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Stellingen n 

behorendee bij het proefschrift 

T H EE FOREGROUND-BACKGROUND QUEUE 

van n 

Misjaa Nuijens 

I I 

Inn een wachtrij is het effect van meer variabiliteit in de bedieningsver-
delingg op het gedrag van de maximale rijlengte (in een bezetperiode) 
radicaall  anders dan het effect op het gedrag van de stationaire rijlengte. 
(Ziee hoofdstukken 4, 5 en 6 in dit proefschrift.) 

I I I 

Inn de stationaire M/G/ l FB wachtrij is de verblijfstijd makkelijker te 
analyserenn dan de rijlengte of andere karakteristieken. 
(Ziee hoofdstukken 2 en 7 van dit proefschrift.) 

I I I I 

Inn het geval van lichtstaartige bedieningsverdelingen is de vervalsnelheid 
(decay(decay rate) van de staart van de verblijfstijdverdeling de kleinste in de 
klassee van alle ijverige (work-conserving) bedieningsdisciplines. 
(Ziee hoofdstuk 7 in dit proefschrift.) 

I V V 

Beschouww twee onafhankelijke wachtrijen met dezelfde bedieningsverde-
lingg en exponentiële tussenaankomstverdeling. De ene wachtrij is statio-
nair,, de andere is leeg op tijdstip 0. Zij T het eerste tijdstip na 0 waarop 
beidee wachtrijen leeg zijn. Dan geldt 

TT <st Li H h LG-I, 

waarbijj  de L  ̂ onafhankelijke kopieën zijn van de residuele levensduur 
(residual(residual life) van een bezetperiode, G geometrisch verdeeld is met pa-
rameterr p (d.w.z. P(G — k) = pf c_1(l — p) voor k e N) en p de belading 
iss van het systeem. 



V V 

Bijj  het simuleren van de maximale rijlengte in de FB wachtrij is het 
verstandigg om de tussenaankomsttijden als tijdstappen te nemen. 

V I I 

Hett curriculum van elke wiskunde-opleiding zou minstens één vak over 
dee geschiedenis van de wiskunde moeten bevatten. 

V I I I 

Dee verdeling van de regeringsduur van Romeinse keizers in de derde, 
vierdee en vijfde eeuw na Christus kan gemodelleerd worden met een 
mengsell  van een uniforme verdeling, geconcentreerd op het eerste jaar, 
enn een exponentiële verdeling. De geheugenloosheidseigenschap van de 
exponentiëlee verdeling suggereert dat als een keizer het eerste jaar had 
overleefd,, zijn daden niet meer van invloed waren op de lengte van zijn 
regeerperiode.. (Zie Keizers sterven niet in bed, Fik Meijer.) 

V I I I I 

Dee meeste mensen, en veel wiskundigen, spreken het woord 'parameter' 
uitt alsof het een lengtemaat is. 

I X X 

Inn boektitels die bestaan uit bijna louter hoofdletters vallen juist de 
woordenn op die niet met een hoofdletter beginnen. Aangezien hierdoor 
hett doel van de hoofdletters in titels is voorbijgestreefd, zouden ze met 
meerr zorg gebruikt moeten worden. 

X X 

Err bestaan geen goede cover(versie)s van nummers van de Beatles. 

X I I 

Opp internetpagina's vind je 'woorden' waarin sommige letters vaker voor-
komenn dan in de gebruikelijke spelling, bijvoorbeeld 'auwwwwwww'. 
Laatt voor zo'n woord f(k) de relatieve frequentie zijn van het optre-
denn van het woord met lettermultipliciteit k. Dan wordt f(k) gegeven 
doorr een machtswet, d.w.z. f(k) ~ ck~a, met c > 0. De exponent a ligt 
tussenn de 2,5 en 5. 


