
Teoria de Cues i Simulació. 2n Examen parcial no presencial. Curs 2019-20 

Problema 1A. [5 punts] Abans del lliurament d’un determinat producte cal efectuar un 
determinat test de qualitat no exhaustiu a les unitats que surten d’una cadena de producció. 
Aquestes venen empaquetades en caixes en les quals hi caben 4 unitats. Les caixes surten 
obertes de la cadena de producció amb una taxa constant de, exactament, 10 cada 33 minuts. 
Actualment s’efectua el test només a una unitat de cada caixa per part d’un tècnic que el 
completa en un temps aleatori distribuït segons una llei Weibull de paràmetre de forma a=2 i 
paràmetre d’escala b=3 minuts. El tècnic, addicionalment, ha de tancar les caixes que inspeccioni 
definitivament, lo qual li pren exactament 30 segons. El tècnic agafa cada una de les caixes que 
surten de la cadena de producció, n’extrau una unitat, li fa el test de qualitat i finalment la 
introdueix en la caixa i tanca aquesta. Suposant que l’extracció de la caixa i la posterior inserció 
són operacions instantànies, es demana:  

1- [0.75p] Determineu els paràmetres d’un model de cues per a les caixes que inspecciona 
el tècnic (taxa d’arribades, de serveis, factor de càrrega etc.) 

2- [1p] Calculeu, mitjançant una aproximació, el número de caixes que fa cua per a ser 
examinades pel tècnic.  

3- [0.75p] Cada unitat tarda en ser produïda 20 minuts en la cadena de producció. Es vol 
calcular quin és el temps total addicional que comporten totes les operacions 
corresponents a la inspecció, inclosa la espera en la cua del tècnic. 

4- [0.5p] Calculeu de forma aproximada la probabilitat de què una caixa tardi més de 5 
minuts en ser inspeccionada. Calculeu la probabilitat de que una caixa no tingui que 
esperar a ser inspeccionada. 

Actualment s’està considerant la possibilitat d’inspeccionar totes les unitats de una caixa de 
cada quatre de les que surtin de la cadena de producció. Es demana:  

5- [0.75] Model de cues en aquesta nova situació.  
6- [0.75p] Calculeu, mitjançant una aproximació, el número de caixes que fa cua per a ser 

examinades pel tècnic.  
7- [0.5]Tenint en compta els 20 minuts que requereix produir una unitat, quin és ara el 

temps total mig per produir una unitat, incloses les que no estan en una caixa 
inspeccionada? Considereu que és millor aquesta nova situació? (raoneu la resposta en 
base als temps en cua de les unitats i als paràmetres dels models de cues). 
 
Γ(3/2) = ( √𝜋𝜋)/2, Γ(2) = 1 

 

 

 

 

 

 

 

 





Teoria de Cues i Simulació. 2n Examen parcial no presencial. Curs 2019-20 

Problema 2A. [5 punts] Un punt de control policial en una carretera d’un sol carril 
efectua inspeccions als vehicles que porten 4 persones. Es fa aturar a cada vehicle, però es 
demana la documentació només a una de les persones del vehicle. Per l’examen de la 
documentació s’encarrega un sol agent i es tarda un temps uniformement distribuït segons una 
unif[1.0, 20.12] minuts. A la carretera hi arriben 2 vehicles cada 11 minuts, seguint un patró 
poissonià, dels quals només la meitat transporten 4 persones.  

Es demana: 

1- [0.75p] Determineu els paràmetres d’un model de cues per als vehicles que inspecciona
el control de policia  (taxa d’arribades, de serveis, factor de càrrega etc.)

2- [1p] Calculeu, mitjançant una aproximació, el número mig de vehicles que fa cua per a
ser examinats pel agent.

3- [0.75p] Calculeu el temps total extra per viatger que comporta als viatgers la inspecció
policial.

4- [0.5p] Calculeu de forma aproximada la probabilitat de què un vehicle tardi més de 20
minuts en ser inspeccionat. Calculeu la probabilitat de que un vehicle no tingui que
esperar per a ser inspeccionat.

Actualment s’està considerant la possibilitat d’inspeccionar dues de les persones d’un 
vehicle ocupat per 4 persones, però agafant un vehicle de cada dos. Es demana:  

5- [0.75p] Model de cues en aquesta nova situació.
6- [0.75p] Calculeu, mitjançant una aproximació, el número mig de vehicles que fan cua

per a ser examinats pel agent.
7- [0.5p] Quin és ara el temps total mig de permanència per persona en el control policial,

incloent els qui no són aturats en el control policial? Considereu que és millor aquesta
nova situació? (raoneu la resposta en base als temps d’espera de les persones).





