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Cel ćwiczenia. 

    Celem ćwiczenia jest nabycie umiejętności: 

 formułowania zadań obliczeniowych optymalizacji,  

 rozwiązywanie zadań optymalizacji liniowej z ograniczeniami przy pomocy 

ogólnodostępnego arkusza kalkulacyjnego Excel, 

 przeprowadzania postoptymalizacyjnej analizy wpływu niepewności danych na stabilność 

uzyskanych rozwiązań. 

 

Sformułowanie zagadnienia. 

 

      Znając rzeczywisty i prawdopodobny portfel zleceń na najbliższy rok, Przedsiębiorstwo 

Budowy Linii Kablowych rozważa rozpoczęcie w miesiącu listopadzie trzech nowych budów 

BUD1, BUD2 i BUD3 o zaangażowaniu środków finansowych: x1, x2 i x3.  Zadanie polega na 

określeniu takich wartości x1, x2 i x3 przy których Przedsiębiorstwo osiągnie maksimum 

całkowitych zysków przy istniejących możliwościach i ograniczeniach.  

      Możliwości wynikają ze spodziewanych zysków jednostkowych wynoszących dla budów  

BUD1, BUD2 i BUD3 odpowiednio: c1, c2, i c3.  

      Ograniczenia dla Przedsiębiorstwa:  

- łączny czas pracy maszyn W nie może być większy niż   b1; 

- łączny czas pracy maszyn K nie może być większy niż   b2; 

- łączna liczba roboczogodzin  nie może być większa niż   b3; 

- ze względów socjalnych (miejsca pracy) wskazane byłoby aby realizowane były wszystkie 

budowy: tzn.  x1  0;  x2  0; x3  0. 

 

      Jest to klasyczne ZADANIE OPTYMALIZACYJNE: Należy znaleźć takie optymalne 
wartości x1, x2 i x3 przy których wartość kryterium optymalizacji (zwane też funkcją celu 

zadania) ( tutaj ZYSK Przedsiębiorstwa), przy danych warunkach ograniczających, 

osiągnie MAKSIMUM (w innych zadaniach może być poszukiwane MINIMUM).  

 

      Model matematyczny zadania przyjmie postać: 

 Funkcja celu (ZYSK):    f(x) =  c1 x1 +  c2 x2 + c3 x3  max             

przy ograniczeniach: 

                      [1] - czas pracy maszyn W:        a11 x1 + a12 x2 + a13 x3     b1 

                      [2] - czas pracy maszyn K:         a21 x1 + a22 x2 + a23 x3     b2 

                      [3] - liczba roboczogodzin:         a31 x1 + a32 x2  + a33 x3    b3 

                              oraz     x1  0;  x2  0; x3  0. 
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Jak widać jest to klasyczne zadanie programowania liniowego, ponieważ funkcja celu i 

ograniczenia są liniowe. Zadanie to można zapisać prościej w postaci macierzowej:  

                      maxcx     przy warunkach     Ax  b,   x  0 ; 

 

      Ponieważ jednak wszystkie przytoczone wyżej parametry zadania są tylko mniej lub 

bardziej uzasadnionymi oszacowaniami, Przedsiębiorstwo zainteresowane jest nie tylko 

wynikiem obliczeń optymalizacyjnych dla założonych warunków, ale również analizą 

potencjalnych skutków przyjęcia niezbyt pewnych danych do obliczeń. Należy więc 

przeprowadzić analizę wrażliwości uzyskanych rozwiązań (decyzji) optymalnych na 

odchylenia wartości poszczególnych wielkości w zadaniu (prawych i lewych stron ograniczeń 

oraz współczynników w funkcji celu). 

      Rozwiązując sformułowane wyżej zadanie optymalizacyjne przy pomocy pakietu Excel, 

należy uzyskać i staranie przedyskutować zawartości „Raportu wyników”, „Raportu 

wrażliwości” i „Raportu granic”, według załączonego niżej przykładu. 

      Konkretne wartości liczbowe danych do obliczeń i analiz, zostaną podane przez 

prowadzącego zajęcia. 

  

    

Przykład obliczeniowy. 

