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1 Introducció

L'objectiu d'aquestes pràctiques és familiaritzar l'estudiant amb els conceptes i
terminologia pròpies de la teoria de cues.

El procediment utilitzat es basa en una simulació grà�ca mitjançant un ap-
plet de Java, que permet reproduir el funcionament del model amb els paràme-
tres �xats per l'usuari.

L'applet consta de tres �nestres:

� Parameters

� Statistics

� Simulation

1.1 Finestra Parameters

A la part superior del panell d'entrades podem observar quatre opcions que
determinaran el model que simularà el programa. L'opció que estigui activada
determinarà la natura de generació de trucades i el servei del sistema (M/M/m,
M/D/m, D/M/m, D/D/m). En qualsevol moment es pot canviar el model,
simplement fent clic sobre l'opció desitjada.

A sota trobem unes caselles amb els següents signi�cats:
TIME BREAK és el temps entre cada pas de la simulació. La xifra repre-

sentada en el quadre de text es multiplica per 100 ms. El rang del temps de
procés en la simulació és de {1 ... 5}
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LAMBDA és la taxa mitjana d'arribades al sistema. Representa el nombre
de trucades que arriben al sistema per unitat de temps (trucada/temps). El seu
rang és de {0.1 ... 1.9}.

MU és la taxa mitjana de servei. Representa el nombre mitjà de trucades
que el sistema serveix per unitat de temps (trucada/temps). El seu rang és de
{0.1 ... 2.0}.

CIRCUITS indica el nombre de circuits que té el servidor. El seu rang és
de {1 ... 4}.

QUEUE �xa el nombre màxim de trucades que poden esperar en cua. El
seu rang és de {0 ... 8}.

Més a sota trobem una sèrie de botons que ens permeten controlar la simu-
lació.

RUN engega la simulació amb els valors dels quadres de text superiors.
STEP ens permet detenir la simulació i si hi anem fent clic, ens permet sim-

ular pas a pas i observar detingudament el comportament del sistema. Aquest
botó també actualitza els valors dels quadres de text superiors.

RESET �nalitza la simulació actual i reinicia el sistema amb una nova sim-
ulació.

EXIT �nalitza de�nitivament amb la simulació i elimina les �nestres.

1.2 Finestra Statistics

Aquesta �nestra proporciona informació dels paràmetres de la pròpia simulació.
QUEUE NAME segueix la nomenclatura Kendall A/B/C/k, on

� A representa la distribució de l'arribada (M markovià, D determinista)

� B representa la distribució del servei (M markovià, D determinista)

� C representa el nombre de circuits

� k és el nombre màxim de trucades que pot contenir el sistema (inclosa la
que s'està servint).

STEPS representa el nombre actual de passos de la simulació.
AVERAGE SERVICE TIME és el temps mitjà de servei del sistema.
AVERAGE WAIT TIME és el temps mitjà d'espera en cua.
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MAX. QUEUE SIZE és l'ocupació màxima que ha tingut la cua.
AVERAGE QUEUE SIZE és el nombre mitjà de trucades que esperen en

cua.
TOTAL TX és el nombre total de paquets transmesos amb èxit.
BLOCKING PROB. és la probabilitat de bloqueig del sistema.

1.3 Finestra Simulation

La �nestra Simulation té tres parts:

� (A) Animació del servidor, cua i trucada perduda. Representa el que hi
ha en el sistema en cada moment; és a dir, quines trucades s'estan servint,
quines estan esperant i quina és l'última trucada perduda.

� (B) Animació de l'ocupació del servidor. És una pantalla fraccionada
en deu unitats de temps que representa l'històric del que succeeix en el
servidor, concretament en cadascun dels circuits que el componen.

� (C) Animació de l'ocupació global del sistema. És una pantalla fracciona-
da en deu unitats de temps que representa l'ocupació global del sistema
(servidor més cua). L'ocupació del servidor es representa en blau i la de
la cua en vermell. A part, també es visualitzen les probabilitats estimades
d'ocurrència de cada estat del sistema (de l'estat 0 �ns a l'estat k).

Si comparem les dues pantalles d'animació, observarem que la suma de
l'ocupació del servidor és exactament la saturació en blau que dibuixem en
l'animació del canvi d'estat. La part pintada en vermell ens representa grà�ca-
ment el que succeeix en la cua; és a dir, cada �anc de baixada d'aquesta zona
correspon a un �nal de servei representat en l'animació de l'ocupació del servi-
dor (es distingeix amb una línia vermella al �nal de cada trucada) i signi�ca
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que un circuit del servidor ha quedat lliure i, per tant, la cua es buida en una
unitat.

2 Conceptes de trànsit

El model bàsic utilitzat en teoria de cues correspon a una població que genera
trucades amb una taxa �. Aquestes trucades arriben a un sistema de circuits
on seran servides amb una taxa �.

La primera part podria correspondre a la modelització de generació aleatòria
de trucades corresponent a una població gran. És un paràmetre fàcil de mesurar,
perquè només cal observar durant un temps d'observació (Tob) el nombre de
trucades generades (N ). Llavors,

� =
N

Tob

Aquest paràmetre serà tant més �able com més gran sigui Tob. Les unitats
de � seran trucades/temps.

A vegades, la generació de trucades també és anomenada arribada de tru-
cades al sistema, perquè vista des del sistema és com si n'hi arribessin.

Tant bon punt la trucada arriba al sistema (s'ha generat), llavors, si hi ha
recursos su�cients, és servida. En el nostre cas els recursos són circuits, però
aquests models són aplicables a camps molt diversos.

El temps de servei de trucades es modela com una variable aleatòria expo-
nencial de taxa �. Aquest paràmetre també és fàcil de mesurar perquè 1=� és
el temps mitjà de servei, que es pot estimar mesurant-lo.

