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P1  [10 punts]  L'empresa explotadora d'una pedrera ha contractat els serveis d'una pala excavadora per recollir grava i 
carregar-la en camions. La pala excavadora triga de mitjana 10 minuts a carregar cada camió. L’empresa explotadora 
disposa d'una flota de 4 camions, cadascun dels quals, un cop carregat, triga una mitjana de 15 minuts en transportar la 
grava fins al seu destí i tornar a la pedrera. Tant els temps de viatge com els de càrrega se suposen distribuïts 
exponencialment. El cost d’operació d'una pala excavadora d'aquest tipus ve determinat principalment pel temps en què 
aquesta, es troba parada a causa de la manca de camions per a ser carregats. Aquest cost és de 1.200 € per hora inactiva. 
D'altra banda, es considera que cada hora que un camió passa en la cantera representa un cost de 72 €/camió ja que durant 
el seu temps d'inactivitat no està efectuant cap servei de transport. Es demana: 
a) [1 punt] Identifica el model de cues (Notació de Kendall) i els seus paràmetres que representa la situació descrita: 
definir clarament per a aquest problema els següents conceptes: Clients, Servei, Servidor, Població i Sistema.  
b) [1 punt] Quina és la probabilitat de hi hagi més de 2 camions esperant el seu torn per ser carregats. 
c) [1 punt] Quin és la mitjana de camions que estaran en ruta (camions buits dirigint-se a la pedrera o camions carregats 
dirigint-se al lloc de descàrrega). 
d) [0.5 punt] Quants viatges de mitjana realitza un camió tenint en compte una jornada de 8 hores? 
e) [0.5 punt] Quin és el temps mig que passarà un camió des que entra a la pedrera buit, fins que surt totalment carregat. 
f) [0.75 punt] Suposant una jornada laboral de 8 hores al dia, ¿quantes hores estarà ocupada de mitjana la pala excavadora? 
g) [0.5] Quin és el cost mitjà per hora associat al nostre sistema actual? 

Un inspector de l’empresa decideix supervisar l’operació de càrrega de camions en la cantera; per aquesta finalitat decideix 
efectuar una gravació de varis processos de càrrega complets.  
h) ) [1.5 punts Es presenta d’improvís en la cantera i la troba buida sense cap camió carregant. Quin és el temps mig que 
haurà d’esperar-se a que arribi el 1er camió. Quina distribució de probabilitats segueix aquest temps fins l’arribada del 
primer camió? Quina és la probabilitat de que hagi d’esperar 5 minuts? 
i) [1.5 punts En les mateixes condicions anteriors. Quina és la llei de probabilitats del temps entre l’arribada de l’inspector 
i la finalització de la 1ª càrrega? Quina és la probabilitat de que aquest temps sigui superior a 10 minuts?  
j) [1.75 punts]L’hora d’arribada de l’inspector és 11.00; a les 11,15 encara no ha acabat la primera gravació. Quina és la 
probabilitat de que hagi d’esperar encara 5 minuts més? 
 
P2. [5 punts] La futura versió de la sonda espacial Galileo ha d'explorar una regió on les dificultats de transmissió només 
permeten establir un únic canal de comunicació a través del qual transmetre la informació capturada (imatges, anàlisi 
espectromètriques ...). Les sol·licituds d'informació s'han d'enviar una per una i mai no serà enviada una nova sol·licitud 
fins que no s'hagi rebut la informació corresponent a la sol·licitud anterior. Els usuaris finals (laboratoris científics) fan servir 
un servidor especial de l'Agència Espacial per fer una sol·licitud d'informació. Tenint en compte la distància (uns 900.000 
km), les sol·licituds d'informació triguen 3 segons a arribar a la sonda. Una vegada que es rep la sol·licitud, la informació 
triga un temps a recollir o processar la sonda i aquest període de temps es distribueix d'acord amb un 4-Erlang amb un valor 
mig de 8 segons. La mida del missatge amb informació de tornada a la Terra fa que el canal de comunicació estigui ocupat 
un temps t (una variable aleatòria exponencialment distribuïda amb una mitjana de 2 segons) i, addicionalment, altres tres 
segons addicionals s'han de tenir en compte fins que el missatge es rep completament a la Terra. Els missatges a la Terra 
que trobin el canal de comunicacions ocupat han d'esperar en cua al servidor de l'Agència Espacial. Se sap que els temps 
entre dues sol·licituds d'informació consecutius que es carreguen al servidor a la Terra segueixen una distribució 
exponencial. 
1.[20%] Configureu un model de cua per als missatges que han d’esperar a la Terra. Quin és el valor de la mitjana, la 
desviació estàndard i el coeficient de desviació del temps de retard que es triga a rebre la informació corresponent a una 
sol·licitud, just després d'haver enviat la sol·licitud a través del canal de comunicacions.? 
2. [30%] Els tècnics no volen que, de mitjana, hi hagi més de dues demandes pendents a la Terra. Quin seria el valor màxim 
del nombre de sol·licituds per unitat de temps que haurien de ser generades pels laboratoris de recerca de la Terra. Quin 
és el factor de càrrega que tindrà la cua? 
3. [15%] En les condicions anteriors, quin és el temps mitjà que els Laboratoris han d'esperar a la informació (és a dir, el 
temps entre l'hora d'entrada de la sol·licitud al servidor i la recepció de la informació) 
4. [35%] Una vegada que la sonda s'ha mogut a una regió veïna, és possible habilitar un canal de comunicacions addicional. 
Tots dos canals s'utilitzen com abans i independentment. Els laboratoris a la Terra  carreguen al servidor de l'Agència 
Espacial una sol·licitud cada 20 segons de mitjana (seguint una distribució exponencial). Establir el nou model de cues i 
tornar a calcular el temps mig entre una sol·licitud d'informació i l'instant temporal de l'arribada de la informació a la Terra. 



