
 תכנון לינארי .1

a. 111עמודים לרשותו . ככל יכולתו הנקימקים חברה ורוצה להגדיל את הרווח  משה  ₪

 % 01מרגרינה  % 01קמח   % 01)עוגות יבשות : והוא יכול למכור שלושה מוצרים

או ( שמרים 11%, ביצים % 01מרגרינה  % 01קמח   % 01)עוגות שמרים , (ביצים

משה מוכר . גרם 111כל עוגה שוקלת (. מרגרינה % 01קמח   % 01)עוגות בחושות 

גרם  111עלות  .₪ 6ועוגות בחושות ב₪  0עוגות יבשות ב , ₪ 11ב  עוגות שמרים

 ח"ש 01ושל שמרים היא ₪  4של מרגרינה היא , ₪ 11של ביצים היא , ₪ 0קמח היא 

b. רשום את בעית מקסימום הרווח 

c. מעוגה נתונה % 01איך תשתנה הבעיה אם משה לא יכול למכור יותר מ 

d.  (לא אופטימלי)שרי בכל העוגות היא פיתרון אפ 1האם הנקודה? 

 כופלי לגרנז .0

a.  מצא את המקסימום של
3( ) 2f x x y על העיגול

2 2 16x y  

b.  נתונה פונקציה
2 2( ) [( 3) ( 4) 2 ]f x x x xy      עם האילוצים הבאיםx,y  לא

16xשלילים וגם  y מצא את המקסימים של הפונקציה 

 כופלי לגרנז .0

c. שה רוצה לעשות עוגה שנפחהמ
2( , )V x y x y (x   הוא הרדיוסy הוא הגובה ) אך

2)כמות הקרם לעטיפת צדדי העוגה  xy ) והרדיוס .  111מוגבלת לשטח של

 מהו הנפח המקסימלי אותו יוכל לאפות משה . 01המקסימלי הנכנס לתנור הוא 

d.  משה הכין עוגת פירמידה מורכבת שניפחה
2 2( ) 300 5( 3) 2( 2)f x x y     עם

*וגם  0גדולים מ  x,yהאילוצים הבאים  100x y מצא את המקסימים של הפונקציה 

 תכנון לינארי  .4

a. הבנק מציע מספר  .משה רוצה לבנות בית אך אין לו כסף לכן הוא נאלץ לפנות לבנק

הבנק לא מרשה למשה יותר (. לעליה בריבית)שונות וסיכונים שונים  מסלולים עם רביות

משה זקוק להלוואה של . ח"מימון במסלול מט % 01מימון במסלולים צמודים ו  % 01מ

כל ) 01ואשתו לא מרשה שיקח סיכון של יותר מ( ₪כל המספרים בשרות אלפי ) 111

 (המספרים בטבלה

b. רשום את בעית מקסימום הרווח 

c.  הבעיהפתור את 

d. כתוב את הבעיה הדואלית ופתור אותה 

e. יותר גבוהה מההלואה ב 11שנה תהיה בלפחות  01הבנק דורש שההלוואה לEURO 

 ?איך ישתנו הבעיה והפתרון

 USD EURO שנה 01צמוד  שנים 11צמוד  

 0 6 4 0 ריבית

 0.4 0.1 0.3 0.2 (ליחידה) סיכון

 

 כופלי לגרנז  .0

a. משה בונה קוביה . היה צריך משה להחליט על צורת בניה, לאחר שהשיג את הכסף

( לא כולל רצפה)במידה ושטח הפנים המקסימלי ( הוא אינו צריך ליצוק רצפה)מלבנית 

 ?מה יהיה נפח הפנים המקסימלי   111הוא 



b.  ואשתו של  4עלות מטר רבוע תקרה היא , 0העלות של בנית מטר רבוע של קיר הוא

מה הנפח  111בהינתן שיש למשה ( מותר יותר)מטר  0רוצה בית בגובה לפחות  משה

 ?המקסימלי שיוכל לבנות

 (11שהוא  dנקודות חוץ מ 0כל סעיף )תכנון לינארי  .6

a. משה ( % 4בריבית קבועה של )הוא יכול להשקיע במניות או בבנק . משה רוצה להשקיע

 (בבנק אין סיכון)₪  111ותו ויש ברש 11לא יכול לאפשר לעצמו סיכון של יותר מ

b. רשום את בעית מקסימום הרווח 

c. פתור את הבעיה 

d. כתוב את הבעיה הדואלית ופתור אותה 

e.  ללא הגבלת  % 0אם הבנק מוכן להעמיד למשה אשראי ללא סיכון בעלות שלריבית של

 נמק -האם ישתנה הפיתרון . סכום

 דלק חברת השקעות –בר אילן  בזק טבע 

 0 6 4 0 מחיר

 0.1 0.3 0.3 0.3 (ח"בש)תשואה לשנה 

 0.2 0.3 2 1 (ליחידה) סיכון

 

 (שאלה בלי משה( )נקודות 0ג , נקודות 11ב ,נקודות 11א )כופלי לגרנז  .0

a.  את הערך המקסימלי של  נזרבאמצעות כופלי לגמצא
2 2( , , ) 7 2f x y z x xy y yz z     2תחת האילוצים 5y z x    3וx z  

b.  באמצעות מצאKKT  את הערך המקסימלי של
2 2( 5) ( 7)x y    בתחום

1, 10, 20x y x y x       

c.  (תחום פתוח)איך תשתנה התשובה אם במקום גדול שווה האילוץ יהיה גדול ממש 

 כופלי לגרנז .0

a. פתח את בעית הSVM (בכוחות עצמך) 

 


