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Πρόλογος 

 Η ιδέα για το θέµα της παρούσης µελέτης, γεννήθηκε µέσα από την καθηµερινή 

εργασία στις µονάδες ετοίµου σκυροδέµατος. Η επαγγελµατική σχέση στο περιβάλλον των 

συγκεκριµένων µονάδων κάποιο σηµαντικό χρονικό διάστηµα, ανέδειξε σηµεία σχετικά µε το 

κύκλωµα µεταφοράς και διάθεσης, τα οποία κυρίως λόγω της πολυπλοκότητας που 

εσωκλείουν, δεν έχουν αποτελέσει πεδίο εκτενούς µελέτης και ανάλυσης, ώστε να 

ακολουθηθούν τυποποιηµένες διαδικασίες και να βελτιστοποιηθούν.  

 Στη συγκεκριµένη παραγωγική διαδικασία, παρά τον µεγάλο βαθµό εισχώρησης της 

αυτοµατοποίησης τα τελευταία χρόνια, η εύρυθµη λειτουργία του µεγαλύτερου κοµµατιού 

σχετικά µε την παραγωγή, τη µεταφορά και διάθεση των προϊόντων, βασίζεται ως επί τον 

πλείστον στην ανά περίπτωση, ορθή απόφαση του κατάλληλα εκπαιδευµένου προσωπικού. 

  Ο σκληρός ανταγωνισµός στον κλάδο του ετοίµου σκυροδέµατος, δεν δίνει την 

δυνατότητα στις επιχειρήσεις να έχουν εργαζοµένους οι οποίοι να εξειδικεύονται 

αποκλειστικά σε ένα κοµµάτι της παραγωγής. Έτσι συχνό είναι το φαινόµενο να υπάρχει 

επικάλυψη των καθηκόντων των εργαζοµένων του προσωπικού. Αυτό σε συνδυασµό την 

ύπαρξη πολλών αστάθµητων παραγόντων που υπάρχουν κατά τη διάρκεια της  παραγωγικής 

διαδικασίας, είναι γενεσιουργός αιτία προβληµάτων.  

 Αποτέλεσµα των ανωτέρω, είναι η σπατάλη πολύτιµων πόρων των επιχειρήσεων, είτε 

αυτοί είναι χρηµατικοί, είτε ανθρώπινοι, είτε διαθέσιµου εξοπλισµού. Έτσι τα περιοδικά 

αποτελέσµατα των επιχειρήσεων είναι χαµηλά σε σχέση µε αυτά που θα µπορούσαν να 

επιτευχθούν µέσω της καλύτερης οργάνωσης.       

 Η βελτιστοποίηση των κοµµατιών της µεταφοράς και διάθεσης των προϊόντων στο 

συγκεκριµένο παραγωγικό κλάδο, αποτελεί µια διέξοδο για τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε αυτόν, καθώς χωρίς την επιβάρυνση µε σηµαντικό κόστος, µπορούν 

να αυξήσουν σηµαντικά την αποτελεσµατικότητα τους, την παραγωγικότητα τους, ενώ   

ταυτόχρονα να καταφέρουν να µειώσουν τα συνολικά κόστη του τελικού προϊόντος, 

δηµιουργώντας υψηλά οφέλη για αυτές. Παρακάτω ακολουθεί το θεωρητικό υπόβαθρο 

επάνω στο οποίο θα πρέπει να αναζητήσουν οι επιχειρήσεις αυτές, τον τρόπο για την 

βελτιστοποίηση των συγκεκριµένων τοµέων τους.        
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1. Θεωρητικό υπόβαθρο του VRP προβλήµατος. 

 Τα προβλήµατα δροµολόγησης και προγραµµατισµού, είναι σηµαντικά κοµµάτια 

πολλών συστηµάτων εφοδιαστικής και ένα µεγάλο µέρος ερευνών έχει προσπαθήσει να βρει 

βελτιωµένες λύσεις σε αυτά τα σύνθετα προβλήµατα βελτιστοποίησης. Ένα από τα 

µεγαλύτερα πεδία το οποίο εµπίπτει σε αυτή την κατηγορία και έχει αναλυθεί εκτενώς σε 

διεθνές επίπεδο, είναι και το Πρόβληµα ∆ροµολόγησης Οχηµάτων το οποίο αναφέρεται στη 

διεθνή βιβλιογραφία ως Vehicle Routing Problem (VRP). Το συγκεκριµένο πρόβληµα 

πραγµατεύεται την εύρεση του πλήθους των µοναδικών διαδροµών των οχηµάτων διανοµής 

διακριτών προϊόντων, τα οποία ξεκινούν και καταλήγουν σε ένα σταθερό σηµείο (Depot), 

εξυπηρετώντας στην πορεία ένα πλήθος από πελάτες. Κάθε πελάτης έχει εκ των προτέρων 

κάνει γνωστή, την ακριβή ποσότητα των προϊόντων που επιθυµεί, ενώ κανένα από τα 

οχήµατα δεν µπορεί να εξυπηρετήσει περισσότερους πελάτες από την µέγιστη χωρητικότητα 

την οποία έχει. Ο στόχος του προβλήµατος είναι να ελαχιστοποιηθούν τα χιλιόµετρα τα οποία 

διανύουν τα οχήµατα ή ο αριθµός των οχηµάτων ή συνδυασµός των δυο αυτών στόχων.   

 Το πρόβληµα αυτό µπορεί να πάρει και την µορφή του Προβλήµατος ∆ροµολόγησης 

Οχηµάτων µε Χρονικά Παράθυρα ή Vehicle Routing Problem with Time 

Windows(VRPTW), το οποίο αποτελεί την γενίκευση του προβλήµατος που αναφέρθηκε 

ανωτέρω. Μια λύση στο VRPTW, είναι ένα σύνολο από διαδροµές για ένα υποσύνολο των 

οχηµάτων, έτσι ώστε όλοι οι πελάτες να εξυπηρετούνται ακριβώς µία φορά, κάνοντας 

σεβαστό, το χρονικό παράθυρο, καθώς και τους υπόλοιπους περιορισµούς. Σε αυτό το 

πρόβληµα είναι γνωστοί οι χρόνοι µετάβασης µεταξύ των πελατών, καθώς και τα κόστη της 

µετάβασης µεταξύ κάθε ζεύγους των πελατών ή του κάθε πελάτη ξεχωριστά µε την κεντρική 

αποθήκη (Depot). Ο στόχος είναι η εύρεση µιας λύσης, η οποία µπορεί να εξυπηρετήσει κάθε 

πελάτη, στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους µετάβασης των οχηµάτων 

[2].    

1.1 Παρουσίαση Μοντελοποίησης του VRPTW Προβλήµατος 

 Το πρόβληµα της δροµολόγησης µε χρονικά παράθυρα, µπορεί να διατυπωθεί µε την 

µορφή ενός γραφήµατος G(V,A), έχοντας ένα σύνολο κόµβων V και ένα σύνολο τόξων A 

[2]. Οι πελάτες, οι οποίοι στο σύνολό τους παρουσιάζονται ως C, δείχνονται από τους 

αριθµούς των κόµβων 1 έως n, ενώ η Αποθήκη (Depot), παρουσιάζεται µε δυο ξεχωριστούς 

κόµβους, τον 0 και τον n+1. Τα τόξα Α αντιπροσωπεύουν το δυναµικό τµήµα των διαδροµών 

µεταξύ των πελατών και την αποθήκη. Κάθε τόξο ij∈Α έχει είναι συναφές του κόστος 
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ταξιδιού καθώς και του χρόνου ταξιδίου tij. Ο κόµβος 0 συµπεριλαµβάνεται µόνο στα 

εξερχόµενα τόξα, ενώ ο κόµβος n + 1 συµπεριλαµβάνεται µόνο στα εισερχόµενα τόξα. Η 

διαδροµή που αντιστοιχεί σε κάθε όχηµα είναι ένα µονοπάτι δεδοµένης κατεύθυνσης στο 

διάγραµµα G που έχει ως έναρξη τον κόµβο 0 και ως κόµβο λήξης τον κόµβο n + 1, 

εξυπηρετώντας ένα συγκεκριµένο υποσύνολο των πελατών, το οποίο επισκέπτεται κατά 

µήκος της διαδροµής. Κάθε όχηµα έχει ικανότητα φόρτωσης q και υπάρχει µια 

προκαθορισµένη ζήτηση κάθε πελάτη di∈C. Το άθροισµα των ποσοτήτων προϊόντος των 

πελατών που εξυπηρετούνται από ένα συγκεκριµένη γραµµή δεν µπορεί να υπερβαίνει την 

συνολική χωρητικότητα q του συγκεκριµένου οχήµατος, το οποίο καλείται να εξυπηρετήσει 

την συγκεκριµένη γραµµή. Η εξυπηρέτηση του κάθε πελάτη i πρέπει να αρχίσει εντός του 

χρονικού παραθύρου [ai, bi], όπου η ai, είναι το ενωρίτερο χρονικό σηµείο, ενώ bi το 

αργότερο χρονικό σηµείο, κατά το οποίο, η εξυπηρέτηση µπορεί να ξεκινήσει. Ένα όχηµα 

επιτρέπεται να φτάσει στο σηµείο εξυπηρέτησης του i πελάτη πριν από τον χρόνο a του 

χρονικού παράθυρου, αλλά τότε πρέπει να περιµένει µέχρις ότου φτάσει ο χρόνος υπηρεσίας 

ai. Χρονικό παράθυρο υπάρχει και για την Αποθήκη (DEPOT) το οποίο ορίζει ότι, όλα τα 

οχήµατα πρέπει να εγκαταλείψουν τον κόµβο αυτό κατά το χρονικό διάστηµα [a0, b0], ενώ 

πρέπει να επιστρέψουν εντός του χρονικού παράθυρο [an+1, bn+1]. ∆οθέντος ενός στόλου 

οχηµάτων Τ, ο αντικειµενικός στόχος, είναι η ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους 

ταξιδιού ενός συνόλου από Τ διαδροµές που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της εξυπηρέτησης 

του κάθε πελάτη, ο οποίος ανήκει στο C. ∆εδοµένου ότι το µοντέλο, δεν θέτει όρια στα 

δροµολόγια µε βάση το συνολικό χρόνο, µπορούµε να υποθέσουµε χωρίς απώλειες της 

γενικότητας ότι  a0=b0=an+1=bn+1=0 [2]. Επίσης υποθέτουµε ότι όλα τα δεδοµένα, δηλαδή, q, 

di, cij, tij, ai και bi, είναι θετικοί ακέραιοι αριθµοί. Για τεχνικούς επίσης λόγους, όλα τα tij 

πρέπει να έχουν θετική τιµή [8].  

 Η τριγωνική ανισότητα, δηλαδή cij ≤ cih + chj και tij ≤ tih + thj, για κάθε h, i, j ∈N, δεν 

απαιτείται να ικανοποιείται. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα, να προστεθούν βαθµίδες σε όλα 

τα κόστη cij που είναι συναφή των τόξων, χωρίς να αλλάξει η βέλτιστη λύση, έτσι ώστε κάθε 

περίπτωση VRPTW µπορεί να µετατραπεί σε ένα παράδειγµα που πληροί την τριγωνική 

ανισότητα του κόστους. Αυτό δεν ισχύει για την τριγωνική ανισότητα του χρόνου, αλλά 

φαίνεται πως οι περισσότερες εφαρµογές θα ικανοποιήσουν αυτή την ιδιότητα. Αυτό ισχύει 

ιδιαίτερα εάν ο χρόνος tij, περιλαµβάνει ένα σηµαντικό χρόνο εξυπηρέτησης στο i [8]. 

 Το µοντέλο περιλαµβάνει δύο τύπους µεταβλητών απόφασης. Η µεταβλητή απόφασης 

xijk (ορίζεται για κάθε i, j ∈N, k∈V, i≠j,i≠n+1 και j≠0) ισούται µε 1 εάν το όχηµα k, k∈V, 

εξυπηρετεί τον πελάτη i, µετά από τον πελάτη j, ενώ ισούται µε 0 σε άλλη περίπτωση. Η 
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µεταβλητή απόφασης sik (η οποία ορίζεται για κάθε i∈Ν και για κάθε k∈V) δηλώνει τον 

χρόνο που το όχηµα k, k k∈V, ξεκινάει την εξυπηρέτηση στον πελάτη i, i∈C. Αν το όχηµα k 

δεν εξυπηρετεί τον πελάτη i, το sik, δεν σηµαίνει τίποτα. Μπορούµε επίσης να υποθέσουµε ότι 

s0k = 0, για κάθε k, ενώ το sn+1,k, δηλώνει την ώρα άφιξης του k οχήµατος στην αποθήκη 

(DEPOT).  Ο στόχος είναι να σχεδιαστεί ένα σύνολο διαδροµών ελάχιστου κόστους, µία για 

κάθε όχηµα, έτσι ώστε όλοι οι πελάτες να εξυπηρετούνται. Τα δροµολόγια πρέπει να είναι 

εφικτά σε σχέση µε την ικανότητα µεταφοράς των προϊόντων των οχηµάτων, καθώς και τα 

παράθυρα του χρόνου των πελατών εξυπηρετούνται [8]. 

 Η VRPTW µπορεί να δηλωθεί µαθηµατικά ως [8]: 

∑∑∑
∈ ∈ ∈

∗=
Ni Nj

ijk

Vk

ij xc  z Minimize , s.t 

  Ci,1X
Nj Vk

ijk ∈∀=∑∑
∈ ∈

                     (1) 

  Vk,1Xd
Ci Nj

ijki ∈∀≤∑ ∑
∈ ∈

 (2) 

  Vk,1X
j

jk0 ∈∀=∑
Ν∈

 (3)  

  Vk,Ch,0XX
j

hjk

i

ihk ∈∀∈∀=−∑∑
Ν∈Ν∈

 (4) 

  Vk,1X
Ni

k,1n,i ∈∀=∑
∈

+  (5) 

  S)X1(tS jkijkijik ≤−∗Κ−+  (6) 

  Vk,Ni,bSa iki ∈∀∈∀≤≤ ι  (7) 

  }{ Vk,Nj,Ni,1,0Xijk ∈∀∈∀∈∀∈  (8) 

 Η αντικειµενική συνάρτηση, δηλώνει ότι το κόστος λειτουργίας θα πρέπει να 

ελαχιστοποιηθεί. Για τη συγκριτική αξιολόγηση των προβληµάτων που χρησιµοποιείται, το 

κόστος εκφράζει την απόσταση που διανύθηκε, αλλά και άλλοι στόχοι είναι εύκολο να 

προσοµοιωθούν. Η οµάδα περιορισµών (1) ορίζει ότι κάθε πελάτης πρέπει να ανατεθεί σε 

ακριβώς ένα όχηµα. Η συγκεκριµένη οµάδα περιορισµών θα υποδηλώνεται ως οι περιορισµοί 

ανάθεσης. Οι περιορισµοί της οµάδας (2) ορίζουν ότι κανένα όχηµα δεν εξυπηρετεί 

περισσότερους πελάτες από αυτήν που επιτρέπει η ικανότητά του. Οι οµάδες περιορισµών 

(3), (4), και (5) είναι οι περιορισµοί ροής απαιτώντας ότι κάθε όχηµα k, αναχωρεί από τον 

κόµβο 0 µια φορά, αναχωρεί από τον κόµβο i, i∈C αν και µόνο αν εισχωρήσει σε αυτόν, 

καθώς και ότι το όχηµα επανέρχεται προς τον κόµβο n + 1. Σηµειώστε ότι η οµάδα 
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περιορισµών (5) είναι περιττή, αλλά διατηρείται στο µοντέλο για να τονίσει την δικτυακή   

δοµή του µοντέλου. ∆εδοµένου ότι το τόξο (0, n + 1) περιλαµβάνεται στο δίκτυο, η διαδροµή 

χωρίς να εξυπηρετηθεί κάποιος πελάτης, είναι επιτρεπτή. Το σύνολο των περιορισµών  (6), 

υποδηλώνει ότι το όχηµα k δεν µπορεί να προσεγγίσει τον κόµβο j πριν τον χρονικό σηµείο 

Sik+tij, εάν του έχει εκχωρηθεί η διαδροµή από το i στο j. O βαθµωτός αριθµός Κ µπορεί να 

είναι οποιοσδήποτε µεγάλος αριθµός. Το σύνολο των περιορισµών (7), εξασφαλίζουν ότι 

τηρούνται όλα τα χρονικά παράθυρα, ενώ (8) είναι οι περιορισµοί που διασφαλίζουν την 

δυαδικότητα των µεταβλητών απόφασης. Οι Desrosiers et al. (1995) [6] εισάγουν την µη 

γραµµική διαµόρφωση 0)( tssx ijikjkijk
≤−− , του περιορισµού (6). Στο µοντέλο τους το 

σύνολο περιορισµών (8) δεν είναι αναγκαίο, διότι θα υπάρχει πάντα µια βέλτιστη λύση στις 

χαλαρές µεταβλητές του προβλήµατος, η οποία είναι ακέραιος αριθµός, αλλά επειδή η εφικτή 

περιοχή είναι µη κυρτή, η διατύπωση αυτή δεν είναι χρήσιµη για την χρήση της σε 

πρακτικούς υπολογισµούς.  

 Το µοντέλο επιτρέπει ένα συγκεκριµένο αριθµό οχηµάτων ή ένα ανώτατο όριο στον 

αριθµό των οχηµάτων δίνεται από το V. Εάν αυτή η ανώτερη αυτή τιµή είναι αρκετά υψηλή, 

αυτό σηµαίνει ότι ο αριθµός των οχηµάτων είναι ελεύθερη µεταβλητή. Ένα κατώτατο όριο 

σχετικά µε τον επιτρεπόµενο αριθµό των οχηµάτων είναι επίσης εύκολα να προστεθεί στο 

µοντέλο. Ένας ελεύθερος αριθµός των οχηµάτων που διαµορφώνεται από τη c0,n+1 = 0. Εάν ο 

αριθµός των οχηµάτων είναι προκαθορισµένος σε V, µπορεί να οριστεί c0,n+1 ή t0,n+1, σε µια 

µεγάλη τιµή, διασφαλίζοντας ότι το τόξο αυτό δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί από το 

µοντέλο σε οποιοδήποτε βέλτιστη λύση [8]. Μια άλλη επιλογή της µοντελοποίησης, είναι να 

επιτραπεί η χρήση ελεύθερου αριθµού οχηµάτων, αλλά να τεθεί ένα κόστος cu, σε κάθε 

όχηµα που χρησιµοποιείται. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί, θέτοντας c0,n+1 = - cu. Αν cu είναι 

αρκετά µεγάλος, το µοντέλο θα έχει ως κύριο σκοπό την ελαχιστοποίηση του αριθµού των 

οχηµάτων και δευτερευόντως την ελαχιστοποίηση του κόστους των διαδροµών.  

 Το πρόβληµα δροµολόγησης των οχηµάτων, µπορεί να θεωρηθεί και ως µια γενίκευση 

του προβλήµατος του περιπλανώµενου πωλητή [3], το οποίο στην πιο απλή του µορφή 

αναζητεί τον καθορισµό της συντοµότερης διαδροµής η οποία περνά από n δεδοµένα σηµεία. 

Υποθέτοντας ότι κάθε ζεύγος σηµείων ενώνονται µε ένα σύνδεσµο, ο συνολικός αριθµός των 

διαφορετικών διαδροµών διαµέσου των n σηµείων είναι ½ n !. Γίνεται κατανοητό ότι ακόµα 

και για µικρές τιµές του n, ο συνολικός αριθµός των διαδροµών είναι υπερβολικά µεγάλος. 

Για παράδειγµα για n =15, υπάρχουν 653.837.814.000 διαφορετικές διαδροµές [3]. Επίσης 



Σελίδα | 9  

 

άλλα προβλήµατα που εµπεριέχονται στο VRPTW είναι το VRP πρόβληµα, καθώς και το Bin 

Packing Problem [8].  

1.2 Αλγόριθµοι επίλυσης των προβληµάτων VRPTW 

 ∆εδοµένου ότι το VRP είναι πρόβληµα NP-hard [5, 10, 16], η πλειοψηφία των µεθόδων 

επίλυσης ήταν εµπειρικές (heuristics) [7, 11, 12, 13, 19]. Οι ακριβείς µέθοδοι επίλυσης δεν 

είχαν εφαρµοστεί, παρά µόνο κατά τη δεκαετία του ‘80. Το σύνολο σχεδόν των εν λόγω 

µεθόδων επίλυσης θεωρούν το VRP στην έκδοση ενοποιηµένων κριτηρίων της, ενώ τα 

περισσότερα από τα προβλήµατα βιοµηχανικών εφαρµογών, απαιτούν  την ταυτόχρονη 

βελτιστοποίηση πολλαπλών κριτηρίων, συχνά αντιφατικές µεταξύ τους [18]. Ο Solomon [20] 

και o Savelsbergh [15] δείχνει ότι το πρόβληµα µε τα χρονικά παράθυρα είναι ουσιαστικά πιο 

δύσκολο από το απλό VRP ακόµη και για ένα σταθερό στόλο οχηµάτων. Ο Savelsbergh [15] 

έδειξε ότι η εξεύρεση εφικτής λύση για ένα VRPTW χρησιµοποιώντας ένα σταθερό µέγεθος 

του στόλου είναι NP-hard. Λόγω των εγγενών δυσκολιών του προβλήµατος, οι µέθοδοι 

επίλυσης που βασίζονται σε ευρετικούς αλγόριθµους, είναι πιο ελπιδοφόροι για την επίλυση 

πρακτικά προβληµάτων µεγέθους [1, 4, 9, 14, 15, 17]. Οι ευρετικές µέθοδοι συχνά παράγουν 

βέλτιστη ή σχεδόν βέλτιστες λύσεις για τα µεγάλα προβλήµατα σε ένα εύλογο χρονικό 

διάστηµα µε την βοήθεια τον υπολογιστικών συστηµάτων.  