En cas que no hi hagi prou recursos per servir la trucada, hi ha dues polítiques
de funcionament, corresponents al model de pèrdua i al model d'espera. El
grau de servei, la satisfacció del client, es mesura per mitjà de la probabilitat de
bloqueig (PB). Aquesta probabilitat de bloqueig és diferent per a cada model;
és a dir, en un model de pèrdua la probabilitat de bloqueig és la probabilitat
de pèrdua, mentre que en un model d'espera la probabilitat de bloqueig és la
probabilitat d'espera, tot i que també és important el temps mitjà d'espera en
cua.

2.1 Model de pèrdua

En el model de pèrdua, en cas que una trucada arribi al sistema i trobi que tots
els recursos estiguin ocupats, aquesta no serà servida i es perdrà.

En aquest cas, un paràmetre de mesura del grau de servei és la probabilitat
de pèrdua (PP), és a dir, la probabilitat que una trucada que arribi al sistema
es trobi amb tots els recursos ocupats. Si el sistema està sobredimensionat,
aquesta probabilitat serà baixa. Si el sistema està infradimensionat, aquesta
probabilitat serà alta.
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1. Quina és la probabilitat de pèrdua (PP) en el sistema d'un circuit com
el de la �gura? Estimeu-ho amb la informació que hi veieu. Fixeu-vos
que serà el quocient entre el nombre de paquets perduts i el nombre de
paquets totals.

A l'hora de dimensionar un sistema de pèrdua s'ha de calcular el nombre de
recursos su�cients per tal d'obtenir una probabilitat de bloqueig adequada.

2.2 Model d'espera

En el model d'espera, en cas que una trucada arribi al sistema i no hi trobi
recursos lliures per ser servida, aquesta s'espera �ns que s'allibera algun recurs.

En aquest cas, el paràmetre de mesura del grau de servei és la probabilitat
de demora (PD), és a dir, la probabilitat que una trucada que arribi al sistema
s'hagi d'esperar perquè no hi ha recursos lliures.

Un altre paràmetre interessant és el temps mitjà que una trucada ha d'esperar
en cua abans de ser servida (WQ).

A l'hora de dimensionar un sistema s'han de calcular els recursos necessaris
per tal de complir amb algun paràmetre dels anteriors.

1. Quina és la probabilitat de demora (PD) en el sistema d'un circuit com el
de la �gura següent? Estimeu-ho amb la informació que veieu. Fixeu-vos
que serà el quocient entre el nombre de paquets demorats i el nombre de
paquets totals.

2. I quin és el temps mitjà que una trucada ha d'esperar en cua �ns a ser
servida, segons la informació de la �gura? S'ha de fer una mitjana dels
temps d'espera en cua.
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2.3 Conceptes generals de trànsit

Tot i que considerem en primer lloc el model de pèrdua, els conceptes que ara
es de�neixen s'apliquen també al model d'espera.

Es de�neix la intensitat de trànsit instantani cursat, o trànsit instantani
cursat, N(t), com el nombre de circuits ocupats al llarg del temps.

En el cas d'un circuit, aquesta funció podria tenir la forma següent:

Es de�neix el volum de trànsit cursat (Vtc) d'un circuit com la suma dels
temps en què aquest és ocupat, en un temps d'observació Tob. A l'exemple,
Vtc = 5s.

Si tenim dos circuits, la funció N(t) podria tenir la forma següent:

I Vtc és, en aquest cas, la suma dels temps en què els circuits són ocupats,
en un temps d'observació Tob. A l'exemple, Vtc = 6s.

En general, per a C circuits,

Vtc =

Z
Tob

N(t)dt

1. La funció N(t) d'un sistema de circuits té la forma següent:

(a) Almenys quants circuits té el nostre sistema?

(b) Calcula el Vtc en un temps d'observació Tob de les deu unitats de
temps.

Fins ara hem calculat el Vtc. Aquest paràmetre no dóna gaire informació. Què
vol dir que tenim un Vtc de 20 s? En canvi, la relació entre Vtc i Tob sí que ens
diu el percentatge d'ocupació del sistema.

Es de�neix la intensitat de trànsit cursat, o simplement trànsit cursat, TC,
com el quocient entre Vtc i Tob.

TC =
Vtc
Tob

A l'exemple, Vtc = 5s i Tob = 10s, llavors, TC=0.6.
En general,
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TC =
Vtc
Tob

=
1

Tob

Z
Tob

N(t)dt

Grà�cament, TC coincideix amb el valor d'una funció constant que tingués
el mateix valor que la integral de la funció N(t), àrea sota la corba, en el temps
d'observació, ja que

TobTC =

Z
Tob

N(t)dt

En el cas de l'últim exemple, grà�cament obtindríem un valor que s'hauria
d'aproximar al que heu calculat.

TC

A l'apèndix es pot veure que

TC =
�c
�

on �c és la taxa de trucades arribades al sistema i cursades.
I d'aquí s'extreuen diferents característiques de TC. Per a un sistema d'un

circuit:

� TC és adimensional i s'anomena Erlang, en honor d'un matemàtic danès.
Així, a l'exemple, TC=0.5 E (el trànsit cursat és 0.5 erlangs).

� Es compleix que TC � 1.

� TC ens dóna el percentatge d'ocupació del circuit.

Si en comptes d'un circuit, en tenim C,

� TC és adimensional i es dónen en erlangs.

� Es compleix que TC � C.

� TC ens dóna el percentatge d'ocupació del sistema.

Si considerem un model de pèrdua, és possible que alguna trucada arribi al
sistema i es perdi. Per això és interessant considerar el cas en què totes les
trucades siguin servides.

