1. CVIENÍ Z OPTIMALIZANÍCH METOD

Domácí úkol

Deadline na odevzdání je za£átek cvi£ení 8. 3.

První domácí úkol

[2 body]

Výzkumy demoli£ního koncernu Bagrofert s.b.o.1 ukázaly, ºe zam¥stnanci, kte°í p°i práci poslouchají
metal, demolují s podstatn¥ v¥t²í efektivitou neº ti ostatní. Výkonný °editel koncernu tedy rozhodl
nakoupit dv¥ nahravací studia Symphonic Pony Death Metal United (SPDMU) a Epileptic Chainsaw
Records (ECR), najmout zp¥váka, bubeníka a basáka a za£ít zásobovat své zam¥stnance kvalitním
metalem.
Vrchní plánova£ koncernu Bagrofert by pot°eboval v¥d¥t, kolik metalu má kaºdý z hudebík· nahrát ve
kterém studiu tak, aby se tím maximalizovaly zisky koncernu. Kaºdá vyprodukovaná minuta metalu
dokáºe koncernu vyd¥lat 50 k£. Je t°eba ale platit hudebníky, studia, koncesioná°ské poplatky. . .
Jednotliví hudebníci dokáºí za m¥síc produkovat metal v následujících mnoºstvích (produkce kaºdého
hudebníka m·ºe být libovoln¥ rozd¥lena mezi ob¥ studia, ale pokud hudebník produkuje, tak tak
musí £init v n¥jakém studiu. Tedy nap°íklad basák m·ºe vyprodukovat 100 minut metalu pro studio
SPDMU a 200 minut pro studio ECR):

Zp¥vák
Bubeník
Basák

mnoºství

cena

200 min.

11 k£/min.

310 min.

10 k£/min.

420 min.

9 k£/min.

Pr·m¥rné m¥sí£ní náklady na elekt°inu, pali£ky, u²ní bubínky, seno pro poníky, krev pannen apod.
v jednotlivých nahrávacích studiích jsou uveden v následující tabulce, spolu s metalovou kapacitou2 .

SPDMU
ECR

m¥sí£ní náklady

kapacita

26 k£/min.

460 min.

21 k£/min.

560 min.

Krom¥ toho si sdruºení pro ochranu Jediného Pravého Metalu ú£tuje poplatky za kaºdou produkci
metalu v závislosti na její podobnosti s Jediným Pravým Metalem. Vý²e poplatk· je shrnuta v
následující tabulce:
Hudebník

Poplatek ve studiu SPDMU

Poplatek ve studiu ECR

Zp¥vák

3 k£/min.

3,5 k£/min.

Bubeník

2 k£/min.

2,5 k£/min.

Basák

6 k£/min.

4 k£/min.

(tj. bubeník produkující 10 min v SPDMU a 20 min v ECR zapaltí sdruºení
Vytvo°te lineární program, který maximalizuje zisky Bagrofertu.

1 spole£nost s bo°ením (ne)omezeným
2 kolik minut metalu dokáºe studio za m¥síc nahrát

2 · 10 + 2,5 · 20

k£.)

