Ανάλυση Ευαισθησίας µε τη χρήση του Solver
Πρόβληµα 1
Μια εταιρία κατασκευής τηλεοράσεων κατασκευάζει τέσσερα µοντέλα τηλεοράσεων
Μ1, Μ2, Μ3 και Μ4. Κάθε µοντέλο για να παραχθεί απαιτεί χρόνο συναρµολόγησης
και ελέγχου. Ο απαιτούµενος χρόνος συναρµολόγησης και ελέγχου για κάθε µοντέλο
τηλεόρασης και ο συνολικά διαθέσιµος χρόνος για συναρµολόγηση και έλεγχο καθώς
και το κέρδος ανά µοντέλο δίνονται στον παρακάτω πίνακα.
M1
Συναρµολόγηση σε ώρες
Έλεγχος σε ώρες
Κέρδος

8
1
€40

M2
12
3
€80

M3
10
4
€90

M4
13
5
€100

∆ιαθεσιµότητες
2200
700

Η εταιρία επιθυµεί να παράγει το πολύ 180 τηλεοράσεις κάθε µήνα. Τα µοντέλα Μ3
και Μ4 δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 100 µοντέλα κάθε µήνα.
Η εταιρία επιθυµεί να προσδιορίσει το άριστο πρόγραµµα παραγωγής της, ώστε να
µεγιστοποιήσει το συνολικό κέρδος της.
Έστω:
Χ1 = αριθµός µονάδων µοντέλου Μ1
Χ2 = αριθµός µονάδων µοντέλου Μ2
Χ3 = αριθµός µονάδων µοντέλου Μ3
Το πρόβληµα διατυπώνεται ως εξής. Να µεγιστοποιηθεί το συνολικό κέρδος
Z = 40x1+80x2+90x3+100x4
Με τους περιορισµούς
8x1+12x2+10x3+13x4 £ 2200
£ 700
x1+3x2+4x3+5x4
x1+x2+x3+x4
£180
x3+x4
£ 100
³0
x1, x2, x3, x4

(1)
(2)
(3)
(4)

Η λύση του προβλήµατος µε τη χρήση του Solver είναι:

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:
1. Ποιο είναι το άριστο πρόγραµµα παραγωγής, ποιο το συνολικό κέρδος της
εταιρίας µε αυτό το πρόγραµµα παραγωγής. Εξηγείστε τη δυϊκή τιµή του
περιορισµού 3.
2. Ποιος τύπος µοντέλου δεν παράγεται; Τι πρέπει να γίνει προκειµένου να
παραχθεί;
3. Τι θα συµβεί στο πρόγραµµα παραγωγής και τι στο συνολικό κέρδος αν το
κέρδος για κάθε µοντέλο Μ3 αυξηθεί κατά €20;
4. Τι θα συµβεί στο πρόγραµµα παραγωγής και τι στο συνολικό κέρδος αν ο
διαθέσιµος χρόνος για συναρµολόγηση µειωθεί κατά 50 ώρες;
5. Η εταιρία προγραµµατίζει την παραγωγή ενός νέου µοντέλου Μ4, το οποίο
απαιτεί 10 ώρες συναρµολόγηση, 10 ώρες ελέγχου και αποδίδει €35. Πρέπει
αυτό το µοντέλο να παραχθεί;

Πρόβληµα 2
Η εταιρία Steelco χρησιµοποιεί άνθρακα, µετάλλευµα και εργατικό δυναµικό
προκειµένου να παράγει τρεις τύπους χάλυβα. Τα δεδοµένα (και η τιµή πώλησης)
για 1 τόνο από κάθε τύπο χάλυβα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Χάλυβας 1
Χάλυβας 2
Χάλυβας 3

