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Tablela 1: TESTE X2  PARA A SEQUÊNCIA DE NÚMEROS PSEUDO-ALEATÓRIOS 

QUANTIDADE DE DADOS DE UMA 
DISTR. UNIFORME (0,1) 
- 

VALOR CALCULADO 
P/ O TESTE X2  

VALOR TABELADO 
P/ O TESTE X2  

- 
1000 6.08 X29 (0.05)= 16.92 

5000 
- 

9.132 X29 (0.05)= 16.92 

10000 21.132 X219 (.05)= 30.14 

Nos três casos aceitamos a hipótese de que os dados pertencem 
a uma distribuição uniforme, com estes resultados passamos a 
utilizar com mais segurança o gerador de números pseudo-aleatórios. 

3.2 - DURAÇÃO DO PERÍODO DE 
ESTABILIZAÇÃO 

Nos problemas de simulação o estado inicial do sistema é um 
fator de preocupação no uso da simulação. O estado inicial mais 
simples é o estado "vazio" no qual a simulação começa com nenhum 
freguês no sistema. Mas como o propósito é trabalharmos com o 
sistema em equilíbrio, para que possamos fazer comparações com os 
resultados teóricos, partimos de um outro estado que não seja o 
vazio, como descreveremos no final deste item. 

Podemos definir como duração do período de estabilização a 
quantidade de tempo necessária para que o sistema entre em 
equilíbrio. 
























































