Teoria de Cues i Simulació. 2n Examen parcial no presencial. Curs 2019-20 

Problema 1A. [5 punts] En unes dependències oficials de l’administració s’efectuen uns tests 
psicotècnics a candidats per als Departaments de Sanitat (S), Docència (D) i Afers Socials (A). Les 
proves són efectuades per tres funcionaris que indistintament, poden atendre els tres tipus de 
candidats. Cada prova és efectuada personalment pels funcionaris. Cada funcionari només pot 
atendre a un candidat a la vegada i el temps d’atenció obeeix a una llei uniforme d’entre 1 i 
20.12 minuts. Els candidats arriben a una taxa de 3 persones cada 11 minuts seguint un patró 
exponencial. 

Es demana: 

1- [0.75p] Determineu els paràmetres d’un model de cues per als candidats als tres
Departaments que han de ser examinats  (taxa d’arribades, de serveis, factor de càrrega
etc.)

2- [1p] Calculeu, mitjançant una aproximació, el número mig de candidats que fa cua per
a ser examinats pels funcionaris.

3- [0.75p] Calculeu el temps mig de permanència en les dependències per part dels
candidats i el temps mig que han d’esperar fins a ser examinats.

4- [0.5p] Calculeu de forma aproximada la probabilitat de què un candidat tardi més de 20
minuts en començar a ser examinat.

Es reorganitza el sistema de fer les proves i s’assigna un funcionari a cada tipus de candidat. 
Se sap que, molt aproximadament hi ha la tercera part de cada tipus de candidat en el flux 
d’entrada a les dependències oficials.  

5- [0.75p] Models de cues en aquesta nova situació.
6- [0.75p] Calculeu, mitjançant una aproximació, el número mig de candidats de cada tipus

que fan cua per a ser examinats pels funcionaris.
7- [0.5p] Quin és ara el temps mig de permanència en el centre oficial i la demora mitjana

en ser examinat, per candidat?, Considereu que és millor aquesta nova situació? (raoneu 
la resposta en base als temps d’espera de les persones).





Problema 2A. [5 punts] En uns laboratoris s’efectuen unes proves d’homologació a la normativa 
vigent de tres models (A, B, C) de sistemes de protecció corporal. Les proves són efectuades per 
tres tècnics de l’administració, que indistintament, poden fer proves als tres tipus de models. 
Cada unitat és examinada personalment només per un tècnic. Cada tècnic només pot atendre a 
una unitat a la vegada i el temps per fer les proves obeeix a una llei Weibull  de paràmetre de 
forma a=2 i paràmetre d’escala b=3 minuts. Posteriorment a examinar-les, el tècnic ha de 
retornar-les a la caixa en la que venen tancades, lo qual li pren exactament 30 segons. Les unitats 
arriben amb una taxa constant de, exactament,   30 unitats cada 33 minuts. 

Es demana: 

1- [0.75p] Determineu els paràmetres d’un model de cues per a les unitats dels tres models
que han de ser examinades  (taxa d’arribades, de serveis, factor de càrrega etc.)

2- [1p] Calculeu, mitjançant una aproximació, el número mig d’unitats que fan cua per a
ser examinades pels tècnics.

3- [0.75p] Calculeu el temps mig de permanència en el laboratori per part de les unitats i
el temps mig que han d’esperar fins a ser examinades.

4- [0.5p] Calculeu de forma aproximada la probabilitat de què una unitat tardi més de 20
minuts en començar a ser examinat.

Es reorganitza el sistema de fer les proves i s’assigna un tècnic a cada model. Se sap que, 
molt aproximadament hi ha la tercera part de cada tipus de model en el flux d’entrada 
d’unitats que rep el laboratori.  

5- [0.75p] Models de cues en aquesta nova situació.
6- [0.75p] Calculeu, mitjançant una aproximació, el número mig d’unitats de cada model

que fan cua per a ser examinades pels tècnics.
7- [0.5p] Quin és ara el temps mig de permanència en el laboratori i la demora mitjana en

ser examinada una unitat?, Considereu que és millor aquesta nova situació? (raoneu la
resposta en base als temps d’espera de les persones).

   Γ(3/2) = ( √𝜋𝜋)/2,    Γ(2) = 1 





Problema B. Primer Torn [5 punts] 
En un magatzem de mobles arriba un camió cada mitja hora amb una capacitat que segueix una 
distribució multinomial de valors 3,5,10 de probabilitats 0.2, 0.6, 0.2 respectivament. El temps 
entre dues arribades consecutives de camions segueix una llei exponencial d’esperança 30 
minuts. El magatzem disposa de dos AGVs (vehicle guiat automàtic) que s’encarreguen de 
descarregar el camió i en el mateix viatge col·loca les unitats a la seva posició assignada, tardant 
en mitjana 10 minuts amb una desviació de 3 seguint una distribució normal per cada una de les 
unitats de mobles a emmagatzemar. Al començar la jornada laboral hi ha 1 camió a l’espera de 
ser atès. 

