تکلیف در منزل
موضوع :تجزیه و تحلیل نقطه سربه سر
نام درس :مدیریت تولید پیشرفته
استاد درس :مسعود براتی
 )1یک شرکت کامپیوتری دیسکتهای کامپیوتری میفروشد .دیسکتها به قیمت 110تومان برای هر جعبه خریددایی مدیشدود و
با قیمت  191تومان به فروش مییسد .برای حفظ یقابت ،شرکت باید دائماً عرضهکننددااش

یا ایییدابی شمایدد .ایییدابی منداب

عرضه جدید دی قسمت پائین ایائه شده است:
 عرضهکننده  :1سفایش ثابت  100جعبه دی ماه ای دیسکتها  11000تومدان و بده ایای هدر جعبده بیاد ر ای  100جعبده 110تومدان
اضافه باید پرداخت شود.

 عرضهکننده  :2سفایش ثابت  100جعبه ای دیسکتها دی ماه  20000تومان و به ایای هر جعبه بیاد ر ای  100تدا بایدد  100تومدان
اضافی پرداخت شود.
به شظر شما این شرکت باید عرضهکننده  1یا اش خاب کند یا عرضهکننده 2یا و یا با عرضهکننده فعلی معامله شمایدد؟ تقاضدای ماهیاشده
برای دیسکتها چگوشه بر پیانهاد شما تأثیر میاذاید؟
 )2خاشم شیرایی تصمیم ارف ه است که یک تلفن پیارف ه برای دف ر خود بخرد .اما او دی موید اش خاب برشامه شرخ بنددی دچدای سدر
دیامی شده است .برشامه شرخبندی اول  1ییال برای هر دقیقه بدون توجه به مقدای دقیقه اسد فادهشدده دییافدت مدیکندد .برشامده
شرخبندی دوم یک شرخ ثابت  11توماشی دی ماه برای  10دقیقه دییافت میکند و به ایای هر دقیقه بیا ر ای  10دقیقه0/33 ،تومدان
برای هر دقیقه مطالبه میشماید .برشامه شرخبندی سوم یک حد الزحمده ثابدت  11تومدان بده ردویا ماهاشده تدا سدق

 100دقیقده

دییافت میکند و به ایای هر دقیقه بیا ر ای  100دقیقه 0/21 ،تومان اضافه دییافدت مدیکندد .بده دلید سدادای ،خداشم شدیرایی
تصمیم ارف ه است که با برشامه شرخبندی اول شروع کند و سپس اار اس راتژیهای دیگر یا مناسب دید ،تغییر یویه دهد.
ال  :مقدای اس فاده یماشی دی هر ماه باید چقدی باشد تا خاشم شیرایی ای اس راتژی شرخبندی اول به شرخبندی دوم تغییر یویه دهد؟
ب :با چه میزان اس فادهای ،او باید ای شرخبندی دوم به شرخبندی سوم تغییر جهت دهد؟
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