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RESUMO

ALGISI, R. Filas Estocásticas com Fonte Finita: Uma Abordagem Altemativa. São
Carlos, 1996. 124p. Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia de São
Carlos, Universidade de São Paulo.

Uma série de problemas de filas em sistemas de transportes com picos de
tráfego, ou um número finito de elementos no sistema, são usualmente representados
pelo modelo de fonte infinita, dadas as dificuldades de utilização do modelo exato de
fonte finita. Este trabalho apresenta uma solução alternativa baseada no cálculo de
um limitante superior para as probabilidades de equilíbrio do modelo exato de fonte
finita, e compara as medidas de desempenho dos sistemas calculadas pelos dois
modelos.

Mostra-se que para índices de congestionamento menores que um, as

diferenças entre estas medidas são tanto menores quanto menor for este índice. A
partir destes resultados, compara-se as medidas de desempenho do modelo
aproximado proposto com as do modelo de população infinita, para diferentes
tamanhos de população e números de servidores.

Conclui-se que os modelos

conduzem a resultados numéricos muito próximos para uma ampla variação do índice
de congestionamento, e que estes resultados são tão melhores quanto maior for o
número de servidores no sistema e o número de elementos na população.

São

também apresentados três estudos de casos comparando os resultados induzidos pelos
modelos exato, proposto e usual de fonte infinita, que ilustram a aplicabilidade prática
dos resultados deste trabalho em sistemas de transportes.

Palavras-chave: Processos Estocásticos, Teoria das Filas, Fila com Fonte Finita,
Sistemas com População Finita.
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ABSTRACT

ALGISI, R. Finite Source Stochastic Queue: An Altemative Approuch. São Carlos,
1996. 124p.

Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos,

Universidade de São Paulo.

A set of stochastic queueing problems in transportation systems with traffic
peaks, or a finite number of elements in the system, are usually represented by the
infinite source model, due to the difficulties of applying the exact finite source model.
This study presents an alternative solution based on the upper bound values of the
equilibrium probabilities of the exact finite source model, and compares the
performance measurements of the two models. It is shown that for congestion factors
below one, the smaller the value o f the congestion factor, the smaller is the difference
between the models.

Based on this results the measures of performance of the

proposed aproximate model are compared with the results of the usual infinite source
model for different population sizes and number of servers. It is concluded that the
models lead to very close numerical results for a wide range of congestion factors of
the system and that these results are the better the larger is the number of servers and
the number of elements in the system.

Three case studies ilustrating the praticai

applicability ofthe results ofthis study to transportation systems are also presented.

Key-words: Stochastic Process, Queueing Theory, Finite Source Queue, Finite
Population Systems.

1. Introdução

1.1 Considet·ações Gerais

Freqüentemente confrontamo-nos com situações aborrecedoras de espera pelo
recebimento de um serviço. Tal fenômeno vem acentuando-se com o crescimento
populacional e a conseqüente urbanização social.

Somos levados a esperar nos

engarrafamentos de tráfego, nos supermercados, nos bancos quando desejamos
efetuar alguma transação financeira, nos postos dos correios, no postos de
combustíveis, enfim, nas infinitas situações cotidianas.
agradáveis~

Estas esperas não são

elas causam descontentamento tanto para quem procura um serviço

quanto para quem é responsável por oferecer tal atendimento.

Questões como: "Por que esperar tanto?", "Quanto tempo vou esperar para
ser atendido?", " Quantos elementos estão esperando?,
deparamos com sistemas geradores de esperas.

são comuns quando nos
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Indagações como esta, que muitas vezes ficam sem resposta no momento,
incentivaram-nos a realizar este estudo.

Penetrando no mundo da teoria das probabilidades vimos que muitas destas
indagações são respondidas através de uma análise matemática detalhada, que
geralmente não é tão trivial, embora tente descrever estes problemas de maneira a
facilitar, ou porque não dizer, auxiliar os profissionais que são designados a
solucioná-los: a teoria das filas (são pesquisas científicas no campo da matemática
aplicada). Ela procura dar condições para os planejadores formularem conclusões e
para os operadores tomarem decisões; cometendo, é claro, pequenos desvios do
desempenho real do sistema.

Apesar de esforços realizados por seus pesquisadores para tomá-la mms
acessível e de praticidade, a maioria dos textos trazem concepções matemáticas
bastante complexas, que acabam "assustando" os seus potenciais usuários.

Historicamente falando, ERLANG ( 1909), matemático dinamarquês foi o
pioneiro destes estudos, tendo como motivação, o problema do congestionamento de
tráfego do sistema de telefonia. Muitos outros estudiosos aderiram a esta linha de
pesquisa; uns implementado os trabalhos de Erlang (MOLINA, 1927, por exemplo),
outros desenvolvendo novas formulações e considerando diferentes problemas como
motivação.

KARLIN and McGREGOR

processos de renovações.

(1975)

desenvolveram a teoria dos

3

Foi examinada uma vasta literatura relacionada à modelagem das filas que
consideram as mais variadas situações: a começar pelo número de servidores até
peculiaridades quanto à disciplina da fila. Dentre as obras mais clássicas podemos
citar GROSS and HARRIS (1974), KLEINROCK (1975), ALLEN (1978) e WOLFF
( 1989).

Do ponto de vista de aplicações, citamos HILLfER and Yu ( 1971 ),

NOV AES (1975), HILLIER and LIBERMAN (1980) e WIDMER ( 1989).

1.2 Definição do Problema

No campo da engenharia dos transportes, estamos interessados em estudar os
problemas, geralmente, no seu período de pico, nos quais a fila ocorre de forma
acentuada, gerando conflitos e muitas vezes provocando a paralização do fluxo
(veículos, pessoas, etc.); diminuindo consideravelmente o nível se serviço oferecido
pelo sistema.

Problemas deste tipo, muitas vezes são tratados de fom1a inadequada, uma
vez que as concepções matemáticas envolvidadas requerem conhecimentos
específicos para serem trabalhadas e interpretadas; assim, o tempo dispendido para
uma tomada de decisão de caráter prático é prejudicado, e a relação custo x benefício
é bastante elevada, o que acaba desencorajando os seus usuários. Portanto, modelos
mais simples passam a ser utilizados com freqüência, mesmo que conduzam a
resultados um tanto distorcidos dos reais.

4

Os

sistemas

de

transportes

onde

mais

ocorre

esta

"troca"

de

representatividade analítica são os sistemas cuja população de usuários é finita, como
por exemplo, frotas de ônibus, caminhões, barcaças, etc., passageiros alocados para
determinado vôo, enfim, situações onde o número de usuários a entrar no sistema
para ser processado é finito .

t.3 Objetivo

O objetivo deste trabalho é estudar as concepções matemáticas "assustadoras"
que descrevem os sistemas com populações finitas, interpretá-las e perceber onde
estão os principais pontos que geram tanta dificuldade. A partir daí, procurar uma
forma alternativa de se estudar sistemas que apresentam a característica da fonte finita
e avaliar os erros cometidos quando se admitem aproximações para tal.

1.4 Método Adotado

A fim de alcançar o objetivo do trabalho, estabelecemos as seguintes metas:

1. Realização de uma pesqmsa bibliográfica para conhecer detalhadamente estes
modelos assustadores;
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2. Busca de uma solução alternativa cujos resultados não se distanciem muito do caso
exato, que conserve essencialmente a característica de fonte finita de usuários no
sistema, e de alguma forma estabeleça uma relação com o modelo exato, através
de técnicas matemáticas consistentes, como por exemplo, o cálculo de limitantes
superiores para expressões, o que implica em trabalhar a favor da segurança;

3. Análise comparativa entre os resultados obtidos, preocupada em caracterizar os
erros cometidos quando se admite uma solução aproximada para o problema; e

4 . Estudo(s) de caso(s) para validar a idéia proposta.

1.5 Organização do trabalho

Este traballio constitui-se de sete capítulos, incluindo este pnmetro que
contém a introdução ao assunto e também estão apresentados o objetivo e o método
adotado para tal.
.•

O segundo capítulo apresenta uma descrição das principais características de
um sistema de filas e seus componentes e algumas representações gráficas destes
sistemas.
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O Capítulo 3 traz os principais processos que descrevem sistemas de filas,
enfocando os processos markovianos e os processos de nascimento e mot1e, uma vez
que são os de maior interesse no desenvolvimento do modelo de fonte finita .

No Capítulo 4 descrevemos a evolução da modelagem markoviana, partindo
do modelo clássico M/M/1 até o modelo que descreve os sistemas de filas com
população finita, desconsiderando os casos em que o sistema tem capacidade de
armazenamento limitada (sala de espera de tamanho limitado).

O Capítulo 5 apresenta uma solução alternativa para a modelagem de sistemas
com população finita de usuários baseada no cálculo de um limitante superior para a
probabilidade de equilíbrio do sistema quando este é tratado de forma exata. São
feitas também comparações entre os valores de algumas medidas de mérito quando
calculadas pelos modelos exato e proposto e, em seguida, com os obtidos pelo
modelo usual de população infinita.

Estudos de casos envolvendo problemas de transportes são apresentados no
Capítulo 6, com o objetivo de validar o modelo proposto e confirmar as conclusões
apresentadas no Capítulo 5.

As conclusões obtidas neste trabalho estão sintetizadas no Capítulo 7, onde
são apresentadas também, sugestões para futuras pesquisas a respeito desse assunto.

2. Caracterização de um Sistema de Filas

2.1 Definição

A fila é caracterizada por um processo de chegadas a um sistema de
atendimento formado por uma ou mais unidades de serviço, no qual os usuários
podem sofrer esperas ou não pelo recebimento deste atendimento.

Sistemas geradores de filas constituem parte da ampla classe de sistemas
dinâmicos denominados sistemas de fluxos, uma vez que a chegada de usuários, seu
processamento e suas respectivas partidas provocam uma movimentação dentro do
sistema, dando origem, assim, aos chamados fluxos de entrada e de saída do sistema.
Estes fluxos de usuários podem ser discretos ou contínuos.
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2.2 Componentes de um Sistema de Filas

Os principais componentes de um sistema de filas são: a população de
usuários (ou fonte) e os servidores (ou canais de atendimento). Quanto à população
pode ser finita ou infinita. Sistemas com população infinita pennitem representações
analíticas e gráficas de fácil compreensão, diferente de sistemas cuja população é
finita, em que o número de elementos da população interfere na razão de chegadas ao
sistema.

Os canais de atendimento representam as facilidades de serviço que o

sistema oferece. Existem sistemas simples, com apenas um canal de atendimento,
sistemas com múltiplos canais e ainda, sistemas com 11 infinüos" canais (neste caso, a
chegada de um usuário no sistema implica em um canal livre para processá-lo). Estes
canais de atendimento podem estar arrajandos paralelamente ou em série (de fonna
sequencial) , ou ainda de forma combinada - série/paralelo, o que dá origem às
chamadas redes de filas ("queueing

networks")~

tudo depende das condições

operacionais do sistema.

Outro componente importante é a sala de espera de um sistema, ou seja, local
onde os usuários esperam para receber o atendimento, cuja capacidade pode ser
limitada ou não. Alguns sistemas de filas são fisicamente limitados~ sendo assim, um
usuário que chega ao sistema e encontra todos os servidores ocupados, somente
espera pelo atendimento quando a sala de espera não está cheia, ou seja, na sua
capacidade máxima de

annazenamento~

outros, porém, possuem capacidade nula, e

portanto, quando um usuário chega e encontra todos os servidores ocupados não
consegue entrar para esperar pelo atendimento. Existem ainda sistemas em que esta
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capacidade é infinita; nestes casos, todo usuário que chega ao sistema pode esperar
para receber o atendimento.

2.3 Características Básicas

Destacam-se, como características básicas de um sistema de filas, o padrão
das chegadas, o padrão de atendimento e a disciplina da fila, além do número de
canais de atendimento e também o tamanho da população.

O padrão de chegadas reflete a maneira com a qual os usuários entram no
sistema. Quantitativamente pode ser representado pelo número médio de chegadas
por unidade de tempo ou pelo tempo médio entre chegadas sucessivas. Nos sistemas
em que o fluxo de chegadas é de natureza determinística, isto é, não ocorrem
oscilações aleatórias no entorno do valor médio, o padrão de chegadas é totalmente
descrito por estes valores. Por outro lado, se o sistema é de natureza estocástica (o
que ocorre em grande parte dos fenômenos reais), estes valores fornecem somente
medidas de tendência central do processo de chegadas, e para melhor caracterizá-lo
devemos trabalhar com a distribuição de probabilidades associada ao processo
(ALLEN, 1978).

O padrão de atendimento é em geral expresso em fimção do número médio de
usuários atendidos pelo sistema por unidade de tempo . Aqui também diferenciam-se
sistemas cujo processo de atendimento é de natureza deterministica e sistemas cujos
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atendimentos constituem um processo estocástico que necessitam, além do valor
médio de usuários atendidos por unidade de tempo, a distribuição de probabilidades
que rege o processo.

A disciplina da fila é a regra que seleciona o próximo usuário a ser atendido no
sistema. As mais comuns são: FCFS ("first-come, first-served"), ou seja, o primeiro
usuário a entrar no sistema será o primeiro a receber o atendimento; LCFS ("lastcome, first-served"), isto é, o último a entrar será o primeiro a receber o atendimento;
RSS (''random service system"), sistema com atendimento aleatório, e PRT ("priority
service"), ou atendimento com prioridade.

2.4 Representações Gráficas

Os fluxos de entrada e saída de um sistema de filas podem ser compreendidos
com facilidade quando apresentados sob aspecto gráfico; embora esta técnica não
deva ser utilizada como única alternativa para se estudar os sistemas. Digamos que
seja de grande importância pois permite uma análise de sensibilidade do fenômeno;
contudo, exige-se a complementação da técnica analítica da modelagem para que o
estudo forneça um nível de informações compatível com as necessidades reais da
análise.
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WJDMER (1989) comenta que uma forma simples de representar os sistemas
de fluxos é através da analogia física com os problemas de um silo de annazenagem
de grãos (fluxo discreto) ou de uma caixa d'água (fluxo contínuo).

