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Parte 1 - Cadeia de Markov (a tempo discreto)

Exercı́cio 1. Seja uma cadeia de Markov com probabilidades de transição dadas
por

P=




0 0,3 0,7
1 0 0
0 1 0


 .

Calcule: a) P(X3 = 1,X5 = 3|X1 = 3); b) P(X1 = 1,X2 = 2) considerando π0 =
[1/3 1/3 1/3]; c) P(T3 = 8,T2 = 4|T1 = 1) sendo T associado ao estado j = 2.

Exercı́cio 2. Seja a cadeia do Exercı́cio 1. Classifique os estados. Discorra sobre
a distribuição de equilı́brio.

Exercı́cio 3. Na cadeia do Exercı́cio 1, considere agora P(1,2) = 0 e determine
P(1,3) de forma que P seja uma matriz de probabilidade. Refaça o Exercı́cio 2.

Exercı́cio 4. Seja a cadeia do Exercı́cio 1. Quais os valores de R e F? Compare
com R obtido via R = I +P+ . . ..

Exercı́cio 5. Seja uma cadeia de Markov com probabilidades de transição da-
das pela matriz P, com P(1,1) = 0,3, P(1,10) = 0,7, P(2,3) = 1, P(3,3) = 0,8,
P(3,8) = 0,2, P(4,2) = 0,8, P(4,4) = 0,2, P(5,5) = 0,9, P(5,7) = 0,1, P(6,3) =
0,2, P(6,7) = 0,6, P(6,8) = 0,2, P(7,6) = 0,9, P(7,10) = 0,1, P(8,8) = 0,5,
P(8,9)= 0,5, P(9,3)= 0,1, P(9,4)= 0,5, P(9,9)= 0,4, P(10,1)= 0,3, P(10,10)=
0,7. Obtenha a probabilidade de que, iniciando no estado 6, nunca se chegue ao
3; obtenha o número médio de visitas ao estado 1 partindo-se do 5.

Exercı́cio 6. Refaça o Exercı́cio 5, agora com P(2,3) = 0 e redefinindo P(2,2).

Exercı́cio 7. Calcule as probabilidades limite para a cadeia do Exercı́cio 5.

Exercı́cio 8. Seja a cadeia do Exercı́cio 1. Qual é o número esperado de visitas
ao estado 2 em 10 passos? Suponha X0 = i. Dica: inspire-se nas expressões
(5.2.14) e a seguinte, do livro.
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Exercı́cio 9. Qual é o significado de

Rk := I +P+ . . .+Pk?

Dica: vide as expressões (5.2.14) a (5.2.16) e compare com o exercı́cio anterior.

Exercı́cio 10. A cada dia de operação de uma máquina há 10% de chance de
ocorrer uma ou mais falhas. Quando falhas ocorrem, no inı́cio do dia seguinte é
feita uma manutenção, que custa cem reais; ao longo deste dia, a máquina não fa-
lha. Calcule, através de cadeia de Markov, o custo médio mensal de manutenção
da máquina.

Obs: se houver dificuldades para montar a cadeia, vide a nota no rodapé com
a solução desta parte 1.

Exercı́cio 11. No Exercı́cio 10, imagine agora que o custo da primeira manutenção
é de cem reais, o da segunda é de duzentos, o da terceira volta a ser de cem, e
assim por diante. Refaça, considerando apenas dez dias de operação.

Dica: aumente o número de estados da cadeia. Se você estiver com dificulda-
des, veja a nota no rodapé 2.

Exercı́cio 12. Considere ud como sendo o último dı́gito do seu NUSP, e o parâmetro
N = 0,05ud +0,25. Para a cadeia de Marklov com matriz de probabilidade dada
abaixo, pede-se:

a) para o estado j = 1, calcule P(T4 = 10,T3 = 6|T2 = 2,T1 = 1);

b) classifique os estados; justifique brevemente.

P=




0 N 1−N
N/2 N/2 1−N

0 0 1


 .