Variables d’estat : 

NS - Número de succés 
TS - Tipus de succés 
P - Quantitat d’unitats a l’espera 
Pm - Unitats de mobles emmagatzemades  
Tclk - temps de simulació  
 
Valors aleatoris per a la distribució de la capacitat 

0043 2027 2464 0214 2070 8785 7348 5838 9238 4472 0849 6224  

 

Valors aleatoris per a la distribució d’arribada 

4879 3722 5816 0027 0848 7776 8297 9186 0153 7598 3689 8476 

 

Valors aleatoris per a la distribució de servei 

1896 3894 0251 0353 5210 0254 9416 4201 0052 8207  
6186 8534 9461 7708 4572 4945 8492 9455 1842 0593 

 

• 1B- Pregunta 1 [2.5p] Escriviu la taula de traces seguint la metodologia Event scheduling 
fins que s’hagin emmagatzemat 10 unitats. 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. 
 

• 2B- Pregunta 1 [2.5p] Reproduïu la llista de successos fins que s’hagin emmagatzemat 
10 unitats. 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. 
 

• 1B- Pregunta 2 [2.5p] Indiqueu una magnitud pel temps de permanència de les unitats 
en el camió i realitzeu la gràfica associada amb els temps calculats en  l’apartat anterior. 
i finalment indiqueu el valor final de la simulació fins ser atès el segon camió. 
 

• 2B- Pregunta 2 [2.5p] Indiqueu una magnitud pel temps de permanència de les unitats 
en el sistema d’espera i realitzeu la gràfica associada amb els temps calculats en  



l’apartat anterior i finalment indiqueu el valor final de la simulació fins ser atès el segon 
camió. 
 

1B-Pregunta1 
Capacitat  
si u <0.2  llavors  3 
si 0.2<u <0.8  llavors  5 
si u >0.8  llavors  10 
 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 
0,0043 0,2027 0,2464 0,0214 0,207 0,8785 

3 5 5 5 5 10 
 

Temps entre arribades 
-30*log(u) 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 
0 21,529344 29,649718 16,259171 177,435105 74,023792 
0 21,529344 51,179062 67,438233 244,873338 318,89713 

 

Alternatives de càlcul utilitzant altres valors i altres formules 

-30*log(1-u) 20.07706082 13.96600904  26.13952099 
-30*log(u) 163.474208 47.880847 42.023971 

-30*log(1-u) 0.12927815     6.79572778 8.48680667 

 

Temps de Servei 
TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 TS8 TS9 TS10 TS11 TS12 
5,7977
51 

13,503
17 

17,9446
97 

11,791
58 

13,3822
63 

10,5444
15 

9,0876
76 

10,500
81 

14,181
31 

1,2147
64 

11,778
68 

7,6587
12 

 

NS Tclk TS P PM Arribada Sortida1 Sortida2 
1 0 A 1 0 21,52934 5,7977 13,5031 
2 5,7977 S 0 1 21,52934 23,74245 13,5031 
3 13,5031 S 0 2 21,52934 23,74245 _ 
4 21,52934 A 4 2 51,17906 23,74245 33,32092 
5 23,74245 S 3 3 51,17906 37,12471 33,32092 
6 33,32092 S 2 4 51,17906 37,12471 43,86534 
7 37,12471 S 1 5 51,17906 46,21239 43,86534 
8 43,86534 S 0 6 51,17906 46,21239 54,36615 
9 46,21239 S 0 7 51,17906 _ 54,36615 
10 51,17906 A 4 7 67,43823 65,36037 54,36615 



11 54,36615 S 3 8 67,43823 65,36037 55,58091 
12 55,58091 S 2 9 67,43823 65,36037 67,35959 
13 65,36037 S 1 10 67,43823 73,01909 67,35959 

 



2B-Pregunta1 
 

 



 
 



 
 

 
 
 
 
 



1B-Pregunta2 
 
Temps de permanencia en cua 
 

Palet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 0 0 13,5031 0 2,213104 11,79158 15,59537 22,336 0 3,187085 

 
Valor mitjà : 6,8626231 

 

  



 

2B-Pregunta2 
 
Temps de permanencia en S.E. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5,7977 13,5031 23,74245 11,79158 15,59537 22,336 24,68304 32,8368 14,181312 4,401849 

 
Valor mitjà : 16,88692 

 

  



 

Problema B. Segon Torn  [5 punts] 
 
En un supermercat hi ha dos encarregats de magatzem, aquests s’encarreguen de descarregar 
i col·locar els palets en quan arriba un camió, triguen 10 minuts amb una desviació de 3 minuts 
seguint una distribució normal en col·locar el palet al lloc que li pertoca. Els camions arriben 
amb temps entre arribades exponencialment distribuït amb una mitjana d’un quart d’hora. El 
número de palets que porta un camió ve distribuït segons una distribució binomial de valors 3, 
5 amb probabilitats 0.7, 0.3 respectivament. Al començar la jornada hi ha un camió a l’espera. 
 