No caso discreto, os dutos (tubos) de entrada e saída têm diâmetro compatível
ao diâmetro médio dos grãos a fim de que apenas um elemento consiga fluir através
de uma seção de controle por vez; no caso contínuo, os dutos devem ser dotados de
um registro que permite controlar a vazão através do tubo. As Figuras 2.1 e 2.2
descrevem estas duas representações.

o o

o
Entrada no sistema

Servidores

Saída do sistema

Figura 2.1 : Representação de sistemas de filas com fluxo discreto
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===lt

Entrada no sistema

l~t Saida do sistema
Figura 2.2 : Retn·esentação de sistemas de filas com fluxo contínuo

.,
Nestes casos, as capacidades de armazenamento dos sistemas são iguais aos
volumes do silo de grãos e da caixa d'água, respectivamente.

2.5 A Notação Usual

David Kendall (1953) propôs uma notação para facilitar a descrição de um
sistema de filas considerando algumas destas características:

X/Y /c

onde:
X representa as características do processo das chegadas;
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Y representa as características do processo de atendimento; e

c o número de canais de atendimento oferecidos pelo sistema (ou servidores,
ou ainda, facilidades de serviço).

Dentre os valores que X e Y podem assunur, destacamos: D - processo
determinístico, M- processo de Markov, Er - distribuição dos tempos de chegadas
ou atendimentos seguindo o padrão da distribuição de Erlang (de ordem r > 0), G processos de chegadas e atendimentos obedecendo uma distribuição genérica e GI distribuição genérica constituída por eventos estatisticamente independentes.

Posterionnente, em 1971, uma conferência de padronização de notação de
filas extendeu a notação de Kendall, conservando os parâmentros já existentes e
incorporando outros:

xa. I yp;y I c I m IN I disciplina

onde:

m

representa a capacidade máxima de annazenamento do sistema (tamanho

da sala de espera);
N representa o tamanho da população;
X 0 descreve o processo de chegadas em grupos de no máximo

ousuários; e

yp,y representa processo de atendimento em grupos de no máximo
mínino y usuários.

Pe

no
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Quanto à disciplina da fila, padronizou-se FIFO ("first-in, first-out,), LIFO
("last-in, first-out,), SIRO ("service in random arder,), PR ("priority») como
substitutas às disciplinas FCFS, LCFS, RSS, PRI. Já os processos denominados por
Kendall "Gf', passam a ser chamados simplesmente por G (representando
distribuições genéricas quaisquer de probabilidades).

Nos próximos capítulos trataremos os principais processos que regem um
sistema de filas, em especial, os processos descritos por uma distribuição
probabilística (os processos estocásticos): neles, os tempos entre chegadas sucessivas

' .

e os tempos de atendimento são descritos por variáveis aleatórias independentes e
identicamente distribuídas.

·.
Dentro do estudo dos processos estocásticos vamos atentar-nos aos processos
de nascimento e morte; neles, cada chegada ao sistema equivale a um nascimento e
cada partida, uma morte. Estes processos representam boa parte dos fenômenos reais
de interesse nos transportes.

Quanto ao número de canais de atendimento, estudaremos para um valor
arbitrário

c > O, não considerado o caso infinito, que foge dos interesses deste

trabalho (já que os fenômenos reais para os quais buscamos uma representação
analítica são constituídos por um número finito de servidores (algumas vezes, por
apenas um servidor)) e pode ser encontrado na literatura clássica.
Para finalizar este capítulo onde procuramos colocar os conceitos básicos
sobre sistemas de filas, representaremos, graficamente, os principais componentes dos
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sistemas de filas para fluxos discretos de usuários (podendo ser extendido ao caso
contínuo, por simples analogia) e diferenciando os sistemas em que as facilidades de
se1viço estão dispostas de forma paralela e seqüencial (em série). No primeiro caso,
consideramos um sistema com fila única e sala de espera geral do sistema, já no
segundo, a fila ocone em cada servidor que, conseqüentemente, tem sua própria sala
de espera (na figura representadas por

S~,

S 2, S3 ).

O OO O O O O O O O O O o 0 Pop,hoçiio
0000
000
.............,.-----=-------...;....__J
O Entrada no sistema

'--=---.:---~

o

Sala de espera

O

o
................---Q--····· ....0 ......................................................

Hu m

u~?~?n?~?rK?f~
~~·· · So~;dore<
\ .··-··:· · · · · · · ~.~
... -..:
.. _.·

..... ......

·._.·

.. --·.:
..

_ ~·

... ·::
._ ..

Figura 2.3: Rc,n·cscntação dos componentes de um sistema de fLias com scnidorcs em lllu·alclo

16

oooo
oo
O O O O O O O0
0000
Entrada

oo

População

000

S1

Servidores

..

·~·~·..: : ~·
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Figura 2.4: RctJrcsentação dos componentes de um sistema de filas com sen·idorcs em série

3. Os Importantes Processos que Regem um Sistema de
Filas

Os processos que regem as chegadas e o atendimento num sistema de filas
podem ser de natureza detemirústica ou estocástica. O primeiro é caracterizado pela
ausência de oscilações aleatórias em tomo do valores médios das variáveis, enquanto
que no segundo, estas oscilações estão sempre presentes. Na maioria dos fenômenos
reais estas oscilações ocorrem, como por exemplo, nos fenômenos de picos de tráfego
muito explorados dentro da engenharia dos transportes.

Este capítulo tem por objetivo estudar tais processos, compreender suas
concepções matemáticas e por fim interpretá-los diante dos fatos reais que eles
representam.
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3.1 Processos Determinísticos

O modelo detenninístico de filas pressupõe conhecidos os instantes de
chegadas de usuários ao sistema e os tempos de atendimento constantes, qualquer que
seja o usuário em questão. Ou seja, a taxa média de chegadas ao sistema não sofre
variações aleatórias e a capacidade de atendimento do sistema é constante ao longo
do tempo.

O estudo da fila determinística (bem como no caso estocástico) pode ser
subdividido em dois subgrupos: o primeiro descrevendo os fluxos discretos no qual os
usuários chegam a um sistema de atendimento para serem processados em um dos
canais disponíveis individualmente e com taxa constante, e o segundo, descrevendo os
fluxos

contínuos~

neste caso, existem leis matemáticas (funções contínuas) definindo

os processos de chegadas e atendimentos no sistema.

Existem vários fenômenos de transportes que podem ser representados por
estes dois tipos de fluxos: o primeiro caso, por exemplo, pode representar os
, processos das chegadas e partidas de trens numa estação do metrô (por exemplo,
temos a chegada de um trem a cada três minutos e sua respectiva partida trinta
segundos após a chegada na referida

estação)~

já o segundo pode representar a

chegada de pessoas a uma platafom1a de metrô, uma vez que o número de pessoas
que chegam nos horários de pico bem como o acúmulo na platafonna são tão grandes
que variações decorrentes de um maior (ou menor) espaçamento entre dois elementos
sucessivos tornam-se desprezíveis, como também algumas possíveis distorções na
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disciplina da ftla, quando computadas nos cálculos das medidas de desempenho do
sistema.

Graficamente, podemos representar estas duas situações da seguinte forma:
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É possível definir as medidas de desempenho destes sistemas tais como filas
média e máxima, tempos médios e máximos de esperas na fila e no sistema , enfim,
todas as medidas de mérito desejáveis, considerando apenas as taxas de chegada e
atendimento conhecidas. Não vamos desenvolvê-las, uma vez que nosso objetivo se
concentra no estudo dos processos estocásticos e conseqüentemente, no desempenho
dos sistemas que assim são representados.

Para completar o estudo sobre os processos que descrevem as chegadas e o
atendimento num sistema de filas enfatizamos, a seguir, os processos estocásticos que
representam grande parte dos fenômenos reais estudados pela engenharia dos
transportes.

3.2 Processos estocásticos

"Um processo estocástico é a abstração matemática de um processo empírico cujo
desenvolvimento é regido por leis probabilísticas, GROSS & HARRIS (1974).

Do ponto de vista da teoria matemática das probabilidades, um processo
estocástico é definido como sendo uma família de variáveis aleatórias indexadas pelo
parâmetro tempo {X(t), t

E

T}; T por sua vez, é denominado espaço de estágios e

pode ser de natureza discreta ou contínua.
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Um processo estocástico deve ser classificado através das seguintes
características:

- o seu espaço de estados;
- o seu espaço de estágios; e
-a dependência estatística entre as variáveis aleatórias X(t) para diferentes valores do
parâmetro t.

O espaço de estados é o conjunto dos possíveis valores que a variável X(t)
pode assumir. Se o conjunto dos valores que X(t) pode assumir é finito, ou ainda,
contável (enumerável), {X( t)} constitui um processo estocástico com espaço de
estados discreto (também chamado "cadeia"); se X(t) assume valores num intervalo
(limitado ou não) da reta real, X(t) representa um processo estocástico com espaço de
estados contínuo.

Análise similar pode ser feita em relação ao espaço de estágios do processo.
Se as mudanças de estado (também conhecidas por "transições") ocorrem em
instantes determinados do tempo, {X(t)} constitui um processo estocástico com
estágios discretos; porém, se estas transições podem ocorrer em qualquer instante de
um intervalo de tempo, {X(t)} representa um processo com estágios contínuos.
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Para a análise da dependência estatística entre as variáveis X(t) para diferentes

,,

valores de t

E

T, utiliza-se a função distribuição conjunta F(x,t)" , para todo

x

E

X

e t E T.

Muitos processos estocásticos são definidos de forma simples quando se
utiliza a função distribuição conjunta (bem como a respectiva densidade conjunta):

Definimos o

vetor

X = [x(tJ,x(tJ,···,X(tu}],

n

E

IN, tal

{x(t,),x(t 2 ),-··,X(tJ} constitui um processo estocástico {X(t)} .

A função

distribuição cm~unta de X é definida como:

E a sua respectiva função densidade conjunta:

F(x,t) por sua vez, é definida como sendo a probabilidade P[X ~ x c T

~

t] = PlX ~ x, T

que

~

t].
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Um processo estocástico é considerado estacionário se a sua fi.mção
distribuição conjunta é invariante no tempo, para quaisquer valores da variável, ou
seja, dada uma constante

't :

Fx(x,t+-r)= Fx(x,t).
onde t+-r=(t 1 +-r,t 2 +-r, ... ,tn +-r).

E é considerado independente se sua densidade conjunta pode ser escrita sob
a forma de produto:

Os processos estocásticos têm propriedades tais que lhes são atribuídos nomes
específicos,

ass1m

estacionariedade

e

como

nos

casos

independência)

mencionados

- processos

acima

(propriedades

estacionários

e

de

processos

independentes. Algumas destas particularidades dos processos estocásticos são de
grande importância para o estudo de sistemas de filas, como por exemplo, os
processos de Markov, processos semi-markovianos, processos de nascimento e
morte, passeios aleatórios e processos de renovações. Vejamos, a seguir, algumas de
suas características.
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3.2.1 Processos de Markov
'I

Um processo de markov é um processo estocástico que satisfaz a seguinte
propriedade:

"O futuro do processo, só depende da sua condição presente".

Ela é denominada "propriedade do esquecimento" ou "propriedade da perda
de memória". É conveniente entender que não são desconsideradas as infonnações
passadas do processo; é como se todas estivéssem representadas nas condições do
presente.

Matematicamente, podemos escrevê-la, através da probabilidade condicional:

Os espaços de estado e estágios de um processo de Markov podem ser de
natureza discreta ou contínua. Em particular, os processos de Markov com espaço de
estados discretos e são denominados "cadeias de Markov". Seu estudo se subdivide
em duas partes: cadeias de Markov com tempo discreto e com tempo contínuo.
Igualmente aos processos estocásticos as cadeias de Markov com tempo discreto têm
a propriedade de que as transições entre estados ocorrem em instantes detenninados
de tempo (instantes O, 1, 2, ... ), enquanto que para as cadeias de Markov com tempo
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contínuo estas transições podem ocorrer em qualquer instante dentro de um intervalo
de tempo.

Para facilitar a nomenclatura, são denominadas "cadeias de Markov, as
cadeias de Marcov com tempo discreto e "processos de Markov, as cadeias de
Markov com tempo contínuo.

É importante observar que a exigência de uma transição de estados em cada
instante de tempo (0, l, 2, ... ) conduz ao fato de que o número de estágios em que
observamos o processo no estado Ek seja geometricamente distribuído, e que os
tempos de permanência num estado têm comportamento exponencial. A prova destes
dois resultados está descrita no Anexo A

O mundo markoviano constitui ponto central do estudo de sistemas de filas,
uma vez que grande parte dos fenômenos reais podem ser representados
analiticamente por estes modelos.

Muitos estudiosos pesquisaram o assunto e

resultados mais refinados podem ser encontrados na literatura, como por exemplo,
COHEN (1963}, KLEINROCK (1975}, WOLFF (1988}, entre outros.

3.2.2 Processos semi-markovianos

Este é um processo estocástico genérico que possui um subconjunto (finito ou
não) de pontos nos quais se verifica a propriedade markoviana.
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Somente nos instantes de transição de estados o sistema se comporta como
uma cadeia de Markov ordenada. Nestes instantes, é comum dizer que é definida uma

cadeia de Markov imersa.

Da mesma forma que diferenciam-se cadeias de Markov com tempo discreto e
com tempo contínuo, aqui distinguem-se os processos semi-markovianos com tempos
discreto e contínuo.

A característica principal dos processos semi-markovianos e que por sua vez
os diferencia dos processos markovianos é permitir que os tempos entre transições de
estado tenham distribuição de probabilidade arbitrária.

