
Examen Parcial. Teoria de Cues i Simulació. Curs 2019-20 

P1. [5 punts] Un servei telefònic d’atenció al públic està atès per un únic servidor i pot tenir fins 

a tres trucades en espera. Se sap que cada 12 minuts es rep una trucada, la qual si 

troba al servidor ocupat, passarà a esperar en una línia d’espera, en cas d’haver-n'hi cap 

disponible. En cas de no haver-hi línies d’espera disponibles la trucada es perd. El temps 

entre dues trucades consecutives, tant si poden entrar en el sistema d’atenció com 

si no, està exponencialment distribuït. El servidor tarda en atendre una trucada 

mitja hora, estant aquest temps exponencialment distribuït. Es demana: 

1- [1p] Establiu un model de cues per al nº de trucades que aconsegueixen entrar el

sistema d’atenció telefònic. Presenta estat estacionari aquest model de cues?.

2- [1p] Calculeu la probabilitat de que, en un instant determinat, el sistema d’atenció

telefònica estigui buit. Calculeu la probabilitat de que una trucada es perdi.

3- [0,5p] Calculeu la ocupació temporal mitjana del sistema d’atenció telefònica i el

número de trucades en línia d’espera.

4- [1p] Els clients del sistema d’atenció han d’abonar una quantitat de 2€ si poden accedir

al sistema d’atenció, independentment de si la conversació que mantinguin amb

l’operador és llarga o curta. Es demana quina és la quantitat mitjana ingressada per hora

en concepte de trucades.

5- [0,5p] Calculeu el temps mig que tarda un client del servei en començar a ser atès pel

servidor des que entra en el sistema d’espera.

6- [1p] Gràcies a una nova tecnologia s’aconsegueix que hi pugui haver eventualment un

número il·limitat de línies d’espera. Quin seria el número mínim de telefonistes

necessaris per tal que no es formin cues que creixin il·limitadament de forma

sostinguda? Per a aquest número de servidors calculeu la fracció del temps en que tots

els servidors del sistema estaran ocupats.



1) Sempre hi ha estat estacionari, ja que hi ha un número finit d’estats.
2)

θ =
λ

µ
=

5

2
, P0 = (1 + θ + θ2 + θ3 + θ4)−1 =

1− θ
1− θ5

= 0,015519

P4 = P0θ
4 = 0,60621

3)

L = P1 + 2P2 + 3P3 + 4P4 =
1− θ
1− θ5

(θ + 2θ2 + 3θ3 + 4θ4) = 3,38506 clients

Lq = P2 + 2P3 + 3P4 =
1− θ
1− θ5

(θ2 + 2θ3 + 3θ4) = 2,4 clients

4)
λ̄ = λ(1 − P4) = 1,9689 clients/h, Ingressos = 2λ̄ = 3,9378 euros/h

5)

Wq =
Lq
λ̄

= 1, 2192 h

6) Es tracta llavors d’una M/M/s. Cal que el factor el càrrega ρ < 1. ⇒ s ≥ 3, s’adopta el mñinim valor s = 3.

ρ =
λ

sµ
=

θ

3
= 5/6 = 0,8333.

Pr(n ≥ 3) =
A

A+B
= 0,702247, sent B =

2∑
`=0

θ`

`!
= 1 + θ +

θ2

2
, A =

θ3

3!(1− ρ)

O també, Pr(n ≥ 3) = 1− P0 − P1 − P2

1



Examen Parcial. Teoria de Cues i Simulació. Curs 2019-20 

P1. [5 punts]  En un ‘drive-in’ per una botiga de menjar ràpid hi una única finestreta d’atenció 

on es serveixen els menjars als conductors. Per limitacions d’espai, únicament hi ha espai per 

una fila de quatre vehicles incloent al que està sent servit. En mitjana, cada 2 minuts un vehicle 

provinent de la carretera del costat es desvia per intentar entrar a la botiga de menjar ràpid, 

estant el temps entre vehicle i vehicle exponencialment distribuït; hi entra només si hi veu espai 

suficient (tres o menys vehicles dins). El temps que es triga en servir als clients és 

exponencialment distribuït i d’esperança tres minuts. Es demana: 

1- [1p] Establiu un model de cues per al nº de vehicles que aconsegueixen entrar el sistema 

de drive-in. Presenta estat estacionari aquest model de cues?. 