2. Παρουσίαση του προβλήµατος 

2.1 Τι είναι το έτοιµο σκυρόδεµα; 

 Το έτοιµο σκυρόδεµα είναι δοµικό υλικό που παράγεται µε την ανάµειξη αδρανών 

υλικών, τσιµέντου, νερού και πρόσθετων (για βελτίωση των ιδιοτήτων του κατά τη παραγωγή 

και χύτευση αλλά και όταν σκληρυνθεί). Με τη σηµερινή του µορφή χρησιµοποιήθηκε πρώτη 

φορά στις αρχές του 20ου αιώνα, ενώ µετά το 1950 η χρήση του γενικεύτηκε, καθιστώντας το 

σήµερα το κυριότερο, παγκοσµίως, υλικό κατασκευών µαζί µε το χάλυβα, ως οπλισµένο 

σκυρόδεµα. 

 Το σκυρόδεµα είναι µίγµα «πάστας» και αδρανών υλικών. Η πάστα αποτελείται από 

τσιµέντο και νερό και καλύπτει την επιφάνεια των λεπτόκοκκων και χονδρόκοκκων αδρανών. 

Μια χηµική αντίδραση η «ενυδάτωση» προκαλεί τη στερεοποίηση της πάστας που αποκτά 

έτσι υψηλές αντοχές, δηµιουργώντας µια συµπαγή µάζα - το σκυρόδεµα. Αυτή η διαδικασία 

αποτελεί και το µεγάλο πλεονέκτηµα του σκυροδέµατος:  είναι εύπλαστο όταν αναµιγνύεται 
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και ανθεκτικό όταν σκληραίνει. Αυτό το χαρακτηριστικό εξηγεί γιατί ένα απλό υλικό µπορεί 

να είναι ιδανικό για το κτίσιµο τόσο διαφορετικών κατασκευών (κτιρίων, γεφυρών κτλ). 

 Θεωρείται το οικονοµικότερο και ασφαλέστερο οικοδοµικό υλικό, µε εξαιρετική σχέση 

κόστους - παρεχόµενων ιδιοτήτων και για το λόγο αυτό είναι αναντικατάστατο. Είναι 

εύπλαστο υλικό, αφού µπορεί, όταν είναι νωπό, να λάβει οποιαδήποτε µορφή, χαρακτηρίζεται 

δε από ιδιαίτερες ιδιότητες που προσφέρουν ανθεκτικότητα και προστασία από διάφορα 

επιθετικά περιβάλλοντα έκθεσης. Χάρη στη µεγάλη ευελιξία του είναι το πιο εύχρηστο 

δοµικό υλικό, αλλά ταυτόχρονα µε τη µικρότερη διάρκεια ζωής καθώς πρέπει να 

χρησιµοποιηθεί το αργότερο εντός µίας ώρας και τριάντα λεπτών από τη παραγωγή του. 

 Οι διαφορετικές ιδιότητες των πρώτων υλών που αναµιγνύονται στη παραγωγή του 

σκυροδέµατος (µάζα, όγκος, φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά) ανάγουν την παραγωγή 

σκυροδέµατος σε µια εξαιρετικά πολύπλοκη και σύνθετη διαδικασία. Οι αυστηρές διατάξεις 

του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος του 1997 (Κ.Τ.Σ. 97) προβλέπουν τις ελάχιστες 

δοσολογίες των πρώτων υλών ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες της προβλεπόµενης εφαρµογής 

του σκυροδέµατος, όπως η εργασιµότητα, η αντοχή, η πλαστικότητα, το περιβάλλον στο 

οποίο εκτίθεται, η απόδοση και διάρκεια ζωής της κατασκευής. Εξαιτίας της έντονης 

σεισµικής δραστηριότητας που σηµειώνεται στη χώρα µας, τόσο η διαδικασία παραγωγής 

όσο και η τελική ενσωµάτωση του σκυροδέµατος στις κατασκευές διέπονται από τον 

εξαιρετικά απαιτητικό Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (Κ.Τ.Σ. 97), ο οποίος ισχύει 

σήµερα καλύπτοντας τις απαιτήσεις για σύγχρονες ασφαλείς και αντισεισµικές κατασκευές. 

2.2 Παραγωγή και διάθεση του ετοίµου σκυροδέµατος 

 Όπως προαναφέρθηκε, το έτοιµο σκυρόδεµα είναι το προϊόν µε τη µικρότερη διάρκεια 

ζωής (πρέπει να διαστρωθεί εντός 1 ώρας και 30 λεπτών από την παραγωγή του), η 

βιοµηχανία του έτοιµου σκυροδέµατος απαρτίζεται από πολλές µικρές παραγωγικές µονάδες, 

εγκατεστηµένες στα περίχωρα των αστικών κέντρων ώστε η πρόσβαση στα οικοδοµικά 

έργα να είναι εύκολη και γρήγορη. 

 Ένας λόγος ο οποίος συµβάλει στην συγκεκριµένη δοµή των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο είναι και το κόστος µεταφοράς του τελικού προϊόντος. Το 

µέγεθος µε το οποίο παραδοσιακά γίνεται η αγοραπωλησία του ετοίµου σκυροδέµατος, είναι 

το κυβικό µέτρο, ενώ κάθε ποσότητα του αυτού όγκου, έχει ειδικό βάρος περίπου 2350 

κιλών. Η µέγιστη ποσότητα η οποία µπορεί να µεταφερθεί από έναν αναµικτήρα ετοίµου 

σκυροδέµατος (µπετονιέρα), είναι τα 8 κυβικά, ενώ σπανιότερα συναντούνται µεγαλύτερες, 

καθώς ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας καθιστά απαγορευτική τη χρήση τους βάσει του 
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µεικτού βάρους το οποίο µπορεί να µεταφερθεί, από τα φορτηγά οχήµατα. Το κόστος 

µεταφοράς ανά κυβικό, αυξάνει υπερβολικά στην περίπτωση που πρέπει να διανυθεί 

εξαιρετικά µεγάλη απόσταση µέχρι το σηµείο της τελικής διάθεσης.     

 Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριµένο κλάδο, είθισται να έχουν 

στην κατοχή τους αναµικτήρες ετοίµου σκυροδέµατος, µε τους οποίους αναλαµβάνουν να 

µεταφέρουν το έτοιµο σκυρόδεµα στα σηµεία τελικής διάθεσης, δηλαδή στα εργοτάξια των 

πελατών τους (τεχνικές εταιρίες, εργολάβοι και σπανιότερα ιδιώτες). Η συγκεκριµένη 

απαίτηση γεννάται από το γεγονός ότι οι µπετονιέρες µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

αποκλειστικά για την µεταφορά σκυροδέµατος, ενώ το κόστος αγοράς και διατήρησης τους 

είναι υψηλό. Έτσι, είναι πρακτικά δύσκολο για τις τεχνικές εταιρίες µικρού µεγέθους, ενώ 

παράλληλα ελάχιστες τεχνικές εταιρίες µεσαίου µεγέθους έχουν στην κατοχή τους τέτοιο 

εξοπλισµό.  

 Εκτός όµως από την µεταφορά του σκυροδέµατος, η ίδια απαίτηση υπάρχει και όσον 

αφορά την τελική διάθεση αυτού στο ακριβές σηµείο που απαιτεί το εκάστοτε τεχνικό έργο. 

Η συχνή χρήση υψηλών ξηλοτύπων για το καλούπωµα των πολυώροφων κτιρίων, η ύπαρξη 

σκαµµάτων µεγάλου βάθους καθώς και το πάσης φύσης φυσικό εµπόδιο, κάνει αδύνατη τη 

ρήψη του σκυροδέµατος στο τελικό σηµείο, από τον αναµικτήρα µεταφοράς του. Το 

συγκεκριµένο πρόβληµα µπορεί να λυθεί µε την χρήση των αντλιών ετοίµου σκυροδέµατος. 

Οι αντλίες ετοίµου σκυροδέµατος έχουν ποικιλοµορφία, όσον αφορά τη δυναµικότητα της 

άντλησης ετοίµου σκυροδέµατος (αντλήσιµα κυβικά/ώρα). Το κύριο όµως χαρακτηριστικό 

που τις διαχωρίζει, είναι το µήκος του ιστού (µπούµα αντλίας), το οποίο ταυτίζεται µε την 

µέγιστη απόσταση (σε µέτρα) που µπορεί να προσεγγίσει αυτή, ώστε να κάνει ρήψη ετοίµου 

σκυροδέµατος. Οι κύριες κατηγορίες από τα ύψη των ιστών είναι οι 24µ, 28 µ, 32 µ, 36µ, 

42µ, 44µ και 52µ. Υπάρχουν και µεγαλύτερου µήκους ιστού αντλίες σκυροδέµατος, 64µ και 

72µ, οι οποίες επειδή είναι υπερβολικά ακριβές, ελάχιστες οι επιχειρήσεις ανά τον κόσµο που 

τις έχουν στην ιδιοκτησία τους, ενώ καµία δεν δραστηριοποιείται στην Ελληνική επικράτεια.   

 Οι αντλίες σκυροδέµατος είναι τόσο ακριβές, που χωρίς δόση υπερβολής, θα 

µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι η αγοραία τιµή µιας καινούργιας αντλίας, είναι περίπου ίδια 

µε το κόστος ανέγερσης µιας νεόδµητης µονάδας παραγωγής. Είναι δηλαδή φανερό, ότι το 

συγκεκριµένο εξοπλισµό τον έχουν στην κατοχή τους µονάχα πολύ µεγάλες κατασκευαστικές 

εταιρίες, οι οποίες αναλαµβάνουν έργα υποδοµής εθνικής εµβελείας. Έτσι γίνεται κατανοητό, 

ότι το σύνολο των πελατών καταφεύγουν στην λύση της χρήσης των αντλιών σκυροδέµατος 

της επιχείρησης.            
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 Αξίζει να σηµειωθεί στο σηµείο αυτό, ότι οι συγκεκριµένες υπηρεσίες µεταφοράς και 

διάθεσης του σκυροδέµατος, είναι νευραλγικής σηµασίας για τους πελάτες των επιχειρήσεων, 

καθώς χωρίς αυτές θα ήταν εξαιρετικά δαπανηρό και δύσκολο να εξυπηρετηθούν.  

 Έτσι από όλα τα παραπάνω, διαφαίνεται ότι το κοµµάτι της σωστής και αποδοτικής 

διαχείρισης των συγκεκριµένων πόρων, εναπόκειται αποκλειστικά στις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο. 

2.3 Ειδικά χαρακτηριστικά της µεταφοράς και διάθεσης ετοίµου σκυροδέµατος 

 Εδώ και πολλά χρόνια, σε µια προσπάθεια αύξησης της παραγωγικότητας, το 

προσωπικό το οποίο χρησιµοποιούσε το συγκεκριµένο εξοπλισµό, κατά βάσει άλλαξε 

εργασιακή σχέση µε τις επιχειρήσεις. Στις ιδιόκτητες αντλίες σκυροδέµατος των 

επιχειρήσεων, οι χειριστές αυτών από εργαζόµενοι έγιναν όλοι εργολάβοι, οι οποίοι 

συνάπτουν συµβάσεις συνεργασίας µε τις επιχειρήσεις. Συχνές είναι και οι περιπτώσεις της 

σύναψης σύµβασης των επιχειρήσεων µε αντλίες σκυροδέµατος ∆Χ, οι οποίες είναι 

υποχρεωµένες κατά προτεραιότητα να εξυπηρετήσουν τους πελάτες των πρώτων. Αντίστοιχα 

στις µπετονιέρες, χρησιµοποιούνται οδηγοί ιδιοκτήτες ∆Χ οχηµάτων, επάνω στα οποία 

τοποθετούνται οι βαρέλες που είναι ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων. Στις ανωτέρω 

περιπτώσεις, οι χειριστές και οι οδηγοί, έχουν συµβάσεις ορισµένου χρόνου µε τις 

επιχειρήσεις, οι δε αµοιβές τους, είναι συναρτήσει του προσφερόµενου τους έργου. Στις 

αντλίες σκυροδέµατος η αµοιβή του εργολάβου είναι ανά αντληθέν κυβικό σκυροδέµατος, µε 

κάποια πάγια ελάχιστη χρέωση, ενώ η αµοιβή των οδηγών των αναµικτήρων, γίνεται µε το 

δροµολόγιο, συναρτήσει της χιλιοµετρικής απόστασης της µονάδας από το έργο.      

 Ο προγραµµατισµός των βαρελών ρυθµίζεται αποκλειστικά από τη µονάδα η οποία 

αναλαµβάνει να εξυπηρετήσει ένα έργο. Ο αριθµός των κωλυόµενων βαρελιών σε ένα 

συγκεκριµένο έργο πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε να επιτυγχάνεται ένας σωστός ρυθµός 

τροφοδοσίας του και να µην µένει αχρησιµοποίητη η δυναµικότητα την οποία µπορεί να 

εξυπηρετήσει η αντλία, προσέχοντας όµως να µην είναι υπερβολικός, ώστε να αδυνατεί η 

µονάδα να εξυπηρετήσει κάποιο άλλο έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Έτσι, µέριµνα των 

µονάδων είναι ανά πάσα στιγµή, να έχουν κάποια αυτοκίνητα του στόλου µεταφοράς 

διαθέσιµα, ώστε να εξυπηρετήσουν κάποιες έκτακτες ανάγκες. Στην περίπτωση που λόγω 

φόρτου εργασίας αυτό δεν είναι εφικτό να επιτευχθεί, η προσπάθεια επικεντρώνεται στο να 

παραµείνει η µονάδα χωρίς κάποιο διαθέσιµο όχηµα, τον ελάχιστο δυνατό χρόνο. ∆εύτερο 

σκέλος του προγραµµατισµού, είναι η επιλογή της ιδανικής µονάδας για την εξυπηρέτηση 

κάποιου συγκεκριµένου έργου. Έτσι επιλέγεται η πιο κοντινή µονάδα, η οποία όµως να είναι 
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σε θέση να εξυπηρετήσει την δυναµικότητα την οποία απαιτεί το συγκεκριµένο έργο. Ο 

λόγος φυσικά είναι προφανής, ώστε να πληρώνεται στους οδηγούς των ∆Χ οχηµάτων το 

ελάχιστο δυνατό κόµιστρο.    

 Σε παρόµοια τροχιά, κινείται και ο προγραµµατισµός των αντλιών σκυροδέµατος. Το  

πρόγραµµα της µονάδας κάνει την τοποθέτηση τους στα διάφορα έργα. Η τοποθέτηση, πρέπει 

να καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις, οι οποίες σχετίζονται κατά βάση µε το µήκος του ιστού 

του µηχανήµατος έργου, το ρυθµό τροφοδοσίας τον οποίο πρέπει να υποστηρίξει το 

συγκεκριµένο µηχάνηµα, καθώς και λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά του µηχανήµατος, τα 

οποία µπορούν να επηρεάσουν τη δυνατότητα ή µη της υλοποίησης του έργου. Έτσι θα 

πρέπει πάντα σε έργο µε ελάχιστη απαίτηση σχετική µε το µήκος του ιστού, να επιλέγεται 

µηχάνηµα το οποίο να έχει τουλάχιστον το αυτό µήκος µπούµας. Έτσι για έργο, το οποίο 

απαιτεί να σκυροδετηθεί σηµείο που βρίσκεται σε απόσταση 32 µέτρα, θα πρέπει κατ’ 

ελάχιστο να χρησιµοποιηθεί αντλία µήκους ιστού 32 µέτρων.  Επίσης όσον αφορά την 

δυνατότητα του ρυθµού άντλησης του µηχανήµατος, υπάρχει ένα τεχνικό χαρακτηριστικό, το 

οποίο ονοµατίζει την ελάχιστη δυνατή ποσότητα την οποία µπορεί να αντλήσει το αντλητικό 

σύστηµα του µηχανήµατος. Θα πρέπει δηλαδή για έργο που απαιτείται τουλάχιστον µια 

τροφοδοσία 140 κυβικά µέτρα ανά ώρα, να προτιµηθούν µηχανήµατα µε δυναµικότητα 

τροφοδοσίας τουλάχιστον στα 160 κυβικά ανά ώρα. Ακόµα δεν πρέπει να επιλέγονται 

µηχανήµατα τα οποία στο έργο δεν µπορούν να λειτουργήσουν στις προβλεπόµενες και 

προδιαγεγραµµένες συνθήκες που ξεκάθαρα προδιαγράφει ο κατασκευαστής. Έτσι δεν θα 

πρέπει ένα µηχάνηµα µε πλήρες ανάπτυγµα ποδαρικών 8 µέτρων, να προσπαθεί να εργαστεί 

σε δρόµο ο οποίος του επιτρέπει µικρότερη από την πλήρη ανάπτυξη. Ο λόγος είναι απλά, ότι 

χωρίς την πλήρη ανάπτυξη τον ποδαρικών υπάρχει κίνδυνος αναφορικά µε την ανατροπή του 

µηχανήµατος και την πρόκληση ατυχήµατος. Τέλος, µέληµα του προσωπικού το οποίο 

αναλαµβάνει την τοποθέτηση των αντλιών στα έργα, είναι και η ποσότητα του αντληθέντος 

σκυροδέµατος, την οποία στο τέλος του µήνα έχουν σκυροδετήσει οι αντλίες, ώστε οι αντλίες 

να έχουν σκυροδετήσει ποσότητα κοντά στην ποσότητα που τους αναλογεί από τα συνολικά 

κυβικά του µηνός. ∆ηλαδή οι αµοιβές των χειριστών να είναι ανάλογες µε την προσφορά 

τους στην οµαλή εξυπηρέτηση αυτό το χρονικό διάστηµα. Πάντως, αποφεύγονται οι µεγάλες 

αποκλίσεις µεταξύ των κυβικών που άντλησαν οι αντλίες κατά την διάρκεια του µηνός, ώστε 

να µην υπάρχουν περιπτώσεις παραπόνων σχετικά µε την ευνοϊκότερη αντιµετώπιση 

ορισµένων χειριστών, σε σχέση µε του υπολοίπους.     
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2.4 Βελτιστοποίηση χρήσης πόρων επιχειρήσεων παραγωγής ετοίµου σκυροδέµατος 

 Οι σκέψεις, οι οποίες οδήγησαν στην συγκεκριµένη µελέτη, επικεντρώθηκαν στο 

κοµµάτι που αναλύθηκε παραπάνω, δηλαδή στη µεταφορά και διάθεση του έτοιµου 

σκυροδέµατος. Έγινε ανάλυση των πρακτικών που ακολουθούνται και για τα δυο πεδία, ώστε 

να µπορεί να εντοπιστεί κάποια µέθοδος βελτιστοποίησης της χρήσης των διαθέσιµων πόρων. 

Μετά από επαρκή ανάλυση καταλήξαµε στα εξής πολύ ενδιαφέροντα συµπεράσµατα.  

 Αρχικά όσον αφορά το κοµµάτι της χρήσης των µπετονιέρων στα έργα, θα πρέπει να 

αναφερθούν κάποια συγκεκριµένα χαρακτηριστικά αυτών, ώστε να εξαχθούν κάποια ασφαλή 

συµπεράσµατα, όσον αφορά την δυνατότητα βελτιστοποίησης της χρήσης τους. Πιο 

συγκεκριµένα, οι µπετονιέρες γεµίζονται ακριβώς µε την ποσότητα του σκυροδέµατος την 

οποία επιθυµεί την εκάστοτε χρονική στιγµή ο πελάτης. Έτσι εάν η παραγγελία την δεδοµένη 

στιγµή είναι δυο κυβικά µέτρα σκυροδέµατος, ολόκληρη η ποσότητα φορτώνεται, 

µεταφέρεται από την µπετονιέρα και γίνεται η παράδοση αυτής στο έργο. Βασικός λόγος 

αυτού, είναι το γεγονός ότι είναι αδύνατο να εκτιµηθεί ή να µετρηθεί η ποσότητα η οποία την 

δεδοµένη χρονική στιγµή έχει εκφορτωθεί από την βαρέλα, λόγω της µορφής του 

σκυροδέµατος, η οποία θα απαιτούσε την εφαρµογή πολυδάπανου εξοπλισµού για την 

στιγµιαία µέτρηση του βάρους. Έτσι για την αποφυγή των αµφισβητήσεων των ποσοτήτων 

που παραδίδονται στους πελάτες, ολόκληρη η ποσότητα (όπως αυτή µε ακρίβεια φορτώθηκε 

στη µονάδα) εκφορτώνεται στο έργο. Αυτό συνεπάγεται την ανά εκφόρτωση, απαίτηση για 

την επαναφορά της µπετονιέρας στη µονάδα, ώστε να φορτωθεί εκ νέου µε την ποσότητα που 

θα πρέπει να παραδοθεί στον επόµενο πελάτη. Έτσι δεν υπάρχει η δυνατότητα της 

βελτιστοποίησης της χρήσης αυτών, µέσω της εξυπηρέτησης πολλών έργων µε µια φόρτωση, 

ακόµα και εάν τα δυο έργα είναι διπλανά. Οπότε, η βελτιστοποίηση της χρήσης αυτών 

ανάγεται στο πρόβληµα της εύρεσης της πλησιέστερης µονάδας, καθώς και της ελάχιστης 

διαδροµής από αυτήν προς το έργο. Κοµµάτι χωρίς ιδιαίτερο πρακτικό ενδιαφέρον για 

ενασχόληση του, στα πλαίσια της µελέτης της παρούσης εργασίας.  

