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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Κατά την εκπόνηση της εργασίας έγινε η διερεύνηση της περιορισμένης 

δυναμικότητας και η επίδραση που έχει αυτή στην απόδοση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Τα αποτελέσματα της εργασίας είναι πολύ σημαντικά για την στρατηγική της 

βιομηχανίας και την ποιοτική προσφορά των προϊόντων, καθώς δείχνουν τον τρόπο για 

να βελτιστοποιείται η παραγωγική διαδικασία και κατ’ επέκταση να βελτιώνεται η 

εξυπηρέτηση των πελατών και να αυξάνεται η αξιοπιστία στην παράδοση των 

παραγγελιών στους πελάτες. Τα αποτελέσματα συγκεκριμένα δείχνουν την απαίτηση 

για ύπαρξη ικανοποιητικού χώρου αποθήκευσης των διαφόρων αγαθών σε αποθήκες 

της βιομηχανίας και άλλων σταδίων της εφοδιαστικής αλυσίδας, με σκοπό να υπάρχει η 

δυνατότητα για ύπαρξη αποθεμάτων σε περίπτωση κάποιας τυχαίας και απρόβλεπτης 

αύξησης της ζήτησης από τους καταναλωτές. Επίσης για την εξάλειψη του κύριου 

προβλήματος της αποτελεσματικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας, δηλαδή του 

φαινομένου του μαστίγιου, απαιτείται βάση της βιβλιογραφικής προσέγγισης, αλλά και 

βάση του ερευνητικού μέρους η συνεργασία όλων των βαθμίδων που αποτελούν την 

εφοδιαστική αλυσίδα. Συγκεκριμένα όλοι οι παραγωγοί/προμηθευτές πρέπει να 

συνεργάζονται για την κοινή επίτευξη των στόχων, ώστε να υπάρχει 

αποτελεσματικότητα και ποιοτική παράδοση προϊόντων στον τελικό καταναλωτή. 
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ABSTRACT 

During the dissertation, the limited capacity and its impact on supply chain and 

performance were explored. The results of that dissertation, are very important for the 

industry strategy and the product quality provision to the suppliers, because it 

determines the methods for optimization of the production procedure and increment of 

the reliability of the customers, via an optimization of services. So, there is a 

requirement for sufficient storage of the various goods in the warehouses of the industry 

and other stages of the supply chain, in order for existence of stock, in the event of an 

accidental and unpredictable increase in the demand of consumers. Also, in order to 

eliminate the main problem of the supply chain efficiency, the phenomenon of the 

bullwhip, a review of the available literature is required, as well as the basis of the 

research part is also important. So, all producers/suppliers should co-operate together to 

achieve the objectives together, so that there would be an effectiveness and a quantitive 

delivery of products to the final consumer.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Πρόλογος 

Στην σημερινή ιδιαιτέρως ανταγωνιστική αγορά, υπάρχει συνεχώς η ανάγκη για 

εύρεση νέων τρόπων αντιμετώπισης των συνεχώς διαφοροποιημένων τάσεων ζήτησης 

που έχουν οι καταναλωτές. Η προσπάθεια αυτή συνάδει επίσης και με την διασφάλιση 

της ποιότητας των προϊόντων και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών στους πελάτες.  

Συνεπώς για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι από τις εταιρείες και τα εργοστάσια 

παραγωγής, έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι, ώστε ο καταναλωτής να είναι 

ικανοποιημένος και να επιλέγει να αγοράσει τα προϊόντα που οι επιχειρήσεις 

εμπορεύονται. Εντούτοις τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, με σκοπό να γίνει 

αποτελεσματική διαχείριση όλων των διαδικασιών κατά την διάρκεια παραγωγής ενός 

προϊόντος μέχρι να φτάσει στον τελικό καταναλωτή, κρίθηκε απαραίτητη η συνεργασία 

όλων των ενδιάμεσων ‘’κρίκων’’ που συνεργάζονται, ώστε ένα προϊόν να πωληθεί και 

να είναι ποιοτικό και την ώρα που ο πελάτης επιθυμεί να το αποκτήσει να είναι στις 

αποθήκες του μαγαζιού για να το αγοράσει. Η μέθοδος λοιπόν που χρησιμοποιείται τα 

τελευταία χρόνια για ικανοποίηση της ζήτησης και της σωστής παραγωγικής 

διαδικασίας είναι τα logistics που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη μίας ομαλά 

διαχειριζόμενης   Εφοδιαστικής αλυσίδας. Με αυτόν τον τρόπο οι λειτουργίες αυτές 

έχουν σκοπό να συντονίσουν την παραγωγή της βιομηχανίας με όλους τους εμπόρους 

μέχρι να φτάσει το προϊόν στον καταναλωτή. Δηλαδή έχει σκοπό να συντονίσει την 

βιομηχανία με τους προμηθευτές, του πωλητές των καταστημάτων, τους μεσάζοντες ή 

χοντρέμπορους. Επίσης έχει σκοπό να εισάγει τον όρο της ελαχιστοποίησης του 

κόστους της παραγωγής και της διανομής του προϊόντος, καθώς και να παρέχει υψηλό 

επίπεδο υπηρεσιών στους πελάτες. 

Ένα ακόμα θετικό της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι η επίτευξη 

και ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της ροής και της 

αποθήκευσης των προϊόντων, των υπηρεσιών και των σχετικών πληροφοριών, από την 

αφετηρία της διαδικασίας, μέχρι το σημείο κατανάλωσης. Η εφοδιαστική αλυσίδα 

χρησιμοποιήθηκε κυρίως λόγω των έντονων αυξήσεων στην ζήτηση που 

παρατηρούνταν, που είχαν σαν αποτέλεσμα να διαφοροποιήσουν το παραδοσιακό 
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κομμάτι πωλήσεων, το οποίο ήταν γραμμικό καθώς η βιομηχανία προμήθευε τους 

προμηθευτές, αυτοί προμήθευαν τους χοντρέμπορους, οι χοντρέμποροι προμήθευαν 

τους πωλητές λιανικής και αυτοί τελικά πωλούσαν το προϊόν στον καταναλωτή. Πλέον 

η αύξηση στην κατανάλωση έχει αύξηση τις ανάγκες ζήτησης και έτσι οι πωλητές 

λιανικής επιλέγουν και άλλους τρόπους προμήθειας των προϊόντων σε παρτίδες σε 

τιμές χονδρικής και δεν προμηθεύονται μόνο από τον αμέσως επόμενο στη αλυσίδα 

εφοδιασμού.  

Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη μαθηματικών προσομοιώσεων 

που μεταφράζουν τις προβλέψεις της ζήτησης, με σκοπό να εξαλειφθεί το φαινόμενο 

λανθασμένης παραγωγικής ποσότητας και αύξησης του φαινομένου του Bullwhip.   

Στην παρούσα εργασία θα αναλυθεί στην πράξη μία εφοδιαστική αλυσίδα με 

περιορισμούς δυναμικότητας, ώστε να φανούν οι διαφορές που υπάρχουν στην 

εφοδιαστική αλυσίδα με βάση διάφορες παραμέτρους, με ποιο σημαντική τα μεγέθη 

των παρτίδων παραγγελίας. Επίσης θα παρουσιαστεί και θα αναλυθεί το πρόβλημα του 

μαστίγιου (Bullwhip effect), καθώς είναι το κυριότερο φαινόμενο που προκύπτει στις 

εφοδιαστικές αλυσίδες και αντιμετωπίζετε με διάφορα τεχνικές που θα σχολιαστούν 

στην συνέχεια της εργασίας. Από τα συμπεράσματα που θα προκύψουν στο ερευνητικό 

κομμάτι μπορεί να εξαχθούν σημαντικά αποτελέσματα για τον τρόπο μείωσης του 

φαινομένου αυτού με την σωστή δόμηση των παραγγελιών από την βιομηχανία και 

κατ’ επέκταση την επίτευξη κερδοφορίας και πιο ποιοτικής παράδοσης των 

παραγγελιών στους πελάτες που αποτελούν μέρος της Εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

1.2 Δομή της πτυχιακής εργασίας 

Η Παρούσα διπλωματική εργασία χωρίζεται σε δύο κύρια κεφάλαια, το 

θεωρητικό κεφάλαιο και το ερευνητικό μέρος. Στο θεωρητικό μέρος διακρίνουμε τρία 

υποκεφάλαια. Στο πρώτο παρουσιάζεται το κύριο ζήτημα της εργασίας που αφορά 

στους περιορισμούς δυναμικότητας των παραγωγικών μονάδων, κάτι που έχει να κάτι 

με την χωρητικότητα σε αυτές, και παρουσιάζονται κάποια προβλήματα και ο τρόπος 

επίλυσής τους. Στο δεύτερο υπό κεφάλαιο παρουσιάζεται ο ορισμός και οι μέθοδοι που 

λειτουργεί η εφοδιαστική αλυσίδα από τα χρόνια που ορίστηκε. Αναφέρονται τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της διαδικασία και παρουσιάζεται η σύνδεση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας με το φαινόμενο του μαστίγιου (Bullwhip effect), το οποίο και 

παρουσιάζεται στο τρίτο υποκεφάλαιο. Εκεί γίνεται μία ιστορική αναδρομή για το 
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φαινόμενο του μαστίγιου, παρουσιάζονται τα αίτια εμφάνισης, οι επιπτώσεις και οι 

τρόποι αντιμετώπισης τους. Στο ερευνητικό κομμάτι παρουσιάζεται αρχικά η 

περιγραφή της εφοδιαστικής αλυσίδας, των εταιρειών που επέλεξα για ανάλυση. Στο 

δεύτερο υποκεφάλαιο του ερευνητικού μέρους γίνεται η παρουσίαση των δεδομένων 

που συλλέχθηκαν και των προσομοιώσεων παρουσιάζονται και διαγραμματικά το 

φαινόμενο του μαστίγιου (Bluewhip effect) , που μας ενδιαφέρει. Τέλος γίνεται 

σχολιασμός των αποτελεσμάτων και προτάσεις για ύπαρξη βελτιστοποίησης, ώστε να 

επιτευχθούν οι στόχοι της βιομηχανίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας που την 

αποτελεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ (SUPPLY CHAIN 

MANAGEMENT) 

 

2.1 Ιστορική αναδρομή της εφοδιαστικής αλυσίδας 

Αρχικά τη δεκαετία του 1980, οι εταιρείες ανακάλυψαν νέες τεχνολογίες 

παραγωγή και στρατηγικές που τους επέτρεψαν να μειώσουν το κόστος και να 

ανταγωνίζονται αποτελεσματικά στην αγορά. Στρατηγικές όπως Just In Time (JIT), 

Kanban, Lean Manufacturing και ολική διαχείριση της ποιότητας (TQM) έγιναν 

δημοφιλής. Με την ενσωμάτωση αυτών των στρατηγικών, οι εταιρείες μείωσαν το 

κόστος κατασκευής. Οι δυναμικές διακυμάνσεις στη ζήτηση από τους πελάτες 

ανάγκασαν τις εταιρείες να εφαρμόσουν ένα νέο σύστημα το οποίο τους επέτρεψε να 

αυξήσουν το επίπεδο εξυπηρέτησης και την ποιότητα με το ίδιο κόστος κατασκευής. 

Αυτό επιτεύχθηκε με συνδέοντας τους πελάτες και τους προμηθευτές με μια έννοια που 

ονομάζεται διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού. Αυτή η έννοια σύνδεσης είχε τα δικά της 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, λόγω των αντικρουόμενων στόχων και πολιτικών 

που εφαρμόζουν οι εταίροι της αλυσίδας εφοδιασμού. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εταίροι της αλυσίδα εφοδιασμού με αυτές τις 

μεθόδους και τα νέα συστήματα που οι εταιρείες εφάρμοσαν λόγω της δυναμικής 

ζήτησης, έχασαν μεγάλο μέρος από την εξουσία και την σημαντικότητα που είχαν στην 

εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτό ήταν απόρροια των υψηλών ζητήσεων από τους πελάτες 

που οι ίδιοι οι χονδρέμπορες δεν μπορούσαν να προβλέψουν πάντα και φοβούμενοι μην 

δεν πουλήσουν όλο το εμπόρευμα τους δεν προμηθεύονταν το σύνολο της ζήτησης που 

βλέπαν να καταλήγει στον τελικό πελάτη. 

Αυτή η ενέργεια της εφαρμογής του νέου συστήματος που αυξάνει την 

εξυπηρέτηση στους προμηθευτές ήταν ο κύριος στόχος για να αυξήσουν το επίπεδο 

εξυπηρέτησης των πελατών και να ανακαλυφθούν νέοι τρόποι για να μην γίνεται η 

στρέβλωση των πληροφοριών λόγω των διαφορετικών πολιτικών που ακολουθούν οι 

μεσάζοντες από τα άλλα μέρη της αλυσίδας (Πωλητές, προμηθευτές, παραγωγή 

εργοστασίου). 
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2.2 Ο ορισμός της εφοδιαστικής αλυσίδας 

Mία εφοδιαστική αλυσίδα είναι ‘’ ένα δίκτυο αυτόνομων επιχειρήσεων’’ που 

είναι συλλογικά υπεύθυνες για την ικανοποίηση του πελάτη με τη δημιουργία μίας 

εκτεταμένης επιχείρησης που διεξάγει όλες τις φάσεις σχεδιασμού, προμήθειας, 

κατασκευής και διανομής προϊόντων. Αυτό συνεπάγεται τη δημιουργία μίας 

εκτεταμένης επιχείρησης που διεξάγει όλες τις φάσεις σχεδιασμού, προμήθειας 

κατασκευής και τη διανομή τελικών προϊόντων (Whitman et al.,1999). 

Τα τρία βασικά στοιχεία μίας εφοδιαστικής αλυσίδα είναι οι πελάτες, οι 

προμηθευτές και οι κατασκευαστές και ο κύριος στόχος μίας τέτοια αλυσίδας είναι ο 

συγχρονισμός των απαιτήσεων του πελάτη με τη ροή των υλικών από τους 

προμηθευτές προκειμένου να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των αντικρουόμενων 

στόχων μίας αλυσίδα εφοδιασμού, όπως το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, η χαμηλή 

επένδυση αποθεμάτων και το χαμηλό κόστος μονάδας (Whitman et al.,1999). 

Η κύρια ευθύνη μία αλυσίδας εφοδιασμού είναι να μετακινήσει/μεταφέρει την 

πρώτη ύλη από το σημείο της προμήθειας μέχρι το σημείο κατανάλωσης με ελάχιστο. 

Σήμερα οι εταιρείες λειτουργούν ως μεμονωμένες επιχειρήσεις, παρόλο που αποτελούν 

μέρος μίας αλυσίδα εφοδιασμού. Αυτό μειώνει την αποτελεσματικότητα της αλυσίδας 

εφοδιασμού όσον αφορά το χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, το υψηλό λειτουργικό 

κόστος και την αύξηση της μη προστιθέμενης αξίας των επιπρόσθετων 

δραστηριοτήτων.  

Η αλυσίδα εφοδιασμού μπορεί να θεωρηθεί ως μία ενιαία μονάδα που 

ονομάζεται διευρυμένη επιχείρηση. Αυτό μειώνει τη στρέβλωση των πληροφοριών σε 

ολόκληρη την αλυσίδα και βοηθά στη μείωση του φαινομένου του μαστίγιου (Bullwhip 

Effect) που θα παρουσιαστεί στην συνέχεια της εργασία πιο αναλυτικά Ο κύριος στόχος 

της διαχείρισης αποτελεσματικής εφοδιαστικής αλυσίδας είναι η σύνδεση όλων των 

συνεργατών μίας εφοδιαστικής αλυσίδας με αντικρουόμενες στόχους και απόψεις σε 

μία επιχείρηση με αποτελεσματική ροή και ανταλλαγή πληροφοριών για τη 

βελτιστοποίηση του προϊόντος που φτάνει στον τελικό πελάτη (Stevens,1989). 

Το κλειδί σε πολλές εφοδιαστικές αλυσίδες είναι η παροχή πληροφορίας, 

μεταξύ των διαφόρων συνεργατών, που μπορεί να καθορίσει σε έναν πολύ μεγάλο 
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βαθμό την επιτυχία στις πωλήσεις ενός προϊόντος, καθώς και την επιτυχημένη 

διαχείριση των αποθεμάτων του συγκεκριμένου προϊόντος. Καθώς ενσωματώνουμε του 

προμηθευτές με τους με τους κατασκευαστές με αντικρουόμενους στόχους και 

στρατηγικές, η πληροφορία που μοιράζεται γίνεται ολοένα και πιο αδύναμη και υπάρχει 

αδυναμία για σύνδεση της εφοδιαστικής αλυσίδας με την παροχή πληροφορίας μεταξύ 

του προμηθευτή και του κατασκευαστή.  

Εν συνεχεία η επόμενη ένωση στην εφοδιαστική αυτή αλυσίδα της πώλησης 

προϊόντων είναι ο προμηθευτής με τον πελάτη, όπου και εκεί διαχέονται διάφορες 

πληροφορίες για την εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτό δημιουργεί ένα χάσμα στην άποψη 

του κατασκευαστή και στην ερμηνεία των στοιχείων για τη ζήτηση με τα πραγματικά 

στοιχεία των πελατών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διακύμανση και οι πληροφορίες που 

διαχέονται αυξάνονται καθώς ανεβαίνουμε στην αλυσίδα εφοδιασμού. Αυτή η ενίσχυση 

της μεταβολή, όσο ανεβαίνουν προς την πάνω πλευρά της εφοδιαστικής αλυσίδας 

λέγεται Bullwhip Effect ή Whiplash Effect (LEE, 1997).  

 

2.3 Η μετασχηματιστική αλλαγή της παραδοσιακής εφοδιαστικής αλυσίδας-

σύνδεση με το φαινόμενο του μαστίγιου (Bullwhip effect) 

Όπως φαίνεται στην εικόνα 1 απεικονίζεται μία απλή γενική αλυσίδα 

εφοδιασμού έξι σταδίων τα οποία αποτελούνται από : τον καταναλωτή, τον έμπορο 

λιανικής, τον χονδρέμπορο, τον διανομέα, τον κατασκευαστή και τον προμηθευτή. Ο 

λιανοπωλητής τηρεί την απαίτηση των καταναλωτών και δίνει εντολές στον 

χονδρέμπορο. Ο χονδρέμπορος λαμβάνει προϊόν από τον διανομέα που δίνει 

παραγγελίες στον κατασκευαστή. Ο κατασκευαστή τελικά παραγγέλλει τοποθετεί μία 

σειρά από ακατέργαστα υλικά στον προμηθευτεί. Έτσι οι πληροφορίες ζήτησης ρέουν 

από τον καταναλωτή μέσω διαφόρων αλυσίδων εφοδιασμού που συνδέονται με τον 

προμηθευτή. 

Το μοντέλο της Εικόνας 1, είναι από τα πιο απλά μοντέλα που δεν παρουσιάζει 

αλληλεπίδραση με  μη συνεχόμενους δείκτες όπως φαίνεται. Αυτό στην 

πραγματικότητα δεν είναι αληθές, καθώς ο προμηθευτής που αποτελεί την βάση της 

αλυσίδας μιλάει και με άλλους δέκτες για να διαμορφώσει την μορφή και την κίνηση 

της αγοράς και να καθορίσει το τελικό διάγραμμα ζήτησης που είναι πιο περίπλοκο και 

χρειάζονται πιο εξελιγμένοι αλγόριθμοι, με σκοπό να υπάρχει βελτιστοποίηση της 

διεργασίες και ποιοτική παράδοση του τελικού προϊόντος στον καταναλωτή. 
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Εικόνα 2.3.1 : Βασικό μοντέλο της εφοδιαστικής αλυσίδα και η ροές που 

ακολουθούνται 

Ένα ακόμα σημαντικό αποτέλεσμα που έχει να κάνει με την μεταβλητότητα της 

ζήτησης στην εφοδιαστική αλυσίδα φαίνεται στην εικόνα 2. Όπως είναι φανερό η 

ζήτηση που υπάρχει από τον καταναλωτή είναι εμφανώς μικρότερη από του 

προμηθευτή. Ο προμηθευτής θέλοντας να είναι σίγουρος για την ικανοποίηση της 

ζήτησης, ώστε να μείνει ο πελάτης ευχαριστημένος έχει μεγάλες απαιτήσεις στην 

ζήτηση. Από την άλλη ο χονδρέμπορος και ο έμπορας λιανικής έχουν πολύ μικρότερες 

απαιτήσεις ζήτηση από το εργοστάσιο από όπου και προμηθεύονται τα προϊόντα και τα 

μεταφέρουν στον τελικό προμηθευτή που θα τα δώσει στον πελάτη. Αυτές οι δύο θέσεις 

στην εφοδιαστική αλυσίδα έχουν μικρότερα περιθώρια κέρδους και αυτός είναι και ο 

λόγος που η ζήτηση τους είναι πιο χαμηλή από του προμηθευτή, ο οποίος έχει 

μεγαλύτερα περιθώρια απώλειας των πωλήσεων, λόγο της υψηλής τιμής πώλησης που 

προμηθεύει τα προϊόντα στον πελάτη. Όπως φαίνεται λοιπόν η ποσότητα της 

παραγγελίας δεν είναι ανάλογη με το πόσο ψηλά βρίσκεται ο έμπορος στην 

εφοδιαστική αλυσίδα (Walker and William, 1999) 

Αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους λοιπόν που δημιουργείται το 

φαινόμενο το μαστίγιου (Bullwhip effect). Το φαινόμενο αυτό έχει πολλά αίτια, αλλά 

ένα από τα κύρια είναι η αύξηση της ζήτησης από τον καταναλωτή που βρίσκεται στην 

τελευταία πυραμίδα της αλυσίδας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί η αλυσίδα 

να λειτουργήσεις γραμμικά, με αποτέλεσμα οι έμποροι λιανικής να αναγκάζονται να 

κάνουν μεγαλύτερες παραγγελίες από αυτές που μπορούσε να διαθέσει ο χοντρέμπορος. 

