
Extra opgaven Wachttijdtheorie
Opgaven over §1 tot en met §3

1. a) Toon aan, dat de (negatief) exponentiële verdeling de enige continue verdeling op [0,∞) is
met de Markov eigenschap. Hint: stel een differentiaalvergelijking op.

b) Welke discrete verdelingsfunctie heeft de Markov eigenschap? Is deze uniek?
2. Laat N(t) een Poissonproces zijn met parameter λ en laat Ti het tijdstip zijn van de ide aankomst

na tijdstip 0, i = 1, 2, . . . Stel T0 = 0. Het is bekend, dat de tijd Xj = Tj−Tj−1 tussen de (j−1)ste

en jde gebeurtenis van het Poissonproces exp.(λ) verdeeld is, j = 1, 2, . . .. Veronderstel dat er
precies n gebeurtenissen tussen 0 en t hebben plaatsgevonden. We zijn gëınteresseerd in de
verdeling van de tijdstippen waarop de n gebeurtenissen hebben plaatsgevonden.
a) Laat eerst n = 1. Vanwege de geheugenloosheid van de exponentiële verdeling is het aan-

nemelijk, dat elk deelinterval van (0, t] van gelijke lengte evenveel kans heeft die ene gebeurte-
nis te bevatten, m.a.w. het tijdstip waarop de gebeurtenis heeft plaatsgevonden is homogeen
verdeeld op (0, t]. In formulevorm luidt deze uitspraak: IP{T1 < x | N(t) = 1} = x

t . Bewijs
de correctheid van deze formule.

b) Bewijs, dat

fT1,T2,...,Tn|N(t)=n(t1, t2, . . . , tn) :=

∂n

∂t1∂t2···∂tn
IP{T1 ≤ t1, T2 ≤ t2, . . . , Tn ≤ tn | N(t) = n} = n!

1
tn

, t1 < t2 · · · < tn ≤ t.

Hint: leidt een formule af voor

IP{t1 ≤ T1 < t1 + h1, t2 ≤ T2 < t2 + h2, . . . , tn ≤ Tn < tn + hn | N(t) = n},

voor h1, . . . , hn zó dat ti + hi < ti+1, i = 1, . . . , n− 1.
Laten nu Y1, . . . , Yn o.o en identiek verdeelde stochastische variabelen zijn, ieder met kansdichtheid
f . Schrijf Y(i) voor de (i− 1)-na kleinste waarde van Y1, . . . , Yn.
c) Beargumenteer, dat de simultane kansdichtheid fY (1),...,Y (n) van Y (1), . . . , Y (n) er als volgt

uitziet
fY (1),...,Y (n)(y1, . . . , yn) = n!f(y1) · · · f(yn), y1 < y2 < · · · < yn.

Door nu Yi homogeen verdeeld op (0, t] te kiezen, kunnen we uit a), b) en c) het volgende con-
cluderen: gegeven dat er n gebeurtenissen tussen 0 en t in het Poissonproces {N(t)}t hebben
plaatsgevonden, zijn de n (ongeordende) tijdstippen waarop ze hebben plaatsgevonden, o.o. en
homogeen verdeeld op (0, t].

3. Toepassing van opgave 2: de M/G/∞/∞-wachtrij.
Veronderstel, dat klanten bij een dienstencentrum aankomen volgens een Poissonproces met
parameter λ. Als een klant aankomt, wordt hij onmiddellijk bediend door één van een
oneindige hoeveelheid bediendes. De bedieningsduren zijn o.o. en hebben de verdelingsfunctie
F . Bewijs, dat het aantal klanten X(t) in het systeem op tijdstip t, t ≥ 0, Poisson verdeeld is
met verwachting λ

∫ t

0
(1− F (x))dx. (Hint: conditioneer naar N(t), dit is het aantal klanten

dat in (0, t] bij het dienstencentrum is gearriveerd).
b) Wat is de stationaire verdeling van het aantal klanten in het systeem? In hoeverre hangt de

stationaire verdeling dus af van de bedieningsduurverdeling?
4. “Onderhoudsmodel” Beschouw een systeem met n onderling onafhankelijke componenten. De

levensduur Xi van component i is exp(λi) verdeeld, i = 1, . . . , n.
a) Bewijs, dat de tijd Y = min

