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P1) (5 punts) El temps de vida d’un component electrònic C que fabrica una empresa presenta una distribució 
exponencial. Els components de la gama A tenen temps mig de vida de 2 anys, mentre que els de la gama B tenen 
temps mig de 1,5 anys. Una empresa X que fabrica dispositius compra una partida híbrida P d’aquests components a 
un preu especialment econòmic en el que hi ha mesclats 20 % de la gama A i 80% de la gama B per a integrar-los en 
els seus dispositius. Se suposa que en fallar el component electrònic deixa de funcionar el dispositiu. 

a) (0.5p) Temps mig de funcionament del dispositiu i coeficient de desviació del temps de funcionament. 
b)(0.5p) Una empresa Y compra a la X una partida inicial de 1000 dispositius i els posa tots en marxa simultàniament. 
Calcular quina fracció de la partida quedarà desprès de 1 any. 
c) (0.5p) A primer de gener de 2016 ja farà dos anys després de la posta en marxa dels 1000 dispositius de l’apartat 
anterior. Els tècnics de l’empresa volen conèixer quin serà el número mig  del total dispositius que deixaran de 
funcionar durant el més de gener de 2016.(adoptar 1mes =1/12 anys) 
d) (1p) Un component determinat va ser posat en funcionament ara fa un any. Quina és la probabilitat de que duri al 
menys 1 any mes? 
e) [2.5p] Una tercera empresa, Z, té un contracte per tal que li siguin subministrats dispositius de la classe C (amb 
temps mig de vida de 1,5 anys). Concretament n’hi arriben en  mitjana 1 cada tres anys i mig amb temps entre 
arribades exponencialment distribuït. En arribar a l’empresa els nous dispositius o bé són posats en marxa 
immediatament si n’hi ha menys de dos funcionant, o bé, si ja n’hi ha dos funcionant, el nou que arriba es guarda al 
magatzem. En avariar-se un dispositiu aquest és reemplaçat per un altre si n’hi al magatzem. Es demana: 
e.1) [1p] Model de cues pel número de dispositius classe B que té l’empresa Z i probabilitat de que a Z no hi hagi cap 
dispositiu. 
e.2) [0.75p] Número mig de dispositius a Z i temps mig de permanència a d’un dispositiu a l’empresa Z. Grandària 
mitjana del magatzem. 
e.3) [0.75p] En un instant determinat hi ha 4 dispositius (2 d’ells funcionant). Quin temps mig passarà fins que el 
quart dispositiu (que està al magatzem) quedi avariat. 
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P2) (5 punts) El temps de vida d’un component electrònic C que fabrica una empresa presenta una distribució 
hipoexponencial de dues etapes. La primera etapa té una durada mitjana de 2,2 anys, mentre que la segona té una 
durada mitjana de 1,6 anys. Una empresa Z en rep en mitjana 1 cada dos anys amb temps entre arribades 
exponencialment distribuït. En arribar un component, aquest ingressa en un estoc en cas de que n’hi hagi ja dos 
d’actius; en cas contrari és posat en funcionament. Quan s’acaba la vida d’un component que està en actiu, se’l 
reemplaça per algun de l’estoc; si no n’hi ha de disponibles cal esperar a que n’arribi un.  
1) [0.75p] Model de cues pel número de dispositius que té l’empresa Z i probabilitat de què a Z no hi hagi cap 
dispositiu. 
2) [0.75p] Número mig de dispositius a Z i temps mig de permanència a d’un dispositiu a l’empresa Z. 
3) [0.75p] Probabilitat de què un dispositiu estigui a l’estoc de l’empresa Z dos anys o més abans de ser usat. Quina 
distribució segueix el temps de permanència en l’estoc? 
4) [2.75p] Es demana que us plantegeu efectuar una simulació de la cua anterior però en cas de que les arribades 
siguin una cada 4 anys i amb només 1 dispositiu en marxa (cua de un servidor). Utilitzeu el mètode de recurrència 
per inferir els instants de sortida del sistema d’espera dels components i els instants d’entrada en servei.  

 
4.1) [2.75p] Efectueu la simulació del sistema fins que es completi  el funcionament (és a dir, avaria) del 3er 
component. A cada iteració deixeu indicat el valor final de totes les variables d’estat (variables d’estat NZ = 
número de components en l’empresa Z, S=component actiu o inactiu (estat del servidor)). Partiu de la 
situació inicial: NZ=0 i S=lliure. 
Reporteu: la longitud mitjana del magatzem i el número mig de components en l’empresa (funcionant + 
magatzem), el temps mig de permanència dels components en l’empresa i el temps mig per component 
d’espera en el magatzem, després de la sortida del 3er component. 
 



 
  

 



 



 





 