Επίσης ένα άλλο κύριο αίτιο είναι ο λόγος του ότι οι έμποροι λιανικής μπορούν με τις 

μεγάλες παρτίδες παραγγελίας να έχουν μικρότερο κόστος ανά μονάδα προϊόντος και 
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συνεπώς πολλές είναι οι φορές που τα προμηθεύονται απευθείας από τα αρχικά 

εργοστάσια, ‘’σπάζοντας έτσι την εφοδιαστική αλυσίδα εμπορίας που έχει 

δημιουργηθεί. Στο επόμενο κεφάλαιο θα γίνει αναλυτική επεξήγηση των λόγων που 

δημιουργείται και θα παρουσιαστούν και τρόποι επίλυσης του φαινομένου (Kelle and 

Milne, 1999).  

 

Εικόνα 2.3.2 : Ποιοτικό διάγραμμα μεταβολής της ζήτησης των διαφόρων ατόμων 

στην εφοδιαστική αλυσίδα της εμπορίας ενός προϊόντος. [5] 

 

2.4 Το πρόβλημα των περιορισμών της δυναμικότητας στην εφοδιαστική 

αλυσίδα 

Το πρόβλημα της δυναμικότητας στις εφοδιαστικές αλυσίδες προσδιορίζεται με 

διάφορες παραμέτρους που έχουν να κάνουν με κομμάτια που επηρεάζουν την 

παραγωγική διαδικασία και συγκεκριμένα τον χρόνο με τον οποίο γίνεται η μεταφορά, 

την χωρητικότητα των αποθεμάτων. Όσον αφορά την δυναμικότητα των μεταφορών 

των προϊόντων από τα φορτηγά συνίσταται το πρόβλημα διανομής και οι προεκτάσεις 

του, το περιορισμένης χωρητικότητας πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων (CVRP), το 

πρόβλημα του περιπλανώμενου πωλητή ( traveling salesman problem). Όλα τα 

παραπάνω αποτελούν μία κοινή κατηγορία προβλημάτων δυναμικότητας, που είναι 

προβλήματα δρομολόγησης οχημάτων (Vehicle Routing Problem-VRP) (Caric and 

Gold, 2008). 
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Το πρόβλημα VRP είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην 

εφοδιαστική αλυσίδα και μελετάται τα τελευταία χρόνια, ώστε να βρεθούν κάποιες 

λύσεις για την αντιμετώπιση του. Σύμφωνα με επιστήμονες η βελτιστοποίηση τέτοιων 

προβλημάτων μπορούν να βελτιώσουν κατά έναν μεγάλο βαθμό το κόστος μεταφοράς 

των προϊόντων, καθώς και να συνεισφέρει στην βελτίωση της διανομής στην 

εφοδιαστική αλυσίδα. Το πρόβλημα VPR βασίζεται στην εύρεση δυνατών λύσεων για 

τις βέλτιστες διανομές προϊόντων που πρέπει να εκτελεσθούν από ένα σύνολο 

οχημάτων, έτσι ώστε να ικανοποιηθεί η ζήτηση των πελατών. Στο πρόβλημα αυτό 

υπάρχουν διάφορες λύσεις που παρουσιάζουν διαφορετικές περιπτώσεις. Η διαφορά 

μεταξύ των περιπτώσεων εγγυάται στο γεγονός ότι κατά την εύρεση της λύσης 

υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί ως προς τη διανομή των προϊόντων και σε μερικές 

περιπτώσεις συσχετίζεται με το πρόβλημα του πλανόδιου Πωλητή (TSP) (Caric and 

Gold, 2008).  

Oι λύσεις που αναλύονται για την εύρεση βέλτιστων λύσεων γίνονται με την 

χρήση αλγόριθμων βελτιστοποίησης παραγόντων. Στην Εικόνα 1.1 φαίνεται ένα από 

παράδειγμα με σταθμούς μεταφοράς, που πρέπει να αναλυθεί με ειδικό αλγόριθμο και 

να βρεθούν οι βέλτιστες διαδρομές, με βάση τα κόστη διαδρομών, τις αποστάσεις, τις 

δυναμικότητες των φορτηγών και με σκοπό τελικά την ελαχιστοποίηση του κόστους 

(Weixiong, 1997).  

 

Εικόνα 2.4.1 : Γραμμικό ποιοτικό πρότυπο με σταθμούς διανομής και την αποθήκη 

που διατηρεί το απόθεμα 
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Το πρόβλημα της δρομολόγησης οχημάτων λοιπόν έχει άμεση σύνδεση με την 

ζήτηση του πελάτη και την παράδοση του εμπορεύματος σε αυτόν on-time. Η ύπαρξη 

περιορισμών που αναφέρθηκαν παραπάνω με πολύ σημαντική την δυναμικότητα των 

φορτηγών, η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη και δεν μπορεί να μεταβληθεί, εισάγει και 

άλλους παραμέτρους στο ήδη υπάρχον πρόβλημα και το κάνει περίπλοκο και αδύνατο 

να λυθεί, χωρίς την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 

Oι στόχοι της επίλυσης του προβλήματος διανομής των αγαθών προς πολλούς 

κόμβους έχει κάποιους συγκεκριμένους στόχους, που με βάση αυτούς τους στόχους 

γίνεται η εξυπηρέτηση της ζήτησης σε όλους τους κόμβους. Αυτοί οι στόχοι είναι οι 

εξής:  

(Caric and Gold, 2008; Van der Poort et al., 1999) 

• να κατασκευαστούν διαδρομές με χαμηλό κόστος παράδοσης των προϊόντων, 

αλλά με βασικό περιορισμό πάντα τον χρόνο παράδοσης που έχει θέσει ο 

πελάτης. Στην Εικόνα 2.4.1 φαίνεται το σύνολο των διαδρομών (ακολουθία) και 

οι τοποθεσίες παράδοσης (κόμβοι) που τα οχήματα πρέπει να παραδώσουν τις 

παραγγελίες που έχουν γίνει. Όταν τα οχήματα αδειάσουν όλα τα προϊόντα 

στους κόμβους τότε γυρνάνε στο μέρος ανεφοδιασμού, που συνήθως είναι η 

κεντρική αποθήκη για να πάρουν εκ νέου προϊόντα για μεταφορά. 

• η ελαχιστοποίηση του αριθμού των οχημάτων ή των οδηγών που απαιτούνται 

για την εξυπηρέτηση όλων των πελατών, με σκοπό την συνολική μείωση του 

κόστους ολοκλήρωσης της διαδικασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

• Η ισορροπία μεταξύ των διαδρομών που θα προκύψουν στο τελικό μοντέλο 

σχετικά με τις ώρες που απαιτούνται 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ BULLWHIP EFFECT 

 

3.1 Ιστορική αναδρομή - Αίτια εμφάνισης 

Το φαινόμενο του bullwhip αναφέρεται στο φαινόμενο, όπου η μεταβλητότητα 

της τάξης αυξάνεται, καθώς οι παραγγελίες κινούνται προς τα πάνω στην αλυσίδα 

εφοδιασμού, δηλαδή από το εργοστάσιο παραγωγής προς τον τελικό καταναλωτή. Αυτό 

το φαινόμενο έχει παρουσιαστεί εκτενώς στην βιβλιογραφία, η οποία παρέχει 

εμπειρικές, πειραματικές και αναλυτικές μεθοδολογίες για τον τρόπο που λειτουργεί, τα 

αίτια που το επηρεάζουν και τις μεθόδους με τις οποίες μπορεί να περιοριστεί, ώστε να 

μην υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις για την εφοδιαστική αλυσίδα ενός προϊόντος που 

βγαίνει στην παραγωγή και δεν υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ανεπαρκούς ζήτησης ή 

μειωμένης ικανοποίησης της ζήτησης από το εργοστάσιο προς τα άλλα μέλη της 

εφοδιαστικής αλυσίδας (Zhou and Disney, 2006). 

O όρος Bullwhip επινοήθηκε για πρώτη φορά από την Procter & Gamble (P&G) 

την δεκαετία του 1990, με σκοπό η εταιρεία να αναφερθεί στο φαινόμενο ενίσχυσης της 

διακύμανσης σε διάφορα προϊόντα μεταξύ της παραγωγικής διαδικασία της P&G και 

των προμηθευτών της. Σύμφωνα με τον Scihsgall, είναι ενδιαφέρον, ότι ένα παρόμοιο 

φαινόμενο είχε ξαναεμφανιστεί μεταξύ της ίδιας εταιρείας P&G και των χοντρεμπόρων 

την δεκαετία του 1910, απλά τότε δεν είχε ερμηνευτεί και δεν είχε αναλυθεί ο τρόπος 

αντιμετώπισης, λόγω της ελλιπής τεχνολογίας που δεν επέτρεπε τις περίπλοκες 

μαθηματικές αναλύσεις που διεξάγονται σήμερα από τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

(Holt, 1960).  

Οι Holt et al. (1960) ύστερα από έρευνες που διεξήγαγαν απέδειξαν ότι οι δομές 

κόστους μπορούν να καθορίσουν τη βέλτιστη στρατηγική αναπλήρωσης των 

αποθεμάτων από όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας και η ανάπτυξη ισορροπίας 

μεταξύ του κόστους παραγωγής και του κόστους διατήρησης του αποθέματος 

μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο στην εξομάλυνση της παραγωγικής διαδικασίας 

και στην εξάλειψη μεγάλων διακυμάνσεων στο φαινόμενο του Bullwhip. Επίσης 

σχολίασαν ότι οι διακυμάνσεις της παραγωγής μπορούσαν να αυξήσουν το λειτουργικό 

κόστος για τον κατασκευαστή προκαλώντας υπερβολική αδράνεια στις μηχανές 

παραγωγής και απουσία ιδανικής λειτουργίας. Ένα ακόμα ζήτημα κόστους που μπορεί 
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να είχε η διακύμανση της παραγωγής λόγω απότομης μεταβολής της ζήτησης ήταν η 

πρόσληψη επιπλέον ανθρώπινου δυναμικού που θα είχε κακές συνέπειες για την 

εταιρεία.   

Αυτές οι μεταβολές λοιπόν που θέτουν επιπλέον κόστος σε μία επιχείρηση 

εμπορίας αγαθών έρχονται σε συσχέτιση με τη βιβλιογραφία για το φαινόμενο 

Bullwhip και τους τρόπους διαχείρισης, ώστε να υπάρχουν μικρές διακυμάνσεις και να 

μην υπάρχουν πολλά επιπρόσθετα κόστη σε αυτό σύμφωνα με τον Clark & Scarf 

(1960). Ενώ οι Chen & Samroengarja (2004) έδειξαν ύστερα από έρευνες ότι η 

συνάρτηση κόστους είναι κοίλη και η πολιτική αναπλήρωσης του αποθέματος μπορεί 

να ελαχιστοποιήσει το βαθμό του πολυωνύμου που εκφράζει τις διακυμάνσεις στο 

φαινόμενο του Bullwhip και τελικά να ελαχιστοποιηθεί και το συνολικό κόστος (Clark 

and Scarf, 1960; Chen and Samroengraja, 2004) 

Περεταίρω έρευνα έδειξε ότι η ανάπτυξη και η ύπαρξη διαθέσιμων δεδομένων 

από εμπειρογνώμονες εμπορικών συναλλαγών μπορούσε να ορίσει μαθηματικά 

μοντέλα για τις πωλήσεις και τις μεταφορές διαφόρων μονάδων αγαθών με διαφορετικά 

ποσά παραγγελίας, με σκοπό να ικανοποιείται με καλύτερο τρόπο η ζήτηση και οι 

παραγγελίες. Κάτω από μη στατικές ζητήσεις είναι επιθυμητό να γίνει η εκτέλεση 

διαφορετικών μοντελοποιήσεων στις χρονολογικές σειρές των παραγγελιών, με σκοπό 

να αναδειχθεί ο καλύτερος τρόπος ικανοποίησης της ζήτηση σύμφωνα με τους Blinder 

& Maccini. (1991).  

Αυτή η διαδικασία σύμφωνα με τον West (1986) χρησιμοποιείται για να γίνει η 

μέτρηση του φαινομένου του Bullwhip, με βάση τη μεταβλητότητα των διαφορών των 

παραγγελιών, αντί για τη μεταβλητότητα των ίδιων των παραγγελιών. Εναλλακτικά 

μπορεί να γίνει η σύγκριση μεταξύ άλλων διακυμάνσεων και διακυμάνσεων ζήτησης 

που μπορεί να αποδειχτούν πεπερασμένες και να μη βγαίνει κάποιο σωστό 

συμπέρασμα. [10e] 

Επίσης ο Astrom ( 1970), εξήγησε ότι εάν το σύστημα αποθεματοποίησης 

μπορεί να σχεδιαστεί γραμμικά, τότε ο λόγος των διακυμάνσεων μπορεί να είναι 

βολικός για μία παραγωγική διαδικασία, επειδή συμπίπτει με ένα μαθηματικό μοντέλο 

που χρησιμοποιείται σε πρότυπα και ονομάζεται το ‘’Θορυβώδες εύρος ζώνης’’, που με 

τον όρο ‘’Θορυβώδες’’ συμβολίζεται η διακύμανση του κάθε λόγου (West, 1986).   

Παρ’ όλα αυτά μία πιο πρόσφατη μελέτη των Bray & Mendelson (2015) για την 

μέτρηση του φαινομένου του Bullwhip, έδειξε ότι μπορεί να αλλάξουμε τη μέτρηση με 

την αύξηση της διακύμανσης της παραγγελίας και την ανάπτυξη αβεβαιότητας για την 
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τάξη του πολυωνύμου που εκφράζει το λόγο διακύμανσης, με αποτέλεσμα αυτά τα δύο 

αποτελέσματα να συνυπάρχουν (Åström, 1970).  

Συνεπώς η κατηγορίες ανάλυσης του φαινομένου του Bullwhip με βάση τη 

βιβλιογραφία μπορούν να συνοψιστούν στις εμπειρικές, πειραματικές, αναλυτικές και 

προσομειωτικές. Σε αυτές τις μελέτες υπάρχουν οι συγκεκριμένες μελέτες.  

1) Στις εμπειρικές μελέτες, γίνεται η ανάλυση των ιστορικών δεδομένων της 

ζήτησης, των πωλήσεων και αναλύεται η πιθανή μελλοντική διακύμανση. Αυτό 

πολλές φορές γίνεται με παρελθοντικά στοιχεία της επιχείρησης ή με συλλογή 

δεδομένων από παρόμοιες επιχειρήσεις. Αυτή η μελέτη είναι καλή, ώστε ο 

ερευνητής να ερευνήσει τις υποκειμενικές αιτίες εμφάνισης των διακυμάνσεων 

στο φαινόμενο του Bullwhip 

2) Στην πειραματική ανάλυση χρησιμοποιούνται διάφορα πειράματα εργαστηρίου 

και διαχείριση των διακυμάνσεων που προκύπτουν με σκοπό να εξεταστούν οι 

παράγοντες που επηρεάζουν το φαινόμενο Bullwhip. Συνήθως δίνεται ιδιαίτερη 

προσοχή στις συμπεριφορικές, ψυχολογικές και γνωστικές πτυχές των ατόμων 

που κάνουν τις αποφάσεις για την πρόβλεψη και αναπλήρωση του αποθέματος 

ενός αγαθού στα διάφορα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

3) Στις αναλυτικές μελέτες γίνεται η ανάλυση και των δύο παραπάνω μεθόδων και 

προκύπτουν κάποια μέσα συμπεράσματα, με σκοπό το τελικό μοντέλο 

παραγωγής και ικανοποίησης των παραγγελιών να στηρίζεται και σε 

πραγματικά δεδομένα, αλλά και σε δεδομένα που προέκυψαν μέσω έρευνας. 

4) Η προσομείωση μοντέλων με βάση μαθηματικά πρότυπα δίνει δυνατότητα 

ακριβούς ποσοτικοποίησης του φαινομένου Bullwhip και των αιτιών εμφάνισης 

των διαφόρων διακυμάνσεων. Με αυτόν τον τρόπο μία προσομείωση μπορεί 

ανα προβλέψει την απόκριση του συστήματος ικανοποίησης της ζήτησης σε 

διαφόρους τύπους διαταραχών της ζήτησης και να προσφέρει κατευθυντήριες 

γραμμές για την πρόληψη και την εξάλειψη των μεγάλων ειδικά διακυμάνσεων, 

ώστε να εξισορροπηθεί το φαινόμενο του Bullwhip. 

Παρακάτω αναδεικνύεται η διακύμανση που μπορεί να έχει η ζήτηση ενός 

αγαθού, με βάση τον τρόπο ελέγχου που έχει γίνει και με βάση την κατηγορία 

ανάλυσης που έγινε πριν γίνει η απόφαση για το στρατηγικό πλάνο ικανοποίησης των 

παραγγελιών. Αναδεικνύεται ότι με βάση το είδος προμήθειας, μπορεί να υπάρχουν 

πολλές διαφορετικές διακυμάνσεις, λόγω παραμέτρων που επηρεάζουν τη ζήτηση, 
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όπως η εποχικότητα ενός αγαθού, η καθημερινή χρήση ή η ανάγκη κατανάλωσης ενός 

αγαθού από ένα σύνολο προμηθευτών. 

Το φαινόμενο του Bullwhip φαίνεται σχηματικά σε τέσσερις χρονολογικές 

σειρές δειγμάτων που παρατήρησαν την ζήτηση και την παραγωγή σε τέσσερις 

διαφορετικές εφοδιαστικές αλυσίδες όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.1.1 . Όπως φαίνεται 

οι παραγωγικές διαδικασία αναφέρονται σε:  

1) Ανταλλακτικά για τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

2) Εξαρτήματα αυτοκινήτου 

3) Απορρυπαντικό 

4) Φυσικό χυμό πορτοκαλιού 

Ο σκοπός, λοιπόν που παρουσιάζεται το σχήμα με προϊόντα που αποκλίνουν 

κατά πολύ, το ένα από το άλλο, είναι για να διακρίνουμε την διαφορά που υπάρχει 

ανάμεσα σε διάφορα προϊόντα και στον τρόπο, στις μεθόδους που επιτυγχάνεται η 

παραγωγική τους διαδικασία. 

 Όπως φαίνεται οι τιμές του φαινομένου Bullwhip είναι μικρότερες σε δύο από 

τα τέσσερα προϊόντα, που είναι τα ανταλλακτικά των ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 

το απορρυπαντικό με τιμές Bullwhip που έχουν τιμή 3,67 και 3,65 αντίστοιχα. Στην 

συνέχεια τα εξαρτήματα αυτοκινήτου παρουσιάζουν τιμή Bullwhip 6,1 ενώ την 

μεγαλύτερη τιμές του φαινομένου Bullwhip κατέχουν οι ζήτηση και η παραγωγή των 

φυσικών χυμών πορτοκάλι.  
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Εικόνα 3.1.1 : Ζήτηση και παραγωγή διαφόρων προϊόντων που παρουσιάζουν 

μεταβολή στην ζήτηση και εξαγωγή της τιμής του φαινομένου Bullwhip.   

Φαίνεται από την Εικόνα ότι η τιμή του Bullwhip επηρεάζεται από την 

σταθερότητα της ζήτησης. Δηλαδή φαίνεται ότι η ζήτηση των απορρυπαντικών που δεν 

παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση έχει χαμηλή τιμή του φαινομένου Bullwhip. Αυτό 

συμβαίνει διότι το απορρυπαντικό είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για την 

καθημερινότητα του κάθε ατόμου και κατά συνέπεια δεν πέφτει η παραγωγή του καμία 

στιγμή σε μηδενικές τιμές και εμφανίζει ζήτηση καθόλη τη διάρκεια του χρόνου. 

Το ίδιο συμβαίνει και με τα ανταλλακτικά του Υπολογιστή, τα οποία παρουσιάζουν μία 

μικρή διακύμανση σε σχέση με τα δύο υπόλοιπα προϊόντα. Αυτό συμβαίνει, διότι αυτό 

το προϊόν πάντα θα χρειάζεται από κάποιον και κατά συνέπεια η παραγωγή του δεν 

πέφτει ποτέ σε μηδενικές τιμές. 

Τέλος για τα ανταλλακτικά αυτοκινήτου φαίνεται ότι η ζήτηση εμφανίζει 

κάποιες μεταβολές, αλλά σε γενικές γραμμές είναι χαμηλή και εμφανίζει σταθερές 

ζητήσεις ανά τακτά διαστήματα, αρκετά πιο μικρές όμως από τις ζητήσεις που 

εμφανίζουν τα άλλα προϊόντα. Όπως φαίνεται λοιπόν η κύρια εξάρτηση της τιμής του 

φαινομένου του Bullwhip είναι η διακύμανση της ζήτησης, που ακολουθείται έως έναν 

βαθμό από την διακύμανση της παραγωγής ενός υλικού. 

Το φαινόμενο bullwhip είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και διάσημες έννοιες 

στον τομές της διαχείρισης και της έρευνας των επιχειρήσεων. Ο όρος ‘’Bullwhip’’ 

επινοήθηκε για να περιγράψει την επίδραση από την οποία η αργά κινούμενη ζήτηση 

του τελικού καταναλωτή, παρόλο που φαίνεται να μην επηρεάζει την αλυσίδα, εν τέλει 

δημιουργεί μεγάλες διακυμάνσεις στην παραγωγή για τους προμηθευτές και τα 

εργοστάσια/βιομηχανίες παραγωγής στο άλλο άκρο της αλυσίδας εφοδιασμού. [9] 

Η επίδραση του Bullwhip συχνά αναφέρεται ως ‘’ενίσχυση της ζήτησης’’ ή 

‘’ενίσχυση της διακύμανσης. Η ζήτηση αναφέρεται στην αύξηση των απαιτήσεων στην 

ποσότητα παραγωγής ενός συγκεκριμένου αγαθού ενώ η διακύμανση αναφέρεται στην 

αύξηση του φαινομένου του μαστίγιου, καθώς η καμπύλες που δημιουργούνται με 

αύξηση της ζήτησης είναι πιο απότομες και με μεγαλύτερες μέγιστες απόλυτες τιμές σε 

κάθε στάδιο διάθεσης των προϊόντων. 