Variables d’estat a tractar : 

Tclk - temps de simulació  
NS - Número de succés 
TS - Tipus de succés 
P - Quantitat de palets a l’espera 
Pm - Palets emmagatzemats  
Valors aleatoris per a la distribució de la capacitat 

0043 2027 2464 0214 2070 8785 7348 5838 9238 4472 0849 6224  
 

Valors aleatoris per a la distribució d’arribada 

4879 3722 5816 0027 0848 7776 8297 9186 0153 7598 3689 8476 
 

Valors aleatoris per a la distribució de servei 

1896 3894 0251 0353 5210 0254 9416 4201 0052 8207  
6186 8534 9461 7708 4572 4945 8492 9455 1842 0593 

 
• 1B- Pregunta 1  [2.5p] Escriviu la taula de traces seguint la metodologia Event scheduling 

fins que s’hagin emmagatzemat 10 palets. 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. 
 

• 2B- Pregunta 1  [2.5p] Reproduïu la llista d’events fins que s’hagin emmagatzemat 10 
palets. 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. 
 

• 1B-- Pregunta 2  [2.5p] Indiqueu una magnitud pel temps de permanència dels palets 
en el sistema d’espera i realitzeu la gràfica associada amb els temps calculats en  
l’apartat anterior i finalment indiqueu el valor final de la simulació fins ser atès el segon 
camió. 
 

• 2B- Pregunta 2  [2.5p] Indiqueu una magnitud pel temps de permanència dels palets 
en el camió i realitzeu la gràfica associada amb els temps calculats en  l’apartat 
anterior. i finalment indiqueu el valor final de la simulació fins ser atès el segon camió. 



1B--Pregunta1 
Capacitat  
si u <0.2  llavors  3 
si 0.2<u <0.8  llavors  5 
si u >0.8  llavors  10 

 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 

0,0043 0,2027 0,2464 0,0214 0,207 0,8785 
3 3 3 3 3 7 

 

Temps entre arribades 
-15*log(u) 

C1 C2 C3 C4 C5 
0 10,76467 14,82486 8,12958 88,71755 
0 10,76467 25,58953 33,71911 122,43666 

Temps de Servei 
TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 TS8 TS9 TS10 TS11 TS12 
5,7977
51 

13,503
17 

17,9446
97 

11,791
58 

13,3822
63 

10,5444
15 

9,0876
76 

10,500
81 

14,181
31 

1,2147
64 

11,778
68 

7,6587
12 

 

Alternatives de càlcul utilitzant altres valors i altres formules 

-30*log(1-u) 10.03853041 6.98300452 13.06976049 

-30*log(u) 81.737104 23.940423 21.011986 

-30*log(1-u) 0.06463907 3.39786389 4.24340334 

 

NS Tclk TS P PM Arribada Sortida1 Sortida2 
1 0 A 1 0 10,76467 5,7977 13,5031 
2 5,7977 S 0 1 10,76467 23,74245 13,5031 
3 10,76467 A 3 1 10,76467 23,74245 13,5031 
4 13,5031 S 2 2 25,58953 23,74245 25,29475 
5 23,74245 S 1 3 25,58953 37,12471 25,29475 
6 25,29475 S 0 4 25,58953 37,12471 35,83917 
7 25,58953 A 3 4 33,71911 37,12471 35,83917 
8 33,71911 A 6 4 122,4367 37,12471 35,83917 
9 35,83917 S 5 5 122,4367 37,12471 44,92684 
10 37,12471 S 4 6 122,4367 47,62552 44,92684 
11 44,92684 S 3 7 122,4367 47,62552 59,10815 
12 47,62552 S 2 8 122,4367 48,84028 59,10815 
13 48,84028 S 1 9 122,4367 60,61896 59,10815 
14 59,10815 S 0 10 122,4367 60,61896 66,76687 

  



2B-Pregunta1 

 



 



 



 

  



 
1B-Pregunta2 
 

Temps de permanencia en cua 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 0 10,76467 2,7385 12,97778 14,53008 10,24964 11,53518 19,337311 13,906409 

 
Valor mitjà : 9,6039564 

  



 

2B-Pregunta2 
 
Temps de permanencia en S.E. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5,797751 13,50317 23,74245 14,53008 26,36004 25,0745 19,33731 22,03599 33,518623 15,121173 

 
Valor mitjà : 19,902108 
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