(
X1, . . . , Xn

)
tot één van de componenten kapot gaat, exp(λ1 +

· · ·+ λn) verdeeld is.
b) Bereken IP{Y ≤ t∩Xj = Y } en IP{Xj = Y }. Zijn {Y ≤ t} en {Xj = Y } o.o. gebeurtenissen?
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Laat nu n = 2. We nemen aan, dat er rampen plaats kunnen vinden, die veroorzaken dat beide
componenten kapot gaan. De tijd Z tot de eerstvolgende ramp is exp(µ) verdeeld en onafhankelijk
van de normale levensduren van componenten 1 en 2. We noteren de daadwerkelijke levensduren
van de componenten met L1 resp. L2.
c) Bereken IP{L1 ≤ x, L2 ≤ y}. Beschouw de gevallen x < y en x ≥ y apart.
Differentieer de verkregen uitdrukking naar x en y en noteer de uiteindelijke expressie met fL1,L2 .
d) Bewijs dat

∫∞
0

∫∞
0

fL1,L2(x, y)dxdy = λ1+λ2
λ1+λ2+µ . Waarom is deze integraal ongelijk aan 1?

(Hint: bereken IP{L1 = L2}).
5. Beschouw wederom een systeem met n componenten. De levensduren Xi van component i,

i = 1, 2, . . . , n zijn onderling onafhankelijk en hebben een exponentiële verdeling met parameter
λ.
a) Laat {N(t)}t≥0 het stochastische proces zijn dat geassocieerd is met het aantal kapotte

componenten. Bepaal de parameters van het GS-proces en teken een stroomdiagram.
b) Bepaal Pj(t), de kans dat op tijdstip t j componenten kapot zijn, j ∈ IN0.
Stel, dat elke component onmiddellijk wordt gerepareerd; de reparatietijd heeft een exponentiële
verdeling met parameter µ, die onafhankelijk is van de reparatieduren en levensduren van de
overige componenten. Na elke reparatie is de component weer als nieuw en heeft een exp. (λ)
verdeelde levensduur, waarna hij gerepareerd wordt, etc.
c) Bepaal de parameters van het GS-proces {N(t)}t en teken het stroomdiagram.
d) Bereken voor n = 1 de kans dat er op tijdstip t geen kapotte component is. Stel hiervoor

een stelsel differentiaalvergelijkingen op en los dit stelsel op (dus niet door een oplossing “te
proberen”).

e) Laat n < ∞ weer willekeurig zijn. Wat is de stationaire verdeling van {N(t)}t?
6. Beschouw een dienstencentrum met twee bediendes. Bediende i geeft een exp.(µi) verdeelde

hoeveelheid bediening, i = 1, 2, waarbij µ1 6= µ2 is toegelaten. Er zijn drie klanten aanwezig,
genummerd 1 tot en met 3. Klanten 1 en 2 zijn in bediening. Als één van de twee klanten klaar
is, wordt klant 3 bediend door de bediende die dan vrijgekomen is.
a) Wat is de kans, dat klant 3 het centrum niet als laatste verlaat? Wat is de verwachte tijd tot

alle 3 klanten behandeld zijn?
b) Stel, dat er op tijdstip 0 n klanten in de rij staan, en de wachtrijdiscipline is FIFO. Beantwoord

dezelfde vraag als onder a), maar nu voor de nde klant.
7. Beschouw een wachtrijsysteem met s loketten. De bedieningstijden zijn onderling onafhankelijk

en hebben alle een exponentiële verdeling met verwachting τ . De klanten worden bediend in
volgorde van aankomst. Een zekere klant, zeg A, komt op tijdstip t = 0 het systeem binnen en
vindt dat alle loketten bezet zijn, bovendien zijn er nog n wachtenden in het systeem. Na t = 0
worden geen klanten meer toegelaten.
a) Laten S1, . . . , Sn de gevraagde bedieningsduren zijn van de n klanten in de wachtrij bij

binnenkomst van klant A. Zij U = max(S1, . . . , Sn) en T = min(S1, . . . , Sn). Bepaal IEU en
IET .

b) Bepaal de verwachting van de tijd die klant A in de wachtrij doorbrengt.
c) Bepaal de verwachting van het tijdstip waarop het systeem voor het eerst geheel leeg is.
d) Bepaal de kans dat klant A de m-de klant is na t = 0, die het systeem verlaat, m =

1, . . . , s + n + 1.
e) Bepaal de kans dat klant A eerder het systeem verlaat dan de klant onmiddellijk voor hem

in de wachtrij (neem aan dat n ≥ 1).
f) Zij W de tijd die klant A doorbrengt in de rij. Bereken IP{W > x}, x ≥ 0.