Το φαινόμενο του μαστίγιου πολλές φορές έχει επίπτωση και στο κόστος 

παραγωγής ενός προϊόντος, καθώς μπορεί να δημιουργήσει το λεγόμενο ‘’Αποτέλεσμα 

Forrester’’. Αυτό το φαινόμενο καθίσταται σημαντικό όταν το κόστος από τη 

διακύμανση παραγωγής/ παραγγελίας υπερβαίνει το κόστος κατοχής του αποθέματος. 
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Αυτό για μία επιχείρηση/ βιομηχανία παραγωγής είναι το κρίσιμο σημείο, σύμφωνα με 

το οποίο η παραγωγή του προϊόντος κρίνεται με κερδοφόρα και προτιμάται πρώτα το 

αποθεματικό άδειασμα, καθώς το κόστος της κατοχής του αποθέματος είναι μικρότερο. 

Με το πέρασμα των χρόνων λοιπόν, φαίνεται ότι το φαινόμενο του μαστίγιου 

διαδραματίζει καίριο ρόλο σε ορισμένες επιχειρήσεις. 

Το φαινόμενο του μαστίγιου δεν ήταν η θεώρηση που πάντα υπήρχε για τον 

τρόπο διανομής των προϊόντων και τον τρόπο που λειτουργεί η εφοδιαστική αλυσίδα. 

Παλιότερα μία θεώρηση στηριζότανε στην αρχική προώθηση των αποθεμάτων και 

αφού τελείωνε το απόθεμα, τότε ξεκινούσε η παραγωγική διαδικασία, έπειτα από την 

ανάγκη ζήτηση από τα άλλα στρώματα της εφοδιαστικής αλυσίδας του προϊόντος. 

Σύμφωνα με τον Chen F (2000), όταν πρωτάρχισε η παραγωγική διαδικασία να 

υφίσταται και για πολλά χρόνια έπειτα υπήρχε η θεώρηση ότι για να γίνει η 

εξομάλυνση των διακυμάνσεων της ζήτησης έπρεπε η εταιρείες να στηρίζονται στην 

στρατηγική της αποθεματοποίησης και όχι της πρώιμης παραγωγικής διαδικασίας 

(Schisgall, 1981). 

Πολλοί επιστήμονες διεξάγουν έρευνες για να τελειοποιήσουν αυτό το 

φαινόμενο του bullwhip effetct με σκοπό να μην υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην 

ζήτηση, ανάμεσα σε όλους του μεσάζοντες, καθώς και στο εργοστάσιο και στον 

πελάτη. Ο Whittman etal ( 1999 ), συνέκρινε τον όρο εφοδιαστική αλυσίδα με έρευνα 

σε εκτεταμένες αγορές με εικονικές εταιρείες παραγωγής. Τόνισε την ανάγκη να 

υιοθετηθεί μία ολιστική αντίληψη της επιχείρησης και να διεξαχθεί μία έρευνα για να 

βρεθούν οι λόγοι του Bullwhip effect και τα διαρθρωτικά του μέτρα (Chen, 2000) 

Το φαινόμενο Bullwhip έχει επίσης στενή σχέση με τη φιλοσοφία του Ohno. O 

Ohno συζητά τα οφέλη της αποφυγής του Bullwhip φαινομένου σχολιάζοντας ότι: ‘’ Η 

βραδύτερη αλλά συνεπής χελώνα προκαλεί λιγότερα απόβλητα και είναι αυτό είναι 

πολύ πιο επιθυμητό από τον γρήγορο λαγό που αγωνίζεται μπροστά και μετά σταματάει 

για να παράγει απόβλητα σε πιο τακτά διαστήματα. Το σύστημα παραγωγής της Τoyota 

θυμίζει τον αργό τρόπο της χελώνας, καθώς παράγονται λίγα αυτοκίνητα στην 

παραγωγή με σκοπό τη δυνατότητα πώλησης μεγάλου ποσοστού και την μη ύπαρξη 

αποθέματος.  

  Συνεπώς αυτή η θεώρηση θυμίζει κάποιες μορφές παραγωγικών διαδικασιών 

διαφόρων βιομηχανιών. Η μορφή της χελώνας, πρακτικά θυμίζει τις παραγωγές που 

έχουν μικρή και σταθερή παραγωγική διαδικασία, θέλοντας να κρατήσουν απόθεμα για 

τυχόν αυξομειώσεις στην ζήτηση, ενώ ο λαγός θυμίζει τις παραγωγικές διαδικασίες που 
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έχουν μεγάλες παρτίδες παραγγελίας, οι οποίες προσπαθούν τελευταία στιγμή να 

προλάβουν την ζήτηση μίας τυχαίας αύξηση που συμβαίνει. 

Από το 1990 ένα μεγάλο μέρος της βιβλιογραφία σχετικά με το φαινόμενο 

Bullwhip και οι διάφορες αποδείξεις,, ερμηνείες και διορθωτικά μέτρα έχουν προκύψει 

και συνεχίζουν να αυξάνονται στην προσπάθεια να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο αυτό.  

Για παράδειγμα οι Geary etal. ταξινόμησαν σε άρθρο τους πέντε διαδρομές για να γίνει 

γνωστό το φαινόμενο και δέκα αρχές με σκοπό η κάθε επιχείρηση να μπορεί να εισάγει 

μοντέλα και να μειώσει το φαινόμενο. Έρευνες σαν του Geary etal. προκύπτουν από 

εμπειρική αξιολόγηση, αιτίες και διαρθρωτικά μέτρα που προέκυψαν από παλαιότερες 

ζητήσεις που εμφανίστηκαν σε μία εταιρεία και από την αντίδραση της εταιρείας αυτής 

στην συγκεκριμένη ζήτηση.   

Άλλες κριτικές άλλων επιστημόνων είναι περισσότερο εννοιολογικά 

προσανατολισμένες και προσπαθούν να προσφέρουν ένα νέο πλαίσιο άποψης για το 

φαινόμενο Bullwhip, όπως προσπάθησαν να περιγράψουν και οι Towill, zhou etal.  

Κάποιες δημοσιεύσεις λοιπόν δεν περιορίζονται απλά στο φαινόμενο Bullwhip, αλλά 

καλύπτουν γενικότερα και άλλα ζητήματα μοντελοποίησης της αλυσίδας εφοδιασμού, 

σύμφωνα με τον Beamon, ο οποίος παρουσιάζει μοντέλα επίτευξης και βελτίωσης μίας 

λειτουργικής αλυσίδας εφοδιασμού (Whitman et al., 1999). 

Επίσης άλλοι επιστήμονες, θέλοντας να συνδέσουν την έννοια του φαινομένου 

Bullwhip και της εφοδιαστικής αλυσίδας με την διαχείριση των αποθεμάτων μία 

εταιρείας και την συνεισφορά των νευρωνικών δικτύων και γενικά των μεθόδων με 

διακλαδώσεις, που χρησιμοποιούνται για πωλήσεις αγαθών δημιουργούν μοντέλα 

βελτιστοποίηση της παραγωγής, της διαχείρισης αποθεμάτων για κάποια είδη 

εφοδιαστικών αλυσίδων. Για παράδειγμα ο Pedro Luis Miranda Lugo etal. 

δημιούργησαν ένα μοντέλο βελτιστοποίησης για μία αλυσίδα από εταιρείες που 

εμπορεύονται έπιπλα.  Οι επιστήμονες δώσαν με μαθηματικές ακολουθίες διάφορους 

τρόπους ικανοποίησης της ζήτησης και τελικά παρατήρησαν, ποιοι τρόποι είναι οι πιο 

αποδοτικοί αυτοί που συμφέρουν πιο πολύ.  Στην ουσία πρότειναν ένα μικτό ακέραιο 

προγραμματισμό  που έχει σκοπό να επιλύει ένα επιχειρησιακό πρόβλημα, στο οποίο ο 

κατασκευαστής έχει μόνο μία γραμμή παραγωγής με χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων και 

μόνο ένα όχημα παράδοσης που μπορεί να εκτελεί πολλαπλά ταξίδια σε έναν 

βραχυπρόθεσμα ορίζονται προγραμματισμού. Το πρόβλημα που είχαν να 

αντιμετωπίσουν λόγω της μίας γραμμής παραγωγής, ήταν η διαχείριση του περιορισμού 

δυναμικότητας και συνεπώς έπρεπε να υπάρξει καλός προγραμματισμός για την 
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παραγωγή των επίπλων, ανά τακτά χρονικά διαστήματα να γίνονται παραγγελίες που θα 

έχουν μεγάλη συχνότητα. Σκοπός ήταν να δείξουν ότι ακόμα και για μικρές 

παραγωγικές διαδικασίες γίνεται, με σωστό παραγωγικό προγραμματισμό και 

προγραμματισμό του αποθέματος, να μειωθεί το φαινόμενο του Bullwhip. (Beamon, 

2017) 

3.2 Αίτια εμφάνισης του φαινομένου του μαστίγιου 

Ο Lee Hau etal υπέθεσε ότι υπάρχουν τέσσερις σημαντικοί λόγοι για το 

Bullwhip effect, οι οποίοι είναι: (Lugo et al., 2017) 

1) Oι ανακριβείς προβλέψεις της ζήτησης που ονομάζονται ‘’διαδικασία 

σήματος ζήτησης’’. Τα τελευταία χρόνια όλες οι ανεπτυγμένες εταιρείες 

προσπαθούν διαθέτοντας ένα τμήμα προβλέψεων των πωλήσεων, της ζήτησης, 

των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης να αναπτύξουν διάφορες τεχνικές 

με αλγόριθμους που βασίζονται στην βελτιστοποίηση του κέρδους με σκοπό να 

υπάρχει σωστή λειτουργία στην εφοδιαστική λειτουργία 

2) Σχεδίαση των προϊόντων από τον κατασκευαστή απευθείας στους 

λιανοπωλητές, λόγω ορισμένων περιορισμών όπως ονομάζονται στην 

Αγγλική ορολογία ‘’Παιχνίδι διανομής’’. Σύμφωνα με αυτό κάποιες φορές η 

διαθεσιμότητα για κάποιο προϊόν μπορεί να προβλέπετε μικρή στο μέλλον, 

λόγω διαφόρων παραγόντων. Οι πελάτες όμως παραγγέλνουν κάποιες φορές 

πολύ μεγάλες ποσότητες. Συνεπώς κατά την παράδοση των παραγγελιών στους 

πελάτες οι εταιρείες/παραγωγή κάνει την ίδια παράδοση παραγγελιών, σε όλους 

τους πελάτες, ανεξάρτητα αν κάποιοι κάναν πολύ μεγαλύτερες παραγγελίες, με 

σκοπό να καταφέρουν να επηρεάσουν την παράδοση παραγγελίας και να τους 

έρθει μία παραγγελία κοντά σε αυτό που ζητήσανε.  

Σύμφωνα με τον Lee Hau,  τη δεκαετία του ’80, η βιομηχανία των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών παρουσίαζε ελλείψεις σε chip μνήμης. Έτσι οι 

πελάτες φοβούμενοι μην μείνουν χωρίς απόθεμα αύξησαν τις παραγγελίες τους. 

Πολλοί πελάτες έδωσαν την παραγγελία σε διάφορους προμηθευτές, ώστε να 

είναι σίγουροι, ότι θα ικανοποιηθεί η ανάγκη αγοράς το διάστημα που το 

χρειαζόντουσαν. Αυτό είχε αποτέλεσμα όταν προμηθεύτηκαν το chip μνήμης 

από έναν προμηθευτή να ακυρώνουν τις άλλες παραγγελίες, με αποτέλεσμα τα 

εργοστάσια να μένουν πολλές φορές με αυξημένο απόθεμα. Το συγκεκριμένο 

απόθεμα που ήταν αποτέλεσμα ακύρωσης της παραγγελίας πολλές φορές έχει 
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αρνητικό αντίκτυπο στην εταιρεία, καθώς αυξάνει το κόστος αποθέματος, λόγω 

της μεγάλης διάρκειας παραμονής του στην αποθήκη. 

Ένα ακόμα παράδειγμα μη κατανόησης της πλασματικής ζήτησης από τους 

καταναλωτές λόγω αβεβαιότητας για την ύπαρξη του προϊόντος, ήταν η 

παραγγελία νέων ηλεκτρονικών υπολογιστών από την εταιρεία IBM. 

Συγκεκριμένα η εταιρεία αυτή το 1994 είδε τις πωλήσεις των νέων υπολογιστών 

της να αυξάνονται και να πηγαίνουν καλά. Όμως δεν αύξησε αμέσως την 

παραγωγή, με σκοπό να μην αντιμετωπίσεις πρόβλημα μεγάλων αποθεμάτων. 

Τελικά όμως, καθώς περνούσε ο καιρός, βλέποντας τη μεγάλη ζήτηση του 

προϊόντος και την περίοδο των γιορτών να είναι κοντά αποφάσισε να 

αντιμετωπίσει την περίπτωση με αύξηση των παραγγελιών. Το αποτέλεσμα 

ήταν η IBM να μην μπορεί να ξεχωρίσει τους καταναλωτές που θα έπαιρναν το 

προϊόν από την ΙΒΜ και θα κάναν παραγγελία από αυτήν και μόνο από αυτήν ή 

άλλους που είχαν κάνει και άλλες παραγγελίες και περίμεναν το  συντομότερο 

δυνατόν το προϊόν από οποιαδήποτε εταιρεία είχε πρώτη το προϊόν.  

 

Εικόνα 3.2.1 : To φαινόμενο Bullwhip σε μία αλυσίδα εφοδιασμού των 

κοτόπουλων για σούπα noodle, πηγή : Lee etal. (1997) 

3) Εκπτώσεις και εποχιακές διακυμάνσεις των τιμών. Σύμφωνα με αυτό το 

φαινόμενο σε περίπτωση που ένα προϊόν βρίσκεται σε χαμηλότερη τιμή μία 
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περίοδο του χρόνου, τότε οι καταναλωτές θα προτιμήσει να αγοράσει 

μεγαλύτερη ποσότητα από το συγκεκριμένο προϊόν θέλοντας να έχει απόθεμα 

για την περίοδο που το προϊόν θα επιστρέψει και πάλι σε υψηλότερες τιμές. 

Για να γίνει πιο κατανοητό οι εταιρείες συχνά αγοράζουν στοιχεία και προϊόντα 

πριν υπάρχουν οι αντίστοιχες απαιτήσεις ζήτησης για αγορά. Συχνά λόγω των 

ειδικών προωθητικών ενεργειών των προϊόντων όπως είναι οι εκπτώσεις τιμών, 

εκπτώσεις ποσότητα είναι τα αποτελέσματα της αύξηση των αγορών. 

Συχνό φαινόμενο είναι να αγοράζουν μεγαλύτερες ποσότητες οι λιανοπωλητές 

για να διατηρούν αποθέματα για το μέλλον, καθώς το κόστος 

αποθεματοποίησης είναι μικρότερο από τη διαφορά τιμής, που μπορεί να το 

αγοράσουν πριν την έκπτωση. Ωστόσο πολλές φορές οι λιανοπωλητές και οι 

εταιρείες αγοράζουν πολύ περισσότερα από αυτά που χρειάζονται μέχρι η 

δυναμικότητα της χωρητικότητας του αποθέματος να εξαντληθεί, η διακύμανση 

των ποσοτήτων αγοράς είναι πολύ μεγαλύτερη από την διακύμανση του ρυθμού 

κατανάλωσης και αυτό οδηγεί στο φαινόμενο Bullwhip.  

Ένα παράδειγμα μοτίβου πώλησης και παραγγελίας είναι αυτό μίας εταιρεία 

που εμπορεύεται σούπα κοτόπουλου. Οι Lee etal. που έκανα την έρευνα έδειξαν 

ότι οι πρακτικές αγοράς υψηλού κόστους μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλή 

μεταβλητότητα στις παραδόσεις από τον κατασκευαστή στους διανομείς, όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 3.2.1. Τέτοιες μεγάλες διακυμάνσεις συχνά αναγκάζουν 

τις εταιρείες να λειτουργούν τα εργοστάσια τους με υπερωρίες σε κάποιες 

χρονικές στιγμές και σε άλλες στιγμές η παραγωγή να είναι αδρανής. Αυτή η 

τακτική συμβαίνει, ώστε οι εταιρείες να μην αναγκάζονται να κατασκευάζουν 

τεράστιες σορούς αποθέματος για να προλαμβάνουν τις μεγάλες διακυμάνσεις 

στη ζήτηση. Από την άλλη πλευρά, εάν ο κατασκευαστής δεν προβεί σε 

εκπτώσεις τιμών, ένας ανταγωνιστής του μπορεί να αναλάβει την παράδοση 

χονδρικής παραγγελίας. 

Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που σε περιόδους που υπάρχει αυξημένη ζήτηση 

παραγγελιών τα εργοστάσια μειώνουν τις μοναδιαίες τιμές, διαμορφώνοντας 

μικρές τιμές χονδρικής πωλήσεις, ώστε να δελεάσουν τους χονδρέμπορες, του 

λιανοπωλητές και αυτοί με τη σειρά τους να μην αναζητήσουν άλλη πηγή 

προμήθειας του προϊόντος. 

4) Παραγγελία σε παρτίδες. Εάν μία εταιρεία παραγωγής έχει σταθερές 

πωλήσεις, τότε αυτή η εταιρεία έχει μία σιγουριά για το απόθεμα που διαθέτει 
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και γνωρίζει ότι αν χρειαστεί θα έχει απόθεμα σε μία τυχαία αύξηση της 

ζήτησης. Συνεπώς αυτές οι εταιρείες έχουν ορίσει ένα επίπεδο ασφαλείας κάτω 

από το οποίο ενεργοποιούν τις παραγγελίες στον προμηθευτή. Αυτό συμβαίνει 

για να μειωθούν τα έξοδα παραγγελίας ανά μονάδα προϊόντος και τα έξοδα 

μεταφοράς. Συνεπώς με τη σωστή χρήση του αποθέματος η εταιρεία μπορεί να 

παρουσιάζει μικρότερη διακύμανση στην παραγωγή, καθώς το απόθεμα μπορεί 

αν καλύπτει πιθανή αύξηση της παραγγελίας. 

 Για να προχωρήσουν στο ερευνητικό του κομμάτι σχεδίασαν μία σειρά από 

απλά μοντέλα για να δείξουν πως μπορεί το κάθε μοντέλο να οδηγήσει σε καθέναν από 

τους παράγοντες και την ενίσχυση της διακύμανσης στην αλυσίδα εφοδιασμού, με 

αποτέλεσμα η διαδικασία να μην είναι γραμμική όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.2.2.  Το 

αποτέλεσμα δεν είναι μόνο να μην είναι γραμμική η διαδικασία, αλλά ένα αποτέλεσμα 

μείωσης ή αύξησης της αγοραστικής δύναμης δεν έχει άμεσο αποτέλεσμα στην 

εφοδιαστικής αλυσίδα.  

Συγκεκριμένα όταν για ένα χρονικό διάστημα μειώνεται η αγορά ενός 

προϊόντος, για κάποιο τυχαίο λόγο και όχι για κάποιο γνωστό εποχιακό λόγο που 

γνωρίζουν οι παραγωγοί, τότε θα περάσει χρόνος για να υπάρχει το ‘’feed back’’ στο 

εργοστάσιο και να μείωση την παραγωγή, ώστε να προσαρμοστεί στην ζήτηση των 

πελατών. (Εικόνα 3.1α), ενώ από την άλλη το ίδιο συμβαίνει και όταν υπάρχει αύξηση 

της ζήτησης (Εικόνα 3.1β).  

Αυτό φαίνεται και στην πρόβλεψη του προϊόντος στη ‘’ρύθμιση του παιχνιδιού 

της μπύρας’’ που βασίζεται στο ιστορικό παραγγελιών από τον άμεσο γείτονα της 

εταιρείας. Κάθε παίκτης στο παιχνίδι μπύρας συνήθως ενεργεί επί των σημάτων 

ζήτησης που παρατηρεί. Όταν μία μεταγενέστερη λειτουργία τοποθετεί μία παραγγελία, 

ο διευθυντής που βρίσκεται κοντά στην αλυσίδα, επεξεργάζεται αυτό το κομμάτι των 

πληροφοριών ως σήμα σχετικά με τη μελλοντική ζήτηση προϊόντων. Με βάση αυτό το 

σήμα, ο ανερχόμενος διευθυντής αναπροσαρμόζει το δικό του ή την πρόβλεψη της 

ζήτησης. Αυτό, οι επιστήμονες Lee et al. ονόμασαν διαδικασία ζήτησης σήματος 

κλήσης. 

Το παραπάνω παιχνίδι εξηγεί καθ’ όσο προχωράμε στην εφοδιαστική αλυσίδα, 

παρόλο που οι προβλέψεις των μελλοντικών απαιτήσεων και των αποθεμάτων 

ασφαλείας χρησιμοποιούν τεχνικές εξομάλυνσης για μεγάλους χρόνους παράδοσης, εν 

τούτης δεν είναι ασυνήθιστο να υπάρχουν υψηλά επίπεδα αποθεμάτων ασφαλείας. Οι 
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διακυμάνσεις των ποσοτήτων παραγγελιών μπορούν να είναι πολύ μεγαλύτερες από 

εκείνες της ζήτησης. 

Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ο ‘’γείτονας’’ στην αλυσίδα εφοδιασμού 

χρησιμοποιεί επίσης εκθετική εξομάλυνσης και χρησιμοποιεί εντολές προβλέψεις 

ζήτησης για τους επόμενους ‘’γείτονες’’ στην εφοδιαστική αλυσίδα. Οι παραγγελίες 

αυτού θα έχουν ακόμα μεγαλύτερη διακύμανση και καμπύλες όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 3.2.1, οι οποίες πολλές φορές θα ξεπερνούν και τις πραγματικές πωλήσεις για 

σκοπούς ασφάλειας και διατήρησης αποθέματος ασφαλείας (Lee et al., 1997). 