Fixeu-vos que �ns ara no ens preocupàvem de les trucades que arribaven
al sistema i no eren cursades perquè no hi havia prou recursos lliures per ser
servides. Tanmateix és un paràmetre de grau de servei important. Per saber
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què perdem, primer hem de calcular què tindríem en el cas que hi hagués prou
circuits (matemàticament, in�nits circuits) per servir tota trucada que es gen-
erés.

De�nim el trànsit ofert, TO, com el trànsit cursat per un sistema amb un
nombre in�nit de circuits. En el simulador, el trànsit ofert es podria veure en
un sistema amb prou circuits per servir totes les trucades que arribin.

Es pot veure que

TO =
�

�

I com que en el model de pèrdua no tot el trànsit ofert és cursat, es de�neix
el trànsit perdut, TP, com el trànsit ofert que no es cursa.

TP = TO � TC

També es pot veure de la forma següent

�p
�

=
�

�
�
�c
�

on �p és la taxa de trucades que arriben al sistema i es perden.
Es compleix que C � TO � TC. Comproveu-ho.
Tots aquests conceptes també es poden aplicar al model d'espera. El volum

de trànsit cursat (Vtc) d'un circuit és la suma dels temps en què aquest és ocupat,
en un temps d'observació Tob. En el simulador correspon a la funció dibuixada
en blau.

A l'exemple, Vtc = 4:7s.
Com abans, ens interessa la relació entre Vtc i Tob, ja que ens diu el per-

centatge d'ocupació del circuit.
Es de�neix la intensitat de trànsit cursat, o simplement trànsit cursat, TC,

com el quocient entre Vtc i Tob.
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TC =
Vtc
Tob

Intuïtivament, en un model d'espera pur totes les trucades que arriben al
sistema són servides tard o d'hora, l'únic inconvenient és que potser abans de
servir-se s'han d'esperar en la cua. Per això, segons aquest raonament, no hi ha
trànsit perdut (no es perden trucades) i, per tant, el trànsit cursat és el mateix
que el trànsit ofert (això ho veurem matemàticament més endavant). En canvi,
hi ha una part de les trucades que arriben al sistema que s'han d'esperar, �d, i
això ens porta a calcular un trànsit demorat, que és un altre paràmetre del grau
de servei.

Hem vist que el sistema de cues que estem estudiant es caracteritza per tres
paràmetres: �, � i C. A part, per relacionar-lo amb el grau de servei, hem de�nit
una sèrie de conceptes que ens ajudaran a mesurar-lo. Ara ens falta relacionar
aquests conceptes amb els paràmetres i amb el grau de servei. Tots aquests
sistemes es caracteritzen per una sèrie d'estats, caracteritzats normalment pel
nombre de trucades en el sistema. Així, l'estat 0 correspon al sistema buit, l'estat
1 al sistema amb una trucada, l'estat 2 amb dues trucades, i així successivament.

Si es coneix la probabilitat d'ocurrència (vegeu l'apèndix) de qualsevol estat
del sistema, llavors se'n pot calcular qualsevol dels paràmetres (TC, TP, PP,
...). En el cas del simulador, s'estimarà la probabilitat d'ocurrència de qualsevol
estat del sistema, llavors es pot calcular una estimació de qualsevol dels seus
paràmetres (TC, TP, PP, ...).

3 Models de bloqueig

Anem a familiaritzar-nos amb els conceptes que s'han explicat a la secció anterior
i amb el simulador. Veurem com a partir del simulador podem calcular (realment
estimar) els conceptes que hem vist anteriorment. A l'apèndix es donen les eines
matemàtiques per calcular-los i comprovarem que els resultats coincideixen.

Començarem pel cas més senzill, que és considerar que tant les arribades
com el servei no són aleatoris, sinó deterministes.

També començarem pels models de bloqueig. Un model es considera de
bloqueig quan una trucada que arriba al sistema i no té recursos, circuits, per
ser atesa, es perd.

3.1 Model D/D/C/C

Aquest model compost de C circuits i sense cua (Q=0 ) es caracteritza perquè
té les arribades i el servei determinísta; és a dir, les arribades es produeixen
periòdicament cada 1=� s i el servei de cada trucada triga exactament 1=�.

Un sistema sobredimensionat és aquell en el qual hi ha més circuits dels
que es necessiten per donar un grau de servei (satisfacció del client) raonable.
Un sistema infradimensionat és aquell en el qual hi ha menys circuits que els
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necessaris per donar un grau de servei acceptable. Voldríem calcular el nombre
de circuits necessaris per donar un grau de servei acceptable. En un model de
pèrdua el grau de servei està íntimament lligat a la probabilitat de bloqueig.

1. Simuleu el model D/D/2/2 amb un cas sobredimensionat. Per exemple,
que arribin trucades cada 2 s, i que trigui a servir-se 1 s. Això correspon
a una A = �

� = 1=�
1=� = 1

2
= 0:5.

2. Quines són les probabilitats que s'obtenen per simulació de cada estat?

(a) Quina és l'ocupació mitjana del circuit 1? I del circuit 2?

(b) Podríem treure el circuit 2 i tindríem el mateix sistema (més econòmic
i tot)?

(c) Quina és la probabilitat de bloqueig; és a dir, de cada 10 trucades
que arribin, quantes en perdem en mitjana? Perdem alguna trucada?

3. Simuleu el model D/D/1/1 amb A=0.5 . Simplement reduïm en un cir-
cuit.

(a) Quines són les probabilitats que s'obtenen per simulació de cada es-
tat?

(b) Quin és el percentatge de temps que el circuit està ocupat. Coincideix
amb algun paràmetre del sistema? Relacioneu-lo amb A, P0 i P1.
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4. Anem a veure si es compleixen aquestes relacions per a altres casos.
Simuleu el model D/D/1/1 amb A=0.9 .

(a) Es mantenen les relacions calculades anteriorment?