3.2.3 Processos de nascimento e morte

Os processos de nascimento e morte (também conhecidos como processos de
geração e extinção) compõem uma das mais importantes classes de processos
estocásticos; em especial, constituem uma cadeia de Markov com tempo contínuo,
com a característica de que transições somente são pernútidas entre estados vizinhos
(além dele mesmo), ou seja, se o sistema está no estado Ek, somente são realizadas
transições para os estados EH , E", E k+t· Assim, a passagem do estado E" para
o estado Ek+t significa um nascimento (uma geração) no sistema, enquanto que a
passagem de

E"

para

E~;_, ,

uma morte (ou extinção); não nos esquecendo,

logicamente, da permanência no próprio estado, ou seja, E" para E".
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Definem-se Â~,; e ~l" como sendo as taxas de nascimento e morte quando o
sistema está no estado Ek, respectivamente. Ou ainda, o sistema passa do estado E"
para o estado Ek+I com taxa Â", e o sistema passa do estado E" para E~;_ 1 com
taxa Jl~.:, conforme pode-se visualizar no seguinte diagrama:

Estados

I I/~ll ·I
1

1 14Â I
llz

·I · 2

~ ••• ~ k-1 I; ~-I ~ I k
ll

~

14 Â

~

•I k+ 1~ •••

1l ~+l

Figura 3.3: Diagrama de transição de estados para um JH'occsso de nascimento e ntor1e

É possível também~ através das taxas de nascimento e morte, determinar a
matriz de razão de transição (Q), cujas entradas (q

ij)

são as respectivas taxas de

transição do estado Ei para o estado Ej.

t· ~ q,,

..,

Desta forma,

lflk = qk,H
Considerando a hipótese de que somente são permitidas transições entre
estados vizinhos, deduz-se que

qij = O, quaisquer que sejam

li - jl > 1. E ainda, admitindo que

Lq ij = O

i,j

E

IN

tais que

qualquer que seja i E IN, isto é, a

j

soma de todos os elementos de uma linha da matiiz é identicamente nula (conforme
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mostrado com detalhes em KLENIR.OCK, 1975), conluímos que q""

= -(Â" + ~" )

e, finalmente, a matriz Q é construída:

r- Âo

I ~.
o
Q_l o

-I

l

o

o
Â,l

o
o

ll2

- (Â z + ~2)

Âz

o

~l3

o

o

Âo
+ lll)

-(Â,I

- ( Â,3

+ ll3)

o

o
o
o
Â,3

o
o
o
o

o

lll

o
o
o
o
-(Â~o +Jl~;)

o 0···1
o 0··· 1
o O···
o O···

I
:···I
o... l

"'" .. J

Observamos que dada a matriz de razão de transição de um processo torna-se
simples a construção do diagrama de transição de estados.

O caminho inverso

também é váJido.

Esta matriz também nos auxilia determinar as leis que regem os processos de
nascimento e morte.

Suponhamos que o sistema esteja no estado E" no instante (t + L\t), sendo
i\t uma constante positiva. As possíveis transições ocorridas entre os instantes t e (t +

L\t), para este estado, são:

b) a)

E~;_ 1 ---+ E~;,

isto é, o sistema estava em El_1 no instante te um nascimento se

deu neste período, levando o sistema ao estado E"; ou
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b)

E" ~~

-)o

E~.,

E~>+ 1

ou seJa, o sistema estava em

no instante t e uma morte

aconteceu neste período, levando o sistema ao estado
c) E"

-)o

E~;;

ou ainda

E", pem1anência no estado Ek, durante o período.

E suas respectivas probabilidades de ocorrências:

PH "(L\t) = À~;_,L\t + o(L\t)
Pk+l,k (

{

L\t) = J.l~;+ 1 L\t +o( L\t)

(3.1)

p"·" ( L\t) = (1- À~;L\t + o( L\t))( 1- J.l,.L\t + o( L\t )) = L- (À" + J.l~;)L\t +o( L\t)

Onde o(L\t) é uma função que satisfaz:

lim o(L\t) = O
ót->0

L\t

A figura abajxo (apresentada em KLEINROCK, 1975) reproduz bem estas
possíveis transições no jntervalo de tempo de duração L\t > 0:

•

•
•

~e

:

~
D Pem~D

~:•

E"

•

•
t

+ ~·

Tempo

Figura 3.4: Transições flOSSÍYeis para que o sistema se encontre em Ek no instante (t + ~f)

30

Assim, a probabilidade de encontrarmos k elementos no sistema no instante (t
+ L1t) pode ser escrita como a reunião de todas estas possibilidades, ou seja:

Substituindo os valores de P~:.k(L1t), Pk-til1t) e Pk+t,k(L1t), obtemos:

P~; (t+ ~t) = Pk (t)( 1 - (Ã~; + ~k)L1t + o(L1t)] +
+Pk-t( t)[Ã~;_ ,L1t + o(L1t)] +

k 2:: 1

+P~a 1 ( t)[~k+ 1 L1t + o(L1t)] + o(L1t)

Para o caso k

=

O, o raciocínio é análogo e facilmente compreendido se

interpretado com base no diagrama de transição de estados apresentado na Figura 3.3.

P0 (t + L1t) = P0 (t)[l -

À 0 L1t + o(L1t)]+

+P1( t)[~ 1 L1t + o(L1t)] + o(L1t)

O sistema seguinte é o resultado do desenvolvimento membro a membro

destas equações.

Rearranjando as equações de (3 .3) e dividindo-as por L1t resulta:
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Passando o limite para .M ~ 0:

O sistema de equações (3 .5) é composto por equações diferenciais de

diferença e as técnicas para solucioná-lo são um tanto complexas. Foge do escopo
deste trabalho a sua determinação; convém apenas mencionar que a solução está
descrita com detalhes em GROSS and BARRIS (1974).

Existem casos em que esta solução é encontrada sem muita complicação
como, por exemplo, quando se estuda processos em que as taxas de nascimento e
morte são constantes para qualquer que seja o usuário, como é o caso em que Àk = À
e !lk = O, qualquer que seja k ~

O.

As equações do sistema (3 .5) se reduzem às seguintes:
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(3.6)

Agora, o sistema passa a ser composto por equações diferenciais lineares e de
primeira ordem, cuja solução pode ser encontrada através das técnicas convencionais
(conforme apresentado no Anexo B).

Iniciando com a equação que representa a situação de sistema vauo (k = 0),
considerando Pk(O) = O, k ;:::: O e P0 (0) = l, a solução é assim:

Analogamente pode-se determinar as expressões para P1(t), P 2(t), ... , Pk(t), ... ,
trabalhando com a equação diferencial que representa o sistema ocupado (k ;:::: l ), e de
forma recursiva.

A solução geral (para um valor arbitrário de k (k ;:::: I)), é da seguinte forma:

Pode-se mostrar que esta expressão se verifica para qualquer valor de k
através do Princípio da Indução Finita (PIF), conforme apresentado em GROSS and
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HARRIS (1974). Ela representa a função densidade de probabilidades da distlibuição
de Poisson. E o processo estocástico que desta forma se comporta é conhecido como
Processo de Poisson Puro (PPP). Muitos fenômenos reais possuem processos de

chegadas representados analiticamente por um PPP. Por este motivo, é importante
que sejam conhecidas algumas das propriedades de tal distribuição para melhor
interpretação das situações reais assim representadas.

Sendo K a variável aleatória que representa o total de chegadas (nascimentos)
no intervalo de tempo [O,t]. O número médio de chegadas neste intervalo é igual a
I

Àt, onde À representa a taxa média de chegadas por unidade de tempo.

(*) Desenvolvimento de Taylor para a função exponencial.

O mesmo pode ser feito com relação à variância:

Não é tão simples calcular E[ K2 ] para esta distribuição. Por isso, utiliza-se
o artifico de somar e subtrair E[K] na expressão de cr 2 e, finalmente, considerando a
propriedade de que a esperança da soma é igual à soma das esperanças, chega-se ao
seguinte resultado:
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cr 2 (K) = E(K(K - 1)]+ E[K]-(E[K])

2

O valor de E[K(K-l)] é encontrado de forma análoga a E[K] (os detalhes
estão apresentados em KLEINROCK, 1975), e é igual a

(At)

2
.

Desta forma,

concluímos que:

Ou seja, o processo de Poisson tem a característica de que a média e a
variância são idênticas.

Outros resultados relacionados aos PPP podem ser obtidos como, por
expemplo, desvio-padrão, coeficiente de variação, momentos, etc., utilizando mesmo
raciocínio.

Mas, para o estudo de sistemas de filas, é indispensável o conhecimento da
relação existente entre a distribuições de Poisson e exponencial:

"Se o processo de chegadas (nascimento) em um sistema segue o padrão poissoniano
com taxa média igual a A usuários por unidade de tempo, a variável aleatória que
representa o intervalo de tempo entre chegadas sucessivas tem comportamento
exponencial com média

1

A

"
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Prova:

Sejam T a variál'el aleatória que representa os intervalos de tempo entre
chegadas sucessivas; A(l) = P{T 5 1} afimção distribuição de probabilidade e a(t)

d
= -A(I) afimção densidade de probabilidade de T.
dt

Desta forma definida afimção A(l), pode-se deduzir que:

A(t) = 1 -P{T > I}

Mas P{T > I} nada mais é que a probabilidade de não ocorrer chegadas no
intervalo de tempo (0, 1), ou seja, P0 ( t) . Logo, A(f)

= 1 - P0 (1) .

Por outro lado, f>o (f) = e - )J.
Conseqiientemente, A(I)

=1 - e

- )J

e a( I)

=Âe

- )J ,

qualquer que seja 1:? O.

Com a expressão de a(t), calcula-se E[T]:

(*) Integração por partes.

•
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Assim como na distriuição de Poisson, pode-se calcular as outras medidas de
dispersão (variância, desvio-padrão, coeficiente de variação), os momentos, as
medidas de assimetria e curtose da distribuição exponencial, lembrando agora, que
trata-se de uma função distribuição contínua.

Surge aqui um novo caminho para mostrar a correlação propriedade
markoviana <=> distribuição exponencial (assim como apresentado em HlLLIER and
LffiERMAN (1980), entre outros). O diagrama apresentado na Figura 3.5 sintetiza
esta relação:

Figura 3.5: Relação entre os processos poissoniano c markoviano de chegadas

Os processos de nascimento e morte atraem um grande número de
pesquisadores e até mesmo operadores de sistemas de filas cuJas chegadas se
comportam como nascimentos e os atendimentos (conseqüentemente partidas) como
mortes, principalmente quando se quer descobrir soluções de equilíbrio para os
sistemas. Ao buscar a simplicidade dos resultados do desempenho como também uma
boa compreensão dos sistemas, a propriedade markoviana dos processos de
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nascimento e morte vem como fator essencial; além de tomar os cálculos às vezes
mais acessíveis.

Mesmo considerando tal propriedade nem sempre é possível expressar um
resultado com pouca complexidade, como é o caso citado acima em que se deseja
encontrar a solução geral do sistema (3.5); solução esta que descreve o
comportamento transiente do sistema.

Para o estudo dos fenômenos reais, em geral, as soluções transientes não são
muito requisitadas; os analistas se preocupam em saber o que acontece com o sistema
num tempo distante, se ele atinge ou não um equilíbrio.

Estas soluções, quando

encontradas são denominadas "soluções de equilíbrio", e o princípio para sua
determinação é que quando t - > oo a probabilidade Pk(t) tende a ser constante, ou

(3.7)

onde Pk < oo representa a probabilidade limite do sistema estar no estado Ek em
algum tempo t > O, "suficientemente grande", no futuro.

Tomando o sistema de equações diferenciais de diferença (3 .5) considerando a
condição (3. 7), e aplicando propriedades de diferenciação (Apêndice I), o resultado é
o seguinte sistema:
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0 : =(Â~.; + ll~.;)pk + ~k-tPk-1 + llk+tPk+Pk ~ l
{ 0- ÂoPo+~lip.,k - 0

(3.8)

Equivalentemente,

(3.9)

Observando a primeira equação do sistema (3 .8) fica evidente a presença da
lei da conservação de fluxos, isto é, fluxo de entrada igual ao fluxo de saída, para
todo o espaço de estados do sistema.

Basta então, determinar a expressão de pk:

Se k = 0:

Se k = 1:

Substituindo a expressão de Pt:
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Se k = 2:

E analogamente,

Continuando este processo iterativo para os demais valores da variável k,
induz-se a lei de fonnação de pk:

Ou seja:
(3.10)

A expressão pode ser verificada através do Princípio da Indução Finita- PIF
(Apêndice li).
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Sendo p" probabilidades limites do sistema, é necessário que se preserve a
<I)

relação de conservação

L Pk = I .
k =O

Com isto, detemuna-se a probabilidade do sistema esvaztar-se em algum
tempo futuro (po).

Po

=

w

k- 1

À

t+L il-i
k= l i=O fli +l

Primeiramente, exige-se que Po > O (a situação Po

=

O não é desejável, uma

vez que implica no fato de o sistema não se esvaziar em instante algum).

Outra imposição para a existência da solução geral de equilíbrio é que o
processo seja ergódico, isto é, aperiódico, recorrente e não-nulo (muitos autores
tratam das condições de ergodicidade de um processo; KLEINROCK ( 1975) e
HlLLIER and LIBERMAN (1980), por exemplo). Para esta verificação, deve-se
analisar a convergência das seguintes séries:

As condições de ergodicidade exigem a convergência da primeira série e a
divergência da segunda.
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No caso em que PK é expresso como em (3. 10), estas séries se restringem a:

k-1 '\
I Il-11.
_; =I
<O

t=O i=O IJ.i+1

<O

'\

'\

'\

~~.0~~.1 .. . ~~.k-1

~=0 IJ.1~l2 •· ·IJ.~

=I

<O

'\

'\

'\

ll.o/1.1 ... ~~.k-1

(3.11)

k=1 IJ.1IJ.2 •• •IJ.~,;

e

(3.12)

, . (3 .11) converge se, e somente se "-o"-1···"-~-1 < I.
A sene
111112 . .. IJ."

