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1er Bloc 
Problema 1 (5,0 punts) 
Una central de reserves disposa de una línea en espera amb capacitat per a quatre 
trucades i de una operadora per atendre les trucades. El temps mig entre trucada i 
trucada és de 3 minuts i està exponencialment distribuït, mentre que el temps mig que 
triga una conversació és de 2minuts 30 segons i està també exponencialment distribuït. 
En el cas en que hi hagin tres o més trucades en espera, llavors part de les qüestions 
formulades al client són suprimides i la conversa dura només 1minut 30 segons (distr. 
Exponencial). En aquestes condicions es demana: 

a) [2p] Model de cua que es seguirà per als clients que truquen a la central de 
reserves. Diagrama de taxes del model. Presenta estat estacionari? En cas 
afirmatiu, doneu la distribució de probabilitats en e.e. 

b) [1p] Nº mig de trucades rebutjades. 
c) [1p] Número mig de clients presents en la línea d’espera.  
d) [1p] Temps mig d’espera fins a ser atès.  
 

Problema 2 (5,0 punts) 
La central de reserves del problema anterior està situada en una ciutat on hi viuen 
20.000 famílies. Cada una d’elles efectua una trucada cada dos mesos en promig a la 
central. El temps entre trucada i trucada d’una familia està distribuït segons una Llei 
Weibull 

a) [1,5p] Caracteritzeu de forma aproximada el temps entre dues trucades que rebrà 
la central provinent de la població? 

b) [1,25p] Quin és la distribució de probabilitats per al numero de trucades en una 
hora? 

c) [1,25p] Quina és la probabilitat de que en mitja hora es rebin 8 trucades? 
d) [1p] Quin és el temps entre dues trucades parells? 

 
 
2on Bloc 
Problema 1 (6,0 punts) 
En un aeroport, el sistema de revisió de passaports dels passatgers que entren en el país 
està estructurat en una única cua que és atesa per dos agents. Els passatgers arriben 
seguint un patró poissonià, amb temps mig entre arribades de 15 segons. Hi ha un 15% 
dels passatgers que són comunitaris amb un temps de revisió del passaport distribuït 
exponencialment de 20 segons, mentre que el 85% restant (extracomunitaris) tenen un 
temps de revisió també exponencialment distribuït però de 30 segons. Se suposa que les 
dues classes de passatgers arriben barrejats a l’atzar. En aquestes condicions es demana: 
 

a) [2p] Caracteritzeu el sistema d’espera que millor s’ajusta a la descripció donada 
i calculeu els seus paràmetres: coeficient de variació del temps entre arribades i 
coeficient de variació del temps de serveis per al flux combinat de passatgers 
comunitaris-extracomunitaris. 

b) [1,5p] Utilitzant una fòrmula d’aproximació calculeu: el temps mig d’espera en 
cua d’un passatger qualsevol i l’ocupació mitjana de la cua. 



 
Se suposa ara que es vol desdoblar el sistema d’espera anterior de forma que hi hagi una 
cua per comunitaris i un altre cua per als extracomunitaris, de forma que en cada cua hi 
ha un dels agents atenent-la. Es demana: 

c) [1p] Model dels sistemes d’espera en aquesta nova situació, indicant el 
coeficient de variació del temps entre arribades i coeficient de variació del temps 
de serveis per al flux de passatgers de cada cua. 

d) [0,5p] Quin és el temps mig d’un passatger comunitari? i d’un extracomunitari?. 
És necessari disminuïr el temps de servei de cap dels sistemes d’espera 
resultants? 

e) [1p] Amb els nous temps de servei (si és que cal modificar-los), calculeu 
igualment les ocupacions mitjanes de les dues cues. Quina configuració és 
preferible? 

 
 
 
 
Problema 2 (4,0 punts) 
 

5221 9876 5305 6365 3369 324 4595 4558 2148 9635 
1319 2803 2061 9608 4167 3831 3340 7509 3359 8669 
9992 9590 4232 1480 6077 3465 1932 5370 1072 7807 
2400 6771 7164 1821 6170 9245 5791 3453 8305 6658 
7220 3688 7989 1439 9171 6567 6899 7151 9439 6219 
3253 7880 1782 2299 4181 8936 1243 939 7819 0884 

 
(Seleccioneu els nos anteriors per columnes començant amb el 5221 inicial; accepteu 
que són una mostra de una distribució uniforme entre 0 i 9999.) 
 
En una parada de metro, que és inici de línea, el temps entre l’arribada de dos passatgers 
consecutius és constant i de 1 segon (esperança=1 segon, variança =0 segons2). El temps 
entre dues arribades de un tren obeeix a una llei 2-Erlang d’esperança 4 minuts. La 
capacitat dels trens és de 400 persones i, per ser inici de línea, arriben buits.  
 
Un analista vol escriure un programa de simulació que permeti avaluar el nº mig de 
passatgers que porten els N primers trens en sortir de la parada que operen en aquella 
línea. 

a) [2p] Escriure un pseudo-codi que per aquest programa de simulació.  
b) [2p] Avaluar el nº mig de passatgers per al cas N=2 reproduïnt els resultats 

d’aquest programa, indicant en forma de taula: 
nº de tren i. 
Pi = passatgers arribats entre la arribada i-1 i la i.  
Ti = temps entre arribada i-1 i la i 
Qi = passatgers que han quedat a l’estació sense poder pujar al tren i. 



 

 





 



 



 


