε j. Γλσξίδνληαο φηη ην ζπλνιηθφ θέξδνο πσιήζεσλ 

είλαη ε δηάθνξα κεηαμχ ηεο ηηκήο πψιεζεο θαη ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο ζα 

έρνπκε φηη γηα κηα κνλάδα πνπ παξάγεηαη ζην εξγνζηάζην 1 θαη πσιείηαη ζηελ 

απνζήθε 1, ην νξηαθφ θέξδνο είλαη 12-8=4 λ. κ. γηα κηα κνλάδα πνπ παξάγεηαη 

ζην εξγνζηάζην 2 θαη πσιείηαη ζηε απνζήθε 1 ην θέδξνο είλαη  12-7=5. 

 Καη ην ίδην ζπκβαίλεη θαη γηα ηηο άιινπο ζπλδπαζκνχο εξγνζηάζηνπ 

απνζήθεο. Έηζη ε αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε ζθνπνχ δηακνξθψλεηαη σο εμήο : 

 

Ζ=4Χ11+5Χ21+4Χ12+5Χ22+3Χ13+4Χ23 

 

Με πεξηνξηζκνχο  

Χ12+Χ12+Χ13≤100 

Χ21+Χ22+Χ23≤200 

Χ11+Χ21≤150 

Χ12+Χ22≤200 

Χ13+Χ23≤350 

Χij ≥0 
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Παξάδεηγκα 4 

Σν πξόβιεκα ηεο δίαηηαο  

Έλα απφ ηα θιαζηθά πξνβιήκαηα εθαξκνγήο ηνπ γξακκηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ είλαη ην πξφβιεκα ηεο δίαηηαο. Σν πξφβιεκα ζεσξείηαη φηη 

παξέρεη έλα ειάρηζην θφζηνο κηαο επαξθνχο δίαηηαο γηα έλα άηνκν λα κπνξεί 

λα ζπληεξήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ. Γειαδή πνηνο είλαη ν θζελφηεξνο ηξφπνο 

ζχλζεζεο πνηθίισλ πνζνηήησλ απφ δηαζέζηκα ηξφθηκα ζε κηα δίαηηα ε νπνία 

κπνξεί λα ηθαλνπνηεί ηηο ζξεπηηθέο απαηηήζεηο ελφο αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ.  

Αο ππνζέζνπκε φηη νη ηξνθέο νη δηαζέζηκεο πνπ έρνπκε είλαη γάια, 

θξέαο θαη απγά θαη φηη απηέο νη ηξνθέο πεξηέρνπλ βηηακίλεο Α, C, θαη D. Έζησ 

φηη ν αξηζκφο ησλ ρηιηνζηψλ γξακκαξίνπ (mg) ηεο θάζε βηηακίλεο πνπ 

πεξηέρεηαη ζε κνλάδα θάζε ηξνθήο θαη ην αληίζηνηρν θφζηνο είλαη ηα εμήο:  

 

 

 

 

Βηηακίλε  Λίηξν γάιαθηνο Κηιό 

θξέαηνο 

Γωδεθάδα 

απγώλ  

Α  

C  

D  

0,2  

20  

2  

2  

20  

200  

10  

10  

10  

Κόζηνο  5  50  15  
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Παξάδεηγκα 5 

Δπηινγή ραξηνθπιαθίνπ επελδύζεωλ 

Έλαο επελδπηήο πξφθεηηαη λα επελδχζεη έλα πνζφ κεηαμχ Ν 

επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Κάζε πξφγξακκα i  κπνξεί λα ρξεκαηνδνηεζεί 

ζε νπνηνζδήπνηε πνζνζηφ κεηαμχ 0 θαη 100%. 

Έζησ Ri ε ησξηλή άμηα φισλ ησλ κειινληηθψλ εηζξνψλ νη νπνίεο ζα 

πξνζέιζνπλ απφ ην πξφγξακκα i εάλ απηφ ην πξφγξακκα ρξεκαηνδνηεζεί ζε 

πνζνζηφ 100%.  Τπνζέηνπκε φηη ηα έζνδν θάζε πξνγξάκκαηνο είλαη αλάινγα 

κε ην επίπεδν ηεο επέλδπζεο. Έηζη αλ ην πξφγξακκα i ρξεκαηνδνηεζεί ζε 

πνζνζηφ 50% ηφηε ε ησξηλή άμηα ηεο απφδνζεο είλαη 0,5 Ri . 

Έζησ Ci  ην πφζν ην νπνίν απαηηεί γηα επέλδπζε ην πξφγξακκα i αλ 

ρξεκαηνδνηεζεί ζε πνζνζηφ 100%. 

Έζησ C ην αλψηαην πφζν πνπ δηαζέηεη γηα επέλδπζε κεηαμχ ησλ Ν 

επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Να επξεζεί ε άξηζηε ζχλζεζε ηνπ ραξηνθπιάθην ψζηε λα 

κεγηζηνπνηεζεί ε ζπλνιηθή ησξηλή ηνπ αμία. 

 

 

Λύζε : 

 Έζησ Υi ην πνζνζηφ ζην νπνίν ζα ρξεκαηνδνηεζεί ην πξφγξακκα i. Σν 

πξφβιεκα δηαηππψλεηαη σο εμήο 

Z= ∑RiXi 

κε πεξηνξηζκνχο  

∑CiXi C  θαη  0≤Xi≤1 
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Παξάδεηγκα 6 

Πξόβιεκα αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο 

 Έλαο γεσξγηθφο ζπλεηαηξηζκφο θαιιηεξγεί ηξεηο κεγάιεο εθηάζεηο  κε 

ηελ ίδηα πεξίπνπ απνδνηηθφηεηα. Ζ παξάγσγε θάζε θηήκαηνο πεξηνξίδεηαη 

απφ ηελ θαιιηεξγήζηκε έθηαζε ηνπ θαη ηελ δηαζέζηκε γηα άξδεπζε πνζφηεηα 

λεξνχ. Ο επφκελνο πηλάθαο δίλεη ηα ζηνηρεηά απηά γηα ηνλ επφκελν ρξφλν. 

 

θηήκα Καιιηεξγήζηκε έθηαζε Γηαζέζηκν λεξό 

1 400 1500 

2 600 2000 

3 300 900 

 

Ο ζπλεηαηξηζκφο εμεηάδεη ηελ θαιιηέξγεηα ηξηψλ εηδψλ ζηηεξψλ, ηα 

νπνία δηαθέξνπλ αηζζεηά ζην αλακελφκελν θέξδνο αλά ζηξέκκα, θαη ζηηο 

απαηηήζεηο πνπ έρνπλ γηα άξδεπζε.  

Αθφκα ε ζπλνιηθή θαιιηεξγήζηκε έθηαζε γηα ην θάζε ζηηεξά 

πεξηνξίδεηαη απφ ηα δηαζέζηκα κέζα ζπγθνκηδήο. 

 

ζηηεξά Μεγίζηε έθηαζε Καηαλάιωζε 

λεξνύ 

Αλακελόκελν 

θέξδνο  

Α 700 5 400 

Β 800 4 300 

Γ 300 3 100 
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αλ παξάδεηγκα ην ζηηεξφ Α κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί ην πνιχ ζε 700 

ζηξέκκαηα, απαηηεί 5 ρηι. θπβηθά λεξνχ γηα άξδεπζε θαη απνδίδεη θέξδνο 400 

Νηκ αλά ζηξέκκα.  

Πνιηηηθή ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ είλαη λα θαιιηεξγεί ην ίδην πνζνζηφ 

ζηξεκκάησλ ζε θάζε θηήκα γηα λα δηακνηξάδεηαη νκνηφκνξθα ην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ. Μπνξεί φκσο λα θαιιηεξγεί νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ απφ ηα ηξία 

είδε ζηηεξψλ ζε θάζε ηκήκα. Ο ζπλεηαηξηζκφο ζέιεη λα ππνινγίζεη πφζε 

έθηαζε πξέπεη λα θαιιηεξγήζεη ζε θάζε ηκήκα απφ θάζε είδνο ζηηεξψλ, ψζηε 

λα κεγηζηνπνηεζεί ην ζπλνιηθφ θέξδνο. 

Λύζε : 

Έζησ Υij ( i= 1, 2, 3 θαη j= Α, Β, Γ) ν αξηζκφο ζηξεκκάησλ ζην θηήκα i πνπ 

θαιιηεξγείηαη ην ζηηεξφ j. 

θνπφο είλαη λα κεγηζηνπνηήζνπκε ηελ ζπλάξηεζε θέξδνπο : 

Ζ=400(Χ1Α+Χ2Α+Χ3Α)+300(Χ1Β+Χ2Β+Χ3Β)+100(Χ1Γ+Χ2Γ+Χ3Γ) 

Οη πεξηνξηζκνί απφ ηελ ζπλνιηθά θαιιηεξγήζηκε έθηαζε θάζε ηκήκαηνο ζα 

είλαη : 

 

 

Χ1Α+Χ1Β+Χ1Γ ≤400 

Χ2Α+Χ2Β+Χ2Γ ≤600 

Χ3Α+Χ3Β+Χ3Γ  ≤300 
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Οη πεξηνξηζκνί απφ ην δηαζέζηκν γηα άξδεπζε λεξφ είλαη : 

5Χ1Α+4Χ1Β+3Χ1Γ ≤1500 

5Χ2Α+4Χ2Β+3Χ2Γ ≤2000 

5Χ3Α+4Χ3Β+3Χ3Γ ≤900 

Οη πεξηνξηζκνί ηεο θαιιηεξγήζηκεο έθηαζεο απφ ηα κέζα ζπγθνκηδήο ζα είλαη: 

Χ1Α+Χ2Α+Χ3Α ≤700 

Χ1Β+Χ2Β+Χ3Β ≤800 

Χ1Γ+Χ2Γ+Χ3Γ ≤300 

Λφγν ηεο πνιίηηθεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ γηα αλάινγε θαιιηέξγεηα ζε θάζε θηήκα 

ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη νη αθφινπζεο εμηζψζεηο : 

Χ1Α+Χ1Β+Χ1Γ  /400= Χ2Α+Χ2Β+Χ2Γ/600 

Χ2Α+Χ2Β+Χ2Γ/600=Χ3Α+Χ3Β+Χ3Γ/300 

Χ3Α+Χ3Β+Χ3Γ/300= Χ1Α+Χ1Β+Χ1Γ  /400 

 Χij ≥0 

 

 

 

 

 



 30 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΓΔΩΜΔΣΡΗΚΖ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΟΤ ΓΡΑΜΜΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΣΟ 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

Ζ γεσκεηξηθή επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ γξακκηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ είλαη ζρεηηθά εχθνιε θαη γξήγνξε ππφζεζε φηαλ νη 

εμηζψζεηο είλαη ζρεηηθά απιέο.  ε πεξηπηψζεηο πνιιψλ εμηζψζεσλ ή ζρεηηθά 

πνιχπινθσλ ην πξάγκα δπζθνιεχεη αξθεηά θαη έλα ηέηνηνο ηξφπνο ιχζεο 

γεληθά δελ   ελδείθλπηαη. 

Οπνηνδήπνηε πξφβιεκα ινηπφλ γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ κε δπν 

κφλν κεηαβιεηέο κπνξεί λα επηιπζεί γξαθηθά ζην θαξηεζηαλφ ζχζηεκα 

ζπληεηαγκέλσλ θαη κάιηζηα ζην πξψην ηεηαξηεκφξην δεδνκέλσλ ησλ 

πεξηνξηζκψλ κε αξλεηηθφηεηαο ησλ κεηαβιεηψλ. 

Γεδνκέλνπ φισλ ησλ παξαπάλσ θαη κε βάζε ην ζπκπέξαζκα πνπ 

πεξηγξάθεηαη πην θάησ είλαη πνιχ εχθνιν λα εληνπίζνπκε ηελ άξηζηε ιχζε 

ελφο ηέηνην πξνβιήκαηνο  γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ κε δπν κεηαβιεηέο. 

πκπέξαζκα:8 ε ζπλάξηεζε αληηθεηκεληθνχ ζθνπνχ παίξλεη ηελ βέιηηζηε ηηκή 

ηεο ζε έλα απφ ηα αθξαία ζεκεία ηνπ θπξηνχ ζπλφινπ, ην νπνίν παξάγεηαη 

απφ ην ζχλνιν ησλ δπλαηψλ ιχζεσλ ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ γξακκηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ. Αλ ε ζπλάξηεζε παίξλεη ηελ βέιηηζηε ηηκή ηεο ζε 

πεξηζζφηεξα απφ έλα αθξαία ζεκεία, ηφηε παίξλεη ηελ ίδηα απηή ηηκή γηα θάζε 

θπξηφ ζπλδπαζκφ ησλ αθξαίσλ απηψλ ζεκείσλ. 

Πξνθεηκέλνπ φκσο λα κπνξέζνπκε λα εξκελεχζνπκε ηελ 

αλαπαξάζηαζε ησλ εμηζψζεσλ ηνπ γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ζην 

επίπεδν επηιέγνπκε  απηή ε αλάιπζε λα γίλεη καδί κε έλα παξάδεηγκα ψζηε λα 

γίλεη πην θαηαλνεηφ θαη απηφ ην φιν ζέκα. 

 

                                                
8  Μπιέζηνο Ν., Πνζνηηθή αλάιπζε δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ Η, 1989, ζει 8 
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Παξάδεηγκα δηαγξακκαηηθήο επίιπζεο κεγίζηνπ 

Παξαγσγφο πνπ θαιιηεξγεί βακβάθη θαη ηεχηια ζέιεη λα πεηχρεη ην 

κέγηζην δπλαηφ αθαζάξηζην θέξδνο. ηε δηάζεζε ηνπ έρεη 50 ζηξέκκαηα 

έδαθνο, 237 ψξεο εξγαζίαο ην κήλα επηέκβξην, 98 ψξεο εξγαζίαο ην κήλα 

Γεθέκβξην θαη 45000 επξψ αλαιψζηκν θεθάιαην. Οη απαηηήζεηο αλά ζηξέκκα 

ζε εξγαζία Γεθεκβξίνπ θαη θεθάιαην γηα ην βακβάθη είλαη 2,8 ψξεο θαη 730 

επξψ αληίζηνηρα ελψ νη απαηηήζεηο αλά ζηξέκκα ζε εξγαζία επηεκβξίνπ θαη 

θεθάιαην γηα ηα ηεχηια είλαη 7,9 ψξεο θαη 1120επξψ αληίζηνηρα. Σν 

αθαζάξηζην θέξδνο αλέξρεηαη ζε 2950επξψ/ζηξ θαη 2390 επξψ/ ζηξ. 

αληίζηνηρα γηα ην βακβάθη θαη ηα ηεχηια. Να βξεζεί ην κέγηζην αθαζάξηζην 

θέξδνο ηεο εθκεηάιιεπζεο δηαγξακκαηηθά.  

Ολνκάδνπκε x1 ηα ζηξέκκαηα ηνπ βακβαθηνχ θαη x2 ηα ζηξέκκαηα ησλ 

ηεχηισλ πνπ πξέπεη λα θαιιηεξγήζεη ε εθκεηάιιεπζε ψζηε λα πεηχρεη ην 

κεγαιχηεξν δπλαηφ αθαζάξηζην θέξδνο. 

Σν ζπλνιηθφ αθαζάξηζην θέξδνο γηα ην βακβάθη ηφηε ζα είλαη 2950x1 θαη γηα ηα 

ηεχηια 2390x2. Έηζη ην ζπλνιηθφ αθαζάξηζην θέξδνο ηεο επηρείξεζεο ζα είλαη  

Ζ=2950x1+2390x2 

Ζ ζρέζε απηή εθθξάδεη ηελ νηθνλνκηθή ή αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε ηεο νπνίαο 

δεηάκε ην κέγηζην. 

ην πξφβιεκα απηφ ζα έρνπκε έλα ζχζηεκα πεξηνξηζκψλ κε ηέζζεξηο 

αληζψζεηο νη νπνίεο θαη παξαηίζεληαη παξαθάησ: 
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Πεξηνξηζκόο εδάθνπο: x1+x250 

Πεξηνξηζκόο εξγαζίαο επηεκβξίνπ: 0x1+7,9x2237 

Πεξηνξηζκόο εξγαζίαο  Γεθεκβξίνπ: 2,8x1+0x298 

Πεξηνξηζκόο θεθαιαίνπ: 730x1+1120x245000 

 

Αξρηθά θάλνπκε ηε γξαθηθή επίιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 

πεξηνξηζκψλ. Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη x1,x20, ζα εξγαζζνχκε κφλν ζην 

ζεηηθφ ηεηαξηεκφξην ηνπ νξζνγσλίνπ ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ. Δπνκέλσο 

θάλνπκε ηε γξαθηθή παξάζηαζε(ζρήκα 2.1) ησλ επζεηψλ: 

 

x1+x2=50 

0x1+7,9x2=237 

2,8x1+0x2=98 

730x1+1120x2=45000 

 

Σν ζχζηεκα ησλ πεξηνξηζκψλ έρεη ιχζεηο φια ηα ζεκεία ηα εζσηεξηθά 

ηνπ εμαγψλνπ ΟΑΒΓΓΔ θαζψο θαη απηά πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζηηο πιεπξέο 

ηνπ. Γειαδή έρνπκε άπεηξεο ιχζεηο, ή ππάξρνπλ πνιινί ζπλδπαζκνί ησλ 

x1θαη x2πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηνπο πεξηνξηζκνχο. 
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ρήκα 1. Γηαγξακκαηηθή επίιπζε κεγίζηνπ 
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29,5

 

 

Σν δεηνχκελν είλαη ν ζπλδπαζκφο απηφο ησλ x1θαη x2 πνπ λα θάλεη κέγηζηε ηελ 

ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο  

Ζ=2950x1+2390x2 

Ο άξηζηνο απηφο ζπλδπαζκφο, ζχκθσλα κε ηνλ Γξακκηθφ Πξνγξακκαηηζκφ 

είλαη κία απφ ηηο θνξπθέο Α, Β, Γ, Γ, Δ, ηνπ πνιχγσλνπ ΟΑΒΓΓΔ.  

