
CURS 20-21 Teoria de Cues i Simulació. Grau Int. d’Estadística UB-UPC. Convocatòria Extraordinària.

PART 1. Problema 1 (10 punts) 

  x   P( X <= x )  |  x  P( X <= x )   | x  P( X <= x )   | x  P( X <= x )   

0,10 0,539828  | 0,15 0,559618  |  0,20 0,579260  |  0,25 0,598706 

(Per X~N(0,1)) 

P1. [10 punts]  Un usuari de telefonia mòbil té un contracte que el permet un volum d’operacions de 10Gb cada mes 
com màxim. Tant si arriba com si no als 10Gb en iniciar-se el mes cal pagar la quota corresponent. (suposarem mesos de 
30 dies per simplificar). Se sap que el consum diari ve donat per una variable aleatòria exponencial d’esperança 1/3 Gb.  

1) [1] Quina fracció dels mesos haurà exhaurit la cobertura?
2) [1.5] El dia 21 vol descarregar-se, primer de tot, un vídeo que ocupa 3 Gb. Quina és la probabilitat de que pugui

descarregar-lo complet?
Entre les descàrregues es troben cançons que poden tenir una durada de 2 minuts (el 30%) o de 6 minuts (el 70%). 
Aquestes cançons les escolta sempre mentre espera el tren a que arribi. 

3) [1.5] Sabent que sempre que es presenta a l’estació es posa a escoltar una cançó i que arriba sempre amb una
antelació de 5 minuts abans de que arribi el tren, calculeu la fracció de cançons que es veuen interrompudes
per l’arribada del tren. Suposeu que només vol escoltar una cançó.

4) [1.5] També escolta cançons passejant pel carrer. De tant en tant, un vianant l’atura per demanar-li l’hora. El
nostre personatge interromp llavors la cançó que està escoltant per atendre’l (Suposeu ara que en acabar una
cançó en comença un altre.). Calculeu el temps mig que li queda de cançó en produir-se una d’aquestes
interrupcions.

Totes les descàrregues fetes en un dia son empaquetades i són passades amb una periodicitat irregular (1 paquet cada 
1,1 dies en mitjana, estant aquest temps exponencialment distribuït) al seu PC, on les tracta amb un programa de 
filtratge de so que pot processar 1Gb cada tres dies, estant aquest temps distribuït també exponencialment. Usant un 
model de cues per al nombre de paquets processats pel seu PC, calculeu:  

5) [1.5] La fracció del temps que el PC està lliure per altres tasques.
6) [1.5] El temps mig que espera en cua un paquet en iniciar el seu procés i el nº mig de paquets en el PC
7) [1.5] La probabilitat de que un paquet que acaba de ser enviat a l’ordinador tardi més de 2 dies en ser

processat.
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P2)  [5  punts]  El  temps  de  vida  d’un  component  electrònic  C  que  fabrica  una  empresa  Y  presenta  una  
distribució exponencial. Els components de la gama A tenen temps mig de vida de 2 mesos, mentre que els 
de  la  gama  B  tenen  temps  mig  de  1,5  mesos.  Una  empresa  X  estableix  un  contracte  amb  l’empresa  Y  
segons  el  qual  cada  2  mesos  (interval  de  temps  constant)  s’enviarà  a  l’empresa  X  un  
d’aquests  components. Amb un 60 % de probabilitats, i completament a l’atzar, s’envien components de la 
gama A i amb un 40% de probabilitats, de la gama B.  L’empresa X els usa de un en un, de forma que 
únicament els reemplaça quan el component en ús deix de funcionar i si té disponibilitat en stock. Es 
demana: 

1‐[1.5 punts] Establiu un model de cues per als components que rep l’empresa X, indicant si hi haurà estat 
estacionari. Quina és la distribució de probabilitats del temps de servei del model? Calculeu la probabilitat 
de que en un moment determinat a l’empresa X no hi hagi existències d’aquest component. 
2‐ [2 punts] Calculeu usant una aproximació el nº mig de components que hi ha presents a l’empresa X. 
3‐ [1.5 punts] Calculeu la probabilitat de que un component rebut per l’empresa X hagi d’esperar més de 1 
mes en ser utilitzat. 

P3 [5 punts]. Durant la collita de taronges tres treballadors s’encarreguen d’un camp, cada un per dia agafa 
la fruita de 6 arbres seguint una distribució de poisson, cada arbre pot arribar a tenir entre 5 i 10 kg  de 
taronges uniformement distribuïda, si arriben a tenir 200kg agafen la furgoneta i la porten a vendre, tenir en 
compte que només s’emporten 200kg, on cobren 3€ per Kg, s’ha de tenir en compte que si en 2 dies no 
porten a vendre tenen una penalització de 50€ a causa del contracte que tenen amb la distribuïdora.

1- [2punts]Escriviu en pseudocodi l’algoritme que simuli la problemàtica explicada, les següents variables 
d’estat han d’aparèixer, tenir en compte que en necessitareu més :

        KgTar-i :
        KgTarMag :
        Ingressos :

taronges recollides per treballador
            KG de taronges emmagatzemades

             € cobrats
        Penalitzacions :    € pagats per manca de taronges
        N : Nombre de dies a simular (30)

2- [3punts] A partir dels següents valors aleatoris escriviu el que ha recollit un treballador durant dos 
dies, els arbres que ha recol.lectat a l’igual que la quantitat de taronges.

         4743 6933 9821 7054 1021   221 5343 7533 5123 7654   154 9852 1234 9876 5164
         5757 9294 3081 8763 2989 5958 9336 5937 4569 7203 6046 5263 9524 8353 8816
         1674 7346 6153 3439 9193   182 2360 3154 5983 4566 2395 8153 1998 6368 3894
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Solució 

A)  

 KgTar-i : 0 
KgTarMag : 0 
Ingressos : 0 
Penalitzacions : 0 
N: 30 
i : 0 
contPen : 0 
 
Mentres i<N fer 
 t = 0 
 Mentres t < 3 fer 
  x = Poisson(6) 
  a = 0 

KgTar = 0 
  Mentres  a < x fer 
   KgTar = KgTar+Uniforme(5,10) 
  Fmentres 
  KgTarMag = KgTarMag + KgTar 
 Fmentres 
 Si KgTarMag > 200 llavors 
  Ingressos = 200*3 

contPen = 0 
KgTarMag = KgTarMag - 200 

  Sino contPen = contPen + 1 
Fsi 

  Si contPen >= 2 llavors Penalitzacions = Penalitzacions+50 
 Fmentres 
 

B) xi : Número d’arbres : Poisson(6) -> sum(-1/6*ln(1-u)) < 1 

ti : Quantitat de taronges : U(5,10) 

u seleccionats : 4743 6933 9821 7054 1021 
(-1/6*ln(1-u)   0.107 0.197 0.670 0.203 
Sum : 0.107 0.304 0.974 1.178 
x1 = 3 
 
u seleccionats : 1021  221 5343 7533 5123 7654  154 9852 
(-1/6*ln(1-u)   0.018 0.004 0.127 0.233 0.120 0.242 0.003 0.702  
Sum : 0.018 0.022 0.149 0.382 0.502 0.744 0.746 1.448 
x2 = 7 

u seleccionats : 1234 9876 5164 
5*u+5  5.617 9.938 7.582 
t1 = 24 

u seleccionats : 5757 9294 3081 8763 2989 5958 9336 
5*u+5  7.8785 9.6470 6.5405 9.3815 6.4945 7.9790 9.6680 
t2 = 58 
 