P3. [5 punts]  En la zona de facturació d'un aeroport van arribant passatgers amb temps entre arribades 
de mitjana 5 minuts, distribuïts de forma normal amb una desviació de 2.5 i escapçada positivament. 
Tant bon punt com arriben són atesos pel personal de l’aeroport per control de passaports (1 agent), 
el qual dedica uns 4 minuts en mitjana a cada passatger, seguint el temps de servei una distribució 2-
erlang. 
Es demana que us plantegeu la simulació del sistema mitjançant la metodologia event-scheduling. 
Considereu les variables d’estat N=nombre de passatgers, i Tck= instant de rellotge. Simuleu el sistema 
amb els números aleatoris que es proporcionen, utilitzant-los per columnes començant amb el 1319 
inicial (1319, 3252, 2400...); accepteu que són una mostra de una distribució uniforme entre 0 i 9999:  
1319 2803 0061 9608 4167 3831 3340 7509 3359 8669 
3252 3688 4232 9590 6077 3465 1932 5370 1072 7807  
2400 1782 7164 1821 6170 9245 5791 3453 8305 6658  
7220 1480 7989 1439 9171 6567 6899 7151 9439 6219  
9992 2880 6771 2299 4181 8936 1243 0939 7819 0884  
 
Responeu les següents preguntes:  
a) [2.5p] Utilitzeu la taula de números aleatoris de la capçalera per generar les variables INPUT fins que 
el cinquè passatger hagi estat atès, i ompliu la taula amb les següents variables d'estat. 
 Ni      τi      ti      xi      si  
tenint en compte que:  
Ni = Identificació del passatger. 
τi = temps entre dues arribades a la zona d'embarcament (S.E.) pel client  
ti = instant d’arribada a la zona d'embarcament (S.E.) pel client  
xi = temps de servei (atenció de l’agent)  
si = instant de temps de sortida del control de passaports del client i  
 
b)[2.5p] Indiqueu una variable d'estat amb la qual es pugui calcular quant de temps, en mitjana, es 
troba cada passatger en el control de passaports; calculeu aquest temps per als 5 passatgers del apartat 
anterior i dibuixeu la gràfica de la ocupació instantània del sistema d’espera. 
  



 



 



 
 
 



a) τi = Temps entre arribades normal(5,2.5)  
Per calcular la normal utilitzarem el mètode de Box-Muller 
(-2*ln(u1))½*cos(2π*u2) 
(-2*ln(u1))½*sin(2π*u2) 
t1 = Temps d'arribada del client i-èssim 
u1 =0.1319  τ1 = (-2*ln(0.1319))½*cos(2π*0.2803) = -0.3809 = 0 t1 = 0 
u2 = 0.2803 τ2 = (-2*ln(0.1319))½*sin(2π*0.2803) = 1.9764 =       t2 = 1.9764 
 
u3 =0.0061  τ3 = 3.0971       t3 = 5.0735, u4 = 0.9608 τ4 = -0.7 = 0      t4 = 5.0735 
u5 =0.4167  τ5 = 1.3602       t5 = 6.4337, u6 = 0.3831 τ6 = -0.2 = 0      t6 = 6.4337 
 
xi = Temps de servei 2-erlang(4) 
Per calcular la 2-erlang calcularem dos exponcials(2) pel mètode de la inversa i les sumarem. 
u7 = 0.3340 a1 = -2ln(0.3340) = 2.1932, u8 = 0.7509  a2 = -2ln(0.7509) = 0.5729 x1 = 2.7661 
u9 = 0.3359, u10 = 0.8669 x2 = 2.4675, u11 = 0.3252, u12 = 0.3688 x3 = 4.2416,  
u13 = 0.4232, u14 = 0.9590 x4 = 1.8035, u15 = 0.6077, u16 = 0.3465 x5 = 3.1159 
 
 
Tclk              Ni              τi              ti              xi              si              Event 
0                  1                1.9764       1.9764    2.7661    2.7661      A 
1.9764        2                3.0971     5.0735    2.4675    2.7661      A 
2.7661        1                -                5.0735    -               5.2336      S 
 5.0735        3                0               5.0735    4.2416    5.2336      A 
5.0735        4                1.3602     6.4337    1.8035    5.2336      A 
5.2336        2                -                6.4337    -               9.4752      S 
6.4337        5                0               -               3.1159    9.4752      A 
9.4752        3                -                -               -               11.2787    S 
11.2787      4                -                -               -               14.3946    S 
14.3946      5                -                -               -               -                 S 
 
b)  Magnitud Ti = Temps d’estada al S.E.  
n = nombre de passatgers atesos  
Temps mig = sum(Ti)/n  
tai = Temps d’entrada al sistema del passatger i  
tsi = Temps de sortida al sistema del passatger i  
Ti = tsi-tai 
T1 = 2.7661-0 = 2.7661, T2 = 5.2336-1.9764 = 3.2572, T3 = 9.4752-5.0735 = 4.4017 
T4 = 11.2787-5.0735 = 6.2052, T5 = 14.3946-6.4337 = 7.9609, Temps mig = 4.91822 
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