Γηα λα βξεζεί πνηα είλαη ε θνξπθή βξίζθνπκε ηελ θιίζε ηεο επζείαο  

Ζ=2950x1+2390x2 

Γηα ην ιφγν απηφ έρνπκε: 
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2950x1=Ζ-2390x2 

ή 21 x
2950

2390
Z

2950

1
x   θαη ζπλεπψο ε θιίζε είλαη  

5,29

9,23 

5,29 

9,23

2950

2390








 

πλεπψο ην ζεκείν Κ ζα έρεη ζπληεηαγκέλεο (29,5, -23,9) θαη κηα απφ 

ηηο παξάιιειεο επζείεο  Ε=2950x1+2390x2 είλαη ε επζεία ΟΚ. Ζ θνξπθή ηψξα 

πνπ απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ηελ επζεία ΟΚ θαη πνπ δίλεη ηνλ άξηζην 

ζπλδπαζκφ ησλ x1θαη x2 είλαη ε Β. Οη ζπληεηαγκέλεο (x1,x2) απηήο δίλνπλ ηνλ 

ζπλδπαζκφ εθείλν πνπ κεγηζηνπνηεί ηελ νηθνλνκηθή ζπλάξηεζε. Γηα ηελ 

εχξεζε ησλ ζπληεηαγκέλσλ ηεο Β ιχλνπκε ην ζχζηεκα ησλ επζεηψλ εθείλσλ 

πνπ ε ηνκή ηνπο είλαη ην ζεκείν Β. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 1., νη επζείεο 

απηέο είλαη νη: 

x1+x2=50 

2,8x1+0x2=98 

 

Λχλνληαο ην ζχζηεκα απηφ βξίζθνπκε x1=35 θαη x2=15. Δπνκέλσο ην 

κέγηζην ηεο νηθνλνκηθήο ζπλάξηεζεο είλαη : 

Ζ=2950x1+2390x2=(2950*35)+(2390*15)=139100 

Έηζη, ε ζπγθεθξηκέλε εθκεηάιιεπζε ζα πεηχρεη ην κέγηζην δπλαηφ αθαζάξηζην 

θέξδνο ησλ 139100επξψ αλ θαιιηεξγεί 35 ζηξέκκαηα βακβάθη θαη 15 

ζηξέκκαηα ηεχηια. 
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 Παξάδεηγκα δηαγξακκαηηθήο επίιπζεο ειαρίζηνπ 

Έλαο θηελνηξφθνο ζέιεη λα πξνεηνηκάζεη έλα κείγκα απφ ηηο ηξνθέο  Α 

θαη Β. Κάζε θηιφ ηεο ηξνθήο Α πεξηέρεη 120 γξ. πξσηεΐλεο, 56 γξ. 

πδαηάλζξαθεο, 103 γξ. ιίπε θαη θνζηίδεη 24 επξψ. Κάζε θηιφ ηεο ηξνθήο Β 

πεξηέρεη 60 γξ. πξσηεΐλεο, 112γξ. πδαηάλζξαθεο θαη 120γξ. ιίπε θαη θνζηίδεη 

18 επξψ. Σν κείγκα πξέπεη λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ 480 γξ. πξσηεΐλεο, 448 

γξ. πδαηάλζξαθεο θαη 720 γξ. ιίπε. Ο θηελνηξφθνο ζέιεη λα παξαζθεπάζεη ην 

κείγκα θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ λα πιεξνχληαη νη πεξηνξηζκνί θαη λα έρεη ην 

ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο. 

Αλ x1 θαη x2 είλαη ηα θηιά ησλ ηξνθψλ Α θαη Β πνπ ζα απνηειέζνπλ ην κείγκα 

κε ην ειάρηζην θφζηνο ηφηε ην πξφβιεκα ζε καζεκαηηθή κνξθή είλαη : 

Ζmin=24x1 +18x2 

Ζ ζρέζε απηή εθθξάδεη ηελ νηθνλνκηθή ή αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε ηεο νπνίαο 

δεηάκε ην κέγηζην. 

ην πξφβιεκα απηφ ζα έρνπκε έλα ζχζηεκα πεξηνξηζκψλ κε ηξεηο αληζψζεηο: 

Πεξηνξηζκόο πξωηεϊλώλ 120x1+60x2480 

Πεξηνξηζκόο πδαηαλζξάθωλ: 56x1+112x2448 

Πεξηνξηζκόο ιηπώλ: 103x1+120x27208 

 

Αξρηθά θάλνπκε ηε γξαθηθή επίιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 

πεξηνξηζκψλ. Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη x1,x20, ζα εξγαζζνχκε κφλν ζην  
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ζεηηθφ ηεηαξηεκφξην ηνπ νξζνγσλίνπ ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ. Δπνκέλσο 

θάλνπκε ηε γξαθηθή παξάζηαζε(ζρήκα 2.1) ησλ επζεηψλ: 

 

 

120x1+60x2=480 

56x1+112x2=448 

103x1+120x2=7208 

 

Σν ζχζηεκα ησλ πεξηνξηζκψλ έρεη ιχζεηο φια ηα ζεκεία ηνπ επηπέδνπ 

πνπ βξίζθνληαη δεμηά θαη άλσ ηεο πνιπγσληθήο γξακκήο x1ΑΒΓΓx2 φπσο θαη 

απηά πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζηελ πνιπγσληθή γξακκή ιφγσ ηεο χπαξμεο ηνπ 

ζεκείνπ ηζφηεηαο ζηηο αληζψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Σν ζχζηεκα επνκέλσο έρεη άπεηξεο ιχζεηο, δειαδή άπεηξνπο 

ζπλδπαζκνχο x1θαη x2 πνπ ην ηθαλνπνηνχλ. Δηδηθφηεξα έλα απφ ηα ζεκεία ησλ 

θνξπθψλ ΑΒΓΓ δίλεη ηνλ άξηζην ζπλδπαζκφ ησλ x1θαη x2 πνπ ειαρηζηνπνηεί 

ηελ νηθνλνκηθή ζπλάξηεζε. Γηα ηελ εχξεζε ηεο «θαιχηεξεο θνξπθήο» 

βξίζθνπκε ηελ θιίζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπλάξηεζεο  

Ζmin=24x1 +18x2 
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ρήκα 2. Γηαγξακκαηηθή επίιπζε ειαρίζηνπ 
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Ζ θνξπθή πνπ απέρεη ιηγφηεξν απφ ηελ επζεία Ζmin=24x1 +18x2, πνπ 

δηέξρεηαη απφ ηελ αξρή Ο, είλαη ε «θαιχηεξε θνξπθή». Έηζη έρνπκε : 

24x1 =Ζ-18x2 

ή 21 x
24

18
Z

24

1
x   ζπλεπψο ε θιίζε είλαη : 

4  

3

4

3

24

18 
  

Άξα ην ζεκείν Κ πνπ κε ηελ αξρή 0 νξίδνπλ ηε ζέζε ηεο επζείαο ΟΚ, 

δειαδή ηεο επζείαο  Ε=24x1 +18x2 πνπ δηέξρεηαη απφ ηελ αξρή, έρεη 

ζπληεηαγκέλεο (4, -3). 
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Όπσο θαίλεηαη απφ ην ζρήκα 2. ε θνξπθή Γ απέρεη ιηγφηεξν απφ ηελ επζεία 

ΟΚ. Οη ζπληεηαγκέλεο επνκέλσο x1, x2 ηεο θνξπθήο Γ ειαρηζηνπνηνχλ ηελ 

νηθνλνκηθή ζπλάξηεζε. Γηα ηελ εχξεζε ησλ ζπληεηαγκέλσλ απηψλ ιχλεηαη ην 

ζχζηεκα ησλ επζεηψλ πνπ ε ηνκή ηνπο είλαη ην ζεκείν Γ. Οη επζείεο απηέο 

είλαη : 

120x1+60x2=480 

103x1+120x2=7208 

 

Οη ιχζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο  απηνχ είλαη: 

x1=1,752 

x2=4,496 

 

Έηζη ην ειάρηζην ηεο νηθνλνκηθήο ζπλάξηεζεο είλαη : 

Ζmin=24x1 +18x2=(24*1,752)+(18*4,496)=122,98 

πλεπψο αλ ν θηελνηξφθνο ζέιεη ην κείγκα απφ ηηο ηξνθέο Α θαη Β λα 

ηνπ θνζηίδεη ην ιηγφηεξν δπλαηφλ θαη λα πιεξνί ηνπο πεξηνξηζκνχο σο πξνο ην 

ειάρηζην ησλ πξσηετλψλ, πδαηαλζξάθσλ θαη ιηπψλ, πξέπεη λα αλακίμεη 

1,752ριγ. ηεο ηξνθήο Α κε 4,496ριγ. ηεο ηξνθήο Β. Σν θφζηνο ηφηε ηνπ 

κείγκαηνο απηψλ ζα είλαη 122,98 επξψ. 

 πλνςίδνληαο βιέπνπκε φηη γηα λα ιχζνπκε έλα πξφβιεκα δπν 

κεηαβιεηψλ κπνξνχκε λα εξγαζηνχκε σο εμήο. Παξηζηάλνπκε πξψηα 

γξαθηθά φινπο ηνπο αληζνηηθνχο πεξηνξηζκνχο πξνζδηνξίδνληαο ηα ζσζηά 

εκηεπίπεδά ηνπο. Ζ εθηθηή πεξηνρή είλαη ε ηνκή απηψλ ησλ επηπέδσλ. 
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 Αλ ε πεξηνρή απηή είλαη θελή ηφηε ην πξφβιεκα δελ έρεη ιχζε θαη άξα 

ζηακαηά εθεί. Γηαθνξεηηθά ρξσκαηίδνπκε κηα ηζνζηάζκηζε ηεο αληηθείκελεο 

ζπλάξηεζεο θαη ηελ κεηαθηλνχκε παξάιιεια κε ηνλ εαπηφ ηεο εληφο ηεο 

εθηθηήο πεξηνρήο, έηζη ψζηε λα βειηηψλεηαη ζπλερψο ε αληηθεηκεληθή ηεο ηηκή. 

 Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη αλ ε ηζνζηάζκηζε κπνξεί λα κεηαθηλεζεί 

απεξηφξηζηα έρνληαο θνηλά ζεκεία κε ηελ εθηθηή πεξηνρή, ην πξφβιεκα είλαη 

απεξηφξηζην. Αιιηψο αλ ππάξρεη ζεκείν πεξά απφ ην φπνην αλ κεηαθηλεζεί ε 

ηζνζηάζκηζε δελ ζα έρεη θακηά ζρέζε κε ηελ εθηθηή πεξηνρή ηφηε απηφ αθξηβφ 

ην ζεκείν νλνκάδεηαη βέιηηζην θαη είλαη ε άξηζηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΓΡΑΜΜΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ 

Έρνληαο δεη πην πάλσ ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα γξακκηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη πσο κνξθνπνηνχληαη ίζσο είλαη ζσζηφ θαη αλαγθαίν λα 

αλαζαξξνχλ εδψ θάπνηνη γλσζηνί ηξφπνη επίιπζεο πξνβιεκάησλ γξακκηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ. Ο πην γλσζηφο ζηελ βηβιηνγξαθία ηξφπνο είλαη  ε  

κέζνδνο Simplex. Ζ κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ππάξρνπλ κέρξη 

πέληε θιάδνη παξαγσγήο θαη κέρξη πέληε ζπληειεζηέο ζε πεξηνξηζκέλεο 

πνζφηεηεο. Σφηε ε εχξεζε ηνπ άξηζηνπ ζρεδίνπ παξαγσγήο γίλεηαη κε ηε 

κέζνδν Simplex. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πιήξσο αληηιεπηή ε ρξήζε ηεο θαη ε 

κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θάζε θνξά είλαη θξίζηκν λα γίλεη κέζσ ελφο 

παξαδείγκαηνο. Ζ κέζνδνο απηή είλαη κία επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία 

(αιγφξηζκνο) πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ εμήο αξρή. Σν ζχλνιν Δ ησλ δπλαηψλ 

ιχζεσλ (x1, x2, ..... xn ) είλαη θπξηφ ζην ρψξν ησλ n  δηαζηάζεσλ. Σν θπξηφ 

απηφ ζχλνιν Δ είλαη έλα θπξηφ πνιχεδξν πνπ θάζε θνξπθή ηνπ είλαη κία 

βαζηθή ιχζε.   

Άξα ε κεγηζηνπνίεζε ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο είλαη δπλαηφλ λα 

επηηεπρζεί κφλν ζηα αθξαία ζεκεία ηεο πεξηνρήο ησλ εθηθηψλ ιχζεσλ. Ζ 

κέζνδνο  Simplex  εμεηάδεη ηελ ηηκή ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο κφλν ζηα 

αθξαία ζεκεία ηεο πεξηνρήο ησλ εθηθηψλ ιχζεσλ κε έλα ζπζηεκαηηθφ 

αιγεβξηθφ ηξφπν.  Ζ δηαδνρηθή εμέηαζε ησλ αθξαίσλ ζεκείσλ γίλεηαη κε έλα 

επαλαιεπηηθφ ηξφπν δει. κε ην λα επαλαιακβάλεηαη ην ίδην ζχλνιν ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη αιγεβξηθψλ πξάμεσλ ζε δηαδνρηθά βήκαηα έσο φηνπ 

επηηπγράλνπκε λα εληνπίζνπκε ηε βέιηηζηε ιχζε. Κάζε βήκα ηεο κεζφδνπ 

Simplex αληηζηνηρεί ζηελ επηινγή ελφο αθξαίνπ ζεκείνπ ηεο πεξηνρήο ησλ 

εθηθηψλ ιχζεσλ. ε θάζε βήκα ην επφκελν αθξαίν ζεκείν ηεο πεξηνρήο ησλ 

εθηθηψλ ιχζεσλ επηιέγεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε ηηκή ηεο αληηθεηκεληθήο 

ζπλάξηεζεο λα απμάλεηαη θαη επνκέλσο ζηαδηαθά πιεζηάδνπκε πξνο ηε 

βέιηηζηε ιχζε. 

 



 41 

 

 

Έηζη νξίδνληαο κία αξρηθή ιχζε βάζεο κεηαβαίλνπκε ζηελ επφκελε 

ιχζε βάζεο απμάλνληαο ηελ ηηκή ηεο νηθνλνκηθήο ζπλάξηεζεο ηεο νπνίαο 

δεηείηαη ην κέγηζην. Απηή ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη κέρξη πνπ ε αχμεζε 

ηεο νηθνλνκηθήο ζπλάξηεζεο λα κελ είλαη πιένλ δπλαηή. Σφηε έρεη βξεζεί ε 

άξηζηε ιχζε βάζεο. Αθνχ ινηπφλ ν αξηζκφο ησλ θνξπθψλ ηνπ θπξηνχ 

πνιπέδξνπ είλαη έλαο πεπεξαζκέλνο αξηζκφο, ε άξηζηε ιχζε βάζεο, αλ 

ππάξρεη, πξνθχπηεη κεηά απφ έλα πεπεξαζκέλν αξηζκφ επαλαιήςεσλ ηνπ 

αιγνξίζκνπ.  

Ζ κέζνδνο Simplex εθηφο απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο βέιηηζηεο ιχζεο, 

9δει. ηηο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ θαη ην αληίζηνηρν  βέιηηζην θέξδνο, καο 

παξέρεη επίζεο πιήζνο άιισλ πιεξνθνξηψλ νηθνλνκηθήο θχζεο ηηο νπνίεο 

δελ είλαη δπλαηφλ λα παξάγνπκε κε άιιν ηξφπν. 

Ζ κέζνδνο Simplex κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί φρη κφλν ζε 

πξνβιήκαηα Γξακκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, αιιά θαη ζε πξνβιήκαηα 

Παξακεηξηθνχ, Αθέξαηνπ, Μηθηνχ Αθέξαηνπ, Σεηξαγσληθνχ θιπ. 

 

Αδξαλείο Μεηαβιεηέο 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ Simplex ζην Γξακκηθφ 

Πξνγξακκαηηζκφ ζε  πξφβιεκα  κεγηζηνπνίεζεο,  απαηηείηαη ε κεηαηξνπή ηνπ 

ζπζηήκαηνο ησλ πεξηνξηζκψλ απφ ζχζηεκα αληζψζεσλ ζε ζχζηεκα 

εμηζψζεσλ. Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ λέεο βνεζεηηθέο 

κεηαβιεηέο πνπ ζηελ πεξίπησζε ησλ πξνβιεκάησλ κεγηζηνπνίεζεο 

νλνκάδνληαη αδξαλείο κεηαβιεηέο. Οη αδξαλείο κεηαβιεηέο αληηπξνζσπεχνπλ 

αρξεζηκνπνίεηνπο πφξνπο ζηε δηαδηθαζία κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο. 

