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Enunciats

Enunciat 1

L’empresa Cri-Ven compra a un proveïdor animals joves que pesen 10 kg, els cria i els ven a
l’escorxador.

El pes P dels animals creix amb el temps segons l’equació

Aquests animals mengen 200 g de pinso per kg de pes i per unitat de temps. El pinso costa 15 um/kg
i el preu de venda a l’escorxador, per kg, és

a) Plantegeu una equació que expressi el benefici en funció del temps.

b) Si se suposa que la funció donada a l’apartat anterior és unimodal, trobeu l’instant òptim per a la
venda d’animals i el benefici corresponent.

c) Demostreu que la funció és unimodal.

Enunciat 2

El model de Replogle, modificat per Cheng, és una expressió que dóna els costos corresponents als
lots de q unitats per al cas de demanda constant (D unitats/unitat de temps), amb un horitzó finit (T),
sense actualització, si se suposa que hi ha un efecte d’aprenentatge, en virtut del qual el cost de
llançament disminueix a mesura que es van fent llançaments, segons l’expressió

en la qual n és el número de lot, L  i L  els costos de llançament del lot 1 i del lot n, respectivament,1 n

i b és un paràmetre # 0.
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Si s és el cost de possessió (um/unitat-unitat de temps), el cost total C(q) és

que Cheng aproxima (per a b > -1) amb l’expressió  

Si no es té en compte cap limitació en el valor de q  (valor òptim de la dimensió del lot), responeu a*

les dues preguntes següents:

a) Justifiqueu i apliqueu un procediment per determinar el valor òptim de la dimensió del lot, q .*

b) Digueu per a quin interval de valors de b és vàlid el procediment (dins l’interval -1# b# 0).    

Si s’imposen les condicions 1# q #DT),   
* 

c) Com caldria modificar el procediment per tenir-les en compte?

Però, lògicament, el nombre de lots ha de ser enter.

d) Com caldria modificar el procediment per tal de tenir en compte aquesta condició?

Enunciat 3

Una empresa de serveis, la qual tracta un gran volum d’informació, ha encarregat al seu departament
de planificació un estudi de les necessitats informàtiques previstes per als pròxims cinc anys (després
de les quals està previst un gran canvi d’orientació de l’empresa). Aquest estudi indica que serà
necessari fer un canvi de l’ordinador central (host) en aquests cinc anys. L’estudi no concreta el millor
moment per fer-ho. Així doncs, cal fer la proposta de quan s’haurà de canviar el host, a partir de les
dades que s’obtenen de l’estudi.

Segons l’estudi, el rendiment del host, mesurat en um, va disminuint de manera exponencial amb
paràmetre 8, a partir d’un valor inicial I. El cost d’adquisició C(t), mesurat en um, creix linealment
(al moment del canvi s’aconsegueix, una altra vegada, el valor I en el rendiment inicial). El coeficient
d’actualització és e . Un cop han passat els cinc anys, es preveu recuperar només un 40% del que-$·t

ha costat el host renovat, mentre que el valor de recuperació del host que hi ha ara, al moment del
canvi, s’estima en un 50% del cost actual.



C( t ) ' 80 % 10@ t
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Si el temps es considera continu,

a) Plantegeu un model matemàtic per a l’optimització.

b) Resoleu-lo per al joc de dades que es proposa més endavant i indiqueu:

- el mètode de resolució utilitzat,

- la seva aplicabilitat en aquest cas.

Dades:

8= 0,4 $= 0,1 I =  100      

t mesurat en anys

Enunciat 4

Per fabricar una peça a la indústria plàstica RESINAX, SA, s’utilitza un motlle que es deteriora amb
l’ús. El gerent de la indústria esmentada es planteja la pregunta següent: en quin moment s’ha de
canviar el motlle per minimitzar el cost per peça?

Les hipòtesis de partida són:

1. Cada canvi de motlle representa un cost de 10.000 um (inclou el preu del motlle, la instal·lació,
la neteja, etc.).

2. El cost esmentat a l’apartat 1 es reparteix uniformement entre totes les peces produïdes i no
defectuoses (útils).

3. A mesura que el motlle es va envellint, el percentatge de peces defectuoses augmenta, de tal
manera que el nombre de peces defectuoses fins al moment és igual al nombre total de peces
produïdes (n) per e .-500/n

4. El cost de cada peça defectuosa és d’1 um.

Transcorregut un temps, el gerent decideix que el seu objectiu no és minimitzar el cost sinó
maximitzar el benefici per peça; per això considera que el marge brut és de 200 um per peça (sense
incloure-hi el cost degut al motlle i als defectes) i que s’ha de comptabilitzar un cost addicional de
5.000 um  que s’ha de repartir entre el nombre de peces útils.

Quina és la resposta òptima a les dues preguntes del gerent?



f1(x )'x 2 f2(x )'1&x 2

f1(x )'1& 1&x 2 f2(x )'1&x 2
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Enunciat 5

Una empresa química obté un producte per síntesi. El procés consta de vuit operacions o activitats
elementals, lligades entre elles, tal com es reflecteix al graf Pert de la figura següent:

La durada de cada operació, expressada en minuts, és una funció lineal de la temperatura a què es fa,
T; aquesta funció, per a cada operació, també es troba a la figura.

No es considera oportú modificar la temperatura entre una operació i les següents, perquè es té en
compte el fet que la durada de cada operació és relativament breu, per la qual cosa T es manté constant
durant tota la síntesi.

A més, se sap que l’interval de variació de la temperatura és  0#T# 100.   
 

Es vol determinar a quina temperatura cal realitzar la síntesi per tal que la seva durada total sigui
mínima.

Enunciat 6

L’empresa GESTAMCSA (Gestió Avançada dels Mercats Competitius, SA) ha contractat els serveis
d’un conegut guru del management per tal que estimi la probabilitat que una campanya determinada
tingui èxit. S’ha estipulat que la retribució del guru serà igual a una certa constant multiplicada per
f (x) si la campanya té èxit, i per f (x) si la campanya no té èxit, essent x la probabilitat pronosticada.1 2

El guru, expert en màrqueting, està convençut que la probabilitat que la campanya tingui èxit és p.

a) Quina probabilitat ha de pronosticar per tal de maximitzar l’esperança matemàtica dels seus
honoraris si  i ?

b) I si  i ?



9@x 2
1 % 4@x 2

2 & 18@x1& 16@x2.
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Enunciat 7

Per tal de satisfer les comandes A i B s’ha de fer una operació a la màquina M per a cadascuna d’elles.
Ambdues operacions es faran sense temps morts entre elles. Les seves durades són d’1 i de 5 unitats
de temps, respectivament, i les dates de lliurament acordades amb els clients són els instants 2 i 6.

Es vol programar les operacions de manera que es minimitzi la suma dels avançaments sobre les dates
de lliurament més dues vegades la suma dels quadrats dels retards.

Enunciat 8

Apliqueu l’algorisme de Nelder i Mead a la minimització de la funció 

Enunciat 9

Es vol localitzar un aeroport per a les avionetes d’un servei d’extinció d’incendis forestals. Els punts
on es poden produir els incendis són (0,0), (1,0) i (0,1) i les freqüències de sinistre són proporcionals,
respectivament, a 1, 2 i 3.