Trabalhando um pouco mais com a definição de convergência, conclui-se que
a série converge se existe um índice k0 tal que para todo índice k ~ ko, a razão

"-~

é

ll~.:

estritamente menor que a unidade.

Agora, com a definição de divergência para séries numéricas, conclui-se que a
série (3.12) diverge se, e somente se ~11112 '"p" ~ 1, ou ainda, se para todo índice k o
ÀoÀ1"'ÀL:

quociente 11" é ao menos igual à unidade.

"'"
Considerando então a interseção destes dois resultados pode-se afirmar que,
se "-.. < 1, temos equilíbrio no sistema, e o desequilíbrio se dá quando "'"
ll~,;

ll~;

~ 1).
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3.2.4 Passeios aleatórios

Este processo estocástico bem como os processos de renovações constituem
um campo de estudo bastante generalizado dentro dos processos estocásticos, e que
para este trabalho serão de interesse apenas algumas interseções entre eles e os
processos de nascimento e morte acima descritos.

Portanto, serão apresentadas

somente as suas principais características.

Segundo KEINROCK (1975), a característica que diferencia os passeios
aleatórios dos demais processos estocásticos é que a próxima posição a ser ocupada
pelo processo (estado) é igual à atual posição acrescida de uma variável aleatória cujo
valor é extraído independentemente de uma distribuição de probabilidade arbitrária
(esta distribuição não muda com o estado do processo).

3.2.5 Processos de renovações

Este é um exemplo de processo estocástico no qual os eventos se renovam
(repetem-se) ao longo do tempo.

Para seu estudo, não é tão importante saber o

estado em que o processo se encontra e sim os instantes em que se dão as transições
de estado, assim como quantas transições ocorreram até determinado instante.

Matematicamente falando, se definirmos

X,, X2, ..., X. variáveis aleatórias

independentes e identicamente distribuídas que representam os tempos decorridos
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entre a (i-1)-ésima e a i-ésima ocorrências do evento, para i = 2, 3, ... , n, ... ,
n

zn = L: xi

a variável aleatória que descreve os instantes de ocorrência dos eventos,

i=l

com Z0 = O (instante que iniciam-se as observações), e M(t) a variável aleatória que
indica o número de ocorrências do evento até o instante t, ou seja, M(t)

=

max{niZn::;t}. {M(t)l t;;::: O} constitui um processo de renovações, com espaço de
estados discretos (uma vez que trata-se de um processo de contagem) e espaço de
estágios T contínuo, e {Znl n;;::: O} constitui o processo dos tempos de renovações.

Existem vários pesquisadores envolvidos em estudos de sistemas de filas que
podem ser representados por processos de renovações (recorrentes). Dentre eles,
destacamos o trabalho realizado por ÇINLAR and DISNEY (1966) que considera um
sistema de filas com sala de espera finita, fator este que barra a entrada de infinitos
usuários no sistema (mesmo sendo sua fonte infinita), ou seja, se um usuário chega e
encontra o sistema cheio, sua partida é imediata, sem jamais retornar. Eles mostram
que o processo de supersaturação do sistema é um processo recorrente e a
distribuição do tempo entre supersaturações sucessivas é derivada como sendo uma
distribuição do tempo de recorrência em um processo semi-markoviano. Como caso
particular, consideram a capacidade máxima da sala de espera igual a um, resultando
então, no problema da supersaturação de Paim.

Outros resultados vêm sendo conseguidos no campo dos processos
estocásticos, bem como outras características estão descritas com certo ngor e
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também com riqueza de detalhes na literatura clássica de filas mencionada no decorrer
deste texto.

Para finalizar este capítulo, será apresentado um diagrama relacionando os
processos estocásticos aqui colocados com o objetivo de reafirmar os conceitos até
então conhecidos, exibido com maiores detalhes numa das obras que muito contribuiu
para o avanço dos estudos das filas: KLEINROCK (1975).

P. Semim!likovianos
P. m!likovianos

P. nascimento
c morte
f sem memória
Pij arbitrária

f arbitrária

f sem memória
t>ij

= O, se

li-jl >

l

Pij

= l

f arbitrária
Pij arbitrária

Figura 3.6: Relações entre os JlrinciJlais processos estocásticos
(f representa a distribuição dos temJlOS entre transições e PiJ a probabilidade da transição entre

os estados E 1 e EJ, dada a condição presente do processo ser o estado E!).

4. Os Sisten1as Clássicos de Filas

No capítulo anterior foram descritos os principais processos que representam
sistemas de filas, a começar pelos processos detennitústicos, chegando na grande
variedade de processos estocásticos que são responsáveis por representar boa parte
dos fenômenos reais de filas. Os processos de nascimento e morte, em particular,
foram apresentados com maiores detalhes uma vez que muitos dos sistemas estudados
pelos pesquisadores dos transportes tendem a ser representados por eles.

Neste capítulo, vamos conhecer os modelos analíticos clássicos que
representam os processos de nascimento e morte, em especial, compreender o «por
que" de muitos sistemas serem tratados por determinados modelos analíticos quando
seu compotiamento real não condiz com as hipóteses críticas destes modelos.

Como vimos na seção 3.2.3 os processos de nascimento e morte são um
exemplo de processo de Markov, nos quais apenas são permitidas transições entre
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estados vizinhos.

Portanto, segundo a notação padrão de filas estocásticas, os

modelos analíticos que veremos agora, são os de fom1as M/Mfc/m/N/disciplina.

4.1 O sistema clássico MIM/1/oo/oo/FIFO

Este é o mais simples embora um dos mais estudados modelos analíticos de
filas (também conhecido simplesmente por M/M/1). Dele parte toda te01ia para o
estudo de sistemas mais complexos que consideram mais de um servidor, capacidade
finita de armazenamento (tamanho da sala de espera) e população finita de usuários,
chegadas desencorajadas, etc. Trata-se de um processo de nascimento e morte no
qual

À." = À.

e Jlk

= Jl,

qualquer que seja k.

Ele traz implícitas as seguintes hipóteses críticas:

a) chegada poissoniana com taxa média igual a

À. >

O usuários por unidade de

tempo;
b) tempos de atendimento exponencialmente distribuídos com parâmetro médio igual
a Jl > O usuários por unidade de tempo;
c) um canal de atendimento;
d) capacidade infinita de armazenamento, ou seja, sala de espera de tamanho infinito;
e) população infinita de usuários (fonte infinita); e
t) disciplina FIFO.
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A Figura 4.1 representa um sistema de filas com apenas um canal de
atendimento.

.---õ---.

'

'o

O

O o·

•

Fila

Servidor

(o go go':4-- -+ o o o o~-_.~ o

População

\p O

t--+---+

O 9.' Entrada

o

Saída

'• .9...

Sistema

Figura 4.1: Sistema de filas com um servidor

O diagrama de transição de estados para este sistema está representado na
Figura 4.2:

Estados I

O

I

/~ ~ I
Jl

l 14 À
Jl

~ l2 ~ ~ k-1 14 À ~ I
uo

Jl

k 14 À
Jl

~ luk+l ~

Figura 4.2: Diagrama de transição de estados Jlara uma fila M/M/1.

E a matriz das razões de transição, neste caso, toma a seguinte forma:

uo
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-À

À

o

Jl

- (À+Jl)

À

o
o

~l

- (À+ Jl)

À

o
o
o

o

p.

- (À+ Jl)

o

o

o

o
o
o

À

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o

~t

- (À+Jl)

À

o

E o sistema de equações de equilíbrio:

cuja solução geral é:

1

onde

Po

=

oo

(À)" ·

1+ 2: k =l

~t

Analisando as condições de ergodicidade, concluímos que a solução existe
somente para valores de À e Jl tais que a razão

À

Jl
unidade.

seja estritamente menor que a

49

Com isso, p 0

=- -1Â-----:-, ou seJa,
1
1+

l ll

Â
= 1- -.

l-1

•-X

E portanto, p, = ( 1-

p0

~ )(~ )'

Define-se como índice de congestionamento do sistema (p) a razão entre as
taxas de nascimento e morte dos usuários. Então, a expressão para pk pode ser
simplificada da seguinte forma:

(4.1)

Observemos que a probabilidade de encontramos k usuários no sistema sob
condições de equilíbrio é geometricamente distribuída, com probabilidade de fracasso
(sistema ocupado) igual a p e probabilidade de sucesso (sistema vazio em algum
instante de tempo) igual a (1 - p ).

A Figura 4.3 ilustra esta observação.

Estado

probabilidade

~
p

p

p

p

p

Figura 4.3: Relação entre as probabilidades de equilíbrio e a distribuição geométrica

1-p
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Com as probabilidades de equilíbrio calculam-se todas as medidas de
desempenho do sistema. Para isso, consideramos N e Nr como sendo os números
de elementos no sistema e na fila, respectivamente, assim como T e Tr os tempos
dispendidos no sistema e na fila, respectivamente (lembrando sempre que o tempo
médio de atendimento no sistema, E[T], é igual a _!_ ).
ll

4.1.1 Número esperado de usuários no sistema (N):

<7)

N = E[N) = LkPL:
k=O

<f)

<f)

<f)

:Lkpk = :Lk(I-p)rl = (1-p):Lkp" = (I-p)(o+p+2p2 +.. . +kp~>+ ...)
k=O

k=O

1>=0

a .

= (1 - p)p(l +2p+3p 2 +... +kp"- 1+...) = (1 - p)pL kpH = (l - p)p _L-p"
k =O
k= O 8p
•

<f)

.

m

= (1-p)p_E_ fpk = (1-p)p : ( - 1-J = (l - p)p 1 2
8p l =o p< l
op 1- p
( 1- p)

(4.2)

N é conhecido também por acúmulo médio.
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4.1.2 Número esperado de usuários na fila (N r):

w

Nr

= E(Nr]= L:(k - l)p~;
k~t

U)

L(k-l)p~;
t.~t

(/)

(I)

00

= LkP~;- LPt = LkPt. - (l - p0 )
k~t

k~l

=N -(1- p0 ) =__E___-(1 - (1 1- p

p)) = _ P__ p
1-p

(4.3)

N r representa a fila média.

4.1.3 Tempo médio de permanência no sistema (T):

LITTLE (1961) provou que o número esperado de usuários no sistema e a
espera média (no sistema) satisfazem à seguinte relação:

N = f..T
.
tsto.tmp 1·tca em -T = -N
À

-

1 I

:.T= - j.tl - p
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1
Sendo E[T] = - , obtemos:
Jl

T = E[T]~1~

(4.4)

1- p

Outros pesquisadores obtiveram provas mais simplificadas para a fórmula de
Little. Dentre eles citamos JEWELL (1967), Ell.-ON (1969) e STIDHAM (1974).
O mesmo pode ser feito com relação à espera média na fila:

4.1.4 Espera média (Tr ):

A fónnula de Little se extende à fila . Assim, Tr

=N f
À

p2

Sendo N f

=- -, obtemos:
1-p

-T -

p2 1 - p2 1 - p 1
1- p À 1- p JlP 1- p ~t

f - - - - - - - - - - - --

ou ainda

p
Te = E[T]-

1- p

(4.5)
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As medidas

T

proporcionalidade igual a

e

Tr

são grandezas proporc10na1s (com razão de

p > 0), e ainda ma1s, é muito simples mostrar que

T =Tr + E(T] (conclusão esta intuitivamente lógica):

1
T_r +E{T] =E[T]__f!_ +E[T] =E[T][__f!_ +1] =E [T] - - =T
1-p
1- p
1-p

•

4.1.5 Probabilidade do sistema estar ao menos no estado Ek:

A expressão da probabilidade de equilíbrio do sistema descreve a
probabilidade de encontrarmos o sistema no estado Ek(sob condições de equilíbrio).
Desta forma, a probabilidade de encontrarmos o sistema em Ek ou

E~.-+-~

ou Ek+2 ou

•.• (sob mesmas condições) será igual à reunião das probabilidades do sistema se
encontrar em Ek, Ek+I, Ek+2, etc.

Sendo n o número de usuários no sistema,

:. P{n ~ k}

=p k

(4.6)
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Estes são apenas alguns exemplos de medidas que podem ser determinadas a
partir da distribuição de equilíbrio do processo. Com a expressão de Pl:, todas as
medidas desejadas podem ser calculadas, de acordo com as necessidades da análise a
ser feita.

Para fmalizar esta parte, visualizaremos, graficamente, duas destas medidas de
desempenho em função da variação do índice de congestionamento do sistema.

100,0

~

Ei
E
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·~

o

=

o"'
'i:

10,0

·-=:I
:I
"'
~

"O

o

"O

o=
....
a.>

=..

"'a.>

1,0

o
....
a.>

8

•:I

z

0,1 +-------------+-------------+-------------;
0,4

0,6

0,8

1,0

Índice de congestionamento

Figura 4.4: Número esperado de usuários num sistema com um servidor em função da variação
do htdice de congestionamento
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o
:a
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8
o

c.

8
~

0,4

0,6

0,8

1,0

Índice de congestionanumto

Figw·a 4.5: Espera média dos usuál'ios de um sistema com um servidor em função da variação
do índice de congestionamento (admitindo E[TJ = 1 unidade de tempo)

As diversas derivações do modelo M/M/1 clássico podem ser encontradas nas
várias publicações de fl.las mencionadas, como também em NOVAES ( 1975)

e

NEWEL (1982) que discutem os modelos e principalmente aplicações dos mesmos
em fenômenos de transportes. Discutiremos a seguir, a derivação do modelo clássico
agora com um número c (c < oo) de servidores; trata-se de uma derivação do modelo
MIM/ 1 clássico.
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4.2 O modelo M/M/c/oo/oo!FIFO

Este modelo conserva as características dos processos de chegadas e
atendimentos, tamanho da sala de espera, população e disciplina da fila, apenas com a
diferença de que aqui o sistema é composto um número finito de servidores (c > 1)
em paralelo.

