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ΘΕΜΑ 1. Διαιτολόγος προετοιμάζει ένα μενού από κοτόπουλο, ρύζι και σπανάκι έτσι ώστε κάθε γεύμα να 
περιέχει τουλάχιστον 30 γραμμάρια πρωτεΐνη, 50 μιλιγκράμ σίδηρο και 40 μιλιγκράμ άμυλο. Κάθε δόση 
κοτόπουλο περιέχει 10 γραμμάριο πρωτεΐνη, 5 μιλιγκράμ σίδηρο και 20 γραμμάρια λίπους. Κάθε δόση ρύζι 
περιέχει 2 γραμμάρια πρωτεΐνη, 10 μιλιγκράμ άμυλο και 15 γραμμάρια λίπους. Κάθε δόση σπανάκι περιέχει 
1 γραμμάριο πρωτεΐνη, 20 μιλιγκράμ σίδηρο και 5 γραμμάρια λίπους. Πόσες δόσεις κοτόπουλο, ρύζι και 
σπανάκι πρέπει να περιέχει το μενού ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ποσότητα λίπους. 

i. Να γίνει η μαθηματική μορφοποίηση του προβλήματος και να περιγραφούν λεκτικά η αντικειμενική 
συνάρτηση και οι περιορισμοί. 

ii. Να περιγραφεί ο αλγόριθμος της μεθόδου Simplex για την επίλυση προβλημάτων που βρίσκονται 
στη τυποποιημένη μορφή τους. 

iii. Να αναχθεί με τη μέθοδο Simplex το παραπάνω πρόβλημα στην τυποποιημένη μορφή του. 
 
ΘΕΜΑ 2. Δίνεται το πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού  : 

Minimize c 8x 16y 14z 7w= + + +  
υπό τους περιορισμούς : 

x y 50
z w 120
x z 70
y w 100
x,y,z,w 0
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i. Με χρήση μετασχηματισμών πινάκων να μετατρέψετε το αρχικό πρόβλημα στο δυϊκό του. 
ii. Να λυθεί το δυϊκό πρόβλημα με τη μέθοδο Simplex. 
iii. Να συμπεράνετε τη λύση του αρχικού προβλήματος. 

 
ΘΕΜΑ 3. Α) Να γραφούν τουλάχιστον 10 από τις πολλές συνήθεις υποθέσεις που γίνονται για να λυθεί 
ένα πρόβλημα βέλτιστου μεγέθους παραγγελίας και ποιες από αυτές κρίνετε ότι είναι ρεαλιστικές και ποιες 
όχι; 
Β) Οι λαμπτήρες φθορισμού στην πολυτεχνειούπολη του ΕΜΠ αντικαθίστανται με ρυθμό 100 μονάδων ανά 
ημέρα. Ο υπεύθυνος υπάλληλος παραγγέλνει τους λαμπτήρες περιοδικά. Κοστίζει 100€ να γίνει μία 
παραγγελία. Ένας λαμπτήρας φθορισμού που αποθηκεύεται κοστίζει 0,02€/ημέρα. Ο χρόνος παράδοσης μιας 
παραγγελίας είναι 16 ημέρες, η δε ζήτηση κατά τη διάρκεια του χρόνου αναμονής ακολουθεί κανονική 
κατανομή με μέση τιμή 100 μονάδων/ημέρα και τυπική απόκλιση 10 μονάδων/ημέρα. Το κόστος από τη 
δυσλειτουργία που προκαλεί ένας καμένος λαμπτήρας που δεν αντικαθίσταται επί ένα ολόκληρο έτος 
αποτιμήθηκε σε 3€.  

i. Να υπολογιστεί το βέλτιστο μέγεθος παραγγελίας 
ii Να υπολογιστεί η ποσότητα λαμπτήρων στην οποία όταν φτάσει το απόθεμα πρέπει να γίνεται 

παραγγελία. 
iii. Να υπολογιστεί το ολικό κόστος που περιλαμβάνει το κόστος παραγγελίας και το κόστος 
αποθήκευσης για ένα έτος. (Δίνεται από τους πίνακες της τυποποιημένης κανονικής κατανομής η τιμή 
Ν(Ζ)=Ν(1.5)=0.02931). 

ΘΕΜΑ 4. Στο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας ΑΑΑ, οι κλήσεις καταφθάνουν με μέσο ρυθμό 40 
κλήσεις ανά ώρα με βάση τη κατανομή Poisson. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι εγκατεστημένα δύο αυτόματα 
υποσυστήματα απόκρισης, στα οποία οι εισερχόμενες κλήσεις κατανέμονται ισοπίθανα. Δηλαδή, όταν φτάνει 
μία κλήση τότε με πιθανότητα 0,5 προωθείται στο 1ο υποσύστημα για διεκπεραίωση, ή με πιθανότητα 0,5 
επίσης, προωθείται στο 2ο υποσύστημα. Κάθε υποσύστημα έχει τη δική του ξεχωριστή ουρά αναμονής και 
ακολουθεί πειθαρχία FIFO. Ο χρόνος που χρειάζεται κάθε υποσύστημα για να διεκπεραιώσει μία κλήση είναι 
κατά μέσο όρο 2,5 λεπτά (εκθετική κατανομή). Το κόστος λειτουργίας καθενός αυτόματου υποσυστήματος 