      Przedsiębiorstwo BATONY rozpatruje podjęcie dodatkowej produkcji wyrobów x1 i x2, na 

takim poziomie, aby z ich sprzedaży uzyskać możliwie jak największy zysk. Łączy czas 

produkcji obu wyrobów nie może przekroczyć 6 godzin. Masa podstawowego, limitowanego, 

surowca wynosi 240 kg, a całkowitą zapłatę dla robotników ustalono na nie mniejszą niż 400 

zł. Na wytworzenie 100 kg produktu x1  potrzeba 2 godzin pracy urządzeń, 40 kg surowca 

podstawowego i 100 zł kosztów robocizny, natomiast na wytworzenie 100 kg produktu x2 

potrzeba 1,2 godzin pracy urządzeń, 60 kg surowca podstawowego i 200 zł kosztów 

robocizny. Sprzedając 100 kg wyrobu x1 można uzyskać zysk 480 zł, a za 100 kg wyrobu x2 

– 210 zł. (Dla ułatwienia zapisu przyjmijmy 100 kg za jednostkę zmiennych x1 i x2). 

          

     Problem decyzyjny i zadanie optymalizacji można sformułować następująco: 

należy zmaksymalizować zysk ze sprzedaży obu produktów  x1 i x2 –  

     czyli kryterium optymalizacji (funkcja celu) przyjmie postać :           

                                                                              f(x) =  480 x1 + 210 x2  max                                                                                                                   

przy warunkach ograniczających: 

[1] – dostępnego czasu pracy urządzeń :                           2 x1 + 1,2 x2    6 

[2] – dopuszczalnego zużycia surowca podstawowego : 40 x1 +  60 x2    240 

[3] – kosztów robocizny (ograniczenie płacowe):           100 x1 + 200 x2    400 

ponadto mają być realizowane oba rodzaje produkcji : x1  0;  x2  0. 
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      Do arkusza kalkulacyjnego wpisujemy parametry (współczynniki funkcji celu, jej wartości, 

współczynniki nieelementarnych warunków ograniczających, wartości lewych stron tych 

warunków i ich wyrazy wolne) rozpatrywanego zadania BATONY, co ilustruje rysunek 

poniżej. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    W komórkach B3 i C3 znajdują się wartości jednostkowych zysków netto ze sprzedaży 

produktów, odpowiednio, x1 i x2. Komórki B5 i C5 rezerwujemy na wartości zmiennych 

decyzyjnych x1 i x2. Przed uruchomieniem Solvera należy wpisać do komórek B5 i C5 takie  

wartości zmiennych x1 i x2, które stanowią decyzję (rozwiązanie) dopuszczalną (bez tego 

Solver może mieć trudności ze znalezieniem decyzji optymalnej). Wstawiono 1 i 2 co w 

zadaniu oznacza, że zakładamy produkcję 100 kg (x1=1) produktu x1 oraz 200 kg (x2=2) 

produktu x2. W komórce D5 obliczamy aktualną wartość funkcji celu stosując funkcję 

arkuszową =SUMA.ILOCZYNÓW(B3:C3; B5:C5). Decyzja x=[1 2] pozwoli firmie osiągnąć 

zysk w wysokości 900 zł.  

      Następnie umieszczamy warunki ograniczające: w wierszu 9 warunek 1 co oznaczono w 

A9 przez [1], w wierszu 10 warunek 2 – w A10 wpisano [2] i w wierszu 11 warunek 3 – w A11 

wpisano [3]. W kolumnach B i C, odpowiednio dla x1 i x2, umieszczamy wartości 

współczynników warunków ograniczających. Odpowiednie komórki kolumny D zawierają 

wartości sum lewych stron warunków ograniczających (LHS) obliczone dla x1=1 i x2=2, 

odpowiednio wg formuł: - dla D9  =SUMA.ILOCZYNÓW(B5:C5; B9:C9), dla D10  

=SUMA.ILOCZYNÓW(B5:C5; B10:C10), dla D11 =SUMA.ILOCZYNÓW(B5:C5; B11:C11). W 

kolumnie E, pod nagłówkiem RHS, umieszczono wartości prawych stron warunków 

ograniczających. (Porównując wartości z kolumn LHS i RHS, można łatwo zauważyć, że 

przyjęta wstępnie decyzja x=[1 2] jest decyzją dopuszczalną, ponieważ spełnia wszystkie 

ograniczenia zadania). 