As razões de nascimento e morte são, respectivamente, lvk
que seja k) e llk = kj.t quando O::;; k::;; c- L ou

~tk =

= !v (qualquer

Cj.t quando k 2 c.

A representação do processo, asstm como no caso clássico M/M/1, está
representada na Figura 4.6:
Servidores

... 0'..
r •• ••• ••••••

:

I

0

:

População

Sistema

Figura 4.6: Sistema de filas com c senidores

O diagrama de transição de estados e a matriz das razões de transição são:

Figura 4.7: Diagrama de transição de estados para uma ma MIM/c
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Matriz das razões de transição
-Â

Â

o

ll

- (Ã+!l)

Â

o
o

o
o

2!l

-(Ã+2~t)

Â

o
o
o

o

3!l

-(Ã+3!l)

Â

o

o

o

o

o

o
o
o
o

o
o
o
o

C!l -(Ã+c!l)

o
o
o
o

o
o
o
o

Â

o

A expressão (3. 1O) descreve a probabilidade de equilíbrio dos processos de
nascimento e morte, ou seja, representa a probabilidade de encontrarmos o sistema no
Â~;

estado Ek, num tempo qualquer. Substituindo os valores de

e

ll~>

do sistema de

filas com c servidores (em paralelo), obtemos:

a) quando 1 ~ k ~ c-1:

Substituindo estes valores na expressão que define pk (expressão 3 .l 0), obtemos:

k- 1

Pl

b) quando k ~

c:

= Po TI

+I)~

.

'"" (•

Â

~

Â

= Po ( -

k k- 1
)

l

TI-. -

" " I+ I

= Po

(

~)
Â

-

k

l

- 1
k.

(4.7)
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(4.8)

L"' PL: = 1,

Temos, pela relação de conservação de fluxo,

ou ainda,

L:=O
<f.J

Po + LP~> = L.
k =l

Por outro lado,
oo

c-1

LPL:

c/)

=LPk + LPk

k=l

L:=c

k= l

isto é,
"'

c- l

À

I

k

,.JJ
"'

À

L
PL: = Po [L (- - ,+L ,,,
, , , 11 J k.

"'

c- l

LP -= P0
L:=l

k

I

À

C0

À

"'

I

c-l

I;

I

l

Ic. c k~

k

À

]

1

Cc "'

À

- J" -c" ]= p [L:c
(-flC J" -+-L:
(- J"]
[LL:=l (-fl -+-L:
k!
C! L:=c fl
L:=l
k!
C! L:=c ~!C

J
k

(

À

Definindo agora, p = -,temos:
flC

0
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E então

(4.9)

A existência de Po se dá somente para valores de p estritamente menores que
00

um (basta olhar para a convergência da série

LP"

(série geométrica)).

L:=O

O mesmo concluímos se verificamos as condições de ergodicidade do
processo.

Portanto, a probabilidade de encontrarmos k usuários no sistema , sob
condições de equilíbrio é:

(cp)"
,1 $; k $; c - 1
(cpY
c- t (cp)"]
k! [
c!(l - p) ~>=o k!

+'L - -

[ c'p'

c!

(cpt + ~ (cp)l;
c!(l - p) ~<=o k!
ou

P~<

=

ccpk

- - p 0 ,k 2 c

c!

r zc

(4. 10)
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Aqui as fommlações deixam de ser tão triviais quanto no caso MIM/ I
clássico, mas nada que possa desencorajar seus usuários.

As principais medidas de desempenho do sistema são:

4.2.1 Número esperado de usuários na fila

(Nr ):

Para estes sistemas a fila somente existe quando k ;:::: c. Portanto:

Fazendo a simplificação desta expressão através do uso do software
Mathematica, obtemos:

(4.11)

( cp

Y +L
c-1(cpY]-I
-e
k!

onde p 0 = [ (
)
C! 1- p

l =O

À

p =-.

JlC
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4.2.2 Espera média (Tr):

T
- - Nr
r-

À

(conseqüência imediata da lei de Little)

(4.12)

4.2.3 Tempo médio de permanência no sistema

(T):

ou seJa:

(4.13)

4.2.4 Número esperado de usuários no sistema ( N):

N = ÀT

-

[

:.N = À

ccpc+l

(

(lei de Litlle)

1] =

)2 Po+Àc! 1- p
ll

ccpc+l

(

c! 1- p

)2 P0 + Cp

(4.14)
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Outras medidas podem ser determinadas se trabalhannos com a probabilidade
de equilíbrio do sistema.

Muitos fenômenos reais geradores de filas (em particular, nos transportes) são
representados analiticamente pelo modelo MIM/c, embora esta análise tende a
resultados de boa aproximação somente se as as condições de equilíbrio são
satisfeitas. ZAV ALONI• apud NOVAES ( 1975) realiza a análise operacional do
porto de Santos na qual, através de uma base de dados contendo características das
chegadas de navios ao porto, o período em que a embarcação permanece atracada, os
tempos de espera das embarcações e o número de berços de atracação disponíveis
chega à conclusão que o modelo analítico que melhor representa o fenômeno é o
modelo MIM/c, onde c equivale às cinqüenta e uma posições de atracação do porto.

Com isto, tomam-se possíveis inferências quanto ao desempenho do sistema
atual e também considerando uma ampliação futura do número de berços (observando
sempre a variação da demanda); e ainda, com os valores monetários relativos à
construção e operação destes novos berços bem como o quanto custa a espera diária
de um navio no porto, avaliar economicamente estas possíveis mudanças comparando
com o quadro atual.

• ZAVA LONJ, D.(J975). Adequação de Projetos Portuários à Modema Tecnologia NanJ:
Aspcdos Técnicos e Operacionais. Dissertação (Mesh·ado) - Escola Politécnica, Universidade de
São Paulo, 1973 apud NOVAES, A. G. N. Pesquisa Operacional e Transportes - Modelos
Probabilfsficos. São Paulo, EDUSP. p. 127.
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Complementando a análise deste modelo, apresentamos a Figura 4.8 que
ilustra o número esperado de usuários no sistema em função da variação do seu índice
de congestionamento. Esta figura reafirma os comentários feitos para o modelo
M/M/1/oo/oo/FIFO sobre a facilidade de se desenvolver uma análise de sensibilidade
com as medidas de desempenho, o que é de grande impm1ância para o analista do
sistema, pois auxilia-o na compreensão não só nas condições presentes do mesmo
como também prever o seu compm1amento em situações novas, no futuro.

- -c = l
- - c=5
- -c = 10
- - c = 20
c = 30

0+-----1--------if-------l
0,80
1,00
0,40
0,60
Índice de congestionamento

Figw·a 4.8: Acúmulo médio no sistema em função da variação do indice de congestionamento

Os modelos até então apresentados têm em comum características dos
processos de chegadas e atendimentos, capacidade de armazenamento, disciplina e
população (nos dois casos considera-se população infinita de usuários).
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Passamos a seguir a pesquisar os casos de sistemas em que a população é
finita, isto é, existe um número limitado de usuários a entrar no sistema e
conseqüentemente receber o atendimento. Existem vários fenômenos de transportes
que podem ser representados analiticamente desta forma, conforme exemplificaremos
no decorrer do texto.

4.3 O modelo MIM/c/oo/N/FWO

Investigando as características dos processos de chegadas e atendimentos para
sistemas com população finita de usuários observamos, primeiramente, que as
chegadas, quando poissonianas, constituem um processo de Poisson não homogêneo
(de parâmetro não constante)~ mesmo assim, utiliza-se a notação markoviana para
representar o processo de chegadas.

Os tempos de atendimento, assim como nos modelos anteriores, seguem o
padrão exponencial.

A capacidade de armazenamento do sistema é infinita~ a

disciplina, FIFO, a população finita, de tamanho N > O (isto é, apenas entram no
sistema e são processados N usuários, com suas respectivas taxas de chegada e
atendimento).

As razões de nascimento e morte, são, respectivamente:

65

Â

"

={

Â(N - k),O :s; k :s; N - 1
O,k ~ N

onde Â > Oé constante,
e

!l.~.:

={

kJ.,t,l :s; k<c
qt, k ~c

e c representa o número de canais de atendimento.

O cálculo da probabilidade de equilíbrio agora tende a se complicar

analiticamente, embora não seja um caso de extrema complexidade como nos casos de
sistemas em que os processos de chegadas e atendimentos constituem distribuições
genéricas de probabilidade; contudo, é de pouca praticidade para os seus potenciais
usuários.

O número efetivo de canais de atendimento que trataremos é, no máximo igual

ao tamanho da população, isto, é, O ::;; c ::;; N. Assim, as possibilidades para a variação
de k (O ::;; k ::;; N) são:

a) O::;; k < c; e

b) k ~ c.
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A Figura 4.9 esquematiza as variações da variável k, em conjunto com as
respectivas taxas de chegadas e atendimentos nestes intervalos

"'" = Â(N -

k)

"'" = Ã{N -

J.lk = k~-t

E

k)

J.t"=CJ..l

I I I

E

]

o

3

I I I

N

c-1 c

Figura 4.9: Variação da variá,·cl k para um sistema com fonte finita

Então, a probabilidade de equilíbrio se subdivide da seguinte forma:

Po

Ã(N - i)
Il
. ,1~ k ~ C- 1
i=O (1 + l)J.t

Po

Il
. Il
i=O (1 + lht i=c

H

c- l

Ã(N - i)

H

Â(N - i)
CJ.l

,k ~

C

Desenvolvendo estes produtos, obtemos:

(4.15)

Lembrando sempre que c ~ N.
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Considerando a relação de conservação de fluxo (pois estamos tratando de
soluções de equilíbrio para o sistema), determinamos a probabilidade do sistema
esvaztar-se, po:

N

N

c- 1

N

LP~; = l ~ Po + LP~;::: l ~ Po + LP~> + LP~; = l
k= O

1> =1

.JJ (k
c- I

Po +L

Â

-

"

N

!.= 1

- -c!
•~L)
N

)

Po +L

Â

I;

l>=c

k! N
(

k)

c- k

C

Po

=1

u
(4.16)

O diagrama de transição de estados é semelhante aos casos anteriormente
estudados; a diferença está no fato de que agora temos um número finito de estados:

Figura 4. tO: Diagrama de transição de estados para uma fila M!M/c/oo!N

E a matriz das razões de transição:
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Com base nas expressões que definem pk e Po, podemos calcular as várias
medidas de desempenho do sistema. Por exemplo:

4.3.1 Número esperado de usuál'ios no sistema ( N):

ou simplificando (através do uso do software "Mathcad"):

N!~k

N=
{

I
À 1.: +N!fk
I
( À )" _ I_ }
k=l (N - k)! k! ( Jl )
c! k=c (N- k)! Jl cl.-c Po

(4.17)

69

4.3.2 Número esperado de usuál'ios na fila (Nr ):

ç- J

= N - c+ ~)c - k)p~
1;=0

ou, analogamente ao realizado com 4. 17:

-

-

{

ç- t

Nr = N - c + :L(c - k)
k=O

(-J"}

Nl
Â
·
(N - k)! k! Jl

Po

(4.18)

4.3.3 Tempo médio de penuauência no sistema ( T):

Little ( 1961) provou a relação N = ÂT, onde o fator Â corresponde ao
parâmetro médio da distribuição que rege o processo de chegadas, isto é, a taxa
média de chegadas ao sistema. Neste caso, como cada usuário a entrar no sistema
tem sua respectiva taxa de chegada, é necessário que encontremos esta média.

A razão de chegada (nascimento) do usuário de ordem k ao sistema é igual a
Â(N - k), com Â > O. Suponhamos que o sistema esteja no estado Ek (O ::::; k ::::; N).
Somando-se todas as possibilidades para k, juntamente com a probabilidade de que
estes eventos (chegadas) ocorram, obtemos a taxa média (espera) de chegadas ao
sistema.
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(4.19)

Portanto,

T=

N
Ã(N - N)

(4.20)

4.3.4 Espera média ( Tr):

Com a taxa média de chegadas expressa em (4. 19) concluímos:

(4.21)

Não é possível agora descrever graficamente o comportamento das medidas
de desempenho em função do índice de congestionamento do sistema já que a cada
entrada (k) equivale um novo índice de congestionamento:

Pk =

Ã.(N - k)

l-!C

Não há limitações para o valor de pk como nos casos onde a população é
infinita.

Basta observar as condições de ergodicidade do sistema que agora são

definidas por somas finitas .
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A teoria que envolve populações finitas de usuários é bastante utilizada em
problemas de produção, problemas computacionais, e estudos de redes de filas como
observamos na revisão da literatura.

ADIRI and AVJ-ITZHAK ( 1969) estudam um sistema computacional
composto por um processador central e N < oo terminais. Assume-se que os tempos
de atendimento são exponencialmente distribuídos.

Supondo que os usuários

atendidos voltam à população logo após o término do serviço (como se fosse uma
rede fechada de filas), concluem que os tempos decorridos entre os instantes finais
dos atendimentos e os instantes em que os usuários (tarefas) chegam novamente à
população também obedecem uma distribuição exponencial.

Sob condições de

equilíbrio, determinam o número de usuários no sistema num certo instante de partida,
o tempo médio dispendido por um usuário no sistema e na fila em função não só do
índice de congestionamento mas também dos tempos entre partidas e respectivas
chegadas no sistema.