Άνθρακας

Μετάλλευµα

Εργατικό
∆υναµικό

Τιµή
Πώλησης

3 τόνοι
2 τόνοι
1 τόνος

1 τόνος
0 τόνοι
1 τόνος

1 ώρα
1 ώρα
1 ώρα

51€
30€
25€

Μέχρι 200 τόνοι άνθρακα µπορούν να αγοραστούν σε τιµή 10€ ανά τόνο.
Μέχρι 60 τόνοι µεταλλεύµατος µπορούν να αγοραστούν σε τιµή 8€ ανά τόνο.
Μέχρι 100 ώρες εργασίας µπορούν να αγοραστούν σε τιµή 5€ ανά ώρα.
Η εταιρία επιθυµεί να προσδιορίσει το άριστο πρόγραµµα παραγωγής της, ώστε να
µεγιστοποιήσει το συνολικό κέρδος της.
Έστω:
Χ1 = Τόνοι που παράγονται από τον Χάλυβα 1
Χ2 = Τόνοι που παράγονται από τον Χάλυβα 2
Χ3 = Τόνοι που παράγονται από τον Χάλυβα 3
Το πρόβληµα διατυπώνεται ως εξής. Να µεγιστοποιηθεί το συνολικό κέρδος
MaxZ =8X1+5X2+2X3
Με τους περιορισµούς
3x1+2x2+x3 £ 200
(1)
x1+x3 £ 60
(2)
x1+x2+x3 £ 100
(3)
x1, x2, x3 ³ 0
Η λύση του προβλήµατος µε τη χρήση του Solver είναι:

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:
1. Ποιο θα ήταν το κέρδος αν η εταιρία µπορούσε να αγοράσει µόνο 40 τόνους
µεταλλεύµατος;
2. Ποια είναι η µικρότερη δυνατή τιµή ανά τόνο για τον χάλυβα τύπου 3 ώστε να
είναι επιθυµητή η παραγωγή του;
3. Ποια θα είναι η βέλτιστη λύση αν η τιµή πώλησης του χάλυβα τύπου 1 είναι €55
ανά τόνο;

Πρόβληµα 3
Η εταιρία Giapetto κατασκευάζει µινιατούρες από ξύλινους στρατιώτες και ξύλινα
τραίνα. Οι απαιτήσεις σε πρώτη ύλη (ξύλο) για την παραγωγή του κάθε είδους
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.
Ξύλο
Εργατοώρες

Στρατιώτης

Τραίνο

3 τεµάχια
2 ώρες

5 τεµάχια
4 ώρες

Η εταιρία διαθέτει συνολικά 145.000 τεµάχια και από τα δύο είδη και 90.000
εργατοώρες. Η εταιρία µπορεί να διαθέσει στην αγορά µέχρι 50.000 στρατιώτες και
50.000 τραίνα, ενώ η τιµή πώλησης του κάθε στρατιώτη είναι 32€ και του κάθε
τραίνου 55€. Επιπλέον η εταιρία, αντί να κατασκευάζει η ίδια τις µινιατούρες µπορεί
να τις αγοράσει από κάποιον προµηθευτή έτοιµες µε 27€ για κάθε στρατιώτη και 50€
για κάθε τραίνο.
Η εταιρία επιθυµεί να προσδιορίσει το άριστο πρόγραµµα παραγωγής της, ώστε να
µεγιστοποιήσει το συνολικό κέρδος της.
Έστω:
ΣΚ = Στρατιώτες που κατασκευάζει η εταιρία σε χιλιάδες.
ΣΑ = Στρατιώτες που αγοράζει η εταιρία σε χιλιάδες
ΤΚ = Τραίνα που κατασκευάζει η εταιρία σε χιλιάδες.
ΤΑ = Τραίνα που αγοράζει η εταιρία σε χιλιάδες.
Το πρόβληµα διατυπώνεται ως εξής. Να µεγιστοποιηθεί το συνολικό κέρδος
Max Z= 32ΣΚ+55ΤΚ+5ΣΑ+5ΤΑ
Με τους περιορισµούς
3ΣΚ+5ΤΚ £ 145
(1)
2ΣΚ+4ΤΚ £ 90
(2)
ΣΚ+ΣΑ £ 50
(3)
ΤΚ+ΤΑ £ 50
(4)
ΣΚ, ΤΚ, ΣΑ, ΤΑ ³ 0
Η λύση του προβλήµατος µε τη χρήση του Solver είναι:

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:
1. Αν η εταιρία µπορούσε να αγοράσει το κάθε τραίνο για 48€, ποια θα ήταν η νέα
βέλτιστη λύση του προβλήµατος; Εξηγείστε γιατί.
2. Ποια θα ήταν η µέγιστη τιµή που η εταιρία θα ήταν διατεθειµένη να πληρώσει για
να αγοράσει επιπλέον 100 τεµάχια ξύλου; Ποια θα ήταν η µέγιστη τιµή που η
εταιρία θα ήταν διατεθειµένη να πληρώσει για να αγοράσει επιπλέον 100
εργατοώρες;
3. Αν υπήρχαν διαθέσιµες 60.000 εργατοώρες, ποιο θα ήταν το κέρδος της εταιρίας;
4. Αν µόνο 40.000 τραίνα µπορούσαν να πωληθούν, ποιο θα ήταν το κέρδος της
εταιρίας;

Πρόβληµα 4
Μια τεχνική εταιρία έχει αναλάβει τη κατασκευή ενός οικισµού σε µια έκταση 1500
στρεµµάτων. Οι κατασκευές είναι τριών τύπων (Α, Β και Γ). Σε κάθε τύπο αντιστοιχεί
έκταση 1, 2 ή 3 στρεµµάτων αντίστοιχα.
Σύµφωνα µε το συµβόλαιο κατασκευής οι µονάδες τύπου Α πρέπει να είναι
τουλάχιστον 50% των συνολικών. Ένα ποσοστό 15% της συνολικής έκτασης θα
δεσµευθεί για κατασκευή δρόµων και άλλων αναγκών.
Η εταιρία είναι υποχρεωµένη να κατασκευάσει το δίκτυο ύδρευσης του νέου οικισµού.
Το κόστος της δαπάνης που έχει δεσµεύσει στον προϋπολογισµό του έργου είναι
€700.000. Η εκτιµηµένη δαπάνη υδροδότησης ανά τύπο κατασκευής φαίνεται στον
παρακάτω πίνακα. Η µέγιστη παροχή ύδατος την ηµέρα είναι 270.000 λίτρα. Η
κατανάλωση του νερού ανά τύπο κατασκευής φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
Τύπος κατασκευής

∆απάνη υδροδότησης
Σε €

Ηµερήσια κατανάλωση
νερού σε λίτρα

A
B
Γ

1.200
1.500
2.000

400
600
850

Η εταιρία υπολογίζει ότι το κέρδος ανά τύπο κατασκευής είναι €15.000, €20.000 και
€30.000.
Θέλουµε να προσδιορίσουµε το άριστο πρόγραµµα ώστε να µεγιστοποιηθεί το
συνολικό κέρδος.
Έστω:
Χ1 = αριθµός µονάδων τύπου Α
Χ2 = αριθµός µονάδων τύπου Β
Χ3 = αριθµός µονάδων τύπου Γ
Το πρόβληµα διατυπώνεται ως εξής. Να µεγιστοποιηθεί το συνολικό κέρδος
Max Z=15.000X1+20.000X2+30.000X3
Με τους περιορισµούς
X1+2X2+3X3 £ 1275
X1-X2-X3 ³ 0
1200X1+1500X2+2000X3 £ 700.000
400X1+600X2+850X3 £ 270.000
X1 , X2 , X 3 ³ 0

(1)
(2)
(3)
(4)

Η λύση του προβλήµατος µε τη χρήση του Solver είναι:

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:
1. Ποιο είναι το άριστο πρόγραµµα κατασκευών; Ποιο το συνολικό κέρδος της
εταιρίας; Εξηγείστε τη δυϊκή τιµή του περιορισµού 4.
2. Ποιος τύπος δεν κατασκευάζεται; Τι πρέπει να γίνει προκειµένου να
κατασκευαστεί;
3. Τι θα συµβεί στο πρόγραµµα κατασκευών και τι στο συνολικό κέρδος αν το
κέρδος για το πρώτο τύπο κατασκευής αυξηθεί κατά €2.000;
4. Αν η µέγιστη ηµερήσια παροχή νερού µειωθεί κατά 20.000 λίτρα τι θα συµβεί στο
πρόγραµµα κατασκευών και τι στο συνολικό κέρδος;
5. Αν η βιοτεχνία διαθέτει συνολικά €750.000 για την κατασκευή του δικτύου
ύδρευσης, τι θα συµβεί στο πρόγραµµα κατασκευών και τι στο συνολικό κέρδος;