S’estima que els danys deguts al foc són proporcionals a la quarta potència del temps que triga a
arribar l’avioneta i, per tant, aproximadament proporcionals a la quarta potència de la distància.

En el supòsit que l’objectiu sigui minimitzar l’esperança matemàtica dels danys:

a) Plantegeu la funció objectiu.
b) Demostreu que és convexa.
c) Localitzeu l’aeroport.

En el supòsit que vulgui minimitzar la distància màxima de l’aeroport als punts on es poden produir
els incendis:

d) Plantegeu i resoleu un programa matemàtic adequat per a aquest problema.

Enunciat 10

L’empresa comercial LA SALDADORA té una oportunitat especial per adquirir, ara mateix, tantes
unitats com vulgui d’un article de consum a un preu de c PTA/unitat. Més tard no els podrà adquirir
perquè l’article es deixa de fabricar. El director de LA SALDADORA estima que podrà vendre



q ' 10.000 % 5@ a & 100@p
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l’article a un ritme uniforme de r unitats/unitat de temps i a un preu de p PTA/unitat. El coeficient
d’actualització que cal aplicar als ingressos obtinguts en la venda és e , on i és el tipus d’interès i t-i·t

l’instant en què es realitza la venda.

a) Plantegeu la funció que ha d’optimitzar el director de LA SALDADORA per determinar la
quantitat q que ha de comprar de l’article esmentat.

b) Expresseu el valor òptim de q en funció de c, p, r  i  i  i calculeu-lo per a c = 1.000, p = 2.500,    

r=10, i = 0,01. Justifiqueu el procediment utilitzat.  

Se suposa ara que són dos els articles dels quals es presenta l’oportunitat especial de compra. Siguin
c’, p’ i r’ els valors corresponents al segon article. LA SALDADORA disposa de 30 cel·les al
magatzem i cada cel·la pot contenir 50 unitats del primer article o 20 unitats dels segon article.

c) Plantegeu un programa matemàtic per determinar les quantitats òptimes que s’han de comprar del
primer article i del segon i resoleu-lo per als valors indicats de c, p, r i i i amb c’ = 2.000,  

p’=6.000 i r’ = 5. Justifiqueu el procediment utilitzat.  

d) Quin és, en aquestes condicions, el valor, per cel·la, d’una petita ampliació de la capacitat del
magatzem?

e) Establiu quina condició o quines condicions han de complir c, c’, i, p, p’, r i r’ perquè la solució
òptima sigui omplir totes les cel·les disponibles amb unitats del primer article exclusivament.

Enunciat 11

L’empresa SFUFO (Spanish Funny Foods) vol determinar, amb relació a un dels seus productes, quina
quantitat ha d’invertir en publicitat (a) i a quin preu (p) l’ha de vendre. El servei d’estudis de SFUFO
ha establert un model que permet estimar la demanda en funció de les variables esmentades.

El cost unitari variable del producte és de 10 unitats monetàries.

a) Determineu els valors òptims de les variables i calculeu el marge obtingut en el supòsit que la
capacitat de producció sigui pràcticament il·limitada.

b) Determineu els valors òptims de les variables i calculeu el marge obtingut en el supòsit que la
capacitat de producció per al producte sigui de 4.000 unitats.
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Enunciat 12

Un seleccionador nacional està definint l’estratègia que cal seguir en el proper partit de futbol que ha
de jugar el seu equip. En concret, es planteja quin és el moment ideal per realitzar les dues
substitucions reglamentàries dels jugadors.

L’experiència li ha permès arribar a les conclusions següents:

* El rendiment de l’equip és la suma dels rendiments individuals dels jugadors.

* L’evolució del rendiment individual és la mateixa per a tots els jugadors.

* En el moment d’entrar en joc el futbolista rendeix al màxim.

* A partir d’aleshores, el seu rendiment decreix exponencialment, de manera que, després de 50
minuts de joc, el seu rendiment instantani és la meitat de l’inicial.

* La mitja part no té cap influència en les observacions precedents. Es pot suposar, doncs, que tot
el partit es juga d’una sola tirada.

Ateses les característiques de l’adversari, el seleccionador estima la probabilitat d’haver de jugar una
pròrroga en un 60%. Durant la pròrroga, és permès de fer les substitucions que no s’hagin fet durant
el partit.

En quin instant el seleccionador ha de fer les substitucions si vol maximitzar l’esperança matemàtica
del rendiment global del seu equip?

Enunciat 13

Donat el PNL següent:

Digueu (i justifiqueu) si la solució

és òptima o no.

Indiqueu el valor dels components del vector U.
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Enunciat 14

Sigui el PNL següent:

Indiqueu per a quin interval dels valors de c és òptima la solució:

Enunciat 15

S’estima que el consum de fuel d’un reactor és una funció lineal de la pressió (P) i de la temperatura
(T ) amb coeficients no negatius a i b, respectivament. Es vol estimar els paràmetres a i b. 

Es disposa de n valors de consum de fuel, K  (i = 1, ..., n), que s’han obtingut per a n parelles dei   

valors P , T .i i

a) Plantegeu un model matemàtic que permeti estimar els coeficients a i b.

b) Quines condicions són necessàries i/o suficients d’òptim? Desenvolupeu-les per a aquest cas.

c) Els resultats obtinguts en un estudi indiquen que el paràmetre a ha de ser, com a mínim, dues
vegades més gran que b, i que la suma dels dos paràmetres no pot ser més gran que 100. Quin és
llavors el programa matemàtic? Quina o quines són les condicions necessàries i suficients d’òptim?
Raoneu per què ho són i apliqueu-les.

d) Esmenteu algorismes de resolució i escolliu-ne un per resoldre el model de l’apartat c, i apliqueu-lo
a la mostra següent, extreta d’un joc de dades més ampli.

i P T Ki i i

 1 156 299 18.330
 2 155 300 18.300
 3 155 301 18.476
 4 156 303 18.606
 5 155 306 18.325
 6 156 299 18.330
 7 155 298 18.395
 8 155 297 18.365
 9 153 305 18.635
10 155 301 18.330
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Enunciat 16

L’oficina municipal de l’atur promou una campanya d’ocupació comunitària basada en la confecció
d’objectes artesans amb la intenció de proveir una oferta laboral de 12.000 hores-home.

Sense comptar els sous que ha de pagar, inherents a l’operació, pretén minimitzar-ne els costos
addicionals, els quals es refereixen a la matèria primera i a l’energia consumida en la fabricació dels
objectes esmentats.

Es planteja la fabricació de dos tipus d’objectes. Cada objecte del primer tipus consumeix 150 PTA
d’energia i necessita 2 kg de matèria primera, mentre que cada objecte del segon tipus consumeix 250
PTA d’energia i 1 kg de matèria primera.

La matèria primera és un bé escàs, per la qual cosa el seu cost creix més que proporcionalment amb
la quantitat adquirida. El proveïdor ha informat que el cost d’un lot de 2.500 kg és de 500.000 PTA,
mentre que si el lot és de 5.000 kg aleshores val 1.250.000 PTA. Tanmateix, se’n pot sol·licitar la
quantitat que se’n necessiti. Per tenir una idea de l’evolució del cost, se suposa que és una funció
quadràtica que passa pels dos punts esmentats.