Opgaven over §5
8. Aanvulling op opgave 29 uit het dictaat.
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Beschouw een dienstencentrum met een Poisson (λ) aankomstproces en s bedienden, waarin
geblokkeerde klanten wachten. De bedieningsduur is exp. µ verdeeld. Zodra een bediening is
afgelopen, verlaat een klant met kans 1−p het systeem en vraagt met kans p een nieuwe bediening.
a) Bereken de stationaire kans dat een aankomende klant van buiten het systeem komt.
b) Bereken de stationaire kans dat een aankomende klant j klanten in het systeem aantreft.

9. Beschouw de eerste klant na tijdstip t die in een Erlang vertragingsmodel met s = 1 bediende
aankomt. Beargumenteer dat de kans dat deze klant in het stationaire geval j klanten in het
systeem aantreft, gelijk is aan {

(1− ρ)(1 + ρ), j = 0

(1− ρ)ρj+1, j > 0.

Opgaven over §6
10. Sneltreinen en stoptreinen met bestemming Den Haag vertrekken op station Leiden aan weers-

kanten van hetzelfde perron. Stoptreinen arriveren stipt elke 5 minuten en sneltreinen stipt elke
15 minuten. De dienstregeling is zó, dat elke derde stoptrein tegelijk aankomt met een sneltrein.
Het duurt 17 minuten met de stoptrein om op de plaats van bestemming te komen en 11 minuten
met de sneltrein.

Een reiziger met bestemming Den Haag komt op een (totaal) willekeurig tijdstip op het
station aan en hij wil zijn verwachte reistijd T (i.e. de tijd vanaf aankomst op het station tot
aankomst in Den Haag) minimaliseren.
a) Wat is de verdeling van de tijd die de reiziger moet wachten tot de eerstvolgende trein

arriveert? En wat voor de volgende sneltrein?
b) Wat is de kans dat de volgende stoptrein “alleen” arriveert, d.w.z. er komt geen sneltrein op

hetzelfde tijdstip?
c) Wat moet de reiziger doen, wanneer de volgende stoptrein “alleen” aankomt?
d) Bereken IET op grond van de beste beslissing in c.
e) Op welk perron moet de reiziger wachten, als stoptreinen en sneltreinen met bestemming

Den Haag (i.v.m. de verbouwing) van verschillende perrons vertrekken en het onmogelijk is
om snel genoeg van het ene perron naar het andere te rennen?

11. Laat N(t), t ≥ 0 een vernieuwingsproces zijn met o.o. identiek verdeelde tussentijden X1, X2, . . ..
Neem aan dat de Xi continu verdeeld zijn met verdelingsfunctie F en dat 0 < IEXi := τ < ∞.
a) Bewijs dat m(t)

t → 1
τ , t →∞.

b) Limietverdeling van de spreiding. Toon aan, dat

lim
t→∞

1
t

∫ t

0

IP{XN(u)+1 ≤ x}du = τ−1
(
xF (x)−

∫ x

0

F (u)du
)
.

c) Bepaal de verdeling van XN̄(t)+1 voor het majorerende vernieuwingsproces {N̄(t)}t dat op
pag. 27 van het dictaat gedefinieerd is.

d) Bewijs dat IP{XN(t)+1 ≥ x} ≥ 1−F (x), x ≥ 0. Hint: conditioneer op het aantal vernieuwin-
gen in (0, t] en het tijdstip van de laatste vernieuwing.

Uit b), c) en d) concluderen we dat de lengte van een op tijdstip t waargenomen vernieuwingsinter-
val groter is dan de lengte van een willekeurig vernieuwingsinterval. Dit wordt de inspectie-paradox
genoemd.

12. We beschouwen een rij aankomsttijdstippen 0 = T0 ≤ T1 ≤ T2 ≤ · · · We veronderstellen dat de
tussentijden Xk := Tk−Tk−1 stochastisch onderling onafhankelijk zijn. Verder nemen we aan, dat
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de Xk, k ≥ 2, dezelfde verdeling, zeg G(x), hebben; voorts dat IEX2 = β < ∞, var(X2) = σ2 < ∞.
We beschouwen voor alle t ≥ 0 de stochastische variabelen

A(t)= t− Tk−1

R(t) = Tk − t
, voor Tk−1 ≤ t < Tk.