6. Η εταιρία ετοιµάζεται να προχωρήσει στη κατασκευή ενός νέου τύπου ∆, στον
οποίο αντιστοιχεί έκταση 4 στρεµµάτων, η δαπάνη υδροδότησης είναι €3.000 και
η µέγιστη ηµερήσια κατανάλωση νερού είναι 1000 λίτρα. Αποδίδει €40.000.
Συµφέρει να κατασκευαστεί;
Πρόβληµα 5
Μια βιοτεχνία κατασκευάζει τρεις τύπους εργαλείων Α, Β, και Γ.
Κάθε εργαλείο Α απαιτεί 9 κιλά σίδηρο, 50 λεπτά επεξεργασίας σε µηχανή και 60
λεπτά ειδικευµένης εργασίας. Κάθε εργαλείο Β απαιτεί 8 κιλά σίδηρο, 110 λεπτά
επεξεργασίας σε µηχανή και 40 λεπτά ειδικευµένης εργασίας. Κάθε εργαλείο Γ
απαιτεί 7,5 κιλά σίδηρο, 90 λεπτά επεξεργασίας σε µηχανή και 55 λεπτά ειδικευµένης
εργασίας.
Η βιοτεχνία εργάζεται 5 µέρες την εβδοµάδα µε δύο βάρδιες των 7,5 ωρών η κάθε
µια. Έχει στη διάθεσή της 3 τόνους σίδηρο, 4 µηχανές και 15 ειδικευµένους εργάτες
για κάθε βάρδια.
Η βιοτεχνία έχει υπογράψει συµβάσεις και οφείλει να παραδώσει τουλάχιστον 300
εργαλεία και από τους τρεις τύπους.
Η βιοτεχνία υπολογίζει ότι το κέρδος για κάθε τύπο εργαλείου Α, Β και Γ είναι €12,
€15 και €13,5 αντίστοιχα.
Η βιοτεχνία επιθυµεί να προγραµµατίσει την παραγωγή της ώστε να µεγιστοποιήσει
το κέρδος της.
Έστω
Χ1 = εργαλεία τύπου Α
Χ2 = εργαλεία τύπου Β
Χ3 = εργαλεία τύπου Γ
Το πρόβληµα διατυπώνεται ως εξής. Να µεγιστοποιηθεί το συνολικό κέρδος
MaxZ=12X1+15X2+13,5X3
µε τους περιορισµούς
9X1+8X2+7,5X3 £3.000
(1)
50X1+110X2+90X3£18.000
(2)
60X1+40X2+55X3 £67.500
(3)
³300
(4)
X1+X2+X3
X1 , X2 , X 3
³0
Η λύση του προβλήµατος µε τη χρήση του Solver είναι:

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:
1. Ποιο είναι το άριστο πρόγραµµα παραγωγής, ποιο το συνολικό κέρδος της
βιοτεχνίας µε αυτό το πρόγραµµα παραγωγής. Εξηγείστε τη δυϊκή τιµή του
περιορισµού 2.
2. Ποιος τύπος εργαλείου δεν παράγεται; Τι πρέπει να γίνει προκειµένου να
παραχθεί;
3. Τι θα συµβεί στο πρόγραµµα παραγωγής και τι στο συνολικό κέρδος αν το
κέρδος για κάθε εργαλείο Γ αυξηθεί κατά €2;
4. Αν η βιοτεχνία διαθέτει για την παραγωγή της 20 υπαλλήλους για κάθε βάρδια, τι
θα συµβεί στο πρόγραµµα παραγωγής και τι στο συνολικό κέρδος;
5. Αν οι διαθέσιµοι τόνοι σιδήρου αυξηθούν κατά 200 κιλά θα έχουµε αλλαγές στην
παραγωγή και στο κέρδος; Τι θα συµβεί αν οι τόνοι σιδήρου µειωθούν κατά 400
κιλά;

6. Η βιοτεχνία προγραµµατίζει την παραγωγή ενός νέου εργαλείου ∆, το οποίο
απαιτεί 10 κιλά σίδηρο, 45 λεπτά επεξεργασίας σε µηχανή και 50 λεπτά
ειδικευµένης εργασίας. Το κέρδος για κάθε εργαλείο είναι €11. Πρέπει αυτός ο
τύπος να παραχθεί;