Es tracta de:

a) Plantejar un programa matemàtic que modelitzi el problema.

b) Escollir un algorisme que permeti resoldre’l.

c) Trobar-ne l’òptim, és a dir, la política de producció que en minimitzi els costos addicionals.

Cada producte A consumeix 3 hores-home i cada producte B, 2 hores-home.

Enunciat 17

Des de fa uns anys se celebren eleccions a Sepharad. Una de les circumscripcions s’ha dividit en m
àrees, i es disposa de les proporcions de vots (relatives al conjunt del cens electoral) obtingudes per
a les diverses opcions en dues eleccions successives, molt properes en el temps, cosa que permet
considerar negligibles les variacions en el cens. Es representen per p(i, j) (i=1,..., m; j=1,..., J0) i
pN(i, j) (i = 1, ..., m; j = 1, ..., J1) i són les proporcions corresponents a les eleccions primera i    

segona, respectivament. Una opció present a qualsevol elecció és l’abstenció, per la qual cosa es
compleix
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Es consideren unes proporcions de canvi hipotètiques, B(j,k), des de l’opció j de l’elecció primera fins
a l’opció k de la segona, i es vol determinar aquests valors, en el supòsit que siguin aplicables a totes
les àrees, de manera que els resultats d’aplicar aquestes proporcions de canvi a les p(i,j) s’ajustin tant
com es pugui a les pN(i, j). 

a) Definiu una funció que permeti quantificar la qualitat de l’ajust.

b) Plantegeu un programa matemàtic per determinar els valors de les B(j,k) que minimitzen la funció.

c) Indiqueu i justifiqueu un procediment concret per resoldre el programa matemàtic.

Enunciat 18

Els vèrtexs d’una parcel·la triangular són els punts (-6,6), (3/2,-3/2) i (3/7,12/7).

Es vol determinar un punt d’aquesta parcel·la que es trobi a una distància mínima del punt P(1,2).

a) Plantegeu un programa matemàtic per a aquest problema.

b) Demostreu que es pot aplicar l’algorisme de Hildreth i d’Esopo i trobeu la solució amb aquest
algorisme.

c) Trobeu la solució amb l’algorisme de direccions possibles a partir del punt (0,0).

d) Si les coordenades de P són de la forma (1,b), per a quins valors de b continua essent òptima la
solució trobada als apartats anteriors?

e) Aproximeu l’òptim (amb un error màxim de 0,1 per a la distància) mitjançant la programació lineal
generalitzada a partir del punt (0,0).

f) Feu el mateix mitjançant l’algorisme SUMT.

Enunciat 19

El conjunt de rock Dual Trichinosis torna a la nostra ciutat per fer la seva actuació anual.

El local on faran l’actuació té un aforament de 6.000 places de general i 3.000 places de preferència.

El contracte que han signat amb l’empresari del local esmentat s’ha redactat de la manera següent:
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- L’empresa cobra una quantitat fixa en concepte de lloguer, calefacció i altres serveis. La resta de
la recaptació és per a l’artista.

- L’artista té la prerrogativa de fixar el preu de les entrades.

- L’empresari ofereix al mànager de Dual Trichinosis la possibilitat de fer una ampliació del local
atès que disposa d’una superfície addicional de 3.000 m  en la qual es poden disposar nous seients.2

Una localitat de general ocupa 2 m  i una de preferència 3 m . El cost de creació de cadascuna de2 2

les places és de 500 PTA i 600 PTA, respectivament.

- el mànager pot sol·licitar el nombre de places addicionals que vulgui amb l’única condició que, per
raons de popularitat del local, l’increment de places de general ha de ser, com a mínim, igual que
el de les de preferència.

- pel que fa a les places existents, no es poden transformar d’una classe a l’altra.

Per determinar quin ha de ser el preu de les localitats i quina l’ampliació demanada, el mànager del
conjunt pren en consideració la informació següent:

a) L’any passat el concert va tenir lloc al mateix local i aquest es va omplir de gom a gom. Els preus
aleshores van ser de 1.500 PTA per a l’entrada general i 2.500 PTA per a la de preferència.

b) Després d’analitzar l’evolució dels preus i dels aforaments en les actuacions anuals successives, el
mànager ha conclòs que l’elasticitat al preu mostrada pel públic, per a qualsevol tipus de localitat,
és aproximadament igual a 2. (Vegeu, a la nota adjunta, la definició utilitzada pel mànager.)

c) L’increment del cost de la vida entre l’any passat i aquest es considera nul.

Si Dual Trichinosis vol maximitzar els seus beneficis, quins preus ha de fixar i quina ampliació ha de
demanar?

Nota: La definició d’elasticitat que s’ha utilitzat, vàlida per a qualsevol tipus de localitat, tant de
general com de preferència, és la següent:

on Q : aforament observat l’any anterior*

P : preu de l’any anterior*

q: increment d’aforament previst sobre el de l’any anterior

p: increment de preu sobre el de l’any anterior
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Enunciat 20

L’empresa MACROSOFT es caracteritza pels seus dissenys innovadors, que li permeten tenir una
posició monopolista en el mercat, i per uns costos variables de producció negligibles. La demanda dels
seus productes depèn del preu de venda i, per tant, els ingressos de cada producte són una funció no
lineal de la quantitat. Concretament, els ingressos anuals y  corresponents a un producte genèric i esi

poden calcular mitjançant l’expressió

on x  és la quantitat i a  i b  són constants característiques de cada producte.i i i

En aquest moment, MACROSOFT pot oferir tres productes i ha determinat les quantitats que cal
produir de cadascun i la capacitat del sistema productiu (q) tenint en compte que el cost anual d’una
unitat de capacitat és C unitats monetàries i que, per a cada unitat del producte i, es requereixen ki

unitats de capacitat. Les dades són
C = 20  

Producte a b ki i i

1 2 100 4
2 10 200 7
3 5 50 3

i els valors de la solució adoptada per MACROSOFT:

a) Indiqueu i justifiqueu si la solució adoptada per MACROSOFT és òptima o no.

b) Establiu un procediment general (per a n productes) per tal de poder determinar les quantitats i la
capacitat òptimes.

Enunciat 21

El departament de publicitat d’una empresa disposa d’un pressupost de 100 um per invertir en dues
campanyes independents corresponents als productes 1 i 2, respectivament.

El marge total màxim que es pot obtenir amb cada producte és de K  um (i = 1,2). Per a cada valori   

de la inversió en publicitat s’obté una part d’aquestes K  um ( o res si la inversió és nul·la). Donat uni

valor de la inversió en publicitat, un petit increment d’aquest valor permet captar una proporció del
marge que en resta, proporcional a l’increment d’inversió amb coeficient a  (i = 1, 2).i   
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Es tracta de determinar quant s’ha d’invertir en cada campanya. Les dades són

Enunciat 22

Es vol construir un sistema expert que sigui capaç de reproduir, tan aproximadament com sigui
possible, el comportament d’un decisor.

