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Стационарни веројатности на Ерлангов
процес на раѓање и умирање

 Ерлангов процес на раѓање и умирање

 Случаен процес за бројот на зафатени канали на
опслужување во повеќеканален СМО во временски момент t



 Веројатности за премин на состојби на системот:

Теорема 1. Веројатноста во временски момент t да
бидат зафатени точно канали во СМО со n 
канали на опслужување, изнесува



Опис на системот за масовно опслужување

i. Од два независни Поасонови влезни потоци со параметри
и доаѓаат клиенти од прва и втора класа, соодветно, кои се
обединуваат во еден Поасонов влезен поток со параметар
.

ii. Времињата меѓу две последователни пристигнувања на
клиентите и за двете класи имаат експоненцијални
распределби со параметри и и функции на распределба

iii. Времињата на опслужување и за двете класи имаат
експоненцијални распределби со параметри и и функции
на распределба
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iv. Поради дисциплината со приоритет на опслужување, 
клиентите од првата класа имаат приоритет пред клиентите
од втората класа.

v. Ако во временски момент t новодојдениот клиент од прва
класа затекне клиент од истата класа кој веќе се опслужува, 
истиот не добива отказ туку застанува во редицата на чекање
пред клиентите со помал приоритет (втора класа).

vi. Ако во временски момент t новодојдениот клиент од втора
класа затекне зафатен канал на опслужување со клиент од
истата класа или од прва класа, застанува последен во
редицата на чекање. Во процесот на чекање, клиентите од
втора класа немаат опасност да добијат отказ со
пристигнување на клиент од повисоката класа.



vii. Ако пристигне клиент од прва класа во временски интервал
додека се опслужува клиент од втора класа, тогаш на
клиентот од втора класа му се прекинува опслужувањето и
истиот целосно го напушта системот без да биде опслужен, 
т.е. добива селективен отказ.

viii. Редицата на чекање е со неограничен капацитет и за двете
класи на клиенти.

( ),t t t+ ∆



Две карактеристики на системот со дадената
особина

Дефинираме специјален случаен процес со

1. Веројатност дека новодојдениот клиент од прва класа во
временски момент t ќе чека редицата

A: Новодојдениот клиент од прва класа ќе чека во редицата.

Овој настан ќе се случи ако во момент на пристигнување на
клиент од прва класа каналот е зафатен со клиент од истата
класа.



Пресметување на веројатноста на настанот A со помош на
Лапласова трансформација

Веројатноста на спротивниот настан

: Новодојдениот клиент од прва класа нема да чека во
редицата

изнесува

Заклучок: Новодојдениот клиент од прва класа ќе чека во
редицата во момент t ако и само ако во истиот момент
каналот во едноканален СМО со дадената особина е зафатен
со клиент од истата класа.

A



2. Веројатност клиент од втора класа да не го заврши
опслужувањето во временски интервал

B: Клиентот од втора класа ќе го заврши опслужувањето во
временски интервал .

Ќе ги разгледаме сите дисјунктни можности за појавување на
настанот B:

( )t, t + Δt

( )t,t + Δt



Веројатноста на спротивниот настан

: Клиентот од втора класа нема да го заврши опслужувањето
во временски интервал

изнесува

Заклучок: Директно од претпоставките за СМО со дадената
особина, следува заклучокот дека веројатноста на настанот се
поклопува со веројатноста на настанот клиентот од втора класа
да го напушти системот, т.е. да добие селективен отказ.

B

( )t,t + Δt

B



Можност за понатамошно истражување
наместо заклучок

 Резултатите добиени со користење на Лапласовата
трансформација овозможуваат продолжување на
истражувањето за овој модел на СМО со определување на
облиците на распределбите на веројатност, на пример, 
поврзани со времето на престој на клиентите во системот и
испитување на дополнителни својства за истите.



ВИ БЛАГОДАРАМ НА ВНИМАНИЕТО
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