
 
 
Teoria de Cues i Simulació. Grau Interuniversitari d’EIO. Curs 2017-18.  Convocatòria de Juliol. 
 
P1. (10 punts) Tres pous de petroli abasteixen una petroquímica. El temps mig de funcionament d’un  pou sense 
avaries és de 5 mesos i està exponencialment distribuït. El temps de reparació és també exponencialment 
distribuït d’esperança 1 mes. Hi ha un únic tècnic de reparacions i els pous que són reparats són immediatament 
posats en funcionament. Es demana: 

a) (1.5) Model de cues per al número de pous avariats. 
b) (1)   Probabilitats d’estat estacionari. Fracció del temps en el que no hi ha cap pou de petroli en explotació 

funcionant. 
c) (1)  Nº mig de pous de petroli avariats. 
d) (1)  Temps mig de permanència per pou en estat de reparació. 
e) (1.5) El cost de cada reparació és de 200.000 €. Calculeu el cost mig mensual per reparacions. 
f) (3.25) En un instant determinat hi ha dos pous que encara no han estat reparats; caracteritzeu la 

distribució de probabilitats del temps fins que es repari l’últim dels dos pous. quin és el temps mig que 
passarà fins que tots dos pous estiguin operatius? Quina és la seva variança? 

g) (0.75) Repetiu l’apartat anterior però sabent que el primer dels dos pous va avariar-se fa ara 1 mes. 
 
P2. (5,0 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 un agent. Els passatgers arriben cada 30 segons exactament. 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) [1.75 punts] Caracteritzeu el sistema d’espera que millor s’ajusta a la descripció donada i el seu factor de 
càrrega. 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) [2.25 punts] Utilitzant una fòrmula d’aproximació calculeu: el temps mig d’espera en cua d’un passatger 
qualsevol i l’ocupació mitjana de la cua. 

c) [1 punts] Quina és la probabilitat de que un passatger esperi en cua més de 1 minut? 
 
P3. [5 punts] Un centre d’atenció primària d’una zona rural està format per 1 metge i 1 auxiliar que atenen els 
pacients. Aquests treballadors arriben al seu lloc de treball a les 8:30 del matí i realitzen tasques de posta a punt 
dels diferents aparells que s’utilitzen per les consultes fins que comencen a arribar els pacients. Cada metge està 
25 minuts amb cada pacient de mitjana amb una desviació de 5 (distribució normal). Els pacients també comencen 
a arribar a partir de les 8:30 i el seu temps entre arribades es distribueix de manera exponencial amb una 
esperança de 7 minuts. Tant bon punt arriben els pacients són atesos per l’auxiliar que els porta a la consulta i els 
deixa amb el metge. Un pacient passa a la consulta sempre que hi hagi un metge lliure, si no el pacient s’espera a 
la sala d’espera fent cua. ‐ Es demana que us plantegeu la simulació del sistema mitjançant la metodologia 
event‐scheduling. Considereu les variables d’estat N=nombre de pacients, i Tck= instant de rellotge. ‐ Simuleu fins 
a la sortida del pacient número 3 (tenint en compte que el primer pacient arriba a les 8:30) amb els nombres 
aleatoris que es proporcionen:  

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  

Seleccioneu els números aleatoris anteriors per columnes començant amb el 1319 inicial (1319, 3252, 2400...); 
accepteu que són una mostra d’una distribució uniforme entre 0 i 9999. Feu la taula o diagrama de la simulació 
manual d’aquest sistema i responeu:  
a) Reproduïu la llista d’events de simulació fins que surti el 4rt pacient de la consulta d’acord amb els temps 

calculats. Accepteu els successos A=arribada i S=sortida del servei. Cada cop que inspeccioneu un element 
de la llista de successos deixeu indicat el valor final de totes les variables d’estat, així com els elements que 
formen part de la llista. Partiu de la situació inicial: Tck=0 (8:30h), cua=0.[3p] 

b) Dibuixeu la gràfica del nombre de pacients al C.A.P. durant la simulació del apartat anterior i calculeu el 
nombre mig.[2p] 

 
 



 



 
   
 
 



 
P3 -  
a) τi = Temps entre arribades normal(25,5)  
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*0.3252) = -0.916*5 + 25 t1 = 20.4197 
u2 = 0.3252 τ2 = (-2*ln(0.1319))½*sin(2π*0.3252) = 1.7922*5+25 t2 = 33.9614 
u3 = 0.2400  u4 = 0.7220   
t3 = 23.5215 
t4 = 16.6831 
 
 
xi = Temps de servei exponencial(7) 
Pel mètode de la inversa 
u5 = 0.9992  x1 = -7ln(1-0.9992) x1 = 49.9163 
u7 = 0.2803  x2 = 2.3045 
u8 = 0.3688  x3 = 3.2209 
u9 = 0.1782   x4 = 1.3738 

 



 
 
Tclk              Ni              τi              ti              xi              si              Event 
0                  1                4.0477     4.0477    2.7661    2.7661      A 
2.7661        1                -                4.0477    -               -                 S 
4.0477        2                9.941       13.9887  2.4675    6.5152      A 
6.5152        2                -                13.9887   -               -                S 
13.9887      3                12.7427   26.7314  4.2416    18.2287    A 
18.2287      3                -                26.7314   -               -                S 
26.7314      4                3.25          29.9814  1.8035    28.5349   A 
28.5349      4                -                29.9814   -               -                S 
29.9814      5                -                 -               3.1159    33.0975   A 
33.0975      5                -                 -                -               -                S 
 
b)  

 
T0 = 0*((54.3811-52.2208)+(77.9026-56.6856)) = 0 
T1 = 1*((20.4197-0)+(52.2208-49.9163)+(56.6856-54.3811)+(79.2764-77.9026)) 
T2 = 2*(49.9163-20.4197) 
 
L = 1.0772 Clients en el C.A.P. 
 

 