 

Σχήμα 3.2.2 : Μεγαλύτερη μεταβλητότητα στις παραγγελίες από τον έμπορο 

λιανικής πώλησης στον κατασκευαστή σε σχέση με τις πραγματικές πωλήσεις. 

Πηγή : Lee et al. (1997) 

 

3.3 Τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου Bullwhip  (φαινόμενο του 

μαστίγιου) 

Ο Richard Meters για να αντισταθμίσει αυτό το φαινόμενο που δημιουργεί 

αυτήν την χρονική μεταφορά της ζήτησης όπως φαίνεται στις Εικόνα 3.3.1α) και β), 

υπολόγισε την εποχική ζήτηση και τη μεταβολή της ζήτησης λόγω σφαλμάτων 

πρόβλεψης από υψηλότερους στην εφοδιαστική αλυσίδα και έθεσε αυτά τα δύο σαν του 

δύο βασικούς λόγους του Bullwhip effect. Επίσης μελέτησε την επίδραση που είχε η 

απευθείας αγορά παραγγελιών μεγάλου αριθμού προϊόντων από το εργοστάσιο στην 

κερδοφορία του συστήματος της εφοδιαστικής αλυσίδας, ορίζοντας ως κερδοφορία τον 
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τελικό όγκο πωλήσεων στους πελάτες. Στα συμπεράσματα του ο Richard M. ανέφερε 

ότι είναι σχετικά εύκολο να αντιμετωπιστεί η στρέβλωση που προκαλείται από την 

εποχιακή ζήτηση, εάν η μεταβολή της εποχικής ζήτησης αλλάζει συχνά  (Lee et al., 

1997). 
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Εικόνα 3.3.1 : α) Αποτέλεσμα του Bullwhip effect όταν υπάρχει μείωση στην 

ζήτηση, για τις παραγγελίες που ικανοποιούνται από κάθε τμήμα της εφοδιαστικής 

αλυσίδας,  β) Αποτέλεσμα του Bullwhip effect όταν υπάρχει αύξηση στην ζήτηση, 

για τις παραγγελίες που ικανοποιούνται από κάθε τμήμα της εφοδιαστικής 

αλυσίδας   (Metters, 1997) 

Ο Whitman etal περιέγραψε ότι ένα ακόμα φαινόμενο που έχει επίδραση στην 

αλυσίδα εφοδιασμού είναι η εφαρμογή κατά περιόδους νέων τεχνολογιών στο σύστημα 

εμπορίας που έχει σαν αποτέλεσμα την παράβλεψή της αλυσίδας εφοδιασμού. Ο 

Whitman για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο απαξίωσης της αλυσίδας λόγω 

περιοδικών αλλαγών που δημιουργούνται περιέγραψε κάποια μοντέλα όπως το 

Μοντέλο τεχνικών δομημένης ανάλυσης και σχεδιασμού ( SADT – Structured Analysis 

& Design Techniques) και το μοντέλο ολοκληρωμένου καθορισμού της ζήτησης 

(Integrated Definition). Με αυτά τα δύο μοντέλα ο Whitman προσπάθησε να ενοποιήσει 

όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, ως μία γραμμή παραγωγής με σκοπό την βελτιστοποίηση 

της λειτουργίας της. Λαμβάνοντας λοιπόν την αλυσίδα εφοδιασμού ως μία 

ολοκληρωμένη και εκτεταμένη επιχείρηση που λειτουργεί συνεκτικά, υποστήριξε ότι 

αυτό μπορεί να μειώσει το φαινόμενο του Bullwhip effect (Εικόνα 3.3.2) (Bsaikrishna, 

2016). 

 

Εικόνα 3.3.2 : Αποτέλεσμα της μεταβολής της ζήτησης του πελάτη, ως απόρροια 

της δημιουργία του Bullwhip effect 
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Ένα ακόμα φαινόμενο για την μείωση του Bullwhip effect που αναλύθηκε από 

πολλούς επιστήμονες ήταν η πολιτική παραγγελιών και το αποτέλεσμα που αυτό θα 

έχει στη διακύμανση της ζήτησης στις αλυσίδες εφοδιασμούς. Κάποιοι από τους 

επιστήμονες που ανάλυσαν την επίδραση της παράδοσης μεγάλων παραγγελιών ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα όπως φαίνεται και στην Εικόνα 3.3.4 ήταν οι Kelle et al. 

Αυτοί μελέτησαν ξεχωριστά τις παραγγελίες κάθε βαθμίδας στην εφοδιαστική αλυσίδα, 

δηλαδή μελέτησαν τις παραγγελίας της λιανικής πώλησης, τις παραγγελίες των 

προμηθευτών και μελέτησαν τις διακυμάνσεις που δημιουργούνταν στην παραγωγή του 

εργοστασίου με βάση αυτές τις παραγγελίες που δίνονταν από τους άλλους 

προμηθευτές/πελάτες της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επίσης τόνισαν ότι η ανάλυση της 

επίδρασης του κάθε ζεύγους προμηθευτή/πωλητή παίζει σημαντικό ρόλο στην τελική 

λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας (Whitman et al., 1999) 

Οι Manuel etal. έχοντας σαν δεδομένα κάποια στοιχεία από εργασίες όπως η 

παραπάνω επιδίωξαν να βρουν τρόπο για την μείωση των διακυμάνσεων των επιπέδων 

παραγωγής και την δημιουργία πιο ολοκληρωμένων παρτίδων πώλησης, την προστασία 

των αποθεμάτων του εργοστασίου και την σωστή διαχείριση τους, καθώς αυτά θα 

μπορούσαν να απορροφήσουν την διακύμανση της ζήτησης, ειδικά σε περιόδους που 

λόγω κάποιου γεγονότος αυξανόταν ραγδαία η ζήτηση (π.χ εποχιακές πωλήσεις λόγω 

κάποιας γιορτής, πώληση ενός νέου προϊόντος που δέχτηκε μεγάλη διαφήμιση και έγινε 

δημοφιλές στο κοινό ). Οι ολοκληρωμένες παρτίδες πωλήσεις θα αντιμετώπιζαν το 

πρόβλημα παραγωγής στο εργοστάσιο τις περιόδους αύξησης της ζήτησης που τα 

εργοστάσια αδυνατούσαν να ανταπεξέλθουν σε αυτήν την αύξηση λόγω περιορισμών 

δυναμικότητάς στην παραγωγή. Σχηματικά αυτό φαίνεται και στην Εικόνα 3.3.3 που 

δείχνει ότι ενώ η διακύμανση ζήτηση των πελατών είναι σταθερή και αυξάνεται λόγω 

κάποιου γεγονότος κάποια χρονική περίοδο, το αποτέλεσμα στην άλλη άκρη της 

αλυσίδα που είναι το εργοστάσιο, ύστερα από συμψηφισμό όλων των απαιτήσεων και 

των άλλων βαθμίδων της εφοδιαστικής αλυσίδας (πωλητής λιανικής, χονδρέμπορος, 

προμηθευτής) είναι διαφορετικό. Συγκεκριμένα βλέπουμε στην Εικόνα 3.3.3 η 

διακύμανση της αθροιστικής ζήτησης που τελικά φτάνει στο εργοστάσιο τείνει να δίνει 

γραμμές κάθετες στον άξονα χ-y. Αυτό οι Manuel etal. εξέφρασαν ότι μπορεί να 

αντιμετωπιστεί μόνο με την σωστή χρονική πρόβλεψη και την δημιουργία 

ολοκληρωμένων παρτίδων πώλησης  (Εικόνα 3.3.4) (Kelle and Milne, 1999). 
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Εικόνα 3.3.3  : Αποτελέσματα σήματος ζήτησης όσο ανεβαίνουμε ψηλότερα στην 

βαθμίδα της εφοδιαστικής αλυσίδας και αναγκαιότητα για μεγάλες παρτίδες 

παραγγελιών από τα εργοστάσια, ώστε να διατηρήσουν ευχαριστημένους όλους 

του πελάτες της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

 

Εικόνα 3.3.4 : Αναπαράσταση παραγγελιών που πρέπει να τηρεί ένα εργοστάσιο ως 

προς τους πελάτες του, με σωστή πρόβλεψη των χρόνων παράδοσης, ώστε να μην 

δημιουργηθεί έλλειψη αποθέματος, με την πάροδο του χρόνο. 
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Σύμφωνα με την Εικόνα 3.3.4 επίδραση στην επιτυχία των ολοκληρωμένων 

παραγγελιών που πρότειναν αρχικά οι Manuel etal. έχει τo σημείο της διενέργειας της 

επόμενης παραγγελίας (reorder point). Σύμφωνα τον Jose L. etal η ανάλυση αυτού του 

σημείου είναι κρίσιμη για τις βιομηχανίες καθώς καθορίζει την ασφάλεια της έλλειψης 

αποθέματος. Υποστηρίζεται ότι είναι η πιο κρίσιμη τιμή που καθορίζει το επίπεδο 

αποθέματος και συνεπώς ενεργοποιεί την ζήτηση μίας παραγγελίας στην παραγωγή, 

ώστε να είναι έτοιμη στην ώρα της. Στην Εικόνα 3.3.4 φαίνεται ότι το σημείο 

επαναφοράς ή σημείο εκ νέου παραγγελίας (reorder poing), συνδέεται με τον χρόνο 

παράδοσης και την ποσότητα παραγγελίας ως συνάρτηση του χρόνου. Έτσι για να 

προσδιοριστεί αυτό το κρίσιμο σημείο το εργοστάσιο πρέπει να γνωρίζει τους 

ακόλουθους τρεις παράγοντες που είναι : (Miguel et al., 2010). 

1) Η ζήτηση. Αυτή μπορεί να προκύψεις από στοιχεία παλαιότερων περιόδων, 

αλλά πολλές φορές αυτά δεν είναι έγκυρα. Άλλες φορές προκύπτει από τα 

στοιχεία πωλήσεων των τελευταίων μηνών, ύστερα από στατιστική ανάλυση της 

τάσης των πωλήσεων με μεθόδους στατιστικής και προβλέψεων ζήτησης. 

2) Ο χρόνος παραλαβής. Πολύ σημαντική παράμετρος είναι επίσης ο χρόνος 

παραλαβή μίας παραγγελίας, καθώς πρέπει η παραγγελία να είναι στην ώρα της 

στον πελάτη, ώστε να μην δημιουργηθεί μηδενικό απόθεμα για αυτόν, κάτι που 

θα έχει σαν αποτέλεσμα τις επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και την μη 

ικανοποίηση του τελικού πελάτη λόγω έλλειψης του προϊόντος 

3) Ασφάλεια. Αυτή η παράμετρος έχει να κάνει με το απόθεμα που υπάρχει και 

χρησιμοποιείται μόνο σε πολύ ακραίες και ξεχωριστές περιπτώσεις που για 

κάποιον λόγο υπήρξε καθυστέρηση στον χρόνο παραλαβής της παραγγελίας, 

λόγω της καθυστέρησης κάποιας μεταφορικής διαδικασίας για παράδειγμα, ή 

υπήρξε κάποια απροσδόκητη αύξηση στην ζήτηση από τους καταναλωτές που 

βρίσκονται στην βάση της εφοδιαστικής αλυσίδας και επηρεάζουν την 

διακύμανση της ζήτησης αισθητά. 

Οι Manuel etal. ουσιαστικά προσπάθησαν να μειώσουν την μεταβλητότητα της 

παραγωγής και να δημιουργήσουν μείωση και στην μεταβλητότητα του φαινομένου του 

Bullwhip effect, δηλαδή μείωση της διακύμανσης του διαγράμματος του Bullwhip 

(Εικόνα 3.3.2).  H μείωση αυτής της μεταβλητότητας είναι λοιπόν αναγκαία, ώστε να 

μην δημιουργούνται μεγάλες διαφορές ανάμεσα στην ζήτηση του τελικού καταναλωτή 

και στην παραγωγή του εργοστασίου κατασκευής των πρώτων υλών. Αυτό θα έχει ως 
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αποτέλεσμα την ικανοποίηση των άλλων μελών της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως οι 

χονδρέμπορες, οι προμηθευτές και οι καταναλωτές, χωρίς την συχνή χρήση του 

έκτακτου αποθέματος που χρησιμοποιούν τα εργοστάσια για να καλύψουν την ζήτηση 

σε περιόδους που υπάρχει μία έντονη αύξηση της (Kelle and Milne, 1999). 

Οι Yao etal. προσπαθήσουν να αποδείξουν ότι μέσω της ηλεκτρονικής 

συνεργασίας όλων των υπεύθυνων μία εφοδιαστικής αλυσίδας ενός προϊόντος ή μίας 

ομάδας προϊόντων, γίνεται να μειωθεί αισθητά το φαινόμενο του μαστίγιου. 

Συγκεκριμένα ανέφεραν ότι με την χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας (IT- 

information technology) και την ηλεκτρονική διασύνδεση (Electronic lingage- EL), οι 

μελέτες τους έδειξαν ότι μπορεί να υπάρχει εμπειρική υποστήριξη. Συγκεκριμένα η 

χρήση της ηλεκτρονικής διασύνδεσης από τους αγοραστές και από τους προμηθευτές, 

υποστήριξαν ότι βοηθάει στη μείωση του φαινομένου του μαστίγιου. Η τεχνολογία 

βοηθάει στην γρηγορότερη ανάδραση της μεταβολής από την μία πλευρά της αλυσίδας 

στην άλλη και η δράσεις από την παραγωγική μονάδα είναι γρηγορότερες και πιο 

έγκυρες. Αυτό δεν δημιουργεί υψηλούς περιορισμούς δυναμικότητας σε περιόδους 

αυξημένης ζήτησης, καθώς υπάρχει παραπάνω χρόνο για ικανοποίηση της ζήτησης, 

λόγω της πιο γρήγορης ενημέρωσης για τα φαινόμενα που μεταβάλλουν την ζήτησης 

λόγω της ηλεκτρονική διασύνδεσης.  

Ένα παράδειγμα μέσω έρευνας που έγινε από τους Tatsiopoulos etal. σε μία 

αλυσίδα εφοδιασμού ρούχων, στην  οποία το EL βοηθά στην αυτοματοποίηση της 

διαχείρισης παραγγελίας πελατών και στην απελευθέρωση παραγγελίας παραγωγής. Με 

αυτόν τον τρόπο οι κύριοι παράγοντες που ικανοποιούνται είναι δύο:  (Yao and Zhu, 

2012) 

1)  Η εξοικονόμηση του κόστους στην παραγωγική διαδικασία, καθώς οι χρόνοι 

παραγωγής είναι πιο ομαλή και δεν υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις. Αυτό κατά 

συνέπεια φαίνεται και στο φαινόμενο του μαστίγιου καθώς τα μέγιστα που 

αναφέρονται στην παραγωγή του εργοστασίου, αρχίζουν και μειώνονται με την 

απελευθέρωση της παραγγελίας παραγωγής. 

2) Επίσης το δεύτερο και σημαντικότερο δεδομένο αλλαγής, λόγω της 

ηλεκτρονικής διασύνδεσης είναι η καλύτερη παραγωγική διαδικασία και το 

κέρδος χρόνου για τις μηχανές παραγωγής. Με αυτόν τον τρόπο οι μηχανές 

παραγωγής φτάνουν σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αποδοτικότητας και 

εξαλείφονται οι περιορισμοί δυναμικότητας των μηχανών, καθώς i) οι 
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διακυμάνσεις είναι μικρότερες και ικανοποιείται οι παραγωγή και ii) οι 

παραδόσεις των παραγγελιών γίνονται σε μικρότερο χρόνο και συνεπώς δεν 

εμφανίζονται τόσο συχνά οι περιορισμοί χωρητικότητας του αποθέματος και 

κατ’ επέκταση μειώνεται και το κόστος αποθέματος. 

Όπως αναφέρεται από τους Lucking-Reiley etal., ‘’η επεξεργασία χειροκίνητης 

εντολής αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της γραφειοκρατίας, της εισαγωγής δεδομένων 

στις τηλεφωνικές κλήσεις και τις αιτήσεις έγκρισης, μπορεί να αποδειχθεί αρκετά 

ακριβό. Αυτό το κόστος αποδείχτηκε ότι μειώνεται πέντε με δέκα φορές με τη χρήση 

ηλεκτρονικών συναλλαγών. (Tatsiopoulos et al., 2002). 

Αυτή η μείωση στο κόστος συναλλαγής επηρεάζει και το φαινόμενο του 

μαστίγιου (Bullwhip effect), διότι το μειωμένο κόστος συναλλαγής μπορεί να οδηγήσει 

σε πιο συχνή τοποθέτηση παραγγελιών παρτίδων με μικρότερες ποσότητες, δηλαδή 

λιγότερες παραγγελίες παρτίδων. Όπως έχει σχολιαστεί και παραπάνω οι ποσότητες 

παρτίδων λοιπόν, αποτελούν μείζονα αιτία για τη ύπαρξη του φαινομένου του 

Bullwhip. Συνεπώς η μείωση της ποσότητας και η αύξηση της συχνότητας παραγωγής 

μπορεί να επηρεάσει θετικά την καταπολέμηση του φαινομένου του Bullwhip (Lee et 

al., 1997) 

Παρακάτω φαίνεται ένα εννοιολογικό μοντέλο που παρουσιάστηκε από τους 

Yao and Zhu. H σωστή χρήση της τεχνολογίας πληροφόρησης (IT) και της 

ηλεκτρονικής διασύνδεσης (EL), μπορεί να οδηγήσει σε μία βελτιστοποίηση της 

μεταβλητότητας του απαιτούμενου αποθέματος ( Inventory-demand variance ratio 

IDVR), με ταυτόχρονη διασύνδεση των καταναλωτών με την βιομηχανία μέσω της 

πληροφόρησης από σύγχρονα μέσα. Οι Yao and Zhu αναφέρονται στην ανάγκη 

ύπαρξης μίας ενδιάμεσης βοήθειας, που θα συγχρονίζει αυτές τις δύο τεχνολογίες, ώστε 

να μην γίνονται παρερμηνείες και λάθη στην ηλεκτρονική διαδικασία. 
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Εικόνα 3.3.6 : Εννοιολογικό μοντέλο των Yao and Zhu για την χρήση της 

τεχνολογίας IT και EL στην βελτίωση της παράδοση των προμηθειών με σκοπό τη 

μείωση του φαινομένου του Bullwhip 

Αυτό μπορεί να έχει πολύ ευεργετικά αποτελέσματα στην διαχείριση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς σύμφωνα με τους Malone etal. αναγνωρίστηκαν τρεις 

τομείς επίδρασης που η τεχνολογία της πληροφορίας μπορεί να φέρει στην εφοδιαστική 

αλυσίδα. Αυτές οι επιδράσεις είναι: (Lucking-Reiley and Spulber, 2001) 

1) Το αποτέλεσμα της μείωσης του κόστους. Μέσω της ύπαρξης του διαδικτύου, οι 

πληροφορίες μπορούν να διαχέονται στο ίντερνετ στον ίδιο χρόνο και όλοι οι 

προμηθευτές, χονδρέμποροι, καταναλωτές να ενημερώνονται για τις εξελίξεις 

στην παραγωγή και στην διάθεση ενός προϊόντος αρκετά γρήγορα. Αυτό έχει 

σαν αποτέλεσμα την μείωση του κόστους που υπάρχει στις διαβιβάσεις, καθώς 

το προϊόν θα μεταφέρεται πλέον πιο γρήγορα και χωρίς χρονικά κολλήματα 

λόγω έλλειψης παραγωγικού χρόνου επικοινωνίας με τον εκάστοτε συνεργάτη ή 

καταναλωτή. 
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2) Η ηλεκτρονική επίδραση στο κλείσιμο των συμφωνιών πώλησης με τους 

τελικούς καταναλωτές, αλλά και με άλλα μέλη στην πυραμίδα της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Με κύριο παράγοντα την ηλεκτρονική επίδραση που βοηθά στην 

γρηγορότερη συμφωνία των εταίρων, σπάζοντας τα δεσμά της παραδοσιακής 

μεσιτείας που υπήρχε με συμφωνία, με την ύπαρξη και των δύο πλευρών σε ένα 

μέρος και την σύναψη υπογραφών Αυτός ο παράγοντας στο κλείσιμο των 

συμφωνιών με τον σύγχρονο ηλεκτρονικό τρόπο, έχει σαν αποτέλεσμα, όπως 

φαίνεται την αποδοτικότερη λειτουργία στην παραγωγική διαδικασία και την 

μείωση του κόστους παραγωγής. Αυτό συμβαίνει λόγω και πάλι της ταχείας 

συμφωνίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει οικονομία χρόνου και να υπάρχει 

μεγαλύτερη παραγωγική δυναμικότητα των μηχανών του εργοστασίου, λόγω 

περίσσειας χρόνου. 

3) Τέλος η διαδικασία της ηλεκτρονικής διασύνδεσης σε πολλές παραγωγικές 

διαδικασίες τα τελευταία χρόνια έχει ωφελήσει και τις δύο πλευρές, δηλαδή 

αυτές του παραγωγού και του καταναλωτή. Αυτό  είναι αποτέλεσμα της 

απουσίας μεσάζοντα που η ύπαρξη του έδινε μεγαλύτερα συνολικά κόστη στην 

διαδικασία μεταφοράς του προϊόντος από το εργοστάσιο στον καταναλωτή και 

θέλοντας και αυτός να έχει κάποιο κέρδος για την εργασία του, το συνολικό 

κόστος μέχρι την τελική διάθεση του προϊόντος ήταν αρκετά μεγαλύτερο. Έτσι 

λοιπόν, αυτή η στενότερη σύζευξη των επιχειρηματικών διαδικασιών των δύο 

άκρων της εφοδιαστικής αλυσίδας έχει βοηθήσει κατά πολύ στην μείωση του 

κόστους παραγωγής και διάθεσης, καθώς και στην μείωση της διακύμανσης του 

φαινομένου του μαστίγιου, λόγω της άμεσης εξυπηρέτησης και ικανοποίησης 

των αναγκών.  Αυτές οι επισημάνσεις για το IT και το EL ήρθαν σε αντίθεση με 

άλλους επιστήμονες όπως οι Barua etal. που υποστήριξαν ότι με τις τεχνολογίες 

αυτές μπορεί να επεκταθεί η αγοραστική ανάγκη των αγοραστών και αυτό να 

οδηγήσει σε μεγαλύτερη αστάθεια της ζήτησης για τους προμηθευτές (Malone 

et al., 1987). 

