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Presentació

En aquest text s'han reunit alguns resultats obtinguts estudiant
aspectes particulars de diversos temes. Tot i que molts dels
resultats no els he trobat a cap publicació, l'esforç de recerca
bibliogràfica que s'ha dut a terme tampoc ha estat
extraordinari, i la senzillesa amb què s'ha arribat a aquests
resultats m'incita a suposar que possiblement no deuen ser
inèdits. En els casos oportuns n'indico sumàriament els orígens
i les referències (la bibliografia final, tot i ser de contingut
vàlid, ha estat inclosa per imperatius editorials). 

El conjunt pot semblar, a primera vista, un calaix de sastre,
però posseeix una línia de coherència interna, ja que correspon
a les preocupacions que en diversos instants he tingut al llarg
de la meva carrera professional i acadèmica dins de la temàtica
de previsions i estocs, la relació íntima de la qual queda fora
de discussió.

Inicialment, s'analitza l'ajust del model de tendència lineal amb
estacionalitat i es busca la minimització de l'error quadràtic
mitjà i, a continuació, es trasllada la mateixa preocupació al
model de tendència amb saturació. El tercer tema comenta
alguns aspectes del senyal indicador, que permet el control de
les previsions i dóna uns resultats obtinguts per simulació.

Els temes d'estocs s'inicien amb una revisió de la teoria
clàssica i es mostra la pertinència dels seus resultats, fins i tot
quan s'ignoren els valors concrets dels costos unitaris de
gestió. És habitual que la possibilitat de conèixer exactament
el valor d'aquests costos generi molts dubtes, cosa que porta a
molts a dubtar del conjunt de la teoria. El tema 5, molt extens,
es refereix a la realització de diferents peces en una mateixa
màquina i a la determinació dels lots de fabricació
corresponents: més que una nova teoria, s'inclou una visió
crítica d'algunes de les existents.
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Per a la determinació dels paràmetres de gestió d'estocs, és
necessari saber el comportament de la demanda o del consum
durant el termini de lliurament i en el tema 6 s'estudia el cas en
què tant la demanda per unitat de temps com el ternimi de
lliurament són varibles. En el mateix àmbit, l'anomenat mètode
heurístic ens porta al càlcul dels paràmetres de gestió còmoda-
ment, al preu d'acceptar certes aproximacions. En el tema 7
s'indica una variant més aproximada. Finalment, en el tema 8,
es mostra la relació entre la probabilitat de ruptura i el nombre
mitjà d'àbac, i se'n dedueix que, en la majoria dels casos,
l'aproximació de la llei de demanda mitjançant una llei normal
no introdueix errors apreciables.  



BIBLIOGRAFIA

 

R. COMPANYS PASCUAL,  Previsions i estocs  (Toe-UPC, 1992) 71

Bibliografia

BUCHANAN, J. i KOENIGSBERG. Scientific inventory
management. Prentice Hall, Englewood Cliffs, Nova Jersey, 1963. 

BROWN, R.G. Smoothing, forecasting and prediction. Prentice Hall,
Englewood Cliffs, Nova Jersey, 1963.

BROWN, R.G. Decision rules for inventory management. Holt, Nova
York, 1967.

COMPANYS, R. Previsión tecnológica y de la demanda. Marcombo,
Barcelona, 1990.

SILVER, E.H. i PETERSON, R. Decision systems for inventory
management and production planning. Wiley, Nova York, 1985 (2a
edició).

TRIGG, D.W. i LEACH, A.G. "Exponential smoothing with an adap-
tative response rate", Operational research quarterly, vol. 18, núm. 1,
1967, Birmingham. 


	c: © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. Són rigorosament prohibides, sense l'autorització escrita dels titulars del copyright, sota les sancions establertes a la llei, la reproducció total o parcial d'aquesta  obra per qualsevol procediment, inclosos la reprografia i el tractament informàtic, i la distribució d'exemplars mitjançant lloguer o préstec públics.
	c2: © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. 