Zij

H1(x) = lim
t→∞

1
t

∫ t

0

IP{R(s) ≤ x}ds

H2(x, y)= lim
t→∞

1
t

∫ t

0

IP{R(s) > x,A(s) > y}ds.

a) Toon aan, dat H1 een verdelingsfunctie is. Bepaal H1(x).
b) Bepaal H2(x, y). Wat is het verband tussen H1 en H2?
c) Zij R een stochastische variabele met verdelingsfunctie H1. Bepaal IER.
d) Beschrijf en verklaar de wachttijdparadox.

13. We beschouwen een radio-actieve bron die straling uitzendt volgens een vernieuwingsproces met
tussentijden Xi die de verdelingsfunctie F hebben. De stralingsdeeltjes kunnen gedetecteerd
worden door een geigerteller, waarin ze een electrische puls kunnen opwekken. Tijdens zo’n puls
kunnen geen nieuwe deeltjes gedetecteerd worden. Dit noemen we “dode tijd” en we nemen aan
dat deze een stochastische tijd D met verdelingsfunctie G duurt. Laat X(t) het stochastische
proces zijn dat aangeeft of er op tijdstip t in de geigerteller een puls wordt opgewekt (toestand
1) of niet (toestand 0).
a) Vertaal dit model naar een geschikt wachtrijmodel waar X(t) het aantal klanten in het

systeem aangeeft en bepaal regeneratietijdstippen Si, i = 1, . . .
b) Leid een vernieuwingsvergelijking af voor de kans dat op tijdstip t een puls wordt opgewekt.

Bepaal hiermee een uitdrukking voor deze kans als functie van G en de verdeling FS van
Si+1 − Si.

c) Bereken limt→∞
A(t)
N(t) met A(t) het aantal door de geigerteller gedetecteerde deeltjes en N(t)

het aantal door de bron uitgezonden deeltjes in (0, t].
d) Als op tijdstip t een stralingsdeeltje bezig is een puls op te wekken, dan duiden we met R(t)

de tijd aan die het nog zal duren tot de puls is opgewekt. Bewijs dat

lim
t→∞

1
t

∫ t

0

IP{R(x) > y}dx = IED
IE(S2−S1)

(1−Ge(y)),

met Ge de stationaire resterende levensduurverdeling voor het vernieuwingsproces met tussen-
tijden verdeeld als D. Geef een interpretatie van dit resultaat.

e) Neem nu aan dat de Xi gelijk aan een constante τ zijn en dat D exp. (µ) verdeeld is. Bepaal
de verdeling van de tijd tussen het tijdstip dat er een puls is opgewekt en het detecteren van
het eerstvolgende deeltje door de geigerteller. Hoe is deze uitdrukking intüıtief te verklaren?

14. “Feedback queue”
Een dienstencentrum heeft een Poisson (λ) aankomststroom en s bedienden, waarin geblokkeerde
klanten wachten. De bedieningsduren van verschillende klanten zijn onderling onafhankelijk en
verdeeld als de stochastische grootheid S met verwachting 1/µ. Zodra een bediening is afgelopen,
verlaat een klant met kans (1 − p) het systeem en vraagt met kans p een nieuwe bediening. Zij
X(t), t ≥ 0, het proces dat geassocieerd is met het aantal klanten in het systeem op tijdstip t.
a) Leid een nodige en voldoende voorwaarde af, opdat de stationaire verdeling van X(t), t ≥ 0,

bestaat. Neem deze voorwaarde voor het vervolg van de opgave aan.
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b) Specificeer een M/G/s/∞-model, zodat het aantal klanten X̂(t) in het systeem op tijdstip t
dezelfde verdeling heeft als X(t), t ≥ 0.

Kies als regeneratietijdstippen S1, S2, . . . voor X(t), t ≥ 0, de achtereenvolgende tijdstippen dat
het systeem leegraakt. Noteer met KAI , KAU het aantal aankomende klanten in (S1, S2] van
binnen respectievelijk van buiten het dienstencentrum. KA := KAI + KAU . KAI

j , KAI
j en KA

j

zijn analoog aan het dictaat gedefinieerd; bijv. de eerste (stochastische) variabele geeft het aantal
van binnen aankomende klanten in (S1, S2] aan, dat bij binnenkomst j aantreft.

