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Netwerken van wachtrijen 

De wiskundige modellering van informatiestromen in communicatienet
werken is traditioneel van belang in de telefonie, waar het kernprobleem 
is om met minimale kosten een netwerk van centrales en verbindingen te 
construeren dat aan bepaalde service-eisen voldoet, gegeven een zekere, 
probabilistisch gespecificeerde vraag. Onder invloed van moderne techno
logische ontwikkelingen heeft het toepassingsgebied een aanzienlijke uit
breiding ondergaan. Men denke bijvoorbeeld aan communicatie 

tussen een computer en perifere apparatuur 
tussen computers onderling in computernetwerken 
via satellieten en mobilofoniesystemen. 

De problemen die in deze context om een oplossing vragen, kan men 
ruwweg indelen in twee categorieen: 

dimensionering: hoeveel middelen dienen er te worden ingezet? 
besturing: hoe wordt er optimaal gebruik gemaakt van bestaande mid
delen? 

Tot voor kort zijn deze problemen op weinig systematische wijze aange
pakt. De steeds ruimere toepassing en toenemende complexiteit van com
municatienetwerken vereisen echter een meer fundamentele analytische 
benadering. Een belangrijke component van het toekomstig onderzoek is 
daarom de analyse van universele modellen die men kan samenvatten 
onder de noemer "netwerken van wachtrijen" . Naast de ontwikkeling van 
analytische en numerieke technieken voor deze modellen vereist een rea
listische opstelling aandacht voor approximatietechnieken zoals aggrega
tie- en decompositiemethoden. Mede met het oog op de laatstgenoemde 
technieken zal het nodig zijn de bestudering van micro-modellen voort te 
zetten, waarbij de klassieke middelen uit de stochastiek en de analyse tot 
oplossingen kunnen leiden. 



Een ander belangrijk aspect van het toekomstige onderzoek is de toe
passing en gedetailleerde uitwerking van theoretische resultaten bij con
crete vraagstukken. Een typische situatie is die waarbij men van een be
staand computersysteem wil onderzoeken hoe het gedrag zal zijn na wijzi
ging van de systeemlast en/of de systeemcomponenten. (Dergelijk onder
zoek pleegt men aan te duiden met de term prestatie-analyse.) Men kan 
dan trachten een mathematisch model voor het systeem te creeren (vgl. 
figuur 1) , waarna men door middel van analyse of simulatie en door het 
varieren van parameterwaarden inzicht kan krijgen in de prestaties van 
het systeem bij gewijzigde omstandigheden (vgl. figuur 2) . 

In verband met dit toepassingsgerichte aspect zijn en worden contacten 
gelegd met het Nederlandse bedrijfsleven en met diverse buitenlandse 
instellingen. 
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Figuur 1: Wachtrijmodel van een computersysteem. 
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Figuur 2: Gemiddelde responstijd van een job voor het systeem van figuur 1 als functie van het 
aantal terminals. 
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