 Αντίθετα, όσον αφορά τις αντλίες ετοίµου σκυροδέµατος, υπάρχει ενδιαφέρον σχετικά 

µε την εκπόνηση µελέτης και µοντελοποίησης για την βελτιστοποίηση της χρήσης των 

πόρων. Αυτό το συµπέρασµα µπορεί να εξαχθεί από τα παρακάτω δεδοµένα. Η χρήση των 

αντλιών για την εξυπηρέτηση των πελατών έχει δυο τύπους κόστους, τα αναλογικά και τα 

σταθερά κόστη.  

 Ως αναλογικά, µπορούν να χαρακτηριστούν τα κόστη που επιβαρύνουν την επιχείρηση 

για την άντληση κάθε ενός κυβικού από ένα µηχάνηµα. Σε αυτό το τύπο κόστους ανάγεται η 



Σελίδα | 15  

 

αµοιβή του εργολάβου και το σωρευτικό κόστος συντήρησης ανά κυβικό. Είναι δηλαδή δυο 

κόστη, τα οποία είναι ευθέως ανάλογα µε την ποσότητα του σκυροδέµατος που αντλείται.  

Να τονιστεί στο σηµείο αυτό ότι το µεγάλο έξοδο, που είναι τα καύσιµα του οχήµατος της 

αντλίας, είναι υποχρέωση του εργολάβου και ενσωµατώνεται στην προαναφερόµενη αµοιβή 

του. Τα αναλογικά κόστη έχουν µια συγκεκριµένη τιµή η οποία είναι ανεξάρτητη από την 

ποσότητα των κυβικών τα οποία αντλούνται.  

 Στον αντίποδα, υπάρχουν και τα σταθερά κόστη των αντλιών σκυροδέµατος. Αυτά τα 

κόστη είναι κατά βάσει εφάπαξ και δεν έχουν σχέση µε την ποσότητα του σκυροδέµατος που 

θα αντληθεί από το εκάστοτε µηχάνηµα. Στα σταθερά κόστη µπορούν να συµπεριληφθούν το 

αρχικό κόστος κτήσης της αντλίας σκυροδέµατος (στην περίπτωση της χρήσης leasing ή 

χρηµατοδότησης δεν µιλάµε για εφάπαξ κόστος αλλά για περιοδικό κόστος το οποίο ανήκει 

στην ίδια κατηγορία),  καθώς και διάφορα άλλα περιοδικά κόστη, όπως τα τέλη χρήσης του 

µηχανήµατος έργου, το κόστος της ασφάλισης (ως όχηµα αλλά και ως µηχανήµατος έργου) 

καθώς και το κόστος για την περιοδική έκδοση του πιστοποιητικού καταλληλότητας του 

µηχανήµατος. Το χαρακτηριστικό από τα σταθερά κόστη, είναι ότι είναι εντελώς ξεκοµµένα 

από την ποσότητα των κυβικών που θα αντλήσει το µηχάνηµα. Ο επιµερισµός των σταθερών 

κοστών απολογιστικά στα κυβικά τα οποία περιοδικά αντλεί το µηχάνηµα, µας δίνει µια τάξη 

κόστους σε αναγωγή ανά κυβικό µέτρο αντληθέντος σκυροδέµατος την ίδια χρονική περίοδο.  

Το συνολικό κόστος ανά κυβικό της επιχείρησης ετοίµου σκυροδέµατος είναι το άθροισµα 

του ανά κυβικού αναλογικού και σταθερού κόστους. Λόγω, ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που 

έχουν οι αντλίες σκυροδέµατος που χρησιµοποιεί η επιχείρηση για την εξυπηρέτηση των 

πελατών της, είτε είναι ΙΧ (Ιδιωτικής χρήσης) είτε είναι ∆Χ (∆ηµοσίας Χρήσης), δηλαδή το 

διαφορετικό σταθερό κόστος κάθε µιας καθώς και τα διαφορετικά αναλογικά κόστη, 

προκύπτει ένα διαφορετικό συνολικό κόστος χρήσης του µηχανήµατος ανά κυβικό. Η 

διαφορά αυτή είναι που µπορεί να οδηγήσει στην βελτιστοποίηση χρήσης του εξοπλισµού, 

προσπαθώντας οι επιχειρήσεις να κάνουν χρήση των αντλιών µε το µικρότερο συνολικό 

κόστος χρήσης στα έργα, εξοικονοµώντας χρηµατικούς πόρους. ∆ηλαδή να χρησιµοποιούνται 

αρχικά από την επιχείρηση οι αντλίες (κατάλληλων κατά τα λοιπά χαρακτηριστικών) 

χαµηλού κόστους ανά κυβικό για τα έργα µε πολλά αντλούµενα κυβικά, ενώ στη συνέχεια να 

προβαίνει στη χρήση των αντλιών µε τα υψηλότερα κόστη, όταν οι πρώτες είναι κωλυόµενες 

σε έργα.       
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3. Μοντελοποίηση του προγραµµατισµού της χρήσης των αντλιών 

σκυροδέµατος 

3.1 Κατάστρωση του προβλήµατος της βελτιστοποίησης 

 Το γενικό πρόβληµα του προγραµµατισµού των αντλιών σκυροδέµατος ταυτίζεται µε 

το πρόβληµα εκχώρησης του προσωπικού (εργολάβων), καθώς ο χειριστής κάθε αντλίας 

χρησιµοποιεί επί µόνιµης βάσης το συγκεκριµένο εξοπλισµό. Οπότε το πρόβληµα αυτό 

µπορεί εύκολα να διατυπωθεί ως ακολούθως. Υπάρχει ένα σύνολο από έργα πελατών 

(Tasks), τα οποία πρέπει να εξυπηρετηθούν στη χρονική περίοδο προγραµµατισµού, ενώ η 

εξυπηρέτηση αυτή πρέπει να γίνει εντός του προκαθορισµένου χρονικού παραθύρου (Time 

Window) το οποίο έχει θέσει ο πελάτης. Ταυτόχρονα, είναι διαθέσιµο ένα σύνολο αντλιών 

σκυροδέµατος (Concrete pumps) της επιχείρησης διανοµής, το οποίο αναλαµβάνει να 

εξυπηρετήσει τα έργα αυτά. Το ερώτηµα είναι µε ποιο τρόπο πρέπει να εκχωρούνται τα έργα 

στα µηχανήµατα, ώστε να ελαχιστοποιείται το «κόστος». Έτσι µπορεί να γίνει προσέγγιση 

του προβλήµατος, είτε ελαχιστοποιώντας το κόστος της επιχείρησης για την εξυπηρέτηση 

των πελατών, είτε µεγιστοποιώντας µια συνάρτηση εξυπηρέτησης των έργων από τα 

διαθέσιµα µηχανήµατα (ανάλογα µε τον βαθµό σηµαντικότητας του έργου), είτε τέλος 

ελαχιστοποιώντας το συνολικό χρόνο της υπέρβασης των χρονικών παραθύρων των έργων. 

Πάντα θα πρέπει να δίνεται έµφαση και στη διαφοροποίηση που έχουν τα έργα σε σχέση µε 

το εργασιακό βάρος το οποίο φέρουν, ώστε να γίνεται προσπάθεια της οµοιόµορφης 

κατανοµής του σε όλα τα πληρώµατα, ενώ παράλληλα θα πρέπει να ελέγχεται ο βαθµός 

ελάχιστης εκχώρησης εργασιών, ώστε στο τέλος της χρονικής περιόδου να υπάρχει µια 

ελάχιστη αποδεκτή ικανοποίηση των πληρωµάτων σχετικά µε τις αµοιβές που τους 

αναλογούν.  

 Στο συγκεκριµένο πρόβληµα δεν υπάρχει κάποιος περιορισµός σχετικά µε τη χρονική 

περίοδο για την κατάρτιση ενός προγράµµατος τοποθέτησης. Το µικρότερο χρονικό διάστηµα 

για το οποίο µπορεί να προκύψει προγραµµατισµός, ο οποίος να έχει νόηµα, είναι η ηµέρα. Ο 

λόγος για τον οποίο συµβαίνει αυτό, είναι το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει µια κρίσιµη µάζα 

έργων, ώστε να έχει ουσιαστικό σκοπό, η χρήση του προβλήµατος βελτιστοποίησης. Αυτή 

ουσιαστικά αναφέρεται και ως η βασική µονάδα προγραµµατισµού. 

 Όρια σχετικά µε το µέγιστο χρονικό διάστηµα για το οποίο µπορεί να γίνει 

προγραµµατισµός δεν υπάρχουν. Όµως, είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθεί µε ακρίβεια 

το χρονικό παράθυρο που επιθυµεί να εξυπηρετηθεί ένας πελάτης µετά από κάποιες ηµέρες. 

Σε αυτό συντελεί αρχικά, η µη ευαισθητοποίηση µερίδας πελατών, καθώς δεν θέλουν να 
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δεσµευτούν προς τις εταιρίες σκυροδέµατος, σε κάποια πρόβλεψη τόσο συγκεκριµένη. Από 

την άλλη, ευαισθητοποιηµένοι πελάτες οι οποίοι έχουν την διάθεση να δεσµευτούν, 

συναντούν κωλύµατα στην πορεία των τεχνικών έργων που υλοποιούν, τα οποία τους 

καθυστερούν και τα οποία τους καταστούν µη φερέγγυους σε σχέση µε την αρχική τους 

πρόβλεψη. Επειδή παράλληλα οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ένα ανταγωνιστικό 

περιβάλλον, είναι δύσκολο να επιβάλλουν στους πελάτες τους, χρονικά παράθυρα 

υλοποίησης των εργασιών, τα οποία θα εξυπηρετούσαν τα συµφέροντα τους. Έτσι γίνεται 

αντιληπτό ότι ενέχει µεγάλη δυσκολία ο προγραµµατισµός για µακρύ χρονικό ορίζοντα.   

 Τα µέγιστα δυνατά οφέλη για τις επιχειρήσεις θα προέκυπταν από την επέκταση του 

προγράµµατος σε ευρύτερο χρονικό ορίζοντα, τα οποία θα µεταβάλλονται συναρτήσει της 

βασικής µονάδας έτσι ώστε, όλα τα πληρώµατα, µετά τη συµπλήρωση ενός χρονικού 

διαστήµατος (π.χ µιας εβδοµάδας ή µήνα), να ολοκληρώνουν εργασίες οµοιόµορφου 

συνολικού βαθµού δυσκολίας, ενώ παράλληλα θα έχουν όλοι καλύψει την ελάχιστη απαίτηση 

που θα είχε θέσει η επιχείρηση σχετικά µε την ικανοποίηση των οικονοµικών τους 

προσδοκιών σε αυτή.  

 Στην ανάλυση που γίνεται στη συγκεκριµένη µελέτη, χρησιµοποιείται η ελάχιστη 

αποδεκτή χρονική περίοδος, η ηµέρα, κυρίως για την αποφυγή κατάστρωσης ογκώδους 

προβλήµατος. Η επιλογή αυτή δεν οδηγεί στην κατάστρωση προβλήµατος µικρότερης αξίας, 

καθώς ο ίδιος ακριβώς τρόπος προσέγγισης µπορεί να ακολουθηθεί και για µεγαλύτερες 

χρονικές περιόδους.       

3.2 Περιγραφή του προβλήµατος της εκχώρησης εργασιών 

 Στο συγκεκριµένο κοµµάτι θα προσπαθήσουµε να δώσουµε τα απαραίτητα επιπρόσθετα 

στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την διατύπωση του θέµατος, µε στόχο την 

διαµόρφωση του αντίστοιχου µοντέλου βελτιστοποίησης. Θεωρούµε ως βασική µονάδα 

µέτρησης, την ηµερολογιακή ηµέρα. Καθηµερινά υπάρχουν Ν εργασίες (tasks) που πρέπει να 

ολοκληρωθούν. Εν προκειµένω, οι εργασίες αυτές, είναι τα διάφορα τεχνικά έργα των 

πελατών που αναζητούν την ολοκλήρωση τους. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει ένα πλήθος 

από αντλίες σκυροδέµατος (Concrete Pumps), έστω V, στις οποίες ανατίθεται το καθήκον της 

εξυπηρέτησης των έργων. Κάθε ξεχωριστός στόχος (task), έχει κάποια χρονική διάρκεια (η 

οποία καθορίζεται από την χρονική στιγµή έναρξης αλλά και λήξης του κάθε ενός από 

αυτούς). Έτσι το πρόβληµα της κατάρτισης του προγράµµατος της χρονικής περιόδου, πρέπει 

να λαµβάνει υπόψη το χρονικό παράθυρο µέσα στην ηµέρα κατά το οποίο θα πρέπει να 

ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί µια συγκεκριµένη εργασία, ώστε να καθορίσει το πλήρωµα 
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που θα την υλοποιήσει, ενώ παράλληλα θα προγραµµατίσει να µην εκχωρηθεί το ίδιο 

πλήρωµα σε έργο το χρονικό παράθυρο του οποίου, είναι επικαλυπτόµενο σε σχέση µε το 

πρώτο. Ταυτόχρονα θα προγραµµατίσει για το πλήρωµα και το επόµενο έργο που θα κληθεί 

να ικανοποιήσει στην ίδια χρονική περίοδο.    

 Η βασική απαίτηση των έργων, είναι να επιλεχθεί για να το εξυπηρετήσει, κατάλληλων 

τεχνικών χαρακτηριστικών αντλία σκυροδέµατος. ∆ηλαδή όπως αναφέραµε, να είναι 

κατάλληλου µήκους ιστού (BOOM), της επιθυµητής δυναµικότητας για την υποστήριξη του 

έργου, και να µην υπάρχει πρόβληµα στην προσέγγιση και υλοποίηση του έργου (π.χ 

µεγαλύτερο πλάτος από το άνοιγµα εισόδου, ανάπτυγµα ποδαρικών µεγαλύτερο του 

ελεύθερου χώρου κτλ). Από την άλλη, είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αντλιών, τα 

οποία θα κρίνουν ποιες από αυτές είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν συγκεκριµένα έργα. Τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά και των δυο περιπτώσεων, θα ποσοτικοποιηθούν, ώστε να είναι 

δυνατή από το µοντέλο, η ανάλυση σχετικά µε την δυνατότητα του µηχανήµατος να 

εξυπηρετήσει το έργο.  

 Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, έχουµε ένα συγκεκριµένο πλήθος εργασιών το οποίο 

αναλαµβάνεται µε αντιστοιχία ένα προς ένα από κάθε αντλία σκυροδέµατος, κατάλληλων 

τεχνικών χαρακτηριστικών. Υπάρχει η περίπτωση στο βάθος του χρονικού έργου να 

υπάρχουν πληρώµατα τα οποία κατά την βασική χρονική µονάδα (ηµέρα), να µην 

αναλαµβάνουν κάποιο έργο, οπότε θα λέγαµε ότι το συγκεκριµένο πλήρωµα έχει εκείνη την 

ηµέρα ρεπό. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε ηµέρα έχουµε ένα τυπικό πρόβληµα εκχώρησης Ν 

εργασιών σε V µηχανήµατα έργου. Θα θέλαµε να τονίσουµε στο σηµείο αυτό, ότι το γεγονός 

της δυνατότητας χρήσης ενός µηχανήµατος περισσότερες από µια φορές µέσα στην ηµέρα, 

δεν µας δηµιουργεί κάποιο αρχικό περιορισµό, σχετικά µε την σχέση του πλήθους των έργων 

σε σχέση µε το πλήθος των µηχανηµάτων. Πιθανώς να υπάρχει περιορισµός ανά εφαρµογή, 

εάν είναι αδύνατο από το µοντέλο να εξυπηρετήσει µε τους περιορισµούς που προβλέπονται, 

το πλήθος των έργων που ζητούν υλοποίηση.  

 Σηµειώνουµε ότι υπονοείται µια σηµαντική υπόθεση, ότι δηλαδή όλα τα πληρώµατα 

των αντλιών σκυροδέµατος είναι οµοιόµορφα ως προς τις ικανότητες τους και κατ’ επέκταση 

ως προς την παραγωγικότητα τους. Αν σε κάποια εφαρµογή δεν ισχύει αυτό, θα πρέπει στην 

ανάπτυξη του µοντέλου να ληφθεί υπόψη, αποκλείοντας την ανάθεση κάποιων έργων σε 

συγκεκριµένα πληρώµατα.  

 Μια επίσης σηµαντική υπόθεση η οποία γίνεται, είναι ότι τα µηχανήµατα έργου 

(διαχωρίζοντας το πλήρωµα), θεωρούµε ότι καταπονούνται περίπου το ίδιο (από το βαθµό 

δυσκολίας των έργων) σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα, ο οποίος είναι κατά πολύ µεγαλύτερος 
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από τον χρόνο της κατάρτισης του προγράµµατος. Σε αυτό συντελεί ο ίδιος ο τρόπος 

µοντελοποίησης του προβλήµατος, καθώς ένα µηχάνηµα το οποίο µια χρονική περίοδο θα 

επιβαρυνθεί πολύ από τις εκχωρηµένες εργασίες, το οποίο σηµαίνει ότι είναι «οικονοµικό» 

(άρα προτιµάται σε σχέση µε άλλα από το µοντέλο), θα οδηγήσει σε µηχανικές φθορές 

χρήσης, η αποκατάσταση των οποίων θα προκαλέσει την απολογιστική αύξηση του 

αναλογικού κόστους συντήρησης αυτού, κάνοντας το λιγότερο ελκυστικό από το ίδιο το 

πρόγραµµα για µελλοντική περίοδο. Έτσι δεν υπάρχει κάποια µέριµνα για να συµπεριληφθεί 

στο µοντέλο και η καταπόνηση του οχήµατος. Πάντως ο υπολογισµός της βαρύτητας µπορεί 

εύκολα να συµπεριληφθεί στο µοντέλο, στην περίπτωση που το απαιτούν οι συνθήκες. 

Αυτόµατα, βάσει της λογικής που αναπτύχθηκε παραπάνω, η έννοια του πληρώµατος και της 

αντλίας σκυροδέµατος είναι αναπόσπαστη, δοθέντος του γεγονότος, ότι κάθε πλήρωµα έχει 

την αποκλειστικότητα στη χρήση του µηχανήµατος έργου.  