Exercı́cio 13. O número de indivı́duos de uma certa espécie é modelada através
de uma cadeia de Markov. As probabilidades de transição são dadas por: P(1,5)=
M; P(1,1) = 0,9−M; P(1,3) = 0,1; P(2,2) = 0,5; P(2,5) = 0,5; P(3,4) = 0,1;
P(3,3) = 0,9; P(4,4) = 1 e P(5,2) = 1. Ao estudar o “destino” da espécie, im-
porta determinar:

1P(1,1) = 0,9, P(1,2) = 0,1, P(2,1) = 1; o estado 2 representa o dia de manutenção.
2Uma solução é fazer com que os estados 2 e 4 representem, respectivamente, manutenções de

cem e duzentos reais.
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a) a probabilidade de se alcançar (ao menos uma vez) o estado 2, partindo de
1;

b) idem, partindo de 3;

c) a probabilidade de o estado estar em 2 após um longo tempo, partindo de
1;

d) o número médio de visitas ao estado 1, considerando que em t = 0 há 50%
de chance que a cadeia se encontre em 1 e 50% de estar em 3.

Parte 2 - Cadeia de Markov (a tempo discreto) aplicada a Filas

Exercı́cio 14. Sabe-se que um certo processo pode ser bem modelado como uma
fila G/M/1. Experimentalmente, aguardou-se bastante tempo (de forma que pode-
mos assumir que o processo entrou em regime) e então estimou-se o número médio
de clientes no sistema como sendo 10. Qual é a probabilidade que o número de
clientes não seja maior que cinco?

Exercı́cio 15. Num processo de fabricação de papel, pedaços de madeira são
colocados com espaçamento regular sob uma esteira, e a esteira tem velocidade
constante, de tal forma que cada pedaço é despejado a cada 0,1 minutos. O
peso de cada pedaço tem média 10kg e distribuição exponencial. A máquina
trituradora processa 150kg por minuto e tem um grande armazenador na entrada.
Pede-se:

a) que tipo de fila é esta? Especifique cliente, servidor, etc.
b) a trituradora consegue “dar conta” do trabalho (a fila entra em regime)?
c) obtenha a distribuição limite da fila e o número médio de pedaços de ma-

deira no armazenador. (este item é difı́cil de resolver sem auxı́lio de um compu-
tador...)

Parte 3 - Filas M/M

Exercı́cio 16 (Livro A. Allen). Mensagens chegam em um centro de comunicação
com uma média de 240 mensagens por minuto, e cada mensagem tem em média
176 caracteres; assuma que o número de caracteres tem distribuição exponencial,
para simplificar. A linha consegue transmitir 800 caracteres por segundo. Pede-
se:
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a) obtenha os indices de desempenho primários e a probabilidade de que 10
ou mais mensagens estejam aguardando para ser transmitidas. Assuma que há
um “buffer” de mensagens muito grande.

b) refaça considerando que a intensidade de tráfego aumenta 10%;
c) qual é o tamanho do buffer (em número de mensagens) para que a probabi-

lidade de que todo o buffer esteja cheio seja menor que 0,5%? Para este tamanho
de buffer, obtenha os indices de desempenho primários.

Exercı́cio 17. Um caminhão e três “coletores de lixo” recolhem sacos de lixo. O
tempo que cada coletor leva para recolher um saco tem distribuição exponencial
e média 10 segundos. Assuma que a velocidade do caminhão e a disposição
dos sacos de lixo é tal que a “chegada” dos sacos pode ser aproximada por um
processo de Poisson com taxa 20 sacos por minuto. Pergunta-se: em oito horas
de operação, em média quantos sacos de lixo são deixados na rua3?

Exercı́cio 18. Assuma que você lê seus emails com em uma velocidade de 4 kbytes
por minuto. Na sua conta de email chegam em média 10 mensagens por hora, com
padrão aleatório (p. Poisson). Cada mensagem tem um tamanho com distribuição
exponencial e média de 10 kbytes. A caixa de emails tem espaço tão grande que
se pode considerar que cabem infinitas mensagens. Pede-se:

a) comente sobre o comportamento da caixa de emails;

b) o tempo médio que uma mensagem espera para ser lida.

