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В доклада се анализира едноканална телетрафичната система с чакане и относителен 

приоритет при неравномерен процес на постъпване на заявките, произволно разпределение на 

времето на тяхното обслужване и безкрайна опашка за чакане, като се използва 

разпределението на Пойа, за да се опише неравномерния трафичен поток. Моделът за анализ 

на тази телетрафична система е получен чрез използването на обобщената формула на 

Pollaczek-Khinchin. В доклада е представена зависимостта на средното време за чакане в 

система с четири приоритетни класа с относителен приоритет от постъпващия трафик 

при различен коефициент на неравномерност на постъпващия процес и различен коефициент 

на вариации на процеса на обслужване. Показано е, че характеристиките на тази едноканална 

телетрафична система с чакане и относителен приоритет се променят значително в 

зависимост от неравномерностите на процесите на постъпване и на обслужване. 

Analysis of non-preemptive priority single-server queueing systems with peaked traffic flows 

(Seferin Mirtchev, Rossitza Goleva, Dimitar Atamian, Ivan Ganchev). In this paper, a single-server 

priority queueing system with a peaked arrival process, generally distributed service time and infinite 

waiting position is analysed by using the Polya distribution to describe the peaked traffic flow. The 

model of this queueing system is obtained using a generalized Pollaczek-Khinchin formula. In the 

paper, the dependence of the mean waiting time in the system with four priority classes with non-

preemptive priority from the offered traffic with different values of the peakedness coefficient of the 

arrival process and different values of the coefficient of variation of service process is presented. It is 

shown that the performance of this single-server priority queueing system varies vastly depending on 

the peakedness of the arrival and service processes.  

 

1. Увод 

Системите за масово обслужване са една 

интересна област, която има широко приложение в 

редица ситуации на реалния живот. За да може да 

се осигурят различни нива на обслужване за 

различните потребители, системите за масово 

обслужване често се управляват от механизми с 

приоритети. Използването на  приоритети лесно 

може да осигури разграничението на тези 

различни нива на обслужване [1]. За да се 

реализира това, ако вземем за пример 

телекомуникационните мрежи, може да се 

използват приоритетни класове, указани в 

съответно поле на заглавната част на предаваните 

протоколни едници, напр. DSCP полето (DiffServ 

Code Point) в IP пакетите, или първите три бита в 

полето Q-tag на Ethernet кадрите, или флага за 

приоритетност CLP (Cell Loss Priority) в АТМ 

клетките, механизмите за приоритети на канала в 

стандарта IEEE 802.15.4 и т.н. Управлението с 

приоритети също така е широко използвано в 
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някои производствени процеси, управлението на 

транспорта, здравеопазването, защитата на 

населението и др. Новите технологии, като 

Bluetooth, ZigBee и др., използвани в Интернет на 

нещата (IoT), позволяват взаимната свързаност на 

голям брой устройства, които се разглеждат като 

неравномерни източници на трафик. 

Многообразието на приложенията, използващи 

IoT, изискват обслужване с различни приоритети 

на отделните задачи в една система и могат да се 

определят от договореното ниво на обслужване 

(SLA – Service Level Agreement) между 

потребителите и доставчиците на услуги [2]. 

Проблеми на обслужването с приоритети 

възникват в много практически ситуации в 

телекомуникационните мрежи. Практически в 

мрежите с пакетна комутация е важно да се 

определи стратегията за съвместно ползване на 

комуникационните ресурси, предоставени на 

голям брой различни трафични потоци, които 

имат различни изисквания за тяхното обслужване. 

Приоритетните механизми могат да бъдат 

статични или динамични, като обслужващото 

устройство може да се справя със задачите като 

използва абсолютни или относителни приоритетни 

дисциплини. При използването на приоритетно 

обслужване в мрежите за предаване на данни се 

извършва задълбочена изследователска работа с 

цел да се подобри средното закъснение за късите 

съобщения за сметка на дългите, или за да се 

удовлетворят строгите изисквания на трафичните 

потоци, чувствителни към закъснения или към 

загуби [3]. 

Една от фундаменталните зависимости в 

теорията на масовото обслужване, определяща 

средната дължина на опашката и средното време 

за чакане в едноканалната система за чакане M/G/1 

– система с поасонов процес на постъпване, 

произволно разпределение на времето за 

обслужване и неограничена дължина на опашката 

– е формулата на Полачек-Хинчин (Pollaczek-

Khinchin) [4]. 

Много автори предлагат различно обобщаване 

на формулата на Полачек–Хинчин – например при 

M/G/1 със случайни повреди на обслужващото 

устройство [5], при анализ на пропускателната 

способност на комутатори с входящо буфериране 

[6], при двуфазни марковски модулирани процеси 

на обслужване [7], при мрежи с комуникации от 

типа „точка–точка“ [8] и др. 