 Συνεχίζοντας την ανάλυση, διαπιστώνουµε ότι έχουµε Ν εργασίες κάθε ηµέρα τις 

οποίες θα µπορούσαµε να διαχωρίσουµε σε διάφορες κατηγορίες. Ο διαχωρισµός αυτός 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά κάθε έργου. Αυτά 

µπορούν να διαχωριστούν στα σηµαντικότερα τα οποία είναι τα ακόλουθα:  

i. Η ποσότητα του ετοίµου σκυροδέµατος το οποίο πρέπει να αντληθεί στο έργο. Αυτό 

λαµβάνεται υπόψη, καθώς γενικά για τα πληρώµατα είναι πιο εύκολο και συµφέρον να 

σκυροδετούν σε έργα τα οποία απαιτούν µεγάλες ποσότητες, µιας και εισπράττουν 

περισσότερα χρήµατα, αποφεύγοντας παράλληλα τα υψηλά έξοδα των µετακινήσεων. 

ii. Ο βαθµός δυσκολίας της προσέγγισης του έργου από την αντλία σκυροδέµατος. Ο 

συγκεκριµένος βαθµός πρέπει να ληφθεί υπόψη, καθώς υπάρχουν έργα τα οποία είναι 

εξαιρετικά δύσκολο να τα προσεγγίσουν τα µηχανήµατα, καθώς οι δρόµοι προσέγγισης 

µπορεί να είναι χωµάτινοι, λασπώδεις και µε εξαιρετικά µεγάλες κλίσεις. Η  

προσέγγιση σε αυτά τα έργα είναι εύκολα κατανοητό ότι καταπονεί επιπρόσθετα τα 

πληρώµατα και τις αντλίες. 

iii. Το πλήθος των διαφορετικών «στησιµάτων» που θα κληθεί να κάνει το µηχάνηµα στο 

έργο. Ως στησίµατα θεωρούνται οι διαφορετικές τοποθεσίες µέσα στο έργο που θα 

πρέπει να ανοίξει πλήρως τον ιστό της η αντλία, ώστε να ολοκληρώσει το έργο. Αυτό 

συµβαίνει επειδή πολλές φορές η χωροταξία και η πολυπλοκότητα στη µορφή των 

έργων δεν δίνουν την δυνατότητα στις αντλίες να προσεγγίσουν όλα τα σηµεία που 

χρειάζονται σκυρόδεµα από το ίδιο σηµείο. Η διαδικασία του δεύτερου στησίµατος 

µέσα στο έργο είναι µια επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία, η οποία φορτίζει τους 

χειριστές των αντλιών.  
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iv. Η ποιότητα του έτοιµου σκυροδέµατος η οποία θα πρέπει να αντληθεί. Στην 

αναγκαιότητα σχετικά µε τον διαχωρισµό αυτού του τύπου των έργων, συντελεί το 

γεγονός ότι υπάρχουν ποιότητες είναι πολύ δυσκολότερα αντλήσιµες (π.χ υπέρρευστες 

ή µε µεγάλη περιεκτικότητα σε τσιµέντο), σε σχέση µε τις κοινές, καθώς απαιτεί την 

κατανάλωση υψηλότερης ποσότητας καυσίµου ανά µονάδα για την άντληση του. Έτσι 

το ανά κυβικό κόστος του εργολάβου, αυξάνεται µε την ποιότητα αυτού.  

 Καθένα από τα παραπάνω κριτήρια αποτελεί από µόνο του ένα στόχο ισοστάθµισης του 

φόρτου εργασίας ανάµεσα στα πληρώµατα των αντλιών σκυροδέµατος. Μπορούµε σε κάθε 

έργο να προσαρτήσουµε ένα βαθµό δυσκολίας ο οποίος το χαρακτηρίζει. Ο βαθµός αυτός 

µπορεί να υπολογιστεί από τα επί µέρους κριτήρια που αναφέρθηκαν, εφόσον αυτά 

βαθµολογηθούν και στη συνέχεια σταθµιστούν µε τη χρήση βαρών (weights), τα οποία να 

αθροίζουν στη µονάδα (για λόγους κανονικοποίησης). Με βάσει λοιπόν τα παραπάνω, είναι 

λογικό η επιχείρηση να επιζητεί κάθε πλήρωµα να έχει ένα συνολικό δείκτη στο τέλος του 

χρονικού ορίζοντα προγραµµατισµού, ο οποίος να βρίσκεται κάτω από µια αποδεκτή τιµή. Ο 

συνολικός δείκτης µιας αντλίας σκυροδέµατος, προκύπτει από το άθροισµα των δεικτών που 

πιστώνεται από τα έργα που εξυπηρετεί µέσα στη µέρα.  

 Λαµβάνοντας υπόψη τη προηγούµενη υπόθεση, και υιοθετώντας την έννοια του 

βαθµού δυσκολίας του έργου, έχουµε στην ουσία ένα πρόβληµα µεταφοράς (δηλαδή 

εκχώρησης εργασίας µε προσφορά µεγαλύτερη από τη µονάδα και ζήτηση µονάδα για κάθε 

έργο ανά ηµέρα) για κάθε εργασία. Το πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε, είναι ένα διδιάστατο 

πρόβληµα, υπό την έννοια ότι υπάρχει ο παράγοντας πλήρωµα-µηχάνηµα, καθώς και ο 

παράγοντας έργο. Έστω ότι θέλουµε να καταρτίσουµε ένα πρόγραµµα για µια 

προκαθορισµένη χρονική περίοδο, έστω µιας ηµέρας. Έστω ακόµα ότι το πλήθος των 

εργασιών αυτή τη χρονική περίοδο είναι V, οπότε k = 1,2,…,V και ότι τα διαθέσιµα 

πληρώµατα-αντλίες σκυροδέµατος είναι συνολικά Ι, µε δείκτη i = 1,…,I. Οι εργασίες αυτές 

δεν δύναται να επαναληφθούν µέσα στην χρονική περίοδο περισσότερες από µια φορές και 

ολοκληρώνονται µια φορά. Σχηµατικά το πρόβληµα µπορεί να παρασταθεί µε το ∆ιάγραµµα 

1, όπου σε κάθε κελί αντιστοίχησης της εργασίας µε το πλήρωµα, τοποθετείται σήµανση εάν 

γίνεται η εκχώρηση, αλλιώς δεν τοποθετείται.    
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∆ιάγραµµα 1. ∆ιδιάστατη απεικόνιση της εκχώρησης εργασίας σε πλήρωµα 

 Εάν αντίστοιχα επιθυµούσαµε να δείξουµε το ίδιο πρόβληµα µε τη µορφή ενός πίνακα 

δυο διαστάσεων, τότε θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε τον Πίνακα 1. 

 K - Έργα  (Tasks) 

Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 ……… Task k-1 Task k 

Ι
 –

 ∆
ια
θ
έσ
ιµ
α

 π
λ
η
ρ
ώ
µ
α
τ
α

 

Crew 1 
       

Crew 2 
       

Crew 3 
       

Crew 4 
       

……. 
       

Crew I-1 
       

Crew I 
       

Πίνακας 1. Πίνακας του προβλήµατος εκχώρησης εργασιών στα πληρώµατα 

 Το ίδιο πρόβληµα θα µπορούσε να παρασταθεί εύκολα µε τη µορφή ενός δικτύου. Κάθε 

κόµβος του δικτύου καθορίζεται από το έργο που πρέπει να υλοποιηθεί. Στο δίκτυο αυτό 

έχουµε συνολικά Κ κόµβους, όσους δηλαδή και τα έργα τα οποία θα πρέπει να 

εξυπηρετηθούν. Το πρόβληµα ανάγεται στον εντοπισµό Ι, ξένων µεταξύ τους, µονοπατιών, 
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(το καθένα από αυτά είναι το πρόγραµµα εργασίας του πληρώµατος) µε τέτοιο τρόπο ώστε 

είτε να ελαχιστοποιείται το συνολικό κόστος, είτε να µεγιστοποιείται το επίπεδο 

εξυπηρέτησης, ενώ παράλληλα πληρούνται οι υπόλοιποι περιορισµοί του προβλήµατος. Τα 

µονοπάτια έχουν ως κόµβο έναρξης (αφετηρία), το σηµείο που σταθµεύουν κατά τις ώρες 

ξεκούρασης, το οποίο θεωρείται ότι είναι κοινό για όλα τα πληρώµατα και εφεξής θα 

καλείται ως αποθήκη (DEPOT), λόγω του ότι αυτή η ονοµασία χρησιµοποιείται στη διεθνή 

βιβλιογραφία για τα προβλήµατα δροµολόγησης (VRP). Ως κόµβος λήξης χρησιµοποιείται 

πάλι ο ίδιος για το σύνολο των πληρωµάτων. Τα έργα τα οποία µεσολαβούν, είναι αυτά που 

εκχωρήθηκαν από το µοντέλο ανά µηχάνηµα. Στο ∆ιάγραµµα 2 βλέπουµε πως θα µπορούσε 

να παρασταθεί το πρόβληµα µε τη µορφή ενός δικτύου. Θεωρητικά, όλα τα πληρώµατα είναι 

σε θέση να αναλάβουν κάθε έργο, εάν πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις αυτού. Εάν όµως το 

µηχάνηµα δεν πληροί τις απαιτήσεις αυτού, τότε το τόξο που συνδέει αυτό το έργο, δεν 

δείχνει τον κωδικό της συγκεκριµένης αντλίας. Επίσης, όταν ένα έργο έχει χρονικό παράθυρο 

το οποίο είναι καλυπτόµενο από κάποιο άλλο έργο, τότε η σύνδεση µεταξύ αυτών των δυο 

έργων δεν είναι δυνατή και οπότε δεν απεικονίζεται η ένωση τους. Σε όλα τα υπόλοιπα 

δείχνεται η µεταξύ τους ένωση.  

 

∆ιάγραµµα 2. ∆ίκτυο εκχώρησης 5 έργων σε 2 πληρώµατα      

 Το ερώτηµα που τίθεται λοιπόν εδώ είναι το ποια κελιά του Πίνακα 1 πρέπει να 

ενεργοποιηθούν, ώστε να πληρούνται οι περιορισµοί του προβλήµατος, εκπληρώνοντας 

φυσικά τους στόχους αυτού. Με άλλα λόγια ποιο µονοπάτι θα ακολουθήσει κάθε πλήρωµα 

στο δίκτυο του ∆ιαγράµµατος 2 ώστε να καλύπτονται οι περιορισµοί του προβλήµατος.   
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3.3 Το µοντέλο εκχώρησης εξοπλισµού στα έργα  

 Έχοντας υπόψη τον Πίνακα 1 θα προσπαθήσουµε, να αναπτύξουµε ένα µοντέλο 

ακέραιου προγραµµατισµού (ακριβέστερα 0-1 προγραµµατισµού) µε τη βοήθεια του οποίου 

θα µπορούσε να υπάρξει µια αρχική προσέγγιση στο πρόβληµα της εκχώρησης των αντλιών 

σκυροδέµατος στα διάφορα έργα. Για το σκοπό αυτό και χρησιµοποιώντας τον συµβολισµό 

των προηγούµενων ενοτήτων, ορίζουµε τις δυαδικές µεταβλητές Xijk  ∈ {0,1}. Η µεταβλητή 

Xijk, για δεδοµένες τιµές των δεικτών  i, j, k παίρνει την τιµή 1, εφόσον το έργο j ακολουθεί 

το έργο i και εκχωρείται στο πλήρωµα k. Για παράδειγµα εάν η µεταβλητή X123 πάρει την 

τιµή 1, τότε η αντλία µε δείκτη αναγνώρισης «3», θα αναλάβει να διεκπεραιώσει το έργο µε 

αναγνωριστική τιµή «2» (εκχωρείται στην εργασία αυτή), ακριβώς µετά την ολοκλήρωση του 

έργου µε αναγνωριστική τιµή «1». Ταυτόχρονα, για κάθε πιθανό έργο, υπάρχει ως δεδοµένη 

η ώρα εκκίνησης της σκυροδέτησης αυτού, καθώς και η ώρα λήξης της. Αυτό το «χρονικό 

περιθώριο» για την αντλία να εκχωρηθεί στο έργο και να το ολοκληρώσει, εν συντοµία το 

ονοµάζουµε χρονικό παράθυρο του έργου. Το χρονικό παράθυρο του έργου i συµβολίζεται 

ως [ai,bi], δηλαδή ο χρόνος εκκίνησης του έργου i, είναι ο a, καθώς και ο χρόνος λήξης 

αυτού είναι ο b. Για παράδειγµα το χρονικό παράθυρο [111,121], σηµαίνει ότι το έργο µε 

δείκτη αναγνώρισης «1», πρέπει να ξεκινήσει στις 11 και να έχει ολοκληρωθεί µέχρι τις 12 η 

ώρα. Επίσης για κάθε έργο, υπάρχει ο δείκτης δυσκολίας, τον οποίο τον συµβολίζουµε µε cijk. 

Έτσι για δεδοµένες τιµές των δεικτών i,j,k ο συντελεστής cijk παριστάνει τον δείκτη 

δυσκολίας της εργασίας που πιστώνεται η αντλία σκυροδέµατος k η οποία ανέλαβε να φέρει 

σε πέρας την εργασία j µετά ακριβώς από την εργασία i. Άρα όταν η X123 είναι ίση µε τη 

µονάδα, ο συντελεστής c123 παριστάνει το συντελεστή δυσκολίας που θα πιστωθεί η αντλία 

σκυροδέµατος µε δείκτη «3», επειδή έφερε σε πέρας το έργο µε το δείκτη αναγνώρισης «2», 

το οποίο έργο εκχωρήθηκε σε αυτή την αντλία ακριβώς µετά από το έργο µε δείκτη 

αναγνώρισης «1». Περαιτέρω ας συµβολίσουµε µε Wmax το άνω όριο του συντελεστή 

δυσκολίας για κάθε πλήρωµα όσον αφορά τα έργα. Ακόµα έχουµε και τον συντελεστή mj,  ο 

οποίος δείχνει την ποσότητα ετοίµου σκυροδέµατος που απαιτεί το έργο j, ώστε να 

ολοκληρωθεί. Για παράδειγµα το m2=30 δείχνει ότι το έργο µε δείκτη αναγνώρισης «2», 

απαιτεί να αντληθούν στο έργο από εξοπλισµό της επιχείρησης, 30 κυβικά µέτρα έτοιµου 

σκυροδέµατος, για την ολοκλήρωση του. Τέλος έχουµε το συντελεστή tij, ο οποίος 

υποδηλώνει τον χρόνο κατά τον οποίο θα είναι κωλυόµενη η αντλία σκυροδέµατος, ώστε να 

µεταβεί από το έργο i στο j καθώς και να ολοκληρώσει την σκυροδέτηση του έργου j. Για 
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παράδειγµα, ο συντελεστής t23 =2, σηµαίνει ότι η αντλία σκυροδέµατος χρειάζεται 2 ώρες, 

για να µεταβεί από το έργο µε δείκτη αναγνώρισης «2», στο έργο µε δείκτη αναγνώρισης «3» 

και να ολοκληρώσει την σκυροδέτηση στο δεύτερο.   

3.3.1 Η πρώτη προσέγγιση του µοντέλου. Ελαχιστοποίηση του κόστους. 

 Το πρόβληµα της πρώτης προσέγγισης του προβλήµατος είναι ουσιαστικά να βρεθεί η 

βέλτιστη εκχώρηση έργων στις αντλίες, ώστε οι κατάλληλες αντλίες (κατάλληλων τεχνικών 

χαρακτηριστικών), να είναι σε θέση να ξεκινήσουν και να ολοκληρώσουν την σκυροδέτηση 

µέσα στο χρονικό παράθυρο που έχει ορίσει ο πελάτης. Κάθε αντλία θα πρέπει να 

επιβαρυνθεί µε έναν συνολικό βαθµό δυσκολίας από τα έργα της περιόδου, ο οποίος να είναι 

µικρότερος από τον µέγιστο συνολικό δείκτη δυσκολίας, ενώ όλες οι αντλίες θα πρέπει να 

αντλήσουν ένα ελάχιστο ποσοστό επί του συνόλου των προς άντληση κυβικών. Ο στόχος, 

είναι η ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους της επιχείρησης. Στη συνέχεια θα 

προχωρήσουµε στη κατάρτιση των περιορισµών του µοντέλου οι οποίοι διασφαλίζουν την 

εφαρµογή των κανόνων που έχουµε θέσει.  

 Η οµάδα περιορισµών (1) υποδεικνύει ότι κάθε εργασία θα πρέπει να εκχωρηθεί 

αυστηρά µε την χρήση µιας αντλίας σκυροδέµατος. Αυτοί οι περιορισµοί θα αναφέρονται ως 

οι περιορισµοί εκχώρησης εργασιών. Σε αυτόν τον περιορισµό ο δείκτης kϵS υποδηλώνει ότι 

ξεχωρίζεται ένα υποσύνολο των V αντλιών σκυροδέµατος, το οποίο ονοµάζεται S και είναι 

ουσιαστικά το υποσύνολο από τις αντλίες οι οποίες ικανοποιούν τις τεχνικές απαιτήσεις του 

έργου.  

  Ni,1X
j Sk

ijk ∈∀=∑∑
Ν∈ ∈

      (1) 

 Η οµάδα περιορισµών (2) υποδεικνύει ότι η αντλία σκυροδέµατος θα φύγει ακριβώς µια 

φορά από το αρχικό σηµείο βάσης της (DEPOT), κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου 

που κρατάει ο προγραµµατισµός της εκχώρησης των εργασιών.   

  Vk,1X
j

jk0 ∈∀=∑
Ν∈

     (2) 

 Η οµάδα περιορισµών (3) υποδεικνύει ότι η αντλία σκυροδέµατος k θα αποχωρήσει από 

το έργο i, αν και µόνο αν, εκχωρηθεί η εργασία i στη συγκεκριµένη αντλία.  

  Vk,Nh,0XX
j

hjk

i

ihk ∈∀∈∀=−∑∑
Ν∈Ν∈

  (3) 
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 Συνεχίζοντας, η οµάδα περιορισµών (4) υποδεικνύει ότι η αντλία σκυροδέµατος k θα 

εισέλθει στο κόµβο του δικτύου µε δείκτη αναγνώρισης n+1, ο οποίος αποτελεί το σηµείο 

ανάπαυσης του µηχανήµατος και πληρώµατος (DEPOT), µετά από την ολοκλήρωση των 

εργασιών της χρονικής περιόδου. Αξίζει να σηµειωθεί στο σηµείο αυτό, ότι η οµάδα 

περιορισµών (4) είναι περιττή, αλλά εµπεριέχεται στο µοντέλο, για να υπογραµµίσει την 

άρτια δοµή αυτού.  

  Vk,1X
Ni

k,1n,i ∈∀=∑
∈

+     (4) 

 Η οµάδα περιορισµών (5), δηλώνει ότι η αντλία σκυροδέµατος k δεν είναι δυνατόν να 

φτάσει στον κόµβο j, πριν από τη χρονική στιγµή Sik+tij, εάν εκχωρηθεί η εργασία j µετά από 

την εργασία i. Ο συντελεστής K είναι ένας οποιοσδήποτε µεγάλος αριθµός. Αντίστοιχα η 

οµάδα (6), δηλώνει ότι τα χρονικά παράθυρα εξυπηρέτησης του έργου ακολουθούνται. 

  S)X1(KtS jkijkijik ≤−∗−+  (5) 

  Vk,Ni,bSa iiki ∈∀∈∀≤≤  (6) 

 Στη συνέχεια παραθέτουµε την οµάδα περιορισµών (7), η οποία διασφαλίζει ότι η 

επιβάρυνση του πληρώµατος της αντλίας σκυροδέµατος k δεν θα είναι µεγαλύτερη από την 

µέγιστη επιτρεπτή τιµή Wmax.  

  Vk,Ni,WXc max

j

ijkijk ∈∀∈∀≤∗∑
Ν∈

 (7) 

 Τέλος υπάρχει η οµάδα περιορισµών (8), η οποία εξασφαλίζει ότι η µεταβλητή 

απόφασης X δέχεται µονάχα τις τιµές 0 και 1.  

  }{ Vk,Nj,Ni,1,0Xijk ∈∀∈∀∈∀∈    (8) 

 Η αντικειµενική συνάρτηση στηρίζεται στην κατάρτιση του προγράµµατος, βάσει του 

συνολικού κόστους που προκύπτει για την επιχείρηση. Η βασική επιδίωξη είναι η κατάρτιση 

του προγράµµατος µε τρόπο τέτοιο ώστε να ικανοποιούνται οι περιορισµοί οι οποίοι 

αναφέρθηκαν παραπάνω, το οποίο σηµαίνει ότι εφόσον ικανοποιηθούν αυτοί, τότε θα έχουµε 

ένα εφικτό πρόγραµµα εργασίας. Η αντικειµενική συνάρτηση η οποία χρησιµοποιείται εδώ, 

ελαχιστοποιεί την άµεση ταµειακή εκροή της επιχείρησης. Έτσι, έχουµε την ακόλουθη 

συνάρτηση:  

  ∑∑∑
∈ Ν∈ ∈

∗=
Νi j

ijk

Sk

j Xm  z Minimize    (9) 
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 Ανακεφαλαιώνοντας, η πρώτη περίπτωση του µοντέλου κατάρτισης του προγράµµατος 

χρήσης των αντλιών σκυροδέµατος σε έναν χρονικό ορίζοντα για Ν έργα και V αντλίες είναι 

το µοντέλο µε αριθµό (10).  

       ∑∑∑
∈ Ν∈ ∈

∗=
Νi j

ijk

Sk

j Xm  z Minimize  (10) 

  St 

1)  Ni,1X
j Sk

ijk ∈∀=∑∑
Ν∈ ∈

 

2)    Vk,1X
j

jk0 ∈∀=∑
Ν∈

 

3)     Vk,Nh,0XX
Nj

hjk

Ni

ihk ∈∀∈∀=−∑∑
∈∈

 

4)     Vk,Nh,0XX
Nj

hjk

Ni

ihk ∈∀∈∀=−∑∑
∈∈

    

5)      Vk,1X
Ni

k,1n,i ∈∀=∑
∈

+  

6)      S)X1(KtS jkijkijik ≤−∗−+  

7)      Vk,Ni,bSa iiki ∈∀∈∀≤≤    

8)      Vk,Ni,WXc max

Nj

ijkijk ∈∀∈∀≤∗∑
∈

 

9)      }{ Vk,Nj,Ni,1,0Xijk ∈∀∈∀∈∀∈  

3.3.2 Η δεύτερη προσέγγιση του µοντέλου. Μεγιστοποίηση του βαθµού εξυπηρέτησης. 