Es considera un conjunt format per m objectes, cadascun dels quals pot ser avaluat segons n criteris.
Es disposa de les notes n  (i=1, ..., m; j=1, ..., n) obtingudes per a cada objecte segons cada criteri.ij     

Els valors d’aquestes notes compleixen les condicions 0# n # 1.  ij  

Se suposa que el decisor té una funció d’utilitat lineal de la forma

amb

Per a cada objecte i (i = 1, ..., m) el decisor comunica la utilitat que li atribueix (U * 0 #U# 1).  i   i  

Plantegeu un programa matemàtic per determinar les w  de la funció d’utilitat de manera que la sumaj

dels quadrats de les diferències entre les utilitats atribuïdes pel decisor i les que obtindríem amb la
funció d’utilitat lineal sigui mínima. Justifiqueu si les condicions de Karush, Kuhn i Tucker són (o no
són) condicions suficients d’òptim per al programa matemàtic plantejat. Escriviu les restriccions del
programa lineal (complementari) que correspon a l’aplicació de l’algorisme de Wolfe.

Enunciat 23

El professor Stein, després de treballar molts anys, ha aconseguit estalviar una quantitat de diners i
considera la possibilitat d’invertir-la en la compra de dos valors que es cotitzen en borsa.
Concretament, vol determinar quina proporció dels seus diners ha de dedicar a la compra de cada un
dels valors. El rendiment d’aquests valors no és fix, sinó aleatori. Stein ha analitzat les dades
històriques i coneix les mitjanes dels rendiments (µ = 0,12, µ = 0,08) i també les seves desviacions1  2  

tipus (F = 0,30, F = 0,40) i el seu coeficient de correlació (D = 0,10).1  2  12  

La primera idea de Stein és intentar que el rendiment esperat sigui màxim, però el seu amic Blotto
l’avisa que llavors la variància dels rendiments (  on les x són les proporcions

destinades a cada tipus de valor i F  és la covariància dels rendiments) pot ser molt gran i, per tant,12

el risc també molt alt. Blotto, aleshores, inspirant-se en els treballs clàssics sobre el tema (bàsicament
en l’obra del premi Nobel d’Economia H. M. Markowitz, Portfolio Selection: Efficient Diversification
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of Investment, Wiley & Sons, 1959), aconsella Stein que maximitzi la diferència entre l’esperança
matemàtica del rendiment total i el producte de la variància per un paràmetre 8 (amb un valor més o
menys gran segons la major o menor importància que vulgui donar al risc).

Si se suposa que el rendiment del diner no invertit és nul:

a) Plantegeu un programa matemàtic per al problema.

b) Resoleu-lo per a tots els valors de 8.

Nota: Recordeu que

Enunciat 24

Un inversor disposa d’1 um i ha de decidir quin import ha d’adquirir de cadascun dels n actius, els
rendiments dels quals (per a un període determinat) són variables aleatòries independents  de
cadascuna de les quals coneix l’esperança matemàtica i la variància (µ , F  ; i = 1, ..., n).i i   

2

Es proposa, seguint Markowitz, maximitzar la funció

on x  és la quantitat invertida a l’actiu i,  i 8 és un paràmetre $ 0. L’inversor ha numerati

els actius de manera que es verifica

a) Plantegeu un programa matemàtic per al problema de l’inversor i justifiqueu que les condicions
de Karush, Kuhn i Tucker són condicions necessàries i suficients  Indiqueu un algorisme
general per resoldre’l.

b) Determineu per a quin interval dels valors de 8 una solució és òptima i té la forma

 amb  i 

i establiu una expressió que permeti calcular x  en funció de 8.i

c) A partir de quin valor de 8 la solució òptima té la forma

 amb 
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i quin és el valor òptim de les x  en aquest cas?i

d) Determineu la solució òptima per als valors

i = 1 2 3

µ 0,25 0,15 0,12i

F 0,005 0,0004 0,002i
2

i 8= 20.  

Enunciat 25

La Universitat Futurista de Catalunya (UFC) té n departaments. Els serveis tècnics de la UFC han
calculat, tenint en compte les tasques assignades a cada departament, el pressupost ideal o teòric per
a personal de cadascun d’ells (t ). D’altra banda, els serveis coneixen el pressupost real actual de cadai

departament (r ). Si la diferència t - r  és positiva, es diu que el departament i té dèficit i, si ési i  i

negativa, que té superàvit.

Aquest curs la UFC disposa d’un increment del pressupost de personal, P, que ha de distribuir entre
els departaments. Els òrgans de govern han decidit que el repartiment es farà exclusivament entre els
m departaments que actualment tenen dèficit, atès que P és inferior al dèficit global.

a) Plantegeu un programa matemàtic per repartir l’increment pressupostari amb la finalitat que,
després de l’assignació, la suma dels dèficits relatius (dèficits dividits pel pressupost ideal) elevats
al quadrat sigui mínima.

b) Plantegeu les condicions de Karush, Kuhn i Tucker per al programa matemàtic de l’apartat anterior
i indiqueu i justifiqueu si són condicions necessàries i suficients d’òptim o no.

c) Demostreu que, en la distribució òptima, si un departament rep assignació i un altre no, el valor
del dèficit relatiu inicial del primer dividit pel seu pressupost ideal és igual o més gran que el valor
anàleg del segon.

d) Demostreu que la distribució òptima de P és tal que tots els departaments als quals correspon una
assignació no nul·la, un cop tinguda en compte aquesta assignació, queden amb el mateix valor del
dèficit relatiu dividit pel seu pressupost ideal.
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e) Dissenyeu un algorisme específic per resoldre aquest problema en el qual es poden utilitzar, si es
considera convenient, les propietats de la solució òptima enunciades als apartats c i d. Apliqueu-lo
a uns dèficits de 20, 30, 10, 50 i 40, amb P = 100 i amb uns pressupostos ideals de 100, 200, 300,  

400 i 500, respectivament.

f) Indiqueu, raonadament, un o diversos algorismes (diferents als de l’apartat e) per resoldre el
programa matemàtic plantejat a a.

Enunciat 26

El departament de producció de l’empresa PIPSA utilitza l’anomenat Programa Ideal de Producció
(PIP, el qual especifica les produccions ideals per a cada producte PIP ) i els requeriments de la secciói

de fabricació, que és el coll d’ampolla (CA) de tot el procés i que funciona les 24 hores del dia, com
a dades per tal d’elaborar el programa de producció diari. D’entre els programes de producció
factibles, es vol obtenir el que minimitza la suma de les discrepàncies quadràtiques entre el programa
PIP i el real, per a tots els productes. El programa de producció comprèn tres productes (P , P , P )1 2 3

i, per a cadascun d’ells, es coneix l’ocupació unitària en hores, a  (i = 1, 2, 3), de la secció CA. Eli   

programa ideal no és factible.

a) Plantegeu un programa matemàtic per resoldre el problema descrit si se suposa que s’admeten
valors no enters per a les produccions.

b) Demostreu que, en el programa òptim, si un producte es fabrica i un altre no, la relació PIP /a  ési i

més gran o igual per al producte que es fabrica.

c) Demostreu que, per a tots els productes que es fabriquen, en el programa òptim coincideix el valor
de la relació entre el que falta per assolir el valor PIP  i a .i i

d) Dissenyeu un procediment de resolució específic per a aquest problema i apliqueu-lo al joc de
dades següent:

i PIP ai i

1 300 0,01
2 200 0,07
3 250 0,05

e) Escolliu, raonadament, un algorisme estàndard per resoldre el programa matemàtic i apliqueu-lo
al mateix joc de dades de l’apartat anterior.
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Enunciat 27

L’empresa MULTIMARKETS fabrica en una sola planta un producte que ven a n mercats
independents en règim de monopoli de fet.