Телетрафичната система Polya/G/1 е обобщение 

на системата M/G/1, при постъпващ поток с 

разпределение на Пойа. Това обобщение води до 

значително увеличение на сложността на анализа.  

Предложени са различни модели, основани на 

телетрафичната система M/G/1, например модели 

със зависещи от състоянията интензивности на 

постъпване (state dependant rates) [9], с механизми 

за разпределяне на процесорното време (processor 

sharing disciplines) [10], с периоди на прекъсване 

(rest-periods) [11] и т.н. В [12] се предлага нов 

трафичен модел на многоканална система с чакане 

при неравномерни трафични потоци с 

разпределение на Пойа и постоянно време на 

обслужване. Всичките тези модели дават 

възможност да се отчита по-точно влиянието на 

неравномерността на потоците в IP мрежите. 

В [13] е предложена едноканалната 

телетрафична система Polya/D/1, като са оценени 

всичките интересни характеристики и параметри. 

Идеята е основана на аналитично продължение на 

класическата едноканална система M/D/1, като се 

използва входящ поток с разпределение на Пойа. 

В [14] е изследвана телетрафичната система 

M/G/1, при която всички източници са еднакви, но 

им се присвоява случайно избрано приоритетно 

ниво преди да постъпят заявки в системата. 

Използвана е трансформация на Laplace–Stieltjes 

за определяне на параметрите на присвоените 

приоритети. Показано е, че моделът определя 

средното време за чакане, ограничено от средното 

време при използване да двата механизма за 

обслужване – FIFO и LIFO. Накрая се посочва, че 

този нов подход може да увеличи ефективността 

на обслужващото устройство при поява на нов 

източник. 

В [15] е представена оптимална стратегия на 

поведението на потребители с висок приоритет 

при модел M/G/1 с два приоритетни класа. При 

постъпването на високоприоритетна заявка може 

да се вземе решение дали тя да се обслужи с 

абсолютен приоритет, или да изчака завършването 

на нископриоритетна заявка, обслужвана в 

момента. Дадени са оптимални стратегии и 

числени резултати.  

Приоритетен модел M/G/1 с натрупване е 

представен в [16]. Той позволява да се контролира 

времето за чакане за всеки клас заявки. Авторите 

представят задълбочен анализ на динамичното 

поведение на опашка с абсолютен приоритет при 

две дисциплини на обслужване на 

нископриоритетните заявки – повторение на 

същата и повторение от следващата. 

В тази статия ще се опише моделът на 

едноканална телетрафична система с приоритетно 
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обслужване, при неравномерен постъпващ поток, 

произволно разпределение на времето на 

обслужване и безкрайна опашка [17]. Моделът е 

разработен на базата на обобщение на класическия 

модел M/G/1 и на обобщение на формулата на 

Полачек-Хинчин [18]. Анализът на системата ще 

се направи на основата на получените числени 

резултати. 

2. Постъпващ процес с разпределение на 

Polya 

Разпределението на Пойа отразява процес на 

раждане и умиране с два параметъра – 

интензивност  и неравномерност β на 

постъпващия поток [19]. Вероятността Pi(t) за 

постъпване на i заявки за интервал от време t се 

определя със следната формула: 

(1)     , 

където  . 

Средната стойност M(t) и дисперсията V(t) на 

броя на постъпилите заявки за интервал от време t 

са съответно: 

(2)      . 

Коефициентът на неравномерност z на броя на 

постъпилите заявки е съответно: 

(3)      . 

3. Обобщена формула на Полачек-Хинчин за 

Polya/G/1 

Моделът на телетрафичната система M/G/1 е 

един от най-често изследваните модели в 

телекомуникационните и в компютърните мрежи. 

Моделът на телетрафичната система Polya/G/1 е 

обобщение на горния модел. Система Polya/G/1 е с 

неравномерен процес на постъпване, описан с 

разпределението на Пойа, с интензивност λ, с 

коефициент на неравномерност на процеса на 

постъпване z, произволно разпределено време на 

обслужване (независимо от процеса на 

постъпване) със средна стойност τ и коефициент 

на вариации на времето на обслужване Ct. 

Постъпващият трафик A = λ.τ трябва да е по-малък 

от 1 Erl, за да бъде телетрафичната  система в 

стационарен режим.  

Обобщението на формулата на Полачек-

Хинчин за телетрафичната система Polya/G/1 е 

получено с използването на рекурсията на Кендал 

[18]. Средното време за чакане за едноканалната 

система при неравномерен входящ поток (времето, 

което една заявка трябва да чака в опашката, за да 

бъде обслужена) е: 

(4)      . 