2- [1p] Calculeu la probabilitat de que, en un instant determinat, el sistema de drive-in 

estigui buit. Calculeu la probabilitat de que un vehicle se’n torni a la carretera sense 

entrar. 

3- [0,5p] Calculeu la ocupació temporal mitjana del sistema de drive-in i el número de 

vehicles esperant a efectuar la seva comana. 

4- [1p] Els clients del sistema de drive in han d’abonar una quantitat addicional de 2€ si 

poden accedir al drive-in en concepte de taxa turística, independentment de si la seva 

consumició és elevada o petita. Es demana quina és la quantitat mitjana  ingressada per 

hora en concepte de taxa turística.  

5- [0,5p] Calculeu el temps mig que tarda un conductor en començar a ser atès pel cambrer 

de la finestreta des que entra en el sistema de drive-in. 

6- [1p] Gràcies a una ampliació del restaurant s’aconsegueix que hi pugui haver un número 

il·limitat de vehicles esperant per al servei de drive-in. Quin seria el número mínim de 

finestretes (servidors) necessàries per tal que no es formin cues que creixin 

il·limitadament de forma sostinguda? Per a aquest número de servidors calculeu la 

fracció del temps en que tots els servidors del sistema estaran ocupats. 

  



1) Sempre hi ha estat estacionari, ja que hi ha un número finit d’estats.
2)

θ =
λ

µ
=

3

2
, P0 = (1 + θ + θ2 + θ3 + θ4)−1 =

1− θ
1− θ5

= 0,075829

P4 = P0θ
4 = 0,38388

3)

L = P1 + 2P2 + 3P3 + 4P4 =
1− θ
1− θ5

(θ + 2θ2 + 3θ3 + 4θ4) = 2,75829 clients

Lq = P2 + 2P3 + 3P4 =
1− θ
1− θ5

(θ2 + 2θ3 + 3θ4) = 1,8341 clients

4)
λ̄ = λ(1 − P4) = 18,4834 clients/hora, Ingressos = 2λ̄ = 36,966 euros/hora

5)

Wq =
Lq
λ̄

= 5,95377 min

6) Es tracta llavors d’una M/M/s. Cal que el factor el càrrega ρ < 1. ⇒ s ≥ 2, s’adopta el mı́nim valor s = 2.

ρ =
λ

sµ
=

θ

2
= 3/4 = 0,75.

Pr(n ≥ 2) =
A

A+B
= 0,642857, sent B =

1∑
`=0

θ`

`!
= 1 + θ, A =

θ2

2!(1− ρ)

O també, Pr(n ≥ 3) = 1− P0 − P1

2



Examen Parcial. Teoria de Cues i Simulació. Curs 2019-20 

P1. [5 punts] Una perruqueria compta amb un únic empleat i només te capacitat per a quatre 

clients incloent el que estigui atès. Se sap que cada 12 minuts es rep la visita d’un client que 

prova d’entrar. En cas de no poder-ho fer llavors opta per anar a un altre establiment. El temps 

entre dues visites consecutives, tant si poden entrar en la perruqueria com si no, està 

exponencialment distribuït. El perruquer tarda en atendre un client mitja hora, estant aquest 

temps exponencialment distribuït. Es demana: 

1- [1p] Establiu un model de cues per al nº de clients que aconsegueixen entrar en la

perruqueria. Presenta estat estacionari aquest model de cues?.

2- [1p] Calculeu la probabilitat de que, en un instant determinat, la perruqueria estigui

buida. Calculeu la probabilitat de que un client no trobi lloc i es perdi.

3- [0,5p] Calculeu la ocupació temporal mitjana de la perruqueria i el número de clients en

espera.

4- [1p] Sempre, els clients deixen una propina de 2€ si poden accedir a l’establiment

independentment del tipus de servei que demanin i de si el temps d’atenció que reben

es curt o llarg. Es demana quina és la quantitat mitjana ingressada per hora en concepte

de propines.

5- [0,5p] Calculeu el temps mig que tarda un client de la perruqueria en començar a ser

atès pel empleat des que entra en el local.

6- [1p] Es pretén ampliar el negoci, permetent que els clients que vulguin rebre servei

puguin esperar-se al carrer, podent-se formar eventualment cues indiscriminadament

llargues. Quin seria el número mínim d’empleats necessaris per tal que no es formin

cues que creixin il·limitadament de forma sostinguda? Per a aquest número d’empleats,

calculeu la fracció del temps en que tots ells  estaran ocupats.



