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Un mecanisme de perforació està pensat per funcionar de forma òptima amb dos motors, 
cadascun   dels   quals   ha   de   desconnectar-se   en   cas    de    reescalfament.    El    temps 
que triga cadascun d’aquests motors en patir re-escalfament, funcionant de  forma  no  
forçada,  està  exponencialment  distribuït  amb  una   esperança   de   10   minuts.   Un   cop   
ha  entrat en  re-escalfament  i  queda  desconnectat,  llavors  tarda  un  temps  en  refredar-   
se fins una temperatura en la que és possible tornar a engegar-lo. Aquest temps de 
refredament està també exponencialment distribuït amb una esperança de 5 minuts. 

L’últim model d’aquest mecanisme incorpora tres motors, un dels quals està pensat per 
mantenir-se de reserva en cas d’un primer re-escalfament. El mecanisme funciona de forma no 
forçada si hi ha dos motors actius i de forma forçada si només hi ha un sol motor actiu. Per tant, 
normalment hi haurà dos motors funcionant de forma no forçada i un d’aturat en reserva. En 
produir-se el reescalfament i aturada d’un dels dos que funcionaven, entra  el  tercer  que 
estava parat, tornant-se a  tenir  dos  motors  en  funcionament  de  forma  no  forçada.  Si 
abans del refredament del que està reescalfat, cau un dels motors que funcionaven, llavors 
forçosament el mecanisme ha de funcionar amb un sol motor, que ara haurà de funcionar 
forçat i llavors el temps  que  tardarà  en  reescalfar-se  serà  també  exponencialment  
distribuït, però amb una esperança de 5 minuts. Si finalment, aquest  darrer  motor  cau,  
llavors el mecanisme torna a posar-se en funcionament quan algun dels tres motors ja està 
prou fred. Es demana: 

1- [1.2p] Establiu i justifiqueu un model de cues amb el corresponent diagrama de 
transicions per als motors que estiguin reescalfats i desconnectats per refredar-se. 

2- [1.4p] Calculeu les probabilitats d’estat estacionari per al diagrama que hagueu plantejat 
en l’anterior apartat. 

3- [1.2p] Calculeu el número mig de motors que estan desconnectats, refredant-se. 
4- [1.2p] Com que, en el nou model els tècnics volen que les desconnexions per 

reescalfament siguin automàtiques, calculeu el número mig de desconnexions per 
reescalfament per unitat de temps. 

5- [1p] Quan un motor funciona no forçat proporciona 200Kw de potència, mentre que si 
funciona forçat proporciona 300Kw. Calculeu la potencia mitjana que proporciona el 
mecanisme globalment (incloent el temps d’aturades) i la potència mitjana mentre està 
en funcionament (excloent el temps d’aturades) 

6- [1.4p] Es preveu en un futur que es desenvoluparà un nou model de motor, que encara 
que funcioni forçat tindrà un temps de reescalfament igual que si funciona no forçat, o 
sia exponencialment distribuït i d’esperança 10 minuts. En aquestes condicions, per al 
model de mecanisme descrit, si a l’instant t el motor A està en reserva i fred (els altres 
dos motors B, C estan funcionant) es demana pel temps τ que tardarà a entrar en l’estat 
de reescalfament: a) la distribució de probabilitats per τ b) l’esperança de τ, c) la 
variància i coeficient de desviació. 

Es vol monitoritzar centralitzadament per ordinador aquests mecanismes de perforació, per 
la qual cosa s’ha desenvolupat un software per funcionar en temps real i recollir les 
incidències. Es pretén que cada ordinador s’encarregui de 100 mecanismes. 

7- [1.2p] Tenint en compta la vostra resposta a l’apartat 4, (En cas de no resposta de 
l’apartat 4 proposeu un valor versemblant). Indiqueu una distribució de probabilitats 
(aproximada) entre dues desconnexions consecutives, la seva esperança i variància 
(pista: teorema de Palm) 

8- [1.4p] Probabilitat de que es registrin 2 desconnexions en un període de 1 segon 
  



 


