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1. Τακηεπηήξαο ρξεζηκνπνηείηαη, κεηαμύ άιιωλ, γηα 

● αζηηθή ύδξεπζε 

● εκπινπηηζκό ππόγεηωλ πδάηωλ 

● ξύζκηζε πνηόηεηαο ηνπ λεξνύ θαηάληη από ην θξάγκα 

 

Οη ππνζέζεηο/δηαζέζηκνη πόξνη γηα ην πξόβιεκα απηό είλαη νη αθόινπζεο:  

● ε αλάιπζε ζα γίλεη ζε κία ρξνληθή πεξηόδν (π.ρ. κία κέξα) 

● ε δπλαηόηεηα άληιεζεο (pump capacity) είλαη 8 ώξεο αλά πεξίνδν 

● ππάξρνπλ 4 δηαζέζηκεο εξγαην-ώξεο (person-hours labor time) αλά πεξίνδν 

● 72 δηαζέζηκεο κνλάδεο όγθνπ λεξνύ γηα απηέο ηηο δξαζηεξηόηεηεο 

● ε κόιπλζε ηνπ πνηακνύ θαηάληη απμάλεηαη θαηά 3 κνλάδεο γηα θάζε κνλάδα λεξνύ πνπ 

δηαηίζεηαη γηα ύδξεπζε θαη 2 κνλάδεο γηα θάζε κνλάδα λεξνύ πνπ δηαηίζεηαη γηα εκπινπηηζκό 

ππόγεηωλ λεξώλ. 

 

Τα ιεπηνκεξή ζηνηρεία δίλνληαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα. Ολνκάδνπκε x1, x2 ηνλ αξηζκό ηωλ 

κνλάδωλ πνπ ρξεζηκνπνηνύηαη/απνδίδνληαη γηα ύδξεπζε θαη εκπινπηηζκό αληίζηνηρα. Γηα θάζε 

κνλάδα λεξνύ πνπ πεγαίλεη γηα ύδξεπζε (water supply) ρξεηάδεηαη 1 κνλάδα λεξνύ από ηνλ 

ηακηεπηήξα, ελώ γηα θάζε κνλάδα εκπινπηηζκνύ ηωλ ππόγεηωλ λεξώλ (groundwater recharge) 

ρξεηάδνληαη 5 κνλάδεο λεξνύ από ηνλ ηακηεπηήξα (εμαηηίαο ηωλ κεζόδωλ εκπινπηηζκνύ). Όια ηα 

αξηζκεηηθά ζηνηρεία δίλνληαη αλά κνλάδα λεξνύ πνπ χρησιμοποιούνται (delivered) γηα ηελ 

θάζε κία από ηηο δύν ρξήζεηο. 

 

 
 

 

Να δηαηππώζεηαη ην πξόβιεκα ωο έλα multi-objective optimization problem, κε δύν objectives: 

Ζ1=θέξδνο, Ζ2=κόιπλζε. 

  

(α) Να βξεζεί ην Pareto optimal set / efficiency frontier ζε decision space θαη objective space κε 

ην weighting method. (Σηε ιύζε λα θαίλνληαη γξαθηθά ηα feasible regions θαη ην Pareto set ζην 

επίπεδν ηωλ x θαη ηωλ Z.) Να βξεζνύλ ηα trade-offs θαηα κήθνπο ηνπ efficiency frontier θαη λα 

δνζεί ε θπζηθή εξκελεία ηνπο. 

 

(β) Να βξεζεί ην Pareto optimal set / efficiency frontier ζε decision space θαη objective space κε 

ην constraint method. 

 



(γ) (Εθαξκνγή linear goal programming). Με ‘ζηόρν’ ηε κε-εθηθηή ιύζε (G1,G2)=(46,0) , λα 

δηαηππώζεηε ηα LP problems πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο δύν πεξηπηώζεηο α=1, α=∞ ηεο κεηξηθήο dα 

όπωο ζπδεηήζεθε ζην κάζεκα. Σηε ζπλέρεηα λα βξείηε ηα best compromise solutions πνπ 

πξνθύπηνπλ ωο ιύζεηο απηώλ ηωλ πξνβιεκάηωλ.  

 