La capacitat de la planta és K unitats/any. Els costos variables unitaris de producció són c PTA/unitat
i els de comercialització i transport són t  PTA/unitat (i = 1, ..., n) per a cadascun dels mercats.i   

MULTIMARKETS pot fixar a voluntat el preu del seu producte, independentment a cadascun dels
mercats, però la quantitat venuda depèn del preu, segons l’expressió

on Q  i a  són constants positives conegudes, p  és el preu i q  el nombre d’unitats que el mercat poti i i i

absorbir anualment al preu corresponent.
a) Plantegeu un programa matemàtic per calcular la producció que cal enviar a cadascun dels mercats

amb l’objectiu de maximitzar el marge total.

b) Quines són les quantitats òptimes (en funció de les dades) si la capacitat K és molt gran? A partir
de quin valor de la capacitat K es podria obtenir el mateix marge?

c) Escriviu les condicions de Karush, Kuhn i Tucker corresponents al programa matemàtic de l’apartat
a. Indiqueu i justifiqueu si són condicions necessàries i suficients d’òptim o no.

d) Indiqueu algorismes estàndards per resoldre el programa matemàtic plantejat a l’apartat a. Quin
és més recomanable i per què?

e) Amb les dades següents:

determineu els valors q  i q  en funció de K, per a 0#K#4.1 2     

Enunciat 28

Estruços de l’Empordà, SA (ESDEMPSA), empresa de creació recent, cria estruços amb un cost de
c um/unitat i disposa d’una capacitat de producció pràcticament il·limitada. Pot vendre una part dels
animals a una indústria conservera que els hi paga a un preu p . ESDEMPSA disposa d’un escorxador0

propi on pot sacrificar i especejar els animals. De cada especejament, amb un cost de e um, obté una
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      Aquest supòsit d'obtenir una unitat de cada producte no implica pèrdua de generalitat, atès que perquè es compleixi només1

cal utilitzar unes unitats de mesura adeqüades.

unitat de cadascun dels n productes que comercialitza , que ven als preus respectius p  (i = 1,..., n).1
i   

Els costos de preparació de cada producte i els costos o beneficis associats al tractament dels rebuigs
(unitats de producte no ofertes com a tals al mercat que es destinen a la fabricació de farina per a
l’alimentació animal) es consideren negligibles. Tots els preus són funció lineal de les quantitats
ofertes mensualment, q , segons l’expressió:i

a) Plantegeu un programa matemàtic per maximitzar els beneficis mensuals d’ESDEMPSA. Tot i que
el nombre d’estruços és una magnitud entera, els volums de producció òptims són prou grans
perquè puguem utilitzar, sense error apreciable, variables reals.

b) Escolliu un algorisme apropiat per resoldre el programa matemàtic i justifiqueu aquesta elecció.

c) Plantegeu les condicions de Karush, Kuhn i Tucker per al programa matemàtic i digueu i
justifiqueu si són necessàries i suficients o no. Podeu suposar que els valors dels paràmetres són
tals que totes les quantitats són positives a l’òptim.

d) Suposeu que els productes estan numerats de manera que es compleix

i establiu una expressió que doni el benefici corresponent als estruços especejats en funció del seu
nombre, x, per a

i per a

e) D’acord amb l’apartat anterior, es pot posar el benefici corresponent als estruços especejats en
funció de x. Indiqueu com optimitzaríeu aquesta funció.

f) Determineu el programa de producció òptim d’ESDEMPSA per a les dades següents:
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Enunciat 29

Es tenen n instal·lacions en uns punts de coordenades (a ,b ), que tenen associats uns pesos wi i i

(i=1,...,n).

Es vol situar un punt que ha de pertànyer al primer quadrant i ha d’estar a una distància no superior
a R de l’origen de coordenades. Es tracta de determinar aquest punt amb l’objectiu que la suma dels
quadrats de les distàncies als n punts, ponderades amb els pesos w , sigui mínima.i 

a) Plantegeu un programa matemàtic per aquest problema.

b) Si no hi ha restriccions, quin és l’emplaçament òptim (x ,y )?* *

c) Escriviu les condicions de Karush, Kuhn i Tucker per al programa matemàtic plantejat a l’apartat a.

d) L’òptim es pot trobar: (1) a l’interior del conjunt de solucions possibles, (2) a l’origen, (3) als
segments oberts compresos entre l’origen i la intersecció de la frontera de la restricció de distància
amb cadascun dels eixos, (4) en una d’aquestes interseccions i (5) sobre la frontera de la restricció
de distància (excloent-ne les interseccions esmentades). Determineu quines condicions han de
complir les coordenades (x ,y ) en cadascun d’aquests casos i obteniu expressions per determinar* *

la posició òptima per a cadascun d’ells.

e) Aplicació numèrica:

i a b wi i i

1 -2  4 0,4
2 -1 -1 0,3
3  1  1 0,2
4  4  2 0,1

amb R = 2.  

Enunciat 30

Una màquina-eina té assignada la fabricació de dos productes, A i B. Abans de fer el llançament d’un
lot d’unitats de cadascun dels productes, cal invertir un temps a preparar la màquina. Aquest temps,
idèntic per a cada tipus de producte, és d’un període, però el cost d’aquesta preparació és diferent
segons el tipus de producte. Per al producte A el cost del llançament és de 200 um/lot i per al producte
B el cost és de 600 um/lot.
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Es coneix la demanda per període de cada producte, D  = 20 u, D  = 30 u, i també els temps unitarisA B

d’operació de la màquina per a cada unitat de producte: f  = 1/100 períodes/u i f  = 1/150 períodes/u.A B

Una unitat del producte A necessita 2 uv (unitats de volum) al magatzem mentre que una unitat del
producte B requereix 1 uv. La capacitat del magatzem és de 280 uv. Els costos de magatzem per
l’ocupació d’una unitat de volum durant un període són de 200 um/uv-període per al producte A i de
40 um/uv-període per al producte B.

Quines són les grandàries òptimes dels lots corresponents a cada producte?

Enunciat 31

Una premsa pot produir dos tipus de peces (1 i 2). El cost de gestió de l’estoc és igual a

on q(i) és el nombre de milers de peces del lot de fabricació.

Amb els valors A(1) = 1, B(1) = 4, A(2) = 2 i B(2) = 18,        

a) Determineu els lots òptims.

A causa de la limitació d’espai al magatzem, s’ha de complir

b) Quin és el lot òptim de la peça 2 si només es produeix aquest tipus de peça?