 

 

 

                                                
9  www.teachinglp.uk.com 
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Αλ έρνπκε πρ. ηελ αλίζσζε  

                                           x1+x250                                     (6) 

απηή γίλεηαη εμίζσζε αλ ζην αξηζηεξφ ηεο κέινο πξνζζέζνπκε ηελ 

ςεπδνκεηαβιεηή S1, νπφηε ζα έρνπκε: 

                                          x1+x2+S1=50                                   (7) 

φπνπ S1 είλαη ηα ζηξέκκαηα εδάθνπο πνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ 

θαιιηέξγεηα βακβαθηνχ θαη ζηηαξηνχ. 

Σν αξηζηεξφ κέινο ηεο x1+x250 παξηζηάλεη ηελ πξαγκαηηθή 

ρξεζηκνπνηνχκελε πνζφηεηα ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ζπληειεζηή παξαγσγήο, ελψ 

ην δεμηφ κέινο ηε κέγηζηε δηαζέζηκε πνζφηεηα ηνπ.  πλεπψο ε λέα κεηαβιεηή 

S1 ζα είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο δηαζέζηκεο θαη ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο 

πνζφηεηαο ηνπ ζπληειεζηή.  Άξα ε λέα κεηαβιεηή S1 ζα αληηπξνζσπεχεη ηελ 

πνζφηεηα ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ζπληειεζηή παξαγσγήο πνπ δελ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί. Οη βνεζεηηθέο απηέο κεηαβιεηέο νλνκάδνληαη αδξαλείο 

κεηαβιεηέο.  

 

Γηα ηελ αλίζσζε  

                                           4,0x1+7,8x278                                     (8) 

 

απηή γίλεηαη εμίζσζε αλ ζην αξηζηεξφ ηεο κέινο πξνζζέζνπκε ηελ 

ςεπδνκεηαβιεηή S2, νπφηε ζα έρνπκε: 

                                           4,0x1+7,8x2+S2=78                                   (9) 
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φπνπ S2 είλαη νη ψξεο εξγαζίαο ην κήλα Ηνχλην πνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζηελ θαιιηέξγεηα βακβαθηνχ θαη ζηηαξηνχ. Άξα ε ηηκή ηεο S2 ζπκβνιίδεη ηε 

δηαθνξά κεηαμχ ηεο αξηζηεξήο πιεπξάο ηεο αληζφηεηαο (απαηηνχκελε 

πνζφηεηα) θαη ηεο αληίζηνηρεο δεμηάο πιεπξάο (δηαζέζηκε πνζφηεηα). ηελ 

πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη φινη νη δηαζέζηκνη πφξνη ελφο πεξηνξηζκνχ 

ηφηε ε αληίζηνηρε κεηαβιεηή πεξηζσξίνπ έρεη ηελ ηηκή κεδέλ. 

Ο αξηζκφο ησλ αδξαλψλ κεηαβιεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ 

κεηαηξνπή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ πεξηνξηζκψλ απφ ζχζηεκα αληζψζεσλ ζε 

ζχζηεκα εμηζψζεσλ είλαη ίζνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 

Ύπαξμε κνλαδηαίνπ πίλαθα 

Μεηά ηε κεηαηξνπή ησλ αληζψζεσλ ζε εμηζψζεηο, ην επφκελν βήκα γηα 

ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ Simplex ζην Γξακκηθφ Πξνγξακκαηηζκφ ζε 

πξφβιεκα κεγηζηνπνίεζεο, είλαη ε χπαξμε κνλαδηαίνπ πίλαθα ζηνλ πίλαθα 

ησλ ζπληειεζηψλ φισλ ησλ κεηαβιεηψλ, αξρηθψλ θαη βνεζεηηθψλ, ηνπ 

ζπζηήκαηνο ησλ πεξηνξηζκψλ.  

Γηα παξάδεηγκα έζησ ην ζχζηεκα αληζψζεσλ (10): 

 

                                                     x1+x250 

                                                4,0x1+7,8x278                                    (10) 
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Με ηηο αδξαλείο κεηαβιεηέο S1 θαη S2 απηφ παίξλεη ηε κνξθή (11) ή (12): 

 

                                             x1+x2+S1=50 

                                       4,0x1+7,8x2+S2=78                                       (11) 

 

Αλ ζέινπκε λα ζπκπεξηιάβνπκε φιεο ηηο κεηαβιεηέο ζε φινπο ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηφηε ζε φπνηνλ πεξηνξηζκφ δελ εκθαλίδεηαη κία κεηαβιεηή , ν 

αληίζηνηρνο ζπληειεζηήο ηεο είλαη κεδέλ: 

 

                                          1x1+  1x2+ 1S1+0S2=50 

                                       4,0x1+7,8x2+0S1+1S2=78                              (12) 

 

θαη κε κνξθή πίλαθα (13): 

 

        x1      

 1 1 1 0    x2    50  

  4 7,8 0 1  *  S1  =  78  

        S2      
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Οπφηε παξαηεξνχκε φηη ζηνλ πξψην πίλαθα ππάξρεη κνλαδηαίνο πίλαθαο 

 

 

 1 0  

 0 1  

 

θαη ζπλεπψο ε πξνυπφζεζε ηεο χπαξμεο κνλαδηαίνπ πίλαθα ηζρχεη. 

 

Δκθάληζε αδξαλώλ κεηαβιεηώλ ζηελ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε 

Μεηά ηε κεηαηξνπή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ πεξηνξηζκψλ ζε ζχζηεκα 

εμηζψζεσλ θαη κεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ κνλαδηαίνπ πίλαθα  ζηνλ πίλαθα ησλ 

ζπληειεζηψλ ησλ αξρηθψλ θαη βνεζεηηθψλ κεηαβιεηψλ, πξέπεη λα 

εκθαληζηνχλ νη βνεζεηηθέο κεηαβιεηέο ζηελ νηθνλνκηθή ζπλάξηεζε. Λνηπφλ, 

νη αδξαλείο κεηαβιεηέο εκθαλίδνληαη ζηελ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε κε 

ζπληειεζηή κεδέλ. 

 

 

Έηζη, αλ πρ. έρνπκε ηελ νηθνλνκηθή ζπλάξηεζε  

 

                              Ζmax=3000 x1+2000 x2                                                      (14) 

 

 



 46 

 

θαη έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη ηηο αδξαλείο κεηαβιεηέο S1 θαη S2, ηφηε απηή ζα 

πάξεη ηε κνξθή: 

 

                        Ζmax=3000 x1+2000 x2+0S1+0S2                                         (15) 

 

Αξρηθή ιύζε βάζεο 

Ο αξηζκφο ησλ βαζηθψλ ιχζεσλ ελφο πξνβιήκαηνο Γξακκηθνχ 

Πξνγξακκαηηζκνχ κε m πεξηνξηζκνχο θαη n  κεηαβιεηέο, φηαλ νη πεξηνξηζκνί 

έρνπλ ηε κνξθή εμηζψζεσλ είλαη  n!/(n-m)!m!. Αλ ινηπφλ έλα ζχζηεκα έρεη 9 

αγλψζηνπο θαη 5 εμηζψζεηο ηφηε ζα έρεη 9!/(9-5)!5!=126 βαζηθέο ιχζεηο. Απφ 

ηηο ιχζεηο βάζεο εθιέγνπκε κία αξρηθή σο εμήο:  

Απφ ην ζχζηεκα ησλ εμηζψζεσλ (11) κε κεδεληζκφ ησλ αξρηθψλ κεηαβιεηψλ 

x1 θαη x2 παίξλνπκε ηε βαζηθή ιχζε (16):  

 

x1=0 S1=50  

x2=0 S2=78                              (16) 

 

Δίλαη επλφεην φηη ε ιχζε απηή δελ είλαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθή δηφηη 

αληηπξνζσπεχεη ηελ παξαγσγή 0 ζηξ. βακβαθηνχ θαη ζηηαξηνχ. Με κεδεληθή 

παξαγσγή θακία απφ ηηο δηαζέζηκεο ψξεο εξγαζίαο δελ ρξεζηκνπνηείηαη. Γη 

απηφ επνκέλσο, νη ηηκέο ησλ αδξαλψλ κεηαβιεηψλ είλαη S1=50 θαη S2=78 ίζα 

δει. κε ηα αξρηθά ζηξ. θαη δηαζέζηκεο ψξεο εξγαζίαο. Ζ κέζνδνο Simplex 

φπσο πξναλαθέξακε είλαη κία επαλαιεπηηθή κέζνδνο ε νπνία  
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επαλαιακβάλεη ηα ίδηα βήκαηα έσο φηνπ πξνζδηνξηζηεί ε βέιηηζηε ιχζε. ε 

θάζε βήκα ηεο κεζφδνπ Simplex παίξλεηαη κία λέα εθηθηή ιχζε πνπ είλαη 

θαιχηεξε απφ ηελ πξνεγνχκελε. Ζ ηηκή ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ αξρηθή απηή ιχζε είλαη πξνθαλψο κεδέλ (0).  

Ζ (16) είλαη ε αξρηθή ιύζε βάζεο γηα ηελ έλαξμε ηεο κεζφδνπ Simplex, θαη 

νη κεηαβιεηέο S1 θαη S2 είλαη νη αξρηθέο βαζηθέο κεηαβιεηέο. 

Πξώηνο πίλαθαο Simplex 

Ζ ηνπνζέηεζε ηεο αξρηθήο ιχζεο ζηνλ πξψην πίλαθα Simplex γίλεηαη εχθνια 

θαη ζε απηφ βνεζάεη θαη ε γξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ πεξηνξηζκψλ ζε κνξθή 

πίλαθα. 

 

Ξεθηλάκε κε ηνλ πξψην πίλαθα ηνπ ζπζηήκαηνο (13): 

 

 

 

 

1 1 0 

4 7,8 0 1 

 

Πάλσ απφ θάζε ζηήιε ηνπνζεηνχληαη νη αξρηθέο θαη βνεζεηηθέο κεηαβιεηέο: 
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x1 x2 S1 S2 

1 1 1 0 

4 7,8 0 1 

 

Πάλσ απφ απηέο ηνπνζεηείηαη ε αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε: 

  

3000 2000 0 0 

x1 x2 S1 S2 

1 1 1 0 

4 7,8 0 1 

 

Αξηζηεξά απηνχ ηνπ πίλαθα ηνπνζεηείηαη ε αξρηθή ιχζε βάζεο δειαδή νη 

βαζηθέο κεηαβιεηέο, νη ηηκέο ησλ βαζηθψλ κεηαβιεηψλ θαη νη ζπληειεζηέο ησλ 

βαζηθψλ κεηαβιεηψλ: 

πληει. Ci  3000 2000 0 0 

Β. Μ. 

 

Β. Μ. Σηκέο 

Β. Μ. 

x1 x2 S1 S2 

0 S1 50 1 1 1 0 

0 S2 78 4 7,8 0 1 
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ηε ζπλέρεηα ππνινγίδεηαη ε Zi γηα φιεο ηηο ζηήιεο ησλ βαζηθψλ θαη κε 

βαζηθψλ κεηαβιεηψλ, αζξνίδνληαο ηα γηλφκελα ησλ αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ ηεο 

ζηήιεο ησλ ζπληειεζηψλ ησλ βαζηθψλ κεηαβιεηψλ (πξψηε ζηήιε) θαη θάζε 

ζηήιεο ησλ αξρηθψλ θαη βνεζεηηθψλ κεηαβιεηψλ.  Άξα ε Z1 ζα είλαη: 

 

Z1=0*1+0*4=0 

 

Σα ζηνηρεία  ζεηξάο Zi  δειψλνπλ ην θαηά πφζν ζα κεησζεί ην ζπλνιηθφ 

θέξδνο αλ ε ηηκή θάζε κεηαβιεηήο απμεζεί θαηά κία κνλάδα. Πσο  

δηθαηνινγείηαη ε κείσζε ηνπ θέξδνπο;  Αο  ζεσξήζνπκε ηε κεηαβιεηή x1. Γηα 

λα απμεζεί ε x1θαηά κία κνλάδα ζα πξέπεη λα ειαηησζεί ε S1 θαηά κία κνλάδα 

θαη ε S2 θαηά 4 κνλάδεο. Γεληθψο, ε κείσζε θάπνησλ άιισλ κεηαβιεηψλ ψζηε 

λα απμεζεί ε  x1 ζα κπνξνχζε λα έρεη επηπηψζεηο ζην ζπλνιηθφ θέξδνο. Αλ θαη 

φιεο νη κεηαβιεηέο είραλ ζπλεηζθνξά ζην θέξδνο πνπ νξίδεηαη ζηελ 

αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε, ηφηε ηπρφλ κείσζε ησλ ηηκψλ ζα είρε σο 

απνηέιεζκα θαη κείσζε ηνπ θέξδνπο. Ζ κείσζε ησλ  S1  θαη  S2   δελ  έρεη 

θάπνηα επίπησζε ζην ζπλνιηθφ θέξδνο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε γηαηί νη 

ζπληειεζηέο ηνπ θέξδνπο ησλ   S1  θαη   S2  είλαη  0. 

 

Συντελ. Ci  3000 2000 0 0 

Β. Μ. 

 

Β. 

Μ. 

Τιμές 

Β. Μ. 

x1 x2 S1 S2 

0 S1 50 1 1 1 0 

0 S2 78 4 7,8 0 1 

 Zi 0 0 0 0 0 
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ηε ζπλέρεηα απφ θάζε Zi αθαηξείηαη ην αληίζηνηρν Ci  θαη έηζη πξνθχπηνπλ νη 

δηαθνξέο Zi-Ci.  Άξα ε Z1-C1 ζα είλαη: 

 

Z1-C1 =0-3000=-3000 

 

Συντελ. Ci  3000 2000 0 0 

Β. Μ. 

 

Β. Μ. Τιμές 

Β. Μ. 

x1 x2 S1 S2 

0 S1 50 1 1 1 0 

0 S2 78 4 7,8 0 1 

 Zi 0 0 0 0 0 

 Zi –Ci 0 -3000 -2000 0 0 

 

Ζ ηειεπηαία γξακκή ηνπ πίλαθα Zi-Ci είλαη ε γξακκή πνπ φιεο δίλεη ηελ 

θαζαξή επίπησζε ζην ζπλνιηθφ θέξδνο (αχμεζε θέξδνπο-κείσζε θέξδνπο) 

ζηελ πεξίπησζε πνπ θάζε κία απφ φιεο κε βαζηθέο κεηαβιεηέο ηνπ 

πξνβιήκαηνο απμεζεί θαηά κία κνλάδα. Ζ ζεηξά απηή πνπ ζην εμήο ζα 

νλνκάδεηαη Bottom row δίλεη ηε κεηαβιεηή απφ φιεο βαζηθέο (δειαδή νη x1, x2) 

πνπ ζα κπεη ζηε βάζε θαη ζα γίλεη βαζηθή. Όιεο δίλεη ηελ πιεξνθνξία γηα ην 

αλ ν πίλαθαο Simplex είλαη άξηζηνο ή φρη. 
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Κξηηήξην αξηζηνπνίεζεο ζε πξνβιήκαηα κεγηζηνπνίεζεο 

Όηαλ φιεο νη δηαθνξέο Zi-Ci γίλνπλ ζεηηθέο ή κεδέλ ηφηε ε αληίζηνηρε 

βαζηθή ιχζε είλαη ε άξηζηε.  Θεηηθέο ηηκέο Zi-Ci δειψλνπλ φηη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ε ηηκή φιεο αληίζηνηρεο κεηαβιεηήο απμεζεί, ζα ππάξρεη κείσζε ηνπ 

θέξδνπο. Αληίζεηα αξλεηηθέο ηηκέο Zi-Ci δειψλνπλ φηη κπνξεί λα ππάξμεη 

βειηίσζε ηνπ θέξδνπο αλ απμεζεί ε ηηκή φιεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηήο κε 

αξλεηηθφ Zi-Ci. 

 

Όηαλ ζπκβαίλεη απηφ ηφηε ην θξηηήξην γηα ηελ εθινγή ηεο κεηαβιεηήο 

πνπ ζα γίλεη βαζηθή είλαη: 

 

Κξηηήξην εηζόδνπ ζε πξνβιήκαηα κεγηζηνπνίεζεο 

Απφ ηηο αξλεηηθέο δηαθνξέο Zi-Ci εθείλε πνπ έρεη ηε κεγαιχηεξε 

απφιπηε ηηκή δίλεη ηε κεηαβιεηή πνπ ζα κπεη ζηε βάζε. Ζ ζηήιε απηήο ηεο  

κεηαβιεηήο πνπ κπαίλεη ζηε βάζε ιέγεηαη νδεγόο ζηήιε.  

         ην παξάδεηγκα πνπ εμεηάδεηαη, ην θξηηήξην αξηζηνπνίεζεο δελ ηζρχεη 

άξα ζα θαηαζθεπαζηεί θαηλνχξηνο πίλαθαο. Απφ φιεο ηηο αξλεηηθέο ηηκέο ε 

κεγαιχηεξε ζε απφιπηε ηηκή αξλεηηθή δηαθνξά είλαη ε Z1-C1 = -3000. 