Tj geeft de tijdsduur gedurende (S1, S2] aan, dat j klanten aanwezig zijn en T := S2 − S1.
Tenslotte is Pj de stationaire kans dat j klanten aanwezig zijn. Laat nu s = 1.
c) Bewijs met behulp van de gelijkheid van Wald, dat IE(T − T0) = IEKA/µ. Welke grootheid

uit het M/G/s/∞-model heeft dezelfde verdeling als KAU? Gebruik dit om een soortgelijke
relatie tussen (T − T0) en KAU af te leiden.

d) Toon met behulp van c) aan, dat IET = 1
λ(1−ρ) en P0 = 1− ρ met ρ = λ/µ(1− p).

e) Bereken voor het stationaire proces het percentage van het aantal aankomende klanten dat
van buiten komt.

f) Laat XAU
k := het # klanten dat de kde van buiten aankomende klant bij binnenkomst aantreft

en definieer f(x) := 1 als x = j en f(x) := 0 voor x 6= j. Bewijs, dat

lim
n→∞

1
n IE

n∑
k=1

f(XAU
k ) = Pj .

Interpreteer deze limiet.
g) Laat KV U

j := het # klanten in (S1, S2] dat bij vertrek uit het centrum j klanten in het systeem
achterlaat. Toon aan, dat

IEKAI
j =

p

1− p
IEKV U

j .

Bekijk hiervoor de bijdrage van één specifieke klant aan beide verwachtingen; je mag hiervoor
de bedieningsdiscipline “veranderen”.

h) Leid een relatie tussen Π, de stationaire verdeling van aankomende klanten (van binnen én
buiten), en P af.

i) Kun je iets zeggen over de gevoeligheid van de verdeling van de wachttijd van klanten voor
de bedieningsduurverdeling?

j) Bereken voor S
d= exp(µ) de verdeling van de wachttijd in het stationaire proces.

k) Laat nu weer s > 1. Geldt de in c) verkregen relatie tussen IEKA en IEKAU nog steeds? Welke
andere relaties uit de onderdelen d) t/m h) blijven gelden onder deze zwakkere voorwaarde?
Geef aan waarom, maar je hoeft het niet te bewijzen

15. Beschouw een wachtrijmodel met één bediende en een oneindig grote wachtruimte. Het aankomst-
proces is een vernieuwingsproces, met o.o. en identiek verdeelde tussentijden Xi, i = 1, 2, . . ., die
een verwachting 1/λ hebben. Elke klant brengt een hoeveelheid werk met zich mee, die verdeeld
is als de stochastische grootheid S, met IES = τ . Als er j klanten in het systeem zijn, dan werkt
de bediende op snelheid j, d.w.z. hij verwerkt j eenheden werk per tijdseenheid. Laat X(t) het
aantal klanten in het systeem op tijdstip t zijn.
a) Veronderstel, dat Xi en S exponentieel verdeeld zijn. Toon aan, dat X(t), t ≥ 0, dezelfde

verdeling heeft, als het aantal klanten in het systeem op tijdstip t in het M/M/∞/∞-model
met aankomstparameter λ en bedieningsparameter 1/τ . Bereken de stationaire verdeling van
X(t).

b) Bereken onder de aanames van a) IETV , waarbij TV de verblijftijd van klanten in het systeem
in het stationaire proces is. Gebruik hierbij “betalingsargumenten”. Hoe is IETV gerelateerd
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aan de verwachte verblijftijd van klanten in het systeem in het M/M/∞/∞-model? Zal deze
relatie ook voor de verdeling van de verblijftijd gelden?

Laten Xi en S weer willekeurige verdelingen hebben.
c) Beargumenteer dat X(t) in het algemeen niet dezelfde verdeling zal hebben als het aantal

klanten in het systeem in het corresponderende GI/G/∞/∞-model.
d) Bepaal regeneratietijdstippen voor het proces X(t), t ≥ 0.
e) Toon aan, dat IETV hetzelfde is als in b). Hint: gebruik tweemaal “betalingsargumenten”,

waarbij je de hoeveelheid werk die een klant met zich meebrengt, betrekt.