Dibuixeu el conjunt de solucions factibles a l’espai de les variables q(1) i q(2). Indiqueu, justifiqueu
i apliqueu un procediment de resolució per determinar els lots òptims en els supòsits següents:

c) Amb la limitació d’espai esmentada

d) Sense limitació d’espai però amb limitació de temps, segons la qual s’ha de complir:

amb K = 1.  

e) Amb limitacions d’espai i de temps per a K = 1, K = 2 i K = 4.      



z (p ) ' 1.200 & x1
p % 650 & x2

p
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Enunciat 32

Un taller fabrica dos tipus de peces (1 i 2) mitjançant 2 màquines, A i B, de les quals té una
disponibilitat de 120 i 260 hores, respectivament. El nombre d’hores de cada tipus de màquina
necessàries per fabricar una peça de cada tipus es dóna a la taula següent:

1 2

A 0,10 0

B 0,20 0,40

Per raons comercials, es vol fabricar 1.200 peces del tipus 1 i 650 peces del tipus 2. Malauradament,
i com és obvi, les disponibilitats de la màquina no permeten obtenir simultàniament aquestes
produccions, atès que, com es pot comprovar, són les màximes assolibles suposant que es fabriqui
només un tipus de peça.

S’ha decidit que el programa de producció que s’adoptarà serà el que estigui a una p-distància mínima
del programa ideal, essent aquesta p-distància

(amb p $ 1, amb un valor concret que ha de determinar l’usuari del model, i on x  i x  representen,  1 2

respectivament, les quantitats produïdes de les peces 1 i 2. Aquestes variables, evidentment, són no-
negatives).

Per a p = 1, la funció z(p) és lineal i el problema es pot resoldre com un programa lineal, la solució  

òptima del qual és x = 1.200 i x = 50.1  2  

a) Comproveu que la solució proposada és òptima. Digueu els valors dels multiplicadors associats a
cada restricció i establiu per a quin interval de valors de p la solució manté el seu caràcter òptim.

b) Fora de l’interval establert a l’apartat anterior, és fàcil veure que les solucions òptimes han de ser
del tipus x > 50 i x  igual al valor que, donat el de x , saturi la restricció corresponent a la2  1 2

màquina B (llavors la corresponent a la màquina A es complirà amb el signe <). Si es tenen en
compte aquestes consideracions, establiu els valors òptims de les variables i multiplicadors en
funció de p i doneu els valors numèrics corresponents a p = 2 i els límits quan p tendeix a 4.  

c) Indiqueu quin algorisme o quins algorismes es poden utilitzar per trobar l’òptim, per a un valor
donat de p, en problemes anàlegs, amb un nombre qualsevol de variables i de restriccions.
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Enunciat 33

Els tallers mecànics Forges Modernes, SA, (FORMOSA) disposen d’una màquina que produeix, entre
d’altres, una peça que forma part de productes de l’empresa diferents. El consum de la peça és
uniforme en el temps i igual a D unitats/any.

El cost de llançament d’un lot és L um i el de possessió d’una peça, s um. El lot no ingressa al
magatzem fins que no està acabat totalment. D’acord amb les normes de gestió vigents a FORMOSA,
la dimensió del lot es determina mitjançant la fórmula de Harris-Wilson.

L’empresa acaba de contractar el Sr. Stein Jr., jove enginyer d’organització industrial el qual,
entusiasta dels conceptes nous sobre gestió d’estocs i del just-in-time, es proposa reduir els costos
d’aquest procés.

En una primera aproximació, considera que, mitjançant una inversió en la millora de mètodes en el
camí traçat per Taylor i Gilbreth, el cost de llançament es pot reduir segons l’expressió L·e , on x-"·x

és l’anualitat corresponent a la inversió esmentada.

Stein Jr. es disposa, d’acord amb les hipòtesis, a optimitzar el cost anual de producció i
emmagatzematge de la peça en qüestió.

a) Identifiqueu les variables d’aquest problema i plantegeu la funció de cost anual.

b) Determineu la solució i el cost anual òptims. Justifiqueu la validesa del procediment utilitzat per
a l’optimització.

c) Quina relació ha de tenir " amb els altres paràmetres per tal que sigui rendible invertir en la millora
de mètodes?

d) Calculeu l’òptim per a: D = 10.000; L = 5.000; s = 100; "= 0,0001        

Stein Jr. proposa aquesta solució a la direcció de FORMOSA, però aquesta li comunica que l’anualitat
corresponent a la inversió no pot superar les 10.000 um i que el nombre de lots per any (a causa de
la limitació en la capacitat de la màquina) no pot ser superior a 400. Stein Jr. decideix, aleshores,
utilitzar tota la capacitat inversora i produir la peça en lots de 250 unitats. És correcta aquesta decisió?

e) Plantegeu, per a una fita superior del valor de l’anualitat, A, i una fita superior del nombre de lots
per any, N, un programa matemàtic per optimitzar el cost anual i indiqueu, amb la justificació
corresponent, un algorisme per resoldre’l.

Enunciat 34

Donats n punts diferents en el pla, P  (i = 1, ..., n), de coordenades (a ,b ), es vol determinar lesi   i i
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coordenades (x,y) d’un punt tal que la seva distància màxima als P  sigui mínima.i

Si es designa per R el quadrat de la variable que es vol minimitzar, s’ha plantejat el programa
matemàtic següent:

a) Plantegeu les condicions de Karush, Kuhn i Tucker per aquest programa matemàtic.

b) Es pot determinar fàcilment el valor, a l’òptim, d’algun dels multiplicadors? Quin és i quin valor
té?

c) Doneu una interpretació geomètrica de les condicions de Karush, Kuhn i Tucker per aquest
programa.

d) Les condicions de Karush, Kuhn i Tucker són condicions necessàries i suficients d’òptim per aquest
programa?

Enunciat 35

L’empresa Harry Wilson, SA, (HW) distribueix un article que té una demanda uniforme (D
unitats/any). Adquireix l’article a un proveïdor que li carrega una quantitat fixa per comanda, L
PTA/comanda, i p PTA/unitat (impostos inclosos); l’import total de la factura corresponent a cada
comanda és abonat per HW al seu proveïdor J dies després de la recepció del material, el qual es fa
una sola vegada per comanda. A més, el llançament d’una comanda comporta per a HW una despesa
immediata de K pTA/comanda. D’altra banda, el fet de tenir unitats en el magatzem suposa per HW
una despesa contínua de s PTA/unitat-any. Es considera un coeficient d’actualització e , on i és el-i·t

tipus d’interès i t l’instant en què es produeix la despesa que cal actualitzar (t = 0 per a l’instant  

actual).

a) Expresseu el cost actualitzat corresponent al cicle associat a una comanda (temps transcorregut des
de la recepció de la comanda fins al seu exhauriment) i el cost actualitzat corresponent a un horitzó
il·limitat.

b) Indiqueu i justifiqueu un procediment per determinar la dimensió del lot.

c) Apliqueu-ho per a D = 7.000, L = 5.000, K = 2.000, p = 1.000, J= 0,25, s = 5, i = 0,13.              