KAMEDA (1982) analisa uma rede de filas com um processador central, duas
estações de serviço e N < oo terminais periféricos, onde cada tarefa a ser executada
tem seu próprio tempo de atendimento. Sob condições de equilíbrio, considerando a
propriedade markoviana e a ergodicidade do sistema, são determinadas as equações
de balanço através das quais prova-se que o fator de utilização bem como a duração
do período de ocupação do processador central independem da disciplina empregada
no sistema.
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Mais adiante, HIRAY AMA ( 1989) desenvolve uma política de programação
.,
de serviço para um sistema simples composto por apenas um servidor e K < oo
usuários, cujo objetivo é maximizar o aproveitamento do sistema no decorrer do
tempo (ou seja, aumentar o fator de utilização); realiza tal análise baseando-se na
duração de um período ocupado do servidor.

CARMICHAEL (1991) desenvolve um modelo aproximado para filas com
fonte finita, já que o modelo exato proposto na literatura clássica é de dificil manuseio
quando se trata de urna população finita com múltiplas classes de usuários.

A

aproximação proposta considera urna definição um tanto simplificada de estado: ao
invés de considerar a variável aleatória que define estado para populações
heterogêneas como multidirnensional, realiza urna redução (em um grau) no seu
campo de definição (por exemplo, estados tridimensionais são tratados como se
bidimensionais e assim sucessivamente); conseqüentemente ocorre uma redução no
número de equações de balanço associadas ao processo, facilitando a determinação da
solução de equilíbrio para o sistema.

Na literatura clássica, como GROSS and HARRIS ( 1974), ALLEN (1978),
HlLLIER and LffiERMAN ( 1980) E WOLFF ( 1988) encontramos exemplos de
sistemas compostos por N < oo máquinas operadoras e c < oo reparadores (ou seja,
homens que executam a manutenção quando uma máquina se quebra).
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No ambiente dos transportes, muitos são os exemplos de sistemas em que a
"

população é finita, geralmente, são conjuntos com um número grande de elementos,
embora finito. Podemos citar, por exemplo, o atendimento de ônibus num
terminal rodoviário urbano, o processamento de navios num porto, enfim todos os
sistemas em que o número de usuários que deverão entrar e em seguida serem
processados seja finito.

Raciocínio análogo é feito para populações finitas e capacidade limitada de
armazenamento.

Concluímos até então que formulações tão complicadas tomam estes modelos
de pouca praticidade quando se deseja estudar sistemas com um número grande
(embora finito) de usuários a serem processados.

Casos em que este número é

"pequeno" são resolvidos através do uso de softwares adequados, como por exemplo,
Mathcad, Excel, Mathematica.

A dúvida fica em como solucionar os casos em que a população envolvida é
composta por um número elevado de elementos, onde o tempo de processamento
computacional dos dados em estudo cresce razoavelmente (os softwares trabalham na
sua capacidade, ou às vezes saturam), implicando num tempo de análise do fenômeno
muito maior, o que economicamente falando, é inviável.

Para isso, resolvemos partir para soluções aproximadas que conservem a
característica do "tamanho" da população em sua formulação.

5. Uma Proposta Alternativa de Solução

Procuramos neste capítulo desenvolver uma solução opcional para os sistemas
com população finita de usuários que seja menos complicada que a solução dada pelo
modelo exato, e principalmente, que descreva o fenômeno de forma aceitável.

Iniciamos, trabaUtando com a probabilidade de equilíbrio do sistema, uma vez
que ela representa a natureza dos processos de chegadas e atendimentos de fom1a
conjunta, e dela partem todas as possíveis medidas de desempenho desejadas de um
sistema.

5.1 A probabilidade de equilíbrio

Consideremos a probabilidade de o sistema estar no estado Ek, sob condições
de equilíbrio:

75

(5.1)

Sendo um sistema com uma população de N < oo usuários, (5.1) escreve-se
como:

Po

Pt.

=

n.
k-1

A(N ')

i=O

(t + l)J..l.

- t ,

1~ k ~ c - 1
(5.2)

c-~

A(N- i) " Ã.(N - i)
Pon .
n
,k ~ c
i=O {t + l)J..l. i=c
CJ..l.

Por hipótese, O ~ k ~ N . E sendo pk como definida acima, obtemos:

a) para 1 ~ k ~ c-1:

Pt

= Po

fi Ã.~N i=O

i)
(t+l)J..l.

= Po Ã.N Ã.(N J..l.

2J..l.

1 Ã.N Ã.(N - 1) Ã.(N- k + 1)
= po - - ...
k! J..l.

~l

J..l.

1) ... A(N - k + 1)
kf..l

1 Ã.N Ã.N

Ã.N

~ Po ----- ··· -

k! ~l

J..l.

J..l.

(5.3)

b) para k ~

p"

c:

= Poft À~N i=O

i)
(t + l)J..l.

fi_ À(N - i) = Po ÀN À(N - 1) ... À(N - c + 1) À(N - c) ... À(N - k + 1)
i=c

C~l

J..l.

2f..l

CJ..l.

CJ..l.

CJ..l.
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1 ÀN À(N - 1) À(N - k + 1)
.
· ··
c! ck-c ll
ll
ll

= Po -1

~

CC ÀN

ÀN

ÀN

Po _ ____ .,, _
c! qt Cll
Cll

-_ Po -cc(ÀN)"
-c! Cll

(5.4)

Temos então:

Pt

Pk

~

("'N)k

Po -c" - - ,1 ~ k ~ c - 1
k! Cll
CC

~ Po -

ÀN
--

c! ( Cll )

I;

(5.5)

,k ~ c

Para que as expressões em (5.5) resultem numa nova probabilidade de
equilíbrio para o sistema (digamos, p~ ), devemos ter satisfeita a relação de
conservação

L p~ = 1. Notemos que para isto ser verdadeiro, necessitamos redefinir
k

a probabilidade do sistema esvaziar-se (sob condições de equilíbrio), uma vez que se
utilizarmos a mesma probabilidade Po do modelo M/M/c/oo/N/FIFO, esta soma
ultrapassa o valor 1, o que contraria o concepção de probabilidade de equilíbrio para
sistemas.

Recalculando então esta probabilidade de sistema vazio (que denominaremos
p~), sob a hipótese de que as expressões de (5.5) vão defmir uma nova probabilidade

de equilíbrio para o sistema, obtemos:
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1

.. ---------

Po =---c~
- ~~--~N~- = --------~

1+

I>~+ LP~ l+ ~ (cpl + ~ f(p')"
k= l

Denominando p' a razão

k=c

ÀN

k= l

k!

c!

(5.6)

k =c

a nova probabilidade de equilíbrio tem a

seguinte fom1a:

.

P~.:

. (cp')"

p0 -

=

-,

k!

l $; k :S:: C - l

(5.7)

Po. -cç (p ')" ,k ;;::: c
c!

Observemos que p~ superdimensiona o sistema, uma vez que está baseada na
limitação superior da seqüência (p")" .

Verificamos algumas semelhanças entre (5.7) e o modelo que descreve a fila
multicanal com população infinita de usuários (embora com taxa média de chegadas
igual a NÀ).

Na verdade, se pensarmos nos resultados da Análise Matemática, podemos
dizer que o modelo proposto como uma aproximação para sistemas com populações
finitas de usuários trabalha apenas com um subconjunto dos possíveis elementos de
um sistema com população infinita e taxa de chegada constante, igual a ÀN usuários
por unidade de tempo, onde N representa o "tamanho" do subconjunto

desejado~

ou
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em outras palavras, se pensarmos no modelo com fonte infirúta cujo desempenho e até
mesmo a probabilidade do sistema esvaziar-se, sob condições de equilíbrio, são
definidos utilizando-se séries numéricas, este novo modelo parte do pressuposto de se
considerar apenas as reduzidas de ordem N destas séries, e que a Análise Matemática
vem se preocupando em estudar e desenvolver excelentes resultados, desde NewtonLeibniz com o nascimento do cálculo diferencial integral até os dias de hoje.

O desempenho do sistema, nete novo modelo não é difícil de ser obtido.
Vejamos algumas das principais medidas médias.

5.1.1 Número esperado de usuários na fila (N q):

-

Nq

N
N
= E[Nq] = L(k-c)p~ = :L(k k =c

k =c

CC

k

c) - (p') p~
1

C.

CC N
= p~-1 :L(k -

c)(p')

k

C. k=c

Efetuando todos os cálculos, analogamente como fizemos para a equação
(4.2), o resultado é o seguinte:

N
q

= , ~ {(p ')c+l + (N - c) (p ')N+2-(N - c + l) (p')N+I}

Po c!

[ l-(p')f

(5.8)
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o

,

onde p 0 esta expresso em (5.7) e p

o

Â.N

=- .
CIJ.

5.1.2 Espera média ( TJ:

T

N

(lei de Little)

=-q

Â.N

q

. _ = o~-~- {( po)c+l +(N -c)(p o)N+2- (N - c+ 1)(p o)N+I}
.. Tq Po c! Â.N
[1- (p)T

5.1.3 Tempo médio de permanência no sistema

-

-

-

( . )
59

(i):

I

T = Tq + E[T] = Tq +IJ.

:.T=

o~_l_ {( p
Po c! Â.N

o)c+l

( o)N+2

+(N-c)p

( o)N+I}

-(N - c+I)p

[ 1- (p)T

+__!_
IJ.

( .lO)
5
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5.1.4 N Ílmero esperado de usuários no sistema ( N):

N=ÃNT

( ')N+2- (N-c+l)p
( ')N+I} .
. - _ · ~ {( p')c+l +(N - c)p
· · N - Po
2
+cp
c!

[t-(p)']

(5.11)

Para melhor compreender esta aproximação, passamos a dar valores para N e
comparar, graficamente, as diferenças entre os dois modelos para uma das suas
medidas de desempenho.

5.2 Comparação entre os modelos

Não é possível calcular os erros cometidos ao admitirmos o modelo proposto
para estudar o desempenho de sistema com população finita de usuários considerando
apenas o índice de congestionamento como é feito no caso de população infinita.
Então, para que este erro seja estimado, tomamos o fator que está presente tanto no
modelo exato quanto no modelo aproximado, a saber, a razão À I Jl, e comparamos o
número esperado de usuários no sistema calculado pelos dois modelos, confom1e
apresentado nas figuras seguintes, onde selecionamos casos representando sistemas
com apenas um servidor, sistemas com poucos servidores e sistemas com muitos
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servidores, e condicionamos populações iguais a cinco vezes o número de servidores
(somente para fms de padronizar as análises de sensibilidade que ainda seguem).

O intervalo de variação da razão

À I ~t

é tomado, de forma que o quociente

(ÃN I qt) seja menor que um, uma vez que valores superiores a um levam o modelo

proposto como solução alternativa a resultados um tanto divergentes (como podemos
observar nas próprias figuras).
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Figm·a 5.1 : Número esperado de usuários no sistema em função da variação da razão ')..I 1-1,
com c= 1 e N = 5
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Observamos graficamente que existe uma diferença entre se dimensionar o
sistema com o modelo exato e o modelo proposto; este último apresenta medidas um
pouco maiores que as exatas. Analisa-se a seguir, o erro cometido em se admitir a
forma aproximada proposta.

5.3 Estimativa do erro cometido

Não é difícil observar que os pontos que mais se distanciam são os de abcissas
maiores que 0,19, o que equivale a razões NÀ/ JlC da ordem de 0,975 e 0,995, ou
seja, valores da vizinhança de um. Como o modelo proposto é uma particularização
do modelo de fonte infinita (com taxa média de chegadas igual a NÀ), cujas principais
medidas de desempenho são definidas por séries numéricas equivalentes à série
geométrica (que converge se, e somente se o termo geral tem valor absoluto menor
que um), quanto mais próxima do valor um estiver tal razão, maiores serão os limites
de convergência das séries.

Realizamos uma análise percentual da relação existente entre as medidas de
desempenho do sistema quando calculadas pelo modelo proposto e não pelo modelo
exato.

As tabelas seguintes trazem esta relação.
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TABELA 5.1- Diferenças percentuais entre as medidas para c = 1 e N = 5
AI~

NAI~c

Exato

Proposto

Percenta2em (%)

0,010
0,030
0,050
0,070
0,090
0, 110
0, 130
0,150
0,170
0, 190
0, 195
0, 199

0,050
0,150
0,250
0,350
0,450
0,550
0,650
0,750
0,850
0,950
0,975
0,995

0,052
0,164
0,289
0,421
0,565
0,716
0,871
1,030
1,189
1,347
1,386
1,417

0,053
0, 176
0,332
0,529
0,773
1,064
1,396
1,755
2, 124
2,489
2,579
2,649

1,923
7,317
14,879
25,653
36,814
48,603
60,276
70,388
78,638
84,781
86,075
86,944

TABELA 5.2- Diferenças percentuais entre as medidas para c= 5 e N = 25
AI~

NAI~c

Exato

Proposto

Percentagem (%)

0,010
0,030
0,050
0,070
0,090
0, 110
0, 130
0,150
0, 170
0,190
0,195
0, 199

0,050
0, 150
0,250
0,350
0,450
0,550
0,650
0,750
0,850
0,950
0,975
0,995

0,248
0,728
1, 192
1,643
2,091
2,545
3,020
3,529
4,084
4,698
4,861
4,994

0,250
0,750
1,253
1,770
2,324
2,968
3,811
5, 109
7,436
11,377
12,545
13,486

0,806
3,022
5, ll7
7,730
11 , 143
16,621
26, 192
44,772
82,076
142, 167
158,074
170,044

TABELA 5.3- Diferenças percentuais entre as medidas para c= 30 e N = 150
AI~

NÀI~c

Exato

Proposto

Percenta2em (% )

0,010
0,030
0,050
0,070
0,090
0,110
0,130
0, 150
0, 170
0,190
0,195
0,199

0,050
0,150
0,250
0,350
0,450
0,550
0,650
0,750
0,850
0,950
0,975
0,995

1,485
4,369
7,143
9,813
12,385
14,865
17,258
19,580
21 ,872
24,245
24,874
25,394

1,500
4,500
7,500
10,500
13,500
16,502
19,534
22,776
27,180
41 ,704
56,928
79,903

1,010
2,998
4,998
7,001
9,003
11,012
13, 188
16,323
24,268
72,011
128,865
214,653
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Os dados apresentados nas tabelas 5.1, 5.2 e 5.3 quantificam as conclusões
obtidas graficamente. ObseiVa-se, por exemplo, que em um sistema com apenas um
seiVidor e população de cinco usuários não há grandes diferenças quantitativas entre
os modelos, para razões NÀ I ~c pequenas (até da ordem de 0,40). A partir deste
valor, entretanto, as diferenças são consideráveis (superiores a trinta porcento); o que
limita a aplicabilidade do modelo proposto.