1) Sempre hi ha estat estacionari, ja que hi ha un número finit d’estats.
2)

θ =
λ

µ
=

5

2
, P0 = (1 + θ + θ2 + θ3 + θ4)−1 =

1− θ
1− θ5

= 0,015519

P4 = P0θ
4 = 0,60621

3)

L = P1 + 2P2 + 3P3 + 4P4 =
1− θ
1− θ5

(θ + 2θ2 + 3θ3 + 4θ4) = 3,38506 clients

Lq = P2 + 2P3 + 3P4 =
1− θ
1− θ5

(θ2 + 2θ3 + 3θ4) = 2,4 clients

4)
λ̄ = λ(1− P4) = 1,9689 clients/min, Ingressos = 2λ̄ = 3,9378 euros/min

5)

Wq =
Lq
λ̄

= 1, 2192min

6) Es tracta llavors d’una M/M/s. Cal que el factor el càrrega ρ < 1. ⇒ s ≥ 3, s’adopta el mñinim valor s = 3.

ρ =
λ

sµ
=

θ

3
= 5/6 = 0,8333.

Pr(n ≥ 3) =
A

A+B
= 0,702247, sent B =

2∑
`=0

θ`

`!
= 1 + θ +

θ2

2
, A =

θ3

3!(1− ρ)

O també, Pr(n ≥ 3) = 1− P0 − P1 − P2

1



Examen Parcial. Teoria de Cues i Simulació. Curs 2019-20 

P1. [5 punts] Una benzinera compta amb una única bomba de benzina i només té capacitat per 

a quatre vehicles incloent-hi el que estigui servint-se de carburant. Se sap que cada 2 minuts es 

rep la visita d’un vehicle que prova d’entrar. En cas de no poder-ho fer llavors opta per anar a 

un altre punt per repostar. El temps entre dos intents consecutius d’entrar a la benzinera, tant 

si poden fer-ho com si no, està exponencialment distribuït. El client tarda en assortir-se tres 

minuts en mitjana, estant aquest temps exponencialment distribuït. Es demana: 

1- [1p] Establiu un model de cues per al nº de vehicles que aconsegueixen entrar en la

benzinera. Presenta estat estacionari aquest model de cues?.

2- [1p] Calculeu la probabilitat de que, en un instant determinat, la benzinera estigui buida.

Calculeu la probabilitat de que un vehicle no trobi lloc i se’n vagi.

3- [0,5p] Calculeu la ocupació temporal mitjana de la benzinera i el número de vehicles en

espera.

4- [1p] Sempre, els clients efectuen compres extres per un valor de 2€ si poden accedir a

la benzinera. Es demana quina és la quantitat mitjana ingressada per hora en concepte

d’aquestes compres.

5- [0,5p] Calculeu el temps mig que tarda un vehicle que entra en la benzinera en començar

a repostar.

6- [1p] Amb la creació d’un carril addicional, s’aconsegueix que hi pugui haver un  nombre

de vehicles arbitrari. Quin seria el número mínim de bombes de benzina per tal que no

es formin cues que creixin il·limitadament de forma sostinguda? Per a aquest número

de bombes de benzina, calculeu la fracció del temps en que tots elles estaran ocupades.



1) Sempre hi ha estat estacionari, ja que hi ha un número finit d’estats.
2)

θ =
λ

µ
=

3

2
, P0 = (1 + θ + θ2 + θ3 + θ4)−1 =

1− θ
1− θ5

= 0,075829

P4 = P0θ
4 = 0,38388

3)

L = P1 + 2P2 + 3P3 + 4P4 =
1− θ
1− θ5

(θ + 2θ2 + 3θ3 + 4θ4) = 2,75829 clients

Lq = P2 + 2P3 + 3P4 =
1− θ
1− θ5

(θ2 + 2θ3 + 3θ4) = 1,8341 clients

4)
λ̄ = λ(1 − P4) = 18,4834 clients/hora, Ingressos = 2λ̄ = 36,966 euros/hora

5)

Wq =
Lq
λ̄

= 5,95377 min

6) Es tracta llavors d’una M/M/s. Cal que el factor el càrrega ρ < 1. ⇒ s ≥ 2, s’adopta el mı́nim valor s = 2.

ρ =
λ

sµ
=

θ

2
= 3/4 = 0,75.