Δπνκέλσο, ε κεηαβιεηή x1 ζα κπεη ζηε βάζε θαη ζα αληηθαηαζηήζεη κία απφ 

ηηο  βαζηθέο κεηαβιεηέο.  Άξα ε ζηήιε  x1 ζα είλαη  θαη  ε νδεγφο ζηήιε. 
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Κξηηήξην εμόδνπ ζε πξνβιήκαηα κεγηζηνπνίεζεο 

Γηα ηελ εχξεζε απηήο ηεο κεηαβιεηήο πνπ ζα βγεη απφ ηε βάζε, 

βξίζθνληαη νη ιφγνη Rj ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζηήιεο ησλ ηηκψλ ησλ βαζηθψλ 

κεηαβιεηψλ κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ηεο νδεγνχ ζηήιεο. Ο κηθξφηεξνο 

ζεηηθφο ιφγνο Rj δίλεη ηε κεηαβιεηή πνπ ζα βγεη απφ ηε βάζε. Ζ ζεηξά ηεο 

εμεξρφκελεο κεηαβιεηήο ιέγεηαη νδεγόο ζεηξά. 

 

 

 

 

ην παξάδεηγκα πνπ εμεηάδεηαη κηθξφηεξνο ζεηηθφο ιφγνο είλαη ν 

R2=19,5. Άξα απφ ηε βάζε ζα βγεη ε κεηαβιεηή S2 θαη ζα αληηθαηαζηαζεί απφ 

ηελ x1. πλεπψο ε ζεηξά S2 είλαη ε νδεγφο ζεηξά. Σν ζηνηρείν πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ ηνκή ησλ νδεγψλ ζεηξάο θαη ζηήιεο ιέγεηαη νδεγό ζηνηρείν. ην 

παξάδεηγκα είλαη ην 4.  

 

Γηα λα πξνρσξήζεη ε θαηαζθεπή ηνπ δεχηεξνπ πίλαθα Simplex ζα 

πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ νη ζπληειεζηέο ιj. Οη ζπληειεζηέο απηνί 

ππνινγίδνληαη κε ηε δηαίξεζε ησλ ζηνηρείσλ φιεο νδεγνχ ζηήιεο κε ην νδεγφ 

ζηνηρείν. Ο πξψηνο πίλαθαο Simplex νινθιεξσκέλνο έρεη σο εμήο: 

 

Συντελ. Ci  3000 2000 0 0  

Β. Μ. 

 

Β. Μ. Τιμές 

Β. Μ. 

x1 x2 S1 S2 Rj 

0 S1 50 1 1 1 0 50 

0 S2 78 4 7,8 0 1 19,5 

 Zi –Ci 0 -3000 -2000 0 0  
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Πίλαθαο Simplex 1 

πληει Ci  3000 2000 0 0   

Β .Μ. 

 

Β. Μ. Σηκέο 

Β. Μ. 

x1 x2 S1 S2 Rj ιj 

0 S1 50 1 1 1 0 50 0,2

5 

0 S2 78 4 7,8 0 1 19,

5 

- 

 Zi –Ci 0 -3000 -2000 0 0  -

750 

 

 

Γεύηεξνο πίλαθαο Simplex 

Ο πίλαθαο Simplex 2 θαηαζθεπάδεηαη σο εμήο: 

Αξρηθά γίλεηαη αληηθαηάζηαζε ζηε βάζε φιεο νδεγνχ ζεηξάο απφ ηελ νδεγφ 

ζηήιε. Γειαδή ζα αληηθαηαζηαζεί ε S2 απφ ηελ x1   

 

Οηθνλνκηθή εξκελεία όιεο αληηθαηάζηαζεο βαζηθώλ κεηαβιεηώλ 

Ζ κεηαβιεηή x1 επηιέγεηαη γηαηί θάζε αχμεζε φιεο x1 θαηά κία κνλάδα 

(ζηξ. εδάθνπο) απμάλεη ην θέξδνο θαηά 3000δξρ. Άξα ινγηθά ζα 

επηζπκνχζακε λα απμήζνπκε ηελ ηηκή x1 φζνλ ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν 

γίλεηαη. Δπεηδή φιεο αχμεζε φιεο πνζφηεηαο φιεο x1 ζεκαίλεη αλάισζε 

πφξσλ, είλαη πξνθαλέο φηη ε αχμεζε φιεο x1 είλαη εθηθηή κφλνλ εθφζνλ  
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ππάξρνπλ δηαζέζηκνη πφξνη θαη πεξηνξίδεηαη απφ πνζφηεηα ησλ δηαζέζηκσλ 

πφξσλ.  

 

Γηα θάζε κνλάδα ηεο x1 πνπ παξάγεηαη πξέπεη λα κεηψζνπκε ηε S1 

θαηά 1 κνλάδα θαη εθφζνλ έρνπκε κφλν 50 κνλάδεο ηεο S1 δηαζέζηκεο, ε 

αλψηεξε ηηκή γηα ηε x1 είλαη ην 50/1=50. Οκνίσο, γηα θάζε κνλάδα x1 πξέπεη 

λα κεηψζνπκε ηε S2 θαηά 4 κνλάδεο. Δθφζνλ έρνπκε 78 κνλάδεο ηεο S2 

δηαζέζηκεο, ε κεγαιχηεξε πνζφηεηα x1 πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη 

78/4=19,5 κνλάδεο.  Άξα ε αχμεζε ηεο  x1  δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηηο 19,5 

κνλάδεο. Αλ ζέζνπκε  x1=19,5  ηφηε ζα ρξεζηκνπνηεζεί φιε ε πνζφηεηα ησλ 

78 σξψλ ηεο  S2 θαη επνκέλσο ε ηηκή ηεο  S2 ζα είλαη 0,  θαη δελ ζα είλαη 

πιένλ  βαζηθή  κεηαβιεηή. 

ηε ζπλέρεηα ηα ζηνηρεία ηεο ζεηξάο απηήο ηεο  κεηαβιεηήο πνπ έγηλε 

βαζηθή ζα πξνθχςνπλ απφ ηε δηαίξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο  νδεγνχ ζεηξάο κε 

ην νδεγφ ζηνηρείν ηνπ πίλαθα Simplex 1. Σα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο απηήο ηεο  

κεηαβιεηήο πνπ έγηλε βαζηθή ζα είλαη φια κεδέλ, εθηφο απηνχ ηεο  ηηκήο 1 πνπ 

ζα ππάξρεη ζηε ζέζε ηνπ νδεγνχ ζηνηρείνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ πίλαθα. 

 

 

Συντελ. Ci  3000 2000 0 0   

Β. Μ. 

 

Β. Μ. Τιμές 

Β. Μ. 

x1 x2 S1 S2 Rj λj 

0 S1  0      

3000 x1 19,5 1 1,95 0 0,25   

 Zi –Ci  0      
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Όιεο βιέπνπκε ε  x1  αληηθαηέζηεζε ηελ  S2  ζηε βάζε. Ζ ηηκή ηεο  x1  είλαη 19,5 

κνλάδεο, ελψ ν ζπληειεζηήο θέξδνπο ηεο  x1 (3000) εκθαλίδεηαη ζηε ζηήιε 

ζπληειεζηψλ θέξδνπο ησλ βαζηθψλ κεηαβιεηψλ. Όια ηα ππφινηπα ζηνηρεία 

ηνπ πίλαθα Simplex  2  (εθηφο απφ ηα Rj θαη ιj)  ππνινγίδνληαη απφ ηνλ πξψην 

πίλαθα σο εμήο: 

 

Ζ λέα ηηκή ηνπ ζηνηρείνπ ζα είλαη ίζε κε ηελ παιηά ηηκή ηνπ  κείνλ ην γηλφκελν 

ηνπ αληίζηνηρνπ ζηνηρείνπ ηνπ νδεγνχ ζεηξάο ηνπ πξνεγνχκελνπ πίλαθα κε ην 

αληίζηνηρν ιj. Ο θαλφλαο ηνχηνο  ηζρχεη γηα φια ηα ζηνηρεία, αθφκε θαη γηα ηα 

ζηνηρεία ηεο  Bottom row, πνπ  κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ θαη απφ ηα Zi θαη 

Ci.  ην παξάδεηγκα ε ηηκή φιεο βαζηθήο κεηαβιεηήο S1 ζην λέν πίλαθα ζα 

είλαη: 50-(78*0,25)=30,5 

 

Πίλαθαο Simplex 2 

πληει. Ci  3000 2000 0 0 

Β. Μ. 

 

Β. Μ. Σηκέο 

Β. Μ. 

x1 x2 S1 S2 

0 S1 30,5 0 -0,95 1 -0,25 

3000 x1 19,5 1 1,95 0 0,25 

 Zi –Ci 5850

0 

0 3850 0 750 

 

 

Δηδηθά γηα ην πξψην ζηνηρείν φιεο Bottom row  πνπ δίλεη ηελ ηηκή φιεο 

νηθνλνκηθήο ζπλάξηεζεο γηα ηελ αληίζηνηρε ιχζε βάζεο, είηε ζα αθνινπζεζεί  
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ν παξαπάλσ ηξφπνο ή ζα ππνινγηζηεί απφ ηελ νηθνλνκηθή ζπλάξηεζε κε 

βάζε ηε λέα βαζηθή ιχζε. 

 

Γειαδή: 

Z= 0*30,5+3000*19,5=58500 

 

Ο δεχηεξνο ηξφπνο είλαη πξνηηκφηεξνο κηα θαη απνθεχγνπκε ην ράζηκν 

κνλάδσλ απφ ηηο ζπλερείο ζηξνγγπινπνηήζεηο ησλ δεθαδηθψλ. Θα πξέπεη λα 

παξαηεξήζνπκε φηη ν  πίλαθαο  Simplex έρεη θαη αιιεο δχν κνλαδηαίεο ζηήιεο 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο  βαζηθέο κεηαβιεηέο  S1  (ε ζηήιε
 

0
1

)  θαη  x1 (ε 

ζηήιε
 

1
0

). Βαζηθά, νη αιγεβξηθέο πξάμεηο πνπ εθηειέζακε γηα λα πάξνπκε ηηο 

λέεο ηηκέο ηνπ πίλαθα Simplex  είραλ αθξηβψο απηφ ζαλ ζθνπφ. Σν λα 

κεηαηξέςνπκε δει. ηελ ζηήιε πνπ αληηζηνηρεί ζηελ λέα βαζηθή κεηαβιεηή x1 

ζε κνλαδηαία ζηήιε. Ζ δηαίξεζε απηή κε ηνλ νδεγφ ζηνηρείν έδσζε ηελ ηηκή 1 

ζηε ζέζε ηεο ηνκήο ηεο ζεηξάο  x1  κε ηε ζηήιε   x1.  Ο πνιιαπιαζηαζκφο ησλ 

λέσλ ηηκψλ ηεο νδεγνχ ζεηξάο κε ην 4 θαη ε αθαίξεζε ηνπ γηλνκέλνπ απφ ηε 

ζεηξά  S1  είρε ζαλ απνηέιεζκα λα κεδελίζνπκε ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηεο 

ζηήιεο x1. 

   

 Παξαηεξνχκε ινηπφλ, φηη ζηνλ πίλαθα 2 ηζρχεη ην θξηηήξην 

αξηζηνπνίεζεο γηαηί φιεο νη δηαθνξέο Zi-Ci είλαη ζεηηθέο ή κεδέλ. πλεπψο ε 

βαζηθή ιχζε : 

 

S1=30,5 

X1=19,5      
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είλαη άξηζηε βαζηθή ιχζε, δειαδή ε ιχζε απηή δίλεη ην κέγηζην ηεο 

νηθνλνκηθήο ζπλάξηεζεο πνπ είλαη: 

 

Ζmax=0*30,5+3000*19,5=58500                                                       

Έηζη ε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, αλ ζέιεη κε ηηο 

ππάξρνπζεο ηερληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ηνπο δηαζέζηκνπο ζπληειεζηέο 

ηεο παξαγσγήο λα πεηχρεη ην κέγηζην αθαζάξηζην θέξδνο ησλ 58500 δξρ. 

πξέπεη λα θαιιηεξγήζεη 19,5 ζηξ. βακβάθη (x1=19,5)θαη θαζφινπ ζηηάξη (x2=0). 

 

ρέδηα παξαγωγήο 

Κάζε πίλαθαο Simplex δίλεη έλα ζρέδην εθκεηάιιεπζεο θαη ην 

αληίζηνηρν αθαζάξηζην θέξδνο. Σν ζρέδην ηεο εθκεηάιιεπζεο πξνθχπηεη απφ 

ηε βαζηθή ιχζε θάζε πίλαθα Simplex. Έηζη ζην πξνεγνχκελν πξφβιεκα 

ππάξρνπλ ηα εμήο ζρέδηα παξαγσγήο. 

 

Πίλαθαο 2.1 

Κιάδνη ρέδην 1 ρέδην 2 

Άξηζην 

Βακβάθη ζηξ. 0 19,5 

ηηάξη ζηξ. 0 0 

αθαζ. θέξδνο δξρ. 0 58500 

  

Όια ηα παξαπάλσ ζρέδηα πιεξνχλ ηνπο πεξηνξηζκνχο ζε έδαθνο, εξγαζία 

θαη θεθάιαην. 
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Δμήγεζε ηνπ άξηζηνπ πίλαθα Simplex 

Αλ επηζηξέςνπκε ζηελ άξηζηε ιχζε ηνπ πίλαθα Simplex 2: 

 

S1=30,5 

X1=19,5      

X2=0 

S2=0  

 

 

 

Παξαηεξνχκε φηη ε αξρηθή κεηαβιεηή x2 είλαη κεδέλ. Δπίζεο ε αδξαλή 

κεηαβιεηή S2, πνπ εθθξάδεη ηελ πνζφηεηα ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ζπληειεζηή 

πνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, έρεη ηηκή κεδέλ. Άξα ν πεξηνξηζκέλνο 

ζπληειεζηήο εξγαζίαο έρεη εμαληιεζεί. Γειαδή έρνπλ απνξξνθεζεί απφ ην 

άξηζην ζρέδην θαη νη 78 ψξεο εξγαζίαο. 

Πξάγκαηη απφ ηνλ δεχηεξν πεξηνξηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 

πεξηνξηζκψλ πνπ είλαη ν πεξηνξηζκφο ηεο εξγαζίαο έρνπκε: 

4,0*19,5+7,8*0=78. 

 

Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηεο εξγαζίαο νλνκάδεηαη ελεξγφο πεξηνξηζκφο 

δηφηη είλαη απηφο πνπ πεξηνξίδεη ηε βέιηηζηε ιχζε. Δθφζνλ φιεο νη δηαζέζηκεο 

ψξεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ x1 αλ είρακε κηα ψξα 

πεξηζζφηεξε ή ιηγφηεξε γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ x1, ε βέιηηζηε ιχζε ζα άιιαδε 

(ζα είρακε αχμεζε ή κείσζε ηεο παξαγσγήο αληίζηνηρα). 

 

 



 59 

 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, επεηδή S1=30,5, ζπλεπάγεηαη φηη απφ ην ζπλνιηθφ 

δηαζέζηκν έδαθνο ησλ 50 ζηξ. δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα 30,5 ζηξ. Πξάγκαηη 

απφ ηνλ πξψην πεξηνξηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ είλαη ν 

πεξηνξηζκφο ηνπ εδάθνπο έρνπκε: 

 

1*19,5+1*0=19,5 

 

Γειαδή απφ ηα 50ζηξ. πνπ ήηαλ δηαζέζηκα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα 19,5 

θαη έκεηλαλ εθηφο ζρεδίνπ ηα 30,5 ζηξ. 

           Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηνπ εδάθνπο είλαη κε ελεξγφο γηαηί ε βέιηηζηε 

ιχζε δελ ζα άιιαδε αλ είρακε έλα επηπιένλ ζηξέκκα ή έλα ζηξέκκα ιηγφηεξν 

δηφηη ήδε πεξηζζεχνπλ 30,5 ζηξ., φπνηε αλ κελ είρακε 1 ζηξ. ιηγφηεξν ζα 

πεξίζζεπαλ 29,5 ζηξ. θαη αλ είρακε 1 ζηξ. πεξηζζφηεξν ζα πεξίζζεπαλ 31,5 

ζηξ. 

Γελ έρεη ινηπφλ έλλνηα απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο, λα απμήζνπκε ηα 

ζηξ. Μάιηζηα ζα κπνξνχζακε θαη λα ηα ειαηηψζνπκε έσο θαη 30,5 ζηξ. 

ιηγφηεξα ρσξίο θακία επίπησζε ζηε βέιηηζηε παξαγσγή θαη ζηα θέξδε ηεο 

εθκεηάιιεπζεο. Αληίζεηα θάζε απμνκείσζε ησλ δηαζέζηκσλ σξψλ εξγαζίαο 

ζα νδεγήζεη ζε αιιαγέο ζην κέγηζην θέξδνο.  

 

Οη ζπληειεζηέο ηνπ πίλαθα Simplex ζηνλ ηειηθό πίλαθα. 

