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Η παρούσα εργασία επιλύει ένα σημαντικό πρόβλημα που αφορά την παραγωγική

διαδικασία και ειδικότερα τον προγραμματισμό διαδικασιών ενδοεργοστασιακής

μεταφοράς μηχανολογικών εξαρτημάτων, με χρήση αυτόνομων βιομηχανικών

οχημάτων (AGV- Automated Guided Vehicle). Γίνεται καταρχάς μία λεπτομερής

περιγραφή των αυτόνομων βιομηχανικών οχημάτων και της χρήσης τους για

μεταφορά και κατανομή πόρων σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Ακολουθεί

αναφορά στη χρήση ευριστικών αλγορίθμων για τον προσδιορισμό βέλτιστων

διαδρομών σε 2D βιομηχανικά περιβάλλοντα και ύστερα περιγράφεται η

βελτιστοποίηση μέσω Γενετικών Αλγορίθμων. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η

προτεινόμενη λύση για τη βελτιστοποίηση κίνησης, κατανομής πόρων και

φόρτωσης ενός αυτόνομου βιομηχανικού οχήματος, η οποία υλοποιείται με χρήση

δύο (2) διαφορετικών εκδοχών της συνάρτησης καταλληλότητας. Στόχος είναι η

ελαχιστοποίησή της και η εύρεση της βέλτιστης λύσης. Η υλοποίηση της

προτεινόμενης επίλυσης του προβλήματος έχει γίνει με κώδικα που έχει γραφεί

σε γλώσσα Python. Τέλος, παρουσιάζονται και εξετάζονται εφαρμογές. Μέσω

αυτών αποδεικνύεται ότι η παρούσα εργασία προτείνει μία καινοτόμα

προσέγγιση και ένα χρήσιμο εργαλείο που επιλύει ένα σημαντικό πρόβλημα που

αφορά ενδοεργοστασιακές παραγωγικές διαδικασίες με χρήση σύγχρονων

μεθόδων της Τεχνητής και Υπολογιστικής Νοημοσύνης.

1. Περίληψη 4. Τρόπος επίλυσης

Διπλωματική Εργασία 

«Ποια είναι η βέλτιστη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει το AGV, ώστε να
ικανοποιήσει τις ζητούμενες εργασίες κατανομής πόρων σε δεδομένο χώρο
εργασίας με το ελάχιστο δυνατό κόστος;»

Παραδοχές

▪ Η κίνηση του οχήματος ξεκινά και καταλήγει στην αποθήκη.
▪ Το όχημα πρέπει να εξυπηρετήσει ένα προκαθορισμένο αριθμό σταθμών.
▪ Κάθε σταθμός εξυπηρετείται μόνο μία φορά.
▪ Τα μηχανολογικά εξαρτήματα είναι δύο ειδών.
▪ Οι θέσεις της αποθήκης και των σταθμών είναι σταθερές και γνωστές.
▪ Ο χώρος εργασίας είναι γεμάτος με ένα εκ των προτέρων γνωστό αριθμό

από στατικά εμπόδια.
▪ Το όχημα κινείται στο περιβάλλον με σταθερή ταχύτητα.
▪ Διευθύνσεις κίνησης: βοράς, ανατολή, νότος, δύση και διαγώνια.
▪ Τυχόν απώλειες ενέργειας δε λαμβάνονται υπόψη.

Στόχοι

▪ Το όχημα πρέπει να ξεκινά από την αποθήκη με το ελάχιστο δυνατό φορτίο.
▪ Η διαδρομή πρέπει να γίνεται με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

2. Ορισμός του προβλήματος

3. Χώρος εργασίας

3D βιομηχανικό περιβάλλον      2D βιομηχανικό περιβάλλον = grid
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Συνάρτηση δύο παραγόντων:

Συνάρτηση καταλληλότητας (Γενική μορφή) 

Τροποποίηση της συνάρτησης υπολογισμού κόστους

Υπολογισμός του ελάχιστου 
φορτίου εκκίνησης

▪ 𝑁𝑡𝑜𝑡: ο συνολικός αριθμός των κελιών από
τα οποία πέρασε το όχημα

▪ 𝑁𝑠 : ο αριθμός των επιπλέον φορών που
έγινε διέλευση από ένα κελί

Γενικό διάγραμμα ροής του κώδικα που 
υλοποιήθηκε σε περιβάλλον Python

6. Συμπεράσματα

▪ Η χρήση μεθόδων της Τεχνητής και Υπολογιστικής Νοημοσύνης δίνει
σχετικά εύκολα λύσεις σε περιπτώσεις μεγάλων χώρων εργασίας και
μεγάλου αριθμού σταθμών.

▪ Σε ένα πρόβλημα με απαγορευτικό αριθμό περιπτώσεων προς εξέταση, οι
γενετικοί αλγόριθμοι μπορούν να δώσουν μία βέλτιστη ή υποβέλτιστη
λύση.

▪ Μείωση του χρόνου εύρεσης λύσης στο 1/5 σε σχέση με την αναλυτική.
▪ Ο χρόνος εκτέλεσης του προγράμματος κυμαίνεται από μερικά

δευτερόλεπτα έως 3 λεπτά.
▪ Αυτοματοποίηση της διαδικασίας παραγωγής.

5. Παράδειγμα Εφαρμογής - Αποτελέσματα

123rf.com/stock
photo/assembly_cnc.html?orderby=&sti=mcstfqo9qyy5cw0zcx|&mediapopup=1315227
72 (accessed Apr 15, 2020)

Βέλτιστο μονοπάτι - 1η εκδοχή συνάρτησης καταλληλότητας Βέλτιστο μονοπάτι - 2η εκδοχή συνάρτησης καταλληλότητας
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Αρχή

Αρχικοποίηση φορτίου 
εκκίνησης  και φορτίου 
οχήματος με την τιμή 

μηδέν.

Υπάρχει ζήτηση από το 
σταθμό της τρέχουσας 

επίσκεψης;

Είναι η ζήτηση 
μικρότερη του φορτίου 

της προηγούμενης 
παραλαβής;

Το όχημα δίνει το φορτίο που 
ζητείται και το αφαιρεί από 

το φορτίο που έχει. Το φορτίο 
εκκίνησης έχει την ίδια τιμή 

με πριν.

Υπάρχει διαθέσιμο 
φορτίο στο όχημα;

Από το φορτίο εκκίνησης 
αφαιρείται το φορτίο παράδοσης 
από τον σταθμό. Το φορτίο του 

οχήματος μηδενίζεται.

Στο φορτίο εκκίνησης 
προστίθεται η ζήτηση του 

σταθμού.
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