Pr(n ≥ 2) =
A

A+B
= 0,642857, sent B =

1∑
`=0

θ`

`!
= 1 + θ, A =

θ2

2!(1− ρ)

O també, Pr(n ≥ 3) = 1− P0 − P1

2



Examen Parcial. Teoria de Cues i Simulació. Curs 2019-20 

P1. [5 punts] Una clínica privada compta amb un servei d’urgències reduït, que només pot 

allotjar a 4 pacients en el servei d’atenció primària pel que han de passar totes les admissions. 

En l’atenció primària hi ha una única infermera, que efectua les primeres comprovacions (tensió 

arterial, presència de febre, ...). En passar aquestes primeres comprovacions, el pacient passa a 

unes altres dependències de la clínica, en funció del seu estat. Se sap que cada 2 minuts es rep 

la visita d’un pacient que prova de ser admès al centre d’atenció primària. En cas de no poder-

ho fer llavors se’l adreça a un altre centre sanitari. El temps entre dos pacients consecutius que 

proven de ser admesos, tant si poden fer-ho com si no, està exponencialment distribuït. El 

pacient tarda en ser atès 5 minuts en mitjana, estant aquest temps exponencialment distribuït. 

Es demana: 

1- [1p] Establiu un model de cues per al nº de pacients que aconsegueixen entrar al servei 

d’atenció primària. Presenta estat estacionari aquest model de cues?. 

2- [1p] Calculeu la probabilitat de que, en un instant determinat, el servei d’atenció 

primària estigui buit. Calculeu la probabilitat de que un pacient no trobi lloc i sigui 

readreçat a un latre centre. 

3- [0,5p] Calculeu la ocupació temporal mitjana del centre d’atenció primària i el número 

de pacients en espera. 

4- [1p] Sempre, els clients paguen una taxa addicional per un valor de 2€ si poden accedir 

al centre d’atenció primària. Es demana quina és la quantitat mitjana ingressada per 

hora per aquest concepte.  

5- [0,5p] Calculeu el temps mig que tarda un pacient que entra en el servei d’atenció 

primària en començar a ser atès per la infermera. 

6- [1p] Es trasllada el centre d’atenció primària a unes altres dependències de la clínica i 

així, s’aconsegueix que hi pugui haver un  nombre de pacients arbitrari. Quin seria el 

número mínim de infermeres per tal que no es formin cues que creixin il·limitadament 

de forma sostinguda? Per a aquest número de infermeres, calculeu la fracció del temps 

en que tots elles estaran ocupades atenent algun pacient. 

 



1) Sempre hi ha estat estacionari, ja que hi ha un número finit d’estats.
2)

θ =
λ

µ
=

5

2
, P0 = (1 + θ + θ2 + θ3 + θ4)−1 =

1− θ
1− θ5

= 0,015519

P4 = P0θ
4 = 0,60621

3)

L = P1 + 2P2 + 3P3 + 4P4 =
1− θ
1− θ5

(θ + 2θ2 + 3θ3 + 4θ4) = 3,38506 clients

Lq = P2 + 2P3 + 3P4 =
1− θ
1− θ5

(θ2 + 2θ3 + 3θ4) = 2,4 clients

4)
λ̄ = λ(1 − P4) = 0,19689 clients/min, Ingressos = 2λ̄ = 0,39378 euros/min

5)

Wq =
Lq
λ̄

= 12,192 min

6) Es tracta llavors d’una M/M/s. Cal que el factor el càrrega ρ < 1. ⇒ s ≥ 3, s’adopta el mñinim valor s = 3.

ρ =
λ

sµ
=

θ

3
= 5/6 = 0,8333.

Pr(n ≥ 3) =
A

A+B
= 0,702247, sent B =

2∑
`=0

θ`

`!
= 1 + θ +

θ2

2
, A =

θ3

3!(1− ρ)

O també, Pr(n ≥ 3) = 1− P0 − P1 − P2

1



Examen Parcial. Teoria de Cues i Simulació. Curs 2019-20 

P2. [5 punts] Un negoci de perruqueria conté 3 empleats (perruquers) que atenen als clients 
seguint un temps de servei exponencialment distribuït. Tots ells treballen independentment 
entre sí i amb una esperança de 20 minuts per servei. 