5. Sembla que no vulguem sobrepassar A=1 ; anem a fer-ho. Simuleu el
model D/D/1/1 amb A=1.25 .

(a) Què observeu en la simulació? Fixeu-vos que es perden trucades.
Agafeu una seqüència de numeració de trucades perdudes. Quina és
la probabilitat de pèrdua? Coincideix amb la que es dóna en el panell
d'estadístiques?

(b) Quin és ara el percentatge de temps que el circuit està ocupat? És
un sistema sobredimensionat? Té aquest sistema un grau de servei
acceptable? Com es pot milorar de forma senzilla aquest grau de
servei?

6. Potser la solució sigui afegir-hi un circuit més. Simuleu el model D/D/2/2
amb A=1.25. Quin és el percentatge de temps que un circuit està ocupat,
i el percentatge de temps que dos circuits estan ocupats? Relacioneu-los
amb les probabilitats d'estat.
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7. Quina creieu que és la relació que hi ha entre A i C per tal que no es perdi
cap trucada.

8. En conclusió, si tenim una A=3.1, quin és el nombre de circuits necessaris
per donar un grau de servei acceptable?

9. Donat un model D/D/2/2, dibuixeu el grà�c de la probabilitat de bloqueig
en funció de � per una � = 1.

3.2 Model D/M/C/C

Aquest model compost de C circuits i sense cua (Q=0 ) es caracteritza perquè
té les arribades deterministes i el servei aleatori; és a dir, les arribades es pro-
dueixen exactament cada 1=� s i el servei de cada trucada triga de mitja 1=�
s.

1. Simuleu un model D/M/1/1 amb A=0.5 . Comproveu que cada 2 s arriba
una trucada i que de mitjana es triga 1 s a servir-se (unes vegades més i
unes altres menys).

2. Es perden trucades? Per què? Anoteu la probabilitat de bloqueig que
s'obté. Creieu que proporciona un grau de servei acceptable?

(a) Podríeu donar un valor de A per garantir que no es perden trucades?
Per què?
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(b) Podríeu donar un valor de C per garantir que no es perden trucades?

(c) Ja es veu que es pot anar reduint la probabilitat de bloqueig amb un
cost econòmic. Hi ha dues vessants a tenir en compte: amb un cost
econòmic �xat tinc un grau de servei determinat, i per aconseguir
un grau de servei acceptable, tindré un cost determinat. A l'hora
de dissenyar pot ser que un paràmetre el tinguem �xat i haguem de
calcular l'altre.

3. Intuïtivament es veu que si augmentem A augmentarem la probabilitat de
pèrdua. Simuleu un model D/M/1/1 amb A=1 i anoteu la probabilitat
de bloqueig.

4. També es veu que si augmentem C, disminuirem la probabilitat de blo-
queig. Simuleu un model D/M/1/1 amb A=1 i C=2 i anoteu la proba-
bilitat de bloqueig.

En conclusió, per a unes necessitats de trànsit (A), hem de posar un nombre de
circuits (C ) tals que tinguem un grau de servei acceptable.

3.3 Model M/D/C/C

Aquest model compost de C circuits i sense cua (Q=0 ) es caracteritza perquè
té les arribades aleatòries i el servei determinista; és a dir, les arribades es
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produeixen de mitjana cada 1=� s i el servei de cada trucada triga exactament
1=� s.

1. Simuleu un model M/D/1/1 amb A=0.5 . Comproveu que, de mitjana,
cada 2 s arriba una trucada (unes vegades més i unes altres menys) i que
exactament es triga 1 s a servir-se.

2. Es perden trucades? Per què? Anoteu la probabilitat de bloqueig que
s'obté. Creieu que proporciona un grau de servei acceptable?

(a) Podríeu donar un valor d'A i/o C per garantir que no es perden
trucades? Per què?

3. Intuïtivament es veu que si augmentem A, augmentarem la probabilitat de
pèrdua. Simuleu un model M/D/1/1 amb A=1 i anoteu la probabilitat
de bloqueig.

4. També es veu que, si augmentem C, disminuïrem la probabilitat de blo-
queig. Simuleu un model M/D/2/2, amb A=1, i anoteu la probabilitat de
bloqueig.
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3.4 Model M/M/C/C

Aquest model compost de C circuits i sense cua (Q=0 ) es caracteritza per tenir
les arribades aleatòries i el servei aleatori; és a dir, les arribades es produeixen
de mitjana cada 1=� s i el servei de cada trucada triga de mitjana 1=� s.

1. Simuleu un model M/M/1/1 amb A=0.5 . Comproveu que de mitjana a
cada 2 s arriba una trucada (unes vegades més i unes altres menys) i que
de mitjana es triga 1 s a servir-se (unes vegades més i unes altres menys).

2. Anoteu la probabilitat de bloqueig i compareu-la amb la probabilitat de
bloqueig que hi ha a les taules (ErlangB(1,0.5))

3. De forma intuïtiva es veu que si augmentem A, augmentarem la proba-
bilitat de pèrdua. Simuleu un model M/M/1/1, amb A=1, i anoteu la
probabilitat de bloqueig. Calculeu-la matemàticament també.
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4. També es veu que si augmentem C, disminuirem la probabilitat de blo-
queig. Simuleu un model M/M/2/2 i anoteu la probabilitat de bloqueig.
Calculeu-la matemàticament també.

4 Models d'espera

Un model es considera d'espera quan una trucada arriba al sistema i no té
recursos, circuits, per ser atesa, i llavors s'espera en una cua que pot ser �nita o
in�nita. En cas que sigui �nita, quan aquesta cua és plena i arriba una trucada,
aquesta es perd. En cas que sigui in�nita, no es perd cap trucada, perquè totes
esperen el seu torn en una cua que no té límit. Noteu que un model de bloqueig
és un cas particular de model d'espera amb cua nul�la (Q=0 ).

