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Samenvatting g 

Eenn wachtrij model met één bediener kent drie ingrediënten: de tijden tussen twee 

opeenvolgendee aankomsten in de rij . de hoeveelheid werk die klanten meebrengen en 

dee manier waarop klanten worden bediend, de (bedienings)discipline. De eerste twee 

wordenn beschreven door kansverdelingen, die als gegeven worden beschouwd. Door 

middell  van het derde ingrediënt, de discipline, kan men het gedrag van de wachtrij 

beïnvloeden.. Een belangrijke vraag is welke bedieningsdiscipline goed functioneert 

enn gebruikt moet worden bij bepaalde bedieningsverdelingen. 

Inn dit proefschrift beschouwen we één mogelijke keuze voor de discipline, namelijk 

dee Foreground-Background (FB) discipline. De FB-discipline is voor zekere bedie-

ningsverdelingenn een zeer goede discipline. We beschrijven eigenschappen van de 

wachtrijj  die opereert onder de FB-discipline, vergelijken de FB-wachtij met wacht-

rijenn die opereren onder andere disciplines en analyseren de invloed van de bedien-

ingsverdelingg op het gedrag van de FB-wachtrij. 

Hett proefschrift begint met een inleidende beschrijving van de FB-discipline en een 

overzichtt van de in de literatuur bekende resultaten voor de wachtrij met de FB-

discipline.. Hierna bestuderen we de maximale rij lengte in de F B-wachtrij, dat wil 

zeggenn het maximale aantal klanten dat tegelijkertijd aanwezig is in het systeem. 

Ditt is een interessante variabele in wachtrijen met een eindige wachtkamer of buffer. 

Alss men de rij lengte als prestatiemaat gebruikt, dan is de FB-discipline optimaal 

voorr een bepaalde klasse van bedieningsverdelingen. Deze klasse bevat met name 

veell  bekende verdelingen met zware staarten, die bijvoorbeeld in internetverkeer lij -

kenn op te treden. Voor deze klasse laten we zien dat de staart van de verdeling van 

dee maximale rij lengte exponentieel snel afneemt. Dit gedrag is tegengesteld aan dat 

vann wachtrijen met de klassieke FIFO-discipline. 

Inn het daarop volgende deel van het proefschrift bekijken we hoe het gedrag van 
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dee F B-wacht rij afhangt van de bedieningsverdeling. We beschrijven daartoe de in-

vloedd van meer variabiliteit in de bedieningsverdeling op bepaalde (stochastische) 

variabelenn in de wachtri j. Verrassenderwijs blijk t meer variabiliteit soms gunstige 

effectenn te hebben, bijvoorbeeld op de maximale en de stationaire rij lengte. Al s 

ui tstapjee bestuderen we de verdeling van de maximale rij lengte in wachtrijen met 

anderee bedieningsdisciplines dan FB. Voor verschillende disciplines laten we zien dat 

eenn bepaalde ordening van de bedieningsduren in twee wachtrijen een ordening van 

dee maximale rij lengtes in de twee wachtrijen tot gevolg heeft. In het bijzonder levert, 

eenn meer variabele bedieningsduur een (in verwachting) kleinere maximale rijlengte 

op. . 

Vervolgenss beschrijft het proefschrift enkele eigenschappen van de stationaire FB-

wachtri j.. Allereerst bekijken we de asymptotiek van de verdeling van de verblijfs-

duur,, de tij d tussen de aankomst en het vertrek van een klant. Voor zogenaamde 

l ichtstaart igee bedieningsverdelingen blijk t de staart van de verblijfsduurverdeling in 

dee FB-wachtrij net zo langzaam te dalen als de staart van een bezetperiode (busy 

period).period). Hiermee is deze vervalsndheid minimaal in de klasse van ijverige (work-

conserving)conserving) disciplines. 

Verderr bestuderen we het vertrekproces. Het vertrckproces bestaat uit de tijd-

st ippenn waarop klanten de wachtrij verlaten. We laten zien dat de staart van de 

verdelingg van het eerste vertrek uit een stationaire wachtrij exponentieel snel daalt. 

Di tt betekent dat grote gaten in het vertrekproces onwaarschijnlijk zijn. We laten 

verderr zien dat onder een milde voorwaarde alle momenten van de stationaire rij -

lengtee eindig zijn: dit gedrag is wederom tegengesteld aan dat van de FIFO-discipline. 

Wee bekijken ook het gedrag van de verwachte; rijlengte wanneer de bezett ingsgraad 

pp naar 1 gaat. Tenslotte beschouwen we de rijlengte in de wachtrij met constante 

bedieningsduren.. waarvoor FB de slechtst mogelijke discipline is. 

Hott proefschrift wordt besloten met een meer theoretisch hoofdstuk. Hierin wordt 

dee determinist ische wachtrij beschreven in de vorm van een spel. Verder tonen we 

aann dat de rijlengte in een wachtrij in continue tij d willekeurig goed benaderd kan 

wordenn met de rij lengtes in wachtrijen in discrete tijd. Hiermee onderbouwen wc; 

hett l imietargument dat de optimaliteitseigenschap (met betrekking tot de rijlengte) 

vann de FB-discipline uitbreidt van discrete naar continue tijd. 