 

  A B C D E 
1 BATONY      
2           
3 F. Celu  480 210     
4 zmienne x1 x2     
5 zysk 1 2 900   
6           
7 warunki ograniczające       
8   Współczynniki   LHS RHS 
9 [1] 2 1,2 4,4 6 
10 [2] 40 60 160 240 
11 [3] 100 200 500 400 
12           
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      Po przygotowaniu arkusza z danymi, z menu Narzędzia wybieramy opcję Solver. Zgłosi 

się okno dialogowe Solver-Parametry, którego już wypełnioną postać dla potrzeb 

rozwiązywanego zadania pokazano na rysunku niżej. 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

      Jak widać: wpisano adres „komórki funkcji celu” -  $D$5;  jako „Komórki zmieniane” 

podano adresy komórek w których oczekujemy rozwiązania zadania, czyli optymalnych 

wartości  x1 i x2 - $B$5:$C$5; a w polu „Warunki ograniczające” podano adresy i postacie 

(nierówności) warunków ograniczających: $D$9 <= $E$9,  $D$10 <= $E$10   oraz  $D$11 

>= $E$11.  
     

Solver - Opcje     
     

Maksymalny czas 100 sekund(y) OK.  
     

Liczba iteracji: 100  Anuluj  
     

Dokładność: 0,000001  Załaduj model  
     

Tolerancja: 5 % Zapisz model  
     

Zbieżność: 0,001  Pomoc  
     

v Przyjmij model liniowy Automatyczne skalowanie 
v Przyjmij nieujemne Pokaż wynik iteracji  

     
Estymaty Pochodne  Szukanie  

     
* Styczna * W przód  * Newtona  
O Kwadratowa O Centralne  O Gradient sprzężony  

     
     

     
Solver - Parametry     

     
Komórka celu: $D$5   Rozwiąż 

     
Równa: * Max    O Min  O Wartość 0  Zamknij 

     
Komórki zmieniane:     

     
$B$5:$C$5  Odgadnij   

    Opcje 
Warunki ograniczające:     

     
$D$9<=$E$9  Dodaj   
$D$10<=$E$10  Zmień  Przywróć wszystko 
$D$11>=$E$11  Usuń  Pomoc 
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      Przed wydaniem polecenia Rozwiąż należy zadeklarować, po naciśnięciu przycisku 

Opcje, liniowość zadania optymalizacyjnego (zaakceptowano „Przyjmij model liniowy”) i 

nieujemność zmiennych decyzyjnych (zaakceptowano „Przyjmij nieujemne”) – co pokazano 

na zamieszczonym wyżej rysunku przedstawiającym wypełnione już pole Solver – Opcje. 

 

      Wydanie polecenia Rozwiąż uruchamia proces rozwiązywania zadania. Po zakończeniu 

obliczenia pojawienia się okno Solver-Wyniki z komunikatem o zakończeniu obliczeń. 

Jednocześnie w komórkach B5 i C5 arkusza wyjściowego pojawią się optymalne wartości 

zmiennych decyzyjnych  x1 i x2  (x1=2,571 i  x2=0,714), a w komórce D5 – optymalna wartość 

funkcji celu (1384,286). Okno Solver-Wyniki  pozwala generować: Raport wyników, 

Raport wrażliwości i Raport granic dla decyzji optymalnej. 

      W przedstawionym niżej Raporcie wyników widać, że w trakcie obliczeń uzyskano 

(patrz „Komórka celu”) zwiększenie funkcji celu (Zysk) od wartości początkowej 900 do 

1384,286 (zadano maksymalizację w Solver-Parametry), poprzez podwyższenie x1 od 

wartości początkowej 1 do 2,571 i obniżenie x2 z 2 na 0,714 (patrz „Komórki decyzyjne”). 

Dalej, pod hasłem „Warunki ograniczające”, przedstawiono formuły i oceny warunków 

ograniczających. Status „Wiążące” oznacza, że przy decyzji optymalnej dany warunek jest w 

całości wykorzystany (Luz=0). Natomiast status „Nie wiążące”, w drugim warunku, z 

wartością Luz=94,286 oznacza, że po wykonaniu optymalnego planu produkcji pozostanie 

94,286 kg niewykorzystanego surowca.   

