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P1) [5p] Es planteja la construcció d’un tram ferroviari que ha d’estar dividit en un número determinat de 
segments de control de longitud suficient per allotjar un tren complet. D’aquesta forma, per estrictes qüestions 
de seguretat un tren no pot entrar en un tram mentre el tram estigui encara ocupat per un tren precedent. En 
trobar-se un segment ocupat els trens han d’esperar en el segment precedent fins que un semàfor els adverteix 
que poden entrar en el següent tram (sistema de bloqueig per trams). El darrer tram té una longitud de 4 km i 
ha de ser recorregut per força a 80km/h independentment de la longitud i/o tipus de tren que el creui. La 
longitud dels trens és variable i està distribuït segons una llei uniforme [0.5, 0.75] km. D’aquesta forma el 
temps que el darrer tram està ocupat ve donat per t+L/v, sent t=4/80 hores, v=80 km/h i L és la variable 
aleatòria longitud del tren en km. De moment no se sap res pel que fa als horaris que seguiran els trens i per 
tant els tècnics han de suposar que les arribades de trens al tram són completament aleatòries per fer els 
càlculs.  

a) [1p] Plantegeu un model de cues per als trens que queden retinguts als segments que precedeixen a 
l’últim. Establiu els seus paràmetres. Quin és el valor mig, la desviació i el coeficient de desviació del temps 
d’ocupació del darrer tram. 
b) [1p]Els tècnics no volen que el nº mig de trens retinguts en els segments anteriors al darrer sobrepassi 
2 trens. Quin és el màxim nº de trens per unitat de temps que han de permetre’s entrar al tram? Amb quin 
factor de càrrega treballarà el tram? 
c) [0,75p]En les condicions anteriors, quin és la demora mitjana que triga un tren en travessar 
completament el tram? (Independentment del temps que es trigaria en recórrer tot el tram estant aquest 
completament buit, entengui’s aquí per demora el temps afegit per esperar a l’alliberament del tram següent) 
d) [2,25p] Es planteja una configuració en la que el penúltim, en lloc de donar pas a un darrer tram, es 
bifurca en dos trams de 2km cada un. Repetiu els apartats anteriors en aquesta nova configuració sabent que 
els trens, esperaran fent cua igual que abans en els segments penúltim i anteriors i podran anar al primer dels 
dos darrers segments que es trobi lliure indistintament. 

P2) [5p] A una fàbrica empaquetadora hi arriben camions amb un sol tipus de producte, sent els temps entre 
arribades constant (1 arribada cada hora). Cada camió pot portar una quantitat entre 2 o 3 unitats amb una 
probabilitat del 50% en cada possibilitat. Aquesta fàbrica es dedica a empaquetar els productes en caixes de 2 
unitats, i per a aquesta tasca hi ha dues persones que triguen un temps seguint una distribució uniforme entre 
30 i 70 minuts. 

5221 9876 5305 6365 3369 0324 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 0939 7819 0884 

a. A partir de la taula de nombres uniformement distribuïts entre 0 i 9999 dieu quina càrrega porten els 
quatre primers camions. Llegiu la llista de nos aleatoris d’esquerra a dreta i de dalt a baix. 1p 
b. Escriviu un pseudocodi que avaluï els dos tipus d'events associats als productes,  els d'arribada i els de 
sortida. S'ha d'avaluar les variables d'estat de Cp=quantitat de producte que hi ha a la cua, Cpc quantitat de 
caixes creades, Tclk temps de simulació i Ell persones que empaqueten (servidors) lliures. Podeu utilitzar les 
crides generarSeguentArribada i generarSeguentSortida sense haver-les de detallar. 2.5p 
c. Suposant inicialment la fàbrica buida (sense unitats de producte), feu finalment la llista d'events fins 
que la sisena caixa hagi estat creada, detallant els valors de les variables d'estat descrites en l'apartat anterior. 
1.5p 



 

 



 





 


