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P1. [10 punts] Un generador elèctric serveix per a suplir potència a un hospital en 
casos de talls de subministrament. El generador utilitza un component especial, el 
qual pot patir avaries, en promig cada hora (amb temps entre avaries distribuït 
exponencialment). Es disposa de un stock de tres components (incloent el que està 
en funcionament + 2 de reserva). En patir una avaria el component és reemplaçat en el 
generador immediatament per un altre de idèntiques característiques que està en 
reserva i l’avariat es porta a un taller de reparació el qual tarda en promig mitja hora 
en reparar-lo i reintegrar-lo a l’stock de components en reserva. El temps de reparació 
està distribuït exponencialment. En aquestes condicions es demana: 
 

1. [2 p] Diagrama d’estats i taxes per al número de components en el taller de 
reparació. Hi ha estat estacionari? Hi ha potser cap model de cues al que s’adapti 
el diagrama anterior? 

2. [2 p] Quina és la probabilitat de es produeixi l’avaria del component que està en 
el generador i que no hi hagi cap altre en stock per reemplaçar-lo immediatament? 
(en altres paraules, quina és la probabilitat de quedar-se a fosques?) 
3. [2 p] Quan l’hospital es queda a fosques per no haver-hi cap component de 

recanvi en l’stock, quina és la probabilitat de que sobrepassi 1 hora aquest 
període? 

4. [2 p] Quin és el número mig de reparacions que es fan al taller per unitat de 
temps? 

5. [2 p] Quin és el número mig de peces que hi ha al taller? Quin és el temps mig 
d’espera de les peces dins del taller? 

 
 

P2) [4 punts] En una línia de control de qualitat, els productes de dos tipus entren 
barrejats a una única cua que és atesa per dos inspectors. Els productes arriben 
seguint un procés poissonià amb temps entre arribades de 30 minuts. Hi ha un 15% de 
productes tipus A i un 85% de productes tipus B. El temps d’inspecció dels 
productes tipus A és de 25 minuts, mentre que els de tipus B tenen un temps 
d’inspecció de 30 minuts. 

a) [2p] Caracteritzeu el sistema d’espera que millor s’ajusta a la descripció 
donada i calculeu els seus paràmetres: coeficient de desviació del temps 
entre arribades i coeficient de desviació del temps de inspecció per al flux 
combinat de productes A i B. 

b) [2p] Utilitzant una fórmula d’aproximació calculeu: el temps mig d’espera 
en cua d’un producte qualsevol i l’ocupació mitjana de la cua. 



P3) [6 punts] Una oficina bancària disposa d’un caixa d’atenció personalitzada pels diferents 
clients que arriben. El temps que l’empleat de caixa està amb cada client es distribueix amb una 
distribució 3-Erlang d’esperança 20 minuts. Els clients comencen a arribar tan bon punt l’oficina 
obre i el seu temps entre arribades té una durada aleatòria d’esperança 20 minuts amb distribució 
exponencial. Tant bon punt arriben els clients són atesos pel caixer, sempre que estigui lliure, si 
no el client s’espera a l’oficina fent cua.  
Es demana que us plantegeu la simulació del sistema mitjançant la metodologia event-
scheduling. Considereu les variables d’estat N=nombre de clients, i Tck= instant de rellotge. 
Simuleu el sistema amb els números aleatoris que es proporcionen accepteu que són una mostra 
de una distribució uniforme entre 0 i 9999:  
Utilitzeu aquesta sèrie per a calcular els temps d’arribades dels clients : 
1547   6223   53   8546   1235   534   4267   7342   9124   8123  
43   1234   7134   2356   1251  712  14  6734  673   1233  
La següent sèrie per als temps de servei : 
1568  9645  6548   915  7159  7198  4621  6333  9611   852   
1356  7431  4568  5131  3211  7631  8453  84 1358 
Responeu les següents preguntes:  

• a) [4 punts] Utilitzeu la taula de números aleatoris de la capçalera per generar les 
variables INPUT fins el client número 5 amb el següent format i ordre:  

Ni       τi       ti       xi      si  
tenint en compte que:  

τi = instant entre arribades a la consulta (S.E.) pel client i  
ti = instant d’arribada a la consulta (S.E.) pel client i  
xi = temps de servei (atenció de caixer) del client i  
si = temps de sortida del caixer del client i  

 
• b) [6 punts] Reproduïu la llista d’events de simulació fins que surti el 4art client de 

l’oficina 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, cua=0 

 
 

 



 

 
 
 
  



 
  



A. Temps entre arribades - 3-erlang = -(20/2)*ln((1-r1) -(20/2)*ln((1-r2)) -(20/2)*ln((1-r3)) 

RNG Uniform[0,1) = Serie/1000 = 0.1547 0.6223 0.0053 0.8546 0.1235 0.0534 0.4267 0.7342 0.9124 
0.8123 0.0043 0.1234 0.7134 0.2356 0.1251  
t1 = 7.646886 
t2 = 13.7339 
t3 = 14.09976 
t4 = 28.77554 
t5 = 12.0594 
 
Temps de servei - exponencial(20) = -20*ln(1-r) 
 
RNG Uniform[0,1) = Serie/1000 = 0.1568 0.9645 0.6548 0.0915 0.7159 
 
s1 = 3.411022  
s2 = 66.764452  
s3 = 21.272626   
s4 = 1.919208  
s5 = 25.168580 

 
Ni       τi                     ti                     xi                    si 
1         7.647             7.647              3.411             11.058 
2         13.734          21.381             66.764           88.145  
3         14.1               35.481             21.272           109.417  
4         28.775           64.256             1.919             111.336 
5         12.059           76.315             25.169           136.505   

 



B.  
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