Οι Clemons etal διαπίστωσαν ότι με τη ηλεκτρονική μεσιτεία/πώληση το 

αποτέλεσμα μπορεί να είναι η αβεβαιότητα της ζήτησης, σε μεγαλύτερα πλαίσια από 

ότι πιο παλιά. Η δικαιολόγηση ήταν ότι με αυτόν τον τρόπο, υπήρχε μεγαλύτερη 

επιλογή εναλλακτικών λύσεων και χαμηλότερο κόστος της διαδικασίας επιλογής (Barua 

et al., 1995). 
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Συνεπώς κατέληξε στο γεγονός, ότι η ζήτηση μπορούσε να παρουσιάζει 

μεγαλύτερη αβεβαιότητα με βάση αυτόν τον τρόπο συνεννόησης με τους καταναλωτές, 

λόγω κυρίως των περισσότερων επιλογών διασύνδεσης για τον αγοραστή που είχε ως 

αποτέλεσμα την μείωση του ανταγωνισμού όταν η ζήτηση δεν ήταν μεγάλη.  

Όμως λόγω της τυποποίησης της αναζήτησης αγορών μέσω της τεχνολογίας 

σύμφωνα με τους Derick etal μειώθηκε το κόστος αναζήτησης του αγοραστή, καθώς 

είναι ευκολότερη να αναζητήσει πλέον αυτό που έχει ανάγκη. Αυτό βοηθάει το 

φαινόμενο του μαστίγιου, καθώς εξομαλύνθηκε με αυτόν τον τρόπο η ζήτηση, με τον 

αγοραστή να είναι πιο σίγουρος για την αγορά του (Clemons et al., 1993) 

Συνοπτικά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι οι τεχνολογίες IT και EL έχουν μία 

εμφανή θετική επιρροή στο φαινόμενο του Bullwhip, αλλά έχουν και κάποια αρνητική 

συμβολή. Συνοπτικά φαίνονται παρακάτω τα συμπεράσματα για τις δύο τεχνολογικές 

διαδικασίες : 

1) Μειώνουν το κόστος συντονισμού μεταξύ του παραγωγού και του τελικού 

καταναλωτή 

2) Αυξάνει τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών και την δυνατότητα 

επεξεργασίας, διευκολύνοντας της παρακολούθηση των επιδόσεων, μέσω 

ηλεκτρονικής συλλογής δεδομένων πωλήσεων, παραγγελιών, κόστους 

παραγωγής κλπ., κάνοντας την διαδικασία παραγωγής πιο ομαλή και 

βοηθώντας κατά πολύ στην εξομάλυνση της διακύμανσης του φαινομένου 

του μαστίγιου 

3) Μειώνει την εξειδίκευση της σχέσης μεταξύ καταναλωτή και παραγωγού 

λόγω της αύξησης της τυποποίησης και της δια συνδεσιμότητας. Αυτό 

βοηθάει στην μείωση του κόστους αναζήτησης και εναλλαγής. Αυτό είναι 

θετικό για το φαινόμενο του μαστίγιου, ,καθώς η μείωση του κόστους 

αναζήτησης, δημιουργεί μεγαλύτερη συχνότητα ανάγκης ζήτησης, που με τη 

σειρά της οδηγεί σε μικρότερο χρόνο μεταξύ των παραγγελιών και σε 

αύξηση της παραγωγικότητας και της δυναμικότητας της παραγωγής. Ένα 

ακόμα αποτέλεσμα της εξειδίκευσης της σχέσης με τον καταναλωτή είναι 

ότι αυξάνει την εμβέλεια της αγοράς, λόγω της χρήσης της ηλεκτρονικής 

διασύνδεσης. 
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3.4 H μοντελοποίηση του φαινομένου Bullwhip (τρόποι εξάλειψης των 

μεγάλων διακυμάνσεων) 

Η συμβατική τεχνική για την εξέταση της επίδρασης του Bullwhip είναι να 

υποδείξει τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού, θέτοντας τους ως ένα 

δυναμικό σύστημα, το οποίο σύστημα χρειάζεται βελτιστοποίηση, κάτω από διάφορους 

δυναμικούς περιορισμούς και περιορισμούς χωρητικότητας.  

Έτσι λοιπόν κάτω από αυτούς τους δυναμικούς περιορισμούς και τους 

περιορισμούς χωρητικότητας μελετάται η επίδραση των παρακάτω στοιχειών: (Deziel 

and Eilon, 1967) 

1) της ζήτησης. 

2) της καθυστέρησης παράδοσης της παραγγελίας. 

3) της πρόβλεψης της μελλοντικής ζήτησης . 

4) Των διαφορετικών μηχανισμών παραγγελίας και μηχανισμών ανταλλαγή 

πληροφοριών. 

• Ορισμένοι από τους παράγοντες θεωρούνται εξωγενείς ως προς την λήψη 

αποφάσεων και άλλοι θεωρούνται ενδογενής.  

• Όλοι τους όμως θα μπορούσαν να έχουν θετικό αποτέλεσμα η αρνητικό 

αποτέλεσμα στην ενίσχυση η στην μείωση της ζήτησης αντίστοιχα 

Ζήτηση  

Σύμφωνα με τους Chen et al. (2009)  αναγνωρίστηκε ότι το φαινόμενο 

Bullwhip, οφείλεται, τουλάχιστον εν μέρει στην μη προβλεψιμότητα της ζήτησης των 

προϊόντων, στους χρόνους παραγωγής και στην ανάγκη πρόβλεψης μελλοντικής 

ζήτησης. Από τότε αυτές οι συγκεκριμένες αιτίες έχουν λάβει μεγαλύτερο όγκο 

ερευνητικής προσοχής.  

Οι περισσότερες έρευνες προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν υποθέσει ότι η 

ζήτηση είναι μία στοχαστική διαδικασία. Δηλαδή η ζήτηση δεν μπορεί να προβλεφθεί 

με ένα μοντέλο με ακρίβεια 100%, αλλά μπορεί να προβλεφθεί η μορφή της, με σκοπό 

το μοντέλο να απλουστευτεί και να ακολουθηθεί μία στρατηγική με βάση αυτήν την 

πρόβλεψη που έχει γίνει.  

• Το μοντέλο της αυτορυθμιστικής ζήτησης πρώτης τάξης, ίσως ήταν το πιο 

συχνά υιοθετημένο μοντέλο, που προτάθηκε από τον Chen etal. (2009) μεταξύ 
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άλλων μοντέλων. Η απαίτηση του μοντέλου είχε μόνο μία παράμετρο, οπότε 

ήταν εύκολο να παρατηρηθεί ο αντίκτυπός της αυτοσυσχέτισης του χωρίς να 

θυσιαστεί πολύς χρόνος για ανάλυση. Έχει αποδειχτεί ότι η θετική συσχέτιση 

στην ζήτηση αυξάνει το φαινόμενο του Bullwhip, σύμφωνα με τους Duc etal. 

και ότι υπάρχει μία αυτορρυθμιζόμενη παράμετρος για μία μέγιστη τιμή 

Bullwhip, για ένα δεδομένο χρόνο παραγωγικής διαδικασίας σύμφωνα με τους 

Babai etal. Αντίθετα η αρνητική συσχέτιση της ζήτησης μετριάζει το φαινόμενο 

του Bullwhip. Για θετική συσχέτιση, το φαινόμενο του Bullwhip αυξάνεται με 

τον χρόνο παράδοσης μέχρις ότου φτάσει σε ένα ανώτερο όριο. 

Aυτά τα μοντέλα βασίζονται σε συναρτήσεις που δημιουργούν μια εξίσωση για 

την πρόβλεψη της ζήτησης. Το πλεονέκτημα του μοντέλου είναι ο έλεγχος μίας 

μόνο παραμέτρου και συνεπώς ο μικρότερος χρόνος ανάλυσης. 

Επίσης το μοντέλο αυτό σύμφωνα με του Emilio etal. προσπαθεί να μηδενίσει 

τα μικρά λάθη που προκύπτουν από την μελέτη πρόβλεψης όπως φαίνεται και 

στην Εικόνα 3.4.1. Σύμφωνα με αυτήν την εικόνα λοιπόν φαίνεται ότι η μέθοδος 

εξαγωγής των λαθών, μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη στοχαστικότητα και σε 

πιο σωστές παραγωγικές διαδικασίες. 

 

Εικόνα 3.4.1 : Εξαγωγή λάθους από στοχαστικό πρόβλημα, ζήτηση για 

καλύτερη εξαγωγή συμπερασμάτων. 
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• Εξετάστηκαν επίσης πιο περίπλοκα μοντέλα που αναπτύσσονται παρακάτω για 

την πρόβλεψη της ζήτησης. Συγκεκριμένα εξετάστηκαν από διάφορους 

επιστήμονες οι διακυμάνσεις των μη στάσιμων χρονοσειρών που δεν είναι πια 

πεπερασμένες, εναλλακτικές μετρήσεις του φαινομένου Bullwhip και 

προσεγγίσεις που πρέπει να υιοθετηθούν, π.χ τη διακύμανση των μεταβολών της 

παραγωγής. Αυτές οι περίπλοκες μέθοδοι της ζήτησης μπορούν να 

διαμορφωθούν με τη μέθοδο Martingale της πρόβλεψης Evolution, η οποία 

γενικεύει τις διαδικασίες εξαγωγής της ζήτησης και της παραγωγής. 

Προβλέψεις της μελλοντικής ζήτησης 

Ένα ευρύ φάσμα μεθόδων πρόβλεψης έχει διερευνηθεί στη βιβλιογραφία για το 

φαινόμενο του Bullwhip. Ο Chen etal. (2009) και Duc etal. μελέτησαν τη μέθοδο 

πρόβλεψης κινητού μέσου, η οποία πρόβλεψη είναι δυσκολότερη από την απλές 

προβλέψεις ζήτησης, λόγω της αβεβαιότητας που παρουσιάζει η τάση.  

• Οι προβλέψεις της μελλοντικής ζήτησης αρχικά γινόντουσαν με την μελέτη και 

διεύρυνση της απλής εκθετικής εξομάλυνσης. Αυτή η μέθοδος ήταν μία μέθοδος 

ανάλυσης της μελλοντικής ζήτησης, η οποία ήταν φιλική προς τον χρήστη και 

υιοθετήθηκε ευρέως στη βιομηχανία.  

• Μία άλλη μέθοδος που εφαρμόστηκε ήταν η μέθοδος της ήταν η μέθοδο των 

ελάχιστων μέσων τετραγώνων. Αυτή η μέθοδος είναι γνωστή στον χώρο και 

στους επιστήμονες της στατιστικής, καθώς η μέθοδος ελαχίστων μέσων 

τετραγώνων ελαχιστοποιεί την προσδοκία των σφάλματων πρόβλεψης. Με αυτή 

την μέθοδο είναι δυνατόν να επιτευχθεί η υψηλότερη δυνατή ακρίβεια  για τη 

διαδικασία ζήτησης και συχνά χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς για την 

βελτίωση των προβλέψεων στην βιομηχανία 

• Ωστόσο η χρήση της μεθόδου Ε.Μ.Τ (Ελαχίστων μέσω τετραγώνων), βασίζεται 

πολλές φορές σε μη ρεαλιστικές υποθέσεις, ότι η δομή της ζήτησης βασίζεται 

συχνά σε μη ρεαλιστικές υποθέσεις, δηλαδή ότι η δομή της ζήτησης μπορεί να 

είναι γνωστή στον προβλέποντα, και να είναι σταθερή με την πάροδο του 

χρόνου. Αυτό το αποτέλεσμα, εν τούτης σχεδόν ποτέ δεν είναι έτσι, διότι η 

ζήτηση πάντα εμφανίζει τυχαίες μεταβολές με την πάροδο του χρόνου και 

χρειάζονται πιο εξελιγμένοι αλγόριθμοι για να προσομοιώσουν την διαδικασία. 

Στην εικόνα 3.4.2 φαίνεται ο τρόπος που υπολογίζονται οι διαφορές των 
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σημείων από την γραφική παράσταση πρόβλεψης, που στην συγκεκριμένη 

περίπτωση είναι η πρόβλεψη του βάρους ατόμων και όχι η ζήτηση κάποιου 

προϊόντος. Συγκεκριμένα τα ελάχιστα παριστάνονται με τις τιμές ε1, ε2, ε3 και 

ότου καθεξής. 

 

Εικόνα 3.4.2: Υπολογισμός ελάχιστων τετραγώνων σε μία γραφική παράσταση 

πρόβλεψης 

Μία άλλη μέθοδος η οποία είναι πιο έγκυρη και υιοθετήθηκε από κάποιους 

επιστήμονες όπως ο Avin, ήταν η προσέγγιση του φίλτρου Kalman. Αυτός ήταν στην 

ουσία ένας αναδρομικός αλγόριθμος που συνέκλινε στη πρόβλεψη ελάχιστων 

τετραγώνων με την πάροδο του χρόνου. Ο αντίκτυπος των πιο εξελιγμένων 

προβλέψεων όπως η πρόβλεψη Holt’s και η πρόβλεψη της τάσης του Brown 

συζητήθηκαν από του Wright και Yuan (Duc et al., 2008; Wright and Yuan, 2008; Xun, 

2015). 

Αυτές οι τεχνικές πρόβλεψης έχουν σχεδιαστεί για εποχιακές ζητήσεις και τον 

υπολογισμό της ζήτησης με περιοδικές τάσεις.  Ένα ενδιαφέρον θέμα είναι η σχέση 

μεταξύ αυτών των προβλέψεων και του συνολικού κόστους. Ο Zhang πρότεινε την 

πρόβλεψη ελάχιστων τετραγώνων ώστε να ελαχιστοποιεί το κόστος που σχετίζεται με 

την διαχείριση αποθεμάτων. Άλλοι επιστήμονες όπως ο Hussain et al. στηρίχθηκαν σε 

αυτή τη πρόταση για να δημιουργήσουν μία μελέτη προσομοίωσης.  
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Ωστόσο σύμφωνα με ορισμένες εμπειρικές και αναλυτικές έρευνες που έχουν 

γίνει από πολλούς επιστήμονες δεν προκύπτει πάντα η ακριβέστερη πρόβλεψη, σε μία 

βέλτιστη αλυσίδα εφοδιασμού, όταν εντοπίζονται τοπικά φαινόμενα του Bullwhip ή 

υπολογίζονται κόστη αποθέματος και μπαίνουν μέσα στο πρόβλημα τεχνικής 

πρόβλεψης.  

Μία ακόμη μοντελοποίηση που αναδεικνύεται στην έρευνα του Chatfield D. 

(2012) είναι ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων μέσω προσομοίωσης όπως 

περιεγράφηκε στο Κεφάλαιο 3.1 μέσω της χρήσεις διαφόρων επιπέδων μεταβλητότητας 

του χρόνου ικανοποίησης μίας παραγγελίας, τα οποία αντιπροσωπεύουν στοχαστικούς 

χρόνους παράδοσης. Η ύπαρξη πολλών επιπέδων παράδοσης της παραγγελίας που 

αναλύονται ταυτόχρονα επηρεάζει άμεσα το φαινόμενο Bullwhip (Chatfield, 2012) 

Για αυτό το λόγο προτάθηκε η ανάπτυξη ποιοτικών πληροφοριών σε 

διαφορετικούς κόμβους με βάση το είδος της πληροφορίας, με σκοπό να υπολογίζεται 

τελικά ένας μέσος όρος του χρόνου ζήτησης κα της διακύμανσης της. Στα πλαίσια αυτά 

αναπτύχθηκαν τρεις διαφορετικοί κόμβοι στην αλυσίδα εφοδιασμού που ανέλυσαν 

τρεις κατηγορίες στην διαθέσιμη πληροφορία για τη ζήτηση. Αυτές οι εκτιμήσεις που 

βασίζονται στην ύπαρξη διαθέσιμων πληροφοριών για τη ζήτηση συμπεριλήφθηκαν σε 

τρία επίπεδα ποιότητα πληροφοριών που είναι τα εξής : 

1) Τέλεια πληροφορία. Η τέλεια πληροφορία συμπεριλαμβάνει όλες τις κατανομές 

του χρόνου ικανοποίησης της ζήτησης που είναι σωστές και δεν υπάρχει ανάγκη 

για περεταίρω έλεγχο αυτών των πληροφοριών. Ο κόμβος αυτός διαχειρίζεται 

απλά τις πληροφορίες ικανοποίησης της ζήτησης και δε εισάγει νέες 

πληροφορίες, ώστε να προβλέψει τη μελλοντική ζήτηση ή την παρούσα ζήτηση. 

2) Πραγματική πληροφορία. Σε αυτόν τον κόμβο υπάρχουν οι πραγματικές 

πληροφορίες που υποθέτουν την τελική πραγματοποίηση ζήτησης του χρόνου 

για κάθε παραγγελία που παρατηρείται και αποθηκεύεται σε μία  βάση 

δεδομένων. Όταν ο διαθέσιμος αυτός τύπος πληροφοριών είναι διαθέσιμος, ο 

λήπτης απόφασης για την διακύμανση της ζήτησης ενός αγαθού μπορεί να 

βασιστεί σε παρελθοντικά στοιχεία του πραγματικού χρόνου ικανοποίησης της 

παραγγελίας από αυτόν τον κόμβο. 

3) Πληροφορία κατά προσέγγιση. Οι κατά προσέγγιση πληροφορίες υποθέτουν ότι 

τα ιστορικά δεδομένα της ζήτησης και των χρόνων ικανοποίησης είναι 

διαθέσιμα, αλλά συγκεντρώνονται και καταγράφονται ξεχωριστά. Με βάση 
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αυτόν τον διαχωρισμό της πληροφορίας, μπορεί να γίνει μία προσέγγιση με 

βάση την εφαρμογή κάποιου μαθηματικού μοντέλου. Η διαφορά αυτού του 

κόμβου είναι ότι η πληροφορία της ζήτησης και της παραγωγικής διαδικασίας 

είναι ξεχωριστές και δε συνδέονται και συνεπώς γίνεται μία προσέγγιση του 

χρόνου ικανοποίησης της ζήτησης. Συνεπώς γίνεται μία προσέγγιση του χρόνου 

ικανοποίησης της ζήτησης με κάποια προσεγγιστικά δεδομένα και όχι με 

αληθινές τιμές ικανοποίηση του χρόνου παραγγελίας 

Η ανάλυση αυτών των κόμβων γίνεται με βάση την παρακολούθηση των 

αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στο σύνολο των μεταβλητών που συμπεριλαμβάνονται και 

στους τρεις κόμβους. Συγκεκριμένα υπολογίζονται οι εξής πληροφορίες : 

1)  Η τυπική απόκλιση των ποσοτήτων των παραγγελιών (SQ)  σε κάθε κόμβο. 

2) Υπολογίζεται η συνολική διακύμανση ( TVampk), που ορίζεται ως ο λόγος 

διακύμανσης των παραγγελιών που τίθονται από τον κάθε κόμβο k στα πλαίσια 

μίας εφοδιαστικής αλυσίδας, σε σχέση με τη διακύμανση των παραγγελιών που 

έχει θέσει ο πελάτης, με βάση τον τύπο  

TV Ampk  = S2
Q,K / S2

Q,0  ,  Σχέση 3.4.1 

Πριν γίνει αυτός ο υπολογισμός όμως, γίνεται η εκτίμηση του μέσου όρου των 

παραμέτρων που επηρεάζουν την ικανοποίηση της ζήτησης σε κάθε χρόνο, μέσω 

στατιστικών εκτιμήσεων για το μέση χρόνο ικανοποίησης της ζήτησης και την τυπική 

του απόκλιση, με βάση τα δεδομένα που εισάγονται σε κάθε κόμβο.  

Προκειμένου λοιπόν να προσαρμοστεί το επίπεδο κάθε παραγγελίας γίνεται η 

εκτίμηση του επιπέδου παραγγελίας ( S ) για κάθε κόμβο με βάση του παρακάτω 

τύπους που δίνουν το μέσο όρο της εκτιμήτριας και την τυπική απόκλιση.  

X̅ =  
∑ Xt−i

p
i=1

p
,  , Σχέση 3.4.2 

S2
X,t = 

1

p−1
∑ (Xt − X̅t)2p

i=1  , Σχέση 3.4.3 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκτιμήσεις αυτές διαφέρουν ανάλογα με την 

ποιότητα της πληροφορίες, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω. Για παράδειγμα όταν 

υπάρχουν πραγματικές πληροφορίες γίνεται υπολογισμός των δεδομένων μέσω του 

κινητού μέσου όρου σημείου p και. Για παράδειγμα αν έχουν 15 τιμές που 

υποδηλώνουν την ύπαρξη κάποιων πραγματικών στοιχείων θα γίνει υπολογισμός για 
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p=15  και η εκτιμώμενη τιμή θα έχει τη μορφή MA(p) και θα εκφράζει το μέσο όρο 

ικανοποίησης της παραγγελίας για ένα αγαθό σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.. 

Αυτός ο διαχωρισμός των μέσων όρων ικανοποίησης της ζήτησης βασίζεται στην 

διαφορά των στοιχείων που προέρχονται από διαφορετικούς κόμβους όπως 

σχολιάστηκε.  

