
Badania operacyjne 2 - laboratorium 
Lista 1 

 
Dla poniższych zadań: ułożyć modele matematyczne i rozwiązać przy pomocy Solvera w Excelu. 

 
 
1. Huta potrzebuje do swojej produkcji węgla z zawartością fosforu nie większą niż 0,03% 

i zawartością siarki nie większą niż 0,3%. Na rynku dostępne są trzy gatunki węgla w cenach 
90, 90, 135 (zł za tonę) o zawartościach fosforu odpowiednio 0,06%, 0,04% i 0,02% i siarki - 
0,2%, 0,4% i 0,3%. Jak należy je zmieszać, aby otrzymać najniższą cenę i nie przekroczyć 
dopuszczalnych zawartości fosforu i siarki. 

2. Firma produkuje dwa produkty A i B, których rynek zbytu jest nieograniczony. Każdy 
z produktów wymaga obróbki na każdej z maszyn: I, II, III. Czasy obróbki (w godzinach) 
dla każdego z produktów są następujące: 

 I II III 
A 0,5 0,4 0,2 
B 0,25 0,3 0,4 

Maksymalny tygodniowy czas pracy maszyn I, II, III wynosi odpowiednio 40, 36, 36 godzin. 
Zysk ze sprzedaży jednej sztuki A i B stanowi odpowiednio 10 i 6 $. Określić tygodniowe normy 
produkcji wyrobów A i B maksymalizujące zysk. 

3.  Przy produkcji produktów P1 i P2 wykorzystuje się aluminium i miedź. W obróbce elementów 
wykorzystuje się frezarki i tokarki (patrz tabela): 

zasoby objętość zasobów normy na 1 sztukę produktu 
  P1 P2 

aluminium [kg] 570 10 70 
miedź [kg] 420 20 50 
tokarki [roboczogodz.] 5600 300 400 
frezarki [roboczogodz.] 3400 200 100 
zysk na 1 sztukę produktu [zł]  300 800 

Określić wielkość produkcji P1 i P2 maksymalizującą zysk. 

4.  Między dwoma miastami kursują codziennie pociągi zwykłe i pospieszne. W tabeli pokazano 
skład pociągu każdego typu, liczbę dostępnych w parku wagonów różnych typów do tworzenia 
składów oraz maksymalną liczbę pasażerów, na którą przeznaczony jest wagon każdego typu:  

pociągi wagony 
 bagażowy pocztowy 2 klasa 1 klasa 
pospieszny 1 1 5 6 
zwykły 1 - 8 4 
liczba pasażerów - - 58 40 
park wagonów 12 8 81 70 

Określić liczbę pociągów pospiesznych oraz zwykłych, które należy codziennie formować 
na podstawie istniejącego parku tak, aby liczba przewożonych pasażerów była maksymalna. 

5.  Firma zajmuje się zestawianiem diety, zawierającej w skrajnym przypadku 20 jednostek białek, 
30 j. węglowodanów, 10 j. tłuszczów i 40 j. witamin. Jak osiągnąć ten cel w najtańszy sposób 
przy zestawionych w tabeli cenach za 1kg (lub 1litr) pięciu dostępnych produktów? 

 chleb soja ryba owoce mleko 
białka 2 12 10 1 2 
węglowodany 12 0 0 4 3 
tłuszcze 1 8 3 0 4 
witaminy 2 2 4 6 2 
cena 12 36 32 18 10 

 