Πφζεο κνλάδεο απφ θάζε κία απφ ηηο βαζηθέο κεηαβιεηέο πξέπεη λα δνζνχλ 

γηα λα απνθηήζνπκε κία κνλάδα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε κε βαζηθή κεηαβιεηή; 

Με βαζηθή κεηαβιεηή είλαη ε S2. Ζ S2 ζπκβνιίδεη ηηο κε ρξεζηκνπνηεζείζεο 

ψξεο εξγαζίαο.  
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χκθσλα κε ηνλ ηειηθφ πίλαθα Simplex : 

Γηα λα απμεζεί ε S2 θαηά 1 κνλάδα ζα πξέπεη λα κεησζεί ε x1 θαηά 0,25 θαη λα 

απμεζεί ε S1 θαηά 0,25. Αχμεζε ηεο S2 θαηά κία κνλάδα ζεκαίλεη κία 

πεξηζζφηεξν κε ρξεζηκνπνηεκέλε ψξα εξγαζίαο ή αιιηψο κία ψξα εξγαζίαο 

ιηγφηεξν. Άξα: 

 

Πίλαθαο 2.2 

Αιιαγέο ζηε βέιηηζηε ιύζε από κία ώξα εξγαζίαο ιηγόηεξε 

 Από  ε 

Ώξεο εξγαζίαο 78  77 

Καιιηέξγεηα x1 19,5 -0,25 19,25 

Κέξδνο 58500  57750 

 

Ζ κείσζε ηνπ θέξδνπο πξνθχπηεη απφ ηηο αιιαγέο ζηε βέιηηζηε ιχζε απφ ηελ 

θαιιηέξγεηα ηνπ (-0,25) *3000=-750. 

 Άκεζνο κεηά ηελ αλαθάιπςε ηνπ πξσηεχνληνο αιγνξίζκνπ simplex10 

θαη ηελ επθνξία πνπ επηθξάηεζε ζρεηηθά κε ηελ πξαθηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ, ζεκεηψζεθαλ ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ. Οη  Gass 

θαη  Saaty  αλαθάιπςαλ ηνλ νκνηππηθφ αιγφξηζκν πνπ είλαη έλαο αιγφξηζκνο 

γηα ην γξακκηθφ πξνβιήηα κε παξακεηξηθή ζπλάξηεζε. Ο πην γλσζηφο 

αιγφξηζκνο απηήο ηεο νκάδα είλαη ν αιγφξηζκνο ηεο ζθηεξήο θνξπθήο ν 

νπνίνο ρξεζηκνπνηήζεθε  γηα ηελ εξκελεία ηνπ παξάμελνπ ραξαθηεξηζηηθνί 

ηνπ αιγφξηζκνπ simplex. 

  

 

                                                
10

  Παπαξξίδνο Κσλ/λνο. (1999), “Γξακκηθφο πξνγξακκαηηζκφο, αιγφξηζκνη θαη 

εθαξκνγέο” , ζει 326 

 



 61 

 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 ν αιγφξηζκνο ησλ εμσηεξηθψλ ζεκείσλ 

έδσζε ιχζε ζε πξνβιήκαηα αλάζεζεο, ελψ ν αιγφξηζκνο δπν δξφκσλ ζε 

πξνβιήκαηα δηθηχσλ. Οη αιγφξηζκνη ησλ εμσηεξηθψλ ζεκείσλ 

δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα επηηαρχλνπλ ηελ επίιπζε κε κέζνδν simplex, πξάγκα 

ην φπνην θαη θαηάθεξαλ εθφζνλ είλαη κέρξη θαη δέθα θνξέο ηαρχηεξνη ηνπ 

θιαζηθνχ αιγνξίζκνπ. 

 Πξνθεηκέλνπ λα  επηιχνληαη δχζθνια πξνβιήκαηα φζν πην γξήγνξα 

έρνπλ δεκηνπξγήζεη  εηδηθά ππνινγηζηηθά πξνγξάκκαηα φπσο ην solver ζην 

excel. Σν παξαθάησ παξάδεηγκα έρεη επηιπζεί ζε απηφ ην πξφγξακκα αιιά 

δπζηπρψο είλαη δχζθνιν λα κεηαθέξνπκε ηελ δηαδηθαζία θαη ίζσο θαη ρσξίο 

λφεκα ζε απηφ ην ζχγγξακκα . 

Παξάδεηγκα 211 

Ζ εηαηξεία αεξνγξακκψλ πεξηνξηζκέλνπ θφζηνπο “Wolfe Airlines” 

δηαζέηεη ζε θαζεκεξηλή βάζε πξνζσπηθφ 11 κεραληθψλ, 15 πηιφησλ θαη 21 

αεξνζπλνδψλ. Ζ δηνίθεζε εμεηάδεη ηελ πεξίπησζε λα λνηθηάζεη δχν ηχπνπο 

αεξνζθαθψλ: ην DM4 ρσξεηηθφηεηαο 25 επηβαηψλ θαη ην Β77 ρσξεηηθφηεηαο 

70 επηβαηψλ. χκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο ΗΑΣΑ, ην θαζέλα απφ απηά 

ηα αεξνπιάλα γηα λα πεηάμεη πξέπεη λα δηαζέηεη: 

 

Σχπνο 

Αεξνζθάθνπο 

Μεραληθνί   Πηιφηνη  Αεξνζπλνδνί 

DM14 1 1  1 

B77 1 2 3 

 

 

 

                                                
11  www.arnos.gr 
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Δξώηεκα 1. Γηακνξθψζηε έλα κνληέιν γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ 

φηαλ επηιπζεί λα κπνξεί λα ππνδείμεη ην πιήζνο ησλ αεξνπιάλσλ πνπ πξέπεη 

λα ελνηθηαζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε κεγαιχηεξε δπλαηφλ 

ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα επηβαηψλ. Δμεγήζηε κε ζαθήλεηα ηα ζηνηρεία ηνπ. 

 

Δξώηεκα 2. Υξεζηκνπνηείζηε ηε γξαθηθή κέζνδν επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ γηα λα βξείηε ηελ άξηζηε ιχζε θαη ηελ άξηζηε 

ηηκή ηνπ κνληέινπ πνπ δηακνξθψζαηε ζην πξνεγνχκελν εξψηεκα. 

 

Δξώηεκα 3. Δλεξγνπνηήζηε ηε δηαδηθαζία επίιπζεο (απφ ην κελνχ Δξγαιεία 

ζηελ αγγιηθή έθδνζε: Tools – Solver) ηνπ Excel γηα λα βξείηε μαλά ηελ άξηζηε 

ιχζε θαη ηελ άξηζηε ηηκή ηνπ κνληέινπ πνπ δηακνξθψζαηε ζην πξψην 

εξψηεκα. Δπηβεβαηψζηε έηζη ηελ άξηζηε ιχζε θαη άξηζηε ηηκή πνπ βξήθαηε 

ζην εξψηεκα 2 θαη δηαηππψζηε ηα απνηειέζκαηά ζαο κε φξνπο ηεο 

εθθψλεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

Δξώηεκα 4. Υξεζηκνπνηήζηε ηελ επίιπζε (Solver) απφ ην Excel γηα λα 

δεκηνπξγήζεηε ηελ αλαθνξά επαηζζεζίαο (sensitivity). Με βάζε ηα ζηνηρεία 

πνπ πεξηέρεη, απαληήζηε ζηα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνχλ.  

i) Τπνζέζηε φηη ην εηήζην θαζαξφ θέξδνο απφ θάζε ζέζε επηβάηε αλέξρεηαη ζε 

25.000€. Δάλ ην εηήζην ζπλνιηθφ θφζηνο ελφο πηιφηνπ είλαη 110.000€, είλαη 

πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο Wolfe Airlines λα πξνζιάβεη αθφκε έλαλ πηιφην; 

ii) Τπνζέζηε φηη ε Wolfe Airlines ζθνπεχεη λα αλαθαηαζθεπάζεη ην εζσηεξηθφ 

ησλ αεξνπιάλσλ ηχπνπ Β77, ψζηε λα κεγαιψζεη ε ρσξεηηθφηεηά ηνπο. Μέρξη  
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πνηνπ αξηζκνχ θαζηζκάησλ ησλ Β77 ε ιχζε πνπ βξέζεθε ζην εξψηεκα 2 ζα 

παξακέλεη ε άξηζηε; 

 

Τπνδεηγκαηηθή Λύζε 

Δξώηεκα 1. Έζησ νη κεηαβιεηέο: x1: αξηζκφο αεξνζθαθψλ DM4 πνπ ζα 

ελνηθηαζηνχλ.  

x2: αξηζκφο αεξνζθαθψλ B77 πνπ ζα ελνηθηαζηνχλ 

Σν κνληέιν γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ππνδεηθλχεη ην πιήζνο ησλ 

αεξνπιάλσλ πνπ πξέπεη λα ελνηθηαζηνχλ ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε κεγαιχηεξε 

δπλαηφλ ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα επηβαηψλ είλαη ην εμήο: 

maxz= max(25x1+70x2) 

s.t. 

x1+ x2≤11 

x1+2x2≤15 

x1+3x2≤21 

x1,x2 αλήθεη N* 

Ζ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε δείρλεη ηελ ρσξεηηθφηεηα ησλ αεξνζθαθψλ ηελ 

νπνία ζέινπκε λα κεγηζηνπνηήζνπκε. Οη 3 πξψηνη πεξηνξηζκνί δείρλνπλ φηη ν 

κέγηζηνο δηαζέζηκνο αξηζκφο κεραληθψλ, πηιφησλ θαη αεξνζπλνδψλ 

εκεξεζίσο είλαη 11, 15θαη 21 αληίζηνηρα. Ο ηειεπηαίνο πεξηνξηζκφο δείρλεη φηη 

ηα α/θε πνπ ζα ελνηθηαζηνχλ είλαη θπζηθνί κε κεδεληθνί αξηζκνί. 
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Δξώηεκα 2. 

Θεσξψληαο ηελ ηζνζηάζκηζε 25x1+70x2=350, θαη κεηαθηλψληαο παξάιιεια 

ηελ επζεία ηεο ζην εθηθηφ ρσξίν παξαηεξνχκε φηη ε βέιηηζηε ιχζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή Κ, ζηελ νπνία ηέκλνληαη ν 2νο θαη ν 3νο 

πεξηνξηζκφο. Άξα έρνπκε: 

x1+2x2=15 

x1+3x2=21 

 

 

 

 

Δπηιχνληαο ην παξαπάλσ 2x2 ζχζηεκα βξίζθνπκε φηη 

 x1*=3 θαη x2 *=6. 
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 Ζ κέγηζηε ρσξεηηθφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ελνηθίαζε 3 αεξνζθαθψλ 

DM4 θαη 6 αεξνζθαθψλ Β77 είλαη Ζ*=25⋅3+70⋅6=495 επηβάηεο. 

 

Δξώηεκα 3: 

 

WOLFE AIRLINES      DM4 B77 

ελνηθίαζε 3 6 

 

Δπηβαηηθή 

ηθαλόηεηα 

25 70 495 

Μεραληθνί 1 1 9 

Πηιόηνη 1 2 15 

αεξνζπλνδνί 1 3 21 

 

ΡΤΘΜΗΕΟΜΔΝΑ ΚΔΛΗΑ 

Κειί Όλνκα Σει. 

Σηκή 

Μεηωκέλν 

Κόζηνο 

ΑΝΣΗΚΔ. 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΔΠΗΣΡΔΠ. 

ΑΤΞΖΖ 

ΔΠΗΣΡΔΠ. 

ΜΔΗΩΖ 

$C$4 Δλνηθίαζε 

DM4  

3 0 25 10 1,66667 

$D$4 Δλνηθίαζε 

Β77  

6  0 70 5 20 
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ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ 

Κειί  

 

όλνκα Σειηθή 

ηηκώ 

θηώδεο 

ηηκή  

Πεξηνξη.R.H. 

Side 

Δπηηε. 

αύμεζε 

Δπηη. 

κείωζε 

$E$8  Μεραληθνί 

ΤΝΟΛΟ 

9 0 11 1Δ+30 2 

$E$9 Πηιόηνη 

ΤΝΟΛΟ 

15 5 15 1 1 

$E$10 Αεξνζπλνδνί 

ΤΝΟΛΟ 

21 20 21 1,5 2 

 

 

Δξώηεκα 4: i) Απφ ηελ αλάιπζε επαηζζεζίαο βιέπνπκε φηη επηηξέπεηαη λα 

απμήζνπκε θαηά 1 ηνπο πηιφηνπο ηεο εηαηξείαο. Σν θέξδνο πνπ ζα έρνπκε ζε 

επηβάηεο είλαη 5 εηεζίσο (απηή είλαη ε αληίζηνηρε ηηκή ηεο δπηθήο κεηαβιεηήο, 

shadow price). Άξα ζα έρνπκε έζνδα 5x25000=125000€, ελψ ην θφζηνο ηνπ 

πηιφηνπ είλαη 110000€.Άξα ζα έρνπκε θέξδε 15000 επξψ θαη επνκέλσο 

ζπκθέξεη ηελ εηαηξεία ε πξφζιεςε ελφο αθφκα πηιφηνπ. 

 

ii) Απφ ηελ αλάιπζε επαηζζεζίαο γηα ηνλ ζπληειεζηή ζηελ αληηθεηκεληθή 

ζπλάξηεζε πνπ αθνξά ηα θαζίζκαηα ησλ αεξνζθαθψλ Β77, πξνθχπηεη φηη ε 

άξηζηε ιχζε πνπ βξέζεθε ζα παξακείλεη ίδηα αλ ηα θαζίζκαηα είλαη ην πνιχ 

70+5=75. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΑΝΑΛΤΖ ΔΤΑΗΘΖΗΑ – ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΡΜΖΝΔΗΔ 

 Όπσο έρεη ήδε γίλεη αληηιεπηφ ε επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο γξακκηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ ζπλήζσο απαηηεί έλα πιήζνο απινπζηεχζεηο θαη 

ππνζέζεηο, πξνθείκελνπ λα γίλεη πην θηιηθφ ζηελ επίιπζε ηνπ. Δπίζεο αξθεηέο 

παξάκεηξνη έρνπλ εθηηκεζεί κε βάζε κειινληηθά δεδνκέλα, πξάγκα πνπ δελ 

εμαζθαιίδεη βεβαηφηεηα ζηα απνηειέζκαηα ηεο εθάζηνηε ιχζεο. 

Όκσο κε φιεο απηέο ινηπφλ ηηο απινπζηεχεηο πνπ γίλνληαη, είηε γηα 

ζεσξεηηθνχο είηε γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο, είλαη εχινγν φηη ε βέιηηζηε ιχζε πνπ 

πξνζεγγίδνπκε δελ είλαη αθξηβψο βέιηηζηε δηφηη αγλννχκε ζεκαληηθά 

πξάγκαηα γηα ην πξφβιεκα. Με θάπνηνλ ινηπφλ ηξφπν κπνξνχκε λα 

εηζάγνπκε θαη λα αλαπξνζαξκφζνπκε ζε θάπνην ζηάδην ηεο επίιπζεο θάπνηεο 

παξακέηξνπο ηνπ πξνβιήκαηνο. Δίλαη ινηπφλ ζπνπδαίν γηα φινπο ηνπο 

παξαπάλσ ιφγνπο κεηά ηνλ εληνπηζκφ ηεο άξηζηεο ιχζε λα γίλεηαη κηα 

πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ζην πσο αθξηβψο επηδξνχλ θάπνηεο επαίζζεηεο 

κεηαβιεηέο ηνπ πξνβιήκαηνο ζηελ βέιηηζηε ιχζε. Ζ δηαδηθαζία απηή πνπ 

αθνινπζνχκε πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπκε ζθαηξηθφηεξα ην πξφβιεκα θαη 

φλησο λα βξνχκε ηελ βέιηηζηε ιχζε νλνκάδεηαη «αλάιπζε επαηζζεζίαο».   

Με ηνλ φξν αλάιπζε επαηζζεζίαο ελλννχκε ηελ κειέηε θαη αλάιπζε ηεο 

12βέιηηζηεο ιχζεο πνπ έρνπκε εληνπίζεη, φηαλ κεηαβάιινληαη νξηζκέλεο απφ 

ηηο ζηαζεξέο ή απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ πξνβιήκαηνο. Αο πνχκε φηη καο 

ελδηαθέξεη ε επίδξαζε πνπ ζα έρεη ζηελ άξηζηε ιχζε κηα κεηαβνιή ζηνπο 

ζπληειεζηέο ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο, ή ζηηο δηαζεζηκφηεηεο ησλ 

πεξηνξηζκψλ. 

  

 

 

 

                                                
12

  Πξαζηάθνο Γ. Δπηρεηξεζηαθή εξεπλά γηα ηελ ιήςε επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ, 
1994, ζει 127. 
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Απφ ηα παξαπάλσ θαηαιήγνπκε ζηηο εμήο δπν κεηαβνιέο πνπ  

πεξηζζφηεξν καο ελδηαθέξνπλ: 

1. Μεηαβνιέο ζηνπο ζπληέιεζεο ηεο ζπλάξηεζεο αληηθεηκεληθνχ ζθνπνχ 

θαη  

2. Μεηαβνιέο ζηηο δηαζεζηκφηεηεο ησλ πεξηνξηζκψλ  

Παξαθάησ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα κειέηεο ησλ επηπηψζεσλ ηνπο ζηελ άξηζηε 

ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο επαηζζεζίαο ζα ήηαλ πνιπδάπαλε αλ 

ρξεηάδνληαλ λα θάλνπκε πάιη επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε ηελ SIMPLEX 

ψζηε λα δνχκε ηελ επίδξαζε ηεο παξακέηξνπ. χκθσλα φκσο κε κηα ηδηφηεηα 

ησλ πξνβιεκάησλ γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ αλ αιιάμεη θάηη  ζηνλ πξψην 

πίλαθα ηεο SIMPLEX ηφηε αιιάδεη θαη ζηνλ ηειεπηαίν, έηζη κπνξνχκε εχθνια 

λα εμεηάδνπκε αηξεηέο κεηαβνιέο ζηηο παξακέηξνπο φπσο απηέο 

πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ ζεσξεηηθά θαη ζην παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί 

πξαθηηθά. Δπεηδή νη ιχζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο δίλνληαη απφ ην solver θξίλεηαη 

αλαγθαία εδψ κηα κηθξή πεξηγξαθή ησλ ελλνηψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην 

παξάδεηγκα, ψζηε λα γίλεη πην θαηαλνεηφ ην παξάδεηγκα.  