 Το πρόβληµα της δεύτερης προσέγγισης του προβλήµατος είναι ουσιαστικά να βρεθεί η 

βέλτιστη εκχώρηση αντλιών στα έργα, ώστε οι κατάλληλες αντλίες (κατάλληλων τεχνικών 

χαρακτηριστικών), να είναι σε θέση να ξεκινήσουν και να ολοκληρώσουν την σκυροδέτηση 

µέσα στο χρονικό παράθυρο που έχει ορίσει ο πελάτης, κάθε αντλία να επιβαρυνθεί µε έναν 

συνολικό βαθµό δυσκολίας από τα έργα της περιόδου, ο οποίος να είναι µικρότερος από τον 

µέγιστο συνολικό δείκτη δυσκολίας, ενώ να πληρείται και ο περιορισµός του ελάχιστου 

ποσοστού αντληθέντων κυβικών σκυροδέµατος, ανά αντλία. Το κριτήριο είναι η 

µεγιστοποίηση του βαθµού εξυπηρέτησης των πελατών, θέτοντας όµως ένα σαφή περιορισµό 

σχετικά µε το συνολικό κόστος της επιχείρησης. Στη συνέχεια θα αναφέρουµε απλώς τους 
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περιορισµούς οι οποίοι είναι οι ίδιοι µε τη προηγούµενη προσέγγιση, ενώ θα αναλυθούν οι 

νέοι περιορισµοί που θα εµπεριέχονται σε αυτή.   

 Οι περιορισµοί οι οποίοι είναι ίδιοι µε το µοντέλο της προηγούµενης ενότητας είναι οι 

παρακάτω.  

 Ni,1X
j Sk

ijk ∈∀=∑∑
Ν∈ ∈

 (1) 

Vk,1X
j

jk0 ∈∀=∑
Ν∈

 (2) 

 Vk,Nh,0XX
Nj

hjk

Ni

ihk ∈∀∈∀=−∑∑
∈∈

 (3) 

Vk,Nh,0XX
Nj

hjk

Ni

ihk ∈∀∈∀=−∑∑
∈∈

    (4) 

Vk,1X
Ni

k,1n,i ∈∀=∑
∈

+  (5) 

Vk,Nj,Ni,S)X1(KtS jkijkijik ∈∀∈∀∈∀≤−∗−+  (6) 

Vk,Ni,bSa iiki ∈∀∈∀≤≤    (7) 

  Vk,Ni,WXc max

Nj

ijkijk ∈∀∈∀≤∗∑
∈

 (8) 

  }{ Vk,Nj,Ni,1,0Xijk ∈∀∈∀∈∀∈  (9) 

 Η νέα οµάδα περιορισµών η οποία συµπεριλαµβάνεται στο συγκεκριµένο µοντέλο είναι 

η οµάδα περιορισµών (11), η οποία δηλώνει ότι το συνολικό κόστος της χρήσης των αντλιών 

σκυροδέµατος στα έργα, δεν δύναται να υπερβεί µια καθορισµένη τιµή. Το συγκεκριµένο 

ποσό, το οποίο είναι διατεθειµένη να ξοδέψει η επιχείρηση, αλλάζει από περίοδο σε περίοδο 

και τροποποιείται ανάλογα µε τις ανάγκες της επιχείρησης. Το συγκεκριµένο κόστος στην 

οµάδα περιορισµών, παριστάνεται µε το PCOST, το οποίο είναι το κόστος της χρονικής 

περιόδου. Φυσικά θα θέλαµε να τονίσουµε ότι είναι µικρά τα περιθώρια µείωσης του 

επιθυµητού κόστους της επιχείρησης, καθώς µεγάλη µείωση αυτού θα οδηγήσει στο µεγάλο 

ποσοστό µη εξυπηρέτησης των πελατών, το οποίο δεν εξυπηρετεί την επιχείρηση.    

  COST

Ni Nj

ijk

Sk

j PXm ≤∗∑∑∑
∈ ∈ ∈

 (11) 

 Επίσης, µια σηµαντική οµάδα δεδοµένων, αφορά τον βαθµό βαρύτητας των πελατών. 

∆ηλαδή οι πελάτες χωρίζονται σε βαθµούς βαρύτητας, ανάλογα µε τον βαθµό 



Σελίδα | 28  

 

σηµαντικότητας του πελάτη. Ο βαθµός αυτός συµβολίζεται µε το συντελεστή Gj, δηλαδή ο 

πελάτης του έργου  j έχει συντελεστή βαρύτητας Gj . Για παράδειγµα, ο συντελεστής G2 =2, 

σηµαίνει ότι o πελάτης, ο οποίος είναι ανάδοχος του έργου µε δείκτη αναγνώρισης «2», έχει 

συντελεστή βαρύτητας 2. Το εύρος τιµών που µπορεί να πάρει ο συντελεστής αυτός ορίζεται 

από το 0 έως το 5. Το 0 θα χαρακτηρίζει τους πελάτες χαµηλής σηµασίας, ενώ µε 5 θα 

βαθµολογούνται οι πελάτες υψηλής κρισιµότητας.   

 Η αντικειµενική συνάρτηση στηρίζεται στην κατάρτιση του προγράµµατος, βάσει της 

ενός συντελεστή εξυπηρέτησης, ο οποίος έχει οριστεί. Η βασική επιδίωξη είναι η κατάρτιση 

του προγράµµατος µε τρόπο τέτοιο ώστε να ικανοποιούνται οι περιορισµοί οι οποίοι 

αναφέρθηκαν παραπάνω, το οποίο σηµαίνει ότι εφόσον ικανοποιηθούν αυτοί, τότε θα έχουµε 

ένα εφικτό πρόγραµµα εργασίας. Η αντικειµενική συνάρτηση η οποία χρησιµοποιείται εδώ, 

µεγιστοποιεί το συνολικό άθροισµα των γινοµένων των συντελεστών βαρύτητας των έργων 

µε την συνολική αντλήσιµη ποσότητα αυτών. Το συγκεκριµένο µέγεθος δεν έχει κάποια 

φυσική σηµασία, αλλά είναι ένα µέγεθος το οποίο εξυπηρετεί σε µεγάλο βαθµό τα ζητούµενα 

που έχουν τεθεί. Αποτελεί στην ουσία µια προσέγγιση της συνολικής σηµαντικότητας ανά 

έργο. Αυτό συµβαίνει γιατί εάν για παράδειγµα έχουµε έναν πελάτη µε µεγάλο συντελεστή 

βαρύτητας αλλά το έργο του έχει µικρή ποσότητα αντλήσιµων κυβικών, θα έχει την ίδια 

συνολική βαρύτητα µε έναν πελάτη µε µικρότερο συντελεστή βαρύτητας, αλλά µε 

µεγαλύτερη ποσότητα ετοίµου σκυροδέµατος προς άντληση. ∆εν θα ήταν ορθό να 

υπολογίσουµε την µεγιστοποίηση µονάχα του αθροίσµατος των συντελεστών βαρύτητας, 

καθώς δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάµε ότι µια επιχείρηση αµείβεται αναλογικά για την ποσότητα 

σκυροδέµατος που πουλάει και τις υπηρεσίες άντλησης που παρέχει (ανά κυβικό). Έτσι, 

έχουµε την ακόλουθη αντικειµενική συνάρτηση:  

  mGX  z Maximize jj

Νj

ijk∑
∈

=  (12) 

 Ανακεφαλαιώνοντας, η δεύτερη περίπτωση του µοντέλου κατάρτισης του 

προγράµµατος χρήσης των αντλιών σκυροδέµατος σε έναν χρονικό ορίζοντα για Ν έργα και 

V αντλίες είναι το µοντέλο µε αριθµό (13).  

       mGX  z Maximize jj

Nj

ijk∑
∈

=  (13) 

  St 

1) Ni,1X
Nj Sk

ijk ∈∀=∑∑
∈ ∈
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2)    Vk,1X
Nj

jk0 ∈∀=∑
∈

 

3)     Vk,Nh,0XX
Nj

hjk

Ni

ihk ∈∀∈∀=−∑∑
∈∈

 

4)     Vk,Nh,0XX
Nj

hjk

Ni

ihk ∈∀∈∀=−∑∑
∈∈

    

5)      Vk,1X
Ni

k,1n,i ∈∀=∑
∈

+  

6)      Vk,Nj,Ni,S)X1(KtS jkijkijik ∈∀∈∀∈∀≤−∗−+  

7)      Vk,Ni,bSa iki ∈∀∈∀≤≤ ι    

8)      Vk,Ni,WXC max

Nj

ijkijk ∈∀∈∀≤∗∑
∈

 

9) COST

Ni Nj

ijk

Sk

j PXm ≤∗∑∑∑
∈ ∈ ∈

 

10)      }{ Vk,Nj,Ni,1,0Xijk ∈∀∈∀∈∀∈  

3.3.3 Η τρίτη προσέγγιση του µοντέλου. Ελαχιστοποίηση της συνολικής καθυστέρησης 

εξυπηρέτησης των πελατών. 

 Το πρόβληµα της τρίτης προσέγγισης του προβλήµατος είναι ουσιαστικά να βρεθεί η 

βέλτιστη εκχώρηση αντλιών στα έργα, ώστε οι κατάλληλες αντλίες (κατάλληλων τεχνικών 

χαρακτηριστικών), να είναι σε θέση να ξεκινήσουν και να ολοκληρώσουν την σκυροδέτηση, 

κάθε αντλία να επιβαρυνθεί µε έναν µέγιστο συνολικό βαθµό δυσκολίας από τα έργα της 

περιόδου, ενώ κάθε αντλία να αντλήσει µια ελάχιστη ποσότητα κυβικών. Το κριτήριο σε 

αυτή τη προσέγγιση, είναι η ελαχιστοποίηση της συνολικής καθυστέρησης άφιξης των 

αντλιών στα έργα. ∆ηλαδή, του αθροίσµατος των διαφορών µεταξύ του χρόνου άφιξης της 

αντλίας σκυροδέµατος σε κάθε έργο (Χρόνος ολοκλήρωσης προηγούµενου) σε σχέση µε τον 

προβλεπόµενο χρόνο έναρξης του. Φυσικά πάλι υπάρχει περιορισµός σχετικά µε το συνολικό 

κόστος της επιχείρησης. Στη συνέχεια θα αναφέρουµε απλώς τους περιορισµούς οι οποίοι 

είναι οι ίδιοι µε των προηγούµενων ενοτήτων, ενώ θα αναλυθούν οι νέοι περιορισµοί που θα 

εµπεριέχονται στο νέο µοντέλο.   

 Οι περιορισµοί οι οποίοι είναι ίδιοι µε το µοντέλο της προηγούµενης ενότητας είναι οι 

παρακάτω.  
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 Ni,1X
j Sk

ijk ∈∀=∑∑
Ν∈ ∈

 (1) 

Vk,1X
j

jk0 ∈∀=∑
Ν∈

 (2) 

 Vk,Nh,0XX
Nj

hjk

Ni

ihk ∈∀∈∀=−∑∑
∈∈

 (3) 

Vk,Nh,0XX
Nj

hjk

Ni

ihk ∈∀∈∀=−∑∑
∈∈

    (4) 

Vk,1X
Ni

k,1n,i ∈∀=∑
∈

+  (5) 

Vk,Nj,Ni,S)X1(KtS jkijkijik ∈∀∈∀∈∀≤−∗−+  (6) 

Vk,Ni,bSa iiki ∈∀∈∀≤≤    (7) 

  Vk,Ni,WXc max

Nj

ijkijk ∈∀∈∀≤∗∑
∈

 (8) 

  }{ Vk,Nj,Ni,1,0Xijk ∈∀∈∀∈∀∈  (9) 

 Η οµάδα περιορισµών η οποία συµπεριλαµβάνεται στο συγκεκριµένο µοντέλο είναι η 

οµάδα περιορισµών (11) που υπάρχει και στο δεύτερο µοντέλο της προηγούµενης ενότητας, η 

οποία δηλώνει ότι το συνολικό κόστος της χρήσης των αντλιών σκυροδέµατος στα έργα, δεν 

δύναται να υπερβεί µια καθορισµένη τιµή.  

  COST

Ni Nj

ijk

Sk

j PXm ≤∗∑∑∑
∈ ∈ ∈

 (11) 

 Στη συγκεκριµένη προσέγγιση του προβλήµατος θα έχουµε ως βασική επιδίωξη, την 

κατάρτιση του προγράµµατος µε τρόπο τέτοιο ώστε να ικανοποιούνται οι περιορισµοί οι 

οποίοι αναφέρθηκαν παραπάνω, το οποίο σηµαίνει ότι εφόσον ικανοποιηθούν αυτοί, τότε θα 

έχουµε ένα εφικτό πρόγραµµα εργασίας. Η αντικειµενική συνάρτηση η οποία 

χρησιµοποιείται εδώ, ελαχιστοποιεί την συνολική καθυστέρησης άφιξης των αντλιών στα 

έργα. Πιο συγκεκριµένα έχουµε: 

∑∑∑
∈ ∈ Ν∈

−+=
Νi Νj k

jkij
ik

ijk )( StS*X  z Maximize  (14) 



Σελίδα | 31  

 

 Η τρίτη περίπτωση του µοντέλου κατάρτισης του προγράµµατος χρήσης των αντλιών 

σκυροδέµατος σε έναν χρονικό ορίζοντα για Ν έργα και V αντλίες είναι το µοντέλο µε αριθµό 

(15).  

       ∑∑∑
∈ ∈ Ν∈

−+=
Νi Νj k

jkij
ik

ijk )( StS*X  z Maximize  (15) 

  St 

1) Ni,1X
j Sk

ijk ∈∀=∑∑
Ν∈ ∈

 

2)    Vk,1X
j

jk0 ∈∀=∑
Ν∈

 

3)     Vk,Nh,0XX
Nj

hjk

Ni

ihk ∈∀∈∀=−∑∑
∈∈

 

4)     Vk,Nh,0XX
Nj

hjk

Ni

ihk ∈∀∈∀=−∑∑
∈∈

    

5)      Vk,1X
Ni

k,1n,i ∈∀=∑
∈

+  

6)      Vk,Nj,Ni,S)X1(KtS jkijkijik ∈∀∈∀∈∀≤−∗−+  

7)      Vk,Ni,bSa iiki ∈∀∈∀≤≤    

8)      Vk,Ni,WX max

Nj

ijkijkc ∈∀∈∀≤∗∑
∈

 

9) COST

Ni Nj

ijk

Sk

j PXm ≤∗∑∑∑
∈ ∈ ∈

 

10)      }{ Vk,Nj,Ni,1,0Xijk ∈∀∈∀∈∀∈  
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4. Παρουσίαση του προβλήµατος 

4.1 Εφαρµογή 1 

 Στη πρώτη εφαρµογή χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία που δόθηκαν από µια επιχείρηση του 

κλάδου του ετοίµου σκυροδέµατος. Ουσιαστικά παρουσιάζονται 39 έργα (Tasks), τα οποία 

προγραµµατίστηκαν να σκυροδετηθούν µια τυχαία ηµέρα. Τα στοιχεία, όσον αφορά την 

ποσότητα σκυροδέµατος που απαιτούσαν τα έργα και το χρονικό παράθυρο της υλοποίησης 

τους, πάρθηκαν από τα αρχεία της επιχείρησης (πλάνο προγραµµατισµού) εκείνης της 

ηµέρας. Επίσης, οι τεχνικές απαιτήσεις (όσον αφορά στον εξοπλισµό) και η επιβάρυνση του 

κάθε έργου, καταγράφηκαν µετά από ερώτηση του προσωπικού που ασχολείται µε τον 

προγραµµατισµό των έργων.  

 Μέσα στον κώδικα είναι προσαρµοσµένος ένας περιορισµός ο οποίος ουσιαστικά 

απορρίπτει τις αντλίες, των οποίων το µήκος ιστού είναι µικρότερο από το ελάχιστο 

αποδεκτό, όπως αυτό δόθηκε πριν τον προγραµµατισµό. Όταν δηλαδή το έργο i έχει ελάχιστη 

απαίτηση για αντλία µήκους ιστού 42µ, το συγκεκριµένο µοντέλο θέτει µε τιµή µηδέν, όλες 

τις µεταβλητές απόφασης µε σηµείο προορισµού το έργο i για αντλίες σκυροδέµατος 

µικρότερου µήκους ιστού. Στην συγκεκριµένη εφαρµογή δεν εµπεριέχεται περιορισµός βάσει 

των υπόλοιπων τεχνικών χαρακτηριστικών των αντλιών σκυροδέµατος, το οποίο επιλέχθηκε 

για την µεγαλύτερη δυνατή απλοποίηση του συγκεκριµένου µοντέλου. Ο διαθέσιµος 

εξοπλισµός αντλιών σκυροδέµατος (Concrete pumps) ο οποίος συµπεριλαµβάνεται στη 

συγκεκριµένη εφαρµογή, είναι ουσιαστικά το σύνολο των αντλιών, οι οποίες συνεργάζονται 

µε την επιχείρηση (ΙΧ και ∆Χ). Ο αριθµός αυτών των αντλιών είναι ίσος µε 20. Όσες από 

αυτές αδυνατούσαν να εξυπηρετήσουν, είτε επειδή υπήρχε κώλυµα από µεριάς του 

πληρώµατος, είτε επειδή αντιµετώπιζαν τεχνική βλάβη, έχουν συµπεριληφθεί στο 

πρόγραµµα, στις οποίες όµως έχει τεθεί το µήκους του ιστού πολύ µικρό (π.χ. ίσο µε 5), ώστε 

να µην επιλεγούν από τον κώδικα στην πορεία επίλυσης.   

 Το συγκεκριµένο µοντέλο βασίζεται στην πρώτη προσέγγιση του προβλήµατος, όπως 

αυτή αναλύθηκε ανωτέρω. ∆ηλαδή, σε αυτή την εφαρµογή, το ζητούµενο είναι η 

ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους της επιχείρησης για την ολοκλήρωση των 

συγκεκριµένων εργασιών. Θα θέλαµε να αναφέρουµε στο σηµείο αυτό, ότι στην 

αντικειµενική συνάρτηση εµπεριέχεται και η ελάχιστη αµοιβή που λαµβάνει το πλήρωµα ανά 

εκχώρηση εργασίας. Η αµοιβή αυτή ισούται, µε αυτή που θα του αναλογούσε για την 

άντληση 30 κυβικών µέτρων σκυροδέµατος, την οποία την λαµβάνει, άσχετα µε την 

ποσότητα που άντλησε στο έργο.   
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Το µοντέλο δίνεται στον Πίνακα 2 και περιέχει 31.200 δυαδικές, 40 συνεχείς µεταβλητές 

απόφασης και 904 λειτουργικούς περιορισµούς. Ακολουθεί ο κώδικας ο οποίος συντάχθηκε 

και επιλύθηκε στο πρόγραµµα LINGO 6.0 της LINDO SYSTEMS INC. 

MODEL: PROSEGGISH PROVLIMATOS 1 

SETS: 

CONCRETE_PUMP:BOOMC,CPC,TDIFFACT_K,VOLUME_K; 

! BOOMC = The length of the boom of the concrete pump.; 

! CPC = Cost per m3 concrete that is pumped.; 

!TDIFFACT_K = Total difficulty of concrete pump in the period; 

!VOLUME_K = Total volume a concrete pump, pumps through period; 

 

TASK:VOLUME,STIME,TDURATION,BOOME,DIFFACT1,DIFFACT2,DIFFACT3; 

!VOLUME = The quantity of the concrete (cubic meters) for a task to be pumped in order  

to be finished; 

! STIME = The time that a concrete pump can start working on a task.; 

! TDURATION = The time a task needs in order to be finished.; 

! BOOME = The boom length the concrete pump must have in order to be suitable for the task.; 

! DIFFACT1 = The difficulty factor a concrete pump credits for reaching the task.; 

! The 0 shows small difficulty and 25 shows the greatest difficulty.; 

! DIFFACT2 = The difficulty factor a concrete pump credits for the different setups on the 

task. The 0 shows the smallest difficulty (1 setup) and 25 shows the biggest difficulty.(above 

5 setups);  

! DIFFACT3 = The difficulty factor a concrete pump credits for pumping the type of concrete. 

