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TEMA 11 PROBLEMES O"ORDENACIÓ

2.1. Definició i tipus de problemes d' ordenació. Caraeteristiques. L1igams.
Objectius i metodes.

2.2. Representació gnUica: Problemes potencials. Diagrama de GANTI, metodes
ROYiPERT.

2.3. Problemes acumulatius: Metodes no sistematics. Tipologia deIs problemes
limitació de recursos. MANPOWER SCHEDULlNG. Equilibri de recursos

(Ieveling).
2.4. Afectació de recursos: Corbes cost-duració MCX.
2.5. Els metodes PERT i ROY en contextes aleatoris.
2.6. Problemes disjuntius. El problema del taller mec8nic.

BmLIOGRAFIA

• ROMERO LOPEZ, C. "Técnicas de Programación y Control de Proyectos". Ed.
Pirámide, 1988.

• BUFFA E. "Produetion Inventory Systems". bwin Conway.

• MAXWELL, MILLER "Theory ofScheduling". Addison Wesley.
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RESUM TEMA TIC

L"assignatura s'enquadra dins de I'irea de Tecniques Quantitatives en la Gestió
d"Empreses. L'objectiu que s"intenta aconseguir, és el de dotar e1s alumnes per la
modelització de sistemes reals de gestió i conéixer algunes tecniques per la optimització
d' aquests models.

1.1. Definicions i nomenclatura.

1.2. Representació de grafs mitj~t grifics, matrius i Distes.
1). Conceptes orientats i no orientats.
1.4. Determinació de carnins minimslnWáms en un grafo: A1goritme de Ford.

A1goritme de BeUman Kalaba.
r.s. Fluxes d"un grafo: A1goritme de Ford Fulkerson.
1.6. Camins i circuits hamiltonians: Metode de la multiplicació lIatina. A1goritme

de Foulkes.

BmLlOGRAFIA

• TARA, H. A "Investigación de Operaciones" Ed. Ra-ma, 1991.

• MARTlN DAVILA, M. "Métodos Operativos de Gestión Empresarial". Ed.
Pirámide, 1990.

• BERGE C. "Teoria de las redes y sus aplicaciones". CECSA.

• HUT.C. "lnteger Pro~ng and Network Flows". Addison Wesley.

• ROY" A1gebre modeme et Theoric de graphes". Donod.

TEMA. -TEORlA OE GRAFS 1 APLlCAClONS

TEMA m SISTEMES O"INVENTARIS

3.1. Elements d"un sistema d"Inventari. Parimetres i variables rellevants.
3.2. Models deterministics:

3.2.1.1nventari mono produete, demanda constant, reaprovisionament
immediat i imposibilitat de trencar stocks (EOQ).

~.2.2.Inventari mono produete, demanda constant, reaprovisionament
immediat amb posibilitat de trencar stocks.

3.2.3. Descomptes no proporcionals sobre les quantitats comparades.
3.2.4. Models monoproduete amb demanda variable. A1goritme Wagner

Within. Metode de Silver i Meat.
3.3. Models estocastics:

3.3.I.Models de reaprovisionament constant a intervals variables amb
demanda o pla\l de reaprovisionament estocastics (sistema Q).

3.3.2.Models de reaprovisionament variable a intervals regulars amb demanda
o pla\l de reaprovisionament estocistics (sistema P).

3.4. Inventaris amb manufaeturació.
3.4.1. Sense trencament de stocks.
3.4.2.Amb trencament de stocks.

3.5. Inventaris amb demanda dependent.
3.5.1. Concepte de demanda dependent.
3.5.2. Necessitats generades de materials i recursos.
3.S.3.La Planificació de Necessitats. El rnetode MRP.

BmLlOGRAFIA

• STARR, M. i MILLER, D. "Inventory Control: Theory and Praetice". Prentice Hall.
• TERSINE. R.J. "Principies of Invento!)' and Materials Management". Ed. North

Holland. 1988.

• PRAWOA J. "Métodos y Modelos de lO.". Vol 2. Limosa.
• HAX, AC: i CANDEA, D. "Produetion and Inventory Management".Prentice

HalI,1984.
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• WATERS, C.D.J. "An Introduetion to Inventory Management". Ed. Irwin

TEMA IV SlMULACIÓ

4.1. Concepte i objectiu de la simulació.
4.2. Models de simulació. Construcció de models.
4.3. Simulació determinística.
4.4. Simulació Aleatoria. Generació de números aleatoris. Proves de validesa.

Generació de mostres artificials d'una llei qualsevol de probabilitat. El
metode de Montecarlo.

4.5. Exemples pnictics elementals.

BIBLIOGRAFlA

• FEUVRIER"La simulación de Sistemas". Dunod.
• MEYER i NEWEL "Simulación en bussines and economie". Prentice Hall.

• ESCUDERO L. "La Simulación en la empresa". Deusto.
• FORRESTER J.W. "Industrial Dynamics". MIT PRESS.

EXAMENS

• Al final del semestre, es realitzaIi un examen final.

• Als examens, els alumnes podran dur un full tamany DIN A4 amb les anotaeions que considerin
oportunes.

• Per a poder realitzar I'examen els alumnes hauran de portar qualsevol document acreditatiu de la
seva identitat COlO el D.N.!., Passaport, Carnet de Conduir, de. NO es considerara vilid el Carnet
de la Facultat o de les biblioteques.

Revisioas d'edlDens.

• Un cop realitzat I'examen es publicara la seva resolució al servei de fotocópies. Tant aviat COlO

s'bagi fet la correcció es publicaran les notes anunciant el día de revisió.

• EIs a1umnes interessats en revisar la correcció del seu eximen caldra que ho comuniquin amb
anterioritat al día de revisió indicant quina part de l'examen volen revisar. No es revisara cap
examen a cap alumne que no bagi sol.licitat la revisió amb anterioritat, ni fora del horari fixat de
revisió. A més a més, per a poder revisar la correcció de qua1sevol part deis examens, I'interessat
haura de coneixer la seva correcta resolueió, si no es així, es donara la revisió per feta.

TUTORIES

O. Borrell Diious: 18.00 a 19.30 h
J. Fonollosa

Dilluns: 16.00 a 16.30; 19.15 a 20.15 h
Dimecres: 16.00 a 16.30· 19.15 a 20.15 hD. Pujolar

l?ijous: 11.45 a 13.45 h
Divendres: 19.30 a 20.30 h
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