El model d'espera pur és aquell en el qual la cua és in�nita, és a dir, no es
perden trucades perquè, si arriba una trucada al sistema i troba tots els circuits
ocupats, s'espera en una cua a ser atesa.

4.1 Model D/D/C/C+Q

Aquest model compost de C circuits i una cua de Q elements es caracteritza
perquè té les arribades i el servei determinista; és a dir, les arribades es pro-
dueixen periòdicament cada 1=� s i el servei de cada trucada triga exactament
1=�.
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Un sistema sobredimensionat és aquell en el qual hi ha més circuits dels
que es necessiten per donar un grau de servei (satisfacció del client) raonable.
Un sistema infradimensionat és aquell en el qual hi ha menys circuits que els
necessaris per donar un grau de servei acceptable. Voldríem calcular el nombre
de circuits necessaris per donar un grau de servei acceptable.

1. Simuleu el model D/D/2/10 amb un cas sobredimensionat. Per exemple,
que arribin trucades cada 2 s, i que triguin a servir-se 1 s. Això correspon
a una A = �

� = 1=�
1=� = 1

2
= 0:5.

(a) Quines són les probabilitats que s'obtenen per simulació de cada es-
tat?

(b) Quina utilitat té la cua en aquest model? Podríem treure-la? És
a dir, té el mateix comportament el model D/D/2/10 que el model
D/D/2/2? Si no ho veieu clar, simuleu-ho.

(c) És un sistema sobredimensionat?

2. Simuleu el model D/D/1/9, amb A=0.5 . Simplement reduïm en un
circuit.

(a) Quines són les probabilitats que s'obtenen per simulació de cada es-
tat?



Pràctiques de teletrànsit (J. Alcober) 18

(b) Quina utilitat té la cua en aquest model? Podríem treure-la? És
a dir, té el mateix comportament el model D/D/1/9 que el model
D/D/1/1?

(c) És un sistema sobredimensionat?

(d) Quin és el percentatge de temps que el circuit està ocupat. Coincideix
amb algun paràmetre del sistema? Relacioneu-lo amb A, P0, P1,...

3. Anem a veure si això d'abans es compleix. Simula el model D/D/1/9,
amb A=0.75 i A=0.9 .

(a) Es mantenen les relacions calculades anteriorment?

4. Sembla que no ens vulguem passar d'A=1; anem a fer-ho. Simuleu el
model D/D/1/9 amb A=1.25 .
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(a) Què observeu en la simulació? On s'estabilitza el sistema? Quines
creieu que serien les probabilitats d'estat al cap d'una bona estona?

(b) Quin és ara el percentatge de temps que el circuit està ocupat? És
un sistema sobredimensionat? Té aquest sistema un grau de servei
acceptable? Com es pot aportar de forma senzilla aquest grau de
servei?

5. Potser la solució sigui afegir-hi un circuit més. Simuleu el modelD/D/2/10,
amb A=1.25 . Quin és el percentatge de temps que un circuit està ocupat,
i el percentatge de temps que dos circuits estan ocupats. Relacioneu-los
amb les probabilitats d'estat.

6. Quina creieu que és la relació que hi ha entre A i C per tal que s'hi
proporcioni un grau de servei acceptable.

7. En conclusió, si tenim una A=3.1, quin és el nombre de circuits necessaris
per donar un grau de servei acceptable?

4.2 Model D/M/C/C+Q

Aquest model compost de C circuits i una cua de Q elements es caracteritza per
què té les arribades deterministes i el servei aleatori; és a dir, les arribades es
produeixen exactament cada 1=� s i el servei de cada trucada triga de mitjana
1=� s.

1. Simuleu un model D/M/1/9 amb A=0.5. Comprova que cada 2 s arriba
una trucada i que, de mitjana, es triga 1 s a servir-se.

(a) Quin és el percentatge d'ocupació del circuit? Concorda amb les
fórmules anteriors?

(b) Es fa servir la cua durant la simulació?

(c) Què hauria de passar per què un element anés a la cua?

2. Simuleu un model D/M/1/9 amb A=1. Expliqueu què observeu.
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4.3 Model M/M/C/C+Q

Aquest model compost de C circuits i amb cua de longitud màxima Q es car-
acteritza per què té les arribades aleatòries i el servei aleatori; és a dir, les
arribades es produeixen de mitjana cada 1=� s i el servei de cada trucada triga
de mitjana 1=� s.

1. Simuleu un model M/M/1/10 amb A=0.5. Comproveu que, de mitjana,
cada 2 s arriba una trucada (unes vegades més i unes altres menys) i que,
de mitjana, es triga 1 s en servir-se (unes vegades més i unes altres menys).

(a) Es podria dir que correspon a un model d'espera pur? Per què?

(b) Feu una taula amb els valors teòrics i simulats dels 10 primers estats,
considerant un model d'espera pur. Se semblen?

(c) Calculeu de forma teòrica i simulada la probabilitat de pèrdua i la
probabilitat de demora, així com el temps mitjà d'espera en cua. Se
semblen? A quina conclusió podrieu arribar?

2. Considerem un altre cas. Simuleu un model M/M/1/2 amb A=1.

(a) Es podria dir que correspon a un model d'espera pur? I de pèrdua
pur? Per què?

(b) Feu una taula amb els valors teòrics i simulats dels estats. Se sem-
blen?

(c) Calculeu de forma teòrica i simulada la probabilitat de pèrdua i la
probabilitat de demora, així com el temps mitjà d'espera en cua. Se
semblen? A quina conclusió podríeu arribar?

(d) Sembla que si augmentem C, disminuirem la probabilitat de pèrdua.
Comproveu-ho simulant el sistemaM/M/2/3, amb A=1, i compareu-
lo amb el valor teòric.

