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Σκοπός 

Αλάπηπμε εξγαιείνπ ιήςεο απνθάζεσλ, κε 

ζηόρν ηε δπλακηθή εμηζνξξόπεζε ηνπ 

θαηακεξηζκνύ ησλ εξγαζηώλ κεηαμύ ησλ 

εξγαηώλ θαη ησλ ξνκπόη. Σθνπόο είλαη ε 

ελζσκάησζε κεραληζκώλ ιήςεο απνθάζεσλ 

γηα ηελ εμαγσγή απνηειεζκαηηθώλ ζρεδίσλ 

αλαπξνζαξκνγήο ηεο παξαγσγήο, 

ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνύλ ζην εξγνζηάζην ζε πξαγκαηηθό 

ρξόλν. 
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Σσμπεράζμαηα και Μελλονηική έρεσνα 

• Επξέσο δηαζέζηκε αξρηηεθηνληθή, αθνύ βαζίδεηαη ζην ROS πνπ είλαη αλνηρηνύ θώδηθα 

θαη ππνζηεξίδεη δηαζύλδεζε κε δηάθνξνπο ηύπνπο ξνκπόη 

• Αλαδηακόξθσζε ηνπ πιάλνπ παξαγσγήο, κέζσ αλαθαηαλνκήο εξγαζηώλ, κε βάζε ηηο 

αλάγθεο παξαγσγήο θάζε ρξνληθή ζηηγκή  

• Λύζε ζηελ αβεβαηόηεηα θαη ηε ξεπζηόηεηα, πνπ δηαθξίλνπλ ηνλ πξαγκαηηθό θόζκν, 

ράξε ζηελ επειημία θαη ηελ επξσζηία πνπ πξνζθέξεη 

• Επέθηαζε ζπζηήκαηνο γηα κεγαιύηεξεο θαη πην ξεαιηζηηθέο βηνκεραληθέο εθαξκνγέο 

• Ελζσκάησζε πεξηζζόηεξσλ θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο 
 

Δθαρμογή μεθόδοσ και πειράμαηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Μέθοδος 
Προζέγγιζη 
Είλαη επηζπκεηή ε δπλακηθή 

εμηζνξξόπεζε ηεο ζπλνιηθήο εξγαζίαο 

κεηαμύ ησλ δηαζέζηκσλ αλζξώπσλ θαη 

ξνκπόη, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

πόξσλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. 

 

Ιεραρτικό Μονηέλο Ψηθιακού 

Γιδύμοσ 
Γηα λα αληηκεησπηζηεί ε 

πνιππινθόηεηα ησλ πβξηδηθώλ 

ζπζηεκάησλ παξαγσγήο, ε κειέηε απηή 

πξνηείλεη έλα δνκεκέλν ηξόπν γηα ην 

κνληέιν ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζύκθσλα κε ηηο αξρέο 

ηεο ηεξαξρηθήο κνληεινπνίεζεο  

 

Λήυη απόθαζης 
Τν πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ 

ιακβάλεη σο είζνδν πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνπο πόξνπο, ηηο εξγαζίεο, 

ηελ θαηαιιειόιεηα ησλ πόξσλ 

εξγαζίαο, ηνπο πεξηνξηζκνύο 

πξνηεξαηόηεηαο εξγαζηώλ, ηε δηάξθεηα 

ησλ εξγαζηώλ θαη ην ρξόλν έλαξμεο θαη 

νινθιήξσζεο κηαο εξγαζίαο. Τν 

πξνηεηλόκελν πιαίζην ιήςεο 

απνθάζεσλ επηιέγεη πνηνο πόξνο ζα 

αλαηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε κηαο 

εξγαζίαο κε βάζε ηελ θαηαιιειόιεηα 

ησλ πόξσλ. 

 
Προγραμμαηιζμός κίνηζης 

ρομπόη 
Γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηεο εθηέιεζεο 

θάζε εξγαζίαο θαη ηελ αλάθηεζε ησλ 

απαηηνύκελσλ ηηκώλ γηα ηελ 

αμηνιόγεζε ησλ ελαιιαθηηθώλ 

ζελαξίσλ, νη εξγαζίεο πξέπεη λα 

κεηαθξαζηνύλ ζε ελέξγεηεο ξνκπόη. 

Απηή ε δηαδηθαζία έρεη 

απηνκαηνπνηεζεί κέζσ κηαο 

δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο πξνηύπσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φεηξσλαθηηθή γξακκή παξαγσγήο 

 

Τα απαηηνύκελα ραξαθηεξηζηηθά γηα θάζε ελέξγεηα ηνπ ξνκπόη ζπκπιεξώλνληαη κέζσ 

ησλ πιεξνθνξηώλ πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ ζην ςεθηαθό δίδπκν ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Μεγέζε 
Φεηξσλαθηηθή 

Σπλαξκνιόγεζε  
Υβξηδηθή Παξαγσγή 

Φξόλνο Παξαγσγήο (secs) 66 61 

Μέγηζην βάξνο ζηνπο Φεηξηζηέο (Kg) 6 0.5 

Αμηνπνίεζε Φεηξηζηώλ (%) 34 45 

Αξηζκόο κνληέισλ  1 3 

Αξηζκόο Φεηξηζηώλ 3 1 

Υβξηδηθή γξακκή παξαγσγήο 

 