Средната стойност на остатъчното време 

(времето за дообслужване) на една заявка tR в 

произволен момента от времето на нейното 

обслужване е [1]: 

(5)      . 

Средното време за дообслужване от 

обслужващото устройство R в произволен момент 

от времето е средното време за освобождаване на 

обслужващото устройство, ако е заето. 

Вероятността в обслужващото устройство да има 

заявка, която се обслужва, е равна на постъпващия 

трафик A (понеже в едноканална система с 

неограничена опашка вероятността системата да 

не е заета е 1 – A). Следователно делът на средната 

стойност на остатъчното време на една заявка tR 

към средното време за дообслужване R се 

определя от постъпващия трафик. Средното време 

за дообслужване от обслужващото устройство, 

което в произволен момент може да е заето или 

свободно, става: 

(6)      . 

Средното време за чакане Wq за коя да е заявка 

може да се раздели на две части:  

1. времето за дообслужване от обслужващото 

устройство R; и  

2. времето за обслужване на предишните 

заявки, които вече са постъпили и чакат в 

опашката: 

(7)      , 

където Lq е средният брой чакащи заявки в 

опашката (средната дължина на опашката) в 

момента на постъпване на новата заявка. 

С преобразуване и заместване можем да 

получим: 

(8)      . 

Като използваме (4), средният брой чакащи 

заявки в момента на постъпване на нова заявка 
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може да се изрази чрез средното време за чакане 

като: 

(9)      . 

От (7) и (9) получаваме: 

(10)      . 

(11)      , 

където: . 

 

4. Телетрафична система Polya/G/1 с 

относителен приоритет 

В комуникационните мрежи постъпващите 

заявки често са разделени на N приоритетни класа, 

като заявките от клас p има по-висок приоритет от 

заявките от клас p + 1. В едноканална система с 

относителен приоритет, една нова заявка ще чака 

докато обслужващото устройство се освободи, 

дори ако в момента се обслужва заявка с по-нисък 

приоритет. Заявката ще чака също така и докато се 

обслужат всички заявки от по-висок приоритет, 

както и обслужването на по-рано постъпилите 

заявки от същото приоритетно ниво.  

В едноканална система с чакане и относителен 

приоритет Polya/G/1 [18], заявките от клас i 

постъпват с интензивност на постъпване λi, 

коефициент на неравномерност zi и средно време 

на обслужване τi. Постъпващият трафик е Ai = ii. 

Cti представлява коефициент на вариации на 

времето на обслужване. В настоящето изследване 

използваме FIFO дисциплина на обслужване за 

всички приоритетни нива – фиг.1. 

Вместо да разглеждаме отделните процеси на 

постъпване, можем да използваме един постъпващ 

процес, който ще представя процесът на 

постъпване с разпределение на Пойа с 

интензивност: 

(12)      . 

Полученият коефициент на неравномерност на 

постъпване става претеглена сума от 

коефициентите на неравномерност на отделните 

класове (комбинирани в паралел): 

(13)      . 

Общото средно време на обслужване е: 

(14)      . 

Общият коефициент на вариациите на времето 

на обслужване е: 

(15)      . 

 

  

q

2

q
W

)1zA(

)1zA(
L







qq
WkRW 

k1

R
W

q




)1zA()1zA(k 2 




N

1i
i


i

N

1i

i zz 







i

N

1i

i 



 





ti

N

1i

i

t
CC 








 

 Клас   Процес на постъпване   Опашка 

Обслужващо 

устройство 

N, zN 
N 

3, z3 
3 

2, z2 
2 

1, z1 
1 

Процес на обслужване 

τi, Cti 

A =  

 

Фиг.1. Модел на едноканална система Polya/G/1 с приоритети 
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Общият постъпващ трафик става: 

(16)      . 

Средното времето за дообслужване от 

обслужващото устройство в произволен момент 

става: 

(17)      
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. 

Средното време за чакане за най-високия 

приоритет (Wq1) е сума от средното времето за 

дообслужване от обслужващото устройство R и от 

средното време за чакане, породено от 

обслужването на вече постъпилите и чакащи 

заявки от най-високото приоритетно ниво τ1Lq1, 

т.е.: 

(18)      . 

(19)      , 

където . 

Средното време за чакане Wq2 на заявките от 

клас на обслужване 2 (второто приоритетно ниво) 

е сума от следните два компонента: 

1. Времето за чакане, породено от наличието на 

чакащи заявки от класове 1 и 2. Този случай е 

подобен на случая със заявки без приоритет, 

постъпващи в система с интензивност равна 

на сумата от двата класа – 1 и 2. Следователно  

този компонент може да се представи с 

формула (11); 

2. Средното време за обслужване на всички нови 

заявки от приоритетно ниво 1, които 

постъпват за времето през което заявките от 

клас 2 все още чакат в опашката, т.е. 1τ1Wq2.  

