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P1. (3 punts) Per a la cadena de Markov que es mostra el vector de probabilitats inicials és el 
p(0)=(1,0,0,0): 

 
 
Es demana: 

a) (0.5) Classes i periodicitat. 
b) (1)    Probabilitats d’estat estacionari i fracció del temps que no es visita l’estat 1. 
c) (0.5) Nombre mig de vegades que es visita l’estat 1 durant les 3 primeres transicions 
d) (1)    Nombre mig de transicions fins visitar l’estat 3 per primera vegada  

 
P2. (1,5 punts) Els carrils d’alta ocupació són una de les mesures per tal de racionalitzar l’ús 
del vehicle privat. S’estableixen a les vies d’entrada de grans àrees urbanas i estan reservats a 
vehicles que portin com a mínim dos ocupants. Una de les formes de poder promocionar 
aquest sistema consisteix en fomentar grups estables d’usuaris entre amics, familiars i 
coneguts de forma que es posin d’acord entre ells per veure qui condueix, etc.... Una enquesta 
de mobilitat està adreçada als conductors i ocupants de vehicles que circulen en carrils d’alta 
ocupació en una zona metropolitana. Examinant les respostes dels individus resulta que el 10% 
de les respostes declaren que viatgen en grups de dos ocupants, el 50% a un grup de tres i el 
40% a un grup format per 4 persones. 
 

a) (1,25) Calculeu la distribució de probabilitats de la distribució de la grandària de grup. 
b) (0.25) Una patrulla de policia fa aturar a un vehicle en un carril d’alta ocupació. Quina 

és la probabilitat de trobar-hi tres o més ocupants? 
 
 
 
P3. (5.5 punts) Tres motors abasteixen una central. El temps mig de funcionament d’un  motor 
sense avaries és de 5 dies i està exponencialment distribuit. El temps de reparació és també 
exponencialment distribuït d’esperança 1 dia. Hi ha un únic tècnic de raparacions i els motors 
que són reparats són immediatament posats en funcionament. Es demana: 
 

a) (1.5) Model de cues per al número de motors avariats. 
b) (1)   Probabilitats d’estat estacionari. Fracció del temps en el que no hi ha cap motor 

funcionant. 
c) (1)  Nº mig de motors avariats. 
d) (1)  Temps mig de permanència per motor en el taller de reparació 
e) (1) El cost de cada reparació és de 200 €. Calculeu el cost mig mensual per 

reparacions. 
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