(e) Sembla també que si augmentem A, augmentem la probabilitat de
pèrdua. Comproveu-ho simulant el sistema M/M/2/3, amb A=2, i
compareu-lo amb el valor teòric.

5 Apèndix

5.1 Model de generació de trucades (processos de Poisson)

Començarem solucionant un problema paral�lel. Suposem, en primer lloc, que
llancem a l'atzar n punts sobre un interval (0,T). Quina és la probabilitat que
k d'aquest n punts caiguin en un subinterval t = (t1; t2) de (0,T)?
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0 t 1 t 2 T

La probabilitat que si es llança un punt caigui en t és

p =
t2 � t1
T

=
t

T

Si l'experiment es repeteix n vegades, la probabilitat que k d'aquests n punts
caiguin en un subinterval t = (t1; t2) de (0,T) és

Pfk dels n en tg =

�
n
k

�
pk(1� p)n�k

Si suposem n � 1 i T � t, però n=T = � es manté constant, llavors es
podria demostrar que �

n

k

�
pk(1� p)n�k � e�np

npk

k!

i com que np = �t,

Pfk en tg = e��t
(�t)k

k!

Si, en comptes de parlar de punts, parlem de generació de trucades, llavors la
probabilitat que es generin k trucades en un interval t, per part d'una població
in�nita que genera una taxa de trucades �, és

Pfk en tg = e��t
(�t)k

k!

Es diu que la generació de trucades per part d'aquesta població in�nita ve
modelada per un procés estocàstic de Poisson.

poblacio
λ

Per veure el signi�cat físic de �, calcularem quantes trucades es generen de
mitjana en un temps d'observació Tob.

�N =

1X
i=0

iPfienTobg =

1X
i=0

ie��Tob
(�Tob)

i

i!
= e��Tob�Tob

1X
i=1

(�Tob)
i�1

(i� 1)!
= �Tob
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Propietats dels processos de Poisson

Additiva La suma de processos de Poisson és un altre procés de Poisson la
taxa del qual és la suma de les taxes dels processos que se sumen.

λ2

λ1

λ1 λ2+

Multiplicativa La divisió d'un procés de Poisson a través d'un conjunt de
probabilitats Pi són processos de Poisson la taxa dels quals són, respectivament,
la taxa del procés inicial multiplicada per la probabilitat corresponent Pi.

λ

λ P0

λ P1

P0

P1

Caracterització del temps entre arribades consecutives en un procés

de Poisson

El proper pas és caracteritzar estadísticament el temps entre arribades consec-
utives en un procés de Poisson, és a dir, calcular la seva funció de densitat de
probabilitat.

Sigui t0 l'instant en què es produeix una arribada i sigui t1 l'instant en què
es produeix l'arribada següent.

De�nim la variable aleatòria x com la distància t1 � t0. Volem calcular la
funció de distribució de x, F (x).

F (x) és la probabilitat que x � x, però x � x vol dir que hi ha almenys 1
arribada entre t0 i t0 + x, i aquest valor el coneixem, perquè com és un procés
de Poisson,

Pf0 en xg = e��x
(�x)0

0!
= e��x

Per tant,

F (x) = 1� e��x
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I la funció de densitat de probabilitat serà

f(x) =
d

dx
F (x) = �e��xu(x)

És a dir, el temps entre arribades consecutives en un procés de Poisson és
una variable aleatòria exponencial.

Temps mig entre arribades consecutives Només cal calcular l'esperança
d'aquesta variable aleatòria.

E(x) =

Z
1

0

f(x)dx =

Z
1

0

�e��xdx =
1

�

5.2 Model de servei de trucades (Servei exponencial)

De resultes de mesures experimentals, s'ha comprovat que el comportament del
servei de trucades es pot modelar com una variable aleatòria exponencial, de
taxa �. Només al voltant de l'origen hi ha força discrepància.

f(x) = �e��xu(x)

Signi�cat físic de �

El temps mitjà de durada del servei (la durada de la trucada), es pot calcular a
partir d'aquest model mitjançant la seva esperança.

E(x) =

Z
1

0

f(x)dx =

Z
1

0

�e��xdx =
1

�

Llavors, l'invers de � és el temps mitjà de servei.

5.3 Processos de Markov de naixement i mort

El proper pas és caracteritzar estocàsticament el model de pèrdues i el mod-
el d'espera, per això fem servir la part de la teoria de cues corresponent als
processos de Markov.

Un sistema es pot modelar per mitjà d'un procés de Markov si aquest pre-
senta un nombre �nit o in�nit d'estats (Ei) pels quals va passant aleatòriament,
i té memòria nul�la, és a dir, no depèn del passat. Cada estat (Ei) té associada
una probabilitat d'ocurrència (Pi), que volem calcular perquè ens caracteritza
estocàsticament el sistema.

Un procés de Markov es diu que és de naixement i mort si els salts des d'un
estat (Ei) només poden fer-se cap a l'estat immediatament superior (Ei+1) o
l'estat immediatament inferior (Ei�1).

Es pot dibuixar un diagrama d'estats del sistema, de la forma següent:
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E

λ
0

µ
1

0 E1

λ
1

µ
2

E2

λ
2

µ
3

...

on �i és la taxa de probabilitat de naixement en l'estat Ei, i �i és la taxa
de probabilitat de mort en l'estat Ei.

En règim permanent hi ha un balanç dels �uxos entrants i sortints de qual-
sevol superfície del diagrama d'estats. El �ux és el producte de la taxa de
probabilitat i la probabilitat d'ocurrència.

A la superfície S0,

�0P0 = �1P1

A la superfície S1,

(�1 + �1)P1 = �0P0 + �2P2

I a la superfície Si,

(�i + �i)Pi = �i�1Pi�1 + �i+1Pi+1

E

λ
0

µ
1

0 E1

λ
1

µ
2

E2

λ
2

µ
3

...