1- [1.25 p] Com que el negoci té força èxit, els tres perruquers estan ocupats de forma 
permanent, no havent-hi mai cap fracció de temps en el que estiguin lliures cap d’ells. 
En aquestes condicions calculeu la probabilitat de que en un interval de temps de 20 
minuts: a) entre tots tres només es serveixi un client, b) entre tots tres, es serveixin 2 o 
més clients. 

2- [1.25 p] En un instant determinat se sap que hi ha quatre clients a la perruqueria. 
Determineu quina és la distribució de probabilitats que segueix el temps de 
permanència del 4rt client dins de l’establiment. Calculeu quin és el temps mig d’aquest 
temps de permanència, la seva desviació estàndard i el seu coeficient de desviació.  

3- [1.25 p] Uns analistes es proposen efectuar una enquesta per confirmar la distribució 
de probabilitats del temps de servei. Degut a limitacions tècniques, resulta impossible 
seleccionar clients a l’atzar i únicament resulta possible enquestar en instants a l’atzar 
a clients que estan sent servits en aquell mateix moment. Mitjançant una petita 
bonificació els clients que resulten seleccionats en la presa de dades, informen de 
l’instant en el que varen entrar en servei i de l’instant en que acaben de ser servits. 
Determineu la distribució de probabilitats per als temps de servei recollits en la mostra, 
que obtindran els analistes. 

4-  [1.25 p] Degut a canvis en les modes de pentinats, se sospita que la distribució dels 
temps de servei ha canviat. Seguint la mateixa tècnica de mostreig que es descriu en 
l’apartat anterior (selecció d’instants de temps a l’atzar prenent dades del cient atès en 
aquell moment) s’arriba a la conclusió de que la funció de densitat de probabilitat dels 
temps de servei mostrejats, y, és:  fy(t) = t/200, si 0 ≤ t ≤ 20, fy(t) = 0, si t > 20.  
Podeu determinar quina és la densitat de probabilitat del temps de servei x dels clients, 
conjuntament amb E[x], Var[x] ?  

 

  



1) La sortida de clients d’un equip de treball de 3 servidors amb temps de servei exp. cadascún d’ells i amb taxa
3h−1, presenta una distribució exponencial de taxa 9h−1, o equivalentment en un interval de temps de 20 minuts
(T = 1/3h), sortiran en mitjana 3 serveis.

Si N 1
3

és una v.a. de Poisson d’esperança µT = 9 · 13 = 3 serveis, llavors:

Pr(N 1
3

= 1) = 3e−3 = 0,1493

Pr(N 1
3
≥ 2) = 1− Pr(N 1

3
= 0)− Pr(N 1

3
= 1) = 1− e−3 − 3e−3 = 0,8008

2) El quart client ha de guardar cua. Si θ4 és la v.a. temps de permanència del quart client, tindrem que
θ4 = x3 + x, sent

- x3 = temps entre serveis consecutius lliurats pel equip de ters servidors. E[x3] = 20/3 minuts
- x = temps de servei individual d’un servidor. E[x] = 20 minuts
θ4 es distribueix segons una hipoexponencial de dues etapes, x i x3

E[θ4] = 20 + 20/3 = 26, 66min. V ar[θ4] = 400 + 400/9 = 444,44min2, Cθ4 = 0,7905

3) Els clients informen del seu temps de servei, però com que no estan triats a l’atzar, la distribució de les res-
postes seguirà el temps de vida observat, w, corresponent a una x exponencial, la qual és una 2-Erlang dc’esperança
2E[x].

Efectivament

fw(t) =
t · fx(t)

E[x]
=

t · exp (−t20 )

400
(2− Erlang)

Observar també que:

fw(t) = − d

dt
(Rw(t)) = − d

dt

[
exp (− t

20
)(1 +

t

20
)

]
=

t · exp (−t20 )

400

4) Está clar que la v.a. y és el temps de vida observat w: fy(t) = fw(t) = t/200:

fy(t) = fw(t) =
t · fx(t)

E[x]
=

t

200
, si 0 ≤ t ≤ 20

Lo que indica que fx(t) és constant a [0, 20], o equivalentment que x és una uniforme definida a [0, 20]

3



Examen Parcial. Teoria de Cues i Simulació. Curs 2019-20 

P2. [5 punts] Una benzinera conté tres bombes de carburant. En cada una d’elles un client es 
capaç de servir-se el combustible seguint un temps de servei exponencialment distribuït amb 
una esperança de 20 minuts per servei. 