Opgaven over §7
16. Beschouw het M/G/1-wachtrijmodel met LIFO-preëmptieve bedieningsdiscipline. De aankomstpa-

rameter is λ en IES = 1/µ.
a) Bereken de stationaire verdeling van het aantal klanten NA dat een aankomende klant

aantreft.
Laat nu W de verblijftijd van klanten in het systeem in het stationaire proces zijn.
b) Relateer W aan een standaard stochastische grootheid uit het M/G/1-FIFO model. Leg uit.

Geef met behulp hiervan een uitdrukking voor IEW .
17. a) Leid af, dat de Laplace-Stieltjes getransformeerde β(s) van de werkperiode in een M/G/1-

model voldoet aan
β(s) = η(s + λ − λβ(s)).

Dan volgt, dat IEB = τ/(1− ρ). Gebruik dit om de volgende vragen te beantwoorden.
We beschouwen een dienstencentrum met 1 bediende en onbegrensde wachtruimte, waar

klanten van type A arriveren volgens een Poissonproces met parameter λ1 en, onafhankelijk
hiervan, klanten van type B volgens een Poissonproces met parameter λ2.

De bediende verleent op elk moment voorrang aan type A klanten. Bij onderbreking van
een bediening van een type B klant behoudt deze klant zijn resterende bedieningsduur. Per type
vindt bediening in volgorde van binnenkomst plaats. De bedieningsduren zijn o.o. en hebben
voor type A en B klanten een verwachting van µ−1

1 en µ−1
2 respectievelijk.

b) Bepaal de gemiddelde tijdsduur vanaf het begin van een bediening van een type B klant tot
het einde hiervan.

c) Veronderstel nu, dat de bedieningsduren van beide type klanten exp. verdeeld zijn. Bepaal
de verwachte verblijfsduur van een type B klant in het systeem, indien hij bij binnenkomst
k type A en l type B klanten aantreft.

d) Idem, maar nu veronderstellen we, dat type A klanten een deterministische bedieningsduur-
verdeling hebben en het systeem in stationaire verdeling is.

e) Welke voorwaardes moeten aan λ1, λ2, µ1 en µ2 gesteld worden, opdat de stationaire verdel-
ing bestaat?

Opgaven over §10
18. Laat {X(t)}, t ∈ (−∞,∞), een homogeen Markov proces zijn, op toestandsruinte S en met

overgangsintensiteiten q(E,E′), E,E′ ∈ S. Homogeen wil zeggen, dat IP{X(t + s) = E′ | X(t) =
E} onafhankelijk van t is (en dus hooguit van s afhangt).
a) Toon aan, dat het omgekeerde proces {X(τ − t)}t een Markov proces is, en dat het in het

algemeen geen homogeen Markov proces is.
b) Stel {X(t)}t is een stationair Markov proces met stationaire verdeling P (E), E ∈ S. Toon

aan, dat het omgekeerde proces een stationair Markov proces is en bepaal de overgangsin-
tensiteiten q′(E,E′).
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c) Laat N(t) =
(
N1(t), . . . , Nr(t)

)
het stationaire proces zijn dat geassocieerd is met het aantal

klanten in de verschillende centra van een open netwerk zoals gedefinieerd §10.1 van het
dictaat (hierbij zijn “rondes” toegestaan). Toon aan, dat het omgekeerde proces {N(−t)}t

ook een stationair proces is, dat geassocieerd is met de klantenaantallen in de verschillende
centra van een open netwerk op tijdstip t.

d) Toon aan, dat het vertrekproces uit centrum i uit het netwerk een Poissonproces is met pa-
rameter γi(1−

∑
j pij). Voorts, dat de vertrekprocessen {Di(t)}t uit centrum i uit het netwerk

onderling onafhankelijk zijn, i = 1, . . . , r en dat N(t0) onafhankelijk is van de vertrekpro-
cessen uit het netwerk vóór tijdstip t0.