απόκρισης ανέρχεται στα 3€ ανά ώρα και το κόστος που χρεώνει η τηλεφωνική εταιρεία την ΑΑΑ για κάθε 
ώρα χρήσης των γραμμών της (είτε σε αναμονή είτε σε συνομιλία) ανέρχεται στα 0,5€. 
Α) Πόσο το μέσο πλήθος κλήσεων που περιμένουν σε κάθε ουρά αναμονής και πόσος είναι ο μέσος χρόνος 
αναμονής μίας κλήσης; και Β) Πόσο είναι το συνολικό λειτουργικό κόστος ανά ώρα με βάση το μέσο 
πλήθος πελατών στο σύστημα (δύο ουρές μαζί); Στους υπολογισμούς σας, να διατηρήσετε είτε κλασματικούς 
αριθμούς, είτε να στρογγυλοποιείτε σε τουλάχιστον τέσσερα (4) δεκαδικά ψηφία. Κάθε τύπο που 
χρησιμοποιείτε να τον παραθέσετε με σαφήνεια και στη συνέχεια να αντικαταστήσετε τις αριθμητικές τιμές 
και να κάνετε τις πράξεις. 
 
Τα θέματα είναι ισοδύναμα.  
Διάρκεια εξέτασης 2 ώρες και 15 λεπτά      Καλή επιτυχία 

 
Πίνακας Κανονικής Καταομής 

z .00  .01 .02  .03 .04  .05 .06  .07 .08  .09 

.0 .5000  .5040 .5080  .5120 .5160  .5190 .5239  .5279 .5319  .5359 

.1 .5398  .5438 .5478  .5517 .5557  .5596 .5636  .5675 .5714  .5753 

.2 .5793  .5832 .5871  .5910 .5948  .5987 .6026  .6064 .6103  .6141 

.3 .6179  .6217 .6255  .6293 .6331  .6368 .6406  .6443 .6480  .6517 

.4 .6554  .6591 .6628  .6664 .6700  .6736 .6772  .6808 .6844  6879 

.5 .6915  .6950 .6985  .7019 .7054  .7088 .7123  .7157 .7190  .7224 

.6 .7257  .7291 .7324  .7357 .7389  .7422 .7454  .7486 .7157  .7549 

.7 .7580  .7611 .7642  .7673 .7704  .7734 .7764  .7794 .7823  .7852 

.8 .7881  .7910 .7939  .7969 .7995  .8023 .8051  .8078 .8106  .8133 

.9 .8159  .8186 .8212  .8238 .8264  .8289 .8315  .8340 .8365  .8389 

1.0 .8413  .8438 .8461  .8485 .8508  .8513 .8554  .8577 .8529  .8621 

1.1 .8643  .8665 .8686  .8708 .8729  .8749 .8770  .8790 .8810  .8830 

1.2 .8849  .8869 .8888  .8907 .8925  .8944 .8962  .8980 .8997  .9015 

1.3 .9032  .9049 .9066  .9082 .9099  .9115 .9131  .9147 .9162  .9177 

1.4 .9192  .9207 .9222  .9236 .9215  .9265 .9279  .9292 .9306  .9319 

1.5 .9332  .9345 .9357  .9370 .9382  .9394 .9406  .9418 .9492  .9441 

1.6 .9452  .9463 .9474  .9484 .9495  .9505 .9515  .9525 .9535  .9545 

1.7 .9554  .9564 .9573  .9582 .9591  .9599 .9608  .9616 .9625  .9633 

1.8 .9641  .9649 .9656  .9664 .9671  .9678 .9686  .9693 .9699  .9706 

1.9 .9713  .9719 .9726  .9732 .9738  .9744 .9750  .9756 .9761  .9767 

2.0 .9772  .9778 .9783  .9788 .9793  .9798 .9803  .9808 .9812  .9817 

2.1 .9821  .9826 .9830  .9834 .9838  .9842 .9846  .9850 .9854  .9857 

2.2 .9861  .9864 .9868  .9871 .9875  .9878 .9881  .9884 .9887  .9890 

2.3 .9893  .9896 .9898  .9901 .9904  .9906 .9909  .9911 .9913  .9916 

2.4 .9918  .9920 .9922  .9925 .9927  .9929 .9931  .9932 .9934  .9936 

2.5 .9938  .9940 .9941  .9943 .9945  .9946 .9948  .9949 .9951  .9952 

2.6 .9953  .9955 .9956  .9957 .9959  .9960 .9961  .9962 .9963  .9964 

2.7 .9965  .9966 .9967  .9968 .9969  .9970 .9971  .9972 .9973  .9974 

2.8 .9974  .9975 .9976  .9977 .9977  .9978 .9979  .9979 .9980  .9981 

2.9 .9981  .9982 .9982  .9983 .9984  .9984 .9985  .9985 .9986  .9986 

3.0 .9987  .9987 .9987  .9988 .9988  .9989 .9989  .9989 .9990  .9990 

3.1 .9990  .9991 .9991  .9991 .9992  .9992 .9992  .9992 .9993  .9993 

3.2 .9993  .9993 .9994  .9994 .9994  .9994 .9994  .9995 .9995  .9995 

3.3 .9995  .9995 .9995  .9996 .9996  .9996 .9996  .9996 .9996  .9997 

3.4 .9997  .9997 .9997  .9997 .9997  .9997 .9997  .9997 .9997  .9998 

 


