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PROBL[MES l)'ORDt:NAClÓ

TEMA 11I SISTEMES O'INVENTARIS

6 I Definició i tipus de problemes dordenació. Característiques. L1igams
Objectius i métodes.

6.2. Representació grafica: Problemes potencials. Diagrama de üANTT, métodes
ROY i PERT

6.3. Problemes acumulatius: Métodes no sistematics. Tipologia deis problemes
limítació de recursos MANPOWER SCHEDULlNG Equilibri de recursos

(Ieveling).
6.4. Alectació de recursos: Corbes cost-duracíó MCX
6.5. Els métodes PERT i ROY en contextes aleatoris.

6.6. Problemes disjuntius. El problema del taller mecaníc.

BIBLlOGRAFIA

o ROMERO LOPEZ, e "Técnicas de Programación y Control de Proyectos" Ed
Piramide, 1988.

BUFF A E "Production Inventory Systems" Irwin Conway.

o MAXWELL. MILLER "Theory ofScheduling". Addison Wesley.
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RESUM TEMATIC

I;assignatura s'enquadra dins de rilrea de Técniques Quantitatives en la Gestió
d'Empreses. L'objectíu que s'intenta aconseguir, és el de dotar els alumnes per la
modelit7.8ció de sistemes rel\ls de gestió i conéixer algunes técniques per la optimització
d 'aquests models

'i. I Detinicions ¡nomenclatura.

52 Representació de grafs mitjan~ant grafics. matrius i \listes,
'i.3. Cohceptes orientats i no orientats,
'i 4 Determinació de camins minimslmaxims en un grafo: Algoritme de Ford.

Algoritme de Bellman Kalaba
55 Fluxes d'un grafo: Algoritme de Ford Fulkerson.
'i 6. Camins i circuits hamiltonians: Métode de la multiplicació lIatina. Algoritme

de'Foulkes.

BIBUOGRAFIA

o TAHA, H. A "Investigación de Operaciones" Ed Ra-ma, 1991.

o MARTIN DAVILA, M. "Métodos Operativos de Gestión Empresarial" Ed,
Pirámide, 1990.

o 8ERGE e "Teoria de las redes y sus aplicaciones~' CECSA

o HUT.C "Integer Programming and Network F1ows". Addison Wesley.

o ROY" Algebre moderne et Theoric de graphes". Dunod.
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7.1. Elements d'un sistema d·lnventari. Parametres i variables rellevants.
7.2. Models delerminislics

7.2. 1.Inventari mono producte. demanda constant. reaprovisionament
immediat i imposibilitat de trencar stock s

72.2.lnventari mono producte, demanda constant. reaprovisionament
immediat amb posibilitat de trencar stocks.

7.2.3. Descomptes no proporcional s sobre les quantitats comparades
7.3 Models estocastics

7.3. I Models de reaprovisionament constant a intervals variables amb
demanda o pla~ de reaprovisionament estocastics (sistema Q).

7..\2. Models de reaprovisionament variable a intervals regulars amb demanda
o pla~ de reaprovisionament estocastics (sistema P). -

7.4. Inventaris amb manufacturació.
7.41. Sense trencament de stocks
7.4.2. Amb trencament de stocks.

7.5. Inventaris amb demanda dependent.
7.5. l. Concepte de demanda dependent.
7.5.2. Necessitats generades de materials i recursos.
7 53 La Planiticació de Necessitats El métode MRP

BIBLlOGRAFIA

o STARR, M. i MILLER, D. "Inventory Control: Theory and Practice". Prentice Hall.
o TERSINE. RJ "Principies of Inventory and Materials Management". Ed. North

Holland. 1988
• I'RAWDA J "Métodos y Modelos de 1.0." Vol 2. Limusa.
o UAX. AC i CANDEA, D. "Production and Inventory Management".Prentice-

Hall. 1984
• WAII'RS. CDJ "An Introduction to Inventory Management". Ed Irwin



'U:MA IV SIMlJl,AClÓ

8.1 Concepte i objectiu de la simulació
8.2 Models de simulació Construcció de models
83 Simuladó deterministica Dinámica Industrial de I'orrester
84 Simulació Aleatoria Generació de numeros aleatoris proves de validesa

üeneració de mostres. artificials d'una lIei qualsevol de probabilitat El
metod.e de Montecarlo

8S Exemples práctics elementals

RIHUOGRAI'IA

• "~.UVRIER "La simulación de Sistemas". Dunod
• MEYER i NEWEL "Simulación en bussines and economic". Prentice Hall
• EScUDERO L "La Simulación en la empresa" Deusto
• H)RRESTER JW "Industrial Dynamics". Mil PRESS

TEMA V PROGRAMA<..:IÓ DINÁMICA DETERMINISTA

'11 Detinidons i caracteristiques
92 Exemple introductori.
9 ..\ Invariant f:mbeeding i Principi óptim

94 Programació dinamica discreta, determinista i amb horitzó limitat
l) S Extensió a horitzonts iUimitats Politiques
4 h ,",'lemplede contrallandista
'1.7 Exemple del problema de la motxilla

RIHUO(;RAFlA

• BELLMAN R. "Dynamic Programming" Princeton University Press.
• KAUI'I'MAN'A. "Programación lJinámica". CECSA
• HADLEY G. "Nonlinear and Dinamic programming". Addison Wesley
• WHIlE D.\ "Dynllmic Prograrnming" Holden lJay Inc.

EXAMENS
• Al tinal del semestre, es realitzara un exámen tinal.

• Als examens, e1s alu~mes podran dur un full tamany DIN A4 amb les anotadons que considerin

oportunes

• Per a poder realitzar I'examen e1s alumnes hauran de portar qualsevol document acreditatiu de la
seva identitat com el D.N l., Passaport. Carnet de Conduir, etc NO es considerara válid el Carnet
de la hcultat o de les biblioteques

Revisions d'eJF.8mens.

• Un cop realitzat I'examen es publicara la seva resolució al servei de fotocópies. Tant aviat com
s'hagi fet la correcció es publicaran les notes anunciant el dia de revisió

• Els idumnes interessats en revisar la correcció del seu examen caldra que ho comuniquin amb
anterioritat al dia de re,'isió indicant quina part de I'examen volen revisar. No cs revisara cap
exámen a cap alumne que no hagi soUicitat la revisió amb anterioritat, ni fora del horari tixat de
revisió A més a més, per a poder revisar la correcció de qualsevol part deis examens, I'interessat

haunl de,(;oneixer la seva correcta resolució, si no es,aixi. es donara la revisio per reta