19. Drie steden A, B en C zijn verbonden door 2 kabelgroepen. Groep 1 bestaat uit S1 kabels tussen
A en B; groep 2 bestaat uit S2 kabels tussen B en C. Gesprekken tussen A en B, B en C, A en
C worden aangevraagd volgens onderling onafhankelijke Poissonprocessen met parameters λ1, λ2

en λ3 respectievelijk. De gespreksduren zijn exponentieel verdeeld met parameters µ1, µ2 en µ3

respectievelijk. We zijn gëınteresseerd in de bezettingsgraden van de twee kabelgroepen.
a) Bepaal een hiervoor geschikte toestandsbeschrijving. Wat is T= de verzameling van mogelijke

toestanden?
b) Stel de evenwichtsvergelijkingen op.
c) Bereken de stationaire kans dat een aanvraag voor een gesprek tussen A en C verloren gaat.

20. We beschouwen een productielijn van r centra met een Poisson (λ) aankomstproces. De bedie-
ningsduur in centrum j is exponentieel verdeeld met parameter µj en de bedieningsdiscipline is
FIFO, j = 1, . . . , r.
a) Laat in elk centrum 1 bediende aanwezig zijn. Toon aan, dat de verblijftijden van een klant

in de verschillende centra in het stationaire proces onderling onafhankelijk zijn.
b) Laat nu X(t) het aantal klanten in een M/M/s dienstencentrum met FIFO bedieningsdiscipline

zijn op tijdstip t. Laten t0 en t1 twee punten in de tijd zijn dat X(t) stijgt, respectievelijk
daalt, t0 < t1. Voor elke realisatie van X(t), −∞ < t < ∞, kan de kans p worden berekend
dat de klant die op tijdstip t0 aankomt degene is die op tijdstip t1 vertrekt. Merk op, dat voor
s = 1 geldt dat p = 0 of p = 1. Het omgekeerde proces X(−t) kan ook worden geassocieerd
met het aantal klanten in een M/M/s dienstencentrum. Beargumenteer dat p de kans is, dat
in het omgekeerde proces de klant die op tijdstip −t1 aankomt, degene is die op tijdstip −t0
vertrekt. Leid hieruit af, dat voor het stationaire proces de verblijftijd van een klant in een
FIFO M/M/s dienstencentrum onafhankelijk is van het vertrekproces voor zijn eigen vertrek.

We beschouwen nu weer een productielijn met r centra als boven beschreven. Laat sj het aantal
bedienden in centrum j zijn.
c) Leid uit b) af, dat de verblijftijden van een klant in twee opeenvolgende rijen onderling

onafhankelijk zijn.
d) Laat r ≥ 3, s1 = s3 = 1, s2 = ∞ en µ1 = µ2 = µ3. Laat zien, dat als de verblijftijd van een

klant in centrum 1 groot genoeg is, de kans minstens ongeveer 1/8 is, dat de eerste klant die
na hem aankomt, hem zal inhalen en nog in centrum 3 zal zijn, wanneer de klant aankomt
in centrum 3. Leid hieruit af, dat de verblijftijden van een klant in centra 1 en 3 afhankelijk
zijn.

e) Laat r = 2 en s1 = s2 = 1. Veronderstel, dat een aankomende klant centrum 1 leeg aantreft
in het stationaire proces. Laat zien, dat de kans dat centrum 2 leeg is, wanneer hij in rij 2
aankomt, gelijk is aan

1− λ
µ2

+ λ
µ2

(
µ2−λ

µ1+µ2−λ

)
.

Leid hieruit af, dat de wachttijden van de klant in de 2 centra niet onafhankelijk zijn (terwijl
zijn verblijftijden dat wel zijn!).

21. “retrial queue” We beschouwen het volgende wachtrijmodel
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Klanten komen bij een bedieningscentrum aan volgens een Poissonproces met parameter λ. Als de
bediende in centrum 1 bezet is, gaat een aankomende klant naar de zogenaamde “orbit”. Nieuwe
aanvragen voor bediening in centrum 1 vanuit de orbit worden gegenereerd met intensiteit µj als
j klanten in de orbit aanwezig zijn. Als een vanuit de orbit komende klant de bediende in centrum
1 bezet vindt, gaat hij weer terug naar de orbit.