The 0 shows the smallest difficulty (Easily pumped concrete)and 25 shows the biggest 

difficulty.(Difficult pumped concrete);  

 

TXC(TASK,CONCRETE_PUMP):; 

TXT(TASK,TASK):; 

TXTXC(TASK,TASK,CONCRETE_PUMP):X; 

 

ENDSETS 

 

DATA: 

 

CONCRETE_PUMP = A8 A10 AK AT AL BK BS A3 C4 D5 G7 ML PL GF BV ER LR TR DF A9; 

 

!A concrete pump is written with boom length 5 when it cannot work during the period; 

BOOMC = 36 32 36 36 36 42 42 25 44 36 36 36 24 36 44 36 5 5 5 5; 

 

CPC = 3.73 2.65 2.77 2.77 3.73 3.01 3.01 2.65 3.01 2.77 2.77 3.73 3.73 5.43 5.85 3.73 3.01 

2.77 2.77 2.77; 

TASK = DEPOT T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 

T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39; 

!DEPOT = The place from where the concrete pumps start at the beginning of the period; 

!T1-T39 = The tasks of the clients; 

STIME = 0 9 11 14 17 8 13 14 11 12.5 15 9 12 14.5 17 7 15 7 13.5 15.5 7 9 11 14 9 12.5 15 9.5 

8.5 10.5 15.5 10 12 15.5 9 9 12 11 13.5 15.5;   

TDURATION = 0 1 2 1 2 2 2 3 1 2.5 3 2 2 1.5 1 7 4 6 2.5 2.5 5 1 2.5 1.5 3 2.5 2 2.5 1.5 4.5 

1.5 1 3 2 2 4 3 2.5 1.5 0.5;  

VOLUME = 0 24 18 24 26 63 41 34 30 24 20 12 32 23 16 55 44 88 8 10 46 5 16 7 32 25.5 18 16 5 

60 14 24 34.5 40 30 64 30 30 24 20; 

BOOME = 0 36 36 36 36 32 32 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 42 42 42 42 25 25 25 44 44 44 36 36 

36 36 36 36 36 24 36 44 36 36 36; 

DIFFACT1 = 0 5 10 15 20 15 10 5 10 15 20 25 15 10 15 25 15 10 20 5 10 15 20 15 10 5 15 20 25 

20 15 20 15 10 5 15 20 25 20 15; 

DIFFACT2 = 0 10 15 20 25 5 15 15 15 15 20 5 10 15 20 10 15 20 25 10 5 15 15 20 10 10 10 15 10 

20 10 15 20 10 10 10 15 10 20 15; 

DIFFACT3 = 0 10 10 10 5 10 15 20 20 15 10 5 10 15 20 25 15 15 10 20 25 10 5 10 15 15 15 20 10 

15 10 5 10 15 15 15 20 10 15 10; 

 

ENDDATA 

!------------------------------------------------------------------; 

 

!Minimize the cost of concrete pumping, that is volume * Cost Per Cubic. There is a minimum 

cost for 30 cubic meter per task; 

MIN=@SUM(TXTXC(I,J,K)|J#GT#1 #AND# VOLUME(J)#LT#30:30*CPC(K)*X(I,J,K))+ 

@SUM(TXTXC(I,J,K)|J#GT#1 #AND# VOLUME(J)#GE#30:VOLUME(J)*CPC(K)*X(I,J,K)); 

 

!Make X binary; 

@FOR(TXTXC:@BIN(X);); 
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!A concrete pump when finishes a task can't go to the same task.; 

@FOR( TASK( I): 

 @FOR( CONCRETE_PUMP( K): 

   X( I, I, K) = 0; 

   ); 

); 

 

! A suitable concrete pump must enter a task (except depot) inside the time window.; 

@FOR(TASK( J)|J#GT#1:  

 @SUM(TXC( I, K)| I #NE# J #AND# BOOMC(K)#GE# BOOME(J)#AND# STIME(I)+TDURATION(I)

 #LE#STIME(J): X( I, J, K))= 1; 

); 

 

! A concrete pump must leave the task (except depot) after service.; 

@FOR(TXC( H, K)|H #GT# 1: 

 @SUM(TASK( I)|I#NE#H:X( I, H, K))=@SUM(TASK(J)|J#NE#H:X( H, J, K)); 

); 

 

! A concrete pump must enter only once the depot.; 

@FOR(CONCRETE_PUMP(K): 

 @SUM(TXT( I, J)|J#EQ#1 #AND# I #GT# 1 #AND# I #NE# J:X( I, J, K)) <= 1; 

); 

 

! The total volume of concrete pump of all tasks (except depot); 

TVOLUME=@SUM(TASK(J)|J#GT#1:VOLUME(J)); 

 

! The total difficulty (DIFFACT1) of all tasks (except depot).;  

TDIFFACTTOT1=@SUM(TASK(J)|J#GT#1:DIFFACT1(J)); 

 

! The total difficulty (DIFFACT2) of all tasks (except depot).;  

TDIFFACTTOT2=@SUM(TASK(J)|J#GT#1:DIFFACT2(J)); 

 

! The total difficulty (DIFFACT3) of all tasks (except depot).;  

TDIFFACTTOT3=@SUM(TASK(J)|J#GT#1:DIFFACT3(J)); 

 

! The weighted total difficulty of all tasks.; 

TDIFFACTTOT=0.3*TDIFFACTTOT1+0.4*TDIFFACTTOT2+0.3*TDIFFACTTOT3; 

  

!For each concrete pump with boom length bigger than or equal 24; 

@FOR(CONCRETE_PUMP(K)|BOOMC(K)#GE#24: 

 

!The total volume a concrete pump, pumps during the period;  

VOLUME_K(K)=@SUM(TXTXC(I,J,K)|J#GT#1 #AND# I#NE#J:X(I,J,K)*VOLUME(J)); 

 

!The total difficulty for a concrete pump during the period;  

TDIFFACT_K(K)=@SUM(TXTXC(I,J,K)|J#GT#1 #AND# I#NE#J:X(I,J,K)*   

(0.3*DIFFACT1(J)+0.4*DIFFACT2(J)+0.3*DIFFACT3(J)));  

 

! Each concrete pump must pump at least the 1/50 of the whole volume of concrete of the 

period.; 

VOLUME_K(K)>=0.02*TVOLUME; 

 

! The total factor of difficulty for each concrete pump must be at most 30% the total 

difficulty of all tasks.; 

TDIFFACT_K(K) <= 30/100*TDIFFACTTOT; 

 

); 

END 

Πίνακας 2. Πίνακας παρουσίασης του µοντέλου εκχωρηθέντων έργων στις αντλίες (Εφαρµογή 1) 

 Στον Πίνακα 3, παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσµατα του συγκεκριµένου µοντέλου. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τιµή αντικειµενικής συνάρτησης 4366,835 

Συνολική ποσότητα αντληθέντων κυβικών (m
3
) 1133 

Συνολική ποσότητα κυβικών προς άντληση περιόδου (m
3
) 1133 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Αριθµός εξυπηρετηθέντων έργων 39 

Συνολικός βαθµός δυσκολίας όλων των έργων 551,5 

Μέγιστος συνολικός βαθµός δυσκολίας αντλίας (Αντλία ER) 81,5 

Πίνακας 3. Πίνακας αποτελεσµάτων (Εφαρµογή 1) 

 Στον Πίνακα 4, παρουσιάζονται αναλυτικά τα έργα που εκχωρήθηκαν σε κάθε αντλία ετοίµου 

σκυροδέµατος, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η αντικειµενική συνάρτηση.   

Αντλία 

Σκυροδέµατος 
Έργο 

1
 

Αντληθέντα 

Κυβικά  

A8 T15      55 

A10 T5 T6     104 

AK T35 T38 T39 T14   124 

AT T1 T29 T16    128 

AL T13      23 

BK T17 T18     96 

BS T20 T32 T19    90.5 

A3 T21 T22 T23    28 

C4 T24 T36 T26    80 

D5 T11 T37 T7 T4   102 

G7 T28 T31 T8 T12 T3 T33 155 

ML T2 T30     32 

PL T34      30 

GF T9      24 

BV T25      25.5 

ER T27 T10     36 

LR       0 

TR       0 

DF       0 

A9       0 

Πίνακας 4. Πίνακας παρουσίασης των εκχωρηθέντων έργων στις αντλίες (Εφαρµογή 1) 

 Από τα αποτελέσµατα της προσέγγισης που αναλύθηκε ανωτέρω στην εφαρµογή 1, 

βλέπουµε την βέλτιστη δυνατή εκχώρηση των έργων στις αντλίες (Πίνακας 4), ώστε να 

τηρούνται οι περιορισµοί οι οποίοι έχουν τεθεί. Η τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης 

προέκυψε Ζ=4366,835. Αυτή είναι η ελάχιστη άµεση ταµειακή εκροή που µπορεί να έχει η 

επιχείρηση, από την εξυπηρέτηση των έργων που εµπεριέχονται στο συγκεκριµένο 

πρόγραµµα, ώστε αυτή να γίνει βάσει των περιορισµών που τέθηκαν. Αναλύοντας τα 

                                                           
1
 Τα έργα παρουσιάζονται με την ακολουθία εκχώρησης τους στις αντλίες. Επίσης εννοείται ότι οι αντλίες 

ξεκινούν από το DEPOT πριν το πρώτο έργο, ενώ καταλήγουν πάλι εκεί μετά το τελευταίο έργο. 
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αποτελέσµατα βλέπουµε ότι τηρείται ο περιορισµός του µέγιστου συντελεστή επιβάρυνσης 

προς τις αντλίες σκυροδέµατος, αφού ο µέγιστος συντελεστής επιβάρυνσης είναι στην αντλία 

µε δείκτη αναγνώρισης G7 και ισούται προς 81,5, το οποίο είναι κατά πολύ µικρότερο από 

τον περιορισµό που θέσαµε 0.3*551,5=165,45. Επίσης βλέπουµε ότι όλες οι αντλίες 

σκυροδέµατος έχουν ρίξει την ελάχιστη ποσότητα σκυροδέµατος που έχουµε θέσει, η οποία 

είναι η 0.02*1133=22,66. Η αντλία σκυροδέµατος µε την µικρότερη αντληθείσα ποσότητα 

είναι η AL µε 23κ.µ., η οποία είναι οριακά µεγαλύτερη από την τιµή του περιορισµού µας. 

∆εν πρέπει να παραλείψουµε ότι οι αντλίες οι οποίες δεν έχουν εκχωρηµένο κάποιο έργο, 

είναι αυτές που για ανωτέρα βία δεν µπορούσαν να εργαστούν την συγκεκριµένη περίοδο που 

εξετάζει το µοντέλο. Σε επίλυση µοντέλου άλλης περιόδου, οι συγκεκριµένες αντλίες θα 

ενταχθούν κανονικά στο πρόγραµµα και θα εµπλακούν και αυτές στους περιορισµούς που 

θέτει το µοντέλο.  

 Από τα αρχεία της επιχείρησης, προέκυψε ότι το κόστος που επιβαρύνθηκε η 

επιχείρηση για την υποβέλτιστη εκχώρηση των εργασιών στα µηχανήµατα, όπως αυτή έγινε 

χωρίς την χρήση του συγκεκριµένου µοντέλου από το προσωπικό που ασχολείται µε τον 

προγραµµατισµό, είναι περίπου 4830€. Συγκρίνοντας µε την επιβάρυνση που προκύπτει από 

το µοντέλο της προσέγγισης 1, υπάρχει διαφορά ύψους περίπου 464€, ήτοι 9,6%. ∆ηλαδή, η 

εξοικονόµηση πόρων που θα είχε η επιχείρηση, εάν είχε χρησιµοποιήσει αυτό το µοντέλο 

βελτιστοποίησης, θα ήταν αυτού του ύψους. 

4.2 Εφαρµογή 2 

 Στη δεύτερη εφαρµογή χρησιµοποιήθηκαν τα ίδια στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν και 

στην πρώτη εφαρµογή. ∆ηλαδή ο αριθµός των έργων (Tasks) είναι ξανά 39. Οι τεχνικοί 

περιορισµοί είναι ίδιοι µε αυτούς που υπάρχουν στην Εφαρµογή 1, εκτός από τον πρόσθετο 

περιορισµό σχετικά µε το µέγιστη επιτρεπτό κόστος.  

 Η διαφοροποίηση στη συγκεκριµένη εφαρµογή έρχεται µέσα από την αντικειµενική 

συνάρτηση, η οποία είναι σύµφωνα µε την δεύτερη προσέγγιση του προβλήµατος 

βελτιστοποίησης. Έτσι θα αναζητηθεί η βέλτιστη εκχώρηση των έργων στις αντλίες 

σκυροδέµατος, ώστε να µεγιστοποιηθεί το συνολικό άθροισµα των γινοµένων των 

συντελεστών βαρύτητας των έργων µε την συνολική αντλήσιµη ποσότητα αυτών. Το 

συγκεκριµένο µέγεθος δεν έχει κάποια φυσική σηµασία, αλλά είναι ένα µέγεθος το οποίο 

εξυπηρετεί σε µεγάλο βαθµό τα ζητούµενα που έχουν τεθεί, σε προγενέστερη παράγραφο 

(Προσέγγιση 2). Αποτελεί στην ουσία µια προσέγγιση της συνολικής σηµαντικότητας ανά 

έργο. Το συγκεκριµένο µοντέλο µπορεί να χρησιµεύσει στην επιχείρηση για την εκχώρηση 
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των έργων στις αντλίες, όταν ο αριθµός του εξοπλισµού είναι µικρότερος του αναγκαίου, 

ώστε να πάρουµε εφικτή λύση από το µοντέλο της εφαρµογής 1. Αυτό συµβαίνει, µιας και 

δεν είναι δυνατό, βάσει του συγκεκριµένου µοντέλου, να εξυπηρετηθεί ένα έργο 

παραβιάζοντας το χρονικό παράθυρο αυτού. Για να γίνει καλύτερα κατανοητό, θα 

παρουσιαστούν δυο ξεχωριστές λύσεις του ίδιου µοντέλου, η πρώτη (Προσέγγιση 

Προβλήµατος 2α) έχοντας στην διάθεση της η επιχείρηση 20 αντλίες σκυροδέµατος, ενώ η 

δεύτερη (Προσέγγιση Προβλήµατος 2β) έχοντας στη διάθεση της 10 αντλίες σκυροδέµατος. 

Η ουσιαστική διαφοροποίηση θα φανεί µέσα από την αδυναµία εξυπηρέτησης του συνόλου 

των έργων, µέσω του µειωµένου διαθέσιµου εξοπλισµού. Ο περιορισµός της άµεσης 

ταµειακής εκροής, έχει τεθεί στις 5000€ και στις δυο περιπτώσεις, καθώς θέλουµε να υπάρχει 

κάποιο περιθώριο από το πρόγραµµα, ώστε να βρει την βέλτιστη λύση γρήγορα.   

 Το πρώτο µοντέλο της συγκεκριµένης εφαρµογής, για 20 αντλίες σκυροδέµατος, 

δίνεται στον Πίνακα 5 και περιέχει 8.322 δυαδικές, 42 γραµµικές µεταβλητές απόφασης 

καθώς και 5.551 λειτουργικούς περιορισµούς.  

MODEL: PROSEGGISH PROVLIMATOS 2a 

SETS: 

 

CONCRETE_PUMP:BOOMC,CPC,TDIFFACT_K,VOLUME_K; 

!BOOMC = The length of the boom of the concrete pump.; 

!CPC = Cost per m3 concrete that is pumped.; 

!TDIFFACT_K = Total difficulty of concrete pump in the period; 

!VOLUME_K = Total volume a concrete pump, pumps through period; 

 

TASK:VOLUME,STIME,TDURATION,BOOME,DIFFACT1,DIFFACT2,DIFFACT3,TSIGNF; 

!VOLUME = The quantity of the concrete (cubic meters) for a task to be pumped in order  

to be finished; 

!STIME = The time that a concrete pump can start working on a task.; 

!TDURATION = The time a task needs in order to be finished.; 

!BOOME = The boom length the concrete pump must have in order to be suitable for the 

task.; 

!DIFFACT1 = The difficulty factor a concrete pump credits for reaching the task.; 

!The 0 shows small difficulty and 25 shows the greatest difficulty.; 

!DIFFACT2 = The difficulty factor a concrete pump credits for the different setups on the 

task. The 0 shows the smallest difficulty (1 setup) and 25 shows the biggest difficulty.(above 

5 setups);  

!DIFFACT3 = The difficulty factor a concrete pump credits for pumping the type of concrete. 

The 0 shows the smallest difficulty (Easily pumped concrete)and 25 shows the        biggest 

difficulty.(Difficult pumped concrete);  

!TSIGNF = The significance factor of a task. The 0 shows small significance while 5 shows big 

significance; 

 

TXC(TASK,CONCRETE_PUMP):; 

TXT(TASK,TASK):; 

TXTXC(TASK,TASK,CONCRETE_PUMP):X; 

ENDSETS 

 

DATA: 

 

CONCRETE_PUMP = A8 A10 AK AT AL BK BS A3 C4 D5 G7 ML PL GF BV ER LR TR DF A9; 

 

!A concrete pump is written with boom length 5 when it cannot work during the period; 

BOOMC = 36 32 36 36 36 42 42 25 44 36 36 36 24 36 44 36 5 5 5 5; 

 

CPC = 3.73 2.65 2.77 2.77 3.73 3.01 3.01 2.65 3.01 2.77 2.77 3.73 3.73 5.43 5.85 3.73 3.01 

2.77 2.77 2.77; 

TASK = DEPOT T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 
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T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39; 

!DEPOT = The place from where the concrete pumps start at the begining of the period; 

!T1-T39 = The tasks of the clients; 

STIME = 0 9 11 14 17 8 13 14 11 12.5 15 9 12 14.5 17 7 15 7 13.5 15.5 7 9 11 14 9 12.5 15 9.5 

8.5 10.5 15.5 10 12 15.5 9 9 12 11 13.5 15.5;   

TDURATION = 0 1 2 1 2 2 2 3 1 2.5 3 2 2 1.5 1 7 4 6 2.5 2.5 5 1 2.5 1.5 3 2.5 2 2.5 1.5 4.5 

1.5 1 3 2 2 4 3 2.5 1.5 0.5;  

VOLUME = 0 24 18 24 26 63 41 34 30 24 20 12 32 23 16 55 44 88 8 10 46 5 16 7 32 25.5 18 16 5 

60 14 24 34.5 40 30 64 30 30 24 20; 

BOOME = 0 36 36 36 36 32 32 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 42 42 42 42 25 25 25 44 44 44 36 36 

36 36 36 36 36 24 36 44 36 36 36; 

DIFFACT1 = 0 5 10 15 20 15 10 5 10 15 20 25 15 10 15 25 15 10 20 5 10 15 20 15 10 5 15 20 25 

20 15 20 15 10 5 15 20 25 20 15; 

DIFFACT2 = 0 10 15 20 25 5 15 15 15 15 20 5 10 15 20 10 15 20 25 10 5 15 15 20 10 10 10 15 10 

20 10 15 20 10 10 10 15 10 20 15; 

DIFFACT3 = 0 10 10 10 5 10 15 20 20 15 10 5 10 15 20 25 15 15 10 20 25 10 5 10 15 15 15 20 10 

15 10 5 10 15 15 15 20 10 15 10; 

 

! TSIGNF = The task significance factor.; 

TSIGNF = 0 1 2 3 4 3 2 1 2 3 4 5 3 2 3 5 3 2 4 1 2 3 4 5 2 1 3 4 5 4 3 4 5 2 1 3 4 5 4 3; 

 

ENDDATA 

 

!------------------------------------------------------------------; 

 

! Maximize the total significance of the assigned tasks.; 

MAX=@SUM(TXTXC(I,J,K)|J#NE#1 #AND# I#NE#J:X(I,J,K)*TSIGNF(J)*VOLUME(J)); 

 

! The number of the assigned tasks.; 

TASSIGNNO=@SUM(TXTXC(I,J,K)|J#NE#1 #AND# I#NE#J:X(I,J,K)); 

 

! The upper bound of the cost the business is disposed to pay.; 

@SUM(TXTXC(I,J,K)|J#GT#1 #AND# VOLUME(J)#LE#30:30*CPC(K)*X(I,J,K))+@SUM(TXTXC(I,J,K)|J#GT#1 

#AND# VOLUME(J)#GT#30:VOLUME(J)*CPC(K)*X(I,J,K))<=5000; 

 

L=@SUM(TXTXC(I,J,K)|J#GT#1 #AND# VOLUME(J)#LE#30:30*CPC(K)*X(I,J,K))+@SUM(TXTXC(I,J,K)|J#GT#1 

#AND# VOLUME(J)#GT#30:VOLUME(J)*CPC(K)*X(I,J,K)); 

 

! Make X binary; 

@FOR(TXTXC:@BIN(X);); 

 

! A concrete pump when finishes a task can't go to the same task.; 

@FOR( TASK( I): 

 @FOR( CONCRETE_PUMP( K): 

   X( I, I, K) = 0; 

   ); 

); 

 

! A concrete pump cant enter a task before the end of the previous task.For i < j;  

@FOR(TASK( I): 

 @FOR(TXC( J,K)|J#GT#1 #AND# I#LT#J #AND# STIME(J)#LT#STIME(I)+TDURATION(I):   

  X( I, J, K) = 0; 

 ); 

); 

 

! A concrete pump cant enter a task before the end of the previous task.For i < j;  

@FOR(TASK( I): 

 @FOR(TXC( J,K)|I#GT#1 #AND# I#LT#J #AND# STIME(I)#LT#STIME(J)+TDURATION(J):   

  X( J, I, K) = 0; 

 ); 

); 

 

! For all tasks a suitable concrete pump must be assigned.; 

@FOR(TXT(I,J)|J#GT#1 #AND# J#GT#I: 