À medida que cre~ce o número de seiVidores, maior é a faixa de variação da
razão À I~ para a qual não são cometidos erros significativos (em termos práticos)
em se adnútir o modelo proposto e não o modelo exato de populações finitas de
usuários.

Sistemas com cinco servidores, por exemplo,

começam a diferir para

razões ÀI ~t superiores a O, 13 ( conseqüentemete, NÀ I ~c = 0,65); já sistemas com
trinta servidores apresentam medidas diferindo em percentagens equivalentes para
razões ÀI~ superiores a O, 17 (ou seja, NÀ I ~c = 0,85).

Portanto, o modelo proposto tem um melhor desempenho quando aplicado à
análise de sistemas multicanais.

Estabelecemos também a relação entre os erros cometidos e o tamanho da
população em estudo (desvios) e concluímos que, à medida que cresce o número de
seiVidores e também o número de elementos da população, os desvios máximos
crescem: o caso c = 1 e N = 5 apresenta um desvio máximo de 24,6% contra 34% e
36,3% dos casos c = 5 e N = 25, e c = 30 e N

= 150, respectivamente.
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5.4 Comparação com o caso infinito

Muitos problemas reais de filas têm como característica população finita de
usuários, embora geralmente sejam tratados analiticamente através da modelagem de
populações infinitas; o que provoca um superdimensionamento dos mesmos, visto que
a população tomada como hipótese no modelo é composta por um número infinito de
elementos.

Tendo detenninado um modelo analítico aproximado para populações finitas e
considerando os resultados apresentados pelas análises dos erros cometidos quando
um sistema é analisado através desta aproximação, passamos à comparação entre os
modelos exato, proposto e o modelo de população infinita (que denominamos usual),
considerando novamente, os três tipos de sistemas: um servidor, poucos e muitos
servidores.

Inicialmente, plotamos as curvas dos acúmulos médios para os três tipos de
sistemas, calculados pela modelagem proposta variando os tamanhos da população,
para melhor identificar os valores de N para os quais o modelo proposto tende a
assemelhar-se com o modelo usual de população infinita.

Traballiamos agora, com a razão ( NÂ I c~t).
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Observamos que populações superiores a 100 elementos apresentam curvas de
acúmulo médio bastante parecidas com a do modelo usual. Para melhor interpretar
este resultado, as figuras seguintes trazem as curvas de acúmulo médio para
populações de 100 elementos determinadas pelo modelo proposto e pelo modelo
usual de população infinita com taxa de chegadas igual a f..N.
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Na seção 5.3 analisamos as relações entre o modelo exato e o modelo
proposto. Através da transitividade, vamos extender a análise com o caso infinito
aqui estudado.

Os ajustes gráficos das Figuras 5.7 a 5.9 mostram que, ao se dimensionar
sistemas com população finita de usuários e sendo esta população superior a cem
elementos, podemos utilizar diretamente o modelo de população infinita, com taxa
média de chegadas igual a ÀN, quando a razão NMqt não ultrapassa 0,90, para
qualquer valor de c.
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A título de mostrar a aplicabilidade dos resultados encontrados nesta pesquisa,
apresentaremos a seguir, estudos de casos de sistemas de transpoties geradores de
esperas, cujas populações envolvidas são finitas ou têm comportamento real que se
aproxima das caractetísticas do modelo com população finita.

6. Estudos de Casos

Nos capítulos anteriores

desenvolvemos um estudo dos processos de

nascimento e morte em sua concepação original (como apresentado na literatura) e do
desempenho de sistemas que assim se comportam. Ao diferenciar as populações do
sistema notamos um aumento considerável na complexidade da formulação
matemática que descreve sistemas com populações finitas (de tamanho N). Buscamos
então, uma aproximação satisfatória para estes casos e observamos que existe uma
forte semelhança entre esta aproximação e um modelo de filas clássico, cuja
formulação é de fácil entendimento. Verificamos também que o erro cometido em se
trocar a aproximação proposta pelo modelo clássico para populações relativamente
grandes é desprezível. Resta-nos agora a aplicação desta aproximação ao estudo de
fenômenos reais. Examinaremos três casos distintos: sistemas com apenas um canal
de atendimento, sistemas com poucos canais e sistemas com muitos canais.
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6.1 Sistemas com um servidor

O transporte hidroviário, no Brasil, vem crescendo nos últimos anos por ser
uma alternativa de baixo custo se comparada aos modos rodoviário e ferroviário, além
de transportar grande quantidade de insumos (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO
TRANSPORTE - CNT, 1992).

A Usina Diamante, em Jaú - SP possui um tenninal hidroviário de carga onde
chegam, por meio de barcaças, parte da cana de açúcar utilizada na sua produção de
álcool e açúcar. O terminal é composto por apenas um berço de atracação e a usina
possui uma frota de três rebocadores, cada um responsável por conduzir três
barcaças. Consideramos as viagens dos rebocadores ao longo de um dia, ou seja,
vinte e quatro horas de operação.

Observamos que as chegadas são aleatórias e que o processo de chegadas dos
rebocadores ao porto constitui um processo de contagem. Os tempos entre chegadas
sucessivas é exponencialmente distribuído e em média, chega um rebocador a cada
oito horas.

Os tempos de atendimento são variáveis aleatórias exponencialmente
distribuídas, sendo que o tempo médio de atendimento de um rebocador é igual a seis
horas.
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Este fenômeno de transportes constitui um sistema com população finita de
usuários (no caso, três rebocadores).

Aplicamos então, o modelo exato de filas com população finita de usuários, o
modelo aproximado proposto e o modelo de fonte infhúta (modelo usual) e avaliamos
o tempo médio de espera de um rebocador no sistema, considerando que tempos
excessivos implicam em custos elevados. Os resultados foram os seguintes:

Para

À

= 1/8 rebocador/h, Jl = 1/6 rebocadores/h e população de três

rebocadores, o rebocador espera, em média, 8h 12 min se calculado pelo modelo
exato e 9 h 15min, se calculado pelo modelo proposto, contra 1Oh 40 min do modelo
usual de população infinita.

Simulamos a situação em que o número de rebocadores aumenta em um e o
tempo de atendimento permanece. Os resultados foram: 14 h para o caso exato, 21 h
para o caso proposto e tempo infinito para o caso usual.

Este exemplo evidencia o valor prático do modelo com fonte firúta para a
análise de um problema real. Ele permite observar que o aumento de um rebocador
sem que a capacidade média de atendimento no sistema também aumente não é uma
boa alternativa operacional, visto que as esperas, apesar de finitas, são muito grandes,
em comparação ao dia operacional.
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Neste caso, é relativamente fácil calcular as medidas de desempenho através
do uso do software Mathcad para o caso exato, o que conduz a uma estimativa muito
precisa das medidas.
relevantes~

Para o tomador de decisões, os resultados numéricos são

logo, resultados muito distantes do comportamento real podem levar a

decisões operacionais não condizentes com as verdadeiras necessidades do

sistema~

o

que traz prejuízos (de ordem operacional e principalmente econômica) tanto para
quem está oferecendo o serviço quanto para o cliente que vai em busca do
atendimento.

Outra situação foi analisada considerando este segundo estudo, em que
observa-se um rebocador a cada seis horas (em média) e N

= 4 ~ considerando agora,

a capacidade média de atendimento igual a um rebocador a cada quatro horas (o que
implica diretamente na aquisição de novos equipamentos para o porto, elevando o
custo operacional do mesmo), chegamos aos seguintes valores: espera média de 8h
calculada pelo modelo exato, 1O h no caso do modelo proposto e 20 h no caso usual.

6.2 Sistemas com poucos servidores

Avaliaremos aqui, o problema do número de baias de estacionamento de um
terminal urbano de ônibus apresentado no Highway Capacity Manual (HCM, 1985).
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O HCM indica o valor 0,833 como sendo o valor da razão
~lC

correspondente ao sistema em sua capacidade máxima de utilização.

São apresentadas também tabelas correlacionando o índice de congestionamento do
sistema, a probabilidade de formação de fila e o túvel de serviço correspondente,
assim como a relação entre o número de baias reais e a eficiência da(s) respectiva(s)
baia(s), diferenciando-se os casos onde ocorre ou não a ultrapassagem dentro do
terminal.

Nosso objetivo, neste exemplo, é com os dados relativos a um terminal
rodoviário urbano de uma cidade, determinar, a partir dos modelos exato, proposto e
usual, a fila média correspondente ao valor de }:__ sugerido pelo HCM e comparar os
~c

resultados.

Esse caso pode ser representado por um sistema com as seguintes
características: uma frota de vinte ônibus em operação e duas baias. Os ônibus têm
um tempo de ciclo (TC) igual a uma hora, e a rede tem estrutura radial, ou seja, a
cidade é subdividida em zonas e, cada zona não central é interligada à zona central de
negócios (onde se localiza o terminal) através de uma útúca linha. Então, todas as
viagens com origem ou destino na área central
transbordo~

~ão

realizadas sem necessidade de

diferente das viagens entre quaisquer outras zonas, ou ainda, para um

número reduzido de casos onde as zonas de origem e destino são atendidas pela
mesma linha. (FERRAZ, 1990).
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O tempo entre chegadas sucessivas ao tenninal é uma variável aleatória
exponencialmente distribuída, com média igual a três núnutos, isto é, a taxa média de
chegadas ao terminal é igual a um ônibus a cada três minutos. E o dia operacional de
24 h.

Os tempos de atendimento são exponencialmente distribuídos, e cada veículo
para, em média, cinco minutos na baia. Em geral, cada baia atende um veículo a cada
cinco minutos.

Com estas características, o modelo exato de filas detennina uma fila média de
16,8 ônibus e uma espera média no sistema de 47 nún.

Já o modelo proposto

apresenta valores de fila média e espera média no sistema iguais a 18 ônibus e 52 min,
respectivamente, e 19,9 ônibus em fila e 60 min de espera no sistema (em média) no
caso do modelo usual de fonte infinita. Os três modelos mostram, de fonna clara, que
a frota fica subutilizada, uma vez que passa boa parte do tempo esperando para entrar
no temúnal.

Alteramos o tamanho da fonte e o número de baias de estacionamento, e
mantivemos o tempo de ciclo dos ô1úbus (alterando portanto, a taxa média de
chegadas ao tenúnal) e o tempo de parada no temúnal de tal fonna que a razão
pennaneça igual a 0,833: frota de cem ônibus e tenninal com dez baias de
estacionamento, e os resultados foram os seguintes:
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Como era de se esperar, a partir da análise do Capítulo 5, as diferenças
permanecem: fila média de 88,8 ônibus e espera média (no sistema) de 50 min no caso
exato, 91 usuários em fila e espera média de 54 min no caso proposto contra 96
usuários em fila e espera média de 57 min no caso usual de fonte infinita.

Para encontrar uma solução mats favorável, do ponto de vista prático,
aumentamos o número de baias de estacionamento do primeiro estudo de duas para
quatro e conservamos as outras características do sistema. O resultado para a espera
média no sistema é o seguinte: 22 min, no modelo exato, 24 min no proposto e 30
min no modelo usual.

Fica claro neste estudo de caso, que o modelo proposto para populações
finitas de usuários aproxima-se relativamente bem do modelo exato para populações
pequenas e índices de congestionamento do sistema também baixos.

6.3 Sistemas com muitos servidores

Para finalizar nossas aplicações do modelo alternativo de filas com população
fuúta de usuários, estudaremos um problema de pico de tráfego. Vamos enfocar o
problema do estacionamento livre na via pública, junto a pequenos centros comerciais
de bairro, uma vez que o crescimento populacional e a conseqüente urbanização
social dos últimos anos vêm acarretando o crescimento de bairros periféricos já
existentes nas cidades, como também a formação de novos núcleos, cada vez mais
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distantes das áreas comerciais centrais, surgindo assim, a necessidade de implantação
de pequenos centros comerciais que visam atender à população destas regiões, dando
condições para que realizem seus negócios cotidianos na própria região de entomo de
suas moradias, trazendo beneficios mas também deixando algumas conseqüências para
a comunidade, uma vez que são potenciais geradores de tráfego veicular. (ALGISI &
WIDMER, 1995). O estacionamento livre em vias públicas apresenta inconvenientes
quanto à segurança e fluidez do tráfego e sua regulamentação está relacionada à
classificação funcional das vias e à análise das características relativas do tipo de área
em que se situa (WIDMER & BRASILEIRO, 1993).

Foi realizada uma coleta de dados no local, totalizando 8 horas de
observações, e verificou-se, através de técnicas estatísticas, que o processo de
chegadas é poissoniano com parâmetro médio igual a 1,25 veículos/min na hora pico
da sexta-feira e 1,69 veículos/min no sábado. Os tempos de estacionamento são
exponencialmente distribuídos, com média 15 min. Aplicando o modelo de filas
MIM/c clássico para determinar o número de baias de estacionamento necessárias
para atender aos clientes com 95% de probabilidade obteve-se um índice de
congestionamento em torno de O,75 admitindo-se vinte e oito baias para atender ao
pico da sexta-feira e trinta e oito para o pico do sábado.