Μία ακόμη μέθοδος σύμφωνα με τους Sarimveis H et al (2007) είναι η 

ανάπτυξη κάποιων τεχνικών αυτόματου ελέγχου που βοηθούν τις αλυσίδες εφοδιασμού 

να λειτουργούν ως πολύπλοκα δυναμικά συστήματα που ενεργοποιούνται από τις 

απαιτήσεις των πελατών και άλλες λειτουργίες που διεξάγονται ενδιάμεσα κατά τη 

διαδικασία ικανοποίησης της ζήτησης. Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε από τις αρχές του 

1950, όπου και έγινε σαφές ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένα αυστηρό πλαίσιο για την 

ανάλυση της δυναμικής των αλυσίδων εφοδιασμού και τη λήψη κατάλληλων 

αποφάσεων που βελτιώνουν ουσιαστικά την απόδοση των συστημάτων. Σκοπός αυτών 

των συστημάτων είναι η εξισσορόπηση των μεγάλων διακυμάνσεων στο φαινόμενο του 

Bullwhip, μέσω ανατροφοδότησης της πληροφορίας από τα τελευταία στάδια της 

εφοδιαστικής αλυσίδας στα αρχικά (Sarimveis, 2007). 

Για να γίνει πιο κατανοητή η λειτουργία αυτή παρουσιάζεται η Εικόνα 3.4.4 που 

παρουσιάζει ένα σύστημα τεχνικού ελέγχου των διεργασιών στα πλαίσια μίας 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτές οι διαδικασίες βασίζονται σε μία ανακάλυψη που έγινε 

τη δεκαετία του 50’ και βασίστηκε στην ονομαζόμενη ‘’βιομηχανική δυναμική’’, η 

οποία εισήχθηκε με έρευνα του ‘’Forrester. Σε αυτό το μοντέλο γίνεται στην ουσία η 

ανάπτυξη ενός συστήματος ελέγχου της παραγωγής βάσει των παραγγελιών (IOBPCS) 

σε μορφή βρόγχων ανάδρασης και ανατροφοδότησης με βάση τις ενδιάμεσες 

λειτουργίες (Forrester, 1958)  

Η λειτουργία του συστήματος αυτού βασίζεται σε διάφορα μπλοκ λειτουργιών 

που αντιπροσωπεύουν σήματα εισόδου και εξόδου των διεργασιών και ενδιάμεσα 

σήματα τα οποία είναι τα εξής : 

1) Το σύστημα ελέγχου της πραγματικής αποθεματοποίησης ( AINV) 

2) Η μέση κατανάλωση (AVCON) 

3) Η πραγματική εκμετάλλευση (AWIP) 

4) Το ποσοστό ολοκλήρωσης των ικανοποιημένων παραγγελιών (COMRATE) 

5) Η κατανάλωση της αγοράς ή η ζήτηση (CONS)  

6) Το επιθυμητό επίπεδο αποθέματος (DINV) 
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7) Η επιθυμητή εργασία σε εξέλιξη (DWIP) 

8) Το σφάλμα στην κατοχή αποθέματος (EINV) 

9) Το σφάλμα στις εργασίες που είναι σε εξέλιξη για την παραγωγή ενός αγαθού ή 

για την μεταφορά των αγαθών (EWIP) 

10) Ο ρυθμός παραγγελίας μίας συγκεκριμένη στιγμή (ORATE) 

Χρησιμοποιώντας λοιπόν ως ελεγχόμενες μεταβλητές το πραγματικό επίπεδο 

αποθέματος (AINV) και με την ύπαρξη των μεταβαλλόμενων μεταβλητών της ζήτησης 

της αγοράς (CONS), του ρυθμού κατανάλωσης (ORATE) που χειρίζεται τη ζήτηση 

μπορεί να καθοριστεί μία σωστή μεταβαλλόμενη τιμή του AINV ώστε να γίνεται 

ικανοποίηση της ζήτησης στο σωστό χρόνο. 

Για να γίνει κατανοητή επίσης η αλληλεπίδραση μεταξύ των μπλοκ αξίζει να 

σημειωθεί ότι κάθε μπλοκ κατασκευάζεται με βάση τον καθορισμό κάποιων των 

ακόλουθων πέντε στοιχείων.  

1) Ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος αντιπροσωπεύει το χρόνο μεταξύ της 

παραγγελίας και της παραλαβής των αγαθών στο απόθεμα. Σε βιομηχανικούς 

χώρους, ο χρόνος παράδοση ενσωματώνει τις καθυστερήσεις στην παραγωγή. 

Αντίθετα, αυτό το στοιχείο μπορεί να ερμηνευτεί, ως ένα στοιχείο εξομάλυνσης 

της παραγωγής, που αντιπροσωπεύει πόσο αργά η παραγωγή ενσωματώνεται 

στην αλλαγές του ρυθμού κατανάλωσης (ORATE).  

2) H ρύθμιση του αποθέματος, η οποία είναι ένας μηχανισμός πρόβλεψης που 

υπολογίζει το μέσο όρο της τρέχουσας ζήτησης της αγοράς.  

3) Η πολιτική ζήτησης (AVCON) είναι ένα βρόγχος τροφοδοσίας της πολιτικής 

ικανοποίησης του αποθέματος (EINV)  και αλληλοεξαρτάται από αυτή. 

4) Η μέθοδος αποθεματοποίησης είναι στην ουσία ένας βρόγχος ανατροφοδότησης 

που ελέγχει το ρυθμό με τον οποίο το απόθεμα ανανεώνεται( εκφράζει τη 

διαφορά μεταξύ του επιθυμητού επιπέδου του αποθέματος και του πραγματικού 

επιπέδου του αποθέματος) 

5) Η μέθοδος της ανατροφοδότησης με βάση το EWIP που είναι το εκτιμώμενο 

σφάλμα και η οποία λειτουργεί ως βρόχος ανάδρασης που καθορίζει το ρυθμό 

με τον οποίο η έλλειψη αποθέματος καθορίζει το σφάλμα αποθέματος (AWIP) 

Επίσης για να υπάρχουν κάποια αποτελέσματα από το σύστημα 

ανατροφοδότησης είναι ανάγκη να επιλέγεται η πολιτική καθυστέρησης μίας 
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συγκεκριμένη τάξης πολυωνύμου που χρησιμοποιείται ως πολιτική εξομάλυνσης της 

ζήτησης. Όταν χρησιμοποιείται η πολιτική υπολογισμού πρώτης τάξης τότε η σχέση 

που δίνει τη λύση είναι η παρακάτω : 

 

Σχέση 3.4.4 

To α είναι στην ουσία ο συντελεστής εξομάλυνσης της διαδικασίας 

ανατροφοδότησης και είναι αυτό που αναδεικνύει τον κύριο στόχο της διεργασίας που 

είναι η ανάπτυξη εξομαλυμένης διαδικασίας για την τιμή εισροής του συστήματος που 

είναι η  Gi(S), που εκφράζει την μέθοδοι αποθεματοποίησης σε κάθε συγκεκριμένο 

διάστημα. 

Kατά συνέπεια με βάση αυτές τις μεθόδους καθορίζεται η απόφαση του 

υπεύθυνου απόφαση για την πολιτική αποθεματοποίησης, η οποία είναι αποτέλεσμα 

όλου αυτού του συστήματος. Ο τρόπος δημιουργίας του συστήματος μπορεί να 

διαφέρει από σύστημα σε σύστημα και να δίνει διαφορετικά αποτελέσματα. Στο 

συγκεκριμένο σύστημα ανατροφοδότησης τα σημαντικά στοιχεία που συμμετέχουν 

είναι οι εξής και οι τύποι δίνονται παρακάτω : 

1) Ο λόγος μεταξύ του συστημάτος ελέγχου της πραγματικής αποθεματοποίησης 

ως προς την κατανάλωσης της αγοράς 

2) Ο λόγος μεταξύ του ρυθμού κατανάλωσης ως προς την κατανάλωση της αγοράς 

 

 

Σχέση 3.4.5. – 3.4.6 
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Eικόνα 3.4.3 : Παρουσίαση μοντέλου IOBPCS για τον έλεγχο των διαδικασιών σε 

μία εφοδιαστική αλυσίδα, μέσω βρόγχων ανάδρασης. 

Μία ακόμα μοντελοποίηση παρουσιάστηκε από τους P. Wangphanich et al ( 

2009) και παρουσιάζει την προσομοιωτική προσέγγιση για ένα μοντέλου πολλών 

προϊόντων σε ένα σύστημα εφοδιαστικής αλυσίδας πολλών σταδίων.  

Το μοντέλο αυτό παρουσιάζει ότι η επίδραση του φαινομένου του Bullwhip 

συμβαίνει όχι μόνο μεταξύ των παραγόντων της αλυσίδας εφοδιασμού ( έμποροι 

λιανικής, χονδρέμποροι, διανομείς, κατασκευαστές και προμηθευτές), αλλά και μεταξύ 

των τμημάτων ή των σταθμών εργασία που εκεί διεξάγονται αποφάσεις για τις 

παραγγελίες σύμφωνα με το Taylor (2000).   

Για παράδειγμα ένας κατασκευαστής πρέπει να αποφασίσει να αναπληρώσει 

ένα απόθεμα προϊόντος με ένα άλλος υλικό και εκεί υπάρχουν δύο μονάδες που 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Η δομή του προτεινόμενου μοντέλου αποτελείτε από δύο 

επιμέρους στρώματα που είναι η εφοδιαστική αλυσίδα του επίπεδου δικτύου (Layer 1) 

και ένα επίπεδο συνεισφοράς του εφοδιασμού (Layer 2).  (Eικόνα 3.4.4) 
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Εικόνα 3.4.4 : Τα στάδια σε μία πολύ – σταδιακή εφοδιαστική αλυσίδα.  , πηγή : 

[37e] 

Το μοντέλο αποθεματοποίησης και η βασικές λειτουργίας παρουσιάζονται με βάση την 

Εικόνα 3.4.5 , το οποίο εμπεριέχει τρία μοντέλα που είναι τα εξής και έχουν τις 

παρακάτω λειτουργίες :  

 

 

Εικόνα 3.4.5  : Η βασική κατάστρωση του μοντέλου αποθεματοποίησης. 

1) Το μοντέλο αποθεματοποίησης που αναπτύσσεται για να μοντελοποιήσει το 

επίπεδο του αποθέματος μίας μονάδας αγαθού. Υπάρχουν τρεις βασικές εισροές 

σε αυτό το μοντέλο που είναι ο αριθμός των αποθεμάτων στο αρχικό στάδιο, το 

ποσοστό των ελαττωμάτων και την απόφαση του προμηθευτή όταν το απόθεμα 

είναι μικρό σε μέγεθος ( Οι επιλογές είναι να ακυρώσει την παραγγελία ή να 

περιμένει για όλες τις παραγγελίες και έπειτα να δράσει). Κατά συνέπεια, ένα 
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επίπεδο αποθέματος και ο συνολικός αριθμός των προϊόντων αποστέλλονται 

στους πελάτες μέσω μίας κλίμακας που ποσοτικοποιείται αυτόματα. 

2) Τα άλλα δύο μοντέλα σύνδεσης διαμορφώνουν τις πληροφορίες ροής στο κύριο 

μοντέλο αποθεματοποίησης. Οι πληροφορίες και η ροή του προϊόντος μεταξύ 

των διαφόρων αγαθών (Εικόνα 3.4.5γ) μπορεί να έχει καθυστέρηση στη 

διεργασία ροής. Το πρώτο μοντέλο χρησιμοποιείται για τη σύνδεση για την 

κατανομή του προϊόντος και το δεύτερο μοντέλο χρησιμοποιείται για τον 

μετασχηματισμό του προϊόντος.  Στο πρώτο μοντέλο παρατηρούνται οι εξής 

μεταβλητές : Εικόνα 3.4.5 

 

• Το μοντέλο διανομής έχει μία μεταβλητή εισόδου που αντιστοιχεί στο 

μοντέλο παράδοσης της παραγγελίας εντός μίας περιόδου από την 

στιγμή που ο πελάτης δώσει την παραγγελία.  

• H δεύτερη μεταβλητή εισόδου είναι ένα χρόνος παράδοσης από το 

χρονικό διάστημα που γίνεται η παραλαβή της παραγγελίας από έναν 

προμηθευτή έως ότου η παραγγελία φτάσει στο απόθεμα του πελάτη. 

• Η Τρίτη μεταβλητή εισόδου εξηγείται με μία πολιτική κατανομής που 

προσδιορίζει την αναλογία ενός προιόντος με μία μονάδα από προϊόντα, 

όταν υπάρχει έλλειψη προμήθειας 
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Εικόνα 3.4.6: Η κατασκευή του μοντέλου κατανομής των υπο-ομάδων διανομής. 

Το άλλο μοντέλο που είναι το μοντέλο παραγωγής έχει τις εξής μεταβλητές : (Εικόνα 

3.4.7) 

• H πρώτη μεταβλητή είναι η μεταβλητή που οι χρήστες πρέπει να αντιστοιχίσουν 

σε αυτό το μοντέλο και είναι ένας χρόνος παράδοσης της παραγγελίας έως ότου 

μπει στο απόθεμα παραγωγής.  

• Η δεύτερη είναι ο χρόνος παραγωγής που αντιστοιχεί από την περίοδο του 

χρόνου που ένα υλικό είναι έτοιμο για παραγωγή μέχρις ότου η παραγγελία του 

προϊόντος να κατανεμηθεί στο απόθεμα παραγωγής.   

• Η Τρίτη μεταβλητή είναι μία μέθοδος κατανομής που προσδιορίζει την 

αναλογία ενός αγαθού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή άλλων υλικών, 

όταν υπάρχει έλλειψη του τελικού αγαθού.  

• Η τέταρτη παράμετρος είναι το σύνολο των αγαθών που είναι ο αριθμός που 

χρειάζεται για να παραχθεί ένα τελικό προιόν. 
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Εικόνα 3.4.7 : H κατασκευή του μοντέλου των υπο-ομάδων σύνδεσης της 

παραγωγής. 

Καθυστέρηση παράδοσης της παραγγελίας 

Ο πρωτοπόρος που υπογράμμισε και μελέτησε τις καθυστερήσεις στην 

πληροφόρηση και στην ροή του υλικού, όπως κοινώς λέγεται χρόνος-οδηγός, είναι ένας 

παράγοντας που οδηγεί στην ενίσχυση της ζήτησης. Οι Chen et al  (2009) διαφώνησαν 

ότι το φαινόμενο του bullwhip αυξάνεται με την καθυστέρηση τη πληροφόρηση και τη 

ροής του υλικού. Με το πέρασμα των χρόνων άλλοι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι δεν 

σχετίζεται όταν η ζήτηση είναι αυτο-σχετιζόμενη, σύμφωνα με τον Luong.   

Όσον αφορά την καθυστέρηση της ζήτησης, ορισμένοι επιστήμονες βρήκαν ότι 

η καθυστερημένη πληροφορία της ζήτησης, μειώνει το φαινόμενο Bullwhip και κάποιες 

φορές μπορεί να αποτελεί καλά νέα για τους προμηθευτές. 

Η μοντελοποίηση λοιπόν του χρόνου-οδηγού, ως μία τυχαία μεταβλητή μιμείται 

τη μεταβλητότητα των πραγματικών μοντέλων logistics. Οι Chen et al. (2009) έδειξαν 

ότι η διακύμανση της τάξης της ζήτησης αυξάνεται με την μεταβλητότητα του χρόνου 

οδηγού. 
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Κατά συνέπεια έχουμε συμπεραίνουμε ότι, η καθυστέρηση της παραγγελίας 

μπορεί να επηρεάσει την μεταβλητότητα της ζήτησης, παρόλο που η καθυστέρηση της 

ζήτησης ( 

χρόνος-οδηγός) είναι εξωγενής παράγοντας και δεν επηρεάζεται από την 

δυναμικότητα του προμηθευτή. 

Διαφορετικοί μηχανισμοί παραγγελιών ( Πολιτικές παραγγελίας ) 

Η κατάταξη των παραγγελιών συνήθως γίνεται με βάση μία κύρια κατηγορία 

που είναι η εξής : 

1) Παραγγελίες που θεωρούνται περιορισμένες 

2) Παραγγελίες που δεν είναι περιορισμένες.  

Αυτή είναι μία πολύ σημαντική παράμετρος καθώς μπορεί να καθορίσει πολλές 

παράμετρος μίας παραγγελίες και να θέσεις πολλούς περιορισμούς στην παραγωγική 

διαδικασία επηρεάζοντας το φαινόμενου του Bullwhip.  

Η αφαίρεση των περιορισμών μπορεί να είναι ευεργετική για τις μαθηματικές 

μοντελοποιήσεις, καθώς απλοποιούν τις λύσεις και δίνουν στα στοχαστικά μοντέλα μία 

περισσότερο γραμμική μορφή, ευκολότερη για να αναγνωστεί και να σχηματιστεί η 

τακτική της παραγωγικής διαδικασίας από τα εργοστάσια.  

Έτσι λοιπόν οι παραγγελίες με αφαίρεση των περιορισμών εισάχθηκα σε ένα 

γενικότερο μοντέλο ανάλυσης που επηρέαζε το μοντέλο του Bullwhip και 

ονομαζόντουσαν πολιτικές γραμμική παραγγελίας. 

Οι πολιτικές της γραμμικής παραγγελίας λοιπόν ήταν πιο ευανάγνωστες και 

τελικά χρησιμοποιούνται ως ενεργή και ρυθμιζόμενη τεχνική ελέγχου πολύ πριν την 

προτεινόμενη τεχνική του Sterman που απεικόνιζε με ένα μοντέλο την απεικόνιση των 

εσφαλμένων αντιλήψεων των καθυστερήσεων των παραγγελιών (Disney and Towill, 

2003). 

H μοντελοποίηση της γραμμικής παραγγελίας είναι επίσης γνωστή και ως 

‘’έλεγχος αναλογικής ανάδρασης’’. Συνεπώς η προσπάθεια για σχεδιασμό μίας 

ικανοποιητικής παραμέτρου ανάδρασης βοήθησε να ‘’επέλθει φως’’ στο πως επηρεάζει 

το φαινόμενο του Bullwhip από τις μεθόδους παραγγελιών που παράγουν τα 

εργοστάσια με βάση την ζήτηση από τα άλλα μέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η 

τεχνική ελέγχου αναλογικής ανατροφοδότησης εφαρμόστηκε αρχικά από τον Magee 

και αναπτύχθηκε περαιτέρω από τους Deziel et al. (Sterman, 1989; Magee, 1956). 
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Σύμφωνα με τους επιστήμονες λοιπόν που ψάχνουν την βελτιστοποίηση της 

μοντελοποίησης παραγγελιών με βάση τα δεδομένα που έχει η κάθε παραγγελία 

σχολιάζεται ότι όταν το σύστημα είναι γραμμικό και χρονικά αμετάβλητο και η 

συνάρτηση του κόστους είναι τετραγωνική τότε η βέλτιστη πολιτική είναι γνωστό ότι 

είναι γραμμική και μπορεί να λυθεί με την εξίσωση Riccati, σύμφωνα με του Sethi et al.  

O Deizel et al. εφάρμοσαν την πρώτη γραμμική αναλογική παραγωγή όπου η 

ίδια η παράμετρος ανατροφοδότησης έχει εκχωρηθεί και στα δύο επίπεδα του 

αποθέματος και της ζήτησης. Ο αναλογικός έλεγχος έχει την ικανότητα να μειώνει την 

διακύμανση της ζήτησης με την αύξηση της διακύμανσης των αποθεμάτων και την 

μειωμένη εξυπηρέτηση των πελατών. Με βέλτιστοποίηση του συνδυασμού αυτόν των 

παραμέτρων για το μοντέλο Deziel etal. δίνεται και από τους Disney et al.. Έτσι λοιπόν 

όταν οι διακυμάνσεις του αποθέματος και των παραγγελιών σταθμίζονται ισότιμα στην 

συνάρτηση κόστους και ζήτησης, τότε δημιουργείτε ο χρυσός λόγος που περιγράφει το 

βέλτιστο ελεγκτή. Αυτός ο συντονισμός των παραμέτρων ανάδρασης που περιγράφεται 

δίνεται από τους Balakrishnan et al. (Deziel, 1967). 

Πολιτικές που έχουν ληφθεί : Άλλες πολιτικές που έχουν ληφθεί, είναι οι παραγγελίες 

σε παρτίδες που επιτρέπουν οικονομία στην παραγγελία κατά παρτίδα και στην 

εγκατάσταση ή τη μεταφορά των προϊόντων. Σύμφωνα με αυτές τις πολιτικές υπάρχει 

μία ελάχιστη ποσότητα των προϊόντων Q, η οποία οδηγεί σε αυτόματη 

επαναπαραγγελία, όπως περιεγράφηκε και στην Εικόνα 3.3.4 που περιέγραφε του 

κρίσιμο σημείο παραγγελίας. Σε γενικές γραμμές πιστεύεται γενικά ότι ένα μικρότερο 

μέγεθος παρτίδας συμβάλλει στη σταθεροποίηση των παραγγελιών και στη μείωση του 

λειτουργικού κόστους.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι αν το μέγεθος της παρτίδας παραγγελίας είναι 

πολλαπλό της μέσης ζήτησης, τότε μπορεί αν μην είναι απαραίτητη η μείωση του 

μεγέθους της παρτίδας, αλλά ο χωρισμός της παρτίδας σε πολλές ΥΠΟ παρτίδες 

σύμφωνα με του Li et al.. 