       Σν  Solver παξνπζηάδεη ηελ αλάιπζε επαηζζεζίαο ζε δχν κέξε. Σν πξψην 

είλαη ηα Ρπζκηδφκελα Κειηά (Changing Cells) θαη ην δεχηεξν νη Πεξηνξηζκνί 

(Constraints) ηνπ  

 

Ρπζκηδόκελα Κειηά  

 

Κειί  Όλνκα  Σειηθή Σηκή  Μεησκέλν 

 θφζηνο  

Αληηθεηκεληθφο 

πληειεζηήο  

Δπηηξεπφκελε 

αχμεζε  

Δπηηξεπφκελε 

κείσζε  
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πξνβιήκαηνο θαη γηα ηελ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε. Πεξηέρεη ηα θειηά, ηα 

νλφκαηα ησλ κεηαβιεηψλ, ηελ ηειηθή βέιηηζηε ηηκή ηνπο, ην κεησκέλν θφζηνο 

(Reduced Cost), ηνπο ζπληειεζηέο ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο (Objective 

Coefficient) θαη ηελ επηηξεπφκελε αχμεζε θαη κείσζε ησλ ζπληειεζηψλ ηεο 

αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο. Αλ αιιάμνπκε ηνλ πεξηνξηζκφ , γηα θάπνην 

j=1,2,…,r (ζπλζήθε κε αξλεηηθφηεηαο), φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζπγθεθξηκέλε 

κεηαβιεηή λα είλαη κεγαιχηεξε ή ίζε ηεο κνλάδαο, δειαδή , ηφηε ε κεηαβνιή 

ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο ζα νλνκάδεηαη  Μεησκέλν  θφζηνο (Reduced 

cost).  jx≥jx≥ 

Ζ επηηξεπηή αχμεζε (allowable increase) θαη επηηξεπηή κείσζε (allowable 

decrease) δείρλεη ην πφζν νη ζπληειεζηέο ησλ κεηαβιεηψλ ηεο αληηθεηκεληθήο 

ζπλάξηεζεο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ρσξίο λα αιιάμεη ε ηηκή νπνηαζδήπνηε 

κεηαβιεηήο. Χζηφζν ε ηηκή ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο ζα αιιάμεη εάλ 

έλαο ζπληειεζηήο αιιάμεη θαη ε αληίζηνηρε κεηαβιεηή ηνπ παξακείλεη 

ακεηάβιεηε. 

 

 Πεξηνξηζκνί  

Κειί  Όλνκα  Σειηθή 

ηηκή  

θηψδεο ηηκή  Πεξηνξηζκφο  R.H 

Side  

Δπηηξεπφκελε 

αχμεζε  

Δπηηξεπφκελε 

κείσζε  

 

ην δεχηεξν κέξνο ηεο αλάιπζεο επαηζζεζίαο ηα ηξία πξψηα θειηά 

αλαθέξνληαη ζην θειί, ην φλνκα θαη ηελ ηειηθή ηηκή ηνπ αξηζηεξνχ κέινπο θάζε 

πεξηνξηζκνχ γηα ηε βέιηηζηε ιχζε. Σα ππφινηπα θειηά αλαιχνληαη σο εμήο:  

θηψδεο ηηκή (Shadow price) είλαη ε κεηαβνιή ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο 

γηα θάζε κεηαβνιή ελφο πεξηνξηζκνχ θαηά κία κνλάδα. Όηαλ ε αληηθεηκεληθή 

ζπλάξηεζε είλαη θέξδνο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη εθθξάδεη ηελ κνλαδηαία  

 

 



 70 

 

αχμεζε ή κείσζε ηνπ θέξδνπο φηαλ ν πεξηνξηζκφο απμάλεηαη ή κεηψλεηαη 

αληίζηνηρα θαηά κία κνλάδα. Ζ ζχγθξηζε ησλ shadow prices θάζε 

πεξηνξηζκνχ κπνξεί λα παξέρεη πνιχηηκε πιεξνθνξία γηα ην πνπ θαη πσο 

κπνξνχκε λα δηαζέζνπκε πην απνδνηηθά επηπξφζζεηνπο πφξνπο έηζη ψζηε λα  

πεηχρνπκε θαιχηεξε βέιηηζηε ιχζε ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο.  

 

Ο πεξηνξηζκφο R.H Side είλαη ε ηηκή ηνπ δεμηνχ κέινπο ηνπ 

πεξηνξηζκνχ. Ζ επηηξεπφκελε αχμεζε θαη κείσζε δείρλεη ην πφζν κπνξεί λα 

απμεζεί ή λα κεησζεί ην δεμί κέινο ελφο πεξηνξηζκνχ έηζη ψζηε ε ζθηψδεο ηηκή 

ηνπ λα ηζρχεη.  

 

Παξάδεηγκα 

Μηα εηαηξία παξάγεη ηέζζεξα πξντφληα: Α, Β, C θαη D. Κάζε κνλάδα 

πξντφληνο Α απαηηεί 2 ψξεο επεμεξγαζίαο, 1 ψξα ζπλαξκνιφγεζεο θαη 

απφζεκα ζε εμέιημε αμίαο 10€. Κάζε κνλάδα πξντφληνο Β απαηηεί 1 ψξα 

επεμεξγαζίαο, 3 ψξεο ζπλαξκνιφγεζεο θαη απφζεκα ζε εμέιημε αμίαο 5€. 

Κάζε κνλάδα πξντφληνο C απαηηεί 2.5 ψξεο επεμεξγαζίαο, 2.5 ψξεο 

ζπλαξκνιφγεζεο θαη απφζεκα ζε εμέιημε αμίαο 2€. Σέινο, θάζε κνλάδα 

πξντφληνο D απαηηεί 5 ψξεο επεμεξγαζίαο, θακία ψξα ζπλαξκνιφγεζεο θαη 

απφζεκα ζε εμέιημε αμίαο 12€.  

Ζ εηαηξία δηαζέηεη 1200 ψξεο επεμεξγαζίαο θαη 1600 ψξεο 

ζπλαξκνιφγεζεο. Δπηπιένλ, κπνξεί λα δηαζέζεη απφζεκα ζε εμέιημε αμίαο ην 

πνιχ 10000€. Ζ θάζε κνλάδα πξντφληνο Α απνθέξεη θέξδνο 40€, πξντφληνο 

Β θέξδνο 24€, πξντφληνο Γ θέξδνο 36€ θαη πξντφληνο D θέξδνο 23€. Δπίζεο, 

απφ ην πξντφλ Α κπνξνχλ λα πνπιεζνχλ ην πνιχ 200 κνλάδεο ελψ απφ ην C 

ην πνιχ 160. Απφ ηα Β θαη D κπνξνχλ λα πσιεζνχλ νζνδήπνηε. Χζηφζν 

απφ ην πξντφλ D κπνξνχλ λα πνπιεζνχλ ην ιηγφηεξν 100 κνλάδεο, φξνο 

ζπκβνιαίνπ. Να βξεζεί ην κέγηζην θέξδνο, απφ ηελ πψιεζε ησλ ηεζζάξσλ 

πξντφλησλ.  
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Αλάιπζε Λύζεο  

Μεηαβιεηέο : 

Χο κεηαβιεηέο νξίδνπκε ηε πνζφηεηα θάζε πξντφληνο πνπ παξάγεηαη δειαδή,  

ΥΑ= πνζφηεηα Α πξντφληνο  

ΥΒ= πνζφηεηα Β πξντφληνο  

ΥC= πνζφηεηα C πξντφληνο  

ΥD= πνζφηεηα D πξντφληνο  

 

Πεξηνξηζκνί : 

 

Μέγηζηνο αξηζκφο σξψλ επεμεξγαζίαο  

2XA+1XB+2.5XC+5XD≤ 1200  

 

Μέγηζηνο αξηζκφο σξψλ ζπλαξκνιφγεζεο  

1XA+3XB+2.5XC+0XD≤ 1600 

 

Κφζηνο απνζέκαηνο ζε εμέιημε  

10XA+5XB+2XC+12XD≤ 10000 
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Πνζφηεηεο ηνπ θάζε πξντφληνο πνπ κπνξεί λα πνπιεζεί : 

ΧΑ ≤ 200  

ΧC ≤ 160  

ΧD ≥ 100  

 

Αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε  

ην πξφβιεκα δεηείηαη λα κεγηζηνπνηεζεί ην θέξδνο. Δπνκέλσο  

 

 

Μax Z = f(x) = 40 ΧΑ +24 ΧΒ+36 ΧC+23 ΧD  

 

 

Λύζε πξνβιήκαηνο  

Υξεζηκνπνηψληαο ην Solver ηνπ Excel (γξακκηθφ κνληέιν) βξήθακε ηελ ιχζε 

XA=100, XB=500, XC=0, XD=100  θαη κέγηζην θέξδνο 18300€. ην παξάξηεκα 

θαίλνληαη ε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ πξνβιήκαηνο, νη εμηζψζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ε αλαθνξά απάληεζεο, ε αλαθνξά επαηζζεζίαο θαη ε 

αλαθνξά νξίσλ. 
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Δξωηήζεηο  

1) Πφζν ζα αιιάμεη ην θέξδνο αλ πξνζζέζνπκε α)κία ψξα επεμεξγαζίαο, 

β)κία ψξα ζπλαξκνιφγεζεο θαη γ) αλ απμήζνπκε ην θφζηνο απνζέκαηνο ζε 

εμέιημε θαηά €1;  

 

Απάληεζε  

α) Αλ ν πεξηνξηζκφο γηα ηνλ κέγηζην αξηζκφ σξψλ επεμεξγαζίαο αιιάμεη θαη 

απφ 1200 γίλεη 1201 ηφηε ε αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε (θέξδνο) ζα απμεζεί θαηά 

ην πνζφ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θηψδε ηηκή. Γειαδή ην θέξδνο ζα απμεζεί 

θαηά 19,2. Άξα απφ 18300 ην ζπλνιηθφ θέξδνο ζα γίλεη 18319,2.  

β) Αλ ν πεξηνξηζκφο γηα ηνλ κέγηζην αξηζκφ σξψλ ζπλαξκνιφγεζεο αιιάμεη 

θαηά κία κνλάδα θαη απφ 1600 γίλεη 1601 ηφηε ε αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε ζα 

απμεζεί θαηά 1.6 φζν είλαη δειαδή ε θηψδεο ηηκή. Άξα ην ζπλνιηθφ θέξδνο 

ζα γίλεη απφ 18300 ζε 18301,6 

 

γ) Αλ ν πεξηνξηζκφο γηα ην θφζηνο απνζεκάησλ ζε εμέιημε απμεζεί θαηά κία 

κνλάδα ηφηε απφ 10000 ην θφζηνο ζα γίλεη 10001. Δπεηδή ε θηψδεο ηηκή 

είλαη κεδεληθή ην ζπλνιηθφ θέξδνο δελ ζα αιιάμεη.  

 

2) Τπνζέηνπκε φηη ην ζπκβφιαην γηα ην πξντφλ D απαηηεί λα παξαρζνχλ 

ηνπιάρηζηνλ 130 κνλάδεο θαη φρη 100. Ση επίπησζε ζα έρεη απηή ε αιιαγή ζην 

θέξδνο;  
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Απάληεζε  

Απφ ηελ αλάιπζε επαηζζεζίαο παξαηεξνχκε φηη αλ απφ 100 κνλάδεο γίλνπλ 

130, ε θηψδεο ηηκή αλά κνλάδα πξντφληνο δελ ζα αιιάμεη. Απηφ ην 

ζπκπεξαίλνπκε απφ ηελ επηηξεπφκελε αχμεζε πνπ είλαη 33.33. Οη 30 

κνλάδεο είλαη κέζα ζην επηηξεπηφ δηάζηεκα γη‟ απηφ θαη ε θηψδεο ηηκή γηα 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ πξντφληνο D δελ ζα αιιάμεη παξά κφλν αλ πξνζηεζνχλ 

παξαπάλσ απφ 33.33 κνλάδεο πξντφληνο. Δπνκέλσο αλ απμήζνπκε ηνλ 

πεξηνξηζκφ θαηά κία κνλάδα, ηφηε ην ζπλνιηθφ θέξδνο ζα κεησζεί θαηά 73. 

Άξα ην ζπλνιηθφ θέξδνο γηα 30 κνλάδεο ζα κεησζεί θαηά 30*(73)=2190€ θαη 

ζα γίλεη 18300-2190=16110€  

 

3) Τπνζέηνπκε φηη ην θέξδνο αλά κνλάδα πξντφληνο C είλαη 46€ θαη φρη 36€. 

Πφζν ζα αιιάμεη α) ε ιχζε, β) ην θέξδνο;  

 

Απάληεζε  

 

α) Αλ αιιάμεη ην θέξδνο αλά κνλάδα πξντφληνο C απφ 36€ ζε 46€ δειαδή γηα 

10€ ηφηε ζα αιιάμεη ν ζπληειεζηήο ηνπ C ζηελ αληηθεηκεληθή. Απφ ηα 

ξπζκηδφκελα θειηά ζηελ αλαθνξά επαηζζεζίαο παξαηεξνχκε φηη ε 

επηηξεπφκελε αχμεζε ηνπ αληηθεηκεληθνχ ζπληειεζηή είλαη 16. Δπνκέλσο αλ 

απμήζνπκε ηνλ ζπληειεζηή θαηά 10, είλαη κέζα ζηα επηηξεπηά φξηα θαη γη‟ απηφ 

ε ιχζε δελ ζα αιιάμεη.  
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β) Αληηζέησο, ην θέξδνο ζα αιιάμεη γηαηί άιιαμε ε αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε θαη 

έγηλε : Μax Z = f(x) = 40 ΧΑ +24 ΧΒ+46 ΧC+23 ΧD. Αληηθαζηζηψληαο ηα ΥΑ, ΥΒ, 

ΥC, ΥD βξίζθνπκε ηε λέα ηηκή ηνπ θέξδνπο. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε 

ηηκή ηνπ θέξδνπο δελ ζα αιιάμεη ιφγσ ηνπ φηη ε ηειηθή ηηκή ηνπ ΥC είλαη κεδέλ.  

 

4) Ζ εηαηξία ζθέθηεηαη λα πξνζζέζεη έλα λέν πξντφλ Δ. Σν πξντφλ απηφ 

ρξεηάδεηαη 2 ψξεο επεμεξγαζίαο, 5 ψξεο ζπλαξκνιφγεζεο, θαη απαηηεί 20€ 

θφζηνο απνζέκαηνο ζε εμέιημε. Σν θέξδνο αλά κνλάδα πξντφληνο Δ είλαη 50€. 

πκθέξεη ηελ εηαηξία λα ην παξάγεη;  

 

Απάληεζε  

Γηα λα απαληήζνπκε ζ‟ απηφ ην εξψηεκα ζα πξέπεη πξψηα λα βξνχκε έλα 

επθαηξηαθφ θφζηνο γηα ην λέν πξντφλ. Σν επθαηξηαθφ απηφ θφζηνο είλαη ην 

ζπλνιηθφ άζξνηζκα ηεο θηψδε ηηκήο ηνπ θάζε πεξηνξηζκνχ επί ηηο αληίζηνηρεο 

κνλάδεο πνπ απαηηεί ην λέν πξντφλ. Γειαδή ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

έρνπκε:  

 

ΔΚ1= (θηψδεο ηηκή)*(Απαηηνχκελν αξηζκφ επεμεξγαζίαο)=19.2*2 = 38.4  

ΔΚ2= (θηψδεο ηηκή)*(Απαηηνχκελν αξηζκφ ζπλαξκνιφγεζεο)=1.6*5=8  

ΔΚ3= (θηψδεο ηηκή)*(Απαηηνχκελν θφζηνο απνζέκαηνο ζε εμέιημε)=0*20=0  

Άξα ζπλνιηθά:  

ΔΚ= ΔΚ1+ ΔΚ2+ ΔΚ3=46,4  
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Σν ΔΚ ην ζπγθξίλσ κε ην θέξδνο αλά κνλάδα πξντφληνο Δ θαη αλ είλαη 

κηθξφηεξν ηφηε έρνπκε θέξδνο άξα ζπκθέξεη ηελ εηαηξία ελψ εάλ είλαη 

κεγαιχηεξν ηφηε δελ έρνπκε θέξδνο θαη δελ ζπκθέξεη ηελ εηαηξία λα ην 

παξάγεη. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε παξαηεξψ φηη 46.4<50. Άξα ηελ 

εηαηξεία ηελ ζπκθέξεη λα παξάγεη απηφ ην λέν πξντφλ. Βέβαηα ην πξφβιεκα 

πξέπεη λα δηαηππσζεί απφ ηελ αξρή κε ην λέν πξντφλ θαη λα ιπζεί μαλά γηα λα 

βξεζεί ε πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο E πνπ πξέπεη λα παξαρζεί. 