Een aankomende klant (vanuit de orbit of van buiten) die de bediende vrij vindt, wordt
bediend; de verwachte bedieningsduur is ν−1. De bedieningsduur in centrum 1 en de tijd tussen
twee opeenvolgende aanvragen vanuit de orbit (mits deze niet leeg is), veronderstellen we neg.
exp. verdeeld. Laat N(t) het stochastische proces zijn, dat de klantenaantallen in centrum 1 en
in de orbit op tijdstip t registreert.
a) Bepaal de toestandsruimte en stel een stroomdiagram op.
b) Stel µj = µ voor j ≥ 1. Toon aan, dat λ

ν < µ
µ+λ een nodige en voldoende voorwaarde is,

opdat de stationaire verdeling bestaat. Bepaal een expliciete uitdrukking voor de stationaire
verdeling.

c) Is N(t) een reversibel proces? Waarom?
c) Veronderstel weer, dat de retrial intensiteit µj is, waarbij supj µj < ∞. Wat zal vermoedelijk

in dit geval een nodige en voldoende voorwaarde voor het bestaan van de stationaire verdeling
zijn?

22. Beschouw het volgende netwerk

De bedieningsdiscipline is voor alle wachtrijen processor-sharing. De bedieningsduurverdeling
heeft in centrum 0 verwachting 1

ν en in centra 1, . . . , n verwachting 1
µ .

a) Welke condities moeten we aan λ, µ en ν opleggen, opdat de stationaire verdeling bestaat?
b) Bereken de stationaire verdeling onder de in a gevonden condities.
c) Bereken de kans dat rijen 1 t/m n tegelijk leeg zijn.
d) Verklaar het onder c gevonden antwoord.
e) Is het stationaire proces dat geassocieerd is met de klantenaantallen in de verschillende centra

een reversibel proces? Waarom?
f) Kun je iets zeggen over het vertrekproces uit centrum 0 en het vertrekproces uit het netwerk?

23. Beschouw het wachtrijmodel met Poisson-input (λ), s bedienden; de bedieningstijden zijn onder-
ling onafhankelijk en hebben alle de verdeling van T , terwijl T samengesteld is uit twee onderling
onafhankelijke fasen T1 en T2, dus T = T1 + T2. Voor i = 1, 2 geldt, dat Ti een exponentiële
verdeling heeft met parameter µi. Indien alle bedienden zijn, worden geen klanten toegelaten.

Zij P (k, l) de stationaire kans dat k klanten in fase 1 en l klanten in fase 2 zijn.
a) Leid de volgende vergelijkingen af:

{kµ1 + lµ2 +λg(k + l)}P (k, l) = λP (k− 1, l)+ (k +1)µ1P (k +1, l− 1)+ (l +1)µ2P (k, l +1),
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als k + l ≤ s, met P (k, l) = 0 als k < 0, l < 0 of k + l > s en g(n) = 1 voor n < s en 0 anders.
b) Zij ρ1 = λ/µ1, ρ2 = λ/µ2 en ρ = ρ1 + ρ2. Toon aan, dat

P (k, l) =

 c · ρk
1

k!
· ρl

2

l!
, voor k + l ≤ s

0, anders,

met c een normeringsconstante voldoet aan de vergelijkingen onder a).
c) Toon aan, dat de stationaire kans op n klanten Pn in het systeem voldoet aan

Pn =
ρn/n!∑s

k=0 ρk/k!
, voor n = 0, . . . , s.

d) Leid de stationaire kansen voor het bovenbeschreven wachtrijmodel met bedieningsduurver-
deling F (x) = p1E

1
µ(x) + p2E

2
µ(x) af (p1, p2 ≥ 0 en p1 + p2 = 1).

24. Een databank heeft N verschillende items die gebruikt worden voor transacties. Een transac-
tie heeft met kans 1/M een deelverzameling bestaande uit m items nodig, 1 ≤ m ≤ M , voor
zekere M ≤ N . Aanvragen voor transacties komen binnen volgens een Poisson (λ) proces. De
verwerkingstijd van een transactie die bestaat uit m items, is exp (µ) verdeeld. Een item dat
gebruikt wordt bij de behandeling van een transactie, is niet beschikbaar voor andere transacties
zolang de verwerking duurt. Aanvragen voor transacties waarvoor niet alle items beschikbaar
zijn, gaan verloren. Dit model kan beschreven worden door een Markovketen met als toestanden
(n1, . . . , nM ), met nm = # transacties van m items, 1 ≤ m ≤ M .
a) Bepaal de overgangsintensiteiten van de Markovketen.
b) Toon voor N = 4, M = 2 aan, dat het proces reversibel is. Zal dit ook voor algemene N en

M waar zijn?
c) Bepaal de stationaire verdeling voor N = 4 en M = 2.
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