Πρόβλημα συσσώρευσης : Το πρόβλημα της συσσώρευσης προϊόντος / τοποθεσίας, 

όταν ένας προμηθευτής έχει να συνεργαστεί με πολλούς λιανοπωλητές ή κέντρα 

διανομή σε διαφορετικές τοποθεσίες, η να κατασκευάσει διαφορετικά προϊόντα στην 

ίδια γραμμή παραγωγής. Αυτό το πρόβλημα διερευνήθηκε από πολλούς επιστήμονες 

που μελετούσαν πολιτικές βασικών αποθεμάτων. Το πρόβλημα της χρονικής 

συνάθροισης προκύπτει όταν τα νέα δεδομένα χρονοσειρών πρέπει να αθροίζονται σε 
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ένα περιοδικό, μη επικαλυπτόμενη βάση για σκοπούς αναθεώρησης και σκοπούς λήψης 

αποφάσεων. Οι τριμηνιαίες οικονομικές αναφορές και οι εβδομαδιαίες εντολές 

αναπλήρωσης είναι παραδείγματα που χρησιμοποιούνται στην πράξη για χρονική 

συσσώρευση. Έχει βρεθεί ότι η συσσώρευση τόσο στον χρόνο όσο και στην τοποθεσία 

έχει ένα αποτέλεσμα επικάλυψης για την επίδραση του Bullwhip effect, καθώς μπορεί 

και προβλέπει καλύτερα κάποιες μελλοντικές προβλέψεις που έχουν να κάνουν με τη 

δυναμικότητα της παραγωγής και την στοχαστικότητα της ζήτησης. 

 

3.5 Μέτρηση του φαινομένου του μαστίγιου 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι μέτρησης του φαινομένου του μαστίγιου. Εκείνος 

που χρησιμοποιείται πιο συχνά βασίζεται στον λόγο της διακύμανσης προς την μέση 

τιμή. 

Bullwhip = 
  VARorate/μorate

VARsales/μsales
          

  Σχέση 3.5.1 

Όπου VARorate και μorate είναι η διακύμανση και η μέση τιμή αντίστοιχα, του ORATE 

(Order Rate) στο επίπεδο της εφοδιαστικής αλυσίδας που βρίσκεται υπό μέτρηση και 

VARsales και μsales είναι η διακύμανση και η μέση τιμή αντίστοιχα, των πωλήσεων του 

πρώτου επιπέδου της εφοδιαστικής αλυσίδας, δηλαδή της τελικής ζήτησης των 

πελατών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

4.1 Οι εταιρείες της εφοδιαστικής αλυσίδας 

Η εφοδιαστική αλυσίδα που εξετάζεται αναφέρεται σε εταιρία εμπορίου 

φρούτων και συγκεκριμένα η επιχείρηση έχει την ονομασία ‘’ΚΟΜΜΑΤΗ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ’’. Η συγκεκριμένη επιχείρηση είναι μία 

οικογενειακή αναπτυσσόμενη επιχείρηση με εξαγωγικές βλέψεις και συνεχόμενη 

ανάπτυξη . Συγκεκριμένα, εξάγει τα προϊόντα της στο εξωτερικό σε έμπορους φρούτων 

και σε εταιρείες πώλησης φρούτων. 

To πρώτο μέλος της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελείται από μία σύγχρονη και 

μεταποιητική μονάδα που έχει σαν σκοπό να παράγει υγιεινά και φρέσκα φρούτα, με 

σκοπό να φτάνουν άριστα στον τελικό καταναλωτή, εξαλείφοντας  τις πιθανές 

καθυστερήσεις παραγγελιών. Στον τομέα αυτόν η εταιρείας διαθέτει πολλά προϊόντα τα 

οποία είναι τα εξής: 

1) Αχλάδια: Τα αχλάδια που συγκομίζονται πιο νωρίς απ’ ό,τι πρέπει, ωριμάζουν 

με υποβαθμισμένη ποιότητα και είναι επιρρεπή στο ζάρωμα και αλλοίωση του 

χρώματος του φλοιού. Τα αχλάδια που συγκομίζονται όψιμα είναι ευπαθή στην 

αλλοίωση της υφής του κέντρου του καρπού. Η καλύτερη μέθοδος καθορισμού 

του βαθμού ωριμότητας των αχλαδιών θεωρείται η μέτρηση της συνεκτικότητας 

της σάρκας. Κάθε ποικιλία ωριμάζει σε διάφορο βαθμό συνεκτικότητας, ο 

οποίος μετριέται με ένα ειδικό όργανο, τον «δοκιμαστή πιέσεως». Οι παραγωγοί 

με βάση τα παραπάνω και με τις παρατηρήσεις στον οπωρώνα τους, θα πρέπει 

να είναι σε θέση να προσδιορίζουν εγκαίρως την περίοδο σωστής ωριμότητας 

των αχλαδιών τους. Μετά τη συλλογή τα αχλάδια πρέπει να οδηγούνται στις 

ψυκτικές αποθήκες μέσα στο πρώτο 24ωρο ώστε να ψυχθούν γρήγορα επειδή με 

κάθε καθυστέρηση υπάρχει απώλεια υγρασίας και μείωση της ποιότητας και του 

βάρος των καρπών. 

 

2) Μήλα:  Τα µήλα ανήκουν στην κατηγορία των κλιµακτηρικών καρπών, δηλαδή 

έχουν απότοµη αύξηση της αναπνοής και της παραγωγής αιθυλενίου κατά την 

ωρίµανσή τους. Επομένως θα πρέπει να συγκομισθούν στο κατάλληλο στάδιο 
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συλλεκτικής ωριμότητας. Ο καρπός ωριμάζει αφού περάσουν ορισμένες ημέρες 

από την πλήρη άνθηση και αυτό είναι χαρακτηριστικό της κάθε ποικιλίας. Αυτή 

η περίοδος ονομάζεται καρπική περίοδος. Έπειτα από αυτήν την περίοδο 

ξεκινάει η περίοδος της συγκομιδής και τελικά το φρούτο οδηγείται στην 

βιομηχανική μονάδα για να συσκευαστεί και να εξυπηρετήσει τις παραγγελίες 

των άλλων μελών της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Παρακάτω στην Εικόνα 4.1.1α) και 4.1.2β) φαίνονται χαρακτηριστικά 

εικόνες από τον τρόπο συσκευασίας των μήλων σε τεμάχια μέσα σε κάσες, ώστε 

να γίνει η τελική διανομή της παραγγελίας. 

 

Εικονα 4.2.1 α) Συσκευασίες με μήλα έτοιμες για διανομή, β) Μηχανές 

διανομής και ελέγχου ποιότητας μήλων πριν την συσκευασία. 

 

Συνθήκες Υγιεινής 

Στα πλαίσια των θεσμικών προδιαγραφών για τα καταστήματα και τις 

βιομηχανίες τροφίμων σύμφωνα με το άρθρο 43, η εταιρεία έχει δώσει άριστη 

ποιότητα και οι συνθήκες που επικρατούν στον χώρο παραγωγής, διανομής και 

επεξεργασίας είναι ιδιαίτερα υψηλές.  
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• Συγκεκριμένα όλοι οι χώροι της εταιρείας , καθώς και τα έπιπλα, τα 

ψυγεία, τα εργαλεία και τα σκεύη διατηρούνται σε καλή κατάσταση και 

είναι απόλυτα καθαρά. Επίσης τα εργαλεία και τα σκεύη που 

χρησιμοποιούνται για λόγους μεταφοράς, χειρισμούς των τροφίμων, 

διαλογής κλπ., πλένονται καθημερινά με ζεστό νερό και σαπούνι, ώστε 

να τηρούν τους κανόνες υγιεινής. 

• Οι εργάτες που επεξεργάζονται και διαλέγουν τα φρούτα που θα πάνε 

στην κατανάλωση είναι υγιείς και απόλυτα καθαροί και φορούν λευκή ή 

ανοιχτόχρωμη καθαρή μπλούζα. 

• Το χαρτί που χρησιμοποιείται για την περιτύλιξη των φρούτων κατά τη 

διαλογή, είναι μίας χρήσης, λευκό και απόλυτα καθαρό. Επίσης είναι 

αδιάβροχο για να μην δημιουργηθεί υγρασία κατά την διαλογή από την 

υγρασία των φρούτων. 

• Τα ψυγεία  τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζει ο 

νόμος. 

 

4.2 Συλλογή δεδομένων και δημιουργία αλγορίθμων 

Αφού έχει γίνει η παρουσίαση της εταιρείας, η δημιουργία των κατάλληλων 

αλγορίθμων είναι απαραίτητη, για να γίνουν οι διαγραμματικές απεικονίσεις που 

χρειάζεται με σκοπό να εξαχθούν τα συμπεράσματα και οι τιμές για διάφορες μεθόδους 

πώλησης των προϊόντων. Όπως θα φανεί οι πωλήσεις του προϊόντος είναι σχετικά 

σταθερές, κατά τη διάρκεια μίας μεγάλης περιόδου. Για να γίνει η ανάλυση στην 

παραγωγική διαδικασία ενός εργοστασίου ή μίας άλλης εγκατάστασης απαιτείται η 

καταγραφή της ροής των υλικών που αυτό το εργοστάσιο εμπορεύεται. Κάθε γραμμή, 

όπως ένα εργοστάσιο αποτελείτε από ένα καταγεγραμμένο αριθμό αποθηκευμένων 

προϊόντων και μία χρονική καθυστέρηση. Κάθε επίπεδο λειτουργεί μόνο του και 

ανεξάρτητα από την ζήτηση του τελικού πελάτη.  

Για να μπορούμε να φτιάξουμε οπτικά το σκεπτικό του αλγόριθμου 

καθορίζουμε τις παρακάτω μεταβλητές, όπου: 

1) Tο επίπεδο των εισερχόμενων στο εργοστάσιο ή σε άλλη εγκατάσταση, είναι 

‘’n’’  

2) H χρονική περίοδος ‘’t’’ καθορίζει και τον ρυθμό παραγγελίας (ORATEn
t), το 

οποίο καθορίζεται από την προώθηση προς τα εμπρός των εκθετικά 
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εξομαλυνόμενων πωλήσεων ‘’smooth sales’’ (SSALESn
t). Στην ουσία το πρώτο 

είναι η πρόβλεψη της ζήτησης του τελικού πελάτη, ενώ το δεύτερο είναι η 

πραγματική ζήτηση του τελικού πελάτη, δηλαδή οι εξομαλυμένες πωλήσεις από 

τον έμπορο λιανικής (SSALESl
t) . 

3) Η επόμενη μεταβλητή που αναφέρεται και υπολογίζεται είναι το EINVn
t, όπου 

περιγράφετε το σφάλμα αποθέματος (Error in the inventory). Αυτό ο όρος 

αποτελεί την προώθηση προς τα πίσω των λάθος αποθηκευμένων προϊόντων και 

των προϊόντων που βρίσκονται σε εξέλιξη παραγωγής, ‘’work in progress’’, 

στοχεύοντας στην διατήρηση του αποθέματος στα επιθυμητά επίπεδα. 

4)  Αυτή η μεταβλητή υπολογίζεται μεταξύ του επιθυμητού επιπέδου αποθέματος 

(desired inventory level-DINVn) και του πραγματικού επιπέδου αποθέματος 

(actual inventory level- AINVn
t). 

5) Στην περίπτωση που μελετάμε το DIVn είναι σταθερό και ίσο με την αρχική 

ζήτηση. Τα προϊόντα που βρίσκονται στην διαδικασία παραγωγής (Work in 

process- WIPn
t), είναι στην ουσία οι συσσώρευση των παραγγελιών που έχουν 

τεθεί στο επίπεδος της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά δεν έχουν ακόμα 

ολοκληρωθεί και το επιθυμητό WIP ( desired WIP ) είναι το DWIPn
t.  

6) Εμφανίζεται μετέπειτα ο όρος ‘’σφάλμα στο WIP’’ (EWIPn
t) που είναι η 

διαφορά μεταξύ του DWIPn
t και του WIPn

t. Το Ti είναι ο διαιρέτης που 

εφαρμόζεται στο έλλειμμα του αποθέματος για να ελέγχει τον ρυθμό 

αναπλήρωσης και το Tw ελέγχει αντίστοιχα τον ρυθμό αναπλήρωσης του WIP. 

Το Ta αντιπροσωπεύει τον χρόνο του μέσου όρου των πωλήσεων και τον μέσο 

όρο ηλικίας των δεδομένων των προβλέψεων. Στο συγκεκριμένο πρόβλημα έχω 

ότι Ti να ισούται με 2, Tw= 2.Ο Τa καθορίζει τον βαθμό εξομάλυνσης της 

ζήτησης και παίρνει τιμές από  

0≤
1

𝛵𝑎
≤ 1, 

Στο πρόβλημα μας το Ta ισούται με 1 και εκφράζει πλήρη βαθμό εξομάλυνσης 

της ζήτηση.Τα μεσαία στρώματα που υπάρχουν στην εφοδιαστική αλυσίδα 

μοιράζονται την πληροφορία για την τελική ζήτηση των καταναλωτών. Με αυτή 

τη πληροφορία το εργοστάσιο βασίζει τον ρυθμό παραγωγή ORATEnt, στο 

σταθμισμένο άθροισμα της τελικής ζήτησης των πελατών και των εισερχόμενων 

παραγγελιών από τα ενδιάμεσα επίπεδα που βρίσκονται στην εφοδιαστική 
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αλυσίδα και όχι μόνο από το αμέσως επόμενο. Με πλήρη πληροφόρηση λοιπόν 

(IEP=100%) το κάθε επίπεδο βασίζει το ORATEn
t αποκλειστικά στην ζήτηση 

των τελικών πελατών ενώ χωρίς πληροφόρηση (IEP=0%), η παραγωγή 

βασίζεται αποκλειστικά στην εισερχόμενη παραγγελία από το προηγούμενο 

επίπεδο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το ORATEn
t μπορεί να βασιστεί σε ένα 

συνδυασμό του IEP% και της τελικής ζήτηση συν το (100-ΙEP)% των 

εισερχόμενων παραγγελιών από το προηγούμενο επίπεδο της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. 

7) Το COMRATEn
t (completion rate) είναι το ποσοστό των ολοκληρωμένων 

προϊόντων (output) από το εργοστάσιο ή άλλη εγκατάσταση στο επίπεδο ‘’n’’. 

Καθώς μία απλή χρονική καθυστέρηση Tp χρησιμοποιείτε για να διαμορφώσει 

τον χρόνο, το COMRATEn
t είναι απλά ίσο με το ORATEn

t-Tn . Το AINVn
t είναι  

η συσσώρευση των αποθεμάτων, καθοριζόμενη από το COMRATEn
t μείον το 

SALESn
t. 

Τo Tp στο συγκεκριμένο πρόβλημα παίρνει τιμή ίση με 2. 

Συνοπτικά, στο επίπεδο n: 

(2) Για n=1: SALES1
t = πραγματική τελική ζήτηση   

(3) Για n>1: SALESn
t = ORATEn-1

t                       

(4) SSALESn
t = SSALESn

t-1 + (SALESn
t - SALESn

t-1) / Tαn      

(5) Για n>1: ORATEn
t = IEPn x SSALES1

t + (100% - IEPn) x SSALESn
t + EINVn

t / Tin 

+ EWIPn
t / Twn                

(6) Για n=1: ORATE1
t = SSALES1

t + EINV1
t / Ti1 + EWIP1

t / Tw1          

(7) COMRATEn
t = ORATEn

t-Tp                                         

(8) AINVn
t = AINVn

t-1 + COMRATEn
t - SALESn

t                    

(9) DINVn = SALESn
0                                                   

(10) EINVn
t = DINVn - AINVn

t                                      

(11) DWIPn
t = Tpn x SSALESn

t                                            

(12) EWIPn
t = DWIPn

t - WIPn
t        
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4.3 Προσομοιώσεις     

Ύστερα από τοποθέτηση των παραπάνω συναρτήσεων στο excel 

πραγματοποιήθηκαν οι προσομοιώσεις. Σκοπός των προσομοιώσεων ήταν να εξαχθούν 

τα αποτελέσματα των τιμών για την μέση τιμή του Orate, τον υπολογισμό της τιμής του 

φαινομένου του Bullwhip effect και την μέση τιμή της διασποράς.  

Για να γίνει αυτό αφού χρησιμοποιήθηκαν οι τύποι που προαναφέραμε, και έγινε:  

1) Καταγραφή του ORATE, που είναι ο ρυθμός παραγγελιών και θεωρείται από τα 

πιο σημαντικά δεδομένα μέσω του οποίου μπορούν να υπολογίσουν το μέγεθος 

του φαινομένου του μαστίγιου 

2) Στην Συνέχεια υπολογίζονται ενδεικτικά κάποιες τιμές του ORATE για κάποια 

μεγέθη παρτίδας, ώστε να εντοπιστεί η βέλτιστη τιμή μεγέθους παραγγελίας, με 

σκοπό να ελαχιστοποιηθεί η τιμή του φαινομένου του μαστίγιου (Bullwhip 

effect). Όπως αναφέρθηκε και στο θεωρητικό κομμάτι ο τρόπος που γίνονται οι 

παραγγελίες από ένα εργοστάσιο διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην 

επίδραση του φαινομένου του μαστίγιου (Bullwhip effect), καθώς μπορεί να 

δημιουργήσει πλεόνασμα αποθέματος ή έλλειψη προϊόντων σε περιόδους που 

δεν υπάρχει σωστή διαδικασία παραγωγής, λανθασμένες ποσότητες και ρυθμός 

παραγγελίας (ORATE). 

3) Υπολογίζεται ο μέσος όρος και η διακύμανση του ORATE καθώς και η τιμή του 

φαινομένου του μαστίγιου (Bullwhip Effect) 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων σε διαδοχικές 

αυξήσεις στην ποσότητα της παραγγελίας. 

Στην Εικόνα 5.1 φαίνεται το διάγραμμα του ORATE για μεγέθη παρτίδας n=200 

τεμάχια. Η μέση τιμή του ORATE ισούται με 240,2 και η διασπορά με 137730,9. Η 

τιμή του φαινομένου του Bullwhip ισούται με 1486,62. 
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Διάγραμμα 5.1: Οι τιμές του ORATE για μέγεθος παρτίδας 200 τεμάχια 

Στην Εικόνα 5.2 φαίνεται το διάγραμμα ORATE για n= 400 τεμάχια. Όπως 

φαίνεται η μέση τιμή του ORATE ισούται με 377,06 και η διασπορά με 118757,7. Η 

τιμή του Bullwhip ισούται με 616,2. 

 

Διάγραμμα 5.2 :Οι τιμές του ORATE για μέγεθος παρτίδας 400  τεμάχια 

Στην Εικόνα 5.3 φαίνεται το διάγραμμα ORATE για n= 600 τεμάχια. Όπως 

φαίνεται η μέση τιμή του ORATE ισούται με 588,06 και η διασπορά με 101190,05. Η 

τιμή του Bullwhip ισούται με 345,59. 
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Διάγραμμα 5.3 :Οι τιμές του ORATE για μέγεθος παρτίδας 600  τεμάχια 

Στην Εικόνα 5.4 φαίνεται το διάγραμμα ORATE για n= 800 τεμάχια. Όπως 

φαίνεται η μέση τιμή του ORATE ισούται με 789,05  και η διασπορά με 85027,75. Η 

τιμή του Bullwhip ισούται με 216,42. 

Διάγραμμα 5.4 :Οι τιμές του ORATE για μέγεθος παρτίδας 800 τεμάχια 

Στην Εικόνα 5.5 φαίνεται το διάγραμμα ORATE για n= 1000 τεμάχια. Όπως 

φαίνεται η μέση τιμή του ORATE ισούται με 990,05 και η διασπορά με 70270,87 . Η 

τιμή του Bullwhip ισούται με 143. 
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Διάγραμμα 5.5 :Οι τιμές του ORATE για μέγεθος παρτίδας 1000  τεμάχια 

Στην Εικόνα 5.6 φαίνεται το διάγραμμα ORATE για n= 1200 τεμάχια. Όπως 

φαίνεται η μέση τιμή του ORATE ισούται με 1191,04  και η διασπορά με 56919,4. Η 

τιμή του Bullwhip ισούται με 142,55. 

 

Διάγραμμα 5.6 :Οι τιμές του ORATE για μέγεθος παρτίδας 1200 τεμάχια 

Στην Εικόνα 5.7 φαίνεται το διάγραμμα ORATE για n= 1400 τεμάχια. Όπως 

φαίνεται η μέση τιμή του ORATE ισούται με 1392,04 και η διασπορά με 44973,36. Η 

τιμή του Bullwhip ισούται με 64,89. 
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Διάγραμμα 5.7 :Οι τιμές του ORATE για μέγεθος παρτίδας  1400 τεμάχια 

Στην Εικόνα 5.8 φαίνεται το διάγραμμα ORATE για n= 1600 τεμάχια. Όπως 

φαίνεται η μέση τιμή του ORATE ισούται με 1593,03 και η διασπορά με 34432,73. Η 

τιμή του Bullwhip ισούται με 43,41. 

 

Διάγραμμα 5.8 :Οι τιμές του ORATE για μέγεθος παρτίδας 1600 τεμάχια 

Στην Εικόνα 5.9 φαίνεται το διάγραμμα ORATE για n= 1800 τεμάχια. Όπως 

φαίνεται η μέση τιμή του ORATE ισούται με 1794,03 και η διασπορά με 25297,51. Η 

τιμή του Bullwhip ισούται με 28,32. 
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Διάγραμμα 5.9: Οι τιμές του ORATE για μέγεθος παρτίδας 1800 τεμάχια 

Στην Εικόνα 5.10 φαίνεται το διάγραμμα ORATE για n= 2000 τεμάχια. Όπως 

φαίνεται η μέση τιμή του ORATE ισούται με 1995,02 και η διασπορά με 17567,72. Η 

τιμή του Bullwhip ισούται με 17,69. 

 

Διάγραμμα 5.10 :Οι τιμές του ORATE για μέγεθος παρτίδας  2000 τεμάχια 

Στην Εικόνα 5.11 φαίνεται το διάγραμμα ORATE για n= 2200 τεμάχια. Όπως 

φαίνεται η μέση τιμή του ORATE ισούται με 2196,02 και η διασπορά με 112434,34. Η 

τιμή του Bullwhip ισούται με 10,28. 
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Διάγραμμα 5.11 :Οι τιμές του ORATE για μέγεθος παρτίδας  2200 τεμάχια 

Στην Εικόνα 5.12 φαίνεται το διάγραμμα ORATE για n= 2400 τεμάχια. Όπως 

φαίνεται η μέση τιμή του ORATE ισούται με 588,06 και η διασπορά με 101190,05. Η 

τιμή του Bullwhip ισούται με 5,3. 