 @FOR(CONCRETE_PUMP(K)|(BOOMC(K)#LT#BOOME(J)): 

  X(I,J,K)=0; 

 ); 

); 

 

! A concrete pump must leave the task (except depot) after service.; 

@FOR(TXC( H, K)|H #GT# 1: 

 @SUM(TASK( I)|I#NE#H:X( I, H, K))=@SUM(TASK(J)|J#NE#H:X( H, J, K)); 

); 

 

!In each task (except depot) only once at most can a concrete pump be assigned; 

@FOR(TASK(J)|J#GT#1: 
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 @SUM(TXTXC(I,J,K)|I#NE#J:X(I,J,K))<=1; 

); 

 

! A concrete pump must enter only once the depot.; 

@FOR(CONCRETE_PUMP(K): 

 @SUM(TXT( I, J)|J#EQ#1 #AND# I #GT# 1 #AND# I #NE# J:X( I, J, K)) <= 1; 

); 

 

! The total volume of concrete pump of all tasks(except depot); 

TVOLUME=@SUM(TASK(J)|J#GT#1:VOLUME(J)); 

 

! The total volume of the pumped concrete; 

TVOLUMEPUMP=@SUM(TXTXC(I,J,K)|J#GT#1:X(I,J,K)*VOLUME(J)); 

 

! The total difficulty (DIFFACT1) of all tasks(except depot).;  

TDIFFACTTOT1=@SUM(TXTXC(I,J,K)|J#GT#1:X(I,J,K)*DIFFACT1(J)); 

 

! The  total  difficulty (DIFFACT2) of all tasks(except depot).;  

TDIFFACTTOT2=@SUM(TXTXC(I,J,K)|J#GT#1:X(I,J,K)*DIFFACT2(J)); 

 

! The  total  difficulty (DIFFACT3) of all tasks(except depot).;  

TDIFFACTTOT3=@SUM(TXTXC(I,J,K)|J#GT#1:X(I,J,K)*DIFFACT3(J)); 

 

! The weighted total difficulty of all tasks(except depot).; 

TDIFFACTTOT=0.3*TDIFFACTTOT1+0.4*TDIFFACTTOT2+0.3*TDIFFACTTOT3; 

  

!For each concrete pump with boom length bigger than or equal 24; 

@FOR(CONCRETE_PUMP(K)|BOOMC(K)#GE#24: 

 

!The total volume a concrete pump, pumps during the period;  

VOLUME_K(K)=@SUM(TXTXC(I,J,K)|J#GT#1 #AND# I#NE#J:X(I,J,K)*VOLUME(J)); 

 

!The total difficulty for a concrete pump during the period;  

TDIFFACT_K(K)=@SUM(TXTXC(I,J,K)|J#GT#1 #AND# I#NE#J:X(I,J,K)*     

(0.3*DIFFACT1(J)+0.4*DIFFACT2(J)+0.3*DIFFACT3(J)));  

 

!Each concrete pump must pump at least the 1/50 of the whole volume of concrete of the 

period.; 

VOLUME_K(K)>=0.02*TVOLUME; 

 

!The total factor of difficulty for each concrete pump must be at most 30% the total 

difficulty of all tasks.; 

TDIFFACT_K(K) <= 30/100*TDIFFACTTOT; 

); 

END 

Πίνακας 5. Πίνακας παρουσίασης του µοντέλου εκχωρηθέντων έργων στις αντλίες (Εφαρµογή 2), για 20 

αντλίες σκυροδέµατος. 

 Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσµατα του συγκεκριµένου µοντέλου για 

διαθέσιµο εξοπλισµό 20 αντλιών σκυροδέµατος.  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τιµή αντικειµενικής συνάρτησης 3345 

Κόστος εξυπηρέτησης των υλοποιηµένων έργων (€) 4997.715 

Συνολική ποσότητα αντληθέντων κυβικών (m
3
) 1133 

Συνολική ποσότητα κυβικών προς άντληση περιόδου (m
3
) 1133 

Αριθµός εξυπηρετηθέντων έργων 39 

Συνολικός βαθµός δυσκολίας όλων των έργων 551,5 

Μέγιστος συνολικός βαθµός δυσκολίας αντλίας (Αντλία ER) 56 

Πίνακας 6. Πίνακας αποτελεσµάτων (Εφαρµογή 2) για 20 αντλίες σκυροδέµατος. 
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 Ακολουθεί ο Πίνακας 7, στον οποίο παρουσιάζονται αναλυτικά τα έργα που εκχωρήθηκαν σε 

κάθε αντλία ετοίµου σκυροδέµατος, ώστε να µεγιστοποιηθεί η αντικειµενική συνάρτηση.   

Αντλία 

Σκυροδέµατος 
Έργο 

2
 

Αντληθέντα 

Κυβικά 

A8 Τ28 Τ29 Τ10  85 

A10 Τ22 Τ23 Τ14  39 

AK Τ11 Τ9   36 

AT Τ6 Τ16   85 

AL Τ15 Τ7   89 

BK Τ17 Τ3 Τ33  152 

BS Τ31 Τ8 Τ32  88.5 

A3 Τ21 Τ2   23 

C4 Τ24 Τ25 Τ30 Τ4 97.5 

D5 Τ13    23 

G7 Τ1 Τ12   56 

ML Τ27 Τ19   26 

PL Τ34    30 

GF Τ35 Τ18   72 

BV Τ20 Τ36 Τ26  94 

ER Τ5 Τ37 Τ38 Τ39 137 

LR     0 

TR     0 

DF     0 

A9     0 

Πίνακας 7. Πίνακας παρουσίασης των εκχωρηθέντων έργων στις αντλίες (Εφαρµογή 2) για 20 αντλίες 

σκυροδέµατος. 

 Το δεύτερο µοντέλο της συγκεκριµένης εφαρµογής, για 10 αντλίες σκυροδέµατος, 

δίνεται στον Πίνακα 8 και περιέχει 4.522 δυαδικές, 27 γραµµικές µεταβλητές απόφασης 

καθώς και 2.116 λειτουργικούς περιορισµούς.   

 Να σηµειωθεί ότι τα σηµεία τα οποία δείχνονται µε συνεχόµενες παύλες στον Πίνακα 8, 

σχετικά µε τα sets, data και τους περιορισµούς, είναι τα σηµεία που ταυτίζονται µε αυτά του 

Πίνακα 5 και παραλείπονται για οικονοµία χώρου. 

MODEL: PROSEGGISH PROVLIMATOS 2b 

SETS: 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TXC(TASK,CONCRETE_PUMP):; 

TXT(TASK,TASK):; 

TXTXC(TASK,TASK,CONCRETE_PUMP):X; 

ENDSETS 

                                                           
2
 Τα έργα παρουσιάζονται με την ακολουθία εκχώρησης τους στις αντλίες. Επίσης εννοείται ότι οι αντλίες 

ξεκινούν από το DEPOT πριν το πρώτο και καταλήγουν σε αυτό μετά το τελευταίο έργο. 
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DATA: 

 

CONCRETE_PUMP = A8 A10 AK AT AL BK BS A3 C4 D5; 

 

!A concrete pump is written with boom length 5 when it cannot work during the period; 

BOOMC = 36 32 36 36 36 42 42 25 44 36;  

 

CPC = 3.73 2.65 2.77 2.77 3.73 3.01 3.01 2.65 3.01 2.77;  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ENDDATA 

 

!--------------------------------------------------------------------------------------------; 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΕND 

Πίνακας 8. Πίνακας παρουσίασης του µοντέλου εκχωρηθέντων έργων στις αντλίες (Εφαρµογή 2), για 10 

αντλίες σκυροδέµατος. 

 Στον Πίνακα 9 παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσµατα του συγκεκριµένου 

µοντέλου για διαθέσιµο εξοπλισµό 10 αντλιών σκυροδέµατος. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τιµή αντικειµενικής συνάρτησης 3172.5 

Κόστος εξυπηρέτησης των υλοποιηµένων έργων (€) 3794.915 

Συνολική ποσότητα αντληθέντων κυβικών (m
3
) 1060.5 

Συνολική ποσότητα κυβικών προς άντληση περιόδου (m
3
) 1133 

Αριθµός εξυπηρετηθέντων έργων 34 

Συνολικός βαθµός δυσκολίας όλων των έργων 479 

Μέγιστος συνολικός βαθµός δυσκολίας αντλίας (Αντλία AK) 
71.5 

Πίνακας 9. Πίνακας αποτελεσµάτων (Εφαρµογή 2) για 10 αντλίες σκυροδέµατος. 

 Ενώ, στον Πίνακα 10 παρουσιάζονται αναλυτικά τα έργα που εκχωρήθηκαν σε κάθε 

αντλία ετοίµου σκυροδέµατος, ώστε να µεγιστοποιηθεί η αντικειµενική συνάρτηση.   

Αντλία 

Σκυροδέµατος 
Έργο 

3
 

Αντληθέντα 

Κυβικά 

A8 T15 T3 T33   119 

A10 T5 T22 T7   113 

AK T28 T31 T37 T23 T39 86 

AT T11 T8 T12 T13  97 

AL T1 T29 T19   94 

BK T20 T9 T14   86 

                                                           
3
 Τα έργα παρουσιάζονται με την ακολουθία εκχώρησης τους στις αντλίες. Επίσης εννοείται ότι οι αντλίες 

ξεκινούν από το DEPOT πριν το πρώτο και καταλήγουν σε αυτό μετά το τελευταίο έργο. 
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Αντλία 

Σκυροδέµατος 
Έργο 

3
 

Αντληθέντα 

Κυβικά 

BS T17 T38 T16   156 

A3 T34 T32 T26   82,5 

C4 T24 T36 T10   82 

D5 T35 T6 T30 T4  145 

Πίνακας 10. Πίνακας παρουσίασης των εκχωρηθέντων έργων στις αντλίες (Εφαρµογή 2), για 10 αντλίες 

σκυροδέµατος. 

 Όπως µπορούµε να δούµε από τους πίνακες των συνοπτικών αποτελεσµάτων των δυο 

ξεχωριστών παραδειγµάτων της εφαρµογής 2, στην πρώτη περίπτωση (20 αντλίες) έχουµε 

τιµή αντικειµενικής συνάρτησης ίση προς 3345, ενώ για την δεύτερη (10 αντλίες) 3172.5. 

Από το συγκεκριµένο µέγεθος δεν µπορούµε να βγάλουµε κάποιο συµπέρασµα, καθώς αυτό 

δεν έχει κάποιο φυσικό νόηµα.   

 Βλέποντας όµως τον αριθµό των έργων που υλοποιήθηκαν και στις δυο περιπτώσεις, 

δηλαδή 39 στην πρώτη και 34 στη δεύτερη, καταλαβαίνουµε ότι δεν εξυπηρετήθηκαν 5 έργα 

στη δεύτερη περίπτωση. Αυτό ήταν αναµενόµενο, καθώς είναι αδύνατο να εξυπηρετηθούν 

έργα των οποίων τα χρονικά παράθυρα, επικαλύπτονται από χρονικά παράθυρα άλλων έργων, 

όταν δεν υπάρχουν διαθέσιµες αντλίες σκυροδέµατος. Έτσι αναγκαστικά θα πρέπει κάποια 

από αυτά να µην υλοποιηθούν. Η επιλογή φυσικά των έργων που δεν θα υλοποιηθούν, γίνεται 

από το µοντέλο βάσει της αντικειµενικής συνάρτησης που έχουµε θέσει.  

 Μπορούµε επίσης να παρατηρήσουµε ότι ενώ στην πρώτη περίπτωση η άµεση 

ταµειακή εκροή της επιχείρησης είναι 4997.715, στην δεύτερη είναι 3794.915. Η 

διαφοροποίηση προκύπτει από την «εξοικονόµηση» που κάνει η επιχείρηση καθώς δεν 

εξυπηρετεί τα πέντε απορριπτέα έργα. Λόγω ακριβώς αυτού του γεγονότος, έχουµε και 

µικρότερο συνολικό συντελεστή επιβάρυνσης ο οποίος είναι 479 στη δεύτερη, ενώ είναι 

551.5 στην πρώτη.    

4.3 Εφαρµογή 3 

 Οµοίως µε την προηγούµενη εφαρµογή, και στην τρίτη εφαρµογή χρησιµοποιήθηκαν τα 

ίδια στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν και στην πρώτη. ∆ηλαδή ο αριθµός των έργων (Tasks) 

είναι πάλι 39. Οι περιορισµοί στην εφαρµογή αυτή, όσον αφορά την αντληθείσα ποσότητα 

σκυροδέµατος ανά αντλία είναι ακριβώς ίδιοι µε τις προγενέστερες εφαρµογές. Ίδιος 

περιορισµός ισχύει αντίστοιχα και για την περίπτωση της µέγιστης επιβάρυνσης που είναι 

αποδεκτή σε κάποιο πλήρωµα. Επίσης, το µέγιστο αποδεκτό κόστος που συµπεριλήφθηκε να 

επιβαρυνθεί η επιχείρηση, είναι και αυτό το ίδιο. Υπήρξαν φυσικά κάποιες αλλαγές στη 
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µορφή του µοντέλου, ώστε να είναι δυνατή η τροποποίηση της αντικειµενικής συνάρτησης. Η 

κύρια όµως διαφοροποίηση στη συγκεκριµένη εφαρµογή έρχεται µέσα από την αντικειµενική 

συνάρτηση, η οποία είναι σύµφωνα µε την τρίτη προσέγγιση του προβλήµατος 

βελτιστοποίησης. Έτσι θα αναζητηθεί η βέλτιστη εκχώρηση των αντλιών σκυροδέµατος στα 

έργα, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η συνολική καθυστέρηση των αντλιών σε αυτά. Φυσικά στην 

περίπτωση που χρησιµοποιηθεί το ίδιο πλήθος αντλιών για την εξυπηρέτηση των ίδιων έργων 

µε την εφαρµογή 1, αναµενόµενο είναι να προκύψει µηδενική καθυστέρηση (αφού η 

εφαρµογή 1 είχε εφικτή λύση). Η συγκεκριµένη προσέγγιση του προβλήµατος έχει εξαιρετικό 

ενδιαφέρον σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει πολύς διαθέσιµος εξοπλισµός για την 

εξυπηρέτηση των έργων, ή στην περίπτωση που συµπέσουν πολλά µαζί χρονικά παράθυρα 

εξυπηρέτησης έργων. Μοιραία η επιχείρηση θα αναγκαστεί να αναβάλει για κάποια ώρα την 

έναρξη της εργασίας σε κάποια από αυτά. Σε αυτή την περίπτωση η χρήση του παρόντος 

εξυπηρετεί την επιχείρηση, προκαλώντας την ελάχιστη δυσαρέσκεια των πελατών της. Για 

την ορθότερη παρουσίαση των αποτελεσµάτων, θα δοθούν δυο ξεχωριστές λύσεις για το 

µοντέλο αυτό, στο οποίο θα βρεθεί αρχικά η βέλτιστη λύση για την περίπτωση διαθέσιµου 

εξοπλισµού 20 αντλιών σκυροδέµατος, ενώ στη δεύτερη λύση για 9 αντλίες σκυροδέµατος.   

Το µοντέλο της πρώτης περίπτωσης της συγκεκριµένης εφαρµογής, δίνεται στον Πίνακα 11 

και περιέχει 9850 δυαδικές, 14644 συνεχείς µεταβλητές απόφασης και 11397 λειτουργικούς 

περιορισµούς.  

MODEL: PROSEGGISH PROVLIMATOS 3a 

SETS: 

 

CONCRETE_PUMP:BOOMC,CPC,TDIFFACT_K,VOLUME_K; 

!BOOMC = The length of the boom of the concrete pump.; 

!CPC = Cost per m3 concrete that is pumped.; 

!TDIFFACT_K = Total difficulty of concrete pump in the period; 

!VOLUME_K = Total volume a concrete pump, pumps through period; 

 

TASK:VOLUME,STIME,TDURATION,BOOME,DIFFACT1,DIFFACT2,DIFFACT3; 

!VOLUME = The quantity of the concrete (cubic meters) for a task to be pumped in order  

to be finished; 

!STIME = The time that a concrete pump can start working on a task.; 

!TDURATION = The time a task needs in order to be finished.; 

!BOOME = The boom length the concrete pump must have in order to be suitable for the 

task.; 

!DIFFACT1 = The difficulty factor a concrete pump credits for reaching the task.; 

!The 0 shows small difficulty and 25 shows the greatest difficulty.; 

!DIFFACT2 = The difficulty factor a concrete pump credits for the different setups on the 

task. The 0 shows the smallest difficulty (1 setup) and 25 shows the biggest difficulty.(above 

5 setups);  

!DIFFACT3 = The difficulty factor a concrete pump credits for pumping the type of concrete. 

The 0 shows the smallest difficulty (Easily pumped concrete)and 25 shows the        biggest 

difficulty.(Difficult pumped concrete); 

 

TXC(TASK,CONCRETE_PUMP):; 

TXT(TASK,TASK):; 

TXTXC(TASK,TASK,CONCRETE_PUMP):X,R; 

ENDSETS 

 

DATA: 
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CONCRETE_PUMP = A8 A10 AK AT AL BK BS A3 C4 D5 G7 ML PL GF BV ER LR TR DF A9; 

 

!A concrete pump is written with boom length 5 when it cannot work during the period; 

BOOMC = 36 32 36 36 36 42 42 25 44 36 36 36 24 36 44 36 5 5 5 5; 

CPC = 3.73 2.65 2.77 2.77 3.73 3.01 3.01 2.65 3.01 2.77 2.77 3.73 3.73 5.43 5.85 3.73 3.01 

2.77 2.77 2.77; 

TASK = DEPOT T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 

T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39; 

!DEPOT = The place from where the concrete pumps start at the begining of the period; 

!T1-T39 = The tasks of the clients; 

STIME = 0 9 11 14 17 8 13 14 11 12.5 15 9 12 14.5 17 7 15 7 13.5 15.5 7 9 11 14 9 12.5 15 9.5 

8.5 10.5 15.5 10 12 15.5 9 9 12 11 13.5 15.5;   

TDURATION = 0 1 2 1 2 2 2 3 1 2.5 3 2 2 1.5 1 7 4 6 2.5 2.5 5 1 2.5 1.5 3 2.5 2 2.5 1.5 4.5 

1.5 1 3 2 2 4 3 2.5 1.5 0.5;  

VOLUME = 0 24 18 24 26 63 41 34 30 24 20 12 32 23 16 55 44 88 8 10 46 5 16 7 32 25.5 18 16 5 

60 14 24 34.5 40 30 64 30 30 24 20; 

BOOME = 0 36 36 36 36 32 32 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 42 42 42 42 25 25 25 44 44 44 36 36 

36 36 36 36 36 24 36 44 36 36 36; 

DIFFACT1 = 0 5 10 15 20 15 10 5 10 15 20 25 15 10 15 25 15 10 20 5 10 15 20 15 10 5 15 20 25 

20 15 20 15 10 5 15 20 25 20 15; 

DIFFACT2 = 0 10 15 20 25 5 15 15 15 15 20 5 10 15 20 10 15 20 25 10 5 15 15 20 10 10 10 15 10 

20 10 15 20 10 10 10 15 10 20 15; 

DIFFACT3 = 0 10 10 10 5 10 15 20 20 15 10 5 10 15 20 25 15 15 10 20 25 10 5 10 15 15 15 20 10 

15 10 5 10 15 15 15 20 10 15 10; 

ENDDATA 

 

!------------------------------------------------------------------; 

 

@FOR(TXTXC(I,J,K)|I#NE#1 #AND# J#NE#1 #AND# I#NE#J #AND# STIME(J)#LE#STIME(I)+TDURATION(I): 

 R(I,J,K)= X(I,J,K)*(STIME(I)+TDURATION(I)-STIME(J)); 

); 

 

MIN=@SUM(TXTXC(I,J,K):R(I,J,K)); 

 

@SUM(TXTXC(I,J,K)|J#GT#1 #AND# VOLUME(J)#LE#30:30*CPC(K)*X(I,J,K))+@SUM(TXTXC

 (I,J,K)|J#GT#1 #AND# VOLUME(J)#GT#30:VOLUME(J)*CPC(K)*X(I,J,K))<=5000; 

 

L=@SUM(TXTXC(I,J,K)|J#GT#1 #AND# VOLUME(J)#LE#30:30*CPC(K)*X(I,J,K))+@SUM(TXTXC(I,J,K)|J#GT#1 

#AND# VOLUME(J)#GT#30:VOLUME(J)*CPC(K)*X(I,J,K)); 

 

@FOR(TXTXC:@BIN(X);); 

 

@FOR( TASK( I): 

 @FOR( CONCRETE_PUMP( K): 

 X( I, I, K) = 0; 

 ); 

); 

 

@FOR(TXT(I,J)|J#GT#1 #AND# J#NE#I: 

 @FOR(CONCRETE_PUMP(K)|BOOMC(K)#LT#BOOME(J): 

  X(I,J,K)=0; 

 ); 

); 

 

@FOR(TXT(I,J)|J#GT#1 #AND# J#NE#I #AND# STIME(I)#GT#STIME(J): 

 @FOR(CONCRETE_PUMP(K): 

  X(I,J,K)=0; 

 ); 

); 

 

!A concrete pump must leave the task after service.; 

@FOR(TXC( H, K)|H #GT# 1: 

     @SUM(TASK( I)|I#NE#H:X( I, H, K))=@SUM(TASK(J)|J#NE#H:X( H, J, K)); 

); 

 

@FOR(TASK(J)|J#GT#1: 

 @SUM(TXTXC(I,J,K)|I#NE#J:X(I,J,K))=1; 

); 

 

!A concrete pump must enter only once the depot.; 

@FOR(CONCRETE_PUMP(K): 

 @SUM(TXT( I, J)|J#EQ#1 #AND# I #GT# 1 #AND# I #NE# J:X( I, J, K)) <= 1; 

); 

 

!The total volume of concrete pump of all tasks; 
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TVOLUME=@SUM(TASK(J)|J#GT#1:VOLUME(J)); 

 

!The  total  difficulty (DIFFACT1) of all tasks.;  

TDIFFACTTOT1=@SUM(TASK(J)|J#GT#1:DIFFACT1(J)); 

 

!The  total  difficulty (DIFFACT2) of all tasks.;  

TDIFFACTTOT2=@SUM(TASK(J)|J#GT#1:DIFFACT2(J)); 

 

!The  total  difficulty (DIFFACT3) of all tasks.;  

TDIFFACTTOT3=@SUM(TASK(J)|J#GT#1:DIFFACT3(J)); 

 

!The weighted total difficulty of all tasks.; 

TDIFFACTTOT=0.3*TDIFFACTTOT1+0.4*TDIFFACTTOT2+0.3*TDIFFACTTOT3; 

  

!For each concrete pump with boom length bigger than or equal 24; 

@FOR(CONCRETE_PUMP(K)|BOOMC(K)#GE#24: 

 

!The total volume a concrete pump, pumps during the period;  

VOLUME_K(K)=@SUM(TXTXC(I,J,K)|J#GT#1 #AND# I#NE#J:X(I,J,K)* 

VOLUME(J)); 

 

!The total difficulty for a concrete pump during the period;  

TDIFFACT_K(K)=@SUM(TXTXC(I,J,K)|J#GT#1 #AND# 

I#NE#J:X(I,J,K)*(0.3*DIFFACT1(J)+0.4*DIFFACT2(J)+0.3*DIFFACT3(J)));  

 

!Each concrete pump must pump at least the 1/50 of the whole volume of concrete of the day.; 

 

VOLUME_K(K)>=0.02*TVOLUME; 

 

!The total factor of difficulty for each concrete pump must be at most 30% the total 

difficulty of all tasks.; 

TDIFFACT_K(K) <= 30/100*TDIFFACTTOT; 

 

); 

END 

Πίνακας 11. Πίνακας παρουσίασης του µοντέλου εκχωρηθέντων έργων στις αντλίες (Εφαρµογή 3) για 

20 αντλίες σκυροδέµατος. 