S0
S1 λ

i-1

µ
i

Ei

λ
i

µ
i+2

Si

...

5.4 Model de pèrdua pur

Considerem una població in�nita que arriba a un sistema compost per C circuits
o canals. La taxa de generació de trucades és � i la taxa de servei de trucades
és �.
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poblacio
λ

...

1

2

C

...

µ

Considerem un model de pèrdues, és a dir, una trucada que arribi quan el
sistema estigui saturat, amb els C circuits ocupats; llavors es perdrà i no se
servirà. La probabilitat de trobar el sistema en aquest estat és de gran interès.

Un sistema amb aquestes característiques és un procés de Markov de naixe-
ment i mort, amb �i = � i �i = i�.

Per tant, el diagrama d'estats serà

0 1

λ

2µ

λ

µ

2 C-1

λ

3µ

λ

µ

... C

λ

µ(C-1) C

Anem a calcular les probabilitats d'ocurrència Pi. Igualem �uxos per difer-
ents superfícies.

0 1

λ

2µ

λ

µ

2 C-1

λ

3µ

λ

µ

... C

λ

µ(C-1) C

S0
S1

SC-1

A la superfície S0,

�P0 = �P1

i si A = �=�,

P1 =
�

�
P0 = AP0

A la superfície S1,
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(�+ �)P1 = �P0 + 2�P2

i desenvolupant,

P2 =
A

2
P1 =

A2

2!
P0

I a la superfície SC�1,

(�+ (C � 1)�)PC�1 = �PC�2 + C�PC

i desenvolupant,

PC =
A

C
PC�1 =

AC

C!
P0

Tenim, doncs, Pn en funció de P0, que ens falta calcular. Per fer-ho, aprof-
item que s'ha de complir que

CX
i=0

Pi = 1

llavors,

CX
i=0

Pi = P0

�
1 +A+

A2

2!
+ � � �+

AC

C!

�
= 1

i s'obté

P0 =
1

1 +A+ A2

2!
+ � � �+ AC

C!

=
1PC

i=0
Ai

i!

I, en conclusió,

Pn =
An

n!PC
i=0

Ai

i!

; per 0 � n � C

Per mesurar el grau de servei, hem de calcular la probabilitat de bloqueig
(PB). En el cas del model de pèrdua, aquest correspon a la probabilitat de
pèrdua (PP).

Com ja hem apuntat abans, aquesta és la probabilitat de trobar el sistema
en l'estat de saturació, que és equivalent a
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� Trobar-lo amb els C circuits ocupats

� Trobar-lo en l'estat EC

� Si una trucada arriba al sistema en aquest estat, es perd i no se serveix.

Aquesta probabilitat és PC , i és, per de�nició, la probabilitat de pèrdua (PP).

PC = PP =
AC

C!PC
i=0

Ai

i!

Aquesta és una funció de A i C i rep el nom d'ErlangB(A;C).

ErlangB(A;C) = PC = PP =
AC

C!PC
i=0

Ai

i!

D'aquí podem obtenir els diferents trànsits del sistema.
Anem a calcular el TC. Per això, com que coneixem les probabilitats de

cada estat i sabem les trucades que s'estan cursant en cada estat, el TC serà la
mitjana de les trucades cursades a cada estat per la probabilitat de cada estat.

TC = 0P0 + 1P1 + � � �+ CPC =

CX
i=1

iPi =

CX
i=1

iP0
Ai

i!
=

= AP0

CX
i=1

Ai�1

(i� 1)!
= AP0

C�1X
j=0

Aj

j!
= A (1� ErlangB(A;C)) = A (1� PP )

Per calcular el TO, el que es fa és calcular el TC d'un sistema amb els
mateixos paràmetres � i � i in�nits circuits. En fer-ho, trobem que TO=A.

A partir d'aquí es pot calcular el trànsit perdut TP ,

TP = TO � TC = A�A (1� PP ) = APP = AErlangB(A;C)

D'aquí es pot extreure que el TC és la relació entre la taxa de trucades
cursades i la taxa de trucades servides

TC = TO(1� PP ) =
�

�
(1� PP ) =

�c
�
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5.5 Model d'espera pur

Considerem una població in�nita que arriba a un sistema compost per C circuits
o canals. La taxa de generació de trucades és � i la taxa de servei de trucades
és �.

poblacio
λ

...
1

2

C

...

µ

...

Considerem un model d'espera, és a dir, una trucada que arribi quan el
sistema estigui saturat, amb els C circuits ocupats, esperarà que un dels circuits
es buidi per ser servida i, en cas que arribin més trucades i el sistema estigui
ple, aquestes es posaran en una cua de capacitat in�nita.

Un sistema amb aquestes característiques és un procés de Markov de naixe-
ment i mort, amb �i = � i �i = i� per a 0 � i � C i �i = C� per a i � C

Per tant, el diagrama d'estats serà

0 1

λ

2µ

λ

µ

2 C-1

λ

3µ

λ

µ

... C

λ

µ(C-1) C

C+1

λ

µC

C+2

λ

µC

λ

µC

...

Anem a calcular-ne les probabilitats d'ocurrència Pi. Igualem �uxos per
diferents superfícies.

0 1

λ

2µ

λ

µ

2 C-1

λ

3µ

λ

µ

... C

λ

µ(C-1) C

C+1

λ

µC

λ

µC

λ

µC

...

S0
S1

SC-1 SC

C+i

λ

µC

SC+i

...

A la superfície S0,

�P0 = �P1

i si A = �=�,
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P1 =
�

�
P0 = AP0

A la superfície S1,

(�+ �)P1 = �P0 + 2�P2

i desenvolupant,

P2 =
A

2
P1 =

A2

2!
P0

A la superfície SC�1,

(�+ (C � 1)�)PC�1 = �PC�2 + C�PC

i desenvolupant,

PC =
A

C
PC�1 =

AC

C!
P0

A la superfície SC ,

(�+ C�)PC = �PC�1 + C�PC+1

i desenvolupant,

PC+1 =
A

C
PC =

AC

C!