Suposeu ara que hi ha, a més dels lots indicats, un cost proporcional al nivell màxim d’existències al
magatzem (h PTA/unitat-any):

d) Quina és, en aquest cas, la funció que cal optimitzar i quin procediment es podria utilitzar per fer-
ho?



x2 % y # 25
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(1)

Si es prescindeix ara del supòsit anterior, i en el cas que hi hagi n articles (amb valors associats D ,j
L , K , p , J , s , per a j=1, ..., n) i que el magatzem tingui una capacitat Q (la suma de les dimensionsj j j j j   

dels lots no pot superar Q):

e) Plantegeu un programa matemàtic per determinar les dimensions òptimes dels lots i indiqueu i
justifiqueu un procediment per resoldre’l.

f) Suposeu que s’ha resolt el programa matemàtic i que se n’ha obtingut una solució q  (j = 1, ..., n)j   

tal que la suma de les q  és igual a Q. Plantegeu una expressió per determinar, en aquest cas, elj

preu (PTA/unitat de capacitat) que s’estaria disposat a pagar per un petit increment en la capacitat
del magatzem.

Enunciat 36

La fàbrica Guerra i Pau està preparada per produir canons i mantega. De cada canó obté un benefici
de 7,2 MPTA i de cada tona de mantega, 0,6 MPTA. El director de la fàbrica, el comte Tolstoi, ha
determinat que si x representa el nombre de canons produïts i y les tones de mantega produïdes, s’ha
de complir que

a) Plantegeu un programa matemàtic per determinar el programa òptim de producció de Guerra i Pau.

b) Plantegeu les condicions de Karush, Khun i Tucker per al programa matemàtic plantejat a l’apartat
anterior i justifiqueu que són condicions necessàries i suficients d’òptim.

c) Determineu el programa de producció òptim. Podeu utilitzar el procediment que considereu més
convenient, però n’heu de justificar la validesa i l’ adequació al problema que es tracta de resoldre.
Comproveu que en el punt obtingut com a solució es compleixen les condicions de Karush, Kuhn
i Tucker.

d) Suposeu ara que el benefici per tona de mantega és k. Per a quins valors de k la producció de
mantega és positiva en el programa òptim?

e) Considereu que el segon membre de la inequació (1) pren un valor genèric, K. Doneu els valors
de les produccions òptimes de canons i de mantega i també el benefici òptim obtingut en funció de
K.

Enunciat 37

En un procés de producció s’ha de comprimir un gas, en tres etapes, des d’una pressió inicial I fins
a una pressió final F (>I), fins a arribar al final de les dues primeres etapes, a unes pressions p  i p ,1 2



K@ pressió final
pressió inicial

& 1

I ' 1 kg/cm 2, F ' 100 kg/cm 2

K@ pressió al final de l’etapa
pressió a l’inici de l’etapa

& 1 um
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respectivament. En les condicions en què es realitza la compressió, l’energia consumida a cada etapa
correspon a l’expressió

Naturalment, a cada etapa s’ha de complir que pressió final > pressió inicial.

Es vol plantejar un programa matemàtic per determinar les pressions p  i p  de manera que el consum1 2

total d’energia sigui mínim. Donades les característiques de la funció objectiu, s’ha decidit utilitzar
com a variables els logaritmes neperians de l’arrel quadrada de les pressions.

Es demana que

a) Plantegeu el programa matemàtic.

b) Escriviu les condicions de Karush, Kuhn i Tucker i demostreu que són condicions necessàries i
suficients d’òptim.

c) Si es tenen en compte les relacions que lògicament s’han de complir entre els valors de les variables
i els de les dades a l’òptim, deduïu unes fórmules per calcular els valors òptims de p  i de p  i1 2

demostreu que els valors proporcionats per a les fórmules compleixen les relacions suposades.

d) Apliqueu-les per als valors:

i calculeu l’energia consumida per a K = 800 J.  

Enunciat 38

En un procés productiu s’ha de comprimir un gas des d’una pressió inicial I fins a una pressió final
F (>I). La compressió es realitza en n etapes i, en les condicions en què té lloc, cada etapa té un cost
fix de c unitats monetàries (um) i un cost variable igual a:

Es vol determinar n i les pressions p , p ,..., p  al final de cadascuna de les etapes 1, 2,..., n-1 perquè1 2 n-1

el cost total sigui mínim.

Atesa la dificultat de determinar simultàniament el nombre d’etapes i les pressions, s’ha decidit



M1 [MIN] z1 'j
n

i'1

pi

pi&1

pi > 0 amb p0 ' I, pn ' F

M2 [MIN] z2 'j
n

i'1
e yi&yi&1 amb pi ' e 2@yi

M3 [MIN] z3 'j
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i'1
xi x1, ... , xn '

F
I

amb xi '
pi

pi&1

I ' 104 Pa, F ' 106 Pa, K ' 800 um, c ' 100 um

benefici ' 2@x % 3@y
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(1) determinar les pressions òptimes per a cada valor de n i, obtinguda així una funció de n,

(2) minimitzar-la en relació amb el nombre d’etapes.

Per al pas (1) s’ha plantejat el problema de tres maneres diferents, que són les següents:

a) Indiqueu i justifiqueu un procediment adequat per resoldre cadascun dels models M1, M2, M3.

b) Demostreu, a partir d’un dels tres models, que la solució òptima és de la forma p = r·p  ii  i-1

determineu el valor de r.

c) Expresseu el cost total del procés en funció de n i indiqueu i justifiqueu un procediment per
optimitzar aquesta funció.

d) Determineu la manera més econòmica de realitzar el procés de compressió per a

Enunciat 39

El benefici horari obtingut amb un procés químic determinat depèn de 2 paràmetres (x, y), segons
l’expressió

El procés produeix emissions d’un gas, la quantitat del qual, mesurada en m /h en condicions normals,3

és igual a 5·x + 4·y  i està limitada a 100 m /h, per regulacions mediambientals.2 2 3
 

a) Determineu el valor òptim dels paràmetres i el benefici horari corresponent.

b) Hi ha un mercat de permisos per a emissió de gasos. A partir de quin preu interessa vendre una part
del permís i a quin preu es comprarien permisos?

c) S’ofereixen permisos per a emissió de gasos a la meitat del preu determinat a l’apartat anterior.
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Quin és el nombre òptim de m /h dels permissos adquirits i quins són, llavors, els valors dels3

paràmetres i del benefici?