1- [1.25 p] Com que el negoci té força èxit, les tres bombes de benzina estan ocupades de 
forma permanent, no havent-hi mai cap fracció de temps en el que estiguin lliures cap 
d’elles. En aquestes condicions calculeu la probabilitat de que en un interval de temps 
de 20 minuts: a) entre totes tres només es serveixi un client, b) entre totes tres, es 
serveixin 2 o més clients.

2- [1.25 p] En un instant determinat se sap que hi ha quatre clients a la benzinera. 
Determineu quina és la distribució de probabilitats que segueix el temps de 
permanència del 4rt client dins de l’establiment. Calculeu quin és el temps mig d’aquest 
temps de permanència, la seva desviació estàndard i el seu coeficient de desviació.

3- [1.25 p] Uns analistes es proposen efectuar una enquesta per confirmar la distribució 
de probabilitats del temps de servei. Degut a limitacions tècniques, resulta impossible 
seleccionar clients a l’atzar i únicament resulta possible enquestar en instants a l’atzar 
a clients que estan sent servits en aquell mateix moment. Mitjançant una petita 
bonificació, els clients que resulten seleccionats en la presa de dades, informen de 
l’instant en el que varen entrar en servei i de l’instant en que acaben d’usar la bomba 
de benzina. Determineu la distribució de probabilitats per als temps de servei recollits 
en la mostra, que obtindran els analistes.

4- [1.25 p] En les condicions de l’apartat anterior, suposant que els clients transmetin la 
informació demanada (instant d’inici i instant de fi de servei) immediatament en acabar 
de ser servits, quina és la distribució de probabilitats del temps que passa des que es 
contacta amb el client fins que aquest envia la informació per a la població de clients 
enquestats.? Calculeu el valor mig d'aquest temps.  



1) La sortida de clients d’un equip de treball de 3 servidors amb temps de servei exp. cadascún d’ells i amb taxa
3h−1, presenta una distribució exponencial de taxa 9h−1, o equivalentment en un interval de temps de 20 minuts
(T = 1/3h), sortiran en mitjana 3 serveis.

Si N 1
3

és una v.a. de Poisson d’esperança µT = 9 · 13 = 3 serveis, llavors:

Pr(N 1
3

= 1) = 3e−3 = 0,1493

Pr(N 1
3
≥ 2) = 1− Pr(N 1

3
= 0)− Pr(N 1

3
= 1) = 1− e−3 − 3e−3 = 0,8008

2) El quart client ha de guardar cua. Si θ4 és la v.a. temps de permanència del quart client, tindrem que
θ4 = x3 + x, sent

- x3 = temps entre serveis consecutius lliurats pel equip de ters servidors. E[x3] = 20/3 minuts
- x = temps de servei individual d’un servidor. E[x] = 20 minuts
θ4 es distribueix segons una hipoexponencial de dues etapes, x i x3

E[θ4] = 20 + 20/3 = 26, 66min. V ar[θ4] = 400 + 400/9 = 444,44min2, Cθ4 = 0,7905

3) Els clients informen del seu temps de servei, però com que no estan triats a l’atzar, la distribució de les res-
postes seguirà el temps de vida observat, w, corresponent a una x exponencial, la qual és una 2-Erlang dc’esperança
2E[x].

Efectivament

fw(t) =
t · fx(t)

E[x]
=

t · exp (−t20 )

400
(2− Erlang)

Observar també que:

fw(t) = − d

dt
(Rw(t)) = − d

dt

[
exp (− t

20
)(1 +

t

20
)

]
=

t · exp (−t20 )

400

4’) w és una 2-Erlang i x és una exponencial, E[w] = 40 min
w = temps de servei recollit en la enquesta.

Rw(t) = exp (− t

20
)(1 +

t

20
)

El temps entre que es contacta amb el client fins a f́ı de servei ha de ser el temps residual associat a w, rw:

frw(t) =
Rw(t)

E[w]
=

1

40
exp (− t

20
)(1 +

t

20
)

E[rw] =

∫ ∞
0

1

40
exp (− t

20
)(1 +

t

20
)dt =

∫ ∞
0

exp (− t

20
)
t

40
dt+

∫ ∞
0

exp (− t

20
)
t2

800
dt = 20min

que coincideix amb el que s’hauria obtingut en mostreig aleatori a la població de clients, ya que, en aquest cas
particular, x és exponencial.
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