       
         
 A B C D E F G H 
1 Microsoft Excel 8.0a Raport wyników     
2 Arkusz:BATONY       
3 Raport utworzony: 23.10.06       
4 Komórka celu (Maks)       
5 Komórka   Nazwa               Wartość początkowa  Wartość końcowa   
6 $D$5 Zysk  900   1384,286   
7 Komórki decyzyjne       
8 Komórka  Nazwa                Wartość początkowa  Wartość końcowa   
9 $B$5 x1  1  2,571   

10 $C$5 x2  2  0,714   
11 Warunki ograniczające      
12 Komórka    Nazwa    Wartość komórki               formuła                      Status               Luz 
13 $D$9 [1] LHS 6  $D$9<=$E$9 Wiążące 0 
14 $D$10 [2] LHS 145,714  $D$10<=$E$10 Nie 

wiążące 
94,286 

15 $D$11 [3] LHS 400  $D$11>=$E$11 Wiążące 0 
16         
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      Przedstawiony niżej Raport wrażliwości składa się z dwóch części. 

W części „Komórki decyzyjne”: 

  Dla obu zmiennych wartości w kolumnie „Przyrost krańcowy” są równe zero, co 

oznacza, że jakakolwiek zmiana dodatnich wartości zmiennych decyzyjnych nie może 

być brana pod uwagę. Ponadto uzyskana decyzja jest jedyną decyzją optymalną 

(zadanie programowania liniowego może nie mieć rozwiązań optymalnych lub mieć ich 

nieskończenie wiele). 

 Liczby w kolumnach „Dopuszczalny wzrost” i „Dopuszczalny spadek” określają tzw. 

zakresy stabilności decyzji optymalnej względem zmian wartości poszczególnych 

współczynników w funkcji celu, gdy inne wartości zadania pozostaną bez zmian. 

Wyjście poza ten zakres oznacza, że obliczone wartości x1 i x2 nie będą już 

rozwiązaniem optymalnym. Z wiersza dla zmiennej x1 odczytujemy, że przy zmianach 

wartości współczynnika c1, stojącego w funkcji celu przy zmiennej x1, w zakresie: 

obniżenie co najwyżej o „Dopuszczalny spadek” = 130 lub podwyższenie co najwyżej o 

„Dopuszczalny wzrost” = 1E+30 (co w tym wypadku oznacza nieskończoność), nie 

zmieni wyznaczonej decyzji optymalnej (przy nie zmienionej wartości współczynnika c2 

stojącego w funkcji celu przy zmiennej x2). Analogicznie dla x2: zmiany wartości 

współczynnika c2, w zakresie: obniżenie co najwyżej o „Dopuszczalny spadek” = 1E+30  

lub podwyższenie co najwyżej o „Dopuszczalny wzrost” = 78, nie zmieni wyznaczonej 

decyzji optymalnej (przy nie zmienionej wartości współczynnika c1 stojącego w funkcji 

celu przy zmiennej x1).  

Część „Warunki ograniczające” zawiera informacje o stabilności decyzji optymalnej 

względem zmian wyrazów wolnych z nieelementarnych warunków ograniczających (tzn. b1, 

b2 i b3). 

 W kolumnie „Wartość końcowa” podano ponownie (tak jak w „Raporcie wyników”) 

wartości lewych stron warunków ograniczających, uzyskane przy optymalnych 

wartościach zmiennych decyzyjnych. W kolumnie „Cena dualna” podano wartości o 

jakie zwiększyłaby się wartość funkcji celu gdyby wartości lewych stron warunków 

ograniczających powiększyć o jeden. Np. zwiększając o jeden ograniczenie, określone 

w raporcie wyników jako „wiążące”, [1] LHS = 6 - wartość funkcji celu wzrosłaby o 

267,857, a dla ograniczenia „wiążącego” [3] LHS = 400 - wartość funkcji celu 

wzrosłaby o –0,557; natomiast dla ograniczenia „nie wiążącego” [2] LHS, gdzie 

wartość końcowa 145,714 jest mniejsza od pierwotnie zadanej 240, zwiększenie 

ograniczenia powyżej 240 oczywiście nie wpłynie na wartość funkcji celu – o czym 

informuje zerowa wartość ceny dualnej. 

