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Problema 1. (6 punts)  En una determinada regió s’ha estudiat l’evolució diària de 
l’estat del temps i s’ha tret la conclusió de que el temps que farà demà depèn del temps 
que va fer els dos dies immediatament anteriors de la següent forma : Si els dos dies 
anteriors ha fet bon temps, llavors la probabilitat de que el tercer faci bo és del 95%. Si 
ahir va fer mal temps però avui el fa bo llavors la probabilitat de que demà faci bo és del 
70%. Si ahir va fer bon temps però avui el fa dolent llavors la probabilitat de que demà 
faci mal temps és del 60%. Finalment, si els últims dos dies ha fet mal temps demà farà 
mal temps amb una probabilitat del 80%. 
 
1-  Utilitzeu la informació anterior per modelitzar l’estat del temps segons una Cadena 

de Markov, en la que els estats siguin Xi = (estat d’ahir, estat d’avui). 
2-  Se sap que si fa bon temps la participació en unes eleccions governamentals serà del 

60%, mentre que si no, llavors la participació serà del 75%. Si avui fa bon temps i les 
eleccions seran dins de dos dies, quina és la probabilitat de que hi hagi una 
participació alta?  

3-  Quina serà la participació mitjana en les eleccions que hi hauran dins de 4 anys? 
4-  Si en arribar a la regió fa bon temps i al dia següent també, quina és la probabilitat de 

que es mantingui el bon temps durant els tres dies següents ? 
5-  Quin és el temps mig entre dos dies en que fa bon temps? 
 
 
Problema 2. (4 punts)  El temps de funcionament sense avaries d’una unitat de 
producció presenta una funció de probabilitat acumulada que ve donada per:  Fτ(t) = t/T,  
si t ≤ T. Fτ(t) = 1 si t > T, essent T=10000 segons Es demana: 

1. Expressions de les funcions de les funcions de: a) fiabilitat, b) taxa de fallides c) 
temps de vida residual. 

2. Quina és la probabilitat de que una unitat que va ser posada en funcionament fa 
ara 1h 6 minuts i 6 segons continuï funcionant ? 

3. Una planta de producció consta de 10 unitats i va ser posada en marxa ara fa 20 
anys aproximadament. En un instant determinat, un tècnic rep l’ordre de 
examinar les unitats de producció que portin més de 1h i 56 minuts de 
funcionament? Quin número mig d’unitats trobaran ? Quina és la probabilitat de 
trobar-ne 5?  

4. Se sap que una de les unitats porta funcionant 4000 segons. Quina és la 
probabilitat de que funcioni encara 2000 segons més ? 

 














