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Introducció

Com veureu en l’índex, l’assignatura té sis crèdits, repartits en set mòduls:

En el mòdul “Les funcions de diverses variables” els conceptes bàsics de funció

d’una variable s’estenen als de diverses variables, la qual cosa és imprescindi-

ble, perquè un fenomen econòmic depèn, en general, de diferents factors: per

exemple, el volum de la collita d’arròs en un àmbit geogràfic determinat i cor-

responent a un any determinat depèn, entre altres factors, de la qualitat i la

quantitat de la sembra, del clima, de la quantitat d’adob que s’utilitzi, de

l’existència de malalties de la planta, de l’ús de plaguicides, etc., tot això rela-

cionat amb el treball humà, el capital invertit, l’organització d’aquest treball i

la comercialització del producte final (ja que una bona comercialització pot

donar lloc a un augment de vendes i, per tant, a un augment de la superfície

destinada a la collita d’arròs…).

En el mòdul “Optimització”, es volen establir les bases per a l’optimització

amb restriccions. Aquest és un camp desenvolupat actualment segons les ne-

cessitats teòriques i pràctiques de l’activitat econòmica. Per a entendre la raó

de tot això, i continuant amb l’exemple de l’arròs, n’hi ha prou de pensar que

hi ha restriccions òbvies en l’ús del factor capital (no es disposa de tots els di-

ners del món), que massa adob pot fer malbé la collita, que no es poden anar

contractant treballadors indefinidament, etc.

El mòdul “Introducció a la investigació operativa” singularitza l’enfocament

de la investigació operativa, introdueix qüestions metodològiques juntament

amb alguns problemes tipus i ofereix una breu pinzellada de caràcter històric.

Hi revisem també diversos resultats bàsics de l’optimització matemàtica clàs-

sica necessaris per al desenvolupament i la comprensió dels mòduls posteriors,

i presentem els fonaments per a construir i resoldre problemes lineals. En tots

els casos, i com a complement indispensable per a les explicacions de caràcter

conceptual, proposem diverses activitats i exercicis a fi d’il·lustrar i aclarir els

temes tractats i familiaritzar l’estudiant amb l’ús de les diferents tècniques

quantitatives desenvolupades.

El módul “L’algoritme símplex” constitueix el nucli del curs, atès que hi pre-

sentem, al llarg de diversos apartats, el mètode símplex per a resoldre proble-

mes lineals d’optimització. Així mateix, ensenyem a detectar i a reconèixer els

diferents tipus de solucions que pot presentar un problema de caràcter lineal

i els possibles problemes de falta de convergència de l’algoritme. Com en el

mòdul anterior, proposem a l’estudiant diversos exercicis a fi de capacitar-lo

per a aconseguir una comprensió real dels diferents temes tractats.
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El mòdul “Dualitat” passa revista, a un nivell elemental, als principals resultats

de la teoria de la dualitat en programació lineal. En aquest context, se n’emfa-

sitza la utilitat tant per a desenvolupar instruments d’anàlisi econòmica, per

exemple, el concepte de preu ombra, com per a derivar variants de l’algoritme

símplex, per exemple, el mètode del símplex dual o el símplex dual estès. Com

en els mòduls anteriors, fem un ús molt ampli d’activitats i tasques pràctiques

per a facilitar la comprensió dels conceptes exposats.

L’assignatura es tanca amb un mòdul destinat a cobrir la denominada anàlisi

de sensibilitat de problemes lineals; és a dir, l’anàlisi de l’impacte que tenen els

canvis sobre l’estructura o els paràmetres del problema en la solució d’aquest.
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Objectius

En els materials didàctics associats a aquesta assignatura, l’estudiant trobarà

les eines i els continguts necessaris per a assolir els objectius següents:

1. Representar gràficament funcions de dues variables.

2. Derivar parcialment funcions de diverses variables.

3. Optimitzar funcions sotmeses a restriccions.

4. Saber resoldre problemes d’optimització lineal mitjançant tècniques que

permeten determinar l’òptim sense haver de recórrer a mètodes analítics.

5. Poder dur a terme, de manera senzilla, una anàlisi postòptima sobre la ma-

nera com les pertorbacions sobre els diferents components del problema

original afecten la solució.

6. Analitzar situacions en què, sense abandonar el supòsit de linealitat, s’in-

corporen restriccions sobre el rang de valors que poden adoptar les varia-

bles i s’introdueixen models especialment útils per al tractament de diver-

sos problemes de gestió empresarial.

7. Conèixer les construccions intel·lectuals amb què operen els economistes

per a explicar el funcionament dels fenòmens econòmics i prendre decisi-

ons fonamentades en criteris de racionalitat econòmica.

8. Entendre les extensions lògiques a situacions més reals des d’una perspec-

tiva econòmica quan, per limitacions temporals, restringim l’exposició a

models lineals de caràcter estàtic en un horitzó determinista amb certesa.
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Continguts

Mòdul didàctic 1

Les funcions de diverses variables

Ricard Torres Bargalló, Margarida Corominas Bosch i Anna Espinal Berenguer

1.Una primera aproximació a funcions multivariants

2.Un viatge amb el Gnuplot per funcions de dues variables

3.Funcions multivariants: definicions i resultats

Mòdul didàctic 2

Optimització

Ricard Torres Bargalló, Margarida Corominas Bosch i Anna Espinal Berenguer

1.Conceptes bàsics

2.Optimització sense restriccions

3.Concavitat i convexitat de funcions. Criteris de globalitat

4.Optimització amb restriccions d’igualtat

4.Optimització amb restriccions de desigualtat

Mòdul didàctic 3

Introducció a la investigació operativa

Xavier Verge Mestre, David Pujolar Morales

1.La investigació operativa

2.Problemes lineals

3.Formulació de problemes lineals

4.Resolució gràfica de problemes lineals continus

Mòdul didàctic 4

L’algoritme símplex

Daniel Blabia Girau

1.Formulació de problemes lineals

2.Conceptes i teoremes fonamentals

3.Funcionament de l’algoritme símplex

4.Tipologia de solucions

5.Degeneració i bucles infinits

Mòdul didàctic 5

Dualitat

Xavier Verge Mestre

1.Formulació del problema dual

2.Relacions en dualitat

3.Aplicació de les propietats dels duals a la resolució de problemes lineals

4.Interpretació econòmica de la dualitat
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Mòdul didàctic 6

Anàlisi de sensibilitat

Daniel Blabia Girau

1.Fonaments de l’anàlisi de sensibilitat

2.La base teòrica de l’anàlisi de sensibilitat

3.Canvis en els paràmetres del problema

4. Canvis en l’estructura del problema

Annex

Aplicació pràctica de models d’investigació operativa en problemas

de logística empresarial

Norberto Márquez Álvarez, José Antonio Martín Fernández, Xavier Mas Casa-

nova, Carlos Soldevilla Senar i Carlos F. Cabañero Pisa

1. Costos de logística

2. Esquema/resum d’investigació operativa

3. Aplicació de models d’investigació operativa a un problema d’emmagatze-

matge: magatzem de cuines F&C

4. Aplicació de models d’investigació operativa a un problema de gestió de

compres: cas OLIS OLEO

5. Aplicació de models d’investigació operativa a un problema de gestió de

transport: cas Elecder-Power&Control
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