Като обединим тези два компонента, 

получаваме следните зависимости: 

(20)      . 

(21)      . 

където     

(22)      . 

Аналогично средното време за чакане на 

заявките (пакетите) от клас 3 е: 

(23)      . 

където k3 е получено по аналогия с (22) за общия 

трафик от трите класа заявки и претеглените 

коефициенти на неравномерност на постъпващите 

потоци. 

От (23) след преобразуване можем да получим 

следната формула: 

(24)      . 

Със съответното обобщаване, средното време 

за чакане за клас p с относителен приоритет може 

да се представи като: 

(25)      . 

(26)      , 

където     

(27)      . 

 

5. Числени резултати 

С помощта на компютърна програма чрез 

формулите от предишните точки са получени 

резултати за средното време за обслужване при 

определена стойност на коефициента на 

неравномерност на броя постъпили заявки z, на 

коефициента на вариации на времето за 

обслужване Ct и на постъпващия трафик A. 

На фигури 2а, 2б и 2в са показани средните 

стойности на времето за чакане Wqi в модел 

Polya/G/1 с четири приоритетни класа с 

относителен приоритет във функция от 

постъпващия трафик A, като резултатите са 

получени за стойности на коефициента на 

неравномерност на броя на постъпилите заявки 

z = 1.0, 1.2 и 1.4 при коефициент на вариации на 

времето за обслужване Ct равен на 0.  
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а. коефициенти z = 1.0, Ct =0 

 

 

б. коефициенти z = 1.2, Ct =0 

 

 

в. коефициенти z = 1.4, Ct =0 

Фиг.2. Средно време за чакане в системата Polya/G/1 

с четири относителни приоритетни класа във функция 

от постъпващия трафик при постоянна 

продължителност на обслужването. 

 

а. коефициенти z = 1.0, Ct =2 

 

 

б. коефициенти z = 1.2, Ct =2 

 

 

в. коефициенти z = 1.4, Ct =2 

Фиг.3. Средно време за чакане в системата Polya/G/1 

с четири относителни приоритетни класа във функция 

от постъпващия трафик при неравномерен процес 

на обслужване. 
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Постъпващият трафик в трите класа е еднакъв и 

времето за обслужване на трите класа също е 

равно, т.е. τ1 = τ2 = τ3 = 0.001 s. На същата фигура 

е показано и средното време за чакане в система 

без приоритети Wq. Вижда се, че увеличението на 

коефициента на неравномерност на броя 

постъпили заявки води до значително увеличение 

на средното време за чакане на 

нископриоритетните заявки. Освен това времето за 

чакане в клас 4 е няколко пъти по-голямо от това в 

система без приоритети.  

На фигури 3а, 3б и 3в са показани средните 

стойности на времето за чакане Wqi за същите 

стойности на постъпващите потоци както на фиг.2, 

но при коефициент на вариации Ct равен на 2. 

Вижда се, че неравномерността на процеса на 

обслужване увеличава значително средното време 

за чакане както на нископриоритетните, така и на 

високоприоритетните класове заявки. Резултатите 

показват, че средното време за чакане за 

нископриоритетните класове заявки нараства 

стръмно при доближаване на 1 Erl постъпващ 

трафик и има доста по-висока стойност при по-

голяма неравномерност на процесите на 

постъпване и на обслужване. 

6. Заключение 

В доклада е описан модел за анализ на 

едноканална система за масово обслужване при 

неравномерен постъпващ трафичен поток, 

произволно разпределение на времето на 

обслужване и безкрайна опашка, основан на 

обобщената формула на Полачек-Хинчин, на 

описанието с разпределението на Пойа на 

неравномерния постъпващ трафичен поток и на 

класическата система с приоритети M/G/1. 

Показано е, че неравномерността на 

постъпващите заявки и вариацията на времето за 

обслужване води до значително увеличаване на 

закъсненията в едноканалната система и съответно 

до значително увеличение на дължината на 

опашките за нископриоритетните класове трафик.  

Анализът на телетрафичните системи при 

неравномерни процеси на постъпване и на 

обслужване дава насоки за трафичен анализ на 

потоци, които са типични за съвременните 

телекомуникационни мрежи и системи, който е 

важен елемент от тяхното проектиране. 

Представените резултати дават възможност да 

се оценят характеристиките на системите за 

обслужване с приоритети във фиксирани и 

мобилни мрежи с класифициране на трафика, за 

специфични приложения в облачните технологии, 

за комуникации тип „точка–точка“ и др. Други 

възможни приложения са електронното 

здравеопазване, защитата от бедствия и аварии, 

спешните повиквания, високо-надеждните роботи 

и др. 
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