Observamos que nos perídos de picos da sexta-feira e do sábado o número de
clientes processados no centro comercial não teve grande variação. Para podermos
aplicar a modelagem com fonte finita, admitimos a hipótese de que o sistema
comporta-se sempre como nos períodos de pico, com um número finito de clientes a

100

serem processados (admitimos esse número constante, igual a cem veículos, que é a
média aritmética entre o número de clientes observado no pico da sexta-feira (81) e o
número observado no pico do sábado (120)).

Confonne discutido em ALGISI & WIDMER ( 1995), neste tipo de problema,
a medida de mérito de interesse é a probabilidade de um cliente chegar à área
comercial e encontrar uma vaga de estacionamento.

Geramos, então, as probabilidades de estado

(P~:)

para os três modelos e

calculamos esta medida: P{k < c} = l - P{k ~ c} .

Os resultados obtidos foram: 0,98 para o modelo exato, O, 958 para o modelo
proposto e 0,955 para o modelo usual.

Este exemplo, reafirma os resultados do Capítulo 5, onde verificamos que
"populações grandes" podem ser diretamente estudadas pelo modelo usual de filas
com população "infinita" de usuários.

7. Conclusões e Sugestões

7.1 Conclusões

O modelo proposto como solução alternativa para o estudo de sistemas com
fonte finita de usuários que se fundamenta no cálculo de um linútante superior para as
probabilidades de equilíbrio do modelo exato de fonte finita caracteriza-se,
matematicamente, pela sua representatividade através da teoria das séries numéricas,
especificamente, por compor a seqüência das reduzidas de ordem N das séries. É
indicado para analisar o comportamento de sistemas de fi las com populações finitas,
embora conduza a resultados maiores que os fornecidos pelo modelo exato.

Sua eficácia, em termos médios, se dá para valores de índices de
congestionamento inferiores a 0,975, segundo os critérios da estatística Chi-quadrado.
Índices superiores a este valor apresentam medidas de desempenho bastante elevadas
quando comparadas às do modelo exato, uma vez que o modelo proposto define a
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seqüência das reduzidas de ordem N da série geométrica, cujo termo geral é definido
por este índice.

Análise das diferenças percentuais entre as medidas de desempenho mostra
que à medida que aumenta o número de servidores no sistema (para populações
equivalentes, não idênticas) ma10r é a faixa de variação do índice de
congestionamento do sistema na qual as diferenças entre os resultados obtidos com os
dois modelos é desprezível, em termos práticos.

A figura abaixo descreve estas

variações.

Muitos
setvidores

Exato ou proposto

Poucos
scn•idores

Exato
ou
proposto

Um
servidor

exato

exato

Exato
ou
proposto

exalo

0,4
0,6
----+

0,8

p

Figura 7.1: Escolha ela técnica de modelagem ele sistemas com populações pequenas ele usuál'ios
em função da variação do índice ele congestionamento e das facilidades de serviço

Sistemas com um único servidor e populações pequenas tem resultados
semelhantes para índices de congestionamento inferiores a 0,40; enquanto que
sistemas multicanais apresentam resultados um tanto melhores: 0,65 no caso do
número de servidores ser pequeno (cinco servidores) e 0,85 para muitos servidores
(trinta servidores).
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Estas primeiras conclusões são relativas aos vários tipos de sistemas quando
observados sob o aspecto de suas facilidades de serviço e, sobretudo, quando são
compostos por populações pequenas quando comparadas ao número de servidores do
sistema.

Análise similar foi realizada para os vários tipos de sistemas, embora com
populações grandes e mostrou graficamente que, populações superiores a cem
elementos apresentam medidas de desempenho muito semelhantes às do modelo usual
de população infinita de usuários, mesmo no caso de sistemas com muitos canais onde
o valor cem não representa uma grande diferença para com o número de facilidades
de serviço oferecidas, como pode ser visto na Figura 5.9.

Mesmo nestes casos, notamos uma diferença sensível entre os modelos
proposto e usual para valores de índices de congestionamento supenores a 0,90.
Logo, entre os modelos exato e usual esta diferença é ainda mais marcante.

Portanto, ao se dimensionar sistemas com populações finitas de usuários,
sendo este número superior a cem elementos, os erros em se admitir o modelo usual
de população infinita tornam-se tanto menores quanto maiores forem estas
populações.
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7.2 Sugestões

Sugerimos, a fim de melhorar os estudos até aqui desenvolvidos, novos
estudos de caso e suas devidas comparações com os resultados obtidos se analisados
com o modelo exato; se possível em outras áreas de aplicações. Qual a siginificância
dos resultados aproximados, em tennos práticos?

Análise de uma possível extensão de tal aproximação para sistemas com
populações finitas envolvendo os casos em que o tamanho da sala de espera (ou
capacidade de armazenamento, quando se estuda o problema dos estoques) é também
finito.

A continuidade das análises de sensibilidade das medidas de desempenho em
outros exemplos de sistemas de filas com populações finitas, visando estabelecer uma
"taxonomia" de problemas e técnicas de modelagem adequadas à sua avaliação versus
o esforço computacional dispensado aqui apenas iniciada, certamente enriquecerá esta
pesquisa e mais ainda, será um importante ferramenta! na tomada de decisões
relacionadas aos sistemas que desta forma se comportam.

É também de grande importância e conseqüentemente será uma contribuição

relevante, não somente para este estudo como também sob o aspecto prático, o
desenvolvimento de uma implementação computacional (criação de um pacote
computacional) que englobe os vários modelos analíticos que representam os
processos de nascimento e morte, em particular, que contenha estas soluções
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aproximadas alternativas, seja de fácil manuseio, e cujas saídas sejam os valores das
medidas de mérito de interesse do analista.

É conveniente que seja feita numa

linguagem de fácil acesso e se possível, em ambiente Windows, o que trará benefícios
quanto à rapidez e recursos disponíveis, e como conseqüência, viabilidade econômica
tanto das análises (o planejamento) dos sistemas como também na tomada de decisões
(operação).

Obse1vação: Estas sugestões direcionadas para o ambiente computacional são feitas
baseadas na experiência que obtivemos no decon·er do trabalho, quando necessitamos
de cálculos envolvendo funções matemáticas às vezes simples, mas de difícil
processamento quando aplicadas a valores numéricos (como por exemplo, a função
que leva um número inteiro n qualquer em seu respectivo valor fatorial). Utilizamos
programas capacitados com excelentes recursos (Mathematica, MathCad, por
exemplo) e, mesmo assim, eles deixaram de solucionar cálculos para valores de c e N
acima de certos limites.

ANEXOS

Anexo A

O número de vezes em que se observa o processo no estado Ek é
geometricamente distribuído

Suponhamos que o sistema está no estado

Ek.

corresponde à probabilidade do sistema permanecer no estado
probabilidade do sistema deixar o estado

Definimos Pu que
E~:

e qu = 1- Pu a

E~:.

Seja n o número de estágios em que se observa o sistema no estado Ek, isto
é, o número de vezes em que ao olhar o sistema nos instantes determinados fica
evidente a sua permanência no estado Ek.

P {sistema pem1anecer em Ek por n estágios I na observação inicial ele já se
encontrava em

E~: } =

qu P;~: =

(1 - Pu )p;k ·

Regra matemática que define a distribuição geométrica de probabilidades.
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Os tempos de permanência do processo no estado Ek são exponencialmente
distribuídos

A primeira hipótese desta prova é que ao observar o sistema num instante
qualquer s, verifica-se o estado Ek·

Seja

rk

a variável aleatória que representa o tempo que o processo

permanece no estado Ek · A propriedade markoviana para a função distribuição de
probabilidade de rk consiste no fato de que o desenvolvimento futuro do processo
só depende das informações contidas no seu estado presente e não do passado. Em
particular, não é necessário que seja especificado há quanto tempo o processo
permanecia neste estado.

Assim, para s, t instantes quaisquer de tempo:

(A.l)

onde h é uma função arbitrária definida para a variável tempo .
Por outro lado, a probabilidade condicional (A.l) pode ser escrita como:

P{r; >s+t}
P{ r; >s}

(A.2)
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Logo,

P{ 'f; > s +I} =h(I) P{ -r; > s}, quaisquer que sejam s, t ~ O.

Note que, se s = O, P{ 'f; >O} =1.

Substituindo estes valores na expressão resultante de (A.2), obtemos:

P{ 'f; > I} = h( I)

Portanto,

(A.3)

P{ -r; > s +I} = P{ -r; > .s'} P{ r; > I}.

(A.4)

Basta então, encontrar a distribuição de probabilidades contínua que satisfaz
esta propriedade.

P{ -r; > I} = 1-P{ T;

d P{ -r;
.5'1} ~dl

d ( 1- P{ -r; .5'1}) =-d P{ T;
> I} =dl

dl

d
.'. - P{-r; > 1} = -fr (I)
dl

.5'1}

(A.5)

I

onde

f r,

é a função densidade de probabilidade de -r;.

Derivando a expressão (A.4) com relação a s e utilizando a expressão
(A.5), o resultado é o seguinte:
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d
ds P{ T; > s +I}= -

P{ T; > I} f r (s)

(A.6)

1

Ou de forma equivalente:

p

{

1
T; > I

}dP{r; > s+t} = -J, (s)ds

(A.7)

I

Se s = 0:
(A.8)

Integrando (A.8) no intervalo de O a t, obtemos:

In P{ 't; > t} = - f,i (O)t

ou ainda:

Anexo B

Solução do Problema do Valor Inicial (PVI)

Consideremos o sistema de equações diferenciais:

Observemos

que

suas

equação

componentes

têm

a

forma

dy(x) + A(x)y(x) = B(x) (isto é, equações diferenciais lineares, de primeira ordem),

dY

cuja solução geral é:
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y(x) =Ce

- f A(x)<l>:

+e

-f A(x)d>: f

e

f A(x)tt<

B(x)d'(

(B.l)

onde C é uma constante que define-se através das condições iniciais do problema

(BRAUN, 1978).

Acrescentando, então, as condições iniciais P0(0)

=1

e Pk(O)

= O,

qualquer

que seja k ~ I, obtemos sistemas do tipo:

(B.2)

e

(B.3)

Conforme a solução (B.1), obtemos, para o sistema (B .2):

Admitindo k
P.(t):

=1e

sibstituindo o valor de Po(t), calculamos, analogamente,
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P, (t) = Ce->J + Ãte->.l
{ C= O

Analogamente, quando k = 2:

2

( Ãt)
:. P2(t) = --e->-1
2

Para k = 3:

Continuando este processo, é possível induzir a lei de formação de Pk(t):
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O Princípio da Indução Finita prova que esta solução é verdadeira para
qualquer valor de k:

Para k = O
( J..t)o
O!

P (t) =- -e-}·' = e-}.t
o

Suponhamos válido para o índice k-1 , isto é,

P~;

( )k I

t) = Â.t - e -Àt.
-1
(k-1)!
(

Mostremos que vale também para o índice k:

i_~- (t) + ÀP. (t) = À (J..t)H e-Àt
dt

k

k

(k - 1)!

t-I

-J}-dt -Ji.dt J}.dt ( Àt
P (t) = Ce
+e
Je
- - À e-À'dt
k
(k - 1)!
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:. P.k (t) -- (ÂtY
-

e -Àt

k!

•
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APÊNDICES

Apêndice I

Propriedades da diferenciação

Seja

X H

f(x)

uma função de classe C 1 (ou seja, contínua e cuja derivada de primeira ordem é
definida sobre todos os pontos do seu domínio). Seja h uma quantidade positiva.

A derivada da função f com relação à variável x (f '(x)) é definida como sendo
o seguinte limite:

'( )
f x

f(x + h) - f(x)
. ---'----'---=1un
-'--'h-+O

h

As prinicpais propriedades da função "derivada" (ou diferenciação), são:

I- 2

a) A derivada da função constante é nula. Ou seja, se f(x) = c , c

E

IR, f '(x) = O,

qualquer que seja x.

b) A derivada de uma função polinomial é ainda é um polinômio.

f(x) = x" ~ f '(x) = nx"·1•

c) Sendo g: IR ~ IR também de classe C' :

d
d
d
[f + g]'(x) = -[f + g](x) = -f(x) + - g(x)
dx
dx
dx

... (f + g]' (X) = f' (X) + g' (X)

d) Seja c uma constante real e h a função que leva f no produto cf:
x r-7 f(x) r-7 cf(x)
f

h

A derivada da função h se iguala ao produto da constante c pela derivada da função f,

d
d
h'(x) = - (cf(x)) = c - f(x) = cf'(x)
dx
dx

I- 3

e) A derivada do produto de funções:

f) A derivada do quociente de funções:

~[!](x) = [~f(x)]g(x) - f(x{~g(x)] = f'(x)g(x)- f(x)g'(x)
dx g

(g(x)Y

[g(x)Y

Técnica de Integração por pat1es

Seja f IR --) IR uma função integrável. Consideremos a seguinte integração:

ff(x)dx

(11.1)

Se o integrando pode ser escrito em forma de produto de funções
u = u(x), v = v(x) de classe ct e integráveis, tais que:

ff(x)dx =fudv

l-4

O resultado da integração (li. 1) pode ser obtido efetuando-se a seguinte
expressão:
uv -

Jvdu + C

onde C é constante que descreve as condições iniciais do problema.

Apêndice 11

Demonstração da fórmula da probabilidade de equilíbrio para um processo de
nascimento e morte

Aplicação do PIF:

Para k = 1:

Suponhamos a expressão verdadeira para um índice k qualquer, isto é,
p,_

= Po fi~ (hipótese indutiva).
i=O Jli+l

II-

2

Mostremos que a expressão se verifica também para k+ 1:

•