 W kolumnach „Dopuszczalny wzrost” i „Dopuszczalny spadek” podano dopuszczalny 

zakres zmian wyrazów wolnych ograniczeń (prawych stron), które nie zmienią zestawu 

dodatnich zmiennych w decyzji optymalnej. Np. jeśli prawą stronę ograniczenia [1] 
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LHS = 6 zwiększymy nie więcej niż o „Dopuszczalny wzrost” = 2 lub zmniejszymy o 

„Dopuszczalny spadek” = 3,6, przy pozostałych wartościach wszystkich 

współczynników zadania bez zmian, to optymalny plan produkcji będzie nadal 

przewidywał wytwarzanie obu rodzajów produkcji ( x1 i x2). Analogicznie w 

ograniczeniu [2] - jeśli prawą stronę ograniczenia zwiększymy nie więcej niż o 1E+30 

(nieskończoność – warunek [2] jest luźny) lub zmniejszymy nie więcej niż o 94,286 - to 

nie spowodujemy żadnych zmian w wielkości produkcji obu produktów. Również 

zmieniając wartość ograniczenia [3] w zakresie: zwiększymy nie więcej niż o 366,667  

lub zmniejszymy nie więcej niż o 100 - to decyzją optymalną, zapewniającą 

maksymalną wartość funkcji celu, będzie nadal produkowanie obu produktów, chociaż 

sama wartość tego maksimum będzie różna (1180 – przy maksymalnym wzroście 

wartości b3 i 1440  – przy maksymalnym obniżeniu wartości b3 ).   Reasumując – 

wielkości „Dopuszczalny wzrost” i „Dopuszczalny spadek” podają graniczne wartości 

zmian prawych stron ograniczeń, przy których wyznaczona w rozwiązaniu zadania 

struktura nadal pozostaje optymalna (tutaj: struktura produkcji – wytwarzanie x1 i x2). 

 

         
 A B C D E F G H 

1 Microsoft Excel 8.0a   Raport wrażliwości    
2 Arkusz: BATONY       
3 Raport utworzony: 11.02.99      
4 Komórki decyzyjne       
5       Wartość Przyrost Współczynnik Dopuszczalny Dopuszczalny 
6   Komórka Nazwa końcowa krańcowy funkcji celu wzrost spadek 
7  $B$5 x1 2,571 0 480 1,00E+30 130 
8  $C$5 x2 0,714 0 210 78 1,00E+30 
9 Warunki ograniczające         
10      Wartość Cena Prawa strona Dopuszczalny Dopuszczalny 
11  Komórka Nazwa końcowa dualna w.o. wzrost spadek 
12  $D$9 [1]LHS 6 267,857 6 2 3,6 
13  $D$10 [2]LHS 145,714 0 240 1,00E+30 94,286 
14  $D$11 [3]LHS 400 -0,557 400 366,667 100 
15                 

 

 

 

 

      Raport granic podaje informacje o dopuszczalnym zakresie zmian wartości każdej ze 

zmiennych decyzyjnych, które osiągnęły wartość dodatnią, przy nie zmienionych wartościach 

pozostałych zmiennych decyzyjnych. Oczywiście każda taka zmiana musi spowodować 

pogorszenie wartości funkcji celu, ale chodzi o określenie związków ilościowych. Jak widać z 

przedstawionego niżej wydruku raportu granic - w rozpatrywanym zadaniu BATONY – dla 

wyznaczonego optimum istnieje tylko jedno rozwiązanie i nie można zmienić ani optymalnej 



 9

wielkości produkcji W1, ani W2, z jednoczesnym zachowaniem wartości drugiej zmiennej 

decyzyjnej (wartości w kolumnie „Dolna granica” równają się wartościom w kolumnie „Górna 

granica” dla obu zmiennych). 

  
           
 A B C D E F G H I J 

1 Microsoft Excel 8.0a  Raport granic       
2 Arkusz:  BATONY        
3 Raport utworzony: 11.02.99        
4   Cel Wartość       
5  Komórka Nazwa końcowa       
6  $D$5         Zysk                      1384,286       
7           
8   Zmienne decyzyjne   Wartość  Dolna          Cel  Górna       Cel 
9  Komórka Nazwa   końcowa  granica       Wynik  granica      wynik 
10  $B$5 x1 2,571  2,571 1384,286  2,571 1384,286 
11  $C$5 x2 0,714  0,714 1384,286  0,714 1384,286 
12           
           

 

 

 

 
 
Zadanie do wykonania: 
 
     Dla danych dostarczonych przez prowadzącego ćwiczenia należy sformułować model 

matematyczny zadania optymalizacyjnego i przeprowadzić stosowne obliczenia z 

wykorzystaniem pakietu Excel. W sprawozdaniu należy zamieścić opracowany model i 

uzyskane wyniki obliczeń - tzn. „Raport wyników”, „Raport wrażliwości” i „Raport granic” oraz 

staranną analizę ich zawartości. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