 

Διάγραμμα 5.12 :Οι τιμές του ORATE για μέγεθος παρτίδας 2400 τεμάχια 

Στην Εικόνα 5.13 φαίνεται το διάγραμμα ORATE για n= 2600 τεμάχια. Όπως 

φαίνεται η μέση τιμή του ORATE ισούται με 2598,01  και η διασπορά με 2810,83. Η 

τιμή του Bullwhip ισούται με 2,17. 
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Διάγραμμα 5.13 :Οι τιμές του ORATE για μέγεθος παρτίδας 2600 τεμάχια 

Στην Εικόνα 5.14 φαίνεται το διάγραμμα ORATE για n= 2800 τεμάχια. Όπως 

φαίνεται η μέση τιμή του ORATE ισούται με 2799 και η διασπορά με702,71. Η τιμή 

του Bullwhip ισούται με 0,5. 

 

Διάγραμμα 5.14 :Οι τιμές του ORATE για μέγεθος παρτίδας 2800 τεμάχια 

Στην Εικόνα 5.15 φαίνεται το διάγραμμα ORATE για n= 3000 τεμάχια. Όπως 

φαίνεται η μέση τιμή του ORATE ισούται με 3000 και η διασπορά με 0. Η τιμή του 

Bullwhip ισούται με 0. Αυτό συμβαίνει καθώς έχουμε θέση σαν αρχική τιμή στην 
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προσομοίωση στο excell τιμή αποθέματος της τάξης του 3000, οπότε το φαινόμενο του 

Bullwhip δεν εμφανίζεται καθόλου. 

 

Διάγραμμα 5.15 :Οι τιμές του ORATE για μέγεθος παρτίδας 3000 τεμάχια 

Στην Εικόνα 5.16 φαίνεται το διάγραμμα ORATE για n= 3200 τεμάχια. Όπως 

φαίνεται η μέση τιμή του ORATE ισούται με 3201  και η διασπορά με 702,71. Η τιμή 

του Bullwhip ισούται με 0,44.  

 

Διάγραμμα 5.16 :Οι τιμές του ORATE για μέγεθος παρτίδας 3200 τεμάχια 
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Στην Εικόνα 5.17 φαίνεται το διάγραμμα ORATE για n= 3400 τεμάχια. Όπως 

φαίνεται η μέση τιμή του ORATE ισούται με 3401,99 και η διασπορά με 2810,83. Η 

τιμή του Bullwhip ισούται με 1,66. 

 

Διάγραμμα 5.17 :Οι τιμές του ORATE για μέγεθος παρτίδας 3400 τεμάχια 

Στην Εικόνα 5.18  φαίνεται το διάγραμμα ORATE για n= 3600 τεμάχια. Όπως 

φαίνεται η μέση τιμή του ORATE ισούται με 3602,99 και η διασπορά με 6324,38. Η 

τιμή του Bullwhip ισούται με 3,53. 

 

Διάγραμμα 5.18 :Οι τιμές του ORATE για μέγεθος παρτίδας 3600 τεμάχια 
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Στην Εικόνα 5.19 φαίνεται το διάγραμμα ORATE για n= 3800 τεμάχια. 

Όπως φαίνεται η μέση τιμή του ORATE ισούται με 3803,98 και η διασπορά με 

11243,34. Η τιμή του Bullwhip ισούται με 5,94. 

 

Διάγραμμα 5.19 :Οι τιμές του ORATE για μέγεθος παρτίδας  3800 τεμάχια 

 

Στην Εικόνα 5.20 φαίνεται το διάγραμμα ORATE για n= 4000 τεμάχια. Όπως 

φαίνεται η μέση τιμή του ORATE ισούται με 4004,98 και η διασπορά με 17567.72. Η 

τιμή του Bullwhip ισούται με 8,81. 
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Διάγραμμα 5.20 :Οι τιμές του ORATE για μέγεθος παρτίδας 4000  τεμάχια. 

Στην Εικόνα 5.21 φαίνεται το διάγραμμα ORATE για n= 4200 τεμάχια. Όπως 

φαίνεται η μέση τιμή του ORATE ισούται με 4205,97 και η διασπορά με 25030,85. Η 

τιμή του Bullwhip ισούται με 11,95. 
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Διάγραμμα 5.21 :Οι τιμές του ORATE για μέγεθος παρτίδας  4200 τεμάχια 

Στην Εικόνα 5.22 φαίνεται το διάγραμμα ORATE για n= 4400 τεμάχια. Όπως 

φαίνεται η μέση τιμή του ORATE ισούται με 4406,97 και η διασπορά με 30729,25. Η 

τιμή του Bullwhip ισούται με 14. 

Διάγραμμα 5.22 :Οι τιμές του ORATE για μέγεθος παρτίδας 4400  τεμάχια 
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Στην Εικόνα 5.23 φαίνεται το διάγραμμα ORATE για n= 4600 τεμάχια. Όπως 

φαίνεται η μέση τιμή του ORATE ισούται με 4607,96 και η διασπορά με 34597,44. Η 

τιμή του Bullwhip ισούται με 15,08. 

 

Διάγραμμα 5.23 :Οι τιμές του ORATE για μέγεθος παρτίδας  4600 τεμάχια 

Στην Εικόνα 5.24 φαίνεται το διάγραμμα ORATE για n= 4800 τεμάχια. Όπως 

φαίνεται η μέση τιμή του ORATE ισούται με 4808,96 και η διασπορά με 37586,07. Η 

τιμή του Bullwhip ισούται με 15,7. 

 

Διάγραμμα 5.24  :Οι τιμές του ORATE για μέγεθος παρτίδας  4800 τεμάχια 

0.00

1000.00

2000.00

3000.00

4000.00

5000.00

6000.00

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 101

Μήνες

ORATE

0.00

1000.00

2000.00

3000.00

4000.00

5000.00

6000.00

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 101

Μήνες

ORATE



78 
 

Στην Εικόνα 5.25 φαίνεται το διάγραμμα ORATE για n= 5000 τεμάχια. Όπως 

φαίνεται η μέση τιμή του ORATE ισούται με 4998,1 και η διασπορά με 39601,99. Η 

τιμή του Bullwhip ισούται με 15,97. 

 

Διάγραμμα 5.25  :Οι τιμές του ORATE για μέγεθος παρτίδας  5000 τεμάχια 

Στην Εικόνα 5.26 φαίνεται το διάγραμμα ORATE για n= 5200 τεμάχια. Όπως 

φαίνεται η μέση τιμή του ORATE ισούται με 4980,1 και η διασπορά με 39601,99. Η 

τιμή του Bullwhip ισούται με 15,97. 
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Διάγραμμα 5.26 :Οι τιμές του ORATE για μέγεθος παρτίδας  τεμάχια 

Στην Εικόνα 5.27 φαίνεται το διάγραμμα ORATE για n= 5400 τεμάχια. Όπως 

φαίνεται η μέση τιμή του ORATE ισούται με 4980,1 και η διασπορά με 39601,99. Η 

τιμή του Bullwhip ισούται με 15,97. 

 

Διάγραμμα 5.27: Οι τιμές του ORATE για μέγεθος παρτίδας 5400  τεμάχια 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

5.1 Αποτελέσματα έρευνας 

 

Διάγραμμα 5.28: Oι τιμές του Bullwhip Effect για διάφορες τιμές μεγέθους 

παρτίδας. 

Στην Εικόνα 5.27 φαίνονται οι τιμές του Bullwhip effect κατά την διάρκεια της 

προσομοίωσης που έγινε στο Excel για διάφορες ποσότητες τεμαχίων παραγγελίας. Στο 

διάγραμμα έχουν τοποθετηθεί οι παραγγελίες για τεμάχια από 3000 και πάνω για να 

γίνει σωστή παρατήρηση των αποτελεσμάτων, καθώς οι τιμές για μικρότερες ποσότητες 

παραγγελιών είναι υπερβολικά μεγάλες.  
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Παρακάτω φαίνεται ο Πίνακας 4.1, που είναι ο αναλυτικό πίνακας με τις τιμές του 

Bullwhip effect. 

Πίνακας 4.1 : Τιμές του φαινομένου Bullwhip για διάφορες παρτίδες παραγγελίας 

από 200-5400 τεμάχια. 

Tεμάχια Τιμή Bullwhip Τεμάχια Τιμή Bullwhip 

200.00 1486,62 3200.00 0,44 

400.00 616,2 3400.00 1,66 

600.00 345,59 3600.00 3,53 

800.00 216,42 3800.00 5,94 

1000.00 143.00 4000.00 8,81 

1200.00 142,55 4200.00 11,95 

1400.00 64,89 4400.00 14.00 

1600.00 43,41 4600.00 15,08 

1800.00 28,32 4800.00 15,7 

2000.00 17,69 5000.00 15,97 

2200.00 10,28 5200.00 15,97 

2400.00 5,3 5400.00 15,97 

2600.00 2,17 

2800.00 0,5 

3000.00 0.00 

 

Όπως φαίνεται στον πίνακα παρατηρούμε συνεχή αύξηση του φαινομένου του 

μαστίγιου έπειτα από τον μηδενισμό του φαινομένου στα 3000 τεμάχια. Παρόλα αυτά 

βλέπουμε ότι για παρτίδες από 4800 τεμάχια και πάνω η τιμή του Bullwhip, παραμένει 

σταθερή και ίση με 15,97. 

 

5.2 Σχολιασμός Αποτελεσμάτων 

Έπειτα και από το ερευνητικό κομμάτι προσδιορίστηκε ο κύριος σκοπός της 

πτυχιακής εργασίας που ήταν η μελέτη της συσχέτισης των διαφορετικών επιπέδων 

χωρητικότητας με το μέγεθος της ζήτησης και το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών. 
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Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα των ρυθμών παραγγελίας υπάρχει ένας 

περιορισμός που μπορεί να δυσκολεύει την παραγωγή στην παραγωγική μονάδα και να 

δημιουργεί προβλήματα. Αυτός ο περιορισμός αναφέρεται στην χωρητικότητα 

(Capacity), που υπάρχει για το απόθεμα της παραγωγικής διαδικασίας που δεν πρέπει 

να υπερβαίνει σύμφωνα με τα δεδομένα στο excel την τιμή των 5000. Η 

παρακολούθηση αυτής της μεταβλητής συμβάλλει στην απάντηση του πρώτου 

θεωρητικού ερωτήματος που έχει να κάνει με το μέγεθος χωρητικότητάς.  

Συνεπώς όταν το μέγεθος χωρητικότητας είναι ίσο με την τελική σταθερή 

ζήτηση, μία μικρή αύξηση στην ζήτηση, μπορεί να επηρεάσει την αξιοπιστία της 

επιχείρησης, η οποία εξαρτάται κατά πολύ από το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών. 

Αυτό θα μειωθεί, καθώς ο κορεσμός στην χωρητικότητα παρεμποδίζει την παραγωγή 

μεγαλύτερου αριθμού προϊόντων, που θα μπορούσε να καλύψει όλη τη ζήτηση, χωρίς 

την χρησιμοποίηση επιπλέον κόστους (για ενοικίαση μηχανήματος παραγωγής από 

άλλη μονάδα ή χρησιμοποίηση ειδικού αποθεματικού). Επίσης μειώνεται και το κέρδος 

της επιχείρησης διότι υπάρχει κορεσμός στην χωρητικότητα και έτσι παρεμποδίζεται η 

ανάκτηση συσσωρευμένων προϊόντων από προηγούμενες ανεκπλήρωτες παραγγελίες.  

Συγκεκριμένα οι Evans et al. [44] σχολιάζουν σε έρευνα που διεξήγαγαν ότι μία 

εφοδιαστική αλυσίδα η οποία δεν έχει περιορισμούς χωρητικότητας, δεν είναι στη 

λίστα καλύτερων συστημάτων, διότι εμφανίζει τις περισσότερες φορές ελλιπή ζήτηση. 

Συνεπώς παρόλο που ο περιορισμός της χωρητικότητας αρχικά φαίνεται να είναι μία 

αρνητική διαδικασία που εισάγει μεγαλύτερα κόστη στην εταιρεία, εντούτοις  παρέχει 

μία γενική βελτίωση της απόδοσης της διαδικασίας στο πλαίσιο συστήματος 

πολλαπλών επιπέδων και ενισχύει έτσι τη ζήτηση και την σταθερότητα της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, δημιουργώντας ένα υποχρεωτικό μέγιστο παραγγελιών για 

κάποιο χρονικό διάστημα. Συνεπώς ο περιορισμός χωρητικότητα είναι τελικά ένα 

στρώμα ασφαλείας που προστατεύει την παραγωγή από υπερεκτιμημένες προβλέψεις 

για την πραγματική ζήτηση της αγοράς κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, 

δεδομένου ότι μειώνει τις ποσότητες των παραγγελιών. Επίσης το φαινόμενο του 

περιορισμού χωρητικότητας είναι ένας προφανής τρόπος όπως φαίνεται για την μείωση 

του φαινομένου του μαστίγιου. 

Επίσης εξάχθηκαν συμπεράσματα και για το δεύτερο ερώτημα της έρευνας που 

διεξάχθηκε, που ήταν η κατανόηση των επιπτώσεων των περιορισμών χωρητικότητας, 

σε μία εφοδιαστική αλυσίδα, που εξαρτώνται και χαρακτηρίζονται από τις διάφορες 

στρατηγικές ανταλλαγής πληροφοριών διαμέσου των διαφόρων στρωμάτων στην 
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εφοδιαστική αλυσίδα. Εξάχθηκε συμπέρασμα για την διαδικασία πωλήσεων και το 

POS(point of sales).  

Συγκεκριμένα η κατάσταση περιορισμένης χωρητικότητας έχει μικρότερες 

επιπτώσεις σε μία εφοδιαστική αλυσίδα που διαθέτει κάποια στρατηγική ανταλλαγής 

πληροφοριών. Αυτή η κατάσταση περιορισμένη χωρητικότητας είναι και αυτή που 

βοηθάει στην ενίσχυση της ζήτησης. Αυτό οφείλεται στην μέθοδο ανταλλαγής 

πληροφοριών που βοηθάει κατά πολύ στον επανασχεδιασμό της στρατηγικής για τις 

πρότυπες πληροφορίες μέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας.   

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πρακτικές ανταλλαγής πληροφοριών επισκιάζουν την 

επίπτωση της περιορισμένης χωρητικότητα και αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχει πιο 

γρήγορη πληροφόρηση από τα κατώτερα στρώματα στην εφοδιαστική αλυσίδα προς 

την βιομηχανία παραγωγής. Αυτό βοηθάει την παραγωγική διαδικασία να 

αναπροσαρμοστεί κατάλληλα σε μικρότερο χρόνο και να εκμεταλλευτεί τις εργατοώρες 

των μηχανών του εργοστασίου κατάλληλα.  

Επίσης με την αύξηση του επιπέδου ανταλλαγής πληροφοριών η βιομηχανία 

παραγωγής ενημερώνεται καλύτερα για τα ‘’θέλω’’ των κατώτερων στρωμάτων στην 

εφοδιαστική αλυσίδα, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο μέσος όρος των επιστρεφόμενων 

προϊόντων. 

Επίσης το φαινόμενο αύξηση της ανταλλαγής πληροφοριών, αυξάνει την 

ικανότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας να αποφύγει το υψηλότερο κόστος μίας ζήτησης, 

καθώς μπορεί αν επικοινωνεί με τους τελικούς καταναλωτές και να διαμορφώνει τις 

τιμές σύμφωνα με τη βούληση της βιομηχανίας. Η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας 

κάθε επιχείρησης εξαρτάται από πολλά πράγματα, ένα εκ των οποίων είναι και η 

ανταλλαγή της πληροφορίας με τα άλλα στρώματα της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Συνεπώς μέσω της αύξησης της παραγωγικής, η βελτίωση της πληροφορίας μπορεί να 

βοηθήσει έμμεσα και στην μείωση του φαινομένου του μαστίγιου, δημιουργώντας πολύ 

θετικό αποτέλεσμα για την εφοδιαστική αλυσίδα. Συνεπώς σε όλες τις εφοδιαστικές 

αλυσίδες απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξάλειψη των στρεβλώσεων της 

πληροφορίας, κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να συμπίπτουν όσο το 

δυνατόν περισσότερο το μέγεθος χωρητικότητας παραγωγής και διανομής σε σχέση με 

την πραγματική ζήτηση στην αγορά. Όπως φαίνεται στην έρευνα μας το Order rate 

(Orate) , φτάνει για κάποιες περιόδους την τιμή των 5000 και εκεί είναι που μπορεί η 

ζήτηση να μην ικανοποιείται λόγω έλλειψης χωρητικότητας παραγωγής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

6.1 Συμπεράσματα εργασίας 

Έπειτα από την ολοκλήρωση των δύο μερών της εργασίας, δηλαδή του 

θεωρητικού και του ερευνητικού μέρους, επιτεύχθηκε ο σκοπός της εργασίας που ήταν 

να διερευνήσει την σχέση μεταξύ της περιορισμένης χωρητικότητας και της απόδοσης 

της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και τον ρόλο που παίζει το φαινόμενο Bullwhip σε 

αυτό το φαινόμενο. Τα συμπεράσματα ήταν τόσο θεωρητικά όσο και υπολογιστικά με 

την χρήση εξισώσεων που έχουν να κάνουν με τακτικές παραγωγής σε σχέση με την 

ζήτηση και τεμαχίων που πρέπει να έχει η κάθε παραγγελία.  

Μέσω των εξισώσεων που δημιουργήθηκαν εξάχθηκε το συμπέρασμα ότι για 

πολύ μικρότερες παραγγελίες, από ότι είναι η απαιτούμενη ζήτηση, το φαινόμενο του 

Bullwhip αυξάνεται αισθητά και η επιχείρηση δεν μπορεί να καλύψει την ανάγκης 

ζήτησης και κατ’ επέκταση να διατηρήσει την αξιοπιστία των πελατών.  

Επίσης φάνηκε ότι με την παρουσία της αύξησης της ζήτησης, η περιορισμένη 

χωρητικότητα μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ικανοποίησης των παραγγελιών, καθώς 

και σε ακύρωση επιστρεφόμενων παραγγελιών λόγω έλλειψης χωρητικότητας.  

Σύμφωνα με την μελέτη που διεξάχθηκε για να είναι μειωμένο το φαινόμενο του 

Bullwhip , πρέπει οι παραγγελίες και η παραγωγική διαδικασία να κυμαίνεται κοντά 

στην πραγματική ζήτηση, που στην περίπτωση του προβλήματος που εξετάστηκε ήταν 

n=3000. 

Ένα ακόμα θέμα που αναδείχθηκε κυρίως στο θεωρητικό κομμάτι, ήταν το εξής: 

Με την εξάλειψη των στρεβλώσεων στην πληροφορία, για κάθε στρώμα της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, είναι δυνατόν να επιτευχθεί το βέλτιστο νούμερο παραγωγική 

διαδικασίας. 

Επίσης αν κάθε μέλος της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορούσε να έχει ένα 

συνεχόμενο απόθεμα που δεν τελειώνει, διεξάγοντας παραγγελίες έχοντας πριν 

προβλέψει την ζήτηση, τότε σε όλα τα στρώματα της εφοδιαστικής αλυσίδας μία 

ξαφνική αύξηση στην ζήτηση θα ήταν ικανή να καλυφθεί από όλους λόγω ύπαρξης 

αποθέματος ασφαλείας σε όλες τις περιόδους. 

Προκύπτει επίσης από το ερευνητικό μέρος ότι για μεγέθη παραγγελίας που 

βρίσκονται από 4800 τεμάχια και άνω φαίνεται η τιμή του Bullwhip να παραμένει 

σταθερή. Αυτό συμβαίνει διότι η παραγγελία των τεμαχίων είναι πολύ μεγάλη και δεν 
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δημιουργείται παραπάνω περιορισμοί χωρητικότητας.  Επίσης λόγω του ότι η εταιρεία 

παραδίδει τεμάχια μεγέθους 3000, η παραγωγή των 3000 τεμαχίων θεωρείται ιδανική, 

από την στιγμή που έχουμε σαν υπόθεση ότι διαθέτει ένα αποθεματικό ικανό να 

ικανοποίηση την ζήτηση μέχρι την επόμενη παραγγελία. Επίσης φαίνεται όσο 

μικρότερα είναι τα μεγέθη της παραγγελίας τόσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του Bullwhip 

φτάνοντας σε μία μέγιστη τιμή για παραγγελίες 200 τεμαχίων στην τιμή Bullwhip= 

1486.62. Αυτό συμβαίνει διότι η παράδοση των παραγγελιών σε μικρές παραδόσεις των 

200 τεμαχίων, μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα περισσότερες ανικανοποίητες 

παραγγελίες και περισσότερες παρτίδες επιστροφής προϊόντων λόγω μεγάλης 

ταχύτητας παραγγελιών και μικρής ταχύτητας ανταλλαγής πληροφοριών. 

Τέλος η ποσότητα τεμαχίων παραγγελίας παίζει σημαντικό ρόλο και στο κόστος 

διανομής. Όπως είναι λογικό η μεταφορά προϊόντων με μεταφορικό μέσο που 

διανέμονται με πλήρες φορτίου (Full track) είναι πολύ καλύτερη για το κόστος που θα 

υπάρχει σε σχέση πάντα με το όφελος από τις πωλήσεις. Συνεπώς η καμπύλη κόστους-

οφέλους για παραγγελίες με μεγάλο αριθμό τεμαχίων είναι πολύ καλύτερη και φτάνει 

στο βέλτιστο σημείο της. Για αυτό και προτιμώνται οι παραγγελίες με μεγάλο αριθμό 

τεμαχίων. 
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