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1er Examen Parcial 
 
P1 [10 punts] Una planta de potència està integrada per dos generadors que idealment volen 
tenir-se funcionant, més un altre de reserva. El temps continuat d’una d’aquestes màquines 
sense patir una avaria es de 10 dies en mitjana, estant el temps des que es posa en 
funcionament fins que s’avaria exponencialment distribuït. Hi ha un tècnic que pot efectuar una 
reparació amb un temps de reparació exponencialment distribuït, d’esperança  3 dies.  
 
En aquestes condicions es demana: 

1. [1.5 p] Establiu un sistema de cues per al número de màquines que han de ser 
reparades o estan en reparació. HI ha estat estacionari per al sistema de cues? 
Calculeu, en aquest cas, les probabilitats d’estat estacionari. 

2. [1,5 p]Calculeu el número mig de màquines que estan en llista del tècnic per a ser 
reparades. Calculeu el número mig de màquines que estan avariades. 

3. [1 p] Calculeu la fracció del temps que, una d’aquestes màquines en concret (la A) està 
avariada. Calculeu la fracció del temps que una d’aquestes màquines en concret (la A) 
està aturada però en condicions de generar energia. 

4. [2 p] Els beneficis que produeix un generador funcionant són de 3000€/hora, ja que els 
clients de la companyia no pagaran per energia que no els arriba. Per tant, en produir-se 
una avaria d’una unitat que no pugui ser reemplaçada immediatament tindrem que 
deixaran d’ingressar-se 3000€ per cada hora que aquesta màquina no pugui ser 
reemplaçada.  
4.1 [0,75 p] Calculeu en aquesta situació quins són en mitjana els ingressos per hora que 

produeix la planta.  
4.2 [1,25 p] Per una legislació nova favorable als clients de la companyia, aquests han de 

ser indemnitzats per cada avaria d’una màquina que no pugui ser reemplaçada 
immediatament. El preu de les indemnitzacions puja a 10000€ per cada avaria. 
Calculeu en aquesta situació quina és la taxa temporal d’avaries i quin és el total de 
indemnitzacions per unitat de temps que ha de pagar la companyia. 

5. [1.5 p] Un generador que era l’últim que funcionava (els altres dos estan avariats) acaba 
de patir una avaria. Es demana quin és la distribució de probabilitats fins que torni a 
quedar reparat. Quin és el temps mig i la desviació estàndard del temps que esperarà 
fins quedar reparat. 

6. [2.5 p] Un generador acaba de ser reparat i entra en reserva, esperant a que un dels dos 
que estan produint energia s’espatlli, per entrar a reemplaçar-lo. Quina és la distribució 
del temps que tardarà en tornar a estar avariat? Quin temps mig passarà fins que quedi 
avariat? Quina és la probabilitat de que estigui 3 dies o més sense tornar a quedar 
avariat? 



 



 



 