 Στον Πίνακα 12, δείχνονται συνοπτικά τα αποτελέσµατα για την επίλυση του µοντέλου 

της εφαρµογής 3 για 20 αντλίες σκυροδέµατος. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τιµή αντικειµενικής συνάρτησης 0.0000000E+00 

Κόστος εξυπηρέτησης των υλοποιηµένων έργων (€) 4951.315           

Συνολική ποσότητα αντληθέντων κυβικών (m
3
) 1133 

Συνολική ποσότητα κυβικών προς άντληση περιόδου (m
3
) 1133 

Αριθµός εξυπηρετηθέντων έργων 39 

Συνολικός βαθµός δυσκολίας όλων των έργων 551.5 

Μέγιστος συνολικός βαθµός δυσκολίας αντλίας (Αντλία ER) 
60.5 

Πίνακας 12. Πίνακας αποτελεσµάτων (Εφαρµογή 3) για 20 αντλίες σκυροδέµατος. 

 Επίσης, στον Πίνακα 13, δείχνονται τα έργα µε την σειρά που αυτά εκχωρούνται, σε 

κάθε αντλία σκυροδέµατος. 
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Αντλία 

Σκυροδέµατος 
Έργο 

4
 

Αντληθέντα 

Κυβικά 

A8 T11 T8 T32 T10 96.5 

A10 T6    41 

AK T5 T37 T30  107 

AT T7    34 

AL T28 T29 T16  109 

BK T1 T31 T19  58 

BS T17 T18   96 

A3 T21 T22 T23  28 

C4 T20 T25   71.5 

D5 T9 T33   64 

G7 T2 T38   42 

ML T15 T13 T4  104 

PL T34    30 

GF T27 T12   48 

BV T24 T36 T26  80 

ER T35 T3 T39 T14 124 

LR     0 

TR     0 

DF     0 

A9     0 

Πίνακας 13. Πίνακας παρουσίασης των εκχωρηθέντων έργων στις αντλίες (Εφαρµογή 3) για 20 αντλίες 

σκυροδέµατος 

 Το δεύτερο µοντέλο της συγκεκριµένης εφαρµογής, για 9 αντλίες σκυροδέµατος, 

δίνεται στον Πίνακα 14, περιέχει 5.447 δυαδικές, 7051 γραµµικές µεταβλητές απόφασης 

καθώς και 4.844 λειτουργικούς περιορισµούς.   

 Να σηµειωθεί ότι τα σηµεία τα οποία παρουσιάζονται µε παύλες στον Πίνακα 14, 

σχετικά µε τα SETS, DATA και περιορισµούς, είναι ίδια µε τα αντίστοιχα κοµµάτια του 

παραδείγµατος για 20 αντλίες. 

 

MODEL: PROSEGGISH PROVLIMATOS 3b 

 

SETS: 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

 

TXC(TASK,CONCRETE_PUMP):; 

TXT(TASK,TASK):; 

TXTXC(TASK,TASK,CONCRETE_PUMP):X,R; 

ENDSETS 

 

DATA: 

 

CONCRETE_PUMP = A8 A10 AK AT AL BK BS A3 C4;  

!A concrete pump is written with boom length 5 when it cannot work during the period; 

                                                           
4
 Τα έργα παρουσιάζονται με την ακολουθία εκχώρησης τους στις αντλίες. Επίσης εννοείται ότι οι αντλίες 

ξεκινούν από το DEPOT πριν το πρώτο και καταλήγουν σε αυτό μετά το τελευταίο έργο. 
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BOOMC = 36 32 36 36 36 42 42 25 44;  

 

CPC = 3.73 2.65 2.77 2.77 3.73 3.01 3.01 2.65 3.01;  

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ENDDATA 

!--------------------------------------------------------------------------------------------; 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

END 

Πίνακας 14. Πίνακας παρουσίασης του µοντέλου εκχωρηθέντων έργων στις αντλίες (Εφαρµογή 3), για 9 

αντλίες σκυροδέµατος. 

 Στον Πίνακα 15, δείχνονται συνοπτικά τα αποτελέσµατα για την επίλυση του µοντέλου 

της εφαρµογής 3 για 9 αντλίες σκυροδέµατος. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τιµή αντικειµενικής συνάρτησης 15.5 

Κόστος εξυπηρέτησης των υλοποιηµένων έργων (€) 4313.195 

Συνολική ποσότητα αντληθέντων κυβικών (m
3
) 1133 

Συνολική ποσότητα κυβικών προς άντληση περιόδου (m
3
) 1133 

Αριθµός εξυπηρετηθέντων έργων 39 

Συνολικός βαθµός δυσκολίας όλων των έργων 551.5 

Μέγιστος συνολικός βαθµός δυσκολίας αντλίας (Αντλία C4) 154.5 

Πίνακας 15. Πίνακας αποτελεσµάτων (Εφαρµογή 3) για 9 αντλίες σκυροδέµατος. 

 Τέλος στον Πίνακα 16, δείχνονται τα έργα µε την σειρά που αυτά εκχωρούνται, σε κάθε 

αντλία σκυροδέµατος. 

Αντλία 

Σκυροδέµατος 
Έργο 

5
 

Αντληθέντα 

Κυβικά 

A8 Τ35 Τ32 Τ10         118.5 

A10 Τ34 Τ6          71 

AK Τ5 Τ31 Τ37 Τ38 Τ30       155 

AT Τ15 Τ7 Τ4         115 

AL Τ11 Τ29 Τ16         116 

BK Τ17 Τ9 Τ13 Τ19        145 

BS Τ20 Τ12 Τ18 Τ39 Τ33       146 

A3 Τ21 Τ22 Τ23         28 

C4 Τ28 Τ1 Τ24 Τ27 Τ8 Τ2 Τ36 Τ25 Τ3 Τ26 Τ14 238.5 

Πίνακας 16. Πίνακας παρουσίασης των εκχωρηθέντων έργων στις αντλίες (Εφαρµογή 3), για 9 αντλίες 

σκυροδέµατος. 

                                                           
5
 Τα έργα παρουσιάζονται με την ακολουθία εκχώρησης τους στις αντλίες. Επίσης εννοείται ότι οι αντλίες 

ξεκινούν από το DEPOT πριν το πρώτο και καταλήγουν σε αυτό μετά το τελευταίο έργο. 
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 Αναλύοντας τα αποτελέσµατα της αντικειµενικής συνάρτησης, για τα δυο 

παραδείγµατα της εφαρµογής 3, µπορούµε να κάνουµε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες 

παρατηρήσεις. Αρχικά στο παράδειγµα 3α, βλέπουµε ότι η αντικειµενική συνάρτηση 

προέκυψε ίση µε 0.00. Αυτό σηµαίνει ότι η συνολική καθυστέρηση (σε ώρες) της έναρξης 

των έργων είναι µηδενική. Αντίθετα στο παράδειγµα 3β, προέκυψε συνολική καθυστέρηση 

ίση µε 15.5 ώρες. ∆ηλαδή σε κάποια έργα οι αντλίες έφθασαν µε καθυστέρηση σε σχέση µε 

το χρόνο έναρξης του έργου, όπως αυτός προβλεπόταν από το χρονικό παράθυρο του. Αυτό 

όπως προείπαµε και στην προηγούµενη εφαρµογή, είναι αναµενόµενο, καθώς δεν υπάρχει ο 

ελάχιστος αριθµός διαθέσιµων αντλιών για την εξυπηρέτηση των έργων. Έτσι ο κώδικας 

προσπαθεί να εξυπηρετήσει τα έργα, µέσα από την καθυστέρηση έλευσης του εξοπλισµού σε 

αυτά.  

 Επίσης παρατηρούµε ότι ενώ στη πρώτη περίπτωση θα υπάρξει µια επιβάρυνση της 

επιχείρησης περίπου κατά  4951€, στη δεύτερη περίπτωση θα υπάρξει επιβάρυνση κατά 

4313€, παρά το ότι και στις δυο περιπτώσεις παρατηρούµε ότι υλοποιήθηκε το σύνολο των 

έργων της χρονικής περιόδου. Αυτό όµως συµβαίνει λόγω του ότι στη δεύτερη περίπτωση το 

λογισµικό επίλυσης έχει την δυνατότητα να επιβαρύνει περισσότερο (εκχωρηθέντα έργα) τις 

αντλίες µε χαµηλό κόστος, οπότε προκύπτει και µεγαλύτερη µείωση της τελικής άµεσης 

ταµειακής εκροής της επιχείρησης. Αυτό άλλωστε µπορούµε να το παρατηρήσουµε και από 

την µέγιστη επιβάρυνση που προκύπτει σε αντλία, που ενώ στην πρώτη περίπτωση, είναι της 

τάξης των 60.5 µονάδων, ήτοι περίπου 11%, στη δεύτερη περίπτωση είναι της τάξης των 

154.5 µονάδων, δηλαδή περίπου 28%. ∆ηλαδή η βέλτιστη λύση στην δεύτερη περίπτωση 

«φορτώνει» µε πολύ περισσότερο έργο τις αντλίες, προκύπτοντας κατά µέσο όρο πάνω από 

τα 4 εκχωρηµένα έργα ανά αντλία, σε αντίθεση µε τα λιγότερο από 3 εκχωρηµένα έργα ανά 

αντλία της πρώτης περίπτωσης. Το γεγονός αυτό, οδηγεί σε µείωση του συνολικού άµεσου 

κόστους το οποίο θα πρέπει να δαπανηθεί από την επιχείρηση.   

5. Συµπεράσµατα - Παρατηρήσεις 

Σε όλη την προηγούµενη ανάλυση, έγινε ο εντοπισµός του θεωρητικού υπόβαθρου, η 

προσέγγιση, ενώ έγινε µοντελοποίηση και επίλυση, τριών ξεχωριστών εφαρµογών του 

προβλήµατος της βέλτιστης εκχώρησης εργασιών στις αντλίες σκυροδέµατος.  

Συµπερασµατικά, µπορούµε να αναφέρουµε ότι η επιχείρηση µπορεί να χρησιµοποιήσει 

το µοντέλο της κάθε εφαρµογής, κρίνοντας ανά περίπτωση πιο από τα τρία αυτά µοντέλα θα 

εξυπηρετήσουν τα τρέχοντα συµφέροντα της. Έτσι, εάν η επιχείρηση σκυροδέµατος έχει 
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αρκετό εξοπλισµό µπορεί να µειώσει το κόστος της εξυπηρέτησης των πελατών, 

χρησιµοποιώντας το µοντέλο της εφαρµογής 1. Κάθε χρονική περίοδο προγραµµατισµού, 

ακολουθώντας την βέλτιστη λύση του προβλήµατος, θα εξοικονοµεί πολύτιµους πόρους. Το 

συγκεκριµένο όµως µοντέλο έχει αδυναµία, η οποία είναι συνάρτηση του αριθµού των 

διαθέσιµων αντλιών σκυροδέµατος. Εάν ο αριθµός των αντλιών δεν είναι ο απαραίτητος για 

την εξυπηρέτηση όλων των έργων εντός των χρονικών παραθύρων, το συγκεκριµένο µοντέλο 

αδυνατεί να δώσει εφικτή λύση. Φυσικά είναι εξαιρετικά δύσκολο εκ των προτέρων, να 

εξακριβωθεί εάν ο αριθµός των διαθέσιµων αντλιών είναι ο κρίσιµος, ώστε το πρόβληµα να 

δώσει τουλάχιστον µια εφικτή (άρα και βέλτιστη) λύση. Ο λόγος είναι ότι αριθµός των 

απαραίτητων αντλιών, είναι άµεσα συνυφασµένος µε τα έργα τα οποία πρέπει να 

εξυπηρετηθούν την περίοδο ελέγχου. ∆ηλαδή, εάν τυχαίνει µια χρονική περίοδο πολλοί µαζί 

πελάτες επιθυµούν να κάνουν σκυροδέτηση και έχουν επικαλυπτόµενα χρονικά παράθυρα, ο  

αριθµός των αντλιών που απαιτείται, είναι µεγαλύτερος σε σχέση µε την περίπτωση µικρής 

επικάλυψης των χρονικών παραθύρων.  

Στην περίπτωση που ο αριθµός των αντλιών δεν είναι ο απαραίτητος, ώστε να µπορεί 

να δώσει τουλάχιστον µια εφικτή λύση το µοντέλο, η επιχείρηση θα πρέπει να επιλέξει να 

κινηθεί προς την προσπάθεια βελτιστοποίησης µέσω των άλλων δυο µοντέλων που 

αναπτύχθηκαν.  

Έτσι µπορεί να επιλέξει το µοντέλο της εφαρµογής 2 στην περίπτωση που η επιχείρηση 

θεωρεί ότι δεν θα προκαλέσει µεγάλη δυσαρέσκεια στους πελάτες, οι οποίοι δεν θα 

συµπεριληφθούν στο πρόγραµµα της χρονικής περιόδου που εξετάζεται. Σε αυτή την 

περίπτωση το λογισµικό θα δώσει λύση, η οποία έµµεσα προκαλεί την εξυπηρέτηση των 

έργων µε τα περισσότερα αντλήσιµα κυβικά και άρα τα µεγαλύτερα δυνατά έσοδα της 

επιχείρησης, συνυπολογίζοντας και την κρισιµότητα του πελάτη για την επιχείρηση.  

Εάν όµως η επιχείρηση κρίνει ότι δεν είναι αποδεκτή η οποιαδήποτε απόρριψη έργου 

πελάτη (κίνδυνος απώλειας πελάτη από ανταγωνιστή), έχει την δυνατότητα να 

χρησιµοποιήσει το µοντέλο της εφαρµογής 3. Σε αυτήν την περίπτωση θα εξαχθεί µια 

βέλτιστη λύση, η οποία θα ελαχιστοποιήσει το σύνολο της καθυστέρησης στα έργα. Έτσι θα 

πρέπει απλώς να «διαπραγµατευτεί» µε τον πελάτη την αλλαγή των χρόνων εξυπηρέτησης 

του, βάσει του χρόνου ο οποίος την εξυπηρετεί στον προγραµµατισµό. Είναι πάντως 

δεδοµένο ότι προκαλείται µικρότερη δυσαρέσκεια στους πελάτες, όταν εκ των προτέρων η 

επιχείρηση εκφράσει την αδυναµία εξυπηρέτησης τους βάσει του αρχικού χρονικού 

παραθύρου. Μέσω αυτής της «διαπραγµάτευσης», µπορεί να βρεθεί µια δεύτερη εναλλακτική 

χρονικού παραθύρου, η οποία θα ικανοποιεί και τον πελάτη.   
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Επίσης, θα µπορεί µια επιχείρηση, να κάνει επίλυση των εκάστοτε προβληµάτων και 

στα τρία µοντέλα, συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα, επιλέγοντας την ιδανική κάθε φορά λύση. 

Όταν δηλαδή υπάρχει V αριθµός διαθέσιµων αντλιών σκυροδέµατος για την εξυπηρέτηση 

των N πελατών, και υπάρχει µια βέλτιστη λύση, µπορεί να γίνει επανάληψη της επίλυσης του 

προβλήµατος, αφαιρώντας τον υψηλότερου κόστους εξοπλισµό. Η λύση που θα εξαχθεί (εάν 

υπάρχει), θα είναι καλύτερη σε σχέση µε την πρώτη. Με την αφαίρεση κάθε φορά της πιο 

ακριβής αντλίας και επανάληψη της επίλυσης, θα προκύπτουν πιο οικονοµικές λύσεις του 

προβλήµατος (αυξάνοντας την επιβάρυνση των οικονοµικών αντλιών). Αυτό φυσικά είναι 

δυνατό να συνεχιστεί µέχρι ενός σηµείου, όσο δηλαδή το πρόβληµα έχει εφικτές λύσεις. Με 

αυτό τον τρόπο η επιχείρηση σκυροδέµατος, µπορεί κάθε χρονική περίοδο να βρει την 

βέλτιστη της περιόδου, για την εξυπηρέτηση όλων των πελατών.  

Οι συγκεκριµένες δοκιµές µπορούν να συνεχίσουν από το σηµείο εκείνο 

χρησιµοποιώντας κάποια από τις εφαρµογές 2 ή 3, µειώνοντας ακόµα περισσότερο τον 

αριθµό των αντλιών, και ελέγχοντας κάθε φορά την λύση του κώδικα. Υπάρχει περίπτωση τα 

αποτελέσµατα αυτά, να προκαλούν ακόµα µικρότερο κόστος για την επιχείρηση, µε τίµηµα 

φυσικά, είτε την απόρριψη κάποιων πελατών, είτε την καθυστέρηση έναρξης των έργων τους, 

ανάλογα πιο µοντέλο έχει επιλεγεί για την επίλυση. Ο έλεγχος τέτοιων σεναρίων χρήσης των 

αντλιών στα έργα, µπορεί να οδηγήσει σε ακόµα καλύτερες βέλτιστες λύσεις, µειώνοντας 

ακόµα περισσότερο το κόστος της επιχείρησης. Πάντα όµως θα πρέπει να ζυγίζεται από τις 

επιχειρήσεις και το έµµεσο κόστος που µπορεί να υπάρξει για την ίδια µέσω της 

δυσαρέστησης ή απώλειας ενός πελάτη.      

Εν κατακλείδι σε όλα που αναφέρθηκαν παραπάνω, µπορούµε να πούµε, ότι το 

συγκεκριµένο µοντέλο µπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιµο στις επιχειρήσεις έτοιµου 

σκυροδέµατος. Μέσω αυτού µπορούν να αυτοµατοποιηθούν διαδικασίες, να εξοικονοµηθούν 

σηµαντικοί διαθέσιµοι πόροι και κατ’ επέκταση να προκληθεί και βελτίωση της απόδοσης 

και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων. Ο προσανατολισµός σε προγράµµατα 

βελτιστοποίησης για την διανοµή και διάθεση των προϊόντων τους, είναι µια µεγάλη ευκαιρία 

για τις επιχειρήσεις, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στη σκακιέρα του ανταγωνισµού του 

κλάδου.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Παρουσίαση του δικτύου εκχώρησης έργων ανά αντλία σε 

κάθε παράδειγµα. 
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