A

C
P0

A la superfície SC+i,

(�+ C�)PC+i = �PC+i�1 + C�PC+i+1

i desenvolupant,

PC+i+1 =
A

C
PC+i =

AC

C!

�
A

C

�i+1
P0

Tenim, doncs, Pn en funció de P0, que ens falta calcular. Per fer-ho, aprof-
item que s'ha de complir que



Pràctiques de teletrànsit (J. Alcober) 30

CX
i=0

Pi = 1

llavors,

CX
i=0

Pi = P0

 
1 +A+

A2

2!
+ � � �+

AC

C!

 
1 +

A

C
+

�
A

C

�2
+ � � �

!!
= 1

i s'obté

P0 =
1

1 +A+ A2

2!
+ � � �+ AC

C!

�
1 + A

C +
�
A
C

�2
+ � � �

� =
1PC

i=0
Ai

i! + AC

C!
A

C�A

=
1PC�1

i=0
Ai

i! + AC

C!
C

C�A

I, en conclusió,

Pn =

8><
>:

A
n

n!
P

C

i=0

Ai

i!
+AC

C!

A

C�A

; per 0 � n � C

A
C

C! (
A

C )
n�C

P
C

i=0

Ai

i!
+AC

C!

A

C�A

; per C � n

Per mesurar el grau de servei, calcularem la probabilitat de bloqueig (PB).
En el cas del model d'espera, aquest correspon a la probabilitat de demora (PD).

De la mateixa manera que abans, ens interessarà calcular la probabilitat de
trobar el sistema en l'estat de saturació, que és equivalent a

� Trobar-lo amb els C circuits ocupats

� Trobar-lo en els estats EC , EC+1, EC+2, ...

� Si una trucada arriba al sistema en aquest estat, es �ca a la cua i espera
a que se serveixin totes les trucades que estiguin davant a la cua, i no es
perd.

Aquesta probabilitat, per de�nició, és la probabilitat de demora (PD).

PD = PC + PC+1 + PC+2 + � � � =

1X
n=C

AC

C!

�
A

C

�n�C
= P0

AC

C!

C

C �A

Aquesta és una funció de A i C i rep el nom d'ErlangC(A;C).
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ErlangC(A;C) = PC + PC+1 + PC+2 + � � � = PD = P0
AC

C!

C

C �A

D'aquí podem obtenir els trànsits del sistema.
De la mateixa manera que per al model de pèrdues, es pot veure que T0=A.
Per calcular el TC farem com en el model de pèrdua. Per a això, com que

coneixem les probabilitats de cada estat i sabem les trucades que s'estan cursant
en cada estat, el TC serà la mitjana de les trucades cursades a cada estat per
la probabilitat de cada estat.

TC = 0P0 + 1P1 + � � �+ CPC + CPC+1 + CPC+2 + � � � =

=

CX
i=1

iPi +

1X
i=C+1

CPi =

CX
i=1

iP0
Ai

i!
+

1X
i=C+1

CP0
AC

C!

�
A

C

�i�C
=

= AP0

CX
i=1

Ai�1

(i� 1)!
+ CP0

AC

C!

1X
j=1

�
A

C

�j
=

= AP0

 
CX
i=1

Ai�1

(i� 1)!
+
AC

C!

C

C �A

!
= A

P0
P0

= A

D'aquí es pot calcular el trànsit perdut TP,

TP = TO � TC = A�A = APB = 0

Aquests resultats els podíem haver obtingut inicialment, perquè en un model
d'espera tot el trànsit que s'ofereix es cursa. Per tant, TO=TC=A.

Igualment, no es perd cap trànsit TP=0.
També podríem de�nir un trànsit demorat (TD) com la part del trànsit ofert

que es demora, és a dir, que arriba al sistema i ha d'esperar.

TD = TOPD = AErlangC(A;C)

5.6 Relació de Little

La relació de Little ens relaciona el temps mitjà de permanència en un sistema
amb la taxa d'entrada al sistema i el nombre mig d'elements que hi ha a dins.
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�N = � �W

La relació de Little serveix per calcular l'altre gran paràmetre de mesura del
grau de servei en models d'espera: el temps mitjà d'espera en cua.

En el model de pèrdues, el nombre mitjà de trucades al sistema coincideix
amb el nombre mitjà de circuits ocupats, és a dir, TC. Per tant,

�W =
�N

�
=

A (1�ErlangB(A;C))

�
=

1

�
(1�ErlangB(A;C))

En el model d'espera, és una mica més complex perquè hem de calcular
primer �N , el nombre mitjà de trucades al sistema, que és la suma del nombre
mig de trucades en cua ( �NQ), i el nombre mig de trucades en els circuits ( �NC);
és a dir, el nombre mitjà de circuits ocupats.

�N = �NQ + �NC = �NQ + TC = �NQ + A

Hem de calcular, per tant, NQ.

�NQ = 0P0 + 0P1 + � � �+ 0PC + 1PC+1 + 2PC+2 + � � � =
1X

i=C+1

(i� C)Pi =

1X
i=C+1

(i� C)P0
AC

C!

�
A

C

�i�C
= P0

AC

C!

1X
j=1

j

�
A

C

�j

= P0
AC

C!

A

C

1�
1� A

C

�2 = ErlangC(A;C)
A

C �A

Llavors,

�N = �NQ +A = ErlangC(A;C)
A

C �A
+A = A

�
ErlangC(A;C)

C �A
+ 1

�

I, aplicant la relació de Little,

�W =
�N

�
=

1

�

�
ErlangC(A;C)

C �A
+ 1

�
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