Enunciat 40

Per determinar el lot òptim d’un producte amb demanda determinista i uniforme s’ha establert el
model següent:

Dades:

L: cost de llançament d’un lot actualment
D: demanda anual del producte
": paràmetre positiu
s: cost anual de possessió d’una unitat del producte
Q: dimensió mínima d’un lot actualment (a causa de la limitació del temps disponible a la màquina)
$: paràmetre positiu

Variables:

q: nombre d’unitats que componen un lot
x: cost anual de les accions de reducció del cost de llançament i del temps de preparació d’un lot

(el supòsit és que, amb una acció de cost anual x, el cost de llançament i la dimensió mínima
del lot es redueixen, respectivament, a L·e  i Q·e )-"·x -$·x

a) Representeu el conjunt de solucions factibles en un sistema d’eixos cartesians (x,q).

b) Sigui (x , q ) una solució òptima. Si es consideren els quatre casos següents (que són tots els* *

possibles):

(1) x > 0, q > Q·e* * -$·x
  

(2) x = 0, q > Q* * 
  

(3) x = 0, q = Q* * 
  

(4) x > 0, q = Q·e* * -$·x
  

establiu les relacions que s’han de complir entre les dades per als quatre casos enumerats.



n ' 2; r ' 4; p111 ' 0,5 ; p112 ' 0,3 ; p113 ' 0,2; p114 ' 0,1

p121 ' 0,3 ; p122 ' 0,4 ; p123 ' 0,1; p124 ' 0,2

p211 ' 0,4 ; p212 ' 0,4 ; p213 ' 0,1; p214 ' 0,1

p221 ' 0,1 ; p222 ' 0,6 ; p223 ' 0,1; p224 ' 0,3

qj k'j wi@ pi j k
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Enunciat 41

Un sistema expert per a la detecció d’avaries disposa de dos models amb els quals es pot calcular, a
partir de la informació sobre els símptomes, la probabilitat que l’avaria sigui d’un dels r tipus
possibles. S’han aplicat els models a n casos i s’han obtingut els valors p  (i = 1, 2; j = 1, 2, ...,n;ijk     

k = 1, 2, ..., r).  

En cada cas, una inspecció directa ha permès comprovar que l’avaria era del tipus k(j). Per a cada
model s’ha calculat el producte de les p  (per a j=1,...,n), és a dir, la versemblança o probabilitatijk(j)

que el model i atribueix a la combinació de resultats que s’ha produït efectivament. Inicialment es
decideix preferir el model per al qual el valor d’aquesta probabilitat és més alt.

Tanmateix, una consulta a experts politècnics ha mostrat la possibilitat d’utilitzar un model mixt, amb
probabilitats , on les w  són pesos no negatius i de suma 1. Es vol determinar els valorsi

d’aquests pesos de manera que la versemblança corresponent sigui màxima.

Plantegeu un programa matemàtic amb aquesta finalitat. Digueu amb quins algorismes es podria
resoldre i apliqueu el que us sembli més adequat al joc de dades següent.

Observació: maximitzar una funció és equivalent a maximitzar el seu logaritme.

Suggeriment: per tal de simplificar la notació, tenint en compte que k(j) és conegut, és a dir, que per
a cada cas ja estudiat se sap quin tipus d’avaria s’ha produït, feu servir a  en comptes de p .ij i j k ( j )

En el cas 1, l’avaria va ser de tipus 1 i, en el cas 2, de tipus 4.

Enunciat 42  Algorisme de Nelder i Mead  

Es tracta de fer un programa que materialitzi l’algorisme de Nelder i Mead d’una manera eficient.

El políedre inicial s’ha de poder generar a partir d’indicacions donades per l’usuari i també s’ha
d’admetre l’opció que l’usuari especifiqui tots els vèrtexs (en aquest cas, s’ha de comprovar que el
políedre tingui volum no nul).
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La funció que cal optimitzar ha de poder ser una funció determinada per una expressió, una rutina,
o la resposta d’un sistema extern (entrada per teclat).

Els paràmetres han de tenir valors fixos, els quals s’han de poder canviar, amb caràcter transitori o
permanent, segons el que indiqui l’usuari.

L’opció d’exhibir tot el desenvolupament de l’algorisme o només la solució adoptada finalment (amb
la informació complementària pertinent) també s’ha de poder donar.

Cal tenir cura de la gestió de la llista de vèrtexs per poder minimitzar les exploracions que permeten
determinar el pitjor, el millor, etc.

Enunciat 43  

Sigui la funció f (x) definida en un hiperparal·lelepípede. 

A. Optimització per mostreig

Es tracta de buscar-ne l’òptim mitjançant un procediment de mostreig, tot fent ús d’un procediment
P que proporciona òptims locals a partir d’un punt donat. Es poden considerar diverses variants
(reducció, concentració, segmentació, mostreig seqüencial, etc.). S’ha de formalitzar el procediment,
fer un programa, aplicar-lo a funcions diferents i treure’n conclusions.

B. Recuita simulada per a variables reals

S’aplicarà la recuita simulada amb opcions diferents pel que fa al ritme de reducció de la distància dels
veïns i del paràmetre temperatura. S’ha de formalitzar el procediment, fer un programa, aplicar-lo a
funcions diferents i treure’n conclusions.

Enunciat 44  Anàlisi postelectoral 

L’objectiu d’aquest problema és fer l’estimació de les taxes de canvi (o de fidelitat) dels electors des
de les eleccions al Parlament de Catalunya de 1988 fins a les que se celebraren el diumenge 15 de
març de 1992. (El lector pot modificar aquestes dates en funció d’aquella en què es proposi realitzar
aquest exercici.)

Siguin p  les proporcions de vot obtingudes per l’opció (candidatura o abstenció) j a la zona i l’anyij

1988 i r  les obtingudes per l’opció k a la zona i l’any 1992; siguin B  les taxes de canvi de j a k.ik jk

Es volen trobar els valors de les taxes de canvi (no negatives i de la suma 1 per a tota j) que
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minimitzin la suma del quadrats de les diferències entre els resultats r  i els valors:ik

Es tracta de:

a) Formalitzar el model

b) Obtenir-ne dades (per a un conjunt de zones donat: les mateixes per a 1988 i 1992)

c) Resoldre el model

d) Estudiar els resultats i treure’n conclusions

Enunciat 45  Lots òptims amb aprenentatge

Es considera la fabricació d’una peça, amb costos de llançament i de possessió. El cost de llançament
és funció decreixent del nombre de llançaments realitzats. Es tracta de plantejar les expressions per
trobar el lot òptim, desenvolupar els algorismes adequats per optimitzar-los i comparar les solucions
amb les corresponents al cas en què no hi ha aprenentatge. Cal considerar els casos següents: horitzó
finit/il·limitat, no-actualització/actualització.

Enunciat 46  Gestió d’estocs amb limitacions d’espai i de temps
 
El lot òptim per a un sol article, sense limitacions d’espai ni de temps, es pot determinar, com és
conegut, amb la fórmula de Harris-Wilson, que ara no discutirem.

Si hi ha n articles, en general s’ha de considerar una limitació d’espai (o d’immobilitzat, etc.) que es
tradueix en una restricció lineal. Si els articles es produeixen amb una sola màquina (i si s’eludeixen
els problemes de seqüenciació), hi ha una limitació de temps i els lots poden ser més grans que els que
correspondrien a la fórmula de Harris-Wilson, per tal de reduir el nombre de llançaments; a aquesta
condició li correspon una restricció no lineal.

Cada article té un temps, un cost de llançament i un cost de possessió, i ocupa un espai determinat.

Es tracta de plantejar i resoldre (amb procediments estàndards o ad hoc) un programa matemàtic per
a aquest problema (primer amb restricció lineal i després amb un nombre qualsevol de restriccions
d’aquest tipus).
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