 Πέξαλ ηεο αλάιπζεο επαηζζεζίαο πνπ καο βνεζά ρσξίο λα ιχζνπκε 

απφ ηελ αξρή ην πξφβιεκα λα εληνπίζνπκε εχθνια κηα θαηλνχξηα βέιηηζηε 

ιχζε ή λα ειέγμνπκε  θάπνηεο επαίζζεηεο κεηαβιεηέο θαη ηελ επίδξαζε ηνπο 

ζηελ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε ππάξρνπλ θαη άιιεο εθαξκνγέο πνπ βνεζνχλ 

ζηελ επεμήγεζε θαη επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ γξακκηθνχ φπσο είλαη ε 

δπηθή ζεσξία.  

 Ζ δπηθή ζεσξία καο δίλεη άκεζα ηελ νηθνλνκηθή εξκελεία ελφο 

πξνβιήκαηνο γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, παξνιαπηά επεηδή δελ είλαη ζηα 

άκεζα δεηήκαηα πνπ εμεηάδνληαη ζε απηφ ην ζχγγξακκα αθξηβψο γηαηί  καο 

δίλεη απηήλ ηελ εξκελεία, δελ ζα αλαθεξζνχκε πεξαηηέξσ. 

 

Οηθνλνκηθή εξκελεία ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ γξακκηθνύ 

πξνγξακκαηηζκνύ13 

 Πξάγκαηη ζθνπφο ηεο κεζφδνπ SIMPLEX είλαη ε εχξεζε ελφο ηξφπνπ 

γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ελφο ζπζηήκαηνο θαηά ην πην 

απνδνηηθφ ηξφπν, γηα λα γίλεη δπλαηφ απηφ, ε ηερληθή δίλεη κηα ζεηξά ιχζεσλ.  

 

 

 

 

                                                
13  Σζάληαο Ν. – Βαζηιείνπ Π., Δηζαγσγή ζηελ επηρεηξεζηαθή εξεχλα. Αιγφξηζκνη θαη 
εθαξκνγέο, 1997, ζει.253 
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ε κηα ηπραία απφ απηέο ηηο εθηθηέο ιχζεηο ζα ππάξρνπλ βαζηθέο θαη κε 

βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο. χκθσλα κε ηελ κέζνδν απηή κηα κε βαζηθή 

κεηαβιεηή Υj  ζα πξέπεη λα γέλεη βαζηθή αλ Zj-Cj≤ 0. 

Όζν θαηξφ επνκέλσο ηα έζνδα απφ κηα κνλάδα 

πξντφληνο/δξαζηεξηφηεηαο  j  είλαη πεξηζζφηεξα απφ ην θφζηνο παξαγσγήο 

απηήο αθξηβφο ηεο κνλάδαο, ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζηελ θαηαζθεπή κνλάδσλ ηνπ πξντφληνο  j είλαη πην απνδνηηθή. πλεπψο 

πξέπεη λα πξνηηκεζεί ν ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο ρξήζεο ηνπ σο πξνο ηνπο 

άιινπο. Καζψο ηψξα νη πφξνη δηαηίζεηαη ηνηνπηνηξφπσο, ε πνζφηεηα Υj       ησλ 

παξαγνκέλσλ κνλάδσλ είλαη επηηξεπηή κέρξη ηνπ ζεκείνπ  Zj-Cj= 0. θπζηθά ε 

κεγαιχηεξε παξάγσγε ζεκαίλεη ρξήζε πεξηζζφηεξσλ πφξσλ, ην θφζηνο Zj ην 

φπνην δελ πξέπεη λα μεπέξλα ηα έζνδα  Cj. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ 

φπνην ζε έλα πξφβιεκα γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ην επίπεδν παξάγσγεο 

ελφο πξντφληνο j κε Zj-Cj  ≥0 ζα πξέπεη λα παξακείλεη ζε κεδεληθφ επίπεδν. 

Σν γεγνλφο φηη ην θφζηνο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πφξσλ γηα ηελ παξάγσγε 

κηα κνλάδαο ηνπ είλαη κεγαιχηεξν ησλ εζφδσλ απφ ηελ κνλάδα απηή, θαζηζηά 

ηελ παξαγσγή ηνπ νηθνλνκηθά αζχκθνξε. 

 Απφ ηα πξνεγνχκελα πξνθχπηεη φηη ε κέζνδνο SIMPLEX εμεηάδεη θάζε 

βήκα φιεο ηηο κε βαζηθέο κεηαβιεηέο γηα λα βξεη πνηεο κπνξνχλ λα δψζνπλ 

κηα πην επηθεξδή ρξεζηκνπνίεζε ησλ πφξσλ, αλ θακία απφ απηέο δελ κπνξεί 

λα απμήζεη ηα έζνδα ηφηε ε ιχζε είλαη ε άξηζηε. Αλ φκσο κηα ή πεξηζζφηεξεο 

απφ απηέο κπνξνχλ, ε ηερληθή επηιεγεί ηε κεηαβιεηή εθείλε πνπ αλ απμεζεί  

θαηά κηα κνλάδα, ε απνδνηηθφηεηα απφ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ πφξσλ ζα 

απμεζεί φζνλ ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν. Ζ SIMPLEX απμάλεη ηε κεηαβιεηή απηή 

κέρξη φηνπ νη νξηαθέο αμίεο ησλ πφξσλ αιιάμνπλ. Ηζνδχλακα κηα λέα εθηθηή 

ιχζε έρεη εκθαληζηεί. 

 Οη πνζφηεηεο Zj-Cj   πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ άξηζηε ιχζε ( κε βαζηθέο κεηαβιεηέο) είλαη γλψζηεο ζηελ 

βηβιηνγξαθία ζαλ ην  « επθαηξηαθφ  θφζηνο » κηαο κνλάδαο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο j. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ε πνζφηεηα Zj-Cj   εθθξάδεη ην 

πνζφ θαηά ην φπνην ε νηθνλνκηθή ζέζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο πξέπεη λα 

κεηαβιεζεί ψζηε λα γίλεη πην ειθπζηηθή. 
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 Κάηη ηέηνην κπνξεί λα γίλεη κε δπν ηξφπνπο : 

 απμάλνληαο ηα πεξηζψξηα έζνδα Cj ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

 ειαηηψλνληαο ηελ θαηαλάισζε ησλ πφξσλ πνπ απαηηεί ε ιεηηνχξγεη 

ηεο j-δξαζηεξηφηεηαο.  

 Ζ πξψηε επηινγή  παξνπζηάδεη εμσγελή πξφβιεκα θαζψο ηα έζνδα 

ππαγνξεχνληαη κεηαμχ άιισλ θαη απφ ηνπο θαλφλεο αληαγσληζκνχ. Ζ δε 

δεχηεξε επηινγή πξνζπαζεί λα αθαηξέζεη ηηο πηζαλέο ιεηηνπξγηθέο 

αλεπάξθεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ειαχλνληαο ηε ρξήζε πνπ γίλεηαη ζηνπο 

πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο ηνπ. Οη δπηθέο ηηκέο Wi  ρξεζηκεχνπλ ζαλ δείθηεο ηεο 

θαηεχζπλζε ζηελ νπνία ζα πξέπεη απηή ε επηινγή λα εθαξκφζεη. Οπζηαζηηθά, 

εθφζνλ νη ηηκέο ηνπ δπηθνχ W i  εθθξάδνπλ ηελ άμηα ηεο ρξήζεο κηαο κνλάδαο 

ηνπ πφξνπ i γηα ηελ παξάγσγε κηαο κνλάδαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο j, πφξνη πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε ζρεηηθά πςειέο ηηκέο W i  ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ζε 

πξνηεξαηφηεηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

CASE STUDY- ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ 

 

Case study   1 14 

Ζ Caloco, γλσζηή εηαηξεία πεηξειαηνεηδψλ ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο 

κε ηδηφθηεην δηπιηζηήξην, πξέπεη λα δηνρεηεχεη εκεξεζίσο ζε ζπλεξγαδφκελα 

πξαηήξηα βελδίλεο, ηνπιάρηζηνλ 200.000 γαιφληα ακφιπβδεο θαη ηνπιάρηζηνλ 

100.000 γαιφληα super ακφιπβδεο βελδίλεο. Ζ ηηκή πψιεζεο έρεη θαζνξηζηεί 

ζηα €0,52/γαιφλη, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ ακφιπβδε, θαη ζηα €0,60/γαιφλη, 

πξνθεηκέλνπ γηα ηελ super ακφιπβδε  βελδίλε. Ζ Caloco παξάγεη ηνπο δχν 

ηχπνπο βελδίλεο, αλακεηγλχνληαο αξγφ πεηξέιαην πνπ πξνέξρεηαη απφ ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε, ηε Βφξεηα Θάιαζζα, ηε ηβεξία θαη ηελ 

πεξηνρή ηνπ Κφιπνπ. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, δίλνληαη γηα ην αξγφ 

πεηξέιαην ηεο θάζε πεξηνρήο, ν αξηζκφο ησλ νθηαλίσλ πνπ πεξηέρεη 

(πεξηεθηηθφηεηα αλά γαιφλη), ε κέγηζηε εκεξήζηα πνζφηεηα (ζε βαξέιηα) πνπ 

κπνξεί λα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε Caloco απφ απηφ, θαζψο επίζεο θαη ην 

θφζηνο αγνξάο ηνπ θάζε βαξειηνχ. 

 

 

 

 

 

 

                                                
14  www.arnos.gr  

http://www.arnos.gr/


 80 

 

Αξγό 

πεηξέιαην 

Αρηζκός 

Οθηαλίωλ/ 

γαιόλη 

Γηαζεζηκόηεηα 

(βαρέιηα) 

Κόζηος /Βαρέιη 

Βόξεηα 

Θάιαζζα 

85 3000 €14,28 

ηβεξία 87 2000 €15,12 

Πεξηνρή ηνπ 

Κόιπνπ 

95 8000 €19,74  

 

Σν δηπιηζηήξην έρεη δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ην πνιχ 400.000 γαινληψλ 

αξγνχ πεηξειαίνπ ηελ εκέξα, ελψ ην παξαγφκελν κείγκα, ραξαθηεξίδεηαη σο 

“ακφιπβδε βελδίλε” φηαλ έρεη ηνπιάρηζηνλ 87 νθηάληα θαη σο “super ακφιπβδε 

βελδίλε”, φηαλ έρεη ηνπιάρηζηνλ 91 νθηάληα. 

 

Δξώηεκα  

Εεηείηαη λα δηακνξθψζεηε έλα κνληέιν γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, 

ην νπνίν λα κπνξεί λα εληνπίζεη ην άξηζην ζρέδην παξαγσγήο ησλ δχν ηχπσλ 

βελδίλεο, δειαδή εθείλν ην ζρέδην πνπ ζα επηηξέςεη ζηελ Caloco λα 

πξνζδηνξίζεη ηηο πνζφηεηεο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην αξγφ 

πεηξέιαην ηεο θάζε πεξηνρήο ζηελ παξαγσγή ησλ δχν ηχπσλ βελδίλεο, ζε 

ηξφπν ψζηε λα κεγηζηνπνηείηαη ην ζπλνιηθφ εκεξήζην θέξδνο ηεο. Να 

εμεγήζεηε κε ζαθήλεηα ηηο κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηείηε θαη ην θπζηθφ 

λφεκα ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ κνληέινπ πνπ ζα θαηαζθεπάζεηε. Τπφδεημε. 

Κάζε ηειηθφ πξντφλ -βελδίλε-πξνθχπηεη σο άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο 

ζπζηαηηθψλ ηνπ, δειαδή ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ αξγνχ πεηξειαίνπ πνπ 

αλακηγλχνληαη. Έλα βαξέιη ηζνδπλακεί κε 42 γαιφληα. 
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Τπνδεηγκαηηθή Λύζε 

Αξρηθά κεηαηξέπνπκε ηηο δηαζεζηκφηεηεο θαη ηα θφζηε πνπ έρνπκε κε 

βάζε ην βαξέιη ζηηο αληίζηνηρεο πνζφηεηεο κε βάζε ην γαιφλη. Άξα 

 

Αξγό 

πεηξέιαην 

Γηαζεζηκόηεηα 

(γαιόληα) 

Κόζηος / γαιόλη (€) 

Βόξεηα 

Θάιαζζα 

126000 0,34 

ηβεξία 84000 0,36 

Πεξηνρή ηνπ 

Κόιπνπ 

336000 0,47 

 

 

 

Έζησ νη κεηαβιεηέο Υij: πνζφηεηα (ζε γαιφληα) αξγνχ πεηξειαίνπ ηεο 

πεξηνρήο i πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ Παξαζθεπή βελδίλεο ηχπνπ j, i=1 

(Βφξεηα Θάιαζζα), 2 (ηβεξία), 3 (Πεξηνρή ηνπ Κφιπνπ), j=1 (Ακφιπβδε), 2 

(Super ακφιπβδε). 

Σφηε ην κνληέιν γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ βξίζθεη ην άξηζην 

ζρέδην παξαγσγήο ησλ 2 ηχπσλ βελδίλεο είλαη ην αθφινπζν: 

maxz=max(0.52( Χ11+ Χ21+x31)+0.6( Χ12+ Χ22+ Χ32)-0.34( Χ11+ Χ12)-0.36( Χ21+ 

Χ22)- 0.47( Χ31+ Χ32)) 

 

κε πεξηνξηζκνχο  

 Χ11+  Χ12+  Χ21+  Χ22+  Χ31+  Χ32≤400000 
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 Χ11+  Χ12 ≤126000 

 Χ21+  Χ22 ≤84000 

 Χ31+  Χ32≤336000                            

 Χ11 +  Χ21 +  Χ31 ≥200000 

 Χ12 +  Χ22 + Χ32≥100000 

85 Χ11 +87Χ21 +95Χ31 ≥87( Χ11+ Χ21+x31) 

85 Χ12 +87 Χ22 + 95Χ32 ≥91( Χ12 + Χ22 + Χ32) 

 Χij≥0, i=1,2,3, j=1,2. 

 

Ζ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε δίλεη ην εκεξήζην θέξδνο ηεο επηρείξεζεο. 

Ο 1νο πεξηνξηζκφο δείρλεη φηη ε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο αξγνχ πεηξειαίνπ 

είλαη 400000 γαιφληα εκεξεζίσο. Οη 3 επφκελνη πεξηνξηζκνί αλαθέξνληαη ζηηο 

κέγηζηεο δηαζέζηκεο πνζφηεηεο αξγνχ πεηξειαίνπ απφ θάζε πεξηνρή. Οη 2 

επφκελνη πεξηνξηζκνί αλαθέξνληαη ζηελ ειάρηζηε πνζφηεηα πνπ πξέπεη λα 

παξάγεη ε εηαηξεία απφ θάζε είδνο βελδίλεο. Οη 2 επφκελνη πεξηνξηζκνί 

αλαθέξνληαη ζηνλ ειάρηζην αξηζκφ νθηαλίσλ πνπ πξέπεη λα έρεη ην θάζε είδνο 

βελδίλεο πνπ παξάγεηαη απφ ηελ αλάκημε ησλ 3 εηδψλ αξγνχ πεηξειαίνπ. Ο 

ηειεπηαίνο πεξηνξηζκφο δείρλεη φηη νη πνζφηεηεο πεηξειαίνπ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαγσγή ησλ 2 ηχπσλ βελδίλεο πξέπεη λα είλαη 

ζεηηθνί αξηζκνί. 
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Case study   215 

 Ζ δηνίθεζε ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο “Upton Motors, Co.” επηρεηξεί λα 

πξνγξακκαηίζεη ηελ παξαγσγή ηνπ κνληέινπ κε ηελ θσδηθή νλνκαζία 

“Fangorn-5”,γηα ην επφκελν εμάκελν. Οη επνρηθέο δηαθπκάλζεηο ζην θφζηνο 

πξψησλ πιψλ έρνπλ σο απνηέιεζκα δηαθνξεηηθφ κνλαδηαίν θφζηνο 

παξαγσγήο απφ κήλα ζε κήλα, φπσο εμάιινπ δηαθνξεηηθή είλαη θαη ε δήηεζε 

γηα ην πξντφλ. Γηαθνξεηηθή είλαη επίζεο απφ κήλα ζε κήλα θαη ε δπλακηθφηεηα 

ηεο γξακκήο παξαγσγήο, εμαξηψκελε απφ παξάγνληεο φπσο ην πιήζνο ησλ 

εξγάζηκσλ εκεξψλ, ε θακπχιε κάζεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ε πξνιεπηηθή 

ζπληήξεζε ησλ κεραλψλ θιπ. 

 

 

 ηνλ θαησηέξσ πίλαθα ζπλνςίδνληαη ηα εθηηκψκελα, ζε ζρέζε κε ην 

Fangorn-5, δεδνκέλα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο αλά κήλα, δειαδή απηά πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην κνλαδηαίν θφζηνο παξαγσγήο, ηε κεληαία δήηεζε θαη ηε 

παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα θάζε κελφο. 

