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YhtiOn piti jakaa viisi uutta tehtavaa viidclle tyontekijalle sHen, etta
kokonaismielihyva uusista tehtlivista maksimoituisi. Haastatteluissa tyontekijat
arvostivat uudet tehUlvat asteikolla 1 - 10, missa 10 on paras mahdollinen arvostus,
seuraavasti:

Ei kirjallisuutta, eikii muistiinpanoja. Funktiolaskimen k§ytto
sallittu.
/ Eralissa saksalaistehtaassa valmistetaan henkilOautoja ja trukkcja.
;kokoonpanohallissa koottu laite viedlian maalaamoon proscssoitavaksi. Jos
maalaamossa maalattaisiin vain trukkeja, niin yhdessa tyovuorossa ehdittaisiin
maalaamaan 40 trukkia. Jos siella maalattaisiin vain autoja, niin yhden tyovuoron
aika riittaisi 60 auton maalaamiseen.
Jos kokoonpanohalli tuottaisi vain autoja, tyovuorossa ehdittaisiin kokoamaan 50
autoa. Jos se tuottaisi vain trukkeja, niin yhdcn tyovuoron aika riittaisi 50 trukin
kokoamiseen.
~I I, -+{"r '., _ Kukin trukki tuottaa € 3 00 ja kukin auto € 2 00.
a) Montako trukkiaja autoa kannattaa tyovuorossa valmistaa, kun tavoitteena on
tuoton maksimointi? Laadi matemaattinen malli ja ratkaise se graafisesti.
t!y.lli<> >100 b) Missa rajoissa voi trukin tuotto vaihdella siten, etta optimipiste ei muutu a)-kohdan
mukaisesta?
2. a) Sovella allaolevaan malliin simplex-algoritmin 2-vaihemenetelmiin
ensimmaista vaihetta, jolla etsitaan mallille kaypa alkuratkaisu.
maksimoi = 5x, + 2x2 + 3x3
ehdoin
xI +
+ 2x3 = 30
xI
6x3 :-s: 40
x
xj, 2,x3 z0
b) Kirjoita nakyviin toiscn vaiheen aloitustaulukko. Saadaanko keinomuuttujasarake
jlittali pois toiscsta vaiheesta. ( Huom! Toista vaihetta ei tarvitse suorittaa,
aloitustaulukko riittlili.)
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a) Miten yhtion pitaisi tehtavat kohdistaa ko. tyontekijoille?
b) Onko optimiratkaisu I-kasitteinen? Jos ei, niin esita muutkin mahdolliset

4. Yritys pyrkii minimoimaan vuotuiset kopiopaperin hankintakustannukset. Tilauksen
tekeminen aiheuttaa € 2 0:n kustannuksen tilausta kohden. Kopiopaperin hinta riippuu
tilatusta maarastli scuraavasti:
k-'·~:~~~;:j);;;;t;~;:;;;;;r;;~-·rHi.linta !
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€10.00
€ 9 .80

Vuosittainen yksikkovarastointikustannus laatikkoa kohden on 20% laatikon hinnasta.
Yritys tarvitsee kuukausittain 80 laatikkoa kopiopaperia.
Maliraa optimaalinen tilauscrakoko ja vuosittaincn tilausten lukumaara.

