
Tekst na niebiesko jest komentarzem lub treścią zadania.

Zadanie 1.
Zadanie 1. Przedsiębiorstwo produkuje dwa wyroby: W1 i W2. Ograniczeniem w procesie pro-
dukcyjnym są zasoby trzech surowców: S1, S2, S3. Jednostkowe nakłady surowców na produkcję
wyrobów, zapasy surowców oraz zysk ze sprzedaży poszczególnych wyrobów podano w tabelce:

Surowiec Wyrób 1 Wyrób 2 Zapas
S1 2 1 1000
S2 3 3 2400
S3 1.5 2 600

Zysk ze sprzedaży wyrobu 1 wynosi ZW1 = 30, drugiego ZW2 = 20.
Ustalić rozmiary produkcji, aby przychód ze sprzedaży był maksymalny, oraz aby spełnione
były ograniczenia zasobów.

To jest typowe zadanie na tzw. “simplex”, tzn. maksymalizację liniowej funkcji wielu zmien-
nych przy także liniowych ograniczeniach zakresów tych zmiennych. Teoria mówi, że rozwią-
zanie leży na jednej ze ścianek “simpleksu” wyznaczanego przez warunki graniczne na zapasy
surowców.

Zapiszmy zadanie w formie układu równań i nierówności.
Oznaczmy: W1 - całkowita ilość wyrobu 1, W2 - ilość wyrobu 2. Analogicznie S1 - całkowita
ilość surowca 1 i S2, S3 - odpowiednio surowców 2 i 3 użytych do produkcji. Liczby S1, S2, S3
nie muszą być równe zapasom surowców, ale nie nie mogą ich przekraczać.

Wtedy zysk ze sprzedaży wyrobów wyniesie:

Z(W1,W2) = ZW1 ·W1 + ZW2 ·W2 = 30W1 + 20W2 (1)

Funkcja Z(...) jest tą funkcją, którą maksymalizujemy. Celem jest określenie udziałów W1 i W2
tak, aby nie przekroczyć zapasów. Piszemy równania na ograniczenia brzegowe.

Niech SiWJ oznacza ilość jednostek i-tego surowca potrzebną do wyprodukowania jednostki
j-tego wyrobu (np. S3W2 = 2 oznacza, że potrzeba dwóch jednostek surowca 3 na jednostkę
wyrobu 2). Wtedy warunki ograniczające można zapisać następująco:

S1W1 ·W1 + S1W2 ·W2 = 2W1 + 1W2 6 1000
S2W1 ·W1 + S2W2 ·W2 = 3W1 + 3W2 6 2400
S3W1 ·W1 + S3W2 ·W2 = 1.5W1 + 3W2 6 600

(2)

Ponieważ rozwiązanie (jak wynika z teorii) leży na którejś z linii prostych otrzymywanych
przez zastąpienie nierówności (2) równościami więc kolejno znajdujemy np. W1(W2) z równości
(2) i podstawiamy do (1). Przydatny może być “wykres.pdf” w załączniku. Czerwona linia
- surowiec 1, zielona - surowiec 2, niebieska - surowiec 3, na poziomej osi jest ilość W1, na
pionowej - W2.

Po przyjrzeniu się nierównościom (2) widzimy, że największe ograniczenia nakłada surowiec 3,
którego zapas jest najmniejszy, a zużycie duże. Z trzeciego z równań (2) wyznaczamy W1
i wstawiamy do (1)

W1 = 400− 2W2 zatem Z(W2) = 30 (400− 2W2) + 20W2 = 12000− 40W2 (3)

Z równania (3) wynika, że Z(W2) osiąga maksimum gdyW2 = 0, czyli produkcja jest najbardziej
opłacalna jeśli zostanie przestawiona wyłącznie na pierwszy wyrób.
Zysk wyniesie wtedy 12000. To jest rozwiązanie zadania.
Patrz też uwagi na następnej stronie.



Dla porównania sprawdźmy jakiś inny z warunków (2). Na przykład ograniczenie na surowiec 2.
Dostajemy: W1 = 800−W1 i wtedy:

Z = 30 (800−W2) + 20W2 = 24000− 10W2

Także wynika z tego, że rezygnujemy zW2 i dostajemy zysk 24000.ALE: Aby uzyskać taki zysk
musimy wyprodukować 24000 / 30 = 800 jednostek wyrobu 1. Do tego potrzeba 1, 5·800 = 1200
jednostek surowca S3, a tyle w zapasie nie mamy.
Podobny wynik da analiza ze względu na zapas surowca 1.

W razie pytań albo jak się pomyliłem pisz proszę na priv.
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