 

Μήλαο       

 1 2 3 4 5 6 

Μνλ, θόζηνο 

παξαγωγήο 

24000 25000 26500 28500 28000 26000 

Εήηεζε κνλ. 1000 4500 6000 5500 3500 4000 

Γπλακηθόηεηα 

παξαγωγήο  

4000 3500 4000 4500 4000 3500 
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Έλα απηνθίλεην πνπ παξάγεηαη ζε κία πεξίνδν (κήλα) κπνξεί λα 

πσιεζεί, ή λα δηαηεξεζεί ζηελ απνζήθε γηα λα πσιεζεί ζε θάπνηα επφκελε 

πεξίνδν (αλ ζπκθέξεη θπζηθά λα γίλεη θάηη ηέηνην). Ζ Upton Motors δηαζέηεη 

απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο πνπ ηεο επηηξέπνπλ λα δηαηεξεί έλα απφζεκα κέρξη 

6.000 νρήκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ ην κήλα, κε (κνλαδηαίν) θφζηνο δηαηήξεζεο 

απνζέκαηνο (δειαδή αλά απηνθίλεην, αλά κήλα) πνπ αλέξρεηαη ζε 1,5% ηνπ 

αληίζηνηρνπ (κνλαδηαίνπ) θφζηνπο παξαγσγήο ηνπ κελφο δηαηήξεζεο ζηελ 

απνζήθε. Ζ Upton Motors έρεη απηή ηε ζηηγκή ζηελ απνζήθε ηεο αξρηθφ 

απφζεκα ίζν κε 2.750 απηνθίλεηα Fangorn-5, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

εμακήλνπ πξέπεη λα δηαηεξεί έλα κεληαίν απφζεκα αζθαιείαο ηνπιάρηζηνλ 

1.500απηνθηλήησλ, εθηφο απφ ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ησλ έμη κελψλ φπνπ 

επηζπκεί λα παξακείλνπλ ζηηο απνζήθεο ηεο 500 απηνθίλεηα. εκεηψλεηαη, φηη 

ε παξαγσγή ελφο κελφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα θαιχςεη κέξνο ή 

θαη νιφθιεξε ηε δήηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κήλα. Δπίζεο, ε ηθαλνπνίεζε ηεο 

δήηεζεο θάπνηνπ κελφο δελ κπνξεί λα αλαβιεζεί δειαδή πξέπεη λα 

ηθαλνπνηείηαη πάληα έγθαηξα, πνπ ζεκαίλεη κέζα ζην κήλα απηφ. 

 

Δξώηεκα 

Εεηείηαη λα θαηαζθεπάζεηε έλα κνληέιν γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ην 

νπνίν λα κπνξεί λα εληνπίζεη ην άξηζην ζρέδην παξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο 

ησλ Fangorn-5,δειαδή εθείλν ην ζρέδην πνπ ζα επηηξέςεη ζηελ 

απηνθηλεηνβηνκεραλία λα δηεθπεξαηψλεη έγθαηξα ηελ αλακελφκελε δήηεζε 

θάζε κελφο κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο γηα φιν ην εμάκελν. Να εμεγήζεηε 

κε ζαθήλεηα ηηο κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηείηε θαη ην θπζηθφ λφεκα ησλ 

πεξηνξηζκψλ ηνπ κνληέινπ πνπ ζα θαηαζθεπάζεηε. 
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Τπνδεηγκαηηθή Λύζε 

Ζ δηνίθεζε ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο “Upton Motors, Co.” απνζθνπεί 

ζην λα βξεη βέιηηζην ζρέδην παξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο ησλ Fangorn-5. Γηα 

ην ζθνπφ απηφ θαη απφ ηα δεδνκέλα ηνπ παξαθάησ πίλαθα αλαδεηνχκε 

άξηζην ζρέδην ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ θφζηνπο ηφζν ηεο απνζήθεπζεο φζν θαη 

ηεο παξαγσγήο. 

Μήλαο       

 1 2 3 4 5 6 

Μνλ, θόζηνο 

παξαγωγήο 

24000 25000 26500 28500 28000 26000 

Εήηεζε κνλ. 1000 4500 6000 5500 3500 4000 

Γπλακηθόηεηα 

παξαγωγήο  

4000 3500 4000 4500 4000 3500 

 

Γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ κνληέινπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο παξαθάησ 

κεηαβιεηέο: 

κ: γηα ηνλ αληίζηνηρν κήλα κε δπλαηέο ηηκέο 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Κ κ : γηα ην κνλαδηαίν θφζηνο παξαγσγήο ζε επξψ € γηα ηνλ κ κήλα . 

Ε κ: γηα ηηο κνλάδεο δήηεζεο γηα ηνλ κ κήλα . 

 

 

Γ κ: γηα ηε δπλακηθφηεηα παξαγσγήο γηα ηνλ κ κήλα. 

Δπεηδή γλσξίδνπκε ην θφζηνο παξαγσγήο αλά κνλάδα ζα αλαδεηήζνπκε ηνλ 

αξηζκφ 

ησλ παξαγφκελσλ απηνθηλήησλ γηα θάζε κήλα κ. 
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Έζησ 

Α κ : ν αξηζκφο ησλ παξαγφκελσλ απηνθηλήησλ γηα ηνλ κήλα κ, κ = 1, 2, 3, 4, 

5, 6. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα βξίζθνπκε θαη ηνλ θαηάιιειν αξηζκφ απνζεθεπκέλσλ 

απηνθηλήησλ (απφζεκα) γηα ηνλ θάζε κήλα, νπφηε ζα ζπκβνιίζνπκε κε 

ζκ: ην απφζεκα γηα ηνλ κ κήλα δειαδή ηνλ αξηζκφ ησλ απνζεθεπκέλσλ 

απηνθηλήησλ 

γηα ηνλ κ κήλα, κ = 1, 2, 3, 4, 5, 6 . 

Δθφζνλ ε εηαηξία δηαηεξεί απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο πνπ ηεο επηηξέπνπλ λα 

δηαηεξεί έλα απφζεκα κέρξη 6000 νρήκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ, πξνθχπηεη ν 

πεξηνξηζκφο φηη 

ζκ ≤ 6000 , κ = 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Σν αληίζηνηρν θφζηνο απνζήθεπζεο αλά φρεκα ηζνχηαη κε 1,5/100 * θκ = 

0,015⋅ θκ , 

κ = 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Ζ εηαηξία δηαηεξεί έλα αξρηθφ απφζεκα 2750 απηνθηλήησλ ην νπνίν ζα 

ζπκβνιίζνπκε κε ζ0 . 

Δπεηδή πξέπεη λα δηαηεξεί έλα απφζεκα αζθαιείαο ηνπιάρηζηνλ 1500 

απηνθηλήησλ, γηα ηνπο πέληε πξψηνπο κήλεο, πξνθχπηεη ν πεξηνξηζκφο ζκ ≥ 

1500 , κ = 1, 2, 3, 4, 5. Γηα ηνλ έθην κήλα ζέιεη λα έρεη ζηηο απνζήθεο ηεο 500 

απηνθίλεηα άξα έρνπκε ηνλ πεξηνξηζκφ ζ6 = 500. 
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Δπεηδή ππάξρεη νξηζκέλε δπλακηθφηεηα παξαγσγήο γηα θάζε κήλα ζα πξέπεη 

ε παξαγφκελε πνζφηεηα λα είλαη ην πνιχ ίζε κε ηελ δπλακηθφηεηα 

παξαγσγήο. Οπφηε πξνθχπηεη ν παξαθάησ πεξηνξηζκφο:  

ακ ≤ δκ , κ = 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ζηελ εθθψλεζε, ν αξηζκφο ησλ απηνθηλήησλ πνπ 

ζα απνζεθεχνληαη ηνλ κ κήλα ηζνχηαη κε ηνλ αξηζκφ απηνθηλήησλ πνπ 

απνζεθεχηεθαλ ηνλ πξνεγνχκελν κήλα (κ-1) απμεκέλν θαηά ηνλ αξηζκφ 

απηνθηλήησλ πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ ηνλ κ κήλα, κεησκέλν θαηά ηνλ αξηζκφ 

απηνθηλήησλ ηεο δήηεζεο ηνπ κ κήλα, εθφζνλ ε δήηεζε ζα πξέπεη λα 

θαιχπηεηαη νιφθιεξε ή κέξνο απηήο. 

Δπνκέλσο πξνθχπηεη ε παξαθάησ ηζφηεηα γηα ηνλ αξηζκφ απηνθηλήησλ 

πνπ ζα απνζεθεχνληαη ηνλ κ κήλα :  

ζκ = ζκ-1 + ακ - δκ , κ = 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Δπεηδή ν παξαγφκελνο αξηζκφο απηνθηλήησλ θαζψο θαη ην απφζεκα είλαη 

ζεηηθέο πνζφηεηεο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη θαη ε ζπλζήθε κε 

αξλεηηθφηεηαο, δειαδή ακ ≥0 θαη ζκ ≥ 0 , γηα κ = 1, 2, 3, 4, 5,6. Αλ επηπιένλ 

απαηηνχκε νη ιχζεηο λα είλαη θπζηθνί αξηζκνί ψζηε λα έρεη θπζηθή ιχζε ην 

πξφβιεκα έρνπκε ηνπο πεξηνξηζκνχο 

ακ, ζκ αλήθνπλ Ν ( αληί ηεο κε αξλεηηθφηεηαο .) 

 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο έρνπκε: 

Σν θφζηνο παξαγσγήο γηα ηνλ κ κήλα είλαη θκ ακ , κ = 1, 2, 3, 4, 5, 6 , δειαδή 

ην θφζηνο αλά κνλάδα παξαγσγήο επί ηνλ αξηζκφ κνλάδσλ παξαγσγήο. 

Οπφηε ην ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο θαη γηα ηνπο 6 κήλεο είλαη : 

k1 a1 + k2 a2 + k3 a3 + k4 a4 + k5 a5 + k6 a6. 



 88 

 

Σν θφζηνο απνζήθεπζεο γηα ηνλ κ κήλα είλαη 0,015 ⋅ θκ ζκ , κ = 1, 2, 3, 4, 5, 6 

δειαδή ην θφζηνο αλά κνλάδα απνζήθεπζεο επί ηνλ αξηζκφ κνλάδσλ 

απνζήθεπζεο. 

Οπφηε ην ζπλνιηθφ θφζηνο απνζήθεπζεο θαη γηα ηνπο 6 κήλεο είλαη : 

0,015θ1ζ1 + 0,015  θ2 ζ2 + 0,015 θ3 ζ3 + 0,015 θ4 ζ4 + 0,015 θ5 ζ5 +0,015 θ6ζ6. 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηελ εηαηξία ζα είλαη : 

Z = θ1α1 + θ2α2 + θ3 α3 + θ4α4 + θ5α5 + θ6α6 + 0,015θ1ζ1 + 0,015θ2ζ2+ 

0,015θ3ζ3 + 0,015 θ4ζ4 + 0,015θ5ζ5+0,015θ6ζ6. 

Απφ φια ηα παξαπάλσ θαηαιήγνπκε ζην παξαθάησ κνληέιν γξακκηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ : 

Να ειαρηζηνπνηεζεί ε 

Z = Κ1Α1 + Κ2Α2 + Κ3Α3 + Κ4Α4 + Κ5Α5 + Κ6Α6 + 0,015Κ1Θ1 + 0,015Κ2Θ2+ 

0,015Κ3Θ3 + 0,015Κ4 Θ4 + 0,015Κ5 Θ5 + 0,015Κ6Θ6. 

Με ηνπο πεξηνξηζκνχο 

ζκ ≤ 6000 , κ = 1, 2, 3, 4, 5. 

ζκ ≥ 1500 , κ = 1, 2, 3, 4, 5 

ζ6 = 500 

ακ ≤ δκ , κ = 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

ζκ = ζκ-1 + ακ - δκ , κ = 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

ακ ≥ 0 , (ή ακ, ζκ ∈  ΙΝ ) γηα κ = 1, 2, 3, 4, 5,6. 
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Οη γλσζηέο ηηκέο ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

Μ 1 2 3 4 5 6 

Κκ 24000 25000 26500 28500 28000 2600 

δκ 1000 4500 6000 5500 3500 4000 

δκ 4000 3500 4000 4500 4000 3500 
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Κεθάιαην 7 

πκπεξάζκαηα  

 Ο γξακκηθφο πξνγξακκαηηζκφο είλαη κηα ηερληθή πνπ αζρνιείηαη κε ην 

πξφβιεκα ηεο θαηαλνκήο πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ ζε αληαγσληδφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη κε αιιά πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ παξαπιήζηα 

καζεκαηηθή δηακφξθσζε. Δίλαη έλα εξγαιείν κεγάιεο ζεκαζίαο γηα 

εκπνξηθνχο θαη βηνκεραληθνχο νξγαληζκνχο. Αθφκα επεηδή ζρεδφλ θάζε 

θνηλσληθφο νξγαληζκφο αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ 

ππάξρεη κηα δηαξθψο απμαλφκελε αλαγλψξηζε ηεο πιαηηάο εθαξκνγήο ηεο 

ηερληθήο απηήο ζε κηα ζσξεία πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, φπσο ην 

πξνβιήκαηα ηεο δίαηηαο πνπ έρεη αλαιπζεί εθηελψο ζην δεχηεξν θεθάιαην ηνπ 

ζπγγξάκκαηνο.      

 Ζ ζεκαληηθφηεξε επηδίσμε ηνπ γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ είλαη 

ινηπφλ ε βειηίσζε ηνπ επηζηεκνληθνχ ηξφπνπ ιήςεο δχζθνισλ θαη 

πνιχπινθσλ δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ , αθξηβψο γηα απηφ είλαη ζε κηα δηαξθή 

αλαδήηεζε λέσλ θαιχηεξσλ κεζφδσλ πξνζέγγηζεο απηψλ ησλ βέιηηζησλ 

ιχζεσλ. Πιένλ κε ηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα απηφ έρεη γίλεη ζρεηηθά εχθνιε 

ππφζεζε. Σέηνηα πξνγξάκκαηα φπσο ην SAS, ην SOLVER EXCEL, LINDO 

θαη ην QSB+ έρνπλ βνεζήζεη ζεκαληηθά ηελ εμέιημε ηνπ γξακκηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ. Βέβαηα παξφιν πνπ απηά ηα πξνγξάκκαηα δίλνπλ άκεζα 

ιχζεηο ε πηθξή αιήζεηα είλαη φηη δχζθνια ηειηθά εθαξκφδνληαη απηά ηα 

απνηειέζκαηα θαζψο ψζπνπ λα θαζνξηζηνχλ ηα δεδνκέλα θαη λα εμήρζε ε 

ιχζε, ηα πξάγκαηα κπνξεί ξηδηθφο λα έρνπλ αιιάμεη. Αθφκα θαη αλ ε ιχζε 

δνζεί ζρεηηθά γξήγνξα πξέπεη λα ειέρζε απφ ηελ αλάιπζε επαηζζεζίαο, ψζηε 

λα είκαζηε ζίγνπξνη γηα ην απνηέιεζκα θαζψο νη κεηαβιεηέο ηνπ 

πξνβιήκαηνο ζπρλά ππθλά είλαη πξνζδηνξηζκέλα κειινληηθά ζηνηρεηά πνπ 

πνιιέο θνξέο απέρνπλ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 
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            Δίλαη αιήζεηα φηη ε κέζνδνο simplex έρεη πεξάζεη πηα ζην πεξηζψξην 

θαζψο λέεο κέζνδνη θαη θαηλνχξηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα εκθαλίδνληαη 

σζηφζν είλαη πάληα κηα κέζνδνο εχθνιε άκεζε θαη πάληα απνηειεζκαηηθή γηα 

ζρεηηθά εχθνια θαη κε ιίγεο κεηαβιεηέο πξνβιήκαηα.  

 

           Πάλησο ζε θάζε πεξίπησζε απηή ε κέζνδνο είλαη ε βάζε θαη ν 

αθξνγσληαίνο ιίζνο ηνπ γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαζψο είλαη ν πξψηνο 

αιγφξηζκνο πνπ αλαπηχρηεθε γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ γξακκηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ. 

  

Ζ ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά απφ ρψξα ζε ρψξα αλάινγα κε ηελ αλάπηπμε ηεο. Απφ 

επηζηεκνληθήο πιεπξάο νη κέζνδνη πνπ έρνπλ αλαπηπρηεί είλαη ηφζεο πνιιέο 

πνπ εκθαλίδνληαη ήδε εηδηθφηεηεο κέζα ζηελ ίδηα ηελ επηζηήκε θαη ε δπλακηθή 

αλάπηπμε ησλ εθαξκνγψλ είλαη πάξα πνιχ κεγάιε θαη πνιιέο κέζνδνη πνπ 

αλαπηχρηεθαλ κε πξνθαλή θίλεηξα απφ ηελ πξάμε δελ έρνπλ αθφκα 

εκθαλίζεη φιεο ηηο δπλαηφηεηεο ησλ εθαξκνγψλ ηνπο. 

  

Οινθιεξψλνληαο νθείινπκε λα αλαγλσξίζνπκε ηελ κεγάιε ζπκβνιή 

ηεο επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο ζηηο θξίζηκεο απνθάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ 

βηνκεραληψλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ γίγλεζζαη. 
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