Exercı́cio 19. Suponha que temos que direcionar pacotes de dados para dife-
rentes centros de transmissão remotos, sabendo apenas quantos servidores estes
centros têm (e suas velocidades, claro). Uma forma de fazer isto consiste em
simplesmente sortear a direção.

Especificamente, considere dois centros remotos, o “A” e o “B”, sendo que
o “A” tem três servidores e o “B” tem dois servidores. Cada servidor processa
10 kbytes de dados por segundo e cada pacote tem tamanho com distribuição
exponencial e média 10 kbytes. Os pacotes chegam no “centro de distribuição”
com padrão aleatório com média 120 pacotes por minuto. Como fazer o sorteio
da direção (“A” ou “B”) que cada pacote deve tomar de forma que o tempo médio
que cada pacote permanece no sistema seja o mesmo? E se a média de chegadas
passar dos 120 para 240 pacotes por minuto? Comente os resultados.

3Para quem estiver com muita dificuldade: fila tipo M/M/c/c com c = 3; do diagrama da fila,
obtenha as eqs. de pn e S e através destas obtenha pc, que é a prob. de que todos os servidores
estejam ocupados; então, obtenha a “taxa de rejeição” de sacos (λr = λpc, por que?)
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Obs: considere que os “buffers” para os pacotes são muito grandes, em am-
bos os centros.

Parte 4 - Gerais

Exercı́cio 20. Um sistema de transmissão de mensagens de uma empresa encontra-
se operando há muito tempo. Cada uma das mensagens leva um tempo exponen-
cial para ser transmitida, com média 8 minutos e o sistema tem um “buffer” que
armazena até 5 mensagens (adotamos um número pequeno apenas para simplifi-
car os cálculos); mensagens excedentes são descartadas.

Para avaliar o desempenho do sistema, o engenheiro da empresa não dispõe
de dados estatı́sticos sobre a chegada das mensagens; contudo, ele pode obter
sem muita dificuldade o número de mensagens no sistema. Então ele cria uma
nota de zero a dez, a qual é alterada exatamente a cada 24 horas da seguinte
forma: – no momento do ajuste, se o número de mensagens no sistema é igual a
0 ou 1, então a nota é aumentada em um; – se o número de mensagens é igual a 2
ou 3, então a nota é mantida; – se o número de mensagens é igual a 3 ou 4, então
a nota é reduzida em um; – caso contrário, a nota é diminuida em dois.

Sabendo que chegam em média 10 mensagens por minuto com padrão aleatório
(i.e., um p. Poisson), obtenha: (a) a nota média; (b) o número médio de dias que
o sistema fica com nota zero durante um mês.

FORMULÁRIO

S = (I−Q)−1 G = SB F( j, j) = 1− 1
R( j, j)

F(i, j) =
R(i, j)
R( j, j)

fk = Q fk−1 R = I +P+P2 + . . . R(I−P) = I

πP= π π1 = 1 qk =
Z ∞

0

e−at(at)k

k!
dφ(t) r = E(NZ) = ab f ( j) = 1−β j β = q0 +q1β+q2β2 + . . .

π?( j) = (1−β)β j lim
n→∞

E(X?
n ) = β/(1−β)

W = E(w) =
L
λ

=
Ws

1−ρ
, Wq = E(q) = W −Ws =

ρWs

1−ρ
L = E(N) =

ρ
1−ρ

, Lq = E(Nq) = λWq =
ρ2

1−ρ

Pn = P[N = n] = (1−ρ)ρn P(0≤ q∞ ≤ t) = 1−ρe−t/W , W (t) = 1− e−t/W , Ws(t) = 1− e−µt

S =
c−1

∑
n=0

αn

n!
+

αc

c!(1−ρ)
, p0 = 1/S, pn =

{
αn

n! p0
αn

c!cn−c p0
, Lq = p0

αc

c!(1−ρ)2 ρ, Wq = Lq/λ, α = λ/µ

S =
1−αK+1

1−α
, pn =

{
1−α)αn

1−αK+1
1

K+1

, L =

{
α

1−α − (K+1)αK+1

1−αK+1

K/2
, Lq = L− (1− p0), W =

L
λa

=
L

λ(1− pK)
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